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BİLET № 1 

 
1. Süni və təbii sistemlər və onların analizi metodları. Sistemin analitik və qrafik 

təsviri.  
2. Verilənlərin relyasiasiya modelləri. Münasibətlər üzərində əməllər. Relyasiasiya 

cəbrinin əməliyyatları. 
3. Struktur proqramlaşdırma. 
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BİLET № 2 
 
1. Ekspert sistemləri, xarakteristikaları, tipləri. Ekspert sistemləri ilə həll ediən                 

məsələlər. 
2.  Semantik şəbəkələr haqqında anlayış. Semantik şəbəkələrdə obyektlər arasında 

münasibətlərin növləri. 
3. Proqramlaşdırmada istifadə edilən müasir texnologiyalar: NET Framework, 

Java. 
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BİLET № 3 

  
1. Proqramlaşdırmanın müasir vasitələri: kompilyator, interpretator, translyator, 

virtual maşıç, İDE və s. 
2. İdarəetmə prosesi. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri. İnformasiya 

texnologiyalarının və sistemlərinin təsnifatı.  
3. İntellektual informasiya sistemlərinin yaradılması mərhələləri və bu 

mərhələlərdə həll edilən məsələlər. 
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BİLET № 4 

  
1. İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsində funksional-istiqamətləndirilmiş 

və obyekt istiqamətləndirilmiş metodologiya. 
2. Analitik modelləşdirmə metodları və onların sistemli analizdə tətbiqi.  
3. Müasir sistem və tətbiqi proqram təminatı. Proqramlaşdırma dillərində 

idarəedici konstruksiyalar. 
 
“İnformasiya texnologiyaları”kafedrasının müdiri, 
 t.e.d., prof.                                                                      A.Z.Məlikov 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

____________ A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)” 

 ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 5 
  

1. Alqoritmik dillərin əsas elementləri, proqramın strukturu, verilənlər, tipləri. 
2. İnformasiya sistemlərinin funksional modelləşdirilməsi, sistemin informasiya 

təminatı. 
3. Verilənlər bazasının layihələndirilməsi: əlaqələr, əlaqələrin növləri.  
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BİLET № 6 
  

1. İmitasiya modelləşdirmə metodları və onların sistemli analizdə tətbiqi. 
2. Verilənlər bazaları və bankları. Verilənlər bazasının müasir konsepsiyası. 
3. Şəbəkə topologiyaları və protokolları.  

 
 

“İnformasiya texnologiyaları”kafedrasının müdiri, 
 t.e.d., prof.                                                                      A.Z.Məlikov 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

___________  A.R. Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)” 

 ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
 

BİLET № 7 
  

1. Massivlər. Massivlər altproqramların parametri kimi. Ardıcıl axtarış 
alqoritmləri. 

2. Layihələndirmədə obyekt-istiqamətlənmiş və funksional-istiqamətlənmiş 
metodologiya.  

3. Qlobal şəbəkələr və onların strukturu və komponentləri. 
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 BİLET № 8 

  
1. Sətirlər. Sətirlər üzərində əməllər. Sətirlərin massiv şəklində modelləşdirilməsi, 

sətirlərdə birbaşa axtarış. 
2. Ekspert sistemlərinin arxitekturası. Sistemin elementləri və təyinatı. 
3. Domen adlar, domen adlar  xidməti. Domen adların verilməsi prosesi. 

 
“İnformasiya texnologiyaları”kafedrasının müdiri, 
 t.e.d., prof.                                                                            A.Z.Məlikov 
 



 
 

 

 
 

 
«TƏSDİQ EDİRƏM» 

Elmi işlər üzrə prorektor  
______________A.R.Həsənov 

«___»___________2020-ci il 
 

3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)” 
 ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

 
BİLET № 9 

  
1. Altproqramlar, prosedurlar, funksiyalar. Altproqramların elan edilməsi, yazılışı, 

çağırılması. 
2. İnformasiya intellektual sistemlərinin layihələndirilməsi mərhələləri. Hər 

mərhələdə həll edilən məsələlər.  
3. Marşrutizator. İP ünvanlama. Marşrutizator protokolu və alqoritmləri. 

Marşrutizator metodlarının müqayisəsi.  
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BİLET № 10 

  
1. Obyekt-istiqamətlənmiş proqramlaşdırma. Siniflər, obyektlər, siniflərin tərkib 

hissələri. 
2. Freym anlayışı. Freymlərin növləri. 
3. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri, onların üstünlükləri və çatışmazlıqları. 
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BİLET № 11 
  

1. Verilənlərin modelləri. Verilənlər bazasından biliklər bazasına keçid. Verilənlər 
bazasında biliklərin təşkili. 

2. İnternet şəbəkəsi: arxitekturası, xidmətləri, mübadilə protokolları, 
ünvanlaşdırma.  

3. Xətti və qeyri-xətti sistemlər. Xəttiləşdirmə.  
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BİLET № 12 

  
1. Ekspert sistemlərində biliklərin təqdim etmə üsulları. 
2. Funksional və məntiqi proqramlaşdırma. Açıq və qapalı idarəetmə sistemləri. 

Tərkibi, sxemi, idarəetmə proseslərinin analizi. 
3. Struktur proqramlaşdırma. 
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