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1611_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1611 Kompüter vә informasiya şәbәkәlәri

Ölkәlәr üzrә yaradılan şәbәkәlәr hansı şәbәkәlәrdir?

. Kompüter şәbәkәlәri mövqeylәrinә görә әsasәn hansı sniflәrә ayrılır?

Kompüter şәbәkәlәri yerlәşmә mövqeyinә görә әsasәn neçә snifә ayrıla bilәr?

Kompüter şәbәkәlәri müxtәlifliyinә görә dörd qrupa ayrıla bilәr?

Kompüter şәbәkәlәri idarәediciliyә görә qrupa ayrıla bilәr?

Kompüter şәbәkәlәri sahәlәrdә yayımına görә qrupa ayrıla bilәr?

. Kompüter şәbәkәlәri informasiyanın mühütdә ötürülmәsinә görә qruplara ayrıla bilәr?

otaqlardatәşkil olunan şәbәkәlәr
qlobal şәbәkәlәr•
lokal şәbәkәlәr
şәhәrlәrdә yaradılan şәbәkәlәr
әraziyә görә yaradılan şәbәkәlәr

otaqlarda yerlәşәn şәbәkәlәr
a,b,c bәndlәrindә qeyd edilәn sahәlәrә görә•
qlobal şәbәkәlәr WAN
әrazi üzrә ayrılmış şәbәkәlәr (MAN)
lokal şәbәkәlәr

iki snifә
üç snifә.•
bir snifә
beş snifә
altı snifә

beş qrupa ayrıla bilәr
ayrıla bilәr•
altı qrupa ayrıla bilәr
üç qrupa ayrıla bilәr
yeddi qrupa ayrıla bilәr

mühitdә ötürmә tipinә görә
xeyir ayrıla bilmәz
ayrıla bilәr.•
informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә
sahәlәrdә yayımına görә

yox
ayrıla bilәr.•
mühitdә ötürülmә tipinә görә
informasiyanın ötürülmә surәtinә görә
idarәediciyә görә ayrıla bilәr

a,b,c bәndlәrindәki göstәricilәrә görә
ayrıla bilәr.•
sahәlәrdә yayımına görә
idarәediciyә görә
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Kompüter şәbәkәlәri mühüt ötürürülmә tipinә görә siniflәşdirilә bilәr ?

Kompüter şәbәkәsi bir FKdәn tәşkil oluna bilәr?

KŞlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdar
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә tәşkili, istifadәci ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin
tәşkili lazımdır?

KŞlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә
onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk, şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә
uyğun bölüşdürülmәsini tәşkili lazımdır?

KŞlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün sәpәlәnmiş şәbәkәni qurqularla, proqramla,
ӘS lәri ilә informasiya resursları ilә, istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır?

KSlәrin yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün istifadәçilәrlә müştәrilәrin tez (operativ)
informasiya әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır?

.KŞlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdar
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili lazımdır?

informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә

xeyir
bәli•
sahәlәrdә yayımına görә
idarәediciyә görә
informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә

hә
yox.•
dörd komrüterdәn
beş kompüterdәn
üç komrüterdәn

sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır•
mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarının tәmin etmәk lazımdır
xeyir lazım deyil
istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır

mürәkkәb mәsәlәlәrin hәllәri ilә әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili
sәpәlәnmiş (geniş yayımlı şәbәkәni qurqularla, proqramla, ӘSlәri ilә informasiya resursları ılә tәmin etmәk
lazımdır
bәli lazımdır•
xeyir lazım deyil
istifadәçi ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır

sistemin sәmәrәli hәlli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır•
mәsәlә hәllәrinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanları tәmin etmәk lazımdır
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım dyil

bәli lazımdır.•
istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli istismarı üçün ehtiyat (komponentlәrlә) elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili lazımdır
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KŞlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin
növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır?

KSlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün mәsәlә hәllәrinin çoxluğu zamanı sistemdә
onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk lazımdır?

KSdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәllindә sistemin sәmәrәli ışlәmәsi üçün ehtiyat
komponentlәrlә tәmin etmәk lazımdır?

Kompüter şәbәkәlәrinin yerinә yetirdiklәri funksiyaların sәmәrәli hәllindә istifadә olunan resurslarda
istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır?

Kompüter şәbәkәlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәllindә geniş yayımlı şәbәkәni
qurqularla,proqramla ӘSlәri vә informasiya resursları ilә tәmin etmәk lazımdır?

Kompüter şәbәkәlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün istifadә olunan resurslarla
istifadәcilәrin әlaqәlәrinin tәşkili yerinә yetirilmәlidir?

istifadәçi ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәri tәmin etmәk lazımdır
istifadә olunan resurslara istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil
bәli lazımdır•

b, c bәndlәrindә qeyd olunan göstәricilәr lazımdır
istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
bәli lazımdır.•
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәri ilә tәmin etmәk lazımdır

sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır.•
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponetlәrlә tәmin etmәk lazımdır
genış yayılmış şәbәkәni qurğularla vә ӘSlәri ilә informasiya resursları ilә tәmin etmәk lazımdır
xeyir lazım deyil

mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi lazımdır
bәli lazımdır.•
geniş yayımlı şәbәkәni qurğularla, proqramla vә ӘSlәri ilә tәmin etmәk lazımdır
xeyir lazım deyil
istifadә olunan tesurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır

şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır
bәli lazımdır.•
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәrlә tәmin etmәk lazımdır
mәsәlә hәllinin çoxluğu imkanlarını tәmin etmәk lazımdır

xeyir lazım deyil
bәli tәmin etmәk lazımdır.•
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllinin nöqtәlәrinin uyöun bölüşdürülmәsi
mәsәlә hәllinin coxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәminin tәşkili

geniş yayımlı şәbәkәnin qurğularla,proqramla, ӘSlәri ilә vә informasiya resursları ilә tәşkil etmәk
bәli•
istifadәçi müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllinin nöqtәlәrinә uyğun bölüşdürülmәsi, mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә
әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili
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Verilәnlәrin saxlanılması KŞlәrinin funksiyalarına daxildir?

İstifadәçinin verilәnlәrinin ötürülmәsi, nәtiçәlәrinin alınması vә onların lazımı mәnbәlәrә çatdırılması
KŞnin funksiyalarına daxildir?

Verilәnlәrin emalı KŞ lәrinin funksiyalarına daxildir?

Verilәnlәrin saxlanılmasını KŞ  nin funksiyasına daxildir?

Şәbәkәlәrin әsas yerinә yetirdiklәri funksiyalar hansılarıdır?

KSlәrdә sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә vә şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә
istifadәsinin tәşkili lazımdır?

KŞlәrindә mәsәlә hәllәrinin sәmәrәli hәlli üçün sәpәlәnmiş (geniş yayılmış) şәbәkәni qurğularla,
proqramla, ӘSlәri vә informasiya resursları vә şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun
bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır?

xeyir

verilәnlәrin emalı daxildir
daxil deyil
istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsinin nәticәlәrinin alınması vә onların lazımı mәnbәlәrә göndәrilmәsi
daxildir.•
istifadәçilәrin müraciәti daxildir

verilәnlәrin saxlanılması daxildir
daxildir.•
verilәnlәrin emalı daxildir
istifadәçinin verilәnlәrә müraciәti daxildir
daxil deyil

daxil deyil
istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәt KŞnin funksiyalarına daxildir
daxildir.•
verilәnlәrin saxlanılması KŞnın funksiyalarına daxildir
istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsini nәticәlәrinin alınması vә onların lazımi mәnbәlәrә çatdırılması KŞ
funksiyalarına daxildir

istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsini, nәticәlәrinin alınması vә onların lazımı mәnbәlәrә çatdırılması
daxildir.•
daxil deyil
verilәnlәrin emalı daxildir
istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәti

istifadәçilәrin verilәnlәrin ötürülmәsini nәticәlәrinin alınması vә onların lazımi mәnbәlәrә ötürülmәsi
a,b,c,d bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
verilәnlәrin saxlanılması
verilәnlәrin emalı
istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәti

sәpәlәnmiş (genişyayımlı) şәbәkәni qurğularla proqramla ӘSlәri vә informasiya resursları ilә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır•
xeyir lazım deyil
istifadәçi ilә müştәrilәrin tez operativ informasiya әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır

şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlidә istifadәsinin tәşkili
bәli lazımdır.•
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KŞlәrindә mürәkkәb mәsәlәlәrin sәmәrәli hәlli üçün istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin
әlaqәlәrinin vә şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili lazımdır?

KŞdә mәsәlәlәrin sәmәrәli hәlli üçün sәpәlәnmiş (geniş yayımlı) şәbәkәni qurğularls, proqramla ӘS lәri
vә informasiya resursları ilә vә itifadәçi ilә müştәrilәrin tez operativ informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
lazımdır?

KŞdә mәsәlәlәrin sәmәrәli hәlli üçün sәpәlәnmiş (geniş yayımlı) şәbәkәni qurğularls, proqramla ӘS lәri
vә informasiya resursları ilә vә itifadәçi ilә müştәrilәrin tez operativ informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
lazımdır?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәrin bir biri ilә әlaqәlәndirilmәsindә kompüterdәn istifadә edilir?

Modullaşdırılmış siqnalları uzaq mәsafәdә ötürәndә siqnal güclәndiricisi kimi tәkrarlayıcıdan istifadә
edilir?

Verilәnlәrin modullaşdırılmış formasında ötürülmәsi hansı tezlikdә olur?

Modullaşdırılmış siqnallar diskret vә ya rәqәm siqnalları formasında ötürülә bilәr?

mәsәlә hәllәrinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk lazımdır
xeyir lazım deyil
istifadәçi ilә müştәrilәrin tez operativ informasiyaәlaqәlәrinin tәşkili lazımdır

sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
istifadәçi ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
bәli lazımdır.•
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil

mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk
bәli lazımdır•
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili
xeyir lazım deyil

xeyir lazım deyil
bәli lazımdır.•
mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili
mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk

konsentratordan istifadә edilir
şәbәkәkartından istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
kommutatordan istifadә edilir

yaddaşdan istifadәedilir
trigerlәrdәn istifadә edilir
yox istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
registrlәrdәn istifadә edilir

6 hs
aralıq tezlik.•
8 hs
7 hs
5 hs
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Birlәşdirilmiş kabellәrlә siqnallar hansı texnologiya ilә ötürülür?

Birlәşdirilmış kabellәrlә siqnalları neçә texnologiya ilә ötürülür?

44 burulmuş naqillәr verilәnlәri 16 Mbit ötürә bilәr?

4 ayrıayrı cütlü hörülmüş naqillәr verilәnlәri 100 M bit/s ötürә bilәr?

4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş kabellәr verilәnlәrin ötürülmәsini 10 M bit/s qәdәr yerinә yetirә bilәr?

Standart xarakteristikaya malik UTP kabellәri neçә növә ayrılır?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә
әlaqәlәndirilә bilәr?

diskret formasında ötürülә bilәr
umpuls formasında ötürülә bilәr
yox ötürülә bilmәz
diskret vә ya rәqәm formasında ötürülә bilәr.•
rәqәm formasında ötürülә bilәr

әks modullaşdırılmış siqnallar ilә
әks modullaşdırılmış siqnallar ilә
düz modullaşdırılmış siqnallar ilә
modullaşdırılmış vә modullaşdırılmamış siqnallar ilә ötürülә bilәr•
düz modullaşdırılmış siqnallar ilә

altı tenologiya ilә ötürülür
bir texnologiya ilә ötürülür
beş texnologiya ilә ötürülür
iki texnologiya ilә ötürülür•
üç texnologiya ilә ötürülür

20 M bit/s ötürә bilәr
5 M bit/s ötürә bilәr
10 M bit/s ötürә bilәr
16 M bit/s ötürә bilәr•
7 M bit/s ötürә bilәr

60 M bit/s ötürә bilәr
90 M bit/s ötürә bilәr
ötürә bilmәz
100 M bit/s ötürә bilәr•
50 M bit/s ötürә bilәr

verilәnlәri 6 M bit/s ötürә bilәr
verilәnlәrin 5 M bit/s ötürә bilәr
yerinә yetirә bilmәz
yürinә yetirә bilәr.•
verilәnlәri 7 M bit/s ötürә bilәr

altı növә
üç növә
bir növә
beş növә.•
iki növә

cütlü hörülmüş naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
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Şәbәkәlәr arası kompüterlәr ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 44 burulmuş naqillә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı naqilli kabellә әlaqәlәndirilә
bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr cütlü naqillәr vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr qalın koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә (STP) әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr qoşa naqilli vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr qoşa naqilli vә koaksial nazik kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
әlaqәlәndirilә bilmәz
әlaqәlәndirilә bilәr•
lifli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәklәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik lifli telli naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranlı cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
cücütlü naqillә vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellә vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
ekranlı cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr

әlaqәlәndirilә bilmәz
ekranı hörülmüş naqillәәlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş cütlü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilmәz
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli vә koaksial nazik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
әlaqәlәndirilә bilmәz

әlaqәlәndirilә bilmәz
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
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Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә nazik cütlü koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә (UTP) әlaqәlәndirilә
bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә STPilә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә 44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr?

qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

әlaqәlәndirilә bilmәz
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
optik telli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial vә qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir•
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir

optik telli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
ayrıayrı cütlüklü kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr

çox istifadә edilәn kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ayriayri cütlüklü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә nazik cütlü koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
4 ayrıayrı burulmuş kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli lifli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr•
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә (UTP) әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
optik naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә 44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr.•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
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Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә 4 ayrıayrı cütlüklü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial vә optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr optik lifli telli naqillә vә koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr.

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr optik lifli naqillәrlә әlaqlәndirilә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr optik telli naqillәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr 44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr 4 ayrıayrı hörülmüş kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

optik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә 4 ayrıayrı cütlüklü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir.
koaksial vә optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik kabellә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik lifli telli naqillә vә koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik lifli naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik kabellә әlaqәlәndirilir
optik kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
nazik kabelliә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
optik naqillәrlә әlaqәlәndirilir•
optik kabellә әlaqәlәndirilir

qoşa kabellәrlә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
nazik kabellәrlә әlaqәlәndirilir
4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

optik kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqillә әlaqәlәndirilir
44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
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Şәbәkәlәr arası kompüterlәr 4 ayrı – ayrı naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr ekranlı hörülmüş cütlü naqillәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr ekranı olmayan cütlü naqillәrlә (STP) әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr optik naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәr koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir?

qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik kabellәrlә әaqәlәndirilir
4 ayriayri hörülmüş kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
4 ayrıayrı naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

nazik kabellә әlqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
ekranlı hörülmüş cütlü naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik naqilli kabellә әlaqәlәndirilir

nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
ekranı olmayan cütlü naqillәrlә (STP) әlaqәlәndirilir•
optik naqilli kabellә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellәrlә әılaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir•
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellәrlә әlqәlәndirilir
optik naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellәrlә әlqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
әlaqәlәndirilmir
bәli әlaqәlәndirilir•
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KSlәrindә sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün mәsәlә hәllәrinin çoxluğu zamanı sistemdә onların
bölüşdürülmәsi imkanlarını vә istifadәçilәri ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
lazımdır?

Kommutatorun hәr hansı bir portuna verilәnlәrin kadrları daxil olduqda tәyinata görә EPP prosessoru
әvvәlki baytlardakı kadrların ünvanlarını harada saxlayır?

Tәcrübәdә Ehternet şәbәkәsindә kommutator paketlәr prosessoruna EPP qulluq edir?

Kommutatorun şәbәkәdә düyün nöqtәlәrinin tәyinatı mәlum olan kimi kadrların göndәrilmәsi hansı
göstәriciyә tәsir edir?

Kommutator şәbәkәdә düyün nöqtәlәrinә kadrları nә vaxt göndәrmәyә başlayır?

Kommutatorun körpüdәn üstünlüyü nәdir?

Kommutatsiya nә edә bilәr?

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

xeyir lazım deyil
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır
sistemin sәmәrәli hәlli üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk
bәli lazımdır.•
sәpәlәnmiş (geniş yayımlı) şәbәkәni qurğularla proqramla ӘSlәri vә informasiya resursları ilә tәmin etmәk
lazımdır

vinçesterdә
әmәli yaddaşda
cәhәnnәmin dibindә (axırında)
aralıq yaddaşda.•
disk yaddaşında

modul kommutatorun tәyin olunmuş xüsusi protokolla idarә olunmasını tәmin edir
o sistem moduluna xidmәt edir
xeyir qulluq etmir
kommutator paketlәr prosessoruna (EPP) quluq edir.•
o ünvan cәdvәlinin saxlanılmasına qulluq edir

kommutator telefon ATS –lәrindә istifadә edilir
kommutatorun port saylarını artırır
kommutatorun gücünü artırır
şәbәkәnin buraxıcılıq qabiliyyәtini dәfәlәrlә artırır•
kommutatorun kdrların göndәrilmәsi zamanı birinci göndәrilәn kadrları yadda saxlayır

kardların portları mәlum olandan sonra
kadrlar tamamlanandan sonra başlayır
kadrlar xәtdә daxil olan kimi
şәbәkәdә düyün nöqtәlәrinin tәyinatı mәlum olan kimi göndәrmәyә başlayır.•
kadrlar hissәlәrә ayrılandan sonra

kommutator kadrların göndәrilmәsini tam gözlәmir
kommutator paketlәrin ötürülmәsini daha tez yerinә yetirir
kommutator portlar arası seqmentlәrin qәbul edilmәsini daha tez yerinә yetirir.
onun mәhsuldarlığının çox olmasıdır.•
kommutator paketlәri qәbul edicinin MAC ünvanına uyğun yerinә yetirir

kommunikasiyada informasiya mübadilәsini tәşkil edirlәr
kommunikasiya kabellәrin nizamlanmasıdır
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Kommutator kommunikasiya multi prosessor ola bilәr?

Stek konsentratorlar ayrıayrı modullarda hazırlana bilәr?

Modul konsentratorları bir gövdә üzәrindә necә yığılır?

Sabit port saylarına görә hazırlanmış konsentratorlarda portların sayı 4,8,24 ola bilәr?

Әvvәlcәdәn port saylarına görә hazırlanmış konsentratorlar hansı hissәlәrdәn ibarәt olur?

Konsentratorların strukturunda modul konsentratoru ola bilәr?

Administrator hәr bir FKin MAC ünvan üçün nort nömrәlәri tәyin edә bilәr?

kommunikasiya naqillәrin nizamlanmasıdır
kommunikasiyada informasiya mübadilәsi vә ötürülmәsini tәşkil edirlәr•
kommunikasiya prosessorudur

port saylarına görә müxtәlif ola bilәr
prosessor ola bilәr
xeyir ola bilmәz
kommunikasiya multi prosessoru ola bilәr•
yaddaşlı konsentrator ola bilәr

bәli
xeyir
sabit port saylarına görә hazırlanır
bәli•
bir birinin yanında hazırlanır

poçtların sayına görә paralel yerlәşdirilir
әvvәlcәdәn birbirinin yanında yerlәşdirilir
yığıla bilmәz
әvvәlcәdәn port saylarına ğörә ayrıayrı modullardan yıqıla bilәr•
şinlәrin yanında yerlәşdirilir

8,24 ola bilәr
4,24 ola bilәr
4,34 ola bilәr
4,8,24 ola bilәr.•
6,36 ola bilәr

qida mәnbәindәn
işıqlandırıcı bloklardan
ayrıca gövdә üzәrinә yığılmış portlardan
a,b,s,d bәndlәrindә qeyd olunan göstәricilәrdәn•
idarә blokundan

xeyir
modul konsentratorları
әvvәlcәdәn sabit port saylarına görә
bәli•
stek konsentratorları

MAC ünvanlar üçün çap qurğusu ayıra bilәr
MAC ünvanlar üçün yaddaşda yer ayıra bilәr
tәyin edә bilmәz
MAC ünvanlar üçün port nömrәlәri tәyin edә bilәr•
MAC ünvanları üçün vidio kart ayıra bilәr
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Konsentratorun şәbәkәyә qoşulması şәbәkәyә icazәsiz müraciәtdәn qorula bilәr?

Konsentratorun qeyd olunmayan portları dövrәdәn ayrılma funksiyasını yerinә yetirә bilәr?

Konsentratorun çox modelliyi ilә әlaqәdar hansı funksiyaları yerinә yetirir?

Konsentratorun çox modelliyi nәyә tәşir edir?

Konsentratorlar çox modelli ola bilәrlәr?

Konsentratorların hәr bir portuna görә qoyulmuş siqnal lampaları nә üçündür?

Konsentratorların tәxminәn neçә çıxış portları vardır?

Konsentrator şәbәkәnin işinә nәzarәti vә şәbәkәdә sәhvlәrin aşkarlanmasını asanlaşdıra bilәr?

bu halda yaddaş qurğusundan istifadә etmәk olar
bu halda disk qurğusundan ona müraçiәt etmәk olar
müraçiәtdәn qoruya bilmәz
şәbәkәyә icazәsiz müraciәtdәn qorula bilәr•
bu halda çap ğurğusundan istifadә etmәk olar

dövrәni yüklәnmәsini tәşkil edir
dövrәyә qoşulmanı tәmin edir
xeyir yerinә yetirә bilmәz
dövrәdәn portların ayrılma funksiyasını yerinә yetirә bilәr.•
dövrәyә qoşulmasına hazırlıq görür

konsentratorların portlarını yüklәyir
bir neçә funksiyanı yerinә yetirir
heç bir funksiyanı yerinә yetirmir
qeyd olunmayan portları avtomatik dövrәdәn ayırır vә ehtiyat portların әlaqәlәndirilmәsini tәşkil edә bilәr.•
әlavә funksiyaları yerinә yetirir

onların işini sadәlәşdirir
heç bir funksiyanı yerinә yetirmir
onların işini mürәkkәblәşdirir
әlavә funksiyaları yerinә yetirir.•
bir funksiyanı yerinә yetirir

on modeldә ola bilәrlәr
bir modeldә ola bilәrlәr
xeyir ola bilmәzlәr
çox modelli ola bilәrlәr•
iki modeldә ola bilәrlәr

portun yüklәnmәsini göstәrir
portun işlәnmәsini göstәrir
portun nömrәsini göstәrir
portda olan problemlәri aşkarlayır.•
portun sıradan çıxmasını göstәrir

4020 çıxış portu vardır
2015 çıxış portu vardır
1020 çıxış portu vardır
830 çıxış portu vardır.•
5060 çıxış portu vardır

şәbәkәdә nәzarәti çәtinlәşdirәr
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Konsentratorun fiziki strukturlaşmada şәbәkәnin etibarlıqın artıra bilәr?

Fәaliyyәtli konsentratorlar eyni strukturda ola bilәrlәr?

Çox girişçıxışlı konsentratorlar birbiri ilә müxtәlif növlü kabel vә naqillәrlә birlәşdirilә bilәr?

Konsentratorlar müxtәlifliyinә görә hansı növlәrә ayrılır?

Konsentrator müxtәlifliyinә görә neçә yerә ayrılır?

Konsentrator “ulduz” topologiyasının әsas komponentlәrindәn biri ola bilәr?

Şәbәkәdә konsentrator bir neçә düyün nöqtәlәrini birlәşdirә bilәr?

şәbәkәnin yüklәyә bilәr
şәbәkәnin işini çәtinlәşdirir
şәbәkәnin işinә nәzarәti vә sәhvlәrin aşkarlanmasını asanlaşdıra bilәr.•
şәbәkәdә müxtәlif problemlәr yarada bilәr

xeyir
konsentrator şәbәkәnin quruluşunu dәyişdirir
konsentrator şәbәkәdә sәhvlәrin aşkarlanmasını asanlaşdırır
bәli•
konsentrator şәbәkәnin işinә nәzarәti asanlaşdırır

tәkrarlayıcının strukturunda ola bilәrlәr
eyni strukturda ola bilәrlәr.•
xeyir ola bilmәzlәr
fәaliyyәti konsentratorlar müxtәlif strukturda ola bilәrlәr
fәaliyyәtli konsentratorlar girişçıxışlı ola bilәrlәr

birlәşdirilә bilmәz
çox girişçıxışlı konsentratorlar birbiri ilә naqillәrlә birlәşdirilә bilәr
a vә b bәndlәırindә qeyd olunan vasitәlәrlә birlәşdirilә bilәr•
konsentratorla birlәşdirilә bilәr
çox girişçıxışlı konsentratorlar biri biri ilә kabellәrlә birlәşdirilә bilәr

çox giriş çıxışlı vә fәaliyyәtli növlәrә ayrılır.•
bir giriş çıxışlı növә ayrılır
heç bir növә ayrılmır
fәaliyyәtli konsentratorlar
çox giriş çıxışlı

üç yerә
altı yerә
dörd yerә
beş yerә
iki yerә•

konsentrator dairәvi topologiyasının әsas komponentlәrindәn biri ola bilәr
konsentrator “şin” topologiyasının әsas komponentlәrindәn biri ola bilәr
bәli ola bilә•
ola bilmәz
konsentrator disk qurğusunun әsas komponenti ola bilәr

çap qurğusu ilә kompüteri birlәşdirә bilәr
yaddaşları bir biri ilә birlәşdirә bilәr
birlәşdirә bilmәz
bәli birlәşdirә bilәr•
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Şәbәkәdә müxtәlif texnologiyaların birlikdә istifadәsi (mәsәlәn Ethernet Teken Rinq... vә s) şәbәkәnin
sәmәrәliliyinin artırılmasına imkan yaradır?

Şәbәkәdә körpünün tәtbiqi ötürülmәlәr üçün müxtәlif fiziki (kabellәrin) vasitәlәrin tәtbiqinә imkan
yaradır?

Şәbәkәdә körpünün tәtbiqi trafiklәrin azaldılması ilә әlaqәdar şәbәkәnin mәhsuldarlığına imkan yaradır?

Şәbәkәdә körpünün tәtbiqi kompüterlәrin sayının vә ölçülәrinin artırılmasına imkan yaradır?

Şәbәkәdә körpünün tәtbiqi ötürülmә ücün müxtәlif fiziki vә mәntiqi vasitәlәrin tәtbiqini imkan yaradır?

Şәbәkәdә istifadә edilәn әlaqә xәttindә düyün nöqtәlәrinin sayını artırmaqla şәbәkәnin sәmәrәliyini
artırmaq olar?

Şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsindә Fast Ethernet texnologiyasının istifadә etmәklә vә şәbәkәnin
sәmәrәliyini artırmaq olar?

xarici qurğuları biri biri ilә birlәşdirә bilәr

konsentratorun tәtbiqi imkan yaradır
marşrutlaşdırıcının tәtbiqi imkan yaradır
tәkrarlayıcının tәtbiqi imkan yaradır
bәli imkan yaradır•
yaddaşın tәtbiqi imkan yaradır

tәkrarlayıcı imkan yaradır
yaddaşın tәtbiqi imkan yaradır
xeyir yaratmır
körpü imkan yaradır.•
marşrutlaşdırıcının tәtbiqi imka yaradır

konsentratorun tәtbiqi imkan yaradır
marşrutlaşdırıcının tәtbiqi imkan yaradır
tәkrarlayıcı tәtbiqi imkan yaradır
bәli imkan yaradır.•
yaddaşın tәtbiqi imkan yaradır

marşrutlaşdırıcının tәtbiqi yaradır
tәkrarlayıcının tәtbiqi yaradır
xeyir yaratmır
bәli yaradır.•
konsentratorun tәtbiqi yaradır

müxtәlif şәbәkә texnologiyalarının birlikdә istifadәsinә
trafiklәrin azaldılması ilә әlaqәdar şәbәkәnin mәhsuldarlığının artırılmasına
şәbәkәdә kompüterlәrin sayının ölçülәrinin artırılmasına
bәli.•
xeyir

konsentratordan istifadә etmәklә olar
körpüdәn istifadә etmәklә olar
şәbәkә düyün nöqtәlәrindә tәkrarlayıcıdan istifadә etmәklә olar
bәli olar.•
xeyir olmaz

konsentratorlardan istifadә etmәklә olar
körpüdәn istifadә etmәklә olar
xeyir olmaz

•
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LKSdә körpünün tәtbiqindә әlaqә xәttinin ötürülmә sürәtini artırmaq üçün hansı üsullardan istifadә
edilir?

LKŞdә körpünün tәtbiqi ilә әlaqәdәr әlaqә xәttinin ötürülmә sürәtinin azalmasını aradan qaldırmaq
üçün neçә üsul mövcuddur?

LSdә verilәnlәrin ötürülmәsindә әlaqә xәtinin buraxıcılıq zolağının daralması verilәnlәrin ötürülmәsinә
necә tәsir edir?

LSdә axırıncı düyün nöqtәlәrinin mәhsuldarlığini artıranda әlaqә xәttinin buraxıcılıq zolağında nә baş
verir?

Şәbәkәdә trafiklәrin lokallaşdırılmasında verilәnlәri qәbul edәn FK ünvanı mәlum olmalıdır?

Körpü LSdә seqmentlәrin ayrılmasını trufiklәrә görә lokallaşdırılmasını tәmin edir?

Tәkrarlayıcı şәbәkәlәrdә ayrılmış seqmetlәri siqnallar formasında qәbul edәndә ölçülәri kiçilmiş
siqnalları nә edir?

bәli olar.•
tәkrarlayıcıdan istifadә etmәk olar

şәbәkәdә düyün nöqtәlәrinin sayı çoxaltmaqla
FK yaddaşının hәcmini artırmaqla
kabellәri dәyişmәklә
Fast Ethernet vә seqmetlәşdirmә üsullarının tәtbiqindә istifadә etmәklә.•
FK lә istifadә edilәn qurğuların sayını artırmaqla

yeddi üsul
beş üsul
üç üsul
iki üsul.•
altı üsul

pis tәsir edir
әlaqә xәttindә tezlik dәyişir
әlaqә xәttinindә ötürülmә sürәti artır
әlaqә xәttindә ötürülmә sürәti azalır.•
әlaqә xәttindәn FK müraciәt etmәk olmur

әlaqә xәttindә verilәnlәrin ötürülmә sürәti azalır
әlaqә xәttinin buraxıcılıq qabiliyyәti azalır
әlaqә xәttinin buraxıcılıq qabiliyyәti artır
әlaqә xәttinin buraxıcılıq zolağı daralır.•
әlaqә xәttinin tezliyi dәyişir

verilәnlәri qәbul edәn FKlә istifadә edilәn çar qurğusuna ünvanı mәlum olmalıdır
verilәnlәri qәbul edәn FKdә yaddaşın ünvanı mәlum olmalıdır
xeyir mәlum olmamalıdır
FK ünvanı mәlum olmalıdır.•
verilәnlәri qәbul edәn FKin disk quruluşunun ünvanı mәlum olmamalıdır

onları formalaşdırır
onları ardıcıl düzür
xeyir tәmin etmir
bәli tәmin edir•
onları paralel düzür

onların ölçülәrini bәrpa edib aralıq yaddaşında saxlayır
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Tәkrarlayıcı şәbәkәdә emal prosesi ilә mәşğul olur?

Tәkrarlayıcı öz funksiyasını OSİ modelindә hansı sәviyyәdә yerinә yetirir?

Şәbәkә kompüterlәri arasında ötürülәn siqnalları öz formasına gәtirmәk üçün tәkrarlayıcıdan istifadә
etmәk olar?

Kompüterlәr arasında istifadә edilәn kabellәrin ölçülәri siqnalların formasına tәsir edә bilәr?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә şәbәkә kartı kommutator, marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir.

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә konsentrator, şәbәkә kartı marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә konsentrator şәbәkә kartı kommutatordan istifadә edilir?

onların ölçülәrini bәrpa edib geri qaytarır
onların ölçülәrini bәrpa edir
onları bәrpa edib növbәti seqment kim ötürür.•
onların ölçülәrini bәrpa edib yaddaşda saxlayır

0,8% mәşğul olur
az mәşğul olur
bәli mәşğul olur
xeyir mәşğul olmur.•
0,5% mәşğulolur

tәtbiqi sәviyyәdә
seaans sәviyyәsindә
şәbәkә sәviyyәsindә
fiziki sәviyyәdә•
nümayiş sәviyyәsindә

ötürülәn siqnalların ötürülmә vaxtını azaltmaq olar
ötürülәn siqnalların modulyasa edә bilәr
ötürülәn siqnalları öz formasına gәtirmәk (salmaq) ücün tәkrarlayıcıdan istifadә etmәk olar.•
ötürülәn siqnalların uzunluqlarını kiçiltmәk olar
ötürülәn siqnalların tezliklәrini böyütmәk olar

siqnalların tezliyini dәyişdirә bilәr
bәli tәsir edә bilәr•
siqnalları buraxıcılıq qabiliyyәtini artıra bilәr
siqnalları modullaşdıra bilәr
xeyir tәsir edә bilmәz

konsentratordan istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
kommutator marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpü marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
konsentrator marşrutlaşdırıcı komutatordan istifadә edilir
ommutatordan istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
konsentrator şәbәkә kartı kommutatordan istifadә edilir.•
xeyir istifadә edilmir
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Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә konsentrator, şәbәkә kartı, kommutatordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә körpü tәkrarlayıcı slüzdәn istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә körpü tәkrarlayıcı marşrutlsşdırıcıdan istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә tәkrarlayıçı, körpü, kommutatordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә tәkrarlayıcı körpü, şәbәkә kartından istifadә edilir?

Şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdәn tәkrarlayıcı, körpü, konsentratordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә konsentratorlardan istifadә edilir?

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
konsentrator, şәbәkә kartından istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
tәkrarlayıcı körpü vә körpüdәn istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
konsentrator, şәbәkә kartı kommutatordan istifadә edilir.•

körpüdәn istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
körpüdәn, tәkrarlayıcıdan şlüzdәn istifadә edilir.•
slüzdәn istifadә edilir

xeyir istifadә edilir
körpü vә kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlayıçi vә marşrutlaşdiricidan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
tәkrarlayıcı körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
tәkrarlayıcı körpü kommutatordan istifadә edilir•
kommutatordan istifadә edilir

kommutator, körpü, konsentratordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlayıcı körpü şәbәkә kartından istifadә edilir•
knsentratordan istifadә edilir

şәbәkә kartından kommutatordan istifadә edilir
konsentrator tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
tәkrarlayıcı, körpü, konsentratordan istifadә edilir.•
slüz konsentratordan istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
istifadә edilmir
konsentratordan istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir
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Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә konsentratordan vә marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә konsentrator vә kommutatorlardan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә konsentral vә şәbәkә kartından istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә körpü vә şlüzdәn istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә körpü vә marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә körpü vә komutatordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә körpü vә şәbәkә kartından istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә körpü vә konsentratordan istifadә edilir?

repiterdәn istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
istifadә edilmir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istofadә edilir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şәbәkә kartından istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir

şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
repiterdәn istifadә edilir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
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Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә şlüz istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә marşrutlaşdırıcı istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә kommutatordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә şәbәkә kartından istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә konsentratordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә tәkrarlayıcı vә körpüdәn istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin bir biri ilә әlaqәlәndirilmәsindә şlüzdәn istifadә edilir?

körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
körpüdәn istifadә edilir

kommutator istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
körpü istifadә edilir
marşrutlaşdırıcı istifadә edilir•
bәli istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir•
şәbәkә kartından istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
repiterdәn istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
istifadә edilir.•
körpedәn istifadә edilir

konsentratordan istifadә edlmir
repiterdәn istifadә edilir
şәbәkә kartından istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
xeyir istifadә edilmir

konsentratordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
repiterdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
şәbәkә kartından istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir•
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Şәbәkәlәrin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsindә marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrin bir biri ilә әlaqәlәndirilmәsindә kommutatordan istifadә edilir?

Şәbәkәlәrdә kompüterlәrin bir birin ilә birlәşmәsindә şәbәkә kartından istifadә edilir ?

Şәbәkәlәr arası kompüterlәrin әlaqәlәndirilmәsindә konsentrarorlardan istifadә edilir?

Şәbәkә kartı FKproqram vasitәsi ilә qoşula bilәr?

Şәbәkә kartının әsas funksiyası nәdir?

Marşrutlaşdırıcı eyni vaxtda uyğun şәbәkәlәrә hansı qurğu vasitәsi ilә qoşula bilәr?

Marşrutlaşdırıcı eyni vaxtda uyğun şәbәkәlәrә qoşula bilәr?

konsentratordan istifadә edilir

istifadә edilmir
şәbәkә kartından istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

repiterdәn istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir•
istifadә edilmir

kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlryıcldan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

şәbәkә kartı FKә çap qurğusu ilә qoşula bilәr
şәbәkә kartı FKә aparat kimi qoşula bilәr
xeyir qoşula bilmәz
bәli qoşula bilәr•
şәbәkә kartıFKә disk qurğusu ilә qoşula bilәr

şәbәkә kartının şәbәkәdә heç bir funksiyası yoxdur
şәbәkә kartının әsas funksiyası disk qurğusuna yaddaşla birlәşdirmәkdir
şәbәkә kartının әsas funksiyası yaddaşı prosesorla birlәşdirmәkdir
şәbәkә kartının әsas funksiyası FK ilә şәbәkәni birlәşdirmәkdir•
şәbәkә kartının әsas vәzifәsi çap qurğusuna kompüterlә birlәşdirmәkdir

kompüterlәrlә qoşula bilәr
qoşula bilmәz
çap qurğusu vasitәsi ilә qoşula bilәr
şәbәkәlәrә şәbәkә kartı ilә qoşula bilәr•
disk qurğusu vasitәsi ilә qoşula bilәr
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Brand Mayer şәbәkәlәr arası ekran xüsusi proqram olaraq harada yerlәşir?

Marşrutlaşdırıcı QŞdә x.25 texnologiyasından istifadә edilir?

Marşrutlaşdırıcı müxtәlif texnologiyalarla işlәyәn şәbәkәlәri vahid şәbәkәdә birlәşdirә bilәr?

Marşrutlaşdırıcı alqoritmi dedikdә, marşrutlaşdırıcı proqram tәminatının bir hissәsi nә başa düşülür?

Marşrutlaşdırıcının yerinә yetirdiyi funksiyalarda marşrutlaşdırma protokollarının kömәkliyi var?

Marşrutlaşdırıcı әmәliyyatın yerinә yetirdiyi vaxt verilmiş alqoritmә әsasәn ayrıayrı paketlәrin
marşrutları seçilmәlidir?

Şlüz Ehternet texnologiyası ilә FK in kadrlarla mübadilәsi üçün çevirmәlәr tәşkil edә bilәr?

kompüterә qoşula bilәr
çap qurğusuna qoşula bilәr
yaddaşa qoşula bilәr
eyni vaxtda uyğun şәbәkәlәrә qoşula bilәr•
disk qurğusuna qoşula bilәr

lufer yaddaşda yerlәşir
diskdә yerlәşir
FK yaddaşında yerlәşir
marşrutlaşdırıcıda yerlәşir•
maqnit lentindә yerlәşir

trafiklәrdәn istifadә edir
paketlәrin düzülüşündәn istifadә edir
LSdә Ehternet texnologiyasından itifadә edir
QŞ dә x.25 texnologiyasından istifadә edir.•
proqramlardan istifadә edir

trafiklәri birlәşdirә bilıәr
LŞ ehternet texnologiyasından istifadә etmәklә yerinә yetirir
xeyir birlәşdirә bilmir
s vә a bәndlәrindә qeyd olunan göstәricilәrlә yerinә yetirir•
QŞdә isә x.25 texnologiyasından istifadә etmәklә yerinә yetirir

optimal variantların seçilmәsi vә paketlәrin ötürülmәsi başa düşülür
LŞ Ehternet texnologiyasında istifadә başa düşülür
heç nә başa düşülmür
bәli başa düşülür•
xeyir

informasiyanın toplanmasının kömәkliyi var
alqoritmin kömәkliyi var
paketlәrin kömәkliyi var
marşrutlaşdırma protokollarının kömәkliyi var•
proqramın kömәkliyi var

verilәnlәr marşrutlaşdırıcı cәdvәlindә saxlanılmasıdır
xeyir seçilmәmәlidir
verilmış alqoritmә әsasәn ayrıayrı paketlәrin marşrutları seçilmәlidir•
informasiyanı toplamalıdır
marşrutlaşdırıcının proqram tәminatı tәyin olunmalıdır

şlüz şәbәkәdә OSİ modelindә istifadә edilә bilәr
şlüz şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmәsini tәşkil edә bilәr
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Şlüz LŞdә qәbul etdiyi verilәnlәri WWW xidmәti üçün TCP/İP protokolları әsasında yeni formatını
tәşkil edә bilәr?

Şlüz şәbәkә interfeyslәri arasında paketlәrin ötürülmәsini tәşkil edә bilәr?

Şlüz çox funksiyalı marşrutlaşdırıcınin proqram tәminatı tәrkibindә bir proqram kimi funksiyanı yerinә
yetirә bilәr?

İnternettelefon rejimindә şlüz abonent danışıqlarını paket rejimindә rәqәm siqnallarının saxlanılması
şәrti ilә ötürülmәsini tәşkil edә bilәr?

İnternettelefon әlaqәlәrindә şlüzdәn istifadә edilir?

Şlüz OSİ modelinin protokollarını müxtәlif sәviyyәdә istifadә etdikdә hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Şlüz OSİ modellәrinin protokollarında istifadә edilir?

şlüz hş birlәşdirә bilәr
bәli tәşkiledә bilәr•
şlüz şәbәkәdә kompüter terminalları arasında istifadә edilә bilәr

şlüz kompüter terminalları arasında istifadә edilә bilәr
şlüz HS birlәşdirә bilәr
şlüz şәbәkәdә bir qurğu kimi istifadә edilә bilәr
bәli tәşkil edә bilәr•
xeyir edә bilmәz

şlüz hesablama şәbәkәsini birlәşdirә bilәr
şlüz şәbәkәdә müxtәlif sistem vә tәtbiqi proqram tәminatlarını birlәşdirә bilәr
xeyir edә bilmәz
şlüz şәbәkәdә interfeyslәri arasında paketlәrin ötürülmәsini tәşkil edә bilәr•
şlüz bir qurğu kimi istifadә edilә bilәr

şlüz tәtbiqi proqram tәminatlarını birlәşdirir
şlüz kompüter terminalları arasında istifadә edilә bilәr
şlüz şәbәkәdә müxtәlif sistem vә tәtbiqi proqram tәminatlarını birlәşdirir
proqram tәminatı tәrkibindә bir proqram funksiyanı yerinә yetirir•
şlüz marşrutlaşdırıcılar arasında paketlәrin ötürülmәsini tәmin edir

xeyir edә bilmәz
şlüz çox funksiyalı marşrutlaşdırıcının proqram tәminatında bir proqram kimi istifadә edilә bilәr
şlüz kompüter terminalları arasında istifadә edilә bilәr
bәli edә bilәr•
şlüz FKin proqram tәminatı funksyasınıda yerinә yetirә bilәr

telefon danışıqları zamanı dupleks rejimindә istifadә edilir
verilәnlәri paketlәrә çevirir
internet şәbәkәsi üçün informasiyanı paketlәrә verir
bәli istifadә edilir•
çevirmәlәri hәqiqi vaxt rejimindә yerinә yetirir

informasiya paketlәrindә formalaşdırmanı yerinә yetirir
protokolların sayına nәzarәt edir
yaddaşı yüklәnir
şәbәkәlәri birlәşdirir•
protokollarla kadrların ötürülmәsini tәşkil edir

OSİ modelinin müxtәlif sәviyyәlәrindә istifadә edilir
yaddaşı yüklәmәk üçün istifadә edilir
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Marşrutlaşdırıcı konsentratorlarla tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirә bilәr?

Marşrutlaşdırıcının әsas tәyinatı nәdir?

Şlüz LKSdәn alınan verilәnlәrlә TCP/IP protokolları ilә işlәyәn zaman WWW xidmәt üçün istifadә
edilә bilәr.

Şlüz bir proqram kimi şәbәkә proqram tәminatı tәrkibinә çox funksiyalı marşrutlaşdırıcı kimi vә yaxud
ixtisaslaşdırılmış kompüter kimidaxil ola bilәr?

Şlüz kommpüter terminalları arasında istifadәedilir?

İnternet telefon әlaqәlәrindә sluz telefonla danışıqlar zamanı paket rejimindә istifadә edilir?

Marşrutlaşdırıcı ilә qәbul edilmiş verilәnlәri marşrutlaşdırıcı cәdvәlindә saxlamalıdır?

xeyir istifadә edilmır
OSİ modelinin protokollarında istifadә edilir•
müxtәlif protokol çevirmәlәrini tәşkil edir

alqoritm әsasında şәbәkәdә trafiklәri ayırar
kompüterdәn tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirә bilәr
xeyir birlәşdirә bilmәz
marşrutlaşdırıcı konsentratorlardan tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirә bilәr•
kommutatordan tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirә bilәr

alqoritm әsasında şәbәkәdә trafiklәri ayırır
körpudәn tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirmәkdir
konsentratorlardan tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirmәkdir
konsentrator, körpüdәn kommutatordan tәşkil olunmuş vahid LŞ birlәşdirmәkdir•
komutatordan tәşkil olunmuş şәbәkәni birlәşdirmәkdir

şlüz şәbәkәdә FKlәrin mübadilәsi istifadә edilir
şlüz TCP/IP protokollarının әsasında verilәnlәri ilә mәşğul olur
şlüz LKSdәn qәbul edilәn verilәnlәri WWW xidmәtlәri üçün verilәnlәr aparaır
bәli istifadә edilir•
şәbәkәdә şlüz kadrları Ehternet texnologiyasında kadrların formatlaşdırılması ilә mәşgul olur

şlüz müxtәlif növ şәbәkәlәrdә interfeyslәr arası paketlәrin hәrәkәtini tәminedir
şlüz tәtbiq proqram tәminatı ilә şәbәkәni irlәşdirir
şlüz müxtәlif sistem proqramları ilә şәbәkәni birlәşdirilir
bәli ola bilәr•
şlüz şәbәkәdә paketlәrin marşrutlaşdırılmasını

o terminallar arasında çox keyfiyyәtli işlәr görür
bәli istifadә edilir•
o şәbәkә qrafiklәrini lokallaşdırır
o şәbәkәlәr arası “ekran” proqramında istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir

yaddaşdan istifadә edilir
telefon danışıqları zamanı paket püjimindә istifadә edilir•
çevirmәlәri hәqiqi vaxt rejimindә aparır
telefon danışıqları zamanı düpleks rejimindәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir

alqoritmә әsasәn trafiklәri marşrutlara ayırmalıdır
trafiklәr ayrılmalıdır
xeyir saxlamamalıdır

•
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Marşrutlaşdırıcı verilәnlәri tәyin olunmuş ünvana göndәrilmәsi üçün hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir?

Marşrutlaşdırıcının әsas tәyinatә nәdir?

Portların kommutasiya olunma üsuluna görә hazırlanmış kommutatorun kommutasiya matrisinә görә
hazırlanmış kommutator növü var?

Portların kommutasiya olunma üsuluna görә hazırlanmış kommutatorlar ümumi şin kommutatoruna
ayrıla bilәr?

Portların kommutasiya olunma üsuluna görә tәxminәn hazırlanmış kommutatorlar neçә növә ayrılır?

Kommutatoru gövdәyә bәrkidilmiş modul bә stek kommutator tipinә görә sniflәşdirmәk olar?

Kommutatorun sabit port saylarına vә modul – stek komutatoruna görә sniflәşdirmәk olar?

bәli verilәnlәri marşrutlaşdırıcı cәdvәlindә saxlamalıdır•
şәbәkәdәki marşrutlaşdırıcıda informasiyanı toplamalıdır

trafiklәrin ayrılması
marşrutlaşdırıcı ilә qәbul edilmiş verilәnlәrin marşrutlaşdırıcı cәdvәlindә saxlanılmasını
şәbәkәdәki marşrutlaşdırıcıda informasiyanın toplanması
a,b,s bәndlәrindә qeyd edilәn mәsәlәlәri hәll etmәlidir•
әmәliyyatın yerinә yetirdiyi vaxt verimış alqoritmә әsasәn ayrıayrı paketlәrin marşrutlarının seçilmәsi

marşrutlaşdırıcı şәbәkәdә heç bir tәyinatı yoxdur
marşrutlaşdırıcı seqmentlәrin mәntiqi ünvanlaşdırılmasında etibarlığı tәmin edir
marşrutlaşdırıcı trafiklәri ayırır
marşrutlaşdırıcının әsas tәyinatı konsentratorlarda körpüdәn kommutatorlardan tәşkil olunmuş LŞ birlәşdirmәkdir•
marşrutlaşdırıcı verilәnlәri tәyin olunmuş ünvana göndәrir

kombinasiyalar kommutator növü var
xeyir yoxdur
ümumi şinli kommutator növü var
bәli var•
yaddaş bölgülü kommutator növü var

kombinasiyalı kommutatorlar
xeyir
kommutasiya matrisinә görә hazırlanmış kommutatorlar
bәli•
yaddaş bölgülü kommutatorlar

yeddi növә
iki növә
beş növә
dörd növә•
altı növә

gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә görә sniflәşdirmәk olar
sabitport saylarına görә sniflәşdirmәk olar
modulstek kommutatora tipinә görә sniflәşdirmәk olar
gövdәyә bәrkidilmiş modul vә stek kommutator tipinә görә sniflәşdirmәk olar•
stek kommutatoru tipinә görә sniflәşdirmәk olar

stek kommutatoruna görә sniflәşdirmәk olar
xeyir olmaz
gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә görә sniflәşdirmәk olar
sabit port saylarına vә modulstek kommutatoruna görә sniflәşdirmәk olar•
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Kommutatoru sabit port saylarına vә stek kommutatora görә sniflәşdirmәk olar?

Kommutatorun sabit port saylarına görә gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә görә siniflәşdirmәk olar?

Kommutatoru modulstek quruluşuna görә siniflәşdirmәk olar?

Kommutatoru stek kommutator quruluşuna görә siniflәşdirmәk olar?

Kommutator gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә görә siniflәşdirmәk olar?

Kommutator sabit port saylarına görә sniflәşdirmәk olar?

Kommutator yığılma quruluşuna görә neçә stek vә modul tipli kommutatorlara siniflәşdirilә bilәr ?

modulstek kommutatoruna görә sniflәşdirmәk olar

modul stetә görә sniflәşdirmәk olar
gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә görә siniflәşdirmәk olar
sabit port saylarına görә siniflәşdirmәk olar
sabit port saylarına vә stek kommutatora görә sniflәşdirmәk olar.•
stek kommutatora görә sniflәşdirmәk olar

sabit port saylarına görә sniflәşdirmәk olar
xeyir olmaz
stek kommutatoruna görә siniflәşdirmәk olar
abit port saylarına vә gövdәyә bәrkidilmiş modul tipinә sniflәşdirmәk olar•
modul stek quruluşuna görә siniflәşdirmәk olar

xeyir olmaz
gövdәyә bağlanmış modul tipinә görә siniflәşdirmәk olar
sabit port saylarına görә siniflәşdirmәk olar
modulstek quruluşuna görә siniflәşdirmәk olar•
stek kommutatoruna görә siniflәşdirmәk olar

sabit port saylarına görә hazırlanmış kommutatora görә olar
xeyir olmaz
modulstet tipli kommutatora görәolar
gövdәyә bәrkidilmiş modul tipli kommutatora görә olar
stek kommutatoru quruluşuna görә siniflәşdirmәk olar•

xeyir olmaz
stek kommutatora görә siniflәşdirmәk olar
sabit port saylarına görә siniflәşdirmәk olar
bәli olar.•
modul – stek kommutatora görә olar

gövdәyә bәrkidilmiş modul tipli kommutatora görә olar
stek kommutatora görә olar
xeyir olmaz
sabit port saylarına görә olar•
modulstek kommutatora görәolar

50 % siniflәşdirilә bilәr
gövdәyә bәrkidilmiş modul tipli kommutatorlar
sabit port saylarına görә hazırlanmış kommutatorlar
bәli•
xeyir
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Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına buraxıcılıq qabiliyyәti vә kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi
tәsir edә bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına verilәnlәr kadrının hәrәkәt sürәti vә buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir
edә bilәr?

Kommutator işinin mәhsuldarlığına süzülmәnin sürәti vә kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir
edә bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına süzülmәnin surәti, buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına süzülmәnin surәti verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә
bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr?

Kommutator işinin mәhsuldarlığına buraxıcılıq qabiliyyәt tәsir edә bilәr?

kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi
verilәnlәr kadrının hәrәkәt sürәti
süzülmәnin sürәti
buraxıcılıq qabiliyyәti vә kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr•
buraxıcılıq qabiliyyәti

kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt sürәti tәsir edә bilәr
süzülmәnin sürәti tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt sürәti vә buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr•
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr

süzülmәnin sürәti tәsir edә bilәr
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr
xeyir edә bilmәz
bәli edә bilәr•
verilәnlәr kadrının hәrәkәt sürәti tәsir edә bilәr

kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr
süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr
süzülmәnin sürәti vә buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr•
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr

süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr
kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr
xeyir edә bilmәz
bәli edә bilәr.•
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr

yaddaşın tutumu tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr
süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr
kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr.•
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr

xeyir edә bilmәz
süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә•
kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr
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Kommutator işinin mәhsuldarlığına verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr?

