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A 

01. 

(a)  (b)   

Bir Windows işletim sistemindeki iki farklı diskin özellikleri (a) ve (b) şekilleri ile gösterildiğine; (a) ve (b) şeklindeki 

disklerin dosya sistemleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) NTFS ve FAT   (B) FAT ve NTFS      (C) FAT ve ISO-9660       (D) FAT ve EXT2 

B 02. …….. disk yapılandırmak için kullanılan bir yazılımdır.  (A) format    (B)fdisk     (C) bios    (D) chkdsk 

C 
03. 500 GB lık 8 disk kullanılarak ……. yapıldığında 4000 GB büyüklüğünde tek disk elde edilir. 

(A) RAID 5           (B) RAID 1           (C) RAID 0       (D) RAID 10 

B 
04. ………. dosya sisteminde 8 GB a kadar olan dosyalar diske yazılabilir.  

(A) FAT16         (B) FAT32        (C)NTFS             (D)UFS 

A 
05. unix işletim sisteminde login olan kullanıcıları görmek için ………. Komutu kullanılır. 

(A) who      (B)last       (C) finger     (D)whoami   

D 
06. Windowsta komut satırında sürücü değiştirmek için ……… kullanılır.  

(A) [sürücü harfi] (B) \[sürücü harfi]     (C) cd [sürücü harfi]        (D) [sürücü harfi]: 

A 
07. -rw-r--r--   1 root   wheel       10532  3 Haz  2009 speed2.png 

unixde işletim sisteminde yukarıdaki şekilde elde edilen bir satır aşağıdaki komutlardan hangisi ile elde edilmiştir? 
(A) ls -l         (B) ls -F   (C) ls      (D) ls –h 

D 
08. windows ve unix işletim siteminde bir komutun çıktılarını bir yere/dosyaya yönlendirmek için aşağıdaki komutlardan 

hangisi kullanılır? 
(A) komut <- dosya   (B) komut -> dosya     (C) komut < dosya   (D)komut > dosya  

D 
09. unix işletim sisteminde yetkiler tanımlanırken x, r, w nin sayısal değerleri için sırası ile ……… kullanılır. 

(A) 2, 1, 4          (B) 4, 2, 1          (C) 1, 2, 4         (D) 1, 4, 2    

B 
10. a, f, k, l, m, n, o harfleri ile başlayan dosyalar aşağıdaki komutlardan hangisi ile silinmiştir? 

(A) rm {a,f,k-o}*    (B)rm [a,f,k-o]*   (C) rm (a,f,k-o)*   (D) rm {a,f,k-o}? 

D 
11. unix işletim sisteminde suit biti aşağıdaki dosyalardan hangisinde bulunur? 

(A)/passwd   (B)/etc/master.passwd    (C) /etc/passwd     (D) /usr/bin/passwd 

B 
12. Aşağıdakilerden hangisinde alias tanımı sh kabuğundaki desene uygun olarak yapılmıştır? 

(A)alias dir ls -l  (B)alias dir=’ls -l’ (C)set alias dir=”ls –l” (D)alias dir {ls –l} 

A 
13. unix işletim sisteminde komutlar ile ilgili yardım almak için komut satırına aşağıdakilerden hangisi yazılır? 

(A) man [komut adı] (B) help [komut adı]     (C) [komut_adı]/?        (D) [komut_adı] help 

C 
14. Aşağıdaki dosya isimlerinden hangisi Windows işletim sisteminde yaratılamaz?  

(A) dosya$     (B) dosya_1     (C) .dosya     (D)%dosya& 

 



A 

A 
15. ………. dosya sisteminde 2TB a kadar olan dosyalar diske yazılabilir. 

(A) NTFS             (B) FAT16            (C) FAT32        (D) ISO9660 

C 
16. …. Dosya sistemini ……… işletim sistemleri kullanır? 

(A) EXT3 - unix  (B) UFS - linux  (C) UFS - unix (D) NTFS – Linux 

D 
17. 500 GB lık 8 disk kullanılarak RAID 1 yapıldığında ……. büyüklüğünde tek disk elde edilir. 

(A) 4000 GB   (B) 3500 GB    (C)3000 GB (D) 2000 GB 

C 
18. Dört sektörden oluşan bir kümede yer alan 750 byte büyüklüğünde  bir dosya disk üzerinde kaç byte lık alan kaplar?  

