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İŞLETİM SİSTEMLERİ ve UYG.  ARA  SINAVI 

05.12.2008
 
 
 

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

 
   

 

D 
01. VMWare programında sanal makine oluşturulduktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 

(A) İkinci bir ağ kartı eklenmesi   (B) Sanal makinanın hafıza boyutunun değiştirilmesi     (C) İkinci bir disk veya disk 
parçasının eklenmesi       (D) Sanal Makinanın kurulduğu hard disk boyutunun değiştirilmesi 

B 

02. Bir işletim sisteminde aşağıdakilerden hangilerinin bulunması gereklidir? 
I) Veri giriş ve çıkışı için bir arayüz sağlar. II) Donanım ve yazılım nitelikli kaynakların kullanıcılara ve sisteme adil 
olarak dağıtılmasını sağlamak III) Grafikler ve Java desteği ile kullanıcıya görsel arayüz sağlamak IV) Donanım ve 
yazılım birimlerinin etkin olarak kullanılmasını sağlamak 
(A) I, II, III    (B) I, II, IV     (C) II, III, IV      (D) I, II,III, IV 

B 

03. Aşağıdaki disk bölümlerinden hangisine mantıksal sürücü eklenebilir? 
I) Primary Partition (Birincil Bölüm) II) Extended Partition (Genişletilmiş Bölüm) III) Logical Partition (Mantıksal 
Bölüm) 
(A) I (B)II (C) III (D) I, II 

B 
04. Sistem kayıt defterinde yer alan bir kullanıcıya ait özel ayarlar aşağıdaki dosyalardan hangisinde bulunur? 

(A) C:\Program Files\Register\NTUSER.DAT   (B)C:\Documents and Settings\{kullanıcı Adı}\NTUSER.DAT     
(C) C:\WINDOWS\NTUSER.DAT (D) C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTUSER.DAT 

C 
05. Aşağıdakilerden hangisi NT tabanlıdır? 

I) Windows 3.1 II) Windows 95 III) Windows 2000 IV) Windows Millenium 
(A)I          (B)II        (C)III      (D) IV 

B 
06. Windows Xp aşağıdaki dosya sistemlerinden hangilerini tanır? 

I) Fat16    II) Fat32     III)NTFS     IV) ISO9660     V) EXT3     VI) UFS 
(A) I, II, III        (B) I, II, III, IV        (C) I, II, III, IV, V       (D) I, II, III, IV, V, VI    

A 07. Microsoft Windows NT tabanlı işletim sistemlerinde en yetkili kullanıcı aşağıdakilerden hangisidir? 
(A) Administrator (B)Admin (C) root (D)Superuser  

D 08. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP de sistem yapılandırma yardımcı programı olarak  kullanılır? 
(A) NOTEPAD     (B) CMD    (C) INETWIZ (D) MSCONFIG  

A 
09. XP işletim sisteminde aşağıdaki özeliklerden hangileri bulunur? 

I) Yığın İşleme II) Etkileşimli İşlem III) Seri İşleme IV) Tek İş Düzeni V) Çok Görevlilik 
(A) I, II, V (B) I, V  (C) III, IV, V (D) II, III, V 

B 10. Hard disk, ekran kartı, ses kartı vb. donanım birimlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
(A) Fiziksel birimler     (B) Editör     (C) Mikroprogram       (D) Makine Dili 

D 
11. Bios menüsünde  bilgisayarın açılışı sırasında işletim sisteminin sırasıyla hangi  sürücü veya arayüzlerde 

aranacağını belirlemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisinden yararlanılabilir? 
(A) ADVANCED   (B) POWER  (C) MAIN (D) BOOT 
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A 12. Sistem kayıt defterindeki veri tiplerinden hangisine boolean tipinde  veri girilir??  
(A) REG_DWORD    (B) REG_BINARY     (C) REG_SZ       (D) REG_QWORD 

D 
13. Windows 2003 sunucuda aşağıdaki sunuculardan hangileri vardır? 

I) IIS ve ASP.NET II) Terminal Server III) DNS IV) DHCP V) Streaming Media Server VI) Active Directory 
(A) I, II, III (B) I, II, III, IV    (C) I, II, III, IV, V (D) I, II, III, IV, V, VI 

B 
14. Windows XP Professional  işletim sisteminde hangi ağ protokolleri bulunur? 

