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İzleyen sayfaya geçiniz. 

1. Aşağıdakilerden hangisi Yazılım Yaşam Döngüsü içerisinde yer almaz? 

 
 
2. Yazılım test aşamasıyla ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi sistem tasarlama modellerinden Şelale (Waterfall) modeli 

içerisinde yer alan sistem uygulama aşamalarından biri değildir? 

 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi bir Versiyon Kontrol Sistemi değildir? 

 
 
5. Sistem tasarlama modellerinden Sarmal (Spiral) modeli ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

 
 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

6. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen yazılımların yarıdan fazlasının başarısız 
olmasının veya çok zor tamamlanmasının nedenlerinden biri değildir? 

 
 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi, yazılım mühendisliğinin amacına, yazılım geliştirilme 

sürecinde uyguladığı temel prensiplerden biri değildir? 

 
 
 
8. Gereksinimlerin hızlıca toplanarak işe başlandığı; geliştiricilerin ve kullanıcıların 

aynı masa etrafında buluşarak yazılımdan elde edilecek bütün çıktılara, bu çıktılar 
için gerekli girdilerin nasıl sağlanacağına, nasıl korunacağına, hangi işlemlere 
uğrayacağına karar verdiği yazılım geliştirme modeli aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
9. Aşağıdakilerden hangisi Artımlı modelin (incremental model) özelliklerinden biri 

değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

10.  I.  Şu ana kadar yazılmış en büyük yazılımı alıp, bunu sıfırdan yazmam bir yıl zamanımı alır. 
II. UML diyagramları endüstride geniş kullanım alanı bulmuştur. 
III. Gereksinimleri tanımlanın bir amacı da sistemin geliştirilmesini ve üretimini kontrol 

etmektir. 

Yukarıdaki yazılımla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 

 
 
 
11. Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi nesneye dayalı olan fakat nesne 

yönelimli olmayan (Nesne ve sınıfları desteklese de katılımdan yoksun) dillerden 
biridir? 

 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi düşük seviyeli programlama dillerinden biridir? 

 
 
 
13. 1954 yılında IBM tarafından geliştirilen ilk programlama dili aşağıdakilerden 

hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

14. 1970’lerin ortalarından 1990’ların sonlarına kadar programlama öğretiminde çok 
yaygın olarak kullanılan programlama dili aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi programlama dilleri değerlendirme kriterlerinden 

(language evaluation criteria) biri değildir? 

 
 
 
 
16. Aşağıdakilerlerden hangisi nesneye yönelik programlama dillerinden biridir? 

 
 
17. Programlama dillerinde, diğer veri tipleri yardımıyla tanımlanamayan veri tiplerine 

ilkel (primitive) veri tipleri adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi Java p rogramlama 
diline ait bir ilkel veri tiplerinden biridir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

18. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal ifadelerden sonuçları doğru (true) veya yanlış 
(false) olan, sonucun doğru (true) olduğu tek durumun parantez içerisindeki iki 
ifadenin de sonucunun doğru (true) olduğu durum olan ve sadece a’nın değerinin 
sıfırdan küçük olduğu bilinen kısa devre değerlendirme (short-circuit evaluation) 
yaklaşımının kullanımına örnek olabilir? 

 
 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi programlama dillerindeki parametre geçirme 

metodlarından (parameter passing methods) biri değildir? 

 
 
 
20. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel programlama dillerinden (functional 

programming languages) biridir? 

 
 
 
21. <div id=”header”> ifadesinde yer alan id ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade 

eder? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

22. Bir user session’ın kill edildiği komut aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
23. Aşağıdakilerden hangisi IIS üzerinde tutulur ve aynı zamanda browser tarafından 

görüntülenir? 

 
 
 
24. Aşağıdakilerden hangisi sunucu tarafında çalışan web teknolojilerinden biri 

değildir? 

 
 
25. Dinamik web sayfalarında kullanılan query string‘ler için aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

26. İçerik ve sunumu birbirinden ayıran teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
27. Bir sayfanın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan sadece sayfanın belirli bir 

bölümünün güncellenmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
28. Bir web sitesinde ziyaretçinin kullanıcı adının tutulması en uygun durum (state) 

değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
29. HTML işaretleme standardının beşinci sürümü olan HTML5’in yerini almaya aday 

olduğu teknoloji aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

30. Web kullanıcı kontrol dosyası uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
31. Bir veri tabanının herhangi bir tablosunda oluşabilecek anormallikleri ortadan 

kaldırmak için uygulanan işleme ne ad verilir? 

 
 
 
 
32. Bir veri tabanındaki A tablosunda 12 satır ve B tablosunda 8 satır varsa, bu iki 

tablonun kartezyen çarpımları sonucu oluşacak tabloda kaç satır yer alır? 

 
 
33. Bir tabloda yer alan fakat başka bir tabloda yer almayan kayıtları tespit etmek için 

kullanılan ilişkisel cebir operatörü aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

34. Bir tablodan belirli kriterleri sağlayan kayıtları çekmek için kullanılan SQL 
yantümcesi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
35. Bir okulda bir öğrenci birden çok ders alabilir. Ayrıca bir dersi birden çok öğrenci 

alabilir. Bu okul için tasarlanmış veri tabanında öğrenci ve ders tabloları vardır. Bu 
iki tablonun ilişkilendirilmesi için kullanılan üçüncü tablonun birincil anahtarı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
36. Aşağıda verilen r ve s tabloları için r (natural join) s operasyonunun sonucunda elde 

edilen tabloda kaç satır yer alır? 
r 
A B C D 
1 a 30 x 
2 b 40 y 
3 b 40 x 
4 c 20 y 
5 d 10 y 

s 
 
 
 
 
 
 

 

A B D E 
10 a x 5 
20 b y 4 
30 a x 3 
40 c y 2 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

 
37.  I. Bir tablodaki kayıtlar keyfi sıralanabilir. 

II. Bir tablodaki iki farklı kayıt için birincil anahtarlar aynı değerleri alabilir. 
III. Bir tablodan bir satırı silmek yerine o satıra ait belli öznitelik değerleri silinebilir. 
IV. Varlıkları tanımlamak için öznitelikler kullanılır. 
V. İlişki tabloları da öznitelik alabilir. 