Kommutatorun işinin mәhsuldarlığına şlüzun sürәti kommutatorun buraxıcılıq qabiyyәti tәsir edә bilәr?

Tәcrübәdә kommutatorun portu qәbul etmә ilә mәşğuldursa verilәnlәr harada saxlanılır?

Kommutatorun öz xüsusi keş ünvanı var?

Ethernet texnologiyasında komutator sistem moduluna malikdir?

EPP prosessoru kommutatorun portlarına qulluq edir?

Regional şәbәkәlәr bir birindәn tәxminәn nә qәdәr (m. km) aralarda yerlәşdirilә bilәr?

xeyir edә bilmәz
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr
süzülmәnin surәti tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr.•
kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr

kadrların gecikdirilmәsi tәsir edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti tәsir edә bilәr
xeyir edә bilmәz
bәli tәsir edә bilәr.•
buraxıcılıq qabiliyyәti tәsir edә bilәr

bәli•
50 % edә bilәr
verilәnlәr kadrının hәrәkәt surәti
xeyir
kadrların ötürülmәsinin gecikdirilmәsi

verilәnlәr disk qurğusunda saxlanılır
verilәnlәr qәbul edilәn kimi ötürülür
verilәnlәr yadda saxlanılmır
verilәnlәr EPP prosessoru tәrәfindәn yadda saxlanılır•
verilәnlәr çap qurğusunda qeyd edilir

kommutatorun xüsusi manitoru var
kommutatorun xüsusi çap qurğusu var
kommutatorun xüsusi yaddaşı var
kommutatorun xüsusi keş ünvanı var•
kommutatorun xüsusi registri var

kommutator yaddaşa malikdir
paketlәr prosessoruna malikdir
xeyir malik deyil
kommutator sistem moduluna malikdir.•
kommutator portlar yığımına malikdir

növbәti kadrların kәlmәsinә qulluq edir
kommutatorun yaddaşında qulluq edir
xeyir etmir
bәli kommutatorun portlarına qulluq edir.•
kommutatorun baytlardakı kadrların ünvanlarını yadda saxlayır

bir metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr
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Regional şәbәkәlәr haralarda yerlәşdirә bilәr?

Lokal şәbәkәlәr internet qoşula bilәr?

Lokal şәbәkәlәrdә abonentlәr tәxminәn bir birindә maksimum nә qәdәr mәsafәdә yerlәşә bilәr?

Kompüterlәrlә әsasәn hansı növ şәbәkәlәrә ayırır?

Kompüterlәr әsasәn neçә növ şәbәkәlәrә ayrılır?

Kompüter şәbәkәlәri nәyә görә bölünürlәr?

Şәbәkә potologiyası nәdir?

beş metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr
bir km aralıqda yerlәşdirilә bilәr
10 km qәdәr•
on metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr

sәmada yerlәşdirilә bilәr
şәhәrlәr, rayonlar arasında yerlәşdirilә bilәr•
evlәr arasında
şöbәlәr arasında
mәrtәbәlәr arasında

yaddaşla qoşular
çap qurğusu ilә qoşular
qoşula bilәr•
qoşula bilmәz
disk qurğusu ilә qoşular

400 km
1 km•
10 km
100 km
300 km

budaqvari şәbәkәlәrә ayırır
lokal, regional, qlobal şәbәkәlәrә ayırır•
lokal şәbәkәlәrә ayırır
qlobal şәbәkәlәrә ayırır
regional şәbәkәlәrә ayırır

iki növә
beş növә
üç növә•
dörd növә
altı növә

ölçülәrinә görә
qiymәtlәrinә görә
bölünmürlә
yerlәşdirilmә sahәsinә görә•
çәkisinә görә

disk qurğularının paralel birlәşdirilmәsi
kompüterlәrin müxtәlif üsullarla bir biri ilә әlaqәlәndirilib yerlәşdirilmә konfiqurasiyasıdır•
yaddaşların bir biri ilә ardıcıl yerlәşdirilmәsi
çap qurğularının bir biri ilә paralelyerlәşdirilmәsi



07.03.2017

30/98

208

209

210

211

212

213

214

Mәntiqi strukturlaşmada körpünün yerinә etirdiyi funksiyanı kommutator yerinә yetirә bilәr?

Mәntiqi strukturlaşdırmada körpü trafiklәrinin lokallaşdırılması üçün şәbәkә kompüterlәrinә daxil olan
aparat ünvanından istifadә edir?

Mәntiqi strukturlaşdırmada körpü bir neçә kompüterdәn gәlәn kadrın aparat ünvanını tanıyır?

Şәbәkәlәr arası әlaqә yaradan körpü şәbәkә topologiyasını tanıyır?

Şәbәkәlәr arası kommukasiya әlaqәsini xüsusi proqramla idarә olunan kompüter yerinә yetirә bilәr?

Şәbәkәlәr arası kommunikasiya әlaqәlәrini kompüter daxilindә şәbәkә kartı yrinә yetirә bilәr?

Şәbәlәr arası әmәliyyatlarda kommutikasiya әlaqәsini hansı quru yerinә yetirir?

kompüterlәrin paralel birlәşdirilmәsi

yerinә yetirә bilmәz
çap qurğusu yerinә yetirә bilәr
kommutator yerinә yetirә bilәr•
repitor yerinә yetirә bilәr
konsentrator yetirә yetirә bilәr

körpü qurğunun ünvanından istifadә etmir
körpü aparat ünvanından istifadә edir•
körpü yaddaş ünvanından istifadә edir
körpü çap qurğusunun ünvanından istifadә edir
körpü disk qurğusunun ünvanından istifadә edir

körpü yaddaş ünvanını tanıyır
köprü kadrın aparat ünvanını tanıyır•
körpü çap qurğusunun ünvanını tanıyır
körpü disk qurğusunun ünvanını tanıyır
körpü kadrın aparat ünvanını tanımır

şәbәkәlәr arası әlaqә yaradan körpü şәbәkә topologiyasını tanıyır•
körpü portun nömrәsini tanıyır
körpü kadrların lakallaşdırılması yerinә yetirir
körpü çap qurğusunu tanıyır
körpü şәbәkә topologiyasını tanıyır

disk qurğusu yerinә yetirә bilәr
yaddaş qurğusu yerinә yetirә bilәr
çap qurğusu yerinә yetirә bilәr
yerinә yetirә bilmәz
kompüter yerinә yetirә bilәr•

disk qurğusu yerinә yetirә bilәr
çap ğurğusu yerinә yetirә bilәr
bәli yerinә yetirә bilәr•
xeyir yerinә yetirә bilmәz
yaddaş qurğusu yerinә yetirә bilәr

yaddaş qqurğusu
körpü qurğusu•
çap qurğusu
tәkrarlayıcı qurğusu
disk qurğusu
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Şәbәkә düyün nöqtәlәri arasında lokallaşdırmanı hansı qurğu yerinә yetirir?

Trafiklәrin şәbәkәlәr arası bölüşdürülmәsi nә adlanır?

Seqment nәdir

Kadır nәdir?

Trafik nәdir?

Şәbәkәlәr arası trafiklәrin kadrların mübadilәsi zamanı trafiklәrin gecikdirilmәsini aradan qaldırmaq
üçün nә etmәk lazımdır?

Şәbәkәlәrin qruplararası fiziki strukturlaşmasında trafiklәrin mübadilәsi tәxminәn neçә faiz tәşkil edir?

Şöbәlәrdә vә yaxud bölmәlәrdә tәşkil olunmuş şәbәkәlәrin fiziki strukturlaşmasında qruplar daxilindәki
trafiklәr mübadilәsi tәxminәn neçә faiz tәşkil edir?

lokallaşdırmanı tәkrarlayıçı yerinә yetirir
lokallaşdırmanı konsentratorlar yerinә yetirir•
lokallaşdırmanı disk qurğusu yerinә yetirir
lokallaşdırmanı yaddaş qurğusu yerinә yetirir
lokallaşdırmanı çap qurğusu yerinә yetirir

trafiklәrin yığılması
trafiklәrin lokallaşdırılması•
trafiklәrin paylanması
trafiklәrin sıxlaşdırılması
trafiklәrin uzadılması

seqment әdәdlәr yığımıdır
seqment verilәnlәrin (baytların) ünvanlaşmasından asılı olmayan arası kәsilmәyәn bir sahәdir•
seqment әdәdlәr yığımıdır
seqment baytlar yığımıdır
seqment bir sahәdir

kadr sıfırlardır
kadr bir seansda әlaqә xәtti ilә ardıcıl ötürülәn bitlәr yıgımıdır•
kadr rәqәmlәrdir
kadr ikilik әdәdlәrdir
kadr onluq әdәdlәrdir

trafiklәr sıfırlardır
trafiklәr rәqәmlәrdir
trafiklәr ikilik әdәdlәrdir
trafiklәr vahid bir vaxtda (zamanda) әlaqә xәtti ilә ötürülәn mәlumatlardır (sayları) xәtdin yüküdür.•
trafiklәr onluq әdәlәrdir

trafiklәri qısaltmaq lazımdır
trafiklәri qruplara bölmәk lazımdır•
trafiklәri çoxaltmaq lazımdır
trafiklәri azaltmaq lazımdır
trafiklәri uzatmaq lazımdır

0.3
0.4
0.2•
0.1
0.15
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Nә üçün şәbәkәlәr fiziki strukturlaşdırılır?

Şәbәkәlәr coğrafi mövqeylәrә görә ulduz topologiya növlәrә ayrılırlar?

Geniş yayımlı şәbәkәlәrdә ötürülmә eyni vaxtda bir düyün nöqtәsindәn yerinә yetirilsә qalan düyün
nöqtәlәri nә ilә mәşğul olur?

Tәrcübәdә istifadә olunan qlobal, regional, LŞlәr ardıcıl şәbәkә növlәrinә aid ola bilәr?

Ardıcıl şәbәkәlәrdә informasiya hansı üsulla ötürülür?

Şәbәkәdә informasiya tәşkil olunma prinsipinә görә hansı qruplara ayrılır?

Şәbәkәdә informasiya tәşkil olunma prinsipinә görә neçә qrupa ayrılır?

0.5
0.8•
0.1
0.2
0.4

şәbәkә resurslarından istifadә üçün
şәbәkә düyün nöqtәlәri arasında buraxıcılıq qabiliyyәtini artırmaq üçün•
şәbәkә işlәrinin qaydaya salmaq üçün
şәbәkә topologiyalarının nizamlamaq üçün sәmәrәli istifadә üçün
şәbәkәdә proqram tәminatından sәmәrәli istifadә üçün

xeyir
şin növünә
halqavari növә
ulduz növünә
bәli•

şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı paralel qәbul edir
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı qәbul edir
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri yalnız informasiya qәbul edә bilәr.•
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri boşdaynır
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı qәbul etmir

ola bilmәz
ola bilәr•
paralel ardıcıl növlәrә aid ola bilәr
ardıcıl paralel növlәrә aid ola bilәr
paralel növlәrә aid ola bilәr

ötürülür
ardıcıl ötürülür•
paralel ötürülür
tәktәk ötürülür
birbir ötürülür

paralel
ardıcıl vә geniş yayımlı•
ardıcıl
geniş yayımlı
ayrılmış

bir qrupa
iki qrupa•
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LŞә qlobal şәbәkәlәrin tәrkibinә daxil ola bilәr?

İnternet daxilindә regional şәbәkә ola bilәr?

Süper qlobal şәbәkә İnternet adlandırıla bilәr?

Regional şәbәkәlәr, qlobal şәbәkәlәr tәşkil edә bilәr?

Strukturuna görә LŞlәr Regional şәbәkәlәrә daxil ola bilәr?

Qlobal şәbәkәlәrdә abonentlәr arası mәsafәlәr 100 km lәrlә ola bilәr?

Şin topologiyasında kompüterlәr arası kabellәr uzun olduqda әmәlә gәlәn tәhriflәr nәyә tәsir edir?

üç qrupa
altı qrupa
beş qrupa

şәbәkә qlobal şәbәkәnin tәrkibinә daxil ola bilәr
ola bilәr•
ola bilmәz
informasiya şәbәkәsi tәrkibinә daxil ola bilәr
regional şәbәkә tәrkibinә daxil ola bilәr

ola bilmәz
şәbәkә ola bilәr
LŞ ola bilәr
regional şәbәkә ola bilәr•
qlobal şәbәkә ola bilәr

regional şәbәkә adlandırıla bilәr
internet adlandırıla bilәr•
adlandırıla bilmәz
şәbәkә adlandırıla bilәr
LŞ adlandırıla bilәr

mәrtәbәlәr arası şәbәkәlәr tәşkil edә bilәr
LŞ lәr tәşkil edә bilәr
qlobal şәbәkәlәr tәşkil edә bilәr•
tәşkil edә bilmәz
bir hissәni tәşkil edә bilәr

LŞ informasiya şәbәkәlәrinә daxil ola bilәr
LŞ regional şәbәkәlәrә daxil ola bilәr•
LŞlәr qlobal şәbәkәlәrә daxil ola bilәr
LŞlәr budaqlanan şәbәkәlәrә daxil ola bilәr
LŞlә müxtәlif növ şәbәkәlәrә daxil ola bilәr

500 km ola bilәr
100 km ola bilәr•
5 km ola bilәr
10 km ola bilәr
20 km ola bilәr

yaddaşın pis işlәmәsinә
qurğular arası umpulsların formasının dәyişmәsinә•
mane olmur
qurğular arası informasiya mübadilәsinә
şәbәkәdә telefon xәttinin pis işlәmәsinә



07.03.2017

34/98

237

238

239

240

241

242

243

244

Şin topologiyasında tәhriflәrin әmәlә gәlmәsiә kabellәrin uzunluğu maneә ola bilәr?

Şin topologiyasında şәbәkәnin sırsdan çıxmasına magistral xәtdin qırılması ola bilәr?

Şin topologiyasının başqa topologiyalara nisbәtәn mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrlә tәsdiqlәnir?

Ümumi şin topologiyasında nöqsanın cәtin tapılması topologiyanın catışmamazlıqına daxildir ?

Şin topologiyasında şәbәkәnin etibarlığı hansı göstәricilәrlә tәsdiqlәnir?

Şin topologiyasının geniş yayımlılıq hansı göstәriciyә görә tәsdiqlәnir?

Şın topologiyasında şәbәkәnin genişlәndirilmәsinin sadәliyi hansı göstәricilәrә görә tәsdiq edilir?

Şin topologiyasının idarә edilmәsinin sadәliyini hansı göstәricilәr tәsdiq edir?

ola bilmәz
kabellәrin uzunluğu mane ola bilәr•
telefon xәtdi mane ola bilәr
çap qurğusu mane ola bilәr
disk qurğusu mane ola bilәr

magistral xәtdin qırılması mane ola bilәr•
xeyir ola bilmәz
şәbәkәyә çap qurğusunun qoşulması mane ola bilәr
şәbәkәyә disk qurğusunun qoşulması mane ola bilәr
şәbәkәyә qoşulmuş telefon mane ola bilәr

şәbәkәdә nöqsanın çәtin tapılması ilә
magistral xәtlәrin qurulması ilә
tәhriflәrin әmәlә gәlmәsi ilә
şәbәkә avadanlıqlarının paralel birlәşdirilmәsi ilә
şәbәkә kabellәrinin uzunluğunun , qurğularının (adaptorunun) mürәkkәb olması ilә.•

xeyir
şәbәkә avadanlıqlarının dövrüyәyә paralel qoşulması
bәli.•
şәbәkә qurğularının mürәkkәb olması
magistral xәtlәrin (şinlәrin) qırılması

әlavә işci stansiyaya qoşulmasına görә
a,b,c göstәricilәrinә görә•
sıradan cıxan hәr hansı şәbәkә düyün nöqtәsi vә ya kompüter şәbәkәlәrinin işinә xәtәr yetirmir
mәntiqi strukturuna görә
ucuz başa gәlmәsinә görә

әlavә işçi stansiya qoşulmağına görә
ötürülәn informasiyanın başqa kompüterlәrә çatmasına görә•
proqram strukturuna görә
mәntiqi strukturuna görә
ucuz başa gәlmәsinә görә

geniş yayımlılıq imkanına görә
istәnilәn vaxt әlavә işçi stansiya vә magistrala qoşulma imkanına görә•
mәntiqi strukturuna görә
proqram strukturuna görә
uçuz başa gәlmәsinә görә

onun mürәkkәbliyi

•
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Şin topologiyasının әsas üstün cәhәtlәri hansılardır?

Şin növlü şәbәkәlәrdә informasiya şәbәkәyә daxil olanda kompüterlәrin hamısı informasiyanı qәbul
edir?

Şin növlü şәbәkәlәrdә informasiya ötürülmә zamanı iki kompüter arasında әlaqә olmazsa nә baş verә
bilәr?

Şin növlü şәbәkәlәrdә kompüterlәr halqavarı әlaqәlәndirilә bilәr?

Şin növü şәbәkәlәrdә düyün nöqtәlәri arasında әlaqә interfeys vasitәsi ilә ola bilәr?

Şin növlü topologiyada kompüterlәr nә ilә әlaqәlәndirilirlәr?

Halqavari struktura әlavәlәr dәyişikliklәr etdikdә ona qoyulan xәrclәrә nә cür tәsir edir?

proqram strukturu çox sadә quraşdırılanda vә çox ucuz başa gәlir•
çox ucu başa gәlir
proqram strukturu çox sadәdir
heç bir göstәrici tәsdiq etmir

idarә edilmәsi
a,b,s,d bәndlәrindәn qeyd edilәn göstәricilәr•
şәbәkәnin yüksәk etibarlı olması
bir kompüterin ötürdüyü informasiyanı şәbәkәdә başqa kompüterin qәbul etmәsi ilә әlaqәdar geniş yayımlılıq
imkanına malik olması
şәbәkәnin genişlәndirilmәsi çox sadәdir

informasiyanı qәbul edir
xeyir qәbul etmir
informasiyanın hamısını birdәn qәbul edir
ünvana uyğun gәlәn kompüter informasiyanı qәbul edir•
informasiyanı tәktәk qәbul edir

şәbәkә yanar
şәbәkәdә başqa kompüterlәr informasiyaya daxil ola bilmәz.•
şәbәkәdә informasiya çoxluğu baş verәr
şәbәkә yüklәnәr
şәbәkә sıradan çıxar

interfeyslә әlaqәlәndirilә bilәr
çap qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilә bilәr
әlaqәlәndirilә biәr•
bәli әlaqәlәndirilә bilәr
disk qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir

ola bilmәz
ola bilәr•
çap qurğusu vasitәsi ilә ola bilәr
interfeysiz ola bilәr
disk qurğusu vasitәsi ola bilәr

cap qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir
bir şin vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir.•
bir şin vasitәsilә әlaqәlәndirilәrәk dayanır
şin topologiyasında kompüterlәr әlaqәlәndirilmir
disk qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir

artıq xәrc qoyulmur



07.03.2017

36/98

252

253

254

255

256

257

258

Halqavari topologiyada paralel kabel qoyulanda şәbәkәnin işinә nә kimi tәsir edir?

Halqavari topologiyada kabellәrin zәdәlәnmәsi vә yaxud qısa qapanması üçün hansı tәdbirlәr görülür?

Halqavari topologiyada şәbәkә düyün nöqtәlәrindәn keçәn siqnalın korlanması şәbәkәnin işinә mane ola
bilәr?

Hansı sәbәbdәn halqavari topologiyasında şәbәkәnin işi pozula bilәr?

Halqavari topologiyada verilәnlәrin yüklәnmәsinin çoxdayanıqlığına ötürmәdә ziddiyyәtlәrin olması
tәsir edә bilәr?

Halqavari topologiyanın üstün cәhәtlәri nә cox etibarlılıq daxildir?

Halqavari topologiyada informasiya hansı rejimdә ötürülür?

o daha çox yüklәnir
qoyulan xәrclәr azalır
qoyulan xәrclәr çoxalır•
sxem mürәkkәblәşir

qoyulan xәrclәri artırır
etibarlığı artırır•
onun yükünü çoxaldır
onun yükünü azaldır
dövrәni mürәkkәblәşdirir

kabellәri kommutatorla әvәz edirlәr
kabellәri kompüterlә әvәz edirlәr
ikinci paralel kabellәr qyulur•
kabellәri şәbәkәdәn ayırıb atırlar
kabellәri adi xәttlәrlә naqillәrlә dәyişirlәr

konsentrator qoşanda daha yaxşı işlәyәr
bәli mane ola bilәr•
xeyir mane ola bilmәz
şәbәkә daha yaxşı işlәyir
repiter qoşanda daha yaxşı işlәyir

yüklәnmәnin çox olması
a,b,s,d dә qeyd edilәn göstәricilәrlә әlaqәdar pozula bilәr•
düyün nöqtәlәrindәn keçәn siqnalların korlanması
kabellәrin qırılması
kabellәrin qısa qapanması

şәbәkәdә bir FK idarә etmә üçün ayrılır
şәbәkәdә hәr bir seqment bir qәbuledici vә ötürücü istifadә edilir
bәli•
informasiyanın ötürülmәsi vaxtı siqnalın sönmәsi (kiçilmәsi) yoxdur
xeyir

ötürülmә vaxtı heç bir ziddiyyat baş vermir
verilәnlәrin yüklәnmәsi çox dayanıqlıdır
xeyir
bәli•
çox yığcamdır

ötürmür
simpleks rejimindә yalnız birtәrәfә ötürülür•
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Şin topologiyasında informasiya hansı rejimdә ötürülür?

Tәçrübәdә halqavari şәbәkә topologiyasında әn çox hansı texnologiyadan istifadә edilir?

Halqavari şәbәkә topologiyasında kompüterlәr birbiri ilә necә әlaqәlәndirilir?

Şәbәkә topologiyası termin şәbәkәnin mәntiqi strukturlaşması daxildir ?

Çox mәnalı şәbәkә topologiyasına әlaqә xәtlәrinin xüsusiyyәtlәri daxildir ?

Başqa növ şәbәkә topologiyasına ağac növ şәbәkә topologiyası daxildir ?

Başqa növ şәbәkә topologiyaları var?

dupleks rejimindә
yarım dupleks rejimindә
dupleks vә yarım dupleks rejimindә

simplek rejimindә
informasiya rejimindә
yarımdupleks (hәriki tәrәf növbә ilә) rejimindә•
qarışıqrejimindә
dupleks rejimindә

Qidavit Ehternet texnologiyasında
Token Rinq texnologiyasından•
heç bir texnologiyada istifadә edilmir
Ehternet texnologiyasında
Fast Ehternet texnologiyasında

şin vә ulduz şәkilli
şәbәkәnin әlaqә kanalının әvvәli vә sonu birbiri ilә birlәşdirilir.•
bir şin vasitәsi ilә
ulduz şәkilli
budaqvari

xeyir
bәli•
şәbәkәdә verilәnlәr mübadilәsinin idarә olunması
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin biribiri ilә әlaqәlәndirilmәsi
şәbәkәnin fiziki strukturu,yerlәşdirilmә mövqeyi, kabellәrin yerlәşdirilmәsi

şәbәkәlәr arasında әlaqә yaradan siqnalların xarakterik xüsusiyyәtlәri
bәli•
şәbәkәnin düyün nöqtәlәrinin birlәşdirilmәsi
şәbәkә qurğuları
xeyir

aktiv vә passiv şәbәkә topologiyası
ağac növ şәbәkә potologiyası•
şin növlü şәbәkә topologiyası
halqavari şәbәkә topologiyası
ulduz şәbәkә topologiyası

ağac növlü şәbәkә topologiyası
bәli var•
ulduzdairә növlü şәbәkә topologiyası
ulduzşin növlü şәbәkә topologiyası
aktiv ağac növlü şәbәkә topologiyası



07.03.2017

38/98

266

267

268

269

270

271

272

Ulduz potologiyasında әlaqә xәtlәrinin uzun olması ın çatışmayan cәhәti sayıla bilәr ?

Ulduz topologiyasında informasiyanın ötürülmәsindә vaxt ziddiyyәtlәrinin nә ilә aradan götürmәk olar?

Ulduz topologiyasında informasiyanın ötürülmәsindә vaxt ziddiyyәtlәri alınır?

Ulduz topologiyasında informasiya mәrkәzi düyün nöqtәlıәrindәn nә ilә göndәrilir?

Ulduz topologiyasında ayrıca fayl srver ayrılır?

İki kompüterdәn qarşılıqlı әlaqәsindә serverdәn verilәnlәr bazasının idarә olunmasında (SQLdәn)
istifadә edilir?

İki kompüterin qarşılıqlı әlaqәsindә MS Accessin SQL server verilәnlәr bazasının işlәnmәsi nә ilә idarә
olunur?

xeyir
mәrkәzi qurğuların çox yüklәnmәsi
bәli•
mәrkәzi qurğuların işdәn çıxması ilә әlaqәdar şәbәkә işinin tam dayanması
informasiyanın ötürülmәsindә informasiya çüviricilәrinin az olması

yaddaşdan istifadә etmәklә
konsentratordan istifadә etmәklә•
xeyir olmaz
çap qurğusundan istifadә etmәklә
disk qurğusundan istifadә etmәklә

siqnal kiçilmәlәri alınır
alınır•
alınmır
az alınır
gecikdirmәlәr alınır

maqnit diski ilә göndәrilir
marşrutlaşdırıcı ilә göndәrilir•
әl ilә göndәrilir
yaddaş qurğusu ilә göndәrilir
disk qurğusu ilә göndәrilir

xeyir ayrılmır
bir fayl server ayrılır•
bir çap qurğusu ayrılır
bir disk qurğusu ayrılır
iki әdәd serverayrılır

bәli istifadә edilir.•
xeyir istifadә edilmir
Windos dan istifadә edilir
RAD proqramından istifadә edilir
MS DOSdan istifadә edilir

idarә olunmur
tәtbiqi proqram ilә
әmәliyyat sistemi ilә
alt proqram ilә
verilәnlә bazasının idarә olunma sistemi ilә•
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Kliyentserver texnologiyasında arxitekturasında kliyentserver proqram tәminatçılarına kliyent ücün
müxtәlif ardıcıllığına komponentlәrin göstәrici secilmәsi tәmini daxildir?

Kliyentserver texnologiyasında bir neçә FK tәşkil olunmuş şәbәkәnin gücünün artması FKlәr arasında
hәll edilәcәk mәsәlәlәri bölüşdürmәk göstәricisi ilә әlaqәdardır?

