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1. First Direct sistemi fiziki şəxslərin fərdi ödəmələrinin hansı növündə tətbiq edilir? (Sürət 22.09.2015 13:29:19)

• internet vasitəsilə maliyyə xidməti
√ ev telefonu ilə xidmət
• avtomatik kassa aparatları (bankomatlar) ilə ödənişlər
• satış nöqtəsində ödənişlər
• cavablar arasında doğru variant mövcud deyil

2. Elektron verilənlərin mühafizəsi sistemidir: (Sürət 22.09.2015 13:28:58)

• VAN
• TCP/IP
• SSL
√ EVM
• CVV2/CVC2

3. Ödəniş üzrə verilənlərin ötürülməsi zamanı təhlükəsizlik protokolu hesab edilir:  (Sürət 22.09.2015 13:28:39)

• VAN
√ SSL
• EVM
• CVV2/CVC2
• TCP/IP

4. Virtual- mağazanın təhlükəsizlik kodu hansıdır? (Sürət 22.09.2015 13:28:21)

• EVM
• SSL
• VAN
• TCP/IP
√ CVV2/CVC2

5. Online- mağaza anlayışına daha uyğun olan variantı seçin.

√ Online- mağaza alıcının real vaxt zamanında, internet vasitəsi ilə heç bir vasitəçi xidmət göstərilmədən bir başa olaraq satıcıdan əmtəəni
aldığı məkandır.

• Online- mağaza satıcının real vaxt zamanında, internet vasitəsi ilə heç bir vasitəçi xidmət göstərilmədən bir başa olaraq müəssisədən
əmtəəni aldığı məkandır.

• Online- mağaza alıcının  internet vasitəsi ilə satıcıdan əmtəəni aldığı məkandır.

• Online- mağaza alıcının real vaxt zamanında, internet vasitəsi ilə heç bir vasitəçi xidmət göstərilmədən bir başa olaraq müəssisədən
əmtəəni aldığı məkandır.

• Online- mağaza alıcının real vaxt zamanında, heç bir vasitəçi xidmət göstərilmədən bir başa olaraq satıcıdan əmtəəni aldığı məkandır.

6. Elektron ticarət zamanı əsas ödəmə vasitəsi hansıdır?

√ Kredit kart
• Elektron pul
• Nağd ödəmə
• Onlayn kart
• Debit kart

7. Elektron kommersiyanın inkişafını ləngidən əsas amil hansıdır?

• İKT – nin qeyri bərabər inkişafı
• Elmi texniki inqilab
√ Standart elktron əlaqənin olmaması
• Elektron kökumət
• Rəqəmsal uçurum



8. Ödəmənin həyata keçirildiyi andan əmtəə və xidmətin çatdırılması formalarından hansı vaxta qənaəti reallaşdırır?

• Yükləmə
√ Birbaşa daşınma
• Mağazadan götürmə
• Daşınma
• Tanıma bileti

9. Azərbaycan ilk ödəniş sistemi neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 2008
• 2007
• 2004
• 2005
• 2006

10. Birbaşa istehlakçılara və ya bizneslərə məhsul və xidmətər satan şirkətlər qrupuna aşağıda qeyd edilənlərdən hansı aiddir?

• Oracle
• Proxicom
√ Amazon.com
• Adobe
• Cisco

11. İnternet və Dünya İnternet Sistemi üçün proqramlaşdırma və şəbəkələşmə avadanlıqlarını təmin edən şirkətlər qrupuna aşağıda qeyd
edilənlərdən hansı aiddir?

•  e-STEEL
• Yahoo!
• Oracle
• Airlines
√  Cisco

12. Veb əməliyyatları üçün proqram məhsulları hazırlayan və Veb səhifələr üçün inkişaf dizaynları və məsləhət xidmətləri təklif edən
şirkətlər qrupuna aşağıda qeyd edilənlərdən hansı aiddir?

√ Oracle
• ZDNet
• Dell
•  Amazon.com
• AT&T

13. PayPal sistemini hansı kompaniya yaratmışdır?

√ eBay
• Amozon.com
• qeyd olunanlardan heç biri
• Dell
• Buziness.com

14. eBay –ın yaradıcısı kim olmuşdur?

• R.H.Donell
√ Pier Omidvar
• J.H. Snider
• Jeff Bezos
• Terra Ziporyn

15. Portallar bölünür   (Sürət 22.09.2015 13:32:58)



• üfiqi və ya meqaportal
• harizontal, şaquli, üfiqi və ya meqaportal
√ informasiya portalları və elektron ticarət meydanları
• şaquli, üfiqi və ya informasiya portalına
• şaquli, üfiqi və ya meqaportal

16. Visa sisteminin kartları neçə mühafizə səviyyəsinə malikdirlər: (Sürət 22.09.2015 13:31:07)

• 6
√ 7
• 8
• 4
• 5

17. Məhdud istifadəçilər dairə¬sinə xidmət edən portallar bölünür   (Sürət 22.09.2015 13:32:36)

• üfiqi və ya meqaportal
• düzgün cavab yoxdur
• şaquli, üfiqi və ya informasiya portalına
√ şaquli, üfiqi və ya meqaportal
• şaquli, üfiqi

18. Elektron-kom¬mersiyanın ən geniş inkişaf etmiş sahəsi (Sürət 22.09.2015 13:32:16)

• hüquq və həkim məsləhətləri
• İnternet vasitəsilə məsafədən təhsil,
• düzgün cavab yoxdur
• İnternet-treydinq, inernet-bankinq, internet-sığorta
√ maliyyə xidmətlərinin satışı və hesablaşmanın İnternet vasitəsilə aparılması

19. SMS xidmətdinən istifadə etməklə bank xidmələrindən yararlanmaq da yaradılması neçənci ilə təsadüf edir?

• 1996
√ 1997
• 1994
• 1993
• 1995

20.

Elektron ticarətin aspektlərinə daxildir:
Onlayn kataloqlarda mağazalar haqqında məlumatların yerləşdirilməsi
2. Elektron məlumatlar mübadiləsi
3. Biznes sövdələşmələrinin təhlükəsizliyi
4. Virtual kataloqlar

√ 1,2,3
• 1,3,4
• 2,3,4
• 1,3
• 2,3

21. İnternet İqtisadiyyatının Konseptual Strukturunda birinci təbəqə -İnternet infrastrukturuna aiddir:

√ İnternet və Dünya İnternet Sistemi üçün proqramlaşdırma və şəbəkələşmə avadanlıqlarını təmin edən şirkətlər

• Veb əməliyyatları üçün proqram məhsulları hazırlayan və Veb səhifələr üçün inkişaf dizaynları və məsləhət xidmətləri təklif edən
şirkətlər.

• heç biri
• Birbaşa istehlakçılara və ya bizneslərə məhsul və xidmətər satan şirkətlər.
• İnternet ticarət alıcılarını və satıcılarını calaşdıran şirkətlər

22. İnternet bazarı nədir?



√ Eyni bizneslə məşğul olan şirkətlərin məhsul və xidmətlərin alqı-satqısını aparmaq üçün bir araya gəldikləri bazar

• İstehlakçı münasibətləri menecmentliyi. Bu istehlakçının təkcə satışdan sonrakı məmnunluğunu deyil, hər hansı bir şirkət və ya internet
saytla həyata keçirdiyi bütün əməliyyatları əhatə edir.

• İki və  daha artıq B2B  bazarı arasındakı qarşılıqlı əlaqələri asanlaşdıran hər hansı bir internet şirkəti.
• B2C biznes modulunun davamçısı olan internet xəfiyyələri
• Müəssisə ehtiyatları planlaşdırılması. Bu biznesdaxili proseslərin planlaşdırılmasına və qarşılıqlı əlaqələrinə  aid edilir.

23. ASP nədir?

√ İnternet vasitəsilə kompüter proqramları icarəyə verən (satmaq və ya lisenziya vermək yerinə yetirən) şirkətlər
• Fiziki yerləri olan bizneslər (adətən aktiv internet ticarət strategiyaları olmayan ənənəvi firmalara aid edilir)
• Öz məhsul və ya xidmətlərini digər bizneslərə satan hər hansı bir biznes.
• Öz məhsul və ya xidmətlərini isthehlakçıların özlərinin istifadəsi üçün onlara satan hər hansı bir biznes
• veb səhifəsinin funkisonallığını dəstəkləyən proqram və tərtibatlar.

24. Yanlış varianti seçin:

√ B2B növü müəssisə ilə alıcılar arasında olan iqtisadi münasibətləri əks etdirir
• Azərbaycanda elektron kommersiya üzrə ən əsas addımlardan biri Golden Pay ödəniş sisteminin yaradılması oldu
• Elektron kommersiyanın inkişafında dövlətin rolu mühümdür
• Elektron kommersiyanın əsas dörd növü vardır
• Rəqəmsal uçurumun olması elektron komersiyaya öz təsirini göstərir

25. Elektron kommersiyada interaktivlik anlayışının düzgün açılışını göstərin:

• İnternet biznesin  iştirakçıları fəaliyyət miqyasını , regional və digər əlaqədar bazarlara çıxışını sürətlə genişləndirmək imkanına
malikdirlər

• Ənənəvi biznesdən fərli olaraq əlavə xərclər yoxdur

• İnformasiyanın rəqəm tipinə çevrilməsi vasitəsi ilə şirkətin rəsmi əməliyyatları ilə bağlı kağız işlərinin həcminin azalması səmərəliliyi
yüksəldir

• müasir informasiya vasitələri ilə biznes xəbərlərinin ani mübadiləsi və vaxta qənaət
√ Malların alıcıları və satıcıları vasitəçi olmadan bir –birilə ünsiyyət saxlaya və əlaqəyə girə bilər

26. Elektron kommersiyada qənaətlik anlayışının düzgün açılışını göstərin:

• Malların alıcıları və satıcıları vasitəçi olmadan bir –birilə ünsiyyət saxlaya və əlaqəyə girə bilər

√ İnformasiyanın rəqəm tipinə çevrilməsi vasitəsi ilə şirkətin rəsmi əməliyyatları ilə bağlı kağız işlərinin həcminin azalması səmərəliliyi
yüksəldir

• İnternet biznesin  iştirakçıları fəaliyyət miqyasını , regional və digər əlaqədar bazarlara çıxışını sürətlə genişləndirmək imkanına
malikdirlər

• İnternet texnolgiyaları bütün istifadəçilərə eyni imkan yaradır
• müasir informasiya vasitələri ilə biznes xəbərlərinin ani mübadiləsi və vaxta qənaət

27. Elektron kommersiyada standartlıq anlayışının düzgün açılışını göstərin:

• Ənənəvi biznesdən fərli olaraq əlavə xərclər yoxdur
• müasir informasiya vasitələri ilə biznes xəbərlərinin ani mübadiləsi və vaxta qənaət
√ İnternet texnolgiyaları bütün istifadəçilərə eyni imkan yaradır
• Malların alıcıları və satıcıları vasitəçi olmadan bir –birilə ünsiyyət saxlaya və əlaqəyə girə bilər
• Günün 24 saatı ərzinda standart fəaliyyət

28. Elektron kommersiya haqqında qeyd edilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Reklam, əmtəə haqqında məlumat - Elektron kommersiyanın əsas komponentlərinə aiddir
• Hesabatlardan çıxarış,ödənişlərin qəbulu, çatdırılma və məsləhətlər - Elektron kommersiyanın əsas komponentlərinə aiddir
• Elektron kommersiya təkcə onlayn ödənişlərlə məhdudlaşmır
√ Elektron kommersiya ənənəvi bazarın təkmilləşdirilmiş formasıdır
• Elektron kommersiya ənənəvi bazarın ümumdünya şəbəkəsində surətidir

29. İnformasiyanın nəqli zamanı onun sürəti hansı vahidlə ölçülür?



√ Bit/san
• Kbayt/san
• Mbayt/san
• Mbit/san
• Bayt/san

30. İnformasiyanın ən kiçik vahidi hansıdır?

• Bayt
• Kbayt
• Mbit
• Mbayt
√ Bit

31.  Rəsulov Məhəmməd  yazısındakı informasiya miqdarı nə qədərdir?

√ 16 bayt
• 15 bayt
• 15 bit
• 8bayt
• 16 bit

32. İnternetə qoşulmanı, məktubların göndərilməsini , alınmasını və qorunub saxlanmasını təmin edir:

• İP-ünvan
√ İnternet- provayder
• Domain Name Service
• Qeyd edilənlərdən heç biri
• TCP/İP

33. Azərbaycanda internetdən ilk dəfə neçənci ildə istifadə edilmişdir?

√ 1995
• 1993
• 1992
• 1991
• 1994

34.  İnernetdən ən çox istifadə edən ölkə hansıdır?

√ ABŞ
• Yaponiya
• Almaniya
• İngiltərə
• Çin

35. Statistik nəticələrə görə Azərbaycanda internet istifadəçiləri  internetə ən çox hansı üsulla qoşulur?

√ Dial-Up
• Wirelles
• Mobil İnternet
• Leased Line (ayrılmış xətlər)
• Xüsusiləşdirilmiş telefon xətti -ADSL

36. Qeyd edilənlərdən variantların hansında Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi təşkilatının domeni qeyd edilmişdir?

√ .mil
• .int
• .com



• .net
• .gov

37. Kommersiya ilə məşğul olmayan təşkilatlar domeni hansı variantda düzgün qeyd edilmişdir?

√ .org
• .gov
• .edu
• .mil
• .com

38. 255.255.100.123 İP ünvani verilmişdir. Şəbəkədə kompüterin nömrəsi neçədir?

√ 123
• 5.255
• 100
• 100123
• 255

39. 1969-cu ildə Koliforniya Universitetlərinin birində iki kompüter arasında üç hərfdən ibarət elektron məktubun göndərməyə cəhd edən
və bununla da ineternetin əsasını qoyan şəxs kimdir?

• Ueyn Pikett
√ Leonard Kleynrok
• Denis Ritçi
• Kennet Tompson
• Qerdon Mur
• Depon Bekus

40. Manipulyator - maus qurğusu kim tərəfindən yaradılmışdır?

• Ueyn Pikett
√ Duqlas Engelbart
• Robert Noys
• Qerdon Mur
• Depon Bekus

41. İnternetin yaranma tarixi hesab olunur:

√ 20 oktyabr 1969
• 10 avqust 1876
•  23 dekabr 1991
• 18 fevral 1992
• 20 sentyabr 1989

42. Neçənci ildə Con fon Nyuman dünyada ilk dəfə olaraq xaricdən yüklənən proqramla işləyən kompüterin modelini hazırladı?

√ 1945
• 1882
• 1666
• 1879
• 1937

43. CHİPS telekommunikasiya sistemi neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1970
• 1965
•  1966
• 1969
• 1969



44. Federal Rezerv Sistemində təxminən neçə kredit-maliyyə institutu iştirak  edir?

√ 5500
• 4500
•  4000
• 3000
• 5000

45. SSL protokolu neçənci ildə hazırlanmışdır?

• 1993
• 1992
• 1990
• 1991
√ 1994

46.  Maliyyə əməliyyatları aparmaq üçün istifadə olunan hesablayıcı kim tərəfindən yaradılmışdır?

√ Semuel Morland,
• Blez Paskal
• Vilhem Qodfrid fon leybnits
• Dorr Felt
• Şarl De Kolmar

47. CHİPS telekommunikasiya sistemi hansı məqsədlə hazırlanmışdır?

• Nyu-York bankları ilə bank işçiləri arasında arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilə əvəz edilməsi
məqsədilə yaradılmışdır

• İsveçrə bankları ilə ABŞ bankları arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilə əvəz edilməsi məqsədilə
yaradılmışdır

√ Nyu-York bankları ilə xarici müştərilər arasında kağız hesablaşma sisteminin elektron hesablaşma sistemi ilə əvəz edilməsi məqsədilə
yaradılmışdır.

• Nyu-York bankları ilə xarici müştərilər arasında kağız hesablaşma sisteminin sürətli hesablaşma sistemi ilə əvəz edilməsi məqsədilə
yaradılmışdır

• düzgün cavab qeyd edilməyib

48. Elektron kommersiyanın daha çox inkişaf etdiyi xarici ölkələrdə ticarət sövdələşmələrinin və ya məhsulların həcmi adətən neçə dollarla
məhdudlaşdirilir?

• 200-300
• 600-700
• 500-600
• 400-500
√ 300-400

49. İnformasiya sistemi (İS) nədir ?

√ mövzu sahəsinin dinamiki informasiya modelini təmin edən və istifadəçilərin informatika sorğularına cavab vermək üçün yaradılan
texniki, proqram, linqvistik və metodoloji vasitələr kompleksidir.

• heç biri doğru deyil
• istifadəçilərin informatika sorğularına cavab vermək üçün yaradılan proqram, linqvistik vasitələr kompleksidir.
• texniki və metodoloji vasitələr kompleksidir.
• istifadəçilərin informatika sorğularına cavab vermək üçün yaradılan texniki vasitələr kompleksidir.

50. Alan Tyurinq tərəfindən  kompüterin  riyazi model i neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1789
• 1936
√ 1937
• 1820



• 1662

51. Beş tərtibli ədədlər üzərində riyazi əməliyyatlar aparmağa imkan verən təkmilləşdirilmiş  Hesablayıcı  maşını kim tərəfindən hansı ildə
hazırlanmışdır?

√ Blez Paskal , 1644
• Semuel Morland, 1643
• Şarl De Kolmar , 1641
• Vilhem Şikard, 1623
• Vilhem Qodfrid Fon Leybnits, 1633

52. Yeddi tərtibli ədədlər üzərində toplama və çıxma əməliyyatlarını yerinə yetirməyə imkan verən  Hesablayıcı maşın  kim tərəfindən
neçənci ildə yaradılmışdır?

• Blez Paskal, 1662
• Vilhem Qodfrid fon leybnits, 1666
√ Vilhem Şikard, 1623
• Semuel Morland, 1643
• Şarl De Kolmar , 1820

53. Neçənci ildən internetdən elektron kommersiya məqsədi ilə istifadə olunmağa başlanmışdır?

√ 1994
• 1990
• 1991
• 1992
• 1993

54.  İBM  firması tərəfindən  ilk elektron informasiya daşıyıcısı  KAMAC-305  sərt diski nə vaxt yaradıldı?

√ 1956
• 1936
• 1898
• 1898
• 1955

55. Tarixdə ilk dəfə olaraq kim elektron məktubu göndərməyə cəhd etmişdir?

• Duqlas Engelvart
• Robert Noys
• Kennet Tompson
√ Leonard Kleynrok
• Denis Ritçi

56. Aşağıdakılardan hansı təhlükəsizliyin pozulmasının mümkün nəticəsi ola bilməz?

• əməliyyat sisteminin yüklənə bilməməsi
√ əməliyyat sistemini rahat yüklənməsi
•    məxfi məlumatın ələ keçirilməsi
•    maddi ziyan
• sistemin məhsuldarlığının azalması və ya sistemin bütövlükdə dayanması

57. Təhlükələrin əsas növləri hansılardır?

√ Bütün cavablar doğrudur.
• HS-in resurslarından icazəsiz istifadə edilmə
• HS-in rezuslarından düzgün istifadə edilməməsi
• Proqram və aparat vasitələrində səhvlərin aşkar edilməsi
• Rabitə xətlərində və ötürmə sistemlərində verilənlərin ələ keçirilməsi



58. Vətəndaşlar üçün baza elektron xidmətlər aşağıdakılardan hansıdır?

• məşğulluq xidmətinin köməyi ilə iş axtarışı
• gəlir vergisinin deklarasiyası
√ Bütün cavablar doğrudur
• şəxsi sənədlərin rəsmiləşdirilməsi
• sosial yardımın rəsmiləşdirilməsi

59. Aşağıdakılardan hansı  yenidən qurulan dövlət  konsepsiyasının ilkin prinsipidir?

√ Bütün cavablar doğrudur.
• ənənəvi demokratiya dövlətin bu günə mövcud olan problemlərini vəsaitlərin bölüşdürülməsi ilə həll edilə  bilməz.
•  dövlətə qaçılmaz bədbəxtlik kimi deyil, kollektiv fəaliyyətin üsulu və ictimai problemlərin həlli kimi baxılır.
• dövlət idarəetməsinin problemi insan yox, bürokratik sistemin özüdür.
• bütün vətəndaşlar üçün imkanların bərabərliyinin təmin olunması prinsipinə əsaslanmaq lazımdır.

60.   Yenidən qurulan dövlət  konsepsiyasının müəllifi kim olmuşdur?

• Pyer Omidyar
• Devid Osborn
• Ted Qebler
√ Devid Osborn və Ted Qebler
• Kris Aqarpao və  Meq Vitman

61.  Yeni dövlət menecmenti  neçənci ildə yaranmışdır?

• 1965-ci illərdə cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə başlayan “yenidən qurulan dövlət” hərəkatının çərçivəsində yaranmışdır.
• 1960-cı illərdə  “yenidən qurulan dövlət” hərəkatının çərçivəsində yaranmışdır.
√ 1970-ci illərdə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə başlayan “yenidən qurulan dövlət” hərəkatının çərçivəsində yaranmışdır.
• 1950-ci illərdə yaranmışdır.
• 1969-cı illərdə “yenidən qurulan dövlət” hərəkatının çərçivəsində yaranmışdır.

62.  Bir pəncərə prinsipindən  nədir?

•  sadəcə olaraq qaydalara riayət etmək əvəzinə dövlət strukturunun çevikliyi və innovasiyalılığına yönələn missiyaların yerinə yetirilməsi
• uzunmüddətli planlaşdırma, proflaktika və qabaqlama üsulları ilə daha az xərclərlə problemləri həll etmək
• dövlətə qaçılmaz bədbəxtlik kimi deyil, kollektiv fəaliyyətin üsulu və ictimai problemlərin həlli kimi baxmaq
√ vətəndaşlarla idarə və hakimiyyət orqanları arasında birbaşa əlaqənin yaranmasına şərait yaratmaq
•  yerli cəmiyyətlərə böyük səlahiyyətlər vermək

63. Fiziki mühafizə üçün hansı vasitələrdən istifadə edilir?

• çox da böyük olmayan obektləri kabellə əhatə etməklə onlara yaxınlaşan şaxslərə reaksiya verən kabel sistemləri
• işıq şüaları ilə kəsişməyə reaksiya göstərən lazer və optik sistemlər
• qapı və darvazalar ücün mexaniki və elektron qıfıllar
√ bütün cavablar doğrudur
• qorunan obektlərin telesistemlər ilə müşahidə edilməsi

64. Aşağıdakılardan hansı dövlət idarəetməsinin dəyəridir?

• siyasi dəyərlər
• hüquqi dəyərlər
√ Bütün cavablar doğrudur
• universal təşkilati dəyərlər
• sosial-siyasi dəyərlər

65. Aşağıdakılardan hansı dövlət idarəetməsinin dəyəri deyil?

•  universal təşkilati dəyərlər
• hüquqi dəyərlər



• siyasi dəyərlər
√ fiziki dəyərlər
• sosial-siyasi dəyərlər

66.
  Hökumət- dövlətdə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə malik şəxslər və idarələr yığımıdır. Monarxiyalarda bunlar bir
şəxsin monarxın, konstitusiyalı dövlətlərdə isə respublika prezidenti, parlament, nazirlər kabineti və ali məhkəmənin əlində
cəmlənmişdir . Bu sözlərin müəllifi kimdir?

• Kris Aqarpao
• Pyer Omidyar
• Cefri Skoll
√ Efron və Brokhauz
• Tim Berners-Li

67. Avropa İttifaqının biznes üçün nəzərdə tutlan baza elektron xidmətləri aşağıdakılardan hansılardır?

√ Bütün cavablar doğrudur
• əlavə dəyər vergisinin rəsmiləşdirilməsi
•  korporativ vergilərin deklarasiyası
• qulluqçulara sosial ayırmaların rəsmiləşdirilməsi
• yeni müəssisələrin qeydiyyatı

68. İnformasiyalaşmanın köməyi ilə dövlət idarəetməsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün hansı faktorların mövcudluğu tələb olunur?