Bir veri tabanı ile ilgili verilen yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 
 
38. Aşağıda verilen r tablosuna göre σB = D ˄ C > 10 (r) ilişkisel cebir sorgusunun 

sonucu elde edilen tabloda kaç satır yer alır? 
r 
A B C D 
1 a 30 a 
2 b 40 y 
3 b 40 b 
4 c 20 y 
5 d 10 d 

 

 
39.  I. Read (Q) – Write (Y) 

II. Write (Q) – Read (Q) 
III. Read (W) – Write (W) 
IV. Write (Q) – Write (Q) 
V. Read (Y) – Read (Y) 

Yukarıda listelenen operasyon çiftlerinden hangileri birbiriyle çelişkilidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

40. Herhangi bir veri tabanının bütünlüğünü sürdürmek için veri tabanında yapılacak 
her işlemin dört özelliği sağlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden 
biri değildir? 

 
 
 
41. Bağ katmanında bilgisayarları birbirinden ayırmak için kullanılan adres 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
42. Göbek(Hub) kullanılarak birbirine bağlanabilecek en fazla yerel alan ağı sayısı 

kaçtır? 

 
 
 
43. Aşağıdakilerden hangisi çok kapılı köprü(Bridge) görevi görür? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

44. IPv6 adresi kaç bitten oluşmaktadır? 

 
 
 
45. Günümüz internet teknolojisinde kullanılan TCP/IP kurallar dizisi kaç katmandan 

oluşur? 

 
 
 
46. TCP/IP kurallar dizisinin günümüz sürümünde bağ katmanında Ethernet için 

eklenen hata yakalama ve düzeltme metodu aşağıdakilerden hangisidir? 

 
47. Aşağıdaki sistemlerin hangisinde paket anahtarlamalı ağlarda son kullanıcılar arası 

hat adanması yapılmaz? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

48. a.b.c.d/x şeklinde gösterilen IP adreslerinde “x” aşağıdakilerden hangisini ifade 
eder? 

 
 
49. Kablosuz ağ bağlantısı için belirlenen IEEE standardı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
50. Sadece Açık Sistemler Bağlantı (OSI) Mimarisinde bulunan katman aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 
 
 
51. Eldeki bir veri kümesinden faydalı bilgilerin elde edilmesi için uygulanacak işlemin 

ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

52. Bir veri kümesi içerisinde yer alan ve bu kümedeki nesnelerin genel davranışına 
veya veri modeline uymayan nesnelere ne ad verilir? 

 
 
 
53. Verinin belirlenen daha küçük bir aralığa düşecek şekilde ölçeklenmesine ne ad 

verilir? 

 
 
 
54. Aşağıdakilerden hangisi OLAP operasyonlarından biri değildir? 

 
 
 
55. Aşağıdakilerden hangisi sık görülen ürün kümelerinin tespiti için kullanılan 

algoritmalardan biridir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

 
56.  

İşlem No Ürünler 
İ1 A, B 
İ2 B, C, E 
İ3 A, B, C 
İ4 B, C, D 

 
Yukarıda verilen işlemsel veri setine göre AB ilişki kuralının support (destek) 
değeri yüzde kaçtır? 

 
 
57. Güven değerleri minimum güven eşik değerinden büyük olan ilişki kurallarına ne ad 

verilir? 

 
58. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme işlevlerinden biri değildir? 

 
 
59. Günlük verilerden çok, geçmişe yönelik daha uzun süreleri kapsayan tarihsel 

verilerin tutulduğu veri havuzuna ne ad verilir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

60. Aşağıdaki veri işleme işlevlerinden hangisi, bir veri kümesi içinde verinin genel 
davranışına uymayan nesneleri tespit etmek için kullanılabilir? 

 
 
 
61. Belirli bir alanda uzmanlık içeren programa ne ad verilir? 

 
 
 
62. “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atarak Yapay Zeka kavramını ortaya 

çıkaran ve bir makinenin insan gibi düşünüp düşünmediğini anlamak için kendi 
adıyla anılan bir test öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
63. 1970’li yılların başında Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilen; 

mantığın doğrudan doğruya bir bilgisayar dili olarak kullanılabilmesini hedefleyen 
ve yapay zeka programlamada yaygın olarak kullanılan mantık programlama dili 
aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

64. Mutasyon, çaprazlama, seçme ve çoğaltma operatörlerinin kullanıldığı yapay zeka 
algoritması aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
65. Yapay Sinir Ağları’nda en küçük işlem birimine ne ad verilir? 

 
 
66. Aşağıdaki Yapay Sinir Ağları algoritmalarından hangisi bir öğreticisiz öğrenme 

(unsupervised learning) algoritmasıdır? 

 
67. Bir Yapay Sinir Ağı aşırı eğitilirse (overtraining) aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşir? 

 
 
68. Aşağıdakilerden hangisi Yapay Sinir Ağlarında kullanılan aktivasyon 

fonksiyonlarından biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

69.  

 
Yukarıdaki şekilde ‘+’ ve ‘o’ şekilleri, iki farklı sınıfa ait elemanları göstermektedir 
ve aynı türdeki elemanlar çapraz konumlarda bulunmaktadır. Bu tür çapraz 
konumda yer alan elemanları tek bir Perseptron Yapay Sinir Hücresi 
sınıflandıramaz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
70. Bir yapay zeka uygulaması oluştururken var-yok, 0-1 gibi kesin çizgilerle ayrılmış 

kararlar vermek yerine, bir üyelik fonksiyonu yardımıyla sınırları yumuşatarak, 
alınan kararların gerçek dünyadakine benzer hale getirilmesini hedefleyen 
yaklaşıma ne ad verilir? 

