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Базовий рівень знань


Задание #1
Вопрос:
Вимоги до криптографічних систем захисту інформації:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) кількість операцій для зламу ключа шляхом повного перебору повинна знаходитись за межами можливостей сучасних обчислювальних засобів

2) мінімальна зміна ключа повинна викликати щонайменшу зміну зашифрованого повідомлення

3) розміри зашифрованого тексту повинні значно переважати розміри відкритого

4) зашифроване повідомлення повинне розшифровуватись лише при відомому ключі

5) знання алгоритму шифрування повинно впливати на надійність захисту


Задание #2
Вопрос:
Облікові записи ОС Windows дозволяють:


Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) Надавати можливість власнику облікового запису отримати доступ до захищених даних інших облікових записів

2) Забезпечувати керування правами доступу до файлів та директорій

3) Відокремлювати особисті дані користувачів, що використовують один комп’ютер


Задание #3
Вопрос:
Комп’ютерні віруси класифікують по:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) методу створення

2) впливу на заражену систему

3) середовищу поширення

4) розміру

5) методу маскування


Задание #4
Вопрос:
Сумування в методі гамування виконується :


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) по модулю N

2) арифметично

3) по правилам кінцевого поля Галуа з N елементами (N - к-ть символів в абетці)


Задание #5
Вопрос:
Цифрові сертифікати застосовуються для:



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) безпечної відсилки повідомлень електронної пошти

2) підписування документів

3) перевірки особистих даних користувачів

4) шифрування персональних даних


Задание #6
Вопрос:
Захисні засоби розробляють для:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) превентивної протидії всім можливим загрозам

2) превентивної протидії загрозам, які вже реалізовувались

3) реакції на реалізацію загроз

4) протидії найбільш ймовірним загрозам


Задание #7
Вопрос:
До захисту процесів або процедур обробки і зберігання інформації належать:


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) екранування приміщень

2) контроль та пасивний захист каналів зв’язку

3) програмні системи захисту інформації

4) захист мобільних телефонів


Задание #8
Вопрос:
Що таке криптографія:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Метод захисту інформації шляхом суворого контролю доступу до неї адміністративними методами

2) Метод захисту інформації шляхом приховування факту її існування

3) Метод захисту інформації від знищення

4)       Метод захисту інформації шляхом перетворення її для приховування змісту від несанкціонованих читачів


Задание #9
Вопрос:
Якщо  p та q - прості числа, то в закритому ключі (d, n) модуль n обчислюється по формулі



Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) n = p + q

2) n = p / q

3) n = p * q


Задание #10
Вопрос:
Криптографічний алгоритм - це:



Выберите один из 3 вариантов ответа:
1)       математична функція, необхідна для шифрування 
2) математична функція, необхідна для шифрування і дешифрування

3)       математична функція, необхідна для дешифрування 

Задание #11
Вопрос:
В симетричних криптосистемах:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) ключ відправника співпадає з ключем отримувача

2) ключ отримувача генерується на основі загальновідомого ключа відправника

3) отримувачем ключ не застосовується

4) відправником ключ не застосовується


Задание #12
Вопрос:
Генератор псевдовипадкових послідовностей дозволяє:


Выберите несколько из 3 вариантов ответа:
1) Зашумлювати канал передачі даних, маскуючи факт передавання зашифрованої інформації

2) Створювати змістовні фрази та речення

3) Створювати високонадійні паролі


Задание #13
Вопрос:
Списки керування доступом (Access Control List - ACL):


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) зберігають права на доступ до об’єкту для кожного користувача чи групи користувачів

2) захищають порти комп’ютеру від несанкціонованого доступу ззовні

3) призначені для захисту від фізичного доступу до комп’ютеру

4) відповідають за блокування доступу до комп’ютеру без знання правильного паролю


Задание #14
Вопрос:
Методи розподілу ключів:



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) створення центрів розподілу ключів

2) відкрита публікація секретних ключів

3) прямий обмін ключами

4) застосування для всіх учасників одного загальновідомого ключа


Задание #15
Вопрос:
Якщо відкритим ключем в алгоритмі RSA є пара чисел (n; e), а m - повідомлення, то криптограма c обчислюється по формулі


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) c = n^e mod m

2) c = m^e mod n

3) c = e^m mod n


Задание #16
Вопрос:
Надійні паролі повинні містити:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Не більше 6 символів

2) Цифри та спеціальні символи

3) Великі та малі літери

4) Ім’я чи дату народження користувача

5) Літери на декількох мовах


Задание #17
Вопрос:
Що розуміють під відмовою в обслуговуванні:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Неможливо отримати доступ до інформації

