1.

Кой протокол се използва в Интернет за обмен на текст и мултимедийна информация?
 SNMP
 FTP
 DNS
 HTTP

2.

Какво е наименованието на множеството от правила, които определят формата и начина на предаване и
обмен на информация?
 стандарт
 представяне
 модел
 протокол

3.

Посочете двата основни вида софтуер:

1т

1т

1т

.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

4.

Какъв тип сървър се използва за превеждане на име на компютър в Интернет до съответен IP адрес на
този компютър?
 FTP
 WWW
 DNS
 Telnet

5.

Кое от следните определения най-точно отговаря на обект в страница, който при еднократно натискане с
мишката ни пренася към нова страница?
 хипервръзка
 браузър
 котва
 мрежов разпределител

6.

Коя от следните програми задължително изисква клиент и сървър като компоненти, за да може да
функционира?
 Web браузър
 Microsoft Excel
 Microsoft Word
 Adobe Photoshop

7.

Какви са повечето програми, които работят в мрежова среда?
 файлови програми
 диалогови програми
 графични програми
 клиент-сървър програми

8.

Какво представлява глобална мрежа?
 свързва потребители в големи географски
области
 свързва устройства, които са директно
свързани едно за друго

1т

1т

1т

1т

1т

9.

1т

Internet работи на базата на протоколния стек:
 Х.25
 OSI




свързва отделите на фирма в една сграда
свързва потребители в рамките на част от селище




TCP/IP
IPX/SPX




ASCII
HTTP

1т

10. Кое е Интернет услуга?
 e-mail
 HTML

1т

11. От кои две части се състои пълния адрес в електронната поща?
 електронно име и IP адрес
 име на компютър-клиент и име на пощенски сървър
 име на сървър и име на маршрутизатор
 име на потребител и име на пощенски сървър

1т

12. Кои файлови формати се използват в Интернет за графични изображения?
 WAV и MIDI
 GIF и JPEG
 HTML и HTTP
 MPEG и RA

1т

13. Какво устройство е скенара?
 входно
 изходно




входно-изходно
нито едно от изброените

1т

14. edu е типично име на област в Интернет за:
 образователни институции
 основните потребители на Интернет
услуги




компаниите, които са Интернет
доставчици
големи корпорации или бизнес
организации

1т

15. Кое от следните средства може да използвате за търсене в Web?
 виртуални библиотеки
 машини за търсене
 указатели
 всички изброени

1т

16. Какво означава съкращението ISP?
 Internet Service Provider
 Internal Service Providert

Име:
Фак. Номер:
Специалност:




Internet Server Protocol
нито едно от изброените