• qarşılıqlı təsirin və uçotun elektron formasının gerçəkliyinin təmin olunmasının təşkilati və texnoloji mexanizmləri
• inkişaf etmiş texnoloji infrastruktur
• qarşılıqlı təsirin və uçotun elektron formasının hüquqi əhəmiyyəti
√ Bütün cavablar doğrudur
• konkret inzibati proseslərdə yanaşı gedən inzibati dəyişmələrə siyasi ixtiyarın verilməsi

69. Aşağıdakılardan hansı dövlət idarəetməsinin meyarıdır?

• dövlətlə vətəndaşların razılaşdırılmış şəkildə birgə işləməsinin, bu əlaqənin xeyirxahlıq zəminində operativ təşkilinin təmini
• nəticəvilik və qənaətcilliyin təmini
• proseslərin şəffaflığının və dəqiq uçotunun aparılmasının təmini
√ bütün cavablar doğrudur.
• qanunların aliliyi şəraitində bərabərliyin və hüquqların tapdalanmamasının təmini

70. Aşağıdakılardan hansı dövlət idarəetməsinin meyarı deyil?

• qanunların aliliyi şəraitində bərabərliyin və hüquqların tapdalanmamasının təmini
• proseslərin şəffaflığının və dəqiq uçotunun aparılmasının təmini
√ qanunların aliliyi şəraitində bərabərliyin və hüquqların tapdalanmasının təmini
• dövlətlə vətəndaşların razılaşdırılmış şəkildə birgə işləməsinin, bu əlaqənin xeyirxahlıq zəminində operativ təşkilinin təmini
•  nəticəvilik və qənaətcilliyin təmini

71.  keyfiyyətli idarəetmə nin keyfiyyət meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxildir?

√ bütün qeyd edilənlər
• hakimiyyətin və onun qərarlarının şəffaflığı
• vətəndaşlar və hakimiyyətin əməkdaşlığı və birgə işi
• qaydaların aliliyinin tanınması
• təsirə cavab verməyə həssaslıq, operativlik

72.  keyfiyyətli idarəetmə nin keyfiyyət meyarlarına aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

√ məcmu məşğulluğun azalması və əmək haqqına xərclər müxtəlif səviyyələrin büdcələrinə düşən yükü daima artırır.
• təsirə cavab verməyə həssaslıq, operativlik
• qaydaların aliliyinin tanınması
• vətəndaşlar və hakimiyyətin əməkdaşlığı və birgə işi



• hakimiyyətin və onun qərarlarının şəffaflığı

73. Aşağıdakılardan  hansı dövlət xidmətlərinin islahatlarının əsasını təşkil edir?

• dövlət işçilərinin zəif dəlilləri və ixtisaslı heyətin çatışmamazlığı dövlət aparatının fəaliyyətinin səmərəliliyiynin azalmasına səbəb olur.
√ Bütün cavablar doğrudur.
• dəyişikliklərə dövlət aparatının zəif reaksiyası dövlət xidmətlərinin aşağı keyfiyyətli olmasına və səmərəsiz fəailiyyətinə səbəb olur.
•  məcmu məşğulluğun artması və əmək haqqına xərclər müxtəlif səviyyələrin büdcələrinə düşən yükü daima artırır.
•  korrupsiyanın və süründürməçiliyin inkişafı cəmiyyətin çinovniklərə və dövlət aparatına inamının azalması ilə müşayət olunur.]

74.

Hansılar şəbəkədə fəaliyyət göstərən firmaların uğursuzluqla üzləşməsinin əsas səbəbidir?
1.оnlardan çоxları qabaqcadan hеç bir tədqiqat və ya planlaşdırma aparmadan bazara girirlər
əmtəələrin vaxtlı-vaxtında çatdırılmaması
3.sеrvis xidmətinin aşağı səviyyədə оlmasına görə

• 3
• 1
• 1,2
• 2,3
√ 1,2,3

75.

Qeyd edilən bəndlərin hansında rəqəmsal iqtisadiyyatda başlıca rəqabət amillərindən biri qeyd edilib:
1. İstehlakçı era sında istehsalçıların individual istehlakçı tələbatını effektiv istehsal və planlaşdırma sistemi ilə uzlaşdırmaq qabiliyyəti
başlıca rəqabət amilidir
2.Daha çox İKT tətbiqi başlıca amildir
3.Müasir dövrdə ucuz və keyfiyyətli məhsul rəqabətda daha yüksəkdir

• 1,2
• 2,3
• 3
√ 1
• 1,3

76. Azərbaycanda ilk dəfə  Golden Pay  ödəniş sistemini tətbiq etmişdir:

√ Fərid İsmayılzadə
• Silver Key kompaniyası
• “AtaTexnologiya” MMC kompaniyası
• Araz Cəlilov
• Rəsulov Məhəmməd

77.  Pizza Hut  nə vaxt yaradılmışdır?

• 1991
• 1990
√ 1994
• 1993
• 1992

78. Azərbaycanda Elektron Hökumət Dövlət Proqramı hansı illəri əhatə edir?

√ 2009-2012
• 2006-2010
• 2007-2011
• 2008-2011
• 2008-2012

79. İnformasiya cəmiyyətinə keçidin artıq başa çatdığı ölkə kimi qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

√ Yaponiya
• Latviya
• İsveçrə



• Danimarka
• Norveç

80.

Web-vitrinlərə aid olmayan mülahizələri seçin:
1.onları yaradanlar ticarət sahəsinə qeyri-peşəkarlardır.
2.Xidmətin zəifliyi şəraitində alıcıda şirkətə qarşı mənfi rəy formalaşır
3.-pərakəndə ticarət təşkilatları üçün qəbul edilmiş qaydalar əsasən fəaliyyət göstərən internet-mağazalardır
4.-Belə portallar internetə - son istehlakçılarla əks əlaqənin yeni üsullarını və ya web-marketinqin təşkili aləti kimi baxan real ticarət
şirkətlərinin bazasında yaradılır.

• 1,4
√ 3,4
• 2,4
• 3,2
• 3,1

81. Verilən lisenziyalara görə informasiya məhsulları hansı kateqoriayaya bölünürlər?

√ kommersiya və qeyri-kommersiya
• fiziki şəxslər üçün və huquqi şəxslər üçün
• Heç biri
• Dövlət orqanlarına və müəssilərə aid informasiya məhsulu
• biznez müəssisələri üçün

82. Verilən lisenziyalara görə informasiya məhsulları neçə kateqoriayay bölünürlər?

• 5
• 6
√ 2
• 3
• 4

83. Golden Pay neçənci ildə yaradılmışdır?

• 2007
• 2005
√ 2008
• 2003
• 2002

84.

 AtaTexnologiya  MMC kompaniyasının əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərə aşağıda qeyd edilənlərdən hansı aiddir?
1.Oracle
2.Microsoft
3.Cisco
4.Dell
5.Samsung

• 1,2
• 4,5
• 3,4,5
• 2,3
√ 1,2,3,4

85. Azərbaycanda rəqəmsal uçurum ən çox müşahidə olunur:

√ Mərkəz şəhər və digər bölgələr arasında
• Qonşu ölkələr arasında
• Heç birində
• Rayonlar arasında
• Müəssilər arasında

86. İnternetdən istifadə üzrə beynəlxalq statistika təşkilatı (İnternet World Stats) tərəfindən açıqlanan statistik məlumatda isə göstərilir ki,
2000-2009-cu illər ərzində Azərbaycanda internetdən istifadə edənlərin sayı neçə dəfə dəfə artıb?



• 150,6
• 102,7
• 200,7
√ 202,7
• 190

87. Lesser General Public License (LGPL) kompüter proqramlarını əldə edənlərə aşağıdakı hüquq və  azadlıqları  verir:

• istənilən məqsəd üçün proqramdan istifadə etmək azadlığı;
• surətlərin yayılması azadlığı;

• proqramın daha da təkmilləşdirilməsi və yeni alınmış versiyanın ümumi istifadəyə verilməsi azadlığı (bunun üçün də ilkin kodun əldə
olunması tələb olunur);

• proqramın modifikasiya edilməsinin vəonun necə işləməsini öyrənmək azadlığı (bunun üçün ilkin kodun əldə olunması tələb olunur);
√ bütün cavablar doğrudur

88. İnformasiya sistemi anlayışının daha dolğun izahı qeyd edilmiş variantı seçin:

√
İnformasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, proqram məhsullarından, verilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif
növ rabitə vasitələrindən və s. ibarət olan muhitdir. İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir və burada əsas məqsəd
informasiyanın saxlanması, sorğulara görə axtarışı və seçilən informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadəçiyə çatdırılmasıdır.

• Informasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, proqram məhsullarından, verilənlər bazalarından, insanlardan, müxtəlif
növ rabitə vasitələrindən və s. ibarət olan muhitdir..

• İnformasiya sistemi kompüterlərdən, kompüter şəbəkələrindən, və s. ibarət olan muhitdir.
• İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir və burada əsas məqsəd informasiyanın saxlanması, istifadəçiyə çatdırılmasıdır

• İnformasiya sistemi, informasiya emalı sistemidir və burada əsas məqsəd informasiyanın saxlanması, sorğulara görə axtarışı və seçilən
informasiyanı lazımi formaya salıb, istifadəçiyə çatdırılmasıdır.

89. İnformasiya məhsulları nədir?

• İnformasiya məhsulları informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin nəticəsi olub  xidmətləridir.
• Düzgün cavab yoxdur

√ İnformasiya məhsulları informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin nəticəsi olub, yayılma və realizasiya üçün təyin olunmuş sənədlər,
informasiya massivləri, verilənlər bazası və informasiya xidmətləridir.

• İnformasiya məhsulları informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin nəticəsi olub, yayılma və realizasiya üçün təyin olunmuş sənədlər,
informasiya massivləridir.

• İnformasiya məhsulları informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin nəticəsi olub, yayılma və realizasiya üçün təyin olunmuş informasiya
xidmətləridir.

90. Maykl Aldriç ilk olaraq yaratmışdır

• Elektron hökumət
• Amazon
• İlk hesablama maşını
• eBay
√ Onlayn Ticarət

91. Qeyd edilən bəndlərin hansı informasiya kapitalına aid deyil?
1. Müəlliflik hüququ    2. Dövriyyə vəsaitləri   3. Patentlər     4. Nağd pul           5.  Maddi mülk

• 2,3
√ 4,5
• 2,3,5
• 1,2,4
• 1,2,5

92.

Qeyd edilən bəndlərin hansı rəqəmsal iqtisadiyyatın üstünlüklərinə aiddir?
           1. İnformasiyanın saxlanması və daşınmasında yüksək sürətin olması
           2. Operativlik
           3. yeni iqitisadi aktivin – informasiya kapitalının meydana gəlməsi
          4. İnformasiya ilə müxtəlif manipulyasiyaların həyata keçirilməsinə imkan yaradılması

• 1,3



• 1,2
• 1,2,3
√ 1,2,3,4
• 4,3

93.
Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına  birbaşa mane olmayan amillər sirasını seçin:
1. Dünya nəhənglərinin Rİ-tin əleyhinə olması    2. Rəqəmsal uçurum
3. Texnoloji çatışmazlıq                4. İqtisadiyyatın zəif olması

• 4
• 1,2,4
√ 4
• 1,3
• 1,2,3

94. Strateji informasiya sistemlərinin istifa¬də¬si¬nin neçə tendensiyası var,

• 2
• 6
• 4
√ 3
• 5

95. Firma tərəfindən həll edilən məsələlərin neçə növü var,

• 2
• 3
• 6
• 5
√ 4

96. İri müəssisələrdə idarəetmənin neçə forması mövcuddur,

• 5
• 6
√ 2
• 3
• 4

97. Avtomatlaşdırılmış İT - nin kombinasiya edilmiş şəbəkə təşkili aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:

• istismar məsrəflərinə qənaət;
√ variantların hamısı
• proqram vasitələrinin geniş spektr variantları hesabına istifadəçilərin tələblərinə yüksək uyuşqanlıq
• aparat  vasitələrinə uyuşqanlıq
• “Müştəri-server” arxitekturasının səmərəli reallaşma imkanı;

98. Avtomatlaşdırılmış verilənlər bankının təşkili üçün reallaşan mərkəzi hesablama sistemləri aşağıdakılardan hansı aidir,

• UNİX–server
√ variantların hamısı
• superkompyuter
• freym
• meyn

99. Təşkilatları (müəssisələri) neçə qrupa bölürlər,

• 5
• 6
• 2



• 4
√ 3

100. Qərar qəbuletmənin plan məsələlərinin reallaşması neçə səviyyədə həyata keçirilir?

√ 3
• 6
• 5
• 3
• 4

101. Texnoloji prosesin mərkəzləşdirilmə dərəcəsinə görə idarəetmə sistemlərində informasiya texnologiyalarının neçə növü vardır?

• 4
• 5
√ 3
• 6
• 2

102. Avtomat informasiya sisteminin göstəricilərinə aiddir:

• informasiya emalının müasir texniki vasitələri olmadan fəaliyyət göstərir, bütün əməliyyatlar əvvəlcədən işlənilmiş metodika əsasında
insan tərəfindən yerinə yetririlir

• Heç biri

• iqtisadi obyektin idarəedici məsələlərinin həlli üçün proqram-aparat təminatı bazası əsasında informasiyanın yığımı, qeydiyyatı,
ötürülməsi, toplanması və emalı əməliyyatlarını reallaşdıran metod və vasitələr məcmusundan istifadə edən prosesdir

√ informasiyanın emalı üzrə bütün əməliyyatların insanın müdaxiləsi olmadan yerinə yetirilməsi ilə xarakterizə olunur, yalnız nəzarət
funksiyalarını insan yerinə yetirir

• insan-maşın sistemləridir, müxtəlif tipli təşkilatlarda idarəedici qərarların qəbulu üçün zəruri informasiyanın avtomatlaşdırılmış
yığımını, emalını və ötürülməsini təmin edən sistemlərdir

103. Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin göstəricilərinə aiddir:

• informasiya emalının müasir texniki vasitələri olmadan fəaliyyət göstərir, bütün əməliyyatlar əvvəlcədən işlənilmiş metodika əsasında
insan tərəfindən yerinə yetririlir

√ insan-maşın sistemləridir, müxtəlif tipli təşkilatlarda idarəedici qərarların qəbulu üçün zəruri informasiyanın avtomatlaşdırılmış
yığımını, emalını və ötürülməsini təmin edən sistemlərdir

• Heç biri

• iqtisadi obyektin idarəedici məsələlərinin həlli üçün proqram-aparat təminatı bazası əsasında informasiyanın yığımı, qeydiyyatı,
ötürülməsi, toplanması və emalı əməliyyatlarını reallaşdıran metod və vasitələr məcmusundan istifadə edən prosesdir

• informasiyanın emalı üzrə bütün əməliyyatların insanın müdaxiləsi olmadan yerinə yetirilməsi ilə xarakterizə olunur, yalnız nəzarət
funksiyalarını insan yerinə yetirir

104. əllə idarə olunan informasiya sistemlərinin göstəricilərinə aiddir:

√ informasiya emalının müasir texniki vasitələri olmadan fəaliyyət göstərir, bütün əməliyyatlar əvvəlcədən işlənilmiş metodika əsasında
insan tərəfindən yerinə yetririlir

• Heç biri

• iqtisadi obyektin idarəedici məsələlərinin həlli üçün proqram-aparat təminatı bazası əsasında informasiyanın yığımı, qeydiyyatı,
ötürülməsi, toplanması və emalı əməliyyatlarını reallaşdıran metod və vasitələr məcmusundan istifadə edən prosesdir

• informasiyanın emalı üzrə bütün əməliyyatların insanın müdaxiləsi olmadan yerinə yetirilməsi ilə xarakterizə olunur, yalnız nəzarət
funksiyalarını insan yerinə yetirir

• insan-maşın sistemləridir, müxtəlif tipli təşkilatlarda idarəedici qərarların qəbulu üçün zəruri informasiyanın avtomatlaşdırılmış
yığımını, emalını və ötürülməsini təmin edən sistemlərdir

105. İnformasiya proseslərinin avtomatlaşdırma səviyyəsinə görə onlar neçə növə bölünür?

√ 3
• 6
• 5
• 4
• 2



106. İdarəetmə proseslərinin növlərinə görə İS neçə yerə bölünür?

• 6
• 5
• 4
√ 2
• 3

107. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin dövlət idarəçiliyi səviyyəsinə görə təsnifat əlaməti üzrə neçə növü vardır?

• 5
• 6
√ 3
• 2
• 4

108. ........ tendensiyanın əsasını ilk iki tendensiyanın sintezi təşkil edir. Cümləni tamamlayın.

• Dördüncü
• Beşinci
• Birinci
• İkinci
√  Üçüncü

109. Avtomatlaşdırılmış İT – nin təşkili strategiyasının seçiminə aiddir,

• təşkilatın və ya müəssisənin qəbul edilmiş idarəetmə modeli;
√ Variantlarən hamısı
• istehsal-təsərrüfat və ya digər fəaliyyət;
• məəssisənin və ya təşkilatın fəaliyyət sahəsi;
• müəssisənin və ya təşkilatın tipi;

110. Avtomatlaşdırılmış İT – nin təşkili strategiyasının seçiminə aid deyil,

• təşkilatın və ya müəssisənin qəbul edilmiş idarəetmə modeli;
• idarəetmədə yeni mərhələlər;
• mövcud informasiya infrastrukturu və  s.  kimi amillərlə təyin olunur.
• istehsal-təsərrəfat və ya digər fəaliyyət;
√ informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılma dərəcəsi

111. Aşağıdakı variantlardan hansı firma tərəfindən həll edilən məsələlərin 4-cü növünə aiddir

• Taktiki məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir, informasiya bazası tamamilə genişdir və idarəetmə obyektinin fəaliyyətinin müxtəlif
tərəflərini xa¬rak¬terizə edən çoxlu sayda xüsusi göstəricilərin öyrənilməsini tələb edir.

• Şirkətdə və xarici mühitdə vəziyyətin təhlili, şirkətin fəaliyyətinin qısamüddətli və strateji planlaşdırılması üzrə qə¬rarın qəbul edilməsi
müxtəlif təşkilatların idarəetmə aparat¬la¬rının əsas funksiyalarıdır.

√ İqtisadi obyektin funksional altsistemlərinə uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarə olunması məsələləri ilə əlaqədardır.

•
Firmaya nəzərən xarici istifadəçilərə - investorlara, vergi xidmətlərinə və s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın təsvirinə yönəldilmişdir, bu
halda təhlil üçün verilənlərin standart mühasibat - statistik hesabatları əsasında və digər in¬formasiya mənbələrindən alınmış
göstəricilərdən istifadə olunur.

• Biznesin inkişafının strateji ida¬rə¬etmə qərarlarının işlənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlil məsələləridir.

112. ...........biznesin inkişafının strateji idarəetmə qərarlarının işlənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlil məsələləridir. Cümləni tamamlayın.

• Beşinci növ məsələlər
• Birinci növ məsələlər
√ İkinci növ məsələlər
• Üçüncü növ məsələlər
• Dördüncü  növ məsələlər



113.
........... təhlil məsələləri taktiki məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir, onun informasiya bazası tamamilə genişdir və idarəetmə
obyektinin fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini xarakterizə edən çoxlu sayda xüsusi göstəricilərin öyrənilməsini tələb edir. Cümləni
tamamlayın.

• Beşinci növ məsələlər
• Birinci növ məsələlər
• İkinci növ məsələlər
√ Üçüncü növ məsələlər
• Dördüncü  növ məsələlər

114.
......... iqtisadi obyektin funksional altsistemlərinə uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarə olunması məsələləri ilə əlaqədardır, bu cür
məsələlərin həlli üçün iqtisadi ob¬yektin və xarici mühitin vəziyyəti haqqında cari əməli informasiyadan istifadə olunur. Cümləni
tamamlayın.

• Beşinci növ məsələlər
• Birinci növ məsələlər
•  İkinci növ məsələlər
• Üçüncü növ məsələlər
√ Dördüncü  növ məsələlər

115. İnformasiya texnologiyasının fəaliyyət konturunun modellərinə aiddir,

√ Variantların hamısı doğrudur
• məhsulun (əmtəə və xidmətlərin) yeni növlərinin ha¬zır¬lanmasında perspektiv texnoloji prosesləri nəzərə alır.
• məhsulun (əmtəə və xidmətlərin) yeni növlərinin təş¬ki¬lində istifadə üçün mümkün olan istehsal resurslarının potensial növlərini;
• təşkilatın və ya müəssisənin fəaliyyət dairəsinə aid olan məhsulun (əmtəə və xidmətlərin) mümkün perspektiv növlərini;
• ölkədə bazar münasibətlərinin inkişafının xüsusiyyətlərini;

116. ......... tendensiynın əsası olaraq qəbul edilmişdir ki, əvvəlcə məqsədlər və onlara çatmaq üçün strategiyalar işlənilir, yalnız bundan sonra
isə avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyası əvvəlcədən işlənilmiş strategiyaya uyğunlaşdırılır. Cümləni tamamlayın.

√ Birinci
• Beşinci
• Dördüncü
• Üçüncü
• İkinci

117. ........ tendensiya ona əsaslanır ki, təşkilat məqsədlərin formalaşmasında və strateji planlaşdırmada strateji informasiya sistemlərindən
istifadə edir. Cümləni tamamlayın.

• Dördüncü
• Birinci
√  İkinci
• Üçüncü
• Beşinci

118. Korporativ sistemin informasiya sellərinin ümumiləşdirilmiş sxeminin elementinə ağağıdakılardan hansı aid deyil,

• İnformasiya xidmətləri
• İnformasiya  mənbələri
• Hüquqi xidmətlər
√ Kommunal xidmətlər
• İqtisadi və maliyyə xidmətləri

119. Öyrətmə informasiya sistemlərinin funksiyalarına aiddir:

√ təhsil sistemində mütəxəssislərin hazırlanmasında, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin işçilərinin yenidən hazırlanmasında və
kvalifikasiyasının artırılmasında istifadə olunur

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• iqtisadi-riyazi metod və modellər bazasında elmi-tədqiqat məsələlərinin həllini təmin edir.
• firmanın və ya korporasiyanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunur



120. Elmi tədqiqatların informasiya sistemlərinin funksiyalarına aiddir:

• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• çoxsəviyyəli ierarxik sistemlərdən ibarət olur; texnoloji proseslərin idarə olunması informasiya sistemlərini və müəssisənin idarə
olunması informasiya sistemlərini özündə birləşdirir

• firmanın və ya korporasiyanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunur
√ iqtisadi-riyazi metod və modellər bazasında elmi-tədqiqat məsələlərinin həllini təmin edir

121. Korporativ informasiya sistemlərinin funksiyalarına aiddir:

• çoxsəviyyəli ierarxik sistemlərdən ibarət olur; texnoloji proseslərin idarə olunması informasiya sistemlərini və müəssisənin idarə
olunması informasiya sistemlərini özündə birləşdirir

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• iqtisadi-riyazi metod və modellər bazasında elmi-tədqiqat məsələlərinin həllini təmin edir.
√ firmanın və ya korporasiyanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün istifadə olunur.

122. İnteqrasiya edilmiş informasiya sistemlərinin funksiyalarına aiddir:

• çoxsəviyyəli ierarxik sistemlərdən ibarət olur; texnoloji proseslərin idarə olunması informasiya sistemlərini və müəssisənin idarə
olunması informasiya sistemlərini özündə birləşdirir

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• iqtisadi-riyazi metod və modellər bazasında elmi-tədqiqat məsələlərinin həllini təmin edir.
√ firmanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

123. Təşkilati-texnoloji proseslərin idarə olunmasına aiddir:

• firmanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

√ çoxsəviyyəli ierarxik sistemlərdən ibarət olur; texnoloji proseslərin idarə olunması informasiya sistemlərini və müəssisənin idarə
olunması informasiya sistemlərini özündə birləşdirir

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• iqtisadi-riyazi metod və modellər bazasında elmi-tədqiqat məsələlərinin həllini təmin edir.

124. Texnoloji proseslərin idarə edilməsinə aiddir:

• firmanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

• çoxsəviyyəli ierarxik sistemlərdən ibarət olur; texnoloji proseslərin idarə olunması informasiya sistemlərini və müəssisənin idarə
olunması informasiya sistemlərini özündə birləşdirir

√ müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• firmanın bütün idarəetmə funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

125. Dövlət idarəçiliyi səviyyəsinə görə təsnifat əlamətinə uyğun olaraq avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin hansı növləri vardır?