Kliyentserver texnologiyasında dayanıqlıq texnologiyanın üstünlüklәrini tәşkil edә bilәr?

Kliyentserver texnologiyasında verilәnlәrin hesablama prosesini yaxınlaşdırılması hansı göstәricilәrlә
әlaqәdardır?

Kliyent server texnologiyasına verilәnlәrin prosesinin yaxşılaşdırılması köstәricisi daxildir ?

Şәbәkәdә bir FK hәm kliyent hәmdә server funksiyasını yerinә yetirә bilәr?

İki kompüterin qarşılıqlı әlaqәsindә FK 1 ilә FK 2 arasında informasiya mübadilәsi zamanı Net Ware
әmәliyyat sistemlәrindәn istifadә edilir?

müxtәlif tәtbiqi proqramların tәtbiqi әlaqәdar vaxtın azaldılması
RAD proqramının hazırlanması
bәli•
xeyir
razılaşdırılaraq server üçün müxtәlif komponentlәrin seçilmәsi

xeyir
bәli göstәricilәrlә әlaqәdar.•
әmәliyyat sistemindәn istifadә etmәklә
şәbәkәnin başqa prosesorlarından istifadә etmәklә
hәll edilәcәk mәsәlәnin bir hissәsini özünә götürmәk

etibarlılıq
bәli•
tәhlükәsizlik
xeyir
aydınlıq, miqyaslılıq

miqyaslılığın tәşkili ilә
şәbәkәdә hesablama prosesini tezlәşdirmәklә şәbәkә trafiklәrinin azaldılması ilә әlaqәdardır.•
emalla әlaqәdar yüksәk tәhlükәsizliklә
verilәnlәrindayanıqlığının tәmini ilә
verilәnlәrin uyğunluğunun tәşkili ilә

xeyir
bәli•
şәbәkә server arxıtekturası proqram tәminatçılarına (hazırlayanlara) azadlıq verir
hesablama sisteminin gücünü artırır
kliyent server texnologiyası istifadәçiyә qorunmanı

xeyir yerinә yetirә bilmәz
bәli FK hәm server hәm dә kliyent funksiyasını yerinә yetirә bilәr•
FK proqramları tәnzimlәyә bilәr
yalnız server funksiyasını yerinә yetirә bilәr
yalnız kliyent funksiyasını yerinә yetirәr

Linux әmәliyyat siastemindәn
MS, DOS әmәliyyat sistemindәn
xeyir
bәli•
Unix әmәliyyat sistemindәn
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İki kompüterin qarşılıqlı әlaqәsindә FK 2 hansı proqram modul ilә işlәyir?

Şәbәkәlәrdә qarşılıqlı informasiya mübadilәsini FK 1 vә FK 2 arasında tәşkil etmәk olar?

Şәbәkәdә sorğumәlumat әlaqәsini yerinә yetirәn proqram modulu necә adlandırılır?

Şәbәkәdә sorğu mәlumat әlaqәsini hansı proqram modulu yerinә yetirir?

Lokal informasiya şәbәkәlәri elektron poctasına görә göstәricilәrә görә lokal informasiya şәbәkәsi
adlandırıla bilәr?

LKŞlәri texniki tәminatın müxtәlifliyinә görә ayrılır?

LKŞlәri proqram tәminatına görә ayrılır?

LKŞ müraciәt üsulunun idarә olunmasına görә topologiyalara ayrılır?

URL proqramından
server proqram modulu ilә işlәyir•
tәtbiqi proqram modulu ilә
kliyent proqram modulu ilә
FK 2 heç bir proqram modulundan istifadә etmir

iki kompüter arasında konsentrator qurğusu qoşandan sonra olar
iki kompüterin arasında әlaqә yaradandan sonra tәşkil etmәk olar
bәli olar.•
xeyir olmaz
kompüterlәr arasında sorğu sual tәşkil etmәk olar

server proqram modulu
kliyent proqram modulu•
adlandırılmır
şәbәkә proqramı
tәtbiqi proqram modulu

әmәliyyat sistemi
kliyent proqram modulu•
server proqram modulu
belә bir proqram moduıu yoxdur
şәbәkәdә proqramı

xeyir
bәli.•
tәsvir vә multi mediya informasiyalarına görә
mәtnin emalı vә ötürülmәsinә görә
uzaqda yerlәşdirilmiş fayllara müraciәt üsullarının tәtbiqinә görә

müraciәt idarә olunmasına görә ayrılır
proqram tәminatına görә ayrılır
texniki tәminatın müxtәlifliyinә görә ayrılır•
xeyir ayrılmır
topologiya müxtәlifliyinә görә ayrılır

xeyir ayrılmır
proqram tәminatına görә ayrılır•
müraciәtin idarә olunmasına görә ayrılır
texniki tәminatın müxtәlifliyinә görә ayrılır
topologiya müxtәlifliyinә görә ayrılır

•
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LKŞlәri әlamәtlәrinә görә topologiyalara ayrılır?

LKŞlәri lokal informasiya vә LKSnә ayrılır?

LKŞlәri şәrti olaraq hansı sniflәrә ayrılır?

LKŞlәri istismar sahәsinә görә neçә snifә ayrılır?

LKŞni istismar sahәsinә görә tәsniflәşdirmәk olar?

LKŞni әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirmәk olar?

LKSdә informasiyanın qorunması vә sәmәrәliyinә nazarәt mәsәlәsi daxil ola bilәr?

müracıәt üsulunun idarә olunmasına görә topologiyaya ayrılır.•
mühitdә ötürmә sürәtinә görә snifә ayrılır
proqram tәminatına görә ayrılır
texniki tәminata görә ayrılır
topologiyaya görә ayrılır

texniki tәminatına görә ayrılır
müraciәt üsuluna görә
mühitdә ötürmә sürәtinә görә ayrılır
proqram tәminatına görә ayrılır
topologiya әlamәtlәrinә görә ayrılır•

istifadәçilәrә xidmәtinә görә
işlәrin avtomatlaşdırılmasına görә
bәli ayrılır•
mәsәlә hәllindә şәbәkә resurslsrından bәrabәr istifadә etmәklә
böyük olmayan tәdqiqat

şәbәkәlәr snifinә
LKSlәrinә vә Lokal informasiya kompüterlәr şәbәkәsi snifinә ayrılır.•
yaddaşlara görә ayrılır
qurğuların bölüşdürülmәsinә görә ayrılır
kompüter snifinә

altı snifә
iki snifә•
beş snifә
üç snifә
dörd snifә

verilәnlәrin ötürülmәsinә görә olar
istismar sahәsinә görә olar•
topologiyasına görә olar
müraciәt üsulunun idarә olunmasına görә olar
proqram vә texniki tәminata görә olar

xeyir olmaz
bәli olar•
verilәnlәrin ötürülmәsinә görә olar
topologiyasına görә olar
istismar sahәsinә görә olar

şәbәkәdә verilәnlәrin ötürülmә sürәti daxil ola bilәr
bәli daxil ola bilәr.•
xeyir daxil ola bilmәz
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LKSdә yerinә yetirilәcәk mәsәlә hәllәrinin şәbәkәnin mәhsuldarlığına tәsir edә bilәr?

LKSdә hәl edilәcәk әsas mәsәlәlәrә şәbәkә resurslarının birlikdә istifadәsi daxil ola bilәr?

KŞdә hәr bir kompüter şәbәkә düyünü adlandırıla bilәr?

Lokal şәbәkәlәrdә hәr bir kompüter “işci stansiya” adlandırıla bilәr?

Lokal informasiya hesablama şәbәkәsi nә aparat proqram tәminatı daxildir?

Bir ranglı şәbәkәdә hәr bir FKdә lokal istismarçılar ümumi hesablama resursları mövcuddur?

Bir dәrәcәli şәbәkәlәrdә şәbәkә resurslarının qorunmasına istifadәçi mәsuliyyәt daşımalıdır?

mәsәlә hәllәrinin planlı yerinә yetirilmәsi daxil ola bilәr
әlavәlәrin standartlaşması daxil ola bilәr

şәbәkәdә verilәnlәrin sürәtlә ötürülmәsi daxil edilә bilәr
xeyir daxil ola bilmәz
әlavәlәrin sdandartlaşması daxil ola bilәr
LKSdә mәsәlә hәllәrin mәhsuldarlığa tәsir edә bilәr•
mәsәlә hәllinin planlı yerinә yetirilmәsi daxil ola bilәr

mәsәlәlәrin hәllәrinin planlı yerinә yetirilmәsi daxil ola bilәr
bәli daxil ola bilәr•
şәbәkәdә verilәnlәrin surәtlә ötürülmәsi daxil ola bilәr
qoyulan xәrcin azaldılması daxil ola bilәr
әlavәlәrin standartlaşması daxil ola bilәr

adlandırıla bilmәz
server adlandırıla bilәr
bәli adlandırıla bilәr•
şlüz adlandırıla bilәr
kliyent adlandırıla bilәr

kliyent adlandırıla bilәr
bәli adlandırıla bilәr•
xeyir adlandırıla bilmәz
server kompüter adlandırıla bilәr
şlüz adlandırıla bilәr

emal üçün sistemli formada sәrhәdlәri mәlum olan sahәdә yerlәşdirilmiş sistem başa düşülür
bәli•
xeyir
telekommunikasiya sistemlәri
bir çox kompüterlәrin müxtәlif xarici qurğuları ilә informasiya mübadilәsi

tәtbiqi proqram pketlәri mövcuddur
bәli hesablama resursları mövcuddur•
xeyir mövcud deyil
әmәliyyat sistemlәri mövcuddur
tәtbiqi proqramlar mövcuddur

әmәliyyat sisteminin olmasına mәsuliyyәt daşıyır
bәli istifadәçi mәsuliyyәt daşımamalıdır•
xeyir mәsuliyyәt daşımamalıdır
FKlәrin işçi qrupunu seçilmәsinә mәsuliyyәt daşımalıdır
FKlәrin birlәşdirilmәsini özü istifadәçi mәsuliyyәt daşıyır
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Bir ranqlı şәbәkәlәrdә hәr bir şәbәkә istifadәçisi şәbәkә resurslarını özü seçmәlidir?

Bir ranqlı şәbәkәnin istismarında şәbәkәni nәzarәtdә saxlayan administratorun olmaması mәsәlәlәri
nәzәrә alınmalıdır?

Bir dәrәcәli şәbәkәlәrdә FKlәrin birlәşdirilmәsinin adi kabellә yerinә yetirilmәsi standartlara daxil ola
bilәr.

Bir dәrәcәli şәbәkәdә hansı resursların istifadәyә verilmәsi vә informasiya mübadilәsinin
tәhlükәsizliyinin qorunmasının tәmin edilmәsi şәbәkә standartına daxildir?

Bir dәrәcәli şәbәkәdә FKlәrin işçi qrupu bir otaqda yerlәşmәsi standartlara daildir?

Bir dәrәcәli şәbәkәnin istismarında şәbәkәni nәzarәtdә saxlayan administratorun olmaması nәzәrә
alınmalıdır?

Bir dәrәcәli şәbәkәnin istismarında şәbәkә resurslarının olması nәzәrә alınmalıdır?

tәtbiqi proqram paketlәrini özü seçir
bәli özü seçmәlidir•
onun qorunması şәrtini özü seçir
FKlәrin işçi qrupunu özü seçir
әmәliyyat sistemini özü seçir

xeyir nәzәrә alınmamalıdır
bәli nәzәrә alınmalıdır•
FKlәrin işçi qrupunun bir otaqda olması nәzәrә alınmalıdır
istifadәçinin özünün adminstrator olması nәzәrә alınmalıdır
şәbәkәdә FKlәrin birlәşdirilmәsi nәzaәrә alınmalıdır

istifadәçinin administrator olması standartlara daxil ola bilәr
bәli daxil olabilәr•
şәbәkә resurslarının qorunması standartlara daxil ola bilәr
şәbәkәnin nәzarәtdә saxlayan özü standartlara daxil ola bilәr
FKlәrin işçi qrupu standartlara daxil ola bilәr

istifadәçinin administrator olması daxildir
xeyir daxil deyil
FK lәrin bir otaqda olması standarta daxildir
şәbәkәdә FKlәrin birlәşdirilmәsi adi kabellә yerinә yetirilmәsi standarta daxildir
bәli daxildir•

şәbәkәnin istismarı standarta daxildir
şәbәkәnin nәzarәtdә saxlayan pravayder standata daxildir
bәli daxildir•
şәbәkәni nәzarәtdә saxlayan administrator standarta daxildir
hәr bir şәbәkә istifadәçi standarta daxildir

xeyir nәzәrә alınmamalıdır
bәli nәzәrә almalıdır•
hәr bir FKin qorunmasını nәzәrә almalıdır
istifadәçinin özü administrator rolunda olması nәzәrә alınmalıdır
fәrdi kompüterlәrin işci qrupu nәzәrә alınmalıdır

bәli•
fәrdi kompüterlәrin işçi qrupunu
xeyir
şәbәkәnin nәzarәtdә saxlayan administratorun olması şәbәkә resurslarının seçilmәsini
hәr bir FK lokal istismarçılar üçün hesablama resurslarınınmövcudluğunu
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Bir dәrәcәli şәbәkәdә informasiya resurslarının gorunması tәmin olunur?

Bir dәrәcәli şәbәkәlәrdә neçә kompüterlәrdәn istifadә edilә bilәr?

Bir dәrәcәli şәbәkәlәr işçi qrup kimi adlandırıla bilәr?

Bir dәrәcәli şәbәkәlәrdә FKin güclü olması vacibdir?

Bir dәrәcәli KŞ lәrindә FK lәr arasında ayrıca serverlәr var ?

Bir dәrәcәli KŞ –lәrindә FK  lәr eyni hüquqa malik ola bilәrlәr?

Çox sәviyyәli sistemlәrindә cap qurqusından istifadә edilәn hansılardır?

Çoxsәviyyәli sistemlәrin üstünlüklәri hansılardır?

fәrdi kompüterlәrin birlәşdirilmәsinin adi kabel edilmәsi sistemi ilә yerinә yetirilmәsi
fәrdi kompüterlәrin işçi qrupu bir otaqda yerlәşir istifadәçi özü administrator rolunda olmaqla
şәbәkәnin hansı resurslarının istifadәyә verilmәsi
xeyir
bәli•

3050 kompüter istifadә edilә bilәr
6070 kompüter istifadә edilә bilәr
1012 kompüter istifadә edilә bilәr•
100200 kompüter istifadә edilә bilәr
4050 kompüter istifadә edilıә bilәr

xeyir adlandırıla bilmәz
adlandırıla bilәr•
xüsusilәşdirilmiş şәbәkә adlandırıla bilәr
kollektiv istifadәli şәbәkә adlandırıla bilәr
sürәtli şәbәkә adlandırıla bilәr

kompüter yüksәk yaddaşla olmalıdır
xeyir vacib deyil•
kompüter sürәtli olmalıdır
bәli vacibdir
kompüter yüksәk tezlikli olmalıdır

kompüterin tezliyi aşağıdır
xeyir•
var
hәr bir FK kliyent vә server rolunu daşıya bilәr
şәbәkәdә mәrkәzi administrator yoxdur

xeyir ola bilmәzlәr
bәli ola bilәrlәr•
FKlәrin yaddaşı böyük olarsa bәrabәr ola bilәr
FKlәrin sürәti 10 mbit/s olarsa bәrabәr ola bilәr
FKlәrin tezliyi 10 hs olarsa bәrabәr ola bilәr

şәbәkәnin etibarlığı sürәti mәrkәzi kompüterdәn asılılığı
xeyir•
bәli
Windows sistemi ilә uyğunlaşmanın olmaması
әmәliyyat sisteminin mürәkkәbliyi

sistemdә informasiyanın qorunmasının saxlanması etibarı tәşkili
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Çox sәviyyәli sistemlәrә misal hansı firmanın arxitektturasını göstәrmәk olar

Çoxsәviyyәli şәbәkәlәrd mәrkәzi kompüter tәfәfindәn nәticәlәrin sifarişciyә catdırılması mәsәlәlәr
yerinә yetirir?

Şәbәkә növlәrinin seçilmәsi trafiklәrin hәcmindәn istifadәcinin şәbәkәdә tәlәblәrindәn maliyә
xәrclәrindәn asılıdır?

İstifadәçilәrin mübadilә üsullarından asılı olaraq şәbәkәlәr hansı növlәrә ayrıla bilәr?

LKŞlәrini şәrti olaraq lokal informasiya şәbәkәlәrinә ayırmaq olar?

LKŞlәrini şәrti olaraq istismar sahәsinә görә ayırmaq olar?

Çox şaxәli şәbәkәlәri әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirәndә texniki tәminata görә tәsniflәşdirmәk olar?

emal sistemlәrinin dözümlülüyü, verilәnlәrin saxlanılması
verilәnlәrin diskdә saxlanılması
a,b,s bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
qurğu vә proqram tәminat xәrclәrinin ucuz başa gәlmәsi

Belә firma yoxdur
İBM firması tәrәfindә hazırlanmış SNA arxitekturasını•
Toşiba firmasının arxitekturasına
samsunq firmasının arxitekturasını
İntek firmasının arxitekturasını

mәsәlәlәrin çap edilmәsi
xeyir
bәli•
informasiyanın yadda saxlanılması
verilәnlәrin emalı

xeyir
bәli•
müәssisәnin ölçülügündәn
tәhlüküsizlik sәviyyәsinin vacibliyindәn
administratorun kömәkliyi ilә şәbәkә icarә sәviyyәsindәn

qarşılıqlı şәbәkә
a,b,s,d bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
sәviyyәli (iyerarxik)
şәbәkә serverlәri әssasında yaradılan şәbәkә
birdәrәcәli şәbәkә

tәtbiqi proqram tәminatına görә ayırmaqolar
istismar sahәsinә görә ayırmaqolar
proqram tәminatına görә ayırmaq olar
lokal informasiya şәbәkәlәrinә ayırmaq olar•
topologiyasına görә ayırmaq olar

topologiyasına görә ayırmaq olar
istismar sahәsinә görә ayırmaq olar•
informasiya hesablama şәbәkәsinә ayırmaq olar
tәtbiqi proqram tәminatına görә ayırmaq olar
texniki tәminata görә ayırmaq olar

proqram tәminatıa görә olar
topologiyasına görә olar

•
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Cox şaxәli şәbәkәlәri әlamәtlәrinә görә tәsniflәşdirәndә istismar, tәtbiq sahәsinә görә tәsniflәşdirmәk
olar?

LKŞdә yerinә yetirilәn әsas mәsәlәlәrә informasiyanın qorunması daxildir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәlәrdә ayrılmış FK hansı funksiyanı yerinә yetirir?

LKŞdә yerinә yetirilәn әsas mәsәlәlәrә mәhsuldarlıqla әlaqәdarr böyük hәcmli informasiyaların
sistemli hәllinin sәmәrәli tәşkili daxildir?

LKŞdә yerinә yetirilәn әsas mәsәlәlәrә kollektiv istifadә ilә әlaqәdar planlı hәllәrinin tәnzimlәnmәsi vә
ona nәzarәt daxildir?

LKŞdә yerinә yetirildiklәri әsas mәsәlәlәrә әlaqәlәrin standartlaşdırılması daxildir?

LKŞlәrinin yerinә yetirdiklәri mәsәlәlәrә şәbәkә resurslarının istifadә olunmasını tәşkil etmәklә ora
qoyulan xәrclәrin azaldılması daxildir?

bәli olar•
verilәnlәrin ötürülmәsinә görә olar
mürüciәtin idarә olunmasına görә olar

proqram tәminatına görә olar
bәli olar•
topologiyasına görә tәsniflәşdirmәk olar
verilәnlәrin ötürülmәsinә görә olar
müraciәtin idarә olunma üsuluna görә olar

xeyir daxil deyil
bәli daxildir•
әlaqәlәrin standartlaşdırılması daxildir
şәbәkә resurslarının istifadәsi daxildir
tәtbiqi proqram paketlәri daxildir

әmәliyyat sistemni qaydaya salır
tәtbiqi proqramları tәnzimlәyir
server funksiyasını yerinә yetirir•
proqramları qaydsına salır
heç bir funksiyanı yerinә yetirmir

әlaqәlәrin standartlaşması daxildir
qoyulan xәrclәr daxildir
tәtbiqi proqram paketlәri daxildir
bәli daxildir•
şәbәkә resurslarının istifadәsi daxildir

şәbәkәdә verilәnlәrin böyük sürәtlә ötürülmәsi daxildir
planlı mәsәlәlәrin hәllәrinin tәnzimlәnmәsi vә ona nәzarәt daxildir•
şәbәkә resurslarının kompleks istismarı daxildir
xeyir daxil deyil
qoyulan xәrclәr daxildir

qoyulan xәrclәr daxildir
şәbәkәdә resurslarının kompleks istismarı daxildir
әlaqәlәrin standartlaşdırılması daxildir•
әmәliyyat sistemlәri daxildir
xeyir daxil deyil

şәbәkә tresurslarının kompleks istifadәsi daxildir

•
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LKŞlәrinin hәll etdiklәri mәsәlәlәr zamanı şәbәkәyә verilәnlәrin böyük sürәtlә ötürülmәsi daxildir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış server hәr bir istifadәçi FK üçün texniki qurğularının
tәminatını yerinә yetirә bilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış server eyni vaxtda çox saylı istifadәçilәr qarşılıqlı әlaqәni
tәşkil edә bilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış server ehtiyat üçün çıxarılmış verilәnlәrin nüsxәlәrini tez
fasilәsiz mәrkәzlәşdirilmiş formada hәyata kçirilmәsinә imkan yaradır?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış serverdә verilәnlәrin qorunması hәr bir istifadәçi üçün
yerinә yetirilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış serverdә verilәnlәrin qorunması ilә kim mәşğul olur?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış serverin üstünlüklәrindәn olan ixtisaslaşdırılmış xüsusi
server hansı funksiyaları yerinә yetirir?

bәli daxildir•
әlavәlәrin standartlaşdırılması daxildir
verilәnlәri böyük sürәtdә ötürülmәsi daxildir
şәbәkә resurslarının istifadәsi daxildir

әlavәlәrin standartlaşması daxildir
bәli daxildir•
şәbәkә resurslarının istifadә olunması daxildir
ora qoyulan xәrclәrin azaldılması daxildir
xeyir daxil deyil

yalnız rәis üçün yerinә yetirir
yalnız operator üçün yerinә yetirir
xeyir yerinә yetirә bilmir
bәli hәr bir istifadәçi üçün texniki qurğularının tәminatını yerinә yetirir•
yalnız mühәndis üçün yerinә yetirir

yalnız dörd istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
eyni vaxtda çox saylı istifadәçilәr üçün qarşılıqlı әlaqәni tәşkil edә bilir•
yalnız bir istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
yalnız iki istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
yalnız üç istifadәçi üçün tәşkil edә bilir

imkan yaradılmır
yalnız mühәndis üçün imkan yaradılır
yalnız operator üçün imkan yaradılır
bәli mkan yaradılır•
yalnız rәhbәrlik üçün imkan yaradılır

bәli hәr bir istifadәçi üçün yerinә yetirilir•
xeyir yerinә yetirilmir
yalnız operator üçün yerinә yetirilir
yalnız mühәndis üçün yerinә yetirilir
yalnız rәhbәrlik üçün yerinәә yetirilir

rәis mәşğul olur
mühәndis mәşğul olur
operator mәşğul olur
administrator mәşğul olur•
heç kәs mәşğul olmur
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Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә mәrkәzlәşdirilmә imkanın yaradılmadan üstünlüklәri vardır?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә istifadә edilәn Windows NT server ӘS FKin mәntiqi
qruplaşdırılmasında hansı göstәricilәr qruplaşdırılmışdır?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә istifadә edilәn ӘS Windows da Windows NT serverdә nә formada
qruplaşma aparılmışdır?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә ayrılmış server FK hansı xüsusi xidmәt növlәri var?

Server әsasında yaradılmış şәbәkә serverindә xüsusi xidmәt növlәri var?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә faks modemdәn çıxan vә daxil olan faksimal mәlumatlar axınını
idarә edir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә faks serverin funksiyası nәdir?

heç bir funksuyası yoxdur
çap qurğusuna müraciәti tәşkil edir
faylları bölüşdürür
şәbәkә resurslarının vә administratora verilәnlәrә müraciәtin idarә olunmasın mәrkәzlәşdirilmiş formada yerinә
yetirilmәsinә kömәk edir

•
administratora verilәnlәrin qruplaşdırılması tәşkil edir

serverin sәmәrәliyinin tәşkili vә FK aparat tәminatına qoyulan tәlәblәr
verilәnlәrin qorunması administratorun mәşğul olması
xüsusilәşdirilmiş serverdә resursların bölünmәsi
bәli•
xeyir

istәnilәn müxtәlif resurslarla müraciәti
müdafiә sistemi
domenlәr
domenlәri, istifadәçilәrin istәnilәn şәbәkә resurslarına müraciәtinin qorunması sistemi qruplaşdırılmışdır•
istifadәçilәrin müxtәlif xidmәt növlәri müraciәti

informasiya qruplaşdırılmışdır
informasiya fayllarla qruplaşdırılmışdır
informasiya kadrlarla qruplaşdırılmışdır
kompüterdә mәntiqi qruplaşma tәşkil edilmişdir•
informasiya trafiklәrlә qruplaşdırılmışdır

informasiyanın axtarışı
informasiyaların fayllara ayrılması
informasiyanın çapa verilmәsi
şәbәkәdә informasiyanın axtarışı, saxlanılması vә qorunma xidmәt növlәri var•
informasiyanın kadrlara ayrılması

şәbәkәdә informasiyanın çapa verilmәsi var
şәbәkәdә informasiyanın yadda saxlanılması var
şәbәkәdә informasiyanın axtarışı var
bәli xüsusi xidmәt növü var•
şәbәkәdә informasiyanın qorunması var

ӘS idarә edir
verilәnlәrin çapını idarә edir
xeyir idarә etmir
bәli idarә edir•
tәtbiqi proqramların yerinә yetirilmәsini idarә edir
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Server әsasında yaradılan şәbәkәdә faksserverdәn istifadә edilir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә elektron poçtası ilә әlaqәli olan kompleks mәsәlәlәri hәll edir?

