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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Bilgisayar ve internet hayatımıza büyük kolaylıklar getirmiştir. Bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği
düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki
vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir.
İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı, nasıl hayatımıza bilgisayar terimini yoğun
biçimde yerleştirmişse, bilgisayar alanında kullanılan birçok terimi de beraberinde getirmiştir.
Bilgisayar bileşenleri (donanım-yazılım), bellek, depolama birimleri ve ağ teknolojileri vb…
İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, 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’i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir
kütüphaneye benzetebiliriz.
Küçük bir alan içerisindeki veya uzak mesafelerdeki bilgisayarların iletişim hatları
aracılığıyla birbirine bağlandığı, dolayısıyla bilgi ve sistem kaynaklarının farklı kullanıcılar
tarafından paylaşıldığı, bir yerden başka bir yere veri aktarımının mümkün olduğu iletişim
sistemi. En az iki bilgisayarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturulur. 1980'li yıllarla birlikte,
ethernet ve LAN teknolojisinin gelişmesiyle, kişisel bilgisayarlar ve ofisler bilgisayar ağlarına
kavuşmuştur. En bilinen ve en büyük bilgisayar ağı, İnternettir.
İlk bilgisayar ağı, İleri araştırma Projeleri Ajansı'nın Amerikan Savunma Bakanlığı için
geliştirdiği İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı yani ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network)'tir.
Bir bilgisayar kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu kitapta konular en
ince detaylarına kadar ele alınmış, pratik bilgilere yer verilmiş ve bu bilgiler örnek
uygulamalarla desteklenmiştir. Bölüm sonlarında verilen sorular ve konu değerlendirme testleri
yardımıyla konuların pekiştirilmesi amaçlanmıştır.
Kitapta ele alınan konular bilgisayar kullanıcısının tüm sorularına cevap verecek
biçimde seçilmiştir: Bilgisayar bileşenleri (Donanım-Yazılım), Bellek ve depolama birimleri,
İşlem birimleri, Kablolu Ağ teknolojileri, Kablosuz iletişim Türleri, Mobil ağ teknolojileri
Internet tanımı, teknik yapısı ve yayıncılığı en ince detaylarına kadar anlatılmıştır.
Günümüzün en yaygın kullanılan işletim sistemi olan Microsoft Windows XP, hemen
hemen her bilgisayarda kullanılan ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran uygulama
programlarından olan Microsoft Office 2003 programlarından bahsedilmiştir. Bu programlara
ek olarak internet hakkında detaylı bilgiler verilmiş, kullanıcı için gerekli tüm bilgiler kitapta
anlatılmıştır.
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Sizlere sunduğumuz bu kitap, bilgi ve bilgisayar güvenliğinin tüm yönleriyle doğru bir
şekilde kavranması ve anlaşılması, güvenlikte büyük zafiyetlere sebep olan kötücül ve casus
yazılımların verebileceği zararları tüm yönleriyle ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitapta, gizlice arka planda çalışarak bilgisayar kullanıcılarını tehdit eden bu yazılımlar;
çalışma mekanizmaları, kullandığı yöntem ve yaklaşımlar, var olan türleri ve bu tür
yazılımlardan korunabilmek için gerekli olan önlemler ve kullanılabilecek
yazılımlar/donanımlar hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Ayrıca kullanıcıların gerekli
önlemleri almaları ve tehditlerle karşılaşmamaları için almaları gerekli önlemler de bu kitapta
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu çalışmada, bilgisini ve tecrübelerini paylaşmaktan çekinmeyen ve desteklerini hiçbir
zaman esirgemeyen değerli hocam, Doç. Dr. Ergün Yolcu’ya teşekkür ederim. Her konuda
olduğu gibi bu zahmetli süreçte de destek, yardım ve fedakârlığını esirgemeyen sevgili eşim,
Hülya Semiz Türkoğlu’na çok teşekkür ederim. Bugüne kadar bana emek vermiş olan bütün
hocalarıma; başta Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin kurulması olmak üzere İstanbul
Üniversitesi’nin çok önemli çalışmalara imza atan ve uzaktan eğitimle bizleri tanıştıran
Rektörümüz Prof. Dr. Yunus Söylet’e çok teşekkür ederim.
Sevgi ve saygılarımla,
İstanbul, 15 Eylül 2014
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman TÜRKOĞLU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. BİLGİSAYARIN GELİŞİMİ
1.1. Bilgisayarların yıllar içinde gelişimi
1.1.1. Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945 - 1956)
1.1.2. İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956 - 1964)
1.1.3. Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1964 - 1970)
1.1.4. Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (1970 - Günümüze)
1.1.5. Beşinci Nesil Bilgisayarlar (Günümüzden - Geleceğe)
1.2. Bilgisayar İletişimi
1.2.1. Bit ve Byte Kavramları
1.2.2. ASCII (American Standart Code for Information Interchange)
1.2.3. Veri Yolu
1.3. Bilgisayar Tanımı
1.3.1. Bilgisayarların Temel Özellikleri
1.3.2. Bilgisayarların Kullanım Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bilgisayar İletişimi sizce nasıl sağlanmaktadır?
2. Bilgisayarların Temel Özelliklerini nasıl tanımlarsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Bilgisayarların yıllar içinde
gelişimini

Bilgisayarların yıllar içinde
gelişimini ve yıllar içinde
geçirdiği evreleri öğrenmek.

Bilgisayar İletişimi

Bilgisayar Tanımı

Bit ve Byte Kavramlarını,
ASCII (American Standart
Code for Information
Interchange) öğrenmek.
Bilgisayarların temel
özelliklerini ve
bilgisayarların kullanım
alanlarını öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde yer alan tarihi
verilerden yararlanılmıştır.

Literatürde yer alan teknik
verilerden yararlanılmıştır.

Bilgisayarı oluşturan
parçalar ve bu parçaların
sistemde çalışma özellikleri
anlatılmıştır.
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Anahtar Kavramlar


International Business Machines (IBM)



ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Computer)



Bit ve Byte



ASCII (American Standart Code for Information Interchange)
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Giriş
Bilişim aktivitelerinin internet ortamında hızla geliştiğine hep birlikte tanık oluyoruz.
Bu gelişim artık Bilgisayar gelişiminden internete kadar uzanmaktadır. İçinde bulunduğumuz
sanayi sonrası dönem Enformasyon Çağı olarak adlandırmaktadır. Her dönem kendine özgü
görünümler sergilemekte, kendisinden önceki dönemlerden farklılık göstermektedir.
Dersimizin girişi niteliğinde olan 1. Haftada bilgisayarın gelişimi, bilgisayar iletişimi ve
bilgisayar temel özellikleri incelenecektir.
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1. Bilgisayarın Gelişimi
Bilgisayarın gelişiminin, günümüzden 5000 yıl önce abaküsün bulunması ile başladığı
söylenebilir. İnsanoğlu ilk defa abaküs kullanarak bir araç yardımı ile sayıları saymaya
başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde kâğıt ve kalemin bulunması ile sayılarla işlemler kâğıt
üzerine taşınmıştır. 17. yüzyıla gelene dek abaküs ve kâğıt kalem ile toplama işlemini
gerçekleştiren başka bir makine keşfedilmemiştir.
1642 yılında Blaise Pascal, vergi toplayıcısı olan babasına yardım edebilmek için ilk
basit hesap makinesini icat etmiştir. Bir tekerlekten oluşan ve üzerinde sayılar olan bu basit
makine, hesap makinelerinin atası sayılır. Pascal’ın geliştirdiği bu hesap makinesinin adı
Pascaline’dir.

1673 yılına gelindiğinde Alman Gottfried Wilhelm von Leibniz, Pascaline’yi
geliştirerek çarpma işlemi de yapabilen bir makine haline getirmiştir.
1820 yılında Fransız Charles Xavier Thomas de Colmar, dört işlem yapabilen bir hesap
makinesi icat etmiştir. Colmar’ın icat ettiği makinenin üzerinde çalışılarak ‘Arithometer’ adı
verilen mekanik hesap makineleri kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde anladığımız işleviyle bilgisayar mantığının temelini ilk olarak İngiliz
matematik profesörü Charles Babbage ortaya atmıştır. 1812 yılında Babbage, makineler ile
matematik problemleri arasında doğal bir uyum olduğunun farkına varmıştır.
Makinelerin bir işlemi hatasız tekrarlayarak sürekli yapabilmeleri, matematik
yardımıyla da işlem basamaklarının basit şekilde tekrarı sağlanabilmektedir.
Böylece sorun, matematik işlemlerinin makineler üzerinde nasıl yapılacağı merkezinde
toplanmaya başlamıştır.
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Bu düşüncelerin toplamı ile bilgisayar teknolojisinin temelleri atılmıştır. 1832 yılında
Babbage bu sorunu çözebilecek ilk önerisini ortaya atmış, ‘Difference Engine’ adını verdiği
diferansiyel denklem çözümü yapabilen makineyi geliştirmeyi düşünmüştür.
Lokomotif büyüklüğünde ve buharla çalışan bu makineyi, programları saklayabileceği
ve hesaplamaları yapıp çıktı alabileceği bir düzenekte çalıştırmayı tasarlamıştır. 10 yıl süren
çalışmaların sonunda bu ülküsüne ulaşamamıştır, ancak o zaman düşündüğü yapı bugün bizim
kullandığımız bilgisayarların işlevine tıpatıp benzemektedir.

1801 yılında Joseph-Marie Jacquard, delikli tahtayı (punch board) tasarlayarak eldeki
verilerin bu tahtaya basılıp saklanması fikrini ortaya atmıştır. Bu fikirden yararlanarak
Babbage, ‘Analitik Makine’ adı verilen genel amaçlı kullanımı olabilecek bir makine
geliştirmiştir. Bu makine, bir mil etrafında dönerek delikli kartlara 50 basamaklı 1000 numara
işleyebilecek ve delikli kartlardan da bir makine yardımı ile kâğıda baskı yapabilecek biçimde
tasarlamıştır.
1830’lu yıllarda delikli kartlar kullanarak aritmetik hesap yapabilen “Analitik Makine”
geliştirildi.
İlk veri işleyen elektriksel bilgisayar 1889 yılında geliştirildi. Bu cihaz da delikli kart
tekniğini kullanıyordu. Cihazı geliştiren Dr. Hollerith, 1896 yılında ürünlerini satmak amacıyla
kendi şirketini kurdu. Bu şirket daha sonra IBM adını aldı.
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1890 yılında, Amerikalı mucit Herman Hollerith, Jacquard’ın delikli tahta buluşunu
daha hızlı baskı yapabilen bir makinede geliştirip kullanmıştır. ‘Tabulator’ denen bu makine ile
ilk iş olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde nüfus sayımı yapmayı planlamıştır. Eski
yöntemlere göre nüfus sayımı 10 yılda tamamlanırken, Hollerith’in buluşu ile sayım 6 haftada
bitmiştir.
Hollerith, önce ‘Tabulate Machine Company’, daha sonra 1924 yılında ‘International
Business Machines’ (IBM) adı altında bir firma kurarak kendi delikli kart okuyucusunu iş
dünyasıyla da tanıştırmıştır.
Sonraki yıllarda bilim adamları önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Vannevar Bush,
1931 yılında diferansiyel denklem çözebilen hesap makinesi icat etmiştir. 1939’da Iowa
üniversitesi profesörlerinden John V. Atansoff ve asistanı Clifford E. Berry, ‘Boolean Algebra’
işlemini, yani sadece 1 ve 0 değerlerini bilgisayar devrelerine uygulayarak ilk elektronik
bilgisayar mantığını ortaya çıkarmıştır.
Bilgisayar devrelerinde 1 ve 0 rakamları, devrenin sırasıyla, açık ve kapalı olduğunun
anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu mantıksal devrimin dayanağı da George Boole’un her
matematiksel denklemi basitçe doğru ya da yanlış olarak simgeleyen ikili (binary) cebir
sistemini keşfetmesidir.
İlk elektronik bilgisayar olan ABC (Atanasoff-Berry Computer) 1942 yılında
geliştirildi. ABC’nin teknolojisi kullanılarak günümüz bilgisayarlarının ilk örneği olarak kabul
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edilen ENIAC (Electrical Numerical Integrator and Computer) geliştirildi. ENIAC, Amerikan
Ordusu tarafından kullanılıyordu.
ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer) varlığını, 2. Dünya
Savaşı’na borçludur. O tarihlerde düşmanın şifreli haberleşmesini çözmek amacında olan ABD
ordusu, hem böyle bir işi gerçekleştirmek hem de balistik hesaplamalardaki bir takım
problemlerin önüne geçmek istiyordu. ENIAC, 1945 Kasım ayında, savaşı birkaç ayla
ıskalamış olsa da çalışır hale gelmiştir.
ENIAC, otuz saniye içinde hedefe varacak olan bir havan topunun havadaki seyrini 20
saniye içinde hesaplayabilme gibi şu an için ‘zavallı’ sayılabilecek kadar yetenekliydi.
Saniyede beş bin toplama yapabilen ENIAC, aynı süre içinde 357 çarpma, 38 de bölme ile o
günler için büyük bir başarı sayılabilir. Otuz metre uzunluğunda, 3 metre boyunda ve 30 ton
ağırlındaki bu bilgisayarın içinde 28 bin vakum tüpü, 70 bin direnç, 10 bin kapasitör, 6 bin
anahtar ve 1500 röle bunuyordu.
ENIAC, 9x15 metrelik bir odayı doldurmakta; hesaplama vurumları 1500
elektromekanik röleden geçip, 18.000’den çok radyo lambasından akıyordu, ENIAC’ı
çalıştırmak için 150.000 watt enerji gerekliydi.
Ortalama bir masa lambasının 20 watt’la çalıştığını varsayarsak ENIAC’ı çalıştırmanın,
tam 7500 masa lambasını çalıştırmakla eşit bir güç gerektirdiğini söyleyebiliriz. ENIAC
çalışmazsa (ki bunu sıklıkla yapıyordu) bir mühendis ekibi bu problemi çözmek için 6000
kabloyu elle fişe takarak ENIAC’ı yeniden kurmak zorundaydı, bilgisayar toplarken
bunalıyorsanız, birde bunu gözünüzün önüne getirin.

1.1. Bilgisayarların yıllar içinde gelişimi
1.1.1. Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945 - 1956)
Bu dönem 1945-1956 yılları arasını kapsar. Birinci nesil bilgisayarları diğer
dönemlerden ayıran özellikler, vakum tüplerinin bulunması ile vana ve tel devrelerden
oluşmasıdır. Bu dönemin bilgisayarlarında elektrik akımı, vakum tüpleri aracılığıyla
denetlenmektedir, verileri saklayabilmek için de manyetik davullar bulunmaktadır.
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Bu bilgisayarlar özel işlemler yapmaları için üretildiklerinden, kullanım alanları da
sadece bu özel işlemlerin yapılmasıyla sınırlı kalmıştır ve çalışmaları çok yavaştır.

1.1.2. İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956 - 1964)
1948 yılında transistörün bulunuşu ile bilgisayar dünyasında ilerlemeler müthiş bir ivme
kazanmıştır. Transistörler, ilk defa 1956 yılında bilgisayarlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Bu dönemin en belirgin buluşu, transistörlerin vakum tüplerinin yerini alarak makine
boyutlarının küçülmesini, birinci nesil makinelere göre daha hızlı çalışmasını sağlaması ve
makine dilinin yerine programlama dillerine geçilmiş olmasıdır.
Makine dilinde kullanılan ‘Assembly’ yerine, uzun ve zor olan ikili (binary) kodları
ikinci nesil bilgisayarlarla birlikte programlama diline dönüştürülmüştür. Böylece birinci
nesildekiler gibi her amaç için makine üretmek yerine, her amaç için program yazılmaya
başlanmıştır. ‘COBOL’ ve ‘Fortran’ dilleri bu dönemde geliştirilmiştir.
Bu dönemde bilgisayarlar iş dünyasına da girmiştir. Mali bilgilerin işlendiği
bilgisayarlar ve programlar üretilmiştir. Bu dönemde Heath firması elektronik analog
bilgisayarı IBM ise ‘IBM 1401’ adıyla ilk endüstriyel bilgisayarı üretmiştir.

1.1.3. Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1964 - 1970)
Vakum tüplerinin yerini alan transistörler, bilgisayar tarihinde çok önemli bir buluş
olmuştur. Ancak bilgisayarlar elektronik devrelerindeki çabuk ısınmadan dolayı uzun süre
çalıştırılamamaktadır.
1958 yılında, Texas Instruments mühendislerinden Jack Kilby, bütünleşmiş devre (IC Integrated Circuit) buluşuyla ısınma sorununu çözümlemiştir. IC, üç elektronik parçanın küçük
silikon disklerde birleştirilmesiyle oluşan bir devredir. Bilim adamları tek bir yonganın üzerine
çok daha fazla transistör ekleyerek yarı iletkenleri (semi-conductor) icat ederler. Sonuçta
yongaların içerisine ne kadar çok transistör eklenirse, bilgisayarların boyutu da o kadar
küçülmektedir.
Bu döneme damgasını vuran ikinci gelişme de, bilgisayarlar için ‘işletim sistemi’
geliştirilerek çok sayıda, farklı programlar çalıştırılabilmesidir.
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1.1.4. Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (1970 - Günümüze)
Dördüncü nesil bilgisayarları diğer dönemlerden ayıran özellik, milyonlarca
transistörün tek bir bütünleşik devre yongası (Integrated Circuit Chip) üzerinde toplanarak,
mikro işlemcilerin bulunması ve karmaşık programlama dillerine geçilmesidir.
Transistörlerin bilgisayar teknolojilerinde kullanılmaya başlanmasından sonra
bilgisayarların boyutları küçüldü ve maliyetleri düştü. Entegre devrelerin kullanımıyla
bilgisayarlar iyice küçüldü.
1978 yılında Intel tarafından 8086 işlemcileri üretildi ve 1981 yılında DOS işletim
sistemi çalıştıran bilgisayarlar tanıtıldı.
IBM, 1981 yılında, insanları ilk defa kişisel bilgisayarlar (PC - Personal Computer) ile
tanıştırmıştır. Bu tarihten itibaren bilgisayarlar büyük endüstriyel ve askeri amaçlı çalışmaların
dışında; evlere, okullara ve işyerlerine girmiştir. Bilgisayarların bu gelişimi, sonraki yıllarda
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar olarak gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalarını
sağlamıştır.

Daha sonra, bilgisayarların günlük hayatın her alanında yerini alması ile bu makinelerin
birbirleriyle bağlantılarının nasıl yapılacağı sorusu gündeme gelmiştir. Bu sorun, ağ bağlantı
topolojilerinin keşfine ışık tutmuştur. Yerel Ağ Bağlantısı (LAN - Local Area Network) ya da
telefon kabloları gibi ağ altyapıları kurularak bilgisayarlar birbirleriyle iletişime geçirilmiştir.
Ağ bağlantıları daha da geniş kapsamlı düşünülerek, bugün çoğu insanın her gün yaptığı,
televizyon izlemek gibi bir iş olarak gördüğü ‘İnternet’ kavramı oluşmuştur. Yerel ağ bağlantısı
yapıldıktan sonra İnternet, dünyanın herhangi iki yerindeki bilgisayarlar arasında iletişimi
sağlayan bir buluş olmuştur.

1.1.5. Beşinci Nesil Bilgisayarlar (Günümüzden - Geleceğe)
Beşinci nesil bilgisayarların günümüze damgasını vuran gelişmeleri, paralel işleme
(parallel-processing) ve büyük ölçekli bütünleşmiş devrelerin bulunmasıdır. Bu gelişme ile
milyonlarca transistör tek bir yongada toplanıp, milyarlarca işlemi salise ile ifade edilebilecek
zaman dilimlerinde gerçekleştirebilmektedir.
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İnsanoğlunun hayal gücüne paralel buluşlar gerçekleştirmesinin sonu olmadığından, bu
dönemin sonu belirtilememektedir.
Bilgisayarlar daha hızlı hesap yapmak için geliştirilen fakat günümüzde birçok işi
yapabilen, yüksek teknoloji ürünü elektronik cihazlardır. Hesap yapmayı kolaylaştırmak için
icat edilen ilk alet abaküstür. Dört işlem yapmayı kolaylaştıran abaküs, milattan önce 3000
yıllarında Çinliler tarafından kullanılmıştır. Abaküs ile başlayan bu icatlar, günümüz
bilgisayarları ile devam etmektedir ve sürekli yeni teknolojiler geliştirilmektedir.

1.2. Bilgisayar İletişimi
İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve
ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu
sayede, amansız bir yarış içinde mücadele eden sanayi ve bilim sektörlerinin en büyük
destekçilerinden biri de bilgisayarlar olmuştur.
Genel anlamı ile bilgisayarlar, veri diye tanımlanan bilgi parçacıklarını girdi olarak
kabul edip, belleğindeki programa göre işlendikten sonra sonucu bize çıktı olarak veren
elektronik cihazlardır. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bilgisayarlar, ne yapacakları
kendilerine tanımlanmadığı sürece hiçbir işe yaramazlar. Yani bilgisayarlar yazılımlar
sayesinde işlev kazanırlar.
İnsanlar tarih boyunca, haberciler, güvercinler ve duman gibi farklı iletişim metotları
kullanmıştır. İletişimi hızlandırmak için telefon ve telgraf gibi elektronik teknolojiler
geliştirilmiştir. Bu teknolojiler aracılığı ile yapılan iletişimde insan sesi ya da bir metin,
elektronik sinyallere dönüştürülmek zorundadır. Alıcı tarafında ise tekrar sese ya da metne
dönüştürülmelidir. Bilgisayarlar da kendi içlerinde iletişim kurarken bir takım kodlar
kullanırlar. Her elektronik cihazın yaptığı gibi bilgisayarlar da elektrik sinyalinin olması ya da
olmaması durumlarını, yani sadece iki durumu kullanarak iletişim kurar.

1.2.1. Bit ve Byte Kavramları
Bilgisayarlar ikili sayı sistemi kullanırlar. İkili sayı sistemi sadece iki sayıdan oluşur; 1
ve 0. 1, sinyal olduğu, 0 ise sinyal olmadığı anlamına gelir. Tüm iletişim bu iki sayının değişik
kombinasyonları ile gerçekleşir. Ayrıca bilgisayarda depolanan ve ağ üzerinden aktarılan
veriler de hep bu iki sayının kombinasyonlarıdır.
 Bit: Bilgisayarın anlayabileceği en küçük veri miktarıdır. Bir adet 1 ya da 0
değeridir.


Nibble: 4 bit’ten oluşur.

 Byte: Bir karakterlik bilgiyi ifade eden 8 adet bit’ten oluşur. Klavyede basılan her
tuş 1byte ile ifade edilir.
13



Word: 16 bit’ten oluşur.

Kullanılan harfler byte’lar ile ifade edilir. Örneğin “A” harfi ikili sayı sisteminde
“01000001” şeklini alır. Bu sayı onluk sayı sisteminde 65’e eşittir.
Veri depolama birimlerinin ne kadar veri saklayabileceği de bit ve byte kullanarak
belirtilir.


1 Kilo Byte (KB): 1024Byte



1 Mega Byte (MB): 1024KB



1 Giga Byte (GB): 1024MB



1 Tera Byte (TB): 1024GB

1.2.2. ASCII (American Standart Code for Information Interchange)
ASCII kodu, metin karakterlerinin ikili sayı sistemindeki değerleridir. İngilizce
alfabedeki tüm karakterleri içeren 128 koddan oluşur. Ancak günümüz bilgisayarları 256 ASCII
kodunu tanıyabilmektedir.
Örneğin “0” sayısının ASCII kodu “00110000” ile gösterilir. Bu ikili düzendeki sayının
onluk sayı düzenindeki karşılığı 48’dir. Bunu bir metin editörü programı ile deneyebilirsiniz.
Program açıkken klavyedeki sol ALT tuşuna basılı tutarak 48 yazdığınızda ekranda “0” sayısını
görürsünüz. ALT + 49 tuşlarına bastığınızda “1” sayısını görürsünüz.

1.2.3. Veri Yolu
Bilgisayarlar veri iletiminde veri yolu (bus) adı verilen yolları kullanır. Bu yolların
genişliği bilgisayarın aynı anda ne kadar veri iletebileceğini gösterir. 16bit’lik veri yolu, aynı
anda 16bit’in hareket edebileceğini gösterir. Bilgisayardaki tüm cihazlar veri yolları ile
birbirlerine bağlıdırlar.