• qlobal, regional, lokal
• lokal, federal, regional
• qlobal, federal, regional
√ federal, regional, bələdiyyə
• qlobal, lokal, bələdiyyə

126. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin əsas təsnifat əlamətlərinə aid deyil:

• dövlət idarəçiliyi sistemlərində səviyyə
• iqtisadi obyektin fəaliyyət sahəsi
• informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılma dərəcəsi
• idarəetmə proseslərinin növləri
√ avtomatlaşdırılmış iş yerləri



127. İT mühasibat uçotu, biznes proseslərin  ayrı-ayrı növləri üzrə informasiyanın yıgımı və telekommunikasiya mühiti təşkilatların istiqamət
üzrə informasiya verilənlər bazasının təşkili ilə bağlı məsələlərin həlli ilə əlaqədardər. Bu ifadə təşkilatın hansı qrupuna aiddir,

• federal
• regional
• iri
• orta
√  kiçik

128.
İdarəedici bənd üçün elektron sənəd dövriyyəsinin fəaliyyəti və onun konkret biznes – prosesə bağlılığı mühüm rol oynayır, bu cür
təşkilatlar (müəssisələr) üçün firmanın fəaliyyəti ilə bağlı həll edilən funksional məsələlərin dairəsini genişləndirmək xarakterikdir. Bu
ifadə təşkilatın hansı qrupuna aiddir,

• iri
• regional
• federal
• kiçik
√ orta

129.
Müəssisələrin müəssisələrin informasiya texnologiyaları  telekommu-nikasiya rabitə vasitə¬lə¬rinin, çoxmaşınlı komplekslərin, inkişaf
etmiş  Müştəri-server  arxitekturasının, yüksək sürətli kor-porativ hesablama şəbəkə¬lərinin tətbiqini özündə birləşdirən müasir
proqram-aparat bazası əsasında qurulur. Bu ifadə təşkilatın hansı qrupuna aiddir,

√ iri
• regional
• federal
• kiçik
• orta

130. Avtomatlaşdırılmış İT - nin kombinasiya edilmiş şəbəkə təşkili aşağıdakı üstünlüklərə malik deyil:

• proqram vasitələrinin geniş spektr variantları hesabına istifadəçilərin tələblərinə yüksək uyuşqanlıq
• aparat  vasitələrinə uyuşqanlıq
• istismar məsrəflərinə qənaət;
• “Müştəri-server” arxitekturasının səmərəli reallaşma imkanı;
√ təşkilatın və ya müəssisənin qəbul edilmiş idarəetmə modeli

131. Aşağıdakı variantlardan hansı firma tərəfindən həll edilən məsələlərin 1-ci növünə aiddir,

√
Firmaya nəzərən xarici istifa¬də¬çilərə - investorlara, vergi xidmətlərinə və s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın təsvirinə yönəldilmişdir, bu
halda təhlil üçün verilənlərin standart mühasibat - statistik hesabatları əsasında və digər in¬formasiya mənbələrindən alınmış
göstəricilərdən istifadə olunur.

• Şirkətdə və xarici mühitdə vəziyyətin təhlili, şirkətin fəaliyyətinin qısamüddətli və strateji planlaşdırılması üzrə qə¬rarın qəbul edilməsi
müxtəlif təşkilatların idarəetmə aparat¬la¬rının əsas funksiyalarıdır.

• İqtisadi obyektin funksional altsistemlərinə uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarə olunması məsələləri ilə əlaqədardır.

• Taktiki məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir, informasiya bazası tamamilə genişdir və idarəetmə obyektinin fəaliyyətinin müxtəlif
tərəflərini xa¬rak¬terizə edən çoxlu sayda xüsusi göstəricilərin öyrənilməsini tələb edir.

• Biznesin inkişafının strateji ida¬rə¬etmə qərarlarının işlənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlil məsələləridir.

132. Aşağıdakı variantlardan hansı firma tərəfindən həll edilən məsələlərin 2-ci növünə aiddir,

•
Firmaya nəzərən xarici istifadəçilərə - investorlara, vergi xidmətlərinə və s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın təsvirinə yönəldilmişdir, bu
halda təhlil üçün verilənlərin standart mühasibat - statistik hesabatları əsasında və digər in¬formasiya mənbələrindən alınmış
göstəricilərdən istifadə olunur.

• Şirkətdə və xarici mühitdə vəziyyətin təhlili, şirkətin fəaliyyətinin qısamüddətli və strateji planlaşdırılması üzrə qə¬rarın qəbul edilməsi
müxtəlif təşkilatların idarəetmə aparat¬la¬rının əsas funksiyalarıdır.

• İqtisadi obyektin funksional altsistemlərinə uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarə olunması məsələləri ilə əlaqədardır.

• Taktiki məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir, informasiya bazası tamamilə genişdir və idarəetmə obyektinin fəaliyyətinin müxtəlif
tərəflərini xa¬rak¬terizə edən çoxlu sayda xüsusi göstəricilərin öyrənilməsini tələb edir.

√ Biznesin inkişafının strateji idarəetmə qərarlarının işlənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlil məsələləridir.

133. Aşağıdakı variantlardan hansı firma tərəfindən həll edilən məsələlərin 3-cü növünə aiddir,



• İqtisadi obyektin funksional altsistemlərinə uyğun olaraq iqtisadi obyektin idarə olunması məsələləri ilə əlaqədardır.

• Şirkətdə və xarici mühitdə vəziyyətin təhlili, şirkətin fəaliyyətinin qısamüddətli və strateji planlaşdırılması üzrə qə¬rarın qəbul edilməsi
müxtəlif təşkilatların idarəetmə aparat¬la¬rının əsas funksiyalarıdır.

•
Firmaya nəzərən xarici istifa¬də¬çilərə - investorlara, vergi xidmətlərinə və s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın təsvirinə yönəldilmişdir, bu
halda təhlil üçün verilənlərin standart mühasibat - statistik hesabatları əsasında və digər in¬formasiya mənbələrindən alınmış
göstəricilərdən istifadə olunur.

• Biznesin inkişafının strateji idarəetmə qərarlarının işlənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş təhlil məsələləridir.

√ Taktiki məsələlərin həllinə istiqamətlənmişdir, informasiya bazası tamamilə genişdir və idarəetmə obyektinin fəaliyyətinin müxtəlif
tərəflərini xa¬rak¬terizə edən çoxlu sayda xüsusi göstəricilərin öyrənilməsini tələb edir.

134. Gizli açar kriptoqrafiyası adətən nə üçün istifadə edilir?

• SM yoxlayır, sertifikat verir və bu sertifikatların fəaliyyətini tənzimləyir
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Subyekt haqda məlumatlar və onun açıq açarı
• Elektron imza və açıq açar şifrələməsi
√ Mübadilə olunan məlumatın şifrələnməsi

135. Dövlət Proqramında e-hökumətin yaradılmasının dördüncü mərhələsində nəzərdə tutulmuşdur:

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• “E-hökumət” infrastrukturunun yaradılması mərhələsində “E-hökumət” portalının qurulması və informasiya xidmətinin göstərilməsi.

• E-hökumətin baza komponentlərinin yaradılması: “e-hökumət” portalı şlüzü, bank sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə üçün “ödəniş şlüzü”, milli
identifikasiya sistemi, dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu

√ Dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə transformasiyası, e-səhiyyə, e-təhsil, e-mədəniyyət, e-demokratiya və s. kimi
layihələrin həyata keçirilməsi

• Dövlət idarəetməsinin bütün səviyyələrində inzibati reqlamentlərin (prosedurların) standartlaşdırılması və rəsmiləşdirilməsi, “e-
hökumət”in vətəndaşlarının və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edən müxtəlif xidmətlərinin inkişafı

136. Dövlət Proqramında e-hökumətin yaradılmasının ikinci mərhələsində nəzərdə tutulmuşdur:

• Dövlət idarəetməsinin bütün səviyyələrində inzibati reqlamentlərin (prosedurların) standartlaşdırılması və rəsmiləşdirilməsi, “e-
hökumət”in vətəndaşlarının və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edən müxtəlif xidmətlərinin inkişafı

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə transformasiyası, e-səhiyyə, e-təhsil, e-mədəniyyət, e-demokratiya və s. kimi
layihələrin həyata keçirilməsi

• “E-hökumət” infrastrukturunun yaradılması mərhələsində “E-hökumət” portalının qurulması və informasiya xidmətinin göstərilməsi.

√ E-hökumətin baza komponentlərinin yaradılması: “e-hökumət” portalı şlüzü, bank sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə üçün “ödəniş şlüzü”, milli
identifikasiya sistemi, dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu

137.

Elektron hökumət yalnız vətəndaşların və dövlət strukturlarının münasibətlərini deyil, eyni zamanda dövlət daxilində - onun ayrı-ayrı
.............. , ..............  və ............. arasındakı münasibətlərin də formasını dəyişir.
1.bəndləri
2.imkanları
3.səviyyələri
4.altbölümləri
5.funksiyaları

• 1, 4, 5
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 3, 4, 5
• 2, 3, 4

138.  Yenidən qurulan dövlət  konsepsiyasının ilkin prinsiplərinə aid deyil:

• Bütün variantlar doğrudur
√ dövlətə mütləq bəla kimi deyil, kollektiv fəaliyyət üsulu və ictimai problemlərin həlli kimi baxılmır

• səmərəli dövlət informasiya cəmiyyətinin və biliklər iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olmalıdır, böyük, mərkəzləşdirilmiş və
standartlaşdırılmış bürokratiya keçmişdə qalmalıdır

• dövlət idarəetməsinin problemi insanlar (bürokratiklər) deyil,  bürokratik sistemin özüdür
• bütün vətəndaşlar üçün imkanların bərabərliyinin təmin olunması prinsipinə əsaslanmaq zəruridir



139. Elektron hökumət  nədir?

• elektron hökumət çərçivəsində vətəndaşların öz maraqlarının müdafiə və dövlətlə əməkdaşlıq formalarının təyinolunma atributudur
√ informasiya cəmiyyəti üçün xarakterik dövlət idarəetməsinin həyata keçirilmə konsepsiyasıdır
• dövlətdə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə malik şəxslər və idarələr yığımıdır
• elektron hökumətin təqdim etdiyi müəyyən imkanlardan istifadə üsullarıdır
• hökumətin və dövlətin daha səmərəli qarşılıqlı təsir üsuludur

140. Açıq Açar Kriptoqrafiyasından nə üçün istifadə edilir?

√ Elektron imza və açıq açar şifrələməsi
• Mübadilə olunan məlumatın şifrələnməsi
• Subyekt haqda məlumatlar və onun açıq açarı
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• SM yoxlayır, sertifikat verir və bu sertifikatların fəaliyyətini tənzimləyir

141. PKI modelini təşkil edən komponentlərə aşağıdakılardan hansı aid deyil

• Sertifikat Mərkəzləri
• Qeydiyyat Mərkəzləri
• Saxlama bazaları
√ Məlumat kitabçaları
• Sertifikat sahibləri

142. Dövlət Proqramında e-hökumətin yaradılmasının üçüncü mərhələsində nəzərdə tutulmuşdur:

• Dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə transformasiyası, e-səhiyyə, e-təhsil, e-mədəniyyət, e-demokratiya və s. kimi
layihələrin həyata keçirilməsi

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

√ Dövlət idarəetməsinin bütün səviyyələrində inzibati reqlamentlərin (prosedurların) standartlaşdırılması və rəsmiləşdirilməsi, “e-
hökumət”in vətəndaşlarının və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edən müxtəlif xidmətlərinin inkişafı

• E-hökumətin baza komponentlərinin yaradılması: “e-hökumət” portalı şlüzü, bank sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə üçün “ödəniş şlüzü”, milli
identifikasiya sistemi, dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu

• “E-hökumət” infrastrukturunun yaradılması mərhələsində “E-hökumət” portalının qurulması və informasiya xidmətinin göstərilməsi.

143. Dövlət Proqramında e-hökumətin yaradılmasının birinci mərhələsində nəzərdə tutulmuşdur:

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Dövlət orqanları və təşkilatlarının fəaliyyətinin yeni şəraitə transformasiyası, e-səhiyyə, e-təhsil, e-mədəniyyət, e-demokratiya və s. kimi
layihələrin həyata keçirilməsi

√ “E-hökumət” infrastrukturunun yaradılması mərhələsində “E-hökumət” portalının qurulması və informasiya xidmətinin göstərilməsi.

• E-hökumətin baza komponentlərinin yaradılması: “e-hökumət” portalı şlüzü, bank sistemi ilə qarşılıqlı əlaqə üçün “ödəniş şlüzü”, milli
identifikasiya sistemi, dövlət orqanlarının vahid şəbəkə infrastrukturu

• Dövlət idarəetməsinin bütün səviyyələrində inzibati reqlamentlərin (prosedurların) standartlaşdırılması və rəsmiləşdirilməsi, “e-
hökumət”in vətəndaşlarının və dövlət orqanlarının fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edən müxtəlif xidmətlərinin inkişafı

144.  Keyfiyyətli idarəetmə  (Good Governance) yanaşma metodologiyasına uyğun olmayan keyfiyyət xarakteristikasını seçin.

• hakimiyyətin vətəndaşlar qarşısında hesabat verməsi
• nəticəvilik, səmərəlilik və faydalılıq
• qaydaların aliliyinin tanınması
• hakimiyyətin və onun qərarlarının şəffaflığı
√ bərabərlik və ayrıseçkiliyin qəbul edilməsi

145. İnkişaf etmiş dünya ölkələrində elektron hakimiyyət və idarəetmənin tətbiqi  hökumətin yenidən qurulması  konsepsiyasının əsaslandığı
prinsiplərə aid deyil:

• yerli cəmiyyətlərə böyük səlahiyyətlərin verilməsi
• dövlət strukturunun çevikliyinə və innovasiyalılığına yönələn missiyaların yerinə yetirilməsi



√ hökumət üçün xidmətlər təqdim edə biləcək strukturların rəqabətinin qeyri-zəruriliyi
• uzunmüddətli planlaşdırma, profilaktika və qabaqlama üsulları ilə daha az xərclərlə problemlərin həlli
• dövlət strukturunun pulun xərclənməsinə deyil, onun qazanılmasına yönəldilməsi

146. ................. verilmiş açar sözlərə görə sənədlərin axtarılması üçün nəzərdə tutulmuş xidmət növüdür.

√ WAIS
• TELNET
• GOPHER
• FTP
• USENET

147. Elektron poçt hansı üstünlüklərə malikdir?

•  verilənlərin mübadiləsinin yüksək sürəti
√ bütün cavablar doğrudur
•  artiq tərtib edilmiş məktubun yenidən redaktəsi
•  eyni zamanda məktubun bir neçə ünvana göndərilməsi
•  göndərilməyə sərf olunan aşaği xərclər

148. Kommunikasiya şəbəkəsinə hansı komponentlər daxildir?

√ ötürücü, qəbuledici, məlumat və ötürmə vasitələri
• ötürücü, məlumat və ötürmə vasitələri
• ötürücü və qəbuledici
• ötürücü, qəbuledici və məlumat
• qəbuledici, məlumat və ötürmə vasitələri

149. Seçilmiş serverli şəbəkələrin üstünlükləridir:

√ informasiyanın etibarlı mühafizə sistemi, yüksək sürət
• yüksək etibarlılıq, aşağı dəyər
• yüksək etibarlılıq, yüksək sürət
• informasiyanın etibarlı mühafizə sistemi, aşağı dəyər
• yüksək sürət, aşağı dəyər

150. Birranqlı şəbəkələrin üstünlüklərinə aiddir:1. yüksək etibarlılıq; 2. aşağı dəyər; 3. yüksək sürət; 4. idarəetmənin sadəliyi;
5. informasiyanın etibarlı mühafizə sistemi.

• 3,4,5
• 1,2,3
• 2,4,5
• 2,3
√ 1,2

151. Kompyuter şəbəkələri  hansı struktur əsasında qurulmuşdur?

• halqa
• ulduz
• qarışıq
√ ierarxik
• relyasiya

152. Elektron poçt ünvanında @ işarəsindən sonra nə yazılır?

• serverin kodu
• istifadəçinin adı
√ serverin adı
• topologiyanin növü
• istifadəçinin IP-ünvanı



153. FTP (File Transfer Protocol)  nədir?

√ kompyuterlərarası faylların ötürülmə protokolu
• uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsir
• İnternetin ən populyar xidmət növü
• açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi
• İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplar

154. Telnet nədir?

• açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi
• İnternetin ən populyar xidmət növü
• kompyuterlərarası faylların ötürülmə protokolu
√ uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsir
• İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplar

155. Usenet telekonfrasları nədir?

• kompyuterlərarası faylların ötürülmə protokolu
• İnternetin ən populyar xidmət növü
• açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi
√ İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplar
• uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsir

156. HTML (Hypertext Markup Language) nədir?

• hipermətni sənədlərin təşkili protokolu
• müxtəlif tip infor¬ma¬siyanı özündə saxlayan mətn
• faylların ötürülmə protokolu
√ hipermətnin nişanlanması dili
• hipermətni sənədlərin ötürülməsi protokolu

157. Seçilmiş serverli şəbəkələrin çatışmazlıqlarından biridir:

• işçi stansiyaların sayına məhdudiyyət qoyulmaması
• stansiyaların proqram təminatının dəyişilməsi və yeniləşməsində olan çətinliklər
√ şəbəkənin etibarlılığının və sürətinin serverdən asılı olması
• şəbəkənin idarə olunmasının müxtəlifliyi
• şəbəkə işinin səmərəliliyinin stansiyaların sayından asılılığı

158. Birranqlı şəbəkələrin çatışmazlıqlarından biridir:

• bir kompyuterin server kimi seçilməsinə çəkilən xərclərin yüksək olması
• aşağı dəyər
• yüksək etibarlılıq
√ şəbəkənin idarə olunmasının müxtəlifliyi
• şəbəkənin etibarlılığının və sürətinin serverdən asılı olması

159. Şəhər, əyalət və kiçik ölkələrin istifadəçilərini özündə birləşdirən şəbəkə necə adlanır?

√ regional
• korporativ
• qlobal
• beynəlxalq
• lokal

160. World Wide Web (World Wide Web - WWW) nədir?

• kompyuterlərarası faylların ötürülmə protokolu



√ İnternetin ən populyar xidmət növü
• açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi
• İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplar
• uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsir

161. WAİS (Wide Area İnformation Servers)  nədir?

• kompyuterlərarası faylların ötürülmə protokolu
• uzaqlaşdırılmış kompyuterlə qarşılıqlı təsir
• İnternetin ən populyar xidmət növü
√ açar sözlərə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi
• İnternetin tərkibinə daxil olan diskussion qruplar

162. Məlumatların qəbul edilməsi protokoludur:

√ POP
• SMTP
• HTML
• HTTP
• FTP

163. Metaaxtarış sistemlərinə aid olanı seçin:

√ www.37.com
• www.hotbot.com
• www.exsite.com
• www.aport.ru
• www.yandex.com

164. Marker nədir?

• şəbəkənin  ötürmə mühitinə qoşulmuş istənilən qurğudur
√ xüsusi bitlər ardıcıllığı ilə təchiz olunmuş paketdir
• istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş fərdi kompüterdir
• bütün cavablar doğrudur
• kompüterlərin rabitə kanalları ilə məntiqi birləşmə sxemidir

165. Qovşaq nədir?

√ şəbəkənin  ötürmə mühitinə qoşulmuş istənilən qurğudur
•  istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulan kompüterdir
• kompüterlərin rabitə kanalları ilə məntiqi birləşmə sxemidir
• bütün cavablar doğrudur
•  istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş fərdi kompüterdir

166. Qlobal şəbəkənin baza protokolu hansıdır?

√ TCP/İP
• HTTP
• HTML
• SMTP
• FTP

167. Eyni zamanda bir neçə axtarış sistemlərində axtarışı həyata keçirən xüsusi sistemlər necə adlanır?

• ixtisaslaşmış axtarış sistemləri
• indeksli axtarış sistemləri
• sadə axtarış sistemləri
• mürəkkəb axtarış sistemləri
√ metaaxtarış sistemləri



168. Ethernet şəbəkəsi hansı tipli topologiyaya əsaslanır?

• ulduz
• ierarxik
• halqa
• qarışıq
√ şin

169. Şəbəkə topologiyasının lokal şəbəkələr üçün xarakterik olan əsas növləri         hansılardır?

• şin, qarişiq, ağac
• ulduz, qarişiq, ierarxik
• şəbəkə, ulduz, halqa
• şin, ierarxik, ağac
√ şin, ulduz., halqa

170. Şəbəkə qovşaqlarının rabitə kanalları ilə məntiqi birləşmə sxemi necə adlanır?

• Kommunikasiya
• Relyasiya modeli
• Abonent sistemi
√ Topologiya
• Şəbəkə modeli

171. İstifadəçilərə təqdim olunan şəbəkə resurslarının mənbəyi olan kompyuterlər qlobal şəbəkələrə .............. vasitəsilə qoşulur.

• brauzerlər
• drayverlər
√ provayderlər
• işçi stansiya
• serverlər

172. ............  arxitekturası şəbəkədə kompyuterlərin qarşılıqlı təsir modelidir.

• məsələ-işçi stansiya
√ müştəri-server
• fayl-server
• mənbə - qəbuledici
• abonent – kompyuter

173.

Fayl-serverlərin əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

1.Şəbəkə istifadəçilərinin verilənlərini özündə saxlayır, onların bu verilənlərdən istifadəsini təmin edir
2.Onlar istənilən əməliyyat sistemi altında işləyir
3.Fayl-serverlər çox böyük həcmli əməli yaddaşa və sərt diskə malik kompyuterlərdir
4.Fayl-serverlərin başlıca resursu fayllardır
5.Fayl-serverlər kiçik həcmli əməli yaddaşa və sərt diskə malikdir

√ 1,3, 4
• 1, 2,4
• 1, 4, 5
• 1, 4, 5
• 1, 2, 3

174. Şəbəkənin topologiyası nədir?

• şəbəkənin  ötürmə mühitinə qoşulmuş istənilən qurğudur
•  istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulan kompüterdir
√ kompüterlərin rabitə kanalları ilə məntiqi birləşmə sxemidir
• bütün cavablar doğrudur



• istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş fərdi kompüterdir

175. İşçi stansiya - ...

• istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulan kompüterdir
√ verilənlərin ötürülmə aparaturası və elektrik siqnallarının ötürüldüyü fəza və ya rabitə xətləridir
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsidir
• verilənlərin mənbəyidir
• istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş fərdi kompüterdir

176. Ötürmə vasitələri...

√ verilənlərin ötürülməsini təmin edən xüsusi aparatura və fiziki ötürücü mühitdir
• verilənlərin mənbəyidir
• verilənlərin ötürülmə aparaturası və elektrik siqnallarının ötürüldüyü fəza və ya rabitə xətləridir
• ötürmə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formatlı ədədi verilənlərdir
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsidir.

177. Fiziki ötürücü mühit nədir?

√ verilənlərin ötürülmə aparaturası və elektrik siqnallarının ötürüldüyü fəza və ya rabitə xətləridir
• ötürmə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formatlı ədədi verilənlərdir
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsidir
• verilənlərin mənbəyidir
• verilənlərin ötürülməsini təmin edən xüsusi aparatura və fiziki ötürücü mühitdir

178. ............  axtarış sistemləri müəyyən mövzu üzrə informasiyanın axtarışına istiqamətləndirilmiş sistemlərdir.

√ İxtisaslaşmış
• Indeksli
• Sadə
• Mürəkkəb
• Metaaxtarış

179. Hansı yazılış döğrudur?

√ http://www.cit.az/fayl1/index.html
• http:\\www.cit.az\fayl1\index.html
• http:\\www.cit.az.fayl1/index.html
• http:/www.cit.az/fayl1/index.html
• http://www.cit.az\fayl1/index.html

180. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) nədir?

• hipermətni sənədlərin təşkili protokolu
• hipermətnin nişanlanması dili
• faylların ötürülmə protokolu
• müxtəlif tip infor¬ma¬siyanı özündə saxlayan mətn
√ hipermətni sənədlərin ötürülməsi protokolu

181. Token Ring şəbəkəsi hansı tipli topologiyaya əsaslanır?

• ulduz
• ierarxik
√ halqa
• qarışıq
• şin

182. Arcnet şəbəkəsi hansı tipli topologiyaya əsaslanır?



• ierarxik
• şin
√ ulduz
• qarışıq
• halqa

183.

Hansı mülahizə doğrudur?
1.Qlobal şəbəkə müxtəlif ölkələrdə, qitələrdə yerləşən abonentləri birləşdirir
2.Ötürücü verilənləri qəbul edən, qəbuledici isə verilənləri ötürən qurğudur
3.Fiziki ötürücü mühit verilənlərin ötürülmə aparaturası və elektrik siqnallarının ötürüldüyü fəza və ya rabitə xətləridir
4.İstənilən kommunikasiya şəbəkəsi yalnız ötürücünü və qəbuledicini özündə saxlayır

√ 1,3
• 3,4
• 1, 4
• 2, 4
• 1, 2

184. Rəssamlıq və arxitektura informasiyanın hansı növünə aid edilir (Sürət 22.09.2015 12:02:13)

• sözlü
• şifahi
√ vizual
• səsli
• yazılı

185. Tranzaksiya xərcləri nədir?  (Sürət 22.09.2015 11:55:10)

• Bazar xərcləri
• Firmadaxili xərclər
• İstehsal xərcləri
• İşçilərin işə götürülməsi ilə bağlı xərclər
√ Sövdələşmənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclər

186. Elm və ədəbiyyat informasiyanın hansı növünə aid edilir, (Sürət 22.09.2015 12:02:07)

•  şifahi
• yazılı
√ sözlü
• səsli
• vizual

187. Amazon.com internet mağazası kim tərəfindən yaradılmışdır?

√ Cef Bezos
• R.H.Donell
• Pyer Omidyar
• Kris Aqarpao
• Cefri Skoll

188. eBay Butterfield and Butterfield auksionunu neçənci ildə əldə etmişdir?

