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İŞLETİM SİSTEMLERİ ve UYG.  ARA SINAVI 

30.11.2007
 
 
 

NO : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          AD SOYAD :         İMZA 

   
 

 A B C D   A B C D   A B C D  A B C D   A B C D
1      7      13 19    25
2      8      14 20    26
3      9      15 21    27
4      10      16 22    28
5      11      17 23    29
6      12      18 24    30

 
   

 
A 01. Aşağıdakilerden hangisini kurarken ürün anahtarı kullanılmaz? 

(A) Windows 3.1   (B) Windows 98  (C) Windows XP (D) Windows Vista 
A 02. Aynı disk bölümü (partition) üzerinde en fazla küme (cluster) aşağıdaki dosya sistemlerinden hangisi bulunur? 

(A) NTFS    (B) FAT32      (C) FAT16       (D) FAT12 
C 03. Aşağıdaki Microsoft İşletim Sistemlerinden hangisi MS-DOS tabanlı işletim sistemi değildir? 

(A) Windows 1.0    (B) Windows 3.1    (C) Windows NT4.0       (D) Windows 95 

D 
04. 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 05. Bilgisayarın sistem katmanlarından hangisi kullanıcıya en yakın yerdedir? 
(A) Donanım  (B) Editörler        (C) İşletim sistemi      (D) Makine Dili 

C 06. Aşağıdakilerden hangisi donanım içinde bulunmaz? 
(A) Microprogram       (B) Fiziksel birimler       (C) Derleyiciler     (D) Makine Dili 

B 07. Çalışmakta olan bir program ..... dir/dır.  
(A) iş (job)   (B) süreç (process)   (C) yazılım (software)    (D) akış (flow) 

D 
08. 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.  

B 
09. Fdisk ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

(A)Birincil Bölüm (Primary Partition) oluşturulur.         (B)Boot Edilecek Bölüm Belirlenir (Boot Loader).  
(C)Mantıksal Sürücü (Logical Drive) oluşturulur.      (D) Uzatılmış Bölüm (Extended Partition) oluşturulur. 

D 10. Aşağıdaki İşletim sistemlerinden hgisi NT tabanlı değildir? 
(A) Wndows Vista        (B) Windows XP        (C) Windows 2000       (D) Windows 98    

D 11. Windows XP de kullanıcılar hangi dizinde tutulur? 
(A) Windows    (B) Desktop    (C) Belgelerim (D) Documents and Settings  

C 12. Aşağıdakilerden hangisi ile ilk olarak MMC gelmiştir? 
(A) Windows 95    (B)  Windows 98     (C) Windows 2000      (D) Windows XP 

C 13. Sistem kayıt defterinde donanımlara ilişkin bilgiler aşağıdaki dallardan hangisine bulunur? 
(A) HKEY_CLASSES_ROOT (B)HKEY_CURRENT_USER (C) HKEY_LOCAL_MACHINE (D)HKEY_USERS  

B 14. 4 sektörden oluşmuş bir kümenin (cluster) boyutu ne kadardır? 
(A) 1024 (B) 2048   (C) 4096  (D) 8192 

C 15. Sistem kayıt defterindeki veri tiplerinden hangisine string tipinde  veri girilir? 
(A) REG_DWORD    (B) REG_BINARY     (C) REG_SZ       (D) REG_QWORD 
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A 16. Sistem kayıt defterindeki veri tiplerinden hangisine boolean tipinde  veri girilir? 

(A) REG_DWORD    (B) REG_BINARY     (C) REG_SZ       (D) REG_MULTI_SZ 
B 17. CDROM larda aşağıdaki dosya sistemlerinden (file system) hangisi kullanılır? 

(A) UFS (B) ISO9660   (C) HFS  (D) NTFS 
D 18. Sistem kayıt defteri aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz?  

(A) Windows XP    (B) Windows 2000       (C) Windows 95        (D)Windows 3.1 
 
Aşağıdaki Sorular Unix İşletim Sistemi İle ilgilidir.  

 C 

19. .cshrc                                          lib/ 

.profile                                        libexec/ 

.snap/                                          lost+found/ 

COPYRIGHT                                       mnt/ 

TRANSFER/                                       test@ 

YEDEK/                                          proc/ 

bandwidth*                                      rescue/ 

bin/                                            root/ 

Yukarıdaki çıktı aşağıdaki komutlardan hangisi ile elde edilmiş olabilir? 
(A) ls -al    (B) ls -a    (C) ls -F (D) ls –alh 

D 20. Unix de en üst dizin aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) /home    (B) /boot    (C) /root (D) /  

A 

21. pop:*:68:6::0:0:Post Office Owner:/nonexistent:/usr/sbin/nologin 

www:*:80:80::0:0:World Wide Web Owner:/nonexistent:/usr/sbin/nologin 

nobody:*:65534:65534::0:0:Unprivileged user:/nonexistent:/usr/sbin/nologin 

network:$1$8NYlg1HH$vnLE3/meRElPekDY8KMCx/:1001:0::0:0:User &:/home/network:/bin/csh 

taner:$1$Owt0myds$fNTgkux6VaznshU9yH3/p1:1002:0::0:0:Taner TANRISEVER:/home/taner:/bin/csh 
Yukarıdaki çıktı aşağıdaki komutlardan hangisi ile elde edilmiş olamaz? 
(A) cat > master.passwd        (B) cat master.passwd         (C) cat < master.passwd           (D) tail master.passwd   

D 22. sh kabuğunda verilmiş olan komutlardan hangisinde alias tanımı doğru olarak yapılmıştır? 
(A)alias=ls liste(B)alias ls liste(C)alias liste ls (D)alias liste=’ls’  

A 23. Aşağıdakilerden hangisinde sh kabuğunda bir değişken yaratılarak değişkene değer atanmıştır? 
(A) dizin=/usr/local    (B) set dizin=/usr/local    (C) setenv dizin=/usr/local (D) set dizin=’/usr/local’ 

A 24. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bir dizin ve altındaki dizilerin kullanıcısı ve grubu değiştrilmiştir? 
(A) chown -R www:web pub    (B) chown  www:web pub    (C) chgrp -R www:web pub   (D) chgrp www:web pub 

C 25. Aşağıdaki komutlardan hangisinde dosya silinmeden önce onay istenir? 
(A) rm –r dosya    (B) rm –R dosya       (C) rm –i dosya        (D) rm dosya 

C 26. Hangi dizinde olduğunuzu aşağıdaki komutlardan hangisi ile görebilirsiniz? 
(A) whoami    (B) ls       (C) pwd       (D) cd 

C 27. Aşağıdaki programlardan hangisi ile unix bir makinaya terminal olarak erişilemez? 
(A) secure shell client    (B) putty       (C) sftp       (D) telnet 

B 28. Sistemde çalışan kullanıcıları aşağıdaki komutlardan hangisi ile görebilirsiniz? 
(A) whoami           (B) who  (C) finger       (D) login 

A 29. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile yeni bir dosya yaratılamaz? 
(A) cat < dosya      (B) cat >> dosya       (C) touch dosya      (D)  cp dosya1 dosya 

A 30. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile dosya sahibine çalıştırma yetkisi verilmiştir? 
(A) chmod 310 dosya  (B) chmod 421 dosya     (C) chmod 644 dosya        (D) chmod 211 dosya 

Sınav Süresi  40 dakikadır. 
Başarılar 
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