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SENIORS GO DIGITAL
Безопасност
Въпроси за самооценка & Окончателна оценка
1.

Какво означава ISP?

a.

Интернет социална програма (Internet Social Programmme)

b.

Програма за интернет услуги (Internet Service Programme)

c.

Доставчик на интернет услуги (Internet Service Provider)

2.

Какво е браузър?

a.

Системен доставчик, който дава достъп до Интернет.

b.

Софтуерно приложение, което съдържа информация в световната мрежа (World Wide Web).

c.

Интернет доставчик на сигнал.

3.

Какво означава –s в https?

a.

Социалност

b.

Сигурност

c.

Услуга

4.

Коя от следните комбинации е правилна?

a. Фишинг: получаване на неоторизиран достъп до компютър / мрежа.
Фарминг: онлайн кражба на самоличност
b. Фарминг: манипулиране на потребители в интернет.
Фишинг: кражба на лична информация черз фишинг имейли.
c. Фишинг: манипулиране на потребители в интернет.
Фарминг: получаване на неоторизиран достъп до компютър / мрежа.
5.

Какво е социален инженеринг?

a.

Процесът на предотвратяване на неизвестни потребители да събират лична информация.

b.

Капацитетът за проектиране, изграждане и използване на машини.

c.

Процесът на манипулиране на хората за предприемане на действия, които ще позволят на
неоторизирани потребители да проникнат в компютър / мрежа.
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6.

Какво е злонамерен софтуер?

a.

Злонамерен софтуер, написан да повреди компютъра и да получи достъп до него без
съгласието на собственика.

b.

Софтуер, предназначен да защити компютъра от вируси.

c.

Софтуер, изтеглен от интернет на компютър със съгласието на собственика.

7.

Кои от изброените по-долу примери са злонамерени софтуери?

a.

Червей и заобиколен

b.

Вируси и руткит.

c.

Вируси и червеи.

8. Кое от следните може да се счита за силна парола?
a.

Ilovenutella!

b.

130590J

c.

Dem@1992!cyprusLIVERPOOL

9. Как да предпазите вашия компютър от вируси?
a.

Сканиране на компютъра за вируси всеки път, когато изтеглите или копирате файл от външно
устройство.

b.

Не сканирате вашия компютър за вируси.

c.

Отваряне на нежелан прикачен файл от неизвестен източник.

10. Какво е "защитна стена"?
a. Програма, отговорна за управлението на всички части на вашето устройство.
b. Програма, отговорна за филтрирането на данните и позволява само трафика, който се счита за
здрав и необходим, за достъп / напускане на вашето устройство.
c. Програма, отговорна за честото архивиране на вашите данни.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. Submission Number: 2017-1-SE01-KA204-034538