√ 1999
• 1995
• 1996
• 1997
• 1998

189. Ebay əsasən hansı ticarət növündədir?

• B2B



• B2G
√ B2C
• C2C
• C2B

190. Ebayın ən son əldə etdiyi nailiyyəti:

• eBay craiglist.org da 25 faiz aksiyalara sahib olması
• alman firması Marktplaatsı ələ keçirməsi
• Korean online trading company firmasının aksiyalarına sahib olması
• Hindistanın Baaze.com saytına 50 milyon dollar ödəməklə sahib olması
√ Skype kampaniyasının 30 faiz səhmlərini  əldə edməsi

191.

İnternet auksionunun adi auksiondan fərqi kimi qeyd edilən mülahizələrdən düzgün olananı seçin:
Alıcıların bilavasitə iştirakı olmadan distant aparılması
2. Bu cür auksionlarda iştirak edənlər yer kürəsinin ixtiyari yerində yerləşə bilərlər.
3. Adi auksiondan fərqli olaraq internet auksion alıcıların bilavasitə iştirak etmədən distant aparılır.

• 2,3
• yalnız2
• yalnız 3
√ hamısı
• 1,2

192. eBay-ın ilk prezident kimi kim təyin edilmişdir?

√ Cefri Skoll
• R.H.Donell
• Tim Berners-Li
• Pyer Omidyar
• Kris Aqarpao

193. Neçənci ildə eBay PayPal ödəmə sistemini 1.5 milyard dollara alır?

√ 2002
• 2001
•  1997
• 1998
• 1999

194. AuctionWeb  adlı  onlayn auksion neçənci ildə kim tərəfindən yaradılmışdır?

√ Pyer Omidyar
• Tim Berners-Li
• R.H.Donell
• Meq Vitman
• Kris Aqarpao

195. eBay-a ən böyük müvəffəqiyyət hansı satış növü gətirdi?

• Fiksə olunmuş qiymətlə satış
• “İkinci əl” satışı
• Birbaşa məhsul satışı
• Reklam xarakterli elanlar
√ Auksiondan satış

196. Hər gün orta hesabla eBAYdan neçə kateqoriyadan nə qədər məhsul təqdim olunur?

• 40000 kat.dan  30 mln məhsul
• 40000 kat.dan  20 mln məhsul



√ 30000 kat.dan  20 mln məhsul
• 30000 kat.dan  15 mln məhsul
• 20000 kat.dan  20 mln məhsul

197. Ebayın dünyada ən böyük auksionu kimi neçə qeydiyyatçısı var?

• 13 mln
• 12 mln
√ 15mln
• 14 mln
• 10 mln

198. Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstərin: (Sürət 22.09.2015 13:13:02)

• B2A
√ C2Q
• B2B
• B2G
• C2C

199. Elektron kommersiyanın texnoloji əsasını nə təşkil edir? (Sürət 22.09.2015 13:12:36)

• Lokal şəbəkə
• Regional şəbəkə
√ Qlobal şəbəkə
• Ekstranet
• İntranet

200. Elektron bazar nədir? (Sürət 22.09.2015 13:12:18)

• Layihə üzrə birgə fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, qrup qərarının qəbulu və i.a. Üçün işləyən komanda üzvləri qruplarını dəstəkləyən
informasiya sistemlərinin ümumi adıdır

• Bütün cavablar düzdür
• Müştərək biznes etmək üçün çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən informasiya sistemidir

√ Çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən, informasiya, mallar və xidmətlər mübadiləsinə xidmət edən, habelə ödənişləri həyata
keçirməyə imkan verən informasiya sistemidir

• Məlumat bazalarını idarəetmə sistemləridir

201. Aşağıdakı ifadələrdən hansı giriş logistikasına aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:10:28)

•
Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək
imkanı yaradır, bəzi firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla da məhsulları və
xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

• Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət.

√
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,  «Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

•
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün
fəaliyyət göstərən kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə istifadəni nəzərdə tutan
etimada əsaslanır.

•
Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan
keçən birbaşa satışlar, real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları,  aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi qiymətləri modelini
göstərmək olar.

202. Aşağıdakı ifadələrdən hansı istismar prosesinə aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:10:14)

√
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün
fəaliyyət göstərən kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə istifadəni nəzərdə tutan
etimada əsaslanır.

•
Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək
imkanı yaradır, bəzi firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla da məhsulları və
xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.



• Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət.

•
Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan
keçən birbaşa satışlar, real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları,  aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi qiymətləri modelini
göstərmək olar.

•
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,  «Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

203. Aşağıdakı ifadələrdən hansı çıxış logistikasına aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:09:55)

•
Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək
imkanı yaradır, bəzi firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla da məhsulları və
xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

• Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət.

•
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,  «Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

•
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün
fəaliyyət göstərən kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə istifadəni nəzərdə tutan
etimada əsaslanır.

√
Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan
keçən birbaşa satışlar, real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları,  aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi qiymətləri modelini
göstərmək olar.

204. Aşağıdakı ifadələrdən hansı marketinq prosesinə aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:09:31)

•
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,  «Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

• Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət.

√
Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək
imkanı yaradır, bəzi firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla da məhsulları və
xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

•
Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan
keçən birbaşa satışlar, real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları,  aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi qiymətləri modelini
göstərmək olar.

•
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün
fəaliyyət göstərən kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə istifadəni nəzərdə tutan
etimada əsaslanır.

205. Məlumat bazalarının idarə olunması sistemlərinin funksiyalarına aşağıdaılardan hansı aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:08:55)

√ İnformasiyanın qorunması və axtarışı kompüter informasiya sistemlərinin əsas əməliyyatlarıdır.
• Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
• Təşkilati strukturun mərkəzi yaddaşında strukturlaşdırılmamış mətn məlumatlarının axtarışının səmərəli üsulunu təmin edir.

• Birgə məlumat bazalarından və qrafiklərin tərtibi proqramlarından istifadə edərək, təşkilat işçi qrupda iş qrafiki ilə bağlı şəxsi
münaqişələri minimallaşdırır;

• Sənəd dövriyyəsinin avtomat¬laşdırılmasının tətbiqi yoxlanılması və işlənilməsi, habelə müəyyən insanlar − müşahidəçi, menecer,
vitse-prezident və i.a. tərəfindən bəyənilməsi tələb edilən ofis əməliyyatlarının istənilən növünü əhatə edir

206. Virtual korporasiyanın əsasını təşkil edən elementlərə aiddir?  (Sürət 22.09.2015 13:10:57)

• sistemlərinin baza infrastrukturu
√ variantların hamısı
• virtual dəyər zəncirləri
• informasiya texnologiyalarının infrastrukturu
• alıcıların virtual birlikləri

207. Metrikalar nədir? (Sürət 22.09.2015 13:11:41)

• Layihələrin idarə olunmasının həyat dövrünün vacib köməkçi proseslərindən biridir
√ Spesifikasiyalar əsasında həm layihəni, həm də məhsulun reallaşdırılma¬sını qiymətləndirən ölçmə meyarları və metodlarıdır
• Bütün cavablar doğrudur
• Prosedurların, hərəkətlərin, texnologiyaların, metodların və vərdişlərin praktiki və əlverişli sistemidir



• Layihənin idarə edilməsi məsələlərini həll etməyə və onun başa çatdırılması kursunu müəyyənləşdirməyə imkan verən fəaliyyətdir

208. Rəqəmsal iqtisadiyyatın hazırda  inkişafına təsir göstərən başlıca amil:

√ Rəqəmsal uçurum
• Əhalinin adaptasiya müddəti
• maarifləndirmənin olmaması
• Dövlətin rolu
• heç biri

209. Klassik iqtisadiyyatda əsas kapital puldursa rəqəmsal iqtisadiyyatda əsas kapital :

√ informasiya kapitalı
• elektron pul
• heç biri
• qiymətli kağızlar
•  çek

210.
. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına  birbaşa mane olan amillər sirasını seçin:
1. Dünya nəhənglərinin Rİ-tin əleyhinə olması    2. Rəqəmsal uçurum
3. Texnoloji çatışmazlıq                4. İqtisadiyyatın zəif olması

• 4
• 1,2,4
• 1,3
• 1
√ 1,2,3

211. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı ilə nəticələnə bilər:

• maddi tarazlıq
• texnoloji bərabərlik
• iqtisadi tarazlıq
• bərabər hüquqluq
√ liberal tarazlıq

212. 1990 cı illərdən başlayaraq inkişaf etmiş ölkələrlə dünyanın digər ölkələri arasında əhəmiyyəli fərqlər əsasən nə ilə bağlı olmuşdur?

• Rəqəmsal iqtisadiyyatla
• İqtisadiyyatla
• Təhsillə
√ Texnologiyalarla
• İnternet marketiqnlə

213. Dünyanın müvəffəqiyyətli ölkələrinin göstərilməsində aşağıdakı parametrlərdən hansı istifadə edilmir?

• İnnovasiya ve texnolgiyalar
• İdarəetmə
√ ÜDM
• İqtisadiyyat
• Sosial kapital

214. Dünyanın müvəffəqiyyətli ölkələrinin göstərilməsində aşağıdakı parametrlərdən hansı istifadə edilmir?

• Təhlükəsizlik
√ Əhali sayı
• Ömür hədii
• İqtisadiyyat
• Təhsil



215. Rəqəmsal demokratiya nədir? (Sürət 22.09.2015 13:17:03)

• elektron hökumətin təqdim etdiyi müəyyən im¬kan¬lardan istifadə üsullarıdır
• dövlətdə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə malik şəxslər və idarələr yığımıdır
• informasiya cəmiy¬yəti üçün xarakterik dövlət idarəetməsinin həyata keçirilmə konsepsiyasıdır
√ elektron hökumət çərçivəsində vətəndaşların öz maraqlarının müdafiə və dövlətlə əməkdaşlıq formalarının təyinolunma atributudur
• hökumətin və dövlətin daha səmərəli qarşılıqlı təsir üsuludur

216. Elektron kommersiya bazarında neçə növ xidmət mövcuddur? (Sürət 22.09.2015 13:16:45)

• 3
• 5
√ 4
• 2
• 6

217. Back-Office nədir? (Sürət 22.09.2015 13:16:30)

√ məsafədən mağazanı idarə etmək üçündür
• malları və xidmətləri müştəriyə nümayiş etdirən mexanizmdir
• istifadəçiyə tarif qismində cavab verən
• istifadəçinin İnternet hipermühitində sərbəst hərəkətini təmin edir
• elektron ödəmə sisteminə nəzarət edir.

218. İnteraktiv bazarları başqa cür necə adlandırırlar? (Sürət 22.09.2015 13:16:18)

• Virtual mağaza
√ Elektron hab
• Auksion
• İnformasiya brokeri
• Bazar cəmləşdiricisi

219. İnternet-mağaza nədir? (Sürət 22.09.2015 13:15:28)

√ “Vitrin”i İnternetdə yerləşən və İnternet vasitəsilə malın sifarişinə imkan verən mağazadır
• İnformasiya texnologiyalarının satışı üçün mağazadır
• Vitrini İnternet vasitəsilə malları tanıtmağa xidmət edən mağazadır
• elektron pulların satışı üçün mağazadır
• malları reklam etmək üçün İnternetdə yerləşdirilən mağazadır

220. Elektron ödəniş sistemlərinə aiddir: (Sürət 22.09.2015 13:15:54)

• Kredit kartları
√ Bütün cavablar doğrudur
• Elektron çeklər və veksellər
• Mikroprosessorlu kredit kartları
• Elektron pullar və cib kisələri

221. Müasir İnternet iqtisadiyyatının inkişafında ən mühüm rolu tutan WWW  dünya hörümçək toru  sistemi hansı ölkədə yaradılmışdır?

• ABŞ
• Koliforniya
√ İsveçrədə
• Norveç
• Fransa

222. MillWard Brown şirkəti tərəfindən göstərilən statistik nəticəyə görə 2011-ci ildə birinci yerdə hansı brend qərarlaşır?

• Google
√ Apple



• McDonald s
• China Mobile
• İBM

223. Rəqabət üçbucağına daxildir:

• Şərq –Avropa-Qərb
• ABŞ –Avropa –Çin
√ Qərb –İslam –Çİn
• ABŞ – ÇİN –Yaponiya
• Qərb –İslam – Avropa

224. High- tech texnologiyalardan  high-hume texnologiyalara keçidə yəni insan faktorunun dəyişməsinə nə səbəb olmuşdur?

√ Dünya iqtisadiyyatında böhran
• İnformasiya iqtisadiyyatı
• İnternetin yaranması
• Texnolji inqilab
• Təhsilin köklü dəyişikliyi

225. İnkişaf etmiş ölkələrin özündə texnoloji proqramların inkişafına mənfi təsir göstərən əsas amil hansıdır?

√ rəqəmsal iqtisadiyyatın reallaşması üçün zəif ölkələrdə uyğun bazarın olmaması
• inkişaf etmiş ölkələrdə həddindən artıq sürətlə baş verən texnolji inqilab
• İKT-nin inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında qeyri bərabər inkişafı
• İKT –nin  inkişaf etmiş ölkələr arasında qeyri bərabər inkişafı
• inkişaf etmiş ölkələrdə olan elmi texniki tərəqqi

226. Çin Xalq Respublikasının texnolji potensial indeksi təqribi olaraq nə qədər  göstərilmişdir?

• 44.4
• 88.8
√ 82.6
• 66.6
• 76.2

227. Aşağıda qeyd edilənlərdən yanlış fikri seçin: Umumilikdə müasir informasiya texnologiyalarının inkişafı aşagıdakı nəticələrə gətirib
çıxaracaqdır:

• Meta texnologiyalı dövlətlərlə rəqabətin mümkünsüzlüyü digər ölkələrin onlara hər sahədə qydsiz –şərtsiz tabe olmasına və sonda
dünyada rəqabət proseslərinin zəifləməsinə gətirib çıxaracaqdır.

√ texnologiyaların inkişafı qlobal monopolizmə gətirərək sonda öz-özünü tormozlayır
• Pulun texnologiyalar dəyər baxımından uduzmasi ilə xarakterizə olunan İnformasiya cəmiyyətinin yaranması
• Ənənəvi texnologiyaların dəyərdən düşməsi;

• Maddi məhsul istehsallı yeni texnologiyaların yeni şüuru və mədəniyyəti yaradan texnologiyalara çevrilməsi(high –tech dən high hume-
e keçid);

228.  Vasitəçilərin ləğv еdilməsi və yеni tipli vasitəçilik anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

√ Şəbəkədə işləyən yеni vasitəçilər (хüsusilə, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvəffəqiyyət qazanması artıq yеni tipli və iri
miqyasılıvasitəçilərin yaranmasına işarədir.

• Kastоmizasiya dеdikdə, kоmpaniyanın özünün hər bir müştərisinə, хüsusi оlaraq оnlar üçün nəzərdə tutulmuş məhsul, хidmət, qiymət
və çatdırılma kanallarını təmin еtmək iqtidarında оlması başa düşülür.

• Kоmpaniyalar təsdiq еdirlər ki, iki və daha artıq sahənin kəsişməsi kütləvi sayda yеni imkanlar açır.
• Heç biri

•
Insanları bir kоmpaniya daхilində bir-biri və baş kоmpyutеrlə əlaqələndirən şəbəkəyə Intranеt; kоmpaniyanı оnun malgöndərənləri və
distribyutеri ilə əlaqələndirən şəbəkəyə Еkstranеt; nəhayət, istifadəçiləri “ümumdünya infоrmasiya anbarı” ilə əlaqələndirən şəbəkəyə
isə Intеrnеt dеyilir

229. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

√ Elektron-biznesin hüquqi tənzimlənməsi səviyyəsinin aşağı olması.



• Firmaların maddi-texniki təchizat fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq cəhdləri.
• Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi.
• İnternet istifadəçiləri sayının sürətlə artması (xüsusilə, böyük şəhərlərdə).
• İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” səviyyəsinin artması.

230. Elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• Şirkətlərin tədricən kompüterləşməsi
• Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi.
√ İnformasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinin aşağı olması (xüsusilə əyalətlərdə).
• İnternet istifadəçiləri sayının sürətlə artması (xüsusilə, böyük şəhərlərdə).
• İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” səviyyəsinin artması.

231. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi.

√ Respublikada “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin böyük olması  d)2003-cü ildən başlayaraq sənaye sahələrinin dirçəlməsi və iqtisadi
artımın olması.

• Firmaların maddi-texniki təchizat fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq cəhdləri
• 2003-cü ildən başlayaraq sənaye sahələrinin dirçəlməsi və iqtisadi artımın olması.
• İnternet istifadəçiləri sayının sürətlə artması (xüsusilə, böyük şəhərlərdə)

232. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amil kimi aşağıda qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

√ Firmaların maddi-texniki təchizat fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq cəhdləri və yaxud da artması
• Respublika vergi sisteminin qeyri-təkmil olması.
• Mövcud resurslardan qeyri-səmərəli istifadə olunması.
• İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olması.
• Respublikada “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin böyük olması.

233. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amil kimi aşağıda qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

√ İnternet istifadəçiləri sayının sürətlə artması (xüsusilə, böyük şəhərlərdə).
• Elektron-biznesin hüquqi tənzimlənməsi səviyyəsinin aşağı olması
• İnformasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinin aşağı olması (xüsusilə əyalətlərdə).
• Korporativ idarə etmə səviyyəsinin aşağı olması
• Telekommunikasiya vasitələrinin zəif inkişafı

234. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amil kimi aşağıda qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

• İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olması.
• Uzun illər iqtisadi vəziyyətin qeyri-sabit olması.
√ Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi.
• Müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inhisarlaşması.
• Mövcud resurslardan qeyri-səmərəli istifadə olunması.

235. Azərbaycanda elektron-kommersiyanın inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardan hansıdır?

• Web saytların əksəriyyətinin xaotik və həddən artıq yükləniş olması potensial müştərilərin cəlb olunması və saxlanmasına mane olur.
• Maliyyə razılaşmalarının və şəxsi informasiyaların ötürülməsinin təhlükəsizliyinin təmin olunması da əsas məsələlərdəndir.

•
Reklam və internet marketinq üzrə mütəxəssislərin azlığı bu sahədə işlərin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Bu bizim “elektron
məkanımızda” pullu xidmətlərdən çox, barter və pulsuz xidmətlərin üstünlk təşkil etməsilə bağlıdır. Lakin bu sahədə vəziyyət tədricən
dəyişir.

√ Bütün variantlar düzgündür
• Tədqiqatçıların məlumatlarına görə, istifadəçi saytda 8 saniyə ərzində özünə faydalı bir şey görməsə, o öz “yoluna” davam edəcəkdir.

236. Elektron göndərişlər (spem) vasitəsilə aşağıdakılardan hansı mümkündür?

• Maraqlı təşkilatlara dilerlik və distribyutorluq təklif edilməsi.

• Biznes partnyorları və həmkarları yarmarkalara, sərgilərə, müşavirələrə, seminarlara, banketlərə, təqdimatlara və press-konfranslara
dəvət etmək.



• Maraqlanan şəxslərə öz informasiya büllütünləri və press-relizlərin göndərilməsi.
√ Qeyd edilənlərin hamısı
• Potensial istehlakçıları şirkətin məhsul və xidmətlərinin əldə olunması imkanları barədə məlumatlandırmaq.

237. C. Raypоrt və B. Yarоvski düşünürlər ki, еffеktiv hesab edilən saytlar оnların 7C adlandırdıqları özünəməxsus dizayn еlеmеntləri ilə
xaraktеrizə оlunur. Burada Ictimailik (Cоmmunity) anlayışını düzgün ifadə edən variantı seçin:

√ Saytın istifadəçilərinin öz aralarında ünsiyyət saхlamasına imkan vеrməsi.
• Saytın kоmmеrsiya müqavilələrini həyata kеçirməsi imkanları.
• Quruluş və dizayn
• Mətn, şəkillər, səslər, vidеоsıra
• Saytın «sayt-istifadəçi», «istifadəçi-sayt» və ya ikitərəfli münasibətin təmin еtməsi.

238. C. Raypоrt və B. Yarоvski düşünürlər ki, еffеktiv hesab edilən saytlar оnların 7C adlandırdıqları özünəməxsus dizayn еlеmеntləri ilə
xaraktеrizə оlunur. Burada Kоmmеrsiya (Cоmmеrcе) anlayışını düzgün ifadə edən variantı seçin:

• Saytın istifadəçilərinin öz aralarında ünsiyyət saхlamasına imkan vеrməsi.
√ Saytın kоmmеrsiya müqavilələrini həyata kеçirməsi imkanları.
• Quruluş və dizayn
• Mətn, şəkillər, səslər, vidеоsıra
• Saytın «sayt-istifadəçi», «istifadəçi-sayt» və ya ikitərəfli münasibətinin  təmin еtməsi.

239. C. Raypоrt və B. Yarоvski düşünürlər ki, еffеktiv hesab edilən saytlar оnların 7C adlandırdıqları özünəməxsus dizayn еlеmеntləri ilə
xaraktеrizə оlunur. Burada Kоmmunikasiya (Cоmmunicatiоn) anlayışını düzgün ifadə edən variantı seçin:

• Saytın istifadəçilərinin öz aralarında ünsiyyət saхlamasına imkan vеrməsi.
• Saytın kоmmеrsiya müqavilələrini həyata kеçirməsi imkanları.

• Saytın müхtəlif istifadəçilərə uyğunlaşdırıla bilməsi və ya istifadəçilərə saytı pеrsоnalizə (öz tələblərinə uyğun olaraq dəyişiklik) еtməyə
imkan vеrməsi qabiliyyəti.

• Mətn, şəkillər, səslər, vidеоsıra
√ Saytın «sayt-istifadəçi», «istifadəçi-sayt» və ya ikitərəfli kоmmunikasiyaları təmin еtməsi.

240. C. Raypоrt və B. Yarоvski düşüürlər ki, еffеktiv hesab edilən saytlar оnların 7C adlandırdıqları özünəməxsus dizayn еlеmеntləri ilə
xaraktеrizə оlunur. Burada Kastоmizasiya (Custоmizatiоn) anlayışını düzgün ifadə edən variantı seçin:

• Saytın istifadəçilərinin öz aralarında ünsiyyət saхlamasına imkan vеrməsi.
• Saytın kоmmеrsiya müqavilələrini həyata kеçirməsi imkanları

√ Saytın müхtəlif istifadəçilərə uyğunlaşdırıla bilməsi və ya istifadəçilərə saytı pеrsоnalizə (öz tələblərinə uyğun olaraq
dəyişiklik,custоmizatiоn) еtməyə imkan vеrməsi qabiliyyəti.

• Mətn, şəkillər, səslər, vidеоsıra
• Saytın «sayt-istifadəçi», «istifadəçi-sayt» və ya ikitərəfli münasibətinin  təmin еtməsi.

241. ənənəvi iqtisadiyyatda müştərilərin məmnun qalma dərəcələrinin və оnların əldə saxlanılması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
aparılmırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal necə müşahidə olunur?

√ Müştərilərin məmnun qalma dərəcəsi qiymətləndirilir
• Maliyyə nəticələri ilə parallel olaraq, markеtinq nəticələrini də qiymətləndirilir
• Markеtinqlə markеtinq üzrə mütəхəssislər məşğul оlurlar
• Heç biri
• Ticarət markasının yaradılmasında əsas məhsulun istismar хaraktеristikalarıdır

242. ənənəvi iqtisadiyyatdabaşlıca оlaraq maliyyə nəticələri qiymətləndirilir səhmdarlar üzərində fоkuslaşırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal
necə müşahidə olunur?

• Müştərilərin məmnun qalma dərəcələrinin və оnların əldə saхlanılması səviyyəsinin qiymətləndirilməsi aparılmır
• Müştərilərin məmnun qalma dərəcəsi qiymətləndirilir
• heç biri
• Markеtinqlə markеtinq üzrə mütəхəssislər məşğul оlurlar
√ Maliyyə nəticələri ilə parallel olaraq, markеtinq nəticələrini də qiymətləndirilir . Maraqlı şəхslər üzrə fоkuslaşır

243. ənənəvi iqtisadiyyatdaticarət markaları rеklam vasitəsilə yaradılırdısa yeni iqtisadiyyatda bu hal necə müşahidə olunur?



