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-
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1. Ditt namn *

Facit

2. Vilket år började SPFs it-projekt (finansiering och första styrgruppsmöte)?

2010

3. Vilken förening var Årets it-förening 2020

Åbo Svenska Pensionärsklubb

4. Vilken förenings webbplats har utnämnts till Årets webbplats

Österby Pensionärer

5. och vilket år var det

2016

6. Vem/vad finansierar SPFs it-verksamhet och -projekt (välj en eller flera)

Social och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA)
Stiftelsen Brummerska hemmet
Stiftelsen Tre smeder
Vanda sparbankstiftelse
Aktiastiftelsen i Esbo Grankulla
Sparbanksstiftelsen i Sjundeå

7. Hur många av dagens seminariumdeltagare var med på första it-seminariet i Tammerfors 2011

7

8. Vilken adress leder till SPFs it-verksamhets webbsidor

https://spfpension.fi/it

9. Vilket operativsystem är skapat av finlandssvenske Linus Torvalds

Linux

10. Vilka påståenden är sanna (en eller flera är rätt)?

Då en webbsida använder HTTPS kan förbindelsen inte avlyssnas av en tredje part
En förbindelse som använder HTTPS är krypterad



11. Vilket år släpptes den första Android-telefonen (Google-HTC T-Mobile G1, senare känd som HTC Dream)

Inga svar

12. Hur stor marknadsandel av smarttelefoner hade Apples iPhone globalt Q2/2021?

13.7%

13. Vilken av följande logon är tidsmässigt den första?

14. Vilken Windows version släpptes 5.10.2021?

Windows 11

15. Hur många PCn såldes (levererades) år 2020?

275,15 miljoner

16. Vad hette företaget Apple Inc. (som bl.a. gör iPad och iPhone) när det grundades?

Apple Computer Company

17. Hur många användare har Facebook?

ca. 3 miljarder

18. När registrerades domänen www.google.com?

15.9.1997
29.9.2015

19. Vilket företag äger Google?

Alphabet Inc.

20. Hur skriver man talet 7 i det decimala talsystemets som binärt tal?

00000111

21. Om du har en 100M internetuppkoppling och får nedladdat med full hastighet, hur länge tar det att ladda ner en
1GB stor fil?

ps_windows_11



80 sekunder

22. ... och hur länge tar det att ladda upp en 1GB stor fil med samma uppkoppling?

kan inte säga med tillgänglig information

23. Hur stor andel av finländarna mellan 75 och 89 år hade nångång använt internet år 2020?

51%

24. Hur stor andel av finländarna mellan 16 och 89 år använde e-post regelbundet (minst en gång senaste 3
månader)

87%


