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D 01. Bir donanım parçasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

(A) Transistör, direnç vb. elektronik parçalar.   (B) Mikroprogram  (C) Makine Dili (D) İşletim Sistemi 
D 02. Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımlarından biri olamaz? 

(A) ipconfig programı   (B) regedit programı      (C) Microsoft yönetim konsolü (MMC)       (D) Mspaint programı 
B 03. Aşağıdaki hangisi  uygulama yazılımdan çok sistem yazılımı özelliğindedir? 

(A) Not Defteri    (B) Xpnetdiag programı    (C) Hesap makinası       (D) Microsoft Word 

B 

04. 

 
Yukarıdaki süreç aşağıdaki işlemlerden hangisini göstermektedir? 
(A) Monoprogramming (Tek İş Düzeni)    (B) Interactive Processing (Etkileşimli İşlem) 
(C) Serial Processing (Seri İşleme)            (D) Batch Processing (Yığın İşleme) 

A 05. Aşağıdaki İşletim sistemlerinden hangisi NTFS desteklemez? 
(A) Microsoft Windows 98 (B)Microsoft Windows 2000 (C) Microsoft Windows XP (D) Microsoft Windows Vista 

A 06. Aşağıdakilerden hangisinin alt yapısı diğerlerinden farklıdır? 
(A) Microsoft Windows 98 (B)Microsoft Windows 2000 (C) Microsoft Windows XP (D) Microsoft Windows Vista 

A 07. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu yazılım değildir?  
(A) Windows İşletim Sistemleri   (B) Linux İşletim Sistemleri   (C) BSD İşletim Sistemleri    (D) Hepsi 

B 08. Aşağıdaki işletim sistemlerinden hangisi internet üzerinden doğrudan yüklenemez? 
(A) Linux Redhat   (B)Microsoft Windows XP    (C) FreeBSD (D) Hiçbiri 

C 09. Windows XP de kullanıcıların dosyaları ve ayarları aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur? 
(A)Windows          (B)Program Files  (C)Documents and Settings      (D) Regedit 

D 10. Sekiz sektörden oluşan bir kümenin büyüklüğü aşağdakilerden hangisidir? 
(A) 512 byte        (B) 1024 byte        (C) 2048 byte       (D) 4096 byte    

D 11. Aşağıdakilerden hangisinde boot loader veya benzeri açılış profili vardır? 
(A) Microsoft Windows XP     (B) Linux Mandrake    (C) FreeBSD (D) Hepsinde bulunur.  

A 
12. Sistem kayıt defterinde sürükle bırak, OLE bilgileri ve windows kısayolları gibi bilgiler aşağıdaki dallardan 

hangisinde bulunur? 
(A) HKEY_CLASSES_ROOT (B)HKEY_CURRENT_USER (C) HKEY_LOCAL_MACHINE (D)HKEY_USERS  
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Aşağıdaki Sorular Unix İşletim Sistemi İle ilgilidir. 
B 13. Günün mesajı aşağıdaki dosyalardan hangisinde bulunur? 

(A) /etc/rc.conf (B) /etc/motd   (C) /etc/hosts  (D) /etc/resolve.conf 
C 14. /etc/passwd dosyası içerisinde bugün aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? 

(A) login    (B) kullanıcının açık adı ve ek bilgileri     (C) kriptolu parola       (D) kullandığı kabuk 
A 15. Bilgisayarı restart etmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 

(A) shutdown -r now    (B) shutdown -p now     (C) shutdown -h now       (D) boot 
C 16. Dosya yaratmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? 

(A) cat > bote (B) cat >> bote    (C) wall bote (D) touch bote 
D 17. Büyük bir dosyayı 5 satırlık küçük dosyalara ayrmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?  

(A) grep -l 5    (B) tail -f 5        (C) head -l 5        (D)split -l 5 

B 
18. Sistemize bağlı disk veya disk parçalarının kalan büyüklüklerini MB veya GB 

cinsinden görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) du -h    (B) df -h     (C) du (D) df  

D 19. bote adındaki bir dosyanın sonundaki artışı sürekli izlemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) tail -r     (B) tail -n 10    (C) tail bote (D) tail -f  bote  

A 
20. gzip ile sıkştırılmış ve tar ile yedeklenmiş bote.tar.gz dosyasından kullanici.txt dosyasını çıkartmak için aşağıdaki 

komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) tar -zxvf bote.tar.gz kullanici.txt              (B) tar -zxvf kullanici.txt  bote.tar.gz       
(C) gzip -zxvf kullanici.txt  bote.tar.gz           (D) tar -xvf bote.tar.gz  && gzip kullanici.txt 

D 
21. Aşağıdakilerden hangisi ile bir cd sürücü /cdrom dizinine bağlanmış olabilir? 

(A) mount   /dev/acd0 /cdrom        (B) mount  /cdrom  /dev/acd0  
(C) mount -t cd9660 /cdrom  /dev/acd0  (D)mount -t cd9660 /dev/acd0 /cdrom  

A 22. Aşağıdaki dizinlerden hangisinde üçüncü parti yazılımlara ilişkin ayarlar bulunur? 
(A) /usr/local/etc    (B) /etc    (C) /usr/local (D) /var 

A 23. En temel (kopyalama, listeleme vb.) çalıştırılabilir komutlar aşağıdaki dizinlerden hangisinde yer alır? 
(A) /bin    (B) /sbin    (C) /boot   (D) /usr/local/ 

C 24. Bir kabuk programı aşağıdakilerden hangisi ile başlayabilir? 
(A) !/bin/sh    (B) #/bin/sh       (C) #!/bin/sh        (D) /bin/sh 

C 
25. Bir programı geri plana atmak, geri plandaki programı çalışma terminaline geri getirmek için sırasıyla hangi 

karakter ve komut kullanılabilir? 
(A) # , bg    (B) %, fg       (C) & , fg       (D) %, bg 

C 26. Daha önce kullanılmış bir komutu kullanmak için aşağıdaki komutlardan hangisi verilmiş olabilri? 
(A) ^12    (B) #12       (C) !12       (D) &12 

B 27. Sh kabuğunda PATH komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ayarlanmıştır? 
(A) path=/bin:/sbin           (B) PATH=/bin:/sbin  (C) set PATH=/bin:/sbin       (D) set ENV PATH=/bin:/sbin 

A 
28. root    1301  0.0  0.2  1388   940  ??  Ss   Sun12PM   0:00.55 /usr/sbin/cron –s 

çıktısı aşağıdaki komutlardan hangisi ile alınmış olabilir? 
(A) ps -aux | grep root | grep cron      (B) ps -ax | grep root | grep cron       (C) ps -aux | grep root       (D)  ps -aux  

A 
29. home dizininde, bote kullanıcısına ait, 40 günden beri erişilmemiş dosya veya dizinleri bulmak için aşağıdaki 

komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) find /home –user bote -atime +40       (B) find /home –user bote –cmin -40   
(C) find /home –user bote -amin +40        (D) find /home –user bote -atime -40 

B 30. Sistem açılırken mount edilecek disk veya disk parçalarına ilişkin bilgiler hangi dosya içerisinde bulunur? 
(A) /etc/rc.conf  (B) /etc/fstab     (C) /etc/resolve.conf        (D) /etc/exports 

Sınav Süresi  40 dakikadır. 
Başarılar 
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