I) TCP/IP     II) IPX/SPX     III) Apple Talk 
(A) I    (B) I, II      (C) I, III       (D) I, II, III 

B 
15. Bir bilgisayardaki üç diske RAID 0 uygulanmışsa aşağıdakilerden hangileri olur? 

(A) Sistemde iki disk kapasitesinde tek disk görülür.(B) Sistemde üç disk kapasitesinde tek disk görülür.   (C) 
Disklerden biri image olarak kullanılır.  (D) üç disk ile RAID 0 yapılamaz. 2 veya 4 disk ile RAID 0 yapılabilir.  

D 
16. Network Load Balancing aşağıdaki işletim sistemlerin hangilerinde bulunur?  

I) Windows 98 II) Windows 2000 Proffessional III) Windows XP Proffessional IV) Windows 2003 Server 
(A) I, II, III, IV    (B) II, III, IV        (C) III, IV        (D)IV 

A 
17. Windows XP de TCP/IP protokolünde “Otomatik olarak bir IP adresi al” seçeneğinde default olarak seçili gelir. 

Otomatik olarak bir IP adresi alabilmesi için ağda aşağıdaki sunuculardan hangisi bulunmalıdır? 
(A) DHCP    (B) DNS     (C) TELNET       (D) GATEWAY 

 
Aşağıdaki Sorular Linux-FreeBSD-Unix İşletim Sistemi İle ilgilidir. 

A 18. Linux veya BSD işletim sistemlerinde geçici hafıza gibi kullanılabilen disk parçası nasıl adlandırılır? 
(A) swap              (B) ext3 veya ufs         (C) /tmp           (D) root 

A 19. Linux veya Unix işletim sistemleri kapatılırken aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) shutdown    (B) logout    (C) exit (D) Herhangi bir komut yoktur. Doğrudan güç düğmesine basılarak kapatılır. 

C 
20. Unix ve Linux işletim sistemlerinde kullanıcılara ilişkin login, ID, group, kabuk gibi bilgileri aşağıdaki 

dosyalardan hangisinde tutulur? 
(A) /etc/group    (B) /etc/motd      (C) /etc/passwd       (D) /usr/bin/passwd 

B 
21. B dizinin erişim yetkileri “chmod 611 dosya_adi”  ile değiştirilmişse erişim yetkisi aşağıdakilerden 

hangisindeki gibi görülür? 
(A) d-wx--x--x           (B) drw---x--x  (C) -rw---x--x       (D) --wx--x--x 

B 22. Sisteme bağlı depolama birimlerini veya parçalarını görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılabilir? 
(A) ls (B) mount     (C) umount        (D) cd 

A 23. Hangi dizinde olduğunuzu görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi verilebilir? 
(A) pwd       (B) cd        (C) whoami        (D) banner 

A 
24. Bote adındaki kullanıcının kendi home dizinine gitmek için verebileceği en basit komut aşağıdakilerden 

hangisidir? 
(A) cd         (B) cd ~       (C) cd ~bote       (D)  cd /home/bote 

C 25. Sistemde çalışan kullanıcıları görmek için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) login    (B) whoami       (C) who       (D) last 

C 
26. Linux ve FreeBSD işletim sisteminde kriptolu parolalar hangi dosyalarda bulunur? 

I) /etc/shadow    II) /etc/master.passwd   III) login  
(A) III    (B) I       (C) I, II        (D) I, III 

D 
27. Unix işletim sistemlerinde aşağıdaki kabuklardan hangileri bulunur veya yüklenebilir? 

I) sh II) csh III) tcsh IV) bash 
(A) I    (B) I, III    (C) II, IV   (D) hepsi 

D 28. Linux işletim sistemi dosya sistemi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır? 
(A) NTFS   (B) NTFS ve FAT32    (C) UFS  (D)EXT2 veya EXT3  

D 29. FreeBSD işletim sisteminde kurulabilir programlara ilişkin bilgiler aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur? 
(A) /etc     (B) /dev    (C) /usr/src (D) /usr/ports  

A 
30. FreeBSD işletim sisteminde aşağıdaki sunuculardan hangileri default olarak bulunur? 

I) NFS   II) FTP    III) Mail Server    IV) NTP     V) SSH    VI) Telnet 
(A) I, II, III, IV, V, IV    (B) I, II, III, IV     (C) I, II, III (D) I, V 

Sınav Süresi  40 dakikadır. 
Başarılar 
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