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B 01. Bir hard disk üzerinde bir cluster ın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi olamaz? 
(A) 2048      (B) 3072      (C) 4096       (D) 8192 

D 02. 1 MB lık bir dosya kaç sektör işgal eder? 
(A) 256              (B) 512          (C) 1024                (D) 2048 

A 

03. Windows 98 deki Fdisk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
(A)  Birden fazla primary partition tanımlanabilir.. 
(B) Birden fazla logical disk tanımlanabilir.. 
(C) logical diskler extended partiton içine tanımlanır.  
(D) Disk formatlanmadan önce fdisk ile yapılandırılmış olmalıdır. 

C 

04. Windows 2000 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara windows 98 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde 
ulaşılmaya çalışılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 
(A) Kullanıcı Adı-Parola iletişim kutusu açılır    (B) Kullanıcı adı iletişim Kutusu açılır.       (C) Parola 
iletişim kutusu açılır.       (D) Windows 2000 bilgisayarın diski NTFS olarak biçimlendirilmişse windows 98 
işletim sistemine sahip bilgisayardan ulaşılamaz. 

B 
05. Windows işletim sistemlerinin yüklü olduğu bir ağda aşağıdakilerden hangisinin olması bir probleme 

neden olur? 
(A) Aynı kullanıcı adı ile açılmış iki bilgisayarın olması     (B) Aynı isme sahip iki bilgisayarın olması         
(C) Farklı versiyon işletim sistemlerinin olması          (D)Çok sayıda paylaştırılmış kaynak bulunması    

C 
06. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardan Unix işletim sistemi yüklü bilgisayara microsoft ağ 

üzerinden ulaşabilmesi için Unix üzerinde aşağıdakilerden hangisinin çalışması gerekir? 
(A) nmbd    (B) swat       (C) samba       (D) ftp 

C 

07. Unix bir makine üzerinde aşağıdaki veriler hangi komut sonrasında alınmış olabilir? 
192.168.1.1             WORLD       +[       HOME          ] 
192.168.1.9     X-CH164OX3YUONS +[WORKGROUP] [Windows 5.1] [Windows 2000 LAN Manager] 
192.168.1.12            GEZGIN          [       HOME          ] 
(A) smbclient  (B) smbd (C) findsmb  (D) xsmbrowser  

B 

08. Unix bir makine üzerinde aşağıdaki veriler hangi komut sonrasında alınmış olabilir? 
Service      uid      gid      pid     machine 
---------------------------------------------- 
taner        taner    wheel     2224   gezgin   (192.168.1.12) Wed Jan 26 02:19:41 2005 
IPC$         taner    wheel     2224   gezgin   (192.168.1.12) Wed Jan 26 02:19:59 2005 
 
Locked files: 
Pid    DenyMode   Access   R/W     Oplock           Name 
-------------------------------------------------------------- 
2224   DENY_WRITE 0x1      RDONLY  EXCLUSIVE+BATCH  /home/taner/CALC.EXE   Wed Jan 26 02:20:44 2005 
(A) smbclient               (B) smbstatus           (C) findsmb              (D) xsbmbrowser 

A 

09. Windows 98 işletim sistemi yüklü bir bilgisayara windows 2000 işletim sistemi yüklü bir bilgisayar üzerinde 
ulaşılmaya çalışılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 
(A) Kullanıcı Adı-Parola iletişim kutusu açılır    (B) Kullanıcı adı iletişim Kutusu açılır.       (C) Parola 
iletişim kutusu açılır.       (D) Windows 98 işletim sistemini kullanan aktif kullanıcının windows 2000 işletim 
sisteminde tanımla olması gerekir. 

