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C 01. FreeBSD işletim sisteminde kurulu paketlere ilişkin bilgiler aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur? 
(A) /etc        (B)/usr/local/etc      (C) /var/db/pkg     (D) /usr/ports 

B 02. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile unix işletim tamamen kapatılabilir? 
(A) shutdown     (B) shutdown -p  now        (C) shutdown -r  now     (D) logout 

D 

03. Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on 
/dev/ad2s1a     72G     56G    9.9G    85%    / 
devfs          1.0K    1.0K      0B   100%    /dev 
Yukarıdaki çıktı aşağıdaki komutlardan hangisi ile alınmış olabilir?  
(A) fdisk        (B) du -h       (C) mount        (D)df –h 

C 
04. Bir dosyanın sonunda meydana gelen değişiklikleri sürekli izlemek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 

(A) tail -n 8 [Dosya Adı]    (B) tail [Dosya Adı]    (C) tail -f [Dosya Adı] (D) tail –n 
[Dosya Adı] 

B 

05. aliases                 mac.conf                pwd.db 
apmd.conf               mail.rc                 rc.bsdextended 
auth.conf               make.conf               rc.conf 
Yukarıdaki çıktı hangi dizinin içeriğinin bir parçası olabilir?  
(A) /dev           (B) /etc         (C) /var       (D) /usr 

D 

06. /etc/fstab dosyası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
(A) Sistem açılışında yüklenecek parametreleri barındıran dosyadır.    (B) Belli aralıklarla çalıştırılacak programlara ilişkin 
bilgiler bulundurur      (C) Sistem kayıtlarının bulunduğu dosyadır.    (D) Sistem açılışında mount edilecek partition bilgilerini 
bulunduran dosyadır. 

C 07. Bir kabuk programının ilk satırında aşağıdakilerden hangisinin bulunabilir? 
(A)/bin/csh        (B)%!/bin/sh       (C) #!/bin/bash             (D) #/bin/ksh 

A 

08. Acpi            cuad0.lock      net             stdout          ttyva 
ad2             devctl          net1            sysmouse        ttyvb 
ad2s1           devstat         net2            ttyd0           ttyvc 
Yukarıdaki çıktı hangi dizinin içeriğinin bir parçası olabilir? 
(A) /dev           (B) /etc         (C) /var       (D) /usr 

B 09. En temel unix komutları aşağıdaki dizinlerden hgisinde bulunur? 
(A) /usr/local/sbin     (B) /bin   (C) /etc    (D) /var 

A 10. Bir dosya sistemini bir dizine bağlamak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) mount    (B) ln   (C) fisk     (D) df 

C 
11. test.tar.gz dosyası içindeki dosyaları görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi verilir? 

(A) tar -zcvf test.tar.gz    (B) tar -zxvf test.tar.gz     
(C) tar -ztvf test.tar.gz       (D) tar -zrvf test.tar.gz 

A 

12. -RW-R--R--    1 ROOT  WHEEL  15749 NOV  2  2005 UPDATING 
DRWXR-XR-X   37 ROOT  WHEEL   1024 FEB  9  2006 BIN 
DRWXR-XR-X   53 ROOT  WHEEL   1024 FEB  9  2006 CONTRIB 
Yukarıdaki çıktı aşağıdaki komutlardan hangisi ile alınmış olabilir? 
(A)ls -l | tr a-z A-Z    (B) tr a-z A-Z     (C) du –ah > tr a-z A-Z            (D) tr A-Z a-z 
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13. Unix işletim sisteminde  ttyp5 terminalinden giriş yapmış birinin yaptıklarını görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi 
kullanılır? 
(A) watch ttyp5    (B) talk ttyp5     (C) ssh ttyp5       (D) console ttyp5 

B 
14. Unix işletim sisteminde sisteme logon olmuş tüm kullanıcılara mesaj göndermek için aşağıdaki komutlardan hangisi 

kullanılabilir? 
(A) tty     (B) wall       (C) console        (D) talk 

C 

15. FreeBSD işletim sisteminde çekirdeği derleyip kullanmak için /usr/src/ dizinindeyken aşağıdaki komutlardan hangisi 
kullanılır? 
I) make buildkernel KERNCONF=[Yeni Cekirdek Konfigurasyon Dosyası Adı] 
II) make installkernel KERNCONF=[Yeni Cekirdek Konfigurasyon Dosyası Adı] 
III) make kernel   IV) install kernel 
(A) I, II, IV  (B) III, IV  (C) I, II  (D) I, II, III, IV 