1.3. Bilgisayar Tanımı
Günümüzde iş yerlerinin tamamına yakınında bilgisayarlar kullanılmaktadır. Özel iş
yerlerinden, devlet dairelerine; muhasebe ve mühendislik bürolarından, fabrikalara; otellere;
askeri kurumlardan üniversitelere, hastanelere, okullara kadar bütün iş yerlerinde işlemler
bilgisayarlarla yapılmaktadır. Bu alanlarda bilgisayarı doğru ve hızlı şekilde kullanabilen
personele ihtiyaç, gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü teknoloji gün geçtikçe gelişmektedir.
Bilgisayarı; Aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu
saklayabilen ve istenildiğinde geri getiren elektronik bir cihaz olarak tanımlayabiliriz.
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Bir bilgisayarda bulunması gereken özellikler:
 Bilgisayarı kullanan kişi hatalı veri girmediği sürece bilgisayar işlemleri doğru ve
hatasız yapmalı.
 Bilgisayar işlemleri çok hızlı yapan bir makinedir. Saniyede milyonlarca hatta
milyarlarca iş yapabilmeli.


Bilgisayar kendisine verilen komutları yerine getirmeli

 Yapılan işlemleri ve girilen verileri saklayabilmeli, çıktısını alabilmeli, uzak
mesafedeki bilgisayarlara gönderebilmeli.
Bilgiyi giriş olarak alan, bunu belli bir kurala göre işleyen ve sonucu çıktı olarak veren
sisteme basit olarak bilgisayar denir.
Makine olarak tanımlanan bilgisayar, veriyi belli bir düzen dâhilinde işler. Buradaki
veri, işlenecek bilgidir. Verinin işleniş düzenini veya kuralları donanımın dışında komutlar
koyar. Sayısal değerler belli bir formatta sisteme yerleştirilmek zorundadır. Sistemdeki
herhangi bir fiziksel ve mantıksal parametreler ikilik sayılarla ifade edilmektedir.
Bilgisayar sistemleri iki temel öğeden oluşmaktadır. Bunlar; yazılım ve donanımdır. Her
ikisi de birbirinin tamamlayıcıdır, birisi olmazsa diğeri de olmaz. Sistem öncelikli olarak
tasarlanırken önce sistemi meydana getirecek elemanlar, yani donanım parçaları göz önüne
alınır. Daha sonra yazılım bu yapıya bakılarak yazılır.
Yazılım, donanımın hangi yönteme göre nasıl çalışacağını gösteren bir sanal
uygulamadır. Donanım, yazılıma göre belli zamanlarda devreye girerek fonksiyonlarını yerine
getirmekle görevlidir.
Tüm sayısal bilgisayarlar şekilde gösterilen elemanlara sahiptir. Bunların dışındaki
eleman ya da cihazlar seçimliktir.
Bilgisayarı oluşturan bir sistemdeki temel elemanlar; mikroişlemci(CPU), bellek ve
giriş/çıkış (G/Ç) birimleridir. Mikroişlemcinin işleyeceği komutlar ve veriler geçici veya kalıcı
belleklerde tutulmaktadır. Bilgiyi oluşturan komut ve veriler bellekte karmaşık veya farklı
alanlarda tutulabilir.
Bilginin işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek ara değerler, en sonunda sonuçlar
bellekte bir yerde depolanmak zorundadır. Bütün bu yapılan işlemler bir hesaba dayanmaktadır.
Bilgisayarın bilgiyi işlemedeki ana karar vericisi sistemin kalbi sayılan mikroişlemcidir.
CPU tarafından gerçekleştirilen iki temel işlem vardır. Birincisi, komutların
yorumlanarak doğru bir sırada gerçekleşmesini sağlayan kontrol işlevi, diğeri; toplama,
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çıkarma ve benzeri özel matematik ve mantık işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan icra
işlevidir.
Ayrıca sistemin dışarıda denetlemek islediği bir aleti belli bir düzende kontrol
edebilmesi için bir de giriş/çıkış birimine gerek vardır. G/Ç birimi, makine ile kullanıcı (veya
programcı) arasında bilginin makine dilinden insanın anlayacağı dile çevrilmesinde veya tersi
işlemde iletişim (aracı) sağlar.
Sistemin öne çıkmayan diğer elemanları iletişim yollandır. Adres yolu, veri yolu ve
kontrol yolu olarak üçe ayrılan iletişim yolu, bilgisayar sistemindeki birimler arasında bilginin
taşınmasından sorumludur. Adres yoluna bellekten getirilerek çalıştırılmak istenen komut
adresi veya komutun işlenmesiyle bellekten getirilecek verinin adresi konulur.
Sonuç olarak, ister insan yapısı ister yapay olsun her bilgisayar aşağıdaki elemanlara
sahip olmalıdır:
1.

Programın yorumlanması ve çalıştırılmasını gerçekleştiren bir mikroişlemci.

2.

Bir dizi komutlardan oluşan program ve verilerin sürekli veya geçici depolandığı

3.

Bilgisayarın dış dünya ile bağlantısını sağlayan sağlayan giriş/çıkış birimi.

bellek.

4. CPU ve bellek aracındaki bilgi aktarımını ve işlemcinin dış dünya ile iletişimini
sağlayan iletişim yolları

1.3.1. Bilgisayarların Temel Özellikleri
VERİ






Klavye
Fare
Tarayıcı
Optik Okuyucu
Mikrofon

İŞLEM
 ALU
 CPU
 Ana Bellek vb.

İŞLEM





Monitör
Yazıcı
Çizici
Projeksiyon

Girdi: Kullanıcı tarafından Merkezi
ya da bilgisayar
İşlem tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler,
sayılar, harfler, sözcükler ve komutlardır.
Verilerin girilmesini
işlemleridir.
Birimleri
Çıktı
Birimleri Programlarda
kullanılan
Girdiverilerin
Birimlerigirilmesi buna bir örnektir.
İşlem: Gereken verilere göre, programın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemlerdir. Bu
süreç oldukça karmaşıktır. Çünkü İşlemler sırasında bellek hizmetleri ve diğer bileşenlerle
uyum içinde çalışma gibi birçok işlem gerekir. Aritmetik İşlemler, Çarpma, toplama, çıkarma,
bölme, üs alma gibi aritmetik işlemleri yapabilir.
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Kayıt: Program ve veriler bilgisayarlarda saklanır, daha sonra istenilen zamanlarda
tekrar tekrar kullanılabilir.
Çıktı: Bilgisayar tarafından üretilen rapor, belgeler. İşlenmiş sonuçların yazılı olarak
ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır.

1.3.2. Bilgisayarların Kullanım Alanları
1. Eğitim: Bilgisayar eğitim alnında, bilgisayar derslerinde ve diğer derslerde
yardımcı olarak kullanıla bilir. Öğrenci kayıt işlemlerinde de kullanılabilmektedir.
2. Bankacılık: Bir merkezde oluşturdukları veri tabanı aracılıyla tüm bankalar
arasındaki iletişimi sağlamaktadır. ATM’lerle para çekilebilmekte ve bankacılık işlemleri
yapılabilmektedir.
3. Bilimsel Araştırmalar: Uzay, Matematik, Kimya, Fizik gibi bilim dallarında
yapılan deney ya da işlemlerin kontrolü bilgisayarla yapılabilmektedir.
4. Ticaret: Şirket ve firmalarda müşterilerle ilgili işlemler, muhasebe ve stok
kontrolleri bilgisayarla yapılabilmektedir.
5.

Tıp: Birçok tanı ve tedavisinde bilgisayardan yaralanabilir.

6. Yayıncılık: Dergi, gazete, kitap, poster ve broşür gibi belgeler bilgisayarda
hazırlanabilmektedir.
7. Askeri Alanda: Bu alanda, bilgisayar eğitim ve kontrol
kullanılabilmektedir. Füze askeri-uyduların kontrolü de bilgisayarla yapılabilir.

amaçlı

8. Mühendislik ve Mimari Alanlarda: Tasarım, çizim gibi işlemlerde bilgisayar
kullanılabilir.
9. Araştırma İnceleme: Bilgisayar ve gelişen internet ile birlikte araştırma yaparken
bilgisayar ve interneti sıklıkla kullanmaktayız. En güncel verilere en hızlı, kolay ve ucuz
ulaşabileceğimiz yöntem olan internette araştırılan konunun bulunması işlemi saniyeler içinde
gerçekleşmektedir.
10. Eğlence: Özellikle internet üzerinden online oyunlar ve eğlence programları takip
edilmektedir.
11. Haberleşme: İnternet üzerinden görüntülü görüşme veya sosyal medya üzerinden
haberleşme gibi özellikler ile internet vazgeçilmez bir iletişim aracıdır.
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Uygulamalar
Öğrenciler bilgisayar gelişimi üzerine web sitelerini ziyaret ederek bilgisayar, internet
ve yeni iletişim teknolojileri ile ilgili görsel verileri inceleyebilirler.

18

Uygulama Soruları
1. Türkiye'ye bilgisayarın gelişimini arkadaşlarınızla tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilgisayarın Gelişimi, Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945 - 1956), İkinci Nesil
Bilgisayarlar (1956 - 1964), Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1964 - 1970), Dördüncü Nesil
Bilgisayarlar (1970 - Günümüze), Beşinci Nesil Bilgisayarlar (Günümüzden - Geleceğe),
Bilgisayar İletişimi, Bit ve Byte Kavramları, Ascıı (Amerıcan Standart Code For Informatıon
Interchange), Veri Yolu, Bilgisayar Sistemi, Bilgisayarın Tanımı, Bilgisayarların Temel
Özellikleri ve Bilgisayar Kullanım Alanlar başlıklar altında ele alınmıştır. Böylece dersimizin
1. Haftasında bilgisayarın gelişimi ve iletişime etkisi ortaya konulmuştur.

20

Bölüm Soruları
1) Otomatik hareketlerden yararlanan ilk toplama makinesini kim, kaç yılında
geliştirmiştir?
a) 1642 yılında Blaise Pascal
b) 1648 yılında Gottfried Wilhelm
c) 1745 yılında Charles Babbage
d) 1744 yılında Marie Jacquard
e) 1741 yılında Vannevar Bush
2) 1942 yılında geliştirilen İlk elektronik bilgisayar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Analitik Makine
b) International Business Machines (IBM)
c) Tabulator
d) ABC (Atanasoff-Berry Computer)
e) Babbage
3) Dr. Hollerith tarafından ilk veri işleyen elektriksel bilgisayar kaç yılında
geliştirilmiştir?
a) 1884 yılında
b) 1877 yılında
c) 1876 yılında
d) 1881 yılında
e) 1889 yılında
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4) Bilgisayar devrelerinde aşağıdakilerden hangi rakamlar, devrenin sırasıyla, açık ve
kapalı olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır?
a) 1 ve 10 rakamları
b) 2 ve 5 rakamları
c) 1 ve 0 rakamları
d) 0 ve 9 rakamları
e) 0 ve 10 rakamları
5) Bilgisayar sisteminde bir “bit” neyi ifade eder?
a) Bilgisayarda işlem gören 1 ve 0 ları ifade eder
b) 8 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
c) 1024 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
d) Bir karakteri ifade eder
e) Bir kelimeyi ifade eder.
6) ASCII kodu, metin karakterlerinin ikili sayı sistemindeki değerlerine ne ad veriir?
a) Byte
b) ASCII kodu
c) Bit
d) Veri Yolu
e) CPU
7) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın merkezi işlem birimidir?
a) CPU
b) Monitör
c) Yazıcı
d) Çizici
e) Projeksiyon
22

8) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın veri girdi birimlerinden değildir?
a) Klavye
b) Fare
c) Tarayıcı
d) Yazıcı
e) Mikrofon
9) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın işlem çıktı birimi değildir?
a) Monitör
b) Yazıcı
c) Çizici
d) Projeksiyon
e) Optik Okuyucu
10) Bilgiyi giriş olarak alan, bunu belli bir kurala göre işleyen ve sonucu çıktı olarak
veren sisteme ne ad verilir?
a) Bilgisayar
b) Yazıcı
c) Harddisk
d) Monitör
e) Tarayıcı

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)c, 5)a, 6)b, 7)a, 8)d, 9)e, 10)a
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2. BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ
2.1. Girdi Birimleri
2.2. Bilgi İşlem Elemanları
2.3. Çıktı Birimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bilgisayar bileşenlerini oluşturan girdi birimleri bilgi işlem elemanları ve çıktı
birimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilgisayar Bileşenleri

Bilgisayar bileşenlerini
öğrenmek.

Girdi Birimleri

Bilgisayarın girdi birimlerini
öğrenmek.

Bilgi İşlem Elemanları

Bilgisayarın bilgi işlem
elemanları tanımak.

Çıktı birimleri

Bilgisayarın çıktı birimlerini
öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır..
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır..
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Donanım
 Yazılım
 İşletim Sistemi
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Giriş
Dersimizin 2. haftasında; bilgisayar bileşenleri donanım, yazılım ve işletim sistemleri
üzerine durulacaktır. Teknolojinin bel kemiğini oluşturan bilgisayarlar sayıların dilini
kullanmaktadırlar. Sayıların dili dijital olarak adlandırılmaktadır. Sayılara dönüştürülebilen her
türlü veri sayıların dilinin kullanıldığı ortamlarda çeşitli şekillerde kullanılabilir. Sayılara
dönüştürülmüş ve sayıların dilini kullanan bu ortama aktarılmış veriler, diğer değişle
dijitalleştirilmiş verilerin bilgisayar ortamında yer alması, paylaşılabilmesini
kolaylaştırmaktadır. 2. hafta dersini alan öğrencilerin Bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar
hem donanım hem de yazılım bileşenleri kapsamında neler olduğunu anlamalarını sağlamak
hedeflenmektedir.
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2. Bilgisayar Bileşenleri
Bilgisayarların ana bileşenleri donanım ve yazılımdır. Bilgisayarları birbirine bağlayan
ağlar hem donanım hem de yazılım bileşenleri kapsamında incelenir.

BİLGİSAYAR

YAZILIM

DONANIM

Girdi
Birimleri

Çıktı
Birimleri

Merkezi
İşlem

Bellek
Birimleri

Diğer
Donanımlar

İşletim
Sistemi

Uygulama
Programları

2.1. Girdi Birimleri
Başlıca girdi birimleri klavye, fare, kamera ve ekrandır:
Klavye: Klavye bilgisayarın, yazı yazmak ve komutlar vermek gibi işlemlerin
yapılabilmesini sağlayan daktiloya benzer parçasıdır. Klavyeler genellikle bilgisayara bir kablo
ile bağlıdırlar. Ancak günümüzde kablosuz, kızılötesi ışınlarıyla çalışan türleri de vardır.
Klavyeler, üzerine basıldığında bilgisayara belirli bir işaret gönderen tuşlardan oluşur.
Bilgisayarlar “0” ve “1”lerden oluşan ikili sayı sistemi kullanırlar. Bu yüzden bilgisayara girilen
karakterlerin de iki sayı sistemiyle kodlanması gerekir. Bunun için farklı karakter kodları
geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygını ASCII karakter kümesidir. ASCII, harflere, sayılara ve
simgelere kod numaraları atayan bir sistemdir. ASCII’nin yanı sıra, ANSI ve Unicode kodlama
sistemleri de vardır. ASCII 128 karakter tanımlar. ANSI, ASCII’ye göre iki misli karakter
tanımlayabilir. Unicode ise 65.536 adet karakter, sayı ve sembol tanımlayabilmektedir.
Klavyenin mikro denetimcisi basılan tuşu belirler ve bilgisayara uygun olan kodu
gönderir. Klavyeler harflerin dizilişine göre “F” ya da “Q” klavyeler olarak ikiye ayrılır. Bu iki
klavyenin tuşları aynı işleve sahiptir, farklı olan sadece harflerin yerleşimidir.
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Klavyedeki Tuşların Anlamları:
 Daktilo Tuşları: Klavyenin ortasında harfleri, sayıları ve noktalama işaretlerini
yazmaya yarayan tuşlardır.
 Boşluk Çubuğu (Space Bar): Sözcükler arasında bir karakter boşluk bırakmak için
kullanılır.
 Harf Kilitle (CapsLock): Klavyenin sağ üst köşesinde “Caps lock” ışığı yanıyorsa
(ortadaki ışık) büyük harf, aksi durumda küçük harf yazılmasını sağlar. “Caps Lock” tuşuna
basıldıkça ışığın durumu değişir ve büyük harf-küçük harf arasında geçiş sağlanır.


Enter: Bir işlemin bitirildiğini bilgisayara bildirmek için kullanılır.

 Geri Boşluk (Backspace): Üzerinde sola doğru bir ok işareti vardır. İmlecin bir
karakter gerisindeki harfi silmeyi sağlar.


Gezinti Tuşları: Bir pencere ya da belgede gezinmemizi sağlarlar.

 Ok Tuşları: Sağ, Sol, Yukarı ve Aşağı ok şeklindeki tuşlardır. Bir belge içinde sağa,
sola, yukarı ve aşağı yönde hareketi sağlar. Her basışta bir karakterlik hareket sağlanır.
 Home: Satırın başına gidilmesini sağlar. Bazı uygulama yazılımlarında, “CTRL”
tuşu ile beraber kullanılınca ilk sayfanın başına gidilmesini sağlar.
 End: Satırın sonuna gidilmesini sağlar. Bazı uygulamalarda, “CTRL” tuşu ile
beraber kullanıldığında son sayfanın sonuna gidilmesini sağlar.


PageUp: Bir sayfa yukarı gidilmesini sağlar.



PageDown: Bir sayfa aşağı gidilmesini sağlar.
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 Araya Sıkıştır Tuşu (Insert): Var olan karakterler arasına yeni karakterler
yerleştirmek için kullanılır. Varsayım olarak başlangıçta aktiftir. Belgede sonraki karakterler
silinmeden araya veri girilebilir. Bu konumdayken “Insert” tuşuna basılırsa, bundan sonra yeni
karakterler eklenirken imlecin sağındaki karakterler silinerek yeni karakterler eklenir.


Silme Tuşu (Delete): İmlecin sağındaki karakterin silinmesini sağlar.

 Sayısal Tuş Takımı: Daktilo kısmındaki sayıları kullanmak istemezsek bu tuş
takımından faydalanabiliriz. Sayıların ve aritmetik işlem operatörlerinin (/, *, -, +) birbirine
yakın olması nedeniyle kullanımı daha rahattır. Klavyenin sağ köşesindeki ışıklardan “Num
Lock” Işığı ( En sağdaki Işık) yanık ise Num Pad’deki rakamlar aktif olur, aksi durumda ise bu
tuşlar gezinti tuşlarının işlevine sahip olurlar.
 NumLock: Sayısal tuş takımın aktifleştirilip, pasifleştirilmesi için kullanılır.
Klavyenin sağ üst köşesindeki “Num Lock” ışığı yanıyorsa sayısal tuş takımı aktiftir, aksi
durumda bu tuş takımı gezinti tuşları gibi işlev görür.


Esc (Kaçış): Yapılmakta olan işlemin iptal edilmesi için kullanılır.

 Sekme Tuşu (Tab ): İmlecin belirtilen miktarda sağa götürülmesini sağlar. Word
gibi uygulamalarda paragraf başı yaparken kullanılabilir.
 İşlev Tuşları (F1 … F12): Bu tuşlar uygulamaların özel işlevlerinin çalıştırılması
için kullanılır. Genel olarak, “F1” yardım isteme, “F2” Dosya Kaydetme, “F3” ise açma için
kullanılır. Ancak bu tuşların kullanımı standart olmayıp uygulamadan uygulamaya değişiklik
gösterebilir. Bazı uygulamalar bu tuşların “Ctrl”, “Alt”, “Shift” tuşları ile birlikte kullanımına
da olanak verir.
 Üst Karakter Tuşu (Shift): Tek başına kullanıldığında işlevsiz bir tuştur. Tuş
kombinasyonları için kullanılır. Bu tuşun iki işlevi vardır. İlk işlevi, “Caps Lock” ışığı sönük
iken, bu tuş ile birlikte bir harfe basılınca sadece basılan bu harf büyük harfle yazılır. “Shift”
bırakılıp tekrar harf yazıldığında küçük harfle yazılacaktır. “Caps lock” ışığı yanıyorsa, “Shift”
ile beraber basılan tuş küçük harfle yazılır. İkinci işlevi ise, uygulamaların özel işlevlerine
ulaşmak için tuş kombinasyonlarında kullanılmasıdır. Bu tuş, işlev tuşları ile kombine edilerek
uygulamanın özel bir işlevi çalıştırılabilir. Örneğin “Shift” ve “F1” tuşlarına basılınca
uygulamanın bir işlevi çalıştırılabilir. Bazı uygulamalar sonradan kullanıcıların böyle kısa
yollar yapmasına da izin vermektedirler.
 Ctrl: Bu tuşta tek başına işlevi olmayan bir tuştur. Bu tuş ile alfabenin tüm harfleri,
işlev tuşları, gezinti tuşları kombine edilerek kullanılabilir. Örneğin Word’de “Ctrl” tuşu ile “S”
tuşuna beraber basıldığında belge diske kaydedilir. “Ctrl” tuşu, “Shift” ve “Alt” Tuşları ile
beraber kullanılarak, harflerle, işlev tuşlarıyla, gezinti tuşlarıyla kombine edilebilirler. Böylece
uygulamanın daha fazla işlevi için kısa yol elde edilebilir.
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 Alt: Bu tuşta tek başına işlevi olmayan bir tuştur. Bu tuş ile alfabenin tüm harfleri,
işlev tuşları, gezinti tuşları kombine edilerek kullanılabilir. Örneğin Word’de “Alt” tuşu ile
beraber “Ctrl” ve “K” tuşuna beraber basıldığında HTML belgeler için bir köprü oluşturulur.
“Alt” tuşu, “Shift” ve “Ctrl” Tuşları ile beraber kullanılarak, harflerle, işlev tuşlarıyla, gezinti
tuşlarıyla kombine edilebilirler. Böylece uygulamanın daha fazla işlevi için kısa yol elde
edilebilir.
 Print Screen: Ekrandaki görüntünün panoya kaydedilmesini sağlar. Panoya
kaydedilen bu görüntü daha sonra Word, Excel, Power Point vb uygulamaların dokümanlarına
yapıştırılabilirler.
 Pause: Bilgisayarın yapmakta olduğu işlemi duraklatır. Yapılan işleme geri dönmek
için bir tuşa basmak yeterlidir. Ancak bu tuşun uygulama tarafından destekleniyor olması
gerekir. Genellikler oyunların, kopyalama, dosya indirme gibi işlemlerin geçici olarak
durdurulup, yeniden başlatılması için kullanılır.
 Sistem Tuşları: Bazı klavyelerde “Power”, “Sleep” ve “WakeUp” tuşları bulunur.
“Power” tuşu, bilgisayarın kapanmasını ve açılmasını sağlar. “Sleep” tuşu bilgisayarın mevcut
durumunu kaydedip kapanmasını sağlar. Bu duruma uyku durumu denir. “WakeUp” tuşu ise,
“Sleep” ile uyutulan bilgisayarın, uyutulduğu andaki konumunda açılmasını sağlar. “Sleep” ile
kapatılan bilgisayar, “Power” ile kapatılan bilgisayardan daha hızlı açılır. Ancak bu tuşların
işlev sahibi olabilmesi için bilgisayarın BIOS’unda ayarlanmış olması gerekir (BIOS,
bilgisayarın ve çevre birimlerinin konfigürasyon bilgilerinin ve ayarlarının yer aldığı kalıcı bir
hafıza birimidir. Kullanıcı tarafından bu ayarlar değiştirilebilir, ancak ne yapıldığı bilinmiyorsa
tehlikeli olabilir.
Fare: Menü komutlarını veya araç çubuklarındaki düğmeleri tıklayıp etkin duruma
getirmek, fare işaretçisini ya da imleci istenilen konuma taşımak, bir seçimi belirlemek ve
taşımak gibi amaçlar için kullanılan bir girdi donanımıdır. Grafiksel çizimler için de sıkça
kullanılmaktadır. Ayrıca pencerelerde, çeşitli işlevlere sahip düğmelerin, seçenek
kutucuklarının veya kontrol kutucuklarının işaretlenmesinde de işleve sahiptir. Fare zemin
üzerinde hareket ettirildikçe, fare işaretçisi de ekranda hareket eder. Genellikle iki düğmesi
vardır. Genellikle sol düğmesi kullanılır. Menüleri açarken, dosyaları ya da programları
seçerken veya açarken hep sol düğme kullanılır. Çizimlerde de sol düğme kullanılmaktadır.
Sağ düğme ise genellikle, kısa yol ya da içerik menülerinin açılmasını sağlar. Bazı
farelerde üç düğme bulunur. Bu üçüncü düğme bazı uygulamalarda işleve sahiptir, ama
genellikle işlev dışıdır. Bazı farelerde de sağ ve sol düğmenin ortasında bir tekerlek düğmesi
yer alır. Bu düğme aşağı veya yukarı doğru kaydırıldığında belgelerde hızlı ve büyük miktarda
hareket sağlar. Fareler, genellikle kabloludur, ancak kablosuz türleri de yaygındır. İlk fare
örneklerinde farenin altında bir yuva ve bu yuvanın içinde bir top bulunurdu. Fare hareket
ettirildiğinde bu top hareket eder ve topun hareketine göre fare işaretçisi de hareket ederdi. Yeni
teknoloji ürünlerde ise topsuz, fiber optik ve lazer sistemi ile çalışan fareler bulunmaktadır.
33

