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“Bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim,
kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme
ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır.”
Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a) Telif Hakları
b) Bilgi ve Veri Güvenliği
c) Bilişim Suçları
d) Kişisel Mahremiyet ve Taciz
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve veri güvenliği öğelerinden biri
değildir?
a) Gizlilik
b) Bütünlük
c) Erişilebilirlik
d) Kişisel Mahremiyet
Aşağıdakilerden hangisi virüsler ve diğer zararlı yazılımların olası
zararlarından biri değildir?
a) Kullandığınız dosyaların içeriklerini bozabilir/silebilir.
b) Kullandığınız
bilgisayar
programlarını
bozabilir,
çalışmalarını yavaşlatabilir.
c) Dijital bilgileri analog bilgilere, analog bilgileri dijital
bilgilere dönüştürür.
d) Sabit diskinizin tamamını ya da önemli dosyaların olduğu
kısımlarını silebilir.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi virüsler için doğru değildir?
a) Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınıza zarar vermek
amacıyla tasarlanmış çeşitli yazılımlar olarak bilinir.
b) Virüsler genel olarak resim, ses, video dosya ekleri ile
bilgisayarınıza bulaşırlar.
c) İnternetten indirdiğiniz programların içine gizlenmiş
olabilir.
d) Bilgisayarımıza bulaşan bir virüsü rahatlıkla bulabilir ve
silebiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi virüslerden korunma yolları arasında
değildir?
a) Bilgisayarda bulunan aynı türdeki belgelerinizi aynı
klasörde saklayınız.
b) Şüpheli programları, güvenmediğiniz internet sitelerinden
aldığınız programları kontrol etmeden çalıştırmayın.
c) Bilgisayarınıza antivirüs programı yükleyin.
d) Dışarıdan bir program aldığınızda mutlaka virüs tarayıcı ile
kontrol edin.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel mahremiyet ve taciz kavramlarıyla
ilgili değildir?
a) Eğer birileri zarar vermek veya kötülük amacı ile size ait
bilgileri yasal olmayan yollardan elde etmek veya
çalışmanızı engellemek için bilgisayarlar kullanıyorsa bu bir
elektronik tacizdir.
b) İnternette bazı kişiler kimliklerini farklı tanıtarak kaba ve
suçlayıcı bir şekilde konuşup bize rahatsızlık verebilir.
c) Gerçek dünyada uyduğumuz kurallar ve sorumluluklar
internet ortamında da vardır.
d) Telif hakları fikirleri değil, fikirlerin ifade etme biçimini
koruma altına almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın internete bağlanması için
gerekli olan malzemelerden değildir?
a) Antivirüs Programı
b) Modem
c) Ethernet Kartı
d) İnternet Tarayıcısı
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Aşağıdakilerden hangisi antivirüs programı değildir?
a) Eset NOD32
b) Norton
c) Windows Media Player
d) Kaspersky
9. Aşağıdakilerden hangisi interneti kullanırken herhangi bir zararla
karşılaşmamak için dikkat etmeniz gereken önemli hususlardan biri
değildir?
a) Ailenize sormadan Internet aracılığıyla hiçbir şey satın
almayın ve hiçbir koşulda kredi kartı numarası vermeyin.
b) İnternetle ilgili konular hakkında hiçbir şeyi ailenizden
saklamayın.
c) Eğer birisi yapmamanız gereken bir şeyi yapmanızı isterse,
ailenize söylemeyin.
d) Aileniz yanınızda olmadan ve onaylamadan internette
tanıştığınız kimseyle buluşmayın.
10. Aşağıdakilerden hangisi telif haklarının tanımıdır?
a) Özgün ve yaratıcı eser sahiplerine belirli bir süre için
yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklardır.
b) Bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir
biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan
kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek
olarak tanımlanır.
c) Birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirlerine
fiziksel olarak bağlı olduğu, dünya çapında yaygın ve sürekli
olarak büyüyen bir iletişim ağıdır.
d) Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınıza zarar vermek
amacıyla tasarlanmış çeşitli yazılımlar olarak bilinir.
11. “Bilişim suçu en basit tanımıyla bilişim sistemlerine karşı işlenen
suçlardır. Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, orada
kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak,
sistemi erişilmez kılmak ve çalışmaz hale getirmek bilişim suçlarını
oluşturmaktadır. “
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçları arasında gösterilemez?
a) Banka ve kredi kartı bilgisini hukuka aykırı olarak ele
geçirerek, haksız kazanç elde etmek
b) İnternette kimliklerini farklı tanıtarak kaba ve suçlayıcı bir
şekilde konuşup başkalarına rahatsızlık vermek
c) Web sitelerini hacklemek, virüs, trojan ve kötü amaçlı
yazılım hazırlamak ve yaymak, başkalarına ait kullanıcı adı,
şifre, parola gibi kişiye özel bilgileri ele geçirmek ve
kullanmak
d) Bilgisayarlara bulaştırılan trojan aracılığı ile kişilerin
internet hesapları ve şifreleri ele geçirmek
12. Aşağıdakilerden hangisi internet tarayıcısı değildir?
a) Android
b) Google Chrome
c) İnternet Explorer
d) Safari
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Aşağıda ismi verilen öğelerin türünü işaretleyiniz.
İsim
İşletim Sistemi
Donanım
Yazılım
Klavye
( X )
( X )
( X )
Android
( X )
( X )
( X )
Scratch
( X )
( X )
( X )
Monitör
( X )
( X )
( X )
Windows
( X )
( X )
( X )
Kaspersky
( X )
( X )
( X )
Google Chrome
( X )
( X )
( X )
WhatsApp
( X )
( X )
( X )
Her soru 5 puan, süreniz 40 dakikadır. Kolay gelsin ☺
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