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Informatyka - cz. 2
W każdym punkcie wybierz jedną z możliwych odpowiedzi.
1. Procedura uwierzytelnienia nadawcy poczty elektronicznej przez urząd, który potwierdza, że
nadawca spełnia określone kryteria i rozsyła wiarygodne informacje, to:
a) accessibility audit
b) accreditation
c) activation procedure
2. 'Customer scoring' należy przetłumaczyć na język polski jako:
a) zaliczenie klienta (w sensie: zdobycie go)
b) uzyskiwanie potwierdzenia transakcji przez klienta
c) ocenianie klienta
3. Erlang to jednostka używana w informatyce do pomiaru:
a) sów w obcym jzyku pojawiajcych si w dokumentach zamieszczonych na serwerze
b) ruchu w sieci telekomunikacyjnej
c) dugoci kabli obsugiwanych przez pojedynczy router w sieci
4. Wartości wykorzystywane jako domyślne w przypadkach, w których wartości rzeczywiste są
nieznane, to:
a) master values
b) magic values
c) usual values
5. Termin 'age limit' w terminologii informatycznej odnosi się do:
a) dozwolonego wieku uytkownika danych aplikacji
b) najniszej wymaganej wersji oprogramowania zapewniajcego dostp do sieci firmowej
c) liczby jednostek czasu, po których okrelone dane bd zastpowane nowymi
6. Gdy program lub informacja zostały prawnie zastrzeżone, oznacza że posiadają status:
a) propriety
b) proprietary
c) property
7. Strony, które nie zostały uaktualnione od czasu ostatniego zapisu, noszą fachową nazwę:
a) abandoned pages
b) dirty pages
c) aged pages
8. Jeśli chcesz zapisać coś do rejestru, NIE POWINIENEŚ WCHODZIĆ w katalog o nazwie:
a) registration
b) register
c) registry
9. Mówiąc fachowo o liczbie stanowisk dostępu do danego systemu lub oprogramowania, należy
użyć wyrazu:
a) seats

b) souls
c) users
10. Drobny pośrednik, który próbuje wskoczyć między dostawcę a nabywcę; robi wiele
zamieszania, ale dodaje minimalną (lub żadną) wartość do transakcji to:
a) king of fax
b) fax chairman
c) fax shark
11. Program działający w tle np. serwer internetowy nosi piekielnie trafną nazwę:
a) devil
b) daemon
c) demon
12. Sieć przesyłu danych oparta na fizycznym przenoszeniu fizycznych nośników między
stanowiskami pracy ironicznie nazywa się:
a) walkingnet
b) sneakernet
c) cordlessnet
13. 'Alert' to:
a) powiadomienie o wystpieniu okrelonego zdarzenia
b) informacja o tymczasowym zamkniciu sieci na potrzeby skanu integralnoci urzdze
c) komunikat o okresowych wiczeniach dla administratorów sieci, czsto stanowicych bonus w
zakupionej licencji oprogramowania
14. Szkolenia typu 'soft training' mogą dotyczyć:
a) obsugi nowego programu graficznego
b) komunikacji w zespole
c) procedury optymalizacji dziaania oprogramowania sieciowego
15. Zawartość pobrana z jednego źródła i przeniesiona do drugiego bez zwracania na wygląd lub
użyteczność w tym drugim miejscu nosi nazwę:
a) spadeware
b) shovelware
c) bucketware