Fare Hareketleri:
 Tıklamak: Sol düğmeye bir kere basıp bırakma hareketidir. Genellikle menülerin,
dosyaların, pencerelerin seçilmesi, araç çubuklarındaki öğeleri çalıştırması, İmlecin belge
üzerinde istenen konuma getirilmesi, ekranın sağında yer alan kaydırma çubuklarının yukarıaşağı veya sola-sağa kaydırılması gibi işlemler için kullanılır.
 Çift tıklamak: Sol düğmeye hızlıca iki kere basıp bırakma hareketidir. Bu hareket
genellikle bir uygulama veya belgeyi açmak için yapılır.
 Sürüklemek: Bir metin bloğu veya pencerede çok sayıda öğeyi seçmek için fareyi
sol tuşuna basılı haldeyken zemin üzerinde kaydırma hareketidir.
 Sürükleyip bırakmak: Fare göstergeci bir öğe üzerinde iken sol tuşa basılıp
bırakmaksızın, farenin hareket ettirilmesi ve istenilen konumda farenin bırakılması hareketidir.
Böylece seçilen öğe ekran üzerinde istenilen konuma taşınabilir.
 Sağ düğmeyi tıklamak: Farenin sağ tuşuna basıp bırakma hareketidir. Genellikle
“içerik” ve “kısa yol” menülerinin açılması için kullanılır.
 Tekerlek: Bazı farelerde sol ve sağ düğmenin ortasında tekerlek şeklinde bir düğme
bulunur. Bu tekerleğin işlevi, kullanılan programa bağlıdır. Ancak genellikle sayfa kaydırma
işlemlerinde kullanılır. Tekerlek tıklandığında, normal fare işaretçisinden farklı bir işaretçi
görünür. Tekerlek döndürüldüğünde ise kaydırma işlemi gerçekleşir
Dokunma Yüzeyleri (Touchpad): Farenin işlevini yerine getiren farklı bir girdi
aygıtıdır. Genellikle “laptop” veya “notebook” adı verilen diz üstü bilgisayarlarda kullanılır.
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Bu ürünler, bir yüzey üzerinde
parmak hareketiyle fare işaretçisinin
hareket etmesini sağlarlar. Bu yüzey üzerine
parmakla bir kez vurma tıklama, iki kez
vurma çift tıklama işlevine karşılık gelir.
Ayrıca farenin sağ ve sol tuşlarına karşılık
gelen iki tuşu vardır. Bu tuşlar dokunma
yüzeyinin hemen altında yer alır.
Tarayıcılar (Scanner) : Bu girdi aygıtları, bir resim, çizim, slayt ya da dokümanı resim
formatında okuyup bilgisayara aktarırlar. Dokümanların metin hale dönüştürülmesi için OCR
adı verilen özel uygulama yazılımlarına ihtiyaç vardır. Bu donanımlar resimleri birçok farklı
formatta bilgisayara aktarabilmektedir. Genellikle bu ürünlerle beraber kullanımı sağlayacak
uygulama yazılımları da verilir. Paralel port örnekleri bulunduğu gibi artık USB portlarından
kullanılmaktadırlar. Genellikle sürücü dosyalarına ihtiyaç duyulur. Bu dosyalar ürünle beraber
verilmelidir. Tarayıcıların en önemli parametreleri, çözünürlük ve renk desteğidir. Çözünürlük
inç başına düşen nokta sayısı olarak ifade edilir (DPI olarak gösterilir). Bu gösterge görüntü
kalitesini ifade eder. Mümkün olduğunca yüksek olması istenir. Renk desteği de önemli bir
parametredir. Bu gün tarayıcılar milyonlarca gerçek renk desteğine sahiptirler. Ancak renk
desteği her marka ve modelde aynı değildir. Tarayıcının hızı da bir tercih unsurudur. Ancak
çözünürlük ve renk desteği kadar öneme sahip değildir. Bu iki unsur yeterince iyiyse, hızdan
fedakârlık edilebilir.
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Oyun Çubukları (Joystik) : Oyunlarda kullanılmak üzere
tasarlanmış girdi aygıtlarıdır. Uçak levyesi gibi veya direksiyon gibi
şekilleri olabilir. Levyeye veya direksiyona verilen hareket
bilgisayara iletilir ve yönetilen öğenin bu yönde hareket etmesi
sağlanır. Simülasyon oyunlarında ateş etme ve benzeri işlev için
oyun çubuklarında tuşlar yer alır. Bu donanımlar da sürücü dosyası
gerektirebilir.
Direksiyon Sistemleri: Kara taşıtları (otomobil, kamyon
vb.) simülasyonlarında kullanılabilen bir aygıttır. Bu taşıtlarda yer
alan, direksiyon, gaz ve fren pedalları, vites ve el freni gibi kumanda aygıtlarından oluşan bir
sistemdir.

Oyun Konsolu (Game Pad): Oyunlarda yönlendirme, ateş etme, fren yapma,
hızlandırma gibi işlevlere sahip olabilen, çeşitli düğme ve çubuklardan oluşan bir donanımdır.

Mikrofonlar: Bilgisayarların ses kartlarına bağlanabilen bir girdi aygıtıdır. Mikrofonda
üretilen ses sinyali, ses kartı vasıtasıyla dijital olarak bilgisayara gönderilir. Bilgisayarda
bulunan bir yazılımla bu ses dinlenebilir ve kaydedilebilir.
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CR-ROM Sürücü: CD’lerin kullandığı sürücüye CD-ROM sürücü denir. CD-ROM
sürücü, bir disket sürücüsü gibi kasa üzerine takılmalıdır. CD sürücüler ile müzik dinleme, sesgörüntü ve film gibi multimedya uygulamaları çalıştırmanın yanında, veri CD’leri takılarak
programlar çalıştırılabilir ve sabit diske yüklenebilirler.
DVD ROM ve BlueRay Sürücü: CD’lerin 750 megabyte altında bir veri depolama
sınırına sahip olması bir dezavantajıdır. DVD ile bu sınır 4 gigabyte’a kadar arttırılmıştır. DVD
ile izlenen görüntüler ve filmler daha kaliteli olmaktadır. Günümüzde 12x ve yukarı hızda
DVD’ler bulunmaktadır. DVD sürücü olan bir bilgisayarda CD sürücüye gerek gerek yoktur.
BlueRay ise 25 gigabyte’a kadar veri kaydetmeyi sağlar. Prototip üretilen çeşitlerinde ise 100
gigabyte’a kadar veri kaydı yapılabilmektedir.
Televizyon ve Radyo Kartı: Bilgisayardan, televizyon ve radyo olarak da yararlanmak
mümkündür. TV kartının ana kart üzerine takılması sonucunda ekran bir TV olarak çalışacaktır.
Bazı TV kartları tek kart üzerinde olabildiği gibi, ayrı ayrı da olabilmektedir. Bir kumanda ile
TV kumandası özellikleri de aynen kullanılabilmektedir.
Ekran: Dokunmatik ekranlar kullanıcı ile bilgisayar arasındaki görsel iletişimi sağlar.
Kamera: Ortamdan alınan görüntüleri bilgisayara aktarır. Genelde görüntülü
haberleşme ve güvenlik amacı ila kullanılır.
Diğer Girdi Birimleri
Ana girdi birimleri dışında özel amaçlar İçin kullanılan girdi birimleri de vardır:
Işıklı kalemler: Ekran üzerinde hareket ettirilerek resim çizmeye yarar. Piksel
seviyesinde çalışabildiği için dokunmatik ekrandan daha avantajlıdır.
Grafik tabletleri/Sayısallaştırıcılar: Boyutları A4 veya A3 kâğıt boyutlarında ya da
daha büyük olabilen grafik tabletleri üzerlerine yapılan çizimi sayısal ortama aktarırlar.

2.2. Bilgi İşlem Elemanları
Bilgi işlem Elemanları bilgisayarın temel işlevlerini gerçekleştiren ve çevre birimlerle
ilişkilerini düzenleyen donanımlardır. Ana kart, Merkezi işlem birimi (mikro işlemci), geçici
ve kalıcı depolama bellekleri (Ram, Rom), BIOS bilgi işlem elemanları arasında yer alır.
Ana Kart: Bilgisayara takılan bütün donanımlar arasındaki bağlantıyı sağlayan en
temel donanımdır. Ana kart olmadan bilgisayarın çalışması imkânsızdır. Bilgisayarda yer
alması istenen bütün donanımlar bu karta ya doğrudan ya da kablolar ve konnektörler
vasıtasıyla bağlanırlar. Ekran kartı, Ram, ses kartı, tv kartı doğrudan ana karta takılırken, hard
disk, CD-ROM, disket sürücü vb. donanımlar kablolar vasıtasıyla ana karta bağlanırlar. Son
yıllarda yeni çıkan onboard ana kartlarda ses kartı, Ethernet kart, ekran kartı vb. donanımlar
ana kart üzerinde devreler halinde yer almaktadır.
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Merkezi İşlem Birimi (Mikro İşlemci): Merkezi işlem birimi, bilgisayarların en
önemli parçasıdır. Hafıza ile çevresel donanımlar (girdi aygıtları, çıktı aygıtları ve depolama
aygıtları) arasındaki veri trafiğini düzenleyen ve verileri işleyen bir donanımdır. İşlemci veri
yolları vasıtasıyla ana bellekten aldığı verileri işler ve donanımlara iletirler, aynı şekilde
donanımlardan aldığı veriyi işleyerek hafızaya gönderir.
Aritmetiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştiren donanım da merkezi işlem birimidir.
İşlenen verilerin sonuçlarının kaydedilmesi için ikincil bellekler (secondary memory) kullanılır.
İkincil bellekler disket ve sabit disktir. Yani verileri sabit disklere, disketlere ve flash belleklere
kaydeder. Bilgisayarın performansını etkileyen en önemli donanımların başında gelir. Merkezi
işlem birimi yerine işlemci, mikro işlemci, CPU isimleri ile de anılan bir donanımdır. İşlemcinin
hızı MHz veya günümüzde GHz olarak ifade edilmektedir. 1 Mhz, saniyede 1 milyon işlem
yapılabildiğini, 1 GHz ise, saniyede 1 milyar işlem yapılabildiğini ifade eder. En yaygın işlemci
üreticileri Intel, AMD, Cyrix ve Motorola’dır. Motorola Machintosh bilgisayarlar için işlemci
üretirken, diğer üç firma IBM uyumlu kişisel bilgisayarlar için işlemci üretmektedirler.
Geçici Bellekler (EDO-RAM-SDRAM-DDR-RDRAM): Bu donanımlar verilerin
geçici olarak depolanması ve üzerlerinde değişikler yapılabilmesini sağlayan donanımlardır.
Bilgisayarların çalışabilmesi için işletim sistemlerinin ve uygulamaların bu hafızalarda geçici
olarak depolanması gerekir. Daha sonra işlenen bilgilerin kalıcı depolama aygıtlarına
kaydedilmesi gerekir. Ram bellekteki bilgiler, elektrik kesilmesi veya bilgisayarı kapatmamız
durumunda kaybolur. Bilgisayar performansını bu hafızanın miktarı önemli ölçüde
etkilemektedir. Çünkü bu hafıza yeterli olmadığında bilgisayarlar sabit diskleri hafıza olarak
kullanırlar. Sabit diskler, bu hafızalar kadar hızlı olmadığı için performansı düşürürler. Ayrıca
disk işlemleri işlemciye de yük getirmekte ve verimliliği düşürmektedir.
Kalıcı Bellekler (ROM-Flash ROM-EPROM): Bu donanımlar bilgisayarın
desteklediği komutları ve donanım bilgilerini kalıcı olarak saklayan donanımlardır.
Bilgisayarların çalışabilmesi için bu donanımlarda gerekli veriler bulunmalıdır. Bu bilgiler
üretici firma tarafından yazılıp bize hazır olarak ana kartla birlikte verilirler.
BIOS: BIOS bilgisayara takılmış olan donanımların temel ayarlarını ve özelliklerini
depolayan bir çeşit Rom bellektir. Bilgisayar açılırken BIOS’taki bilgilere göre tüm çevre
donanımları kontrol eder ve hata olmadığından emin olarak bilgisayarın açılmasını sağlar.
Depolama Aygıtları (Dış Bellek Aygıtları): Depolama aygıtları, bilgisayara girilen ve
işlenen verilerin geçici veya kalıcı olarak depolanmasını sağlayan aygıtlardır. Amacı veri
depolamak olan ve hem girdi hem çıktı aygıtı olarak işlev gören donanımlar bu sınıfa dâhil
edilmelidir.
Disket Sürücüler: Verilerin kalıcı olarak depolanmasını sağlayan manyetik diskleri
okuyan ve bunlara veri aktaran donanımlardır. Dış etkilerden kolay etkilenmesi, depolama
kapasitelerinin ve hızlarının düşük olması nedeniyle az miktarda bilginin bir bilgisayardan
diğerine taşınması amacıyla geçici olarak kullanılır. Ancak, eskiden gelişmiş depolama
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aygıtları yaygın olmadığı için kalıcı depolama için kullanılıyorlardı. Eskiden 360 Kb, 720 Kb
kapasiteye sahipken, günümüzde sadece 1.44 Mb kapasiteye sahip olan sürücüler
kullanılmaktadır.
Sabit Diskler (Hard Disk): Sabit diskler, bilgi depolamak amacı ile kullanılan kasa
içerisindeki kutuya yerleştirilmiş olan ikincil bellek birimidir. Sabit diskler, disketlere oranla
daha çok bilgi depolayabilirler ve hızları da disketin çalışma hızından yüksektir. Sabit diskler
günümüz bilgisayarlarının kalıcı depolama aygıtlarından en önemlisidir. İşletim sistemleri bu
diskler üzerinde depolanırlar. Bu yüzden kritik önemleri vardır. Sabit disklerin hızları bilgisayar
performansını önemli ölçüde etkilerler. Bu yüzden sabit diskin hızlı olarak seçilmesi gereklidir.
Sabit disk seçiminde bir diğer parametre, diskin depolama kapasitesidir.
Sabit diskin büyüklüğü Megabyte-Gigabyte gibi kavramlarla ölçülürken, hızı ms
(milisaniyenin binde biri) ile ölçülür. Dönüş hızı ise 7.200 rpm veya 15.000 rpm olabilir (Rpm:
dakikadaki dönüş sayısı).Günümüzde sabit diskler 40 Gb, 80 Gb ve 120 Gb gibi depolama
kapasitelerine sahiptirler. IDE, SCSII ve Serial ATA kontrol devreleri ile bilgisayara
bağlanırlar. SCSII ve Serial ATA diskler, IDE’lere oranla daha hızlıdırlar.
CD/DVD-Yazıcılar: Kalıcı depolama aygıtlarından biri de CD/DVD yazıcılardır. Bu
aygıtlar lazer ışınları vasıtasıyla, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW gibi optik disklere yakma
suretiyle verileri yazarlar. CD-R ve CD-RW disklerin depolama kapasiteleri 720 Mb
civarındadır. DVD-R ve DVD-RW’ların kapasitesi ise 2 Gb civarındadır.
Yedekleme Üniteleri: Kaybolması göze alınamayan değerli bilgileri yedeklemek için
kullanılan, korumalı manyetik kasetlere yazabilen donanımlardır. Bu kasetlerin kapasitesi
üründen ürüne farklılık gösterir. Ancak yaklaşık 2 Gb civarında kapasitesi olan kasetler
mevcuttur. Bu donanımların hızı yeterince yüksektir. Genellikle kritik öneme sahip
sunuculardaki verilerin yedeklenmesinde kullanılır.
Flash Bellekler: Bazı verilerin bir bilgisayardan diğerine aktarılması (Ağ bağlantısı
olmayan ortamlarda) için kullanılan bir depolama aygıtıdır. Genellikle USB porttan bilgisayara
bağlanırlar. Farklı depolama kapasitesine sahip modelleri vardır. Yaygın olarak, 128 Mb, 256
Mb, 512 Mb, 1 Gb, 2 Gb kapasitelere sahip olanlar kullanılır.
Harici Diskler: Verilerin yedeklenmesi ve istenilen bilgisayarlara istendiği zaman
aktarılması için kullanılan donanımlardır. Sabit disklerin kullanıldığı bu ürünler USB port ile
bilgisayarlara bağlanırlar. Bu aygıt Windows XP bir bilgisayara bağlandığında otomatik olarak
algılanır ve kullanılabilir. Bu disk bilgisayara yeni bir sabit disk takılmış gibi görünür.
Sabit diskteki bilgiler, harici diske kopyalanabilir. Harici diskteki bilgiler de, sabit diske
kopyalanarak kullanılabilir. Bu disklerin hızları yeterli düzeyde olup, kapasiteleri içindeki sabit
diske bağlıdır. Piyasada, 20 Gb, 40 Gb ve 80 Gb kapasiteye sahip harici diskler bulunmaktadır.
MP3 Çalarlar: MP3 müzik dosyalarının ya da videoların depolanmasını ve ihtiyaç
duyulduğunda dinlenmesini sağlayan donanımlardır. Görüntülü modelleri de mevcuttur.
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2.3. Çıktı Birimleri
Başlıca çıktı birimleri yazıcı, hoparlör ve ekrandır:
Yazıcı: Bilgisayarımızda işlenen bilgilerin sonuçlarını, kâğıda dökmemizi sağlayan
donanımlardır. Bu ürünler, doküman, resim, fotoğraf baskısında kullanılabilmektedir.
Kullanılan teknolojiye göre, nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli, lazer yazıcılar olmak üzere
üç gruba ayrılırlar. Nokta vuruşlu yazıcılar sürekli formda kâğıda baskı yaparlar. Oldukça
gürültülü ve yavaş aygıtlardır. Ancak bu olumsuzluklara rağmen kanuni zorunluluklar
sebebiyle halen kullanılmaktadır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, kartuşlardaki mürekkepleri
kâğıda püskürtmek suretiyle yazarlar. Bu yazıcılarla, özel kâğıtlar kullanılarak, fotoğraf baskısı
da mümkündür. En önemli parametreleri hız, çözünürlük ve renk desteğidir.
Çözünürlük ve renk desteği tarayıcılardaki gibi değerlendirilmelidir. Hız dakikada
basılan sayfa sayısı olarak ifade edilir. Renkli ve siyah beyaz baskı hızları farklıdır. Bu yüzden
üretici firmalar her iki hızı da ayrı olarak gösterirler. Bu donanımlar bilgisayara paralel veya
USB portlarıyla bağlanırlar. Günümüzdeki bazı yazıcılar hem yazıcı, hem tarayıcı, hem
fotokopi, hem de fax özelliklerine sahiptirler.
1- Nokta Vuruşlu (dot matrix) yazıcı: Kâğıda yazılan her karakterin yazıcı kafa
tarafından noktasal vuruşlarla gerçekleştirildiği yazıcılardır. Yazı kalitesi iğne (pin) sayısı ile
belirlenir.
2- Mürekkep püskürtmeli (inkjet, deskjet) yazıcı: Bu yazıcılar yazıları karakter
karakter basarlar fakat şerit kullanma yerine mürekkep damlacıkları püskürtürler.
3- Lazer Yazıcı: Işınlama yöntemi ile kâğıda aktarım işlemi yaparlar. Bu yazıcılar
kâğıt üzerinde şekil oluşturabilmek için adı üstünde lazer teknolojisi kullanırlar. Satır satır
yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar. Bu nedenle geniş bir bellek gerektirirler. Toner, kâğıda bir
tür ısıtma tekniği ile birlikte uygulanır.
4- 3 Boyutlu Yazıcı: Üç boyutlu yazıcı teknolojisi, birçok farklı malzemeyi
kullanarak üç boyut modeli katmanlarına ayırıp, tasarlanan modeli gerçek bir ürün olarak ortaya
çıkarır. Üç boyutlu bilgisayar çizimleriyle ya da internetten indirilen 3D yazıcı programlarla
çıktı almak mümkün. Yani tasarladığınız, düşlediğiniz herhangi bir ürüne 3D yazıcı sayesinde
dakikalar içinde ulaşabiliyorsunuz.
3D yazıcı teknolojisinde ihtiyaç duyulan donanımlar; bilgisayar çizimi, malzeme yığma
özelliğine sahip üç boyutlu yazıcı ve ham madde. Ayrıca farklı birçok malzeme kullanılabildiği
gibi ham madde gereksiniminin ve fire miktarının kullanılan diğer klasik yöntemlere göre daha
az olduğu bilinmekte.
Bu yeni 3D teknolojisi:
1- lazer sinterleme
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2- bileşimli yığma
3- polimer kürleme tekniklerini kapsıyor.
En çok kullanılan cihazlar ise bileşimli yığma tekniği ile çalışılan cihazlar. Böylece
bilgisayarda üç boyutlu çizilen model iki boyutlu katmanlar halinde yığılarak üç boyutlu ürün
haline geliyor.
Çizici: Standart bir yazıcı ile çizilmesi mümkün olmayan resim ve grafiklerin çizilmesi
için kullanılan aygıtlardır. Özellikle Mühendislik ve Mimarlık alanlarında, ayrıntılı planlar ve
karmaşık tasarımlar için kullanılan çiziciler şekilleri çizmek için kalem kullanırlar. İki tür çizici
vardır:
1- Drum Çizici: Çizim sırasında kâğıt da kalem gibi hareket eder. Daha büyük
kâğıtlarla çalışma olanağı tanır.
2- Flatbed (yatık) Çizici: Kâğıt sabittir. Çizimler daha hassas ve kesindir.
Hoparlör: Hoparlör, elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren alettir.
Kısacası ses kartında oluşan sesin duyulmasını sağlar.
Ekran: Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki görsel iletişimi sağlar. Günümüzde en çok 2
türü kullanılmaktadır:
1- LCD ekran: “Sıvı kristal ekran” “Liquid Crystal Display” (sıvı kristal ekran)
kelimelerinin baş harflerinden almaktadır. Işığı yansıtan bir sıvının molekülleri ile doludur.
LCD ekranlar en yalın ifadeyle iki cam levha arasına sıkıştırılmış sıvı kristal örgüsüdür. LCD
ekranın arka kısmında bir ışık kaynağı vardır, görüntü bu ışık kaynağından yayılan ışığın, iki
cam levha arasında sıkışmış olan sıvı kristal örgüsünden geçerken değişik renklere
bürünmesiyle elde edilir.
Ekran bilgisayar tarafından tarandığında bazı moleküller ışığı kapatacak şekilde hareket
eder. Böylece görüntünün parçası oluşur. İnce olması ve az yer kaplaması nedeniyle tercih
edilmektedir.
2- Plazma ekran: Bu tip ekran, plazma adı verilen bir gazla birbirinden ayrılmış üç
cam tabakasından oluşur. Elektrik, ekrandaki bir noktaya gönderildiğinde plazmayı değiştirir
ve plazma ışık formunda enerji yayar. Çok ince ve estetik olan plazma ekranlar dizüstü
bilgisayarlarda da kullanılırlar. Fakat plazma ekranların güç sarfiyatı fazladır ve
görüntüleyebildikleri renk sayısı da sınırlıdır.
3- LED ekran: LED terimi “Light Emitting Diode” teriminin kısa yazılışıdır. “Light
Emitting Diode” un Türkçe açılımı “Işık Yayan Diyot" tur. Bu ledler elektronik çipler
tarafından kontrol edilerek ışık gücü azaltılır veya çoğaltılır. Bu sayede her ledden farklı ışık
güçleri elde edilir. Led ekranlar kabaca bir değerlendirme ile, bilgisayar monitörüne yada
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televizyona benzer görüntü sistemleridir. Harici bir medya ortamından aktarılan görüntü
kontrol sistemi tarafından işlenerek ekrana aktarılır. Led ekran teknolojisi temel olarak; led
ekranın ilgili noktasında olması gereken rengin, kontrol sistemi tarafından ilgili noktada yer
alan kırmızı, mavi ve yeşil led'lerin parlaklıkları ayarlanarak oluşturulması prensibine dayanır.
Uygulanacak projeye özellikleri değişmekle birlikte temel olarak led ekranlar; kırmızı,
yeşil ve mavi ledlerin yine uygulamaya göre değişen sayı, özellik ve formatlarla yerleştirilmesi
ile oluşan, teknolojileri itibariyle özellikle büyük ebatlı ekranların üretiminde tercih edilen
görüntü sistemidir.
Projektörler: Monitörünüzdeki görüntüyü düz bir zemine yansıtmayı sağlayan bir
aygıttır. Böylece daha fazla insanın bu görüntüyü görmesi sağlanır. Genellikle sunum yapmak
için kullanılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Bilgisayar Bileşenleri, Bilgisayarın Donanım Birimleri, Girdi Birimleri,
Diğer Girdi Birimleri, Bilgi İşlem Elemanları ve Çıktı Birimleri başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangi donanım parçasından kâğıda çıktı alınır?
a) Ağ Kartı
b) İletişim Kablosu
c) Modem
d) Ağ Yazılımı
e) Yazıcı
2) Herhangi bir yardımcı tuşa gerek kalmadan sürekli büyük yazma imkânı sağlayan
tuş hangisidir?
a) Caps Lock
b) Shift
c) Tab
d) Num Lock
e) Del
3) Klavyedeki tuşlarda bulunan ikinci karakterleri ekrana getirmek için hangi Tuş ile
birlikte o tuşa basmak gerekir.
a) Esc
b) Shift
c) Caps Lock
d) Enter
e) NumLk
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4) Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalara verilen genel ad nedir?
a) Donanım
b) Yazılım
c) Veri
d) Bit
e) Program
5) Bilgisayarın hız ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) CPS
b) TSL
c) LAN
d) GHZ
e) DHZ
6) Aşağıdakilerden hangisi Mikro işlemcilerin tanımları içerisine girmez?
a) Sistem bileşenlerini yönetip kontrol etme
b) Bilgisayara girilen verilerin işlenmesi
c) Verilerin bu alana kayıt edilmesi
d) Bilgisayarın performansını belirlemesi
e) Verilerin işlendikten sonra RAM alanına yüklenmesi
7) Aşağıdakilerden hangisi çıkış ünitesidir?
a) Klavye
b) Mause
c) Harddisk
d) Yazıcı
e) İşlemci
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8) Hangisi Yan Bellek değildir?
a) Disket
b) Harddisk
c) CD
d) DVD
e) Flash Bellek
9) Bilgisayar sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı ünite
hangisidir?
a) PROM
b) EPROM
c) RAM
d) ROM
e) CDROM
10) Aşağıdakilerden hangisi bir “Yardımcı bellek” ünitesidir.
a) Flash Bellek
b) CD
c) DVD
d) Anakart
e) İşletim sistemi
11) Veri ve bilgilerin kalıcı olarak saklandığı bölüm hangisidir?
a) Harddisk
b) Ram
c) Anakart
d)