2) Інформація була непомітно змінена

3) Неможливо передати інформацію отримувачу

4) Інформація стала відомою зловмисникам


Задание #18
Вопрос:
Електронний цифровий підпис застосовують для:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) шифрування даних

2) перевірки авторства документу

3) архівації документу

4) перевірки відсутності змін у документі

5) приховування факту існування документу

Задание #19
Вопрос:
Генератори псевдовипадкових послідовностей створюють послідовності, які:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) будуть згенеровані будь-яким генератором

2) не можуть бути згенеровані іншим генератором

3) можуть бути згенеровані при знанні методу генерації та початкового значення

4) можуть бути згенеровані час від часу, випадково


Задание #20
Вопрос:
Інформаційна війна - це:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) атаки на інформаційні системи з метою їх знищення

2) атаки на інформаційні системи з метою впливу на знання супротивника

3) обманні атаки з метою введення супротивника в оману щодо планів атакуючого

4) атаки на інформаційні системи з метою знищення інформаційних даних супротивника


Задание #21
Вопрос:
Автентифікація - це:



Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) процедура     встановлення    належності користувачеві  пред'явленого ним ідентифікатора

2) процедура розпізнавання користувача в системі за допомогою наперед визначеного ідентифікатора

3) процедура розподілу групових прав доступу серед конкретних користувачів

4) процедура захисту персональних даних користувача криптографічними методами


Задание #22
Вопрос:
Електронний цифровий підпис формується на основі:


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) відкритого і закритого ключа

2) відкритого ключа

3) закритого ключа


Задание #23
Вопрос:
Використання кінцевого поля Галуа дозволяє :


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) зменшити довжину закодованого повідомлення
2) зробити процедури кодування та декодування ідентичними
3) підвищити криптостійкість


Задание #24
Вопрос:
Які шифри є криптостійкими:






Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Жодні
2) Усі 
3) Закордонні
4) Сучасні

Задание #25
Вопрос:
На чому в першу чергу засновано дію програм-антивірусів:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) На виявленні потенційно шкідливих дій вірусів

2) На недопущенні попадання потенційно небезпечних даних до комп’ютеру

3) На конфігуруванні системи таким, чином, щоб вона стала невразливою для вірусів

4) На виявленні вірусів по відомим сигнатурам


Задание #26
Вопрос:
Обліковий запис користувача не може використовуватись для мережевого доступу, якщо:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Він не є адміністратором комп’ютеру

2) Пароль не містить цифр та спецсимволів

3) Він має пароль менше 8 символів

4) Він не має паролю


Задание #27
Вопрос:
Відмовостійкість інформаційно-комп’ютерних систем - це:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) здатність попереджати можливі несправності та аварії

2) здатність відмовляти у доступі користувачам з недостатньо стійкими паролями

3) здатність відновлювати цілісність інформації системи після несправності чи аварії

4) здатність надійно протистояти несанкціонованим спробам доступу до системи


Задание #28
Вопрос:
Біометричні системи контролю доступу дозволяють:


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Дистанційно передавати права доступу до об’єкту

2) При необхідності змінювати пароль особи

3) Надавати чи забороняти доступ для конкретних осіб


Задание #29
Вопрос:
Алгоритм шифрування DES має розмір ключа:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 56 біт

2) 112 біт

3) 92 біт

4) 64 біт


Задание #30
Вопрос:
До складових частин криптографії належать:


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Асиметричні криптосистеми

2) Управління ключами

3) Напівсиметричні криптосистеми

4) Симетричні криптосистеми


Задание #31
Вопрос:
Криптостійкість алгоритму RSA забезпечується


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) проблемою обчислення дискретного логарифма

2) задачею розкладення на множники добутків великих простих чисел

3) проблемою сходження рядів


Задание #32
Вопрос:
Період послідовності генератора псевдовипадкових повідомлень, що генерується,повинен бути :


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) меньше довжини повідомлення, що кодується
2) більше чи дорівнює довжині повідомлення, що кодується
3) не має значення


Задание #33
Вопрос:
Які математичні функції використовуються в алгоритмі RSA?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) розкладання числа на прості множники

2) знаходження десятичних логарифмів

3)       знаходження меж


Задание #34
Вопрос:
До принципів створення політики безпеки належать:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Розподілення обов’язків

2) Неможливість обходу захисних засобів

3) Неможливість переходу у відкрите становище

4) Посилення найслабшої ланки

5) Простота та керованість


Задание #35
Вопрос:
В асиметричних криптосистемах:


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) використовується будь-яка кількість ключів
2) використовується один ключ

3) використовуються два ключі

4) не використовуються ключі взагалі

5) використовуються три ключі


Задание #36
Вопрос:
Біометричні системи контролю доступу бувають:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) За відбитками пальців