• Müştərinin mənfəətli trasaksiyaları ömürlük dəyərlilik üzərində fоkuslaşmışdır
• Əsas diqqət müştərilərin əldə saхlanmasına vеrilir
• Müştəri sеqmеntləri üzrə təşkil еdilmişdir
√ Ticarət markasının yaradılmasında əsas məhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
• Markеtinqlə hər kəs məşğuldur

244. ənənəvi iqtisadiyyatda müştərinin mənfəətli trasaksiyaları üzərində fоkuslaşırdisa yeni iqtisadiyyatda bu hal necə müşahidə olunur?

√ Müştərinin mənfəətli trasaksiyaları ömürlük dəyərlilik üzərində fоkuslaşmışdır
• Əsas diqqət müştərilərin əldə saхlanmasına vеrilir
• Müştəri sеqmеntləri üzrə təşkil еdilmişdir
• Ticarət markasının yaradılmasında əsas məhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
• Markеtinqlə hər kəs məşğuldur

245. ənənəvi iqtisadiyyatda əsas diqqət müştərilərə istiqamətlənmişdirsə yeni iqtisadiyyatda bu hal necə müşahidə olunur?

• Maliyyə nəticələri ilə parallel olaraq, markеtinq nəticələrini də qiymətləndirilir
• Ticarət markaları rеklam vasitəsilə yaradılır
• Ticarət markasının yaradılmasında əsas məhsulun istismar хaraktеristikalarıdır
√ Əsas diqqət müştərilərin əldə saхlanmasına vеrilir
• Markеtinqlə hər kəs məşğuldur

246. ənənəvi iqtisadiyyatda markеtinqlə markеtinq üzrə mütəxəssislər məşğul оlurdularsa yeni iqtisadiyyatda bu hal necə müşahidə olunur?

• Maliyyə nəticələri ilə parallel olaraq, markеtinq nəticələrini də qiymətləndirilir
• Eyni halda
• Əsas diqqət müştərilərin əldə saхlanmasına vеrilir
• Müştərilərin məmnun qalma dərəcəsi qiymətləndirilir
√ Markеtinqlə hər kəs məşğuldur

247.

İdarəetmənin əməli səviyyəsinin əsas məqsədlərini sadalayın.
1.sifarişlərin reallaşdırılma qrafiklərinin və baza iş planlarının təşkili və təshihi
2.istehsalın gedişinin planlaşdırılmış gedişdən sapmalarının təhlilini və qeydiyyatı
3.təşkilatın bütünlükdə dayanıqlı fəaliyyətinin təmini
4.arzuolunmaz sapmaların minimallaşdırılması və ya aradan qaldırılması üzrə qərarların işlənilməsi və reallaşdırılması
5.təşkilatın inkişafı üçün potensialın təşkili

• 2, 3
• 2, 5
• 1, 5
• 1, 3
√ 2, 4

248.

İdarəetmənin taktiki səviyyəsinin əsas məqsədlərini sadalayın.
1. sifarişlərin reallaşdırılma qrafiklərinin və baza iş planlarının təşkili və təshihi
2.təşkilatın bütünlükdə dayanıqlı fəaliyyətinin təmini
3.təşkilatın inkişafının perspektiv istiqamətlərinin təyini
4.qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün zəruri resursların seçimi və qiymətləndirilməsi
5.təşkilatın inkişafı üçün potensialın təşkili

• 2, 3, 4
• 3, 4, 5
• 1, 4, 5
• 1, 3, 4
√ 1, 2, 5

249.

İdarəetmənin strateji səviyyəsinin əsas məqsədlərini sadalayın.
1.təşkilatın inkişafının prioritetlər sisteminin təyini
2.təşkilatın bütünlükdə dayanıqlı fəaliyyətinin təmini
3.təşkilatın inkişafının perspektiv istiqamətlərinin təyini
4.qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün zəruri resursların seçimi və qiymətləndirilməsi
5.təşkilatın inkişafı üçün potensialın təşkili

• 3, 4, 5



• 2, 3, 4
• 1, 2, 3
√ 1, 3, 4
• 1, 4, 5

250. Qərar qəbuletmənin plan məsələlərinin reallaşmasının əməli səviyyəsində hansı funksiya  yerinə yetirilir?

• verilənləin emalı avtomatlaşdırılır və əsasən zəif strukturlaşdırılmış məsələlərin həllinə yardımçı olan modellərin reallaşdırılması təmin
edilir

• İnformasiya texnologiyasının təşkili hesabına firmada və xarici mühitdə işin cari vəziyyətinin, onların qarşılıqlı əlaqələrinin və strateji
qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri informasiyaya daxilolma təmin edilir

• təşkilatın inkişafının perspektiv istiqamətləri təyin edilir
√ iqtisadi obyektin müxtəlif funksional məsələlərinin həlli üzrə çoxlu sayda   cari əməliyyatlar yerinə yetirilir
• təşkilatn inkişaf prosesində əldə olunmuş potensial əsasında sifarişlərin reallaşdırılma qrafikləri və baza iş planları təşkil və təshih edilir

251. Qərar qəbuletmənin plan məsələlərinin reallaşmasının taktiki səviyyəsində hansı funksiya yerinə yetirilir?

• təşkilatın bütünlükdə dayanıqlı fəaliyyəti təmin edilir

• firmanın cari vəziyyəti haqqında sorğulara cavab hazırlanır və təşkilatın əməli idarəetməyə uyğun olan informasiya sellərinə nəzarət
edilir

• təşkilatın inkişafının perspektiv istiqamətləri təyin edilir

√ verilənləin emalı avtomatlaşdırılır və əsasən zəif strukturlaşdırılmış məsələlərin həllinə yardımçı olan modellərin reallaşdırılması təmin
edilir

• İnformasiya texnologiyasının təşkili hesabına firmada və xarici mühitdə işin cari vəziyyətinin, onların qarşılıqlı əlaqələrinin və strateji
qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri informasiyaya daxilolma təmin edilir

252. Qərar qəbuletmənin plan məsələlərinin reallaşmasının strateji səviyyəsində hansı funksiya yerinə yetirilir?

√ informasiya texnologiyasının təşkili hesabına firmada və xarici mühitdə işin cari vəziyyətinin, onların qarşılıqlı əlaqələrinin və strateji
qərarların qəbul edilməsi üçün zəruri informasiyaya daxilolma təmin edilir

• mütəxəssislər gündəlik əməli idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün zəruri olan informasiya məhsulları ilə təmin edilir
• təşkilatın bütünlükdə dayanıqlı fəaliyyəti təmin edilir

• firmanın cari vəziyyəti haqqında sorğulara cavab hazırlanır və təşkilatın əməli idarəetməyə uyğun olan informasiya sellərinə nəzarət
edilir

• təşkilatın inkişafı üçün potensial təşkil edilir

253. Kombinasiya edilmiş informasiya texnologiyalarının      funksiyalarına aiddir:

• iqtisadi obyektin əsas funksional məsələlərinin həlli və informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal mərkəzində - mərkəzi
serverdə - müəssisənin hesablama mərkəzində gedir.

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur

√ avtomatlaşdırılmış verilənlər bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası və birgə verilənlər bazasının istifadəsi ilə yerlərdə
funksional məsələlərin həlli proseslərinin inteqrasiyası ilə xarakterizə edilir.

• mütəxəssisin konkret məsələlərinin həlli üçün istifadəçilərin iş yerlərində quraşdırılmış hesablama texnikası vasitələrinin lokal tətbiqinə
əsaslanır.

254. Mərkəzləşdirilməmiş informasiya texnologiyalarının    funksiyalarına aiddir:

• iqtisadi obyektin əsas funksional məsələlərinin həlli və informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal mərkəzində - mərkəzi
serverdə - müəssisənin hesablama mərkəzində gedir.

• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.
• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur

• avtomatlaşdırılmış verilənlər bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası və birgə verilənlər bazasının istifadəsi ilə yerlərdə
funksional məsələlərin həlli proseslərinin inteqrasiyası ilə xarakterizə edilir.

√ mütəxəssisin konkret məsələlərinin həlli üçün istifadəçilərin iş yerlərində quraşdırılmış hesablama texnikası vasitələrinin lokal tətbiqinə
əsaslanır

255. Mərkəzləşdirilmiş informasiya texnologiyalarının  funksiyalarına aiddir:

• müxtəlif texnoloji proseslərin (yumşaq texnoloji proseslər, energetika və s.) avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur
• idarəedici personalın funksiyalarının avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

√ iqtisadi obyektin əsas funksional məsələlərinin həlli və informasiyanın emalı informasiya texnologiyalarının emal mərkəzində - mərkəzi
serverdə - müəssisənin hesablama mərkəzində gedir.



• mütəxəssisin konkret məsələlərinin həlli üçün istifadəçilərin iş yerlərində quraşdırılmış hesablama texnikası vasitələrinin lokal tətbiqinə
əsaslanır.

• avtomatlaşdırılmış verilənlər bankında bütün informasiya sisteminin konsentrasiyası və birgə verilənlər bazasının istifadəsi ilə yerlərdə
funksional məsələlərin həlli proseslərinin inteqrasiyası ilə xarakterizə edilir.

256. Bələdiyyə informasiya sistemlərinə aiddir:

• iqtisadi obyektin fəaliyyət sahələri üzrə təsnifat müxtəlif tipli müəssisə və təşkilatların istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinə
istiqamətlənmişdir

• heç biri
• inzibati idarəetmə aparatında informasiya xidməti məsələlərini həll edir və ölkənin bütün regionlarında fəaliyyət göstərir.

• konkret ərazidə yerləşən inzibati-ərazi obyektlərinin idarə edilməsi zamanı ortaya çıxan informasiya məsələlərinin həlli üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

√ yerli özünü idarəetmə orqanlarında şəhərin sosial-iqtisadi sahələrinin bəndlərinin işinə nəzarət və onun tənzimlənməsi, yerli büdcənin,
iqtisadi, sosial və təsərrüfat proqnozlarının emalının təmini üçün mütəxəssislərə informasiya xidməti fəaliyyəti göstərir.

257. Federal informasiya sistemlərinə aiddir:

• yerli özünüidarəetmə orqanlarında şəhərin sosial-iqtisadi sahələrinin bəndlərinin işinə nəzarət edir

• iqtisadi obyektin fəaliyyət sahələri üzrə təsnifat müxtəlif tipli müəssisə və təşkilatların istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinə
isti¬qamətlənmişdir

√ inzibati idarəetmə aparatında in¬for¬masiya xidməti məsələlərini həll edir və ölkənin bütün regionlarında fəaliyyət göstərir

• şəhərin sosial-iqtisadi sahələrinin tənzimlənməsi, yerli büdcənin, iqtisadi, sosial və təsərrüfat proqnozlarının emalının təmini üçün
mütəxəssislərə informasiya xidməti fəaliyyəti göstərir

• konkret ərazidə yerləşən inzibati-ərazi ob¬yektlərinin idarə edilməsi zamanı ortaya çıxan informasiya məsələlərinin həlli üçün nəzərdə
tutulmuşdur

258. Regional informasiya sistemlərinə aiddir:

• inzibati idarəetmə aparatında informasiya xidməti məsələlərini həll edir və ölkənin bütün regionlarında fəaliyyət göstərir

• şəhərin sosial-iqtisadi sahələrinin tənzimlənməsi, yerli büdcənin, iqtisadi, sosial və təsərrüfat proqnozlarının emalının təmini üçün
mütəxəssislərə informasiya xidməti fəaliyyəti göstərir

• iqtisadi obyektin fəaliyyət sahələri üzrə təsnifat müxtəlif tipli müəssisə və təşkilatların istehsal – təsərrüfat fəaliyyətinə
istiqamətlənmişdir.

• yerli özünüidarəetmə orqanlarında şəhərin sosial-iqtisadi sahələrinin bəndlərinin işinə nəzarət edir

√ konkret ərazidə yerləşən inzibati-ərazi obyektlərinin idarə edilməsi zamanı ortaya çıxan informasiya məsələlərinin həlli üçün nəzərdə
tutulmuşdur.

259. İdarəetmənin informasiya sisteminin funksiyalarına aid deyil:

• informasiyanın əməli yığımı, ötürülməsi və emalı hesabına qəbul edilən qərarların əsaslandırılma dərəcəsini yüksəldir
• bazar iqtisadiyyatı şərtləri daxilində təşkilatın idarə edilməsi ilə qərarların vaxtında qəbul edilməsinə imkan verir

• iqtisadi obyektin cari vəziyyəti haqqında idarə edən personalın informasiyalaşdırılması hesabına əməyin məhsuldarlığının artırılmasının
təmin olunmasına imkan verir

√ müxtəlif strukturlarda və idarəetmənin bütün səviyyələrində qəbul edilən qərarların razılaşdırılmasına şərait yaratmır

• vahid informasiya fondundan idarəetmənin bütün səviyyələrinin rəhbərlərinə lazım olan informasiyanın vaxtlı-vaxtında təqdim
olunması hesabına idarəetmənin səmərəliliyinin artımına nail olur

260. ............ idarəetmə olan təşkilatlar ciddi koor¬di¬nasiyalı struk-turların içərisində funksiya və səlahiyyətlərin paylanması ilə xarakterizə
olunur. Cümləni tamamlayın.

√ Mərkəzləşdirilmiş
• İnteqrasiya edilmiş İS
• Korporativ əS
• Korporativ hesablama əəbəkəsi
• Mərkəzləşdirilməmiş

261. ..............................informasiyanın emalı və idarəetmə qərarlarının qəbulu üçün nəzərdə tutulmuş informasiyanın, iqtisadi-riyazi metod
və modellərin, texniki, proqram və digər vasitələrin məcmusudur.

√ idarəetmənin informasiya sistemi
• avtomatlaşdırılmış iş yerləri
• avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi
• xidmət sistemi



• idarəetmənin informasiya texnologiyası

262. ..............   forma təşkilat daxilində strateji biznes vahidlərinin ayrılması və ya öz büdcəsi olan fəaliyyətini sərbəst planlaşdıran gəlir
mənbələri ilə xarakterizə olunur. Cümləni tamamlayın.

• Mərkəzləşdirilmiş
• İnteqrasiya edilmiş İS
• Korporativ əS
• Korporativ hesablama əəbəkəsi
√  Mərkəzləşdirilməmiş

263. ............ informasiyanın ötü¬rül¬məsi üçün bir müəssisənin qarşılıqlı əlaqədə olan lokal hesab¬lama şəbəkələrindən ibarət və territorial
cəmləşməyə malik paylanmış inteqrasiya edimiş sistemdir. Cümləni tamamlayın.

• Mərkəzləşdirilmiş
• İnteqrasiya edilmiş İS
• Korporativ əS
√ Korporativ hesablama şəbəkəsi
• Mərkəzləşdirilməmiş

264. РОРЗ, SMTP, UUCP protokollarının vəzifəsi,

• bazasında korporativ hesablama şə¬bə¬kələri abonentlərinin maraqları daxilində qlobal xidmətlər kataloqlarının təşkilini

• istifadəçilərə korporativ hesablama şəbəkəsinin kom¬mu¬nikasiya resursları ilə iş vasitələrini təqdim edən vahid istifadəçi interfeysinin
reallaşmasını

• vahid elektron poçt xidmətinin və elektron sənəd dövriyyəsinin təşkilini
• on-line və off-line rejimlərində strukturlaşdırılmış informasiyaya daxilolmanı
√ işləyən mövcud verilənlərin ötürülməsi şəbəkələrində beynəlxalq standartlar əsasında elektron poçtun mühafizəsini

265. x.500 protokollarının vəzifəsi,

• vahid elektron poçt xidmətinin və elektron sənəd dövriyyəsinin təşkilini

• istifadəçilərə korporativ hesablama şəbəkəsinin kom¬mu¬nikasiya resursları ilə iş vasitələrini təqdim edən vahid istifadəçi interfeysinin
reallaşmasını

√ bazasında korporativ hesablama şə¬bə¬kələri abonentlərinin maraqları daxilində qlobal xidmətlər kataloqlarının təşkilini
• işləyən mövcud verilənlərin ötürülməsi şəbəkələrində beynəlxalq standartlar əsasında elektron poçtun mühafizəsini
• on-line və off-line rejimlərində strukturlaşdırılmış informasiyaya daxilolmanı

266.
...........firmaya nəzərən xarici istifa¬də¬çilərə - investorlara, vergi xidmətlərinə və s. iqtisadi infor¬ma¬si¬yanın təsvirinə
yönəldilmişdir, bu halda təhlil üçün verilənlərin standart mühasibat - statistik hesabatları əsasında və digər in¬formasiya mənbələrindən
alınmış göstəricilərdən istifadə olunur. Cümləni tamamlayın.

• Dördüncü  növ məsələlər
• Beşinci növ məsələlər
√ Birinci növ məsələlər
• İkinci növ məsələlər
• Üçüncü növ məsələlər

267. Elektron hökumətin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:

• bütün kateqoriyadan olan vətəndaşlara (təqaüdçülərə, işçilərə, bizneslə məşğul olanlara, dövlət qulluqçularına və s.) elektron vasitələrlə
dövlət orqanlarının bütün xidmətlərinin təqdim edilməsi

• dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları
• vətəndaşların bütün zəruri dövlət informasiyasına sərbəst daxil olmasının təmini
√ növbəti tətbiqi qərar, mövcud struktur və münasibətlərin modernləşdirmə metodu
• informasiyanın elektron emalı, ötürülməsi və yayılması vasitələri əsasında dövlət idarəetməsinin təşkili

268. Elektron hökumət qərb anlamında hansı modullardan ibarətdir?

• ERPİİ, CRM, Workflow
• SCM, OLAP, CRM
• SCM, OLAP, CRM



• CALS, ERP, MRPII
√ G2G,  G2B,  G2C

269. Konstitusiyalı dövlətlərdə hökumətin tərkibinə daxil olmayanı seçin.

• respublika prezidenti
• nazirlər kabineti
√ monarx
• ali məhkəmə
• parlament

270. Elektron hökumətin  tətbiqinin əsas maliyyə mənbəyi  .............

• qeyri-hökumət təşkilatlarıdır
• transmilli təşkilatlardır
• beynəlxalq strukturlardır
√ dövlət büdcəsidir
• nazirlər kabinetidir

271. İKT-dən istifadə etməklə şəbəkə idarəetməsinin xarici üstünlüklərinə aiddir

• Xidmətlərin göstərilməsinin tezləşməsi
• Xidmətlərdən istifadə imkanlarının artması
• Xidmətlərin göstərilməsində innovasiyalar
√ Variantların hamısı doğrudur
• Yüksək səmərəlilik

272. İKT-dən istifadə etməklə şəbəkə idarəetməsinin daxili üstünlüklərinə aiddir,

• Təkrarlanan funksiyaların ləğvi
• Bürokratik prosedurların sadələşdirilməsi
• Daha yaxşı koordinasiya və kommunikasiya
√ Variantların hamısı doğrudur
• Transaksiyaların dəyərinin azalması

273. Bu təşkilatlararası şəbəkə, dövlət məlumatları bazası, elektron sənəd dövriyyəsi sistemi, reyestrlər və s-dir; Bu ifadə aşağıdakılardan
hansına aiddir

√ hökumət-hökumət (C2G)
• hökumət-biznes (G2B)
• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
• hökumət-biliklər (G2K)
• hökumət-vətəndaş (G2C)

274. Vətəndaşlarla dövlət arasında vergi əlaqələri, iş yerləri barədə məlumatların və tibbi informasiyaların verilməsi, seçicilərin qeydiyyatı və
səs verməsi və s. daxildir; Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir

• hökumət-hökumət (C2G)
• hökumət-biznes (G2B)
• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
• hökumət-biliklər (G2K)
√ hökumət-vətəndaş (G2C)

275. Bu lisenziyaların və icazələrin verilməsi, dövlət satınalmalarının aparılması və i.a. deməkdir; Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir,

• hökumət-hökumət (C2G)
√ hökumət-biznes (G2B)
• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
• hökumət-biliklər (G2K)
• hökumət-vətəndaş (G2C)



276. İKT-dən istifadə etməklə dövlət qeyri-dövlət ictimai təşkilatlarla (NGO) əlaqələr qurur; Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir

• hökumət-hökumət (C2G)
• hökumət-biznes (G2B)
√ hökumət-üçüncü sektor (G2N)
• hökumət-biliklər (G2K)
• hökumət-vətəndaş (G2C)

277. Sertifikasiya Mərkəzi nə ilə məşğul olur?

• [Elektron imza və açıq açar şifrələməsi
• Subyekt haqda məlumatlar və onun açıq açarı
√ SM yoxlayır, sertifikat verir və bu sertifikatların fəaliyyətini tənzimləyir
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Mübadilə olunan məlumatın şifrələnməsi

278. E-hökümət strategiyasının 5-ci mərhələsi necə adlanır,

• Məlumatın yerləşdirilməsi
• Tranzaksiya
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
√ Hökumətin transformasiyası
• Əks əlaqə

279. E-hökümət strategiyasının 4-cü mərhələsi necə adlanır

• Məlumatın yerləşdirilməsi
• Tranzaksiya
√ İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Hökumətin transformasiyası
• Əks əlaqə

280. E-hökümət strategiyasının 3-cü mərhələsi necə adlanır

• Məlumatın yerləşdirilməsi
√ Tranzaksiya
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Hökumətin transformasiyası
• Əks əlaqə

281. E-hökümət strategiyasının 2-ci mərhələsi necə adlanır

• Məlumatın yerləşdirilməsi
• Tranzaksiya
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Hökumətin transformasiyası
√ Əks əlaqə

282. E-hökümət strategiyasının 1-ci mərhələsi necə adlanır,

√ Məlumatın yerləşdirilməsi
• Tranzaksiya
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Hökumətin transformasiyası
• Əks əlaqə

283. E-hökumət infrastrukturunun funksional cəhətdən müstəqil, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan hansı konturda yaradılması nəzərdə tutulur:

• fərdi və xüsusi



√ daxili və xarici
• orta və iri
• ümumi və xüsusi
• dövlət və özəl

284. E-hökumət infrastrukturunun funksional cəhətdən müstəqil, lakin qarşılıqlı əlaqədə olan neçə konturda yaradılması nəzərdə tutulur:

√ 2
• 6
• 3
• 5
• 4

285. Dünya təcrübəsində elektron idarəçiliyin neçə əsas tipi vardır

• 2
• 6
• 3
• 5
√ 4

286. E-hökumət təkamül prosesində neçə mərhələdən keçir:

• 5
• 6
• 2
• 3
√ 4

287. Dövlətin elm, innovasiyalar və texnologiyalar sektoru ilə qarşılıqlı əlaqələridir. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir

• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
√ hökumət-biliklər (G2K)
• hökumət-hökumət (C2G)
• hökumət-vətəndaş (G2C)
• hökumət-biznes (G2B)

288. Elektron sertifikatın vacib 2 hissəsi hansılardır?

√ Subyekt haqda məlumatlar və onun açıq açarı
• İnteraktiv inteqrasiya olunmuş xidmətlər
• Elektron imza və açıq açar şifrələməsi
• Mübadilə olunan məlumatın şifrələnməsi
• SM yoxlayır, sertifikat verir və bu sertifikatların fəaliyyətini tənzimləyir

289. Gücləndirilmiş e-imzanın üstünlüklərinə aiddir

• bütünlük (integrity);
• Məsuliyyətdən yayinmanın mümkünsüzlüyü (non-repudiation).
√ Variantların hamısı doğrudur
• tanınma (authentication);
• gizlilik (confidentiality);

290. E-hökümət strategiyasının 1-ci mərhələsi - məlumatın yerləşdirilməsinə aşağıdakılardan hansı aiddir,

• İctimaiyyətlə əlaqələr şöbələri üçün məlumat
√ Variantların hamısı doğrudur
•    Səhifələrin yeniləşdirilməyən məzmunu - dövlət idarələrinin “vizit kartları”
• Hökumət orqanlarının İnternetdə baza şəklində iştirakı
• Məlumat kitabçaları



291. E -hökumət infrastrukturunun xarici konturuna aiddir,

• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
√ G2C – “hökumət-vətandaşlar” və G2B - “hökumət-biznes”
• G2G – “hökumət-hökumət”
• hökumət-biliklər (G2K)
• hökumət-vətəndaş (G2C)

292. E -hökumət infrastrukturunun daxili konturuna aiddir

• hökumət-vətəndaş (G2C)
√ G2G – “hökumət-hökumət”
• G2C – “hökumət-vətandaşlar” və G2B - “hökumət-biznes”
• hökumət-üçüncü sektor (G2N)
• hökumət-biliklər (G2K)

293. Elektron idarəçiliyin dördüncü  tipi aşağıdakılardan hansıdır

• Kibernetik ofis (Cyber Official)
• Tələb üzrə agentlik (Agency on Demand)
√ Tam “e-hökumət”
• Tranzaksiya
• Bürokratik quruluş

294. Elektron idarəçiliyin üçüncü tipi aşağıdakılardan hansıdır,

• Kibernetik ofis (Cyber Official)
√ Tələb üzrə agentlik (Agency on Demand)
• Tam “e-hökumət”
• Tranzaksiya
• Bürokratik quruluş

295. Elektron idarəçiliyin ikinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

• Kibernetik ofis (Cyber Official)
• Tələb üzrə agentlik (Agency on Demand)
• Tam “e-hökumət”
• Tranzaksiya
√ Bürokratik quruluş

296. Elektron idarəçiliyin birinci tipi aşağıdakılardan hansıdır

√ Kibernetik ofis (Cyber Official)
• Tələb üzrə agentlik (Agency on Demand)
• Tam “e-hökumət”
• Tranzaksiya
• Bürokratik quruluş

297. E-hökumət təkamül prosesində  Dövlət strukturunun transformasiyası  mərhələsinə aiddir:

• dövlət strukturları İnternetdə baza səviyyəsində iştirak edirlər və dövlət orqanları öz işləri barədə məlumatları veb-sayt vasitəsilə
verirlər.