Monitör

e) İşlemci
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12) Bilgisayarımızı daha kolay kullanmamızı sağlayan “Windows” hangi program
grubuna girer?
a) Kelime İşlemci
b) İşletim Sistemi
c) Tablo-Grafik Programı
d) Programlama Dili
e) Çalıştırma Programı
13) Bilgisayar sisteminde ana kartın görevi nedir?
a) Bilgilerin depolanmasını sağlar.
b) Bilgisayarda beyin görevini üstlenir.
c) Bilgisayara bilgi girişi yapmamızı sağlar.
d) Tüm donanım parçalarının elektrik akışını, kontrolünü sağlar.
e) Dosyanın açık durumda olmasını sağlamak

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)b, 4)a, 5)d, 6)c, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a, 11)a, 12)b, 13)d
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3. BELLEK VE DEPOLAMA BİRİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. BELLEK VE DEPOLAMA BİRİMLERİ
3.1. Disket
3.2. Sabit Disk
3.3. Geçici Bellek (RAM)
3.4. Yoğun Disk (Compact Disk-CD)
3.5. Sayısal Disk (Digital Versatile Disc-DVD)
3.6. Flash Bellek Kartları
3.7. Akıllı Kartlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bellek ve depolama birimlerini teknolojini gelişmesi ile birlikte nasıl bir gelişim
sürecinden geçtiğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Bellek ve Depolama
Birimleri

Bellek ve depolama
birimlerini öğrenmek.

Literatürdeki bilgilere
başvurularak açıklanacaktır.

Bellek ve Depolama
Birimleri nelerdir?

Disket, Sabit Disk, Geçici
Bellek (RAM), Yoğun Disk
(Compact Disk-CD), Sayısal
Disk (Digital Versatile DiscDVD), Flash Bellek Kartları
ve Akıllı Kartlar hakkında
bilgi sahibi olmak.

Literatürdeki bilgilere
başvurularak açıklanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bellek ve depolama birimleri
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Giriş
Dersimizin 3. haftasında; bellek ve depolama birimlerinin ne olduğu irdelenecektir.
Genel anlamı ile bilgisayarlar, veri diye tanımlanan bilgi parçacıklarını girdi olarak kabul edip,
belleğindeki programa göre işlendikten sonra sonucu bize çıktı olarak veren elektronik
cihazlardır. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bilgisayarlar, ne yapacakları kendilerine
tanımlanmadığı sürece hiçbir işe yaramazlar. Yani bilgisayarlar yazılımlar sayesinde işlev
kazanırlar. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin çizgisine bakıldığında en kapsamlı
değişikliklerin yaşandığı dönemin 1990’lı yılların başı olduğu görülmektedir. 1990'lı yıllarda
bilgisayarların hızının ve kapasitesinin baş döndürücü biçimde gelişmesi önce bilgisayar
ağlarından oluşan modelleri, sonrasında da ağların birbirine bağlanması ile geniş alanlara
yayılmış tek merkezden de idare edilebilen sistemleri karşımıza çıkmaktadır. 3. hafta dersini
alan öğrencilerin başlıca bellek birimleri olan disket, sabit disk, geçici bellek, CD, DVD,
manyetik bantlar, akıllı kartlar ve flash bellek kartlarını açıklayarak anlamalarını sağlamak
hedeflenmektedir.
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3. Bellek Ve Depolama Birimleri
Bellek ve depolama birimleri bilgisayarlarda verilerin saklanması için kullanılan
ortamlardır.
Başlıca bellek birimleri


Disket



Sabit Disk



Geçici Bellek



CD



DVD



Manyetik Bantlar



Akıllı Kartlar



Flash Bellek Kartları

3.1. Disket
Verileri manyetik olarak kaydeden depolama birimidir. Esnek disk ya da disket, sert bir
plastik kaplama içinde bulunan, esnek plastik bir maddeden yapılmış olan, taşınabilir saklama
ortamıdır ve saklama kapasitesi (1.44 MB) düşüktür. Disketler, disketi tutan, çeviren,
üzerindeki veriyi yazan veya okuyan ve disket sürücü olarak adlandırılan aygıtların içine
yerleştirilir.

3.2. Sabit Disk
HDD, bilgisayarın bilgi depolama alanı harddiske verilen kısa isimdir. Hdd döner bir
mil üzerine sıralanmış, metal veya plastikten yapılma ve üzeri manyetik bir tabaka ile kaplı
plakalar ve bu plakaların alt ve üst kısımlarında yerleşen okuma/yazma kafalarından oluşur.
Veriler hdd'de ki bu manyetik tabakalar üzerine kaydedilir.
Verilerin kaydedilmesinde mıknatıslanma mantığı kullanılır. Mıknatısın iki kutbu dijital
olarak 1 ve 0 ‘ı temsil eder. Verilerimiz böylece küçük mıknatıslar halinde bu manyetik
ortamlara yazılırlar. Bu manyetik tabakaların üstü dairesel çizgilerle örülüdür. Bunlara iz
(track) denir.
HDD'de birden fazla plakalar üst üste dizilmiştir. Bu plakaların hem alt hem de üst
tarafına bilgi yazılabilir. Her bir plaka üzerinde altlı-üstlü yerleşen ve her birinin ortadaki mile
uzaklığı aynı olan izlerin oluşturduğu gruba silindir ismi verilir. HDD üzerinde her bir yüz bir
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kafa tarafından okunmaktadır. Bu nedenle kafa ve yüz aynı terime karşılık gelir. İz yapısını
pasta dilimi şeklinde bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde adreslenebilir en küçük alana
denk gelen parçaya ise sektör (Sector) adı verilir ve bir sektörün barındırabileceği veri miktarı
512 byte uzunluğundadır. Bu sektör, kafa ve izler sabit diskte verinin adreslenmesi için
kullanılırlar.
HDD'yi oluşturan parçalar;
1- Plakalar
2- Okuma-Yazma Kafası
3- Kontrol Kartı
4- Silindir
5- Sektör
6- İz
7- Kümeler
HDD alırken hangi özelliklerine dikkat edilmesi gereken hususlar;
1- Depolama Kapasitesi
2- Önbellek miktarı
3- Dönüş Hızı
4- İz başına sektör sayısı
5- Erişim süresi
6- Dâhili veri transferi
7- Kullanılan arabirim (ATA ,SATA ,..)
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HDD çeşitleri;
1- SCSI HDD

2- Mekanik HDD'ler

3- Solid State HDD'ler
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3.3. Geçici Bellek (RAM)
"Random access Memory" yani rastgele erişimli bellek demektir. Veri depolanabilir,
silinebilir, okunabilir, değiştirilebilir. Elektrik kesintisi veya bilgisayarın kapanması
durumunda RAM bellekteki tüm bilgiler silinir. Başka bir deyişle RAM bellek boşalır.
Bellek bilgisayarın direk olarak performansını etkileyen bir birimdir. Bilgisayarınızın
işlemcisi veya anakartı ne kadar hızlı olursa olsun belleği düşükse çok yavaş çalışacaktır.
Bilgisayarınızın ihtiyacından daha düşük bir bellek bilgisayarın yeterli performans göstermesini
engeller. Ancak ihtiyacından fazla RAM olması makineyi daha hızlı da yapmamaktadır.

Bellek MB (Mega Bayt) cinsinden gösterilir. Bilgisayarınızın belleğini açılış menüsün
den öğrenebilirsiniz. Bilgisayarın her açılışında bellek kontrol edilir. Örneğin bu sayı 4096 MB
gösteriyorsa 4 GB bellek var demektir.
Bellek Çeşitleri
 RAM: (Random Access Memory) Dâhili olarak, bilgisayar belleği bir dama
tahtasındaki kareler gibi satır ve sütunlardan oluşan bir “Bellek hücreleri matrisi” olarak
düzenlenmiştir. Her Bellek hücresi; verinin satır ve sütun konumunu ya da adresini göstererek
anında bulunabilen verinin bir bit’ini saklar. Bu veri bitleri teker teker ve rasgele erişilip, tekrar
bulunup ve değiştirildiği için bilgisayarlarda kullanılan bu tip belleklere rasgele Erişimli Bellek
(RAM) denir. RAM, belleğin uçucu şeklidir. Veriyi tutabilmesi için elektrik gücüne ihtiyacı
vardır. Güç kesildiğinde, RAM’deki veri kaybolur. Buna zıt olarak disketler. teypler ve CDler
gibi diğer depolama ünitelerinde veriyi tutmak için güce ihtiyaç yoktur.
RAM’ın iki ana çeşidi vardır. DRAM ve SRAM
 DRAM: (Dinamik Ram) Dram bilgisayar belleğinin en genel çeşididir. Dram
chipleri kullanan bellek modülü genellikle bilgisayarın ana belleğinin özünü oluşturur. Sistem,
işlemciden veya işlemciye taşınan işlenmiş bilgileri verileri ve programları video karta veya
diğer çevre birimlerine saklamak için bu belleği kullanır. Bu dinamik Ram olarak adlandırılır
çünkü, bellek hücrelerinde verileri tutabilmek için her saniye yüzlerce defa yenilenmeli ya da
yeniden enerji verilmelidir.
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 SRAM: (Statik Ram) Statik ram de veri depolamak için satır ve sütunlardan oluşan
bellek hücrelerini kullanır ancak SRAM Dram den beş kez daha hızlı iki kat pahalı ve iki kez
daha büyüktür. Sram de uçucudur, veriyi saklamak için güce ihtiyacı vardır. Ancak DRAM gibi
devamlı yenilenmesi gerekmez.
 CACHE RAM: Cache; en sık istenen veri ve komutları depolamak için kullanılan
CPU ve Ana belleğin arasına yerleştirilen genellikle SRAM gibi yüksek hızlı bir belleğin küçük
bir bloğudur. İşlemci veriye ihtiyaç duyduğunda önce verinin orda olup olmadığını görmek için
yüksek hızlı cache bakacaktır. Eğer yoksa işlemci veriyi daha yavaş olan ana bellekten bulup
getirmektir.
 FPM DRAM : (Hızlı Sayfa Modu Fast Page Mode) Geçmişte bir çok bilgisayar
FPM DRAM kullanırdı. Bu çeşit bellek; eski tip DRAM’lerin üzerine aynı satır veya “sayfadaki
veriye ulaşımı daha hızlandırarak yapılmış bir düzeltmedir. Eğer istenen veri bir önceki veri ile
aynı satırdaysa bellek denetleyicisi satır konumlarını tekrarlamak zorunda değildir. Sadece bir
sonraki sütun konumunu belirtmeye ihtiyaç duyar. Bu bellek işlemini biraz daha hızlandırır.
FPM bellek kullanmak sözlüğe bakmaya benzer. Eğer istediğiniz kelime aynı sayfada ise listeyi
aşağı doğru takip ederek açıklamayı bulmak kolay olacaktır; fakat sayfa atlarsanız isteğinizi
bulmak biraz daha uzun sürer.
 EDO DRAM (Genişletilmiş veri çıkışı –Extended data Out): Edo Dram, FPM ile
hemen hemen aynıdır, ufak bir değişiklikle daha hızlı olmayı sağlayan arka arkaya bellek
erişimlerine izin verir. SDRAM dönemine kadar en çok kullanılan bellek çeşidiydi.
 BEDO DRAM (Burst Edo): Burst Edo standart EDO’ya bellekten tek bir istekle
gönderilen verinin seriler ya da “burst” olmasına izin veren bir yeniliktir. Bu özelliğin
arkasındaki CPU tarafından istenen veri adresi genellikle doğru olup sonuncuya kadar sıralı
olacaktır. BEDO DRAM’de bütün bellek erişimleri burstlerde olur.
 SDRAM (Senkronize DRAM): SDRAM, EDO’dan kısa bir süre sonra geliştirilmiş
bir bellek şeklidir. Bu teknolojiyi, CPU’yu kontrol eden bir sistem saati ile kendini senkronize
eden daha kökten bir yeniliktir. İşlemci ile “aynı zamanlı” olması zamanlama gecikmelerini
ortadan kaldırır ve bellek erişim işlemini çok daha verimli kılar. SDRAM kullanabilmesi için
bir bilgisayarın bu bellegi destekleyecek şekilde dizayn edilmiş olması gerekir. Şu anda
üretilmekte olan bilgisayarlarda SDRAM teknolojisi standart olarak kullanılmaktadır.
 SGRAM (Senkronize Grafik Ram): SDRAM’in grafik özellikli okuma-yazma
niteliklerini içeren bir uzantısıdır. SGRAM verinin tek tek yerine bloklar halinde alınıp
değiştirilmesine izin verir. Bu da belleğin yapması gereken okuma ve yazma sayısını azaltır ve
işlemi daha verimli kılarak grafik denetçisinin performansını artırır.
 RDRAM (Rambus Dram): RDRAM, Rambus Inc. Firması tarafından geliştirilen
tamamen tek ve ayrı bir dizayndır. RDRAM son derece hızlıdır ancak kullanılması için bellek
deneticisinde ve bellek/sistem arabiriminde önemli değişiklikler gerektirir. RDRAM, standart
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DRAM den yaklaşık on kez fazla hızda veri göndermek için dar ve yüksek-bant genişlikli
“kanal” kullanır. Bugün RDRAM bazı oyun makinalarında ve Serverlarda, Grafik
uygulamalarında kullanılmaktadır.
 VRAM (Video Ram): Grafik bellek, ekran “titremesini “önlemek için, ekranı çok
çabuk çalışarak yenilemelidir. Saniyede 60-85 kez aynı anda grafik bellek CPU ya da grafik
denetçisine ekrandaki şekili değiştirmek için çok çabuk cevap vermek zorundadır. Sıradan
DRAM’lerle CRT ve CPU tekli portu için yarışmak zorundadır. Bu da veri trafiğinde bir
darboğaza neden olur. VRAM iki ayrı portu kullanarak bu sorunu çözen bir Dual-Port bellektir.
Bir port ekrandaki görüntüyü yenilemek ve tazelemek için CRT ye ayrılmıştır. İkinci port
bellekte saklı olan şekil verisinin değiştirilmesi için CPU ya da grafik deneticisine ayrılmıştır.
 WRAM (Window Ram-Pencere ram): WRAM de grafik yoğunluklu sistemlerde
kullanılan bir dual port bellek çeşididir. VRAM den küçük bir farkı vardır. Görüntü portu daha
küçüktür bu da EDO özelliklerini destekler.

3.4. Yoğun Disk (Compact Disk-CD)
Optik disk ortamlarıdır. İlgili sürücüler lazer ışığı
yardımı ile diskleri okur ya da disklerin üzerine yazar.
Diskin üzerinde çok küçük çukur ve tepe bölgeler vardır.
Bu bölgeler lazer ışığını farklı yansıttıkları için algılanıp
sayılara dönüştürülür. Disk ne kadar hızlı dönüyorsa,
bilgiler o kadar hızlı okunabilir. Hızı 48x olarak
tanımlanan diskler 7200 Kbyte/saniye hızında
okuyabilmektedirler. Kapasiteleri yaklaşık 700 MB'dır.

3.5. Sayısal Disk (Digital Versatile DiscDVD)
DVD, önceleri digital video disc (djital video disk)
ancak daha sonra digital versataile disc (djital çokyölü disk)
olarak adlandırılan, optik depolama teknolojisidir. DVD,
sinema kalitesindeki video'yu, CD kalitesindeki audio'yu
ve bilgisayara bilgisini, sıradan CDRom'lardan daha hızlı
ve fazla barındırabilmektedir. DVD; ev eğlencesini,
bilgisayar ve iş bilgilerini, zamanla, audio CD, kaset,
lazerdisk, CDROM ve video oyunu kartuşlarının yerini
alarak, bir sayısal bilgi şeklinde depolamayı amaçlar.
Kısaca, yüksek kapasiteli optik disk standartıdır.
Kapasiteleri yaklaşık 4.7- 17 GB'dır.
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3.6. Flash Bellek Kartları
Flaş bellek kartları veya flaş RAM'Iar kredi kartı
boyutunda, USB gibi bilgisayar anakartı yuvalarına
yerleştirilerek kullanılabilen devreler içeren kartlardır.
Kapasiteleri 256 MB - 256 GB arasındadır.

3.7. Akıllı Kartlar
İçinde mikroişlemci ve bellek bulunan kredi kartı
büyüklüğünde manyetik şerit kartlardır. Bunlar okuyucu bir
aygıttan geçirilerek içindeki bilgiler okunup, güncellenebilir.
Bellek kapasiteleri 16 KB'a kadar çıkabilmektedir. Optik
kartlar ise, lazer ile veri kaydedilebilen, optik kart okuyucu
ile kullanılan kredi kartı boyutunda kartlardır. Bellek
kapasiteleri 6.6 GB'ye kadar çıkmaktadır.

3.8. Manyetik Bantlar
Müzik kasetlerine benzeyen manyetik bantlar, verileri manyetik olarak kaydeden ince
plastik bantlardır. Bilgiye erişimini sıralı olduğu manyetik bantlar, uzun vadeli veri yedekleme
ve arşivleme amacıyla kullanılır. Yaygın olarak kullanılan üç manyetik bant çeşidi vardır: QIC,
DAT ve DLT. Kapasiteleri 66 GB'ye kadar çıkmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 3. haftasında; bellek ve depolama birimleri kavramlarının ne olduğunu
öğrendik. Bu bölümde, Bellek ve Depolama Birimleri, Başlıca bellek birimleri, Disket, Sabit
Disk, HDD çeşitleri; Geçici Bellek (RAM), RAM’ın iki ana çeşidi vardır. DRAM ve SRAM,
Yoğun Disk (Compact Disk-CD), Sayısal Disk (Digital Versatile Disc-DVD), Flash Bellek
Kartları, Akıllı Kartlar ve Manyetik Bantlar başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bilgisayarda bulunan bilgileri başka bilgisayarlarda kullanmak ve aktarmak üzere
hangi donanım birimi kullanılır?
a) RAM
b) Flash Bellek
c) Anakart
d) İşlemci
e) Sabit Disk
2) Hem yazılabilir, hem de okunabilir bellek aşağıdakilerden hangisidir?
a) RAM
b) BIT
c) BYTE
d) RAMS
e) ROM
3) Aşağıdakilerden hangisi hard diski oluşturan parçalardan değildir?
a) Plakalar
b) Kontrol Kartı
c) Silindir
d) Sektör
e) Akıllı Kart

4) Hard diski alırken hangi özelliklerine dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
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a) Depolama Kapasitesi
b) Önbellek miktarı
c) Manyetik Ortam
d) Erişim süresi
e) Dönüş Hızı
5) Aşağıdakilerden hangisi rastgele erişimli belleğe verilen addır?
a) Geçici Bellek (RAM)
b) DRAM (Dinamik Ram)
c) SRAM (Statik Ram)
d) CACHE RAM
e) FPM DRAM
6) Aşağıdakilerden hangisi grafik yoğunluklu sistemlerde kullanılan bir dual port
bellek çeşididir?
a) SGRAM (Senkronize Grafik Ram)
b) WRAM (Window Ram-Pencere ram)
c) VRAM (Video Ram)
d) RDRAM (Rambus Dram)
e) SDRAM (Senkronize DRAM)

7) Aşağıdakilerden hangisi grafik özellikli okuma-yazma niteliklerini içeren bir
uzantıdır?
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a) SGRAM (Senkronize Grafik Ram)
b) WRAM (Window Ram-Pencere ram)
c) VRAM (Video Ram)
d) RDRAM (Rambus Dram)
e) SDRAM (Senkronize DRAM)
8) Aşağıdakilerden hangisi RAM’ın iki ana çeşididir?
a) VRAM ve RDRAM
b) RDRAM ve SDRAM
c) DRAM ve SRAM
d) CACHE RAM ve FPM DRAM
e) WRAM ve RDRAM
9) İz yapısını pasta dilimi şeklinde bölünmesiyle oluşan ve sabit disk üzerinde
adreslenebilir en küçük alana denk gelen parçaya ne ad verilir?
a) Sektör (Sector)
b) İz (Track)
c) Sabit Disk
d) Manyetik Bant
e) Silindir

10) Aşağıdakilerden hangisi RAM çeşidi olarak değerlendirilemez?
a) DRAM
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b) CACHE RAM
c) MMCM DRAM
d) EDO DRAM
e) BEDO DRAM

Cevaplar
1)b, 2)a, 3)e, 4)c, 5)a, 6)b, 7)a, 8)c, 9)a, 10c
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4. İŞLEM BİRİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. İŞLEM BİRİMLERİ
4.1. İşlemci
4.1.1. İşlemcinin Görevi
4.1.2. İşlemci Nasıl Çalışır
4.1.3. Mikroişlemciler Nasıl Çalışır
4.2. İşlemcinin Temel Bileşenleri
4.2.1. Çekirdek (Core)
4.2.2. Kontrol Birimi
4.2.3. Ön Bellek (Cache)
4.2.4. İletişim Yolları
4.2.5. İşlemci Hızı
4.2.6. Overclock (Hız Aşımı, Hız Aşırtma)
4.3. İşlemci Özellikleri
4.3.1. Soket İşlemci
4.3.2. Slot İşlemci
4.4. İşlemci Teknolojileri
4.4.1. HT (Hyper Threading) Teknolojisi
4.4.2. Çift Çekirdekli İşlemciler (Dual-core Processors)
4.4.3. Centrino Teknolojisi
4.4.4. Smart Ön Bellek Teknolojisi
4.4.5. Turbo Boost Teknolojisi
4.4.6. Quick Paht ve HT-Link Teknolojileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Bir bilgisayar sisteminde işlem birimleri ve işlemciler size neyi çağrıştırıyor?

