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D 
01. Unix işletim sisteminde kullanıcının finger komutu ile sorgulanabilen özel bilgileri hangi dosyalar 

içerinde bulunur? 
I. kullanıcının dizinindeki .profile II. kullanıcının dizinindeki .plan III. /etc/passwd  dosyasında 
(A) I    (B) I ve II    (C) III (D) II, III  

A 02. Unix işletim sisteminde sh kabuğunda kabuk değişkeni nasıl atanabilir? 
(A) home=/usr/home    (B) set home /usr/home   (C) set $home /usr/home (D) echo $home /usr/home 

B 
03. Unix işletim sisteminde lrwxr-x--x erişim yetkisine sahip bir dosya/dizin için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
(A) bir link dosyasıdır.              (B) grubun dosyaya istediği şeyi yapma hakkı vardır.   
(C) diğerlerinin yalnızca çalıştırma yetkisi vardır      (D) dosya sahibinin herşeyi yapma yetkisi vardır. 

D 04. Aşağıdaki programlardan hangisi terminal emülasyonu yapmak için kullanılmaz?  
(A) Telnet    (B) Secure Shell Client       (C) Putty        (D) CuteFtp 

A 
05. Windows 2000 de disk veya disk parçalarının özelliklerinde Security ve Quota sekmelerinin bulunması 

için hangi dosya sisteminin kullanılması gerekir? 
(A) NTFS  (B) VFAT       (C) FAT32      (D) UFS 

B 
06. Aşağıdaki Dosya sistemlerinden hangileri Windows 2000 işletim sistemi tarafından tanınır? 

(I) FAT 16    (II) FAT 32     (III) VFAT     (IV) NTFS…(V) EXT3    (VI) UFS 
(A) I, II, III    (B) I, II, III;IV      (C) I, II, III, IV, V       (D) Hepsi 

C 07. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisinde 32 sürücülere geçildi? 
(A) Windows 2000       (B) Windows 98       (C) Windows 95     (D) Windows 3.1 

C 08. Plug and Play (Tak-Çalıştır) terimi microsoftun hangi işletim sistemi ile birlikte başlamıştır? 
(A) MS-DOS    (B) Windows 3.1       (C) Windows 95       (D) Windows 98  

A 09. Aşağıdaki programlardan hangisi hard diski kısımlara ayırmak için kullanılmaz? 
(A) Format    (B) Partition Magic     (C) Fdisk       (D) Disk Druid 

D 
10. Kullanıcıların, bilgisayar sisteminde bağımsız bir bütün olarak ve belli bir sıra dahilinde işlenmesini 

istedikleri hizmetler kümesine ne denir? 
(A) Boot (Yeniden Başlatma)    (B) Files (Dosyalar)    (C) Proses (Süreç)    (D) Job (İş) 

A 
11. MS DOS taki BAT uzantılı dosyaların çalışması hangi tip işleme girer? 

(A) Batch Prosesing (Yığın İşlem)                       (B) On Line Prosesing (Çevrim İçi İşlem)  
(C) İnteractive Prosesing (Etkileşimli İşlem)       (D) Off Line Prosesing (Çevrim Dışı İşlem) 

B 

12. Aşağıdakilerden hangisinde bilgisayar sisteminin katmanları doğru olarak verilmiştir? 
(A) Fiziksel birimler, makine dili, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, microprogram, sistem yazılımları  
(B) Fiziksel birimler, microprogram, makine dili, işletim sistemleri, sistem yazılımları, uygulama yazılımları   
(C) Fiziksel birimler, microprogram, işletim sistemleri, sistem yazılımları, makine dili, uygulama yazılımları  
(D) Fiziksel birimler, sistem yazılımları, microprogram, makine dili, işletim sistemleri, uygulama yazılımları 

C 
13. Fdiskte “Do you wish to enable large disk support (Y/N)...........? [Y]” sorusu N olarak yanıtlanırsa 8 GB 

lık bir diskten tam olarak yararlanmak için diskin en az kaç parçaya ayrılması gerekir? 
(A) 1        (B) 2        (C) 4       (D) 8    

D 14. Sistem Kaynaklarını en fazla kullanan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) MS-DOS    (B) Windows 3.1       (C) Windows 98       (D) Windows 2000 
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C 15. Aşağıdaki işletim sistemlerden hangisi aynı aileden değildir? 

