
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Oνοματεπώνυμο ______________________________ ΤΜΗΜΑ A2

1. Τι είναι το πρωτο που πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζει κάποιος λογισμικό;
Α.να εχει εντυπωσιακή παρουσία   Β. να έχει οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης              
Γ. να έχει χαμηλό κόστος    Δ. να έχει πιστοποιητικό Αυθεντικότητας

2. Απαντήστε Σ για σωστό Λ για λάθος
Η πειρατεία λογισμικού είναι παράνομη πράξη
Υπάρχουν προγραμματιστές που διανέμουν τα προγράμματα τους δωρεάν
Δεν μπορώ να πληκτρολογήσω κείμενο στο πρόγραμμα της ζωγραφικής
Ενας ιός μπορεί να εισβάλει στον υπολογιστή μας από το πληκτρολόγιο
Αν έχουμε αντιικό πρόγραμμα δεν κινδυνεύει ο υπολογιστής μας από ιούς

3. Ποια τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του νόμιμου λογισμικού;

4. Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η χρήση πειρατικού λογισμικού

5. Συμπληρώστε τις προτάσεις
Το λογισμικό  που διανέμουν δωρεάν οι δημιουργοί  τους για αναπαραγωγή και 
χρήση ονομάζεται __________  Λογισμικό
Το δωρεάν λογισμικό στο οποίο επιτρέπουν οι δημιουργοί του να γίνουν αλλαγές 
ονομάζεται  _________   ___________
Για να προστατέψουμε τις εργασίες μας πρέπει να παίρνουμε συχνά ___________   
________
Τα κακόβουλα προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στον υπολογιστή μας 
ονομάζονται __________, Για να τα καταπολεμήσουμε πρέπει να εγκαταστήσουμε τα 
κατάλληλα  __________ προγράμματα

6. Για   ποιους λόγους ενδέχεται να χαθούν εργασίες μας από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή;
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