2.

Bir bilgisayar sisteminin beyni konumundaki birim neresidir?

3. Gelişen teknoloji ile birlikte işlemci teknolojilerindeki gelişmeleri nasıl
değerlendiriyorsunuz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İşlemci

İşlemcinin Görevi

İşlemcinin Görevi ve Temel
Bileşenleri

Kazanım
İşlemcinin Görevi, Nasıl
Çalıştığı, Mikroişlemcilerin
Nasıl Çalıştığı, İşlemcinin
Temel Bileşenleri, Çekirdek
(Core), Kontrol Birimi, Ön
Bellek (Cache), İletişim
Yolları, İşlemci Hızı,
Overclock (Hız Aşımı, Hız
Aşırtma) konularını
öğrenmek.

İşlemci türlerini, Soket
İşlemci, Slot İşlemci
çeşitlerini öğrenmek.
İşlemci Teknolojilerinden,
HT (Hyper Threading)
Teknolojisi, Çift Çekirdekli
İşlemciler (Dual-core
Processors), Centrino
Teknolojisi, Smart Ön
Bellek Teknolojisi, Turbo
Boost Teknolojisi, Quick
Paht ve HT-Link
Teknolojilerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İşlemci



Mikroişlemciler



İşlemcinin Temel Bileşenleri



Soket İşlemci



Slot İşlemci
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Giriş
Günümüzde toplumlar hızla değişmektedir. Toplumların bu değişimi, teknolojiyi ve
iletişim alanındaki gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Zaman ilerledikçe insanlar
bilgisayarla daha haşır neşir olmaktadır. Dersimizin 4. haftasında; İşlem birimleri, işlemcinin
görevleri, işlemci ve mikroişlemciler nasıl çalıştığı üzerinde durulurken, İşlemcinin temel
bileşenleri, işlemci özellikleri ve işlemci teknolojileri kavramları açıklanacaktır. Bu bölümde
4. hafta dersini alan öğrencilerin işlemcinin ne olduğunu anlamalarını sağlamak
hedeflenmektedir.
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4. İŞLEM BİRİMLERİ
İşlem birimleri bilgisayarlarda organizasyonu ve iletişimi sağlayan birimlerdir:

4.1. İşlemci
Bilgisayarda veri işleyen, yazılım komutlarını yürüten ve bilgilerin hangi birime
gideceğine karar veren birimdir.
Anabilgisayarlarda ana bellek ve diğer devrelerle birlikte bu aygıt merkezi işlem birimi,
kişisel bilgisayarlarda ise mikroişlemci olarak adlandırılır.
İşlemci veri işlerken ana bellek ve yazaç aslı devrelerle birlikte çalışır. İki kısımdan
oluşur: Kontrol birimi ve aritmetik /mantık birimi. Bu iki bileşen veriyolu adı verilen bir çeşit
elektronik bağ ile birleştirilir. Veriyolu aynı zamanda bu bileşenleri bilgisayarın diğer
parçalarıyla da birleştirir.
Bugün piyasada çeşitli işlemciler bulunmaktadır. Eğer işlemcinin bilgisayardaki
görevini tam olarak bilmezseniz bu donanımda seçim yapmanız zorlaşacaktır.

Bir bilgisayarın en popüler ve en önemli parçası işlemcidir. Kısaca CPU (Central
Processing Unit / Merkezi İşlem Birimi) olarak anılan işlemciler, adından da anlaşılacağı üzere
bir bilgisayardaki işlemleri yürüten ve sonuçları gerekli yerlere gönderen elemandır.
1971 yılında Intel firmasının ilk defa binlerce transistörü bir silikon çip üzerinde
birleştirmesinle bilgisayar çağında devrim gerçekleştirilmiş oldu. Bu şekilde daha önce sadece
büyük şirketlerin ve üniversitelerin kullanabildiği bilgisayarlar iyice küçüldü ve evlere girmeye
başladı.
Mikroişlemciler, açma kapama anahtarı gibi çalışan milyonlarca transistörden
oluşmaktadır. Bu anahtarların programlanma durumuna göre elektrik sinyalleri bunların
üzerinden akar. Bu sinyaller, bilgisayarın yaptığı tüm işleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
gibi temel matematiksel işlemlere indirir. İşlemci de bu işlemleri en basit sayma sistemi olan
ikilik düzen yani sadece 0 ve 1 sayılarını kullanarak yapar.
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Mikroişlemciler her türlü işi ikilik sayma sistemine dökmüştür. Mesela “Y” harfi ikilik
sistemde “1011001” ile ifade edilebildiği gibi kırmızı gibi bir renk de bunun gibi ikilik
tabandaki üç ayrı sayı grubu ile ifade edilir. Aynı şekilde bir ses veya görüntü kaydı da yine
buna benzer ikilik sayı grupları ile ifade edilirler.
Bu sayı grupları üzerinde işlem yapmak için işlemci içerisinde bir takım komut
listesinden ibaret bir program mevcuttur. Bu komutlar işlemciye iki sayının çıkarılması,
toplanması yönünde emir verebildiği gibi klavyeden girilen tercihlere göre bir takım komut
satırını atlayıp (şartlı dallanma - conditional branch) diğer komut satırlarını icra etmeye devam
edebilir. Yani klavyeden bir soru karşısında gireceğimiz “E” (evet) veya “H” (hayır) ifadelerine
göre program belirli komut satırlarını icra eder veya etmez. Temel olarak, mikroişlemcinin
yaptığı iş, bitler üzerinde işlem yapmak üzere komutları çalıştırmaktır.

4.1.1. İşlemcinin Görevi
İşlemciler, bilgisayarda yönetici konumunda çalışır. İnsan beyninin tüm vücut
organlarını sinir sistemi vasıtasıyla yönetmesi gibi işlemcilerde kontrol sinyalleriyle sisteme
bağlı tüm birimlerin çalışmasını düzenler ve bu birimleri yönetir.
İşlemci kendine gönderilen makine komutlarını işler ve sonuçlarını çevre birimlerine ya
da belleklere gönderir. Gönderilen komutlara göre işlemci 3 temel işlemi gerçekleştir.
 Mikro işlemci kendi içindeki ALU (Arithmetic Logic Unit-Aritmetik Mantık
Birimi) birimini kullanarak matematiksel ve mantıksal işlemleri yapar.


İşlemci bellek bölgesindeki verilerin yerlerinin değiştirilmesini sağlar.



Kendine gönderilen komutlara göre hareket eder ve yeni görevleri başlatır.

İşlemciler, klavyeden girilen tuşun ifade ettiği karakteri değiştirmeden ekranda
gösterdiği gibi, aldığı verileri değerlendirip yeni veriler de üretebilir. Örneğin, hesap
makinesinin işlemcisi, girilen rakamlar üzerinde istenilen işlemi uygulayarak yeni sonucu
ekranda gösterir.

4.1.2. İşlemci Nasıl Çalışır
Mikroişlemciler, açma kapama anahtarı gibi çalışan milyonlarca transistörden
oluşmaktadır. Bu anahtarların programlanma durumuna göre elektrik sinyalleri bunların
üzerinden akar. Bu sinyaller, bilgisayarın yaptığı tüm işleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme
gibi temel matematiksel işlemlere indirir. İşlemci de bu işlemleri en basit sayma sistemi olan
ikilik düzen yani sadece 0 ve 1 sayılarını kullanarak yapar.
Bu sayı grupları üzerinde işlem yapmak için işlemci içerisinde bir takım komut
listesinden ibaret bir program mevcuttur. Bu komutlar işlemciye iki sayının çıkarılması,
toplanması yönünde emir verebildiği gibi klavyeden girilen tercihlere göre bir takım komut
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satırını atlayıp (şartlı dallanma - conditional branch) diğer komut satırlarını icra etmeye devam
edebilir. Yani klavyeden bir soru karşısında gireceğimiz “E” (evet) veya “H” (hayır) ifadelerine
göre program belirli komut satırlarını icra eder veya etmez. Temel olarak, mikroişlemcinin
yaptığı iş, bitler üzerinde işlem yapmak üzere komutları çalıştırmaktır.
Bir mikro işlemcili otomasyon sistemi için, mikroişlemcinin yanı sıra yardımcı
elemanlara ihtiyaç duyulur.
Bunlar:
1.

Input (Giriş) birimi

2.

Output (Çıkış) birimi

3.

Memory (bellek) birimi

CPU, Giriş/Çıkış ve Bellek birimlerinin oluşturduğu sisteme mikrobilgisayar adı da
verilir. Giriş/Çıkış ve Bellek elemanları mikrobilgisayar kartı üzerinde bir yerde CPU
chip’inden bağımsız olarak yerleştirilmiş chip’lerden ve elektronik devre elemanlarından
oluşur. Aralarındaki iletişimler ise yollar aracılığı ile sağlanır (Adres bus, Data bus, Control
bus).
Intel, Cyrix, AMD, Motorola, Zilog mikroişlemci üreticilerinden bir kaçıdır.
Mikroişlemciler işleyebildikleri kelime uzunlukları ile anılırlar. Örneğin; farklı firmalar
tarafından üretilen 8080A / 8085A, Z80, MC6800, 8 bitlik işlemciler olarak anılır, aynı aile ye
üye işlemcilerdir.

Bir mikroişlemcinin yapısı tahmin edilebileceği üzere çok karmaşıktır. Bununla birlikte
kullanıcı açısından aşağıdaki birimlerden meydana geldiği söylenebilir.
a) Birkaç bitlik bilgiyi tutan belirli sayıdaki kaydediciler (geçici saklama elemanları).
Bu yazaçlar 8 bitlik (1 byte), 16 bitlik (2 byte) makine kodu, veri veya adres bilgisi saklarlar.
b) Mantıksal kararlar veren veya aritmetik işlemleri yapan “Aritmetik Mantık Birimi”
(ALU – Aritmetic Logic Unit)
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c) Hem mikroişlemcinin iç işlemesini hem de tüm dış mikrobilgisayar sisteminin
işlemesini kontrol eden zamanlama ve kontrol devreleri. Bu devreler ALU ve kaydedicilerin
çalışmasını, bellek I/O portlarına dışarıdan yapılan bilgi transferleri ile bu devreler program
komutları tarafından belirlenen işlerin yerine getirmesini sağlar.

4.1.3. Mikroişlemciler Nasıl Çalışır
Mikroişlemcilerin yapısında milyonlarca transistör
denilen yarı iletken malzeme bulunmaktadır. Elektrik sinyalleri
bu transistörlerden geçer ve toplama, çarpma, çıkarma ve bölme
gibi temel matematiksel işlemlere dönüştürülür. Bu işlemleri
yapan bölüme ALU (Arithmetic Logic Unit) denir. Bunun
dışında işlemcide veriyolları, çeşitli kontrol ve denetleme
bileşenleri bulunur.

4.2. İşlemcinin Temel Bileşenleri
4.2.1. Çekirdek (Core)
Komut çalıştırma işlemlerini yapan bölümdür. Çalıştırma birimi (execution unit) olarak
da bilinir. Bu ünite komutları çalıştırır ve pipeline (iş hattı) denen yollarla beslenip tamsayıları
kullanarak okuma, değiştirme ve komut çalıştırma işlemlerini yapar.
 ALU (Arithmetic Logic Unit-Aritmetik Mantık Birimi): İşlemci tarafından
gerçekleştirilecek matematiksel ve mantıksal işlemlerin yapıldığı bölümdür. İşlemcinin en
önemli kısmını oluşturur. Gelişmiş işlemcilerde noktadan sonraki sayılar için matematiksel
işlem yapan FPU (Floating Point Unit-Kayan nokta ünitesi) birimi bulunmaktadır. Bu ünite
tamsayı olmayan floating point (kayar nokta) hesaplamalarından sorumludur.
 Register ve counter (Kaydedici ve Sayaçlar): Programların gerektiği durumlarda
mikroişlemcinin kullandığı dâhili geçici hafızalara kaydedici (register) denir. Sayaçlar ise
program adresi ve yığın adresi gibi bilgileri saklayan hafıza hücreleridir. Kaydedicilere
yazmaçta denilmektedir. Yazmaçlar üzerinde işlem yapılacak verileri tutarlar.
 Program counter (PC): Bu birim içinde çalıştırılacak bir sonraki komutun
hafızadaki adresini bulundurur. Bu komutun çalıştırılma zamanı geldiğinde kontrol ünitesi
komutu işlenmek üzere hafızadan alır ve işlemci üzerindeki Instruction Register (komut
kaydedici) denen bölüme işlenmek üzere aktarır.

 Status register (SR): Komut işlendikten sonra hesaplamayı yapan birim Status
Register (SR) denen yazmacın değerini değiştirir, bu yazmaçta bir önceki işlemin sonucu
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saklıdır. Kontrol ünitesi bu yazmaçtaki değeri kullanarak sonuca göre gerekli komutları
çalıştırabilir.

4.2.2. Kontrol Birimi
İşlemciye gönderilen komutların çözülüp (komutun ne anlama geldiğinin tanımlanması)
işletilmesini sağlar. İşlemci içindeki birimlerin ve dışındaki birimlerin eş zamanlı olarak
çalışmasını sağlayan kontrol sinyalleri bu birim tarafından üretilir. Kontrol Ünitesinde Komut
kaydedici (İnstruction Register-IR) ve Komut çözücü (İnstruction Decoder -İD) bulunur.
 Branch predictor: Bu ünite bir program çalışırken başka bir satıra atlayacağı
zaman hangi satırların işleme konacağını tahmin etmeye çalışarak Prefetch ve Decode
ünitelerine hız kazandırmaya çalışır. Prefetch, komutların bellekten ne zaman çağrılacağına
karar verir ve komutları Decode (çözüm) ünitesine doğru sırayla gönderir. Decode, kompleks
makina dili komutlarını ALU'nun ve registerlerin kullanabileceği basit komutlara dönüştürür.

4.2.3. Ön Bellek (Cache)
Sistem belleğinden gelen veriler, çoğunlukla CPU'nun hızına yetişemez. Bu problemi
çözmek için CPU içinde yüksek hızlı hafızalar bulunur, buna ön bellek denir. Ön bellek
çalışmakta olan programa ait komutların, verilerin geçici olarak saklandığı yüksek hızlı
hafızalardır.
 L1 ön bellek (cache): Önemli kodlar ve veriler bellekten buraya kopyalanır ve
işlemci bunlara daha hızlı ulaşabilir. Kodlar için olan Code cache ve veriler için olan Data cache
olmak üzere ikiye ayrılır. Kapasitesi 2 KB ile 256 KB arasında değişir.
 L2 ön bellek (cache): L1 belleklerine göre kapasiteleri 256 KB ile 2 MB arasında
değişir. Başlangıçta L2 önbellek anakart üzerinde işlemciye yakın bir yerde yer almaktaydı.
Daha sonra slot işlemciler ortaya çıkınca işlemci çekirdeğinin üzerinde kartuş şeklindeki
paketlerde yer aldı. Bununla beraber çekirdeğin dışında ve işlemciyle aynı yapıda kullanılmaya
başlandı. Bu kısa geçiş döneminden sonraysa L2 önbellek işlemci çekirdeklerine entegre edildi.
 L3 ön bellek (cache): L3 ön belleklerinin kapasiteleri 2MB ile 256 MB arasında
değişir. Yeni bir teknolojidir. Çok çekirdekli işlemcilerde bütün çekirdeklere tek bir bellekle
hizmet vermek akıllıca bir yaklaşım olacağı düşüncesiyle geliştirilmiştir.

4.2.4. İletişim Yolları
İşlemciler, bilgisayarı yönetmek ve kontrol etmek için iletişim yollarını kullanır. Hem
işlemci içerisinde hem de işlemciyle diğer birimler arasında iletişim hatları bulunmaktadır.
İletişim hatları, üzerinden elektrik sinyali geçebilecek iletken hatlardır. Bu hatların sayısı
işlemci modeline göre değişir.
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 BUS interface (Yol arayüzü): İşlemciye veri-kod karışımı olan bilgileri getirir.
Bunları ayırarak işlemcinin ünitelerini kullanmasını sağlar ve sonuçları tekrar birleştirerek
dışarı yollar. Bu ara yüzün genişliği işlemcinin adresleyebileceği hafızayı belirler. Örneğin 32
bitlik hafıza genişliğine sahip bir işlemci 4 GB hafızayı adresleyebilir ve bu hafızadan aynı
anda 32 bit üzerinde işlem yapabilir. Günümüzde masaüstü pazarına 32 bitlik işlemciler
hakimken sunucu uygulamaları ve bilimsel çalışmalar için de 64 bitlik işlemciler yaygın olarak
kullanılır.
 Adres yolu (Address Buses): İşlemcinin bilgi yazacağı veya okuyacağı her hafıza
hücresinin ve çevre birimlerinin bir adresi vardır. İşlemci, bu adresleri bu birimlere ulaşmak
için kullanır. Adresler, ikilik sayı gruplarından oluşur. Bir işlemcinin ulaşabileceği maksimum
adres sayısı, adres yolundaki hat sayısı ile ilişkilidir. Adres yolunu çoğunlukla işlemci kullanır.
Bu yüzden adres yolunun tek yönlü olduğu söylenebilir ama yeni teknolojilerde çift yönlüdür.
 Veri yolu (Data Buses): İşlemci, hafıza elemanları ve çevresel birimlerle çift yönlü
veri akışını sağlar. Birbirine paralel iletken hat sayısı veri yolunun kaç bitlik olduğunu gösterir.
Örneğin, iletken hat sayısı 64 olan veri yolu 64 bitliktir. Yüksek bit sayısına sahip veri yolları
olması sistemin daha hızlı çalışması anlamına gelir.
 Kontrol yolu (Control Buses): İşlemcinin diğer birimleri yönetmek ve
senkronizasyon (eş zamanlama) sağlamak amacı ile kullandığı sinyallerin gönderildiği yoldur.
Burada bellek okuma-yazma sinyalleri, kesme sinyalleri ve clock (saat) sinyalleri iletilir.
İşlemci her saniyede milyonlarca, hatta milyarlarca komutu işleyebilir. Sabit disk,
işlemcinin komut işleme hızına yetişemez. Bu sorunu ortadan kaldırmak için programlar sabit
diskten alınarak RAM e yüklenir. RAM’den de işlemciye aktarılır. Verinin sabit disk, RAM ve
işlemci arasındaki akışı tek yönlü bir işlem değildir. İşlemcinin yaptığı işlemler sonucunda
ürettiği veriler de işlemciden, RAM’e ve oradan da sabit diske alınarak, sabit diskte tutulur.

4.2.5. İşlemci Hızı
Bir işlemcideki bütün elemanlar saat vuruşlarıyla çalışır. Saat hızı bir işlemcinin
saniyede ne kadar çevrim yapabileceğini belirler. Saat hızı 200 MHz olan bir işlemci kendi
içinde saniyede 200 çevrim yapabilir. Her çevrimde işlemcinin ne kadar işlem yapabileceği
işlemcinin yapısına göre değişir. Bu saat vuruşları anakart üzerindeki Clock Generator denen
yongayla üretilir. Bu yonganın içinde çok hassas kristaller vardır. Bu kristallerin titreşimleri
saat vuruşlarını oluşturur. CPU dışında diğer bileşenler için de kristaller mevcuttur.
Bu saat kristali sistem hızını FSB (Front Side Bus) belirler. FSB, anakarttaki kuzey
köprüsü ile işlemci arasındaki veri yoludur. Saatin her palsi, saniyede milyon veya milyar
devirle ölçülür. Saniyedeki tek devirin ölçüsü Hertz'dir.
1 Hertz (Hz) = Saniyede 1 çevrim 1 Megahertz (MHz) = Saniyede 1.000.000 çevrim 1
Gigahertz (GHz) = Saniyede 1.000.000.000 çevrim
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İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı olarak
tanımlanmaktadır. Bir saniyede yapılan milyon adet işlem MHz (Megahertz) olarak tanımlanır
ve temel hız ölçüsüdür ancak günümüz işlemcileri saniyede milyar işlem yapmaya başlamış ve
hızı Ghz (Gigahertz) seviyesine yükselmiştir.
Sistem Hızı (FSB)

Çarpan

100 Mhz

18

100 Mhz

30

133 Mhz

15

133 Mhz

18

200 Mhz

11

İşlemci Hızı
1800 Mhz = 1.8
GHz
3000 Mhz = 3.0
Ghz
1995 Mhz = 2.0
Ghz
2394 Mhz = 2.4
Ghz
2200 Mhz = 2.2
Ghz

Sistem kristalinden alınan dış hız ile işlemcinin çarpan değeri çarpılarak işlemcinin saat
hızı ( CPU Hızı) bulunur. Sistem hızı, tüm sistemin birlikte uyum içerisinde çalışması için
gerekli olan ritmi verir. Modern bir işlemci, sistem hızının çarpanları kadar hızlı çalışır. Örneğin
100 Mhz sistem hızına sahip bir sistemde 1.8 Ghz hızında çalışan bir işlemci, 18 çarpanını
kullanıyor demektir.
Üreticiler, işlemci hızını artırmak için çeşitli yollar izlemişlerdir. Birincisi, bir tek
işlemci modeli üretiminde uğraşarak hızını artırmışlardır. İkincisi, işlemcinin fiziksel boyutunu
küçültüp, işlemciyi çalıştırabilmek için gereken voltaj miktarını, dolayısıyla da işlemci ısısını
azaltmışlardır. İşlemciden çıkan ısıyı azaltmanın verdiği avantajla da aşırı ısınmadan
korkmaksızın işlemcinin çekirdek hızını yükseltmişlerdir.
İşlemcin tek başına hızlı olması sadece işlemci içindeki işlemlerde etkilidir. İşlemcinin
kendi içinde çalışma hızı, çevre birimleri ve iletişim hatlarına göre çok hızlıdır. İşlemci çevre
birimleri ile iletişim kurarken onların hızlarına uymak zorundadır. Bir işlemci sisteminin hızlı
olabilmesi için işlemci dışındaki diğer birimlerin de hızlı olması gerekir.

4.2.6. Overclock (Hız Aşımı, Hız Aşırtma)
Hız aşımı (overclock), işlemcinin üreticinin etikette belirlediği hız değerinden yüksek
değerlerde çalıştırılması işlemidir. Anakartta ayar değişiklikleriyle işlemcinin hızı artırılabilir.
Sistem hızı (FSB), çarpan ve voltaj değerlerinde yapılan değişikliklerle işlemci hızı artırılabilir.
Örneğin FSB'si 100 Mhz, saat çarpanı 20 olan bir bilgisayarda 20*100=2000 Mhz
işlemci hızıdır. FSB değeri 133 Mhz yapılırsa 133*20=2660 Mhz=2.66 Ghz işlemci hızı elde
edilir. İşlemcilerde overclock işlemi yapıldığında, işlemciyle beraber diğer sistem bileşenlerinin
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de hızlı çalışması gerekir. Bu durum donanımların zorlanması ve ömürlerinin kısalması
anlamına geliyor. Fakat teknolojik gelişmeleri takip etmek için zaten birkaç senede bilgisayarı
değiştirmek gerekiyor diye düşünenler hız aşımını tercih edebilir.
Hız aşımı işlemiyle işlemci hızı bir noktaya kadar artırılabilir. Belli bir hız değerinden
sonra bilgisayar kilitlenmeleri, hatalar, hatta işlemci yanmaları gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu durum, yükseltilen hızda işlemcinin kararlı çalışmadığını gösterir. Hız aşımı yapılmış
sistemlerde işlemci daha fazla ısı üreteceğinden bu durumlarda soğutma sistemi daha da önem
kazanmaktadır.

4.3. İşlemci Özellikleri
 Komut Seti: Mikroişlemciler kendilerine has komut setlerini kullanırlar. Bununla
beraber programlama dillerinin komutlarını da çalıştırırlar.
 Clock Speed (saat hızı): Megahertz (MHz) olarak ölçülen bu hız, işlemcinin
hızıdır. 1MHz=saniyede 1milyon işleme eşittir. Saniyede yapılan işlemcilerin tamamı işlemci
hızı işe belirlenir
 Hız Faktörleri: Bilgisayarın hızını birden fazla faktör belirler. Bunlardan birsi ve
en önemlisi CPU hızıdır. İşlemci hızını belirleyen faktörler ise; sistem saat hızı, veri yolu
genişliği ve kelime uzunluğudur.
 Sistem Saat Hızı (System Clock Rate): Senkron olarak işlemleri yapmak için
elektronik bir darbenin hızıdır. Bu hız MHz olarak ölçülür. Hız arttıkça, hıza bağlı olarak
saniyede yapılacak işlem miktarı da artar.
 Veri Yolu Genişliği (Bus Width): işlemcinin bir anda belleğe ve diğer giriş – çıkış
aygıtlarına iletebildiği veri miktarını tanımlar. Veri yolları; 8, 16, 32, 64 ve 128 bit olabilir.
 Kelime Uzunluğu (Word Size): işlemcinin bir anda işlediği veri kümesidir.
İşlemciler; 8, 16, 32 ve 64 bit olabilir.

