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D 
01. Windows sistem yapılandırma aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) where.exe   (B) winver.exe     (C) attrib.exe   (D)msconfig.exe  

B 
02. Kendi yeni yönetim konsollerinizi oluşturmak, ve özel bir sistem bileşenini yönetmek için kullanılan yazılım 

aşağıdakilerden hangisidir?  (A) msconfig.exe  (B)mmc.exe (C) msinfo32.exe (D) resmon.exe 

A 03. FreeBSD işletim sisteminde kernel  …….. dizininde  derlenir?(A) /usr/src     (B)/boot     (C) /      (D) /tmp 

D 
04. Unix işletim sisteminde bir kullanıcının konsoluna mesaj göndermek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 

(A) wall   (B) send    (C)talk (D) write 

C 
05. FreeBSD işletim sisteminde sistem kurma ve konfigürasyon aracı aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) kernel  (B) make  (C) sysinstall (D) setup 

D 
06. Unix işletim sisteminde iki dosya arasındaki farkı görmek için …….. komutu kullanılabilir. 

(A) type       (B)cat        (C) comp       (D) diff 

B 
07. Unix işletim sisteminde en temel kullanıcı komutları …….. dizininde bulunur.  

(A) /sbin          (B)/bin        (C) /usr/bin          (D) /usr/sbin  

A 
08. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bulunan dosyalar silinmiştir? 

(A) find . -name “core*” –exec rm {} \;           (B) ls / core* –exec rm [] \;        

(C) ls / core* –exec rm () \;       (D) find . -user taner –exec rm [] \; 

B 
09. 16GB lık bir disk üzerine 8GB dan daha büyük bir dosya yazılmaya çalışıldığında hata mesajı alınıyorsa disk üzerindeki 

dosya sistemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
(A) FAT16   (B)FAT32    (C) NTFS5   (D) exFAT 

D 

10. 

 
Bir dosyaya sağ tıklanıp özelliklerine bakıldığında yukarıdaki bilgi görülüyorsa bu disk parçası üzerindeki küme (cluster) 

boyutu nedir?    (A) 8 byte           (B) 512 byte          (C) 15 byte       (D)4.096 byte 

C 
11. Bir sabit diskte erişilebilir en küçük boyut …… byte dır.  

(A)1    (B)8    (C) 512    (D) 1024 

D 
12. Windows işletim sistemleri varsayılan olarak aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisini tanımaz?   

(A)ntfs       (B)iso9960       (C) fat         (D)ext 

A 
13. chmod 642 test komutu sonucu test dizininin erişim yetkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi görülür? 

(A) drw-r---w-     (B) -rw-r---w-      (C) lrw-r---w-     (D)  -rwxr-x-wx 

B 14. Unix işletim sisteminin varsayılan editörü  …… dır/dir.  (A) pico  (B) vi  (C) pine   (D) mc 

C 15. Unix işletim sisteminde bir işi geriye atmak için kullanılan karakter ….. dir.   (A) %  (B) $  (C) &  (D)# 

A 
16.  ps -ax|wc -l  komutunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

(A) 125      (B) /dev/ad4s1a 447G     (C) drwxr-xr-x       (D) 1139 root 



A 
 

A 
17. Unix işletim sisteminde  bağlı olduğunuz terminalin adını …… komutu ile öğrenilir. 

(A) tty           (B) term           (C) terminal       (D) id 

D 
18. Unix işletim sisteminde bir dizinin büyülküğünü görmek için …… bağlı disklerdeki boşluk miktarını öğrenmek için ….. 

komutu kullanılabilir. (A) ls - df           (B) ls - mount         (C) df - du         (D) du - df 

C 19. FreeBSD işletim sisteminde en temel konfigürasyonlar ve konfigürasyon açıklamaların  bulunduğu dosya aşağıdakilerden 

hangisidir?  (A) /etc/motd     (B) /etc/rc.conf    (C) /etc/defaults/rc.conf    (D)/etc/rc.local 

D 

20. Windows 7.0 işletim sisteminde bir programı yönetici olarak çalıştırmak için aşağıdaki yollardan hangisi uygulanır? 

(A)Programın yönetici olarak çalıştır seçeneğinin bulunması gerekir.    

(B)Sistem kayıt defterinde ilgili programın Open özelliği Yönetici olarak seçilir.     

