Optimizasyon Teknikleri
Online Final Sınavı Yönergesi (Klasik Sınav)– Grup 1
Tarih: 09.07.2020

Sınav Zamanı: 11.00 – 13.00

Sorular sınav günü ve saatinde onlinekampus2.yildiz.edu.tr adresine
yüklenecektir.
1) Sorularınızı verildiği şekilde kağıdınıza yazınız ve sonra çözünüz.
Sınavınız 100 üzerinden 3 tane soru içermektedir.
2) Cevapları kendi el yazınızla yazmalısınız.
3) Her sayfaya mutlaka adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazınız
ve mutlaka her sayfayı imzalayınız.
4) Sınav süreniz 90 dakikadır. Sınav süreniz bittiğinde, lütfen yazmayı
bırakınız.
5) Ek verilen 30 dakikalık sürede, sınavınızı onlinekampus2.yildiz.edu.tr
sistemine yükleyebilmek için cevaplarınızın tamamını pdf şeklinde tek bir
dosyaya dönüştürünüz. Dosyanın adı sadece öğrenci numaranız
olmalıdır.
6) Sınavınızın geçerli olması için, verilen süreyi aşmadan tüm yanıtlarınızı
içeren dosyayı sisteme yüklemek zorundasınız.
7) Sınavınız kitap açık bir sınavdır, tüm ders kaynaklarını kullanabilirsiniz.
Ancak diğer sınıf arkadaşlarınızla iletişim kurmak yasaktır. Sınavı, harici
yardım almadan ve sınıf arkadaşlarınıza danışmadan bağımsız olarak
tamamlamanız gerekir. her türlü iletişim çabanıza kopya muamelesi
yapılacak ve ilgili notunuz “0 (Sıfır)” olarak sisteme işlenecektir. Sınav,
dönem başından itibaren tüm konuları kapsar.

8) Sınav sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen eğitmeninizle
mail yoluyla iletişime geçiniz (msivri@yildiz.edu.tr).

Optimization Techniques
Online Final Exam Instructions (Classical Exam) – Section 2
Date: 09.07.2020

Exam Time: 11.00 -13.00

The questions will be uploaded to
onlinekampus2yildiz.edu.tr at the time of the exam.

the

web-page

1) Write your questions on your paper as given and then solve them. Your
exam includes 3 questions out of 100.
2) You should write the answers in your handwriting.
3) Always write your name, surname, and student number on each page
and sign each page.
4) The duration of the exam 90 minutes. When the duration is over,
please stop writing.
5) In the next 30 minutes, to upload your exam to
onlinekampus2.yildiz.edu.tr system, convert all of your answers into a
single file in pdf format. The name of the file should only be your student
number.
6) For your exam to be valid, you have to upload the file containing all
your answers to the system without exceeding the given time.
7) The exam will be open-book, you may use all the course resources. But
it is forbidden to contact other classmates. You must complete the exam
independently without external help and without consulting with your
classmates. Any communication detected will be treated as a copy, and

your grade will be "0 (Zero)". The exam will cover all topics from the
beginning of the semester.
8) If you encounter any problems during the exam, please contact your
instructor by e-mail (halegk@gmail.com ).