 
 
71. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik biyometrik bir veri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

72. Bir suçlu, güvenlik kameralarının bulunduğu suç mahallinde gözlük, maske, eldiven 
ve şapka kullanmıştır. Bu durumda, suçlunun tespiti için kullanılacak biyometrik 
veri aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
73. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik güvenlik sistemlerinin yapısı içerisinde yer 

almaz? 

 
 
 
74. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar suçu olarak nitelendirilemez? 

 
 
 
75. Elektrik kesintisi durumunda aşağıdaki birimlerin hangisinde veri kaybı söz 

konusudur? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

76. Bir sabit diskteki verilerin, işletim sisteminden bağımsız olarak, sektörler düzeyinde 
silinmesi işlemine ne ad verilir? 

 
77. Kelime işlemci gibi bir ofis uygulaması çalıştırıldığında aktif hale gelen virüs türü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
78. Güvenlik duvarı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 
 
79. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar virüsü ve zararlı yazılım bulaştırma ihtimali 

yüksek olan internet sitelerinden biri değildir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

80. Zararlı yazılımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 
 
 
81. Bir optimizasyon probleminde birden fazla parametreye bağlı olarak oluşturulan ve 

optimize edilmesi istenen büyüklüğe ne ad verilir? 

 
 
 
82. f(x1, x2) = 3x 1

2 + 2x2
2 -12x1 – 12x2 fonksiyonunu minimize eden (x1, x2) değerleri 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
83. 2x1 + x2 ≤ 2, x1 ≥ 0 ve x2 ≥ 0 koşullarını sağlayacak şekilde f(x1, x2) = x1 + 3x2 

fonksiyonunu maksimum yapan (x1, x2) noktası aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

84. x1
2 + x2

2 = 4 koşulunu sağlayacak şekilde f(x1, x2) = -x1 + 2x2 fonksiyonunu 
minimum yapan (x1, x2) noktası aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
85. f(x) = x2 – 4x + 6 fonksiyonunun [-1, 1] aralığındaki minimum değeri kaçtır? 

 
 
 
86. Fabrikada üretilen bir ürünün üretim maliyeti minimize edilmek isteniyor. 

Aşağıdakilerden hangisinin, maliyeti minimize etmek için oluşturulacak maliyet 
fonksiyonu içerisine dâhil edilmesi gerekmez? 

 
 
 
87. Verilen eşitlik kısıtlarına göre bir fonksiyonun yerel minimum ve maksimumlarını 

bulmak için kullanılan; eşitlik kısıtlarının her birinin ayrı bir 𝝀 katsayısıyla 
çarpılarak fonksiyona eklenmesine dayanan matematiksel optimizasyon yöntemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

88. f(x) = 3sin(2x) fonksiyonunun [-5, 5] aralığında kaç yerel minimumu vardır? 

 
 
 
89. Optimizasyon tekniklerinde minimize veya maksimize edilecek fonksiyonun 

değişkenlere göre türevleri sıfıra eşitlenerek istasyon noktalar bulunur. Bu 
noktaların yerel minimum, yerel maksimum veya eğer noktalarından (saddle point) 
hangisi olduğunu anlamak için pozitif veya negatif tanımlı olduğuna bakılması 
gereken matris aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
90. Aşağıdaki optimizasyon tekniklerinden hangisi nümerik değildir? 

 
 
 
91. Aşağıdakilerden hangisi sunucu ile oyuncunun bilgisayarı arasındaki veri 

transferinde yaşanan gecikme olarak tanımlanır? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

92. Her pikselin renk ve diğer özelliklerini hesaplayan bir işlemsel çekirdek fonksiyonu 
olup, her zaman aynı rengi vermek, bir ışık değeri uygulamak, kabartma eşleme, 
gölgelendirme, yansıma, yarı saydamlık vb. olguları da oluşturmayı sağlayan yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 
93. Delta time: Son frame’den den bu yana geçen oyun zamanı olmak üzere aşağıdaki 

gibi bir pseudo kodu verilsin: 
//düşmanın x pozisyonunu 5 piksel günceller 
enemy.position.x += 5.0; 

30 FPS (saniyelik görüntü sayısı) olarak yukarıdaki pseudo kodu için 
//düşmanın x pozisyonunu saniyede 150 piksel günceller 
enemy.position.x += 150 * deltaTime; 

olduğu göz önüne alındığında görüntü eğer 60 FPS olarak değiştirilirse, düşman 
pozisyonu frame başına kaç piksel olarak değişir? 

 
 
 
94. Eğer 60 Hz tazeleme hızı olan bir monitöre 60 FPS ‘den daha yüksek görüntü 

verilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? 
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İzleyen sayfaya geçiniz. 

95. Aşağıdakilerden hangisi 2D monitör üzerinde 3D modeli görüntülemek amacıyla 3D 
rendering pipeline için öncelikli koordinat sistemlerinden biri değildir? 

 
 
96.  I. Ambient component 

II. Diffuse component 
III. Specular component 
IV. Scene component 
V. Light component 

Yukarıdakilerden hangileri Phong yansıma modeli bileşenlerini oluşturmaktadır? 

 
 
97. Bir artırılmış gerçeklik oyununun yapımı planlanmak istendiğinde tasarımda 

aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunludur? 

 
 
98. Gerçek zamanlı oyunlarda daha hızlı olması açısından çoğunlukla tercih edilen 

protokol aşağıdakilerden hangisidir? 
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99. Temel yapılandırma ayarlarını saklamak için kullanılan dosya formatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
 
 

100. Aşağıdakilerden hangisi bilinen oyun motorlarından biri değildir? 
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	C) Test yazımına başlamadan önce, en azından bir miktar kod gerçekleşmelidir.
	D) Testlerin büyük bir kısmı, kod gerçekleşmeden önce yazılır.
	E) Teknolojideki değişiklikler kolayca yazılıma dahil edilemez.