A 

16. Freebsd işletim sistemine paket aşağıdaki komut veya adımlardan hangisi ile kurulabilir? 
I) pkg_add –r [Paket Adı]      
II) /usr/ports dizinin atında paketin bulunduğu dizin içindeyken make config; make; make install komutu ile   
III) /var/db/ports dizini içindeyken make; make install komutu ile  
IV) /var/db/pkg    dizini içindeyken make; make install komutu ile 
(A) I, II          (B)I, II, III        (C) I, II, IV        (D)I, II, III, IV, V  

D 
17. Samba server kullanılarak aşağıdakilerden hangileri yapılabilir? 

I ) Dosya Sunucusu II) Yazıcı Sunucusu III) Microsoft FDS Sunucu IV) WINS sunucu 
(A)II, III, IV           (B)I, III, IV          (C) I, II, IV          (D) I, II, III, IV 

C 
18. FreeBSD işletim sisteminde  sambanın konfigürasyon dosyası aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur? 

(A) /etc            (B) /var/db         (C) /usr/local/etc         (D) /var/db/pkg 
B 19. Samba sunucuyu yönetmek için kullanılan yazılım aşağıdakilerden hangisidir? 

(A) inetd           (B) swat           (C) apache            (D) putty 
 

D 
20. ATTRIB.EXE gibi eski MS-DOS ta da bulunan komutlar Microsoft XP de hangi dizinde bulunur? 

(A) C:\Documents and Settings   (B) C:\Program Files  
(C) C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC  (D)C:\WINDOWS\SYSTEM32 

A 21. 8GB dan daha büyük disk bölümü üzerinde en fazla küme (cluster) aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisi bulunur? 
(A) NTFS    (B) FAT32      (C) FAT16       (D) FAT12 

D 
22. Yeni bir işletim sistemi yüklemek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir? 

(A) İşletim Sisteminin kurulacağı sürücü test edilir.   (B)Disk bölümlenir.  
(C) İşletim Sisteminin yükleneceği sürücü formatlanır. (D) BIOS tan ilk boot edilecek sürücü belirlenir. 

A 
23. Aşağıdakileden hangisi diskleri bölümleme nedenleriden biridir? 

(A) Disk parçaları üzerinde kullanıcı kotası düzenleyebilmek için       (B) Diski daha performanslı kullanabilmek için      
(C) Parçalanmış dosyaları kolay birleştirebilmek için      (D) Dosyalara hızlı erişebilmek için 

B 
24. Mantıksal sürücler hangi partition içine yaratılır? 

(A) Swap Partition       (B) Extended Partititon  (C) Primary Partititon       (D) Master 
Partition 

B 
25. 100 GB lık 4 diske RAID 1 uygulandıysa disk kapasitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

(A) 400 GB lık tek bir disk görülür. (B) 200 GB lık tek disk görülür. (C) 300 GB lık tek bir disk görülür. (D) 200 BG lık 2 disk 
görülür. 

D 
26. Disk üzerinde alan kaplayan programlar otomatik olarak  arkası arkasına işletilmesi işlemine ne ad verilir? 

(A) Monoprogramming (Tek İş Düzeni)    (B) Serial Processing (Seri İşleme)   
(C) Online Processing (Çevrim İçi İşlem)       (D) Batch Processing (Yığın İşleme) 

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

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

D 28. 8 sektör bulunduran bir cluster ın boyutu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 
(A) 1024 byte (B) 2048 byte     (C) 3072 byte        (D) 4096 byte 

A 29. Windows sistem kayıt defterinde string tipi değerlerinin girildiği anahtar aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) REG_SZ (B) REG_BINARY (C) REG_DWORD (D) REG_EXPAND_SZ 

D 
30. Windows sistem kayıt defterinde dosyalarla ilgili bilgiler, sürükle bırak olaylarını OLE bilgilerini, windows 

kısayollarını ve windows kullanıcı arayüzü ile ilgili çekirdek bilgilerini aşağıdaki dallardan hangisi içerir? 
(A) HKEY_DYN_DATA (B) HKEY_USERS (C) HKEY_LOCAL_MACHINE (D) HKEY_CLASSES_ROOT 

Sınav Süresi  45 dakikadır. 
Başarılar 
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