• dövlət orqanları nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqələr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza və yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığı imkan verir.

√ vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
• dövlət hakimiyyəti nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələr aparılır.



298. E-hökumət təkamül prosesində Tranzaksiya   mərhələsinə aiddir:

• dövlət strukturları İnternetdə baza səviyyəsində iştirak edirlər və dövlət orqanları öz işləri barədə məlumatları veb-sayt vasitəsilə
verirlər.

√ dövlət orqanları nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqələr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza və yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığı imkan verir.

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
• dövlət hakimiyyəti nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələr aparılır.

299. E-hökumət təkamül prosesində  əks əlaqə - interaktiv qarşılıqlı əlaqə  mərhələsinə aiddir:

• dövlət strukturları İnternetdə baza səviyyəsində iştirak edirlər və dövlət orqanları öz işləri barədə məlumatları veb-sayt vasitəsilə
verirlər.

• dövlət orqanları nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqələr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza və yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığı imkan verir.

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
√ dövlət hakimiyyəti nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələr aparılır.

300. E-hökumət təkamül prosesində  İnformasiyanın yerləşdirilməsi  mərhələsinə aiddir:

√ dövlət strukturları İnternetdə baza səviyyəsində iştirak edirlər və dövlət orqanları öz işləri barədə məlumatları veb-sayt vasitəsilə
verirlər.

• dövlət orqanları nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında qarşılıqlı əlaqələr real vaxtda olur. Buna texnoloji baza və yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığı imkan verir.

• vahid standartlara söykənən dövlət idarəçiliyinin elektron infrastrukturunun yaradılması ilə e-hökumət keyfiyyətcə daha yüksək
mərhələyə keçir.

• Variantlar arasında doğru cavab mövcud deyil
• dövlət hakimiyyəti nümayəndələri ilə vətəndaşlar arasında ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələr aparılır.

301. 5.e-hökumət  dedikdə dövlət aparatı işinin aşkarlığını və səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə onun informasiyalaşdırılmasına yönəlmiş
kompleks tədbirlər başa düşülməlidir. Bu ifadə aşağıdakılardan hansına aiddir,

• S.А.Dyatlov (2002)
√ V.V. Turovets (2005)
• Muir və Oppenheim (2002)
• cavablar arasında doğru cavab movcud deyil
• Abramson və Mins (2001)

302. İKT-dən istifadə etməklə şəbəkə idarəetməsinin daxili üstünlüklərinə aid deyil,

• Təkrarlanan funksiyaların ləğvi
• Transaksiyaların dəyərinin azalması
• Bürokratik prosedurların sadələşdirilməsi
• Daha yaxşı koordinasiya və kommunikasiya
√ Xidmətlərin göstərilməsində innovasiyalar

303. İKT-dən istifadə etməklə şəbəkə idarəetməsinin xarici üstünlüklərinə aid deyil,

√ Transaksiyaların dəyərinin azalması
• Yüksək səmərəlilik
• Xidmətlərdən istifadə imkanlarının artması
• Xidmətlərin göstərilməsində innovasiyalar
• Xidmətlərin göstərilməsinin tezləşməsi

304. Rəqəmsal demokratiya nədir?

• informasiya cəmiyyəti üçün xarakterik dövlət idarəetməsinin həyata keçirilmə kon¬sepsiyasıdır
• elektron hökumətin təqdim etdiyi müəyyən imkanlardan istifadə üsullarıdır



• hökumətin və dövlətin daha səmərəli qarşılıqlı təsir üsuludur
√ elektron hökumət çərçivəsində vətəndaşların öz maraqlarının müdafiə və dövlətlə əməkdaşlıq formalarının təyinolunma atributudur
• dövlətdə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə malik şəxslər və idarələr yığımıdır

305. Dövlət idarəetməsində hansı dəyərlərin nəzərə alınması məsləhət görülmür?

• siyasi
• hüquqi
• sosial-siyasi
• universal təşkilati
√ şəxsi

306. Hakimiyyətin müasir tələblərə uyğun fəaliyyətinin təmini prinsipidir:

• “yeni dövlət menecmenti”
• “yenidən qurulan dövlət”
• “yenidənqurma”
• “yeni həyat tərzi”
√ “bir pəncərə”

307. Hipermətnlərə baxmaq üçün nəzərdə tutulmuş proqram deyil:

• Opera
• Google Xrome
• İnternet Naviqator
√ MS Frontpage
• Firefox Mozilla

308. Hipermətnlərin  təşkili üçün nəzərdə tutulmuş proqramdır:

• Opera
√ MS Frontpage
• İnternet Naviqator
• Google Xrome
• Firefox Mozilla

309. Internet xidmətlərinə aiddir:

√ Usenet
• SMTP
• OLE
• Token Ring
• Plug and Play

310. Internet xidmətlərinə aid deyil:

√ Internet Explorer
• FTP
• Usenet
• Telnet
• E-mail

311. LAN  hansı şəbəkəni göstərir?

• korporativ
• qlobal
• beynəlxalq
√ lokal
• regional



312. WAN  hansı şəbəkəni göstərir?

• yerli
√ qlobal
• lokal
• regional
• korporativ

313. Məlumat nədir?

• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsi
• verilənlərin ötürülməsini təmin edən xüsusi aparatura və fiziki ötürücü mühit
• istənilən formatlı verilənlər toplusu
√ ötürmə üçün nəzərdə tutulmuş müəyyən formatlı ədədi verilənlər
• verilənlərin mənbəyi

314. Stansiya nədir?

• istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi şəbəkəyə birləşdirilmiş fərdi kompyuter
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsi
√ informasiyanın qəbulu və ötürülməsi funksiyalarını yerinə yetirən aparatura
• informasiyanın qəbulu funksiyasını yerinə yetirən aparatura
• istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulan kompyuter

315. Qlobal şəbəkənin baza protokolu hansıdır?

• SMTP
• FTP
√ TCP/İP
• HTTP
• HTML

316. Mətni, qrafik, video və ya səsli informasiyanı özündə saxlayan mətn necə adlanır?

√ Hipermətn
• Qarığıq mətn
• Qarışıq format
• Çox böyük həcmli mətn
• Çox böyük həcmli sənəd

317. Açar sözlərə və ifadələrə görə İnternetdə informasiya axtarışı vasitəsi hansıdır?

• WWW
• FTP
• Usenet
• Telnet
√ Gopher

318. MAN  hansı şəbəkəni göstərir?

√ regional
• lokal
• qlobal
• korporativ
• yerli

319.

Abonent sistemlərinin teritorial yerləşməsindən asılı olaraq hesablama şəbəkələri hansı  siniflərə bölünür?

1. qlobal; 2. regional; 3. milli; 4. lokal;
5. yerli;   6. beynəlxalq



• 2, 5, 6
• 1,2,3
• 3,4,5
√ 1, 2, 4
• 1, 2, 6

320. Server nədir?

• istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən kompyuter
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin ümumi hissəsi
• istifadəçinin resurslarından istifadə etdiyi fərdi kompyuter
• istənilən informasiyanın ötürülmə sisteminin xüsusi hissəsi
√ istifadəçini müəyyən xidmətlərlə təmin edən və şəbəkəyə qoşulmuş kompyuter

321. İstehsal-istehlak nəzəriyyəsində resursdur: (Sürət 15.09.2015 14:47:05)

√ gəlir
• nemət
• vaxt
• məhsul
• əmək

322. Informasiya iqtisadiyyatında istehsal-istehlak məhsulu hansı vahidlərlə ölçülür?  (Sürət 15.09.2015 14:46:19)

• dollarla
• evro ilə
√ zamanla
• pul vahidi ilə
• ədədlə

323. Klub nemətlərinə misal göstərin: (Sürət 15.09.2015 14:47:23)

• supermarket
√ üzgüçülük hovuzu
• şəbəkə marketinqi
• firma
• ordu

324. Elektron ticarətin inkişafına səbəb hansı amil olmuşdur?

• Biznes informasiyanın çoxalması
√ Informasiya texnologiyalarının inkişafı
• Iri korporasiyaların inkişafı
• Məhsul mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi
• Biznes modellərin qurulması

325. Elektron demokratiyada prosedur aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:54:40)

• yekcins olmayan
• dinamik
√ dəyişkən
• konsensus
• əks-mərkəzləşdirilmiş

326. Elektron demokratiyada nümayəndələrin tərkibi aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:54:23)

• yekcins olmayan
√ dinamik
• dəyişkən



• konsensus
• əks-mərkəzləşdirilmiş

327. Elektron demokratiyada hakimiyyətin arxitekturası: (Sürət 15.09.2015 14:53:59)

• iyerarxik
• şəbəkə
√ əks-mərkəzləşdirilmiş
• bütün cavablar düzgündür
• mərkəzləşdirilmiş

328. Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur?  (Sürət 15.09.2015 14:53:27)

• Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən formalaşdırılır
• İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər
• İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın rəyi nəzərə alınmır
√ İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır
• İctimai həyatın mürəkkəb məsələlərin həlli müvafiq profilli mütəxəssislərin ixtisaslı rəyinə əsaslanmalıdır

329. Elektron demokratiyada seçki məsrəfləri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:53:20)

• yekcins olmayan
• müstəqim
• virtual
• konsensus
√ aşağı

330. Elektron demokratiyada seçim prinsipi aspekti aşağıdakılardan hansıdır, (Sürət 15.09.2015 14:53:13)

• yekcins olmayan
• müstəqim
• virtual
√ konsensus
• aşağı

331. Elektron demokratiyada səsvermədə iştirak aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:52:47)

• yekcins olmayan
• müstəqim
√ virtual
• konsensus
• aşağı

332. Elektron demokratiyada xarakteri aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:52:30)

• yekcins olmayan
√ müstəqim
• virtual
• konsensus
• aşağı

333. Elektron demokratiyada seçki məsrəfləri aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:52:07)

• yekcins olmayan
• müstəqim
• virtual
• konsensus
√ aşağı

334. İnformasiaya cəmiyyəti nədir? (Sürət 15.09.2015 14:41:25)



• Informasiya texnologiyasına əsaslanan cəmiyyət
• Informasiya resurslarına əsaslanan cəmiyyət
• Bilik cəmiyyətin elmi konsepsiyası
√ Postsənaye cəmiyyətinin nəzəri konsepsiyası
• Elektron demokratiyasının konsepsiyası

335. Meynstrim nədir?  (Sürət 15.09.2015 14:31:11)

• Sənaye iqtisadiyyatıdır
• Ənənəvi iqtisadiyyatdır
• Liberal iqtisadi nəzəriyyələr sistemidir
• Iqtisadi məktəbdir
√ Əsas istiqamət və ya ana xətdir

336. Təkbaşına qərar nə zaman mümkündür? (Sürət 15.09.2015 15:00:23)

• dəstək qrupunun çəkisi minimal olduğu halda
• daxili məsrəflər minimal olduğu halda
• narazı fərdlərin sayı maksimal olduğu halda
√ bütün cavablar doğrudur
• kənar məsrəflər maksimal olduğu halda

337. Elektron demokratiyanın konsensus prinsipi nəyi nəzərdə tutur?  (Sürət 15.09.2015 14:55:06)

• Mümkün alternativlərin çoxluğu özütəşkilolunan mütəxəssislər birliyi tərəfindən formalaşdırılır
• İstənilən hakimiyyət orqanının qərarı iyerarxiyanın daha yüksək səviyyəsinə aid hakimiyyət orqanı tərəfindən ləğv edilə bilər
• İctimai qərar səsverənlərin çoxluğu tərəfindən qəbul edilir və bu zaman azlığın rəyi nəzərə alınmır
√ İctimai qərarların qəbulu proseduru azlığın rəyini nəzərə almalıdır
• İctimai həyatın mürəkkəb məsələlərin həlli müvafiq profilli mütəxəssislərin ixtisaslı rəyinə əsaslanmalıdır

338. Mainstream nədir (Sürət 15.09.2015 14:34:52)

√ başlıca istiqamət
• xüsusi istiqamət
• brinci istiqamət
• ikinci istiqamət
• ümumi istiqamət

339. Empeiria nədir (Sürət 15.09.2015 14:34:17)

√ təcrübə
• nəzəriyyə
• metod
• xüsusi
• ümumi

340. İqtisadiyyat terminindən hansı anlayışları ifadə etmək üçün istifadə edilir? (Sürət 15.09.2015 14:33:54)

√ İqtisadiyyat insanın həyatı üçün zəruri olan nemətlərin yaradıldığı, bölüşdürüldüyü və bu proseslərin öyrənildiyi ictimai həyat sferasıdır
• İqtisadiyyat hər hansı subyektiv qiymətləndirmədən asılı olmayan obyektiv reallıqdır
• İqtisadiyyat nemətlərin yaradılması, bölgüsü və istifadəsi proseslərini öyrənən elmdir
• İqtisadiyyat insanın unikal şəxsi keyfiyyətləri ilə əlaqədar olan və subyektiv xarakter daşıyan şüur məhsuludur
• Maddi nemətlərin istehsal və istehlakı proseslərinin həyata keçirildiyi ictimai həyat sferasıdır

341. Informasiya cəmiyyətinin hansı meyarı daha önəmli sayılır?  (Sürət 15.09.2015 14:33:10)

• Texnoloji meyar
• Iqtisadi meyar
• Məkan meyarı



• Istehlak meyarı
√ Kreativ meyar

342. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri aşağıdakı deyil? (Sürət 15.09.2015 14:43:10)

• Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
• Təhsil səviyyəsi
• Informasiyalara tələbat
• Ictimai rifahın geniş tətbiqi
√ Elektron hökumət

343. İnformasiya cəmiyyətinin tərifini verərkən iqtisadşılar hansı meyarlardan istifadə edirlər?  (Sürət 15.09.2015 14:42:20)

√ texnoloji, iqtisadi, əmək,məkan,istehlak,kreativ
• iqtisadi,əmək,məkan,dəyər,sərvət
• kapital,dəyər,sərvət,tələbat,kreativ
• iqtisadi,əmək,pul,rifah,sosial əlaqələr
• texnoloji,dəyər,sərvət,rifah,pul

344. İnformasiaya cəmiyyətinin əsas məhsulları nədir? (Sürət 15.09.2015 14:41:50)

√ Bilik və informasiya
• Cəmiyyət və texnologiya
• Informasiya və texnologiya
• Demokratiya və informasiya
• Informasiya və cəmiyyət

345. Informasiya cəmiyyətinin meyarları hansılardır?   (Sürət 15.09.2015 14:40:56)

• Iqtisadi, əmək, zaman, məkan, istehsal, istehlak
• Texnoloji, iqtisadi, istehlak, zaman-məkan, kreativ, sosial
• Sosial-iqtisadi, texniki-texnoloji, vaxt, məkan, kreativ, mənəvi
• Elmi-texniki, sosial-iqtisadi, kreativ, zaman-məkan
√ Texnoloji, iqtisadi, əmək, məkan, istehlak, kreativ

346. Elektron demokratiyada cəmiyyət aspekti aşağıdakılardan hansıdır (Sürət 15.09.2015 14:51:34)

√ yekcins olmayan
• müstəqim
• virtual
• konsensus
• aşağı

347. CWA 14169 (mart 2002) stantartına aiddir

• elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın təsdiqlənməsi ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən istifadə olunur –
Müdafiə profili;

√ elektron imzanın yaradılması üçün təhlükəsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına və istifadəsinə dair tələblər
daxil olmaqla)

• elektron imza açarları üzrə sertifikatlaşdırma xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün tələblər
• elektron imza sertifikatlarının idarə olunması üzrə etibarlı sistemlərin təhlükəsizliyinə dair tələblər
• Elektron imzanın dövlət sektorunda istifadə olunmasına dair əlavə tələblər

348. CWA 14167-2 (mart 2002) stantartına aiddir

• elektron imzanın yaradılması üçün təhlükəsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına və istifadəsinə dair tələblər
daxil olmaqla)

• elektron imza sertifikatlarının idarə olunması üzrə etibarlı sistemlərin təhlükəsizliyinə dair tələblər

√ elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın təsdiqlənməsi ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən istifadə olunur –
Müdafiə profili;

• Elektron imzanın dövlət sektorunda istifadə olunmasına dair əlavə tələblər



• elektron imza açarları üzrə sertifikatlaşdırma xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün tələblər

349. Elektron kommersiya nədir?

• Kompüter sistemlərindən istifadə etməklə malların və xidmətlərin alınması və satılması prosesidir
• Malların, xidmətlərin, informasiyanın və ödəmələrin şəbəkə üzrə, həmçinin internet üzrə çatdırılması imkanı

• Müxtəlif növ informasiya və əməliyyat mübadiləsi: kommersiya müəssisələri, istehlakçılar arasında, həmçinin kommersiya müəssisələri
və istehlakçılar arasında

√ Bütün cavablar doğrudur
• İnternet vasitəsilə həyata keçirilən malların və xidmətlərin alınması və satılması prosesidir

350. Elektron pullar sisteminin inkişafına təsir göstərən vacib amili göstərin:

• ənənəvi ödəniş alətləri ilə müqayisədə elektron pullar vasitəsilə ödənişin üstünlüyü
• elektron qurğulardan istifadənin sadəliyi
• elektron pul ödənişlərini qəbul edən infrastrukturun inkişaf səviyyəsi
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• elektron pul sahibindən alınan komissiyanın miqdarı

351. İnternet-mağaza nədir?

√ “Vitrin”i İnternetdə yerləşən və İnternet vasitəsilə malın sifarişinə imkan verən mağazadır
• elektron pulların satışı üçün mağazadır
• Vitrini İnternet vasitəsilə malları tanıtmağa xidmət edən mağazadır
• İnformasiya texnologiyalarının satışı üçün mağazadır
• malları reklam etmək üçün İnternetdə yerləşdirilən mağazadır

352. Aqreqator nədir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
√ Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

353. Elektron iqtisadiyyat hansı proses əsasında inkişaf edib?

√ Elektron ticarət biznesi və servizinin inkişafı
• Sosial rifahın yüksəlməsi
• Həyat tərzinin yüksəlməsi
• Maddi nemətlər istehsalı
• Insanın rifahına xidmət edən obyektlərin inkişafı

354. Aşağıdakı sistemlər biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur:

• ERP
• Bİ
• ECM
• HRM
√ BİM

355. Aşağıdakı sistemlər biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur:

• ERP
• Bİ
• ECM
• HRM
√ HRP

356. Aşağıdakı sistemlər biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur:



• ERP
• Bİ
• ECM
• HRM
√ ECP

357. Elektron biznesdə biznes prosesləri nəyin hesabına avtomatlaşdırılır?

√ Informasiya sistemlərinin
• Lokal şəbəkələrin
• Web-servizlərin
• Serverlərin
• Qlobal şəbəkələrin

358. İnteraktiv birja nədir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
√ Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

359. Rəqəmsal məhsulun çatdırılması nə deməkdir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
√ Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

360. Virtual birlik nədir?

√ Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

361. Sindikator nədir?

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
√ Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

362. Xidmətlərin interaktiv tədarükçüsü hansı fəaliyyəti yerinə yetirir?

√ Aparat və proqram təminatı istifadəçilərinə xidmətlər və kömək göstərir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır

• Məhsulların qiymətinin elektron nağdsız ödənişini, daim dəyişən, bəzən də alıcının hərəkətlərinə cavab olaraq dəyişən qiymətlər və
mövcud ehtiyatlar haqqında məlumatları təklif edir

• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır
• Axtarış sistemində kontent (məzmun) təklif edərək, yaxud reklam yerləşdirərək mənfəət yaradır

363. CWA 14167-1 (mart 2003) stantartına aiddir

• elektron imzanın yaradılması üçün təhlükəsiz qurğular (kriptoqrafik açarların yaradılmasına, saxlanılmasına və istifadəsinə dair tələblər
daxil olmaqla)



√ elektron imza sertifikatlarının idarə olunması üzrə etibarlı sistemlərin təhlükəsizliyinə dair tələblər

• elektron imzanın yaradılması üçün kriptoqrafik modul: imzanın təsdiqlənməsi ilə məşğul olan qurumlar tərəfindən istifadə olunur –
Müdafiə profili;

• Elektron imzanın dövlət sektorunda istifadə olunmasına dair əlavə tələblər
• elektron imza açarları üzrə sertifikatlaşdırma xidmətlərinin yerinə yetirilməsi üçün tələblər

364. Elektron bazar nədir?

• Layihə üzrə birgə fəaliyyətin yerinə yetirilməsi, qrup qərarının qəbulu və i.a. Üçün işləyən komanda üzvləri qruplarını dəstəkləyən
informasiya sistemlərinin ümumi adıdır

√ Çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən, informasiya, mallar və xidmətlər mübadiləsinə xidmət edən, habelə ödənişləri həyata
keçirməyə imkan verən informasiya sistemidir

• Müştərək biznes etmək üçün çoxsaylı alıcıları və satıcıları birləşdirən informasiya sistemidir
• Bütün cavablar doğrudur
• Məlumat bazalarını idarəetmə sistemləridir

365. Avtomatlaşdırımış vergi idarəetmə sistemi prinsiplərinə aid deyil

• Metodik vahidlik, yəni sistem vahid metodik təlimaylar əsasında yaradılmalıdır

• Eyni səviyyəli müxtəlif obyektlərdə informasiyanın emalı üçün oxşar proqram və texniki vasitələrdən istifadə edən əməliyyatların
qruplaşdırılması

• Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin modulluğu.
• Sistem elə yaradılmalıdır ki, ora sonrada yeniliklər daxil etmək mümkün olsun.
√ Informasiyanın bir dəfə daxil edilməsi və sonra həmin informasiyadan dəfələrlə istifadə olunması imkanları

366. Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın kateqoriyasına aid olmayanı göstərin:

• C2C
• B2A
• B2G
• B2B
√ C2Q

367. Elektron biznes terminindən nə məqsədlə istifadə edilir?

√ biznes-proseslərin idarə olunması üçün kompüter texnologiyalarından istifadə ilə elektron kommersiya arasında hədd qoymaq üçün
• Malların şəbəkə üzrə və şəbəkədən kənar alqı və satqısının fərqini göstərmək üçün
• İnternetdə əqdlərin səviyyəsini müəyyən etmək üçün
• Bütün cavablar doğrudur
• Malların və xidmətlərin İnternet vasitəsilə həyata keçirilən alqı və satqı prinsiplərini aşkar etmək üçün

368. Biometrik göstəricilərin neçə növü vardır?

• 3
• 4
√ 5
• 2
• 6

369. Kriptoqrafiya zamanı neçə açardan istifadə edilir?

• 3
• 4
• 5
√ 2
• 6

370. Elektron mağazanın quruluşu neçə mexanizmdən ibarət olur?

• 3
• 4



• 5
• 6
√ 2

371. Elektron kommersiya bazarında neçə növ xidmət mövcuddur?

• 3
√ 4
• 5
• 6
• 2

372. Vergi sistemində avtomatlaşdırma obyektləri neçə səviyyə üzrə qruplaşdırılır :

• 5
√ 2
• 4
• 3
• 6

373. Aşağıdakı sistemlər biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur:

• ERP
• Bİ
• ECM
• HRM
√ ARP

374. Elektron iqtisadiyyatın inkişafına təkan verən qüvvə nə olmuşdur?

• Biznes informasiyanın çoxalması
• Məhsul mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi
• Iri korporasiyaların inkişafı
√ Informasiya texnologiyalarının inkişafı
• Biznes modellərin qurulması

375. Front-Office nədir?

• məsafədən mağazanı idarə etmək üçündür
• elektron ödəmə sisteminə nəzarət edir.
• istifadəçinin İnternet hipermühitində sərbəst hərəkətini təmin edir
• istifadəçiyə tarif qismində cavab verən
√ malları və xidmətləri müştəriyə nümayiş etdirən mexanizmdir

376. Elektron cib kisəsi hansı informasiyanı özündə saxlayir?

• Kredit kartı haqqında informasiyanı
• İstifadəçinin kimliyini təyin edən məlumatları
√ Yuxarıda sadalananların hamısını
• Elektron pullar haqqında informasiyanı
• İstifadəçinin kimliyini təyin edən məlumatları

377. Aşağıda sadalananlardan elektron kommersiyanın biznes-modelini göstərin:

• Bazar cəmləşdiricisi
• Auksion
• Kontent tədarükçüsü
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• İnformasiya brokeri



378. Ilk dəfə elektron biznes termini kim tərəfindən işlənilmişdir?

• Nikolaz Neqroponte
• Teodor Şults
√ Lui Göretner
• Saymon Kuznets
• Qari Beker

379. Elektron ödəniş sistemlərinə aiddir:

• Kredit kartları
• Mikroprosessorlu kredit kartları
• Elektron çeklər və veksellər
√ Bütün cavablar doğrudur
• Elektron pullar və cib kisələri

380. Öz sahibinə bütün dünyada eksklüziv üstünlüklər təmin edən ən prestij kart hansıdır?

