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A 01. csh kabuğunda ls –F komutu yerine listele aliasını kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır ? 

(A) alias listele ls -F        (B) alias ls -F listele       (C) set alias listele ls -F         (D) alias “listele ls -F” 

A 
02. Bir dizin ve altındaki tüm dosya ve dizinlerinin erişim yetkisini rwxr----x şeklinde ayarlamak için aşağıdaki 

komutlardan hangisini verirsiniz? 
(A) chmod -R 741 *      (B) chmod -r 714 *       (C) chmod -R 742 *      (D)  chmod -r 724 * 

C 
03. Bulunduğunuz dizindeki dosyaları bir üst dizindeki yedek dizinine taşımak için aşağıdaki komutlardan 

hangisini verirsiniz? 
(A) mv . ../yedek    (B) mv * /yedek       (C) mv * ../yedek       (D) mv ./ .yedek 

B 
04. Unixde bulunduğunuz dizindeki dosya ve dizinleri büyüklüklerine göre listeletip ve sonuçları boyut.txt 

dosyasına kaydetmek için aşağıdaki komutlardan hangisini verebilirsiniz? 
(A) du>sort –n > boyut.txt (B) du|sort -n > boyut.txt    
(C) du|sort –n|boyut.txt  (D) du<sort –n > boyut.txt 

A 05. Unixde parola değiştirmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) passwd    (B) password     (C) parola       (D) crypt 

B 06. Aşağıdakilerden hangisi unixde çok kullanılan kabuklardan biri değildir? 
(A) csh    (B) ssh      (C) sh       (D) tcsh 

D 07. Aşağıdakilerden hangisi bir Linux işletim sistemi değildir? 
(A) Mandrake   (B) Redhat  (C) Suse (D) Openbsd 

D 08. Windows 2003 server üzerinde aşağıdaki sunuculardan hangisi gelmez? 
(A) DHCP sunucu    (B) Web sunucu     (C) Media sunucu       (D) NTP sunucu 

D 09. Windows 2000 ve sonrasındaki MS işletim sistemlerinde kullanıcıların home dizinleri hangi dizinde bulunur?
(A) WINDOWS      (B)WINNT      (C) DESKTOP     (D) Documents and Settings  

B 10. Linux işletim sistemleri kendi dosya sistemleri olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır? 
(A) FAT16 ve FAT32   (B) EXT2 ve EXT3   (C) NTFS ve UFS    (D) EXT3 ve UFS 

C 
11. Aşağıdakilerden hangisi süreçin (process) en basit tanımıdır? 

(A) Matematiksel bir işlem zamanıdır (B) Çalışan programın parçalarından herbiridir.       (C) Çalışmakta 
programdır.    (D) Program tarafından açılmış uygulamalardan herbiridir. 

B 
12. Aşağıdaki işletim sistemlerinin hangilerinde hard diskin formatlanması için yalnızca FAT kullanılabilir? 

I) Windows 95 II)Windows 98 III) Windows 2000 IV) Windows XP 
(A) Yalnızca I  (B) I ve II        (C) I, II ve III      (D) I, II, III ve IV 

B 13. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir? 
(A) MS-DOS    (B) Windows 3.1.    (C) Windows 95       (D) Windows 2000 

C 

14. MMC ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımı olabilir? 
(A) Bir sistem kayıt defteri düzenleyicisidir.   (B) Çalışan süreçleri ve ne kadar kaynak tükettiklerini gösteren bir 
araçtır        (C) Sistem yöneticilerinin daha esnek bir kullanıcı ara yüzü hazırlamasını sağlayan ve yönetimsel 
araçları özelleştirebilecekleri bir araçtır.       (D) Windows sistem bilgisi görüntüleme ve yönetme aracıdır.    

D 15. Aşağıdakilerden hangisi olmadan işletim sistemi yüklenebilir? 
(A) CPU    (B) RAM    (C) Anakart (D) Hard Disk  

B 
16. Sistem kayıt defterindeki HKEY_LOCAL_MACHINE hive aşağıdaki bilgilerden hangisini içerir? 