	6. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen yazılımların yarıdan fazlasının başarısız olmasının veya çok zor tamamlanmasının nedenlerinden biri UdeğildirU?
	A) Kullanıcı ihtiyaçlarının ayrıntılarıyla belirlenmesi
	B) Yetersiz yazılım geliştirme aracı kullanılması veya gerekli eğitimin alınmaması
	C) Gerekli işlevlerin son sürüm yazılıma yansıtılamaması
	D) Öngörülen bütçenin aşılması
	E) Öngörülen zamanın aşılması

	7. Aşağıdakilerden hangisi, yazılım mühendisliğinin amacına, yazılım geliştirilme sürecinde uyguladığı temel prensiplerden biri UdeğildirU?
	A) Yeniden Kullanım (reusing)
	B) Soyutlama (abstraction)
	C) Zayıf Bağlaşım (loosely coupling)
	D) Koruma (protection)
	E) Bakım (maintenance)

	8. Gereksinimlerin hızlıca toplanarak işe başlandığı; geliştiricilerin ve kullanıcıların aynı masa etrafında buluşarak yazılımdan elde edilecek bütün çıktılara, bu çıktılar için gerekli girdilerin nasıl sağlanacağına, nasıl korunacağına, hangi işlemlere �
	A) Şelale
	B) Sarmal
	C) Hızlı Prototip
	D) Evrimsel
	E) Yeniden kullanılabilir

	9. Aşağıdakilerden hangisi Artımlı modelin (incremental model) özelliklerinden biri UdeğildirU?
	A) Yazılım açık mimaride ya da herkesin anlayacağı yapıda geliştirilmelidir.
	B) Ara yazılımlar, kullanıcı tarafından kullanılabilir.
	C) Ara yazılımın başarısı, nihai yazılımın başarısını da arttırır.
	D) Yazılımların çok olması bakım işlemini kolaylaştırır.
	E) Az sayıda ara yazılım çok sayıda düzeltme işlemini, çok sayıda ara yazılım az sayıda düzeltme işlemini doğurur.

	10.  I.  Şu ana kadar yazılmış en büyük yazılımı alıp, bunu sıfırdan yazmam bir yıl zamanımı alır.
	A) Yalnız II
	B) Yalnız III
	C) I ve II
	D) I ve III
	E) II ve III

	11. Aşağıdaki programlama dillerinden hangisi nesneye dayalı olan fakat nesne yönelimli UolmayanU (Nesne ve sınıfları desteklese de katılımdan yoksun) dillerden biridir?
	A) Java
	B) Python
	C) Visual Basic
	D) Php
	E) C Sharp

	12. Aşağıdakilerden hangisi düşük seviyeli programlama dillerinden biridir?
	A) Visual Basic
	B) Assembly
	C) VB.NET
	D) C++
	E) Java

	13. 1954 yılında IBM tarafından geliştirilen UilkU programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Pascal
	B) C++
	C) Visual Basic
	D) Fortran
	E) Java

	14. 1970’lerin ortalarından 1990’ların sonlarına kadar programlama öğretiminde çok yaygın olarak kullanılan programlama dili aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Pascal
	B) Visual Basic
	C) Java
	D) Fortran I
	E) C#

	15. Aşağıdakilerden hangisi programlama dilleri değerlendirme kriterlerinden (language evaluation criteria) biri UdeğildirU?
	A) Okunabilirlik (readability)
	B) Yazılabilirlik (writability)
	C) Seçicilik (selectivity)
	D) Güvenilirlik (reliability)
	E) Maliyet (cost)

	16. Aşağıdakilerlerden hangisi nesneye yönelik programlama dillerinden biridir?
	A) Algol 58
	B) C
	C) Quick basic
	D) C++
	E) Fortran I

	17. Programlama dillerinde, diğer veri tipleri yardımıyla tanımlanamayan veri tiplerine ilkel (primitive) veri tipleri adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi Java programlama diline ait bir ilkel veri tiplerinden biridir?
	A) Integer
	B) int
	C) Double
	D) Float
	E) Byte

	18. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal ifadelerden sonuçları doğru (true) veya yanlış (false) olan, sonucun doğru (true) olduğu UtekU durumun parantez içerisindeki iki ifadenin de sonucunun doğru (true) olduğu durum olan ve sadece a’nın değerinin sıfırdan k�
	A) (a >= 0) && (b<10)
	B) (a < 0) && (b<10)
	C) (a < 0) && (b>10)
	D) (b >0) && (c<10)
	E) (b > 0) && (c>10)

	19. Aşağıdakilerden hangisi programlama dillerindeki parametre geçirme metodlarından (parameter passing methods) biri UdeğildirU?
	A) Değeriyle geçirme (pass-by-value)
	B) Referansıyla geçirme (pass-by-reference)
	C) Adıyla geçirme (pass-by-name)
	D) Sonucuyla geçirme (pass-by-result)
	E) Etiketiyle geçirme (pass-by-tag)

	20. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel programlama dillerinden (functional programming languages) biridir?
	A) C++
	B) Pascal
	C) C
	D) Lisp
	E) Java

	21. <div id=”header”> ifadesinde yer alan id ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
	A) Division
	B) Attribute
	C) Label
	D) Tag
	E) Element

	22. Bir user session’ın kill edildiği komut aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Session.Discard()
	B) Session.Close()
	C) Session.Abandon()
	D) Session.End()
	E) Session.Quit()