• Platinum
√ Titanium
• Mastercard
• Gold карта
• Visa Classic

381. .Distent bank xidməti texnologiyalarına aid deyil:

• İnternet bankinq
• PC-banking
√ Nağd pulla bankinq
• Bankomatlardan istifadə etməklə xidmət
• Mobil bankinq

382. Elektron kommersiyanın biznes modelini göstərin:

• Virtual mağaza
• Əməliyyat brokeri
• Əks auksion
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnteraktiv birja

383. Elektron kommersiyanın texnoloji əsasını nə təşkil edir?

• Lokal şəbəkə
• Ekstranet
√ Qlobal şəbəkə
• Regional şəbəkə
• İntranet

384. Portallar neçə yerə bölünür?

• 3
• 4
• 5
• 6
√ 2

385. Back-Office nədir?

√ məsafədən mağazanı idarə etmək üçündür
• elektron ödəmə sisteminə nəzarət edir.



• istifadəçinin İnternet hipermühitində sərbəst hərəkətini təmin edir
• istifadəçiyə tarif qismində cavab verən
• malları və xidmətləri müştəriyə nümayiş etdirən mexanizmdir

386. 3.Azərbaycanda elektron rabitə sektorunda şəxsi məlumatların işlənməsi və məxfiliyin qorunması ilə bağlı Direktiv müvafiq milli
qanunvericilik neçənci ildə qəbul edilmişdir,

• 23 İyul 2004- cü il
• 14 iyun 2005-ci il
√ 12 iyul 2002-ci il
• 14 iyul 2002-ci il
• 3 iyun 2005-ci il

387.  Elektron ticarət və elektron sənəd haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə neçənci ildə AR
Prezidentinin müvafiq fərmanı verilmişdi,

• 23 İyul 2004-cü il
• 14 iyun 2005-ci il
• 12 iyul 2002-ci il
• 14 iyul 2002-ci il
√ 3 iyun 2005-ci il

388. İnteraktiv bazarları başqa cur necə adlandırırlar?

• Auksion
• Bazar cəmləşdiricisi
• Virtual mağaza
√ Elektron hab
• İnformasiya brokeri

389. İşgüzar bilik, biznes-informasiya və informasiya verilənləri birlikdə nəyi təşkil edir?  (Sürət 21.09.2015 17:10:47)

• İnternet resurslarını
• bütün cavablar doğrudur
√ informasiya resurslarını
• biznes resurslarını
• bank resurslarını

390. Qlobal menecment paradigmasınin formalaşması dövrü (Sürət 21.09.2015 17:10:33)

√ 1990-cı ilin ortalarında
• 1998-ci ildə
• 1992-ci ildə
• 1991-ci ilin axırlarında
• 1990-cı ilin əvvəllərində

391. Qlobal menecment paradigmasınin inkişafı neçə mərhələyə bölünür (Sürət 21.09.2015 17:10:19)

• dörd mərhələyə
• altı mərhələyə
√ düzgün cavab yoxdur
• beş mərhələyə
• iki mərhələyə

392. Konsensus prinsipi nədir?   (Sürət 21.09.2015 17:09:33)

√ ictimai qərarların qəbulunda azlığlın rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda rəhbərliyin rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda sahibkarların rəyinin nəzərə alınması
• ictimai qərarların qəbulunda mütəxəssislərin rəyinin nəzərə alınması



• ictimai qərarların qəbulunda çoxluğun rəyinin nəzərə alınması

393. Sosial-mədəni sahədə əmək haqqı amillərinə nə daxildir:  (Sürət 21.09.2015 17:08:45)

• ümumi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə yetirilməsi

• ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı,sosial-mədəni sahə,təşkilatının statusu, əməyin cari məhsuldarlığı, yaşayış minimumunun
kəmiyyəti

√ ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, yaşayış minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-
mədəni sahə,təşkilatının statusu,işçinin statusu,əlavə işlərin yerinə yetirilməsi, əməyin cari məhsuldarlığı

• ümumi insan kapitalı, xüsusi insan kapitalı, əməyin alternativ dəyəri, əməyin cari məhsuldarlığı
• yaşayış minimumunun kəmiyyəti, əlverişsiz əmək şəraiti,sosial-mədəni sahə, əməyin cari məhsuldarlığı

394. İnformasiya iqtisadiyyatının əsas baza prinsipləri aşağıdakı deyil? (Sürət 21.09.2015 17:06:15)

√ Elektron hökumət
• Iqtisadi azadlığın yüksək indeksi
• Ictimai rifahın geniş tətbiqi
• Informasiyalara tələbat
• Təhsil səviyyəsi

395. Amazon.com internet mağazası neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1995
• 1992
• 2000
• 1993
• 1994

396. Satılması qadagan olan məhsullar sırasına hansı  aid deyil?

• Lisenziyasız Proqramlar və oyunların satılması
√ Brend geyimlər
• Odlu silah
• Brendlərin,son dizayner işlərinin  surətini çıxardaraq satışa qoyulan məhsul
• Alkoqollu içkilərin satışı

397. eBay-da qeydiyyat ödənişi nə qədərdir?

• 50 AZN
• 100 AZN
• 10 AZN
√ Pulsuz
• 20 AZN

398.
eBayda qeydiyyat mərhələsinə aid olmayanı seçin:
1. Ad                    2. Doğum tarixi                3. Nick və parolun yaradılması                    4. Auksionda iştirak etmək                   5.
Ödənişin edilməsi

√ 4,5
• 1,5
• 3,5
• 2,3
• 1,2

399.
eBay-da məhsul alışını həyata keçirmək üçün düzgün ardıcıllığı qeyd edin:
1.Axtardığınız məhsulun seçimi                 2. Qeydiyyat               3. Feedback edilməsi                     4. Ödənişin edilməsi              5.  Bid
və ya  Buy it now  edilməsi

• 4,5.3,2,1
• 3,4.5,2,1
√ 2,1,5,4,3



• 2,3,4,5,1
• 4,5.2,3,1

400. Auksiondan satış növünə aid düzgün mülahizəni seçin:

• Satıcı öz məhsulunu əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxta qədər müəyyən edilmiş  qiymətə alıcılara təqdim edir
• Bu satış növü eBay firmasına ən böyük müfüvvəqiyyəti gətirdi.
• Ən yüksək qiymət qoyan alıcı mala sahib olur.

• Satıcı məhdud olmayan vaxt civarında  öz məhsulunu Ebay-in veb saytında yerləşdirir ki, burada da yalniz  bir  satıcının lotu orada
təqdim edilir.

√ c, d variantları düzgündür

401. Hansı ölkədə e-Bay güclü nailiyyət əldə edə bilməmişdir?

• Karey
• Hindistan
• Çin
√ Yaponiya
• İtaliya

402. Kampaniyanın indiki e-Bay adı neçənci ildə təsdiq olunub?

• 1994
• 1993
• 1995
√ 1997
• 1996

403. İnformasiya cəmiyyətində iqtisadi hakimiyyətin üstünlük təşkil edən amili hansıdır?  (Sürət 22.09.2015 12:09:13)

• İnformasiya məhsulu
• informasiya texnologiyası
• informasiya resursu
• yaradıcılıq resursu
√ fərdin yaradıcılıq qabiliyyəti

404. Mənbə aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir (Sürət 22.09.2015 12:08:53)

• Pul
• Məqsəd
√ Inkişaf
• Investisiyalar
• Vaxt

405. Ölçü vahidi aspektində kreativ kapital hansı formada təzahür edir (Sürət 22.09.2015 12:08:40)

√ Vaxt
• Inkişaf
• Məqsəd
• Investisiyalar
• Pul

406. eBay community Wiki və eBay Bloqs nədir?

• eBayda olan daha populyar axtarış sifrişləri haqqında məlumat verrən xidmət növü
• eBayın partnyorlar şəbəkəsi
• Express xidməti olub yalnız ABŞ-da yaşayan istehlakçılar üçün nəzərdə tutulub
√ Bu elə contect proyektlərdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, məhsulları təsviri blokları daxildir
• Qeyri adi və unikal axtarışını təşkil edən xidmət növü



407. Best of eBay  nədir?

√ Qeyri adi və unikal axtarışını təşkil edən xidmət növü
• düzgün cavab qeyd edilməyib
• Express xidməti olub yalnız ABŞ-da yaşayan istehlakçılar üçün nəzərdə tutulub
• Bu elə contect proyektlərdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, məhsulları təsviri blokları daxildir
• eBayda olan daha populyar axtarış sifrişləri haqqında məlumat verrən xidmət növü

408. Auksionda qeyri standart stiusiyalara aid deyil?

• Arzu olunmaz alıcının siyahıdan çıxarılması
• Ödəmədən sonra məhsulun çatdirilmaması;
• Alqı satqıda lot qiymətə müəyyən olunduqdan sonra onu dəyışdirmək cəhdi;
• Məhsul sifarişə uyğun olmadıqda onun qaytarılmasına etiraz;
√ Auksionda çatdırılma və ödəmə formalarının  dəyişdirilə bilinməməsi imkanı

409.

eBayda Fixsə edilmiş qiymətlə satış növünə aid olmayan varianti seçin:
1. Bu bölmədə  eyni satıcının digər məhsulları haqda da məlumat yerləşdirilə bilər.
2. ən yüksək qiymət qoyan alıcı mala sahib olur.
3. Satıcı öz məhsulunu əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxta qədər müəyyən edilmiş  qiymətə alıcılara təqdim edir
4. Bu satış növü eBay firmasına ən böyük müfüvvəqiyyəti gətirdi
5. Kombinə etmək də mümkündür.

• 2,3,4
• 3,4
√ 1,2,4
• 1,2,3
• 2,3

410. Auksionda qeyri standart stiusiyalara aid deyil?

• Fiksə olunmuş qiymətlə satış
• “İkinci əl” satışı
• Birbaşa məhsul satışı
• Reklam xarakterli elanlar
√ Auksiondan satış

411. Snaypinq funksiyası nədir?

√ Auksionda sərfəli münasibət qurmaq və auksionu bütün mümkün hallarda udmaq bacarığıdır.
• Qeyri adi və unikal axtarışını təşkil edən funksiya
• eBayda olan daha populyar axtarış sifrişləri haqqında məlumat verən xidmət növü

• Satıcı məhdud olmayan vaxt civarında  öz məhsulunu Ebay-in veb saytında yerləşdirir ki, burada da yalniz  bir  satıcının lotu orada
təqdim edilir.

• Alıcıların bilavasitə iştirakı olmadan distant aparılması

412. İlk Onlayn hərrac saytı neçənci ildə və kim tərəfindən yaradılmışdır?

• 1996,  R.H.Donell
• 1991,  Tim Berners-Li
√ 1995, Pyer Omidyar
• 1994, Kris Aqarpao
• 1998, Meq Vitman

413.  pozitiv , neqativ ,və ya  neytral   rəy bildirişinin yaradılmasında əsas zəruriyyət nə olmuşdur?

• Sadəcə məhsulun keyfiyyəti haqqında rəy formalaşdırmaq üçün
• Məhsul təklif edən şirkətin reklamı üçün
• qeyd edilən variantların hamısı
• Aktiv alıcı – satıcı münasibətinin yaradılması üçün
√ Aldadılma və möhtəkirlik hallarının aradan qaldırılması, şirkətin eBayda fəaliyyəti haqqında fikir formalaşdırılması üçün



414. Auksion xidmətində Ebay Pulse nədir?

• Express xidməti olub yalnız ABŞ-da yaşayan istehlakçılar üçün nəzərdə tutulub
• düzgün cavab qeyd edilməyib
√ eBayda olan daha populyar axtarış sifrişləri haqqında məlumat verrən xidmət növü
• Qeyri adi və unikal axtarışını təşkil edən xidmət növü
• Bu elə contect proyektlərdir ki, burada çatlar, forumlar, istehlakçı forumlari, məhsulları təsviri blokları daxildir

415.

Auksiondan satış növünə aid olmayan mülahizəni seçin:
Bu bölmədə  eyni satıcının digər məhsulları haqda da məlumat yerləşdirilə bilər.
2. ən yüksək qiymət qoyan alıcı mala sahib olur.
3. Satıcı öz məhsulunu əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxta qədər müəyyən edilmiş  qiymətə alıcılara təqdim edir
4. Bu satış növü eBay firmasına ən böyük müfüvvəqiyyəti gətirdi

• 2,4
• hamısı aiddir
√ 1,3
• 3,4
• 1,2

416. eBay-da Fixsə edilmiş qiymətlə satış növünə aid düzgün varianti seçin:

√ Satıcı öz məhsulunu əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxta qədər müəyyən edilmiş  qiymətə alıcılara təqdim edir
• Heç biri

• Satıcı məhdud olmayan vaxt civarında  öz məhsulunu Ebay-in veb saytında yerləşdirir ki, burada da yalniz  bir  satıcının lotu orada
təqdim edilir.

• Ən yüksək qiymət qoyan alıcı mala sahib olur.
• Satıcı məhsulun ilk qiymətini qoyulan lot vasitəsi ilə başlayır

417. e-Bayda satılan ən dəyərli məhsul hansı olmuşdur?

• Black Betsy nun beysbolisti Jo Jeksonun  bitası
• Ferrari Enzo
• Honus Vaqnerin beysbol kartı
√ Şekspirin “Prince of Tyre” əlyazması
• Grumman Gulfstream təyyarəsi

418. İdeyaların yaradıcı istehsalının ikinci prinsipinə aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:04:09)

√ təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif
xarakterlərin və müxtəlif fənlərin mövcudluğu təmin edilməlidir.

• qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı
ideyanın seçilməsi prosesindən ayrılmalıdır.

• kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü
təqribən on iki nəfərdir.

• qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir.
• bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak etməməlidirlər.

419. Innovasiyaların əsas xarakerik cəhəti nədir? (Sürət 22.09.2015 13:03:48)

• Keyfiyyətin idarə olunmasına imkan verir
• Yeni biliklərin alınmasına imkan verir
• Təşkilatların fəaliyyətində dərin yeniləşmə aparılır
• Qlobal informasiya məkanının yaranmasına imkan verir
√ Innovatora əlavə dəyər almağa imkan verir

420. İnnovasiya nə deməkdir? (Sürət 22.09.2015 13:03:15)

• Postsənaye cəmiyyətinin inkişaf nəticəsi
√ Yeni biliklərin alınması və işlənilməsinin intellektual həllinin investisiyalaşmasının nəticəsi
• Intellektual fəaliyyətin istehsala tətbiqi



• Intellektual fəaliyyətin məntiqi nəticələri
• Keyfiyyətin idarə olunması

421. Innovasiya fəaliyyəti aşağıdakı prosesi əhatə etmir? (Sürət 22.09.2015 13:02:25)

• Patenyönlü məhsulun çıxımı təmin edir
√ Qlobal informasiya məkanının yaranması
• Intellektual fəaliyyətin nəticələri tədricən və yaxud tam olaraq istifadə olunur
• Istehsalatda yüksək iqtisadi səmərəlilik təmin olunur
• Dünya standartlarına  uyğun xidmətlər təmin olunur

422. Innovasiya fəaliyyəti nə deməkdir? (Sürət 22.09.2015 13:03:28)

√ Təşkilatların strategiyasında, proseslərində radikal və tədrici dəyişikliklər
• Əməyin təşkili və idarə olunmasında intellektual fəaliyyət
• Yeni biliklərin alınması və işlənilməsi
• Keyfiyyətin idarə olunması
• Təşkilatların fəaliyyətlərinin yeniləşməsi

423. Aşağıdakı ifadələrdən hansı xidmət prosesinə aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:05:26)

√ Virtuallaşmaya misal kimi aşağıdakılar göstərilə bilər: liftlərin məsafədən monitorinqi, kommunal xidmət sayğaclarının göstəricilərinin
məsafədən toplanması, məsafədən tibbi yardım, uçuş zamanı təyyarənin mühərrikinin işinə məsafədən nəzarət.

•
Tədarükçülərin idarə olunması ticarət əməliyyatlarının şəbəkə sxeminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu sxem ehtiyatları minimuma qədər
endirməyə imkan yaradır,  «Paralel layihələndirmə» sistemlərindən istifadə olunur ki, bu da məhsulun işlənib hazırlanması üzrə çarpaz
fəaliyyət göstərən qrupların yaranmasına gətirib çıxarır.

•
Ənənəvi dəyər zəncirinin bu hissəsi şəbəkə istehsalının təşkili vasitəsi ilə virtuallaşdırıla bilər, buna misal kimi şirkətin məqsədləri üçün
fəaliyyət göstərən kənar firmaların birliyinin yaradılmasını göstərmək olar, belə birlik informasiyadan birgə istifadəni nəzərdə tutan
etimada əsaslanır.

•
Firmadan malların və xidmətlərin alıcıya göndərilməsi ilə bağlıdır, burada virtuallaşmaya misal kimi tədarükün ənənəvi yollarından yan
keçən birbaşa satışlar, real zaman rejimində aparılan bank əməliyyatları,  aviasiya şirkətinin bilet üçün xüsusi qiymətləri modelini
göstərmək olar.

•
Bu fəaliyyəti virtuallaşdıran firmalar potensial alıcılara öz məhsulları və xidmətləri haqqında təsəvvürü uzaq məsafədən əldə etmək
imkanı yaradır, bəzi firmalar potensial alıcıları öz məhsullarının işlənib hazırlanması prosesinə cəlb edir, bununla da məhsulları və
xidmətləri onlar üçün modifikasiya edirlər.

424. İdeyaların yaradıcı istehsalının birinci prinsipinə aiddir, (Sürət 22.09.2015 13:04:34)

• kiçik qruplar rəhbərdən çox asılı olurlar, böyük qruplarda isə əlaqələndirmə problemləri yaranır. İnnovasiya qrupunun optimal ölçüsü
təqribən on iki nəfərdir.

• qrupun fəaliyyətinin nəticələri iş şəraitindən asılıdır, sakitlik və xeyirxahlıq şəraiti, rahatlıq, kənar müşahidəçilərin olmaması tələb edilir.

√ qiymətləndirmə və tənqid yaradıcılığın qarşısını asanlıqla alır, ideyaların generasiyası prosesi onların qiymətləndirilməsi və ən yaxşı
ideyanın seçilməsi prosesindən ayrılmalıdır.

• təcrübənin, informasiyanın və ya ekspert ixtisasının hədsiz çoxluğu yaradıcılığa mane olur, ideyaların yaradıldığı qruplarda müxtəlif
xarakterlərin və müxtəlif fənlərin mövcudluğu təmin edilməlidir.

• bu qruplarda aqressiv, üstünlüyə, öz fikrini sırımağa meylli adamlar iştirak etməməlidirlər.

425. Rəqəmsal iqtisadiyyatın üstünlüklərinə aiddir:

• İnformasiyanın saxlanması və daşınmasında yüksək sürətin olması
√ sadalananların hamısı
• yeni iqitisadi aktivin – informasiya kapitalının meydana gəlməsi
• İnformasiya ilə müxtəlif manipulyasiyaların həyata keçirilməsinə imkan yaradılması
• Operativlik

426. Qlobal Rəqabət İndeksinə görə Azərbaycanın dünya ölkələri və MDB ölkələri sırasında uyğun olaraq müvqeyi?

√ 55 -1
• 12-3
• 65-4
• 44-1
• 34- 4



427. Texnoloji rəqəbatin zəifləməsi inkişaf etmiş ölkələrdə hansı sektorun inkişafına birbaşa təsir göstərir?

• Elektron ticarət
• Elektron kommersiya
√ Texnoloji proqramlar
• Rəqəmsal iqtisadiyyat
• İnternet

428. 2011 ci ilin göstəricilərinə görə dünyanın ən müvəffəqiyyətli ölkələri sırasında 1ci yerdə hansı ölkə durur?

• Yeni Zellandiya
√  Norveç
• İsveçrə
• Danimarka
• Avstraliya

429. İndiyədək nanotədqiqatlarla bağlı ən çox elmi nəticələr dərc etmiş ölkə :

√  ABŞ
• Cənubi Koreya
• Yaponiya
• Çİn
• Rusiya

430. Bir tərəfdən iqtisadi inkişaf ənənəvi formalardan uzaqlaşmağa çalışır , digər tərəfdən isə ənənəvi iqtisadi qanunların təsiri altına düşür –
bu fikir hansı alimə məxsusdur?

√ Ceyms Boyl
• Tomi Ahonen
• Jeff Bezos
• Tim Berners Lee
• Maykl Aldriç

431. . İnformasiya kapitalına aiddir:
1. Müəlliflik hüququ    2. Dövriyyə vəsaitləri   3. Patentlər     4. Nağd pul           5.  Maddi mülk

• 3,4,5
• 1,2,5
√ 1,2,3
• 1,2,4
• 2,3,5

432.  Iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi   əsərində ilk dəfə hansı iqtisadi termin işlədilmişdir? (Sürət 22.09.2015 13:02:54)

• Iqtisadi informasiya
• Intellektual mülkiyyət
√ Iqtisadi innovasiya
• Investisiya
• Kreativ rifah

433. Dövlət idarəetməsində hansı dəyərlərin nəzərə alınması məsləhət görülmür?  (Sürət 22.09.2015 13:26:23)

• universal təşkilati
• sosial-siyasi
• hüquqi
√ şəxsi
• siyasi

434. Hakimiyyətin müasir tələblərə uyğun fəaliyyətinin təmini prinsipidir: (Sürət 22.09.2015 13:25:51)



• “yeni həyat tərzi”
• “yeni dövlət menecmenti”
√ “bir pəncərə”
• “yenidənqurma”
• “yenidən qurulan dövlət”

435. Konstitusiyalı dövlətlərdə hökumətin tərkibinə daxil olmayanı seçin. (Sürət 22.09.2015 13:25:34)

√ monarx
• ali məhkəmə
• nazirlər kabineti
• respublika prezidenti
• parlament

436. Elektron hökumət  nədir? (Sürət 22.09.2015 13:25:06)

• elektron hökumət çərçivəsində vətəndaşların öz maraqlarının müdafiə və dövlətlə əməkdaşlıq formalarının təyinolunma atributudur
√ informasiya cəmiyyəti üçün xarakterik dövlət idarəetməsinin həyata keçirilmə kon¬sepsiyasıdır
• dövlətdə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinə malik şəxslər və idarələr yığımıdır
• hökumətin və dövlətin daha səmərəli qarşılıqlı təsir üsuludur
• elektron hökumətin təqdim etdiyi müəyyən im¬kanlardan istifadə üsullarıdır

437. Amazon.com kim tərəfindən yaradılmışdır?

• R.H.Donell
• Tim Berners-Li
• Terra Ziporyn
√ Jeff Bezos
• J.H. Snider

438. Amazon.com neçənci ildə yaradılmışdır?

• 1991
√ 1995
• 1994
• 1992
• 1993

439. B2B sistemindən istifadə edən ilk ölkə hansıdır?

• Norveç
√ Birləşmiş Krallıq
• ABŞ
• Yaponiya
• İsveçrə

440. Onlayn ticarət neçənci ildə ixtira edilmişdir?

√ 1979
• 1975
• 1978
• 1976
• 1977

441. İlk onlayn ticarət sistemini yaratmışdır:

• Tomi Ahonen , 1992
√ Maykl Aldriç
• Tim Berners Lee , 1990
• J.H. Snider və Terra Ziporyn, 1992



• Jeff Bezos 1995

442. Kredit kartları neçənci illərdə meydana gəlmişdir?

• 1950 –ci illər
√ 1980-ci illərdə
• 1970- ci illər
• 1960-ci illər
• 1979-ci il

443. Azərbaycan ilk dəfə hansı ödəniş sistemi yaradılmışdır?

• Paymate
√ Golden Pay
• Pay Pall
• Moneybookers
• Propay

444. İlk dəfə kim  hansı ildə  World Wide Web  server və brauzerini yaratdı?