(A) Dosyalarla ilgili bilgileri windows kullanıcı arayüzü ile ilgili bilgileri   (B)  Donanım, yazılım ile ilgili 
bilgileri içerir.     (C) Windows tak-çalıştırı ile ilgili bilgileri kullanır.     (D) Masaüstü ayarlarını, başlat menüsü 
ayarlarını  

D 17. Aşağıdaki işletim sistemlerinin hangisinde kurma işlemine başlamadan swap alan ayırmak gerekir?  
(A) Windows 98    (B) Windows 2000       (C) MS-DOS        (D)FreeBSD 
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B 
18. taner:*:1001:0:User &:/home/taner:/bin/csh  

çıktısı aşağıdaki komutlardan hangisi sonucunda alınmış olamaz? 
(A) sort /etc/passwd|grep taner     (B) cat /etc/passwd|grep TANER       
(C) cat /etc/passwd|grep ^taner       (D) grep -i TANER /etc/passwd 

A 
19. Unixde kendi home dizininizde deneme adında bir dosya yaratmak için aşağıdaki komutlardan hangisi 

kullanılmaz? 
(A) cd home/deneme (B) touch ~/deneme  (C) cd ~;touch deneme   (D) cd;touch deneme 

B 
20. Bir dizini alt dizinleriyle birlikte “eski dosyanın üzerine kayıt yapmak üzeresiniz” bilgisini de almak için 

aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir? 
(A) cp -i /usr /yedek    (B) cp -ri /usr /yedek    
(C) cp -r /usr /yedek  (D) cp /usr /yedek 

C 
21. Home dizini /home/taner olan taner kullanıcınının home dizinine ulaşmak için aşağıdaki komutlardan 

hangisi işe yaramaz? 
(A) cd ~taner    (B) cd /home/taner       (C) cd home/taner       (D) cd ~taner/ 

B 
22. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde okuma, yazma ve çalıştırma yetkilerinin değeri doğru olarak 

verilmiştir? 
(A) r=1, w=2, x=4           (B) r=4, w=2, x=1  (C) r=2, w=4, x=1      (D) r=4, w=1, x=2 

C 23. Aşağıdaki komutlardan hangisinin /usr/sbin/ dizinindedir? 
(A) passwd    (B) chmod       (C) chown        (D) who 

C 24. csh kabuğunda A ya 5 değerinin atanması ve ardından çağrılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 
(A) set A=5 > echo $A  (B) A=5;echo A     (C) set A=5;echo $A         (D) A=5 > printf $A 

A 

25. sh kabuğunda /etc/paaswd dosyasının içindeki satırların sayısını bulup kullanici degiskenine attiktan sonra 
kullanici.txt dosyasına yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) kullanici=`cat /etc/passwd | wc -l`;echo $kullanici > kullanici.txt 
(B)kullanici=”cat /etc/passwd | wc –l”;echo $kullanici > kullanici.txt    
(C) kullanici=`cat /etc/passwd > wc -l`> echo $kullanici > kullanici.txt  
(D) kullanici=`cat /etc/passwd| wc -l`| echo $kullanici| kullanici.txt 

D 

26. /home dizininde 2 yıldan beri kullanılmayan dosyaları silmek için hangi komutu kullanabilirsiniz? 
(A) find /home -mmin  +730 -exec /bin/rm {} \;     
(B)find /home -amin  -730 -exec /bin/rm {} \;  
(C) find /home -mtime  +730 -exec /bin/rm {} \;  
(D) find /home -atime  +730 -exec /bin/rm {} \; 

A 27. yedek.tar.gz adlı bir dosyayı bulunduğunuz dizine açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) tar -zxvf yedek.tar.gz  (B) tar -zcvf yedek.tar.gz  (C) tar -cf yedek.tar.gz   (D) tar -xf yedek.tar.gz   

A 28. taner kullanicisina ait süreçleri bulmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) ps -aux|grep taner (B) ps -aux>grep taner (C) ps -ax|grep taner (D)ps -au|grep taner  

