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B 
01. Bir bilgisayarın BIOS unda güncelleme yapmak için genellikle aşağıdaki tuşlardan hangisi/hangileri kullanılarak BIOS arayüzü 

ekrana getirilir. 
I) Del      II) F1      III) F2       IV) Esc 
(A) II   (B) I, III      (C) II, IV       (D) I, II, III, IV 

C 

02. FDISK ile aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmaz? 
I) Primary Partition (Birincil Bölüm) yaratılabilir. II) İkincil Partition (İkincil Bölüm) yaratılabilir. III) Extended Partition (Genişletilmiş 
Bölüm) yaratılabilir. IV) Logical Partition (Mantıksal Bölüm) yaratılabilir. V) Disk biçimlendirilir.  
(A) I, III (B) I, II, III (C) II, V (D) IV, V 

D 
03. Windows XP işletim sisteminde hangi sürecin ne kadar kaynak tükettiği aşağıdakilerden hangisi ile görülür? 

(A)Bilgisayar Yönetimideki İzleme Günlüklerinden           (B)Bilgisayar Yönetimindeki Hizmetlerden     
(C) Windows Görev Yöneticisindeki performanstan          (D) Windows Görev Yöneticisindeki İşlemlerden 

A 
04. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP deki register dallarında yer alır? 

I) HKEY_CLASSES_ROOT     II) HKEY_MANAGMENT     III) HKEY_CURRENT_USER  
IV) HKEY_LOCAL_MACHINE     V) HKEY_ADMINISTRATOR  
(A) I, III, IV     (B)I, II, III     (C) I, II, III, IV     (D)I, II, III, IV, V  

C 
05. Aşağıdaki dosya sistemlerinden hangilerinde dosya veya klasörlere erişim güvenliği bulunur? 

I) FAT16     II) FAT32   III) NTFS    IV) UFS     V) EXT3 
(A) II, III, IV (B) III, IV  (C) III, IV, V (D) I, II, III, IV, V 

C 06. 100 GB lık 4 diske RAID5 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. 

B 
07. Windows XP professional kurulurken aşağıdaki ağ hizmetlerinden hangisi varsayılan (default) olarak yüklenir? 

I) Microsoft Ağlar İçin İstemci        II) Netware İçin İstemci Hizmeti        III) Internet İletişim Kuralları (TCP/IP)   
IV) Apple Talk Protokolü        V) Microsoft Ağlar İçin Dosya Yazıcı Paylaşımı   
(A) I, III     (B) I, III, V        (C) I, II, III, V     (D) I, II, III, IV, V 

B 

08. 

 
Yukarıdaki arayüz parçası aşağıdakilerden hangisinden elde edilmiş olabilir? 
(A) Sistem kayıt defterinden (B)  ”Yönetimsel Araçlar” içindeki “hizmetler” den  
(C) “Windows” dizinindeki “Config” dizininden  (D) “Windows” dizinindeki “inf” dizininden  

A 
09. 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) NFS       (D) NTP 

D 

10. 

 
Yukarıdaki arayüz parçası aşağıdakilerden hangisinden elde edilmiş olabilir?  
(A) Yönetimsel Araçlardaki Bilgisayar Yönetiminden    (B) ”Yönetimsel Araçlar” içindeki “hizmetler” den   
(C) Sistem kayıt defterinden                  (D)MMC programı ile görüntülenmiş Yerel Bilgisayar İlkesinden 
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A 

11. Aşağıdakilerden hangileri Windows XP bulunan kullanıcı gruplarındandır? 
I) Administrators II) Backup Operators III) Power Users IV) Users V) Guests 
(A) I, II, III, IV, V              (B) I,  III, IV         (C) I, II, III, IV            (D) I,  IV, V 

C 12. Bazı sistem komutları aşağıdaki dizinlerden hangisinde bulunur? 
(A) C:\Windows\Config    (B) C:\Windows\Inf    (C) C:\Windows\System32 (D) C:\Windows\Msapps 

C 

13. Windows XP ilk kurulduğunda Administator hesabı arayüzde görülmez Windows XP de herhangi bir ayarlama yapmadan 
Administator hesabını görmek ve Administrator olarak login olabilmek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? 
(A) İşletim sistemi başlatılırken ESC tuşuna basılır.    (B) Bilgisayar açılırken Shift tuşuna basılı tutulur.     
(C) İşletim sistemi başlatılırken F8 tuşuna basılıp bilgisayar güvenli modda açılır.       (D) Bilgisayar Yönetimindeki kullanıcılar kısmındaki 
Administator çift tıklanır. 

A 14. 100 GB lık 3 diske RAID0 uygulandıysa disk kapasitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
(A) 300 GB lık tek disk görülür.    (B) 150 GB lık tek disk görülür.   (C) 270 GB lık tek disk görülür.     (D) 3 diske RAID0 uygulanamaz. 