	23. Aşağıdakilerden hangisi IIS üzerinde tutulur ve aynı zamanda browser tarafından görüntülenir?
	A) Web User Controls
	B) Master Pages
	C) .aspx.cs uzantılı dosyalar
	D) Global.asax dosyası
	E) CSS dosyaları

	24. Aşağıdakilerden hangisi sunucu tarafında çalışan web teknolojilerinden biri UdeğildirU?
	A) ASP
	B) ASP.NET
	C) Flash
	D) JSP
	E) PHP

	25. Dinamik web sayfalarında kullanılan query string‘ler için aşağıdakilerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Ziyaretçi query string’i değiştirebilir
	B) Query string’de tutulan bilgilerin URL formatına göre kodlanması gerekmez
	C) Query string içerisinde çok büyük miktarda bilgi tutulamaz
	D) Ağ üzerindeki paketleri gözetleyen biri query string ile aktarılan bilgiyi görebilir
	E) Query string’deki bilgilerin sunucu tarafında tutulması gerekmez

	26. İçerik ve sunumu birbirinden ayıran teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
	A) HTML
	B) CSS
	C) PHP
	D) XML
	E) ASP

	27. Bir sayfanın yeniden yüklenmesine gerek kalmadan sadece sayfanın belirli bir bölümünün güncellenmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
	A) AJAX
	B) XML
	C) PHP
	D) ASP.NET
	E) Google Web Toolkit (GWT)

	28. Bir web sitesinde ziyaretçinin kullanıcı adının tutulması Uen uygunU durum (state) değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Cache
	B) Application
	C) View State
	D) <hidden> HTML etiketi
	E) Session

	29. HTML işaretleme standardının beşinci sürümü olan HTML5’in yerini almaya aday olduğu teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
	A) JavaScript
	B) Flash
	C) AJAX
	D) CSS
	E) ASP

	30. Web kullanıcı kontrol dosyası uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) .ascx
	B) .wuc
	C) .uc
	D) .asmx
	E) .aspx

	31. Bir veri tabanının herhangi bir tablosunda oluşabilecek anormallikleri ortadan kaldırmak için uygulanan işleme ne ad verilir?
	A) Veri silme
	B) Dönüştürme
	C) Kısıtlama
	D) İşlem yönetimi
	E) Normalizasyon

	32. Bir veri tabanındaki A tablosunda 12 satır ve B tablosunda 8 satır varsa, bu iki tablonun kartezyen çarpımları sonucu oluşacak tabloda kaç satır yer alır?
	A) 8
	B) 12
	C) 64
	D) 96
	E) 144

	33. Bir tabloda yer alan fakat başka bir tabloda yer almayan kayıtları tespit etmek için kullanılan ilişkisel cebir operatörü aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Union
	B) Set difference
	C) Set intersection
	D) Join
	E) Projection

	34. Bir tablodan belirli kriterleri sağlayan kayıtları çekmek için kullanılan SQL yantümcesi aşağıdakilerden hangisidir?
	A) group by
	B) like
	C) select
	D) from
	E) where

	35. Bir okulda bir öğrenci birden çok ders alabilir. Ayrıca bir dersi birden çok öğrenci alabilir. Bu okul için tasarlanmış veri tabanında öğrenci ve ders tabloları vardır. Bu iki tablonun ilişkilendirilmesi için kullanılan üçüncü tablonun birincil anahtar�
	A) Öğrenci tablosunun birincil anahtarı
	B) Ders tablosunun birincil anahtarı
	C) Öğrenci tablosunun yabancı anahtarı
	D) Öğrenci ve ders tablolarının birincil anahtarları
	E) Ders tablosunun yabancı anahtarı

	36. Aşağıda verilen r ve s tabloları için r (natural join) s operasyonunun sonucunda elde edilen tabloda kaç satır yer alır?
	A) 4
	B) 5
	C) 9
	D) 16
	E) 20

	37.  I. Bir tablodaki kayıtlar keyfi sıralanabilir.
	A) II ve IV
	B) IV ve V
	C) I, III ve V
	D) I, IV ve V
	E) I, II, IV ve V

	38. Aşağıda verilen r tablosuna göre σRB R=R RD ˄ C > 10R R(r) ilişkisel cebir sorgusunun sonucu elde edilen tabloda kaç satır yer alır?
	A) 0
	B) 1
	C) 2
	D) 3
	E) 4

	39.  I. Read (Q) – Write (Y)
	A) I ve V
	B) I, III ve V
	C) II, III ve IV
	D) I, II, III ve IV
	E) II, III, IV ve V

	40. Herhangi bir veri tabanının bütünlüğünü sürdürmek için veri tabanında yapılacak her işlemin dört özelliği sağlaması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri UdeğildirU?
	A) Dayanıklılık
	B) İzolasyon
	C) Tutarlılık
	D) Atomiklik
	E) Ulaşılabilirlik

	41. Bağ katmanında bilgisayarları birbirinden ayırmak için kullanılan adres aşağıdakilerden hangisidir?
	A) MAC Adresi
	B) IP Adresi
	C) Alt Ağ Maskesi Adresi
	D) DNS Adresi
	E) Ağ Geçidi Adresi

	42. Göbek(Hub) kullanılarak birbirine bağlanabilecek en fazla yerel alan ağı sayısı kaçtır?
	A) 3
	B) 5
	C) 7
	D) 12
	E) Sınırsız

	43. Aşağıdakilerden hangisi çok kapılı köprü(Bridge) görevi görür?
	A) Tekrarlayıcı(Repeater)
	B) Göbek(Hub)
	C) Anahtar(Switch)
	D) Ethernet Kartı
	E) Yönlendirici(Router)

	44. IPv6 adresi kaç bitten oluşmaktadır?
	A) 16
	B) 32
	C) 64
	D) 128
	E) 256

	45. Günümüz internet teknolojisinde kullanılan TCP/IP kurallar dizisi kaç katmandan oluşur?
	A) 3
	B) 5
	C) 7
	D) 8
	E) 9

	46. TCP/IP kurallar dizisinin günümüz sürümünde bağ katmanında Ethernet için eklenen hata yakalama ve düzeltme metodu aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Sağlama (Checksum)
	B) Tek Bit Eşlik Denetimi (Single Bit Parity Checking)
	C) Çift Yönlü Eşlik Denetimi (Two-Dimensional Bit Parity Checking)
	D) CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)
	E) Bağ katmanında hata yakalama ve düzeltme metodu kullanılmaz.

