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1. Kredi kartı ile yapılan alışverişierde kredi 
kartı makinesi (POS) iki çıktı verir. Biri 
alışveriş yapııan işletmede kalırken , diğeri 

alışveriş fişi ile birlikte müşteriye verilir. 
Buna göre, P~S makinesinden iki aynı çıktı 
alınması , bilgi işleme sürecmln hangi 
aşamasıyla Ilişkilendirilebilir? 

Al Erişme 
Bl Iletme 
cı Sınama 
OL Sınıflama 
El Çoğaltma 

2. Bilgisayarda aritmetiksel 
mantıksal karşılaştırmaların 

aşağıdakilerden hangisidir? 

Al ROM 
Bl ışıemci 
cı Giriş birimleri 
OL YanJırııı;1 Lıellek 

El Dış bellek 

3. L 
ii. 

Disket 
Derleyici 

III. Birleştirici diller 
LV. Yazıcı 

Işlemlerin ve 
yapı Id_Oı bırım 

Yukarıdakilerden 

birimidir? 
hangileri donanım 

A) Yan ız i 
Bl Yanız III 
cı i ve ii 
DJ IvelV 
EL ii , III velV 

<4. Belli bir problemin çözümünde ya da belli bir 
uzmanlık alanının desteklenmesinde 
kullanılabilecek paket programlara ne ad 
verilir? 

A 

A) Uyg..ılarrıa yazılımları 

Bl Kelme işlemciler 
cı Büro yazılıniarı 
D) Işletim sistemi 
El Birleştirei diller 

5. Açılan bir pencereyi masa üstünde başka bir 
yere taşımak için a şağıdakilerden hangisine 
tıklanarak sürüklenir? 

Al Menü çubuğu 
BL Araç çubuğu 
c) Başlık çubuğu 

OL Denetim menüsü kutusu 
El Kenar1lklar 

6. Aşağıdakilerden hangisi -tek kullanıcı-tek 

görev " işletim sistemi bulunan cihazlara bir 
örnektir? 

A) Unix sistemler 
BL Avuç· içi bilgisayar 
cı Dizüstü bilgisayar 
Dl Masaüstü bilgisayar 
E) Süper bilgisayar1ar 

1. Büro yazılımlarında "Sakla" komutunun 
klavye kısayolu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ctr1+A 
Bl Ctıl+C 

CL Ctr1+P 
OL Ctr1+S 
EL Ctr1+Z 

8. Aşağıdakilerden 

yazılımlarındaki 

değildir? 

A) Değiştir 
Bl Biçimlendirme 
CL Cizim 
Dl Standart 
El WordAıt 

hangisi büro 
araç çubuklarından biri 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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9. Bir belgeye metin kutusu eklemek ıç ın 

yapılmas ı gereken.ills. iı.i!.m a şağıdakilerden 
hangisidir? 

Al Yerleştirilmek istenen metin kutusunun 
bağlantılarını saptamak 

B) Yerleştirilmek istenen metin kutusunun bir 
kopyasını almak 

ci Ye rleştirilmek Istenen metin kutusunun 
yerini belirlemek 

D) Yerleşt lilmek istenen metin kutusunun içini 
doldurmak 

E) Yeı1eştirilmek istenen metin kutusunu 
kaydelmek 

10. AşaQıdakllerden hangi si i şlem tablosu 
girilebilen verı programında hücrelere 

türlerinden biri degildir? 

Al Etiket 
Bl Fonksiyon 
cı Değer 
OL Grafik 
El Formül 

11. Sunum programında, aynı slayt üzerinde farklı 
efetdleri olan metinler yaratmak için yapılması 
gereken i şlem aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Elde menüsü kullanılmalıdır. 
Bl Metinler Ası l Slaytta yaratımalıdır. 
cı Mahat Görünümünde yaratılmalıdır. 
Dl Aynı alan çine yazılmalıdır. 
El Farklı alanlar içine yazılmalıdır. 

12. Sunum programında bir resme efekt eklemek 

A 

için kullanılan menü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Biçim 
Bl .Araçlar 
cı Slayt Gösterisi 
Dl Elde 
El Düzen 

A 
13. Slayt sıralayıcısı görünümünün \im2l. i ş lev i 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sunudaki slaytlann anahat bölümlerini 
aynntı lı göstemıek 

B) Sunudaki slaytlann sırasını düzenlemek 
CL Sunudaki slaytlann tam ekran görüntüsünü 

vemıek 

D) Sunudaki slaytlann altı na ilgili notlar 
eklemek 

E) Sunudaki slcıytlcuııı notlar " slayt 
bölümlerini küçültmek 

14. Piksel tabantı görsellerin diğer bir adı nedir? 

A) Çizgis~1 

Bl Vektör 
cı Şı:ıblon 
OL Animasyon 
El Bitmı:ıp 

15. Aşağıdakilerden 
görsellerin !.!l. 
biridir? 

hangis i, 
önemli 

vektör tabantı 

sınırlılıklarından 

Al Fotoğraftaki gerçekliği yakalayamamalan 
Bl Görsellerin bellekle saklanamaması 
CL Büyütüldüklerinde görsellerde Lıuzuknalar 

olması 

OL Yüksek çözünürlükte kopyala namaması 
E) Çizim nettiğinde yeterince başanlı 

olamamaları 

16. A,ağıdakilerden hangisi, ve ri tabanıarındaki 
verilerden yararlanarak bilgiye ula şmakta 

başvurulan yollardan biridir? 