İşlemci Çeşitleri
Eskiden işlemciler anakarta sabitlenmiş olarak üretiliyordu. İşlemci veya anakart
arızalandığında onların birbirinden bağımsız olarak test veya tamir edilmesini mümkün
olmuyordu. Ayrıca var olan işlemciyi yenisiyle değiştirmek de zor oluyordu. Bu nedenle
işlemcinin anakarta takılıp sökülmesini sağlayan işlemci yuvaları geliştirildi. İşlemciler
anakarta takılma şekillerine göre isimlendirilen soket ve slot olmak üzere iki şekle sahiptir.
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4.3.1. Soket İşlemci
Kare şeklinde üretilmiş işlemci modelidir. Üst yüzeyinde marka ve model isimleri
bulunur. Alt yüzeyinde ise işlemcinin türüne göre çok sayıda pin veya iletim noktası bulunur.
Takıldıkları anakarta bir mandal/kilit yardımı ile tutturulurlar. Anakarttaki sokete uygun
işlemci seçilmelidir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi anakartta LGA soket varsaişlemci de
LGA soket işlemci olmalıdır. Başka bir örnek vermek gerekirse anakartta soket 939 varsa
işlemci de 939 pinli işlemci olmalıdır.

4.3.2. Slot İşlemci
Diklemesine anakartın üzerine monte edilirler. Dikdörtgen bir kart şeklinde üretilen
işlemci modelidir. Kimi işlemci bileşenleri kart üzerindedir. Kartın alt kısmında bulunan
bağlantı noktaları ile ana karta bağlanır. İşlemcinin korunması için dış kılıfı vardır. Kılıfın yan
yüzeylerine soğutucu takılmaktadır. Slot işlemcilerin üretimi durdurulmuştur.

4.4. İşlemci Teknolojileri
İşlemci teknolojileri, işlemcilerin gelişmesinde önemli etkenlerden biridir. MMX
teknolojisi ile multimedya özelliği işlemcilere eklenmiştir. 3D (Three Dimensions = üç boyutlu)
komutları sayesinde ileri grafik, akışkan (streaming) ses ve video işlemlerinde başarılı
olunmuştur. Bu teknoloji sonraki işlemcilerde de kullanılmıştır.
Teknolojinin gelişmesiyle FSB (Front Side Bus) dışında üçüncü nesil veri yolları
geliştirildi. Ayrıca HT-Link ( Hyper Transport) üçüncü nesil veri yolu teknolojisini geliştirildi.
Yeni nesil işlemciler ile bellek kontrolcüsünü işlemcinin içine entegre edildi ve QPI-Link
(Quickpath interconnect ) üçüncü nesil veri yolu teknolojisini kullanmaya başlandı.

4.4.1. HT (Hyper Threading) Teknolojisi
Hyper-Threading teknolojisi, tek bir fiziksel işlemcinin çok sayıda komut zincirini eş
zamanlı olarak işlemesi ile performans artışı sağlamasıdır. Hyper-Threading teknolojisine sahip
olan bir işlemci, mantıksal olarak iki adet işlemciden oluşmaktadır. Her bir işlemci fiziksel
olarak aynı chip üzerinde bulunmasına rağmen farklı komut zincirlerini işleyebilir. Geleneksel
iki farklı fiziksel işlemci kullanan sistemlerin aksine Hyper-Threading teknolojisinde,
mantıksal işlemciler tek bir işlemci kaynağını (sistem veri yolu, bellek) paylaşırlar. Bu yüzden
Hyper-Threading mimarisine sahip bir işlemci, işletim sistemine iki işlemcili bir sistem gibi
görünmesine rağmen iki gerçek fiziksel işlemcinin sağladığı performansı vermeyecektir.
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HT teknolojisi, bu teknolojiyi destekleyen işlemci, chipset, sistem BIOS'u ve işletim
sistemine sahip bilgisayar sistemlerini gerektirir. İşletim sistemlerinin eski sürümleri HT'yi
desteklemediği için, bu işletim sistemi yüklü olan bir bilgisayarda HT'nin getirdiği
performanstan yararlanılamaz. HT teknolojisinden yararlanmanız kullandığınız donanım ve
yazılıma bağlıdır.
HT teknolojisi olmayan işlemcide birinci iş parçacığı işlendikten sonra ikinci iş
parçacığı işlenmeye başlanırken, HT teknolojili işlemci de iki iş parçacığı birlikte işlenebilir.
Bu teknoloji yeni nesil işlemcilerde kullanılan bir teknolojidir. Tek bir çekirdekte iki
işlemin aynı anda yapılması işlemcilerde performans artışı sağlar.

4.4.2. Çift Çekirdekli İşlemciler (Dual-core Processors)
Çift çekirdekli işlemci, tek bir fiziksel işlemci içinde aynı frekansta çalışan iki tam
yürütme/çalıştırma biriminden (çekirdek) oluşur. Her iki çekirdek de aynı paketi, aynı chipset
ve belleği kullanır. İki çekirdeğin olması, aynı anda çoklu uygulama ve çalıştırma olanağı
sağlar.

Çift çekirdek işlemci tabanlı bir bilgisayar, bilgisayarın özelliklerine daha yüksek
kapasite ve eşzamanlı bilgi işlem gibi performansını artıran ek kaynaklar sunduğu için yeni
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bilgi işlem deneyimleri sunar. Kullanıcılara sunulan en önemli avantaj, işlemcinin içindeki
çekirdek adedinin iki katına çıkartılarak bilgisayarın performansının artırılması, bilgi işlem
kaynaklarının önemli ölçüde artırılması, daha hızlı yanıt süresi, daha yüksek kademeli işlem
kapasitesi ve paralel bilgi işlem özelliklerinin sunulmasıdır. Çift çekirdek işlemci tabanlı bir
bilgisayar kullanıcılara içerik oluşturma ve yüksek kapasite gerektiren işlemleri uygulamanın
yanı sıra birden fazla görevi eşzamanlı gerçekleştirmek için gerekli esnekliği ve performansı da
sunar.
Çift çekirdek teknolojisi, aynı işlemci üzerinde çift işlemci çekirdeği kullanılarak
performansı arttırmakta, HT teknolojisi ile beraber kullanıldığında ise sistem performansı
inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Başka bir deyişle, çift çekirdekli işlemcilerde de çekirdekler
kendi başlarına HT sahibi olabilmektedirler. Yani makine çalıştırıldığında iki gerçek çekirdeğin
ikişer sanal simetrik işlemci özelliğine sahip çekirdekler olarak toplam dört işlemci görülür.

4.4.3. Centrino Teknolojisi
Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen bir teknolojidir. Bu teknoloji, daha az güç kullanıp
daha az ısınmayı, işlemci boyutunu küçülterek dizüstü bilgisayar boyutlarını da küçültmeyi, pil
kullanım süresini artırmayı, kablosuz internete girmeyi ve daha yüksek performans sağlamayı
amaçlayan bir teknolojidir.

4.4.4. Smart Ön Bellek Teknolojisi
Yeni nesil işlemcinin her bir çekirdeğinde L1 ve L2 olmak üzere 1 MB kadar ön bellek
vardır. Bu bellek teknolojileri önceki işlemci ailelerinde mevcut olan bir ön bellek
teknolojisiydi. Yeni nesil işlemcinin farkı, bu L1 ve L2 ye ek olarak L3 adı altında 8 MB'lık bir
ön bellek daha eklenmiş olmasıdır. Bu L3 ön belleği smart ön bellek olarak ifade edilmektedir.

4.4.5. Turbo Boost Teknolojisi
Turbo Boost teknolojisi, çeşitli faktörleri dikkate alarak daha iyi bir performans artışı
sağlar. Otomatik overclock sistemi olarak ifade edilebilir. Bu teknoloji sayesinde 2.6 Ghz
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olarak aldığınız bir işlemci, kullandığınız yazılıma göre otomatik olarak performansınızı 3.0
Ghz e kadar arttırabilir. Bu artış işlemcinizin modeline göre değişir.
Hız artırma olayı değişik faktörlerden etkilenir. Bu faktörler, çekirdek sayısı, tahmini
güç tüketimi, çekilen tahmini akım miktarı ve işlemci sıcaklığıdır. Turbo Boost teknolojisi,
işlemcinin anlık olarak performans artışı göstererek mevcut enerjisini işlemciye zarar vermeden
daha üst seviyeye taşıyarak muazzam bir performans artışı sağlayacaktır.

Four-Core Turbo

Oual-Core Turbo

Single-Core Turbo

4.4.6. Quick Paht ve HT-Link Teknolojileri
Bu teknolojiler, RAM ile CPU arasındaki veri yolu teknolojileridirler. İlk başlarda FSB
olarak ifade edilen bu teknolojiler, kuzey köprüsü üzerinde bulunan veri denetleyicisinin
işlemcinin içine alınması ile Quick Paht teknolojisi olarak adlandırılmıştır. HT-Link teknolojisi,
2001 yılından beri kullanılan bir teknolojidir.
Bu teknolojiler ekran kartından ve RAM'den gelen verileri işlemciye ileten yoldaki
düzeni sağlayan teknolojidir. Önceden, kuzey köprüsü üzerinden veri denetlerken FSB adı
kullanılıyordu. Şimdi ise yeni nesil işlemcilerle birlikte işlemcinin içine girmiş oldu. Birimi
GTS ya da QPI diye geçmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 4. haftasında; işlemci ve mikroişlemci kavramını öğrenmiş olduk. Bu
bölümde, işlem birimleri konusu İşlemci, İşlemcinin görevi, İşlemcinin Görevi, İşlemci Nasıl
Çalışır, Mikroişlemciler Nasıl Çalışır, İşlemcinin Temel Bileşenleri, Çekirdek (Core), Kontrol
Birimi, Ön Bellek (Cache), İletişim Yolları, İşlemci Hızı, Overclock (Hız Aşımı, Hız Aşırtma),
İşlemci Özellikleri, İşlemci Çeşitleri, Soket İşlemci, Slot İşlemci, İşlemci Teknolojileri, HT
(Hyper Threading) Teknolojisi, Çift Çekirdekli İşlemciler (Dual-core Processors), Centrino
Teknolojisi, Smart Ön Bellek Teknolojisi, Turbo Boost Teknolojisi, Quick Paht ve HT-Link
Teknolojileri başlıkları altında ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bilgisayarda veri işleyen, yazılım komutlarını yürüten ve bilgilerin hangi birime
gideceğine karar veren birime ne ad verilir?
a) Anakart
b) RAM
c) Harddisk
d) İşlemci
e) Veriyolu
2) Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin görevleri arasında yer almaz.
a) Mikro işlemci kendi içindeki ALU birimini kullanarak matematiksel ve mantıksal
işlemleri yapar
b) İşlemci bellek bölgesindeki verilerin yerlerinin değiştirilmesini sağlar
c) Kendine gönderilen komutlara göre hareket eder ve yeni görevleri başlatır
d) Merkezi işlem birimi olarak görev yapmak
e) Verileri geçici olarak üzerinde tutmak
3) Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin bileşenlerinden değildir?
a) Çekirdek / Kontrol Birimi / Ön Bellek
b) Çekirdek / Kontrol Birimi / Arka Bellek
c) Kontrol Birimi / Ön Bellek / Kontrol Yolu
d) Veri Yolu / Çekirdek / Bellek
e) Çekirdek / Bellek / Ön Kontrol Birimi

85

4) Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin özellikleri arasında yer almaz?
a) Komut seti
b) Clock Speed
c) Sistem Saat hızı
d) Veri yolu genişliği
e) Soket kontrolü
5) Aşağıdakilerden hangisi işlemci çeşitleri arasındadır?
a) Kat İşlemci / Klat İşlemci
b) Soket İşemci / Slot İşlemci
c) Soket İşlemci / Somut İşlemci
d) Soket İşlemci / Cnos İşlemci
e) Soket İşlemci / Komut İşlemci
6) Aşağıdakilerden hangisi işlemci teknolojileri arasında yer almaz?
a) HT (Hyper Threading) Teknolojisi
b) Çift Çekirdekli İşlemciler (Dual-core Processors)
c) Centermino Teknolojisi
d) Turbo Boost Teknolojisi
e) Smart Ön Bellek Teknolojisi
7) Aşağıdakilerden hangisi işlemci ön bellek teknolojileri arasında yer almaz?
a) L1 Ön Bellek, L2 Ön Bellek, L3 Ön Bellek
b) L2 Ön Bellek, L3 Ön Bellek, L4 Ön Bellek
c) L1 Ön Bellek, L4 Ön Bellek, L5 Ön Bellek
d) L1 Ön Bellek, L5 Ön Bellek, L8 Ön Bellek
e) L1 Ön Bellek, L6 Ön Bellek, L9 Ön Bellek
86

8) Aşağıdakilerden hangisi işlemci çekirdeğinin özellikleri arasında yer almaz?
a) ALU (Arithmetic Logic Unit-Aritmetik Mantık Birimi)
b) Register ve counter (Kaydedici ve Sayaçlar)
c) Transept counter (TC)
d) Program counter (PC)
e) Status Register (SR)
9) Bir mikroişlemcili otomasyon sisteminde aşağıdakilerden hangisi yardımcı eleman
olarak kullanılır.
a) Input (Giriş), Output (Çıkış), Memory (bellek)
b) İşlemci (Veri işleme), Output (Çıkış), Memory (bellek)
c) RAM (bellek), Output (Çıkış), Memory (bellek)
d) HDD (harddisk), Printer (Çıkış), Manyetik (bellek)
e) Input (Giriş), Yazıcı (Çıkış), Memory (bellek)
10) Aşağıdakilerden hangisi daha az güç kullanıp daha az ısınmayı, işlemci boyutunu
küçülterek dizüstü bilgisayar boyutlarını da küçültmeyi, pil kullanım süresini artırmayı,
kablosuz internete girmeyi ve daha yüksek performans sağlamayı amaçlayan bir teknolojidir?
a) Centrino Teknolojisi
b) Smart Ön Bellek Teknolojisi
c) Çift Çekirdekli İşlemciler
d) HT (Hyper Threading) Teknolojisi
e) İşlemci Teknolojileri

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)e, 5) 6)c, 7) ,8)c, 9)a, 10)a
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5. BİLGİSAYAR GÜCÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. BİLGİSAYAR GÜCÜ
5.1. Sistem Birimi
5.2. Donanım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir bilgisayar sisteminde bilgisayarın gücünü oluşturan donanım ve yazılım
sistemleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bilgisayar Gücü

Sistem Birimi

Donanım

Kazanım
Bilgisayarın gücünü
belirleyen nitelikleri
öğrenmek.
Bilgisayarın sistem
birimlerini öğremek.
Bilgisayarın fiziksel gücünü
belirleyen donanım
özelliklerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sistem Birimi



Donanım



Yazılım



İşlemci
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Giriş
İçinde bulunduğumuz yüzyılın beraberinde getirdiği çok hızlı bilimsel teknolojik ve
ticari faaliyetlerin yoğunluğu bilgisayarların kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu
sayede, amansız bir yarış içinde mücadele eden sanayi ve bilim sektörlerinin en büyük
destekçilerinden biri de bilgisayarlar olmuştur.
Dersimizin 5. Haftasında bilgisayar gücü, sistem birimi ve donanım oluşturan kavramlar
ele alınacaktır.
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5. Bilgisayar Gücü
Bilgisayar; aldığı verileri (bilgileri), önceden yüklenmiş belirli programlara göre,
mantıksal ve aritmetiksel işlemleri kullanarak işleyen, bilginin sonucunu çıkartan ve bu verileri
uygun ortamlarda saklayabilen ve yine istenildiğinde geri getirebilen elektronik bir cihazdır.
Bilgisayarın gücü genellikle üç birim ile ölçülür: RAM kapasitesi, kelime boyutu ve işlemci
hızı.
RAM kapasitesi: Kişisel bilgisayarlardaki programların çalışabilmesi için en az 256
MB civarında bellek gerekmektedir. Günümüzde anabilgisayarların ve süper bilgisayarların
bellekleri GB ve hatta TB seviyesindedir.
Kelime boyutu: Yazaçlarda saklanabilen, bir defada işlenebilen ve merkezi işlem
birimi, bellek ve yazaçları birbirine bağlayan iç (yerel) veri yolundan bir defada gönderilebilen
bit sayısıdır.
Bit sayısının fazla olması bilgisayarın daha hızlı olması anlamına gelir. Diğer her şeyin
eşit olması durumunda, 8 bit kelime boyutlu bir bilgisayar bir defada 1 bayt İşlerken, 32 bit
kelime boyutlu bir bilgisayar bir defada 4 bayt işleyebilir. Bu da, 32 bit bilgisayarın 8 bit
bilgisayardan yaklaşık 4 kat daha hızlı olması anlamına gelir. Genişleme veriyolu kapasitesi de
kelime boyutu ile ölçülür.
Genişleme veriyolları, işlemci, RAM ve yazaçları bilgisayarın çevre aygıtlarına
bağlarlar. Diğer bir deyişle, bir işlemciyi bir defada kaç bit işleyebileceği ve bir defada kaç bit
gönderebileceği veya alabileceği ile nitelendirebiliriz.
Örneğin, 32 bit yerel veriyolu ve 16 bit genişleme yolu bulunan bir bilgisayar bir defada
işlediği veriyi iki defada alabilir veya gönderebilir. Bu yüzden giriş/çıkış işlemlerinin,
işlemcinin hızına ayak uyduramayarak bilgisayarı yavaşlatması söz konusu olabilir.
İşlemci hızı: Her bilgisayarın bir sistem saati vardır. Bu zamanlama devresi bilgisayarın
açılmasıyla beraber çalışmaya başlar. Sistem saati İşlemlerin hangi hızda yapılacağını belirler.
İşlemcinin hızını ayarlayan bir dizi sayısal vuruş akımını sağlamak için kuartz bir
kristalin sabit titreşimlerini kullanır. Bu titreşime, saat çevrimi veya makine çevrimi adı verilir.
Saat daha hızlı olursa, bilgisayarın iç devrelerin kaldırabildiği noktaya kadar İşleme hızı da
artar.
Kişisel bilgisayar hızları genellikle megahertz (MHz) veya gigahertz (GHz) cinsinden
ifade edilir.
1 MHz saniyede l milyon, I GHz saniyede 1 milyar titreşimi belirtir. Bir komut çevrimi,
işlenen komutların karmaşıklığına göre bir kaç saat çevriminde tamamlanır. İşlemci hızları,
günümüzde milyonlar düzeyinde olan, saniyede İşlenen komut sayısına göre de ölçülebilir.
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MIPS (Millions of Instructions Per Second - saniyedeki milyon komut sayısı)
bilgisayarın işlem hız ölçüsüdür. Süper bilgisayar İşleme hızları ise flops (floating-point
operations per second - saniyedeki ondalık sayı işlemi) bİrimiyle ölçülür.
Günümüz süper bilgisayarları tflops hızlarında çalışırlarken, kişisel bilgisayarlar gfiops
hızına yeni ulaşmıştır. Bu üç ölçü birimi arasında genel bİr matematiksel İlİşki kurmak zordur.
Günümüzde paralel işleme teknolojilerindeki gelişmelerle P4 1.5 GHz İşlemci, 1,5
milyar saat hızıyla çalışırken 2866 MIPS başarımıyla saniyede yaklaşık 2,9 milyar komut ve
882 mflops başarımıyla saniyede yaklaşık 900 milyon ondalık sayı komutu işlemektedir. Yani
her saat vuruşunda yaklaşık iki komut ve her iki saat vuruşunda bir ondalık sayı komutu
işlemektedir.

5.1. Sistem Birimi
Bir kişisel bilgisayarın bileşenlerini içinde barındıran kasa sistem birimi olarak
adlandırılır. Sistem birimi, klavye, fare, yazıcı ve monitör gibi çevre bileşenleri İçermez, Sistem
birimi, aşağıdaki bileşenleri içerir.
Bilgisayar temel olarak donanım ve yazılım olmak üzere 2 yapıda ele alınmaktadır.
• Donanım (Hardware): Bilgisayarın fiziksel yapısını oluşturan parçalardır. Başka bir
ifade ile donanım, bilgisayarı oluşturan mekanik ve elektronik parçaların tümüdür.
• Yazılım (Software): Donanımsal parçaların çalışma ve işlemleri gerçekleştirme
prosedürlerini belirleyen ve kullanıcı ile iletişimini sağlayan yapıdır. Bilgisayarın hem çalışma
prosedürlerini belirleyen hemde kullanıcı ve diğer programların donanım ile iletişimini
sağlayan işletim sistemleri yazılım yapısında ele alınmaktadır. Ayrıca bir işlemi yapmak için
bilgisayara kurulan tüm programlar da yazılım olarak adlandırılmaktadır.
Yalnız donanım ile bilgisayar sistemi, bir hurda yığınından başka bir şey değildir.
Bilgisayarın insan için kullanılabilir olmasını yazılım sağlar. Yazılım (ya da programlar), belirli
bir görevin nasıl yapılacağını bilgisayara bildiren komutlardır. Yazılım olmasaydı, bütün
İnsanların makine dilini bilmesi ve bilgisayarı bu yolla kullanması gerekirdi. İnsanlar, bir sürü
0 ve l'den oluşan komutları ezberlemek durumunda kalırdı.
Yazılım elde etme seçenekleri şunlardır:
Ticari yazılım: Genel bir amaca hizmet etmek için satmak amacıyla yazılmış, telif
hakkı bulunan yazılımdır. Telif hakkı, bir fikir ve sanat eserinin hak sahibinden İzin alınmadan
kopyalanmasının yasak olmasıdır. Yazılım üreticileri, yazılımın kendisini değil, lisansını
satarlar.

95

Lisans anlaşmasına göre, kullanıcılar yazılımı kopyalayamazlar ve genellikle yazılım
tek kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bazı yazılım lisansları çok kullanıcılar için, hatta tüm
şirket (site license) için bile olabilir.
Bu durumlarda, kaç lisans alındıysa, yazılım o sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilir;
ya da şirket için alındıysa, şirkette bulunan tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
Telifsiz yazılım (public domain): Telifi olmayan ve herkes tarafından kopyalanabilen
programlardır. Bu programları yazan kişiler, programlarını kamuya bağışlamışlardır.
Genellikle Internet üzerinden dağıtılır.
Deneme yazılımı (shareware): Telifi olan ve ücretsiz olarak dağıtılan, ancak belli
deneme kullanım süresinden sonra kullanıma devam etmek için belli bir ödemenin yapılmasını
gerektiren yazılımlardır. Genellikle Internet üzerinden dağıtılır.
Ücretsiz yazılım (freeware): Telifi olan ve ücretsiz programlardır. İnternet üzerinden
dağıtılırlar.
Kira yazılım (rentalware): Uygulama hizmet sağlayıcı şirketlerin Internet üzerinden
kiraladıkları yazılımlardır.
Ismarlama yazılım (custom): Bir şirketin kendi gereksinimine uygun olarak şirket
dışında bir yazılım üretici firmaya veya şirket içinde çalışanlara hazırlattığı yazılımdır.
Korsan yazılım: Telif hakkı ödemeden, yasa dışı yollarla elde edilen yazılımdır.
Internet'ten indirmek veya tanıdıktan kopyalamak yoluyla elde edilir. Ancak kullanımı suçtur
ve ceza gerektirir.
Sistem Yazılımı
Sistem yazılımı, genellikle bilgisayar satın alındığında yüklü olarak gelen, kullanıcı ve
diğer programların bilgisayar ile etkileşimini sağlayan yazılımlardır.
Sistem yazılımı, genel olarak dört bileşenden oluşur:
1.

İşletim sistemi: Sistem yazılımının temel bileşenidir.

2.

Aygıt sürücüler: Bilgisayar sistemi çevre aygıtlarının kullanımını sağlar.