Server әsasında yaradılan şәbkәdә poçt serverinin funksiyası nәdr?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә poçt serverindәn istifadә edilir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә әlavә server kliyent FKnә nә göndәrir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә әlavә server kliyent serverindәn hansı informasiyanı alır?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә әlavә serverin funksiyasına verilәnlәrә müraciәti yerinә yetirilmәsi
daxildir?

sorğuları tәmin edir
çapa müraciәti tәşkil edir
heç bir funksiyanı yerinә yetirmir
faks modemdәn çıxan girişçıxış maksimal mәlumatlar axınını idarә edir•
kompleks mәsәlәlәri hәll edir

poçt serverdәn istifadә edilir
әlavә serverdәn istifadә edilir
fayl serverdәn istifadә edilir
faks serverdәn istifadә edilir•
çap serverdәn istifadә edilir

hәll etmir
verilәnlәri yadda saxlayır
faylları yadda saxlayır
bәli hәll edir•
tәtbiqi proqramlara müraciәti tәşkil edir

heç bir funksiyası yoxdur
giriş çıxış mәlumatlarını idarә edir
nәticәlәri çapa göndәrir
elektron poçtası ilә әlaqәli olan kompleks mәsәlәlәri hәll etmәkdir•
verilәnlәri saxlayır

әlavә serverdәn istifadә edilir
çap serverindәn istifadә edilir
fayl serverdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
faks serverindәn istifadә edilir

mәsәlәlәrin hәllini tәşkil edir
faylları göndәrir
heç bir mәlumat göndәrmir
yalnız sorğunun nәticәlәrini göndәrir•
qoşqunu göndәrir

xost serverdәn nә olduğunu
faks server nә olduğunu
xeyir istifadә edilmir
kliyentin sorğusunu•
poçt server nә olduğunu

heç bir funksiyası yoxdur
kliyentin FK – nә yalnız sorğunun nәticәsini göndәrir
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Server әsasında yaradılan şәbәkәdә әlavә serverlәr istifadә edilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә çap serverindәn istifadә edilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә fayl serverindәn istifadә edilir?

Serverәsasında yaradılmış şәbәkәdә istifadә edilәn çap serverinin funksiyası nәdir?

Server әsasındayaradılmış şәbәkәdә istifadә edilәn faylserverin funksiyası nәdir?

Әgәr server әsasında yaradılan şәbәkәdә Windows NT ӘS istifadә edilәrsә hansı tip serverlәrdәn istifadә
edilә bilәr?

Server әsasında yaradılan şәbәkә Windows NT ӘS ilә işlәyә bilәr?

kliyent serverin tәtbiqi proqramlarının müraciәti tәşkil edir
bәli•
xeyir

faks server istifadә edilir
çap serveri istifadә edilir
fayl server istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
poçt serveri istifadә edilir

istifadә edilmir
poçt serverindәn istifadә edilir
fayl serverindәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
faksserverindәn istifadә edilir

şәbәkә serverindәn itifadә edilir
bәli istifadә edilir•
xeyir istifadә edilmir
çap serverlәrindәn istifadә edilir
disk serverindәn istifadә edilir

nәticәlәri çap edir
faylları çap edir
heç bir funksiyası yoxdur
çapa müraciәtin idarә olunmasını tәşkil edir•
verilәnlәri çap edir

verilәnlәri emal edir
verilәnlәri çapa verir
heç bir funksiyası yoxdur
verilәnlәri vә faylı saxlamaqüçün istifadә edilir•
nәticәni çapa verir

heç bir server
çap serveri
fayl serveri
fayl vә çap serverlәrdәn•
әlavә serverlәr

disk ӘS ilә işlәyә bilәr
SQL ilә işlәyә bilәr
tәtbiqi proqramla işlәyә bilәr
bәli işlәyә bilәr•
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Server әsasında yaradılan şәbәkәdә ixtisaslaşdırılmış xüsusi serverlәrin tәtbiqi paylanmış mәsәlә
hәllәrinin yerinә yetirilmәsindә nәyә zәmanәt verir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә mәsәlә hәllәrinin sәmәrәli üsullarla hәllinә zәmanәt verir?

Lokal server әsasında yaradılan şәbәkәdә ixtisaslaşdırılmış serverlәrin tәtbiqi hansı mәsәlә hәllәri ilә
mәşğul olur?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә hansı proqram modulundan istifadә edilir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәlәrdә nә üçün ixtisaslaşdırılmış serverdәn istifadә edilir?

Hansı şәbәkәlәrdә server әsasında yaradılan şәbәkәdә ixtisaslaşdırılmış serverlәr fәaliyyәt göstәrir?

Server әsasında yaradılan şәbәkә әsasәn hansı standartlara uyğun yaradılır?

işlәyә bilmәz

proqram modullarından istifadәyә zәmanәt verir
tәtbiqi proqram tәminatının yerinә yetirilmәsinә
proqram tәminatının sәmәrәli yerinә yetirilmәsinә
paylanmış mәsәlәlәrin sәmәrәli dәqiq hәllinә zәmanәt verir•
heç bir işә zәmanәt vermir

bәli zәmanәt verir•
ӘS istifadәsinә zәmanәt verir
tәtbiqi proqramın istifadәsinә zәmanәt verir
xeyir zәmanәt vermir
çap qurğusunun istifadәsinә zәmanәt verir

tәsәrrüfat mәsәlәlәrinin hәlli ilә mәşğul olur
şәbәkә mәsәlәlәrinin hәlli ilә mәşğul olur
heç bir mәsәlә hәlli ilә mәşğul olmur
paylanmış mәsәlә hәllәri ilә mәşğul olur•
müәssә mәsәlәlәrinin hәlli ilә mәşğul olur

proqram modulundan istifadә edilmir
tәtbiqi proqram modulundan istifadә edilir
adi proqram modulundan istifadә edilir
xüsusi proqram modulundan istifadә edilir•
müxtәlif proqram modullarından istifadә edilir

çünki fayl serverә uyğun yaradılmışdır
çünki çap serverindәn uyğun yaradılmışdır
çünki texniki standartlara uyğun yaradılmışdır
çünki müәssә standartlarına uyğun yaradılmışdır•
çünki kliyent server texnologiyasına uyğun yaradılmışdır

şәbәkә standartlarına görә
tәsәrrüfat standartlarına uyğun olduğu üçün
texniki sәbәbdәn
müәssisә standartlarına uyğun yaradılan şәbәkәdә•
heç bir sәbәbdәn

texniki standartlara uyğun yaradılır
şәbәkә standartlarına uyğun yaradılır
tәsәrrufat standartlarına uyğun yaradılır
müәssә standartlarına uyğun yaradılır•
heç bir standarta uyğun yaradılmır
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Server әsasında yaradılan şәbәkәdә server FK ilә kliyent FK müxtәlif ӘS –lәri ilә işlәy bilәrlәr?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә kliyent FK ilә server FK arasında qarşılıqlı әlaqәdә hәr iki
kompüterdә hansı növ әmәliyyat sistemlәri istifadә edilmәlidir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә S.Ә.S informasiya mübadilәsini hansı arxitekturaya uyğun
texnologiyada yerinә yetirir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә informasiya mübadilәsini nә tәşkil edir?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә ayrılmış FK şәbәkәdә fayl vә kataloqların idarә olunmasının
qorunması ilә mәşğul olur?

Server әsasında yaradılan şәbәkәdә ayrılmış FK şәbәkәdә başqa FKdәn kliyent sorğusunun emalının tez
optimallaşdırılması ilә mәşğul olur?

Server әsasında yaradılan şәbәkәlәrdә serverә görә әn azı neçә kompüter ayrılır?

yalnız disk qurğusu ilә işlәyә bilәr
yalnız tәtbiqi proqramla işlәyә bilәr
işlәyә bilәrlәr
xeyir işlәyә bilmәz•
yalnız proqramlarla işlәyә bilәr

heç bir ӘS istifadә olunmur
müxtәlif növlü tәtbiqi proqramlar istifadә edilmәlidir
müxtәlif növlü ӘSlәri istifadә edilmәlidir
eyni ӘS istifadә olunur.•
müxtәlif növlü proqramlar istifadә edilmәlidir

heç bir arxitekturaya uyğun yerinә yetirmir
şәbәkә arxitekturasına uyğun
kompüter arxitekturasına uyğun
kliyent server arxitekturasına uyğun texnologiya yerinә yetirir•
s.ә.snin arxitekturasına uyğun

yaddaş qurğusu
proqramlar
tәtbiqi proqram paketi
şәbәkә әmәliyyat sistemi•
disk qurğusu

xeyir olmur
әmәliyyat sistemi ilә mәşğul olur
kliyent sorğusunun emalının tez yerinә yetirilmәsi ilә mәşğul olur
şәbәkәdә fayl vә kataloqların idarә olunmasının qorunması ilә mәşğul olur•
tәtbiqi proqramla mәşğuldul olur

kotoloqların qorunması ilә mәşğul olur
tәtbiqiproqramları tәnzimlәyir
xeyir olmaz
kliyent sorğiusunun emalının tez optimallaşdırılması ilә mәşğul olur•
әmәliyyat sistemi ilә mәşğuldur

iki
üç
beş
bir•
dörd
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Hansı şәbәkәlәr virtual texnologiya şәbәkәlәri adlandırılır?

Yüksәk ötürücülük qabiliyyәtinә malik LKŞdә әlaqә kanallarında hansı kabellәrindәn istifadә edilir?

Orta buraxıcılıq qabiliyyәtinә malik LKŞdә әlaqә kanalları әsasәn hansı kabellәrdәn istifadә edilir?

Kiçik buraxıcılıq qabiliyyәtinә malik LKŞdә әlaqә kanallarında әsasәn hansı kabellәrdәn istifadә edilir?

Böyük buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә LKŞlәri saniyәdә neçә bit vә yaxud bayta qәdәr ola bilәr?

Orta buraxıcılıq qabiliyyәtinә malik olan LKŞlәri saniyәdә neçә bit vә yaxud bayta qәdәr ola bilәr?

Kiçik buraxıcılıq qabiliyyәtinә malik olan LKŞlәri saniyәdә neçә bit vә yaxud bayta qәdәr ola bilәr?

Buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә ayrılmış LKŞ hansılardır?

verilәnlәri baytlarla ötürәn şәbәkәlәr
verilәnlәri seqmentlәrә ayırıb ötürәn şәbәkәlәr
mühitlәr arası şәbәkәlәrdәn gәlәn verilәnlәrin paketlәrlә ötürülmәsini paylaya bilәn (bölüşdürәn) tam
kommutasiya olunmuş şәbәkә virtual texnologiyalı şәbәkә adlandırılır

•
verilәnlәri kadrlarla ötürәn şәbәkәlәr
virtual şәbәkәlәr yoxdur

liflioptik kabellәrdәn•
adi naqillәrdәn
ekranlı cütlü kabellәrdәn
qalın koksial kabellәrdәn
cütlü kabellәrdәn

lifli kabellәrdәn
adi naqillәrdәn
cütlü kabellәrdәn
qalın koksial kabellәrdәn vә ya ekranlı cütlü kabellәrdәn•
konsial kabellәrdәn

nazik koksial kabel vә cütlü kabellәrdәn.•
bәrk kabellәrdәn
optiki kabellәrdәn
qalın kabellәrdәn
ekranlı kabellәrdәn

saniyәdә 100 bit
saniyәdә 10 bayt
saniyәdә 100 –lәrlә bit buraxıla bilәr•
saniyәdә 10 bit
saniyәdә 20 bit

saniyәdә bir m bit
saniyәdә onlarla m bit•
saniyәdә üç m bit
saniyәdә dörd m bit
saniyәdә iki m bit

10 m bitә qәdәr•
saniyәdә 200 m bitә qәdәr
saniyәdә 600 m bayta qәdәr
saniyәdә 400 m bitә qәdәr
saniyәdә 100 m bitә qәdәr

ayrılmırlar

•
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LKŞlәri buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә neçә hissәyә ayrılır?

Paylanmış LKŞdә kompüterlәr harada yerlәşdirilә bilәr?

Yığcam formada LKŞdә kompüterlәr hansı sahәlәrdә yerlәşdirilә bilәr?

Mövqeylәrinә görә LKŞ nә cür bölünürlәr?

Böyük LKŞdә neçә әdәd kompüter ola bilәr?

Orta LKŞdә neçә әdәd kompüter ola bilәr?

Kiçik LK şәbәkәlәrindә neçә kompüter ola bilәr?

kiçik,orta, yüksәk•
disk qurğusu çox olanlar
yaddaşı böyük olanlar
çap qurğusu böyük olanlar

altı hissәyә
üç hissәyә•
beş hissәyә
dörd hissәyә
ayrılmır

yalnız otaqda
müxtәlif otaqlarda•
heç bir yerdә
yalnız damda
yalnız maşında

heç bir yerdә
bir otaqda•
meşәlәrdә
çәmәnlikdә
maşında

disk qurğuları çox olanlar bir yerdә yerlәşdirilir
birbirinә ardıcıl birlәşdirmәklә
birbirinә paralel birlәşdirmәklә
bir yerdә (yığcam) vә sәpәlәnmiş (paylanmış) halda•
yaddaşı böyük olanlar biryerdә yerlәşdirilir

istәnilәn qәdәr
20 әdәd
10 әdәd
50 әdәddәn yuxarı•
25 әdәd

istәnilәn qәdәr
100 әdәd
500 әdәd
50 әdәdә qәdәr•
200 әdәd

istәnilәn qәdәr
200 әdәd
100 әdәd
1015 әdәd•
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Saylarına görә ayrılmış (kiçik, ortaçox) LKŞdә neçә kompüter yerlәşdirilir?

LKŞlәri kompüterlәrin qoşulma saylarına görә nә cürә bölünür?

LKŞlәri kompüterlәrin qoşulma saylarına görә neçә hissәyә ayrılır?

Mәslәhәtçiinformasiya LKŞin funksiyaları nәdir?

İnformasiyaaxtarış LKŞnin funksiyası nәdir?

İnformasiya LKŞnin funksiyasınә sәnәdlәri tәşkil etmәk daxildır ?

İnformasiyahesablayıcı LKŞnin funksiyası nәdir?

Hesablayıcı LKŞnin funksiyası nәdir?

300 әdәd

30 dask qurğusu olayan kompüterlәr yerlәşdirilir
15 әdәd işlәmәyәn kompüterlәr yerlәşdirilir
azkompüter 1015maşınlı LKŞnә “orta” kompüterlәrin sayi 50 qәdәr ola bilәr “böyük” kompüterlәrin sayı 50 dәn
yuxarı ola bilәr

•
saylarına görә ayrılmırlar
20 әdәd çap etmәyәn kompüterlәr yerlәşdirilir

bölünmür
sürәti çox olanlar
sürәti az olanlar
kiçik,orta,böyük•
sürәti orta olanlar

ayrılmır
iki hissәyә
bir hissәyә
üç hissәyә•
beş hissәyә

heç bir funksiya yerinә yetirmir
texnoloji informasiyaların emalı vә nәticә informasiyaları
çari tәşkilati emal edilәn informasiyaların yerinә yetirilmәsi
a,b,s bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
avtomatik idarә ediçi sistemlәrdәn alınmış informasiyalar

informasiyanın çapa verilmәsi
şәbәkәdә istifadәçilәrә lazım olan yaddaşlarda saxlayan informasiya növlәrinin axtarışını
müxtәlif informasiya növlәrinin axtarışı
a,b bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
informasiyanın disk qurğusunda yazılmasına

istifadәçilәrә arayışlar vә başa sәnәdlәrlә tәmin edir
sәnәdlәri qeydiyyatdan keçirmәk
xeyir
bәli•
direktivlәri istifadәçilәrә çatdırmaq

funksiya yoxdur
nәticәlәri dask qurğusuna yazır
nәticәlәri çapa verir
hesablayıcı әmәliyyatlarla bәrabәr istifadәçilәri informasiya xidmәtlәri ilә tәmin edir•
nәticәlәri yaddaşa yazır



07.03.2017

56/98

396

397

398

399

400

401

402

LKŞlәri tәyinatına görә hesablayıcı LKŞnә ayrıla bilәr?

Host” sözünün ingiliscә mәnası nәdir?

Xost hansı ingilis sözündәn götürülmüşdür?

LKŞdә istifadә edilәn “Xost” nәdir?

LKŞnin texniki tәminatına xost kompüter daxil ola bilәr?

İki şәbәkә düyün nöqtәsinә eyni vaxtda verilәnlәrin ötürülmәsi ilә әlaqәdar neçә VLŞ qoşmaq olar?

Şәbәkәlәrdә bir düyün nöqtәsinә neçә virtual şәbәkә birlәşdirmәk olar?

funksiyası yoxdur
disklәri növlәrә ayırır
yaddaşı növlәrә ayırır
aralıq hesablayıcı işlәri aparır•
çap qurğularını növlәrә ayırır

idarәedici informasiya LKŞ
informasiyahesablayıcı vә mәslәhәtçiinformasiya LKŞ
xeyir
bәli•
informasiyaaxtarış LKŞ

çağırışçı
işlәtmәk
gәlmәk
sahib vә ya aparıcı•
göndәrmәk

hier
hor
home
host•
high

skaynerdir
çap qurğusudur
yaddaşdır
kompüterdir•
disk qurğusudur

daxil ola bilmәz
işçi stansiya daxil ola bilәr
şәbәkә kompüterlәri daxil ola bilәr
xost kompüter daxil ola bilәr•
sever daxil ola bilәr

iki şәbәkә düyün nöqtәsinә eyni vaxtda verilәnlәrin ötürülmәsi üçün üç VLŞ qoşmaq olar
qoşmaq olmaz
iki şәbәkә düyün nöqtәsinә eyni vaxtda verilәnlәrin ötürülmәsi üçün bir VLŞ qoşmaq olar
iki şәbәkә düyün nöqtәsinә eyni vaxtda verilәnlәrin axını üçün bir neçә VLŞ qoşmaq olar•
iki şәbәkә düyün nöqtәsinә eyni vaxtda verilәnlәrin ötürülmәsi üçün iki VLŞ qoşmaq olar

şәbәkәlәrdә düyün nöqtәsinә kompüter birlәşdirmәk olmaz
şәbәkәlәrdә düyün nöqtәlәrinә qoyulmuş qaydaları nәzәrә almaqla istәnilәn qәdәr virtual şәbәkә qoşmaq olar•
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Virtual şәbәkәlәdә verilәnlәr kadrı şәbәkәlәrdә nә formada paylanır?

Adi әnәnәvi şәbәkәlәrdә verilәnlәr kadrı şәbәkәlәrdә nә formada paylanır?

Virtual şәbәkәlәrin trafiklәrin geniş miqyaslı paylanmasına görә fәrqlәnә bilәr?

Virtual lokal şәbkәlәrin tәrkibilә qoyulmuş qaydaya әsasәn mәntiqi әlaqәlәndirilmiş FK –lәr daxil ola
bilәr?

Virtual lokal şәbkәlәrin tәrkibinә müxtәlif şәbәkә seqmentlәrinin fiziki yerlәşdirilmәsi daxil ola bilәr?

Virtual lokal şәbkәlәrin tәrkibinә bir qrup FK –lәr daxil ola bilәr?

Virtual lokal şәbәkә dedikdә bir qrup FK başa düşülә bilәr ?

şәbәkәlәrdә bir düyün nöqtәsinә bir FK birlәşdirmәk olar
şәbәkәlәrdә bir düyün nöqtәsinә iki FK birlәşdirmәk olar
şәbәkәlәrdә bir düyün nöqtәsinә üç FK birlәşdirmәk olar

virtual şәbәkәlәrdә verilәnlәr kadrı heç bir kompüterә ötürülmür
verilәnlәr kadrı virtual şәbәәlәrdә üç kompüterә paylanır
virtual şәbәkәlәrdә verilәnlәr kadrı yalnız VLŞ daxilindә paylanır•
verilәnlәr kadrı virtual şәbәәlәrdә bir kompüterә paylanır
verilәnlәr kadrı virtual şәbәәlәrdә iki kompüterә paylanır

verilәnlәr kadrı şәbәkәdә heç bir kompüterә göndәrilmir
verilәnlәr kadrı şәbәkәdә kompüterlәrin hamısına göndәrilir•
verilәnlә karı bir kompüterә göndәrilir
verilәnlәr kadrı şәbәkәdә iki kompüterә göndәrilir
verilәnlәr kadrı şәbәkәdә üç kompüterә göndәrilir

kommutator vә marşrutlaşdırıcıların paylanma sahәsindәn
bәli•
heç bir fәrqi yoxdur
xeyir
qoyulmuş qaydaya әsasәn domenlәrin geniş miqyasda mәntiqi birlәşdirilmәsindәn

mәntiqi әlaqәlәndirilmiş çap qurğuları daxilola bilәr
bәli daxil ola bilәr•
xeyir ola bilmәz
mәntiqi әlaqәlәndirilmiş şәbәkә kartları daxil ola bilәr
mәntiqi әlaqәlәndirilmiş disk qurğuları daxil ola bilәr

xeyir daxil ola bilmәz
bәli daxil ola bilәr•
şәbәkә kartlarının fiziki birlәşmәlәri daxil ola bilәr
çap qurğularının fiziki birlәşmәlәri daxil ola bilәr
disk qurğularının fiziki birlәşmәlәri daxil ola bilәr

daxil ola bilmәz
daxil ola bilәr•
bir qrup yaddaş daxil ola bilәr
bir qrup disk qurğusu daxil ola bilәr
bir qrup çap qurğusu daxil ola bilәr

tәyin olunmuş qaydalara әsasәn mәntiqi әlaqәlәndirilmiş FKlәr
bәli•
xeyir
müxtәlif şәbәkә seqmentlәrinin fiziki yerlәşdirilmiş server vә başqa şәbәkә resursların
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Mühitlәr arası şәbәkәlәrdәn gәlәn verilәnlәrin paketlәrlә ötürülmәsini paylaya bilәn (bölüşdürәn) tam
kommutasiya olunmuş şәbәkә virtual texnologiyalı şәbәkә adlandırıla bilәr?

VLŞ hansı prinsiplәrlә әlaqәdar siniflәşdirilirlәr?

Axır zamanlarda VLŞ tәşkili hansı birlәşdirici qurğularla daha çox әlaqәlәlidir?

VLŞin mәntiqi qruplaşdırılmasında tәhlükәsizliyin tәşkilinin genişlәndirilmәsi tәdbirlәri hansı
faktorlardan asılıdır?

VLŞin mәntiqi qruplaşdırılmasında serverin resurslarından sәmәrәli istifadәsi hansı faktorlardan
asılıdır?

VLŞin mәntiqi qruplaşdırılması mәhsuldarlığın artmasına edә bilәr?

VLŞnin mәntiqi qruplaşdırılmasında administratora imkan yaradır ki, idarә edici stansiya ilә şәbәkә
strukturunda dәyişiklik etsin ?

müxtәlif komponentlәrdәn

xeyir adlandırıla bilmәz
bәli adlandırıla bilәr•
biza serveri olan şәbәkәlәr virtual şәbәkәlәr adlandırıla bilәr
çap serveri olan şәbәkәlәr virtual şәbәkәlәr adlandırıla bilәr
ayrica server olan şәbәkәlәr virtual şәbәkәlәr adlandırıla bilәr

disk qurğusunun strukturuna görә
porta görә, MACünvanlaşmaya görә protokollara görә•
yaddaş qurğusunun strukturuna görә
yaddaş qurğusunun hәcminә görә
heç bir prinsirә görә

şәbәkә kartı ilә
kommutator ilә•
yaddaş qurğusu ilә
disk qurğusu ilә
heç bir qurğu ilә

VLŞyә virtual sәrhәd yaratmaq vә bura yalnız әbәkә kartı ilә yaxınlaşmaq olar
Standart VLŞnin tәhlükәsizlik texnologiyası VLŞyә marşrutlaşdırıcının tәtbiqindәn asılıdır•
VLŞyә daxil olmaq olmaz
VLŞyә yalnız disk qurğusu ilә yanaşmaq olar
VLŞyә yalnız yaddaş qurğusu ilә yanaşmaq olar

kompüterin yaddaşından
VLŞyә mәnsub olan server şәbәkә adaptoru marşrutlaşdırma ilә әlaqdar serverdәn gәlәn vә çıxan trafiklәrin
qәbulu vә ötürülmәsinin tәlәbini azaldılmasından

•
heç bir faktordan
kompüterin prosessorundan
kompüterin sürәtindәn

xeyir
heç bir faktordan asılı deyil
kompüterlәrin yaddaşlarının hәcmindәn
әsas magistrların buraxma zolağının boşalmasından
bәli•

VLŞ proqram tәminatından asılı olaraq şәbәkә topologiyasında yüksәk dәrәcәdә dәyişiklik aparılmır
bәli•
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VLŞ resurslarının qruplaşdırılmasında seqmentlәşdirilmәnin yiğcamlaşdırılmasına trafiklәrin
bölüşdürülmәsi, şәbәkә düyünlәri arasında paylanması faktorları tәsir edә bilәr ?

VLŞdә şәbәkә resurslarının mәntiqi qruplaşdırılmasının administratorun işindә üstünlük tәşkil edә
bilәr?

Әgәr VLŞdә server bir neçә VLŞyә müraciәt edәrsә bu halda nә baş verә bilәr?

Virtual lokal şәbәkәlәrdә server bir neçә VLŞyә müraciәt edә bilәr?

VLŞ –lәrin geniş miqyasda istismarı idarәetmәyә nә cür tәsir etdi?

VLŞnin verilәnlәr kadrına uyğun protokollara әsaslanaraq tәşkili administratora şәbәkә
kommutatorlarının yüklәnmәsinin hazırlığına imkanlar yaradır?

Pprotokol әsasında tәşkil olunan VLŞ –lәr hansı göstәricilәrә әsaslanaraq tәşkil olunmuşdur?

administrator heç bir iş görmür
kommunikasiya qruplarının işi asanlaşır
xeyir

seqmentlәşdirmә ilә әlaqәdar şәbәkәnin bölüşdürülmәsi
kәnardan gәlәn trafiklәrin qәbul edilmәsi vә daxili trafiklәrin qruplar daxilindә qalması
VLŞnin yerlәşmә mövqeyindәn asılı olaraq istifadәçilәr arasında resursların istismarının qruplaşdırılması
xeyir
bәli•

bәli•
tәhlükәsizliyin tәşkili
şәbәkәnin mәhsuldarlığının artırılması vә şәbәkә resurslarının sәmәrәli istifadәsi
xeyir
seqmentlәşdirmәnin yığcamlaşdırılması

VLŞdә olan server FKni yüklәyә bilәr•
VLŞdә olan kompüterlәrin sürәti azala bilәr
heç bir fәlakәt baş vermәz
VLŞdә olan kompüterlәr yüklәnә bilәr
VLŞdә olan kompüterlәr sıradan cıxa bilәr

bәli müraciәt edә bilәr•
üç VLŞ müraciәt edә bilәr
iki VLŞ müraciәt edә bilәr
bir VLŞ müraciәt edә bilәr
xeyir edә bilmәz

heç bir tәsiri olmadı
idarә etmәdә mәhsuldarlığı vә tәhlükәsizliyi artırır.•
VLŞlәrdә kommutatorların sayı artdı
VLŞlәrdә kompütelәrin sayı artdı
VLŞlәrdә mühәndislәrin sayı artdı

administratorun kadr sahәsinin sәrbәst seçmәsinә
bәli•
xeyir
kadrların hansı VLŞ –yә mәnsub olmasına
administratorun kadr başlığının sәrbәst seçmәsinә

heç bir göstәriciyә әsaslanmayıb
verilәnlәr kadrının uyğun protokoluna әsaslanaraq tәşkil edilmişdir•



07.03.2017

60/98

424

425

426

427

428

429

430

Protokol әsasında VLŞlәr tәşkil edilә bilәr?

