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Informatyka - cz. 4
W każdym pytaniu wskaż jedną prawidłową odpowiedź.
1. Metoda wizualizacji wpływu różnych niepewnych parametrów na wielkości wynikowe nosi
pogodną nazwę:
a) hurricane graph
b) tornado diagram
c) squall chart
2. Ukryte działanie lub funkcja w programie, często dająca nieoczekiwane lub śmieszne efekty, to:
a) Christmas Egg
b) Easter Egg
c) Halloween Eggs
3. 'Alarm' to:
a) nagy komunikat o powanej awarii systemu zagraajcej integralnoci danych
b) typ zdarzenia, informacja o nieprawidowym stanie urzdzenia lub programu i koniecznoci
podjcia dziaa naprawczych
c) komunikat specjalny wysyany przez oprogramowanie
4. Oszustwo internetowe zwykle określa się terminem:
a) cyberfreud
b) cyberfroud
c) cyberfraud
5. 'Isolation zone' to przestrzeń, w której:
a) pracuj informatycy zajmujcy si tworzeniem nowych, zaawansowanych narzdzi bezpieczestwa
b) zawiera si elementy systemy wane z punktu widzenia ochrony zasobów sieci
c) programy zainfekowane wirusami oczekuj na decyzj administratora co do ich przyszoci
6. Procesy i narzędzia wykorzystywane do tworzenia, utrzymywania i używania cyfrowych
identyfikatorów osób, systemów i usług, realizuje się w ramach działań o nazwie:
a) access management
b) reputation management
c) identity management
7. Szeregowe łączenie wielu różnych urządzeń pozwalające na zmniejszenie kosztów przez
redukcję liczby urządzeń transmisyjnych określa się fachowo jako:
a) daisychaining
b) dairychaining
c) fairychaining
8. Na specjalistę w danej dziedzinie informatyki, można żargonowo powiedzieć, że jest to:
a) jock
b) jockey
c) jocky
9. Zbiór zależnych od siebie działań, które muszą zostać wykonane, aby realizacja projektu
zakończyła się sukcesem, nosi nazwę:

a) crisis path
b) critical path
c) credential path
10. Żargonowe określenie na główne centrum danych, wynikające z tego że można zajrzeć do
środka, ale nie można wejść, to:
a) window house
b) looking house
c) glass house
11. Osoba, która przegląda grupy dyskusyjne, ale nie włącza się w dyskusje, to:
a) watcher
b) observer
c) lurker
12. Jeśli w firmie wprowadza się nowy system informatyczny i jeden z działów bardzo głośno
opiera się tej zmianie, na zebraniu zarządu przyczepia mu się etykietkę:
a) pressure point
b) friction point
c) resistance point
13. Hop jest informatyczną jednostką:
a) dugoci drogi jak przechodzi transmitowany pakiet danych w sieci
b) liczby zezwole jakie musi otrzyma komunikat, aby jako alert trafi do gównego administratora
c) liczby stanowisk jakie w danej firmie musi obj w karierze pracownik zanim zostanie
awansowany
14. Dwa elementy danych traktowane jako jeden element informacji fachowo określa się jako:
a) duobit
b) dibit
c) twobit
15. Termin 'fat client' odnosi się do:
a) klienta, w którego bazodanowym profilu znajduje si ilo danych zajmujca wicej ni 1 GB
b) sieci, która posiada ponad 100 punktów dostpu
c) urzdzenia komputerowego posiadajcego wasny system operacyjny, pami, procesor i zestaw
oprogramowania, które s wykonywane bezporednio na stacji