3. Yardımcı programlar: Bilgisayar sisteminde varolan programları destekleyen,
işlevlerini zenginleştiren ve genişleten programlardır.
4. Dil çevirmenleri: Programcılar tarafından yazılan komutları bilgisayarın
anlayabileceği makine diline çeviren programlardır.
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5.2. Donanım
Bilgisayarı oluşturan donanımsal parçalar şunlardır:
Ana Kart (Mainboard / Motherboard)
Ana kart bilgisayarın donanımsal parçalarının birbirleri ile iletişimlerini sağlayan baskı
devreli veri yoludur. Bu baskı devreli kart Merkezi İşlem Biriminin (CPU) diğer tüm birimler
ile iletişimini sağlamaktadır.
Bilgisayarlarda Merkezi İşlem Birimi, Bellek (RAM) ve diğer birimler anakarta bağlı
olarak çalışmaktadırlar. Diğer birimler örneğin veri depolama üniteleri, ekran ve ses kartları
gibi parçalar kablo veya takılabilir (plug‐in) kart olarak anakarta bağlanabildikleri gibi yerleşik
(on board) sistemlerde bazı çevre birimler anakart üzerinde bütünleşik olarak da
bulunabilmektedirler.
Anakartın en önemli parçası Merkezi İşlem Birimini destekleyen yonga seti (chipset)dir.
Yonga seti, Merkezi İşlem birimi, veri yolları ve diğer parçaların iletişimini koordine eden bir
mikroişlemcidir. Anakartın özelliklerini ve kapasitesini belirleyen parçadır.
Merkezi İşlem Birimi / İşlemci (CPU / Processor)
Bilgisayarların veri işleyen ve program komutlarını gerçekleştiren bölümüdür. Merkezi
işlem birimi makine dili denilen düşük seviyeli kodlama sistemi ile çalışır; bu kodlama sistemi
bilgisayarın algılayabileceği işlem kodlarından (opcode /operation code) oluşur.
Bir mikroişlemcinin algılayabileceği kodların tamamına o işlemcinin komut kümesi
denir. İki bölümden oluşmaktadır.
Aritmetik Mantık Birimi (ALU) denilen dijital devreler üzerinden aritmetik ve
mantıksal işlemleri yürütür. Dört işlem, verilerin mantıksal karşılaştırılması ve bu işlemlerin
sonucuna göre yeni kararların verilmesi bu birimin görevidir.
Kontrol Ünitesinde (CU) ise çalışan programların komutlarını yorumlar ve bu komutları
yerine getirecek işlem akışlarını düzenler.
Bellek (RAM)
Rastgele erişimli hafıza, bilgisayarlarda kullanılan bir tür veri depolama ünitesidir.
RAM üzerinde bulunan her hangi iki veriye yaklaşık aynı sürede erişilebilmektedir. Bu özelliği
ile diğer veri depolama ünitelerinden ayrılmaktadır. Ayrıca bilgisayarlarda kullanılan RAM
üzerindeki veriler geçici olarak kayıtlı kalmakta yani elektrik kesildiğinde RAM üzerindeki
veriler silinmektedir.
Bilgisayarın yürüteceği işlemler, kullanacağı programlar önbellekleme olarak burada
kaydedilir, bu nedenle kapasitesi bilgisayarın çalışma hızında önemlidir. Günümüz işletim
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sistemlerinde, bilgisayarın yoğun işlemler yürüttüğü zamanlarda RAM’in yetersiz kaldığı
durumlarda sabit disk üzerinde bir alan geçici bellek olarak kullanılır.
Bu işleme Sanal bellek denilmektedir. Sabit disk üzerinde okuma ve yazma hızları
RAM’den daha yavaş olduğundan geçici bir çözüm olarak kullanılması tavsiye edilebilir.
Çevre Birimleri
Bilgisayarı oluşturan temel parçaların dışında kalan, kullanıcı kolaylığı sağlayan yada
bilgisayara yeni özellikler katmak için kullanılan elektronik veya mekanik parçaların tümü
çevre birimler (peripheral devices) olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak giriş birimleri, çıkış
birimleri ve iletişim birimleri olarak 3 ana gruba ayrılabilirler.
Veri Depolama Üniteleri
Veri depolama üniteleri çevre birimlerin hem giriş, hem çıkış birimleri altında yer
almaktadırlar. Bilgisayarlarda genel olarak kullanılan veri depolama ünitelerini, kullandıkları
kayıt ve okuma teknolojilerine göre manyetik, optik ve elektronik olarak 3 farklı grupta ele
alabiliriz.
Manyetik Veri Depolama Üniteleri
Yüzeyinde mıktatıs ile kayıt yapılarak veri depolanabilen, mıktatı slanabilir bir yüzeye
sahip diskler manyetik veri depolama üniteleri başlığı altında incelenebilir. Bu özelliğe sahip
veri depolama ünitelerine örnek olarak Sabit Disk (Hard Disc) veya Disket (Floppy Disc) örnek
olarak verilebilir. Ayrıca taşınabilir harici disklerin içerisinde de Sabit disk bulunduğundan bu
kapsamda ele alınabilirler.
Sabit diskler bilgisayarlarda işletim sistemi, program, veri dosyalarının kalıcı olarak
saklanması ve istenildiğinde erişilebilmesi için sıklıkla kullanılmaktadırlar.
Günümüzde hızları artmış olmasına rağmen elektronik yapıdaki RAM’lere göre hala
çok yavaştırlar. Bir yazılım işletilmeye başladığında, yazılımın çalışması için gerekli olan
bilgiler sabit diskten okunarak çok daha hızlı olan RAM belleğe aktarılır ve işlemci tarafından
RAM’de yazılı olan veriler işlenir.
Hard disklerde veri yazımı; metal, cam veya plastikten yapılmış, yüzeyi demir oksit ya
da başka manyetik özellikteki malzeme ile kaplı plakalar üzerine yapılır. Bu kayıt ortamlarında
veriler mıknatıslanma yolu ile kaydedildiğinden istenerek silinene kadar sabit kalırlar. Bir sabit
diskte çoğunlukla metal olan bir veya birden fazla sayıda kayıt diski bulunur.
Plakaların yüzeyleri yapısal olarak mikrometre (metrenin milyonda 1’i) boyutlarında
manyetik alanlara ayrılmıştır. Okuma/yazma kafasının bu alanlara vereceği manyetik
özelliklere göre dijital veri sabit disk üzerine yazılmakta ve yine disk yüzeyindeki manyetik
alanları takip ederek aynı dijital veri okunabilmektedir.
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Bilgiler plakalarda sektörler (sector) ve izler (track) halinde saklanır. Her sektör 256,
512 gibi belirli bir sayıda byte içerir ve plaka boyunca yanyana duran bütün sektörlerin
oluşturduğu yapılara da iz denir. Fiziksel Formatlama (Low level Formatting, Hard Formatting)
denen işlemle plakalar üzerinde sektörler ve izler oluşturulur, bunların başlangıç ve bitiş
noktaları plakalar üzerinde belirlenir. Daha sonra da mantıksal formatlama (High Level
formatting) yapılarak dosya depolama yapıları oluşturulur ve dosyaların palakarda oluşturulan
sektörlere ve izlere hangi düzende yazılacağı belirlenir.
Mantıksal formatlama, sürücünün diskin fiziksel olarak yeniden şekillendirilmesi değil,
disk için bir içindekiler tablosunun oluşturulmasıdır.
Optik Veri Depolama Üniteleri
Optik depolama temel çalışma mantığı olarak manyetik depolamaya benzer, ancak
okuma ve kaydetme işlemleri manyetizma yerine ışık kullanılarak (optik) yapılır. Başlarda
optik depolamanın manyetik depolamanın yerine geçeceği düşünülürken; optik depolamanın
çok daha yavaş ve daha düşük yoğunluklu olduğu görüldüğünden yedekleme amacıyla
kullanılması daha uygun olduğu anlaşılmıştır. Optik depolama ünitelerine CD, DVD ve Blu‐
ray’ler örnek olarak verilebilirler.
CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) yada Blu‐ray plastik kaplı
polikarbonattan iki diskin birleşmesi ve yansıtması için çok ince alüminyum veya çok nadir
olarak altın tabakanın eklenmesi ile oluşmaktadır. Oluşturulan diskin tek yüzeyinden yada iki
yüzeyinden de okunacak şekilde tasarlanabilmektedir. Yapıları benzer olmasına rağmen
kullanılan teknoloji ile veri depolama kapasiteleri CD (700 Mb), DVD (4.7 Gb ‐ 17 Gb) ve Blu‐
ray (25 Gb ‐50 Gb) disklerde değişmektedir.
Elektronik Veri Depolama Üniteleri

Kalıcı olarak veri depolayabilen, elektronik olarak silinebilen ve tekrar
programlanabilen chipler bu kategori altında ele alınabilirler. Veriler hücre dizilerinde
kaydedilmektedir ve her hücre barındırdığı transistörler vasıtası ile 0 (düşük voltaj) ve 1
(yüksek voltaj) olarak verileri kaydederler. Kolay taşınabilmeleri, boyutlarının ufak ama
kapasitelerinin yüksek olmasından ötürü günümüzde sıklıkla tercih edilmektedirler.
Elektronik veri depolama ünitelerine USB flash diskler ve hafıza kartları örnek olarak
verilebilirler. Özellikle hafıza kartlarının kullanım alanları yalnızca bilgisayarlarla sınırlı
değildir; cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri, oyun konsolları, taşınabilir müzik çalarlar
gibi elektronik cihazlarda da sıklıkla kullanılmaktadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 5. Haftasında bilgisayar gücü teknolojik temelini oluşturan gelişmeleri ele
aldık. Bunlar; Bilgisayar Gücü, RAM kapasitesi, kelime boyutu, işlemci hızı, sistem birimi,
donanım (Hardware), Yazılım (Software), Ana Kart (Mainboard / Motherboard), Merkezi İşlem
Birimi / İşlemci (CPU / Processor), Bellek (RAM), Çevre Birimleri, Veri Depolama Üniteleri,
Manyetik Veri Depolama Üniteleri, Optik Veri Depolama Üniteleri ve Elektronik Veri
Depolama Üniteleri açıklandı.
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Bölüm Soruları
1) Donanımsal parçaların çalışma ve işlemleri gerçekleştirme prosedürlerini
belirleyen ve kullanıcı ile iletişimini sağlayan yapıya ne ad verilir?
a) Ana Kart
b) Donanım (Hardware)
c) Yazılım (Software)
d) Bellek (RAM)
e) Mikroişlemci
2) Bilgisayarı oluşturan mekanik ve elektronik parçaların tümüne ne denir?
a) Donanım (Hardware)
b) İşlemci
c) Kodlama Sistemi
d) Kontrol Ünitesi
e) Bellek
3) Aşağıdakilerden hangisi Optik Veri Depolama Üniteleri arasında yer almaz?
a) Ram
b) DVD (Digital Versatile Disc)
c) Flash Bellek
d) Mikroişlemci
e) İşlemci
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4) Bilgisayarı oluşturan temel parçaların dışında kalan, kullanıcı kolaylığı sağlayan ya
da bilgisayara yeni özellikler katmak için kullanılan elektronik veya mekanik parçaların tümüne
nedir?
a) İletişim Birimleri
b) Veri Depolama Ünitesi
c) Manyetik Veri Depolama Ünitesi
d) Çevre Birimler (peripheral devices)
e) Sektörler (sector)
5) Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Veri Depolama Üniteleri arasında yer almaz?
a) Flash diskler
b) Hafıza kartları
c) Cep telefonları
d) Dijital fotoğraf makineleri
e) USB
6) Bir mikroişlemcinin algılayabileceği kodların tamamına ne denir?
a) Komut Kümesi
b) Aritmetik Mantık Birimi
c) Kontrol Ünitesi
d) Veri Depolama Ünitesi
e) Formatlama
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7) Verilerin mantıksal karşılaştırılması ve bu işlemlerin sonucuna göre yeni kararların
verilmesi hangi birimin görevidir?
a) Kontrol Ünitesinde (CU)
b) Aritmetik Mantık Birimi (ALU)
c) Çevre Birimler (Peripheral Devices)
d) Fiziksel Formatlama
e) Mantıksal Formatlama
8) Bilgisayarın yürüteceği işlemler, kullanacağı programlar önbellekleme olarak
nerede kaydedilir?
a) Ana Kart
b) Donanım (Hardware)
c) Bellek (RAM)
d) Yazılım (Software)
e) Mikroişlemci
9) Bilgisayarların veri işleyen ve program komutlarını gerçekleştiren bölüme ne ad
verilir?
a) İşlemci
b) Sanal bellek
c) Sabit disk
d) Kodlama Sistemi
e) Kontrol Ünitesi
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10) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemin hızını doğrudan etkileyen donanım
parçası değildir?
a) İşlemci
b) Anakart
c) RAM
d) Harddisk
e) Ethernet Kartı

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)d, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)a, 10)e
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6. BİLGİSAYAR AĞLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. BİLGİSAYAR AĞLARI
6.1. Yönetim şekline göre ağ çeşitleri
6.1.1. Sunucu (Server)
6.1.2. İş istasyonları (Workstations):
6.1.3. Eşler arası ağ (Peer-to-peer Network)
6.2. Yayın Ağları (Broadcasting Networks)
6.3. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)
6.3.1. Yerel alan ağları (Local Area Networks-LAN)
6.3.2. Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN)
6.3.3. Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)
6.3.4. Geniş alan ağları (Wide Area Networks)
6.4. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
6.5. VDSL2
6.6. Fiber Optik Kablo Teknolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bilgisayar ağlarının sınıflandırması yapılırken hangi kriterler dikkate alınmaktadır.
2. Anahtarlamalı bilgisayar ağlarını büyüklüklerine göre sınıflandırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bilgisayar Ağları

Bilgisayar ağları ile ilgili
bilgiler öğrenmek.

Yönetim Şekline Göre Ağ
çeşitleri

Yayın Ağları

Yönetim şekline göre,
Sunucu (Server), İş
istasyonları (Workstations),
Eşler arası ağ (Peer-to-peer
Network) ağ çeşitlerini
öğrenmek.
Yayın Ağları (Broadcasting
Networks) ve Anahtarlamalı
Ağ çeşitlerini öğrenmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Literatürde konu ile
ilgili yer alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Bilgisayar Ağları
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Giriş
Bu bölümde, Bilgisayar Ağı’nın ne olduğunu, bilgisayar ağı yapı türlerinin ve
çeşitlerinin neler olduğunu, evrensel bir bilgisayar ağı olan Internet'in ne olduğunu ınternet ile
neler yapabileceğini öğrenmiş olacaksınız. Şimdiye kadar tek bir bütün olarak gördüğünüz
bilgisayarı bu kez bir bütünün parçası olarak göreceğiz. Bütün artık bir bilgisayar ağıdır parçası
ise bilgisayardır.
Dersimizin 6. Haftasında bilgisayar ağları ele aldık. Bunlar; Bilgisayar Ağı, Sunucu
(Server), İş istasyonları (Workstations), Eşler arası ağ (Peer-to-peer Network), Sunucu tabanlı
ağ (Server-based Network) İstemci/Sunucu (Client/Server), Yayın Ağları (Broadcasting
Networks), Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks), Yerel alan ağları (Local Area
Networks-LAN), Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN), Metropol alan ağları
(Metropolitan Area Networks-MAN), Geniş alan ağları (Wide Area Networks), ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line), ADSL Nasıl Çalışır?, VDSL2, ve Fiber Optik Kablo
Teknolojisi başlıkları altında ele alınmıştır. 6. Hafta dersini alan öğrencilerin Bilgisayar Ağı,
Sunucu (Server) ve İş istasyonları konusunun ana hatlarını öğrenmelerini sağlamak
hedeflenmektedir.
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6. Bilgisayar Ağları
Bilgisayar ağı, birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulmuş bir veri
aktarım ya da iletişim sistemidir. Bir başka deyişle birden çok bilgisayarın, çeşitli iletişim
ortamları vasıtasıyla, kaynakları paylaşmak üzere, birbirleri ile iletişim kurduğu ortamdır.

Kaynak paylaşımına ve iletişime ihtiyaç duyulan her yerde bilgisayar ağları
kullanılmaktadır. Böylece dosyaların, donanımların ve yazılımların güvenli ve verimli
kullanımı sağlanabilir. Bilgisayarlar arasında ağ kurulması ayrıca yönetim ve destek
görevlerinin de kolayca yapılmasını sağlar. Ağ yöneticisi tek bir yerden ağ üzerindeki diğer
bilgisayarları yönetebilir. Örneğin bir programı yüklemek ya da kullanıcının bir sorunu
gidermek için kullanıcının bilgisayarına gitmeye gerek kalmadan ağ üzerinden (uzaktan)
müdahale edilebilir.

6.1. Yönetim şekline göre ağ çeşitleri
Ağların yapılandırılmasında yönetim şekli dikkate alınır. Eğer ağ sisteminin kaynakları
bir merkez bilgisayardan yönetiliyorsa Sunucu tabanlı, ağ sisteminde herhangi bir yönetici
bilgisayar yoksa İş İstasyonları, ağ sistemindeki her bilgisayar hem server hem de istemci
durumunda ise Eşler Arası Ağ olarak adlandırılır.

6.1.1. Sunucu (Server)
Bir ağdaki kaynakları yöneten ana bilgisayara verilen isimdir. Bir ağ içinde yönettikleri
işlemlere göre farklı sunucu bilgisayarlar bulunabilir. Dosya sunucusu, Uygulama sunucusu,
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Veri tabanı sunucusu, E-posta sunucusu, Web sunucusu, FTP sunucusu vb. Sunucular sürekli
çalıştıklarından genellikle özel olarak tasarlanmış bilgisayarlar kullanılır. Büyük ölçekli ağlarda
farklı görevler için farklı bilgisayarlar kullanılmaktadır. Sunucu donanımı belirlenirken aynı
zamanda sunucuda kurulacak ağ işletim sistemine de karar verilir. Ağ işletim sistemleri
Microsoft Windows Server, UNIX, Linux, Novell Netware’dir.

Bu tip ağlarda ana bilgisayar olarak sunucu vardır. Ana makine üzerinde ağ yönetimi
yapılır. Ayrıca ağa girecek ya da bağlanacak her bilgisayar bu ana makine üzerinde yer alan
kullanıcı hesaplarına göre kontrol edilerek bağlantı gerçekleştirilir. Böylece kullanıcı ve dosya
temelinde güvenlik sağlanmış olur. Bunun dışında kullanıcının girişinde kimlik bilgilerinin
kontrolü (authentication) işlemi yapılmış olur. Dosya, yazıcıları ve diğer kaynakları
paylaşabilir. Yalnızca yetkili kullanıcılar ağa erişebilir. Merkezi dosya depolama vardır.
Merkezi güvenlik kontrolü sağlanabilir. Daha karmaşık kurulum ve bakım gerektirir.
Yüksek maliyetlidir. Sınırsız genişleme imkânı vardır. İstemciler diğer istemcilerle
değil yalnızca sunucularla iletişim kurarlar. İstemcilerde standart işletim sistemleri ya da özel
işletim sistemleri bulunur. Her sunucu belli bir iş üzerinde uzmanlaşabilir.( Dosya sunucusu,
Yazıcı Sunucusu, E-posta sunucusu vb.)
İletim teknolojilerine göre ağlar sınıflandırılırken yayın ağları ve anahtarlamalı ağlar
olmak üzere iki grupta sınıflandırılır.
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6.1.2. İş istasyonları (Workstations):
Bilgisayar ağında yönetici olmayan bilgisayarlardır. Terminal veya istemci (client)
olarak da isimlendirilir. Eskiden sunucu ve istemcinin aynı işletim sistemine sahip olması
şartken şu anda bu zorunluluk ortadan kalkmıştır.
Ağ üzerinde bilgisayarların nasıl yapılandırıldığına göre ağlar ikiye ayrılır:

6.1.3. Eşler arası ağ (Peer-to-peer Network)
Her bilgisayar eşittir ve erişim hakları onaylanmış ağdaki diğer bilgisayarlarla iletişim
kurabilirler. Eşler arası ağlarda genellikle sınırlı sayıda bilgisayar birbirine bağlıdır. Bu
bilgisayarlar düzey olarak aynıdır. Yani içlerinden birisinin ana bilgisayar olarak kullanılması
söz konusu değildir. Bir bağlantı aracılığıyla isteyen kullanıcılar birbirleriyle iletişim kurar ya
da dosya alışverişi yapabilirler. Dosya, yazıcıları ve diğer kaynakları paylaşabilir. Ağa herkes
bağlanabilir. Merkezi dosya depolaması yoktur. Güvenlik her kullanıcı tarafından ayarlanır.
Kolay kurulum ve bakım imkânı vardır. Düşük maliyetli ve sınırlı genişleme olanağına sahiptir.
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6.2. Yayın Ağları (Broadcasting Networks)
Yayın ağlarında tek bir iletişim ortamı ağa bağlı tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılır.
Bir bilgisayarın gönderdiği veri paketi, diğer tüm bilgisayarlar tarafından görülür. Yayın
yapacak bilgisayar önce iletim ortamında başka bir bilgisayarın veri paketi gönderip
göndermediğini izler. Veri paketi gönderen başka bilgisayar yoksa göndermek istediği veriyi
paketler halinde iletişim ortamına aktarır. Her bir pakette verinin gönderilmesi hedeflenen
bilgisayar ya da bilgisayarların adresleri vardır. Veriyi alması için adreslenen bilgisayarlar
iletişim ortamından kendilerine gelen paketi alırlarken diğer bilgisayarlar paketin adres
kısmında kendi adresleri olmadıklarını gördükten sonra gelen veri paketi için başka bir işlem
yapmazlar.
Yayın ağlarına örnek olarak veri yolu topolojisi ve halka topolojisi gibi paket radyo
ağları ile uydu ağları verilebilir.
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6.3. Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks)
Bu ağlarda veri, alıcı-verici bilgisayarlar arasında bir dizi düğüm*** ile iletilir. Alıcı ve
verici dışındaki diğer düğümler verinin içeriği ile ilgilenmez. Amaç, iki nokta arasında veriyi
hedefe varana kadar bir düğümden diğerine aktararak taşımaktır, kullanılan düğümler arasında
bir bağlantı kurulur. Kurulan bağlantının niteliğine göre anahtarlamalı ağlar Devre
Anahtarlamalı Ağlar ve Paket Anahtarlamalı Ağlar olmak üzere ikiye ayrılır.
Bilgisayar ağları kapsadığı alana göre sınıflandırılırken üç sınıfa ayrılır: Yerel Alan
Ağları (Local Area Networks-LAN), Metropolitan Alan Ağları (Metropolitan Area NetworksMAN), Geniş Alan Ağları (Wide Area Networks-WAN)

6.3.1. Yerel alan ağları (Local Area Networks-LAN)
Yerel alan ağları, bir bina ya da boyutları birkaç kilometreyi geçmeyen bir yerleşke
içindeki özel bilgisayar ağlarıdır. Bu ağlar, bir şirkette ya da fabrikada kaynakları (yazıcıları,
programları, dosyaları) paylaşmak, bilgisayarlar ve iş istasyonları (workstations) arasında
bağlantı kurmak için kullanılırlar.
LAN'lar genellikle tüm makinelerin bağlı olduğu tek bir kablodan oluşan bir iletim
ortamı kullanırlar. LAN'ların bağlantıları ile ilgili standartlar, IEEE 802 standartlarında
açıklanmaktadır. LAN'lardaki iletim hızı, 10, 100 ve 1000 Mbps arasındadır.
115

6.3.2. Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN)
Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometrelerce mesafe arasında
iletişimi
sağlayan
ağlardır.
Coğrafi
olarak
birbirinden
uzak
yerlerdeki
(şehirlerarası/ülkelerarası) bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının (LAN)
birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Genellikle kablo ya da uydular aracılığı ile uzak
yerleşimlerle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda iş istasyonu kullanılır. WAN'larda on
binlerce kullanıcı ve bilgisayar çalışabilir. Örneğin bir şirketin Ankara, İzmir ve İstanbul
şubeleri bir WAN bağlantısı ile birleştirildiğinde: Ankara'daki bir kullanıcı, İstanbul'daki bir
makineyi tıpkı önündeymiş gibi yönetebilir.

