ΑΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιςτικών Συςτημάτων
Δίκαιο Πληροφοριακών Συςτημάτων
Εξεταςτική Εαρινοφ 2009 – A’ Περίοδοσ
Διάρκεια εξζταςησ: Εξιντα (60) λεπτά
- Μόνο μία (1) απάντηςη ςε κάθε ερώτηςη είναι η ςωςτή.
- Όλεσ οι ερωτήςεισ είναι ιςοδφναμεσ.
- Όλεσ οι ερωτήςεισ ζχουν αρνητική βαθμολογία. Για κάθε εςφαλμζνη απάντηςη αφαιρείται όλο το
ποςοςτό του βαθμοφ που τησ αναλογεί.
1. Αναφορικά με εγκλιματα Π, τι από τα παρακάτω δεν κζτει νζα νομικά προβλιματα και καλφπτεται
επαρκϊσ από τθν «παλαιά» νομοκεςία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων:

►

α. Η επεξεργαςία και αποτίμθςθ των πειςτθρίων
β. Η αποτίμθςθ του φψουσ τθσ βλάβθσ
γ. Η κατανόθςθ τθσ παράβαςθσ
δ. Η διάπραξθ παραδοςιακοφ εγκλιματοσ (π.χ. κλοπισ) με χριςθ Η/Τ

2. Σο ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο χαρακτθρίηεται ωσ ζγκλθμα «χωρίσ πατρίδα» γιατί:

►

α. Οι εγκλθματίεσ του κυβερνοχϊρου ζχουν πλαςτά διαβατιρια
β. Είναι αςαφζσ ςε ποια εκνικι νομικι δικαιοδοςία εμπίπτει θ διερεφνθςθ
γ. Πραγματοποιοφνται από οργανϊςεισ του διεκνοφσ εγκλιματοσ
δ. Καμιά κυβζρνθςθ δεν αναλαμβάνει τθν ευκφνθ

3. Η εφαρμογι των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. είναι:
►

α. Τποχρεωτικι για όλα τα κράτθ-μζλθ
β. Προαιρετικι για όλα τα κράτθ-μζλθ
γ. Για κάποια κράτθ είναι προαιρετικι και για κάποια υποχρεωτικι
δ. Τποχρεωτικι μόνο για τα κράτθ τθσ Ε.Ε. των 15 αλλά όχι για τα υπόλοιπα

4. Προκειμζνου να γίνει αλλαγι του hostmaster για κάποιο ccTLD αρκεί:

►

α. Να ψθφίςει ςχετικό νόμο θ αντίςτοιχθ κυβζρνθςθ
β. Να το αιτθκεί θ αντίςτοιχθ κυβζρνθςθ ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία του ICANN
γ. Να το ηθτιςουν από τον ICANN οι φορείσ που ςχετίηονται με το Internet ςτθν
ςυγκεκριμζνθ χϊρα
δ. Να το αποφαςίςει το Τπ. Εμπορίου των ΗΠΑ

5. Όταν λζμε ότι ζνα domain name ζχει «διακριτικό χαρακτιρα» εννοοφμε ότι:

►

α. Σο αντίςτοιχο site κάνει φυλετικζσ ι άλλεσ διακρίςεισ
β. Σο αντίςτοιχο site είναι διακριτικό ςε αυτά που γράφει
γ. Σο domain name ταυτοποιεί επαρκϊσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα
και δεν παρεμποδίηει τον ανταγωνιςμό
δ. Σίποτε από τα παραπάνω
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6. τθν χϊρα μασ, υπεφκυνοσ φορζασ για τθν εκχϊρθςθ ονομάτων χϊρου .gr είναι:
►

α. Η ΕΕΣΣ
β. Σο Ραδιοτθλεοπτικό υμβοφλιο
γ. Η ΑΔΑΕ
δ. Σο ΑΕΠ

7. Άρςθ του απορριτου μπορεί να γίνει:

►

α. Για όλεσ τισ αξιόποινεσ πράξεισ
β. Μόνο για κακουργιματα
γ. Μόνο για ςυγκεκριμζνεσ αξιόποινεσ πράξεισ που προβλζπει θ Νομοκεςία
δ. Μόνο για ηθτιματα εκνικισ αςφαλείασ

8. Για να πραγματοποιθκεί άρςθ του απορριτου απαιτείται:

►

α. Προφορικι εντολι από δικαςτικό ι αςτυνομικό λειτουργό προσ τον πάροχο
β. Να το ηθτιςει εγγράφωσ ο Διευκφνων φμβουλοσ του παρόχου
γ. Να το ηθτιςει εγγράφωσ από τον πάροχο, ο ενδιαφερόμενοσ πολίτθσ
δ. Διάταξθ άρςθσ απορριτου από αρμόδια δικαςτικι αρχι

9. Η επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων:

►

α. Απαγορεφεται πλιρωσ
β. Απαγορεφεται μεν αλλά με ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ
γ. Επιτρζπεται πάντοτε εκτόσ αν το υποκείμενο εκφράςει αντιρριςεισ
δ. Κανζνα από τα παραπάνω

10. Σο υποκείμενο τθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ζχει δικαίωμα:

