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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.
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1. BÖLÜM
1. BİLGİSAYAR TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1 BİLGİSAYAR TANIMI
Bilgisayar (Computer), Oldukça uzun ve karmaşık problemlerin çözümünde, gereken
aritmetik ve mantıksal işlemleri çok hızlı, çok kısa sürede yapıp bu mantıksal işlemler
doğrultusunda hızlı karar verip sonuçlandıran elektronik cihazlardır.
1.2 BİLGİSAYARLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bilgisayarlar uzun bir zaman süreci sonunda bugünkü durumlarına ulaşabilmişlerdir. Bilgisayara
temel gereksinim sayma ve hesap yapma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, bugün
bile kullanılmakta olan en eski sayma yöntemi parmak sayma yöntemi olmuştur. Kullandığımız
sayı sisteminin 10 tabanına(Decimal System) göre düzenlenmiş olmasının nedeni 10 parmağımız
olmasıdır. Daha sonra ise ticaretin daha da gelişmesi sonucu daha karışık hesaplara ihtiyaç
duyulduğundan sayma yöntemi daha gelişmiş ve ABAKÜS adı verilen hesaplayıcılar bulunmuştur.
Abaküs bildiğimiz sayı boncuklarından oluşan basit bir sayma düzeneğidir.
1812 yılına gelindiğinde bir İngiliz matematikcisi olan Charles Babbage (Different Engine) Fark
makinesi denilen ilk mekanik hesap makinesi üzerindeki çalışmalarına başlamış ve 1871 yılında
ise öldüğünde bu makineyi tamamlayamamıştı. Babbage’ın yaptığı çalışmalar ilk mekanik hesap
makinesinin ve bilgisayarların temelini oluşturduğundan kendisine Bilgisayarın Babası
denilmektedir.

Charles Babbage’ın (Different Engine) Fark
makinesi
Babbage'ın Fark makinesinin, onun ölümünden
sonra oğlu tarafından laboratuarda kalan
parçalarla toplanmış kısmı.
Fark makinesi, polinom işlevlerin (fonksiyonların) hesaplanması için tasarlanmış bir mekanik hesap
makinesidir. Toplama çıkarma yapabilen bir makine yapmak yüzyıllar boyunca bilim adamlarının
ilgisini çekmiştir.
Günümüzdeki bilgisayarlar ikili sayı sistemi esasına göre çalışmaktadırlar. İkili sayı sistemi 1854
yılında Matematikçi George Boole tarafından bulunmuştur. İkili sayı ise temelinde çok daha eski
tarihlere filozoflar dönemine dayanmaktadır.
Buradaki mantık bir şey ya vardır
yada yoktur bunun ortası, bunun dışında ihtimal yoktur mantığıdır, veya bir sorunun cevabı ya
evettir ya da hayırdır, bunun dışında bir cevap olamaz mantığıdır. Bu mantık 1854 de ikili sayı
sistemine(Binary System) dönüşmüştür.
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“İkili Sayı Sistemi” nin bulunması ve elektroniğin bulunması ilk bilgisayarın temelini
oluşturmuştur.
1937 yılına gelindiğinde Harvard Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Aiken ve Browne’nun
geliştirdiği Mark 1 adı verilen Delikli kart sistemi ile çalışan dört işlem ve karşılaştırmalar
yapabilen ilk bilgisayar geliştirilmiştir.

Delikli Kart
1945 yılından itibaren bilgisayarlar 4 nesil altında toplanmıştır.
1.3 BİRİNCİ NESİL BİLGİSAYARLAR ( 1945-1959)
Birinci nesil bilgisayarlar 1945 lerde ortaya çıkmıştır. Bu dönemdeki bilgisayarların temel belirleyici
özelliği Vakum Tüpü (Lamba) temeline dayalı olmasıdır.

Vakum Tüpü (Lamba)

ENIAC
Smithsonian Institution
Fotograf No .: 53192
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Bu bilgisayara ENIAC 1946 - (Electronic Numerical Integrator And Calculator) adı verilmiştir.
ilk elektronik bilgisayar olan ENIAC
J.P. Eckert ve J.W. Mauchly tarafından Pensilvanya
Üniversitesinin Moore Elektrik Mühendisliği okulunda üretilmiştir. Bu ilk nesil bilgisayar oldukça
büyük hacimli geniş alana ihtiyaç duyan bilgisayardı. 30 ton ağırlığında ve yaklaşık 150 m2 lik bir
alan gerekiyordu. Bilgisayar 18.000 adet vakum tüpünden (lamba) oluşmaktaydı. Harcadığı enerji
150 KWatt civarında idi. Bu yüzden çok fazla ısınıyor ve belli aralıklarla kapatılarak soğumaya
bırakılıyor ve bu yüzden de sık sık arızalara neden oluyordu. İlk kullanıcıları bilim çevreleri ve
askeri alanlardı. ENIAC’ın sadece bir kullanıcısı vardı, yani çoklu ortam, network söz konusu
değildi. aynı zaman diliminde bir işe yanıt verebiliyordu. Bu kadar büyük hacme ve ağırlığa
rağmen Saniyede 5000 işlem yapabilme kapasitesine sahipti.
1955’lere gelindiğinde sistem geliştirildi, daha az enerji harcayan ve hacminde de küçülme olan bir
sisteme dönüştü. Bu nedenle sistemin kapatılmasına gerek kalmadan sürekli çalışabiliyordu. Bu
çok önemliydi. Yeni sisteme verilen isim ise; UNIVAC (Universal Automathic Calculator) idi. Yine
vakum tüpü esasına dayalıydı.
1.4 İKİNCİ NESİL BİLGİSAYARLAR (1959-1964)
1959’lara gelindiğinde ise yeni bir teknoloji bulunmuştu, Transistör teknolojisi. Çok önemli
bir gelişmeydi, adeta yeni bir çağ idi. Vakum tüplerine nazaran transistorler oldukça küçük idi. Bu
yüzden hacim çok küçülmüştü. Buna karşılık ters orantılı olarak ise işlem kapasitesi ilk nesil
bilgisayara göre çok daha artmıştı. Fakat halen birinci nesil bilgisayarlarda olduğu gibi sistem
üzerinde herhangi bir bilgi depolanamıyor idi. Sisteme bilgi girişi delikli kartlar ile olmaktaydı. Bir
delikli kart üzerine kartı delmek şeklinde bilgi girilebiliyordu ve bir kart üzerine en fazla 80
karakter girilebilmekteydi. Genelde bir kart bir satıra karşılık geliyordu. Sisteme bütün bilgiler
delikli kartlar aracılığıyla yükleniyordu. Sistem kapandığında veya program çalıştırıldıktan sonra
ikinci kez tekrar çalıştırılma ihtiyacı duyulduğunda bilgilerin delikli kartlardan tekrar yüklenmesi
gerekiyordu. Bilgisayarda kayıt ortamları, ekran yoktu.
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Transistor
1.5 ÜÇÜNCÜ NESİL BİLGİSAYARLAR (1964-1981)
1964’lere gelindiğinde transistor ün yerini entegre devreler almıştır. Üçüncü nesil
bilgisayarların temel özelliği entegre devrelerden oluşuyor olmasıdır. transistor lere göre oldukça
gelişmiş teknolojidir. Hacim oldukça küçülmüştür. Enerji ihtiyacı azalmıştır. Buna rağmen işlem
hızı son derece artmıştır.

Entegre Devreler
Bu dönemde hacim küçülmesinin, işlem kapasitesinin artması dışında çok önemli gelişmeler
olmuştur. Bu gelişmelerden en önemlisi, disket, disk gibi kayıt ortamlarının bulunmuş olmasıydı.
Bu buluş çok önemliydi, çünkü artık bilgiler sabit kayıt ortamları üzerinde saklanabilecekti ve
delikli kart teknolojisinin de sonunu getiriyordu bu durum. Örneğin 500 satırlık bir veri için 500
adet delikli kart gerekiyordu. 5000 satırlık veri için 5000 delikli kart bu kartları taşımak kolay
değildi. Artık delikli kart taşımaya gerek kalmamıştı. Bu durum ilk önce bankacıların ve
sigortacıların dikkatini çekmiş ve üçüncü nesil bilgisayarların en hatırlı kullanıcıları olmuşlardır.
Gelişmeler bununla kalmamış ekran ilk defa üçüncü nesilde görülmüştür. Çoklu Kullanıcılık
(Multiple Users) ve Çoklu Programlama (Multiple Programming) yine bu nesilde görülmektedir.
Çoklu Kullanıcılık (Multiple Users) : ilk iki nesilde bilgisayarın tek kullanıcısı vardı.
Kullanıcı ikinci bir iş verebilmek için çalışan işin bitmesini bekliyordu. Başka bir kullanıcı da aynı
anda bilgisayardan yararlanamıyordu. Üçüncü nesil bilgisayarlar ise network sistemine
dönüşmüştü. Sisteme bağlı çok sayıda monitör vardı ve her bir monitör başında bir çok kullanıcı
aynı anda bilgisayarı kullanabiliyorlar ve iş verebiliyorlardı. Aynı anda birden çok işi yapabilmek
için bilgisayar zaman paylaşımı (time sharing) yöntemini kullanıyordu. Bu yöntemde sistem her
kullanıcıya eşit zaman dilimi ayırıyor her kullanıcı kendisine ayrılan zaman dilimi içersinde iş
yapabiliyorlardı. Zaman dolduğunda sistem diğer kullanıcıya hak veriyordu. Süresi dolan kullanıcı
işe devam edebilmesi için sıranın tekrar kendisine gelmesini bekliyordu. Gerektiği zaman
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sistemdeki seçilen kullanıcılara öncelik ve daha uzun zaman dilimi gibi ayrıcalılıklar
tanınabiliyordu.
Çoklu Programlama (Multiple Programming) : Çoklu programlamada amaç. Aynı yazılımı
birden fazla kullanıcı kullanacaksa program sistem üzerinde bir yere kaydedilmekte ve kullanıcılar
sistemdeki programa erişerek diğer kullanıcılarla ortak kullanıyorlardı. Bu durumda sistemin daha
verimli kullanılmasını sağlıyordu.
1.6 DÖRDÜNCÜ NESİL BİLGİSAYARLAR (1981 - )
1981’lere gelindiğinde ise bulunan teknoloji Bütünleşik Entegre Devredir. Entegre devreler
bir araya getirilerek iyice küçültülmüş ve tek bir entegreye dönüştürülmüştür. Bu yeni Teknoloji
Bütünleşik Entegre Devre, diğer adıla işlemci, chip idi.
Aslında dördüncü nesil bilgisayarların ilk modeli birinci nesil bilgisayarlarla aynı özellikleri
taşıyordu. Yani bilgisayarın sabit kayıt ortamı yoktu. Bilgisayar disket okuyucuları üzerindeki
disket üzerindeki bilgileri okuyor ve işlem sonuçlarını, program sonuçlarını yine disketin üzerine
kaydedebiliyordu. İşlem kapasitesi oldukça düşüktü. Bilgisayarın bir kullanıcısı vardı ve ikinci bir işi
verebilmek için ise çalışmakta olan işin bitmesi gerekiyordu. Artısı olarak ekran ve klavye vardı ve
hacim çok fazla küçülmüştü. Masanın üzerine konulacak kadar küçülmüştü. Bir insan tarafından
taşınabilecek ağırlıktaydı. Harcadığı enerji ise daha önceki nesillere göre yok denecek kadar
azalmıştı.
Tabiî ki dördüncü nesil bilgisayarlarda bir tarihsel süreçten geçmişti.
1981 lerde başlayan Dördüncü Nesil Bilgisayarlar tarihsel süreç içersinde aşağıdaki modeller
şeklinde görülmüşlerdir.
8086-8088 Model :

Type Personal computer Release date August 12, 1981 Discontinued April 2, 1987
Operating system IBM BASIC / PC-DOS 1.0
CP/M-86
UCSD p-System CPU Intel 8088 @ 4.77 MHz Memory 16 kB ~ 256 kB

80286 model :
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Intel 80286
Intel 80286 Mikroişlemci Üretim 1982 - 1990 ların başı
Max. CPU hızı 6 MHz (4 MHz kısa bir sürelik)
- 25 MHz Komut kümesi x86-16 (with MMU)
80386 Model :

80386
Intel 80386 DX rated at 16 MHz Üretim 1985 - September 2007
Üretici Firma Intel
Max. CPU hızı 12 MHz - 40 MHz Min.
Model yılı

CPU

Hızı (Mhz)

80386DX

1985

16,20,25,33

80386SX

1988

16,20,25,33

80486 Model :
CPU

Model yılı

Hızı (Mhz)

80486DX

1989

25,33,50

80486SX

1991

25,33,50

80486DX2

1992

25, 33 50, 66

80486DX4

1994

25, 33 75, 100

Pentium Modeli :
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Mikroişlemci

Önbellek Miktarı

Pentium

16 KB L1

Pentium Pro

16 KB L1 + 256 KB L2
(bazılarında 512 KB L2)

Pentium MMX

32 KB L1

AMD K6 ve K6-2

64 KB L1

Pentium II ve III

32 KB L1

Celeron

32 KB L1 + 128 KB L2

Pentium III Cumine

32 KB L1 + 256 KB L2

AMD K6-3

64 KB L1 + 256 KB L2

AMD K7 Athlon

128 KB L1

BÖLÜM 2
2. BİR KİŞİSEL BİLGİSAYARIN TANIMI, TEMEL ÖZELLİKLERİ VE İŞLEYİŞ
YAPISI
2.1 BİLGİSAYAR(Personel Computer): Bilgi giriş üniteleri yardımıyla bilgileri RAM belleğe kabul eden,
buradaki bilgileri kullanıcının istekleri doğrultusunda CPU’da işleyen, istenilen bilgileri(bu bilgiler
elektrik akımı kesilmediği sürece RAM bellekte tutulur bilgiler bize daha sonradan gerekli ise bu
bilgilerin çıkış ünitelerine kaydedilmesi gerekir) bilgi çıkış ünitelerine control ünitesi yardımıyla
gönderen Monitör(ekran) + Kasa + Klavyeden oluşan elektronik bir makinadır.

Bilgisayar genel olarak iki temel yapıdan oluşur.
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Her iki yapıda Bilgisayar için çok önemlidir. Birbirlerini tamamlarlar, Donanım olmadan bilgisayar
olmaz, fakat yazılım olmazsa tek başına donanım yeterli olmaz, O bilgisayarla hiçbir şey
yapamayız.
2.1.1. Donanım(Hardware): Bilgisayarın çalışmasını sağlayan ya da çalışmasına yardımcı olan
elektronik devreler içeren her türlü mekanik ve elektronik parçaya verilen isimdir.
BİLGİSAYAR DONANIMININ ŞEMATİK YAPISI

2.2. BİLGİSAYARIN DIŞ DONANIMI(Çevre birimleri)
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2.2.1.1. Bellek(Hafıza=Memory)
Verilerin depolandığı saklandığı yerdir. Giriş yapılan ve işlenen veriler bellekte depolanır. Dört kısımda
incelenir.
A) RAM Bellek(Random Access Memory):Ana bellek adıyla da bilinen bu bellek elektrik
akımı var olduğu yani bilgisayar açık olduğu müddetçe giriş yapılan ve işlenen bilgilerin
depolandığı(saklandığı) bellek türüdür. Elektrik akımı kesildiğinde buradaki bilgiler kaybolur.
O nedenle bu bellek teki bilgiler daha sonra kullanıcıya gerekli ise buradaki bilgilerin diğer
bilgi depolama aygıtlarına(disket,Harddisk,USB bellek,CD.vb) saklanması gerekir.

B) ROM Bellek(Read Only Memory): Bilgisayarı üreten firma tarafından üretim esnasında içine
bilgilerin(seri numarası,üretim tarihi, üreten firma,BİOS(Basic Input Output System=
Bilgisayarın açılmasını ve çalışır duruma gelmesini sağlayan küçük bir kontrol programı),vb)
konulduğu elektrik akımı kesilse yada bilgisayar kapatılsa dahi içindeki bilgilerin silinmediği
bellek türüdür. 3 tip ROM bellek çeşidi vardır.

B1) PROM Bellek( Programmable Read Only Memory): Bu ROM bellek chip’i bir kez programlanabilir
ve asla bu bilgiler silinemez.
B2) EPROM Bellek(Erasable Programmable Read Only Memory): Bu ROM bellek chip’i üzerindeki
bilgiler ultraviyole ışınlar vasıtasıyla silinmesi ve tekrar bu belleğe yeni programların yazılabilmesi
özelliğine sahiptir
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Bellek


EPROM: PROM belleğin silinebilir şeklidir
(Erasable PROM).








Bu belleğe yazılan bilgiler daha sonra silinerek,
bellek yeniden programlanabilir.
PROM ve EPROM’un özellikleri değişik olsa bile,
temelde ROM belleğinin yaptığı işi yaparlar.
EPROM lar tekrar yazılırken monte edildikleri
yerden sökülüp özel cihazlarda tekrar
programlanmaktadır.
Tüm programın silinip tekrar programlanması
gerekmektedir.

B3) EEPROM Bellek(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Bu ROM bellek tipinde
bilgiler ultraviyole ışınlar vasıtasıyla silinmesi yerine elektrik sinyalleri vasıtasıyla kolayca
yapılabilir. BİOS(Bilgisayarın açılmasını ve çalışır duruma gelmesini sağlayan küçük bir kontrol
programı) programının zaman zaman güncellenmesi gerektiğinden ana kart üreticileri ana kartın
üzerine EEPROM belleği konulmasını tercih etmektedirler. Bu belleğin özel bir uygulaması ise
Flash bellektir. EEPROM bellek ile Flash bellek arasındaki fark ise flash belleklere bilgilerin 32 64
128,256,512 Kb’a kadar sabit bloklar halinde yazılmasıdır. Bilgilerin flash belleğe sabit bloklar
halinde yazılması Falsh belleği EEPROM belleğe karşı daha hızlı olmasını sağlamış ve kullanımı
artmıştır. Flash belleğin EEPROM belleklerde olduğu gibi belli bir yaşam süresi vardır. Ve bu süre
100000’den 300000’e kadar değişir.
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Flash memory cards veya USB flash drive memory stick
2.2.1.2. Ön-Bellekler
Ön-bellekler, işlemci tarafından bellek işlemlerinin hızlandırması için tasarlanmış özel
yüksek hızlı belleklerdir. İşlemci, ön-bellekte bulunan komut ve verilere, anabellekte
bulunan komut ve verilere göre çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilir. Mesela,100
MHz’lik sistem kartlarında, işlemcinin anabellekten bilgi alması 180 nanosaniye
(saniyenin 109’da biri) alırken, bunu ön-bellekten alması sadece 45 nanosaniye
alıyor. Buna göre işlemci ne kadar çok komut ve veriye ön-bellekten ulaşırsa,
bilgisayarınız da o kadar hızlı çalışır.
Ön-bellekler, birincil ön-bellek (Level 1, L1) ve ikincil ön-bellek (Level 2, L2) olarak
ayrılırlar. Bunun dışında bunlar dahili ve harici olarak da sınıflandırılırlar. Dahili önbellekler işlemcinin içindedir. Harici ön-bellekler ise işlemcinin dışındadır. Birincil önbellek (L1) işlemciye yakın olandır. Genellikle birincil ön-bellekler işlemcinin içinde ve
ikincil ön-bellek (L2) ise dışındadır.
Ön-bellek idarecisi (cache memory controller), ön-bellek sisteminin beyni olarak
görülebilir. Ön-bellek idarecisi ana bellekten bir bilgi alırken aynı zamanda önbelleğe bir sonraki komutları verir. Bunun nedeni yapılan işe yakınlığı olan bu
komutlara ihtiyaç duyulması. Bu şekilde işlemci ön-bellekte gereksinim duyduğu
komutlara daha hızlı bir şekilde ulaşma şansını artırıyor. Bu da, bilgisayarın daha hızlı
çalışmasına imkan tanıyor.

2.2.2. CPU :Merkezi işlem birimi (İşlemci)(Central Processing Unit): Bilgisayarın beynidir.
Milyonlarca transistor ü kapsayan bir birleşik devredir.CPU verileri veri yolu(BUS) üzerinden RAM
bellekten alıp işledikten sonra tekrar ana belleğe yollar. Kullanıcının istekleri doğrultusunda
işlenen verilerden elde edilen sonuçları çıkış ünitelerine gönderir.CPU’nun hızı Mhz (Mega hertz)
veya Ghz(Giga hertz) kavramları ile belirtilir. Bilgisayardan bahsedilirken CPU’nun kodu ve hızı
belirtilir. (Örn:Pentium IV 800 Mhz, Pentium dual core E5200 2.5 Gzh ,Pentium core duo 2
E7300 2.66 Ghz ,vb). buradaki Mega hertz veya Giga hertz CPU’nun saniyedeki işlem hızını
gösterir. Örneğin Pentium dual core 2.5 Gzh demek,CPU’nun saniyede 2,5 milyar işlem
yapabilmesi demektir. O halde işlemcinin hızı ne kadar yüksekse bilgisayarın performansı o kadar
yüksek olacaktır.demektir. bilgisayar açılırken CPU hızı ekranın sol üst köşesinde yazılarak
bilgisayar açılmaya başlar. Dünyada üç marka(üç firma) CPU üretilmekte olup bunlar sırasıyla
Intel, Cyrix ve AMD markalarıdır.
RAM belleğin hızı CPU’nun hızından düşük olduğundan ve CPU’ya bilgiler RAM bellekten veri yolları
üzerinden taşındığından hızı dengelemek için Önbellek(Cache Memory) adı verilen bellekler
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kullanılır. Bu durumda CPU’ya gerekli Bilgiler her seferinde RAM bellekten getirildiğinde
bilgisayarın performansı düşeceğinden gerekli bilgilerin tümü ön belleğe taşınmakta ve CPU’ya
yeni bir bilgi gönderilmesi gerektiğinde bu bilgi daha önceden bilgilerin getirilip depolandığı ön
bellekten CPU’ya gönderilerek bilgisayarın performansının düşmemesi sağlanmaktadır. Asıl
Bilgisayar bu ünitedir. C.P.U dışında kalan birimler ise, Çevre Birimler olarak isimlendirilir.

İşlemci (CPU)










Merkezi İşlemci Birimi
(Central Processing Unit)
PC’nin beynidir.
Yapılacak her işleme o karar
verir ve bununla ilgili diğer
aygıtları yönlendirir.
Bilgisayarın çalışmasını
düzenleyen ve programlardaki
komutları tek tek işleyen birim
Anakart üzerinde bulunur.

İşlemci (CPU): Saat hızı


Saat hızı (Çalışma frekansı): Bilgisayaar
sistem saatinin saniyedeki vuruş sayısıdır.





İşlemcinin hızını belirler, frekans ile gösterilir.
Saat hızının birimi hertz dir. Megahertz, gigahertz
Farklı hızlarda işlemciler, Ör: 2.3GHz, 3.4GHz
3.4GHz = saniyede 3 milyar 400 milyon işlem

Bilgisayarın yönetim ve kontrolü CPU’da yapılır.İki bölümden oluşur;
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2.2.2.1. Aritmetik ve Mantık Birimi (Arithmetic & Logic Unit -ALU) : Dört işlem,
verilerin karşılaştırılması, karşılaştırmanın sonucuna göre yeni işlemlerin seçilmesi ve
kararların verilmesi bu birimin görevidir.

2.2.2.2 Kontrol Ünitesi ( Control Unit -CU) : Işlem akışını düzenler, komutları yorumlar
ve bu komutların yerine getirilmesini sağlar.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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2.3. BILGISAYARIN DIŞ DONANIMI

Giriş birimleri, çıkış birimleri ve depolama birimleri aynı zamanda bilgisayarın dış
donanımdır.Başka bir deyişle, bilgisayara dışarıdan bilgi verilmesini, bilgisayar
tarafından bulunan sonuçların alınmasını ve gerektiğinde saklanmasını sağlayan
birimlerin tümü, bilgisayarın dış donanımını oluştururlar. Gelişen teknolojiyle
birlikte giriş, çıkış ve depolama birimlerine yenileri eklenmekte ya da bu birimlerin
özellikleri geliştirilmektedir. Dış donanım birimlerine aynı zamanda cevre birimleri
de denmekte olup çevre birimleri şunlardır:
2.3.1. ÇEVRE BİRİMLER
2.3.1.1. Disket Sürücü (Floppy Disk Driver, FDD)
Disketlerin bilgisayar ile haberleşmesini sağlayan arçlara disket sürücü (floppy driver) denir.
Günümüzde 3,5 inçlik disket sürücüler yaygın olarak kullanılmaktadır. Eski model
bilgisayarlarda ise 5,25 inçlik disket sürücüler karşımıza çıkmaktadır.

Disket sürücü cihazı aşağıda verilen resimde görüldüğü gibi verileri manyetik alan olarak
diskete kaydeder. Bu işlem şöyle gerçekleşir: Bilgisayarın işlemcisinden gelen elektrik sinyali(lojik 1)
disket sürücünün okuma yazma kafasının mini bobininde bir manyetik alan oluşturur.Kafada
oluşan manyetik alan disket yüzeyinde bulunan küçük boyutlu demir tozlarını mıknatıslar.Disket
sürücü disketteki bilgileri okuyacağı zaman ise yukarıda anlatılan işlemin tersi olur.Yani, disket
yüzeyindeki manyetik alan (mini mıknatıs) okuma yazma kafasının bobininde elektrik akımı
oluşturur. Disket sürücülerin motorları 300 d/d ile döndüğünden 7200 d/d ile dönen sabit
disklere göre veri okuma/yazma hızları çok düşüktür.
Disket, üzerine bilgi yazılabilen manyetik ortamdır. Bilgisayardaki verilerin bir başka
bilgisayara taşınması ya da yedeğinin alınması için disket kullanılır. Disketlerin bilgi depolama
kapasitesi sınırlıdır.

6 / 24

3 ½ inch ve

5 ¼ inch Disketler

Verilerin veya bilgilerin saha sonra ulaşılmak üzere kayıt edildiği, saklandığı, depolandığı manyetik
kayır ortamlarıdır. Bu kayıt birimleri taşınabilir ve küçük kapasitededir.

Diskete bilgi yazılabilir, yazılmış bilgiler silinebilir, geri alınabilir ve bilgiler üzerinde gerekli
değişiklikler yapılabilir.
Disketler üzerinde çalışma, sabit diske göre çok yavaştır. Yine sabit disklere göre depolama
kapasiteleri düşüktür. Disket plâkalarının yüzeylerinde veri yerleştirme kanalları (track) vardır. Mini
bir bobinden oluşan disket sürücü kafası daire şeklinde olan track'lere 0 ve 1 şeklindeki bilgileri
manyetik olarak depo eder.
Diskette bulunan bilgiler, kullanıcı tarafından silinmediği ya da koruma yöntemlerine uyulduğu sürece
kaybolmaz.
Disketin arka tarafında koruma deliği (protect) vardır. Bu koruma deliği açık olduğu zaman
diskete kayıt yapılamaz.
Koruması açık bir diskete kayıt yapılamadığı için de virüs bulaşması da söz konusu olmaz.
3,5 inçlik HD (high density) özellikli disketlerde 1,44 MB lık veri saklanabilir.Aşağıda verilen şekilde HD
özellikli bir disketin mantıksal yapısı verilmiştir.
Bir disketin her iki yüzünde de iç içe geçmiş dairesel halkalar üzerinde track.ler (izler) bulunur. Bu izler
gözle görülemez (manyetik olarak üretici tarafından oluşturulur). 3,5 inçlik disketlerde iz sayısı
80.dir. Bilgisayarın disk üzerine veri (data) yazabilmesi için izlerin parçalara (sektör) ayrılması
gerekir. Parçalara ayırma, DOS ya da Windows 98 işletim sisteminde formatlama(biçimlendirme)
işlemiyle yapılır.
HD özellikli bir disket biçimlendirildiği zaman her iki yüzü 18 sektöre (dilime) ayrılır.
Parçalara ayrılmış olan her bir iz bir sektörü oluşturur. Bir sektör 512 byte (bayt) lık veri
saklayabilir.
DD diskette, 2 adet yüz, her sektörde 80 iz, her izde 18 sektör, her sektörde 512 byte (yaklaşık
olarak 0,5 kB) olduğuna göre,
Veri saklama kapasitesi = 2x80x9x0.5 = 1440 kbyte =1.44 (Megabyte)Mb olarak bulunur.
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2.3.1.2. Disk (Harddisk) :

Verilerin veya bilgilerin saha sonra ulaşılmak üzere kayıt edildiği, saklandığı, depolandığı manyetik
kayır ortamlarıdır. Disketlerden farkı; Bu kayıt birimleri taşınabilir değil bilgisayara monte edilmiş
sabit kayıt ortamlarıdır. Diskete göre veri saklama kapasiteleri çok büyüktür. bilgisayarınızın
"veri merkezi"dir. Tüm programlarınız ve verileriniz burada saklanır.

2.3.1.3. Klavye (keyboard):
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Türkçe Q klâvye
Üzerinde harf, rakam ve sembolleri içeren tuşları bulunduran ve bunlara basıldığında
bilgisayara veri ve komut girişini sağlayan birime klâvye denir. Klâvyenin tipini
belirtirken kullanılan .Türkçe. sözcüğü, klâvye üzerinde Türkçe.de bulunan bütün
harflerin var olduğunu gösterir. Klâvyenin sol üst köşesindeki harf klâvyenin F ya
da Q tipi olduğunu belirtir.
Klâvyelerin kablosuz modelleri de vardır. Bu modellerde klâvye ile bilgisayar iletişimi
enfraruj ışını kullanılarak sağlanmaktadır.
Ülkemizde kullanılan klâvyeler, tuşlarının diziliş sırasına göre üç çeşittir.
a-) Q klâvye: Ingiliz klâvyesi olarak da adlandırılır. Q harfi, klâvyenin sol başında yer
alır.
b-) F klâvye: Türkçe klâvye olarak da adlandırılır. Bu klâvyede harf dizilişi,
daktilolardaki gibidir.
c-) Q Türkçe klâvye: Q klâvyede Türkçe Ö, Ç, Ş, l, Ğ, Ü harfler, sağ tarafa
yerleştirilmiştir.
Klâvye üzerindeki tuşların özellikleri şunlardır:
a. Genel Amaçlı Tuşlar
Büyük ve küçük harfler ile rakamların yazılması için kullanılan tuşlardır. Klâvyeden
sürekli olarak büyük harf yazılacağı zaman Caps Lock tuşuna basılır. Büyük harf
yazımından vaz geçmek için Caps Lock tuşuna bir kez daha basılır. Ara sıra büyük
harf yazılacağı zaman ise shift (kaldırma) tuşuna basılırken ilgili harfe basılır.
Klâvyenin sol tarafında bulunan sayı tuşlarının üst kısmında bulunan karakterleri
yazdırabilmek için Shift (kaldırma) tuşuna basıldıktan sonra ilgili tuşa basılır.
Örneğin % karakteriniyazdırabilmek için Shift tuşuyla birlikte 5 tuşuna basılır.
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b. Fonksiyon Tuşları
Klâvyenin en üst sırasında yer alan ve F1.den F12.ye değin sıralanan tuşlardır.
Fonksiyon(işlev) tuşları kullanılan yazılıma göre farklı görevler üstlenirler. Örneğin,
F1 tuşu Microsoft firması tarafından üretilmiş yazılımlarda (Word, WordPad vb.)
yardım isteme işleminde kullanılır.

Fonksiyon tuşları

c. Sayı Tuşları
Bilgisayar klâvyesinde iki grup sayı tuşu vardır. Birinci grup klâvyenin sol tarafında,
ikinci grup ise klâvyenin sağ tarafında yer alır. Klâvyenin sağ tarafında yer alan sayı
tuşları daha çok rakamsal işlemleri yoğun olarak kişiler tarafından kullanılır.
Sağdaki sayı tuşlarının etkin (aktif) olabilmesi için Num Lock tuşuna basılır.

Klâvyenin sağ tarafında bulunan sayısal işlem tuşları
d. Kursör (Imleç, Ekleme Noktası) Kontrol Tuşları
Bu bölümde bulunan yön tuşları ekleme noktasının yukarı, aşağı, sağa ve sola
hareketini sağlar. Üzerinden geçtiği karakterlere herhangi bir etkisi olmaz. Ekleme
noktası hareket tuşları klâvyenin orta bölümünde bulunduğu gibi sayısal işlem
bölümünde de bulunur. Ancak sayısal işlem bölümündeki yön tuşlarının aktif
olması için Num Lock tuşunun ışığının sönük olması gerekir.

Ekleme noktası kontrol tuşları
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e. Özel Amaçlı Tuşlar
Hemen her türlü yazılımda en çok kullanılan tuşlardır. Şimdi bunları inceleyelim.
- Enter Tuşu: Enter tuşu o satırda yazılacak bilginin bittiğini belirterek bir alt satıra
geçmek için kullanılır. Bu tuş, bazı klâvyelerde return olarak adlandırılmıştır.
Klâvyeden yazılan komut, ancak Enter tuşuna basıldığında işleme başlar. Klâvye
üzerinde iki tane Enter tuşu bulunur. Bunlardan biri harflerin bulunduğu bölümün
sağında, ikincisi ise sayısal işlem tuşlarının sağındadır. Görev ve kullanım şekli
birbirinin aynıdır.

-

Enter tuşları
Space Bar (Boşluk) Tuşu: Imleci (ekleme noktasını) sağa doğru hareket ettirir. Ara
çubuğu olarak da isimlendirilir.

Boşluk Tuşu

- Delete (Del) Tuşu)
Imlecin (ekleme noktasının) bulunduğu noktanın sağından başlayarak bir karakter
silinmesini sağlar. Kelime silmek için ise Del tuşu Ctrl tuşuyla birlikte kullanılır. Del
tuşu klâvyede hem orta bölümde hem de sayısal tuş grubu bölümünde bulunur.
Sayısal tuş grubunda bulunan Del tuşunun aktif olması için Num Lock ışığının
sönük olması gerekir.

- Insert (Ins) Tuşu:
Ekranda yazılmış bir karakter kümesinin arasına, herhangi bir ekleme yapmak için
kullanılır.Insert tuşu klâvyede iki ayrı yerde bulunur. Klâvyenin sayısal işlem
bölümündeki Ins tuşunun kullanılabilmesi için Num Lock ışığının sönük konumda
olması gerekir.
- Page Up (PgUp, Yukarı Sayfa) Tuşu:
Imleci (ekleme noktasını) bir sayfa yukarıya taşır. Klâvyede iki adet Page Up tuşu
vardır.
- Page Down (PgDn, Aşağı Sayfa) Tuşu:
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Imleci bir sayfa aşağıya taşır. Klâvyede iki adet Page Down tuşu vardır.
- Home Tuşu:
Bu tuşun işlevi kullanılan yazılıma göre farklılık gösterir. Genel olarak imleci
bulunduğu satırın başına ya da ekranın en başına getirir.
- End Tuşu:
Bu tuş home tuşunun tam tersi işlem yapar. Imleci bulunduğu satırın sonuna ya da
ekranın en sonuna getirir.
- Caps Lock Tuşu
Büyük harf kilitleme tuşudur. Bir defa basıldığında, bundan sonra yazılacak tüm
harflerin büyük olmasını sağlar. Bu tuş yalnızca harfler için geçerlidir. Basılı
durumda olup olmadığı, klâvyenin sağ tarafındaki Caps Lock ledinden anlaşılır. Led
ışık yayıyorsa, Caps Lock tuşu aktif durumda demektir. Caps Lock tuşunun görevine
son vermek için, bu tuşa tekrar basılmalıdır. Bu durumda Caps Lock ışığı sönecek
ve bundan sonra yazılacak olan harfler küçük olacaktır.

Caps Lock tuşu

- Backspace Tuşu
Sola doğru silme tuşudur. Imlecin üzerinde bulunduğu yerin solundaki karakteri siler
ve bir karakter sola kayar.

Back Space tuşu
- Shift (Kaldırma, Üst Karakter) Tuşu
Iki işlemi gerçekleştiren ve üzerinde üç ayrı karakter olan tuşlardan üstteki (ikinci)
karakterin yazılmasını sağlar. A tuşuna Shift tuşuyla birlikte basıldığında büyük A
yazılır.
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- Num Lock Tuşu
Klâvyenin sağında bulunan tuşların işlevlerini değiştirir. Num lock tuşunun ışığı
yanıyor ise, tuşların üst tarafında yer alan işlemler yapılır. Num Lock tuşunun ışığı
yanıyor ise tuşların sayı işlemleri yapılır, Sönükse yönlendirme ve diğer işlemler
yapılır.

- Tab tuşu
Imleci sağa doğru 8 karakter hareket ettirmeye yarar. Shift tuşuyla birlikte
basıldığında benzer işlemi sola doğru yapar. Windows işletim sisteminde Alt
tuşuyla birlikte Tab tuşuna basıldığında açık yazılımlar arasında geçiş yapılabilir.

- Esc (Escape, Kaçış) Tuşu
Kullanılan yazılıma göre çeşitli görevler üstlenebilen bu tuş, genel olarak bilgisayarın
yapmakta olduğu işleme son vermek amacıyla kullanılır.

- Alt(Alternate) Tuşu
Klâvye üzerinde bulunan harf ve özel işaretler sınırlıdır. Ancak bilgisayarda
yazabileceğiniz karakterler klâvyede görebildiklerimizle sınırlı değildir. Klâvyede
görülmeyen özel karakterleri yazabilmek için Alt tuşuyla sayısal işlem tuşları
bölümündeki rakamlardan yararlanılır. Bilgisayarın tanıdığı rakam, harf ve özel
işaretlerden oluşan 255 adet karakterin bellekte bir sıra numarası vardır. Alt
tuşuyla birlikte sayısal işlem tuşları bölümündeki rakamlarla karakterin sıra
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numarası yazılarak belirlenen karakterler elde edilir. Örneğin, Alt tuşuyla birlikte
226 tuşlandığında .â., Alt tuşuyla birlikte 238 tuşlandığında ise .î. işareti elde edilir.
Alt tuşu bazı yazılımlarda farklı işlevler için de kullanılır. Örneğin, Word yazılımında
Alt tuşu, Ctrl ve G tuşlarıyla birlikte kullanıldığında .Git. komutu verilmiş olur.

- Alt Gr Tuşu

Alt tuşu

Klavye üzerinde bazı tuşlar ikiz,bazı tuşlar üçüz görevlidir. İkiz görevliler Shift tuşu ile
basılırsa ikinci karakteri yazar.
Örnek: Shift +2 tuş bileşimi ’ işarettir.
Bazı tuşlarda 3 adet simge vardır.bunlardan sağ alttaki simgeyi yazmak için Altgr tuşu
ile birlikte ilgili tuş basılarak yazılır.
Örnek : { yazmak için Altgr + tuş basılır.

- Ctrl Tuşu
Ctrl tuşu tek başına kullanılmaz. Klâvye üzerindeki bazı tuşlarla birlikte kullanılarak
çeşitli işlevleri gerçekleştirir. Örneğin Ctrl tuşu, Alt ve Del tuşlarıyla birlikte
kullanıldığında bilgisayarın kapanıp yeniden başlaması(reset işlemi) sağlanır. Word
yazılımında Ctrl+C tuşuna basıldığında seçili metin ya da nesne kopyalanarak
panoya aktarılır.
Alternatif Tuşlar
Klâvyede yer alan ctrl ve alt tuşları tek başına kullanılmaz. Bir başka tuşla aynı anda
basılarak kullanılır. Bilgisayar litaratüründe + nın anlamı + operatörün solundaki
tuş basılıyken sağındaki tuşa basılacağı anlamını taşır
Ctrl+C
Break tuşuyla aynı işlevi yapar. Çalışmakta olan işlemi keser.
Ctrl+S
Pause tuşuyla aynı işlemi yapar. Yapılmakta olan işlemi bir tuşa basıncaya kadar
durdurur. Herhangi bir tuşa basıldığında kaldığı yerden işleme devam eder.
Ctrl+Alt+Del
Bilgisayarı güç düğmesi kullanmadan açıp kapatmaya(reset işlemi) yarar. Bu işlemi
yapmak işletim sisteminin çökmesine yol açar o nedenle sık kullanılmamalıdır.
- Print Screen Tuşu
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Ekranda var olan bilgilerin panoya(clipboard) aktarılmasını sağlar. Print Screen tuşu
Alt tuşuyla birlikte kullanıldığında ise ekrandaki görüntünün tamamı değil, sadece
aktif olan pencere görüntüsü panoya (clipboard.a) aktarılır. Panoya aktarma
işlemi, ekrandaki bilgilerin geçici bir süre için bilgisayar belleğinde saklanması
amacıyla yapılır.
- Pause / Break Tuşu
Bilgisayarın yapmakta olduğu işlemin geçici bir süre durdurulmasını sağlar. Klâvyenin
herhangi bir tuşuna basıldığında, durdurulan işlem devam eder.

- Scroll Lock
Ekranda imlecin bulunduğu yeri sabit tutarak ekranın kaymasını sağlar.

Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır. Q Klavye
ve F Klavye (Türkçe Daktilo Klavyesi) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir.
Q Türkçe klavye 179
F Türkçe klavye 440
2.3.1.4. Işıklı kalem (light pen):
Çizgisel (bar) kodları okumada, şekil çizme ve elyazısı yazmada kullanılır.
Grafik masası:
Özel bir kalem kullanarak ekranda yazı ve şekillerin gözükmesini sağlayan küçük kare biçiminde
masa
2.3.1.5. Dokunma ekranları (touch screen):
Ekranda gözüken komut üzerine parmak ile dokunduğunda o komutun çalışmasını sağlayan ekran
tipidir.
2.3.1.6. Joystick:
Bilgisayarla oynanan kimi oyunlarda kullanılan gereçtir. Yapı olarak fareye benzer. Oyun
çubukları bilgisayara, ses kartı üzerinde bulunan bağlantı noktası üzerinden bağlanırlar.
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2.3.1.7. Fare(mouse):

Ekranda gözüken imleç yardımıyla komut girişi yapmaya yarar. Farenin çevre birimi olarak
kullanılmasıyla işaretleme, tıklama ve sürükleme yapılarak işlemler yaptırılır. İmleç: Farenin ekran
üzerinde nerede olduğunu gösterir. Tıklama: Farenin sol tuşuna bir kez basılmasıdır.
Çift Tıklama: Farenin sol tuşuna kısa aralıklarla iki kez tıklanmasıdır. Bir simgeye yüklenen işlevinin
yerine getirilmesini sağlar. Sürükleme: Farenin sol tuşunu basılı tutarak imlecin
yerinindeğiştirilmesidir.

2.1.4.7.Tarayıcı(Scanner)
Resim, yazı gibi unsurları bilgisayar ortamına aktarmaya yarar. Tarayıcıyla bilgisayara
aktarılan resimler grafik yazılımlarıyla (Photoshop, Image Editor, Paint, Imagingi Paint Shop Pro vb.)
işlenebilir.Ayrıca kâğıt üzerindeki yazılar tarayıcıyla bilgisayara aktarıldıktan sonra Recognita,
FineReader, Text Bridge vb. gibi karakter tanıma (OCR) yazılımları kullanılarak metin hâline
dönüştürülebilir.Uygulamada el tipi ve masaüstü tarayıcılar kullanılır. El tipi tarayıcılar amatör
çalışmalarda kullanılabilir. Bunların fiyatları ucuzdur ancak yapılan taramalar çok kalitesizdir.A4 ya
da A3 boyutunda kâğıtları tarayabilecek boyutlarda üretilen masaüstü tarayıcılar optik çözünürlük
kalitesine göre fiyatlandırılır. Optik çözünürlüğü yüksek olan tarayıcılar daha pahalıdır. Amatör
çalışmalarda 200-300 dpi yoğunluklu tarama yeterli olur. Profesyonel amaçlı çalışmalarda ise 6001200 dpi yoğunluklu tarama yapılır.

a) El tipi tarayıcılar

b) Masaüstü tarayıcılar

2.3.1.8. CD-ROM sürücü (Compact Disk-Read Only Memory )
Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan veri depolama birimidir. 650 MB ...
Bir CD'de 24 Ciltlik bir ansiklopedideki yazılar, resimler, video klipler, animasyon ve sesler
saklanabilir. Bir program yüklerken 20-40 disketin takılıp çıkarılması yerine CD-ROM'lar tercih
edilir. CD-ROM'lar özellikle çok büyük yer kaplayan çoklu ortamlarda
(multimedia=ses+video+resim+animasyon) yazılmış yazılımlar için zorunludur.
CD-ROM üzerindeki bilgiler günümüzde değiştirilememektedir. CD-ROM'lara bilgi yazmak
için,yazılabilir.CD-ROM'lar kullanılarak CD-ROM yazıcılarla kopyalama yapılmaktadır.
CD_ROM sürücülerde müzikCD'leri dedinlenebilir.
Bir CD sürücü alırken veri transfer hızının büyük olanlar tercih edilmelidir. Günümüzde yaygın
olarak 32 Hızlı CD-ROM sürücüler satılmaktadır.
1 CD-ROM'a 650 MB veri depolanabilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla CD-ROM'lara daha fazla
veri depolama olanağı da çıkmıştır.
1 MB kalın bir roman kadardır (resimsiz). 1 CD-ROM'a 20 cilt kalınlığındaki bir ansiklopedi
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depolanmaktadır. Bu ansiklopediler ses, resim, video görüntü, animasyon ve grafik (multimedya)
özellikleri de içermektedir.
Disketlere ve harddiske veriler magnetik olarak kaydedilirler. Verilerinizin bozulmaması için
disketlerinizi magnetik ortamdan uzak tutunuz.
CD-ROM'lardaki veriler optik olarak kaydedilirler. Kolay bozulmazlar.
CD-ROM'lardaki verilerin korumak için çizilmemesine dikkat etmek gerekir.
CD-ROM sürücü varsa hard diskten sonraki en son sürücünün adını alır. Örneğin: Hard Disk C ve D
ise, CD-ROM sürücü E ile belirtilir.

2.3.1.9.Ekran-Monitör
Monitör, bilgisayarın görüntü birimidir. Yaygın olarak 14, 15 ve 17 inçlik (1 inch=2.54 cm) boyuta
sahip renkli ekranlar kullanılmaktadır. Diz üstü bilgisayarlarda ise likit kristal (LCD) ekran vardır.

Ekran kontrol düğmeleri ve ekranın
boyutlarının köşegen uzunluğuna göre belirlenişi
Ekranın kalitesini belirleyen değer pixel (piksel, noktacık) kavramıdır.Ekranlardaki görüntü netliği
noktalar arasındaki uzaklıkla ilgilidir. İki nokta arasındaki uzaklık ne kadar azsa o kadar iyi görüntü
elde edilir. Ekrandaki noktalar arası uzaklığı 0.28 mm ve daha az olanlar tercih edilmelidir. Bir text
ekranın
genişliği
80
karakter,
boyu
25
satırdır.

Ekrandaki görüntüyü oluşturan pikseller
Ekranda oluşan görüntünün kalitesi açıklanırken çözünürlük (resolution) terimi kullanılır. Ekranın
çözünürlüğü toplam ekran yüzeyinin kaç ekran noktasına ayrıştığı belirlenerek ifade edilir.
Çözünürlüğü 800x600 ekran noktası olan bir monitörün vereceği görüntünün kalitesi 640x480
olan bir ekranınkine oranla çok daha iyi olacaktır. Noktalar (pixel: picture element) arasındaki
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aralık (nokta aralığı: dot pitch) çok olunca nokta sayısı azalır. Noktalar arasındaki mesafe az
olunca da noktacık sayısı artar böylece görüntü daha net olur.Ekranın net ve hızlı olması için
ekran kartının da kaliteli olması gerekir. Uygulamada 8-16-32-64 MB lık ekran kartları mevcuttur.
8-16 MB lık bir ekran kartı standart (ev) kullanıcıları için yeterli olmaktadır.Ekran seçerken
titreşimi düşük, az radyasyon yayan ve TSE ya da ISO9002 kalite belgesine sahip markalar
yeğlenmelidir.
a-) Katot Işın Tüplü (CRT, Cathode Ray Tube) Ekranlar
Siyah-beyaz ya da renkli modelleri bulunan CRT ekranlar çok yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu tür
ekranların enerji harcaması yüksektir. Masa üzerinde çok yer kaplarlar. Ayrıca insan sağlığı
açısından zararlı radyasyon yayarlar. 3-4 yıl öncesine değin analog yapılı olarak üretilen
CRT tipi ekranlar günümüzde dijital yapılı olarak üretilmektedir.
Ev ve iş yerlerinde kullanılan katot ışınlı ekranların cam tüpleri statik elektriklenme nedeniyle
çok toz çeker. Toz ise nem ile birleştiği zaman elektronik devreler üzerinde bozucu etki yapar.
İşte bu nedenle ortamın kirlilik durumuna göre ekranların içi 6-12 ayda bir kez üfleyici özellikli hava
kompresörüyle temizlenmelidir. Bu işlem yapıldığı zaman ekran az ısınır, devre elemanlarının
ömrü uzar ve ekranın arıza yapma olasılığı düşer. Ayrıca, ekran kullanılmadığı zaman tozlara karşı
örtü ile korunmalıdır.

Katot ışın tüplü (CRT) ekran çeşitleri

Katot ışın tüplü (CRT) ekranının iç yapısının blok şeması
Yukarıda verilen şekilde görüldüğü gibi CRT tipi ekranlarda elektron tabancasından çıkan
elektron demetleri yatay ve düşey saptırıcı devreleri sayesinde ekranın fosfor kaplı tabakasına
çarpar. Ekranın cam yüzeyine çok yakından bakıldığında görülebilen minik fosfor parçacıkları
sayesinde görüntü oluşur. Siyah-beyaz ekranlarda bir adet elektron tabancası bulunurken, renkli
ekranlarda üç adet elektron tabancası bulunur.
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b-) Sıvı Kristalli (LCD, Liquid Cyristal Display) Ekranlar
Elektriklendiğinde renk değiştirme özelliğine sahip sıvı elementler kullanılarak yapılan LCD ekranlar
hafiftir ve çok az yer kaplar. Ayrıca yaydıkları radyasyon oranı da çok düşüktür. Ancak günümüzde
fiyatları henüz çok yüksektir.

Sıvı kristalli (LCD) ekran örnekleri
Hem giriş hem de çıkış birimi olarak kullanılır. Giriş ve çıkış birimlerinden gelen verilerin
sonuçlarının ekranda gözükmesini sağlar. Bilgisayarla kişi arasında iletişimi sağlar.
2.3.1.10. Barkod Okuyucular :
Magaza ve büyük marketlerde kullanilan ve barkod okuyucu olarak adlandirilan tarayicilar
vardir. Magazalarda her ürünün kendine ait bir numarasi bulunmaktadir. Ingilizce kisaltisi UPC
olan Uluslararasi Ürün Kodu (UÜK) 'nun bir parçasi olan bu numara, ürün üzerindeki etikette
dikey çubuklarla gösterilir. Bu çubuklar, çubuk kodlar olarak algilanmakta olup, yalnizca çubuk
kod okuyucusu tarafindan okunabilir. Bu tarayicilar, satilan ürünlerin üzerindeki seri numarasini
okuyarak bu numaranin karsiligi olan ve bilgisayarin belleginde bulunan "fiyat-isim-model" gibi
bilgilerin
ekrana,
oradan
da
fatura
veya
satis fisine yazdirilmasini saglar. Barkodlarin bilgisayara takilmasi, birlikte gelen bir ara kablo
yardimi ile olur. Bu ara kablo, klavye ve barkodun ayni soket yardimi ile kullanilmasini
saglar. Takilmasi çok kolaydir. Barkod destegi olan yazilimlarin çogunda, herhangi bir
tanimlamaya ihtiyaç olmadan sisteme uyarlanir.

2.3.1.11. Grafik masası :
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Özel bir kalem kullanarak ekranda yazi ve sekillerin gözükmesini saglayan küçük kare biçiminde
masadir. Masa üzerindeki hareketlerin bilgisayara aktarilmasini saglar. Daha çok masa üstü
yayincilikta,
çizgi
film
ve
karikatür
hazirlanmasinda
kullanilir.

2.3.1.12. OCR (Optical Character Recognition ) :
Tarayicilar yardimiyla resimlerle birlikte yazilar da bilgisayara aktarilabilmektedir. Ancak bilgisayar
aktarilan yaziyi resim olarak görmektedir. Bu nedenle, bir fotograftan farkli olmayan grafik
dosyasi içindeki yazilar OCR (Optical Character Recognition/Optik Karakter Tanima) adi verilen
programlar
araciligiyla
çözülüp
metin
(text)
dosyalarina
dönüstürülür.
Böylece OCR programiyla ASCII metinlere dönüstürülen yazilar üzerinde her türlü degisiklikler
yapilabilir. Hem de bu sekilde saklanan dosyalar, resim dosyalarindan daha az yer
kaplamaktadirlar. Ancak, bunlara ragmen OCR programlarinin hatasiz çalismalari henüz olanakli
degildir. Tarayicilarin bilgisayara takilmasi, yanlarinda gelen 8 bitlik bir ara birim
karti yardimi ile gerçeklesirdi.
Günümüzde tarayicilar, her bilgisayarda olan USB portuna direkt baglanabilmekte, ayri bir karta
ihtiyaç duyulmamaktadir. Daha sonra tarayicinin yazilimini sisteme yüklenir.
2.3.1.13. Dijital Fotoğraf Makinesi
Film kullanmadan fotoğraf çekebilmeyi sağlayan cihazdır. Içlerinde bulunan 4-8 MB lık yonga bellek
ile 25-50 adet fotoğraf çekebilen bu aygıt film banyosu, karta baskı gibi zaman kaybettirici
süreçlerin ortadan kalkmasını sağlamıştır.
Dijital fotoğraf makinesiyle çekilen resimler özel bir yazılım ve bağlantı kablosu (seri ya da
USB) kullanılarak bilgisayarın sabit diskine aktarılabilir.

Dijital fotoğraf makinesi
2.3.1.14. Sunum (Prezantasyon) Cihazı

Bilgisayar ekranındaki görüntünün büyütülerek özel perde ya da duvara yansıtılması için
kullanılan cihazdır. Fiyatı çok yüksek (2000-4000 ABD Doları) olan bu cihaz henüz yaygın bir kullanım
alanına sahip değildir.
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Sunum (data show) cihazı

2.3.1.15. CD Yazıcı (CD Writer, CD Recorder)
CD.lere yazılım, müzik vb. kaydetmeyi sağlayan cihazdır. Bu elemanlar aynı zamanda CDROM okuyucu
olarak da kullanılabilir. Üzerinde CD-W ibaresi bulunan CD.lerin üzerine yapılan kayıtlar
değiştirilemez. CD-RW ibaresini taşıyan CD'ler üzerine ise bir çok kereler kayıt yapmak
mümkündür. Yani CD-RW özellikli CD'ler büyük kapasiteli disket gibi düşünülebilir. Uygulamada
2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 16X, 20X ve 24X hıza sahip CD kayıt cihazları kullanılmaktadır.

CD kayıt cihazı örnekleri
2.3.1.16. DVD-ROM sürücü (Digital Versatile Disk Driver)
Yaklaşık 4,7 GB veri depolama kapasitesine sahip DVD-ROM'ları ve CD-ROM.ları okuyabilen cihazdır.
Günümüzde 12X ve daha yukarı hızlara sahip DVD-ROM sürücüler kullanılmaktadır.

DVD-ROM sürücü örnekleri
2.3.1.17. Kamera (Camera)
Dış ortamdan alınan görüntülerin bilgisayara aktarılması için kullanılan araçtır. Kamera
kullanılarak fotoğraf çekilebileceği gibi AVI uzantılı filmler de hazırlanabilir. Ayrıca internet
üzerinden görüntülü iletişimde de kamera kullanılmaktadır.

Kamera örnekleri
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2.3.1.18. Hoparlör (Speaker)
Ses kartından gelen analog özellikli elektrik sinyallerini sese çeviren elemandır. Içinde yükselteç(anfi)
devresi bulunduran hoparlörlerle daha yüksek ses çıkış gücü elde etmek mümkün olabilmektedir.

Hoparlör (speaker) örnekleri
2.3.1.19. Mikrofon (Microphone)
Ses kartı üzerinde bulunan giriş (mic. in) jakına takılarak çalıştırılan mikrofon ile bilgisayara
ses kaydı yapılabildiği gibi internet üzerinden telefon görüşmesi ve sohbet gerçekleştirilebilir.

Mikrofon örnekleri
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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2.3. BİLGİSAYARIN İÇ DONANIMI
Bilgisayarın kasası içinde bulunan elektronik devreli aygıtlara iç donanım adı verilir. Şimdi
bunları inceleyelim.
Bilgisayarın Güç Kaynağı (Power Supply)
Bilgisayarın ana kartlarının, sürücülerin ve diğer çevre birimlerinin enerjisini sağlayan güç birimine güç
kaynağı denir.Bilgisayarın girişine gelen 220 voltluk şebeke gerilimini 1,5-12 volt arası DC gerilime
çeviren güç kaynağıyla ana kart, disket sürücü, sabit disk, soğutucu fan, CD-ROM sürücü vb. gibi
elemanların DC enerji ihtiyacı karşılanır.
Güç kaynağı, bilgisayar açık olduğu sürece çalışmaya devam eder. Sürekli çalışan güç kaynağının fazla
ısınmaması için soğutucu pervane (fan) kullanılır.

Güç kaynağı örnekleri
Portlar (Seri, Paralel ve USB Portları)
Bilgisayarla çevre birimleri arasındaki bağlantıların yapıldığı noktalara port denir.Portlarda, paralel ya
da seri iletişim yöntemi kullanılır. Paralel ve seri portlar arasındaki temel fark, paralel bağlantıda
bilgi bitlerinin (l byte = 8 bit) aynı anda gönderilmesi, seri bağlantıda ise bilgi bitlerinin sırasıyla
gönderilmesidir. Bu nedenle paralel port ile veriler daha hızlı gönderilir.
Seri portun paralel porta göre üstünlüğü ise daha ucuz olmasıdır.
Seri portlar COM1, COM2... diye adlandırılır. Bu portların fişleri ise 9 iğneli bir yapıdadır.
Seri portlara fare (mouse), klâvye gibi çevre birimleri bağlanır.
Paralel portlar LPT1, LPT2... diye adlandırılır. Bu portların fişleri 25 iğneli bir yapıdadır.
Paralel portlara printer (yazıcı), scanner (tarayıcı), plotter (çizici) gibi çevre birimleri bağlanır.

Bilgisayarın kasasında bulunan portlar
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a. Seri portlar: COM1, COM2, COM3, COM4
Seri bağlama aynı anda yalnızca 1 bit veri alabilir. Seri bağlantıda iki kablo olduğundan veri alırken
aynı anda 1 bit veriyi de iletir ve bitler ard arda ya da seri hâlde transfer edilir.

Seri port ve Seri porta takılan jak örnekleri
Paralel port hızlı olduğu için buraya genellikle yazıcı bağlanır. Seri porta ise fare, modem, dijital
fotoğraf makinesi vb. gibi araçlar takılır.
b. Paralel portlar: LPT1, LPT2, LPT3
Paralel bağlamada bir kaç bilgi biti (8 bit) ayrı iletkenlerden aynı anda aktarılır.

Paralel port
c. USB portları: Yeni bir teknolojidir. Hız bakımından çok iyidir. Yeni üretilen bilgisayar aksamlarında
(yazıcı, tarayıcı, kamera, fotoğraf makinesi vb.) USB portuna bağlanabilme özelliği bulunmaktadır.

USB portuna takılan jaklar

ATX özellikli kasalara göre üretilmiş ana
kart üzerinde bulunan seri, paralel ve USB portları
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Ana Kart (Main Board, Mother Board)
Işlemci (MIB, CPU), RAM bellek, ROM bellek, ses kartı, faks/modem kartı, ekran kartı, sabit disk,
disket sürücü, TV kartı vb. gibi elemanların birbiriyle bağlantı kurması için yapılmış karttır.

Ses Kartı (Sound Card)

Ana kart örneği

Bilgisayardan ses alabilmek, ses kaydetmek için kullanılan karttır. Ses kartı olmayan bir
bilgisayardan sadece basit bip sesleri duyulur. Her türlü sesi duyabilmek için bilgisayarın ana
kartına ses kartı takılır ya da ses devresini üzerinde bulunduran bir ana kart tercih edilir.
Ses kartlarında iki standart (adlib ve sound blaster) vardır. Günümüzde daha çok sound blaster
standartlı ses kartları tercih edilmektedir.günümüzde ses kartı üsteki mainboard resminde de
görüldüğü gibi artık mainboard’un üzerine monte edilerek (on mainboard) üretilmektedir
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Grafik (Ekran) Kartı
Bilgisayarda yapılan işlemleri ekrana aktarmada kullanılan elektronik devre kartıdır. Ekran kartının
elekronik devresinin kaliteli olması oluşan görüntünün de iyi olmasını sağlar.Işlemciden çok hızlı
olarak gelen bilgiler ekran kartının belleği tarafından alınarak ekrana gönderilir. Belleği düşük
kapasiteli (örneğin 2-4 MB) bir ekran kartıyla film izlendiği zaman görüntüler kesik kesik ve
bulanık görünür.
Uygulamada yaygın olarak 8-16-32-64-128-256 megabayt (MB) lık ekran kartları kullanılmaktadır.
Günümüzde 8-64 MB lık bir ekran kartı standart kullanıcının işini görebilmektedir.
Piyasada PCIve AGP olmak üzere iki tür ekran kartı vardır. AGP geniþleme yuvasını kullanan ekran
kartlarının ürettiği görüntü daha kalitelidir. Bilgisayar ekranında oluşan görüntünün TV.den
izlenmesi isteniyorsa TV çıkışı (TV-out) çıkış özelliği olan ekran kartı yeğlenmelidir.
Ekran kartı tipleri şunlardır:
a. HGC (Hercules Graphic Card): En çok 720x350 çözünürlükte ve renksiz ekran kartı tipidir.
Günümüzde kullanılmamaktadır.
b. CGA (Color Graphics Adapter): 320x200 ve 640x200 çözünürlüktedir. Dört renk gösterir.
Günümüzde kullanılmamaktadır.
c. EGA (Enhanced Graphics Adapter): 640x350 ve 720x350 çözünürlüktedir. Daha geniş renk
görüntüsü sağlayan donanımla desteklenmiş ekran kartıdır. 16 renk gösterir. Günümüzde
kullanılmamaktadır.
d. VGA (Video Graphics Adapter): 640x480 çözünürlüktedir. 256 renk gösterir.
e. SVGA (Super Video Graphics Adapter): 800x600, 1024x768 ve 1280x1024 çözünürlükte görüntü
verebilir. Bilindiği gibi çözünürlük arttıkça ekran üzerinde bir kerede görülebilen veri artar. Bu da
şekillerin küçülmesi ve netleşmesi anlamına gelir.
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Ekran kartı örnekleri
Ekran kartlarının görüntü kalitesi bellek kapasitesine göre değişir.
Televizyon ve Radyo Kartı
Bilgisayar kullanarak TV izlemek için TV kartına, radyo dinlemek için ise radyo kartına gerek vardır. TV
ve radyo kartları ana kart üzerindeki genişleme yuvalarına takılarak kullanılır. Günümüzde TV ve
radyo kartları birleşik olarak üretilmektedir. TV kartlarıyla izlenen yayınları BMP uzantılı resim ya
da AVI uzantılı film olarak kaydetmek de mümkündür.

Televizyon ve radyo kartı
Ağ Kartı (Ethernet Kartı, Network Card)
Birbirlerine bağlı bilgisayar sistemi oluşturarak bir bilgisayardan diğerine bilgi (dosya) transferi
yapmak mümkündür. Ağ kartıyla birbirine bağlanan bilgisayarların çalışabilmesi için Novell,
Windows NT gibi yazılımlara gerek vardır.
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Ağ (ethernet) kartı örnekler

2.4. Yazılım(Software): Bilgisayarın çalışmasını sağlayan program yazılım firmaları(ki bu firmaların en
büyüğü Microsoft firmasıdır) yada kullanıcıların bir programlama dili yardımıyla yazdığı her türlü
programlara verilen isimdir.
Yazılım programlardan oluştuğuna göre programın tanımının yapılması yerinde olacaktır.
2.4.1. Program:En geniş anlamda program belli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli olan işlemlerin
mantıki bir sıra içersinde peş peşe getirilmesiyle oluşan yapı olarak tanımlanabilir. Örneğin
karnımızı doyurmak amacıyla aşağıda verilen pilav pişirme süreci(Tarifi) bir programdır.
Pilav pişirme süreci
1-) pirinci ayıkla
2-) tencereye yağ koy
3-) pirinci yağ ile kavur
4-) tencere içine 1ölçü pirinç için 1,5 ölçü kaynamış su koy
5-) gerektiği kadar tuz ilave et
6-) pilav suyunu çekene kadar kaynat
Bu süreç’in 1 aşamasını en sona alırsak program amacını gerçekleştiremez(Meşhur “Ayıkla pirincin
taşını” şeklindeki atasözümüz buradan çıkmış herhalde) o halde bu süreçte her aşamanın bir
mantiki sırası mevcuttur.
Benzer bir süreçle bilgisayar programının tanımını yaparsak: Bilgisayarı çalıştırmak yada bilgisayarda
gerçekleştirilecek bir işlem süreci için bir programlama diline ait gerekli komutların peş peşe
sıralanmasıyla oluşan yapıya program denir. tanımdan da anlaşılacağı üzere bir program bir
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programlama diliyle yazılır. Aynı işlemi yapan program farklı programlama dilleriyle yazılabilir.
sonuç aynı olup komutlar değişecektir.(pilav tarifindeki aşamalar Türkçe, İngilizce, Almanca,
Fransızca dilleri ile farklı biçimde yazılabilir. fakat süreçte mantiki sıra ve işlemler değişmeyecek
aşamaların yazılışları (komutları) değişecektir)
program yazmak için kullanılan programlama dilleri, yüksek seviyeli programlama dilleri ve alçak
seviyeli programlama dilleri olarak ikiye ayrılır.

2.4.2. Source(kaynak) program:yüksek veya alçak programlama diliyle programcı tarafından
yazılan içine bakıldığında okunabilen fakat o programlama dilini bilen programcılar tarafından
anlaşılabilen ve düzenlenebilen her türlü bilgisayar programına kaynak program adı verilir.

Örnek:Bir sayının %10 unu bulan ve ekrana yazan Fortran 90 programlama diliyle yazılmış bir source
program
PROGRAM sonuc
REAL sayı,y
PRINT *,'bir sayı giriniz.'
READ *, sayı
y = sayı * 0.10
PRINT *,'girilen sayı= ', sayı
PRINT *,'ve bu sayının %10’u= ', y
STOP
END PROGRAM sonuc

Şeklinde olup, aynı program basic programlama diliyle yazılmış şekli ise

10 Input” bir sayı giriniz=”;sayı
20 y = sayı*0.10
30 Print”girilen sayı=”;sayı
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40 print”ve bu sayının %10’u=”;y
Şeklindedir.
Source program bir editör program vasıtasıyla yazılır ve hard diske saklandığında programın adı
kullanıcı tarafından verilir. Fakat programın uzantısı program fortranda yazıldığı için for biçiminde
olacaktır. programın adı programcı tarafından sayı olarak belirlenirse bu programın hard disk
üzerine kaydedilmesi durumunda hard disk üzerinde sayı.for biçiminde olacaktır.(---------.for).
Eğer aynı program basic programlama diliyle yazılırsa sayı.bas, pascal’la yazılmışsa sayı.pas ve
cobol’la yazılmışsa sayı.cob şeklinde hard diske kayıt edilecektir
Üst Seviye programlama dilleri ile yazılan programdaki komutlar (kodlar) işlemci tarafından
anlaşılamayan fakat programcının anladığı kodlardır, bu kodlar Compiler(Derleyici) denen bir
program tarafından işlenerek CPU’ un anlayacağı kodlara yani 1 veya 0 lara çevrilir. Bu kodlara
makine kodu(dili) adı verilir. Çünkü bilgisayarın içindeki tüm donanımların içindeki chiplerin
anladığı tek kod vardır buda 1 veya 0 kodudur. Yani tüm bilgiler bilgisayarın anladığı tek dil olan 1
veya 0 lara çevrilirler.bilgisayarın içinde her şey 1 veya 0 olarak işlem görür.bilgisayar içindeki
chiplerden 0.5 voltluk bir elektrik akımı geçiyorsa bunun anlamı 1, hiç akım geçmiyorsa bunun
anlamı da 0 dır. Bu 1 veya 0’lar dan herhangi birine BInary digiT(ikili gösterim) kelimesinin
kısaltılmışı olan BIT adı verilir. Kısaca bilgisayar ekranında görülen okunabilen düzeltilebilen
yorumlanabilen tüm bilgiler bilgisayar donanımı içindeki tüm elektronik devrelerde 1 veya 0’lar
dan oluşan bit’lere dönüşürler. Bu yüzden makine 1 veya 0 bitlerinden oluşan adına makine
dili(Machine code) denilen bu yapı ile çalışır.

Bir program ister yüksek seviyeli programlama diliyle yazılsın ister alçak programlama dillerinden
biriyle yazılsın sonuçta compiler(derleyici) program vasıtasıyla makine diline çevrilecektir.
Aralarındaki tek fark makine diline çevrilirken geçen sürelerdir.yani yüksek seviyeli programlama
diliyle yazılan bir programın makine diline çevrilmesi için geçen süre(t1),alçak seviyeli bir
programlama diliyle yazılan bir programın makine diline çevrilmesi için geçen süreden( t2 ) daha
fazla olacaktır. yani t1 > t2 olacaktır. makine diline çevrilmesi daha az bir süre alan alçak seviyeli
programlama diliyle yazılmış bir program daha hızlı çalışacaktır. O halde bir programı alçak
seviyeli bir programlama diliyle yazmak programın hızlı çalışmasını sağlayacağından daha
avantajlı olacaktır. Alçak seviyeli bir programlama diliyle program yazmak yüksek seviyeli
programlama dillerine göre daha zahmetli ve zordur.

2.4.3.Target(Hedef) program: Bir program ister yüksek seviyeli programlama diliyle yazılsın

ister alçak programlama dillerinden biriyle source kodları yazılsın sonuçta compiler(derleyici)
program vasıtasıyla bu kodlar(komutlar) makine diline çevrilecektir. İşte source programın
compiler(derleyici) program yardımıyla makine diline dönüştürülmüş şekline Target(hedef)
program adı verilir. Hedef programların adları source programla aynı olmakla beraber uzantıları
exe veya com şekline dönüşür. Bu programlar artık makine koduna dönüşmüş bir daha
derlenmeye ihtiyaç duymayan direkt çalıştırılabilen programlardır. O yüzden hedef programlara(-
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------.exe, --------.com) çalıştırılabilir(executable) program adı da verilir. Ve bu tanımlama şekli
daha yaygın olarak kullanılır. Bu süreç aşağıda şematik olarak verilmiştir.

2.5. Programlama Nedir
Genel olarak programlama, Kullanıcıların isteklerini karşılayacak Muhasebe, Stok, Oyun, İşletim
Sistemi gibi programları oluşturacak alt yapıyı (Kodları) hazırlamaktır. Bu alt yapıyı oluşturan
kişilere programcı denir. Bir programın çalışması demek, Mikroişlemciye daha önceden
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hazırlanmış bir kod yığınının gönderilmesi demektir. Bu kodlar işlemcinin anlayacağı
Assembler(ASM) dilinde yazılmış kısa kodlardır, Assembler(ASM) en hızlı programlama dili
olmakla beraber, kullanılması en zor programlama dilidir. Assembler(ASM) dilinde kullanılan tüm
komutlar sadece işlemciye ve donanıma hitap etmektedir ve programı yazan kişinin tüm
donanımı bilmesi gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse A markalı bir ekran kartı için yazılmış
bir program B markaları bir ekran kartında çalışmaz, çünkü donanımsal olarak farklılıklar vardır.
Assembler(ASM) dili için kısaca bilgisayarın anadili diyebiliriz, çünkü CPU sadece Assembler(ASM)
kodlarını anlayacak bir yapıya sahiptir.
PC işlemcilerinin ilk çıktığı günlerde sadece Assembler(ASM) dili olduğu için program yazmak
gerçekten çok zordu. Her değişen donanım yada işlemci için tekrar program yazılması
gerekiyordu, donanımsal zorluklar dışında yazılımsal zorluklarda vardı, Ekrana sadece A yazmak
için bile bol miktarda kod yazılıyordu. Bu tip sorunları kaldırmak için kullanılması kolay üst seviye
programlama dilleri oluşturuldu. Üst Seviye programlama dilleri ile yazılan kodlar işlemci
tarafından anlaşılamayan kodlardır, bu kodlar Compiler(Derleyici) tarafından işlenerek CPU’ un
anlayacağı kodlara Assembler(ASM) çevrilir.

Örnek :
Alçak seyiyeli programlama dili Assembler(ASM) ile ve yüksek seviyeli programlama dili BASIC Dilinde
yazılmış Ekrana A harfi yazan( aynı işlemi yapan) programların source(kaynak) kodları

ASM (Alt Seviye Dil) :

( aharfi.asm )

1. ORG 100
2. MOV AX,CS
3. MOV DS,AX
4. MOV ES,AX
5. MOV AX, B800 (Renkli Ekran Kartının Bellek Adresi (Her Ekran Kartında Değişebilir))
6. MOV DS,AX 7. MOV SI,0 ( A Harfinin Belleğe Yerleşeceği Alan )
8. MOV AL, 41 ( A Harfinin ASCII Kodu (Hex olarak)
9. MOV DS: [SI],AL ( Ekrana A Harfinin basılma anı)

BASIC (Üst Seviye Dil) : ( aharfi.bas )
10. PRINT “A”
Örnekte görüldüğü gibi Üst Seviye bir dil olan basic de Ekrana A yazmak için tek bir komut yeterli
iken, Alt seviye dil olan Assembler(ASM)’de ise çok daha fazla kod yazılması gerekir.
Üst Seviye Dillerde yazılan programların kodları her ne kadar kısa görünse de derlenip çalışan duruma
getirildiklerinde boyutları, Alt Seviye Dilde yazılan programdan daha büyük olurlar. Sebep ise
Assembler(ASM) dili ile yazılan programda hedefe direk (Çok hızlı) ulaşılırken, Üst Seviye dilde
derleme esnasında kod içine donanım ve işlemciyi tespit eden v.s. kodların eklenmesidir. Bu
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yüzden üst seviyede yazılan programlar Assembler(ASM) dilinde yazılan programdan çok daha
yavaş çalışırlar.
Üst seviye programla dilleri , yukarıdaki örneklerden de, anlaşıldığı gibi sadece bir çeviri aracıdır, tek
programlama dili Assembler(ASM)’ dır. Fakat Assembler(ASM) diline C gibi yakın olan
programlama dilleri de bazı kaynaklarda alt seviye dil olarak geçer.
Yüksek Seviye Programlama ile yazılan projelerin Source Kodları kısa, Derlenmiş halleri ise uzun
olur,Çalışma hızları ise yavaştır.
Alçak Seviye Programlama ile yazılan projelerin Source Kodları uzun, Derlenmiş halleri ise kısa olur,
Çalışma hızları ise en yüksek seviyededir.

ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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ADI-SOYADI:
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4. HAFTA
DERS NOTU
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İÇİNDEKİLER
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ÖZET (TÜRKÇE)

5 / 22

3. BÖLÜM
3. VERİ VE PROGRAMLARIN TEMSİLİ SAYI SİSTEMLERİ VE SAYI SİSTEMLERİ İLE DÖRT İŞLEM, SAYI
SİSTEMLERİ ARASINDAKİ DÖNÜŞÜMLER
Bilgisayarların donanımı sayısal cihazlar olup bilgisayarın bütün donanımları chip adı verilen
elektronik parçalardan oluştuğundan kullanıcının ekrana yazdığı okuyup anlayabildiği her türlü bilgi
bilgisayarda 1 veya 0 şeklinde temsil edilirler(1 veya 0 a çevrilirler). çünkü bilgisayarlar Sadece iki
durumu 0 veya 1 durumunu anlayabilirler. Bunu bir örnek üzerinde açıklayalım.
Kullanıcı bilgisayarda ekrana HAKAN GEL bilgisini yazdığını ve bu bilgiyi kaydetmek istediğini
düşünelim. Ekranda okuyup anlayabildiğimiz bu bilgi aslında Ram bellekte 1 veya 0 lar şeklinde
temsil edilir. kaydedildiği ortamada(Disket, Harddisk,Flash bellek.) bu bilgiler yine 1 veya 0 lar
şekline dönüştürülerek kaydedilir.

Bu dönüşümde bilgisayarlarda kullanılan ASCII tablosundaki her karekterin(harfin yada sembolün)
10’luk sayı sistemindeki kodu(sayısı), ikilik(Binary) sayı sistemine dönüştürülür bu kodlar aşağıda
verilmiştir.
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ASCII = American Standard Code for Information Interchange
ASCII TABLOSU

Dec Char
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Null
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
TAB
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US
Space

Açıklaması
( Null )
( Start Of Heading )
( Start Of Text )
( End Of Text )
( End Of Transmission )
( Enquiry )
( Acknowledge )
( Bell )
( Backsapace tuşu )
( Horizontal Tab Tab tuşu )
( Line Feed , new line )
( Vertical Tab )
( Line Form feed, new page )
( Carriage Return -enter tuşu )
( Shift Out )
( Shift In )
( Data Link Escape )
( Device Control 1 )
( Device Control 2 )
( Device Control 3 )
( Device Control 4 )
( Negative Acknowledge )
( Synchronous idle )
( End of Trans. Block )
( Cancel tuşu )
( End of Medium )
( Substitute )
( Escape tuşu )
( File Separator )
( Group Separator )
( Record Separator )
( Unit Separator )
( Space tuşu )

Hex Oct
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20

000
001
002
003
004
005
006
007
010
011
012
013
014
015
016
017
020
021
022
023
024
025
026
027
030
031
032
033
034
035
036
037
040

Bin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Dec Char
!
33
"
34
#
35
$
36
%
37
&
38
'
39
(
40
)
41
*
42
+
43
,
44
45
.
46
/
47
0
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
9
57
:
58
;
59
<
60
=
61
>
62
?
63
@
64

Hex Oct
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40

041
042
043
044
045
046
047
050
051
052
053
054
055
056
057
060
061
062
063
064
065
066
067
070
071
072
073
074
075
076
077
100

Bin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Dec Char
A
65
B
66
C
67
D
68
E
69
F
70
G
71
H
72
I
73
J
74
K
75
L
76
M
77
N
78
O
79
P
80
Q
81
R
82
S
83
T
84
U
85
V
86
W
87
X
88
Y
89
Z
90
[
91
\
92
]
93
^
94
_
95
`
96
a
97
b
98
c
99
d
100

Hex Oct

Dec

Bin

41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B

101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
120
121
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64

134
135
136
137
140
141
142
143
144

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0

128
129
130
131
132
133
134
135
136

Char
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~
Del
€

‚
ƒ
„
…
†
‡
ˆ

Hex Oct

Bin

65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

145
146
147
150
151
152
153
154
155
156
157
160
161
162
163
164
165
166
167
170
171
172
173
174
175
176
177

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

80
81
82
83
84
85
86
87
88

200
201
202
203
204
205
206
207
210

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0

0
0
1
1
0
0
1
1
0

0
1
0
1
0
1
0
1
0
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Dec Char
‰
137
Š
138
‹
139
Œ
140

141

142

143

144
‘
145
’
146
“
147
”
148
•
149
–
150
—
151
˜
152
™
153
š
154
›
155
œ
156

157

158
Ÿ
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

¡
¢
£
¤
¥
¦
§
¨
©
ª
«
¬
®
¯

Hex Oct
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
AF

211
212
213
214
215
216
217
220
221
222
223
224
225
226
227
230
231
232
233
234
235
236
237
240
241
242
243
244
245
246
247
250
251
252
253
254
255
256
257

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bin
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1

Dec
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Char
°
±
²
³
´
µ
¶
·
¸
¹
º
»
¼
½
¾
¿
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
Ï
Ğ
Ñ
Ò
Ó
Ô
Õ
Ö

Hex Oct
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6

260
261
262
263
264
265
266
267
270
271
272
273
274
275
276
277
300
301
302
303
304
305
306
307
310
311
312
313
314
315
316
317
320
321
322
323
324
325
326

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bin
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
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Dec
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

Char
×
Ø
Ù
Ú
Û
Ü
İ
Ş
ß
à
á
â
ã
ä
å
æ
ç
è
é
ê
ë

Hex Oct
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB

Decimal(Dec) :
Character Codu(Char):
Hexadecimal(Hex) :
Octal(Oct):
Binary(Bin):

327
330
331
332
333
334
335
336
337
340
341
342
343
344
345
346
347
350
351
352
353

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bin
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1

Dec
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Char
ì
í
î
ï
ğ
ñ
ò
ó
ô
õ
ö
÷
ø
ù
ú
û
ü
ı
ş
ÿ

Hex Oct
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

354
355
356
357
360
361
362
363
364
365
366
367
370
371
372
373
374
375
376
377

Bin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10’luk sayı sistem
Karekter ekrana yazılabilen herhangi bir harf veya sembol
16’lık sayı sistemi
8’lik sayı sitemi
2’lik sayı sistemi

Tüm bilgisayar dünyasında standart olarak kabul edilen ve her bir karaktere karşılık gelen sayısal
değerlerin belirlendiği ASCII (American Standart Code for Information Interchange) isminde
karakter tablosu kullanılır. Tüm bilişim dünyasında ASCII standardının kullanılması, farklı yörelere
ve kurumlara ait uygulamalara ortak bir zemin sunar.
Bu tablo 1963 yılında ANSI tarafından oluşturulmuştur. ASCII, kişisel veya kurumsal tanımlamalarında
önüne geçen bir standarttır. Temelde 128 adet olan (33 adet basılamayan 95 adet basılabilen)
karakter sayısı, genişletilmiş ASCII tablosunda toplamda 256 adete ulaşmıştır. Bu genişletilmiş
tablo dahi birçok dildeki çeşitli karakterleri tanımlamada eksik kalmaktadır. Bu eksiklikleri
karşılamak için ASCII karakter tablo varyasyonları kullanılmaktadır. Örneğin Kuzey Amerika, Batı
Avrupa, Avustralya ve Afrikaya ait uygulamalarda ISO8859-1 olarak bilinen ASCII tablosu
kullanılmaktadır.
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1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Şimdi de HAKAN GEL yazısının hard disk’e kaydı sırasında buradaki karakterlerin desimal sayı
sistemindeki kodlarının nasıl binary sisteme yani 1 veya 0’lara nasıl dönüştürüldüğünü gösterelim.