Al Tamlık 

B) Güvenlik 
C) Rapoı1ama 

D) Ilişkilendirme 
E) Indekslerne 

Izleyen sayfaya geçiniz. 
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17. Aşağıdakilerden hangisi olmadığında 

tabanı niteliği hazırlanan tablolar veri 
kazanmaz? 

Ai Veri tabanı üretme 
ku Ilanılmadığında 

Bi Tablolar aynı dosya 
saklanmadığında 

ci Ve" tabanında Ikiden fa zla 
yaratı lmadığında 

Di Veri tabanındaki veriler 
ilişkilendirilmediğinde 

sistemi 

içinde 

tablo 

lıirlıiriyle 

Ei Veri tabanından rapor istenmediğinde 

18. Ağ ileti şim sistemiyle ilgili aşağıda verilen 
ifadelerden hangisi yanlıstır? 

A) Üzerinde çalıştığı bilgsayarın ağa tanıtılmasını 
sağla r. 

B) Işletim sisteminin parçasıdır. 
c) Sadece dosya sunucularında çalıŞır. 
OL Yetkisiı erişmleri engeller. 
E) Sistem ve uygulama programlarını içerir. 

19. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağının 
temel öğelerinden biri değildir? 

Al Iletim ortamı 
Bl Iletim kaynağı 
cı Bilgisayann iletim ortamına ulaşmasını 

sağlayan arayüz donanımı 
OL Ağdaki diğer iş istasyonlan ve cihazlarla 

bağlantı kuracak yazılım 
EL Iletim yöntemi 

20. itetilerin, alt ağlar arasında bir geç it 
noktasından diğerine yönlendirilerek 
ile rlemes ine yardımcı olan özel amaçlı 
bilgisayar sistemlerine ne ad verilir? 

A 

Al Yönlendirici 
Bl Dosya sunucusu 
cı Ağ alan sunucusu 
OL Ağ işletim sistemi 
El Modem 

A 
21. Veri tabanı tasarlayabilmek , kurabilmek ve 

yönetebilmek ıç ın kullanılan bilgisayar 
yazılımına genelolarak ne ad veritir? 

Al Veri tabanı programı 
Bl Veri tabanı yazılımı 
cı Veri tabanı yaratma sistemi 
OL Veri tabanı tasanmı 
El Veri tabanı yönetim sistemi 

22. Bir bilgisaya rdan diğerine gönderilecek 
iletiy i, ağ üzerinden gönderilebilecek 
uzunlukta küçük paketlere bölme i ş levini 

aşağıdakilerden hangisi gerçekle ştirir? 

Al Proxy 
B) Firewall 
C) Java 
OL TCP 
EL HTML 

23. http://www.anadolu .edu.tr/ders . html 
adresinde sunucudaki dosyanın adı nedir? 

A) ders html 
Bl 'lNNI 

CL anadolu 
OL http 
El html 

24. Anonim ftp sunucularının temel öze lliğ i 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sunucunun bulunduğu bilgisayann isminin 
olmaması sadece ıP numarasının olması 

Bl Ftp sitesini kuran kişinin isminin gizli olması 
CL Sunucuda bulunan dosyaların basit bir dille 

yazılmış olması 
OL Sunucuda v/eb sayfaları hazırlaıic.en 

kullanılabilecek resim , yazı benzeri öğelerin 
bulunması 

E) Sunucu da bulunan dosyalara erişim yetkisi 
bulunan heıic.esin erişebilmesi 

Izteyen sayfaya geçiniz. 
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25. Aşağıdakilerden hangisi, sa bit içerikli bilgi 
ta ş ıyan bir web sitesine örnektir? 

A) O anda belirli kavşaklardaki trafik durumunu 
aktaran bir site 

Bl Bir otelin kapasitesine ait bilgiler veren ve 
otelde yer alan aktiviteleri tanı tan bir site 

cı Bır pop müzik konserini canlı olarak 
yayınlayan bir sie 

OL Bir otelin lobisindeki görüntüleri canlı olarak 
aktaran bir site 

El Bir mezuniyet törenini canlı olarak 
yayınlayan bir sie 

26. Adres çubuğu özellikle a şağıdaki 

programlann hangisinde bulunur? 

Al Istatistik programı 
B) Matematik programı 
cı Stok takip programı 
Dl Web tarayıcı programı 
E) Muhasebe paket programı 

27. Herhangi bır web sıtesıne erişildiğinde 

karşılaşılan ilk sayfaya ne ad verilir? 

A) Web Sayfa Si 
B) WWW 
cı Ana sayfa 
Dl Giriş sayfası 
El HTML 

28. Aşağıdakilerden hangisi sistem analizi 
işlemlerden biri 

A 

aşamasında uygulanacak 
değildir? 

A) Yazılım temini 
Bl Kontrollistesi hazırlanması 
cı Yukandan aşağıya analiz yapılması 
Dl Sistem akış şeması oluşturulması 
El Karartablosu geliştirilmesi 

A 
29. Aşağıdakilerden hangisinde bir problemin var 

olduğu söylenemez? 

A) Giderlerin beklenenden fazla olması 
Bl Personel verimliliğinin artınıması 
cı Muhasebe sisteminin değişmesi 
Dl Otomasyana geçiş 
El Gidilecek yere hesaplanan sürede 

ulaşılması 

30. Beklenmeyen ozel durumlann 
yararlanılan işletme bilgi 
a şağıdakilerden hangisidir? 

Al Kayıt işleme sistemi 
Bl Karar destek sIStemi 
CL Kritik olayanaliz sistemi 
DJ Yönetim bılgı sıstemı 
E) Bilgi sistemi 

analizinde 
s istemi 

TEST BITTI. 