İEEE standartının 802.10 variantında 10 әdәdi nәyi göstәrir?

VLŞlәrdә MAC ünvan başlıqlı şәbәkәnin hansı göstәricilәrinә tәsir edir?

1998ci ildә VLŞlәrlә әlaqәdar hazırlanmış İEEE 802.10 standartı hansı protokol bloku ilә tәyin edilir?

VLŞ –lәrin kanal sәviyyәsindәn asılı olmayaraq qurulma standartı İEEE 802.10 neçәnci ildә
hazırlanmışdır?

VLŞlәrә trafiklәr hansı protokollara uyğun göndәrilir?

Şәbәkә sәviyyәsindә yaradılan VŞ administratora hansı imkanlar yaradır?

verilәnlәr blokuna әsaslanaraq tәşkil edilmişdir
TCP protokoluna әsaslanıb
protokollara әsaslanaraq tәşkil olunmuşdur

şәbәkә sәviyyәsi әsasında VLŞ tәşkil edilir
bәli tәşkil edilir•
xeyirtәşkil edilmir
MACünvan әsasında VLŞ tәşkil edilir
port әsasında tәşkil edilir

göstәrici әlamәti yoxdur
şәbәkәlәr arası mәsafәni•
kompüterin sürәtini
şәbәkәlәrdә istifadә edilәn qurğuların sayını
şәbәkәlәrin düyün nöqtәsinin sayını

mәhsuldarlığa
etibarlığa•
idarә ediciyә
şәbәkәnin sürәtinә
götәriciyә tәsir etmir

protokol bloku ilә tәyin edilmir
İP protokolu ilә
PDU protokol bloku ilә•
TCP protokolu ilә
şәbәkә protokolu ilә

1990cı ildә
1998ci ildә•
2000ci ildә
1996cı ildә
1995ci ildә

VLŞ trafiklәr göndәrilmir
İP vә İPX protokollarına uyğun göndәrilir.•
İP protokoluna uyğun
İPX protokoluna uyğun
TCP protokoluna uyğun

heç bir imkan yaratmır
trafiklәri müxtәlif protokollara uyğun VLŞlәrә göndәrir•
trafiklәrin düzgün paylanmasının qarşısını alır
trafiklәrin hissәhissә ötürülmәsini tәşkil edir
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VLŞdә server resurslarının bir neçәsini eyni vaxtda istifadә edilmәsi problemini hansı vasitә ilә aradan
qaldırıldı?

VLŞdә şәbәkә serverinin resurslarının istifadә edilmәsinin mümkün olmamasının sәbәbi MACünvanın
şәbәkә kartına “tikilmәsi” ilә әlaqәdardırsa ünvanın tapılmasına nә maneәçilik törәdir?

VLŞdә niyә server resurslarının bir neçәsindәn niyә birlikdә istifadә etmәk olmaz?

MACünvan әsasında yaradılmış VLŞdә server resurslarından VLŞ bir neçәsindәn birlikdә istifadә
edilә bilәr?

VLŞyә kommutatorun qurğusunun qoşulması hansı üstünlüklәr yaradır?

MAC ünvan әsasında yaradılan VLŞdә kommutator qurğusu hansı ünvan cәdvәlini saxlayır?

MAC ünvan әsasında yaradılan VLŞdә MAC ünvan cәdvәlin hansı qurğu tәrәfindәn saxlanılır?

trafiklәrin yaddaşa yazılmasını tәşkil edir

әlavә kompüter qoşmaqla
proqram tәminatı yaratmaqla•
әlavә yaddaş qoşmaqla
әlavә keş yaddaşı qoşmaqla
çap qurğusu qoşmaqla

geniş yayımlı çap qurğunun ünvanının tapılmasına çox vaxt tәlәb olunmur
geniş yayımlı disk qurğunun ünvanının tapılmasına çox vaxt tәlәb olunmur
geniş yayımlı yaddaşın ünvanının tapılmasına çox vaxt tәlәb olunmur
geniş yayımlı şәbәkәlәrdә qurğunun ünvanın tapılmasına çox vaxt sәrf olunduquna görә.•
geniş yayımlı şәbәkәdә qurğunun ünvanının tapılmasına çox vaxt tәlәb olunmur

çünki MAC ünvanı yoxdur
çünki MAC ünvan qeydә alınmayıb
çünki MAC ünvan yaddaşda yazılıb
çünki MAC ünvan çap qurğusunda yazılmayıb
çünki MAC ünvan şәbәkә kartına “tikilib” ona görә istifadә etmәk olmaz•

VLŞdә üçündәn istifadә edilә bilәr
VLŞdә ikisindәn istifadә edilә bilәr
VLŞdә server resurslarının bir neçәsindәn birlikdә istifadә edilә bilmәz•
VLŞdә server olmur
VLŞdә birindәn istifadә edilә bilәr

FKlәri dәyişmәk hasanlaşır
istifadәçi istәdiyi vaxt bir portdan digәr porta bağlantı yarada bilir•
heç bir üstünlük yoxdur
disk qurğusuna dәyişmәk hasanlaşır
çap qurğusunu dәyişmәk hasanlaşır

çap qurğusunun ünvanı
yaddaşın ünvan cәdvәlini
kommutator qurğusu MAC ünvanı çәdvәlini saxlayır•
ünvan saxlamır
kompüterin ünvanı

saxlanılmır
yaddaş qurğusu tәrәfindәnәn
çap qurğusu tәrәfindәnәn
kompüter qurğusu tәrәfindәnәn

•
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VLŞyә mәnsub olan paketin ünvanı kimin MAC ünvanı ilә tәyin edilir?

MAC ünvan әsasında yaradılmış VLŞyә mәnsub olan paket hansı ünvanla tәyin edilir?

Niyә port әsasında yaradılan VLŞdә sadә üsulla dәyişiklik etmәk olmaz?

Port әsasında yaradılmış VLŞdә sadә üsulla dәyişiklik etmәk olar?

Port әsasında yaradılan VLŞdә server başqa VLŞyәdә qoşmaq olar?

Әgәr porta konsentrator birlәşәrsә bu halda istifadәçilәrin bir çoxları eyni VLŞdәn istifadә edә bilәrlәr?

Hәr bir porta neçә VŞ birlәşdirmәk olar?

kommutator tәrәfindәn•

rәisin MAC ünvanı ilә tәyin edilir
administratorun MAC ünvanı ilә tәyin edilir
şәbәkә düyün nöqtәsinә paket göndәrәn vә qәbul edәnin ünvanı ilә tәyin edilir•
administratorun MAC ünvanı ilә tәyin edilir
administratorun MAC ünvanı ilә tәyin edilir

yaddaşın ünvanı ilә
MAC ünvan ilә tәyin olunur•
portun ünvanı ilә
ünvanla tәyin olunmur
çap qurğusunun ünvanı ilә

bәli olmaz çünki hәr dәyişiklikdә qurğuların fiziki dәyişiklәri tәlәb olunacaq
a,b,c göstәricilәrinә görә•
çünki VLŞә porta xüsusi açarla başlanıb
çünki port әsasında VLŞ, yaradılmır
çünki VLŞ porta ayrıca qalınmış naqillә sarınıb

port әsasında yaradılan VLŞdә sadә üsullu dәyişiklik etmәk olmaz•
port әsasında yaradılan VLŞdә disk qurğusu dәyişmәk olar
port әsasında yaradılan VLŞdә kompüteri dәyişmәk olar
port әsasında VLŞ olmur
port әsasında yaradılan VLŞdә çap qurğusu dәyişmәk olar

server yalnız başqa VLŞ qoşmaq olar
server yalnız ayrıca çap qurğusuna qoşmaq olar
server yalnız ayrıca disk qurğusuna qoşmaq olar
server başqa VLŞ qoşmaq olmaz•
server yalnız ayrıca skayner qurğusuna qoşmaq olar

istifadә edә bilmәz
istifadәçilәr yalnız kompüterin yaddaşından istifadә edә bilәrlәr
istifadәçilәr VLŞnin yalnız bir kompüterindәn istifadә edә bilәrlәr
istifadә edә bilәrlәr•
istifadәçilәr yalnız çap qurğusundan istifadә edә bilәrlәr

birlәşdirmәk olmaz
dörd VŞ birlәşdirmәk olar
üç VŞ birlәşdirmәk olar
bir virtual şәbәkә birlәşdirmәk olar•
altı VŞ birlәşdirmәk olar
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VLŞdә administrator tәrәfindәn portun nömrәsi dәyişdirilәndә şәbәkә topologiyasının strukturu
dәyişdirilmәlidir?

VLŞdә istifadә olunan port yenisi ilә әvәz edilәrsә әvvәlcә istifadә olunan portun aqibәti nә olur?

VLŞlәrdә tәyin olunmuş port nömrәlәri VLŞdә kim vә yaxud hansı qurğu tәrәfindәn müәyyәn edilir?

VLŞlәrdә port nömrәlәrini kim tәyin edir?

VLŞlәrdә düyün nöqtәlәrindә struktura görә dәyişiklik hansı vasitә ilә yerinә yetirilir?

Port әsasında yaradılan VLŞ hansı faktorlara әsaslanır?

VLŞ protokol әsasında tәşkil edilә bilәr?

VLŞ MACünvan әsasında tәşkil edilә bilәr?

ona yaddaş qurğusu әlavә edilmәlidir
ona qurğu әlavә edilmәlidir
bәli dәyişdirilmәlidir
xeyir şәbәkә topologiyasının dәyişdirilmәsinә ehtiyac yoxdur•
ona disk qurğusu әlavә edilmәlidir

ona disk qurğusu qoşurlar
onu tәmir edirlәr
o istifadәdәn çıxır
ona yeni nömrә verilәrәk istifadәyә verilir•
ona başqa quröu qoşurlar

müәyyәn edilmir
mühәndis tәrәfindәn müәyyәn edilir
şәbәkә kartı ilә müәyyәn edilir
kommutator tәrәfindәn müәyyәn edilir•
rәis tәrәfindәn müәyyәn edilir

rәis
texnik
baş mühәndis
administrator•
mühәndis

disk qurğusu vasitәsi ilә
naqil vasitәsi ilә
mәntiqi birlәşdirmә vasitәsi ilә
kabel vasitәsi ilә•
birlәşdirmәk lazım deyil

adaptor qurğusuna qoşulmasına
düyün nöqtәlәrinә çap qurğusu birlәşdirmәsinә
düyün nöqtәlәrinә disk qurğusu qoşmasına
kommutatora birlәşdirilmәsinә•
heç bir faktora әsaslandırılmır

çap qurğusu әsasında tәşkil edilә bilәr
port әsasında tәşkil edilә bilәr
xeyir tәşkil edilә bilmәz
protokol әsasında tәşkil edilә bilәr•
MACünvan әsasında tәşkil edilә bilәr
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VLŞ port әsasında tәşkil edilә bilәr?

İEEE texnologiyasında 10 Base5 standartında hansı kabellәrdәn daha çox istifadә edilir?

İEEE texnologiyasında 10 Base 2 standartında hansı kabel növündәn daha çox istifadә edilir?

İEEE texnologiyasında 10 baseFB standartında şәbәkәlәr arası mәsafә neçә km qәdәr ola bilәr?

İEEE texnologiyasında 10 BaseFL standartında şәbәkәlәr arası mәsafә neçә km qәdәr ola bilәr?

İEEE texnologiyasında 10 BaseF standartında şәbәkә düyün nöqtәlәr arası neçә metrә qәdәr mәsafә ola
bilәr?

İEEE texnologiyasında 10 BaseS standartında şәbәkә düyün nöqtәlәri arasında neçә metrә qәdәr mәsafә
ola bilәr?

çap qurğusu әsasında tәşkil edilә bilәr
port әsasında tәşkil edilә bilәr
protokol әsasında tәşkil edilә bilәr
port әsasında tәşkil edilә bilәr•
xeyir tәşkil edilә bilmәz

disk qurğusuna görә tәşkil edilә bilәr
MACünvana görә tәşkil edilә bilәr
xeyir tәşkil edilә bilmәz
port әsasına görә tәşkil edilә bilәr•
protokol bazasına görә tәşkil edilә bilәr

qalın koksial kabeldәn•
ekranı olmayan kabeldәn
ekranlı koksial kabeldәn
ekranlı kabeldәn
nazik ekranlı kabeldәn

adi naqillәrdәn
ekranlı olmayan kabellәrdәn
qalın koksial kabeldәn
liflioptiki kabeldәn
nazik koksial kabellәrdәn•

2,8 km
3,5 km
2,74 km•
5 km
3 km

3 km
2,5 km•
4,5 km
3,5 km
4 km

4,5 km
2,5 km•
3 km
4 km
5 km

650 m qәdәr

•
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İEEE texnologiyasında 10 Base2 standartında şәbәkә düyün nöqtәlәri arası mәsafә neçә müterә qәdәr
ola bilәr?

İEEE texnologiyasında 10 BaseTstandartı şәbәkә düyün nöqtәsi ilә konsentrator arasında neçә metr
mәsafә ola bilәr?

İEEE 802.3 texnologiyasına daxil olan 10 BaseT standartı hansı kabellә şәbәkә düyün nöqtәsinә
birlәşdirilir?

İEEE 802.3 texnologiyasının fiziki birlәşmәlәrindә 10 BAST standart var ?

Ehternet texnologiyası әsasında İEEE kommitәsi hansı şәbәkә düyün nöqtәsi standartı yaratdı?

Xerrox firması tәrәfindәn Ehternet texnologiyası neçәnci ildә hazırlanmışdır?

Lokal hesablamaşәbәkәlәrindә (LHŞ) istifadә edilәn texnologiyalardan Ehtenet texnologiyası hansı
firma tәrәfindәn hazırlanmışdır?

500 m qәdәr•
600 m qәdәr
700 m qәdәr
800 m qәdәr

200 m qәdәr ola bilәr
85 m qәdәr ola bilәr•
400 m qәdәr ola bilәr
500 qәdәr ola bilәr
300 m qәdәr ola bilәr

1000 m qәdәr ola bilәr
100 m qәdәr ola bilәr•
300 m qәdәr ola bilәr
600 m qәdәr ola bilәr
5000m qәdәr ola bilәr

qalın koksial kabellә
nazik koksial kabellә
kabelsiz
ekranı olmayan cütlü kaellә•
liflioptiki kabellә

standart 10 BaseFL
bәli•
xeyir
standart 10 Base2
standart 10 BaseF

İEEE 800.1
İEEE 550.4
İEEE 802.3•
İEEE 601.2
İEEE 600.3

1975ci ildı
1980ci ildә•
1951ci ildә
1981ci ildә
1990cı ildәd
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Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100Base –CX variantında bipolyar koddan istifadә edilir?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 Base CX variantının istifadәsindә maksimum şәbәkәlәr arası
mәsafә nә qәdәr jla bilәr?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 Base –CX variantında şәbәrәlәr arası hansı kabel növündәn daha
cox istifadә edilir?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 Base –SX variantında hansı kabeldәn istifadә edilir?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 BaseLX variantında istifadә edilәn kabeli növü( diametri)
dәyişәr onun şәbәkәlәr arası verilәnlәrin ötürülmә mәsafәsinә necә tәsir edә dilәr?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 Base –LX variantının tәtrbiqindә şәbәrә düyün nöqtәlәri arasında
maksimum nәqәdәr mәsafә ola bilәr?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının 100 BaseTX variantında daha cox hansı növ kabildәn istifadә edilir?

firma tәrәfindәn hazırlanmışdır
DEC, İntel vә Xerox•
İBM firması tәrәfindәn
Toshiba firması tәrәfindәn
Samsunq firması tәrәfindәn

potensial koddan
Bәli istifadә edilir?•
hec bir koddan istifadә edilir
mancester kodundan
bipolyar koddan impulslu

250m
25m•
100m
200m
150m

adi naqildәn
cütlü ekranlı kabeldәn•
Lifli koaksial kabeldәn
nazik rjarsial kabtldәn
qalın koaksial kabtkdәn

nazik koarsial kabeldәn
yeni növlü optikilili kabeldәn•
adi naqildәn
qalın iki cütlü kabeldәn
qalın koarsial kabtldәn

530 m qәdәr uzana bilәr
500m qәdәr uzana bilәr
hec bir tәsiri olmaz
azala bilәr
550 m qәdәr uzana bilәr.•

3 km
2 km
3,5 km
400 m•
1 km
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Giqabit Ethernet texnoloqiyasının fiziki birlәşmәlәrlә әlaqәdar әsas hansı növlәri vardır?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının әsas necә fiziki bizlәşmә ilә әlaqәdar növü vardır ?

Giqabit Ethernet texnoloqiyasının spesifikasında variantında “802 .3 z z simvolu nәyi qöstәrir?

LKŞdә 100 VGAПУLAN texnoloqiyasında şәbәkә düyün nöqtәlәri paketlәrin ötürülmәsi hansı
ünvanlaşma cәdvәli әsasında yerinә yetirilir?

LKŞdә 100 VGAПУLAN texnoloqiyasında paketlәrin kommutasiya hansı qurquların vasitәsi ilә yerinә
yetirir?

LKŞdә AПУLAN hansı firma tәrәfindәn hazırlanmışdır?.

LKŞdә 100 VGAПУLAN texnoloqiyasında danışıqların (sәsin) ötürülmәsindә hansı kabel növündәn
istifadә edilir?

adı naqildәn
yeni növlü optikliyli kabeldәn•
koaksial kabeldәn
nazik koaksial kabeldәn
qalın koaksial kabeldәn

100 Base SX
100 Base TU
100 Base LX, 100 Base SX, 100 dase CX 100 Base –X•
100 Base TX
100 Base LX

dörd növü
üc növü•
beş növü
bir növü
iki növü

spesifikasiyanın yeni variantının qöstәrir.•
spesifikasiyanın (variantın ) ötürücülük qabiliyyәtinin ar olmasını
hec bir funksiyası yoxdur
spesifikasıyanın ( variantın) ötürücülük qabiliyyәtinin olmasını

standart ünvanlaşmadan
Daimi yaddaş ünvanlaşmasından
Hec bir cәdvәldәn istifadә edilmir
Şәbәkә ünvanlaşmadan
MAC ünvanlaşma cәdvәlindәn•

qurqudan istifadә edilmir
repitor vasitәsi ilә
Konsentrator qurqusu vasitәsi ilә•
Cap qurqusu vasitәsi ilә
Disk qurqusu vasitәsi ilә

samsunq firması tәrәfindәn hazırlanmışdır
AT & İBM T vә HP firması tәrәfindәn hazırlanmışdır•
İntel firması
İBM firması tәrәfindәn hazırlanmışdır
firma tәrәfindәn hazırlanmayıb

nazik koaksial kabel növündәn
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LKŞdә 100 VGAПУLAN texnoloqiyası OSİnin hansı sәviyyәdә işlәyә bilәr.

LKSdә 100 VaANУLAN texnoloqiyasında danışıqlar (sәs) hansı sürәtlә ötürülür?

LKŞdә 100 VGAnulan texnoloqiyasının funksiyası nәdir?

Token Rinq texnoloqiyasında idarә edici “marker”yerlәşdirirdiyi baytlar ntcә adlanır?

Token Rinq texnoloqiyasında paketlәrin idarәedici paketikimi necә bayta yerlәşir?

Token rinq texnoloqiyasında “Markerin” funksiyası nәdir?

Token Rinq texnoloqiyasında şәbәkә düyün nöqtәlәri arasında “varker” dәn istifadә edilir?

koaksial kabel növündәn
burulmuş dörd cütlü kabel növündәn•
qalın koaksial kabel növündәn
adi naqildәn

Şәbәkә sәviyyәsindә
Seans sәviyyәsindә
Numayiş sәviyyәsindә
Tәtbiqi sәviyyәsindә
fiziki sәviyyәdә•

1400 Mbit/ s ilә
130 Mbit/silә
100 M bit/silә•
1500 Mbit/s ilә
1200 M bit/silә

rәqәmli verilәnlәri ötürür.
danışıqları (sәs) ötürür•
verilәnlәri bitlәrlә ötürür
verilәnlәri ötürmür
verilәnlәri baytlarla ötürür

әvvәlinci(birinci) bölüşdürücü bayt
idarәciliyә icazә verәn bayt
әvvәlinci baytlar
әvvәlinci vә axırıncı bölüşdürücü bayt vә idarәciliyә müraciәt baytı•
axırıncı baytlar

beş baytda
üc baytda•
bir baytda
dörd baytda
baytda yerlәşmir

Marker kompüterlәrә seqmentlәri qöndәrir
Markerin funksiyası yoxdur
Şәbәkә duyün nöqtәlәri arasında qöndәrilәn paketlәri o kompüter qәbul edir ki o birinci markeri qәbul edib•
verilәnlәrin ötürülmәsini qadaqan edir
verilәnlәri hissә hissә kompüter arası paylayır

Marker paketlәrin qondәrilmәsini qadaqan edir
Bәli istifadә edilir.•
Markerdәn istifadә edilmir
Markerdәn verilәnlәri diskә yazmaq ücün istifadә edilir
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Token Rinq texnoloqiyasının 1985 ci ildә İEEE komitәsi tәrәfindәn hazırladıqı yeni spesifika siyası necә
yazılır

Token Rinqin texnoloqiyasının 1970ci ildә hazırlandıqı spesefikasiya necә işarәlәnirdi?

Token Rinq texnoloqiyası 1970 ci ildә hazırlandıqından sonra İEEE komitәsi tәrәfindәn onun yeni
variantı necәnci ildә işlәnib hazırlandı?

Token Rinq texnoloqiyası necәnci ildә hazırlanıb?

Token Rinq texnoloqiyası hansı firma tәrәfindәn işlәnib hazırlanmışdır?

LKS lәrdә Token Rinq texnoloqiyası әsasәn hansı topoloqiyaya uyqun tәşkil olunur?

Şәbәkә әmәliyyat sisteminә şәbәkәdә proseslәrin idarә edilmәsi mәsәlәsi daxildir.

Token Rind texnoloqiyasında “Marker” deyilәn işarә yoxdur

800.0
802.5•
806.2
800.2
800.6

8002.6
802.0•
803.0
803.1
800.1

Token Rinq texnoloqiyasının yeni variantı yoxdur.
1985 ci ildә•
2000 ci ildә
1986 ci ildә
1983ci ildә

1972 ci ildә
1970 ci ildә•
1960ci ildә
1950ci ildә
1965 ci ildә

Toşhiba firması tәrәfindәn hazırlanıb
İBM firması tәrәfindәn hazırlanıb.•
Hec bir firma tәrәfindәn hazırlanmayıb
Samsunq firması tәrәfindәn hazırlanıb
Samsunq firması tәrәfindәn hazırlanıb

şin topoloqiyasına uyqun
dairә” topoloqiyasına uyqun qurulur.•
topoloqiyaya uyqun qurulmur
aqacvarı
ulduz

    xeyir
      bәli•
sistem istifadәcilәrә müxtәlif şәbәkә resurslarından standart vә asan idtifadә etmәyә imkan yaradır yüksәk
sәviyyәli şәffaflığa malikdir
      ümumi arxitektura üzrә birlәşib qarşılıqlı hesablama proseslәrinin müxanizmlәri ilә müәyyәnlәşdirilib
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LKSlәrinin proqram tәminatının SOİ modeli ilә nә kimi әlaqәsi var?

LKSlәrinin proqram tәminatı SOİ modeli ilә әlaqәsi varmı?

LKSnin işci stansiyasının ӘSnin şәbәkә örtüyünә Net Ware şәbәkә örtüyü daxildir.

Sәs ilә abonent sisteminin işci stansiyasının ӘS uyqunlaşdırılması ücün işci stansiyası şәbәkә örtüyü
daxil edilmәlidir

ӘSnin nüvәsindә serviz proqramlar yığımının nüvәsi hansı proqramlar yığımı ilә әlaqәlәndirilir vә nә
edirlәr?

Mәrkәzlәşdirilmiş idarә etmә şәbәkәlәrinindә server ӘS adlanan şәbәkә әmәliyyat sisteminә baza
funksiyaları yaddaşın idarә olunmasının tәmin edilmәsi daxildir

İnformasiya mübadilәsinә görә kompüter şәbәkәlәri qruplara ayrıla bilәr ?

SOİ modelinin yalnız seans sәviyyәsindә әlaqәsi var
SOİ modelinin yalnız nәqliyyat sәviyyәsindә әlaqәsi var
SOİ modelinin yalnız fiziki sәviyyәsindә әlaqәsi var
SOİ modelinin LKSdә istifadә edilmir
SOİ modelinin yeddi sәviyyәsi LKSnin proqtam tәminatı ilә uyqunlaşdrılmışdır•

LKSlәrindә proqram tәminatı yalnız şәbәkәdә kompüterlәr arasında proqram tәminatını yerinә yetirir
bәli vardır.•
LKSlәrindә proqram tәminatı şәbәkәlәr vә internet әlaqәsi yaradır
әlaqәsi yoxdur
LKSlәrindә proqram tәminatı istifadә edilmir

   Norton Kommonder
      Bәli•
      xeyr
      MS WINDOWS vә X Windows
X Tree Net

    hec bir iş görmür
      bәli•
    xeyr
      bu örtük fәrdi kompüter yaddaşına rezdent proqramı kimi
      proqramına şәbәkә istifadәcilәri yüklәnir, sorqularını qәbul edir vә onların harada emal olunaçaqını
müәyyәnlәşdirir

      ӘSnin nüvәsi serviz proqramlar yığımı ilә әlaqәlәnir
.b,c bәndlәrindә qeyq edilәn göstәricilәrlә әlaqәılәndirilir•
     disklәrin başlanqıc qeydiyyatı yerinә yetirilir
   әmәli yaddaş testlәçdirilir informasiya capa verilir
     xarici qurquların parametlrlәri qurulur

     fayl sisteminin yerinә yetirilmәsi
    bәli•
şәbәkә ӘSnin funksiyaları yoxdur
  xeyr
  mәrhәlәlәrin planlaşdlrılması

idarәediciyә görә
ayrıla bilәr•
a,b,c bәndlәrindәki göstәricilәrә görә
informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә
sahәlәrdә yayımına görә ayrıla
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Hәr hansı bir mühitdә kompüter şәbәkәlәri siniflәşdirilә bilәr?

