Име, фамилия: .............................................................................................. Номер в клас:............ Клас:........

1.





Протитипът на първата електронноизчислителна машина ABC е създаден от:
Август Дворак и Джон Маучли
Джон Атанасов и Клифърд Бери
Дъглас Енгълбарт и Джордж Бул
Джон Маукли и Преспърт Екерт

2. Вярно ли е, че в принципната схема на компютърната система, централният процесор
комуникира директно с мишката:
 Да
 Не
3.





Софтуерът, който контролира апаратната част на компютърната система, се нарича:
специализиран софтуер;
системен софтуер;
приложен софтуер;
софтуер с общо предназначение.

4. Свържете с линия всяка една от програмите с типа софтуер, към който тя принадлежи:
Microsoft Word
o Специализиран софтуер
Windows Vista
Internet Explorer
AVG Anti Virus
WinZip
MAC OS
IrfanView

o Софтуер с общо предназначение
o Системен софтуер

5. Кои от изборените файлове, могат да бъдат изведени, като резултат от търсенето на файл
с условие: Paper-??.*
 Peper-10.doc
 Paper-23.doc
 Paper-1.ppt
 Paper-AB.bmp
 Paper-A11.txt
 Pepar-ER.ppt
6.





Коя от следните компютърни мрежи (КМ) е глобална:
КМ, съществуваща в едно училище
КМ, изградена от доставчик на Интернет
КМ, която има библиотеката в града
КМ за резервация на самолетни билети

7.





Саморазархивиращият се архив представлява:
архивен файл, който съдържа в себе си само програмни файлове;
изпълним файл, съдържащ програмен код и компресирани данни;
файл с разширение ЕХЕ, който съдържа само компресирани данни;
команден файл за архивиране и разархивиране на различни данни.

8. Компютрите, които използват ресурсите на главния компютър при клиент/сървър
мрежите се наричат:
 клиенти;
 хостове;
 терминали;
 сървъри.
9.





Системата DNS (Domain Name System) в Интернет се използва за:
преобразуване на временните IP адреси в постоянни;
представяне на цифровите IP адреси в символен вид;
променяне на постоянни IP адреси във временни;
създаване на цифрови или символни IP адреси.

10. URL адресът определящ един файл в Интернет се състои от две основни части.
Първата от тях задава:
 адресът на сървъра, където се намира файла;
 протоколът за достъп до файловете на сървъра;
 името на файлът, който той указва;
 директорията, в която се намира файла.
11. FTP сървърите в Интернет се използват за:
 съхранение и предоставяне на достъп до файлове;
 осъществяване на достъп до web документи;
 обслужване на заявките за търсене на файлове;
 изпращане и получаване на електронни съобщения.
12. В кой от потребителските акаунти действията на потребителя са силно ограничени по
отношение на промяна на системни настройки, запис на компактдискове, инсталиране и
деинсталиране на програми:
 Администраторски;
 Лимитиран;
 Гост;
 Наследен.
13. Как се нарича софтуерът, използван за защита на компютъра от неправомерен достъп?
 Shared
 Firewall
 Antivirus
 Spyware

