Test pobrany z testyourenglish.pl

Informatyka - cz. 3
W każdym pytaniu wskaż jedną prawidłową odpowiedź.
1. Tajny dział kreatywny, który tworzy nowe rozwiązania z pominięciem normalnych reguł,
hierarchii i procedur, często z wykorzystaniem produktów konkurencji, to:
a) smellworks
b) skunkworks
c) stinkworks
2. Funkcjonalny poziom aplikacji podzielonej, której elementy uruchamiane są na różnych
komputerach, to:
a) port
b) tier
c) marina
3. Internauta, który po raz pierwszy odwiedza daną stronę www, jest przez nią rejestrowany jako:
a) receiver
b) user
c) visitor
4. Sytuacja 'split brain' oznacza, że:
a) administrator niszego szczebla uwaa si za gównego administratora
b) dwa serwery klastra utraciy zdolno komunikowania si midzy sob, w efekcie kady z nich uwaa
si za serwer gówny
c) ten sam uytkownik (nazwa profilu) posiada dwa róne zakresy uprawnie
5. Sytuacja, w której zajęte są wszystkie połączenia telefoniczne do określonej grupy operatorów
telefonicznego centrum wywołań, nosi nieco slangową nazwę:
a) all pants full
b) all trunks busy
c) all slots taken
6. Słowa bez znaczenia, odrzucane przez wyszukiwarki, niemające wpływu na wyniki
wyszukiwania, to:
a) empty words
b) stop words
c) dead-end words
7. Skrót OEM należy rozszyfrować jako:
a) Original Enterprise Management
b) Organization Equipment Manufacturer
c) Original Equipment Manufacturer
8. Utajniony klucz prywatny służący do dekodowania zaszyfrowanych wiadomości przesyłany do
adresata wraz z właściwą wiadomością to:
a) personal password assistant
b) digital envelope

c) double coding message
9. Witryna internetowa nieaktualizowana przez długi czas to:
a) annie
b) katie
c) suzie
10. Termin 'filler' NIE ODNOSI SIĘ do jednego z poniższych elementów strony www:
a) reklamy w formie animowanego baneru
b) tekstu oferty sprzedaowej waciciela strony
c) spisu linków do serwisów internetowych, które poleca waciciel strony
11. 'Suggestive software' to oprogramowanie, które posiada następującą cechę:
a) potrafi tak zmanipulowa uytkownika, e ten wykona dziaanie które mu zaszkodzi
b) rozpoznaje potrzeby uytkownika i podpowiada mu rozwizania, na które on sam by nie wpad
c) sonduje, zbiera i magazynuje na zewntrznym serwerze informacje o upodobaniach
uytkowników
12. Mianem 'black hole' określa się:
a) adres email gównego informatyka, na który przesya si zamówienia sprztu i oprogramowania
b) mityczne miejsce wsysajce zagubione listy poczty elektronicznej
c) najbardziej uciliwego uytkownika w danej podsieci
13. Kontrakt 'pod klucz', w którym zleceniobiorca jest odpowiedzialny za realizację całego projektu
od początku do końca, nosi nazwę:
a) turnkey contract
b) turkey contract
c) truekey contract
14. Terminator to określenie na:
a) zestaw znaków oddzielajcych kolumny w bazie danych
b) zawistnego administratora, który posiada uprawnienia do kasowania profili uytkowników
c) oprogramowanie typu daemon szukajce i likwidujce nielegalne kopie programów w sieci
15. Sposób nauki, w którym materiały są dostarczane wyłącznie poprzez sieć lub w postaci
elektronicznej, nosi nazwę:
a) computer based instruction
b) computer based training
c) computer based education