Bir FKdәn kompüter şәbәkәsi tәşkil oluna bilәr ?

Hansı şәbәkәlәr ölkәlәr üzrә ayrılır?

Mövqeylәrinә görә kompüter şәbәkәlәri әsasәn hansı siniflәrә ayrılır?

Mövqeylәrinә görә kompüter şәbәkәlәri әsasәn hansı siniflrә ayrılır?

Tәyinat әlamәtinә görә kompüter şәbәkәlәri dörd qrupa ayrıla bilәr?

İdarәediciliyә görә kompüter şәbәkәlәri qrupa ayrıla bilәr?

Sahәlәrdә yayımına görә kompüter şәbәkәlәri qruplara ayrıla bilәr?

informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә
sahәlәrdә yayımına görә
bәli•
idarәediciyә görә
xeyir

hә
yox.•
dörd komrüterdәn
beş kompüterdәn
üç komrüterdәn

әraziyә görә yaradılan şәbәkәlәr
lokal şәbәkәlәr
şәhәrlәrdә yaradılan şәbәkәlәr
otaqlardatәşkil olunan şәbәkәlәr
qlobal şәbәkәlәr•

otaqlarda yerlәşәn şәbәkәlәr
lokal şәbәkәlәr
a,b,c bәndlәrindә qeyd edilәn sahәlәrә görә•
qlobal şәbәkәlәr WAN
әrazi üzrә ayrılmış şәbәkәlәr (MAN)

iki sinifә
üç sinifә•
bir sinifә
beş sinifә
altı sinifә

beş qrupa ayrıla bilәr
ayrıla bilәr•
altı qrupa ayrıla bilәr
üç qrupa ayrıla bilәr
yeddi qrupa ayrıla bilәr

sahәlәrdә yayımına görә
ayrıla bilәr.•
xeyir ayrıla bilmәz
informasiyanın ötürülmә sürәtinә görә
mühitdә ötürmә tipinә görә

mühitdә ötürülmә tipinә görә

•
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KŞlәrini funksiyalarına verilәnlәrin saxlanılması daxildir?

KŞnin funksiyasına istifadәcinin verilәnlәrinin ötürülmәsi, nәtiçәlәrin saxlanılması daxildir?

KŞ lәrinin funksiyasına verilәnlәrin emalı daxildir?

KŞ  nin funksiyasına verilәnlәrin sahlanılması daxildir?

Әsasәn şәbәkәlәr hansı funksiyaları yerinә yetirir ?

Sәbәkәdә mәsәlә hәlli ilә әlaqәdar istifadәcilәrlә müştәrilәrin (operativ) tez әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır?

Şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsi hәll edilәcәk mәsәlә hәllindә lazımdır?

ayrıla bilәr•
yox
idarәediciyә görә ayrıla bilәr
informasiyanın ötürülmә surәtinә görә

istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsinin nәticәlәrinin alınması vә onların lazımı mәnbәlәrә göndәrilmәsi
daxildir.•
verilәnlәrin emalı daxildir
daxil deyil
istifadәçilәrin müraciәti daxildir

verilәnlәrin saxlanılması daxildir.
daxildir.•
verilәnlәrin emalı daxildir
istifadәçinin verilәnlәrә müraciәti daxildir
daxil deyil

istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәt KŞnin funksiyalarına daxildir
verilәnlәrin saxlanılması KŞnın funksiyalarına daxildir
daxildir•
istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsini nәticәlәrinin alınması vә onların lazımi mәnbәlәrә çatdırılması KŞ
funksiyalarına daxildir
daxil deyil

istifadәçilәrin verilәnlәrinin ötürülmәsini, nәticәlәrinin alınması vә onların lazımı mәnbәlәrә çatdırılması
daxildil•
daxil deyil
verilәnlәrin emalı daxildir
istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәti

istifadәçilәrin verilәnlәrә müraciәti
a,b,c,d bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
verilәnlәrin saxlanılması
verilәnlәrin emalı
istifadәçilәrin verilәnlәrin ötürülmәsini nәticәlәrinin alınması vә onların lazımi mәnbәlәrә ötürülmәsi

mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili lazımdır
bәli lazımdır.•
istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli istismarı üçün ehtiyat (komponentlәrlә) elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır

istifadәçi ilә müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
bәli lazımdır•
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәri tәmin etmәk lazımdır
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Şәbәkәdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün düyün nöqtәlәrinin uyğun bölüşdürülmәsi
lazımdır?

Mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı şәbәkәdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün onların
bölüşdürülmәsi lazımdır?

Sәbәkәdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli sistemin üçün ehtiyat komponentlәrlә tәmin etmәk
lazımdır?

Şәbәkәdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәllindә istifadә olunan resurslarda istifadә olunan
resurslarda istifadәcilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır?

Geniş yayımlı şәbәkәlәrdә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli hәlli üçün şәbәkәni qurğularla,
proqramla, әmәliyyat sistemiilә tәmin etmәk lazımdır?

İstifadә olunan resursların, istifadәcilәrlә әlaqәlәrin KSlәrindә yerinә yetirilәn funksiyaların sәmәrәli
hәlli üçün vacibdir?

Şәbәkә topologiyası nәdir?

istifadә olunan resurslara istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil

b, c bәndlәrindә qeyd olunan göstәricilәr lazımdır
bәli lazımdır.•
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәri ilә tәmin etmәk lazımdır
istifadә olunan resurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır

sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponetlәrlә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır•
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәmin etmәk lazımdır
xeyir lazım deyil
genış yayılmış şәbәkәni qurğularla vә ӘSlәri ilә informasiya resursları ilә tәmin etmәk lazımdır

geniş yayımlı şәbәkәni qurğularla, proqramla vә ӘSlәri ilә tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır.•
mәsәlә hәllinin çoxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi lazımdır
istifadә olunan tesurslarla istifadәçilәrin әlaqәlәrinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil

şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllәrinin növlәrinә uyğun bölüşdürülmәsinin tәşkili lazımdır
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat komponentlәrlә tәmin etmәk lazımdır
mәsәlә hәllinin çoxluğu imkanlarını tәmin etmәk lazımdır
bәli lazımdır•

şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllinin nöqtәlәrinin uyöun bölüşdürülmәsi
mәsәlә hәllinin coxluğu zamanı sistemdә onların bölüşdürülmәsi imkanlarını tәmin etmәk
bәli tәmin etmәk lazımdır.•
xeyir lazım deyil
sistemin sәmәrәli işlәmәsi üçün ehtiyat elementlәrlә tәminin tәşkili

geniş yayımlı şәbәkәnin qurğularla,proqramla, ӘSlәri ilә vә informasiya resursları ilә tәşkil etmәk
bәli•
istifadәçi müştәrilәrin tez (operativ) informasiya әlaqәlәrinin tәşkili
şәbәkә düyün nöqtәlәrinin mәsәlә hәllinin nöqtәlәrinә uyğun bölüşdürülmәsi, mürәkkәb mәsәlәlәrin hәlli ilә
әlaqәdar şәbәkә düyün nöqtәlәrinin birlikdә istifadәsinin tәşkili
xeyir
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Körpünün yerinә yetirdiyi funksiyanı mәntiqi strukturlaşma ilә әlaqәdar kommutator yerinә yetirә bilәr?

Körpü trafiklәrinin mәntiqi lokallaşdırılması ilә әlaqәdar şәbәkә kompüterlәrinә daxil olan aparat
ünvanında istifadә edir?

Şәbәkәlәrdә mәntiqi strukturlaşdırma ilә әlaqәdә körpü bir neçә kompüterlәrdәn gәlәn kadrın aparat
ünvanını tanıyır?

Körpü şәbәkәlәrdә topologiyasını әlaqәsini tanıyır?

Kommukasiya әlaqәsini şәbәkәlәrdә xüsusi proqramla idarә olunan kompüter yerinә yetirә bilәr?

Kommunikasiya әlaqәlәrini şәbәkәlәrdәki kompüterlә daxilindә şәbәkә kartı yrinә yetirә bilәr?

Kommutikasiya әlaqәsini şәbәkәlәr arasında hansı qurğu yerinә yetirir?

disk qurğularının paralel birlәşdirilmәsi
çap qurğularının bir biri ilә paralelyerlәşdirilmәsi
yaddaşların bir biri ilә ardıcıl yerlәşdirilmәsi
kompüterlәrin müxtәlif üsullarla bir biri ilә әlaqәlәndirilib yerlәşdirilmә konfiqurasiyasıdır•
kompüterlәrin paralel birlәşdirilmәsi

yerinә yetirә bilmәz
konsentrator yetirә yetirә bilәr
repitor yerinә yetirә bilәr
kommutator yerinә yetirә bilәr•
çap qurğusu yerinә yetirә bilәr

körpü qurğunun ünvanından istifadә etmir
körpü çap qurğusunun ünvanından istifadә edir
körpü yaddaş ünvanından istifadә edir
körpü aparat ünvanından istifadә edir•
körpü disk qurğusunun ünvanından istifadә edir

körpü çap qurğusunun ünvanını tanıyır
körpü kadrın aparat ünvanını tanımır
körpü yaddaş ünvanını tanıyır
körpü disk qurğusunun ünvanını tanıyır
köprü kadrın aparat ünvanını tanıyır•

körpü şәbәkә topologiyasını tanıyır
körpü kadrların lakallaşdırılması yerinә yetirir
körpü portun nömrәsini tanıyır
şәbәkәlәr arası әlaqә yaradan körpü şәbәkә topologiyasını tanıyır•
körpü çap qurğusunu tanıyır

disk qurğusu yerinә yetirә bilәr
çap qurğusu yerinә yetirә bilәr
yaddaş qurğusu yerinә yetirә bilәr
kompüter yerinә yetirә bilәr•
yerinә yetirә bilmәz

disk qurğusu yerinә yetirә bilәr
yaddaş qurğusu yerinә yetirә bilәr
xeyir yerinә yetirә bilmәz
bәli yerinә yetirә bilәr•
çap ğurğusu yerinә yetirә bilәr

çap qurğusu
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Düyün nöqtәlәri arasında lokallaşdırmanı hansı qurğu yerinә yetirir?

Şәbәkәlәr arası trafiklәrin bölüşdürülmәsi nәdır?

Şәbәkәlәr arası seqment nәdir ?

Şәbәkәlәr arası kadır nәdir?

Şәbәkәlәr arası trafik nәdir?

Kompüterlәr arası trafiklәrin mübadilәsi zamanı trafiklәrin gecikdirilmәsini aradan qaldırmaq üçün nә
etmәk lazımdır?

Şәbәkәlәrin fiziki strukturlaşmasında qruplar daxilindәki trafiklәrin mübadilәsi tәxminәn neçә faiz tәşkil
edir?

disk qurğusu
yaddaş qurğusu
körpü qurğusu•
tәkrarlayıcı qurğusu

lokallaşdırmanı tәkrarlayıçı yerinә yetirir
lokallaşdırmanı yaddaş qurğusu yerinә yetirir
lokallaşdırmanı disk qurğusu yerinә yetirir
lokallaşdırmanı konsentratorlar yerinә yetirir•
lokallaşdırmanı çap qurğusu yerinә yetirir

trafiklәrin yığılması
trafiklәrin sıxlaşdırılması
trafiklәrin paylanması
trafiklәrin lokallaşdırılması•
trafiklәrin uzadılması

seqment әdәdlәr yığımıdır
seqment bir sahәdir
seqment әdәdlәr yığımıdır
seqment verilәnlәrin (baytların) ünvanlaşmasından asılı olmayan arası kәsilmәyәn bir sahәdir•
seqment baytlar yığımıdır

kadr rәqәmlәrdir
kadr onluq әdәdlәrdir
kadr sıfırlardır
kadr bir seansda әlaqә xәtti ilә ardıcıl ötürülәn bitlәr yıgımıdır•
kadr ikilik әdәdlәrdir

trafiklәr ikilik әdәdlәrdir
trafiklәr sıfırlardır
trafiklәr rәqәmlәrdir
trafiklәr vahid bir vaxtda (zamanda) әlaqә xәtti ilә ötürülәn mәlumatlardır (sayları) xәtdin yüküdür.•
trafiklәr onluq әdәlәrdir

trafiklәri qısaltmaq lazımdır
trafiklәri azaltmaq lazımdır
trafiklәri çoxaltmaq lazımdır
trafiklәri qruplara bölmәk lazımdır•
trafiklәri uzatmaq lazımdır

0.3
0.15
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Şәbәkәlәrin fiziki strukturlaşdırması nә üçündür ?

Şәbәkәdә trafiklәrin lokallaşdırılmasında verilәnlәri qәbul edәn FK ünvanı mәlum olmalıdır?

Körpü LSdә seqmentlәrin ayrılmasını trufiklәrә görә lokallaşdırılmasını tәmin edir?

Tәkrarlayıcı şәbәkәlәrdә ayrılmış seqmetlәri siqnallar formasında qәbul edәndә ölçülәri kiçilmiş
siqnalları nә edir?

Tәkrarlayıcı şәbәkәdә emal prosesi ilә mәşğul olur?

Tәkrarlayıcı öz funksiyasını OSİ modelindә hansı sәviyyәdә yerinә yetirir?

Şәbәkә kompüterlәri arasında ötürülәn siqnalları öz formasına gәtirmәk üçün tәkrar la yı cıdan istifadә
etmәk olar?

0.1
0.2•
0.4

0.5
0.2
0.1
0.8•
0.4

FK ünvanı mәlum olmalıdır.•
verilәnlәri qәbul edәn FKin disk quruluşunun ünvanı mәlum olmamalıdır
verilәnlәri qәbul edәn FKdә yaddaşın ünvanı mәlum olmalıdır
xeyir mәlum olmamalıdır
verilәnlәri qәbul edәn FKlә istifadә edilәn çar qurğusuna ünvanı mәlum olmalıdır

onları formalaşdırır
onları ardıcıl düzür
xeyir tәmin etmir
bәli tәmin edir.•
onları paralel düzür

onların ölçülәrini bәrpa edib aralıq yaddaşında saxlayır
onların ölçülәrini bәrpa edib geri qaytarır
onların ölçülәrini bәrpa edir
onları bәrpa edib növbәti seqment kim ötürür.•
onların ölçülәrini bәrpa edib yaddaşda saxlayır

0,8% mәşğul olur
az mәşğul olur
bәli mәşğul olur
xeyir mәşğul olmur.•
0,5% mәşğulolur

tәtbiqi sәviyyәdә
seaans sәviyyәsindә
şәbәkә sәviyyәsindә
fiziki sәviyyәdә.•
nümayiş sәviyyәsindә

ötürülәn siqnalların modulyasa edә bilәr
ötürülәn siqnalların tezliklәrini böyütmәk olar
ötürülәn siqnalların uzunluqlarını kiçiltmәk olar

•



07.03.2017

77/98

545

546

547

548

549

550

551

Kompüterlәr arasında istifadә edilәn kabellәrin ölçülәri siqnalların formasına tәsir edә bilәr?

Şәbәkә kartı, kommutatordan, marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir ?

Konsentrator, şәbәkә kartı marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir?

Konsentrator, şәbәkә kartı, kommutatordan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir?

Konsentratordan, şәbәkә kartından, kommutatordan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir?

Körpü tәkrarlayıcı slüzdәn şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә istifadә edilir?

Körpü tәkrarlayıcı marşrutlsşdırıcıdan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә istifadә edilir?

ötürülәn siqnalları öz formasına gәtirmәk (salmaq) ücün tәkrarlayıcıdan istifadә etmәk olar.•
ötürülәn siqnalların ötürülmә vaxtını azaltmaq olar

siqnalları buraxıcılıq qabiliyyәtini artıra bilәr
siqnalların tezliyini dәyişdirә bilәr
xeyir tәsir edә bilmәz
bәli tәsir edә bilәr.•
siqnalları modullaşdıra bilәr

körpü marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutator marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

konsentrator marşrutlaşdırıcı komutatordan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
konsentrator şәbәkә kartı kommutatordan istifadә edilir.•
konsentrator, şәbәkә kartından istifadә edilir

şlüzdәn istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
konsentrator, şәbәkә kartı kommutatordan istifadә edilir.•
tәkrarlayıcı körpü vә körpüdәn istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
körpüdәn, tәkrarlayıcıdan şlüzdәn istifadә edilir.•
slüzdәn istifadә edilir

xeyir istifadә edilir
körpü vә kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlayıçi vә marşrutlaşdiricidan istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
konsentratordan istifadә edilir
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Tәkrarlayıçı, körpü, kommutatordan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı körpü, şәbәkә kartından şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirilmәdә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı, körpü, konsentratordan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdәn istifadә edilir?

Konsentratorlardan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Konsentratordan vә marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Konsentrator vә kommutatorlardan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Konsentral vә şәbәkә kartından istifadә edilir?

Körpü vә şlüzdәn şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

şәbәkә kartından istifadә edilir
tәkrarlayıcı körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
tәkrarlayıcı körpü kommutatordan istifadә edilir•
kommutatordan istifadә edilir

kommutator, körpü, konsentratordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlayıcı körpü şәbәkә kartından istifadә edilir.•
knsentratordan istifadә edilir

şәbәkә kartından kommutatordan istifadә edilir
konsentrator tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
tәkrarlayıcı, körpü, konsentratordan istifadә edilir.•
slüz konsentratordan istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
istifadә edilmir
konsentratordan istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir

repiterdәn istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
istifadә edilmir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istofadә edilir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir



07.03.2017

79/98

560

561

562

563

564

565

566

Körpü vә marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Körpü vә komutatordan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Körpü vә şәbәkә kartından şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Körpü vә konsentratordan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı vә şlüzdәn şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsi istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı vә marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәrin şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı vә kommutatordan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

şlüzdәn istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şәbәkә kartından istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şlüzdәn istifadә edilir

şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

repiterdәn istifadә edilir
şlüzdәn istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir

kommutator istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
körpü istifadә edilir
marşrutlaşdırıcı istifadә edilir•
bәli istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
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Tәkrarlayıcı vә şәbәkә kartından şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı vә konsentratordan şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Tәkrarlayıcı vә körpüdәn şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Şlüzdәn şәbәkәlәrin bir biri ilә әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Marşrutlaşdırıcıdan şәbәkәlәrin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Kommutatordan şәbәkәlәrin birbiri ilә әlaqәlәndirilmәsindә istifadә edilir?

Şәbәkә kartından kompüterlәrin bir biri ilә birlәşmәsindә istifadә edilir ?

Konsentrarorlardan şәbәkәlәr arası әlaqәlәndirmәdә istifadә edilir?

şәbәkә kartından istifadә edilir

şәbәkә kartından istifadә edilir
repiterdәn istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
istifadә edilir.•
körpedәn istifadә edilir

konsentratordan istifadә edlmir
repiterdәn istifadә edilir
şәbәkә kartından istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
xeyir istifadә edilmir

konsentratordan istifadә edilir
körpüdәn istifadә edilir
repiterdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şәbәkә kartından istifadә edilir

körpüdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

istifadә edilmir
şәbәkә kartından istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir
istifadә edilir.•
konsentratordan istifadә edilir

repiterdәn istifadә edilir
kommutatordan istifadә edilir.•
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir
istifadә edilmir

kommutatordan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
tәkrarlryıcldan istifadә edilir
xeyir istifadә edilmir
konsentratordan istifadә edilir
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Әlaqәlәndirmәdә şәbәkәlәr arası kompüterlәrdәn istifadә edilir?

Uzaq mәsafәdә modullaşdırılmış siqnalları ötürәndә siqnal güclәndiricisi kimi tәkrarlayıcıdan istifadә
edilir?

Modullaşdırılmış formada verilәnlәrin ötürülmәsi hansı tezlikdә tәşkil olunur?

Diskret modullaşdırılmış siqnallar hansı texnologiya forması ilә ötürülür ?

Siqnallar birlәşdirilmiş kabellәrlә hansı texnologiya ilә ötürülür?

Siqnallar birlәşdirilmış kabellәrlә neçә texnologiya ilә ötürülür?

Verilәnlәri 44 burulmuş naqillә verilәnlәri 16 Mbit ötürülә bilәr?

şәbәkә kartından istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
xeyir istifadә edilmir
kommutatordan istifadә edilir
marşrutlaşdırıcıdan istifadә edilir

kommutatordan istifadә edilir
tәkrarlayıcıdan istifadә edilir
bәli istifadә edilir.•
şәbәkәkartından istifadә edilir
konsentratordan istifadә edilir

yaddaşdan istifadәedilir
bәli istifadә edilir.•
yox istifadә edilmir
trigerlәrdәn istifadә edilir
registrlәrdәn istifadә edilir

7 hs
aralıq tezlik.•
5 hs
6 hs
8 hs

rәqәm formasında ötürülә bilәr
diskret formasında ötürülә bilәr
diskret vә ya rәqәm formasında ötürülә bilәr.•
yox ötürülә bilmәz
umpuls formasında ötürülә bilәr

әks modullaşdırılmış siqnallar ilә
modullaşdırılmış vә modullaşdırılmamış siqnallar ilә ötürülә bilәr.•
düz modullaşdırılmış siqnallar ilә
әks modullaşdırılmış siqnallar ilә
düz modullaşdırılmış siqnallar ilә

altı tenologiya ilә ötürülür
iki texnologiya ilә ötürülür.•
beş texnologiya ilә ötürülür
bir texnologiya ilә ötürülür
üç texnologiya ilә ötürülür

20 M bit/s ötürә bilәr
16 M bit/s ötürә bilәr.•
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Verilәnlәri 4 ayrıayrı cütlü burulmuş naqillәr verilәnlәri 100 M bit/s ötürә bilәr?

Verilәnlәrin ötürülmәsindә 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş kabellә 10 M bit/s qәdәr ötürülmәsini yerinә
yetirmәk olar?

UTP standart kabellәri neçә növә ayrılır?

Ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr
әlaqәlәndirilә bilәr?

Ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 44 burulmuş naqillә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı naqilli kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә
bilәr ?

Cütlü naqillәr vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr
?

10 M bit/s ötürә bilәr
5 M bit/s ötürә bilәr
7 M bit/s ötürә bilәr

60 M bit/s ötürә bilәr
100 M bit/s ötürә bilәr.•
ötürә bilmәz
90 M bit/s ötürә bilәr
50 M bit/s ötürә bilәr

yerinә yetirә bilmәz
yürinә yetirә bilәr.•
verilәnlәri 6 M bit/s ötürә bilәr
verilәnlәri 7 M bit/s ötürә bilәr
verilәnlәrin 5 M bit/s ötürә bilәr

altı növә
bir növә
üç növә
iki növә
beş növә.•

cütlü hörülmüş naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

әlaqәlәndirilә bilmәz
әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
lifli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәklәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik lifli telli naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş cütlü vә 4 ayrıayrı naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
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Qalın koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә (STP) şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Qoşa naqilli vә qalın koaksial kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Qoşa naqilli vә koaksial nazik kabelә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Qoşa naqilli optik kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr ?

Koaksial vә nazik koaksial kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә qoşa naqilli kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә optik kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranlı cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
cücütlü naqillә vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ekranı olmayan hörülmüş naqillә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellә vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
ekranlı cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr

ekranı hörülmüş naqillәәlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
әlaqәlәndirilә bilmәz
qoşa naqilli vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
ekranı olmayan hörülmüş cütlü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilmәz
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli vә koaksial nazik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
әlaqәlәndirilә bilmәz

nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli vә optik kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
әlaqәlәndirilә bilmәz
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

әlaqәlәndirilә bilmәz
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
optik telli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial vә qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir.•
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir

optik telli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
ayrıayrı cütlüklü kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
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Koaksial vә nazik cütlü koaksial kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr ?

Koaksial vә qalın koaksial kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә (UTP) şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә
bilәr?

Koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә (STP) şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә 44 burulmuş naqillәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә 4 ayrıayrı cütlüklü kabellә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Koaksial vә optik telli kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr

çox istifadә edilәn kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
ayriayri cütlüklü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә nazik cütlü koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
4 ayrıayrı burulmuş kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik telli lifli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә ekranı olmayan hörülmüş cütlü naqillә (UTP) әlaqәlәndirilә bilәr.•
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә ekranlı hörülmüş cütlü naqillә әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
optik naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә 44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr

optik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
koaksial vә 4 ayrıayrı cütlüklü kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilә bilәr

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial vә optik telli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
optik kabellә әlaqәlәndirilir
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Optik lifli telli naqillә vә koaksial kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Optik lifli naqillәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Optik telli naqillәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilir?

4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilir?

44 hörülmüş naqillәr şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

4 ayrıayrı hörülmüş kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

4 ayrı – ayrı naqilli kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Cütlü naqillәrlә ekranlı hörülmüş şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

qoşa naqilli optik kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr
optik lifli telli naqillә vә koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr.•
qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilә bilәr

qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
optik kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
optik lifli naqillәrlә әlaqәlәndirilә bilәr•
nazik kabellә әlaqәlәndirilir

qoşa kabellәrlә әlaqәlәndirilir
nazik kabellәrlә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
bәli•
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qoşa kabellәrlә әlaqәlәndirilir
4 ayrıayrı cütlüklü burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
nazik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
44 burulmuş naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik kabellә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqillә әlaqәlәndirilir

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
4 ayriayri hörülmüş kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
optik kabellәrlә әaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
4 ayrıayrı naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir

•
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Ekranı olmayan cütlü naqillәrlә (STP) şәbәkәlәrdә kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr ?

Nazik koaksial kabellәrlә şәbәkәlәr arası kompüterlәr әlaqәlәndirilәr bilәr?

Optik naqilli kabellәrlә şәbәkәlәr arası naqilli kabellәr әlaqәlәndirilә bilәr ?

Goşa naqilli kabellәrlә şәbәkәlәr arası әlaqәlәr yaradıla bilәr?

Koaksial kabellәrlә şәbәkәlәdә kompüterlәr әlaqәlәndirilә bilәr?

Kompüterlәr şin növlü topologiyada nә ilә әlaqәlәndirilir?

