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1. Aşağıdakilerden hangis i bilgi türlerinden biri 
değildir? 

Al Öznel bilgi 
Bl Dışsal bilgi 
c) Nesnel bilgi 
OL içsel bilgi 
El Planlanan bilgi 

2. Ses , görüntü, metin, sayı , tarih, :5l1l1t ve 
benzer türdeki bilgilerin, aynı biç imde 
yazılabilmesi , sa klanabilmesi , dağıtılabilrmtsi 
ve kullanılabilmesi bilginin hangi boyutu ile 
ilgilidir? 

Al Biçim boyutu 
Bl Zaman boyutu 
c) insan boyutu 
OL Yer boyutu 
El Örgütsel boyutu 

3. Aşağıdakilınden hangis i i şlebnelerde bilgi 
sistemlerinin temel rolleri ara sında l:!!. 
almaz? 

Al Rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejıeri 

destekleme 
Bl Işletmenin tanıtımını yapma 
c) işletme faaliyet ve süreçlerini destekleme 
OL Yöneticiyi karar verme konusunda 

destekleme 
El işletme çalışanlannı karar verme 

konusunda destekleme 

4. Ofis otomasyon s istemi adı da verilen, ekip 
ve iş grupları iç inde iletişimi kolaylaşbran 

sistemlere ne ad verilir? 

Al Faaliyet işleme sistemleri 
Bl Yönetim bilgi sistemleri 
c} Kurumsal işbirliği sistemleri 
OL Üst düzey bilgi sistemleri 
El Süreç kontrol sistemleri 

5. Aşağıdakilerden hangisi rekabet ortamını 

zorlaştıran faktörler arasında JUtt almaz? 

Al Demografik ve kültürel alandaki deği~imler 
Bl Ekonomik değişimler 
CL Sosyal yapılardaki deği~imler 
Dl Teknolojik değişimler 
El Örgüt yapılanndaki değişimler 
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6. Aşağıdakilerden hangisi strate jinin iD.. mm:ı.ı.. 
tanımıdır? 

Al Yönetsel teknikler bütünüdür. 
Bl Amaçlara nasıl ulaşılacagını gösteren taktik 

kararlar topluluğudur. 
c} Orta vadeli kararlar topluluğudur. 
OL Rakiplerin faaliyetlerini inceleyerek amaçlara 

ulaşmak için belirlenmiş, nihai sonuca 
odaklı, uzun vadeli dinamik kararlar 
top luluğudur. 

El Kısa vadeli kararlar topluluğudur. 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir işletim 

sisteminin, bilgisayar sisteminin 
çalıştırılmasına yönelik olarak yerine 
getirdiği işlevlerden biri değjldir? 

Al Web tasanmı 
Bl Kullanıcı arayüzü saglama 
c} Kaynak yönetimi 
OL Dosya yönetimi 
El Yardımcı programlar 

8. Aşa ğıdakilerden hangi si genel amaçlı 
uygulama yazılımlarından biri değjldir? 

Al Elektronik posta 
Bl Kurumsal kaynak planlaması 
c} Elektronik hesap tablosu 
OL Web tarayıcılan 
El Grafik sunucular 

9. Aşa ğıdakilerden hangis i 
yapılarından bir değildir? 

Al Çok boyutlu yapı 
Bl Nesnel ağırlıklı yapı 
CL Grafik yapı 
OL ilişkisel yapı 
El Hiyerarşik yapı 

veri tabanı 

10. Bir işletmenin iş süreçlerini ve 
operasyonlarıııı desteklemek ıç ın gerekli 
olan detaylı verıyı saklayan veri tabanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ilişkisel veri tabanı 
Bl Operasyonel veri tabanı 
CL Harici veri tabanı 
OL Dalıili veri tabanı 
El Dağıtılmış veri tabanı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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11 . Kablos uz iletiş im ka nalları aşağıdakilerin 
hangis inde doğru olarak verilmiştir? 

Al Kızılölesi-X ışını -Gamma ışını 

Bl Radyo dalgalan -Kızılölesi-Mor6lesi 
cı Gamma ışını-Mikrodalga -Kızılötesi 

OL Mikrodalga-Radyo dalgalan -Kızılölesi 

El Mor6tesi-Mikrodalga-Radyo dalgalan 

12. Ağ yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

Al Ağ kaynaklanmn nası l kullanılacağı 

belirlenmektedir. 
Bl Ağ kapasitesinin belirlenmesi 

gerekmektedir. 
cı Yelki ve sorumluluklann belirlenmesi 

gerekmektedir. 
OL Ağ trafiğinin yönelilmesini de 

kapsamaktadır. 

El Denetim ve kontrol sadece sorun 
oluştuğunda yapılmaktadır. 

13. Aşağıdakihm:Jttn hangis i i şletme 

fonks iyonlarına göre bilgi sistemlerinden biri 
değildir? 

Al Muhasebe-finansma n bilgi sistemleri 
Bl Pazarlama bilgi sistemleri 
CL insan kaynaklan bilgi sistemleri 
OL Uzman sistemler 
El Üretim bilgi sistemleri 

14. Aşağıdakilerden hangis i hedeflenen 
pazarlamanın , reklam ve promosyon yönetimi 
konseptini kapsayan hedeflerinden biri 
değildir? 