D 10. Aşağıdakilerden hangisi FreeBSD işletim sisteminde çalışan X-Windows arayüzlerinden bir değildir?? 
(A) KDE               (B) GNOME           (C) Windowmaker       (D) XMMS 
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A 
11. FreeBSD işletim sisteminde sistem kurulması ve  yapılandırılması için kullanılan araç aşağıdakilerden 

hangisidir? 
(A) /stand/sysinstall    (B) kernconf      (C) make       (D) fsck 

B 12. FreeBSD işletim sisteminde en yetkili kullanıcıların toplandığı grup aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) operator   (B) wheel       (C) staff       (D) deamon 

A 
13. FreeBSD işletim sisteminde çekirdeğin yeniden derlenmesi aşağıdaki dosyalardan hangisinin 

değişmesine neden olur? 
(A) kernel    (B) GENERIC       (C) /stand/sysinstall       (D) LINT 

D 
14. FreeBSD işletim sistemine bir progam kurulduktan sonra kurulan programa ilişkin veriler hangi dizinde 

bulunur? 
(A) /usr/ports (B) /usr/ports/distfiles   (C) /var/log/           (D) /var/db/pkg 

C 
15. Unix işletim sistemine hangi terminalden (hangi virtual, hangi psedo vb.) bağlandığınızı görmek için 

aşağıdaki komutlardan hangisini verebilirsiniz? 
(A) termcap       (B) TERM       (C) tty       (D) who  

B 
16. Sisteme login olmuş tüm kullanıcılara bir mesaj göndermek için aşağıdaki komutlardan hangisini 

kullanabilirsiniz? 
(A) talk           (B) wall       (C) motd      (D) write 

B 17. Unix işletim sistemi yeniden başlatmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz? 
(A) shutdown -r now      (B) shutdown -h now     (C)  shutdown -r 20:00    (D)  Klavyeden Ctrl+Alt+Del 

A 
18. etc dizini dizini altındaki cfg ve conf uzantılı dosyaları yedeklemek için aşağıdaki komutlardan hangisi 

kullanılabilir? 
(A) tar -zcvf conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf        (B) tar -zcvf /etc/*.cfg /etc/*.conf  conf.tar.gz 
(C) tar -zxvf conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf        (D) tar -zc conf.tar.gz /etc/*.cfg /etc/*.conf 

B 
19. Unix işletim dosya sistemini kontrol etmek ve hataları düzeltmek için aşağıda programlardan hangisi 

kullanılır ?  
(A) fdisk         (B) fsck           (C) du        (D) df  

C 
20. Fat32 partition FreeBSD işletim sistemine mount etmek için aşağıdaki komutlaardan hangisini 

kullanabilirsiniz? 
(A) mount –t ufs /dos  /dev/ad1s1a       (B) mount –t msdos /dos  /dev/ad1s1a  
(C) mount –t msdos /dev/ad1s1a /dos  (D) mount –t ufs  /dev/ad1s1a  /dos 

D 21. Unix işletim sisteminde sistem kayıtları aşağıdaki dizinlerden hangisinde tutulur? 
(A) /etc/log       (B) /usr/log        (C) /tmp/log        (D) /var/log  

C 

22. Tüm /home dizini içindeki dosyaları büyüklüklerine göre size.txt dosyasına yazmak için aşağıdaki 
komutlardan hangisini kullanabilirsiniz? 
(A) du -a /home/* > sort -n > size.txt                (B) du -a /home/* | sort -n | size.txt    
(C) du -a /home/* | sort -n > size.txt                  (D) du –a /home/* < sort -n < size.txt  

A 
23. nobody kullanıcısına  ait dosyaları silmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 

(A) find / -user nobody -exec rm {} “;”              (B) find / -chown nobody | rm {} “;”   
(C) find /  -name nobody < rm {} “;”      (D) find /  -name nobody | rm {} “;” 

D 
24. Bir dosya üzerinde dosya sahibinin tüm yetkilere sahipken grubunun okuma ve çalıştırma diğerlerinin 

yalnızca çalıştırma yetkisine sahip olması için aşağıdaki komutlardan hangisi verilmelidir? 
(A) chmod 761 dosya              (B) chmod 715 dosya     (C) chmod 762 dosya            (D) chmod 751 dosya

D 25. Sistemde çalışan süreçlerin sayısını öğrenmek için aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir? 
(A) ps -ax    (B) ps -ax|pid    (C) ps |wc -l (D) ps -ax|wc -l 

 
Sınav Süresi  35 dakikadır. 

Başarılar 
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