	47. Aşağıdaki sistemlerin hangisinde paket anahtarlamalı ağlarda son kullanıcılar arası hat adanması UyapılmazU?
	A) Sanal Anahtarlamalı Devre
	B) X.25
	C) Çerçeve İletimi (Frame Relay)
	D) ATM
	E) Veri Birimi (Datagram) Ağlar

	48. a.b.c.d/x şeklinde gösterilen IP adreslerinde “x” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
	A) IP adresinin aralığını
	B) IP adresindeki ağ payının bitlerini
	C) IP adresindeki kullanıcı makine payı bitlerini
	D) IP adresinin versiyonunu
	E) IP adres aralığını

	49. Kablosuz ağ bağlantısı için belirlenen IEEE standardı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) 802.2
	B) 802.3
	C) 802.11
	D) 802.6
	E) 802.24

	50. USadeceU Açık Sistemler Bağlantı (OSI) Mimarisinde bulunan katman aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Taşıma
	B) Bağ
	C) Fiziksel
	D) Sunu
	E) Uygulama

	51. Eldeki bir veri kümesinden faydalı bilgilerin elde edilmesi için uygulanacak işlemin ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Veri işleme
	B) Bilgi görüntüleme
	C) Örüntü değerlendirme
	D) Veri önişleme
	E) Veri ambarı oluşturma

	52. Bir veri kümesi içerisinde yer alan ve bu kümedeki nesnelerin genel davranışına veya veri modeline uymayan nesnelere ne ad verilir?
	A) Konumsal veri
	B) Zamansal veri
	C) Aykırı değer
	D) Beklenen değer
	E) Bilgi

	53. Verinin belirlenen daha küçük bir aralığa düşecek şekilde ölçeklenmesine ne ad verilir?
	A) Dönüşüm
	B) Genelleme
	C) Yumuşatma
	D) Özelleştirme
	E) Normalleştirme

	54. Aşağıdakilerden hangisi OLAP operasyonlarından biri UdeğildirU?
	A) Shift
	B) Roll-up
	C) Drill-down
	D) Dice
	E) Slice

	55. Aşağıdakilerden hangisi sık görülen ürün kümelerinin tespiti için kullanılan algoritmalardan biridir?
	A) CLARANS
	B) Apriori
	C) k-Medoids
	D) DBSCAN
	E) ROCK

	56.
	A) 25
	B) 33
	C) 50
	D) 66
	E) 75

	57. Güven değerleri minimum güven eşik değerinden büyük olan ilişki kurallarına ne ad verilir?
	A) Yeni-Novel
	B) Güçlü-Strong
	C) İlginç-Interesting
	D) Faydalı-Useful
	E) Yaygın-Prevalent

	58. Aşağıdakilerden hangisi veri işleme işlevlerinden biri UdeğildirU?
	A) Makine öğrenimi
	B) Sık örüntü madenciliği
	C) İlişki kuralı madenciliği
	D) Kümeleme
	E) Sınıflandırma

	59. Günlük verilerden çok, geçmişe yönelik daha uzun süreleri kapsayan tarihsel verilerin tutulduğu veri havuzuna ne ad verilir?
	A) Veri tabanı
	B) İşlemsel veri tabanı
	C) Heterojen veri tabanı
	D) İlişkisel veri tabanı
	E) Veri ambarı

	60. Aşağıdaki veri işleme işlevlerinden hangisi, bir veri kümesi içinde verinin genel davranışına uymayan nesneleri tespit etmek için kullanılabilir?
	A) Sınıflandırma
	B) Regrasyon
	C) Tahmin
	D) Kümeleme
	E) Evrim analizi

	61. Belirli bir alanda uzmanlık içeren programa ne ad verilir?
	A) Akıllı planlayıcı
	B) Uzman sistem
	C) Akıllı sembolleştirci
	D) Otomatik işlemci
	E) Operasyonel sistem

	62. “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atarak Yapay Zeka kavramını ortaya çıkaran ve bir makinenin insan gibi düşünüp düşünmediğini anlamak için kendi adıyla anılan bir test öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Otomatik işlemci
	B) John Nash
	C) Alan Turing
	D) Donald Knuth
	E) Rudolf Kalman

	63. 1970’li yılların başında Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilen; mantığın doğrudan doğruya bir bilgisayar dili olarak kullanılabilmesini hedefleyen ve yapay zeka programlamada yaygın olarak kullanılan mantık programlama dili aşağıdaki�
	A) ADA
	B) LISP
	C) COBOL
	D) ALGOL
	E) PROLOG

	64. Mutasyon, çaprazlama, seçme ve çoğaltma operatörlerinin kullanıldığı yapay zeka algoritması aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Genetik algoritmalar
	B) Yapay sinir ağları
	C) Karınca algoritması
	D) Parçacık sürü optimizasyonu
	E) Arı algoritması

	65. Yapay Sinir Ağları’nda Uen küçükU işlem birimine ne ad verilir?
	A) Katman
	B) Nöron
	C) Sigmoid
	D) Ağırlık
	E) SOM

	66. Aşağıdaki Yapay Sinir Ağları algoritmalarından hangisi bir öğreticisiz öğrenme (unsupervised learning) algoritmasıdır?
	A) Geri yayılım (Backpropagation)
	B) K en yakın komşu algoritması
	C) Özdüzenleyici haritalar (Self-organizing maps)
	D) Hebb öğrenme algoritması
	E) Karar ağacı öğrenme algoritması

	67. Bir Yapay Sinir Ağı aşırı eğitilirse (overtraining) aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
	A) Ağ, eğitim setinde olmayan verilere bile doğru çıktı üretmeye başlar.
	B) Ağ verileri ezberler ve test verilerine daha fazla yanlış çıktı üretir.
	C) Ağ başka tür problemlerin çözümünde kullanılacak hale gelir.
	D) Ağ aynı problemin daha karmaşık verilerini çözebilmeye başlar.
	E) Ağdaki katmanlar parçalanır.