B 
15. C sürücüsünde gizli durumda bulunan dosyaları görmek ve gerekirse düzenleyebilmek için C kök dizinindeyken aşağıdaki 

komutlardan hangisi verilebilir? 
(A) Regedit ile düzenlenebilir.     (B) ATTRIB –S –H -R  *.*   (C) ATTRIB +S +H +R  *.*    (D) Mscondig ile düzenlenebilir. 

A 16. Aşağıdakilerden hangisi Windows XP de sistem yapılandırma yardımcı programı olarak  kullanılır? 
(A) MSCONFIG           (B) CMD         (C) INETWIZ       (D) NOTEPAD 

D 
17. Aşağıdakilerden hangileri işletim sisteminin özelliklerinde bulunabilir? 

I) Yığın İşleme    II) Etkileşimli İşlem     III)Çevrim İçi İşlem     IV) Seri İşlem     V) Çok İş Düzenliliği     VI) Çok Görevlilik 
(A) II, III, IV, V, VI          (B) I,  III, IV, V, VI          (C) I, II, III, IV, VI         (D) I, II, III, IV, V, VI    

C 18. FAT16 nın desteklediği en büyük dik kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir? 
(A)512 MB        (B)1 GB       (C) 2 GB             (D) 8 GB 

D 
19. İşletim sisteminin ilk başlatılacağı sürücüyü değiştirmek için BIOS alt menülerinin hangisi kullanılır? 

(A) Main    (B) Power     (C) Advanced      (D) Boot 
 

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

20. Unix ve Linux işletim sistemlerinde swap partition hangi amaçla kullanılır? 
(A) Sistem dosyalarını depolamak için kullanılır.                  (B) Konfigürasyon dosyalarını depolamak için kullanılır.  
(C) Sistem kurulum dosyalarını saklamak için kullanılır.       (D) Sanal bellek olarak kullanılır. 

B 21. Aşağıdaki dosyalardan hangisi kullanıcının home dizininde bulunmaz? 
(A) .login (B) .group     (C) .cshrc        (D) .profile 

A 22. Aşağıdaki dosyalardan hangisinde suid biti bulunur? 
(A) /usr/bin/passwd         (B) /etc/passwd       (C) /etc/master.passwd       (D)  /etc/shadow 

C 
23. Bir dosyanın sahibi tarafından okunup, yazılabilmesi, grubu tarafından yalnızca okunabilmesi ve diğerleri tarafından yalnızca 

çalıştırılabmesi için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır? 
(A) chmod 751 kur.sh    (B) chmod 342 kur.sh       (C) chmod 641 kur.sh        (D) chmod 521 kur.sh 

D 24. Aşağıdaki komutlaradn hangisi ile bir dosya yaratılmaz? 
(A) touch index.php   (B) cat > index.php     (C) cat >>index.php  (D)mkdir index.php  

A 25. Aşağıdakilerden hangisi bir kabuk değildir? 
(A) msh    (B) csh     (C) bash (D)sh 

D 26. Aşağıdakilerden hangisinde sistemdeki komutlardan biri ile ilgili yardım alınmaya çalışılmıştır? 
(A) cat/help     (B) pwd/h    (C) ls/? (D) man passwd 

D 
27. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile dosya veya dizinleri  hem sahibi hemde grubu değiştirilmiştir? 

(A) chown taner/lisans *  (B) chown taner[lisans] *  
(C) chown taner%lisans *   (D) chown taner:lisans * 

C 

28. taner            ttyp0    194.245.185.22   Wed Nov 11 12:38   still logged in 
corhan           ttyp0    195.55.89.12     Wed Nov 11 11:21 - 12:23  (01:01) 
zbirol           ttyp0    193.25.19.18     Tue Nov 10 12:26 - 12:28  (00:02) 
bilal            ttyp0    193.255.189.18   Tue Nov 10 12:23 - 12:25  (00:02) 
caras            ttyp0    194.45.3.80      Tue Nov 10 02:36 - 02:41  (00:05) 
zyata            ttyp1    193.55.18.12     Fri Nov  6 11:32 - 15:43  (04:11) 
Yukarıdaki çıktı ekranı aşağıdaki komutlardan hangisi sonucu elde edilmiş olabilir? 
(A) who    (B) ls       (C) last       (D) finger 

A 
29. Aşağıdakileden hangisinde cp komutu doğru olarak kullanılırmıştır? 

(A) cp –ir /home/f02[a,b,k-t]* /home2/n2* /yedek        (B) cp –ir /home/f02(a,b,k-t)* /yedek       
(C) cp /home/f02[a,b,k-t]* /home2/n2*                                 (D) cp –IR /home/f02(a,b,k-t)* /yedek 

B 
30. csh kabuğuna sahip bir kullanıcı aşağdaki komutlardan hangisi ile doğru alias tanımı yapmıştır? 

(A) aliases dosyalar ls -alh           (B) alias dosyalar ls -alh   
(C) dosyalar = (ls –alh)       (D) $dosyalar =’ls –alh’ 

 
Sınav Süresi  45 dakikadır. 
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