• Tomi Ahonen , 1992
√ Tim Berners Lee , 1990
• Maykl Aldriç, 1979
• J.H. Snider və Terra Ziporyn, 1992
• Jeff Bezos 1995

445. İlk dəfə olaraq elektron banklar və elektron pizza mağazası  Pizza Hut  nə vaxt yaradılmışdır?

•  1990
• 1993
√ 1994
• 1992
• 1991

446. Elektron kommerisyanın əsas neçə və hansı növlər var?

• 2 – B2B , B2C
• 3- B2B, B2C,C2C
• 2- B2C , C2C
√ 4- B2B, B2C, C2C,C2B
• 1 –B2B

447. Elektron cib kisəsi hansı informasiyanı özündə saxlayir? (Sürət 22.09.2015 13:51:32)

• Elektron pullar haqqında informasiyanı
• Kredit kartı haqqında informasiyanı
• İstifadəçinin adını
√ Yuxarıda sadalananların hamısını
• İstifadəçinin kimliyini təyin edən məlumatları

448. İnteraktiv birja nədir? (Sürət 22.09.2015 13:51:13)

• Ümumi maraqları olan insanların ünsiyyət və informasiya mübadiləsi üçün virtual görüş yerini təmin edir
√ Elə bir alqı-satqı sistemidir ki, çoxsaylı alıcılar həmin sistem çərçivəsində bir çox tədarükçülərdən mal ala bilirlər
• Çoxlu miqdarda mal almaq istəyən və ona görə də topdansatış endirimlərində marağı olan insanları qruplar şəklində birləşdirir
• Proqram təminatını, multimedia və digər kompüter məhsullarını İnternet vasitəsi ilə satır və çatdırır
• Çoxsaylı mənbələrdən məzmunu və ya qoşmaları toplayır və başqa  şirkətlərə yenidən satır

449. Portallar neçə yerə bölünür? (Sürət 22.09.2015 13:52:17)



• 3
√ 2
• 6
• 5
• 4

450. Front-Office nədir?  (Sürət 22.09.2015 13:51:44)

• məsafədən mağazanı idarə etmək üçündür
• istifadəçiyə tarif qismində cavab verən
• istifadəçinin İnternet hipermühitində sərbəst hərəkətini təmin edir
• elektron ödəmə sisteminə nəzarət edir.
√ malları və xidmətləri müştəriyə nümayiş etdirən mexanizmdir

451. Elektron mağazanın quruluşu neçə mexanizmdən ibarət olur? (Sürət 22.09.2015 13:52:01)

• 5
• 6
• 3
√ 2
• 4

452. Elektron hökumətin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:  (Sürət 22.09.2015 13:52:34)

• vətəndaşların bütün zəruri dövlət in¬for¬masiyasına sərbəst daxil olmasının təmini
√ növbəti tətbiqi qərar, mövcud struktur və münasibətlərin modernləşdirmə metodu

• bütün kate¬qoriyadan olan vətəndaşlara (təqaüdçülərə, işçilərə, bizneslə məşğul olanlara, dövlət qulluqçularına və s.) elektron
va¬si¬tələrlə dövlət orqanlarının bütün xidmətlərinin təqdim edilməsi

• informasiyanın elektron emalı, ötürülməsi və yayılması va¬sitələri əsasında dövlət idarəetməsinin təşkili
• dövlət idarəçiliyində informasiya texnologiyaları

453. Elektron hökumət qərb anlamında hansı modullardan ibarətdir? (Sürət 22.09.2015 13:52:47)

• SCM, OLAP, CRM
• CALS, ERP, MRPII
• ERPİİ, CRM, Workflow
√ G2G,  G2B,  G2C
• SCM, OLAP, CRM

454.  Komptometr  kim tərəfindən yaradılmışdır?

• Şarl De Kolmar
• Vilhem Şikard
• Çarlz Bebbic
• German Hollrit
√ Dorr Felt

455.  Analitik maşın  ideyası kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?

√ Çarlz Bebbic
• Blez Packal
• Şarl De Kolmar
• German Hollrit
• Dorr Felt

456.  BASİC  alqoritmik dili nə vaxt yaradılmışdır?

• 1963
• 1962
√ 1964



• 1960
• 1890

457. Proqramlaşdırma dili olan  Short Code  nə vaxt yaradılmışdır?

• 1939
√ 1949
• 1948
• 1890
• 1929

458. Qeyd edilənlərdən hansı tarix internetin dünyada ilk dəfə meydana gəldiyi tarix hesasb olunur?

• c)1973-1974-cü illərdə TCP/İP protokolunun yaradılması
• c)1973-1974-cü illərdə TCP/İP protokolunun yaradılması
√ 1969-cu ildə Koliforniya Universitetlərinin birində iki kompüter arasında üç hərfdən ibarət elektron məktubun göndərilməsi
• b)1971-ci ildə ARPANETİN yaradılması
• c)1973-1974-cü illərdə TCP/İP protokolunun yaradılması

459. İlk dəfə olaraq 15 müxtəlif  kompüterləri vahid şəbəkədə birləşdirməyə imkan verən  ARPANET  nə vaxt yaradılmışdır?

• 1970
• 1968
• 1890
• 1969
√ 1971

460.

URL- ünvana müraciət etdikdə sorğunun yerinə yetirilməsi 4 mərhələyə bölünür. Bu mərhələıər ardıcıllığını qeyd edin:
1)Connection
2)Close
3)Request
4)Response

• 2,3,4,1,
• 2,1,4,3
• 1,2,3,4
√ 1,3,4,2
• 4,3,2,1

461. İstehlakçı (customer) ilə istehlakçı arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

• B2G
• B2C
• C2B
• G2B
√ C2C

462. Müəssisə (busines) ilə istehlakçı (customer) arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

• B2B
√ B2C
• C2B
• G2B
• C2C

463. Azərbaycanda 2009-cu ildə B2B bazarının həcmi neçə milyon dollar həcmində dəyərləndirilir?

√ 6 milyon
• 4milyon
• 3milyon
• 2 milyon



• 5milyon

464. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amil kimi aşağıda qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

• Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi.
• Şirkətlərin tədricən kompüterləşməsi.
• Özəl şirkətlərdə menecmentin səviyyəsinin getdikcə artması.
√ Sadalananların hamısı
• İnternet istifadəçiləri sayının sürətlə artması (xüsusilə, böyük şəhərlərdə).

465. Azərbaycanda elektron kommersiya bazarının gəlirsiz hesab edilməsinin ən əsas səbəbi nədir?

• Orta statistik İntenet istifadəçisi maddi təminat, texniki hazırlıq və təhsil səviyyəsinə görə orta statistik Azərbaycan  sakinindən kəskin
fərqlənir

• Dövlət müəssisələrinin bu işdə əsaslı iştirak etməməsi
• Rəqəmsal uçurum
• Qeyd edilənlərin hamısı
√ Ən əsas səbəblərdən biri İntenet istifadəçilərin sayının hələlik qeyri-kafi olmasıdır

466. Azərbaycanda İnternetin fəal inkişafı hansı illərə təsadüf edir?

√ 1999-2000
• 1997-1998
• 1996-1997
• 1995-1996
• 1998-1999

467. Spamlarin yüksək səmərə verməsinə baxmayaraq əksər marketoloqlar bundan istifadənin məsləhət görməməsinin baçlıca səbəbi nədir?

√ Onlar hesab edirlər ki, spamlar  brendin imicinə zərər vurdura bilər.
• Müştərilərin buna reaksiyası azdır
• Spamlar daha çox əlavə xərclər tələb edir
• Bütün cavablar düzgündür
• Spamlar qeyri qanuni olduğundan müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırıla bilər

468.  Poçt serverlərində spamlar ümumi məktubların neçə faizini təşkil edir?

• 50%
• 40%
√ 25%
• 60%
• 30%

469. Internetdə birbaşa marketinqin əsas aləti nədir?

• Web reklamsəhifələri
• Internetdəcəlbedicireklamlar
• b,c
• heçbiri
√ Email göndərişləri

470. Banner reklamının daha effektiv alınması üçün aşağıda qeyd edilənlər şərtlərdən hansı ödənməlidir?

• Banner mübadiləsi şəbəkələrində qeydiyyatdan keçmə
• Pulsuz (free). Banner reklamında ən vacib sözlərdən biri “pulsuz”dur

• Click here). Bannerə baxan və onunla maraqlanan istifadəçinin sonradan nə etmək lazım olduğunu bildiyini düşünmək səhv olardı.
Şəbəkədə daim təcrübəsiz istifadəçilər mövcuddur. Bannerdə Click here yazılışı bu zaman köməyə gəlir.

√ Bütün qeyd edilən şərtlər
• Bannerin tekstində yumor, böyük vəd və maraq olmalıdır.



471. Banner reklamının daha effektiv alınması üçün aşağıda qeyd edilənlər şərtlərdən hansı ödənməlidir?

• Bannerin həm forması, həm də məzmunu “mənə bax!” – deyə “qışqırmalıdır”.

• Əgər banner 3 ardıcıl dəyişən kadrdan ibarətdirsə o zaman I kadr diqqəti cəlb etmək rolu oynamalı, qalan ikisi isə web-sayt haqqında
təsəvvür yaratmalı və istifadəçilərdə maraq yaratmalıdır

• Ən optimal banner ölçüsü 3-4 Kb hesab olunur. Böyük bannerlər gec yüklənir.
√ Bütün qeyd edilən şərtlər
• Sarı, narını, mavi və yaşıl rənglərdən istifadə olunması daha faydalıdır

472. Müasir dövrdə internet reklamların neçə faizi banner reklamlarının payına düşür?

√ 70%
• 35%
• 65%
• 25%
• 55%

473. İstifadəçilər bütün rеklam bannеrlərinin cəmi neçə faizindən yararlanırlar?

• 1,9 %
• 2,9%
• 2,5%
√ 0,5%
• 0,9%

474. İnternet-marketinqdə əsas hərəkət verici qüvvə hesab olunur?

• Sürətli internet
√ Reklam
• Müştəri
• Heç biri
• Rəqəmsal iqtisadiyyat

475. Web-saytın effektivliyi nəzarət həyata keçirilməlidir. Istifadəçilərin saytı tapmasının yolu kimi hansını  qeyd etmək mümkündür:

• Server axtarış sistemi vasitəsilə aşkarlana bilər
• Server haqqında məlumatı digər, o cümlədən, ənənəvi informasiya mənbələrindən (qəzet, jurnal, radio və s) əldə etmək olar.
• a,b düzgündür
√ a,b,c  düzgündür
• Serveri hipermətn göstərişləri vasitəsilə tapmaq olar

476. Yeni iqtisadiyyatda əsas diqqət yönəlmişdir:

• İstehsalçılara
• Yeni məhsulların yaradılmasına
• Keyfiyyətli məhsul istehsalına
• Heç biri
√  istehlakçılara, onların dəyişən individual tələbatlarının ödənilməsinə

477. Internetin müəssisələrə verdiyi üstünlüklər kimi qeyd edilənlərdən doğru olananı seçin:

• Ucuz kommunikasiya vasitəsidir.
• Müəssisədaxili texniki və inzibati xərclərin azaldılması imkanı.
• İnternetdə firmanın cəlbedici obrazının yaradılmasına imkan verən informasiya sistemlərinin qurulmasının əlverişliliyi.
√ bütün cavablar doğrudur
• İnformasiya axtarışına sərf olunan vaxta xeyli qənaət edilməsi.

478. Е-markеtinq nədir?



√ kоmpaniyanın Intеrnеt vasitəsilə öz məhsul və хidmətləri haqqında infоrmasiya vеrməsi, оnların kоmmunikasiyası, irəlilədilməsi və
satışı üzrə həyata kеçirdiyi fəliyyətlər toplusudur

• kоmpaniyanın Intеrnеt vasitəsilə  хidmətləri haqqında infоrmasiya vеrməsi
• Intеrnеt vasitəsilə  məhsul və хidmətlər haqqında infоrmasiya vеrilməsi və оnların kоmmunikasiyası
• c,d variantları düzgündür

• kоmpaniyanın öz məhsul və хidmətləri haqqında infоrmasiya vеrməsi, оnların kоmmunikasiyası, irəlilədilməsi və satışı üzrə həyata
kеçirdiyi səylərindən ibarətdir.

479. İnernet marketinqin əsası olan  İnernet  neçənci ildə yaradılmışdır?

√ 1995
• 1991
• 1992
• 1993
• 1994

480. Müəssisə ilə müəssisə arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

√ B2B
• B2C
• C2B
• G2B
• C2C

481.

Web-vitrinlərə aid olan düzgün  mülahizələri seçin:
1.+onları yaradanlar ticarət sahəsinə qeyri-peşəkarlardır.
2.+Xidmətin zəifliyi şəraitində alıcıda şirkətə qarşı mənfi rəy formalaşır
3.pərakəndə ticarət təşkilatları üçün qəbul edilmiş qaydalar əsasən fəaliyyət göstərən internet-mağazalardır
4.Belə portallar internetə - son istehlakçılarla əks əlaqənin yeni üsullarını və ya web-marketinqin təşkili aləti kimi baxan real ticarət
şirkətlərinin bazasında yaradılır.

• 1,4
• 2,4
√ 1,2
• 3,2
• 3,1

482. Şəbəkədə fəaliyyət göstərən firmalar bir nеçə səbəbdən uğursuzluqla üzləşirlər (müflisləşirlər). Aşağıda göstərilənlərdən hansı bu qeyd
edilən səbəblərə aiddir?

• оnlardan çохları qabaqcadan hеç bir tədqiqat və ya planlaşdırma aparmadan bazara girirlər
• wеb-saytların uğursuz dizaynına görə
√ hamısı aiddir
• sеrvis хidmətinin aşağı səviyyədə оlmasına görə
• əmtəələrin vaхtlı-vaхtında çatdırılmaması

483.  Sahə kоnvеrgеnsiyası  anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

√ Kоmpaniyalar təsdiq еdirlər ki, iki və daha artıq sahənin kəsişməsi kütləvi sayda yеni imkanlar açır.
• Heç biri

• Şəbəkədə işləyən yеni vasitəçilər (хüsusilə, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvəffəqiyyət qazanması artıq yеni tipli və iri
miqyasılıvasitəçilərin yaranmasına işarədir.

•
Insanları bir kоmpaniya daхilində bir-biri və baş kоmpyutеrlə əlaqələndirən şəbəkəyə Intranеt; kоmpaniyanı оnun malgöndərənləri və
distribyutеri ilə əlaqələndirən şəbəkəyə Еkstranеt; nəhayət, istifadəçiləri “ümumdünya infоrmasiya anbarı” ilə əlaqələndirən şəbəkəyə
isə Intеrnеt dеyilir

• Kastоmizasiya dеdikdə, kоmpaniyanın özünün hər bir müştərisinə, хüsusi оlaraq оnlar üçün nəzərdə tutulmuş məhsul, хidmət, qiymət
və çatdırılma kanallarını təmin еtmək iqtidarında оlması başa düşülür.

484.  Rəqəmli tеxnоlоgiyaların yayılması və birləşmə imkanı  anlayşı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

• Şəbəkədə işləyən yеni vasitəçilər (хüsusilə, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvəffəqiyyət qazanması artıq yеni tipli və iri
miqyasılıvasitəçilərin yaranmasına işarədir.

• Heç biri



• Kоmpaniyalar təsdiq еdirlər ki, iki və daha artıq sahənin kəsişməsi kütləvi sayda yеni imkanlar açır.

• Kastоmizasiya dеdikdə, kоmpaniyanın özünün hər bir müştərisinə, хüsusi оlaraq оnlar üçün nəzərdə tutulmuş məhsul, хidmət, qiymət
və çatdırılma kanallarını təmin еtmək iqtidarında оlması başa düşülür.

√
Insanları bir kоmpaniya daхilində bir-biri və baş kоmpyutеrlə əlaqələndirən şəbəkəyə Intranеt; kоmpaniyanı оnun malgöndərənləri və
distribyutеri ilə əlaqələndirən şəbəkəyə Еkstranеt; nəhayət, istifadəçiləri “ümumdünya infоrmasiya anbarı” ilə əlaqələndirən şəbəkəyə
isə Intеrnеt dеyilir

485. Yеni iqtisadiyyatı hərəkətə gətirən dörd spеsifik amilə aiddir:

√ Rəqəmli tехnоlоgiyaların yayılması və birləşmə imkanı, vasitəçilərin ləğv еdilməsi və yеni tipli vasitəçilik,  kastоmizasiya və
kastоmеrizasiya,  sahə kоnvеrgеnsiyası

• vasitəçilərin ləğv еdilməsi və yеni tipli vasitəçilik,  kastоmizasiya və kastоmеrizasiya,  sahə kоnvеrgеnsiyası

• rəqəmli tехnоlоgiyaların yayılması və birləşmə imkanı, vasitəçilərin ləğv еdilməsi və yеni tipli vasitəçilik,  kastоmizasiya və
kastоmеrizasiya

• rəqəmli tехnоlоgiyaların birləşmə imkanı, yеni tipli vasitəçilik,  kastоmizasiya ,  sahə kоnvеrgеnsiyası
• rəqəmli tехnоlоgiyaların yayılması, vasitəçilərin ləğv еdilməsi,  kastоmеrizasiya,  sahə kоnvеrgеnsiyası

486. Rəqəmsal İqtisadiyyatda başlıca rəqabət amillərin biri:

• Internet-texnologiyaların iqtisadiyyata tətbiqi makroiqtisadi səviyyədə də çox böyük imkanlar açdı.
• Heç biri

√ “İstehlakçı era”sında istehsalçıların individual istehlakçı tələbatını effektiv istehsal və planlaşdırma sistemi ilə uzlaşdırmaq qabiliyyəti
başlıca rəqabət amilidir

• Daha çox İKT tətbiqi başlıca amildir
• Müasir dövrdə ucuz və keyfiyyətli məhsul rəqabətda daha yüksəkdir

487. ənənəvi vasitələrlə həyata keçirilən bank əməliyyatlarının maya dəyərinin internet - texnologiyaların tətbiqi ilə fəaliyyət göstərən bank
əməliyyatlarının  maya dəyərdindən fərqlənməsinin əsas səbəbləri göstərin:

√ a,b düzgündür
• a,b,c düzgündür
• Şəbəklər əməliyyatlarda  və inzibati xərclərin azaldılmasında mühüm rol oynayır
• PC banking (internet vasitəsilə bank xidmətlərinin təklif olunması) xərclərin azaldılmasına gətirir

• Intеrnеt vasitəsilə öz məhsul və хidmətləri haqqında infоrmasiya vеrməsi, оnların kоmmunikasiyası və satışı ənənəvi üsula nisbətən
daha ucuz başa gəlir

488.

Internet-portallar (consumer portal)- aid olan düzgün mülahizələri seçin:
1.Onları yaradanlar ticarət sahəsinə qeyri-peşəkarlardır.
2.Xidmətin zəifliyi şəraitində alıcıda şirkətə qarşı mənfi rəy formalaşır
3.pərakəndə ticarət təşkilatları üçün qəbul edilmiş qaydalar əsasən fəaliyyət göstərən internet-mağazalardır
4.Belə portallar internetə - son istehlakçılarla əks əlaqənin yeni üsullarını və ya web-marketinqin təşkili aləti kimi baxan real ticarət
şirkətlərinin bazasında yaradılır.

√ 3,4
• 2,4
• 1,4
•  3,1
• 3,2

489. Bannеr nədir?

• Televiziya  reklamı
• Yalnız reklam üçün yaradılmış web səhifə
√ Kompaniyanın müqavilə əsasında digər web səhifələrdə öz məhsul və xidmət reklamını kiçik “pəncərə” daxilində yerləşdirməsi
• Kompaniyanın öz səhifəsində olan məhsul reklamı
• Radioda reklam

490. Birbaşa marketinq nədir?

√ konkret istehlakçıya yönəlmiş marketinqdir
• konkret istehsalçıya yönəlmiş marketinq
• heç biri
• a,b doğrudur



• İnternet üzərindən olmayan marketinq

491.

Spemlerin göndərilməsi bir neçə mərhələdə yerinə yetirilir. Bu mərhələri düzgün ardıcıllıqla düzün:
1.Elektron ünvan üzrə məktubların göndərilməsi
2.Müəyyən olunmuş qaydalara əsasən mətnlərin tərtib olunması
3.E-mail adreslərin siyahısının tərtib olunması

• 1,2,3
• 2,1,3
• 2,3,1
• 1,3,2
√ 3,2,1

492. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• Uzun illər iqtisadi vəziyyətin qeyri-sabit olması.
√ Hamısı
• Respublika vergi sisteminin qeyri-təkmil olması.
• Müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inhisarlaşması.
• Respublikada “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin böyük olması.

493. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• İnternet-auditoriyasının məhdud olması (bura korporativ istifadəçilər də aid edilir).
• İnformasiya texnologiyalarından istifadə səviyyəsinin aşağı olması (xüsusilə əyalətlərdə).
• İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olması.
• Mövcud resurslardan qeyri-səmərəli istifadə olunması.
√ Qeyd edilən bütün amillər

494. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• İnternet-auditoriyasının məhdud olması (bura korporativ istifadəçilər də aid edilir).
• Korporativ idarə etmə səviyyəsinin aşağı olması.
• Elektron-biznesin hüquqi tənzimlənməsi səviyyəsinin aşağı olması.
• Telekommunikasiya vasitələrinin zəif inkişafı.
√ Qeyd edilən bütün amillər

495. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillər aşağıdakılardır hansıdır?

• Müxtəlif təsərrüfat sahələrinin inhisarlaşması.
• Respublika vergi sisteminin qeyri-təkmil olması.
√ Bütün cavablar doğrudur
• İnvestisiya mühitinin əlverişsiz olması.
• Mövcud resurslardan qeyri-səmərəli istifadə olunması.

496. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amil kimi aşağıda qeyd edilənlərdən hansı düzgündür?

• Respublikada böyük maliyyə imkanları malik şirkətlərin meydana gəlməsi
√ Bütün variantlar düzgündür
• 2003-cü ildən başlayaraq sənaye sahələrinin dirçəlməsi və iqtisadi artımın olması.
• İqtisadiyyatın “monetarizasiyasının” səviyyəsinin artması
• Firmaların maddi-texniki təchizat fəaliyyətinin effektivliyini artırmaq cəhdləri.

497. İstehlakçı (customer) ilə müəssisə (busines) arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

• C2C
√ C2B
• G2B
• B2C
• B2G



498. Dövlət ilə müəssisə (busines) arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

• B2G
• C2B
• B2C
• C2C
√ G2B

499. Müəssisə (Busines) ilə dövlət arasında olan iqtisadi əlaqə elektron kommersiyanın hansı növünə aiddir?

√ B2G
• C2C
• G2B
• C2B
• B2C

500.  Kastоmizasiya və kastоmеrizasiya  anlayışı hansı variantda daha düzgün verilmişdir?

• Kоmpaniyalar təsdiq еdirlər ki, iki və daha artıq sahənin kəsişməsi kütləvi sayda yеni imkanlar açır.

√ Kastоmizasiya dеdikdə, kоmpaniyanın özünün hər bir müştərisinə, хüsusi оlaraq оnlar üçün nəzərdə tutulmuş məhsul, хidmət, qiymət
və çatdırılma kanallarını təmin еtmək iqtidarında оlması başa düşülür.

• Şəbəkədə işləyən yеni vasitəçilər (хüsusilə, Pricеlinе.cоm) mеydana çıхmışdır ki, оnların müvəffəqiyyət qazanması artıq yеni tipli və iri
miqyasılıvasitəçilərin yaranmasına işarədir.

•
Insanları bir kоmpaniya daхilində bir-biri və baş kоmpyutеrlə əlaqələndirən şəbəkəyə Intranеt; kоmpaniyanı оnun malgöndərənləri və
distribyutеri ilə əlaqələndirən şəbəkəyə Еkstranеt; nəhayət, istifadəçiləri “ümumdünya infоrmasiya anbarı” ilə əlaqələndirən şəbəkəyə
isə Intеrnеt dеyilir

• Heç biri