Bilindiği gibi desimal(10’luk) ve binary sistemde aşağıdaki gibi basaklar mevcuttur.

O halde problem yazılan cümleye ait kodların(desimal sayıların) binary(ikilik) sisteme dönüşmesi
şeklindedir ve aşağıda gösterilmiştir.
H
 72(……….)2
A
 65(……….)2
K
 75(……….)2
A
 65(……….)2
N
 78(……….)2
Boşluk  32(……….)2
G
 71(……….)2
E
 69(……….)2
L
 76(……….)2
Bunun işlemin matematikte karşılığı örneğin H harfi için (72)10 = (………)2 şeklindedir. Matematikte bu
işlem verilen sayının 2’ye sürekli bölünmesi biçiminde yapılmaktadır. Bilgisayarda ise bu işlem
aşağıdaki biçimde yapılmaktadır.
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Örneğin H harfinin kodu olan 72 için işlem süreci söyle olacaktır. 72 sayısının içinde kırmızı ile
gösterilen basamaklardan en büyük olanı 64’ü çıkarıp bu basamağın altına var anlamında 1(mavi)
konulur ve 72’den 64 çıkarılarak.72-64 = 8 elde edilir. Elde edilen 8 sayısının içinde kırmızı ile
gösterilen basamaklardan en büyük olanı 8 çıkarılarak bu basamağın altına bu basamağın varlığını
göstermek üzere 1 konulur ve 8-8 = 0 elde edilir. 0 değeri elde edildiğinde süreç bitmiş olur.
Olmayan diğer basamaklar için yokluğu göstermek amacıyla 0 konularak H harfi için süreç
tamamlanır. Diğer harflere ait desimal kodlar için benzer süreç uygulanarak binary(ikilik) kodlar
elde edilir.

İşte bu bilgi hard diske kaydedilirken 1 olan kodlarda hard diskin okuma yazma kafası harddiske 0.5
voltluk bir akım gönderir(dokunur) 0 larda ise hiçbir şey yapmaz. Bu dosyayı hard diskten
yüklerken bu işlemlerin tam tersi olur. Yani 1’lere ait basamaklar toplanarak decimal kod elde
edilir ve bu koda ait karekter ASCII tablosundan elde edilerek karekterler ekrana getirilir.
anlatıldığı gibi bilgisayar kullanıcının ekrana yazdığı bilgileri kaydetmez bu bilgilere ait kodları
ikilik siteme çevirerek kaydeder. Okurken de tam tersi işlem yaparak bilgileri ekrana getirir. Bu
ikilik kodlar her karekter için ASCII tablosunda verilmiştir. İste bu 1 veya 0’lardan herhangi birine
Bİnary digiT(ikili gösterim) ifadesinin kısaltılmışı olan BIT adı verilir.
Her karakter 8 adet BIT ile aşağıdaki biçimde ifade edilir. işte 8 adet BIT’in bir aradaki ifadesine bir
Byte denir
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Bu bilgilerin özetlenmiş tablo hali aşağıdaki verilmiştir.

Bellek Birimi
Bit (Binary Digit)
BYTE
KiloByte (KB)
MegaByte (MB)
GigaByte (GB)
TeraByte (TB)

Kapladığı Alan
Bilgisayarda en küçük birim Bit'tir.(0 veya 1)
8 Bit (1 0 01
1024 BYTE
1024 KB
1024 MB
1024 GB

Yukarıdaki bellek birimlerinden bazılarını byte cinsinden ifade edecek olursak;
Bellek Birimi
KiloByte (KB)
MegaByte (MB)
GigaByte (GB)

Byte cinsinden kapladığı alan
1024 BYTE
1.048.576 Byte
1.073.741.824 Byte

Bütün bilgisayar terminolojisinde kapasite ölçüsü olarak bu kavramların önemi büyüktür.
3.1. Sayı Sistemleri
Dijital elektronikte dört çeşit sayı sistemi kullanılmaktadır. Bunlar :
a) Desimal Sayı Sistemi (10 luk sistem)
b) Binary Sayı Sistemi (2’lik sayı sistemi)
c) Oktal Sayı Sistemi(sekizlik sayı sistemi)
d) Hexadesimal Sayı Sistemi(16’lık sayı sistemi)
3.1.1. Desimal Sayı Sistemi :
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Desimal sayı sistemi normal sayma sayılarından oluşur. Yani, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sayılarından oluşur.
On adet sayı bulunduğu için bu sayı sisteminin tabanı 10'dur. (15810) şeklinde yazılır. Bu sayı
sisteminde dört matematiksel işlem bilindiği gibidir.
3.1.2. Binary Sayı Sistemi :
Binary sayı sisteminde iki adet sayı bulunur. Bunlar 0 ve 1 dir. Bu yüzden Binary sayı sisteminin
tabanı 2'dir. (10112) şeklinde yazılır.Aşağıda Binary sayı sistemi ile toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemleri görülmektedir.

3.1.2.1. Binary sayının Desimal sayıya çevrilmesi :
1012 Binary sayısını Desimal sayıya çevirelim.
22=4

21=2

20=1

1

0

1

1 x 2 2 + 0 x 2 1 + 1 x 2 0 => 1 x 4 + 0 x 2 + 1 x 1 = 4 + 0 + 1 = 5 10 bulunur.
3.1.2.2. Desimal sayının Binary sayıya çevrilmesi :
Desimal sayı Binary sayıya çevrilirken Binary sayının tabanı olan 2'ye bölünür. 910 Desimal sayısını
Binary sayıya çevirelim.

İşlem

Bölüm

Kalan

0

9:2

4

1

0

1

4:2

2

0

1

0

2:2

1

0

Dec

Char

0

Null

0

0

0

0

0

0

1

SOH 0 0

0

0

0

0

2

STX

0

0

0

0

Bin
0

0

0


9

1:2
TAB

0

0

0

0

1

0

0

1

1



İşlem

Bölüm

Kalan



255 : 2

127

1

252

ü

1 1 1 1 1 1 0 0

127 : 2

63

1

253

ı

1 1 1 1 1 1 0 1

63 : 2

31

1

254

ş

1 1 1 1 1 1 1 0

255

ÿ

1 1 1 1 1 1 1 1
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31 : 2

15

1

15:2

7

1

7:2

3

1

3:2

1

1

1:2

1

Tablodan görüldüğü gibi 9 sayısı 2 'ye bölünür. Bu işlem bölüm sıfır olana kadar devam eder.
Kalan kutusundaki rakamlar aşağıdan yukarı doğru alınarak yan yana yazılır. Sonuç = 10012
3.1.3. Oktal Sayı Sistemi :
Oktal sayı sisteminde de 8 adet rakam bulunmaktadır. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7'dir. Taban sayısı
8'dir. (1258) şeklinde gösterilir. Aşağıda Oktal sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
işlemleri görülmektedir.

3.1.3.1. Oktal sayının Desimal sayıya çevrilmesi :
(25) 8 oktal sayısını desimal sayıya çevirelim.
81=8

80=1

2

5

2 x 8 1 + 5 x 8 0 => 2 x 8 + 5 x 1 = 16 + 5 = 21 10 bulunur.
3.1.3.2. Desimal sayının Oktal sayıya çevrilmesi :
Desimal sayı Oktal sayıya çevrilirken Oktal sayının tabanı olan 8'e bölünür. 8410 Desimal
sayısını Oktal sayıya çevirelim.
İşlem

Bölüm

Kalan

84 : 8

10

4

10 : 8

1

2

1:8

1

Tabloda görüldüğü gibi 84 sayısı 8'e bölünür. Daha sonra bölüm kutusundaki sayı tekrar 8'e
bölünür. (Bölüm sıfır olana kadar). Kalan kutusundaki sayılar aşağıdan yukarı doğru alınarak
yan yana yazılır. Çıkan sayı oktal sayıdır. Sonuç = 1248
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3.1.4. Hexadesimal Sayı Sistemi :
Hexadesimal sayı sisteminde 16 adet rakam bulunur.Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
F'dir. Tabanı ise 16'dır ve (1D2A)16 şeklinde yazılır. Aşağıda Hexadesimal sayılarlar toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri görülmektedir.

3.1.4.1. Hexadesimal sayının Desimal sayıya çevrilmesi :
4F816 sayısını Desimal sayıya çevirelim.
4 x 16 2 + F x 16 1 + 8 x 16 0 => 4 x 256 + F x 16 + 8 x 1 = 1024 + 240 + 8 = 1272 10 bulunur.
Hexadesimal sayılarla hesap yapılırken harf olarak belirtilen sayıların rakama çevrilerek
hesap yapılması daha kolay olacaktır. Örneğin (C = 12 , A = 10 , F = 15) gibi.
16 2 = 256

16 1 = 16

16 0 = 1

4

F

8

3.1.4.2. Desimal sayının Hexadesimal sayıya çevrilmesi :
Desimal sayıyı Hexadesimal sayıya çevirirken, Desimal sayı Hexadesimalin tabanı olan 16'ya
bölünür. 10010 Desimal sayısını Hexadesimal sayıya çevirelim.
İşlem

Bölüm

Kalan

100 : 16

6

4

6 : 16

6

Desimal sayı, bölüm sıfır olana kadar 16'ya bölünür. Daha sonra kalan kutusundaki sayılar
aşağıdan yukarı doğru alınarak yan yana yazılır. Sonuç = 6416
3.1.5. Sayı Sistemlerinin Eşitlikleri :
Aşağıda, tüm sayı sistemlerinin birbirlerine olan eşitlikleri görülmektedir.
Sayı Sistemleri
Desimal

Binary

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1

15
0000
1111
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0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

Oktal

0

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

Hexadesimal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

BÖLÜM 4
4. BİLGİSAYARLAR VE YAZILIM

4.1. Yazılım Nedir? :
Hem bilgisayar sistemini oluşturan donanım birimlerinin yönetimini hem de kullanıcıların
işlerini yapmak için gerekli olan programlardır. Yazılım olmaksızın bir bilgisayar sistemi, bir takım
elektronik kartlar, kablolar ve mekanik bazı parçalardan ibaret bir cihazdır. Bir bilgisayar sistemi,
üzerine işletim sistemi (Operating Systems) ve onun üzerine de diğer yazılımların yüklenmesi ve
çalıştırılmasından
sonra
gerekli
işlevleri
yerine
getirebilmektedir.
Bilgisayar yazılımları genel olarak 2 ana grupta incelenebilir.
1-Sistem Yazılımları (System Software)
2-Uygulama Yazılımları (Application Software)
Sistem Yazılımları (System Software); bilgisayarın kendisinin işletilmesini sağlayan, işletim sistemi,
derleyiciler (compilers) (Yazılım programında, yazılan programı makine diline çeviren program),
çeşitli
donatılar
(facility)
gibi
yazılımlardır.
Uygulama Yazılımları (Application Software); bu kullanıcıların işlerine çözüm sağlayan örneğin çek,
senet, stok kontrol, bordro, kütüphane kayıtlarını tutan programlar, bankalardaki müşterilerin
para
hesaplarını
tutan
programlar
vs.
gibi
yazılımlardır.
Bütün sistem programları içinde en temel yazılım işletim sistemidir ki, bilgisayarın bütün donanım ve
yazılım kaynaklarını kontrol ettiği gibi, kullanıcılara ait uygulama yazılımlarının da çalıştırılmalarını
ve denetlenmelerini sağlar.
5.2. İşletim Sistemi Nedir?

İşletim sistemini tanımlamadan önce sistemin tanımını yapmak işletim sistemini anlamamıza
büyük katkılar sağlayacaktır.
Sistem:Belli bir amacı gerçekleştirmek için birbirleriyle ilişkili olan cisim veya varlıkların
biraraya getirilmesiyle oluşan yapıya verilen isimdir.bu nedenle sistem ‘bir araya gelme’
anlamını taşıyan Latince systeme’dan türetilmiştir. Örneğin insan vücudu iskelet, kalp,ciğer,
kafa,kol,bacak,göz,kulak,burun ve bu gibi öğelerden oluşup birbirleriyle ilişki içinde olan ve
bir araya getirilmiş biçimine vücut adı verilen bir sistemdir.bu öğelerin her birinin farklı
görevleri olmasına rağmen birbirleriyle ilişki içinde olup bizi(vücüdumuzu) yaşatmak için
çalışmaktadırlar. Benzer bir biçimde bir arabadaki tüm parçaların bbir araya gelerek ilişkili
biçimde çalışması da bir sistem olarak ele alınır. Bu tip sistemler kapalı sistem olarak
adlandırılır. Öğelerin her biri alt sistem olarak ta adlandırılabilir.sistemdeki her öğenin ayrı bir
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çalışma şekli ve biçimi olmasına karşılık öğeler etkileşimli bir biçimde sistemin amacının
yerine getirilmesi için çalışırlar. Her sistem daha büyük başka bir sistemin parçasıdır.
Mükemmel bir organizma olan insan vücudunda, vücudun yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı ve yeterli
seviyede devam ettirebilmesi için bütün organların sağlıklı olarak çalışması gerekir. Organların
sağlıklı ve birbirleriyle uyumlu hareket etmeleri sistemlerin sağlıklı olmasını, vücudumuzdaki
sistemlerin sağlıklı çalışması da bütün vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar.
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İşletim sistemleri, bilgisayarınızı kullanmak ve daha kolay işlem yapabilmek, bilgisayarınıza
bağlı birimleri (faks modem, CD-ROM, yazıcı vs.) yönlendirebilmek, bilgisayarınızdaki
programları komut etmek gibi işlemleri gerçekleştirebilmek için kullandığımız gelişmiş
yazılım programlarıdır.
Bilgisayarınız tek başına sadece veri işlemek için gerekli olan elektronik parçaları
(Anakart, ekran ve ses kartları, faks modem, harddisk vs.) içeren bir donanımdır (hardware).
Bu donanıma, ihtiyaca göre yazıcı (printer), tarayıcı (scanner) gibi birimlerde eklenebilir. Bu
şekliyle bir donanımdan ibaret olan bilgisayarı komutlarla yönlendirip, veri işlemek, veri giriş
çıkışı sağlamak gibi işleri yapmayı sağlayan, daha doğrusu "bilgisayarınızın bilgisayarlık
yapmasına olanak veren" yazılımlar birer işletim sistemidir. Bu tür yazılımlar, bilgisayar
üretildikten sonra yüklenir ve silinip tekrar yüklenebilir. Bilgisayar açıldığında bu yazılım
devreye girer ve bundan sonraki tüm işlemlerinizi bu yazılım üzerinden yürütürsünüz.
Bu programlardan bazıları çalıştırılabilir program(uzantısı exe yada com) şeklinde olup
diğerleri ise farklı uzantılarda olcaktır. Örneğin Windows işletim sistemine ait klasör içinde
dosya çeşitlerinden bazıları aşağıdaki ekranda verilmiştir.

O halde işletim sistemini başka bir biçimde tanımlarsak: işletim sistemi bilgisayarı
çalıştırmak üzere tasarlanmış birbirleriyle ilişki içinde bulunan çalıştırılabilir(uzantısı exe,
com) veya çalıştırılamayan (uzantısı exe ve com haricindeki bütün dosyalar) genellikle
program yazılım şirketlerinin(Microsoft gibi) yazıp bir araya getirdiği programların tümüne
verilen isimdir. Nasıl ki tüm organlarımız vücudumuzu meydana getiriyor ve bu vücuda bir
isim konuyorsa(Ahmet, Mehmet,vs) aynı biçimde bilgisayarı çalıştırmak(işletmek) için
tasarlanan ve bir araya getirilen adına işletim sistemi denilen programlar topluluğuna da
benzer biçimde isimler konulmaktadır.(Dos,Microsoft Windows, Linux, vb)
İşletim sistemlerine örnek verirsek: Microsoft Windows, Linux, DOS (İlk işletim sistemidir),
Unix, OS/2 olarak sayabiliriz. Genel olarak en yaygın kullanılanları Windows ve Linux
işletim sistemleridir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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5.2.1. İŞLETİM SİSTEMLERİNİN TARİHÇESİ

İlk gerçek “Sayısal Bilgisayar” İngiliz matematikçilerinden Charles Babbage (17921871) tarafından tasarlanmıştır. Ancak onun yaşadığı yıllarda teknoloji yetersizliklerinden,
tasarladığı makinelerde işletim sistemleri mevcut değildi.
5.2.1.1. Birinci Nesil İşletim Sistemleri (1945-1955)

Babbage’ ın başarısızlıkla sonuçlanan çalışmalarından sonra, II. Dünya savaşına kadar
olan dönemde yok denecek kadar az bir gelişme olmuştur. 1940’ lı yıllarda ise, Harvard
Üniversitesinde Howard Aiken; Princeton Üniversitesinde, John Von Neumann ve Amerika
ile Almanya’ daki bazı diğer araştırmacıların çalışmaları sonucunda vakum tüpleri
kullanılarak sayısal bazı makinelerin geliştirilmesi mümkün olabilmiştir. Ancak bu geliştirilen
makineler son derece büyük ve odalar dolusu on binlerce vakum tüplerinden yapılmış ve
bugün evlerde kullanılan bilgisayarlardan yüzlerce kez daha yavaş çalışmaktaydılar.
Bu dönemde makinenin hem tasarımını yapan, hem imalatını yapan, hem programlayan, hem işleten
ve hem de bakımını yapan hep aynı küçük bir gruptu. Bütün programlama, kontrol panelindeki
ilgili yerlere, ilgili kabloları takarak makine dili ile yapılırdı. İşletim sisteminin ise adı bile
anılmamaktaydı. Sonraları 1950’ li yılların başında kartlı makinelerin gelişmesi ile programların
kartlara yazılıp
http://www.bilgisayardershanesi.com/isletimsistemlerinintarihi.htm 15.09.2009

5.2.2. İŞLETİM SİSTEMLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
5.2.2.1. Proses (Process)
Bir işletim sisteminde anahtar kavram Proses’ dir. Bir proses temel olarak “çalıştırılmakta
olan bir program” dır. “Çalıştırılabilir bir program”, programın verileri, program sayacı, ve diğer
bölümlerinden oluşan bir “veri yapısı” şeklindeki çatıdır.
Proses, yukarıda da belirtildiği gibi, bir “programın işletimi” ne verilen isimdir. Bir
“kaynak program” durgun bir komutlar dizisi şeklinde bulunurken, proses bu komutlar dizisinin
işletilmesi anındaki durumuna verilen isimdir. Kişisel bilgisayarlarda (PC), genellikle ortam tek
kullanıcılı olmasına rağmen, zaman zaman işletim sistemine ilişkin prosesler de işletime
alınmaktadır. Ancak yine de bu bilgisayarlarda çalışan işletim sistemlerinin bazılarının (MS-DOS)
gibi tek iş düzeni (monoprogramming), bazıları ise kullanıcının kendisine ait farklı programları aynı
anda işletime alabilmeleri nedeni ile (Windows işletim sistemi gibi) çok görevli (multitasking)
özelliği taşıdığı söylenebilir.
Çok kullanıcılı olan, (multiuser) ve çok iş düzeni (multiprogramming) uygulanan
sistemlerde ise, aynı anda birden çok işin işletilmesi zorunluluğu, CPU, bellek ve diğer sistem
kaynaklarının bu işler (prosesler) arasında paylaştırılmasını gerektirir. Bu sistemlerde bu nedenle
proses işletimi daha karmaşık bir hal alır.
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5.2.2.2. Dosyalar (Files)
İşletim Sisteminin temel bir fonksiyonu, disklerin, çevre üniteleri vs. ile ilgili özelliklerini
tutmaktır. Dosya (file) yaratmak, okumak veya yazmak için sistem çağrılarına ihtiyaç vardır. Bir
dosya okunmadan önce mutlaka açılmalıdır. Dosyalar ile ilgili bilgiler “ Dizinler (Directory)”
şeklinde bir yapıdır.
Prosesler ve dosyalar hiyerarşik (iç içe dallanmış) bir yapıdadır. Ancak, proselerdeki
hiyerarşi, dosyalardaki kadar derin ve kalıcı değildir. Proseslerin hiyerarşik yapıdaki yaşamları en
fazla birkaç dakika sürerken dosyaların hiyerarşik durumdaki yapıları yıllarca sürebilir.
5.2.2.3. İş (Job)
Kullanıcıların, bilgisayar sisteminde bağımsız bir bütün olarak
işlenmesini istedikleri hizmetler kümesine “İş (Job)” denilebilir.
gönderilen işler, bir veya birden fazla programın ayrı ayrı işletileceği
İşler genellikle adımların art arda uygulanacağı biçimde düzenlenir.
sonuçlanması üzerine işletime girer.

ve belli bir sıra dahilinde
Bilgisayarın sistemlerine
alt adımlardan oluşabilir.
Her adım, bir öncekinin

Bir örnek verecek olursak, günümüzdeki işletim sistemi olan MS-DOS işletim sisteminde
“*.bat” uzantılı dosyalar bir anlamda iş adıyla adlandırılabilir.
5.2.2.4. İstemci / Sunucu (Client/Server)
Modern İşletim Sistemlerin de genel eğilim, çekirdek (kernel) (DOS’ daki Command.com gibi
düşünülebilir) en düşük düzeye indirip kullanıcıları etkileyen utility (yardımcı program) leri
zenginleştirmektir. Örneğin, bir dosyadan bir blok bilgi okumak için bir istek talebi olsun. Bu
durumda istemci proses’ i (client process), dosya sunucusuna (file server) bir istem gönderir. File
server işi yapar ve sonucu işlemciye gönderir.

Bu model de Kernel (Çekirdek) istemcilerle sunusular arasında iletişimi sağlar. İşletim
sistemini, “file server”, “proses server”, “memory server” gibi parçalara bölmek yönetimi
daha kolaylaştırmıştır. Örneğin bir yazılım hatası (bug) sebebiyle sistemdeki “file server” in
çalışmaz duruma gelmesiyle, dosya servisi durur ama sistemin tümü çökmemiş olur.
5.2.2.5. Terminal (Sonda Bulunan)

Modern İşletim Sistemlerinde, istemci konumunda olan ve son uç olarak bulunan
sistemlerdir. Fakat bu sistemler, iki türlüdür. Bunlardan birisi şu an kullanmakta olduğumuz
şekli ile olandır. Yani, kendi işletim sistemini kullanarak istemci konumunda olanlardır.
Diğeri ise, sistemi olmayan yani sadece monitör ve klavyeden oluşan sistemlerdir. Bunlara
Dumb Terminal (aptal terminal) denir ve bunlar kendi içinde, özel kartla küçük bir server’ a
bağlı olarak çalışır ve istemci durumunda bulunur. Örnek olarak bankalardaki memurların
kullandığı bilgisayarları gösterebiliriz.
5.2.2.6. Boot (Yeniden Başlatma)
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İşletim sisteminin yaptığı işler bitirilip veya kayıtları tutularak yarıda kesilip işletim
sisteminin tamamen kapatılması veya elektriğinin kesilip yeniden verilmesi ve işletim
sisteminin yeniden başlatılmasıdır.
http://www.bilgisayardershanesi.com/isletimsistemlmerikavramlari.htm 15.09.2009

5.2.3 İŞLETİM SİSTEMİNİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Bir işletim sistemi bir anda yalnızca bir kullanıcının bilgisayarı kullanmasına izin veriyor ve
birden çok kullanıcının kullanmasına izin vermiyorsa, böyle bir işletim sisteminden bir grup
çalışanın ortak kullanım sağlaması mümkün olmaz. Buna benzer olarak örneğin bir kullanıcı aynı
bilgisayar üzerinde birden fazla programı aynı anda işletime almak istiyorsa, o işletim sisteminde
“çok görevlilik” (Multitasking) özelliğinin bulunmasını aramalıdır.
İşte bunun gibi işletim sistemlerinin bir kısmında bulunan bir kısmında bulunmayan
çeşitli özellikler, özellikle endüstride bir işletim sisteminden bahsedilirken üzerinde en fazla
konuşulan hususları oluşturmaktadır. Bu nedenle endüstrideki günlük konuşma dilinde çok geçen
bazı kavramlar incelenecektir.
5.2.3.1. Batch Processing (Yığın İşleme)
İşletim Sistemine, okutulan programlar (Spooling sahası) denilen ve disk üzerindeki özel
bir alanı kapsayan bölüme sıra ile ve arka arkaya okutulup biriktirilmeye ve sonra bu saha da
derlenmek ve çalıştırılmak için bekleyen programların sıra ile derleme ve çalıştırılma işlemine
tabii tutulması yöntemine geçildi. İşte bu yöntem “yığın işlem” in (Batch Processing) temellerini
atmış oldu.
Yığın İşlem, bilgisayar sistemlerinin daha verimli kullanılmalarını sağlayarak, iş başına
düşen sistem giderlerini azaltmıştır. Ancak bu olumlu yönünün yanı sıra 2 önemli sakıncası vardır.
Bunlardan ilki iş yönetiminin durgun ve iş denetim dilinin olanakları ile sınırlanmış olmasıdır.
Kullanıcı işletimde oluşan hataları çözümlemek için işin sonuçlanıp sonucun kendisine dönmesini
beklemek zorundadır. Yani, işletim kullanıcının tamamen kontrolü dışındadır. İkinci sakınca, çoğu
işletim ortamında işler sonuçlanmış olsalar bile çıktıların kullanıcıya ulaşması saatler
sürebilmekte, buda verimliliği azaltmaktadır.
Kişisel bilgisayarlardaki “MS-DOS” işletim sisteminde “Batch Processing” yığın işleyen
programları çalıştıran komutların bir dosya içine arka arkaya (ardışık) yazılması ile oluşan tek bir
dosyanın çalıştırılması ile sağlanır. Bu dosya *.BAT uzantılı bir dosyadır. Örneğin, “Autoexec.bat”
dosyası DOS yüklenirken otomatik olarak çalışan ve bu dosyanın içinde ardışık olarak yazılı
durumda olan her deyimi sıra ile işleten bir nevi “Batch Processing” işidir.
5.2.3.2 İnteractive Processing (Etkileşimli İşlem)
Etkileşimli işlem kullanıcılara, işlerini dinamik biçimde yönetme, çalıştırılan programların
sonuçlarını doğrudan elde edip, her an müdahale edebilme olanağı sağlayan çalışma türüne ilişkin
bir özelliktir. Bu çalışma türünde kullanıcılar, bir işin çalışma süreci boyunca işe, monitör ve klavye
vasıtası ile her an müdahale edebilmektedirler. Yani bir başka söylemle, ekran başında oturan bir
kullanıcının bilgisayara bir komut vermesi ve o komuta bilgisayardan yanıt alması türünde, bir
nevi karşılıklı konuşma yapar gibi çalışma biçimine “Etkileşimli İşlem” denir.
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Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, kullanıcılar program geliştirme, metin dosyaları
oluşturma, program derleme ve test etme, veri tabanı sorguları işletme, bilgisayar ağı komutları
girme, internet servislerini kullanma gibi kısa süreli işlerini Etkileşimli İşlem olarak yürütürler.
Bu yöntemin kullanıldığı işletim sistemleri tek kullanıcılı bir PC olabildiği gibi birlikte
çalışan kullanıcı sayısı oldukça fazla olan bir ana bilgisayardaki işletim sistemi de olabilir. Terminal
başındaki veya kişisel bilgisayar başında oturan kullanıcının çalışma şekli buna örnek olarak
verilebilir. Etkileşimli işlemde, hizmet süreci:
a)

İşlenecek bilginin bilgisayara yöneltilmesi

b)

İşletim için beklemesi

c)

İşletim

d)

Sonuçların dökümü

e)

Kullanıcının inceleme süreci

Biçiminde 5 evreye ayrılır. Bilginin girilmesinden başlayarak, sonuçların dökümüne kadar geçen süre,
Yanıt Süresi (response time) olarak adlandırılır. Yanıt süresi, işletim için gereksenen süreler kadar,
işletim evresine geçmek için beklenen süreyede işletim dilimleri arasında ana işlem biriminin
(CPU) başla kullanıcılara servis verdiği zamanlarda bu kullanıcının CPU’ yu beklediği sürelere de
bağlıdır. Etkileşimli işlemde işletim sisteminin önemli fonksiyonlarından biri bu dilimlerin,
kullanıcıların hiç birini fazla bekletmeyecek biçimde adil dağılmasını sağlamaktır. Yanıt süresi için,
kesin bir üst sınırın çizildiği etkileşimli uygulamalar, yani uygulamaların yürütülebilmesi için
tahammül edilebilir en uzun sürenin ne kadar olabileceğinin belirlenmesi, Gerçek Zamanlı (Real
Time) sistemlerde yapılır.
5.2.3.3. On Line Processing (Çevrim İçi İşlem)
“On Line” işlem, otomasyon (bankacılık işlemi gibi) uygulamalarında verilen sisteme sunuluş biçimini
tanımlayan bir terimdir. Eğer veriler bilgisayar sistemine doğrudan bir biçimde ve işin sahibi
tarafından bizatihi aktarılıyorsa yapılan uygulamaya On Line Processing denir.
Bu tür çalışma biçiminde bilgisayar sistemine bağlı uç birimlerde (başka illerdeki banka
şubesindeki çalışanlar gibi), menüler aracılığı ile belirli bir otomasyon projesine yapılması istenilen
bir işin gerçekleştirilmesi amacı ile veriler girilir. İşlemde bilgisayar sistemi tarafından anında
uygulanır.
Örneğin bankacılık uygulamalarında müşteriler tarafından bankamatik cihazlarından
geçekleştirilen para çekme, para gönderme, borsa işlemleri yapma gibi değişik bankacılık
işlemlerine ilişkin veriler telefon hatları aracılığı ile doğrudan uygulamanın yürütüldüğü bilgisayar
sistemine ulaşıyorsa yürütülen uygulama “On Line” işlemdir.
5.2.3.4. Off Line Processing (Çevrim Dışı İşlem)
Off Line Processing, On Line İşlemlerin bir noktaya kadar uygulanıp daha sonrasında
Batch Processing olarak yürütüldüğü uygulamalardır denilebilir. Belli bir mekan içinde bulunan
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bilgisayar sitemine veriler doğrudan girilmek suretiyle belli bir süre On Line olarak yürütülen
otomasyon projesinde, biriktirilen veriler bir süre sonra asıl bilgisayar sistemine topluca
aktarılarak işlenirse bu tür uygulamalara Off Line Processing adı verilir.
Örneğin, bir şehirdeki fabrikanın departmanlarındaki terminallerinden bir takım satış,
envanter, sipariş gibi veriler fabrikanın merkezindeki bilgisayar sisteminde anında işlenirler.
Akşama kadar girilen bu veriler daha sonra, fabrikanın bilgisayar sisteminden bir başka şehirdeki
genel müdürlük binasında bulunan asıl bilgisayar sistemine aktarılırsa, yürütülen bu uygulama
biçimine Off Line İşlem adı verilmektedir.
5.2.3.5. Serial Processing (Seri İşleme)
Kişisel bilgisayar için kullanılan çoğu tek kullanıcılı (Single User) işletim sistemi, temel
olarak Serial Processing yapmaktadır. Bu özellik, kullanıcının, komutları yada çalıştırmak istediği
programların isimlerini klavye aracılığı ile arka arkaya girmesi yoluyla gerçekleşir. Kullanıcının
yapmak istediği işleri bilgisayar ortamına birbiri ardı sıra aktarması işlemi Seri İşleme olarak anılır.
Örneğin, kişisel bilgisayarlardaki Ms-Dos işletim sisteminin bir kullanıcı kullanırken doğal
olarak bir Seri İşlem uygulamaktadır. Çünkü, kullanıcı bir program çalıştırıyorsa bir sonraki
yapmak istediği işi ancak bu programın çalışması tamamlanıp bittikten sonra uygulayabilecek,
ondan sonrakini de ikincinin tamamlanıp bitmesinden sonra ancak yine yöneltebilecektir.
Böylelikle yapılmak istenen işler kullanıcı açısından birbiri ardı sıra seri olarak bilgisayara
yöneltilebildiği için bu tür bir kullanım biçimi seri işleme olarak adlandırılır.
5.2.3.6. Monoprogramming (Tek İş Düzeni)
Monoprogramming yani tek iş düzeni, bir anda, bir işletim sisteminin yalnızca bir
programı çalıştırabilmesidir. Bu yöntemde kullanıcı, CPU’ yu tümü ile tek başına kullanmaktadır.
İşletimde oluşan hatalar, başka bir kullanıcıya yansımayacağı için, korunma önlemleri yalnızca
İşletim Sistemi ile kullanıcı arasında ön görülür. Ancak, verimlilik düzeyi düşük bir özelliktir.
Bugüne kadar endüstride yerleşmiş olan PC’ ler de örneğin MS-DOS işletim sistemi
ortamında bir muhasebe paket programının çalıştırılması gibi uygulamalar bu türdendir. PC’ ler
de kullanılan MS-DOS işletim sistemi bilgisayarın CPU’ yu Monoprogramming özelliği ile
kullandırmaktadır. Çünkü zaten tek kullanıcılı olduğundan, başka kullanıcıların da aynı bilgisayarı
kullalanabilmelerine olanak tanımadığı gibi aynı kullanıcının aynı anda başka programların da
işletilmesine mümkün kılmadığından, bir anda yalnızca bir kullanıcının bir programı işlete
bilmekte, dolayısı ile tek iş düzeni (monoprogramming) ortamı olmaktadır.

5.2.3.7. Time-Sharing Systems (Zaman Paylaşımı)
İşletim Sisteminde zaman paylaşımı, genel program geliştirme ortamına ek olarak,
bilgisayar destekli tasarım ve metin işleme (text processing) sistemlerinde yaygın olan,
Multiprogramming ve Multiuser özelliklerini kapsayan bir yaklaşımdır. Multiuser sistemlerin
başlıca özelliklerinden bir tanesi, özellikle Time-Sharing desteği sayesinde de iyi bir yanıt süresi
(response-time) göstergesi sağlamasıdır. İşletim sisteminin bu özelliği sayesinde, her kullanıcı,
Mainframe sisteme tümü ile yalnız kendisi sahipmiş gibi çalışsa da, aslında time-sharing özelliği
sistem kaynaklarını eşit bir şekilde kullanıcılara paylaştırma amacını taşır.
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Bu yaklaşımda programlara belli zaman aralıklarında CPU’ yu kullanma hakkı verilir. Bu
sürenin sonunda da program, (ya da kullanıcı) tekrar CPU kullanma sırasının kendisine gelmesini
beklemesi için, bir bekleme kuyruğuna koyulur. Zaman paylaşımlı sistemlerde bellek yönetimi,
birlikte çalışan programların birbirlerinden izolasyonunu ve bellek korunmasını iyi bir şekilde
sağlar.
5.2.3.8. Multiprogramming (Çok İş Düzeni)
Çok kullanıcılı bilgisayar sisteminde, bir çok farklı kullanıcılara ait işler aynı anda işletime
alınabiliyorsa, bu işletim sistemi ortamına “Multiprogramming” yada çok iş düzeni denir.
Multiprogramming başlangıçta, CPU’ nun boş olarak beklediği süreleri değerlendirmek için
tasarlanmıştır. Sistemde çalışan bir kullanıcıya ait herhangi bir iş, bir Giriş/Çıkış (I/O) veya başka
bir nedenle beklemeye geçtiğinde, CPU’ nun başka bir kullanıcının programını işletmeye tahsis
edilmesini (atanması) ve böylece bu pahalı birimden daha fazla yararlanılması amaçlanmıştır. CPU
ile I/O birimlerinin çalışma hızları arasındaki fark büyüktür. Örneğin dakikada 300 kayıt (record)
okuyabilen bir teyp ünitesinden veri okuyan bir program, bir kayıt için 200 milisaniye beklemek
zorundadır.
Not : 1sn = 1000 milisaniye,

1dk = 60000 milisaniye

1sn = 1000000 mikrosaniye ,
1sn = 1000000000 nanosaniye,
60000/300 =200 milisaniye =200000 mikrosaniye (1 kayıt okuma için geçen süre)
200000 / 2 = 100000 komut
Bir bilgisayar sisteminde işlem hızının 2 mikrosaniye olduğunu varsayalım. Bu durumda, bu
örnekte teyp ünitesinden bir kayıt okumak için CPU’ nun bekleyeceği 200 milisaniyelik süre
içinde CPU 100000 komut işleyebilirdi.
Görüldüğü gibi Multiprogramming genellikle ana bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinde
olabilecek bir özelliktir. Bu özellik Multiuser özelliğininde olmasını gerektirir. Burada örneğin
tek bir CPU bulunan sistem üzerinde çalışan işletin sistemi, bu sisteme aptal (Dumb)
terminaller vasıtası ile erişen kullanıcıların programlarını aynı anda işletime alır ve her
kullanıcının programına çok kısa sürelerle CPU’ yu kullandırarak bütün kullanıcıların
programları aynı anda çalışıyormuş gibi olur.
Bir bilgisayarda belli bir anda CPU ancak bir kullanıcının programını çalıştırır. Yani,
sistemde örneğin 25 kullanıcı varsa ve bunların hepsi kendi programlarını çalıştırıyorsa,
multiprogramming ortamında bunların hepsi işletime alınır, fakat çalıştırma ile kast edilen CPU’
nun o sırada, yani çok kısa bir zaman süresi için (4’ er milisaniye gibi) bunlardan yalnızca sırası
gelen bir programı işletmesi anlatılmaktadır.
5.2.3.9. Multitasking (Çok Görevlilik)
Multitasking, bir işletim sisteminde bir kullanıcının, birden fazla sayıda prosesini aynı
anda işletime alınabilmesi özelliğidir. Yani multitasking, bellekteki birkaç prosesi veriyi aynı anda
işlemesi ve işlemci ile I/O ünitelerinin de bunlar arasında aynı anda kullandırılması ortamının
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yaratılmasıdır. Ancak bir bilgisayar sisteminde, işletim sisteminin kendisine ait birden fazla
proses’ in aynı anda çalıştırılması, bu sistemde “multitasking” özelliği olduğunu göstermez. Bu
nedenle bir işletim sisteminde multitasking özelliği, ancak bir kullanıcının birden fazla sayıdaki
kendi prosesi aynı anda işletebiliyorsa vardır.
Bir çok uygulamanın (programın) aynı anda çalıştırılmasıdır. Bunun sağlanması için ,
görevler (uygulamalar) kısa zaman dilimleri içinde işlemcide çalıştırılır. Bu zaman dilimlerinin
oldukça küçük zaman dilimleri olması nedeniyle yapay da olsa bir eş zamanlılık söz konusu olur
(İşlemci aynı anda iki işi yapamaz). Bir örnek verelim;
Toplam çalışma süreleri aşağıdaki gibi olan 6 adet görev(task) olsun.
A işi 100 ms(milisaniye), B işi 1 ms, C işi 50 ms, D 3 ms, E 25 ms, F 90 ms
Bu prosesleri işletecek, iki sistem olduğunu farz edelim, bu sistemlerden birisi görevleri,
bir görev bitmeden diğerine geçmeyecek biçimde işletsin. İkinci sistem de, görevleri çok
görevliliğe göre çalıştırsın ve görevlerin çalışması için gereken kısa zaman dilimini 1 ms olarak
alsın. Birinci sistemde A görevi bitmeden B görevi başlayamayacaktır. Yani 1 ms' lik görev
çalışabilmek için 100 ms’ lik görevin bitimini bekleyecektir. B görevinin, bitimi için toplam geçecek
süre, 101 ms olacaktır. İkinci sistemde ise bu A görevi 1 ms çalışır. Ardından B görevine 1 ms
verilir. Zaten B görevi 1 ms’ lik bir görev olduğundan hemen bitecektir. Yani B görevinin bitimi için
gerekli süre 2ms’ dir.
Bütün görevlerin toplam bitim süresi bakımından iki sistem arasında fark yoktur. Tek
farklılık yukarıda anlatılan örnekte belirtilen avantajdan kaynaklanır. Kısa görevler daha çabuk
biter ve kendisinden önce gelen uzun görevleri beklemez. Windows işletim sisteminde birden çok
pencere açmak gibi.
5.2.3.10. Multiuser systems (Çok Kullanıcılı Sistemler)
Multiprogramming’ i destekleyen işletim sistemleri, genellikle çok sayıda kullanıcının sistemi
çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlar ki, bu sistemlere çok kullanıcılı sistemler (Multiuser System)
denir. Bu özellik sayesinde her kullanıcı sisteme ayrı bir terminalden ya da bir bilgisayar ağına
bağlı kendi bilgisayarından kendisine ait hesabını (userid) şifresi ile birlikte girerek sisteme erişmiş
olur. Bu nedenle multiuser sistemler kullanıcı seviyesinde daha yüksek bir güvenlik (security) ve
koruma (protection) mekanizmaları sağlamaya ek olarak kullanıcının sistem jaynaklarını kullanma
düzeylerini (accounting) saptamaya ve izlemeye yarayan mekanizmalar içerir.
Buradan anlaşılmaktadır ki, bir işletim sisteminin multiuser özelliği varsa, o sistem genellikle
multiprogramming de desteklenmektedir
http://www.bilgisayardershanesi.com/isletimsistemiozellikleri.htm 15.09.2009

5.2.4. İŞLETİM SİSTEMİ TÜRLERİ
5.2.4.1. Grafik tabanlı işletim sistemleri:
Windows, Linux, Os/2, Macintosh
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5.2.4.2. Metin tabanlı işletim sistemleri:
MS-DOS, Unix, Novell Netware

Linux kodları açık olarak ücretsiz dağıtılan bir işletim sistemidir. C programlama dilini bilen
kullanıcılar. Linux u değiştirebilir, geliştirebilir. Grafik kullanıcı arabirimine sahiptir.