►

α. Μόνο ενθμζρωςθσ
β. Μόνο πρόςβαςθσ
γ. Ενθμζρωςθσ και πρόςβαςθσ
δ. Μόνο αντίρρθςθσ

11. Ζςτω ότι ο εργοδότθσ ςασ ανακζτει τθ μιςκοδοςία ςε κάποια τράπεηα. ασ ενθμερϊνει ότι
προκειμζνου να μιςκοδοτείςτε κα πρζπει να δϊςετε ςτθν τράπεηα το πλιρεσ βιογραφικό ςασ. ε
ζναν ιδανικό κόςμο χωρίσ απολφςεισ κλπ, εςείσ:

►

α. υμμορφϊνεςτε μιασ και ζχει προθγθκεί πρότερθ ενθμζρωςθ από τον εργοδότθ
β. Δεν ςυμμορφϊνεςτε γιατί τα πλιρθ δεδομζνα του βιογραφικοφ ςασ δεν αφοροφν
ςτθν λειτουργία τθσ μιςκοδοςίασ
γ. υμμορφϊνεςτε αφοφ πρϊτα ηθτάτε από τον εργοδότθ να ςασ δθλϊςει τθν
απαίτθςθ του εγγράφωσ
δ. υμμορφϊνεςτε αφοφ πρϊτα αλλάξετε το βιογραφικό ςασ ϊςτε να αφαιρεκοφν
ςτοιχεία που δεν κζλετε να τα γνωρίηει κάποιοσ τρίτοσ

12. Ζνασ φίλοσ ςασ ανακοινϊνει με χαρά ότι ζχει βρει ζνα ενδιαφζρον GPL λογιςμικό. κοπεφει να το
επεκτείνει ζτςι ϊςτε να φτιάξει μια εξελιγμζνθ ζκδοςθ με ςκοπό να τθν πουλάει μζςω εταιρείασ που
κα ιδρφςει. Εςείσ:

►

α. Σου δίνεται ςυγχαρθτιρια για τθν πολφ καλι ιδζα
β. Σου δίνεται ςυγχαρθτιρια αλλά τον ςυμβουλεφετε να ηθτιςει τθν άδεια του FSF
για το GPL λογιςμικό
γ. Σου δίνεται ςυγχαρθτιρια για τθν πολφ καλι ιδζα αλλά τον ςυμβουλεφετε να
φτιάξει και μια δικιά του άδεια με βάςθ τθν οποία να πουλάει τθν νζα ζκδοςθ
δ. Σου λζτε ότι αυτό που ζχει ςκεφτεί δεν μπορεί να γίνει
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13.Σι από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτιριο κατά τθν διαδικαςία απονομισ πατζντασ:

►

α. Αν θ εφεφρεςθ είναι καινοφργια ι όχι
β. Αν θ εφεφρεςθ είναι προφανισ ι όχι
γ. Αν θ εφεφρεςθ ζγινε από γθγενζσ φυςικό ι νομικό πρόςωπο
δ. Αν θ εφεφρεςθ ζχει εφαρμογι ςτθν βιομθχανία

14. Σι από τα παρακάτω δεν αποτελεί ιδιότθτα τθσ ψθφιακισ υπογραφισ:
►

α. Ζχει μθδενικό κόςτοσ
β. Δεν πλαςτογραφείται
γ. Εγγυάται τθν ακεραιότθτα του εγγράφου
δ.Παρζχει δυνατότθτα κρυπτογράφθςθσ

15. φμφωνα με τθν νομοκεςία που είναι ςε ιςχφ ςτθν χϊρα μασ:

►

α. Ιςχφουν οι θλεκτρονικζσ υπογραφζσ αλλά οι χειρόγραφεσ προθγοφνται
β. Ηλεκτρονικζσ και χειρόγραφεσ υπογραφζσ είναι ιςοδφναμεσ
γ. Κάποιεσ ςυναλλαγζσ μποροφν να γίνουν και με θλ. υπογραφι αλλά κάποιεσ μόνο
με χειρόγραφθ
δ. Σίποτε από τα παραπάνω

16. Η Ευρωπαϊκι Νομοκεςία για τισ τθλεπικοινωνίεσ περιορίηει τον κρατικό τθλεπικοινωνιακό πάροχο
ςε κάκε χϊρα επειδι:

►

α. Οι κρατικοί πάροχοι είναι ηθμιογόνοι
β. Η ΕΕ είναι καπιταλιςτικι οπότε δεν κζλει δθμόςιεσ επιχειριςεισ
γ. Η ιςχφσ του κρατικοφ παρόχου κζτει ανυπζρβλθτα εμπόδια ειςόδου ςε άλλουσ
παρόχουσ
δ. Σο ηιτθςαν οι ίδιεσ οι κυβερνιςεισ

18. Η ζννοια τθσ «κακολικισ υπθρεςίασ» αφορά:

►

α. Σθν παροχι τθλεπ. υπθρεςιϊν ςε μθ ορκόδοξουσ (ςτο κριςκευμα) ςυνδρομθτζσ
β. Σθν παροχι γριγορου διαδικτφου ςτισ μθ αςτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ
γ. Σθν παροχι τθλεφϊνου ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα
δ. Σθν παροχι ενόσ βαςικοφ πακζτου υπθρεςιϊν ςε όλουσ τουσ ςυνδρομθτζσ
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