	68. Aşağıdakilerden hangisi Yapay Sinir Ağlarında kullanılan aktivasyon fonksiyonlarından biri UdeğildirU?
	A) Bessel fonksiyonu
	B) Basamak fonksiyonu (step function)
	C) Doğrusal transfer fonkisyonu (pürelin)
	D) Sigmoid fonksiyonu
	E) Hiperbolik tanjant Sigmoid fonksiyonu (tansig)

	69.
	A) Eğitim setinde yeteri kadar veri olmaması
	B) Perseptronun ağırlık değerlerinin pozitif sayılar olması
	C) Test setinin mevcut olmaması
	D) Perseptronun transfer fonksiyonunun basamak fonksiyonu olması
	E) Perseptronun doğrusal bir sınıflayıcı olması

	70. Bir yapay zeka uygulaması oluştururken var-yok, 0-1 gibi kesin çizgilerle ayrılmış kararlar vermek yerine, bir üyelik fonksiyonu yardımıyla sınırları yumuşatarak, alınan kararların gerçek dünyadakine benzer hale getirilmesini hedefleyen yaklaşıma ne ad�
	A) Kaba kümeler (Rough sets)
	B) Yapay sinir ağları
	C) Yapay arı kolonisi algoritması
	D) Bulanık mantık
	E) Karınca koloni algoritması

	71. Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik biyometrik bir veri UdeğildirU?
	A) İmza
	B) Retina
	C) DNA
	D) Parmak izi
	E) Yüz

	72. Bir suçlu, güvenlik kameralarının bulunduğu suç mahallinde gözlük, maske, eldiven ve şapka kullanmıştır. Bu durumda, suçlunun tespiti için kullanılacak biyometrik veri aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Yüz
	B) Parmak izi
	C) El geometrisi
	D) Yürüyüş şekli
	E) Retina

	73. Aşağıdakilerden hangisi biyometrik güvenlik sistemlerinin yapısı içerisinde yer UalmazU?
	A) Eşleştirme
	B) Algılayıcı
	C) Doğrulama
	D) Kayıt
	E) Güvenlik görevlisi

	74. Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar suçu olarak UnitelendirilemezU?
	A) Yazılım korsanlığı
	B) Şifreleme
	C) İzinsiz erişim
	D) Kimlik hırsızlığı
	E) DoS saldırısı

	75. Elektrik kesintisi durumunda aşağıdaki birimlerin hangisinde veri kaybı söz konusudur?
	A) RAM
	B) ROM
	C) Sabit disk
	D) Flash bellek
	E) DVD

	76. Bir sabit diskteki verilerin, işletim sisteminden bağımsız olarak, sektörler düzeyinde silinmesi işlemine ne ad verilir?
	A) Güncelleme
	B) Temizleme
	C) Alt seviye formatlama
	D) Defragmentasyon
	E) Segmentasyon

	77. Kelime işlemci gibi bir ofis uygulaması çalıştırıldığında aktif hale gelen virüs türü aşağıdakilerden hangisidir?
	A) Solucan
	B) Boot sektörü virüsü
	C) E-posta virüsü
	D) Makro virüsü
	E) Truva virüsü

	78. Güvenlik duvarı için aşağıdaki ifadelerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Güvenlik duvarı, gelen ve giden ağ trafiğini kontrol eden bir yazılım veya donanım olabilir.
	B) Antivirüs programı varsa ve güncelleniyorsa, güvenlik duvarı programının güncellenmesi gerekmez.
	C) Güvenlik duvarı, içeriden gelen tehditlere karşı bir koruma sağlamaz.
	D) Güvenlik duvarında sıra ile uygulanacak kuralların tanımlanması önemlidir.
	E) Güvenlik duvarı, dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlayarak yetkisiz kişilerin bilgisayarınıza erişimini engeller.

	79. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar virüsü ve zararlı yazılım bulaştırma ihtimali yüksek olan internet sitelerinden biri UdeğildirU?
	A) Pornografik siteler
	B) Oyun siteleri
	C) Korsan yazılım indirme siteleri
	D) Bahis siteleri
	E) Haber siteleri

	80. Zararlı yazılımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi UyanlıştırU?
	A) Truva atları kendilerini kopyalayabilirler.
	B) Casus yazılımlar, kullanıcı bilgilerini ele geçirmek için kullanılır.
	C) Tuş kaydediciler, bilgisayarda yazılan her şeyi kaydeder.
	D) Solucanlar kopyalanmak, yayılmak veya çalışmak için kullanıcıya ihtiyaç duymazlar.
	E) Virüsler, bilgisayara bulaşmak için dosyalara tutunan ve kendini çoğaltabilen programlardır.