2) За ідентифікацією голосу

3) За геометрією обличчя

4) За сітківкою ока

5) За геометрією руки


Задание #37
Вопрос:
Системи підстановки однократного використання з нескінченним ключем:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) дуже ресурсоємні

2) теоретично незламні

3) звичайно не використовуються
4) теоретично ненадійні

5) застосовуються лише сумісно з іншими методами шифрування


Задание #38
Вопрос:
Для чого потрібно регулярно змінювати сеансові ключі шифрування:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Щоб неможливо було вгадати алгоритм генерації ключів

2) Щоб ускладнити реалізацію алгоритму шифрування та потрібні для нього обчислювальні потужності

3) Щоб заплутати користувачів, який сеансовий ключ потрібно використовувати

4) Щоб їх не встигали зламати зловмисники на основі перехоплених даних


Задание #39
Вопрос:
Шифрована файлова система (EFS):


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) не використовує ключі шифрування

2) зберігає ключі шифрування в сертифікаті

3) ключі шифрування вводяться користувачем

4) зберігає ключі шифрування в системному реєстрі


Задание #40
Вопрос:
До алгоритмів шифрування належать:







Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) IPSec
2) IDEA
3) Rijndael
4) 3DES
5) ACL

Задание #41
Вопрос:
Чим відрізняється процедура кодування від процедури декодування методу гамування  :


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) кількістю оброблених символів
2) застосованим ключем
3) методом сумування

4) нічим


Задание #42
Вопрос:
Що розуміють під розкриттям інформації:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) Інформація стала відомою зловмисникам

2) Інформація втратила свою цінність

3) Доступ до інформації був незворотньо втрачений

4) Інформація була непомітно змінена


Задание #43
Вопрос:
Захищена інформація під час обробки повинна зберігати:






Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) доступність
2) структурованість
3) цілісність
4) зашифрованість

Задание #44
Вопрос:
Шифрування методом Цезаря - це:


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шифрування методом поліалфавітної підстановки

2) шифрування методом моноалфавітної підстановки

3) шифрування методом заміни

4) шифрування методом перестановки

5) шифрування методом алгебраїчних перетворень


Задание #45
Вопрос:
Методи захисту програмного забезпечення від копіювання:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) прив’язка до біометричних даних користувача

2) застосування апаратних ключів

3) онлайн-регістрація кожного екземпляру програми

4) прив’язка продукту до фізичних характеристик носія

5) прив’язка до серійних номерів компонентів комп’ютера


Задание #46
Вопрос:
До основних етапів створення системи захисту інформації відносяться:


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) створення засобів покарання порушників

2) аналіз ризиків

3) розробка моделі захисника

4) розробка моделі загроз


Задание #47
Вопрос:
Відкритий ключ в алгоритмі RSA


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) пара чисел (n; m)

2)       пара чисел (p; q)
3) пара чисел (n; d)

4) пара чисел (n; e)


Задание #48
Вопрос:
Які з протоколів передачі даних пов’язані із захистом інформації:





Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) IMAP4
2) Pop3
3) IPSec

4) https

5) SSL

Задание #49
Вопрос:
Криптоаналіз займається


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) захистом інформації

2) зламуванням інформації

3) захистом та зламуванням інформації


Задание #50
Вопрос:
Електронним (цифровим) підписом називається:


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) контрольна сума тексту

2) криптографічне перетворення, що приєднується до тексту

3) двійкове представлення строки символів

Задание #51
Вопрос:
Spyware-програми:


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Виводять з ладу програмне забезпечення комп’ютера

2) Стежать за діями та уподобаннями користувача

3) Виводять з ладу апаратне забезпечення комп’ютера

4) Відсилають конфіденційну інформацію користувача своєму власнику


Задание #52
Вопрос:
Дайте визначення DoS атаки:


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) Це атака, що призводить до викрадення захищеної інформації

2) Це атака, що призводить до підробки захищеної інформації

3) Це атака, що призводить до відсутності доступу до захищеної інформації


Задание #53
Вопрос:
Ідентифікація - це:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) процедура розпізнавання користувача в системі за допомогою наперед визначеного ідентифікатора

2) процедура розподілу групових прав доступу серед конкретних користувачів

3) процедура     встановлення    належності користувачеві  пред'явленого ним ідентифікатора

4) процедура захисту персональних даних користувача криптографічними методами


Задание #54
Вопрос:
Елементи інформаційної війни:



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) пряма підробка інформації

2) фізичне знищення носіїв інформації

3) психологічні операції

4) дезінформація


Задание #55
Вопрос:
Метод шифрування Віжинера - це:


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) шифрування методом заміни

2) шифрування методом поліалфавітної підстановки

3) шифрування методом моноалфавітної підстановки

4) шифрування методом перестановки

5) шифрування методом алгебраїчних перетворень


Задание #56
Вопрос:
В алгоритмі DES дані шифруються блоками по:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 92 біт

2) 56 біт

3) 112 біт

4) 64 біт


Задание #57
Вопрос:
В симетричних криптосистемах:


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) використовується один ключ

2) використовуються два ключі

3) не використовуються ключі взагалі

4) використовуються три ключі

5) використовується будь-яка кількість ключів

Задание #58
Вопрос:
До якого виду криптосистем відноситься алгоритм RSA?



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) асиметричні

2)       блочні
3) симетричні

4)       потокові

Задание #59
Вопрос:
Алгоритм шифрування ГОСТ 28147-89 має розмір ключа:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) 256 біт

2) 64 біт

3) 128 біт

4) 512 біт


Задание #60
Вопрос:
До функцій служби безпеки підприємства відносяться:


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) перлюстрація вхідної та вихідної пошти

2) всебічне вивчення діяльності підприємства з метою виявлення можливих каналів витоку інформації

3) стеження за співробітниками з метою запобігання зловмисним діям

4) розробка та переробка переліку даних, що містять комерційну таємницю

5) організація та ведення спеціального діловодства


Задание #61
Вопрос:
Потоковий метод шифрування:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) це шифрування шляхом послідовного застосування декількох криптографічних алгоритмів

2) це приховування факту існування інформації

3) це послідовне шифрування інформації по мірі її поступання на вхід системи шифрування

4) це шифрування інформації по блокам заданого розміру


Задание #62
Вопрос:
Перевага метода гамування перед іншими, відомими Вам методами :



Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) висока швидкість кодування та декодування
2) висока криптостійкість при відносній простоті методу

3) стійкість до викривлення


Задание #63
Вопрос:
На якому рівні моделі ISO/OSI працює протокол IPsec:


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) канальному

2) мережевому

3) фізичному

4) транспортному


Ответы:
1) (3 б.) Верные ответы: 1; 4; 
2) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 
3) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 5; 
4) (3 б.) Верные ответы: 1;
5) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 
6) (2 б.) Верные ответы: 4;
7) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 
8) (1 б.) Верные ответы: 4;
9) (4 б.) Верные ответы: 3;
10) (1 б.) Верные ответы: 2;
11) (2 б.) Верные ответы: 1;
12) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 
13) (3 б.) Верные ответы: 1;
14) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 
15) (4 б.) Верные ответы: 2;
16) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 
17) (2 б.) Верные ответы: 1;
18) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 
19) (3 б.) Верные ответы: 3;
20) (2 б.) Верные ответы: 2;
21) (3 б.) Верные ответы: 1;
22) (2 б.) Верные ответы: 3;
23) (4 б.) Верные ответы: 3;
24) (2 б.) Верные ответы: 1;
25) (2 б.) Верные ответы: 4;
26) (3 б.) Верные ответы: 4;
27) (3 б.) Верные ответы: 3;
28) (2 б.) Верные ответы: 3;
29) (3 б.) Верные ответы: 1;
30) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 
31) (3 б.) Верные ответы: 2;
32) (2 б.) Верные ответы: 2;
33) (4 б.) Верные ответы: 1;
34) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5; 
35) (2 б.) Верные ответы: 3;
36) (2 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 5; 
37) (3 б.) Верные ответы: 2; 3; 
38) (3 б.) Верные ответы: 4;
39) (3 б.) Верные ответы: 2;
40) (3 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4; 
41) (2 б.) Верные ответы: 4;
42) (1 б.) Верные ответы: 1;
43) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 
44) (2 б.) Верные ответы: 2;
45) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 5; 
46) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 
47) (4 б.) Верные ответы: 4;
48) (3 б.) Верные ответы: 3; 4; 5; 
49) (2 б.) Верные ответы: 2;
50) (2 б.) Верные ответы: 2;
51) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 
52) (2 б.) Верные ответы: 3;
53) (3 б.) Верные ответы: 1;
54) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 
55) (2 б.) Верные ответы: 2;
56) (3 б.) Верные ответы: 4;
57) (2 б.) Верные ответы: 1;
58) (2 б.) Верные ответы: 1; 4; 
59) (3 б.) Верные ответы: 1;
60) (2 б.) Верные ответы: 2; 4; 5; 
61) (2 б.) Верные ответы: 3;
62) (3 б.) Верные ответы: 1;
63) (2 б.) Верные ответы: 2;

Конец