C 29. vi editöründe bir dosyayı kaydedip çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi verilir? 
(A) w    (B) wq    (C) !wq (D) !q 

B 30. FreeBSD işletim sistemi kendi dosya sistemi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır? 
(A)EXT3         (B)UFS (C)FAT      (D) NTFS 

Sınav Süresi  45 dakikadır. 
Başarılar 

 


	İŞLETİM SİSTEMLERİ ve UYG.  FİNAL SINAVI
	A
	csh kabuğunda ls –F komutu yerine listele aliasını kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır ?
	A
	Bir dizin ve altındaki tüm dosya ve dizinlerinin erişim yetkisini rwxr----x şeklinde ayarlamak için aşağıdaki komutlardan hangisini verirsiniz?
	C
	Bulunduğunuz dizindeki dosyaları bir üst dizindeki yedek dizinine taşımak için aşağıdaki komutlardan hangisini verirsiniz?
	B
	Unixde bulunduğunuz dizindeki dosya ve dizinleri büyüklüklerine göre listeletip ve sonuçları boyut.txt dosyasına kaydetmek için aşağıdaki komutlardan hangisini verebilirsiniz?
	A
	Unixde parola değiştirmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
	B
	Aşağıdakilerden hangisi unixde çok kullanılan kabuklardan biri değildir?
	D
	Aşağıdakilerden hangisi bir Linux işletim sistemi değildir?
	D
	Windows 2003 server üzerinde aşağıdaki sunuculardan hangisi gelmez?
	D
	Windows 2000 ve sonrasındaki MS işletim sistemlerinde kullanıcıların home dizinleri hangi dizinde bulunur?
	B
	Linux işletim sistemleri kendi dosya sistemleri olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
	C
	Aşağıdakilerden hangisi süreçin (process) en basit tanımıdır?
	B
	Aşağıdaki işletim sistemlerinin hangilerinde hard diskin formatlanması için yalnızca FAT kullanılabilir?
	B
	Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir?
	C
	MMC ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımı olabilir?
	D
	Aşağıdakilerden hangisi olmadan işletim sistemi yüklenebilir?
	B
	Sistem kayıt defterindeki HKEY_LOCAL_MACHINE hive aşağıdaki bilgilerden hangisini içerir?
	D
	Aşağıdaki işletim sistemlerinin hangisinde kurma işlemine başlamadan swap alan ayırmak gerekir? 
	B
	taner:*:1001:0:User &:/home/taner:/bin/csh 
	çıktısı aşağıdaki komutlardan hangisi sonucunda alınmış olamaz?
	A
	Unixde kendi home dizininizde deneme adında bir dosya yaratmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmaz?
	B
	Bir dizini alt dizinleriyle birlikte “eski dosyanın üzerine kayıt yapmak üzeresiniz” bilgisini de almak için aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir?
	C
	Home dizini /home/taner olan taner kullanıcınının home dizinine ulaşmak için aşağıdaki komutlardan hangisi işe yaramaz?
	B
	Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde okuma, yazma ve çalıştırma yetkilerinin değeri doğru olarak verilmiştir?
	C
	Aşağıdaki komutlardan hangisinin /usr/sbin/ dizinindedir?
	C
	csh kabuğunda A ya 5 değerinin atanması ve ardından çağrılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
	A
	sh kabuğunda /etc/paaswd dosyasının içindeki satırların sayısını bulup kullanici degiskenine attiktan sonra kullanici.txt dosyasına yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
	D
	/home dizininde 2 yıldan beri kullanılmayan dosyaları silmek için hangi komutu kullanabilirsiniz?
	A
	yedek.tar.gz adlı bir dosyayı bulunduğunuz dizine açmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?
	A
	taner kullanicisina ait süreçleri bulmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir?
	C
	vi editöründe bir dosyayı kaydedip çıkmak için aşağıdaki komutlardan hangisi verilir?
	B
	FreeBSD işletim sistemi kendi dosya sistemi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
	Başarılar