DOS
WINDOWS (9X-ME-HE-XP-VİSTA-2000-NT-2003-MOBİLE 6.0 PPC..)
UNIX (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Minix, Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, SGI IRIX, SCO
Unixware, Digital UNIX unix türevleridir)
LİNUX (PARDUS-SUSE-LORMA-MANDRİVA-FEDORA-UBUNTU-TRUVA-MANDRAKE…)
Novell
MAC Os/2 (Mac OS X Mac OS X 10.0 “Cheetah” Mac OS X 10.1 “Puma” Mac OS X 10.2
"Jaguar" Mac OS X 10.3 "Panther“ Mac OS X 10.4 "Tiger“)

BÖLÜM 6
6.1. MS-DOS (Microsft disk operating system)
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Disk işletim sistemi anlamına gelen DOS, tek kullanıcılı ve tek görevli bir işletim sistemidir. Bu işletim
sistemi ile bir ağ kurulamaz. Dosya adları enfazla 8 uzantıları en fazla 3 olmak üzere toplam olarak
en fazla 11 karakterden oluşmaktadır.

File name. File extension
Dosya adı. Dosya uzantısı
1

2

3

4

5

6

7

8.

1

2

3

Muhasebe. exe
egitim.erciyes.edu.tr/~arak/bilgisayar.../3.4.isletim_sistemleri.ppt - 15.09.2009

Eğer bilgisayar kullanmaya ilk defa Windows 95 veya 98 ile başladıysanız büyük bir
ihtimalle DOS kelimesi size yabancı gelecektir. Her PC kullanıcısının yakından tanıdığı bu işletim
sistemi, Dünya’ da en yaygın olarak kullanılan PC işletim sistemidir. 1980’ lerin başında IBM’ in ilk
PC’ leri üretmesi ve bu PC’ lerde kullanılan yeni bir işletim sistemi arayışı ile ortaya çıkan DOS,
günümüzde bir çok PC kullanıcısı tarafından hala kullanılmaktadır.

MS-DOS, Microsoft Disk Operating System (Microsoft Disk İşletim Sistemi)
kelimelerinin kısaltılmış halidir. MS-DOS bir disk işletim sistemi olarak bilinir, çünkü yaptığı
işlerin büyük bölümü disk işlemleri, bellek işlemleri gibi programların çalışabilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapan bir işletim sistemidir. MS-DOS bir programdır, ama yalnızca bir
program değildir. O olmadan diğer programların çalışma şansları yoktur. Çünkü bilgisayar
sisteminin, tüm parçalarını MS-DOS kontrol eder. MS-DOS yalnızca, diğer programların
çalışmasına olanak vermekle kalmaz, aynı zamanda bilgisayarınızın neyi nasıl yaptığı
üzerinde size tam denetim sağlar. MS-DOS sizinle bilgisayarınız arasındaki bağdır.
DOS’un tarihi PC’ lerin (kişisel bilgisayarlar) tarihiyle başlar ve çoğunlukla da pek hayırla
yad edilmez. Çünkü DOS’ta grafiksel bir kullanıcı arabirimi (pencereler) yoktur, her şey komutlarla
ve bir sürü parametre ile yapılır. DOS, tüm x86 tabanlı PC’ lerde çalışır. Çok görevli bir işletim
sistemi olmayan DOS, grafik kullanıcı arabirimini kullanmaz. Üstünde kolay yazılması, bellek ve
sabit diskte az yer
http://www.bilgisayardershanesi.com/dosisletimsistemi.htm 15.09.2009

6.2. WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows işletim sistemleri microsoft firmasının ürettiği işletim sistemleridir.
Günümüz bilgisayarlarının çoğunda bu işletim sistemleri ve bu işletim sistemlerinin türevleri
kullanılmaktadır. Grafik tabanlı işletim sistemleri oldukları için kullanılışlı bir yapıya
sahiptirler. Genel olarak bu işletim sistemlerinin çok işlemli bir yapıları vardır. Fakat
kullanıcıları tek kullanıcılı ya da çok kullanıcılı olabilecek şekilde türleri bulunmaktadır.
Bunların yanında uzun dosya isimlerine izin verebilmektedir.(255 Karakter). Bu
işletim sisteminin diğer işletim sistemlerinden önemli bir farkı ise, Fare kullanımına olanak
sağlamasıdır. Yani mouse ile sağ tuş yapılabilmektedir.
Şimdi bu işletim sistemlerinin çeşitlerini ve kısaca yapılarını inceleyelim.

14 / 22

6.2.1. DOS TABANLI WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ
6.2.1.1. OS/2
OS/2 (Operating System), ilk olarak IBM ve Microsoft’ un ortaklaşa çalıştığı bir proje
olarak geliştirilmiştir. Microsoft’ un bu projeden ayrılmasından sonra IBM projeyi sürdürme kararı
alırken ikinci kuşak yepyeni bir işletim sistemi yazmayı amaçlamaktaydı. Temel amaçları,
kullanıcıya bir grafik arayüz (görsel görünüm) sunmak, gerçek anlamda çok görevli ve
bağlanabilirliği yüksek bir sistem yaratmak olan OS/2, minimum sistem gereksinimleri 386 tabanlı
bir işletim sistemi, 4 MB ram, 20 MB civarı sabit disk alanı ve VGA ekran kartından oluşuyordu.
6.2.1.2. WİNDOWS 3.1
Günümüzde en çok kullanılan grafik kullanıcı arabirimli işletim sistemi olan Windows 3.1,
1992 yılında PC tarihinde kilometre taşı sayılabilecek önemli olaylardan biridir. 16 bit yapıda olan
Windows 3.1, PC kullanımının artmasında önemli rol oynarken, DOS’ la beraber kullanılmasından
dolayı tam bir işletim sistemi olarak düşünülmektedir. Grafik kullanıcılı arabirim desteği sunması,
multimedya desteği vermesi, çok görevli çalışması, nesneye dayalı teknoloji kullanması avantajları
olarak sayılabilirken; kısıtlamaları arasında ise
(http://www.bilgisayardershanesi.com/dostabanliwindows.htm) 15.09.2009

6.2.1.3. Windows 95

Microsoft, Windows 95 sürümü ile bir çok yenilik gerçekleştirdi. Bu sürüm microsoft
işletim sistemlerinde görsel bir arayüz sunan ilk işletim sistemi oldu.
Ancak bilgisayar kullanıcısı olarak bu işletim sistemiyle pek çalışmadık. Çünkü eski olması
ve yeni sürümlerinin bulunması ilk nedenler olarak gösterilebilir.
6.2.2. DOS’tan BAĞIMSIZ WİNDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİ
6.2.2.1. Windows 98
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Windows 98 ,95 sürümünden sonra geliştirilen bir sürümdür. Bu sürümde 95 sürümüne
oranla daha çok görsellik bulunmaktadır. Windows 98 temelde bilgisayar kullanmayı
kolaylaştırmak için geliştirilmiş bir işletim sistemidir.
Aynı anda birçok programı kullanabilir, elektronik posta gönderebilir veya internet’e
bağlanabilirsiniz.
32 bitlik güvenli bir mimariye sahip olan Windows 98, yeni donanım teknolojileriyle
geliştirilmiş olan bütün aygıtları desteklemektedir. Windows 98 her türlü kullanıcıya değişik
üstünlükler sağlar.
6.2.2.2. Windows 2000

Windows 2000 sürümü işletim sistemi alanında önemli bir adımın ürünü olmuştur.
Çünkü bu işletim sistemi, şu anki kullandığımız işletim sistemlerine geçişin bir dönüm
noktası olmuştur. Özellikle en kolay windows sürümü olması, bunun yanında





Windows 2000 Professional
Windows 2000 Server
Windows 2000 Advanced Server
Windows 2000 Datacenter Server

gibi türevlerini barındırmasıyla kullanıcıya birçok yönden avantaj sağlamaktadır.

6.2.2.3. Windows XP
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Microsoft, XP versiyonu ile çığır açmıştır. Öyle ki Windows'un XP'den sonraki
sürümleri bile XP kadar tercih edilmemektedir. Gerek görsellik olsun, gerekse kullanım
kolaylığı olsun birçok avantajı içinde barındırmaktadır.
Microsoft, 2001 yılında piyasaya sürdüğü ve halen en yaygın kullanılan işletim sistemine
İngilizce'de "deneyim" anlamına gelen experience'nin kısaltması olan XP adını verdi. Bu
yüzden XP işletim sistemi için de aynı zamanda Kurtarıcı Windows da denilmektedir.
Windows XP'nin 32 ve 64 bit versiyonları bulunmaktadır. Ayrıca XP, birçok servis paketi de
sunmaktadır.
Ayrıca uzmanlar XP'nin bu kadar çok talep görmesinin nedenini sonraki yıllarda piyasaya
çıkan sürümlerin sorunlarına bağlıyorlar.
6.2.2.4. Windows VISTA

Windows VISTA

VISTA işletim sisteminin getirdiği en büyük ve en ilginç yenilik şüphesiz 3 boyutlu
tasarımı olmuştur. Bu arayüze Aero arayüzü denilmektedir. Fakat yine de bu özelliği onu
kullanıcıları tarafından eleştirilmesine engel olamamıştır.
VISTA daha fazla görsel içeriyor; fakat, kullanımı konusunda oldukça sıkıntı yaşatıyor.
Özellikle diskte daha fazla alan kaplaması, sistem performansını yavaşlatması onun
kullanıcıya yaşattığı zorlukların başında gelmektedir.
İşletim sistemi içerisinde dâhili olarak bulunan anti-casus yazılım aracı, Windows Defender
diye bir program bulunmaktadır. Internet Explorer'ın geliştirilmesiyle, pop-up pencerelerle
gelen saldırıların önlenmesi bu program sayesinde gerçekleşiyor. Fakat kullanıcılar VISTA
için ;"Microsoft daha kötüsünü çıkarana kadar en kötüsü bu" görüşünü dile getiriyorlar.
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(http://bote.hacettepe.edu.tr/wiki/index.php/%C4%B0%C5%9Fletim_Sistemleri_ve_%C3%96zellikleri) 15.09.2009

6.2.2.5. NOVELL NETWAREV

Novell bir işletim sistemidir. Birden çok bilgisayarın bir ağ
oluşturmasını sağlar. Netware işletim sistemi ağ içinde hizmet birimi olarak
adlandırılan büyük kapasiteli sabit diski ve hızlı bir işlemcisi olan bir
bilgisayara kurulur. İş istasyonlarının, ağa katılmaları ise çok kolaydır.
1982 senesinde, Orem’ de küçük bir ofiste Utah, Ray Noorda, Judith Clarke, Craig Burton ve Superset
adlı firmadan gelen programcılar PC ağının nasıl olabileceğini önceden gördüler. O zamanlar,
Corvus Systems gibi temel olarak hard disk satan firmalar ile rekabet halindeydiler, fakat Novell
en baştan birleşik bilgisayar sistemleri için yazılım üretmeye yöneldi.
Novell orijinal olarak Motorola, işlemcisi üzerinde çalışmak üzere geliştirildi. Ancak daha
sonra Novell’ in stratejileri aslında tek kullanıcı için geliştirilmiş olan 8088 Intel mikro
işlemcilerinde de çalışmayı sağlayarak gelecekte daha yaygın olmayı amaçlıyordu. Novell
kullanıcıya, DOS ortamını kullanırken kolayca netware ağ ortamına geçecek biçimde bir ara birim
sağlayarak, Netware’ in kişisel bilgisayarlarla kurulabilecek Yerel Bilgisayar Ağlarına yaygın olarak
kurulmasını sağladı.
Zor anlarda ve çabucak kazanç elde etmek için finansörlerin Noorda üzerinde baskı
oluştuğu zamanlarda, Noorda yazılımı, sistem araçlarını ve desteği daha uzun vadeli sağlamak için
Novell’ i yönlendirmeye devam etti. NetWare üzerinde şu ana kadar en az sekiz defa büyük
değişiklikler yapılmıştır ve şu anda 400,000 Lan üzerinden 4,000,000 kişiye hizmet vermektedir.

NetWare ürün ailesi PC-tabanlı ağ işletim sistemlerine dört kilometre taşı yerleştirmiştir.







Novell gerçek anlamda dosya paylaşımı için ilk ağ işletin sistemini geliştirendir.
Novell, SFT (System Fault Tolerant) NetWare ile güvenirliliği arttırmıştır.
Novell, TTS (Transaction Tracking System) disk aynalama ile verinin bütünlüğünü sağlar.
Ayrıca, uzun süre kullanılmayan dosyaları otomatik olarak sıkıştırır ve diskte fazla yer
kaplamasını önler. Bu dosyaları tekrar kullanacağımız zaman otomatik olarak açar ve biz
farkına varmadan kullanırız.
Novell OPT’ yi (Open Protocol Technology) sunmuştur. Bütün NetWare hizmetleri için
protokolden bağımsız mimari sağlayarak, Netware heterojen bağlanmaları destekler.

1991 yılının başına kadar, Novell’ in ELS (Entry Level System) NetWare ürünleri küçük bir ağa ihtiyacı
olan organizasyonlara çözümler sundu. O zamanlar, firma ELS NetWare’ i bıraktı ve birkaç ay
sonra NetWare Lite adlı yeni, tamamen farklı bir ürün ortaya çıkardı. Lite 1993 yılında Personal
NetWare’ le değiştirildi. Personal NetWare DOS veya Windows üzerinde çalışan eşitler arası
dosya ve yazıcı paylaşımına izin veren modern bir ağ ürünüdür.
Daha önce Advenced NetWare 286 olarak bilinen NetWare 2.X orta-sınıf ağları (100
kullanıcıya kadar) ve ağlar arası yönlendirme hizmetlerini destekler, Dünya çapında binlerce
dağıtıcıda yüklü olmasına rağmen Novell NetWare 2.X’ i artık doğrudan desteklemez. Daha önce
Advanced NetWare 386 olarak bilinen NetWare 3.X daha önceki NetWare uygulamalarına ek
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olarak endüstriye ağ uygulamalarının geliştirilebilmesi için gerekli platformu sağlar. NetWare 2.X
ve 3.X’ in yüksek performanslı disk önbellekleme (‘elevator seeking’ ve diğer tekniklerle) çok iyi
ve güvenli çok çeşitli ağ adaptörlerini kulanabilme yetenekleri gibi ortak özellikleri vardır.
NetWare 4.X ve NetWare’ in Unix uyarlamaları gibi diğer ürünler firmadaki devrimin bir
göstergesidir. Novell yapılarının, bir düzeni yada aşağı yukarı o sayıda düğümleri olduğunu
gösteren bazı istatistiki bilgilere rağmen, Novell hızlı büyümeler için plan yapmaktadır. Novell
uluslar arası bağlantılar arasında yapılan olan yüzlerce dağıtıcıya sahip büyük ağlar için
tasarlanmış birçok özellikler içerir.

Netware işletim sistemi, C dili ile yazılmıştır. Bu özelliği nedeniyle Novell Netware yazılımı,
taşınabilir(portable) bir programdır ve beraberinde birçok işletim sisteminin de çalışmasına
olanak sağlar (yani, birçok işletim sistemini destekler). Bunlar Windows NT DOS, UNIX,
OS/2 işletim sistemleridir.
Kısaca, Novell firması 1983 yılında kurulmuştur. Firmanın amacı kişisel bilgisayarlar
arasındaki ağlar için yazılım ürünleri geliştirmektir. Novell’ in önerdiği ağ birçok sistemi,
küçük bir yerel ağdan büyük bir bilgisayar ağına kadar da her türlü yerleşim düzenini
desteklemektir, ilk gerçek dosya paylaşım sistemini geliştiren ve kullanan ağ işletim
sistemdir. Yüksek hata toleransı, disk çiftleme ve aynalama gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.
Novell Netware dünyada kullanılan en yaygın işletim sistemlerinden biri olma özelliğini
sürdürmektedir. En eski ağ işletim sistemlerinden birisi olması sayesinde pek çok ürün,
donanım ve yazılım Novell ile uyumlu çalışabilmektedir. Netware’ de kullanılan “paket
patlama” modu ile 512 byte’ lık paket sınırı aşılmıştır ve bu da performansı oldukça
etkilemektedir. Kullanıcıların ve uygulama geliştirenlerin bir ağ işletim sisteminden
isteyebilecekleri her şey Netware’ de vardır. Kullanıcılar için, dosya sistemi hızlı, güvenilir ve
geniştir. Sistemi hem kullanıcı sayısı açısından hem de dosya dağıtıcı sayısı açısından
geliştirebilirsiniz. Netware programcılara, gelecek kuşak dağıtıcı uygulamaları
geliştirebilmeleri için gerekli platformu ve araçları sağlar. Şu anda son sürüm olan NetWare
5.x’ in özellikleri; genel isimlendirme, aktif güvenlik, Windows entegrasyonu, paket patlama
modu sayesinde ağ işletim sistemlerinde iddialı bir yere sahiptir.
Versiyonlarından da (sürümlerinden) bahsedecek olursak, Netware Lite, Netware v2.2,
Netware v3.11 ve 3.12, Netware v4.01, Netware v4.2 ve Netware v5.1 şeklinde gitmektedir.
Microsoft Windows Ürünlerindeki ve Linux’ daki gelişmeler sebebi ile eski güncelliğini
kaybetmeye başlamıştır. Grafik arayüzü (görsel görünüm), kullandığımız windows
görünümünde olmadığından kullanıcılar tarafından fazla sevilmemektedir. Aşağıda Novell
versiyonlarının çıktığı tarihte en çok tutulan versiyonları görülmektedir.
Netware Lite
Netware v4.01

Netware v2.X
Netware v4.2

Netware v3.11 ve 3.12
Netware v5.1 ...

http://www.bilgisayardershanesi.com/nowelnetvare.htm

6.2.2.6. LILO

Diskin başına (genellikle MBR - master boot record) yerleşerek bilgisayarın düzgün bir
şekilde Linux veya başka bir işletim sistemi ile açılmasını sağlayan program. Uzun açılımı ile LInux
LOader. LILO aynı zamanda bilgisayarın Windows ve Linux ile birlikte dönüşümlü olarak
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açılabilmesini sağlayan bir mekanizma da içerir. Bu sayede istediğiniz zaman bilgisayar açılırken
çalışan LILO sayesinde istediğiniz işletim sistemini açabilirsiniz. LILO tüm dağıtımlarla birlikte gelir
ve otomatik olarak kurulur.

6.2.2.7. LINUX
Linux , serbestçe dağıtılabilen, çok görevli, çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi, türevidir.
Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve
başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi
bir maliyeti olmayan bir işletim sistemidir
(http://www.bilgisayardershanesi.com/lilolinux.htm)
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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7. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ
7.1.WINDOWS XP’işletim sistemini yükleme
Microsoft firmasının geliştirdiği ve dünya üzerinde en çok kullanılan işletim sistemidir. Kullanımının
bir hayli kolay olması bu denli yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bilgisayarınızın elektrik
düğmesini açtığınızda bilgisayar Windows XP işletim sisteminin gerekli programlarını hard diskten
otomatik olarak yükleyerek kullanıma hazır hale gelecektir.
Windows XP yüklü olan bir bilgisayarın elektrik düğmesini açtığımızda işletim sistemi devreye girerek
işletim sisteminin gerekli programları sırasıyla harddiskten yüklenir ve Windows XP işletim
sisteminin ekranı karşımıza gelir. Karşımıza gelen bu ekrana Masaüstü adı verilir. Masaüstünde
bulunan simgeler ise bilgisayarımızda bulunan programları daha pratik bir şekilde
çalıştırabilmemiz için Windows tarafından oluşturulmuş Kısayollardır. Ekranın sol alt köşesinde
bulunan Başlat düğmesinin bulunduğu Mavi çubuğada Görev Çubuğu adı verilir.

Başlat (Start) butonu görev çubuğu (taskbar) üzerinde ve en solunda yer almaktadır.
İşletim Sisteminin giriş butonudur, buton vasıtasıyla Başlat Menüsüne geçiş yapılır. Başlat
Menüsünde ise, Tüm Programlar başlığı altında, sisteme yüklenmiş çalışabilir durumdaki
yazılımlar söz konusudur. Bunun yanında, Belgeler, Resimler, Müzik, Son Kullanılan Öğeler,
Bilgisayar, Ağ, Bağlan, Denetim Masası, Varsayılan Programlar, Yardım ve Destek gibi menüler
vardır. Her bir menü tıklanabilir ve aktif durumdadır. Bu menüler ilgili işlemlerin başlangıç
butonlarıdır.

 Windows masaüstü(desktop)
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Windows’u başlattığınızda,gördüğünüz büyük alana Masa üstü denir. Sık aradığınız
programlara belgelere ve yazıcılara kısa yollar ekleyerek ve görünüşünü durumunuza veya
kişiliğinize uygun bir şekilde değiştirerek masa üstünü özelleştirebilirsiniz. Masa üstü rengi
ve art alanı gibi ayarları yapmak için, Masa üstündeki herhangi bir yeri tıklatmak amacıyla
farenizin sağ düğmesini kullanın sonra özellikleri tıklatın. Masa üstü ile birlikte gelen işletim
sisteminin elemanları olan programlar ise

-Belgelerim
-Bilgisayarım
-Ağ bağlantılarım
-Geri dönüşüm kutusu
-Internet Explorer
Şeklindedir.
Windows XP’yi kullanırken fare en önemli donanımlardan biridir. Küçük ok şeklindeki simgeye
İmleç(corsur) denir. Farenin üzerinde iki düğme bulunur.Farenin birincil düğmesi(sol düğme)
nesneyi seçmek taşımak yada bir komutu vermek gibi işler için kullanılır.İkincil düğmeyi(sağ
düğme) basıp bıraktığımızda bir kısa yol menüsü açılır(popüler menü = popup menü) menüsü).Bu
menüden bir komutu seçebilirsiniz.bu menü fare ile seçilen her nesneye göre farklı olarak
düzenlecek ve karşımıza çıkacaktır.

- TIKLAMA:Farenin düğmelerinden birinin basılıp bırakılması ,bu eylem genellikle bir nesneyi seçmek

için kullanılır.
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- ÇİFT TIKLAMA: Fare düğmelerinden birinin (fare hareket ettirilmeden ) seri olarak iki kere basılıp

bırakılması ,bu eylem genellikle bir nesne yada programı açmak için kullanılır.
- SÜRÜKLEME(Drag and Drop): Düğmelerden birisini basılı tutarken farenin hareket ettirilmesidir.Bu
eylem ise genellikle bir nesneyi taşımak için kullanılır.

-Bilgisayarım
Masaüstündeki bu nesne Bütün bilgisayarı temsil etmekte olup bu nesne çift tıklandığında
bilgisayarımızda bulunan tüm sürücüler ve bu sürücüler(A disket sürücüsü, C hard disk sürücüsü,
D hard disk sürücüsü, E DVD sürücüsü) üzerindeki mevcut tüm dosya ve klasörlere ulaşmamızı
sağlar. Bu sürücüler üzerinde tüm işlemleri ( kopyalama, silme, taşıma, görüntüleme, adını
değiştirme) yapabilmemizi sağlar

-Belgelerim
Bilgisayarınızın hard diski(C : ) üzerine herhangi bir uygulama programından kaydettiğiniz dosyaların
görüntülenmesini sağlar.bu nesne çift tıklandığında belgelerim klasörünün içeriğindeki dosyalar
ekrana gelir.
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-Ağ bağlantılarım

Bilgisayarınız başka bilgisayarlara Ethernet kartı yardımıyla kablolu veya kablosuz ağ ile bağlı ise bağlı
oldukları bilgisayarlar bu pencerede görebilir ve gerekli ayarlar yapılabilir . Bu simgeyi tıklayarak
diğer bilgisayarlardaki belgelere ve verilere ulaşmakta mümkün olacaktır. aynı birimde
birbirlerine bağlı (Network = ağ) bilgisayarlar internete bağlanmak için aynı kaynakları
kullanabilirler. Örneğin büyük işyerlerinde bilgisayarlar genellikle birbirlerine bağlanarak aynı
dosyaları (fatura programı gibi) veya aynı yazıcı, tarayıcı, modem gibi donanımları ortaklaşa
kullanacak biçimde dizayn edilip kullanılmaktadır.

-Geri dönüşüm kutusu
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Windows XP içeriğinde silinen dosyalar hemen ortadan kaybolmaz. Bir ara durum olarak,Geri
Dönüşüm Kutusu içerisinde geri alınmaya hazır beklerler. Böylece silindiği halde tekrar
kullanılmak istenen bir dosya,eski haline getirilebilir. Ancak silinen her dosya Geri dönüşüm
kutusu içerisinde birikeceğinden,zaman zaman bu menüye girip Geri dönüşüm kutusunu boşalt
seçeneğinin kullanılması gerekir.

-Internet Explorer

İnternet’e bağlanmanızı ve internette gezinmemizi sağlayan tarayıcı(Browser) programı çift tıklayarak
açmanızı sağlar. Bizi internete bağlayan ve çalıştırılabilir program iexplore.exe (browser) isimli
programdır. Bu program C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe adresini çalıştır
menüsüne yazarak verilen adresten doğrudan çalıştırılabilir.
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7.3. Başlat komut düğmesi
Windows XP de neler yapabileceğinizi görmek için başlat düğmesine tıklamak gerekir. Böylece ana
menü olarak isimlendirilebilecek bir liste ile karşılaşırsınız. Bu liste şu seçeneklerden oluşur.
 Çalıştıracağınız programlara ulaşmanızı sağlayacak “Programlar”
 Yazdığınız belgelere kolayca erişmenizi sağlayacak “Belgeler”.
 Çalışmalarınız sırasında yapacağınız ayarlamalarda kullanılacak “Ayarlar.”
 Bir dosya yada dizini aramakta kullanabileceğiniz “Ara”.
 Windows’tan yardım istediğinizde açacağınız “Yardım ve Destek”
 Bir çalıştırılabilir programı doğrudan çalıştırmakta kullanacağınız “Çalıştır”
 Çalışmanızın bittiğini bilgisayarınızı kapatacağınızı belirteceğiniz “Oturumu Kapat”

 Programlar - Programs
Programlar alt menüsüne Başlat Menüsünden geçiş yapılır. Programlar menüsü içerisinde
ise, ofis uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint), video oynatıcılar, Cd/Dvd kopyalama
programları, resim görüntüleyiciler, müzik çalıcılar, Programlama dili derleyicileri ve editörleri ve
kullanıcının işletim sistemi üzerine yüklediği uygulama programları yer alır. Bu uygulamalar
genellikle setup/install ile işletim sistemi üzerine yüklenirler. bu programlardan bazıları hem
programlar alt menüsünde yer alırken hem de masaüstüne kısayol olarak kendini kaydedebilir.
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 Belgelerim: Bu seçenek en son kullanılan 15 dosyanın kısayollarını listeler. Ayrıca
Belgelerim klasörünün kısayolu da bulunmaktadır.
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Ayarlar: Bu seçenek denetim masası, ağ bağlantıları, yazıcı ve fakslar, görev çubuğu ve başlat
menüsünde ayarlar yapmamızı sağlayan seçenektir
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Denetim Masası – Control panel

Denetim masasına başlat menüsünden geçilir. Denetim masasında ise; işletim sistemine ilişkin
donanım eklemeleri ve mevcut donanımların özelliklerinde ayarlamalar ve değişiklikler
yapılmasına olanak sağlar.
Denetim masasında; yukarıdaki panelde görülen işlemler gerçekleştirilir. Örneğin, Aygıt Yöneticisi,
Bölge ve Dil seçenekleri, Donanım Ekle vb. gibi.
Ağ Bağlantılarım: Dosya veya yazıcı gibi kaynakları paylaşabilen, birbirine bağlı bilgisayarlar
grubudur. Bilgisayarınız bir ağa bağlıysa, kendi bilgisayarınızın içeriğine gözattığınız gibi,
ağ kaynaklarına erişebilmek için Ağ Bağlantılarım'ı kullanabilirsiniz. Bu simgeye
tıkladığınızda, ağ kaynaklarının simgeleri yeni bir pencerede görünür. Bilgisayar başka bir
bilgisayar yada bilgisayarlara bağlı ise bu öğeyi kullanabilirsiniz. Bu simgeye tıklayarak
diğer bilgisayarların dosyalarına ve verilerine ulaşmanız bilgi alış verişi yapmanız mümkün
olacaktır.
Yazıcı ve fakslar: Bilgisayarınızda yüklü yazıcılar, Faks cihazınızı görüp yönetebileceğiniz
simgedir.

14 / 27

Görev çubuğu ve Başlat menüsü:
Bu işlemleri yapmak için (Başlat - Ayarlar - Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü... komutu
tıklatılınca "Görev Çubuğu Özellikleri" penceresi ekrana gelir. Bu pencere ayrıca şu şekilde
de ekrana getirilebilir; Görev çubuğu boş alanında sağ fare tuşu tıklanır açılan menüden
özellikler komutu seçilir.
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Penceredeki onay kutuları işaretlendiğinde o özellik aktif işaret kaldırıldığında pasif hale
getirilir. İşlemin uygulanması için "Tamam" yada "Uygula" butonlarına basılmalıdır.

Ara: Başlat Menüsündeki "Ara" seçeneği; bilgisayarınızdaki yada ağınızdaki dosyaları ve

klasörleri, yazıcıları, kişileri veya diğer bilgisayarları bulmanızı sağlar. Ayrıca, Internet'te
arama yapmayı da kolaylaştırır.
Arama yapmak için birçok arama ölçütü belirtebilirsiniz. Örneğin, dosya ve klasörleri ad,
tür veya boyuta göre arayabilirsiniz. Belirli bir metni içeren dosyaları da arayabilirsiniz.
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Yardım ve destek Windows da yapılan işlemler, karşılaşılan problemler, windows'a ait bazı
program ve komutlar hakkında bilgi almak için kullanabileceğiz bir penceredir.
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Çalıştır: "Başlat Menüsü"nde bulunan "Çalıştır" seçeneği ile bilgisayarınızda bulunan
dosya/program yada komutları çalıştırabilirsiniz.

Çalıştırmak istediğiniz dosyanın adını, bulunduğu sürücü ve klasörleri biliyorsanız;
"Çalıştır" iletişim kutusu içersinde bu bilgileri (path) resim de görüldüğü gibi yazıp
"Tamam" butonuna tıklamanız o dosyanın çalıştırılmasını sağlayacaktır.(PATH: dosyanın
içersinde bulunduğu sürücü ve klasör adına verilen genel bir isimdir. Örneğin "C:\Program
Files " gibi.)
Örnek: İntenet Explorer Programını Çalıştırmak için;
Başlat Menüsü ---> Çalıştır seçeneği üzerinde tıklanarak açılan "Çalıştır" iletişim kutusu
içersine;
"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"
yazıp "Tamam" butonuna tıklamanız İnternet Explorer programının çalışmasını
sağlayacaktır.
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Komut adı ve komuta ait parametreler de birlikte yazılarak çalıştırlabilir. Windows da bazı
komutların dosyaları da mevcuttur. Özel işlevleri olduğundan komut olarak isimlendirilirler.
Örneğin "ping" komutunun C:\winnt\system32 klasöründe ping.exe dosyası vardır. Bu
komutu parametresi ile birlikte çalıştırmak için "Çalıştır" iletişim kutusuna aşağıdaki gibi
yazılabilir.
ping -t 127.0.0.1
NOT: "C:\WINDOWS", "C:\WINDOWS\SYSTEM32" ve "C:\WINDOWS\SYSTEM" klasörleri
içerisinde olan dosya yada programlar için yol (path) yazmaya gerek yoktur.
Eğer çalıştırmak istediğiniz programın bulunduğu sürücü ve klasörden emin değilseniz;
"Gözat" butonuna tıklayın, açılan iletişim kutusu içersinde programın bulunduğu sürücü,
klasör ve dosyayı seçerek "Aç" butonuna tıklayın. Bu işlem dosyanın bulunduğu yeri (path)
"Çalıştır" iletişim kutusu içersine otomatik olarak yazılmasını sağlayacaktır. Örneğin hesap
makinesı programını çalıştırmak için calc yazıp enter tuşuna basmak veya tamam tuşuna
tıklamak yeterlidir.

Kapat:
Windows çalışır durumda iken bilgisayarı kasasındaki power düğmesi ile kapatmamamalıyız.
Bu birtakım dosya ve program hatalarına neden olabilecek güvensiz bir kapamadır. Bazı
durumlarda bilgisayarı kapatıp yeniden açmak (Yeniden Başlat- Reset) , Farklı bir kullanıcı
yetkisi ile windows'u açmak (... Oturumu Kapat - Log Off ... ) yada bilgisayarı bekleme
moduna almak gerekebilir. (Beklemede-Stand By).
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Windowsun ve dolayısı ile bilgisayarın güvenli bir şekilde kapatılması için aşağıdaki
yöntemlerden biri kullanılabilir.
Windows Masaüstünde iken Başlat-Bilgisayarı kapat komutu ile karşımıza çıkacak olan
"Windows'u Kapat" diyalog kutusundan "Bilgisayarı kapat" seçeneği seçilip tamam
butonuna basılarak bilgisayar kapatılabilir.
 Windows masaüstünde iken Klavyeden Alt+F4 tuş larına basılarak da "Windows'u Kapat"
diyalog kutusu ekrana getirilebilir.
 Klavyeden Ctrl+Alt+Del tuşlarına basıldığında ekrana gelen diyalog kutusundan "Bilgisayarı
Kapat" Butonuna basılarak "Windows'u Kapat" diyalog kutusu ekrana getirilebilir.
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Klavyeden Power tuşuna basılarak da windows ve bilgisayar hızlı bir şekilde kapatılabilir.
Bilgisayarı Kapatıp Yeniden Açmak (Reset): Windows da yeni bir program
kurulduğunda yada sistem ayarları ve özellikleri değiştirildiğinde yeni ayarların etkin
olabilmesi için Windows'un yeniden başlatılnması gerekebilir. Bu durumda Windows'u
Kapat Diyalog Kutusundan (Bu diyalog kutusu Başlat-Bilgisayarı kapat komutu ile ,
Alt+F4 tuşları ile yada Ctrl+Alt+Del-"Bilgisayarı Kapat butonu ile ekrana getirilebilir)
"Yeniden Başlat" seçeneği seçilip Tamam butonu na basılarak windows kapatılıp yeniden
başlatılır.
UYARI: Bilgisayar Kasasında bulunan Reset butonu Windows yada Çalışan programlar
kilitlendiğinde bilgisayarın kapatılıp yeniden açılması için kullanılır. Reset butonu ile
bilgisayar kapatıldığında BIOS da bulunan POST programı çalıştırılmadan windows
yeniden
başlatılmış
olur.
Windows'u Farklı bir kullanıcı ile Açmak; Bilgisayarı kapatıp açmadan windowsu
başka bir kullanıcı yetkisi ile açmak için Windows'u Kapat Diyalog Kutusundan (Bu
diyalog kutusu Başlat-Bilgisayarı kapat komutu ile , Alt+F4 tuşları ile yada Ctrl+Alt+Del"Bilgisayarı Kapat butonu ile ekrana getirilebilir) "... Oturumu Kapat- Log Off ..."
seçeneği seçilip Tamam butonu na basılarak windows'un Login Diyalag Kutusu ekrana
getirlir. Kullanıc adı ve Şifresi bu diyalog kutusunda girilerek windowsun açılması
sağlanır.
Bilgisayarı Bekleme (uyku-sleep) moduna almak; Geçici bir süre için bilgisayarın
bazı donanımların (Monitor,Harddisk,CD, vb) elektriğini kesmek (enerji tasarrufu
sağlamak için) amacıyla kullanılabilir. Bu durumda windows da yapılan çalışmalar ve
çalışan programlar çalışmaya devam ederler. Bilgisayarı bekleme moduna almak için
"Windows'u Kapat" diyalog kutusundaki "Beklemede- standby" seçeneği seçilir. yada
klavye üzerindeki sleep tuşuna basılır. Bilgisayarı tekrar normal haline getirmek için,
herhangi bir tuşa basmak, mouse hareket ettirmek yada Wake Up tuşuna basmak yeterli
olacaktır. Ancak Kullanıcı önceden şifre belirlemiş ise ekrana "Bilgisayarın Kilidini KaldırLogin"
diyalog
kutusu
gelir
ve
şifrenin
girilmesini
ister.
Bilgisayarı kilitlemek: Windows bir kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak açılmış ise geçici
bir süre için bilgisayarın başından ayrıldığınızda bir başka kişinin bilgisayar ekranınızı
görmesini ve bilgisayarı kullanmasını engel olmak için ; Ctrl+Alt+Del tuşlarına birlikte
basıldığında ekrana gelen diyalog kutusundan Bilgisayarı Kilitle butonuna basılarak
bilgisayarınız kilitlenmiş güvenlik altına alınmış olur. Bilgisayarı tekrar normal haline
getirmek için kilitlemeyi yapan kullanıcı adı ve şifresi girilmesi gereklidir.

7.3. WINDOWS MASAÜSTÜNDE YER ALAN İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖĞELERİ
7.3.1. PENCERE
Windows'ta bulunan programlar pencere adı verilen dikdortgen çerçeveler içersinde çalışmaktadır.
Hemen hemen tüm pencerelerde ortak özellikler bulunmaktadır.
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Kaynak : http://enformatik.balikesir.edu.tr/konular/5_hafta/temelkavramlar.html
Windows'ta bulunan programlar pencere adı verilen dikdortgen çerçeveler içersinde
çalışmaktadır. Hemen hemen tüm pencerelerde ortak özellikler bulunmaktadır.

7.3.1.1. BİR PENCEREYE AİT ÖĞE VE SİMGELER
ŞUNLARDIR;


Başlık Çubuğu : Açılan pencere yada programın adı bu kısımda görüntülenir.



Kontrol Menüsü (Control Menu) : Pencere başlığının solunda yer alan simge üzerine

tıklandığında Kontrol Menüsü açılır. Bu menüde bulunan (Önceki Boyut, Taşı, Boyutlandır,
Simge Durumuna Küçült, Ekranı Kapla,Kapat) seçenekleri ile pencere üzerinde işlemler yapılır.



Pencere Düğmeleri: Simge Durumuna Küçült, Ekranı Kapla/Önceki Boyut, ve Kapat

düğmelerinde oluşur.



Menu Çubuğu: Açılan Pencere yada Programa ait Menu Başlıklarının bulunduğu çubuktur.

Menu başlıklarına tıklandığında, O menu altındaki seçenek ve komutlar listelenir. " > "
Şeklindeki seçenek altında da alt seçenekler bulunur.


Araç Çubukları (Toolbars): Açılan pencere yada programa ait birçok simge ve yazıdan

oluşan butonların bulunduğu çubuktur. Pencere içersinde yapılabilecek işlemlerin kısayol
butonları olarak kullanılır.


Dikey ve Yatay Kaydırma Çubukları (Vertical - Horzintal Scroll Bar): Pencere de

bulunan ancak görülemeyen diğer alanlarıda görmek için kullanılır.
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Durum Çubuğu (Status Bar): Farenin üzerinde bulunduğu simge, buton, yada menü

seçeneği ile ilgili kısa açıklama yada bilgilerin görüntülendiği kısımdır.

Pencere Bölmeleri: Pencere içersinde farklı alanların oluşturulması için kullanılan

bölmedir.


Komut düğmeleri (Command Box): Üzerinde belirtilen komutları

yerine getirmek için kullanılan kutucuklardır

Tamam (Ok)

İşlemin onaylanması

İptal (Cancel)

İşlemin İptal Edilmesini

Uygulama(Apply)

İşlemin uygulanmasını sağlar

 Araç Çubukları (Tool bar):

Araç Çubukları üzerinde bulunan simge ve yazılar buton şeklindedir. Pencere içersinde yapılabilecek
bazı işlemlere ait kısayol butonu olarak kullanılırlar. (Örnek: Geri, İleri, Yukarı, Ara, Klasörler,
Görünümler,.. gibi)
Düğmeler (Butons) : Buton, fare ile üzerine tıklandığında kendisi ile ilgili işlemi icra eder.

 Metin Kutusu (Text Box):

Bazı iletişim kutularında girilmesi gereken bilgiler olabilmektedir. Bu bilgilerin girileceği kutunun
üzerine fare ile geldiğinizde, Fare imleci I biçimine dönüşür. Bu durumda iken bir kez tıklama ile
bu kutunun içersine girip, klavyeden istenen bilgi girilebilir.