(A) 512    (B) 750     (C) 2048       (D) 3000 

A 
19. 500 GB lık 8 disk kullanılarak ……. yapıldığında 3500 GB büyüklüğünde tek disk elde edilir. 

(A) RAID 5           (B) RAID 1           (C) RAID 0       (D) RAID 10 

D 

20. Mantıksal sürücüler ………….. içinde oluşturulur. 

(A) hard diskler                                       (B) disklerin üçüncü kısımları      

(C) primary partition (birincil kısım)      (D) extended partition (genişletilmiş kısım) 

A 
21. …………….. özelliği bir işletim sisteminde bir kullanıcının birden fazla süreci aynı anda çalıştırabilmesidir. 

(A) Multitasking               (B) Multiuser system          (C)Interactive processing            (D) Multiprogramming 

D 

22. İşletim sistemi bulundurmayan ve bir sunucu üzerindeki işletim sistemini kullanan bilgisayara …….. denir. 

(A) istemci (client)                                                 (B)gömülü sistem (embedded system)         

(C) kişisel bilgisayar (personel computer)             (D) aptal terminal (dump terminal) 

B 

23. Komutların bir dosya içerisinde arka arkaya çalıştırılmasına  …………. Denir. 

(A) etkileşimli işlem (interactive processing)     (B) yığın işleme (batch processing)      

(C) seri işleme (serial processing)                       (D) çevrim dışı işlem (offline processing)  

C 
24. Bir işletim sisteminde çalışmakta olan programa ……… denir. 

(A) kabuk (shell)     (B) iş (job)      (C) süreç (process)    (D) dosya (file) 

B 
25. Bazı donanım parçaları …….. bulundurur.  

(A)derleyici          (B)mikroprogram        (C) editör          (D) bilgisayar dili  

C 
26. unix işletim sisteminde parola değiştirmek için …… komutu kullanılır. 

(A) suid   (B) password   (C) passwd    (D) login 

A 
27. Windows işletim sisteminde bazı komutlar ile ilgili yardım almak için komut satırına aşağıdakilerden hangisi yazılır? 

(A) [komut adı]/? (B) man [komut adı]     (C) [komut_adı] help        (D) help help 

C 
28. unix işletim sisteminde bir kullanıcının home dizinine girmek için ……….. komutu kullanılır. 

(A)~[kullanıcı adı]  (B)cd [kullanıcı adı]  (C)cd ~[kullanıcı adı]  (D)[kullanıcı adı] 

A 
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windows işletim sisteminde alınan yukarıdaki sonuçlar hangi komut satır kabuğundan alınmıştır? 
(A) powershell           (B) putty       (C) komut istemi       (D) command.com 

B 
30. unixteki cat komutuna windows işletim sisteminde hangi komut karşılık gelir? 

(A) dir  (B) type  (C) echo   (D) bat 

A 
31. unix işletim sisteminde bulunduğunuz yere bir dosya aşağıdaki komutlardan hangisi ile kopyalanmıştır? 

(A) cp /etc/motd .  (B) cp . /etc/motd  (C) cp /etc/motd ~  (D)  cp /etc/motd / 

C 
32. unix işletim sisteminde cp, rm gibi komutlar ile kullanılan komut uygulanırken dizin ve altdizinlere de işlemin 

uygulanması için kullanılan parametre aşağıdakilerden hangisidir?  (A)s       (B)d       (C)r         (D)a 

D 
33. Aşağıdaki komutlardan hangisinde gruba tüm yetkiler verilmiştir? 

(A)chmod 657 test    (B)chmod 467 test    (C) chmod 762 test    (D) chmod 674 test 

B 
34. Aşağıdakilerden hangisinde csh kabuğu için path tanımı doğru yapılmıştır? 

(A) path=/bin:/sbin:~/bin           (B)set path=(/bin /sbin ~/bin)  

(C) set path={“/bin /sbin ~/bin”}   (D) path={/bin:/sbin:~/bin} 

D 
35. unix işletim sisteminde cp, rm gibi komutlar ile kullanılan ve bazı durumlarda komutun görevini yapması için onay 

istenmesini sağlayan parametre aşağıdakilerden hangisidir?    (A)a           (B)s          (C)r       (D)i 
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