
Gizlilik ve Güvenlik

1. Aşağıdaki zararlı yazılımlardan hangisi kendini
çoğaltarak bilgisayarın hızını yavaşlatır ve sistemde
yer kaplar?

Truva atlarıA)

SolucanlarB)

Casus YazılımlarC)

Reklam YazılımlarıD)

2. Bilgi Güvenliği İlkelerin'den Gizlilik İlkesi ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Gerekli olan her durumda bilginin erişilebilir
olmasıdır.

A)

Verinin yetkisiz kişiler tarafından
değiştirilememesini kapsayan bir özelliktir.

B)

Önemli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline
geçmemesini sağlamaktır.

C)

Elektronik aletlerle yapılan her türlü suçlardır.D)

3. Bilgi Güvenliği İlkelerin'den Erişilebilirlik İlkesi ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Verinin yetkisiz kişiler tarafından
değiştirilememesini kapsayan bir özelliktir.

A)

Gerekli olan her durumda bilginin erişilebilir
olmasıdır.

B)

Önemli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline
geçmemesini sağlamaktır.

C)

Elektronik aletlerle yapılan her türlü suçlardır.D)

4. Bilgi Güvenliği İlkelerin'den Bütünlük İlkesi ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Gerekli olan her durumda bilginin erişilebilir
olmasıdır.

A)

Verinin yetkisiz kişiler tarafından
değiştirilememesini kapsayan bir özelliktir.

B)

Önemli bilgilerin yetkisiz kişilerin eline
geçmemesini sağlamaktır.

C)

Elektronik aletlerle yapılan her türlü suçlardır.D)

5. Aşağıda "Bilgi Güvenliği" ile ilgili verilen ifadelerden
hangisi yanlıştır?

Kullandığımız herhangi bir bilgisayarda
şifrelerimizi kaydedebiliriz.

A)

http ile başlayan sitelerden bilgi girişi yapmak
tehlikelidir. Ancak yine de bu sayfalardan
yararlanabiliriz. 

B)

Kullandığımız bilgisayarlara açılış şifresi vermek
bilgi güvenliğimiz için önemlidir.

C)

https ile başlayan web sayfaları güvenli
sayfalardır. Bu sayfaların güvenlik sertifikaları
vardır.

D)

6. Öğretmeni Ahmet' ten yenilenebilir enerji kaynaklarını 
araştırmasını istemiştir. Ahmet internette araştırma 
yaparken internet sayfasının kenarında duran bir 
haber dikkatini çekmiş ve ona tıklamıştır. Bundan 
sonra Ahmet' in internet tarayıcısı ve arama motoru 
isteği dışında sitelere yönlendirmiştir. Ahmet' in 
karşılaştığı duruma neden olan zararlı yazılım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Truva Atı

B) Solucan

C) Adware

D) Keylogger

7. Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğini tehdit eden 
unsurlardan değildir?

A) Parolasız giriş

B) Oturumları açık bırakmak

C) Antivirüs programı kullanmak

D) Önemli verilerin ulaşılabilirliğini kısıtlamamak

8. Aşağıdakilerden hangisi bir zararlı yazılım değildir?

A) Solucan

B) Trojen

C) Virüs

D) Güvenlik Duvarı
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9. Kullanıcının istemediği halde karşısına devamlı çıkan 
zararlı yazlım hangisidir?

A) Virüs

B) Reklam

C) Solucan

D) Truva Atı

10. Kendisini çoğaltarak sistemi yavaşlatan zararlı 
yazılım hangisidir?

A) Reklam

B) Truva Atı

C) Solucan

D) Virüs

11. Gizlilik ve güvenlik için bilgisayarda aşağıdakilerden 
hangisi yapılmamalıdır?

A) Virüs programı kullanma

B) Güvenlik Duvarı Aktif Etme

C) Güvenlik Duvarını Kapatma

D) İnternete Girme

12. Aşağıdakilerden hangisi bir Antivirüs yazılımı 
değildir?

A) Avast

B) Norton

C) Panda

D) Power Point

13. Kötü niyetli bilgisayar kullanıcıları tarafından 
bilgisayarımıza, sistemimize ve bilgilerimize zarar 
vermek, onları ele geçirmek amacıyla hazırlanmış 
yazılımlara ne denir?

A) Zararlı Yazılım

B) Faydalı Yazılım

C) Kötümser Yazılım

D) Casus Yazılım

14. Bilgisayarımıza girip dosya ve programlarımıza zarar 
veren, bilgisayarımızdaki bilgileri bozabilen, hatta 
silebilen, en tehlikeli zararlı yazılım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Casus Yazılım

B) Virüs

C) Reklam Yazılımı

D) Solucan

15. Aşağıdakilerden hangisi zararlı yazılımlardan
korunma yollarından biri değildir?

Bilgisayarlara güçlü bir güvenlik yazılımı
yüklemek.

A)

Flash Diskin güvenmediğiniz bir bilgisayara
rahatça takmak.

B)

Bilmediğiniz programları bilgisayara yüklememek
ve çalıştırmamak.

C)

Kimden geldiğini bilmediğiniz e-postaları
açmamak.

D)
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