 Liste Kutusu (List Box):
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Bazı İletişim Kutularında verilen seçenekler çok sayıda olduğunda aşağı yukarı kaydırma düğmelerinin
kullanılması ile görüntülenebilir. İstenilen seçenek görüntülendiğinde fare ile üzerinde tıklanarak
seçilir.

 Açılabilir Liste (Pop-Up List):

Herhangi bir seçeneğin belirlenmesi gereken durumlarda, iletişim kutusunda yer alan seçenek
düğmesi tıklanır ve bir liste açılır. Listeden istenilen seçenek üzerinde tek tılama yapılarak seçim
gerçekleştirilmiş olur.

 Sayaç Kutusu (Counter Box):

Bazı iletişim kutularında gelen değer seçimi (adet uzunluk vs.) için gelen kutudan düğmeler
kullanılır.
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 Onay ve Seçim Kutusu (Check Box, Radio Buton):

Herhangi bir seçeneğin veya birden çok seçeneğin onaylanması yani işlemin geçerli olabilmesi için
kare veya yuvarlak kutucukların tıklanarak seçilmesi gerekebilir. Bu durumda bu kutuların yan
tarafında yer alan açıklamalara göre tıklanarak onay işareti konulur yada kaldırılır.

 Ayar Çubuğu :
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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7.3.1.2. PENCERELERDE YAPILAN İŞLEMLER
Pencere Üzerinde Yapılan İşlemler:

o
o
o
o
o

Pencere Butonları (kapat, önceki boyut/ekranı kapla,simge durumuna küçült)
Pencerenin Boyutunun Değiştirilmesi
Pencerenin Ekrandaki Yerinin Değiştirilmesi (taşınması)
Pencerelerin Kontrol Menüsü ve Seçenekleri
Klasör Penceresindeki Araç Çubukları ve Simgelerin Görünümlerinin Düzenlenmesi

Pencerelerin Masaüstündeki Görünümlerinin Düzenlenmesi
Pencere Butonları (kapat, önceki boyut/ekranı kapla,simge durumuna küçült):

Simge Durumuna Küçült : Pencereyi ekrandan silerek Görev Çubuğuna simge durumuna

küçültülmesini sağlar. Simge durumuna küçültülmüş pencereyi önceki duruma geri almak için,
görev çubuğundaki düğmesini tıklatın.
Önceki Boyut : Pencerenin tam ekrana kaplamadan önceki eski boyutuna dönmesini sağlar.
Ekranı Kapla : Pencerenin Tam Ekrana kaplayacak şekilde boyutunun büyümesini sağlar.
Kapat : Pencerenin kapatılmasını sağlar.
Not : Ayrıca, pencereyi ekran boyutuna veya önceki boyutuna getirmek için, başlık çubuğunu çift

tıklatabilirsiniz.

Tüm açık pencereleri ve iletişim kutularını simge durumuna küçültmek için, görev çubuğu
üzerindeki masaüstü simgesine (
) tıklatın. Simge durumuna küçültülmüş pencereler, görev
çubuğunuz üzerinde düğmeler olarak görünür; ancak iletişim kutuları öyle görünmez. Tüm açık
pencereleri ve iletişim kutularını önceki durumuna getirmek için, yine masaüstü simgesine (
)
tıklatın.
Pencerenin Boyutunun Değiştirilmesi:

Fare işareticisi pencere kenarları üzerine getirildiğinde şekli değişir;
 Pencerenin sağ ve sol kenarında

:

 Pencerenin üst ve alt kenarında

:

 Pencerenin sol alt ve sağ üst köşesinde :
 Pencerenin sağ alt ve sol üst köşesinde :
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Fare işaretçisinin şekli değiştiği anda tıklanıp basılı durumda hareket ettirilip bırakıldığında
pencerenin boyutu istenildiği gibi değiştirilmiş olur.
 Pencerenin Ekrandaki Yerinin Değiştirilmesi (Taşınması):
Pencereyi masaüstü üzerinde hareket ettirmek ve konumunu değiştirmek için pencere
başlığı üzerinde fare ile tıklayıp basılı durumda istenilen konuma hareket ettirip
bırakmak yeterli olacaktır.

 Pencerelerin Kontrol Menüsü ve Seçenekleri
Kontrol Menüsü içerisindeki seçenekler
ile pencere üzerinde bazı işlemler
yapmanız sağlanır. Bu işlemler daha
önceki konularda anlatıldığı gibi farklı
yollarla da yapılabilmektedir. Ancak
Fare kullanmadan klavye ile de bu
işlemleri yapabilmek için bu menüye
ihtiyaç vardır.
Klavye ile "Kontrol Menüsü" nün
açılmasını sağlamak için ; ALT +
SPACE (Boşluk) tuşu kullanılır.
Kontrol Menüsü içersinde bulunan
seçenekler;

 Önceki Boyut : Pencerenin tam
ekrana
kaplamadan
önceki
eski
boyutuna dönmesini sağlar.
 Taşı : Klavyeden yön tuşları
kullanılarak pencerenin konumu değiştirilir, "Enter" tuşuna basılarak yeni konuma
pencere taşınmış olur.
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Boyutlandır :Klavyeden yön tuşları kullanılarak pencerenin istenilen taraftaki boyutu
değiştirilir, "Enter" tuşuna basılarak pencere yeni boyutuna geçirilir.
Simge Durumuna Küçült :Pencereyi ekrandan silerek Görev Çubuğuna simge
durumuna küçültülmesini sağlar.
Ekranı Kapla : Pencerenin Tam Ekrana kaplayacak şekilde boyutunun büyümesini
sağlar.

Kapat (Alt+ F4):Pencerenin kapatılmasını sağlar. Kapama işlemi için klavyeden ALT + F4
tuşu da kullanılabilir.

 Klasör Penceresindeki Araç Çubukları ve Simgelerin
Görünümlerinin Düzenlenmesi :
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Araç Çubukları:







Standart Düğmeler : Standart Araç Çubuğunun pencerede görünüp görünmeyeceği
belirlenir. (Onay işareti görüntülendiğini gösterir.)
Adres Çubuğu : Adres Çubuğunun pencerede görünüp görünmeyeceği belirlenir.
Bağlantılar : Bağlantılar Araç Çubuğunun pencerede görünüp görünmeyeceği
belirlenir.
Araç Çubuklarını Kilitle : Araç Çubuklarının yerlerinin değiştirilmesine engel olur.
Özelleştir : Araç Çubukları üzerindeki butonların kaldırılması yada yeni butonların
eklenmesi gibi ayarlamalar yapılır.

Durum Çubuğu: Pencerenin en altında bulunan çubuktur. Seçili olan dosya yada klasörler
hakkında yada menü seçenekleri hakkında kısa bilgilerin görüntülendiği kısımdır. Onay
işareti kaldırılırsa bu çubuk pencerede görüntülenmeyecektir.
Gezgin Çubuğu:
Pencerenin solunda görüntülenen uygulamalardır.








Ara (CTRL+E): Arama ekranını pencerenin sol bölümünde görüntülenir. Bulunulan
klasör içersinde dosya yada klasör araması yapmak için kullanılır. ( Ctrl+E tuşlarına
basılarak yada araç çubuğu üzerindeki ara butonu basılarak da görüntülenebilir.)
Sık Kullanılanlar (CTRL+I):Sık Kullanılanlara eklenmiş olan kısayol ve interet web
linklerini pencerenin sol bölümünde listeler.( Ctrl+I tuşlarına basılarak yada araç
çubuğu üzerindeki "Sık Kullanılanlar" butonu basılarak da görüntülenebilir.)
Geçmiş (CTRL+H) : Önceden açılmış klasör ve dosyaların listesi ile önceden girilmiş
internet adreslerinin linklerini hafta hafta yada günlük olarak pencerenin sol
bölümünde listelenir. ( Ctrl+H tuşlarına basılarak yada araç çubuğu üzerindeki
"Geçmiş" butonu basılarak da görüntülenebilir.)
Ortam : Bilgisayarda tanımlı olan Radyo yada TV kanallarına internet üzerinden
bağlatı kurulması sağlanır.
Klasörler :Bilgisayarınızda bulunan "Sürücü" ve "Alt Klasör" lerin listesini görüntüler.
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Günün İpucu :Windows pencereleri ve uygulamaları hakkında kısa bilgilerin pencerenin alt
bölümünde görüntülenmesini sağlar.
Görünümler:
Pencere içersindeki dosya ve klasör simgelerinin görünümlerini değiştirmemizi sağlar.







Büyük Simgeler : Dosya ve klasör simgelerinin büyük olarak yan yana
görüntülenmesini sağlar.
Küçük Simgeler : Dosya ve klasör simgelerinin küçük olarak yan yana
görüntülenmesini sağlar.
Liste : Dosya ve klasör simgelerinin küçük simgelerle alt alta görüntülenmesini sağlar.
Ayrıntılar : Dosya ve klasörlerin ayrıntılı bilgileri (ad, tür, boyut, değiştirme tarihi) ile
birlikte alt alta görüntülenmesini sağlar.
Küçük Resimler : Resim türündeki dosyaların küçük boyutlu olarak içerdikleri
resimlerin görüntülenmesini sağlar. Resim türnde olmayan dosyaların ise sadece
simgeleri görünür.

Simgeleri Yerleştir:
Pencere içersindeki dosya ve klasörlerin özelliklerine göre sıralanması ve düzenlenmesi
sağlanır. Bu sıralama aynı zamanda ayrıntılı görünümde liste başlıkları üzerine
tıklanarakda gerçekleştirilebilir. (Ad'a göre sıralama Ad başlık butonu tıklanarak A dan Z
ye yada Z den A ya doğru yapılabilir. )

Ad : Penceredeki Dosya ve klasörler
isimlerine (A -> Z) göre sıralanır.

 Boyut
:
Penceredeki
Dosyalar boyutlarına (küçük ->
büyük) göre sıralanır.
 Tür : Penceredeki Dosya ve
klasörler türlerine göre sıralanır.
 Değiştirme:
Penceredeki
Dosya ve klasörler tarihlerine göre
sıralanır.
 Otomatik Düzenle : Dosya
ve klasörlerin yerleri değiştirilse bile
otomatik olarak düzenli kalmaları
sağlanır.
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Klavuz çizgisine Hizala: Pencere içersindeki simgelerin düzenlenmesi sağlar. Simgeler
arasındaki mesafe ayarlanır, üst üste binmiş simgeler ayrılır ve hizalanır.

Git:

 Geri (ALT+Sol Ok) : Bir önceki
açılan klasör peneceresini ekrana getirir.
(Alt+Sol Ok tuşu ile yada Araç çubuğu
üzerindeki Geri butonuna basılarak da işlem
gerçekleştirilir.)
 İleri (ALT+Sağ Ok) : Bir sonraki
açılan
klasör
peneceresini
ekrana
getirir.(Alt+Sağ Ok tuşu ile yada Araç
çubuğu üzerindeki İleri butonuna basılarak
da işlem gerçekleştirilir.)
 Bir Düzey Yukarı : Bulunduğunuz
klasörün bağlı olduğu alt klasör açılır.
 Giriş Sayfası (Alt+Home) :
Önceden belirlenmiş olan giriş sayfası
(İnternet adresi de olabilir.) pencere
içersinde açılır. (Alt+Home tuşu ile de işlem gerçekleştirilir.)

Yenile :
Pencere içersinde yapılan bazı değişikliklerden sonra görüntünün yenilenmesi sağlanır.
Pencerelerin Masaüstündeki Görünümlerinin Düzenlenmesi :
Görev Çubuğunun boş alanında fare sağ tuşu tıklanarak açılan
yukarıdaki menuden açık olan pencerelerin masaüstündeki
görünümleri düzenlenebilir.




 Pencereleri Basamakla : Açık olan pencereler alt alt
a
sadece
başlık
çubukları
görüntülenecek
şekilde
basamaklanır.
 Pencereleri Yatay Döşe :Açık olan pencereler tam
ekrana yatay şekilde alt alta döşenerek ve otomatik
boyutlandırılarak ekranda görüntülenir.
Pencereleri Dikey Döşe :Açık olan pencereler tam ekrana dikey şekilde yan yana
döşenerek ve otomatik boyutlandırılarak ekranda görüntülenir.
Masüstünü Göster: Açık olan tüm pencereler görev çubuğuna simge durumuna
küçültülür.

Geri Al Tümünü Simge Durumuna Küçült : Açık olan tüm pencereler görev çubuğuna
simge durumuna küçültülür.
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Pencereleri Basamakla

Pencereleri Dikey Döşe

Pencereleri Yatay Döşe
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Klasör Penceresindeki Araç Çubukları ve Simgelerin Görünümlerinin Düzenlenmesi :

GÖREV ÇUBUĞU (TASKBAR)

Resmin üzerindeki simgeler üzerine gelip açıklamaları okuyabilirsiniz...

Başlat Butonu/Menüsü Simgesi
Başlat butonu üzerine gelip farenin sol tuşu
ile bir kez tıklandığında başlat menüsü
açılır. Bu menü içersinde bilgisayarda
yüklü programların listesi bulunmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi İçin Simge Üzerinde Tıklayınız...

Görev Çubuğu (Taskbar) temelde dört kısımdan oluşur.






Başlat Butonu ve Menüsü (Start Button)
Hızlı Başlat Çubuğu (Quick Luanch)
Görev Çubuğu (Taskbar)
Sürekli hafızada kalan ve çalışan programlara ait özel çubuk

(İsterseniz görev çubuğuna başka yeni çubuklar da ekleyebilirsiniz.)
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Görev Çubuğundan neler yapabiliriz?













Başlat Menüsünden Çeşitli Programlar çalıştırabilirsiniz. (Bir Sonraki Konuda Ayrıntılı
Anlatılacaktır.)
Hızlı Başlat Araç Çubuğunda simgeleri bulunan programları çalıştırabilirsiniz. (İstediğiniz
program simgesini bu kısma eklemenizde mümkün.)
Çalışan programlar arasında geçiş yapabilir, simge durumuna küçültebilir, tam ekranda
görüntüleyebilir yada kapatabilirsiniz.
Bilgisayarınızın Ses Çıkış Ayarını yapabilirsiniz. (Simge üzerinde çift tıklayarak da ayrıntılı
ayarlar yapılabilir.)
Tarih ve Saat bilgisini görebilir yada çift tıklama ile değiştirebilirsiniz..
Windows da kullanılacak klavye karakter setini (Türkçe (TR) İngilizce (EN) vs.)
değiştirebilirsiniz.
Eğer varsa ağ/internet bağlantı durumunu, ve diğer özelllikleri görebilirsiniz.
Açık olan program yada pencerelerin ekrandaki düzenlerini/görünümlerini değiştirebilirsiniz.
Görev Çubuğuna yeni araç çubuğu ekleyebilirsiniz.
Görev Çubuğuna ait bazı özellikleri değiştirebilirsiniz.
Görev Çubuğunun ekrandaki yerini ve boyutu değiştirebilirsiniz.

Başlat/Start Butonu: Başlat butonu üzerine gelip farenin sol tuşu ile bir kez tıklandığında
açılan menüden (yardim-açılan menu örneği) çalıştırmak istediğimiz program seçeneği
üzerinde tek tıklama yapmak yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.(Animasyon)
Internet Explorer: Bu simge üzerinde tıklandığında açılan program internette web
sayfalarına bakmamızı sağlayan tarayıcı (browser)programıdır.
Masaüstünü Göster: Bu simge üzerinde tıklandığında açık olan tüm program ve pencereler
görev çubuğuna simge durumuna getirilip sadece masaüstünü görmemiz sağlanır.
Outlook Express: E-posta (mail)alma ve gönderme işlemleri için kullanılan
programdır.(programı kullanabilmek için pop3 mail hesabı ve gerekli ayarlamaların
yapılması gerekir.)
EK-BİLGİ: Diğer simgeler: Bilgisayarınıza kurduğunuz programlara ait simgeleri
(kısayol) hızlı başlat kısmına koyabilirsiniz. Ayrıntı için tıklayın...
Açık Olan Program veya Pencereler: Açık olan programların simge ve adları görev
çubuğundaki boş alanda düğme şekinde görüntülenir. Programlara ait bu sigeler üzerine
tıklandığında ya programın aktif hale getirilip ekranda görüntülenmesi yada pasif hale
getirlip simge durumuna düşürülmesi sağlanır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ses Denetimi: Eğer bilgisayarınızda ses kartınız ve hoparlörünüz varsa ses denetimi
simgesi üzerinde tek tıklama ile açılan ayar kutusundan ses ayarını yapabilrisiniz. Çift
tıklama yaparsanız daha ayrıntılı bir ayar kutusu ekranı karşınıza çıkacaktır.
Internet/Ağ Bağlantısı Simgesi: Bu simge Ağ bağlantınızın yada intenetinizin olduğunu
gösterir. ()simgesi bağlantı var ()simgesi bağlantı yok anlamındadır.Bir iki saniye simge
üzerinde beklediğinizde küçük bir kutu içersinde bağlantı hızınızı görebilir yada tek tıklama
yaparsanız bağlantı süresini ve bağlantı boyunca alıp gönderdiğiniz bilgi miktarını (paket
yada byte cinsinden) gösteren pencere ekrana gelir.
Tarih/Saat: Görev çubuğunun sağ köşesinde yer alan saat simgesi bilgisayarınızın sistem
saatini göstermektedir. Simge üzerinde bir iki saniye beklediğinizde tarih bilgisi de küçük
bir kutu içersinde görüntülenecektir. Saat ayarını değiştirmek isterseniz simge üzerinde
çift tıkladığınızda açılan pencereden fare ile tarih ve saat bilgilerini seçerek
değiştirebilirsiniz. (İptal butonuna basarsanız yaptığınız değişiklikler geçersiz olur.)
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Başlat Menüsünden Program Çalıştırmak: Başlat/Start butonu üzerinde tek tıklama
yapıldığında yandaki menü
açılır.
Bu
menüden
windows'da
kurulu
olan
programlara
ve
ayar
seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
Windowsda temel bir menu
olan başlat menüsü içersinde
bir
çok
alt
menü
bulunmaktadır.
Bu
şekilde
katagorilere
ayrılmış menülerden istenilen
seçenek
üzerine
gelinip
tıklandığında o seçeneğe ait
program yada pencerenin
açılması
sağlanır.
Bu menü ve alt menüler
sayesinde istenilen program
ve dosyalara daha kolay
ulaşılması
sağlanmıştır.
Windows da yeni bir program
kurulduğunda bu programa
ait simge ve seçenek Başlat
Menüsüne (Programlar alt
menüsü) otomatik eklenir.
Menü
içersindeki
bazı
seçeneklerde
bulunan
>
simgesi o seçeneğe ait bir alt
menünün olduğunu gösterir.
Alt menüye geçmek için
fareyi
seçenek
üzerinde
yatay kaydırmak gereklidir.

Örneğin; Hesap Makinası programını çalıştırmak isteyelim; Sırasıyla ;
Başlat Butonu --> Programlar --> Donatılar --> Hesap Makinası (fare sol tuşu ile
tek tıklama yapılarak çalıştırılır.)

Hızlı Başlat (Quick Launch) Çubuğu:
Hızlı Başlat (Quick Launch) Çubuğu, bazı programlara kısayoldan ve daha çabuk ulaşmak
için kullanılan bir araç çubuğudur. İsterseniz bu çubuğa bir programa ait kısayol simgesini
ekleyebilir yada silebilirsiniz. Çubuk üzerinde bulunan >> simgesi üzerinde tıkladığınızda,
çubukta görünmeyen diğer simgeleri menü şeklinde listeleyebilirsiniz.
Hızlı Başlat çubuğuna yeni simge (kısayol) eklemek için; istediğiniz programa ait simgeyi
Hızlı başlat çubuğu üzerine fare ile sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır.
Hızlı Başlat çubuğundan bir simgeyi (kısayolu) silmek için ise o simge üzerinde sağ tuşa
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basıp açılan menüden sil komutunu seçmeniz yeterli olacaktır.
Hızlı başlat Çubuğunun Görev çubuğunda görüntülenmesini istiyorsanız/istemiyorsanız.
Görev çubuğunun boş alanı üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden "Araç Çubukları"
seçeneği ve açılan alt menüden Hızlı Başlat komutu üzerinde tıklamanız yeterli olacaktır. (
Bu komutun yanında "Onay işareti" varsa Hızlı Başlat Çubuğunun görüneceği, yoksa
görünmeyeceği anlamına gelir.)

Çalışan Programlar Arasında Geçiş Yapmak:

Çalıştırılan programların simge ve adları görev çubuğundaki boş alanda buton şekinde
görüntülenir. Programlara ait bu simgeler üzerine tıklandığında; programın aktif hale
getirilip ekranda görüntülenmesi yada pasif hale getirilip simge durumuna düşürülmesi
sağlanır.
Aktif Programın Pencere başlığı Renkli ve görev çubuğundaki simgesi diğerlerinden
farklıdır. Yapılacak işlemler (fare yada klavyeden) aktif program için geçerli olacaktır.

18 / 24

Programlar Arasında geçiş yapmak için birkaç yöntem daha vardır; Bunlar;
- Klavyeden Alt tuşu basılı iken Tab tuşu basılırsa diğer pencere seçilmiş olur. Klavye
bırakıldığında seçili olan pencere aktif olacaktır.

- "Ctrl+Alt+Del" Tuşlarına birlikte basarak ekrana getirilen pencereden Görev Yönetici Butonu
basılarak "Görev Yönetici penceresi" açılır Uygulamalar sekmesinde listelen programlardan
biri seçilip "Geçiş Yap" butonuna basılarak seçilen pencere aktif hale getirilir.

"Görev Yöneticisi penceresi" görev çubuğunun boş alanında sağ tıklanarak açılan menüden
"Görev Yöneticisi" seçeneği tıklanarak da açılabilir.

Bilgisayarınızın Ses Çıkış Ayarını Yapmak:

Eğer bilgisayarınızda ses kartınız ve hoparlörünüz varsa ses denetimi simgesi
üzerinde tek tıklama ile açılan ayar kutusundan ses ayarını yapabilirsiniz. Kutu
üzerinde bulunan butonu aşağı yukaru fare ile sürükleyerek ses seviyesini
istediğiniz konuma getirebilirsiniz.
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Simge üzerinde çift tıklama yaparsanız daha ayrıntılı bir ayar kutusu ekranı karşınıza
çıkacaktır. Bu ayrıntılı ayar kutusu ile bilgisayarınızda bulunan line in, cdrom,
mikrofon,sağ-sol hoparlör vs gibi cihazların ses kontrolleri yapılabilir.

Tar
ih / Saat Ayarlamak
Bilgisayarınızın sistem saati görev çubuğunun sağında görüntülenmektedir. Fareyi saat bilgisi
üzerine getirip birkaç saniye beklediğinizde tarih bilgisi de açılan küçük bir kutucuk
içersinde görüntülenecektir.

Tarih ve saat üzerine düzenleme yapmak isterseniz saat bilgisi üzerinde çift tıklama yaparak
Tarih Saat Özellikleri penceresini açabilirsiniz. Bu pencereden saat ve tarih bilgilerini fareyi
kullanarak değiştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz tarih veya saatin geçerli olması için pencere
üzerindeki "Uygula" yada "Tamam" butonlarına tıklamanız gerekmektedir.
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Klavye Karakter Seti ve Yazı Dilini (Türkçe / İngilizce) Ayarlamak
Klavye Karakter Seti; Windows da kullandığınız Yazı dili ve karakter setini ayarlamanızı sağlar.
Aktif
dil
karakteri
seti
(TR,EN
vs.)
simge
şeklinde
görüntülenir.
Değiştirmek için simge üzerinde tek tıklama yapılır açılan menüden diğer dil karakter seti
seçilir.

Ağ / Internet Bağlantısı
Bilgisayarınızda bir ağ (ethernet) kartı yada modem cihazınız varsa, diğer bilgiasyarlarla
yada internet ile bağlantı kurduğunuzda Görev çubuğunuzda
simge

simgesi görüntülenir. Bu

şeklinde ise ağ yada internet bağlantınızın olmadığı (koptuğu) anlamına gelir.

Bir iki saniye simge üzerinde beklediğinizde küçük bir kutu içersinde bağlantı hızınızı yada
alıp gönderdiğini bilgi miktarını görebilirsiniz.

Tek tıklama yaparsanız bağlantı süresini ve bağlantı boyunca alıp gönderdiğiniz bilgi miktarını
ve diğer ayrıntılı bilgileri (paket yada byte cinsinden) gösteren pencereyi ekrana
getirebilirsiniz.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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8. DOSYA, KLASÖR VE SÜRÜCÜLER
8.1.DOSYA:

Dosya birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur. Bu veriler bir programa ait olabileceği gibi kullanıcı
tarafından yazılmış bir yazı, çizilmiş bir resim de olabilir. Bilgisayarda ses, müzik, resim, video,
animasyon, yazı ve program kodlları gibi bilgiler kayıt ortamlarında belirli bir isim altında ve belirli
bir formatta saklanır. Bu yapıya dosya adı verilmektedir.

KLASÖR

:

Klasörler, dosyaları düzenli ve anlamlı bütünler halinde
saklamak için kayıt ortamlarında (disk, disket, cd-rom gibi)
oluşturulan

bölümlerdir.

Bilgisayarınızdaki

dosyaları

düzenlemek için kullandığınız klasörlerin içersinde alt
klasörler de bulunabilir. (Klasör içeriğine erişmek ve bu
içeriği görüntülemek için, klasöre çift tıklayın.)
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SÜRÜCÜ:

Bilgisayarda kayıt ortamları belirli harflerle ifade edilir. ( A: Disket Sürücüsü, C:
Harddisk Sürücüsü, D: veya E: CD-Rom Sürücüsü... gibi.) Bu şekilde bilgiler üzerinde
yapılan işlemlerin daha kolay ve belirli bir standartta olması sağlanır ve pek çok program
bu standart yapıya göre programlanır. Genellikle kayıt ortamlarında hareketli ve dönen
parçalar bulunmaktadır. Bu yapısal özelliğinden dolayı kayıt ortamlarına (Disket,
Harrdisk, Cd-rom, vs ) sürücü adı verilmiştir.

8.1.Klasör ve Dosya Çeşitleri, Özellikleri
Dosya Çeşitleri:

Bilgisayarınızda bulunan dosyalar birbirinden farklıdır. İçersinde barındırdığı bilginin
özelliğine göre dosyalar belirli standartlarda çeşitlere ayrılmıştır. Bu çeşitliliği ve farklılığı
dosya isimlerinde kullanılan ve genellikle üç harften oluşan noktadan sonraki harf grubu
(uzantı - tür) belirler. Programlar bu uzantılara göre dosyaları açar yada çalıştırır.
Dolayısıyla dosyaların uzantılarına bakarak ne tür bir dosya olduğunu, hangi program
tarafından
kullanılıp açılabileceğini anlayabiliriz.
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ÖRNEK:

Çalıştırılabilir Program Dosyaları: .EXE

.COM

Resim Dosyaları: .BMP .JPG .GIF .TIF ...vs.
Yazı, Metin, Dokuman Dosyaları: .TXT .DOC .WRI ... vs.
Video ve Animasyon Dosyaları: .AVI .MPG .ASF ... vs.
Örnektekiler gibi daha pek çok programa özel dosya formatları ve uzantıları vardır. Bu
uzantılar dosyanın hangi program yada programlar tarafından açılabileceğinin önemli bir
işaretidir. Aynı zamanda İşletim Sistemleri, farklı uzantıya sahip dosyaların simgelerini,
farklı resim ve şekillerle göstererek birbirlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlamaktadır..
8.1.1.Klasör Çeşitleri:

Windows XP Pro işletim sistemindeki birçok klasör dosya klasörüdür.Bunlar herhangi bir
türdeki dosya ve dosyalar için kullanılan klasördür.
Windows XP Pro İşletim sistemi tarafından özel bir amaçla oluşturulmuş bazı klasörlerin
görünümleri

farklıdır.(Sık

kullanılanlar,Denetim

masası,Paylaşılan

müzik,Paylaşılan

resimler,Paylaşılan video gibi.)
Klasör ve Dosya Özellikleri ve Öznitelikleri:
Dosyanın Türü:
Her dosya, işletim sistemi, onun bileşenleri ve diğer yazılımlar tarafından belirlenmiş bir
türde kaydedilir. Dosya türü, söz konusu dosyanın diğerleri içinde hangi özelliklere sahip
olduğunu gösterir. Dosyanın hangi türde saklandığını ise onun uzantısından anlayabilirsiniz.
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Dosyanın Hangi Program Tarafından Açıldığı:
Pek çok program çeşitli format ve türdeki dosyaları açacak yada kaydedecek şekilde
programlanmış olabilir. Dosya uzantısı, programlar için dosyanın açılıp açılamayacağını karar
vermesini sağlayan önemli bir işaret olduğundan önemlidir ve rastgele dosya ismi ve uzantısı
verilmemeli, başka bir dosya uzantısı ile değiştirilmemelidir.
Klasör ve Dosyanın konumu:
Klasör veya dosyanın hangi sürücü ve alt klasör içersinde bulunduğunu gösteren ifadedir
(Path). Bazı program ve uygulamalarda, dosyaya erişmek için kullanılır. ÖRNEK:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\CALC.EXE
Dosya Boyutu (Size):

Dosya içersinde bulunan bilginin byte cinsinden değeridir. ASCII karakter tablosunda
belirtilen her bir karakter 1 Byte değerindendir. Gerçekte dosyaların içersinde ve kodlamada
bu ASCII karakter tablosondaki karakterler kullanılmaktadır.
Klasör Boyutu (Size):
Boş bir klasörün boyutu 0 byte dır. Ancak içersinde dosya ve alt klasörler varsa bunların
toplam boyutları klasörün boyutu olarak ifade edilir.
Klasör İçeriği:
Klasör içersinde bulunan alt klasörlerin ve dosyaların sayılarını ifade eder.
Dosya ve Klasörün Diskteki Boyutu:
Sürücülerde kullanılan dosya sistemine göre dosyalar için ayrılmış ve kullanılmış olan byte
gruplarının (cluster) toplam büyüklüğünü ifade eder. Cluster lar tam olarak dolmasa da
kullanılmış sayılır bu yüzden diskdeki boyut gerçek boyuttan büyük olmaktadır. NTFS için 1
Cluster = 4096 Byte dır. )
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Dosyanın Oluşturulduğu Tarih : Klasör ve dosyanın ilk defa oluşturulduğu tarih ve saat
bilgisidir.
Dosyanın DüzenlendiğiTarih : Dosya üzerinde herhangi bir düzenleme yada ekleme yapıldığı
tarih bilgisidir. Klasörlerde bulunmaz.
Dosyanın Erişildiği Tarih : Dosyaya en son erişildiği (açıldığı-çalıştırıldığı) tarih bilgisidir.
Klasörlerde bulunmaz.
*dosya ve klasör özellikleri
Klasör ve Dosyanın Öznitelikleri


Salt Okunur : Klasör veya dosyanın programlar tarafından sadece okunabilmesini

herhangi bir değişiklik yada ekleme yapılmak istediğinde onay için mesaj verilmesini
sağlar. Bu şekilde dosyayı koruma altına alır.


Gizli : Klasör ve dosyanın adı ve simgesinin klasör penceresi içersinde görüntülenmesini
engeller.

Gelişmiş düğmesine tıklayarak gelişmiş öznitelikler penceresinden arşiv ve dizin öznitelikleri
ile sıkıştırma veya şifreleme öznitelikleri ayarlanabilir:


Arşiv(Dosya Arşivleme İçin Hazır ) :Dosya veya klasörün arşivlenip arşivlenmeyeceğini
belirtir. Bazı programlar bu seçeneği hangi dosyaların ve klasörlerin yedekliendiğini
denetlemek için kullanır.



Dizin ( Hızlı Dosya Araması için "Dizin Oluşturma Hizmetinin" bu dosyada dizin
oluşturmasına izin ver. ):Seçilen dosya veya klsörün içindekilerin daha hızlı arama için bir
dizininin oluştrurulup oluşturulmadığını belirtir. Dosya veya klsörün dizini oluşturulduktan
sonra, içindeki metne göre, ayrıca tarih gibi özelliklere veya dosya veya klasörün
özniteliklerine

göre

arama

yapabilirsiniz.

Sorulduğunda içindekiler için dizin oluşturmayı seçmediğiniz sürece, bir klasörün dizininin
oluşturulmasıyla klasördeki dosya ve alt klasörlerin otomatik olarak dizini oluşturulmaz.

Sıkıştırma veya şifreleme öznitelikleri:
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Sıkıştır ( Disk Alanından Kazanmak İçin Sıkıştır ) : Dosya veya klasörün sıkıştırılmış olup
olmadığını belirtir.



Şifrele ( Veriyi Korumak İçin İçeriği Şifrele ) :Dosya veya klsörün içindekilerin şifrelendiğini
belirtir. Yalnızca dosya veya klasörü şifreleyen kullanıcı içeriğe erişebilir. Ancak, dosya veya
klsörlerin şifreleri, nasıl taşındıklarına veya kopyalanadıklarına bağlı olarak, çözülebilir.

NOT: Arşivleme, dizin oluşturma, sıkıştırma veya şifreleme ile ilgili özellikleri NTFS dosya sistemine

sahip sürücülerde kullanabilirsiniz.

8.2.DOSYA VE KLASÖRLERLE YAPILAN İŞLEMLER
Dosya Ve Klasörler Üzerinde Yapılabilecek İşlemler



Dosya veya klasörleri seçme



Dosya veya klasör açma



Yeni bir dosya veya klasör oluşturma



Dosya veya klasörün kısayolunu oluşturma



Dosya veya klasör özelliklerini görme / değiştirme



Dosya veya klasörün adlarını değiştirme



Dosya veya klasörü silme



Dosya veya klasörü kopyalama veya taşıma



Klasörü paylaşıma açma



Dosya veya klasörü koruma

Dosya veya Klasör Simgelerinin Seçilmesi:

Bilgisayarda yapmak istenilen işlemler için öncelikle işlemden etkilenmesini istediğiniz
öğelerin fare yada klavye kullanılarak seçilmeleri yani işaretlenmeleri gerekir. Daha sonra
yapılacak işlemler(aç,gönder,kes/yapıştır,kopyala/yapışır,kısayol oluştur,sil,ad
değiştir,özellikler komutları gibi)sadece seçili olan öğeleri etkiler.

Seçme işlemi için Fare, Klavye bazen de her ikisinin birlikte kullanılması gerekir.
Farenin sol tuşu ile öğe (dosya, klasör simge, menü seçeneği vs.) üzerinde tek tıklamak
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öğenin seçilmesini sağlayacaktır.
Klavye ile seçim yapmak için; genellikle TAB tuşu, Yön tuşları, ALT tuşu bazende SHIFT
veya CTRL tuşları kullanılır


Tek simge seçmek: Fare ile dosya ya da klasör simgesi üzerinde farenin sol tuşuyla bir kez

tıklanır veya Yön tuşlarıyla istenilen simge seçilene kadar basılır.


Birden fazla simge seçmek:

o

Simgelere yakın bir noktada farenin sol tuşu basılı tutulup (sürükle-bırak) hareket

ettirilerek istenilen simgelerin seçilmesi sağlanır.
o

Birden fazla simge seçmek için klavye ve fare birlikte de kullanılabilir. Örneğin; en
baştaki simge seçildikten sonra SHIFT tuşu basılı iken fare ile en son seçilmesi
istenilen dosya simgesine tıklanarak aradaki simgelerin de seçilmesi sağlanabilir.

o

CTRL Tuşu basılı iken istenilen simgeler üzerinde tek tek tıklanarak seçilmeleri
sağlanabilir.



Tüm simgeleri seçmek : Yukarıdaki yöntemler kullanılabileceği gibi tüm dosyaları seçmek

için "Düzen" menüsündeki "Tümünü seç" komutu tıklanabilir yada bu işlemin kısayol tuşu
olan CTRL+A tuşlarına basılabilir.


Seçili olanlar haricindekileri seçmek (Seçimi tersine çevirmek): Bazen seçili
olanlar

haricindekileri

seçmek

gerekebilir.

Bu

durumda

Düzen

menüsündeki

"Diğerlerini Seç" komutu kullanılır.

Dosya veya Klasör Açma

Pencere içersinde görüntülenen bir dosya ve ya klasörü açmak için simgesi üzerinde çift tıklama
yapmak yeterlidir. Klasör üzerinde çift tıklandığında; klasörün içersindeki dosya veya alt klasörler
aynı pencere içersinde görüntülenecektir. Dosya üzerinde çift tıklandığında ise; dosya türüne göre
ilişkilendirilmiş olan program tarafından, yeni bir pencere içersinde açılacaktır.
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Eğer dosya ve türü Windows tarafından tanınmıyor yada herhangi bir programla
ilişkilendirilmemiş ise ekrana, "Birlikte Aç" iletişim kutusu gelir. Dosya türünü ve özelliğini
biliyorsanız iletişim kutusu içersinde listelen programlardan birisini seçerek, listede yoksa "Gözat"
butonu ile, bilgisayarınızda kurulu olan programlardan uygun olanı kendiniz seçerek, dosyanın
seçtiğiniz program tarafından ( eğer program, dosya türüne destekliyorsa ) açılmasını
sağlayabilirsiniz.

Dosya veya klasörleri açmanın başka yöntemleri de vardır;



Dosya yada klasör simgesi üzerinde sağ tıklamak açılan menüden "Aç " komutu seçmek,



Dosya yada klasör simgesi üzerinde tek tıklamak (seçmek) daha sonra klavye üzerindeki
"Enter" tuşuna basmak,



Açmak istediğiniz dosya ya da klasör bir klasör penceresindeyse nesneyi seçtikten sonra
"Dosya" menüsünden "Aç" Komutunu seçmek.
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NOT: Uzantısı (türü)

.EXE

.COM

.PIF

.BAT olan dosyalar çalıştırılabilir yada derlenmiş

program dosyalarıdır. Simgesi üzerinde çift tıklandıklarında otomatik olarak yeni bir pencere
içersinde çalışırlar. Ancak her çalıştırılabilir dosya ekranda görüntü oluşturmayabilir ya da başka
programlar altında çalışıyor olabilir

Yeni Dosya veya Klasör Oluşturmak:

Yeni Dosya Oluşturmak:
Yeni bir dosyanın oluşturulması için istenilen dosya türü ile ilgili programlar kulllanılır.
(Örneğin; Resim Dosyası için Paint yada Adobe Photosop programı gibi, Yazı yada dokuman
dosyası için; Notepad, Wordpad ya da MS Word programı gibi programların kullanılması
gerekir.) İlgili program açıldıktan sonra "Dosya" menüsünden "Yeni" komutu ile açılan boş
sayfa içersinde gerekli yazı yada çizimler yapılır ve "Dosya" menüsünden "Kaydet" komutu
ile, bir isim ve konum belirtilerek bilgisayara kayıt edilir. Böylece bir dosya oluşturulmuş
olur.
Windows da kurulu bazı programların boş dosyalarını oluşturmak için ;


Dosyanın oluşturulacağı klasör seçilir ve açılır,



Klasör peneceresinin "Dosya" menüsünden "Yeni" komutu seçilir ya da pencerenin boş bir
alanında sağ tıklama yapılarak açılan menüden "Yeni" komutu seçilir,



Yeni alt menüsü içersinde bulunan program listelerinden dosyasını oluşturmak istediğiniz bir
tanesi üzerine tıklanır.

Bu işlemler istenilen programa ait boş bir dosya oluşturulmasını sağlar. Oluşturulan boş dosya
üzerinde çift tıklandığında ilgili programın çalıştırılması ve boş dosyanın ekranda
görüntülenmesi sağlanır.

Yeni Klasör Oluşturmak:


İçersinde yeni klasör oluşturmak istediğiniz sürücü yada klasörü açın,



Pencerenin "Dosya" menüsündeki "Yeni" seçeneği üzerine gelin ve "Klasör" seçeneği
üzerinde tıklayın, (Aynı işlemi pencerenin boş bir yerinde sağ tıklama ile açılan
menüden ve pencerenin solunda gördüğünüz "Dosya ve Klasör Görevleri" bölümü
altındaki "Yeni klasör oluştur" komutuna tıklayarak da yapabilirsiniz.)
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Oluşan yeni klasör için bir ad yazın ve "Enter" tuşuna basın,

Bu işlemler yeni bir klasör oluşturmanızı sağlayacaktır.

Dosya veya Klasörün Kısayolunu Oluşturmak:
Kısayol :

Bilgisayarınızda veya ağda, program, dosya, klasör, disk sürücüsü, web adresi,

yazıcı veya başka bir bilgisayar gibi erişilebilir herhangi bir öğeye bağlantı kurmayı
sağlayan özel dosyalardır.
ÖRNEK:

Kısayol simgesi üzerinde

şeklinde bir işaret bulunur. Bu işaret dosyanın bir kısayol

olduğunu gerçek dosya olmadığını gösterir. Gerçek dosyanın hangi konumda olduğunu
kısayolun özellikler penceresinden öğrenebiliriz.
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Kısayol Oluşturmak için;


1. Yöntem

Bilgisayarınızdaki sürücü veya klasör içersinde kısayolunu oluşturmak istediğiniz öğeyi
(klasör, dosya, program,sürücü vs. ) seçin,
o

Pencerenin "Dosya" menüsündeki "Kısayol Oluştur" komutunu seçin (simge
üzerinde sağ tıklama ile açılan menüdeki "Kısayol Oluştur" seçeneğini de
kullanabilirsiniz).
Böylece açtığınız sürücü veya klasör penceresi içinde bir kısayol oluşturmuş
olursunuz.