Coğrafi mövqeylәrinә görә şәbәkәlәr ulduz topologiya növlәrinә ayrılırlar?

ekranlı hörülmüş cütlü naqillәrlә әlaqәlәndirilir.•
nazik kabellә әlqәlәndirilir
optik naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir

optik naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
ekranı olmayan cütlü naqillәrlә (STP) әlaqәlәndirilir.•
qoşa naqilli kabellә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellә әlaqәlәndirilir

koaksial kabellәrlә әılaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir•
qoşa naqilli koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
koaksial kabellәrlә әlqәlәndirilir
qalın koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir

qalın koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir.•
nazik koaksial kabellәrlә әlqәlәndirilir
koaksial kabellә әlaqәlәndirilir
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir

әlaqәlәndirilmir
bәli әlaqәlәndirilir.•
nazik koaksial kabellәrlә әlaqәlәndirilir
optik kabellәrlә әlaqәlәndirilir
qoşa naqilli kabellәrlә әlaqәlәndirilir

cap qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir
şin topologiyasında kompüterlәr әlaqәlәndirilmir
bir şin vasitәsilә әlaqәlәndirilәrәk dayanır
disk qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir
bir şin vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir•

xeyir
ulduz növünә
bәli•
şin növünә



07.03.2017

87/98

618

619

620

621

622

623

624

Ötürülmә geniş yayımlı şәbәkәlәrdә eyni vaxtda bir düyün nöqtәsindәn yerinә yetirilәrsә qalan düyün
nöqtәlәri nә ilә mәşğul olur?

Qlobal, regional, LŞlәr tәrcübәdә ardıcıl şәbәkә növlәrinә aid ola bilәr?

İnformasiyalar şәbәkәlәrdә ardıcıl ötürülür?

İnformasiyalar tәşkil olunma prinsipinә görә şәbәkәlәr necә qrupa ayrılır?

İnformasiyanın tәşkil olunma prinsipinә görә şәbәkәlәr necә qrupa ayrılır?

Qlobal şәbәkәnin tәrkibindә LŞ ola bilәr?

Regional şәbәkә İnternet daxilindә ola bilәr?

halqavari növә

şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri boşdaynır
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri yalnız informasiya qәbul edә bilәr•
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı paralel qәbul edir
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı qәbul edir
şәbәkәdә qalan düyün nöqtәlәri informasiyanı qәbul etmir

ardıcıl paralel növlәrә aid ola bilәr
ola bilmәz
ola bilәr•
paralel növlәrә aid ola bilәr
paralel ardıcıl növlәrә aid ola bilәr

ötürülür
paralel ötürülür
tәktәk ötürülür
birbir ötürülür
ardıcıl ötürülür•

paralel
ayrılmış
ardıcıl vә geniş yayımlı•
ardıcıl
geniş yayımlı

bir qrupa
iki qrupa•
altı qrupa
üç qrupa
beş qrupa

ola bilәr•
şәbәkә qlobal şәbәkәnin tәrkibinә daxil ola bilәr
regional şәbәkә tәrkibinә daxil ola bilәr
informasiya şәbәkәsi tәrkibinә daxil ola bilәr
ola bilmәz

LŞ ola bilәr
şәbәkә ola bilәr
ola bilmәz
qlobal şәbәkә ola bilәr
regional şәbәkә ola bilәr•
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626

627
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629

630

631

632

Qlobal super şәbәkә İnternet adlandırıla bilәr?

Qlobal şәbәkәlәr daxilindә regional şәbәkәlәr tәşkil oluna bilәr?

LŞlәr strukturuna görә regional şәbәkәlәrә daxil ola bilәr?

Abonentlәr arası mәsafәlәr qlobal şәbәkәlәrdә 100 km lәrlә ola bilәr?

Yerlәşdirilmiş regional şәbәkәlәr tәxminәn bir birindәn nәqәdәr (m. km) aralarda yerlәş dirilә bilәr?

Haralarda regional şәbәkәlәr yerlәşdirә bilәr?

İnternet lokal şәbәkәlәr qoşula bilәr?

Abonentlәrin lokal şәbәkәlәrdә tәxminәn biri birindәn tәxminәn necә metr mәsafәdә yerlәşә bilәr?

regional şәbәkә adlandırıla bilәr
LŞ adlandırıla bilәr
internet adlandırıla bilәr•
adlandırıla bilmәz
şәbәkә adlandırıla bilәr

tәşkil edә bilmәz
qlobal şәbәkәlәr tәşkil edә bilәr•
mәrtәbәlәr arası şәbәkәlәr tәşkil edә bilәr
LŞ lәr tәşkil edә bilәr
bir hissәni tәşkil edә bilәr

LŞ informasiya şәbәkәlәrinә daxil ola bilәr
LŞ regional şәbәkәlәrә daxil ola bilәr•
LŞlәr qlobal şәbәkәlәrә daxil ola bilәr
LŞlәr budaqlanan şәbәkәlәrә daxil ola bilәr
LŞlә müxtәlif növ şәbәkәlәrә daxil ola bilәr

500 km ola bilәr
100 km ola bilәr•
5 km ola bilәr
10 km ola bilәr
20 km ola bilәr

bir metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr
10 km qәdәr•
bir km aralıqda yerlәşdirilә bilәr
on metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr
beş metr aralıqda yerlәşdirilә bilәr

evlәr arasında
şәhәrlәr, rayonlar arasında yerlәşdirilә bilәr•
sәmada yerlәşdirilә bilәr
mәrtәbәlәr arasında
şöbәlәr arasında

disk qurğusu ilә qoşular
qoşula bilmәz
yaddaşla qoşular
qoşula bilәr•
çap qurğusu ilә qoşular

400 km

•
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Әsasәn hansı növ şәbәkәlәrә ayrılma var?

Әsasәn kompüterlәr neçә növ şәbәkәlәrә ayrılır?

Şәbәkәlәrdә kompüterlәr nәyә görә bölünürlәr?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә fayl serverindәn istifadә edilir?

Kompüterlәr arası kabellәr uzun olduqda şin topologiyasında impulsların formasının dәyişmәsinә tәsir
edә bilәr?

Tәhriflәrin әmәlә gәlmәsi şin topologiyasında kabellәrin uzunluğu mane ola bilәr?

Magistral xәtdin qırılması şin topologiyasının sıradan çıxmasına sәbәb ola bilәr?

1 km•
10 km
100 km
300 km

budaqvari şәbәkәlәrә ayırır
regional şәbәkәlәrә ayırır
lokal, regional, qlobal şәbәkәlәrә ayırır•
lokal şәbәkәlәrә ayırır
qlobal şәbәkәlәrә ayırır

altı növә
üç növә•
beş növә
dörd növә
iki növә

bölünmürlәr
yerlәşdirilmә sahәsinә görә•
qiymәtlәrinә görә
ölçülәrinә görә
çәkisinә görә

xeyir istifadә edilmir
bәli istifadә edilir•
şәbәkә serverindәn itifadә edilir
disk serverindәn istifadә edilir
çap serverlәrindәn istifadә edilir

yaddaşın pis işlәmәsinә
qurğular arası umpulsların formasının dәyişmәsinә•
mane olmur
qurğular arası informasiya mübadilәsinә
şәbәkәdә telefon xәttinin pis işlәmәsinә

kabellәrin uzunluğu mane ola bilәr•
ola bilmәz
disk qurğusu mane ola bilәr
çap qurğusu mane ola bilәr
telefon xәtdi mane ola bilәr

şәbәkәyә qoşulmuş telefon mane ola bilәr
xeyir ola bilmәz
şәbәkәyә çap qurğusunun qoşulması mane ola bilәr
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Başqa topologiyalara nisbәtәn şin topologiyasının mürәkkәbliyi hansı göstәricilәrlә tәsdiqlәnir?

Şin topologiyasında nöqsanın cәtin tapılması topologiyanın catışmamazlıqına daxildir ?

Şәbәkә şin topologiyasında qurulubsa onu hansı göstәricilәrlә tәsdiqlәnir?

Geniş yayımlılığa görә şin topologiyasını hansı göstәriciyә tәsdiq edir?

Şәbәkәnin genişlәndirilmәsinin sadәlәyi şın topologiyasında hansı göstәricilәr tәsdiq edilir?

İdarә edilmә ilә әlaqәdar şin topologiyasının sadәliyini hansı göstәricilәr tәsdiq edir?

Әsas üstün cәhәtlәri şin topologiyasında hansılardır?

şәbәkәyә disk qurğusunun qoşulması mane ola bilәr
magistral xәtdin qırılması mane ola bilәr•

şәbәkәdә nöqsanın çәtin tapılması ilә
şәbәkә avadanlıqlarının paralel birlәşdirilmәsi ilә
şәbәkә kabellәrinin uzunluğunun , qurğularının (adaptorunun) mürәkkәb olması ilә.•
magistral xәtlәrin qurulması ilә
tәhriflәrin әmәlә gәlmәsi ilә

şәbәkә qurğularının mürәkkәb olması
bәli.•
xeyir
şәbәkә avadanlıqlarının dövrüyәyә paralel qoşulması
magistral xәtlәrin (şinlәrin) qırılması

sıradan cıxan hәr hansı şәbәkә düyün nöqtәsi vә ya kompüter şәbәkәlәrinin işinә xәtәr yetirmir
a,b,c göstәricilәrinә görә•
әlavә işci stansiyaya qoşulmasına görә
ucuz başa gәlmәsinә görә
mәntiqi strukturunun sadәliyinә görә

әlavә işçi stansiya qoşulmağına görә
ötürülәn informasiyanın başqa kompüterlәrә çatmasına görә•
proqram strukturuna görә
mәntiqi strukturuna görә
ucuz başa gәlmәsinә görә

mәntiqi strukturuna görә
istәnilәn vaxt әlavә işçi stansiya vә magistrala qoşulma imkanına görә•
geniş yayımlılıq imkanına görә
uçuz başa gәlmәsinә görә
proqram strukturuna görә

onun mürәkkәbliyi
proqram strukturu çox sadә quraşdırılanda vә çox ucuz başa gәlir•
çox ucu başa gәlir
proqram strukturu çox sadәdir
heç bir göstәrici tәsdiq etmir

şәbәkәnin genişlәndirilmәsi çox sadәdir
idarә edilmәsi
şәbәkәnin yüksәk etibarlı olması
a,b,s,d bәndlәrindәn qeyd edilәn göstәricilәr•
bir kompüterin ötürdüyü informasiyanı şәbәkәdә başqa kompüterin qәbul etmәsi ilә әlaqәdar geniş yayımlılıq
imkanına malik olması
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İnformasiya şәbәkәyә daxil olanda informasiyanı hansı kompüter qәbul edir?

İnformasiya ötürülәn zaman şin növlü şәbәkәlәrdә iki kompüter arasında әlaqә olmarsa nә baş verә
bilәr?

Kompüterlәr şin növlü şәbәkәlәrdә halqavarı әlaqәlәndirilә bilәr?

İnterfeys vasitәsi ilә şin növlü şәbәkәlәrin әlaqәlәndirilә ola bilәr?

Xost kompüteri LKSnin tәminatına daxil ola bilәr ?

Hәr bir istifadәci FK ücün texniki qurğuların tәminatını server әsasında yaradılmış şәbәkәdә yerinә
yetirilә bilәr?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa server etiyat ücün cıxarilmiş verilәnlәrin nüsxәlәrini tez fasilәsiz
mәrkәzlәşdirilmiş formada hәyata kecirilmәsinә imkan yaradır ?

informasiyanın hamısını birdәn qәbul edir
ünvana uyğun gәlәn kompüter informasiyanı qәbul edir•
xeyir qәbul etmir
informasiyanı qәbul edir
informasiyanı tәktәk qәbul edir

şәbәkә yanar
şәbәkә sıradan çıxar
şәbәkәdә başqa kompüterlәr informasiyaya daxil ola bilmәz.•
şәbәkәdә informasiya çoxluğu baş verәr
şәbәkә yüklәnәr

interfeyslә әlaqәlәndirilә bilәr
әlaqәlәndirilә biәr•
bәli әlaqәlәndirilә bilәr
disk qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilir
çap qurğusu vasitәsi ilә әlaqәlәndirilә bilәr

ola bilmәz
ola bilәr•
çap qurğusu vasitәsi ilә ola bilәr
interfeysiz ola bilәr
disk qurğusu vasitәsi ola bilәr

hier
home
hor
high
host•

skaynerdir
disk qurğusudur
kompüterdir•
yaddaşdır
çap qurğusudur

şәbәkә kompüterlәri daxil ola bilәr
xost kompüter daxil ola bilәr•
daxil ola bilmәz
sever daxil ola bilәr
işçi stansiya daxil ola bilәr
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Şәbәkә server әsasında yaradılmışsa serverdә verilәnlәrin qorunması ilә kim mәşğul olur ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa şәbәkәdә serverin üstünlüklәrindәn olan ixtisaslaş dırıl mış xüsusi
server hansı funksiyaları yerinә yetirir ?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә ayrılmış server ehtiyat üçün çıxarılmış verilәnlәrin nüsxәlәrini tez
fasilәsiz mәrkәzlәşdirilmiş formada hәyata kçirilmәsinә imkan yaradır?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa şәbәkәdә istifadә edilәn Windows NT vә server FKdә әmәliyyat
sistemi mәntiqi qruplaşmada hansı göstәricilәri qruplaşdırmalıdır?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa istifadә edilәn ӘS Windowsda vә Windows NF server dә nә formada
qruplaşma aparılmamışdır ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa server FKindә hansı xüsusi xidmәt növlәri var ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa şәbәkә serverindә xüsusi xidmәt növlәri var ?

yalnız rәis üçün yerinә yetirir
bәli hәr bir istifadәçi üçün texniki qurğularının tәminatını yerinә yetirir•
xeyir yerinә yetirә bilmir
yalnız operator üçün yerinә yetirir
yalnız mühәndis üçün yerinә yetirir

yalnız dörd istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
eyni vaxtda çox saylı istifadәçilәr üçün qarşılıqlı әlaqәni tәşkil edә bilir•
yalnız bir istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
yalnız iki istifadәçi üçün tәşkil edә bilir
yalnız üç istifadәçi üçün tәşkil edә bilir

yalnız operator üçün imkan yaradılır
bәli mkan yaradılır•
imkan yaradılmır
yalnız rәhbәrlik üçün imkan yaradılır
yalnız mühәndis üçün imkan yaradılır

xeyir yerinә yetirilmir
bәli hәr bir istifadәçi üçün yerinә yetirilir•
yalnız rәhbәrlik üçün yerinәә yetirilir
yalnız mühәndis üçün yerinә yetirilir
yalnız operator üçün yerinә yetirilir

mühәndis mәşğul olur
operator mәşğul olur
rәis mәşğul olur
administrator mәşğul olur•
heç kәs mәşğul olmur

heç bir funksuyası yoxdur
şәbәkә resurslarının vә administratora verilәnlәrә müraciәtin idarә olunmasın mәrkәzlәşdirilmiş formada yerinә
yetirilmәsinә kömәk edir

•
faylları bölüşdürür
çap qurğusuna müraciәti tәşkil edir
administratora verilәnlәrin qruplaşdırılması tәşkil edir

serverin sәmәrәliyinin tәşkili vә FK aparat tәminatına qoyulan tәlәblәr
xeyir
bәli•
xüsusilәşdirilmiş serverdә resursların bölünmәsi
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Şәbәkә server әsasında yaradılarsa faks modemdәn cıxan vә daxil olan maksimal mәlumatlar axınını
idarә edir ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa faksserverin funksiyası nә olar ?

Şәbәkәdә server elektron poctası ilә әlaqәdә olan mәsәlәlәri hәl edir ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa poct serverinin funksiyası nә olar ?

Şәbәkә server әsasında yaradılarsa poct serverindәn istifadә edilir ?

Ş әbәkә server әsasında yaradılmışsa әlavә server kliyent FKnә nә göndәrir ?

Şәbәkә server әsasında yaradılmışsa server kliyen serverindәn hansı informasiyasıyanı alır ?

verilәnlәrin qorunması administratorun mәşğul olması

istәnilәn müxtәlif resurslarla müraciәti
domenlәri, istifadәçilәrin istәnilәn şәbәkә resurslarına müraciәtinin qorunması sistemi qruplaşdırılmışdır•
domenlәr
müdafiә sistemi
istifadәçilәrin müxtәlif xidmәt növlәri müraciәti

informasiya qruplaşdırılmışdır
kompüterdә mәntiqi qruplaşma tәşkil edilmişdir•
informasiya kadrlarla qruplaşdırılmışdır
informasiya fayllarla qruplaşdırılmışdır
informasiya trafiklәrlә qruplaşdırılmışdır

şәbәkәdә informasiyanın axtarışı, saxlanılması vә qorunma xidmәt növlәri var•
informasiyanın çapa verilmәsi
informasiyaların fayllara ayrılması
informasiyanın kadrlara ayrılması
informasiyanın axtarışı

şәbәkәdә informasiyanın çapa verilmәsi var
şәbәkәdә informasiyanın axtarışı var
şәbәkәdә informasiyanın yadda saxlanılması var
şәbәkәdә informasiyanın qorunması var
informasiyanı göndәrmәk•

ӘS idarә edir
tәtbiqi proqramların yerinә yetirilmәsini idarә edir
bәli idarә edir•
xeyir idarә etmir
verilәnlәrin çapını idarә edir

heç bir funksiyanı yerinә yetirmir
faks modemdәn çıxan girişçıxış maksimal mәlumatlar axınını idarә edir•
sorğuları tәmin edir
kompleks mәsәlәlәri hәll edir
çapa müraciәti tәşkil edir

poçt serverdәn istifadә edilir
faks serverdәn istifadә edilir•
fayl serverdәn istifadә edilir
әlavә serverdәn istifadә edilir
çap serverdәn istifadә edilir
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Verilәnlәrin müraciәtinin yerinә yetirilmәsi server әsasında yaradılmış şәbәkә serverinin funksiyasına
daxildir ?

Şәbәkәdә әlavә serverlәrdәn istifadә edilir ?

Şәbәkәdә cap serverindәn istifadә edilir?

Şәbәkәdә server әsasında yaradılmış şәbәkәdә fayl serverindәn istifadә edilir ?

Şәbәkәdә server әsasında yaradılan şәbәkәdә cap serverinin funksiyası nәdir ?

Şәbәkәdә istifadә edilәn faylserverin funksiyası nәdir?

Әgәr Windows ӘSdәn istifadә edilәrsә server әsasında yaradılan şәbәkәdә hansı tip serverlәrdәn
istifadә edilir?

Server әsasında yaradılmış şәbәkәdә çap serverindәn istifadә edilir?

hәll etmir
bәli hәll edir•
faylları yadda saxlayır
verilәnlәri yadda saxlayır
tәtbiqi proqramlara müraciәti tәşkil edir

nәticәlәri çapa göndәrir
elektron poçtası ilә әlaqәli olan kompleks mәsәlәlәri hәll etmәkdir•
heç bir funksiyası yoxdur
verilәnlәri saxlayır
giriş çıxış mәlumatlarını idarә edir

fayl serverdәn istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
әlavә serverdәn istifadә edilir
faks serverindәn istifadә edilir
çap serverindәn istifadә edilir

faylları göndәrir
heç bir mәlumat göndәrmir
mәsәlәlәrin hәllini tәşkil edir
yalnız sorğunun nәticәlәrini göndәrir•
qoşqunu göndәrir

xost serverdәn nә olduğunu
kliyentin sorğusunu•
xeyir istifadә edilmir
faks server nә olduğunu
poçt server nә olduğunu

heç bir funksiyası yoxdur
xeyir
bәli•
kliyent serverin tәtbiqi proqramlarının müraciәti tәşkil edir
kliyentin FK – nә yalnız sorğunun nәticәsini göndәrir

faks server istifadә edilir
bәli istifadә edilir•
fayl server istifadә edilir
çap serveri istifadә edilir
poçt serveri istifadә edilir
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Yüksәk ötürücülük qabiliyyәtinә malik LKŞdә әlaqә kanallarında hansı kabellәrindәn istifadә edilir?

Orta buraxıcılıq qabiliyyәtinә malik LKŞdә әlaqә kanalları әsasәn hansı kabellәrdәn istifadә edilir?

Әgәr LKŞ si böyük kompüter şәbәkәsi kimi KŞ kimi ayrılmışsa onun buraxıcılıq qabiliyyәti nә qәdәr
olar?

Әgәr LKŞ si orta KŞ kimi ayrılmışsa onun buraxıcılıq qabiliyyәti nә qәdәr olar?

Әgәr LKŞ si kicik KŞ kimi ayrılmışsa onun buraxıcılıq qabiliyyәti nә qәdәr ola bilәr?

LKŞlәri buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә ayrılırsa onlar necә adlanır ?

Buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә LKŞ lәri necә hissәyә ayrılır ?

istifadә edilmir
bәli istifadә edilir•
fayl serverindәn istifadә edilir
poçt serverindәn istifadә edilir
faksserverindәn istifadә edilir

cütlü kabellәrdәn
adi naqillәrdәn
ekranlı cütlü kabellәrdәn
liflioptik kabellәrdәn•
qalın koksial kabellәrdәn

adi naqillәrdәn
qalın koksial kabellәrdәn vә ya ekranlı cütlü kabellәrdәn•
konsial kabellәrdәn
lifli kabellәrdәn
cütlü kabellәrdәn

bәrk kabellәrdәn
optiki kabellәrdәn
nazik koksial kabel vә cütlü kabellәrdәn•
qalın kabellәrdәn
ekranlı kabellәrdәn

saniyәdә 100 bit
saniyәdә 100 –lәrlә bit buraxıla bilәr•
saniyәdә 10 bit
saniyәdә 20 bit
saniyәdә 10 bayt

saniyәdә dörd m bit
saniyәdә onlarla m bit•
saniyәdә bir m bit
saniyәdә iki m bit
saniyәdә üç m bit

saniyәdә 400 m bitә qәdәr
saniyәdә 100 m bitә qәdәr
10 m bitә qәdәr•
saniyәdә 200 m bitә qәdәr
saniyәdә 600 m bayta qәdәr

yaddaşı böyük olanlar
disk qurğusu çox olanlar
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LKŞlәri buraxıcılıq qabiliyyәtinә görә ayrılırsa onlar necә adlanır ?

Әgәr LKŞdә paylanmış formada olarsa onlar harada yerlәşdirilә bilәr?

Әgәr LKŞdә kompüterlәr yığcam quraşdırılarsa onlar hansı sahәlәrdә yerlәşdirilә bilәr ?

LKŞlәri mövqeylәrinә görә nә cür bölünürlәr?

LKŞsi böyük olarsa onda necә kompüter yerlәşdirilmәk olar ?

LKŞsi orta olarsa onda necә kompüter yerlәşdirilmiş olar ?

LKsi kiçik olarsa onda necә kompüter yerlәşdirilmiş olar?

ayrılmırlar
kiçik,orta, yüksәk•
çap qurğusu böyük olanlar

ayrılmır
üç hissәyә•
beş hissәyә
dörd hissәyә
altı hissәyә

yalnız damda
yalnız otaqda
müxtәlif otaqlarda•
heç bir yerdә
yalnız maşında

heç bir yerdә
bir otaqda•
meşәlәrdә
çәmәnlikdә
maşında

yaddaşı böyük olanlar biryerdә yerlәşdirilir
bir yerdә (yığcam) vә sәpәlәnmiş (paylanmış) halda•
birbirinә paralel birlәşdirmәklә
birbirinә ardıcıl birlәşdirmәklә
disk qurğuları çox olanlar bir yerdә yerlәşdirilir

50 әdәddәn yuxarı•
10 әdәd
20 әdәd
25 әdәd
istәnilәn qәdәr

istәnilәn qәdәr
500 әdәd
100 әdәd
200 әdәd
50 әdәdә qәdәr•

istәnilәn qәdәr
300 әdәd
1015 әdәd•
100 әdәd
200 әdәd
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LKŞlәri saylarına görә (kiçik, orta, böyük) ayrılarsa hәr birindә necә kompüter yerlәşdirilir ?

Kompüterlәrin qoşulma saylarına görә LKŞlәri nәcә cür bölünür?

Әgәr LKŞsi mәslәhәtci  informasiya kimi istifadә edilәrsә o hansı funksiyanı yerinә yetirәr ?

LKŞsi informasiya axtarışı isә mәşqul olursa hansı göstәricilәri yerinә yetirir ?

LKŞsi informasiya LKŞsı adlanarsa onun funksiyasına sәnәdlәri tәşkil etmәk daxildir ?

LKŞ informasiya hesablayıcı olarsa onun funksiyası nәdir ?

LKŞ hesablayıcı olarsa onun funksiyasına nә daxil olar?

Hesablayıcı LKŞnin tәyinatına görә LKŞlәri daxilindә ola bilәr ?

15 әdәd işlәmәyәn kompüterlәr yerlәşdirilir
azkompüter 1015 maşınlı LKŞnә “orta” kompüterlәrin sayı 50 qәdәr ola bilәr “böyük” kompüterlәrin sayı 50 dәn
yuxarı ola bilәr

•
saylarına görә ayrılmırlar
30 dask qurğusu olayan kompüterlәr yerlәşdirilir
20 әdәd çap etmәyәn kompüterlәr yerlәşdirilir

bölünmür
kiçik,orta,böyük•
sürәti az olanlar
sürәti çox olanlar
sürәti orta olanlar

ayrılmır
üç hissәyә•
bir hissәyә
iki hissәyә
beş hissәyә

çari tәşkilati emal edilәn informasiyaların yerinә yetirilmәsi
a,b,s bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
heç bir funksiya yerinә yetirmir
avtomatik idarә ediçi sistemlәrdәn alınmış informasiyalar
texnoloji informasiyaların emalı vә nәticә informasiyaları

müxtәlif informasiya növlәrinin axtarışı
a,b bәndlәrindә qeyd edilәn göstәricilәr•
informasiyanın çapa verilmәsi
informasiyanın disk qurğusunda yazılmasına
şәbәkәdә istifadәçilәrә lazım olan yaddaşlarda saxlayan informasiya növlәrinin axtarışını

sәnәdlәri qeydiyyatdan keçirmәk
xeyir
istifadәçilәrә arayışlar vә başa sәnәdlәrlә tәmin edir
bәli•
direktivlәri istifadәçilәrә çatdırmaq

funksiya yoxdur
hesablayıcı әmәliyyatlarla bәrabәr istifadәçilәri informasiya xidmәtlәri ilә tәmin edir•
nәticәlәri çapa verir
nәticәlәri dask qurğusuna yazır
nәticәlәri yaddaşa yazır

funksiyası yoxdur
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İngliscә "xost" sözünün mәnası nәdir?

Hansı ingilis sözündәn "xost" götürülmüşdür?

çap qurğularını növlәrә ayırır
aralıq hesablayıcı işlәri aparır•
yaddaşı növlәrә ayırır
disklәri növlәrә ayırır

idarәedici informasiya LKŞ
bәli•
xeyir
informasiyahesablayıcı vә mәslәhәtçiinformasiya LKŞ
informasiyaaxtarış LKŞ

çağırışçı
göndәrmәk
işlәtmәk
gәlmәk
sahib vә ya aparıcı•