	81. Bir optimizasyon probleminde birden fazla parametreye bağlı olarak oluşturulan ve optimize edilmesi istenen büyüklüğe ne ad verilir?
	A) Bağımsız değişken
	B) Kısıtlayıcı
	C) Tasarım değişkeni
	D) Hedef fonksiyonu
	E) Optimizasyon yöntemi

	82. f(xR1R, xR2R) = 3xR1RP2P + 2xR2RP2P -12xR1R – 12xR2R fonksiyonunu minimize eden (xR1R, xR2R) değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
	A) (2, 3)
	B) (1/4, 1/3)
	C) (1/3, 1/2)
	D) (4, 6)
	E) (3, 1)

	83. 2xR1R + xR2R ≤ 2, xR1R ≥ 0 ve xR2R ≥ 0 koşullarını sağlayacak şekilde f(xR1R, xR2R) = xR1R + 3xR2R fonksiyonunu maksimum yapan (xR1R, xR2R) noktası aşağıdakilerden hangisidir?
	A) (0, 0)
	B) (0, 2)
	C) (1, 0)
	D) (1, 2)
	E) (2, 0)

	84. xR1RP2P + xR2RP2P = 4 koşulunu sağlayacak şekilde f(xR1R, xR2R) = -xR1R + 2xR2R fonksiyonunu minimum yapan (xR1R, xR2R) noktası aşağıdakilerden hangisidir?
	A) (2/√5, −4/√5)
	B) (0, −2)
	C) (2, 0)
	D) (−2/√5, 4/√5)
	E) (4/√5, 2/√5)

	85. f(x) = xP2P – 4x + 6 fonksiyonunun [-1, 1] aralığındaki minimum değeri kaçtır?
	A) 1
	B) 2
	C) 3
	D) 4
	E) 6

	86. Fabrikada üretilen bir ürünün üretim maliyeti minimize edilmek isteniyor. Aşağıdakilerden hangisinin, maliyeti minimize etmek için oluşturulacak maliyet fonksiyonu içerisine dâhil edilmesi UgerekmezU?
	A) Üretimde çalışan işçi sayısı
	B) Üretim için gerekli hammadde miktarı
	C) Üretim esnasında harcanan enerji miktarı
	D) İşçi başına ödenen aylık maaş miktarı
	E) Ürünü satın alacak potansiyel müşteri sayısı

	87. Verilen eşitlik kısıtlarına göre bir fonksiyonun yerel minimum ve maksimumlarını bulmak için kullanılan; eşitlik kısıtlarının her birinin ayrı bir 𝝀 katsayısıyla çarpılarak fonksiyona eklenmesine dayanan matematiksel optimizasyon yöntemi aşağıdakilerd�
	A) Lagrange çarpanları yöntemi
	B) Karush-Kuhn-Tucker çarpanları yöntemi
	C) Banach çarpanları yöntemi
	D) Pascal çarpanları yöntemi
	E) Taylor çarpanları yöntemi

	88. f(x) = 3sin(2x) fonksiyonunun [-5, 5] aralığında kaç yerel minimumu vardır?
	A) 2
	B) 3
	C) 4
	D) 5
	E) 6

	89. Optimizasyon tekniklerinde minimize veya maksimize edilecek fonksiyonun değişkenlere göre türevleri sıfıra eşitlenerek istasyon noktalar bulunur. Bu noktaların yerel minimum, yerel maksimum veya eğer noktalarından (saddle point) hangisi olduğunu anlama�
	A) Karhunen-Loeve matrisi
	B) Riemann matrisi
	C) Newton matrisi
	D) Fourier matrisi
	E) Hessian matrisi

	90. Aşağıdaki optimizasyon tekniklerinden hangisi nümerik UdeğildirU?
	A) Dik iniş (steepest descent) yöntemi
	B) Karınca algoritması
	C) Genetik programlama
	D) Grafiksel optimizasyon
	E) Newton yöntemi

	91. Aşağıdakilerden hangisi sunucu ile oyuncunun bilgisayarı arasındaki veri transferinde yaşanan gecikme olarak tanımlanır?
	A) Bit
	B) Lag
	C) Log
	D) Tag
	E) Tab

	92. Her pikselin renk ve diğer özelliklerini hesaplayan bir işlemsel çekirdek fonksiyonu olup, her zaman aynı rengi vermek, bir ışık değeri uygulamak, kabartma eşleme, gölgelendirme, yansıma, yarı saydamlık vb. olguları da oluşturmayı sağlayan yapı aşağıda�
	A) Texture
	B) Shadow
	C) Shader
	D) Vertex
	E) Pattern

	93. Delta time: Son frame’den den bu yana geçen oyun zamanı olmak üzere aşağıdaki gibi bir pseudo kodu verilsin:
	A) 1 piksel/frame
	B) 2.5 piksel/frame
	C) 3 piksel/frame
	D) 5 piksel/frame
	E) 6 piksel/frame

	94. Eğer 60 Hz tazeleme hızı olan bir monitöre 60 FPS ‘den daha yüksek görüntü verilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
	A) Tearing
	B) Scrolling
	C) Segmenting
	D) Shader
	E) Stepping

	95. Aşağıdakilerden hangisi 2D monitör üzerinde 3D modeli görüntülemek amacıyla 3D rendering pipeline için öncelikli koordinat sistemlerinden biri UdeğildirU?
	A) Model space
	B) World space
	C) View/camera space
	D) Projection space
	E) Object space

	96.  I. Ambient component
	A) III ve IV
	B) IV ve V
	C) I, II ve III
	D) I, III ve IV
	E) II, III ve IV

	97. Bir artırılmış gerçeklik oyununun yapımı planlanmak istendiğinde tasarımda aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunludur?
	A) Kamera
	B) GPS
	C) Accelerometer
	D) Grafik
	E) Gyroscope

	98. Gerçek zamanlı oyunlarda daha hızlı olması açısından çoğunlukla tercih edilen protokol aşağıdakilerden hangisidir?
	A) ICMP
	B) SMTP
	C) TCP
	D) UDP
	E) Telnet

	99. Temel yapılandırma ayarlarını saklamak için kullanılan dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?
	A) XML
	B) JAVA
	C) INI
	D) JNI
	E) DLL
	A) Unreal Engine
	B) Unity
	C) CryEngine
	D) RAGE
	E)  VTEC

	SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
	SINAVLARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.