16 / 23

o

Simgenin kısayolunu masaüstünde oluşturmak isterseniz; "Dosya"menüsünden
"Gönder" seçeneği üzerine gelip oradan "Masaüstü (kısayol oluştur)"
seçeneğini tıklayabilirsiniz (simge üzerinde sağ tıklama ile açılan menüdeki
"Gönder-->Masaüstü(kısayol oluştur)" seçeneğini de kullanabilirsiniz).



2. Yöntem

İçersine kısayol oluşturmak istediğiniz sürücü veya klasörü açın,
"Dosya" menüsünde "Yeni" üzerine gelin sonra "Kısayol" komutunu tıklatın,
Açılan iletişim kutusundaki "Gözat" düğmesine tıklayarak kısayolunu oluşturmak istediğiniz
nesneyi(sürücü,dosya,klasör,program) seçin.
Dosya veya Klasör Özelliklerini Görme / Değiştirme:
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Bir dosya yada klasörün özelliklerini görmek için yöntemler;

Eğer nesne(dosya,klasör) bir sürücü ya da klasör penceresi içindeyse seçtikten sonra, "Dosya"
menüsünden "Özellikler" seçeneğini üzerinde tıklayın,
Dosya veya klasör simgesi üzerinde sağ tıklayın, açılan menüden "Özellikler" seçeneğini
üzerinde tıklayın,


Dosya veya klasör seçili iken klavyeden ALT + ENTER tuşlarına basın.

Ekrana gelen "Özellikler" penceresi üzerinden;


Dosya veya klasörün adını değiştirebilirsiniz.



"Değiştir" butonu ile dosyanın hangi program tarafından açılacağını belirleyebilir yada
değiştirebilirsiniz.



Dosya yada klasörün salt okunur, gizli özniteliklerini yada "Gelişmiş..." butonu ile
açılan iletişim kutusundan arşivleme , dizin oluşturma, sıkıştırma yada şifreleme
özniteliklerini ayarlayabilirsiniz.
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"Güvenlik" sekmesi ile dosya yada klasörün güvenlik izinlerini diğer kullanıcılar için
ayarlayabilirsiniz.



"Özet" sekmesi ile dosyaya ait özelikleri (başlık, konu, açıklama, yazar vs.) görebilir
yada değiştirebilirsiniz.



"Paylaşım" sekmesi ile klasörün ağdaki diğer kullanıcılara paylaşım ayarlarını
yapabilirsiniz.



"Özelleştir" sekmesi ile klasör için bir şablon seçebilir, küçük resim görünümünde
klasörü tanıtacak bir resim seçebilir ve klasörün simgesini değiştirebirsiniz.

Dosya veya Klasörün Adını Değiştirme:

Dosya veya klasörün adını değiştirmek için kullanılabilecek yöntemler;
Adını değişeceğiniz dosya veya klasör bir klasör penceresi içindeyse dosya veya klasörü seçtikten
sonra "Dosya" menüsündeki "Yeniden Adlandır" seçeniğini tıklayın sonra yeni ismi klavyeden
yazın,
Adını değişeceğiniz dosya veya klasör bir klasör penceresi içindeyse dosya veya klasörü seçtikten
sonra pencerenin solunda bulunan "Dosya ve Klasör Görevi" bölümünden "Bu dosyanın adını
değiştir" komutunu seçin ve klavyeden yeni ismi yazın,
Dosya veya klasör simgesi üzerinde sağ tıklayın, açılan menüden "Yeniden Adlandır" seçeneğini
üzerinde tıklayın sonra yeni ismi klavyeden yazın,
Dosya veya klasörü seçtikten sonra klavyeden F2 tuşuna basın yeni ismi yazın,
Dosya veya klasörü seçtikten sonra adı üzerinde bir kez tıklayın ve yeni ismi yazın,
Dosya veya klasörün özellikler penceresinden de adını değiştirebilirsiniz.
Dosya veya klasörün yeni ismini klavyeden girdikten sonra Enter tuşu ile onaylayabilir,Esc tuşu ile isim
değiştirmeyi iptal edebilirsiniz.

Dosya ve klasörlerin isimlendirilmesinde dikkat edilecek noktalar:
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Windows XP'deki dosya ve klasör isimleri, boşluklar da dahil olmak üzere en fazla 255
karakter olabilir. Ancak, 255 karakterli bir dosya adı oluşturmanız önerilmez. Programlar'ın
çoğu, çok uzun dosya adlarını yorumlayamazlar.
Dosya ismi iki kısımdan oluşur. Birinci kısım dosya adıdır , ikinci kısım ise dosya uzantısıdır
. Bir dosyayı tanımlamak için mutlaka ona bir isim vermek gereklidir. Dosya adı ve uzantısı
harfler sayılar ve karakterlerden oluşabilir. Yalnız özel karakterler dosya adı içersinde
kullanılmamalıdır. ( | \ / : * ? " > < vs.) Bir klasörde aynı isim ve uzantıya sahip yalnız bir
dosya bulunabilmesidir. Dosya uzantısı dosyanın özelliğine bağlı olarak farklılık
gösterecektir. Word dosyası ise uzantısı .doc, resim dosyası ise .JPG yada .gif vs. gibi.
Dosya veya Klasör Silme:

Dosya veya Klasör Silmek için yöntemler;
Silinmek istenilen simge yada simgeler seçildikten sonra ;


Klasör penceresindeyseniz "Dosya" menüsündeki "Sil" komutu yada sağ tuş
menüsündeki "Sil" komutu üzerinde tıklanır.



Klasör penceresindeyseniz pencerenin solunda bulunan "Dosya ve Klasör Görevleri "
bölümündeki "Bu klasörü sil" komutu üzerinde tıklanır.



Klavyede "Delete" yada "Del. (Numlock pasif iken)" tuşuna basılır.



Klavyede "CTRL+D " tuşlarına basılır.



Pencere üzerindeki standart araç çubuklarında bulunan sil

düğmesi üzerinde

tıklanır.
Silme işleminin onaylanması için ekrana bir iletişim kutusu gelecektir. "Evet" butonu tıklanırsa silme
işlemi gerçekleşir.
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Silinen dosyalar Geri Dönüşüm Kutusuna (Çöp Kutusu) taşınmaktadır. Gerektiğinde buradan geri
alınabilirler yada tamamen silinebilirler. Tamamen silmek için Geri dönüşüm kutusunun
boşaltılması gerekir.

Silme işlemi eğer SHIFT tuşu basılı iken yapılırsa geri dönüşüm kutusuna taşınmadan silinirler.

Silme işlemini iptal etmek için CTRL+Z tuşu, "Düzen" menüsündeki "Geri Al Sil" komutu ya da araç
çubuklarındaki
"Geri Al"

dümesine tıklanabilir.

Ayrıca masaüstünde bulunan "Geri Dönüşüm Kutusu" açılarak silinip buraya taşınmış olan
simgeler seçilip "Dosya" menüsünden "Geri Yükle" komutu tıklanabilir.(Farenin sağ tuşuyla
tıklanarak açılan menüden "Geri Yükle" komutu da seçilebilir.)
http://enformatik.balikesir.edu.tr/menu/index2.html İnformatik.balıkesir.edu.tr
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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Klasörü Paylaşıma Açma :

Bir klasör yada sürücünün paylaşıma açılması, ağda bulunan diğer bilgisayar ve kullanıcıların
paylaşıma açılmış olan klasör ve içindeki dosyaları görme ve kullanma hakkı verilmesi
anlamına gelir. Kullanıcıların Paylaşıma açılmış olan klasör ve dosyalar üzerinde hangi
haklara sahip olacakları "İzinler"düğmesi tıklandığında açilan iletişim kutusundan
ayarlanabilir.
Paylaşım iletişim kutusunu açmak için;


Klasör penceresi içindeyseniz klasör seçildikten sonra "Dosya" menüsündeki
"Paylaşım..." komutu tıklanır,



Klasör penceresi içindeyseniz pencerenin solunda bulunan "Dosya ve Klasör
Görevleri" bölümünden
"Bu klasörü paylaş" komutu tıklanır,

"Özellikler" komutu ile açılan iletişim kutusundan "Paylaşım" sekmesi tıklanır.
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Paylaştırılmış bir klasörü başka bir bilgisayardan açmak için;

Masaüstündeki Ağ Bağlantılarım simgesine çift tıklatın,
Ağ Bağlantılarım penceresinin solunda bulunan "Ağ Görevleri" bölümünde gördüğünüz
"Çalışma Grubu Bilgisayarlarını Göster" komutuna tıklayarak paylaşıma açılmış bilgisayarı
bulup gerekiyorsa kullanıcı adı ve şifrenizi girin,
Paylaşıma açılmış klasör üzerinde çift tıklatın.
Klasör ve Dosyaları Koruma (Güvenlik):

Windows XP'de, kullanıcı ve grup hesapları, paylaşılan klasör ve yazıcı izinleri, denetim ve kullanıcı
hakları gibi güvenlik özelliklerini kullanarak dosyalarınızın ve klasörlerinizin güvenliğini
sağlayabilirsiniz. Bir NTFS sürücüsü yüklüyse, dosya ve klasör izinlerini ayarlayabilir ve dosyalarla
klasörleri şifreleyebilirsiniz.
Dosya izinleri :

Dosya izinleri, Tam Denetim, Değiştirme, Okuma ve Yürütme, Okuma ve Yazma izinlerini içerirler.
Bu izinlerin her biri, özel izinlerin mantıksal grubundan oluşurlar. Aşağıdaki tablo her dosya iznini
listeler ve hangi özel izinlerin o izinle bağlantılı olduğunu belirler.
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Dosya ve klasör izinlerini ayarlama, görüntüleme, değiştirme veya kaldırma

İzin ayarlamak istediğiniz dosya veya klasörü bulun.
Dosya veya klasörü sağ tıklatın, Özellikler'i ve sonra Güvenlik sekmesini tıklatın.
Aşağıdakilerden birini yapın:
o

Yeni bir grup veya kullanıcıya izinler vermek için, Ekle'yi tıklatın. Etki alanı adı\ad
biçimini kullanmak için izinler vermek istediğiniz grup veya kullanıcıların adını yazın
ve sonra iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

o

Varolan bir grup veya kullanıcıdaki izinleri değiştirmek veya kaldırmak için grup veya
kullanıcının adını yazın.

o

İzin vermek veya engellemek istediğiniz her izin için gerekirse İzinler'de, İzin Ver veya
Engelle'yi tıklatın.

Grup veya kullanıcıyı izinler listesinden kaldırmak için, Kaldır'ı tıklatın.
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Gelişmiş İzinler:

Dosya veya klasörü sağ tıklatın, Özellikler'i ve sonra da Güvenlik sekmesini tıklatın.
1. Gelişmiş'i tıklatın ve sonra aşağıdakilerden birini yapın:
o

Yeni bir grup veya kullanıcıya özel izinler ayarlamak için, "Ekle..." düğmesini tıklatın.
Ad kutusuna, etkialanıadı\ad biçimini kullanarak kullanıcı veya grup adını yazın.
Bitirdiğinizde, İzin Girdisi iletişim kutusunu otomatik olarak açmak için Tamam'ı
tıklatın.

o

Varolan bir grup veya kullanıcının özel izinlerini görüntülemek veya değiştirmek için,
grup veya kullanıcı adını tıklatın ve sonra "Düzenle..." düğmesine tıklatın.

o

Bir grup veya kullanıcıyı ve onun özel izinlerini kaldırmak için, grup veya kullanıcının
adını ve sonra "Kaldır" düğmesini tıklatın. Kaldır düğmesi kullanılamıyorsa, " Bağımlı
nesnelere uygulanan izin girdilerini ana öğeden devral.Bunları açıkça burada
tanımlananlara ekle." onay kutusunu temizleyin. Dosya veya klasör artık izin
devralmayacaktır. 4., 5., ve 6. adımları atlayın.
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İzin Girdisi iletişim kutusunda, gerekirse, izinlerin Uygula'da uygulanmasını istediğiniz yeri
tıklatın. Uygula yalnızca klasörler için kullanılabilir.
İzinler'de, her izin için İzin Ver veya İzin Verme 'yi tıklatın.
Ağaçtaki klasörlerin ve dosyaların bu izinleri devralmalarını önlemek isterseniz, Bu izinleri
uygula... onay kutusunu seçmek için tıklatın.
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NOT:

Dosya ve klasör izinlerini yalnızca NTFS kullanmak için biçimlendirilmiş sürücülerde
ayarlayabilirsiniz.
İzinleri değiştirmek için, sahip olmalı veya sahip tarafından izin değişikliği yapma hakkı
tanınmış olmalısınız.
Bir klasörde tam denetim verilen gruplar veya kullanıcılar, dosya ve alt klasörleri koruyan
izinlere bakmaksızın o klasördeki dosya ve alt klasörleri silebilirler.
İzinler altındaki onay kutuları gölgeli ise veya Kaldır düğmesi kullanılamıyorsa, dosya veya
klasör ana klasörden izinleri almıştır.
Paylaşılan Belgeler Klasörü:

Paylaşılan Belgeler, Paylaşılan Resimler ve Paylaşılan Müzik klasörleri, bilgisayarınızdaki
tüm kullanıcıların erişebileceği dosyaları, resimleri ve müzikleri kaydedebileceğiniz bir alan
sağlar. Kişisel klasörlerinizin(Belgelerim, Resimlerim ve Müziklerim)tersine, paylaşılan
klasörlerin yalnızca size özel olmasını sağlayamazsınız. Bilgisayarınızı kullanan herkes bu
klasörlerin içindeki dosyalarla çalışabilir.
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Dosya veye klasörlerinizi bilgisayarda hesabı olan diğer kullanıcılarla paylaşmak için yapılabilecek
yöntemler,
Paylaşmak istediğiniz dosya veya klasörleri seçtikten sonra;
o

Pencerenin solunda bulunan "Diğer Yerler" bölümündeki "Paylaşılan Belgeler"
klasörüne doğru fare ile sürükleyin.

"Öğe Taşı" veya "Öğe Kopyala" iletişim kutusundan "Paylaşılan Belgeler" klasörünü seçin.

SÜRÜCÜLER
Sürücü

:

Bilgisayarda kayıt ortamlarına genellikle sürücü adı verilir. ( A: Disket Sürücüsü, C: Harddisk
Sürücüsü, D: veya E: ... CD-Rom Sürücüsü gibi.) Sürücüler bir dosya sistemi (FAT,FAT32, NTFS vs.)
kullanılarak biçimlendirilir (Format) ve bir sürücü harfi atanır. Tek harddisk bazen mantıksal
bölümlere ayrılarak her bölüme ayrı sürücü harfi atanabilir. Ağ üzerinde paylaştırılmış olan
klasörlere

de

sürücü

harfi

atamak

mümkündür.

(Sürücü

harfleri

A'dan

Z'ye

İngiliz alfabesindeki 26 harften oluşur.)
Bilgisayarınızdaki sürücü çeşitlerini ve içeriklerini görmek için masaüstündeki "Bilgisayarım"
klasörünü kullanabilirsiniz veya bir klasör penceresinin standart araç çubuğu üzerinde bulunan
"Klasörler" düğmesini açarak sıralı ve düzenli bir yapıda sürücü ve klasörlerin listesini
görebilirsiniz.

Sürücü Özelliklerinin Görüntülenmesi:

Seçilen sürücüye ait özelliklerin görüntülenmesini sağlamak için; "Dosya" menüsünden (yada sağ
tıklanarak açılan menüden) "Özellikler" komutu seçilir ve "Genel" sekmesi sürücüye ait bilgiler
görüntülenir.
Sürücü Özellikleri:


Sürücü Etiketi (Adı) : Yerel Disk adı yerine verilecek herhangi bir isimdir. ( NTFS dosya
sisteminde 32 diğerlerinde 11 karakter girilebilir.)
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Tür: Seçilen diskin türünü belirtir. (Disket, Yerel Disk (harrdisk) , CD-ROM )



Dosya

Sistemi:

Sürücünün

dosya

sisteminin

ne

olduğunu

gösterir.

(

CDFS,

FAT,FAT32,NTFS,UDF )


Kullanılan Alan: Sürücüde kullanılan alanı bayt yada Giga Byte (GB) cinsinden gösterir.



Boş Alan: Sürücüde kullanılabilecek boş alanı bayt yada Giga Byte cinsisnden gösterir.



Kapasite: Sürücünün toplam bilgi kapasitesini GB cinsinden gösterir.



"Diski Temizleme" düğmesi: Sürücü içersindeki geçici ve gereksiz dosyaların belirlenerek
silinmesi ve disk alanınından boşaltılması için "Disk Temizleme" hizmet programını çalıştırır.



"Disk alanından kazanmak için sürücüyü sıkıştır" onay kutusu: Sürücünün sıkıştırılıp
sıkıştırılmadığını belirler. Onay verilirse kök klasörler mi, yoksa tüm alt klasörler mi
sıkıştırılacak belirlenmesi gerekir. ( NTFS sürücüler için geçerlidir.)



"Hızlı arama için dizin oluşturma hizmeti bu diski dizinlesin": Onay verilrise, arama hızını
artırmak için sürücü içindeki bilgilerin bir dizininin oluşturulmasını sağlar. ( NTFS sürücüler
için geçerlidir.)



"Araçlar" Sekmesinden; "Hata Denetimi", "Disk birleştirme" hizmet araçları çalıştırılabilir.



"Donanım" Sekmesinden; sürücüye ait "Donanim" özellikleri ve bilgileri görüntülenir.



"Paylaşım" Sekmesinden; Sürücünün ağ üzerinde diğer kullanılarla paylaşılması sağlanır.



"Güvenlik" Sekmesinden; Sürücünün bilgisayarda tanımlı kullanıcılar için yetki ve izinlerinin
belirlenmesini sağlanır. ( NTFS sürücüler için geçerlidir.)

"Kota"

Sekmesinden;

Sürücünün

bilgisayarda

tanımlı

kullanıcılar

için

nekadarlık

alanı

kullanabileceklerinin sınırlamasını ve ayarlarını yapmayı sağlanır. ( NTFS sürücüler için geçerlidir.)
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Sürücülerin Biçimlendirilmesi (Format):

Bir diskin bilgi depolamaya hazırlanmasına ve düzenlenmesine biçimlendirme adı verilir.
Biçimlendirme işleminde öncelikle diskte hangi dosya sisteminin kullanılacağı belirlenmeli ve ona
göre biçimlendirme işlemi yapılmalıdır. Biçimlendirme diskteki tüm verileri tamamen sileceği için
dikkatli kullanılmalıdır.
Disket 'ler sadece FAT dosya sisteminde biçimlendirilebilirler, CD-ROM lar ise özel programlar
tarafından biçimlendirilir (CDFS dosya sistemi ile) ve üzerlerine bir defa bilgi yazılabilir. (CD-RW
diskler hariç.)
Dosya Sistemleri: Bir işletim sisteminde dosyaların adlandırıldığı, saklandığı ve düzenlendiği

genel yapıdır. Dosya sistemi türleri : FAT, FAT32, NTFS.
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FAT (File Allocation Table) : bu dosya sistemi en küçük birimlerde kullanılır; 2 GB 'dan

daha büyük birimler için verimli değildir. Genellikle; Windows 95, Windows for Workgoups,
MS-DOS ve OS/2 işletim sistemlerinde kullanılır.


FAT32 : FAT yapısında, 32 GB'a kadar birimlere destek verir ayrıca daha küçük küme

boyutları ile diskin verimli kullanılmasına olanak sağlar. Windows'un 2000, 98, 95 OEM
sürümlerinde kullanılabilir. Ancak MS-DOS, Windows 3,1 Windows for Workgoups ve
Windows 95 'in ilk sürümleri ile Windows NT 4,0 ve öncesi sürümleri FAT32 birimlerini
tanımazlar.


NTFS : Erşim izinleri, şifreleme, sıkıştırma ve kurtarılabilirlik gibi özellikler sağlar. Windows

2000 - NT' den önceki windows sürümleri NTFS dosya sistemine erişemez ve göremezler.
Büyük kapasiteli birimlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Bir disk yada disketin biçimlendirilmesi için sürücü seçildikten sonra "Dosya" (yada simge üzerinde
sağ tıklama ) menüsündeki "Biçimlendir..." komutu seçilir. Ekrana gelen iletişim kutusunda gerekli
ayarlamalar yapıldıktan sonra "Başlat" butonu tıklanır.

Biçimlendir İletişim Kutusundaki Öğeler:



Kapasite: Sürücünün ne kadarlık veri tutabildiğini gösterir. Disket için değişiklik yapılabilir.
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Dosya Sistemi: Disk yada disketin hangi dosya sistemine göre biçimlendirileceğini belirtir.



Ayırma Birimi Boyutu : Küme (cluster) boyutu ile aynı değerdir. Bu değerler 4096, 2048,

1024 yada 521 bayt olabilir. Windows 2000 tarafından kullanılan tüm dosya sistemleri, bir
dosyanın tutulması için ayrılabilecek en küçük disk alanı miktarını temsil eden küme (cluster)
boyutunu esas alarak sabit diskinizi düzenler. Kullandığınız küme boyutu küçüldükçe,
diskinizin depolama verimliliği artar ve kayıp alanlar azalır.


Birim Etiketi : Sürücüye verilecek ismin belirlenmesini sağlar. Sürücü etiketi FAT ve FAT32

için en fazla 11 karakter, NTFS için en fazla 32 karakter olabilir.


Hızlı Biçimlendir: Diski, kötü kısımları (bad sector) için taramadan, dosyaları diskten siler.

Bu seçeneği, yalnızca disk önceden biçimlendirilmişse ve diskin bozulmadığından eminseniz
kullanın.


Sıkıştırmayı Etkinleştir: Disk üzerindeki dosya ve klasörlerin sıkıştırılarak biçimlendirilip

biçimlendirilmeyeceğini belirtir. NTFS dosya sistemleri için geçerlidir.
NOT: Bilgisayarınız, FAT dosya sistemi kullanıyorsa, etiket en fazla 11 karakter içerebilir.

Bilgisayarınız, NTFS kullanıyorsa, sınır 32 karakterdir.
Diskteler NTFS yada FAT32 Dosya sisteminde biçimlendirilemezler. Sadece FAT dosya sistemi ile
biçimlendirilebilirler.
Diskteki dosyalar açıksa, disk içerikleri görüntüleniyorsa veya disk sistem veya önyükleme bölümü
içeriyorsa, onu biçimlendiremezsiniz.
CONTROL PANEL (DENETIM MASASI)

DENETIM MASASI:

Bilgisayarın yazılım ve donanım ille ilgili ayarları denetim masasından

yapılabilmektedir. Başlat menüsünden Denetim Masası seçeneği ile aşağıdaki pencere ekrana
gelmektedir.


Denetim Masasının iki tip görünümü vardır.
o Kategori Görünümü
o Klasik Görünümü
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Kategori Görünümü : Bu görünümde yapılabilecek ayarlamalar gruplandırılmış ve her
grupta görev listeleri oluşturulmuştur. Böylece istenen ayarlamalara ulaşmak için kullanıcıya
kolaylık sağlanmıştır.



Klasik Görünüm : Klasik Görünüme geçmek için Pencerenin sağında yer alan "Klasik
Görünüm'e geçiş yap" komutu seçilir. Pencerede çeşitli denetim masası öğeleri listelenir.
Hangi bölümde ayarama yapılmak istenirse o öğe üzerinde çift tıklama yapılarak özellik veya
seçenekler penceresi ekrana getirlir ve gerekli ayalamalar bu pencereler üzerinden yapılır.
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Denetim Masasındaki Öğeler ve bu öğelerle yapılabilen işlemler : Bu pencereden
ulaşılabilen bazı Özellik ve Seçenekler pencerelerine çeşitli uygulamalardan da linkler
verilmiştir. Örneğin;

o

"Görüntü" özellikleri için Masaütünde sağ tıklama yapıp açılan menüden "Özellikler"
komutunun seçilmesi ile Denetim masasından "Görüntü" simgesi ile açılan aynı
pencereyi ekrana getirecektir.

o

Görev Çubuğu üzerindeki saat bilgisi üzerinde çift tıklama yaparak "Tarih Saat
Ayarlarına" ulaşılır.

o

Klasör penceresinde "Araçlar" menüsünden "Klasör Seçenekleri" komutu ile Klasör
seçenekleri penceresine ulaşılr.

TARİH SAAT AYARLARI :

Tarih Saat Ayarları:

Bilgisayarın sistem saatini ve tarihini, Hangi saat diliminde bulunduğunuzu ve internet bağlantınız
var ise tarih ve saat bilgisinin internet üzerinden doğrulanmasını bu bölümden ayarlayabilirsiniz.
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İnternet Saat : Eğer bilgisayarınız internete bağlı ise tarih ve saat bilgisininin intenet üzerinden

belirdeğiniz server ile bağlantı kurulup doğrulanmasını sağlatabilirsiniz.
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Tarih Saat Dilimi : Bulunduğunuz Ülke ve Şehir e göre hangi saat diliminde olduğunuuzu

listeden seçerek belirleyebilirsiniz.

Gün Işığından Yararlanma (Yaz-Kış Saat Uygulası) : Bazı dönemlerde gün ışığından daha

fazla yararlanmak için saatlerin bir saat ileriye veya geriye alınması sağlanır bu işlemin belirli
tarihlerde otomatik olarak gerçekleştirlmesi için kutucuğun işaretli olması gerekmektedir.
BÖLGE VE DİL SEÇENEKLERİ :
Bölge ve Dil Seçenekleri:

Standartlar ve Biçimler : Bilgisayarda bazı programların tarihleri, saatleri, para
birimi ve sayıları nasıl görüntülemesini istediğinizi seçmenizi sağlar. Ülkeler
göre bu öğelerin görünümü farklı olabilir.
Konum : bu bölüm ile bazı programlarda kullanılabilen haberler ve hava durumu gibi bilgileri hangi
ülke veya bölgeden almak isdediğinizi ayarlayabilirisiniz. MSN gibi programlarda etkindir.
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Sadece birkaç öğe üzerinde değişiklik yapmak için "Özelleştir" düğmesini tıklayın. Örneğin tarihin
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uzun veya kısa biçimde görüntülenmesini değiştirebilir istediğiniz biçimde ayarlayabilirsiniz.

Dil Seçenekleri Ayarları :

Metin Hizmetleri ve Giriş Dilleri : Çeşitli programlarda metin girişi veya görüntülenmesinde hangi
dilin tercih edildiğini belirlemenizi sağlar. Değişiklik yapmak isterseniz "Ayarlar" düğmesine
tıklayabilirsiniz.
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Ayarlar : Bilgisayarınızda zaman zaman farklı dillerde metinler yazıyorsanız bu dili varsayılan dil olarak
listenize ekleyebilirsiniz. Gerektiğinde bu listedeki dillerden birini şecerek metin girişinizi hangi
dilele yapılacağını belirlersiniz.
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Dil Çubuğu Düğmesi : Dil çubuğu düğmesi ile hangi dil'in aktif olduğunu masaüstünde veya
görev çubuğunda görüntüleyebilirsiniz. Gerektiğinde bu çubuğu kullanarak önceden
eklediğiniz diğer dilleri aktif hale getirebilirsiniz.
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Tuş Ayarları : Metin girişleri için birden fazla dil kullanıyorsanız ve bu diller arasında geçiş
yapmanız gerektiğinde hangi tuş grubu ile bunu yapabileceğinizi bu bölümde
ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş Ayarlar :

Unicode kullanmayan programlar için karakterlerin doğru

görüntülenmesini sağlamak için listeden uygun dil seçilir.
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http://enformatik.balikesir.edu.tr/menu/index2.html
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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10. HAFTA
DERS NOTU

İÇİNDEKİLER

ÖZET (TÜRKÇE)

FARE (MOUSE) AYARLARI :

Fare Ayarları:

Fare düğmesi ve imlecinin kullanımı, imleç hızı ve donanım konfigürasyon ayarları gibi farenizin
ayarlarını kontrol etmenize imkan verir.
Fare Özellikleri iletişim kutusunu görüntülemek için Başlat --> Denetim Masası seçeneklerine sırasıyla
tıklayın, sonra "Fare" simgesine çift-tıklayın. ("Kategori Görünümde" iseniz "Yazıcılar ve Diğer
Donanımlar" kategorisini ve açılan pencereden "Fare" öğesiniz seçiniz)
Düğmeler (Buttons):

Farenizin düğmelerinin işlevlerini kontrol etmek için bu sekmeyi

kullanın. Burada üç farklı özellik alanı ile karşılaşacaksınız:

Düğme Yapılandırması :

Fareyi sağ veya sol el kullanımı için yapılandırabilirsiniz. Normalde

Fare Sol tuşu aktiftir. Bunu değiştirmek isterseniz "birincil ve ikincil düğmeleri değiştir"
kutucuğuna işaretleyiniz.
Normalde sol düğmeyi kullanarak seçme ve normal sürükleme işlemlerini ve sağ düğmeyi kullanarak da
bağlantılı alt menüleri açma ve özel sürükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Çift Tıklama Hızı : Bir çift-tıklamanın algılandığı hızı ayarlayabilirsiniz. Hızı yavaş ve hızlı arasında bir

değere ayarlamak için ayarı sola veya sağa doğru kaydırın. Ayarınızı test alanında deneyebilirsiniz.
Klasöre çift-tıklayın; eğer yeterince hızlı tıklarsanız klasör şekli değişir. Eğer Klasör şekli değişmezse,
çift-tıklama hızınızı daha düşük bir değere ayarlamanız gerekebilir.

Çift Tıklama Hızı :

Sürükle bırak işleminde fare sol tuşunu işlem bitene kadar basılı tutmak

gerekir. Fare düğmesini sürekli basılı tutmadan sürükle bırak işlemini gerçekleştirmek için
"Tıklatma Kilidini" etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda fare sol tuşunu kısa süre basılı tutup
sürükle bırak işlemini başlatabilir işiniz bittiğinde de sol tuşu tıklatabilirsiniz. Nekadar kısa süre
basılı tutacağınız ayarınıda "Ayarlar" butonuna basıp açılan pencereden belirleyebilirsiniz.

İşaretçiler :

Bir yardım öğesini, metin öğesini veya normal bir öğeyi seçtiğinizde, imleç kullanılamadığında ve bir
öğeyi boyutlandırırken olduğu gibi değişik etkinlikler sırasında fare imlecinin nasıl görüntüleneceğini
ayarlamak için bu sayfayı kullanabilirsiniz. "Düzen" listesinden önceden belirlenmiş fare düzenlerini
seçebilir yada her durum için farenin şeklinin nasıl olacağını "Gözat" butonundan açılan pencereden
belirleyebilirsiniz.

Windows XP varsayılan işaretci ayarlarına dönmek için "Düzen" listesinden "Windows
varsayılan (sistem düzeni)" seçeneğini seçebilirsiniz.
İşaretcinin üç boyutlu görünmesi için "İşaretcinin gölgesini etkinleştir" kutucuğuna
işaretleyebiilrsiniz.

Hareket (Motion):

Hız, hassasiyet, görünürlük ve aktif düğmeye git gibi özellikler dahil olmak üzere imlecinizin nasıl

hareket ettiğini ve görünümünü kontrol etmek için bu sayfadan faydalanın. Sayfa üç bölümden
oluşur: Hareket, Düğmeye Git ve Görünürlük.
Hareket: İmlecin hangi hızda hareket edeceğini belirtmenize imkan sağlar. İmleç hızını yavaş ve hızlı

arasında bir değere, ayarlamak için ayarı sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Bu ayarlarda değişiklik yaptığınızda, değişiklikler hemen uygulanır. Sizin işinize yarayan bir fare
hareketine kavuşmak için farklı imleç hızı deneyin. işaretcinin daha hassas hareket etmesini sağlamak
için "İşaretci hassasiyetini artır" kutucuğu işaretleyin.
Varsayılan Düğmeye Git : Buradaki "İleti kutularında fare işaretcisiniz otomatik olarak varsayılan

düğmenin üstüne götür " seçeneğini işaretlerseniz, bir iletişim kutusu açıldığında fare imleci otomatik
olarak varsayılan düğme olarak adlandırılan düğmenin üzerine konumlandırılır (her iletişim
kutusunda bu şekilde bir düğme vardır).

Görünürlük : Bu bölümde fare işaretcisinin hangi durumlarda nasıl görüneceğini ayarlayabilrsiniz.

İşaretci izini göster seçeneğini işaretlerseniz farenin her hareketinde işaretcinin birden fazla
görüntüsü birbiri ardınca görüntülenecektir. Yazarken işaretciyi gizle seçeneği ile klavyenin
kullanıldığı durumlarda fare işaretcisi ekranda görüntülenmeyecektir. "CTRL" tuşuna basıldığında ise
Fare işaretcisinin hangi konumda olduğunu belirleyebilirsiniz.

Tekerlek :

Eğer tekerlekli bir fareniz varsa tekerleğin kullanılması durumunda ekrandaki

görüntünün nekadar hareket edeceğini (kaç satır veya sayfa) bu bölümden belirleyebilirsiniz.

Donanim (Hardware):

Farenizin donanım konfigürasyonunu ve özelliklerini görüntülemek ve değiştirmek için bu sayfayı
kullanabilirsiniz. Farenizin ismini ve türünü Aygıtlar listesinde ve aygıt özelliklerini de listenin altında
bulacaksınız.

Fare problemleri için "Sorun Gider" düğmesine tıklayarak Windows XP "Yardım ve Destek Merkezi"
sayfası çalıştırabilir ve "Özellikler" düğmesine tıklayarak da farenizin donanım özelliklerini
yapılandırabilirsiniz. Buradaki ayarlar donanımınıza bağlı olarak değişiklik gösterir, Ancak, sistemde
yüklü çoğu donanım aygıtı için söz konusu olan üç sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu sayfaları (Genel,
Gelişmiş Ayarlar, Sürücü) kullanarak etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilir, aygıt hakkındaki
bilgileri görüntüleyebilir, sürücüde değişiklik yapabilir ve aygıtın kullanmakta olduğu donanım
kaynaklarını görüntüleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.

KLAVYE (KEYBOARD) AYARLARI :

Klavye Ayarları:

Klavye karakter yineleme ve hız ayarları, imleç yanıp sönme hızı ile donanımla ilgili ayarlar gibi
klavyenizin ayarlarını yapılandırmanızı sağlar. Klavye Özellikleri iletişim kutusuna ulaşmak için Başlat -> Denetim Masası seçeneklerine tıklayın ve Klavye simgesine çift tıklayın.("Kategori Görünümde"
iseniz "Yazıcılar ve Diğer Donanımlar" kategorisini ve açılan pencereden "Klavye" öğesiniz seçiniz)

Hız :

Karakter yineleme ve imleç yanıp-sönme hızını yapılandırmak için bu sayfayı kullanın. Bu sayfada şu
seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

Yineleme Gecikmesi: Siz bir tuşu basılı tuttuğunuzda, karakterin yinelenmesi için gereken süreyi
ayarlamanıza imkan verir. Yineleme gecikmesini kısa ve uzun arasında bir değere ayarlamak için ayarı
sola veya sağa kaydırın.

Yineleme hızı: İlgili tuşu basılı tuttuğunuzda, karakterin yinelendiği hızı ayarlamanıza imkan verir.
Yineleme hızını yavaş ile hızlı arasında bir değere ayarlamak için ayarı sola veya sağa doğru kaydırın.
Yineleme hızını sınamak için bir tuşu basılı tutun: Ayarlarınızı test etmek için imleci pencerede yer
alan metin kutusuna yerleştirin ve sonra bir tuşa basılı tutun.

İmleç Yanıp Sönme Hızı : İmlecin yanıp sönme hızını ayarlamanıza imkan verir. İmleç yanıp sönme hızı

yavaş ve hızlı arasında bir değere ayarlamak için ayarı sola veya sağa doğru kaydırın. Ayarın sol
tarafında bir imleç örneği göreceksiniz ve bu anda etkin olan ayarlara göre bu imlecin yanıp sönme
hızını izleyebileceksiniz.

Yukarıdaki ayarlardan herhangi birinde değişiklik yapacak olursanız, test edebilmeniz için yaptığınız
değişiklikler hemen uygulanacaktır. Yani, karakter yineleme seçeneklerinden herhangi birinde
değişiklik yapar ve sonra bu ayarlarınızı metin kutusunda test ederseniz, siz henüz "Uygula" veya
"Tamam" düğmesine tıklamamış olsanız bile yaptığınız değişiklikler artık etkindir. Aynı durum imleç
yanıp sönme hızı ayarı için de geçerlidir. Ancak, değişikliklerin "Klavye Özellikleri" iletişim kutusu

dışında klavyenize uygulanması için, "Uygula" veya "Tamam" düğmesine tıklamalısınız.
Donanım (Hardware):

Klavyenizin donanım ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve sorunlarını gidermek için bu sayfayı
kullanın.
Aygıtlar listesinde, yüklü klavyenizin ismini ve türünü göreceksiniz. Aygıt Özellikleri bölümünde
klavyenizle ilgili bilgiler yer alacaktır. Bunlar üretici, donanım değişikliği, yer (SCSI ID veya veriyolu
numarası gibi) ve aygıt durumu gibi bilgileri kapsar. Aygıt Durumu satırı aygıtın düzgün olarak
çalışmakta olduğunu ya da bir problem açıklaması, bir problem kodu ve mevcutsa, bir çözüm önerisi
görüntüler.

Burada iki ilave düğme bulunur:



Sorun Gider... : Klavye problemleri için Windows XP "Yardım ve Destek Merkezi" sayfasını açmak
için bu düğmeye tıklayın. Klavye ile ilgili donanım problemlerini çözümlemek için açıklama ve
talimatları okuyun.

Özellikler : Klavyenin genel ve sürücü özelliklerini görüntülemek için bu düğmeye tıklayın.
GÖRÜNTÜ AYARLARI :

Görüntü Ayarları:

Artalanlar, ekran koruyucuları, program pencerelerinin görünümü, Web seçenekleri, masaüstü
simgeleri, renk sayısı ve çözünürlük gibi özellikler aracılığıyla masaüstünüzün görünümünü
yapılandırmanızı sağlar. Görüntü Özellikleri iletişim kutusuna ulaşmak için Başlat --> Denetim Masası
seçeneklerine tıklayın ve Görüntü simgesine çift tıklayın. Yada masaüstünde boş alanda sağ tıklatın
açılan menüden "Özellikler" komutunu tıklatın

Masaüstü: :

Listede yer alan bir resimi masaüstünüzde duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Liste kutusunda
kullanmak istediğiniz artalanı seçin. Siz seçimler yaparken, listenin üzerindeki monitör resminde
yaptığınız değişiklikleri yansıtan bir önzileme görüntüsü görüntülenecektir. Eğer gösterilen
seçeneklerden

hiçbirini

beğenmezseniz,

"Gözat"

düğmesine

tıklayarak

başka

bir

resim

araştırabilirsiniz. Varsayılan durumda, Windows 2000 ilave dosyalar için "Belgelerim" klasörü içindeki

"Resimlerim" klasörüne bakar. Dilerseniz diğer sürücüleri ve klasörleri de araştırabilirsiniz.

Artalan olarak kullanabileceğiniz dosya türleri
.JPG, .JPEG, .GIF,.BMP , .DIB, .PNG, .HTM ve .HTML 'dir . Bir artalan seçtikten sonra bu artalanı
ortalayabilir (ortala-center), döşeyebilir (döşe-tile) veya ekrana göre genişletebilirsiniz (uzatstretch). Ortaladığınızda, resim veya belge, ekranın ortasında görüntülenir ve ekranın tümünü
kaplamayabilir. Döşediğinizde, resim veya belge ekranı kaplayıncaya dek defalarca tekrarlanır.
Gerdiğinizde ise resim veya belge ekranı kaplayacak şekilde genişletilir.
Eğer bir resim değilde masaüstü renk değişikliği yapmak istiyorsanız "Renk" listesinden istediğiniz
bir rengi seçebilirsiniz.

Masaüstünü Özelleştir :

Bu kısımda, Bilgisayarım, Belgelerim, Ağ bağlantılarım, İnternet Explorer gibi
standart masaüstü simgelerinin masaüstünde görünmesini sağlamak yada kaldırmak için kutucuğa
işaretleyebilirsiniz. Masaüstü simgelerinin görünüm şeklini değiştirmek için "Simge Değiştir"
düğmesini tıklayabilir ve listeden farklı bir resim seçebilirsiniz. Tekrar eski görünümüne
döndürmek için de "Varsayılanı yükle" düğmesini tıklayabilirsiniz.

