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C 
01. Aşağıdakilerden hangisi sürecin en basit tanımıdır? 

(A) Bir programın çalışma adımlarından biridir.    (B) Bir programın işlem zamanıdır.      
(C)Çalışmakta olan bir programdır.                        (D) Program tarafından açılmış altprogramlarda herbiridir. 

A 02. Tübitak tarafından geliştirilen Linux aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Pardus               (B) Redhat         (C)Turkuaz            (D) FreeBSD 

A 03. Bir sektörün boyutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
(A)512 byte           (B)1024 byte        (C) 2048 byte         (D) 8192 byte 

B 04. Aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisi Windows XP tarafından tanınmaz? 
(A) ISO9660     (B) EXT2        (C) FAT     (D) NTFS5 

A 05. Aşağıdakilerden hangisi donanımın içerisinde bulunmaz? 
(A) Derleyiciler    (B) Mikroprogram   (C) Fiziksel Birimler     (D) Makine Dili 

C 
06. 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) Batch Processing (Yığın İşleme)             (D) Online Processing (Çevrim İçi İşlem) 

B 07. Aşağıdakilerden hangisi  bir  işletim sisteminin boot edebilmesi  için gereklidir? 
(A) Hard disk     (B) RAM    (C) Monitör    (D) CDROM 

C 

08. Vmware programı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en iyi şekilde tanımlanmıştır? 
(A) Bir bilgisayar üzerinde farklı işletim sistemlerinin boot etmesi için kullanılır.   (B) Bir işletim sistemi 
altında başka bir işletim sisteminde çalışacak programları çalıştırmak için emülatör olarak kullanılır.         
(C) Bir işletim sistemi altında başka bir işletim sisteminin sanal olarak simüle edilmesi sağlayan bir programdır. 
(D) İşletim sistemleri emülatörüdür. 

D 09. Enaz 3 disk gerektiren RAID yapısı aşağıdakilerden hangisidir?  
(A) RAID 0     (B) RAID 1     (C) RAID 3       (D) RAID 5 

A 10. Sanal bellek aşağıdaki işletim sistemlerinin hangisinde bir dosyada tutulur? 
(A) Windows XP           (B) FreeBSD         (C) Linux       (D) MS-DOS 
Aşağıdaki Sorular Linux-FreeBSD-Unix İşletim Sistemi İle ilgilidir. 

D 
11. FreeBSD işletim sisteminde YENI adındaki seçeneklere göre  çekirdeği derlemek için  

make buildkernel KERNCONF=YENI komutu hangi dizinde verilir? 
(A) /    (B) /var/db     (C) /usr/local      (D) /usr/src 

A 12. Unix işletim sisteminde parola değiştirmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hagisidir? 
(A) passwd     (B)password      (C) master.passwd     (D) master.password 

D 
13. FreeBSD işletim sisteminde konfigürasyonu değiştirmek için kullanılabilecek komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 
(A) make    (B) ifconfig    (C) pw   (D) sysinstall 



A 
A 14. Sistem açılırken otomatik olarak mount edilecek disk bölümleri hangi dosya içerisinde belirtilmiştir? 

(A) /etc/fstab       (B) /etc/rc.conf      (C) /etc/rc.local      (D) /etc/hosts 

A 
15. Unix işletim sisteminde dosya sistemini kontrol etmek ve düzeltmek için kullanılan komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 
(A) fsck  (B) du  (C) df   (D)  fdisk 

D 
16. cat /etc/passwd |grep taner|wc -l    

komutunun sonucu aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
(A) taner  ttyp0        (B) taner:*:1329:0:User &:/home/ogr_eleman/taner:/bin/sh 
(C) 1       2      53             (D) 1    

C 17. Özellikle root tarafından çalıştırılabilen komutlar hangi dizinde bulunurlar? 
(A)root       (B) bin       (C) sbin             (D) boot 

D 18. Unix işletim sistemlerinde üçüncü parti yazılımlar genel olarak hangi dizie kurulurlar? 
(A) /tmp                  (B) /home/          (C) /var/ports       (D) /usr/local 

C 
19. FreeBSD işletim sisteminde sisteme yeni bir uygulama kurmak için kullanılabilecek komut aşağıdakilerden 

hangidir? 
(A) install    (B) pkg_install       (C) pkg_add       (D) update 

D 20. Periyodik olarak hangi işlerin yapılacağı aşağıdaki konfigürasyon dosyalarının hangisinde bulunur? 
(A) /boot/loader.conf  (B) /etc/rc.conf  (C) /etc/make.conf   (D) /etc/crontab 

B 21. Sisteme login olan kullanıcılara mesaj vermek için aşağıdaki dosyalardan hangisinden yararlanılabilir? 
(A) /etc/rc.conf         (B) /etc/motd   (C) /etc/hosts      (D) /etc/loader.conf 

C 
22. Aşağıdaki satır Unix işletim sisteminden alınmıştır. Bu satıra göre kullanıcının grup ID si aşağıdakilerden 

hangisidir? 
taner:*:1329:0:User &:/home/ogr_eleman/taner:/bin/sh 
(A) /bin/sh   (B) taner     (C) 1329   (D)0 

A 23. FreeBSD işletim sistemindeki en temel konfigürasyon dosyalarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) /etc/defaults/rc.conf     (B) /usr/local/etc      (C) /etc/rc.d     (D)/etc/crontab 

B 
24. FreeBSD işletim sisteminde port edilmiş uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıdaki  dizinlerden hangisinde 

bulunur? 
(A) /var/ports (B) /usr/ports     (C) /usr/local        (D) /usr/local/ports 

C 25. FreeBSD işletim sistemine kurulu uygulamalara ilişkin bilgiler aşağıdaki dizinlerden hagisinde bulunur? 
(A) /usr/local    (B) /usr/ports    (C) /var/db/pkg     (D) /var/db/ports 

B 
26. Aşağıdakilerden hangisi bir sh kabuk değişkeni doğru olarak tanımlanmıştır? 

(A) set www=/home/public_html        (B) www=/home/public_html       
(C) $www=/home/public_html            (D) set  $www=/home/public_html 

C 
27. Aşağıdaki komutlardan hangisini kullanarak kabuğunuzu değiştirebilirsiniz? 

(A) shell (B) kernel (C) csh (D) loader 

C 
28. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile içinde mysql yazısı aranan dosyalar listelenir? 

(A) cat ./* -exec grep -l mysql {} \;              (B) ls * -exec grep -l mysql {} \;   
(C) find . -name “*” -exec grep -l mysql {} \; (D) wall * -exec grep mysql {}\; 

D 

29. 6254    ./.kde4 
8060    ./.mozilla/firefox/bw50qajr.default 
15606   ./montecarlo 
31314   ./mp3 
Yukarıdaki sonuç bir komutun sonucunun bir parçasıdır. Bu sonucun elde edilmesine neden olan komut 
aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) df | sort          (B) df | sort -n        (C) du | sort             (D) du | sort -n 

B 
30. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bir dosya sistemi unix işletim sistemine doğru olarak bağlanmıştır? 

(A) mount -rw -t ufs /mnt /dev/da1s1a (B)  mount -rw -t ufs /dev/da1s1a /mnt  
(C) ln  /mnt /dev/da1s1a  (D) ln /mnt /dev/da1s1a /mnt 

Sınav Süresi  45 dakikadır. 
Başarılar 