Al Teknoloj 
Bl Topluluk 
CL içerik 
OL Bağlam 
El DemografiklYaşam Biçimi 

15. Aşağıdakilerden hangis i 
fonks iyonlarından biri değildir? 

Al Makbuzlar 
Bl Finansal kayıtlar 
CL Ücrel analizi 
OL Bordrolar 
El Ödemeler 
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16. Mal ve hizmetlerin tanıtım , satı ş, sigorta , 

dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar 
ağları üzerinden yapılmasına ne ad verilir? 

Al Müşteri ilişkileri 

Bl E -licaret 
cı Network süreçleri 
OL inovasyon ticareti 
El Tedarik zinciri 

17. l şlebneden işletmeye olan e-ticaret yakla şımı 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

Al 02B 
Bl B2D 
CL B2B 
Dl C2B 
El B2C 

18. Internet üzerinden kredi kartı bilgilerini 
açıklamadan , e-posta hesabı olan bir kiş i ya 
da işlebneye para gönderilmesini sağlayan 
sisteme ne ad verilir? 

Al SET 
Bl TSP 
CL PayNet 
OL PayPal 
El SEL 

19. Çok sayıda kullanıcıyı içeren, büyük 
projelerde ortaya çıkan problemlerin 
üstes inden gelmek için başvurulan aşamalar 
bülunüne ne ad ve rilir? 

Al Bilgi sistemi geliştirme döngüsü 
Bl Pazarlama sistemi geliştinne döngüsü 
cı Üretim sistemi geliştirme döngüsü 
OL Finans sistemi geliştinne döngüsü 
El insan kaynakları sistemi geliştirme döngüsü 

20. Aşağıdakilerden hangis i sistem 
aşamasının sonunda, hazırlanmış 

gereken belgeler arasında :tiLalmaz? 

Al Uygulamalar 
Bl Aynntısız iş planlan 
CL Perfonnans hedefleri 
o l Kullanıcı girdileri ve girdi denetimi 
El Prosedürler 

analiz 
olma s ı 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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21. Tasarlanan sistemin uygulanma s ı surecının 
.ilk.aşaması aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Kullanıcıların katılımının sağlanması 
Bl Kullanımda esnekligin saglanması 
cı Yeni sistemin işletme çalışanlarına olumsuz 

etkilerinin azaltılması 
Dl Sistemi kullanacak kişilerin eğitilmesi 
El Geliştirilen yeni sistemin uygulanabilirliğinin 

test edilmesi 

22. Aşağıdakilerden hangisi veri çıkarırndan elda 
edilen bilgilerden biri değildir? 

Al çağnşım 
Bl Ardışıklık 

cı Kümeleme 
Dl Tanımlanma 

El Sınıflandırma 

23. Aşağıdakilerdan hangisi , karar destek 
sisteminin öğelerinden biri değildir? 

Al Donanım 

Bl Veri tabanı ve model tabanı 
cı Uzmanlık 

Dl Ya zılım ve arabirim 
El Karar odası 

24. Yapılandırılmamış sorunlar ıçın çozum 
üreten, grup olarak çalışan işgörenlerin karar 
almasını destekleyen, bilgisayar tabanlı ve 
etkileşimli yazılımlara ne ad verilir? 

Al Süreç kontrol sistemi 
Bl Kurumsal kaynak planlaması 
cı Grup karar destek sistemi 
Dl Uzman sistem 
El Üst yönetim bilgi sistemi 

25. Aşağıdakilerdan hangis i 
yönetimindeki doğal 

uygulamalarından biri değildir? 

Al Karar verme 
Bl Bilgisayar yardımıyla tercüme 
cı Otomatik metin özeti hazırlama 
Dl Oıomatik resmi yazı yazma 
El Otomatik rapor hazırlama 
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26, Örnekler yoluyla öğrenebilen , öğrendiklerini 

kullanabilen , saklayabilen ve sonra tekrar 
kullanabilen sistem aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Robotik 
Bl Yapay sinir ağları 
cı Bulanık manlık 

OL Uzman sistemler 
El Doğal arabirimler 

27. l şlebnelerin sahip oldukları veri ve bilginin 
yetkisiz kişilerce kullanılmasını engellemek 
bilgi güvenliğinin hangi amacıdır? 

Al Tutarlılık 

Bl Durumsallık 
cı Gizlilik 
OL Kullanılabilirlik 
El Eşgüdüm 

28. Internetteki faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 
bilgisayara yüklenen metin dosyasına ne ad 
verilir? 

Al Çerez 
Bl Oltalama 
CL Yemleme 
OL Balık tulma 
El Şifreleme 

29. Kurumların ilişkili oldukları bUt:ün çevrelerle 
iletiş imierini yurültükleri merkezlere ne ad 
verilir? 

Al Yenilik merkezi 
Bl inovasyon memezi 
cı Bilgi memezi 
OL çağn merkezi 
El Yazılım memezi 

30. Kendi ülkesi dı ,ında birden fazla ulkede 
faaliyet gösteren işletmelere ne ad verilir? 

Al Durumsal işletme 
Bl Küresel işletme 
cı Çok uluslu işletme 
OL Dışsal işletme 

El Uluslararası işletme 

TEST BITTI. 