Genel Sekmesi:

Kullanılmayan masaüstü simgelerinin bir klasöre taşınmasını otomatik olarak sağlayabilirisiniz. Ancak
bunun için "Masaüstü Temizlik Shirbazınız 60 günde bir çalıştır" seçeneğini işaretlemeniz
gerekmektedir. Yada hemen gerçekleştirmek isterseniz "Masaüstünü Şimdi Temizle " düğmesine
tıklayabilirsiniz.

Web Sekmesi:

Masaüstünüze Web'den etkileşimli öğeler eklemenizi ve görüntülemek istediğiniz öğeleri
yapılandırmanızı sağlar. Web sayfası içeriğini güncelleştirmek için Eşitle düğmesini
tıklayabilirsiniz.
Masaüstündeki web öğelerinin taşınması yada boyutlarının değiştirilmesini engellemek için "Masaüstü
öğelerini kilitle" onay kutununu işaretleyebilirsiniz.
Yeni Düğmesi:

Yeni bir öğe eklemek için, Yeni (New) düğmesine tıklayın, sonra "Yeni Masaüstü

Öğesi " iletişim kutusundaki "Konum" metin kutusuna URL'i (web adresini) girin ya da bir URL
araştırın.
Galeriye Git Düğmesi:

bu düğmeye tıklayarak Microsoft'un Aktif Masaüstü Galerisi'nden öğeler

de ekleyebilirsiniz. Sitedeki talimatiarı izleyin. Yeni içerik eklediğinizde, bu içerik mevcut Web
içeriği listesinde yanında bir onay işareti ile birlikte görüntülenir. Görüntülemek istemediğiniz,
ancak kaldırmaya da hazır olmadığınız öğelerin onay işaretierini kaldırın. Bir öğeyi kaldırmak için
sözkonusu öğeyi listeden seçin ve "Sil" düğmesine tıklayın.

Özellikler Düğmesi:

Her bir öğe kendi özellik takımına sahiptir. Özelliklerini görüntülemek için

öğeyi seçin ve Properties seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen özellik tablosu üç sayfaya sahiptir:



Web Belgesi : Burada öğe hakkında URL, ziyaret sayısı, son eşitleme işlemi, indirme boyutu ve
indirme sonucu gibi bilgiler yer alır. Ayrıca Internet'e bağlı olmadığınızda sayfaya çevrim-dışı
olarak ulaşılıp ulaşılamayacağını da belirtebilirsiniz.



Zamanlama : Canlı içerik ile çevrim-dışı içeriğin eşitlenmesi işlemi için bir zaman
programlamanıza imkan sağlar.



Karşıdan Yükle : Bir Web sitesi içeriğinin hangi kısımlarını indirmek istediğinizi belirtmenize
imkan verir. İçeriğin kaplayabileceği disk alanı miktarı için bir üst sınır belirleyebilir ve sayfa
değiştiğinde e-posta yolu ile bilgilendirilmek istediğinizi belirtebilirsiniz. Son olarak, bir site için
bir kullanıcı ismi ve parola girmeniz gerekiyorsa, Login düğmesine tıklayabilir ve bu bilgileri
girebilirsiniz.Siteye gerçekten bağlandığınızda, Windows kullanıcı ismi ve şifre bilgilerini otomatik
olarak sağlar.

Masaüstünde Web içeriği:

Aktif Masaüstü'nüze eklenen içerik sağ ve alt tarafında birer kaydırma çubuğu bulunan ve ekranda
serbest hareket eden bir pencerede görüntülenir. Üstteki çubuğu görüntülemek için imleci pencerenin
üst tarafina taşıyın; burada pencereyi boyutlandırmak için kullanabileceğiniz çeşitli boyutlandırma
düğmeleri ve pencereyi kapatmak için tıklayabileceğiniz Kapat düğmesi yer alır. Çubuğun sol
tarafındaki aşağı yönlü oka tıklarsanız, çevrim-içi içerik ile çevrim-dışı içeriği eşitlemek ve bu öğenin
özelliklerini düzenlemek için kullanabileceğiniz bir menü görüntülenir. Ayrıca menüyü kullanarak
Görüntü Özellikleri iletişim kutusunu açabilir ve Web sayfası aracılığıyla Aktif Masaüstü'nüzü
özelleştirebilir ve içeriğin nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtebilirsiniz.

Ekran Koruyucu:

Bir ekran koruyucu seçmek için kullanılır . Ekran koruyucuları sürekli olarak değişen resimler görüntüler
ve bilgisayar belirli bir süre boş kaldıktan sonra etkinleşir. Ekran koruyucuyu başlatmadan önce
bilgisayarın ne kadar süre ile boş kalması gerektiğini belirtin. Ekran koruyucularının iki işlevi vardır:
Bir ekran koruyucusunu, siz masanızdan uzak kaldığınızda masaüstünüzün güvenliğini sağlamak için bir
ekran koruyucu şifresi ile birlikte kullanabilirsiniz. Ekran koruyucu başlatıldığında, masaüstünüz gizlenir
ve şifreyi girmeden masaüstünü görüntüleyemezsiniz.
Statik bir görüntünün ekrana damgalanmasını önlemek için ekran koruyucusunu kullanabilirsiniz. Eğer
uzun sürelerle masanızdan uzak kalıyorsanız ve bu sırada görüntü de açık kalıyorsa, zamanla,
görüntülenen statik görüntü kendisini kalıcı bir şekilde ekrana damgalar. Eğer bilgisayarınız ve ekranınız
geceleri açık kalıyorsa bu duruma çok dikkat etmelisiniz.

Devanında Parola Korumalı : Oturum şifrenizi ekran koruyucusuna atar. Başlatıldıktan sonra ekran
koruyucusunu sonlandırmak için şifreyi girmeniz gerekir.

Bekleme Süresi: Ekran koruyucu başlatılmadan önce geçmesi gereken süre miktarı. Varsayılan değer

15 dakikadır. 1 ile 9999 dakika aralığından seçim yapabilirsiniz.

Güç Düğmesi: Eğer enerji, korunumu güç yönetimi seçeneklerine sahip bir bilgisayarıınız varsa,
Ekran Koruyucu bölümünde bu seçenekleri yapılandırabilirsiniz. Güç (Power) düğmesine tıklayarak Güç
Seçenekleri Özellikleri (Power Options Properties) iletişim kutusunu görüntüleyin.

Güç Seçenekleri Özellikleri iletişim kutusu belirli donanım kullanım güç şemalarını seçmek ve
ayarlarını yapılandırmak, gelişmiş ayarları düzenlemek, uykuya dalma ayarlarını yapılandırmak
ve, eğer mevcutsa, Advanced Power Management (APM) desteğini etkinleştirmek ve UPS
ayarlarını yapılandırmak için kullanabileceğiniz birkaç sekmeye sahiptir. Bu iletişim kutusu
Denetim Masasında Güç Seçenekleri (Power Options) simgesine çift tıkladığınızda karşınıza gelen
iletişim kutusunun aynıdır.
Görünüm :

Masaüstü ve program pencereleri ve iletişim kutuları gibi masaüstü bileşenlerinin masaüstünüzde nasıl
görüneceklerini kontrol eder. Başlık çubukları, simgeler, menüler ve kaydırma çubukları dahil olmak
üzere bazı öğeler için renk, boyut ve yazı tipini yapılandırabilirsiniz. Daha önceden tanımlanmış şemalar
içerisinden seçim yapabilir ya da bir şemayı konfigürasyonunuz için temel alabilir, sonra öğeleri detaylı
bir şekilde ayrı ayrı yapılandırabilirsiniz. Dilerseniz, özel konfigürasyonunuzu kaydedebilir , böylelikle
dilediğiniz zaman Scheme açılır listesinden ulaşabileceğiniz yeni bir şema oluşturabilirsiniz.

Pencere

ve

Öğeler

Liste

Kutusundan Hazır Bir Şemayı Yüklemek: Daha önceden yapılandırılmış bir şemayı yüklemek

için, öncelikle Scheme açılır listesinden bir şema seçin ve önzileme görüntüsüne bakarak bunun
istediğiniz şema olduğundan emin olun. Sonra OK (şemayı kaydetmek için) veya Apply (iletişim
kutusunu kapatmadan ayarları uygulamak için) düğmesine tıklayın.

Öğeleri Düzenlemek ve Özel Bir Şemayı Yüklemek: Özel bir şema yüklemek için, hazır bir

şemayı açın ve sonra Öğe açılır listesinden bir öğe seçin. Bu andan itibaren buradaki konfigürasyon
kutularını kullanarak öğenin boyutunu ve rengini ve, eğer uygulanabiliyorsa, kullanmak istediğiniz yazı
tipini

ve

yazı

tipinin

rengini

ve

boyutunu

ayarlayabilirsiniz. Ayrıca yaz tipine koyu

veya italik niteliklerini de uygulayabilirsiniz. Ayarlarınızı yeni bir şema olarak kaydetmek için, "Farklı
Kaydet" düğrnesine tıklayın, şemaya bir isim verin ve OK düğmesine tıklayın. Aksi takdirde, yeni bir
şema kurmaksızın ayarları uygulamak için sadece OK veya Apply düğmesine tıklayın. Şema silmek için
şemayı seçin ve Delete düğmesine tıklayın.
Ayarlar:

Görüntü bağdaştırıcınız için kullanmak istediğiniz renk paletini ve ekran çözünürlüğünü belirtmek için
kullanılır.
Renkler: Renk paletinizi Renkler bölümündeki açılır bir listeden seçebilirsiniz. Seçenekler görüntü

bağdaştlrıcınıza bağlı olarak değişebilir ve liste 256, Orta (16-bit), Gerçek Renk(24-bit) veya En Yüksek
(32-bit)

seçeneklerini

içerebilir.

Renk

paleti

ayarınız

ne

kadar

yüksek

olursa, masüstünüzdeki renkler o kadar gerçeğe yakın görünür.
Ekran Alanı : Ekran Alanı bölümünde, görüntü çözünürlüğünü (piksel cinsinden ifade edilir)

ayarlayabilirsiniz. çözünürlük ne kadar fazla ise, o kadar fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Ancak,
çözünürlükteki artışla birlikte masaüstündeki her bir öğenin boyutunda azalma olur. Görüntülemek
istediğiniz piksel sayısını artırmak veya azaltmak için ayarı sola veya sağa doğru kaydırın.
Diğer Seçenekler: Eğer görüntünüzle sorun yaşıyorsanız, Windows XP sorun gidericisini açmak için

Sorunu gider düğmesine tıklayın. İlave seçenekler için Gelişmiş düğmesine tıklayın. Bu seçenek aracılığı
ile görüntü bağdaştırıcınızı ve monitörünüzü daha ayrıntılı olarak yapılandırabilir, ileri düzeyde sorun
giderme olanaklarından faydalanabilir ve renk profillerini ayarlayabilirsiniz.

PROGRAM EKLE-KALDIR :

Program Ekle/Kaldir:

Program Ekle/Kaldır bilgisayarınızdaki programları yönetmenizi sağlar. Programların bilgisayarınızda
kapladıkları alanları, en son çalıştırdığınız tarihi ve programa ait destek bilgilerini de görebilirsiniz. Yeni
bir program eklemenizi veya varolan bir programı değiştirmeniz veya kaldırmanızı sağlar. Ancak bu
işlemleri uygulayabilmek için Bilgisayar Yöneticisi yetki grubu ile açılmış olması gereklidir.
Program Ekle/Kaldır iletişim kutusuna ulaşmak için Başlat -->Denetim Masası seçeneklerine tıklayın ve
"Program Ekle/Kaldır" simgesine çift tıklayın.

Programları Değiştir veya Kaldır ():

Bilgisayarınıza kurduğunuz programları yeniden düzenlemek (değiştirmek) yada silmek için; Program
Değiştir veya Kaldır butonuna tıklatın sonra değiştirmek veya kaldırmak istediğiniz programı seçin.
* Bir programı değiştirmek için Değiştir'i düğmesini tıklatın.

* Bir programı kaldırmak için Kaldır'ı düğmesini tıklatın.
Butonlara basıldıktan sonra eğer programın kendi uninstall programı varsa bu program tarafından
yada Windows Installer programı tarafından "Değiştirme" yada "Kaldırma" işlemleri gerçekleştirir.
Uyarı: "Değiştir/Kaldır'ı" butonuna tıklattığınızda, bazı programlar siz uyarılmadan kaldırılabilir.

Yeni Program Ekle ():

Bilgisayarınıza yeni bir program kurmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ancak pek çok paket programın
bilgisayara kurulmasını sağlayan setup yada install gibi hazır yardımcı programları vardır. Bu
programlar kurulumu otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Eğer hangi yardımcı programı
çalıştıracağınızı bilmiyorsanız, "Yeni Program Ekle" iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Eğer Kurulacak program, CD, Disket yada Ağ ortamlarında ise ""Cd veya Disket" düğmesine
tıklayarak yönergeleri takip edebilirsiniz.
Eğer internet üzerinden Windows'a ait güncelleştirmeler, eklentiler ve güvenlik paketleri gibi
programları

kurmak

için

"Windows

Update"

düğmesine

tıklayarak

"http://windowsupdate.microsoft.com/" internet sayfasına bağlanabilir ve buradaki yönergeleri takip
edebilirsiniz.

Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır ():

Windows'a ait yüklenmiş yada yüklenecek programların listesi üzerinde onay kutucuklarına
işaretleyerek yada işareti kaldırarak yüklenmesini yada kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Yeni
bileşenlerin yüklenmesi için Windows Yükleme CD'sine ihtiyaç vardır.

Program Erişim ve Varsayılanlarını Ayarla :

Benzer işlemleri yapan bazı programların hangisinin aktif olarak kullanılacağını belirlemenizi sağlar.
Örneğin Web tarayıcısı, e-posta gönderme programı, çoklu ortam dosyalarının yürütülmesini sağlayan
programlar bilgisayarınızada birden fazla olabilir bu durmda hangi programın varsayılan olarak
kullanılacağını bu bölümden belirleyebilirsiniz.

http://enformatik.balikesir.edu.tr/menu/index2.html

ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun kendisidir.
Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır. Bu sorular
vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak ettirtecek,
düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz konulara
yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif soru tipleride
olabilir.

Soru Tipleri:


Açık Uçlu (Tercih Edilen)



Doğru – Yanlış
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ÖZET (TÜRKÇE)
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 BÖLGE VE DİL AYARLARI :

Bölge ve dil Ayarları:

Başlat> ayarlar>denetim masası> bölge ve dil seçenekleri düğmesi
çift tıklanarak çıkan
menülerden bilgisayarınızın dil,sayı birimi, saat biçimi,para birimi, tarih biçimi gibi ayarları yapılır.

6 / 44

Özelleştir düğmesi tıklanarak
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Menüsüne ulaşılır. Bu menünün sayılar sekmesinden işletim sisteminin herhangi bir programı
yada işletim sistemi üzerine yüklenen her programda geçerli olmak üzere ondalıklı sayı
ayracı(,) ondalıktan sonraki basamak sayısı(2), basmak gruplandırma simgesi(.)..vb
ayarlamalar yapılır para birimi sekmesinden ise;
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yine işletim sisteminin herhangi bir programı yada işletim sistemi üzerine yüklenen her
programda geçerli olmak üzere para birimi simgesi(TL, $, € ),ondalık simgesi(,) ondalıktan
sonraki basamak sayısı(2), basmak gruplandırma simgesi(.)..vb ayarlamalar
yapılabilir.saat sekmesinden ise;
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Saat biçimi(SS:dd:ss),saat ayracı ayarlamalar yapılabilir.tarih sekmesinden ise;
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Tarih ayracı (. / -), gg:gün aa:ay yyyy:yıl ..vb ayarlar yapılır

bilgisayarınızın dil,sayı birimi, saat biçimi,para birimi, tarih biçimi üzerinde yapılan ayarların işletim
sisteminde ve işletim sistemi üzerine yüklenen her programda geçerli olmasını fakat üzerinde
çalışılan pencerenin kapanması istenmiyorsa uygula komut düğmesine basılmalıdır. Bunun
yanında Yapılan değişiklerin geçerli olmasını istiyor ve aynı zamanda pencerenin kapanmasını
istiyorsak tamam komut düğmesine basılmalıdır. Yapılan değişiklerin geçerli olmasını
istemiyorsak iptal komut düğmesine basılmalıdır.
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 KULLANICI HESAPLARI :

Kullanıcı Hesapları:

Başlat> ayarlar>denetim masası> kullanıcı hesapları düğmesi
çift tıklanarak çıkan menülerden
var olan bir kullanıcı hesabını değiştirebilir., yeni kullanıcı hesabı oluşturabilir. Kullanıcıların
oturum açma kapatma şeklini değiştirebilme ayarlarını yapabilirsiniz.
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Kullanıcı hesapları hakkında bilgi almak için

tıklarsak
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Kullanıcı hesapları türleri hakkında bilgi almak için

tıklarsak
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Kullanıcıları değiştiriyor hakkında bilgi almak için

u tıklarsak
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Hesap değiştir menüsü tıklandığında
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admin(bilgisayar yöneticisi) simgesine çift tıklandığında
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Penceresi açılır. Bu pencerede;
Seçilen hesabın adı, parolası, resmini ve hesap şeklini değiştirebilir ve istenirse hesabınıza bir
.NET passport eklenerek aile ve arkadaşlarınızla cevirimiçi sohbet etmek,kendi kişisel Web
sayfasını oluşturmak.. vb işlemleri yapabilmek amacıyla hesabınıza .NET passport
eklemenizi sağlar
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Bu seçenek tıklandığında yeni bir kullanıcı hesabı bir isim verilerek oluşturulur.

Bu menüde kullanıcılara karşılama ekranı gösterilip gösterilmeyeceği eğer gösterilecekse hızlı
kullanıcı değiştirme izninin verilip verilmeyeceği ayarlanabilir.
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 SİSTEM :

Başlat> ayarlar>denetim masası> sistem
çift tıklanarak çıkan menülerden sisteme ait bilgileri
görmenizi ve bazılarını değiştirebilmesi için ayarlarını yapabilirsiniz.
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Genel sekmesinde Sistem de yüklü olan işletim sistemi ve bilgisayarınıza ait donanım
özelliklerini görebilirsiniz
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Bilgisayar adı sekmesinde Bilgisayarınızın adını ve çalışma grubu olarak adlandırılan kurmuş
olduğunuz ağ yapısının ismini görebilirsiniz. İstenirse değiştir komut düğmesine tıklayarak
bilgisayarınızın adını ve çalışma grubu olarak adlandırılan kurmuş olduğunuz ağ yapısının
adını değiştirebilirsiniz.
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Donanım sekmesinde aygıt yöneticisi komut düğmesine tıkladığınızda
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Bilgisayarınızda var olan donanım bilgileri görüntülenir bu aygıtlar hakkında bilgi almak ve
bazı ayarlamalar yapmak için gerekli aygıt önündeki + simgesine

tıklayarak detaylarını

görebilir ve bazı değişiklikler yapabilirsiniz.
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Bu aygıtlardan herhangi birinde sorun var ise o aygıt’ın başındaki simgenin üzerinde
İşareti yada

!

x işareti gözükür.
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Gelişmiş sekmesinde bilgisayarınızın görsel olarak performans ayarlarını, Ortam değişkenleri
ayarlarını yapabilirsiniz performans başlığı altındaki ayarlar komut düğmesini tıklarsanız
performansı

çeşitli

seçeneklere(radyo

düğmelerine)göre

sağlayan

sçenekleri

görüp

istenilen değişikliği yapabilirsiniz.
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Sistem geri yükleme

bilgisayarınızın da istemeden yaptığınız değişiklerde yada oluşan

olumsuzluklarda geri yükleme yaparak o sorunu düzeltme imkanınız vardır.
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Otomatik güncelleştirmeler sekmesinde bilgisayarınızın otomatik güncelleme ayarlarını bu
sekme aracılığıyla düzenleyebilirsiniz.
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Uzak sekmesi bilgisayarınıza uzaktan başka bir bilgisayar tarafından erişilmesine izin verme ve
ayarlarını düzenleme işlemlerini sağlanmaktadır.
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 WİNDOWS GÜVENLİK DUVARI :

Başlat> ayarlar>denetim masası>Window Güvenlik Duvarı
çift tıklanarak çıkan menülerden
Windows’un kendisinin sağlamış olduğu güvenliğin açılıp kapanması, özel durumlara izin
verilmesi gibi ayarlar yapılmaktadır.
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 SES EFEKTİ VE SES AYGITLARI :

Başlat> ayarlar>denetim masası>Ses Efekti ve Ses Aygıtları
çift tıklanarak çıkan
menülerden bilgisayarınızın her türlü ses düzenlemelerini yapabilirsiniz.
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Ses

ayarı

sekmesi

yardımıyla

bilgisayarınızın

sesini

yükseltip

alçaltabilirsiniz.Gelişmiş

düğmesiyle ayrıntılı ayar yapabilirsiniz. Hoparlör Ses Ayarları kısmından da bilgisayarınıza
harici takılmış olan ses sistemlerinin özelliklerini belirleyebilirsiniz.
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Ses efekti sekmesi yardımıyla Windows ve programlardaki olaylara uygulanan ses efektlerini
görebilir ve değiştirebilirsiniz
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Ses

sekmesi

yardımıyla

seçilmiş

olan

donanım

üzerinde

ayarlar

yapılmasına

olanak

sağlanmaktadır.
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İnsan sesi sekmesi yardımıyla insan seslerinin çalınmasında ve kaydedilmesinde kullanılacak
olan donanımların ayarları yapılabilmektedir.

35 / 44

donanım sekmesi yardımıyla aygıtlarınızla ilgili üst düzey ayarlamalar yapılabilmektedir.

 GÖREV ÇUBUĞU VE BAŞLAT MENÜSÜ :

Başlat> ayarlar>denetim masası> görev çubuğu ve başlat menüsü
çift tıklanarak çıkan
menülerden görev çubuğu ve başlat menüsü ile ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz.
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Görev çubuğu sekmesi yardımıyla ◦ Görev çubuğunu kilitle, ◦ Görev çubuğunu otomatik
olarak gizle, ◦ Görev çubuğunun pencerelerin üzerinde tut, ◦ Benzer görev çubuğu öğelerini
grupla ◦ Hızlı Başlat’ı göster, ◦ Saati göster, ◦ Etkin olmayan simgeleri gizle ayarları
yapılabilir. Etkin olmayan simgelerin görünüm ayarları Özelleştir düğmesine basılarak
yapılabilir.
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Başlat menüsü sekmesinde başlat menüsünün normal görünümde mi yoksa klasik görünümde
mi olacağı seçilir. Her iki durum için de Özelleştir düğmesine basılarak gerekli ayarlar
yapılır.
Örneğin en son açtığınız belgelerin başlat komut düğmesine basıldığında en son kullanılan 10
belgeyi gösteren belgeler menüsü altındaki dosya isimleri silinmek istenirse başlat radyo
düğmesine ait özelleştir komut düğmesi seçilir.
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Başlat menüsü’nü özelleştir penceresinde gelişmiş sekmesi altında yere alan listeyi sil komut
düğmesi tıklanarak en son kullanılan dosyaların adlarının tutulduğu başlat komut düğmesi
altındaki belgelerim seçeneğinin içinin boşaltılması sağlanır.
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 YAZICI VE FAKSLAR :

Başlat> ayarlar>denetim masası> Yazıcı ve Fekslar menüsü
yazıcı ve fakslar ile ilgili ayarlamaları yapılabilirsiniz.

çift tıklanarak çıkan menülerden

40 / 44

Açılır bu pencerede birden fazla yazıcı tanımlı olabilir. Yalnız bu yazıcılardan biri
tanımlıdır(default) bu da pencerede yazıcının üstündeki check
işaretinden anlaşılır. Bunun anlamı hangi programı kullanırsanız kullanın yazıcıdan çıktı
alacağınız zaman check işaretli yazıcıdan çıktıyı alabileceğinizdir. Yazıcınızı değiştirmek
istiyorsanız istenen yazıcı seçilerek mausun sağ ok tuşuna basılarak açılan menüden(pop
up menü)
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varsayılan olarak(default) ata seçeneği seçilerek

yazdırılacak belgeler bu yazıcıya yönlendirilmiş olur ayrıca tanımlı olan yazıcıdan çıktı
alınırken yazıcıyı durdurmak yazıcının özelliklerini ayarlamak, yazıcıyı paylaşıma açmak
gibi seçenekleri açılan menüden seçerek gerekli değişikler yapılabilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)
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İŞLETİM SİSTEMİNİN UYGULAMA PROGRAMLARI
 MSPAINT (

)

Bilgisayarda basit çizimler ve resimler yapmak için Windows ile birlikte gelen programlardan
biri olan Microsoft Paint programı kullanılır. Paint programı bütün Windows sürümlerinde
bulunur. (Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows
ME. Windows XP).

Paint bit eşlem yöntemiyle görüntü oluşturmakta ve saklamaktadır. Paint programı ile .BMP
uzantılı(24-bit, 256 renkli, 16 renkli ve tek renkli), .JPEG, .GIF, .PNG, ve .TIFF uzantılı
dosyalar açılabilir veya kaydedilebilir.
Paint ile oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz çizimlerinizi masaüstü arka planı olarak
kullanabilir veya başka bir belgeye yapıştırabilirsiniz. Hatta Paint ile tarayıcı kullanarak
bilgisayarınıza aktardığınız fotoğraflarınıza bakabilir ve onları düzenleyebilirsiniz. Web
sayfaları için imajlar yaratabilirsiniz.
Basitliğine rağmen MS Paint programı bir çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Özellikle az
kaynak kullanımı yapısına sahip sanatlarda piksel sanatçıları tarafından tercih edilmektedir.
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Paint programını açmak için Başlat --> Programlar --> Donatılar --> Paint seçeneklerine
tıklayın. Ayrıca Başlat / Çalıştır / mspaint seçenekleri de Paint programını çalıştırır.
MS Paint penceresinde Başlık Çubuğu, Menü Çubuğu, Araç Kutusu, Çizim Alanı, Boya
Kutusu ve Durum Çubuğu öğeleri bulunur.

ÇİZİM ALANI

Başlık Çubuğu:

Windows işletim sistemlerinde açık olan pencerelerin başlık çubuklarına bakarak çalışmakta
olan programın hangi program olduğunu ve dosya adının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Başlık
çubuğunun solunda yazan isim dosyanın adını gösterir. Paint’i ilk çalıştırdığınızda yeni bir
belge açılır ve bunun adı “adsız” olarak isimlendirilir. Dosya adının yanında gördüğününz
metin ise çalışmakta olan programın adını içerir. Açık olan pencerenin hangi programa ait
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olduğunu en soldaki ikondan da anlayabilirsiniz.
Başlık çubuğunun en sağında ise kapat, önceki boyut/ekranı kapla,simge durumuna küçült
gibi pencere düğmeleri bulunmaktadır.
Menü Çubuğu:

Ana menülerin isimlerini gösterir. Menüler altındaki komutları görmek için menüler üzerine
tıklanır. Menüleri klavye ile kontrol etmek isterseniz klavyenin ALT tuşuyla birlikte menüde
altı çizili harfi kullanmalısınız.Örneğin; Dosya menüsü için ALT+D, Resim menüsü için
ALT+R, Renkler menüsü için ALT+E gibi...
Menülerin altındaki bazı komutların karşısında gördüğünüz klavye kısayolları o komutların çalışması
için kullanılabilir. Yeni bir belge açmak için CTRL+N, belgeyi kaydetmek için CTRL+S gibi tuş
kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.
Araç Kutusu: Paint araç kutusu kalem, fırça ve büyüteç gibi çizim araçlarını

etkinleştirmeye yarayan düğmelerden

oluşur. Paint'te bir çizim aracını

kullanmak için düğmesine tıklayarak aracı etkinleştirin, mümkünse bir

araç

şekli seçin ve ardından istediğiniz çizgileri ve şekilleri oluşturmak için fareyi
sürükleyerek çizim alanında çiziminizi gerçekleştirin. Bazı çizim nesnelerini
seçtikten

sonra

araç

kutusunun

altında

ilave

seçimler

görüntülenir(saydam/saydamsız, fırça kalınlığı,vs.). Bunlardan birisini de
seçerek çizimlerinizi oluşturabilirsiniz.
Araç kutusunun ekrandaki yerini değiştirebilirsiniz. Bunun için araç kutusunun altüst veya sağ-sol kenarlarından birisini farenin sol düğmesine basılı tutarak
sürüklemeniz gerekir.

Çizim Alanı:Araç çubuğundaki çizim araçlarını kullanarak çizim yapmanızı sağlayan veya

düzenlemek üzere resim yapıştırdığınız alandır.
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Boya Kutusu:

Ön plan rengini, arka plan rengini ve üçüncü rengi belirmeye yarar. Ön plan rengini seçmek
için farenin sol tuşu ile renklerden birisine tıklanır. Arka plan rengi içinse farenin sağ tuşu ile
tıklanır.Üçüncü bir rengi seçmek içinse klavyenin CTRL tuşu kullanılır. Çizim yaparken bu
üçüncü rengi kullanmak için yine klavyenin CTRL tuşunda elimizi basılı tutarız.
Renk kutusunun solunda görülen iki renk aktif olan renkleri gösterir. Üstte olan ön plan
rengini, altta olan da arka plan rengini gösterir. CTRL tuşu ile seçilen üçüncü renk ise bu
renklerin en altında görünür.
Ön plan rengi çizgiler, şekillerin kenarları ve metinler için kullanılır. Arka plan rengi kapalı
şekillerin içini dolduran dolgu rengi,metin çerçevelerinin arka plan rengini ve silginin rengini
belirlemeye yarar
Çizim alanında farenin sol tuşu yerine sağ tuşunu kullanırsanız arka plan renginin çizim aracı
tarafından kullanılamsını sağlarsınız. Bu yöntemle bir renkten diğerine hızlıca geçiş yapmış
olursunuz.
Araç kutusunda olduğu gibi resim kutusunun da ekrandaki yerini değiştirmeniz mümkündür.

Durum Çubuğu: Araç çubuğu üzerindeki çizim araçlarından birisine tıklandığında veya menülerin

üzerine fareyi gezdirdiğinizde o çizim aracı/menü hakkında kısaca bilgi verir. Ayrıca çizim alanında
imlecin bulunduğu koordinatları gösterir.

PAINT ARAÇLARI (TOOLS)
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Paint ile çizim yapmak için kullanılan ve Paint ekranının sol yanında bulunan araçlardır.
Painti ilk açtığınızda kalem aracı otomatik olarak seçili durumda olur.

Araç

Açıklama
Serbest Şekil Seçimi:Yapılan

çizimdeki bir nesnenin kenarlarından düzgün bir

şekilde seçilmesi ve başka bir yere taşınması ya da kopyalanması amacı ile
kullanılır.
Seç:

İşlev olarak Serbest Şekil Seçimi düğmesiyle aynıdır. Kullanılışı biraz

farklıdır. Nesnelerin etrafında dikdörtgen ya da kare biçiminde seçim
yapılmasını sağlar. Seç ve serbest şekil seç araçlarının kullanımında klavyenin
CTRL ve SHIFT tuşlarını kullanabilirsiniz. Seç aracını tıkladıktan ve çizim
alanında seçme işlemini yaptıktan sonra elinizi klavyenin CTRL tuşunda
tuttuğunuz

sürece

seçmiş

olduğunuz

parçanın

fareyi

sürüklediğiniz yerlere kopyalanmasını sağlarsınız. Aynı işlemi elinizi SHIFT
tuşunda tutarak uygularsanız bu kez seçmiş olduğunuz parçanın izini
oluşturursunuz.
Silgi(Renk Silicisi):

Fonksiyonu normal bir silgi gibidir. Seçildikten sonra

silgi büyüklüğü araç çubuğunun altından ayarlanabilir. Çizilen nesnenin rengini
arka plan rengine dönüştürmek yada rengini silmek içinde kullanılabilir.

Renkle Doldur:

Bir nesnenin içini boyamakta kullanılır. Eğer nesne etrafında

bir açıklık varsa boya dışarı taşacaktır. Çizilen nesnenin dışındayken tıklanırsa
nesne haricinde sayfanın her tarafını seçilen renge boyar.
Renk Seç:

Paint’in kullanışlı araçlarından biridir. Herhangi bir nesne üzerine

getirilip tıklandığında o noktadaki rengi alır ve boya kabına atar. Böylelikle
nesnelerdeki istenmeyen ayrıntıların rötuşlanabilmesini sağlar.

Metin: Resim içersine yazı eklememizi sağlayan araçtır. Bu aracı tıkladığımızda

sayfada yazı yazmak istediğimiz alana bir dörtgen çizer ve çizdiğimiz dörtgen
içersine yazımızı yazarız. Yazının zemin renginin resim üzerinde arka plan rengi
olarak gözükmesini istemiyor, saydam olarak resmin üzerine yazmasını istiyorsak
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araç kutusunun altında açılan seçeneklerden ikinci düğmeyi kullanabiliriz.
Paint; Yazıtipi, büyüklük, kalınlık ayarları için küçük bir pencere açar. Eğer bu
görüntülenmediyse Görünüm Menüsünden “Metin Araç Çubuğu” seçeneğini
tıklayarak görüntüye getiririz.
Büyüteç:

Nesnelerde daha ayrıntılı ve hatasız çizim yapabilmek için 1x, 2x,

6x, ve 8x seçenekleri arasında büyütme sağlar.
Kalem: Değişik renklerde kullanabileceğiniz temel çizim aracıdır.

Düz çizgiler çizmek için kalem aracı ile çizim yaparken aynı anda klavyenin SHIFT
tuşuna elinizi basılı tutun.

.
Çizgi:

Farklı boyut ve renklerde çizgiler oluşturmaya yarar. Düz çizgiler için

klavyenin SHIFT tuşuyla birlikte kullanırız.CTRL+(+) ve CTRL+(-) tuşlarıyla
birlikte kullanarak çizgileri kalınlaştırıp inceltebiliriz.
Püskürtme Kabı:

Paint ile resim çalışmaları yapılırken sık kullanılan bir

araçtır. Sprey boya gibi çalışır ve seçtiğimiz rengi sayfadaki istediğimiz alana
püskürtür. Kalınlığı (püskürtme sıklığı) ayarlanabilir.
Kıvrım:Farklı

renk ve boyutlarda kıvrımlı çizgiler oluşturmak için kullanılır.

Kullanımı deneyim kazandıkça pratikleşir. Kıvrım düğmesini seçtikten sonra
fare ile çizim alanında bir çizgi çizin. Daha sonra çizdiğiniz bu çizginin herhangi
bir yerinden tutarak farenin sol tuşu ile sürükleyin.
Dikdörtgen:Çizim

sonra

araç

alanında dörtgenler oluşturmanıza yarar. Aracı seçtikten

kutusunun

altında

açılan

seçeneklerden

birisini

seçerek

dolgulu,saydam,çerçeveli ya da çerçevesiz dikdörtgenler oluşturabilirsiniz.Eğer
kare oluşturmak isterseniz fareyi sürüklerken aynı anda klavyeden SHIFT tuşuna
basın.

Çokgen:

Dolgulu,

dolgusuz,

çerçeveli

ya

da

çerçevesiz

çokgenler

yaratabilirsiniz.Ayrıca düzensiz şekiller oluşturmak için idealdir. Aracı ve altta
açılan seçeneklerden birisini seçtikten sonra çizim alanında fare ile tek tek
kenarları oluşturup daha sonra ilk kenarla sonuncusunu

birleştirerek
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çokgenlerinizi oluşturun.
Elips:

Kullanımı dikdörtgen aracı gibidir. Çizim alanında istediğiniz renkte ve

boyutta dolgulu,dolgusuz,çerçeveli veya çerçevesiz elipsler oluşturabilirsiniz.
Tam daire oluşturmak isterseniz fareyi çizim alanında sürüklerken elinizi
klavyenin SHIFT tuşuna basılı tutun.
Yuvarlatılmış Dikdörtgen:

Çizim alanında istediğiniz renkte ve boyutta dolgul

u, dolgu suz , çerçeveli veya çerçevesiz olacak şekilde kenarları yuvarlatılmış
dörtgenler oluşturmanızı sağlar.
Renk kutusu geçerli ön plan ve arka plan renklerini gösterir. Seçilen ön plan rengiyle
boyamak için işaretçiyi sürükleyin. Seçilen arka plan rengiyle boyamak için,
işaretçiyi sürüklerken sağ tıklatın. Yeni bir renk karıştırmak için, herhangi bir renk
karesini çift tıklatın ve Özel
Renkler Tanımla'yı tıklatın.
Serbest Biçimde Seç veya Seç aracını kullanarak bir resmin bir bölümünü kopyalayıp
yapıştırırken Dolu Arka Plan veya Saydam Arka Plan'ı seçin. Dolu Arka Plan
seçeneğini kullandığınızda, arka plan rengi, resimde başka bir yere yapıştırdığınızda
seçiminize eklenir. Saydam Arka Plan seçeneğini kullandığınızda, arka plan rengi
seçime eklenmez; böylece, bu rengi kullanan alanlar saydam olur ve resmin geri
kalanının kendi yerinde görüntülenmesi sağlanır.

(*)
Çizgi ve eğriler çizerken istediğiniz çizgi kalınlığı çeşitleri.

(**)

Şekiller çizerken istediğiniz doldurma efektleri

(***)
Fırça’yı kullanırken seçenekler kutusunda, boyama işleminde kullanmak istediğiniz
fırça şekilleri.

(****)
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Püskürtme Kabı'nı tıklanmasıyla seçilebilecek püskürtme desenleri

PAINT MENÜLERİ
Dosya Menüsü:

 Yeni(Ctrl+N): Yeni bir sayfa açmak içinkullanılır.
 Aç (Ctrl+O): Daha önceden yapılmış bir resmi
ekrana getirmek için kullanılır.
 Kaydet(Ctrl+S): Yapmış olduğumuz bir resmi
saklamak için kullanılır.
 Farklı Kaydet: Daha önce kaydettiğimiz bir resmi
başka bir isimle veya başka bir konuma tekrar
kaydetmek için kullanılır.
 Tarayıcıdan veya Kameradan: Bilgisayarınıza bir
tarayıcı, web kamerası ya da dijital fotoğraf
makinesi bağlıysa, resimleri aktarmanızı sağlar.
 Baskı Önizleme: Oluşturulan belgenin yazıcıdan
kağıt üzerine nasıl çıkacağını gösterir.
 Sayfa Yapısı: Resim yaptığımız sayfanın
büyüklüğünü, yönünü, kenar boşluklarını
ayarlamak için kullanılır.
 Yazdır (Ctrl+P): Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır.
 Gönder: : Belgeyi faks gibi bir cihaza veya bir eposta alıcısına iletmek için kullanılır.
 Arka Plan Olarak Ayarla(Döşeli/Ortalanmış):
Hazırlanan belgenin masaüstünde duvar kağıdı
olarak görüntülemek için kullanılır.
 Çıkış (Alt+F4): Programdan çıkmak için kullanılır.

Düzen Menüsü:
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 Geri Al (Ctrl+Z): En son yapılan işlemi geri alır.
 Yinele (Ctrl+Y): : Geri al işlemini geri alır.
 Kes (Ctrl+X): İşaretlenmiş olan bir bölgeyi başka bir yere taşımak
üzere hafızaya

alarak silmeye hazırlanır.

 Kopyala (Ctrl+C) : İşaretlenmiş olan bir bölgeyi başka bir yere
kopyalamak üzere

hafızaya alır.

 Yapıştır (Ctrl+V): Kes ve kopyala komutlarının hafızaya aldığı
bölgeleri yapıştırır.
 Seçileni Temizle (Del): İşaretlenmiş olan bölgeyi siler.
 Tümünü Seç (Ctrl+A) : Bütün çizim alanını seçer.
 Kopyala... : İşaretlenen bölgeyi dosya olarak saklar.
 Dosyadan Yapıştır : Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır

Görünüm Menüsü:

 Araç Kutusu (Ctrl+T) : Araç kutusunu görünmez yapar / görünür
yapar.
 Renk Kutusu (Ctrl+L) :Renk kutusunu görünmez yapar / görünür
yapar.
 Durum Çubuğu : Durum çubuğunu görünmez yapar / görünür
yapar.
 Metin Araç Çubuğu : Metin araç çubuğunu görünmez yapar /
görünür yapar.
 Yakınlaştır : Resmin "Normal Boyut / Geniş Boyut / Özel / Kılavuzu
Göster / Küçük
Resim Göster"
seçeneklerinde gösterilmesini sağlar.
 Bit Eşlem Göster (Ctrl+F) : Resmi tam ekran modunda gösterir

Resim Menüsü:
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 Döndür/Çevir (Ctrl+R) :İşaretlenmiş bölgenin veya resmin
tamamının
Yatay/Dikey/Açılı(90,180,270)
olarak
döndürülmesi için kullanılır.
 Uzat/Eğ (Ctrl+W) : İşaretlenen bölgedeki veya resmin
tamamının yatay veya dikey boyutlarını değiştirmek ya
da belli bir açıyla eğmek için kullanılır.
 Renkleri Ters Çevir (Ctrl+I): İşaretlenen bölgedeki veya
resmin tamamının renklerinin ters çevrilmesinde kullanılır.
 Öznitelikler

(Ctrl+E) : Resim yaptığımız çizim alanının
boyutlarının (genişlik,yükseklik) ayarlanmasında ve resmin son
kayıt tarihi, diskteki boyut ve çözünürlük gibi özelliklerinin
görüntülenmesinde kullanılır.