(C)Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikleri seçilir. İlgili programın özelliği Yönetici olarak çalıştır olarak işaretlenir.     

(D)Programın üzerine sağ tıklanarak, gelen menüden yönetici olarak çalıştır seçilir.  

A 
21. Aşağıdakilerden hangisi windows sistem kayıt defterindeki ana dallardan biri değildir? 

(A) HKEY_DEFAULTS     (B) HKEY_USERS      (C) HKEY_LOCAL_MACHINE       (D) HKEY_CLASSES_ROOT 

B 
22. Windows sistem kayıt defterinde DWORD değerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

(A) hekzadesimal değerler alır.    (B) bolean değerler alır.     (C) string değerler alır.    (D) 64 bitlik sayı değerler alır. 

A 

23. Varsayılan ayarlarla yüklenmiş windows işletim sisteminde çalıştırılabilir pek çok yardımcı program aşağıdaki 

dizinlerden hangisinde bulunur? 

(A) C:\WINDOWS\SYSTEM32       (B) C:\WINDOWS\SYSTEM   

(C) C:\WINDOWS\SHELLNEW     (D) C:\WINDOWS\TEMP   

C 
24. Sistem kayıt defterindeki kayıtları görmek için aşağıdaki programlardan hangisi kullanılır? 

(A) raid.exe           (B) regedt32.exe           (C) fdisk.exe       (D) control.exe 

B 
25. Sistem kayıt defterine verilerin bir dosyaya tıklanarak yüklenmesi için dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?  

(A) inf         (B) reg        (C)bat             (D)dat 

D 
26. Hangi kullanıcının Desktop dizinine koyduğunuz dosyalar diğer kullanıcıların masaüstünde görülür?  

(A) root      (B) Administrator     (C) Default User        (D) All Users 

A 

27. Varsayılan ayarlarla kurulan bir windows işletim sisteminde sanal bellek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

(A)C diskinde  pagefile.sys dosyasıdır.               (B) bir disk parçasıdır.    

(C)C diskinde swap.dat dosyasıdır.                     (D) windows sanal bellek dosyası kullanmaz. 

D 

28. Windows 7.0 işletim sisteminde god modu görmek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 

(A) mmc.exe çalıştırılır.           
(B) Denetim Masasından Yönetimsel Araçlar Çalıştırılır.           
(C) Denetim Masasından Yönetimsel Araçlarda Hizmetler Çalıştırılır.          
(D) Ayarlar.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}   adında bir klasör oluşturulabilir. 

B 
29. FreeBSD işletim sisteminde kernel  ……  dizininde bulunur? 

(A)/etc  (B)/boot (C)/var (D)/usr/src 

A 
30. FreeBSD işletim sisteminde  kullanıcı ve yöneticilerin kurabileceği uygulamalar …….. dizininde bulunur? 

(A) /usr/ports             (B) /var/db/pkg            (C) /var/db/ports        (D) /usr/local 

C 
31. Unix işletim sisteminde  sistemi tamamen kapatmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?  

(A) shutdown -k now    (B) shutdown -h now     (C) shutdown -p now       (D) shutdown -r now 

A 
32. Unix işletim sisteminde bir dosyanın başına bakmak için ……. komutu, dosyanın sonuna bakmak için …… komutu 

kullanılabilir.  (A) head - tail      (B) type - cat        (C) top - bottom       (D) in - out 

B 
33. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bazı dizin veya dosyalar sıkıştırılarak yedeklenmiştir? 

(A) tar -ztvf  yedek.tar.gz /var  /etc                (B) tar -zcvf  yedek.tar.gz /var  /etc     
(C) tar -xvf  yedek.tar.gz /var  /etc                   (D) tar -cvf  yedek.tar /var  /etc 

C 
34. Unix işletim sisteminde açılışta bağlanacak disk veya disk parçaları ve bağlanma sırasında kullanılacak parametreler 

…….. dosyasında bulunur. (A)/etc/rc.local (B)/etc/boot/kernel  (C)/etc/fstab  (D)/etc/rc.conf 

C 
35. Unix işletim sisteminde kabuk programılarının ilk satırı ……… desenindeki satır  ile başlar. 

(A) !/bin/sh   (B) %!/bin/sh   (C) #!/bin/sh    (D) %&/bin/sh 
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