
A. ÖLÇME TESTİ  

1.  IDE erkek konnektörü üzerinde kaç pin vardır?  

A) 40      

B) 80      

C) 79      

D) 39  

2.  Manyetik disk üzerinde ‘1’ bilgisi hangi durumda oluşur?  

A) Okuma kafasına elektrik ilk uygulandığında.  

B) Okuma kafasına elektrik uygulanıp hemen ardından enerji kesildiğinde  

C) Okuma kafasına elektrik uygulandıktan sonra zıt yönlü ikinci bir elektrik  

uygulandığında  

D) Okuma kafasına ard arda iki defa aynı yönde elektrik uygulandığında  

3.  Sabit disk montajında aşağıdaki adımlardan hangisi dikkat edilmesi gereken bir adım  

değildir?  

A) 5,25” yuvaların boş olup olmadıklarını kontrol etmek.  

B) Montaja başlamadan önce enerjinin kesilmiş olmasını sağlamak.  

C) Montajı yapılacak sabit disk sürücüsünün vidalarını güvenli bir yere kaldırmak.  

D) Sabit disk sürücüsünü hava sirkülasyonundan en iyi yararlanacak şekilde  

montajlamak.  

4.  Aşağıdakilerden hangisi SATA ve PATA disk sürücülerin farklarından değildir?  

A) Güç girişleri farklıdır.  

B) Veri kabloları farklıdır.  

C) SATA’da noktadan noktaya bağlantı, PATA’da master/slave bağlantı vardır.  

D) SATA sürücüler 5V, PATA sürücüler 12V kullanır.  

5.  Aşağıdakilerden hangisi SATA’nın bir standardı değildir?  

A) SATA1    

B) Fast SATA      

C) SATA2    

D) ESATA  

6.  Aşağıdakilerden hangisi SCSI sabit disk sürücüleri için kesinlikle söylenebilir?  

A) SCSI sürücüler her zaman IDE sürücülerden daha hızlıdır.  

B) Yalnızca SCSI sürücülerde birden fazlasının aynı anda çalışabilme özelliği vardır.  

C) SCSI sürücüler sunucu uygulamalarında birden fazla kullanıldıklarında PATA  

sürücülere göre daha yüksek performans sunarlar.  

D) SCSI kullanmak ATA sürücülere göre her koşulda daha iyidir.  

7.  Sabit disk sürücüleri için kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  

A) Uygun BIOS güncellemesi ve host denetleyicisiyle SATA ve PATA sürücüler  

birlikte çalıştırılabilir.  

B) SATA ve PATA sürücüler kesinlikle birlikte çalıştırılamaz.  

C) Ultra-360 SCSI arabiriminde veri iletim hızı 320KB/s’dir.  

D) SCSI host denetleyicisine aynı anda yalnızca 2 cihaz bağlanabilir.  

8.  Kişisel bir bilgisayar için aşağıdaki arabirimlerden hangisi harici disk sürücüsü  

bağlantısında tercih edilen bir arabirimdir?  

A) IDE      

B) USB      

C) SATA   

D) SCSI  

9.  Paralel ATA’yla çıkılmış en yüksek veri hızı ne kadardır?  

A) 133MB/s    

B) 150MB/s    



C) 100MB/s    

D) 300MB/s  

10.  SCSI sürücülerle ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?  

A) Birden fazla SCSI sürücünün aynı hatta bağlanması durumunda sonlandırıcı  

kullanılması gerekir.  

B) SCSI sürücüler sahip oldukları teknoloji nedeniyle diğer arabirimde üretilen  

sürücülere göre biraz daha pahalıdır.  

C) Aynı hatta bağlı her bir SCSI cihazın bir ID numarası vardır.  

D) SCSI cihazlar aynı kablo üzerine bağlanırken master/slave ayarı yapılmalıdır. 

 

 
 