 Resmi Temizle (Ctrl+Shift+N): Resmi silmek için kullanılır, çizim

alanını temizler

 Donuk Çiz : Mat çizim yapılmasını sağlar


Renkler Menüsü:

 Renkleri Düzenle: Renk kutusunda bulunmayan renkleri
düzenlemek, yeni renk ayarlamak için kullanılır.

Yardım Menüsü:
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 Yardım Konuları : Paint programının kullanımını

anlatır.

 Paint Hakkında :Paint hakkında kısa bilgi verir.

 WORDPAD (

)

Wordpad Windows 2000'de yer alan basit kelime işlem programı. Word for Windows
6.0, Rich Text Format (RTF), metin belgeleri (ASCII) ve Unicode metin belgeleri gibi birkaç
değişik biçimi kullanarak dosya oluşturmanıza, görüntülemenize ve düzenlemenize imkan
veren bir kelime işlem(word proccessor) programıdır..
WordPad programını çalıştırmak için Başlat --> Tüm Programlar --> Donatılar -->
WordPad seçeneklerine tıklayın.

:

WordPad programında Başlık Çubuğu, Menü Çubuğu,

Araç Çubuğu, Biçim Çubuğu, Cetvel ve Durum Çubuğu öğeleri bulunur. Bu öğeleri görünür veya
görünmez hale getirmek için "Görünüm" menüsü kullanılır. Öğe görünür olduğunda, komutun
yanında bir onay işareti görünür

Başlık Çubuğu:
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Windows işletim sistemlerinde açık olan pencerelerin başlık çubuklarına bakarak çalışmakta olan
programın hangi program olduğunu ve dosya adının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Başlık
çubuğunun solunda yazan isim dosyanın adını gösterir. WordPad’i ilk çalıştırdığınızda yeni bir
belge açılır ve bunun adı "Belge" olarak isimlendirilir. Dosya adının yanında gördüğününz metin
ise çalışmakta olan programın adını içerir. Açık olan pencerenin hangi programa ait
olduğunu en soldaki ikondan da anlayabilirsiniz.
Başlık çubuğunun en sağında ise "kapat, önceki boyut/ekranı kapla,simge durumuna küçült" gibi
pencere düğmeleri bulunmaktadır.

Menü Çubuğu:

Ana menülerin isimlerini gösterir.Menüler altındaki komutları görmek için menüler
üzerine tıklanır. Menüleri klavye ile kontrol etmek isterseniz klavyenin ALT tuşuyla birlikte
menünüde altı çizili harfi kullanmalısınız.Örneğin; Dosya menüsü için ALT+D, Ekle menüsü
için ALT+E, Biçim menüsü için ALT+B gibi...
Menülerin altındaki bazı komutların karşısında gördüğünüz klavye kısayolları o komutların
çalışması

için

kullanılabilir.

Yeni

bir

belge

açmak

için

CTRL+N,

belgeyi

kaydetmek için CTRL+S gibi tuş kombinasyonlarını kullanabilirsiniz.
Araç Çubuğu:

Araç çubuğundaki düğmeler, dosya oluşturma veya kaydetme gibi yaygın dosya yönetim görevleri için
kısayollardır. Her araç çubuğu simgesinin bir açıklamasını, üzerine fareyi yerleştirerek
görebilirsiniz. Araç çubuğunu, pencerede istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz.

Araç Çubuğu Aşağıdaki Düğmeleri İçerir:
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 Yeni

Yeni bir belge oluşturur.

 Aç

Mevcut bir belgeyi açar.

 Kaydet

Etkin olan belgeyi kaydeder.

 Yazdır

Etkin olan belgeyi yazdırır.

 Baskı Önizleme

Mevcut belgeyi yazdırmadan önce önizlemenizi sağlar.

 Bul

Etkin belgede belirli bir metin parçasını araştırmanızı sağlar.

 Kes

Belgenin seçili bir kısmını keser ve hafızaya alır(Clipboard'a yerleştirir).

 Kopyala

Belgenin seçili kısmını kopyalar ve hafızaya alır (Clipboard'a yerleştirir)

 Yapıştır

Clipboard içeriğini etkin olan belgeye ekleme noktasından itibaren
yapıştırır.

 Geri Al

Son etkinliği geri alır.

 Tarih / Saat

Etkin olan belgeye mevcut tarihi ve zamanı yerleştirmenizi sağlar .Birkaç
değişik tarih/saat biçimi içinden seçim yapabilirsiniz.

Biçim Çubuğu:

Biçim çubuğu üzerindeki düğmeler, metni koyulaştırmak veya altını çizmek gibi, metni
biçimlendirmeye yönelik değişiklikleri yapar. Metin biçimlendirmek için, metni seçin ve biçim
çubuğunda uygun düğmeyi tıklatın. Biçim çubuğunu, ayrıca, pencerede istediğiniz yere
sürükleyebilirsiniz.

Biçim Çubuğu Aşağıdaki Düğmeleri İçerir:
 Yazı
Tipi

 Yazı Tipi Boyutu
 Font
Script

Açılır bir listeden belgenin tümü veya seçili bir parçası için yazı
tipi seçmenizi sağlar. Görüntülenen yazı tipi kullanılan yazı
tipidir.
Açılır bir listeden seçilen yazı tipi için bir boyut seçmenizi sağlar.
Görüntülenen boyut, kullanılan boyuttur.
Belgenin tümü veya seçili bir kısmı için yazı tipi script'i
seçmenize imkan verir.
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 Kalın/İtalik/Altı Çizili

Seçilen metni koyu/italik/altı çizili hale getirir.

 Renk

Seçtiğiniz metne uygulanmak üzere açılır listeden bir renk
seçmenizi sağlar.

 Hizalama

Paragrafı sola/ortaya/sağa hizalar.

 Madde İşaretleri

Mevcut satıra bir madde işareti yerleştirir. Madde işaretli
listeler oluşturmanızı sağlar.

Cetvel:

Cetvel, içinde bulunduğunuz satırdaki konumunuzu görmenizi sağlar. Cetvelde kullanılan
ölçüler, "Görünüm / Seçenekler" seçeneğine tıkladığınızda karşınıza gelen iletişim
kutusundaki seçiminize bağlıdır.
Cetvelde istenilen konumlara tıklayarak cetvel üzerinde sekme duruşlarını
ayarlayilirsiniz. Girintileri ayarlamak için cetvel işaretçilerini cetvelin soluna doğru kaydırın.

Araç çubuğu üzerindeki çizim araçlarından birisine tıklandığında veya
menülerin üzerine fareyi gezdirdiğinizde o çizim aracı/menü hakkında kısaca bilgi verir.

Durum Çubuğu:

WORDPAD MENÜLERİ
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Dosya Menüsü:

 Yeni(Ctrl+N): Yeni bir sayfa açmak için kullanılır.
 Aç (Ctrl+O): Daha önceden kaydedilmiş bir belgeyi
ekrana getirmek için kullanılır.
 Kaydet(Ctrl+S): Hazırladığımız belgeyi saklamak için
kullanılır.


Farklı Kaydet: Daha önce kaydettiğimiz belgeyi başka
bir isimle veya başka bir konuma tekrar kaydetmek
için kullanılır.
 Yazdır (Ctrl+P):Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır.
 Baskı Önizleme: Oluşturulan belgenin yazıcıdan kağıt
üzerine nasıl çıkacağını gösterir.
 Sayfa Yapısı: Sayfa kenar boşlukları, kağıt boyutu ve
yönü (yatay-dikey) gibi kullanılan kağıdın yapısı ile ilgili
seçenek ayarları yapılır.
 Açılan Son Dosyalar: Açılan son 4 dosya listelenir.


Gönder:
kullanılır.

Belgeyi bir e-posta alıcısına iletmek için

 Çıkış (Alt+F4): Programdan çıkmak için kullanılır.

Düzen Menüsü:
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 Geri Al (Ctrl+Z): En son yapılan işlemi geri alır.
 Kes (Ctrl+X): Seçili kelime veya kelime gruplarını hafızaya

kopyalar.Seçili öğeleri siler.



Kopyala (Ctrl+C) : Seçili kelime veya kelime gruplarını
hafızaya kopyalar.



Yapıştır (Ctrl+V): Panoda kayıtlı bulunan öğeleri imlecin
olduğu satıra yapıştırır.

 Temizle (Del): Seçili kelime veya kelime gruplarını siler.
 Tümünü Seç (Ctrl+A) : Metnin tümünü seçer.
 Bul (Ctrl+F) : Metin içinde bulunması istenen sözcük ya da

ifadeyi bulur.
 Sonrakini Bul (F3) : "Bul" iletişim kutusuna yazılan, aynı

metnin geçtiği diğer yerleri
devam etmek için kullanılır.

aramaya

 Bağlantılar... :
 Nesne Özellikleri (Alt+Enter) : Seçili hale getirilen nesnenin

türü, boyutu, konumu ve görünümü hakkında bilgi almak
için kullanılır.

 Nesne : Seçili hale getirilen nesnenin düzenle/aç/yürüt gibi

komutlarla düzenlenmesi için kullanılır.

Görünüm Menüsü:

Araç Çubuğu : Araç kutusunu görünmez yapar / görünür yapar.
 Biçim Çubuğu :Renk kutusunu görünmez yapar / görünür yapar.
 Cetvel :Cetveli görünmez yapar / görünür yapar.
 Durum Çubuğu : Durum çubuğunu görünmez yapar / görünür yapar.


Seçenekler : Ölçü birimlerini belirlemek ve sözcük kaydırma
ayarlarını yapmak için kullanılır.
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Ekle Menüsü:

Tarih ve Saat... : İmlecin bulunduğu yere istediğiniz
biçimde tarih ve saatin eklenmesini sağlar.




Biçim Menüsü:

Nesne... : Listede istenilen türde hazır bir nesnenin
eklenmesini veya yeni bir dosya oluşturulmasını sağlar.

 Yazı Tipi... : Seçili metnin yazı tipi, yazı tipi stili, boyutu ve

rengini

değiştirmek ve efekt eklemek için kullanılır.

 Madde İşareti Stili : Madde işaretli liste oluşturmak için

kullanılır.

 Paragraf... : Metinlerin sol ve sağ kenar boşluklarının ne

kadar girintileneceğini belirlemek, ilk satır girintisi
belirlemek ve seçili paragrafın hizalamasını(sağ/sol/orta)
belirlemek için kullanılır.

 Sekmeler... : Paragraflarda sekme durakları ayarlamak veya

kaldırmak için kullanılır.

Yardım Menüsü:

 Yardım Konuları : WordPad programının kullanımını

anlatır.

 WordPad Hakkında :WordPad hakkında kısa bilgi

verir.

http://enformatik.balikesir.edu.tr/menu/index2.html
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İSUZEM

Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine aittir.
Hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
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BÖLÜM:

DÖNEM (GÜZ / BAHAR):
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI:
DERSİN ADI:

DERS NOTU YAZARININ
ADI-SOYADI:
CANLI DERS ÖĞRETİM
ELEMANIN ADI-SOYADI:

İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
GÜZ

2014-2015
BİLGİSAYAR

DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN

DOÇ. DR. MUSTAFA TEKİN
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13. HAFTA
DERS NOTU
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İÇİNDEKİLER
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ÖZET (TÜRKÇE)
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İŞLETİM SİSTEMİNİN UYGULAMA PROGRAMLARI
 NOTDEFTERİ (

)

Not Defteri, basit belgeler oluşturmak için kullanabileceğiniz temel bir metin
düzenleyici(editör) bir programdır . Not Defteri en çok metin (.txt) dosyalarını görüntülemek
ve düzenlemek amacıyla kullanılır, ancak birçok kullanıcı Not Defteri'ni Web sayfaları
oluşturmak ve işletim siteminin bazı temel dosyalarının görüntülenmesi ve düzenlenmesi için
kullanılabilecek basit bir araç olarak görür.
Not Defteri, yalnızca çok temel biçimlendirmeyi desteklediği için, düz metin olarak kalması
gereken belgeleri yanlışlıkla özel biçimlendirme ile kaydedemezsiniz. Bu, bir Web sayfası
için HTML belgeleri oluşturmada özellikle yararlıdır, çünkü özel karakterler veya diğer
biçimlendirme, yayınlanan Web sayfanızda görünmeyebilir veya hatalara bile neden olabilir.
Not defterini açmak için Başlat --> Programlar --> Donatılar --> Not Defteri seçeneklerine
tıklayın. Ayrıca Başlat / Çalıştır / notepad seçenekleri de Not defteri programını çalıştırır.
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Menü Çubuğu:

.
Menü çubuğunda Dosya, Düzen, Biçim, Görünüm ve Yardım seçenekleri bulunur.
Dosya Menüsü:

 Yeni(Ctrl+N): Yeni bir sayfa açmak içinkullanılır.
 Aç (Ctrl+O): Daha önceden yapılarak kaydedilmiş
text dosyasını ekrana getirmek için kullanılır.
 Kaydet(Ctrl+S): Yazılan metni saklamak için
kullanılır.
 Farklı Kaydet: Daha önce kaydettiğimiz bir dosyayı
başka bir isimle veya başka bir konuma tekrar
kaydetmek için kullanılır.
 Sayfa Yapısı: yazılan yazıya ait sayfanın
büyüklüğünü, yönünü, kenar boşluklarını
ayarlamak için kullanılır.
 Yazdır (Ctrl+P): Yazıcıdan çıktı almak için kullanılır.
 Çıkış (Alt+F4): Programdan çıkmak için kullanılır.
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Düzen Menüsü:

 Geri Al (Ctrl+Z): En son yapılan işlemi geri alır.
 Kes (Ctrl+X): İşaretlenmiş olan bir bölgeyi başka bir yere taşımak
üzere hafızaya(pano-clipboard) alarak silmeye hazırlanır.
 Kopyala (Ctrl+C) : İşaretlenmiş olan bir bölgeyi başka bir yere
kopyalamak üzere

hafızaya (pano-clipboard)alır.

 Yapıştır (Ctrl+V): Kes ve kopyala komutlarının hafıza ya aldığı
bölgeleri yapıştırır.
 Sil (Del) : yazı alanında seçilmiş olan yazıları siler
 Bul (Ctrl+F) : Metin içinde bulunması istenen sözcük ya da ifadeyi
bulur.
 Sonrakini Bul (F3) : "Bul" iletişim kutusuna yazılan, aynı metnin
geçtiği diğer yerleri aramaya devam etmek için kullanılır.
 Değiştir…. (Ctrl+H) : Yazı içinde aranan sözcüğün yerine başka bir
sözcüğün yerleştirilmesini sağlar.
 Git…..(Ctrl+G): İstenilen satır no’suna imleçin yerleştirilmesini
sağlar.
 Tümünü Seç (Ctrl+A): Yazılan tüm metnin
seçilmesini(işaretlenmesini-bloklanmasını) sağlar.
 Saat/Tarih (F5): yazının içine işletim sisteminin saatinin ve
tarihinin yazılmasını sağlar

Biçim Menüsü:

 Sözcük kaydır : Not defteri editör programında bir satıra 1024 adet
karakter yazmak mümkündür.eğer sözcük kaydır seçeneği seçili ise
yazılan sözcük pencerenin sonuna ulaştığında yeni yazılan sözcüğü
kelime işlem programlarında (wordpad, msword) olduğu gibi bir alt
satıra kaydırır. Bu işleme sözcük kaydırma veya metin sarma(wordwrap) adı verilir. Bu işlem isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.
İşlemden vazgeçmek isteniyorsa seçenek tekrar seçilerek kaldırılır.
 Yazı Tipi…: Yazılacak yazının fontu, puntosu vb ayarlamalarının
yapıldığı seçenektir.

8 / 21

Sözcük kaydır işlemi

Sözcük kaydır işaretlendiğinde 1 satırda bulunan 1024 adet A harfi alt satırlara kaydırılır bu durum
aşağıdaki pencerede görülmektedir.
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 WİNDOWS GEZGİNİ (

)

Windows Gezgini tüm nesne, klasör ve dosyaları iki ayrı pencerede görmeyi sağlayarak klasör ve
dosyalar üzerinde işlem yapma kolaylığı sağlar. Windows Gezgini ile klasörlerin içeriğinin
görüntülenmesi, yeni klasör oluşturulması, klasörlerin silinmesi, klasörlerin adlarının
değiştirilmesi, klasörlerin kopyalanması, taşınması, programların çalıştırılması, silinmesi, adının
değiştirilmesi, taşınması, kopyalanması, kısayol oluşturulması vb işlemleri pratik bir şekilde
yapabilmemizi sağlayan bir işletim sistemi programıdır.
Windows Gezgininin penceresi iki ayrı parçadan oluşur. Pencerenin sol tarafında masaüstünden
başlayarak tüm elemanları hiyerarşik bir yapı içerisinde görebilirsiniz. Standart olarak C: isimli
sürücü seçilidir. Altında bulunan tüm nesneler gösterilir. Sağ taraftaki pencere içerisinde ise C:
sürücüsünün içeriğini görebilirsiniz.
Eğer Windows Gezgini penceresine dikkatli bakacak olursanız bir çok nesnenin önünde artı veya eksi
işaretlerini görebilirsiniz. Artı işareti önünde bulunduğu nesne içerisinde birden fazla nesne
bulunduğunu gösterir. Bu artı işaretini tıklayarak içerisinde bulunan nesneleri görebilirsiniz. Eğer
nesnenin içeriği görülüyorsa bu artı işareti eksi işaretine dönüşür. Bu eksi işaretine tıklayarak bu
görünen nesneleri kapatabilirsiniz. Eğer sol tarafta bulunan listeden bir nesne seçecek olursanız,
seçili olan nesnenin içeriği sağ taraftaki pencere içerisinde ekrana gelir.

.
Windows gezgininde bu simge, klasörün alt klasörlerinin var olduğunu gösterir. +
işaretine tıklanırsa klasörün alt klasörlerini gösterir.
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Windows gezgininde seçme işlemleri
Windows gezgininin sağ tarafındaki içerik penceresinde görüntülenen klasör veya
dosyaları kopyalamak, taşımak ve silmek için önce seçmek gerekir.
 Tek bir nesneyi seçme: Bunun için fare ile dosya veya klasör üzerine tıklamak yeterlidir.
 Birden fazla ardışık nesneyi seçme: Bunun için peşpeşe gelen dosyalar ve klasörler
parmağımız Shift tuşuna basılı iken, farenin sol butonu ile tıklanarak seçilir.
 Birden fazla ancak farklı yerlerde bulunan nesneleri seçme: Bunun için seçilecek dosya veya
klasörler Ctrl tuşu basılı olarak farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.
 İçerik penceresindeki tüm nesneleri seçme: Düzen menüsünden tümünü seç komutu verilir.
 İçerik penceresindeki seçili nesneler dışındaki nesneleri seçme: Düzen menüsünden seçimi
evir komutu verilir.

Windows gezgininde dosya ve klasör işlemleri
 bir klasörü oluşturma: bunun için klasör açılacak sürücü veya sürücü üzerinde istenen klasör
ekranın solundan seçilir dosya yeniKlasör seçeneği seçilir. Açılan klasörün adı yeni klasör
isminde olacaktır. istenirse bu klasörün adı kullanıcı tarafından değiştirilerek klasöre yeni bir
isim verilebilir.
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 bir klasörü yada dosyayı silme: Bunun için fare ile dosya veya klasör üzerine tıklanarak
klavyeden del tuşuna basmak yeterlidir. Silinen dosya yada klasör masaüstündeki geri
dönüşüm kutusuna atılır
 Birden fazla dosyayı silme: Bunun için birden fazla dosya shift tuşuna veya ctrl tuşuna basılı
iken fare dosya adları üzerine tıklanarak klavyeden del tuşuna basmak yeterlidir.
 bir klasörün yada dosyanın adını değiştirme: Bunun için fare ile dosya veya klasör üzerine
tıklanarak seçilir. Bundan sonra dosya yada klasörün adının seçili olan isim kutusuna tekrar
tıklanarak yada mausun sağ ok tuşuna basılırak çıkan kısa yol menüsünden ad değiştir
şeçeneği tıklanarak isimin yazılı olduğu kutu değiştirilir ve maus boş bir yere tıklanarak
değişiklik gerçekleştirilir.
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 bir yada birden fazla dosyayı kesme yada kopyalama:
bir klasördeki kopyalanacak dosya yada dosyalar shift tuşuna basılı durumda iken peşpeşe olacak
şekilde secilir. Kopyalama 3 farklı biçimde yapılır.
a-) Dosyalar seçili iken düzen menüsüne tıklanır buradan kopyala yada kes seçeneği seçilerek dosyalar
panoya(clipboard) atılır
b) Maus seçili dosyalar üzerinde iken mausun sağ tuşuna basılarak açılan menüden kopyala yada kes
seçeneği seçilerek dosyalar panoya(clipboard) atılır
c) Dosyalar seçili iken kesmek için CTRL + X kopyalamak için CTRL + C kısayol tuşlarına basılır ve
dosyalar panoya(clipboard) atılır.
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 bir yada birden fazla dosyayı yapıştırma: daha önce kes yada kopyalama işlemiyle panaoya
atılmış dosya yada dosyalar olduğu varsayımıyla
a-) Dosyaları yapıştıracağımız sürücü yada klasör seçilir. Ve dosya menüsünden yapıştır seçeneği
tıklanır.
b) Dosyaları yapıştıracağımız sürücü yada klasör seçilerek bu seçim üzerinde mausun sağ tuşuna
tıklanarak açılan menüden yapıştır seçeneği seçilir.
c) Dosyaları yapıştıracağımız sürücü yada klasör seçilerek bu seçim üzerinde CTRL + V kısayol
tuşlarına basılır.
Not: yapıştır seçeneğinin aktif(siyah renkte) olması için daha önceden panoda kesilen yada
kopyalanan bilginin(dosyaların) olması gerekir.

Sürücüleri biçimlendirmek(formatlamak):

Windows gezgininde sol bölmede sürücülerden birisi seçilerek mausun sağ düğmesine basılır buradan
biçimlendir. seçeneği seçilir.
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Biçimlendir penceresinde seçilen sürücünün özelliklerine göre dosya sistemi FAT32,NTFS şeklinde
seçimler yapılarak başlat komut düğmesine basılarak biçimlendirme(formatlama) yapılır

Dosya yada klasörlerin görünümü(görünüm menüsü):
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 Küçük resimler görünümü

 Döşeme görünümü

 Simge görünümü
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 Listeleme görünümü
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 Ayrıntılar görünümü

 Ayrıntılar görünümünde mausla (1) ile gösterilen ad seçeneğinde tıklanırsa bu başlık altındaki

dosya ve klasörler A’dan Z’ ye doğru alfabetik olarak sıralanmış olarak sıralanırlar. Eğer (1) ile
gösterilen ad seçeneğine tekrar tıklanırsa bu defa da dosya yada klasörler Z’den A’ya doğru
sıralanarak gösterilirler.
 Ayrıntılar görünümünde mausla (2) ile gösterilen boyut seçeneğinde tıklanırsa bu başlık
altındaki yer alan dosya boyutlarına göre dosya ve klasörler küçükten büyüğe doğru
sıralanırlar. Eğer (2) ile gösterilen boyut seçeneğine tekrar tıklanırsa bu defa da dosya yada
klasörler büyükten küçüğe doğru sıralanarak gösterilirler.
 Ayrıntılar görünümünde mausla (3) ile gösterilen tür seçeneğinde tıklanırsa bu başlık altındaki
yer alan dosya türlerine göre göre dosya ve klasörler gruplandırılarak küçükten büyüğe doğru
sıralanırlar. Eğer (3) ile gösterilen tür seçeneğine tekrar tıklanırsa bu defa da dosya yada
klasörler gruplandırılarak büyükten küçüğe doğru sıralanarak gösterilirler.
 Ayrıntılar görünümünde mausla (4) ile gösterilen değiştirilme tarihi seçeneğinde tıklanırsa bu
başlık altındaki yer alan dosya kaydedilme tarihlerine göre dosya ve klasörler en uzak tarihten
en yakın tarihe doğru sıralanırlar. Eğer (4) ile gösterilen değiştirme tarihine tekrar tıklanırsa bu
defa da dosya yada klasörler en yakın kaydedilme tarihten en uzak kaydedilme tarihine doğru
sıralanarak gösterilirler.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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İNTERNET NEDİR?
İnternet, bir çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve
sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Aynı zamanda, insanların her geçen gün gittikçe artan
"üretilen bilgiyi saklama / paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya
çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay,
ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.
İnternet'in ilk şeklinin ortaya çıkışı savaş durumunda iletişimin kesintisiz devam etmesi
amacıyla 1969’da ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından ARPA adlı bir proje ile
başladı.Daha sonra bu ağ sistemi ABD'deki üniversite ve araştırma kuruluşlarının
bilgisayarlarını da içererek büyüdü.
Türkiye Internet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır. İlk bağlantı 64kbit/san hızla ODTÜ'den
gerçekleştirilmiştir.Bu hat uzun bir süre tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve Internet tüm
Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. 1997 yılında akademik kuruluşların internet
bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler hızlı bir omurga
yapısıyla birbirlerine bağlanmıştır. 1999 yılında ticari ağ altyapısı olan TURNET'in yerini
TTNet almıştır. 2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik
kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir.

İnternet'in en temel işlevi, haberleşme ve iletişimdir. İnternet üzerinden dünyanın dört bir
tarafıyla faks kadar hızlı, posta kadar ucuz bir şekilde iletişim kurabilir, dilediğiniz her
konuda araştırma yapabilir, bu süreç içinde gerekli gördüğünüz bilgi ve dokümanları
bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Yerinizden hareket etmeden alışveriş yapabilir, müze ve
sergileri gezebilir, müzik arşivlerine girebilirsiniz, farklı ülkelerden olan insanlarla her
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konuda yazıyla ve/veya sesli olarak tartışabilir, ithalat-ihracat ile uğraşıyorsanız yurt dışındaki
bağlantılarınızı en küçük zaman diliminde gerçekleştirebilir ve mesajlarınızı minimum
maliyetle günün her anı dünyanın her yerine gönderebilirsiniz.
"Bilgi Ağı" üzerindeki bilgi iletimi ve paylaşımı bazı kurallar dahilinde yapılmaktadır.
Bu kurallara kısaca "internet protokolleri", ya da TCP/IP protokoller ailesi denir. TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), bilgisayarlar ile veri iletme / alma
birimleri arasında organizasyonu sağlayan, böylece bir yerden diğerine veri iletişimini
olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne verilen genel addır. Bir başka değişle, TCP/IP
protokolleri bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar. Bu protokollere örnek
olarak, dosya alma / gönderme protokolü (FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta
iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol), TELNET protokolü (İnternet
üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolü)
verilebilir.
Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine linkli objelerin iletilmesini
sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır.
TCP/IP protokolü aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Özellikle pek çok
farklı tipte bilgisayarı veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı
yaygındır.
İnternet üzerinden birçok hizmet verilmektedir. Bunlardan en popüler olanları şunlardır:


"E-Mail" bir veya veya birkaç kişiye özel mesaj ve dosya gönedrilmesini sağlar.



"Posta Listeleri" grupların e-posta yoluyla grup çapında iletişim kurmalarını ve e-postayla
haber mesajları gönderilmesini sağlar.



"Usenet Haber Grupları" konularına göre ayrılmış haber grubuna mesaj depolamak için bir
haber sunucuları sistemi sayesinde grup tartışmaları yapılmasını sağlar.



"Online Sohbet" (Chat) gerçek zamanlı online sohbet imkanı tanır. Katılımcılar kendilerine
gönderilen mesajı bir iki saniye içinde görürler.



"Sesli ve Video Konferans" iki veya daha fazla kişinin birbirini duymasını ve görmesini,
whiteboard ve diğer uygulamaları paylaşabilmelerini sağlar.



"World Wide Web" metin, resim, ses ve diğer bilgileri içeren birbirine bağlı sayfalardan
oluşan bir sitemdir.



"Dosya Transferi" (FTP) herkese açık dosya sunucularından dosya indirilebilmesini sağlar.
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"Telnet" bir bilgisayarın başka bilgisayara bağlanmasına ve o bilgisayardaki kullanmasına
olanak sağlar.

"Gopher" başvuru kaynaklarından magazin haberlerine, hükümet belgeleri ve demeçlerine kadar
geniş bir bilgi alanını kapsayan erişim imkanı sunar.
İnternet Ne Kadar Güvenli?

Ticari kuruluşların Internet kullanımı yaygınlaştıkça ,İnternet'in güvenlik probleminin çözümü için
birçok çalışmalar yapıldı. Örneğin yüksek hızlı hatlar kullanılmaya başlandı ve yeni şifreleme
teknikleri geliştirildi. Ancak,zaman zaman kişisel iletiler(e-posta gibi) veya gizlilik içeren
bilgiler(banka kredi kart numaraları gibi)kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirilebilir. Özellikle
gizlilik içeren bilgileri internet üzerinde serbestçe göndermeyin (e-mail ile, güvenlik kilidi olmayan
Web listeleyicileri ile vb.).

Web'de Alan İsimleri (Domain)
Domain, internette başka bir örneği olmayan bir isim verilmesiyle oluşan bir internet adresinin
sağlanmasıdır. Bir domain bir web sitesinin URL'i ya da bir e-mail adresi gibi çeşitli internet
servisleri için kullanılabilir. Bir Domain'i bir telefon numarasıyla karşılaştırabiliriz. Aynı telefon
numaralarında olduğu gibi, internetteki her kullanıcının da özel ve tek bir numarası vardır.
Kelimeler numaralardan daha çok akılda kaldığından ve daha kolay hatırlandığından, bu
numaralar isimlere dönüştürülmüştür. Bu isimler de domain sunucularında yine isimlerine eş
gelen

numaralarla

adlandırılmışlardır.

enformatik.balikesir.edu.tr

Domain Name System (DNS) olarak adlandırılan hiyerarşik bir isimlendirme sistemi ile
(internet adresi), internete bağlı bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine isimler verilir. DNS, 'host'
olarak adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde
gruplandırılmasını sağlar. Herbir internet adresine 4 haneli bir numara karşılık gelir. a.b.c.d
şeklindeki bu numaralara IP (Internet Protocol) numaraları denir. Her internet adresinin ilk kısmı
bulunduğu domain'in (alanın) network adresini, son kısmı ise makinanın (host) numarasını
verecek şekilde ikiye bölünür. Bu IP adreslere karşılık düşen bir makina ismi de bulunur. Bu
sayede makinaların isimleri daha kolay akılda kalır. Domain ismi birbirinden bir nokta (.) ile
ayrılan,

sıra

düzensel

seviyedeki

alt

isimler

(subnames)

dizisidir.
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Domanin alan ismlerindeki son iki hane, bir ülkenin ISo standart kodunu belirtir.
Örneğin; tr - Türkiye, de - Almanya, au- Avusturya, ru - Rusya, uk- İngiltere, ca- Kanada …gibi.
Domain alan isimlerinde yaygın üç karakterlik en yüksek seviye alanları şunlardır:
com ticari kuruluşlar v fertler

(commercial)

net internet servis sağlayıcılar ve ağla ilişkili iş yapan diğer firmalar

(network)

org ticari olmayan, genelde kar amacı güdülmeyen kuruluşlar

(organization)

gov hükümet kurumları

(government)

mil askeri
ac

(military)

akademik (academic) (bazı ülkelerde 'edu'karşılığı)

(academic)

edu eğitim kurumları

(education)

k12 orta öğretim kurumları

Web Tarayıcıları, Bir Web Sitesine Erişmek ve Gezinmek
Günümüzde internetten en çok Web sitelerine erişmek ve oradaki içeriği okumak için
faydalanılmaktadır. İnternet üzerindeki tüm bilgilere bakabilmek ve bu bilgilerle etkileşim
halinde olabilme olanağı veren Web tarayıcı (WEB BROWSER) programıdır. . Teknik olarak
açıklamak gerekirse, web tarayıcısı (WEB BROWSER) , Yardımlı Metin Transfer
Protokolü'nü (Hypertext Transfer Protocol" - kısaca HTTP) kullanarak, tarayıcı kullanıcısı
adına Internet üzerinde web sunucularından isteklerde bulunan bir istemci programdır.
Günümüzde Internet kullanıcılarının çoğu iki tarayıcı programınını kullanır. Bunlar Netscape
Navigator

ve

Windows

işletim

sistemlerine

entegre

edilen

Microsoft Internet Explorer'dır. Ancak, kullanıcıların bilmediği ve farklı özelliklere
sahip pekçok başka tarayıcı şeçeneği de bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı aşağıdaki gibidir.

AOL CompuServe

AOL

Apple Safari

Escape

HotJava

IBM Browsers

iCab

Konqueror

Lynx
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Microsoft MSN Explorer

Mosaic

Mozilla

OmniWeb

Opera

Amaya

İnternet Explorer Tarayıcısını kullanmak
Bir Web Sayfasında gezinmek için öncelikle bir web tarayıcısını çalıştırmak gereklidir. İnternet
Explorer programını çalıştırmak için Start-Programs- Microsoft Internet Explorer (BaşlatProgramlar-Microsoft Internet Explorer), masaüstündeki Microsoft Internet Explorer simgesini
tıklamak yada Tasakbar (Görev Çubuğu)'da bulunan Quick Launch (Hızlı Başlat) seçimliğindeki
Microsoft Internet Explorer simgesini tıklamak koşulu ile bir tarayıcı penceresi açılır. internet
ilegili tüm işlemler pencerede bulunan araç çubukları ve menüler ile yapılır

Microsoft Internet Explorer Penceresi

Microsoft Internet Explorer Penceresi Menü ve Araç Çubukları
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Bir önceki sayfaya gitmenizi sağlar. Klavyeden "Backspace" veya Alt+Sol Yön tuşu
da kullanılabilir.
Bir sonraki sayfaya gitmenizi sağlar. Klavyeden Alt + Sağ yön tuşu da kullanılabilir.
Stop (Dur) Açılmakta olan sayfanın yüklenmesini yarıda keser/durdurur. Aynı
görev için ESC tuşu kullanılabilir.
Refresh (Yenile) Adres çubuğunda yer alan adresin tekrar yüklenmesini sağlar.
Klavyeden F5 tuşu da kullanılabilir.
Home (Giriş Sayfası) Ayarlı olan ana sayfa adresini ekrana getirir. Alt+Home tuşuda
kullanılabilir.
Search (Ara) internette arama yapmak istediğimiz zaman kullanılır.
Favorites (Sık Kullanılanlar) Sık Kullanılanlar listesini açar.
History (Geçmiş) Önceden gezilen sayfa adreslerinin listesini açar.
Print (Yazdır) Ekrandaki görüntülenen sayfanın yazıcıya gönderilmesini sağlar.

Adress Bar(Adres Çubuğu)'a ulaşmak istediğimiz Web Adresi yazılır ve klavyeden Enter Tuşuna
veya adres çubuğunda bulunan Go (Git) butonuna basılarak sözkonusu sistenin ana
sayfası ekranımıza gelir.
Başka bir adres seçme yöntemide daha önceden ziyaret edilmiş adresleri aders çubuğunun
sağındaki oku tıklamak ve buradan seçim yapmaktır.
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Daha Önceden Ziyaret Edilmiş Adresler
Web Sayfalarını Kaydetmek ve Yazdırmak
Bağlandığımız bir Web Sitesinin sayafalarını veya istediğimiz bazı kısımlarını bilgisayarımıza
kaydedebiliriz. Bu yöntemi internete bağlanma gereği duymadan incelemek için kullana
biliriz.

Sayfayı Kaydetmek

Bağlandığımız ve ekranda görünen web sayfasının tümünü harddiske bir dosya olarak
kaydetmek için aktif web sayfasında iken Dosya menüsünden Farklı Kaydet.. komutu
kullanılır.

Farklı Kaydet Penceresi
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Kaydetme işleminde dosya adını değiştirmeye gerek olamadan sadece kaydedilecek yeri Konum
kısmından seçerek Kaydet butonuna tıklanır. sayfa içerisinde resimler varsa bunlar
için bir klasör açılır.
Kaydedilen sayfayı daha sonradan incelemek için kaydedilen dosya üzerine çift tıklanır ve
Internet Explorer ile izlenir.

Sayfadaki Metni Kaydetmek

İncelemekte olduğumuz sayafadaki metnin tamamını ya da bir kısmını kaydetmek istediğimizde
öncelikle ilgili kısmı fare ile seçmemiz gerekir. Daha sonra seçili metin üzerinde sağ butona
tıklayıp Kopyala komutu uygulanır. Kopyalama komutu Düzen menüsündeki Kopyala komutu
veya CTRL+C kısayolu ile de yapılabilir. Bu şekilde metin panoya alındıktan sonra nerede
kullanılacaksa

o

ortamda

sağ

butona

basılarak

Yapıştır

veya

Düzen –

Yapıştır [CTRL+V] komutu uygulanır.

Sayfadaki Resmi Kaydetmek

Sayfalarda yer alan resimleri kullanmak istersek; resim üzerinde farenin sağ düğmesine tıklar,
açılan menüden Resmi Farklı Kaydet ... komutunu kullanırız. Kaydetme yerini ve dosyaya
ismini belirterek bilgisayarımıza kaydederiz.
Ayrıca sayfada gördüğünüz resim üzerine farenin imlecini sürükleyip bıraktığınızda birkaç saniye
sonra resmin sol üst köşesinde

düğmesini göreceksiniz.Bu düğmedeki disket (

) simgesine tıklarsanız resmi kaydedebilirsiniz. Düğme üzerindeki yazıcı (

) simgesine

tıklarsanız ilgili resmi yazdırabilirsiniz.
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Resmi Farklı Kaydet Penceresi
NOT:Eğer Web Sitesi tamamen kaydetmek isterseniz daha özel programlar kullanılır. Bu programlar

yardımıyla bir Web Sitesini komple bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu tip programlara örnek olarak
Teleport

Pro,

Website

Copier

gibi

programlar

verilebilir.

Sayfayı Yazdırmak

Bir Web Sayfasını yazdırmak için Dosya menüsünden Yazdır komutu veya CTRL+P kısayolu
kullanılır. Karşımıza çıkan pencerede Yazdır butonuna basılarak sayfa yazdırılır.
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Bir Web Sayfasını Kağıda Yazdırmak
Eğer istenirse Web sayfası yazdırılmadan önce baskı önizlemesi yapabiriz. Bu işlem için Dosya
menüsünden Baskı Önizleme komutu seçilir.

Bağlantı Ayarlarının Değiştirilmesi ve Site Adreslerinin Eklenmesi
Giriş Sayfasını Ayarlamak

İnternet Explorer sayfasını açtığınızda karşınıza daha önceden ayarlanmış bir sayfa gelir bu
sayfayı değiştirmek için;
Araçlar menüsünden İnternet Seçenekleri tıklanır.Karşımıza gelen pencerede Giriş Sayfası
kısmına istediğimiz bir Web Adresini Yazarak Tamam düğmesine basılır.

15 / 19

Giriş Sayfası Ayarlamak
Geçici Dosyaları ve Geçmiş Adres Bilgilerini Silmek

İnternette gezindiğimiz sürede her sayfanın sabit diskimizde bir kopyası alınır. Bunlar çevrim dışı
çalışırken karşımıza gelen sayfaların bulunduğu yerdir. Zamanla özel bir klasörde tutulan bu
dosyalar gittikçe artar. Bunların arasıra silinmesi gerekir. bunun için Araçlar menüsünden
İnternet Seçenekleri komutu uygulanır. Ekrana gelen pencereden Dosyaları Sil.. düğmesi
tıklanır.
Ziyaret ettiğimiz sayfa adreslerinin listesini silmek içinde Araçlar menüsünden İnternet
Seçenekleri komutu uygulanır. Ekrana gelen pencereden Geçmişi Sil düğmesi tıklanır.

Bir Web Sayfasının Sık Kullanılanlara Eklenmesi

"Sık Kullanılanlar" internette gezerken işimizi kolaylaştıran ve bize zaman kazandıran bir özelliktir.
tüm tarayıcılarda bulunmaktadır. Bunlar yardımıyla daha önceden ziyaret ettiğimiz sayfaların
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adreslerini tekrar tekrar yazmak yerine listeden üzerini tıklayarak seçer ve ilgili siteye gideriz.
Bir web adresinin Sık Kullanılanlar'a eklemek için öncelikle ilgili site ve sayfaya gidilir. Sayfa
yüklendikten sonra Sık Kullanılanlar menüsündeki Sık Kullanılanlara Ekle komutu kullanılır.
Ekranda çıkan pencereden isim verilerek Tamam düğmesine basılır.

Sık Kullanılanlara Ekleme

Bir Web Sayfasının Sık Kullanılanlar Menüsünden Açılması

Sık Kullanılanlar listesindeki bir sayfayı açmak kolaydır. Bunun için İnternet Explorer'da (Sık
Kullanılanlar menüsü veya Araç Çubuğundaki Sık Kullanılanlar düğmesi tıklanır. İstenilen sitenin
isminin üzerine tıklanır ve sayfa İnternet Explorer penceresinde açılır.

iformatik.balikesir.edu.tr/menu/index2.html
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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