(A)Windows 3.51         (B)Windows NT 4.0  (C)Windows 98      (D) Windows 2000 
D 16. Windows 98 aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisini tanımaz? 

(A) FAT 16               (B) VFAT           (C) FAT32       (D) NTFS 

D 
17. Aşağıdaki Dosya sistemlerinden hangileri FreeBSD 4.11işletim sistemi tarafından tanınır? 

(I) FAT 16    (II) FAT 32     (III) VFAT     (IV) NTFS…(V) EXT3    (VI) UFS 
(A) I, II, III    (B) I, II, III;IV      (C) I, II, III, IV, V       (D) Hepsi 

C 
18. Aşağıdaki İşletim sistemlerinden hangisinde administrator kullanıcısı en yetkili kullanıcıdır? 

(I) Windows 95    (II) Windows 98     (III) Windows 2000    (IV) Linux   (V) Unix  
(A) I, II, III    (B) II, III       (C) III       (D) III, IV, V 

C 
19. Aşağıdaki İşletim sistemlerinden hangisinde root kullanıcısı en yetkili kullanıcıdır? 

(I) Windows 95    (II) Windows 98     (III) Windows 2000    (IV) Linux   (V) Unix  
(A) I, II, III    (B) II, III       (C) IV,V       (D) III, IV, V 

B 
20. Windows 2000 de sistem kayıt defteri veri tabanı olarak aşağıdaki dosyalardan hangilerini kullanır? 

I. System.dat      II. Classes.dat   III. Regedit.exe  IV. Config.sys 
(A) I, II           (B) I      (C) I, III      (D) IV 

A 
21. Windows sistem kayıt defterinde sistemdeki kayıtlı kullanıcılara ilişkin bilgiler hangi dal altında 

bulunur? 
(A) HKEY_USERS (B) HKEY_CURRENT_USER (C) HKEY_CLASSES_ROOT (D)  
HKEY_CURRENT_CONFIG 

C 
22. Windows sistem kayıt defterinde boolean tipi 4 byte lık değerlerinin girildiği anahtar tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) REG_EXPAND_SZ    (B) REG_BINARY       (C) REG_DWORD        (D) REG_SZ 

B 
23. Unix işletim sisteminde sistemde o an bağlı olanları görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi 

kullanılır? 
(A) whoami    (B) who    (C) finger  (D) login 

C 
24. Unix işletim sisteminde sistemdeki bir komutla ilgili yardım almak için aşağıdakilerden hangisi 

yapılabilir? 
(A) F1 yardım menüsünün gelmesini sağlar.  (B) help komut adı     komutu verilebilir.   
(C) man komut adı    komutu verilebilir.        (D) sistem dökümantasyonuna başvurulur.  

A 
25. Unix işletim sisteminde bulunduğunuz dizinde dizin, dosya ve çalıştırılabilir dosyaları görmek için 

uygun komut aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) ls -F       (B) dir         (C) list           (D) ls  

A 
26. Unix işletim sisteminde bir dosya yaratıp onun içine istediğiniz metini yazmak için aşağıdaki 

komutlardan hangisini kullanabilirsiniz? 
(A) cat  > dosya_adi        (B) type > dosya_adi        (C) ls > dosya_adi        (D) tail > dosya_adi 

C 
27. Unix işletim sisteminde kendi home dizininizdeki gizli dosyaları yine kendi dizininizdeki yedek adlı 

dizine kopyalamak için aşağıdakilerden hangi komutu kullanırsınız? 
(A) cp home/.* home/yedek    (B) cp .* yedek    (C) cp ~/.* ~/yedek (D) cp yedek .*  

C 
28. Unix işletim sisteminde gruba yazma ve çalıştırma yetkilerini vermek için aşağıdaki komutlardan 

hangisi kullanılabilir? 
(A) chmod +gxw dosya    (B) chmod +730 dosya    (C) chmod –g+xw dosya (D) chmod -730 dosya 

B 
29. Unix işletim sisteminde kullanıcının veya kullanıcıların parolalarını değiştirmek için hangi komut 

kullanılır? 
(A) password    (B) passwd    (C) vipw (D) shadow 

D 30. Aşağıdaki işleeetim sistemlerinden hangisinde büyük küçük harf duyarlılığı vardır? 
(A) Windows 98    (B) Windows 2000    (C) MS-DOS (D) Linux  

Sınav Süresi  35 dakikadır. 
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