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Soutež o VIP vstupenky na IT Security Workshop 2008 !
Vložil/a cm3l1k1 [1], 26 Únor, 2008 - 16:32

Soutěž [2]

O pořádané konferenci jsem informoval již dříve v tomto článku:
http://www.security-portal.cz/clanky/it-security-workshop-2008---oznameni.html [3]
SOUTĚŽ JIŽ SKONČILA!
-> Pouze jedna odpověď je správná
-> Čtěte pozorně!
-> Výsledky zasílejte na email:
ve formátu:
1-x
2-y
3-z
...a tak dále
» 1) Kdo je autorem známého hashovacího algoritmu MD5?
a) Vincent Rijmen
b) Dennis Ritchie
c) Ronald Rivest
» 2) Který přední český kryptolog objevil tzv. tunely, kterými je možné objevit kolizi MD5
do několika minut?
a) Pavel Vondruška
b) Vlastimil Klíma
c) Tomáš Rosa
» 3) Která symetrická šifra se v současné době považuje za kryptografický standard?
a) Twofish
b) Serpent
c) AES
» 4) Který multiplatformní a open source program k šifrování dat je v dnešní době
nejpoužívanější?
a) TrueCrypt
b) LUKS
c) DM-Crypt
» 5) Ja se jmenovalo mechanické zařízení, které za 2. světové války používalo Německo k
šifrování zpráv?
a) TRANSLTR
b) Enigma
c) Cray
» 6) Co je to počítačový virus?
a) volně se šířící program využívající chyby operačního systému
b) sítí se šířící/duplikující program
c) typ programu, který se dokáže sám šířit tím, že vkládá kopie sebe sama do dalších souborů
» 7) Jaký text zobrazoval jeden z historicky prvních virů jménem The Creeper, který se
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šířil již v síti ARPAnetu?
a) IM THE CREEPER: CATCH ME IF YOU CAN.
b) IM THE CREEPER: THE PROGRAM WITH PERSONALITY.
c) IM THE CREEPER: YOUR SYSTEM MAKE ME HUNGRY.
» 8) Jaký typ nebezpečí můžeme na webových stránkách nejčastěji najít?
a) trojského koně
b) počítačový červ
c) malware obecně
» 9) S jakou kombinací OS + browser máme největší šanci na infikaci škodlivým kódem?
a) Windows + Internet Explorer
b) Linux + Firefox
c) Windows + Opera
» 10) Jaký je původní význam slova SPAM?
a) Spider Mailer and Harvester
b) Spicy Meat and Ham
c) Suicide Mailbox Hunter
» 11) Jaká sada protokolů se běžně používá na Internetu?
a) AppleTalk
b) IPX/SPX
c) TCP/IP
» 12) Jaká služba beží standardně na portu 445?
a) HTTPS
b) microsoft-ds
c) POP3
» 13) Jake terminálové spojení se nemá používat z důvodu nízké bezpečnosti?
a) telnet
b) SSH
c) RDP
» 14) Který protokol/vrstva se používá při těchto přenosech: HTTPS, FTPS, POP3S, ...?
a) SHA
b) SSH
c) SSL
» 15) Jaký protokol se používá pro přenos zpráv mezi emailovými servery?
a) POP3
b) SMTP
c) IMAP
» 16) Který systém je schopen aktivně zabránit počítačovému útoku?
a) ISP
b) IPS
c) IDS
» 17) V současné době se pro přenos dat na síťové vrstvě používá protokol IPv4, jaký má
být jeho nástupce?
a) IPv5
b) IPv6
c) IPSec
» 18) Kdo je autorem knihy "Zátah na hackery"?
a) Bruce Sterling
b) Clifford Stoll
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c) Richard Stallman
» 19) Ve které knize byl poprvé použit pojem kyberprostor (cyberspace)?
a) Schismatrix (Bruce Sterling)
b) Digitální pevnost (Dan Brown)
c) Neuromancer (William Gibson)
» 20) Jak se jmenuje nejznámější německá hackerská skupina, která existuje už od roku
1981?
a) Cult of the Dead Cow
b) Chaos Computer Club
c) Legion of Doom
Doufám že test není příliš jednoduchý ani příliš složitý. To je velice individuální, ale každopádně se
vše dá nalézt na Googlu :o)
Výhercům skutečnost oznámým emailem a kontakt na ně pak předám pořadatelům konference, kteří
jim sdělí podrobnosti.
Ostatním aspoň poděkuji za snahu :o)
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