6.3.3. Metropol alan ağları (Metropolitan Area Networks-MAN)
MAN'lar, LAN'ların şehir çapındaki büyük türleridir ve LAN'larla aynı teknolojileri
kullanırlar. Bir MAN, veri ve ses haberleşmesi sağlayabileceği gibi, TV ağına da bağlantılı
olabilir. MAN'larda anahtarlama elemanları bulunmaz bağlantı bir ya da iki kablo ile sağlanır.
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MAN'ları diğer ağlardan ayıran en önemli özellik, MAN'lar için uygulanan DQDB
(Distrubated Queue Dual Bus) yöntemidir. IEEE 802.6 standartlarında tanımlanan bu
yöntemde, tüm makinelerin bağlı olduğu tek yönlü iki veri yolu bulunur. Bu bağlantı türünde,
bir makine sağ tarafındaki makineye veri göndermek için üst veri yolunu, sol tarafındaki bir
makineye veri göndermek için alt veri yolunu kullanır. Bu yöntem, diğer ağlara göre tasarım
kolaylığı sağlar.

6.3.4. Geniş alan ağları (Wide Area Networks):
Geniş alan ağları ülkenin veya dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış yerel alan ağlarını ya
da metropolitan alan ağlarını birbirlerine bağlar. Kullanım amaçlarına göre ağlar farklı isimler
ile gruplandırılabilir: Eğitim amaçlı bilgisayar ağı, Güvenlik amaçlı bilgisayar ağı, Ticari
amaçlı bilgisayar ağı, Özel amaçlı bilgisayar ağı, vb.
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Kaynak: http://www.immersaview.com/

6.4. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hattı) mevcut telefonlar için kullanılan bakir teller
üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini ayni anda sağlayabilen bir modem
teknolojisidir. Geniş bant erişimi sağladığından dünyada internet kullanıcıları tarafından yaygın
olarak kullanılmaktadır.

ADSL’de telefon hattı üzerinde kapasiteyi daha verimli kullanmak amacıyla sayısal
kodlama teknikleri kullanılır. Asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da benzer veri
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kaynaklarına ulaşıp tek yönde veri aktarımı yapmak isteyen müşteriler için en elverişli
uygulamadır.
ADSL Nasıl Çalışır?
ADSL sisteminde, bilinen bakir kablolama alt yapısı kullanılır. Telefon hattının her
ucuna bir ADSL modem eklenerek 3 bilgi kanalı oluşturulur. Alış (Download), gönderiş
(Upload) ve POTS (Plain Old Telephone Service – Düz Eski Telefon Hizmeti) olarak
adlandırılan geleneksel telefon servis kanalı. POTS kanalı, ADSL ortamı üzerinden ses iletimi
için kullanılır. Böylece internete bağlı iken ayni anda telefon konuşması yapılabilmesi
sağlanmış olur.
Geleneksel modemler, bilgisayardan gelen sayısal sinyalleri analog sinyallere, telefon
hattından gelen analog sinyalleri de sayısal sinyallere çevirir. ADSL’in de içinde yer aldığı DSL
teknolojisi, sayısal verinin analog forma ve tekrar geriye çevrilmeyeceğini varsayan bir
teknolojidir. DSL modemleri sinyalleri çevirmez bunun yerine verileri sayısal olarak yollar ve
alır. Sinyalleri çevirmeye gerek kalmadığından veriler normal modemlerden çok daha hızlı
iletilir. Sistem asimetrik olarak çalıştığından download (şebekeden kullanıcıya) ve upload
(kullanıcıdan şebekeye) hızları farklıdır. Her zaman download oranı upload oranından fazladır.
ADSL bağlantı, hat uzunluğu, kullanılan bakir kablonun çapı ve kullanılan modemin tipine
bağlı olarak 8Mbps’a kadar download (şebekeden kullanıcıya), 1Mbps’a kadar da upload
(kullanıcıdan şebekeye) veri hızlarına olanak verir.

6.5. VDSL2
Very high data rate DSL, çok yüksek hızlar vaat eden gelişen bir teknolojidir. Mevcut
telefon hatları üzerinden internete daha hızlı erişim imkanı sunan VDSL2 (Very High Speed
Digital Subscriber Line2) hizmeti, saniyede 16 megabite kadar download/1 megabite kadar
upload ve saniyede 32 megabite kadar download/1 megabite kadar upload imkanı sunan, 2 yeni
hız paketine sahiptir.
VDSL, kısa mesafede hattın uzunluğuyla ters orantılı olarak yüksek hız data transferi
sağlayan bir teknolojidir. Upstream olarak 300 metrede maksimum 51 ila 55Mbps hız
desteklerken, 1500 metre sınırında 13 Mbps civarı hızlar elde edilebilir.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 2006 yılında “ITU G.993.2.”
altında onaylanıp standart olarak kabul edilen ve Very High Speed Digital Subscriber Line 2
(Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı 2) olarak adlandırılan bu teknoloji, günümüzde DSL
teknolojisinin ulaştığı zirve noktasıdır. VDSL2 var olan bakır teller üzerinden 100 Mbps
iletişim kapasitesi sunan yeni haberleşme teknolojisidir. VDSL teknolojisinin ilk zamanlarında
uzun mesafelerde iletim hızı yüksek düşüşler gösteriyordu; fakat VDSL2 ile 1 kilometre
mesafede bile iletim hızının 50 Mbps’ye kadar korunabilmekte, ayrıca 1.5 kilometrenin
üzerindeki mesafelerde de ADSL2+ ile aynı performansı sunabilmektedir.
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VDSL2 ile ses, video, veri, HDTV, (High Definiton Television) yüksek çözünürlüklü
etkileşimli (interaktif) oyun servislerinden en üst seviyede yararlanma fırsatı doğuyor.
Kullandığı frekans bandı ( VDSL:138Khz-12 Mhz; VDSL2:30 Mhz) nedeni ile bakır kablo
kayıplarından dolayı mesafe kısıtlaması olan bu yeni teknolojiyi kullanmak için hedef mesafe
ADSL’e göre çok daha kısadır, bu teknolojiyi kullanabilmek için, işletmeciler ya apartmanlara
kadar fiber ile gelip buradan veya işletmecinin saha dolaplarına kadar fiber ile gelip buradan
evlere bakır kablo ile gitmesi şeklinde planlama yapmaktadır. Ses, veri ve görüntünün “üçlü
oyun” (Triple Play) adı altında birleşmesiyle, İnternet üstünden TV yayınlarının mümkün
olması (IPTV), istenen anda istenen video içeriğine İnternet üstünden ulaşılması (Video on
Demand), İnternet üstünden telefon konuşmalarının yapılmasının (VoIP) sağlanması bu
servisin verilmesi ile mümkün olabilecektir.

Bir hizmet sağlayıcısının mevcut ADSL2+ altyapısı, gerçek zamanlı sayısal televizyon
yayını yapması, istendiğinde video yayını yapması ve bunun yanında ses trafiği iletilmesi için
yeterli değildir. Mevcut bakır telleri üzerinden ancak sınırlı sayıdaki TV kanalı iletimine olanak
sağlayabilir. Sayısal TV ve görüntü hizmetleri için artan talepten dolayı daha yüksek hızlı
şebeke altyapıları işletmeciler tarafından konuşlandırılmaya başlıyor. Eve kadar fiber götürmek
hizmet sağlayıcıları için son çözümdür. Yine de, hizmet sağlayıcıları melez tip denilen fiber ile
bakır şebekelerini inşa ederek gelecekteki şebekelere daha aşamalı olarak yol alıyor. Bu
senaryoda, hizmet sağlayıcısı fiberi kullanıcının evine çok yakın konuşlandırabilir ve oradan da
kullanıcıya kadar da mevcut bakır altyapıyı kullanabilir. VDSL2 bu rolü yerine getirmek için
öncelikle düşünülen bir çözümdür.
Şimdiye kadar uygulanan teknolojilerden ADSL ve türevleri yukarı yönde fazla bant
genişliği sağlayamamaktaydı. VDSL2 ile 100Mbps hızına kadar bant genişliğini simetrik olarak
yani her iki yönde de aynı hız verilebilmektedir. ADSL (G.992.1), ADSL2+ (G.992.3 ve
G.992.5) ve VDSL (G.993.1) standartlarını kullanan çip grupları birbirlerinin işlevlerini
içerdiğinden VDSL2 geniş bant ihtiyaçlarının karşılanmasında çoklu çözüm olarak
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kullanılabilir. Standartlar sayesinde ADSL’den VDSL’e geçmek için çok fazla değişiklik
yapmak gerekmemektedir. Aynı cihazlara sadece VDSL2 kartlarının takılması ile mevcut
şebekede VDSL2 servisini kullanıcılara sunmak mümkündür.
VDSL2 çip grupları tüm xDSL (ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL ve VDSL2)
işlevlerini içerdiğinden kullanıcılar kolayca ADSL’den VDSL2’ye geçişi sağlayabilir. Servis
sağlayıcı tarafında ADSL hizmeti için kullanılan cihazların aynısına sadece VDSL2 kartları
ekleyerek geçiş yapılabiliyor.
VDSL2’in (G.-993.2) 2005 Mayıs ayında uluslararası standart onayıyla birlikte servis
sağlayıcıları, kullanıcılarına yukarı ve aşağı yönde yüksek bant genişliği sunma imkanını elde
etti. Bu sayede yüksek hız gerektiren IPTV, video ve ses iletimini tek platform üzerinden iletme
imkanı sağlanmış oldu. Bununla beraber etkileşimli oyun, İnternet üzerinden doğrudan dosya
paylaşımı ve video konferans gibi imkanları da sunmak VDSL2 standardı ile birlikte olanaklı
oldu.

6.6. Fiber Optik Kablo Teknolojisi
1966 yılında Charles Kao ve George Hockham cam fiber üzerinden veri aktarımı da
yapılabileceği fikrini ortaya attılar. Sonraki dönemlerde fiber üzerindeki kayıp oranları o kadar
az seviyelere indirildi ki, fiber veri aktarımı için bakır'a göre çok daha avantajlı bir konuma
geldi. Fiber'in en önemli özelliği elektromanyetik alanlardan hiç etkilenmemesidir.
Fiber-optik kablolar verileri ışık olarak ileten yüksek teknoloji iletim ortamlarıdır.
Fiber-optik kablolar hızlı ve yüksek kapasiteli veri iletimi için uygundur. Fiber optik kablonun
çok düşük hata oranı vardır ve elektromanyetik girişime maruz kalmaz. Verilerin güvenliği
açısından daha iyidir. Çünkü ışık olarak temsil edilen veriler başka bir ortama alınamazlar.
Normal kabloların gidemeyeceği kadar uzun mesafeler için fiber optik kabloları kullanılır. 70
Km’ye kadar uzayabilen geniş alanlarda elektriksel sinyallerden etkilenmeden yüksek
kapasiteli iletişim ortamı sağlamada kullanılır.
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Gelen elektriksel sinyalleri ışık sinyallerine çevirir. Işık fiber optik kabloda dengeli bir
şekilde yol alır ve buna mod denir.
 Tek Mod Fiberler (Single Mode Fiber- SMF) : Işığın tek bir modda ya da tek bir
yolda ilerlemesine olanak tanırlar. Düşük sinyal kayıplarının olduğundan uzun mesafeli ve
yüksek veri iletişim hızının gerektirdiği durumlarda kullanılırlar. Fiber optik kablonun merkez
kısmı ışığın dalga boyunun sadece birkaç katıdır.
 Çok Modlu Fiberler (Multi Mode Fiber- MMF): Işığın birden fazla modunu
ileten fiberlerdir. Işın çarpışmaları meydana gelebileceğinden kısa mesafeler için kullanılır.
Fiber optiğin dalga boyu 50 mikro metre veya daha fazladır. Böylece çok sayıda mod taşınabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 6. Haftasında bilgisayar ağları ele aldık. Bunlar; Bilgisayar Ağı, Sunucu
(Server), İş istasyonları (Workstations), Eşler arası ağ (Peer-to-peer Network), Sunucu tabanlı
ağ (Server-based Network) İstemci/Sunucu (Client/Server), Yayın Ağları (Broadcasting
Networks), Anahtarlamalı Ağlar (Switched Networks), Yerel alan ağları (Local Area
Networks-LAN), Geniş alan ağları (Wide Area Networks-WAN), Metropol alan ağları
(Metropolitan Area Networks-MAN), Geniş alan ağları (Wide Area Networks), ADSL
(Asymmetric Digital Subscriber Line), ADSL Nasıl Çalışır?, VDSL2, ve Fiber Optik Kablo
Teknolojisi başlıkları altında ele alınmıştır.

123

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının avantajlarından değildir?
a) Ortak donanım kullanımı
b) Ortak çalışma
c) Zaman, para kazancı
d) Bireysel çalışma
e) Bir veri tabanının değişik bilgisayarlar tarafından kullanımı
2) Aşağıdakilerden hangisi Star(Yıldız) network sisteminin özelliği değildir?
a) Az kablo kullanımı
b) Hızlı kurulum
c) Kolay genişletilebilirlik
d) Kullanım kolaylığı
e) Arızanın kolay tespiti
3) Yerel bir ağda bulunan bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?
a) Ethernet kartı
b) MAC
c) Modem
d) Subnet Mask
e) ARP
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4) Aşağıdakilerden hangisi network topolojilerindendir?
a) Koaksiyel
b) Client
c) HUB
d) BUS (Doğrusal)
e) NODE
5) Hub ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tekrarlayıcı görevi görür
b) Büyük ağı “alt ağlara” bölerek ağ performansını arttırır.
c) Gelen sinyalleri olduğu gibi verir, içeriğe bakmaz.
d) Verilerin gerekliliğini kontrol etmez
e) Durum ışıkları ile arıza tespiti kolay olur
6) “Network üzerindeki bilgisayarlar Ethernet kartları aracılığıyla birbirleriyle iletişim
kurarlar. Ethernet kartları adresleri 48 bitlik kodlardır. Her bir kartın ayrı bir adresi vardır.” Bu
adresin ismi denir?
a) Ping
b) Ethernet
c) MAC
d) IPC
e) NIC

125

7) Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
a) Bilgisayarınızı yeni bir LAN’ a bağladığınızda
b) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
c) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
d) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında
e) Bilgisayara bir fax-modem programının kurulmasında
8) Bir haberleşme ağında uzak mesafeye verinin iletilebilmesi için aşağıdaki
cihazlardan hangisi kullanılabilir?
a) Yönlendirici
b) Hub
c) Repeater (Tekrarlayıcı)
d) Bilgisayar
e) Yazıcı
9) Sadece veri sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network
donanımına ne ad verilir?
a) Repeater (Tekrarlayıcı
b) Router
c) Switch
d) HUB
e) Gateway
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10) Aşağıdakilerden hangisi bir ağ işletim sistemi yazılımı değildir?
a) Microsoft Windows Server,
b) UNIX
c) Linux
d) Novell Netware
e) MacOs Leopar

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)c, 5)a, 6)c, 7)b, 8)c, 9)a, 10)e
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7. KABLOSUZ AĞLAR (Wireless Networks)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. KABLOSUZ AĞLAR (Wireless Networks)
7.1. Kablosuz Kişisel Alan Ağları (Wireless Personal Area Networks -WPAN)
7.2. Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area Networks-WLAN)
7.3. Kablosuz Geniş Alan Ağları (Wireless Wide Area Networks - WWAN)
7.4. Kablosuz Metropol (şehir) Alan Ağları (Wireless Metropolitan Area NetworksWMAN)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kablosuz ağların (Wireless Networks) sınıflandırma yapılarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kablosuz Ağlar

Kablosuz ağlar hakkında
bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kablosuz Kişisel Alan
Ağları, Kablosuz Yerel Alan
Ağları, Kablosuz Geniş Alan
Kablosuz Ağların Özellikleri Ağları, Kablosuz Metropol
(şehir) Alan Ağları hakkında
bilgi sahibi olur.

131

Anahtar Kavramlar


Kablosuz Ağlar



Kablosuz teknoloji



Kablosuz Kişisel Alan Ağları



Kablosuz Yerel Alan Ağları



Kablosuz Geniş Alan Ağları



Kablosuz Metropol (şehir) Alan Ağları
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Giriş
Son yıllarda özellikle ADSL hizmetinin genişlemesi ile birlikte kablosuz ağ destekli
modemlerin kullanımı da artmıştır. Bu tip modemlerdeki kablosuz ağ özelliğinin sağladığı
esneklikler ve kolay kullanımı sayesinde artık her evde bir kablosuz ağ oluşmaya başladığını
görüyoruz. Özellikle fiyat/kullanım özelliği oranındaki başarım kablosuz ağların
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Dersimizin 7. Haftasında Kablosuz Ağlar teknolojisi ve iletişimi konuları ele
alınacaktır. Bunlar; Kablosuz Ağlar, Kablosuz teknoloji, Kablosuz Kişisel Alan Ağları,
Kablosuz Yerel Alan Ağları, Kablosuz Geniş Alan Ağları, Kablosuz Metropol (şehir) Alan
Ağları konuları açıklancaktır.
Kablosuz ağlarda günümüzde kullandığımız kablolu ağlardan farklı bazı önemli
noktalar vardır. 7. Hafta dersini alan öğrencilerin kablosuz ağların daha iyi anlaşılabilmesi için
sadece kablosuz ağlara özel batı tanımların, terimlerin bilinmesinin faydalı olacaktır..
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7. Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)
Kablosuz teknoloji, en basit anlamıyla, bir veya daha fazla cihazın aralarında fiziksel
bir bağlantı olmaksızın haberleşmesi demektir. Kablosuz ağlar, kablolu iletişime alternatif
olarak uygulanan, RF (Radyo Frekansı) teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan
esnek bir iletişim sistemidir.
Kablosuz iletişim, kablolu iletişimin yanı sıra bir noktadan başka bir noktaya kablo hattı
kullanmadan veri, ses veya görüntü taşınmasına denir. Buna göre kablosuz iletişimi kablolu
iletişimden ayıran önemli nokta, iletim ortamı olarak havanın kullanılmasıdır.
Modern kablosuz iletişim, Heinrich Rudolph Hertz’in radyo dalgası olarak bilinen
elektromanyetik dalgaları keşfetmesiyle 1800’lü yılların sonunda başlar. Guglielmo Marconi
1901 yılında radyo dalgalarını kullanarak Atlantik Okyanusu’nun karşısına kablosuz telgraf ile
mesaj göndermiştir. 1920’de radyo, telgraf ve radyo telefonlar kullanılmaya başlanmıştır.
1940’lı yıllarda yapılan gelişmiş radar sistemiyle kısa dalga boyları kullanılarak radyo
mesajlarının taşınması gerçekleşmiştir. Dalga boyu küçük olan bu dalgalar günümüzde
mikrodalga olarak bilinir. Mikrodalgalar, daha çok bilgiyi daha büyük hızla ve daha güvenilir
taşımayı mümkün kılar. Daha sonra geliştirilen “Spread spectrum(dağınık spektrum)”
teknolojisi ile veriler daha güvenli olarak taşınmaya başlanmıştır. 1950’li yıllarda radyo tabanlı
“paging system” ile radyo teknolojisi kullanarak kıtalar arasında ses ve telgraf alışverişi
gerçekleştirilir.
1983 yılında hücresel telefonların çıkması ile kablosuz ağ teknolojileri kullanıp gruplar
hâlinde bilgisayarların birbirlerine bağlanması için yeni sistemler geliştirilir. Bununla birlikte
“IEEE” standartları ortaya çıkar.
Her yeni teknolojinin gelişmesiyle kişilerin yaşama şekillerini değiştiren ilerlemeler
meydana gelmiş. Bu bağlamda günümüzde kablosuz erişim teknolojisi ile çalışan taşınabilir
bilgisayar, masaüstü bilgisayar, el bilgisayarı, kişisel sayısal yardımcı (PDA- Personel Digital
Assistant), cep telefonu, kalemli bilgisayar ve çağrı cihazları gibi aygıtlar kullanılır hâle
gelmiştir.
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Kablosuz iletişim teknolojisini diğerlerinden ayıran en önemli nokta, iletim ortamı
olarak havayı kullanmasıdır. Metal kablolar elektrik akımını iletirken, kablosuz ve optik iletim
sistemleri, belli frekanstan elektro-manyetik dalga iletmektedir.
Kablosuz adaptörler ile kurulan WLAN'lerin kapsama alanını genişletmek ve veri
transferini güçlendirmek için, ortamda "Erişim Noktaları" (Access Point - AP) kullanılır.
WLAN ve ethemet ara yüzü bulunan bu iki portlu iletişim cihazı ve bu cihaza bağlanan bir
alıcı-verici anten sayesinde, WLAN ile LAN arasındaki iletişim sağlanır. Paket filtrelemesi ve
dinamik adres özellikleri bulunan erişim noktası cihazı, ikinci OSI katmanı Veri Bağlantı
seviyesinde çalışmakta ve kullanılan teknolojiye göre en fazla 250 civannda kullanıcıya hizmet
verebilmektedir. Kullanıcılar sabit olabileceği gibi, kapsama alanı içerisinde bulunmak şartıyla
gezer durumda da (Roaming) WLAN'a bağlı olarak çalışabilmektedirler. AP; genellikle tavana
ya da kule üzerine yerleştirilmiş durağan elemanlardır ve kablolu ağın bir elemanıymış gibi ele
alınır.
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7.1. Kablosuz Kişisel Alan Ağları (Wireless Personal Area Networks WPAN)
Ev ya da küçük iş yerlerinde birkaç bilgisayar ve çevre biriminden oluşan ağlara, kişisel
alan ağları (Personal Area Networks - PAN) denilmektedir. Kablo yerine kablosuz iletişim
teknolojilerinin kullanılması durumunda ortaya çıkan alanlara, WPAN denilmektedir.
WPAN'lar; yakın mesafedeki elektronik cihazları kablosuz olarak birbirine bağlayan ağlardır.
Bu tür sistemler, diğer ağlara kıyasla daha düşük veri hızına ve daha kısa iletişim mesafesine
sahiptirler. WPAN'ların hızları 1 Mbs ve ulaşım alanları yaklaşık 10 metredir. WPAN'ların en
yaygın uygulamaları; Bluetooth ve HomeRF'dir. Bluetooth, genelde kişinin etrafındaki sayısal
cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurmak için geliştirilmiştir. HomeRF ise ev veya küçük
işyerlerinde bir kablosuz ağ oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Her iki sistemde de veri iletişim
hızını artırmak ve kapsama alanını genişletmek ve yeni özellikler ilave edilmesine yönelik
çalışmalar devam etmektedir. WPAN uygulamalarında öncülüğü Bluetooth teknolojisi
yürütmektedir.
Kablosuz kişisel alan ağ (WPAN: Wireless Personel Area Network), yakın mesafedeki
elektronik cihazları (PDA), fare, klavye, cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb. kablosuz olarak
birbirine bağlayan ağlardır.
Kablosuz kişisel alan ağlar diğer ağlara kıyasla daha düşük veri hızına ve daha kısa
iletişim mesafesine sahiptir. Kablosuz kişisel alan ağların hızları 1 Mbps ve kapsamı 10 metre
civarındadır. Bu ağlar, HomeRF ve Bluetooth teknolojisini uygulamaları için kullanır.
Bluetooth: Bluetooth, bugün çok popüler bir ağ standardı olarak ortaya çıkmıştır.
Bluetooth standardı; mobil telefonların, bilgisayarların ve PDA'ların (Personal Digital
Assistants) nasıl birbirine bağlanması gerektiğini tarif eden standarttır. Bluetooth ağ
uygulamaları, kablosuz senkronizasyonu, yerel kişisel bilgisayar bağlantısı kullanarak email/internet/intranet erişimi, otomatikleştirilmiş uygulamalara ve ağlara bağlanmayı içerir.
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En çok 10 metre uzaklıkta bulunan, Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş cihazları birbirine
bağlayan, tüm dünyada kullanılan bir radyo frekansıdır. Bu özelliğe sahip dizüstü veya avuç içi
bilgisayarını başka dizüstü bilgisayarlara, cep telefonlarına, kameralara, yazıcılara, klavyelere,
hoparlörlere ve bilgisayar faresine bağlanabilir.
Bluetooth; bu özelliği etkinleştirilmiş cihazlar arasında hızlı ve kolay erişimi sağlar.
Bluetooth özelliği var olan cihazlarda; eşler arası ağı kullanmak, sabit veya kablosuz ağa
bağlanmaya gerek kalmadan ani toplantılarda kolaylıkla dosya alışverişi yapmayı, belgeleri
yazdırarak zaman kazanmayı sağlar.
Bluetooth standardı: 10 metre uzaklığa kadar ses ve veri haberleşmesinin sağlanmasını
öngörmektedir. Ancak, opsiyon olarak bu uzaklık 100 metreye çıkabilmektedir. Haberleşme
radyo-link bir yapıyla sağlanmaktadır. Kanal başına asimetrik 723.2 kbit/sn, simetrik olarak ise
433.9 kbit/sn'lik veri haberleşmesini, aynı anda 64 kbit'lik üç adet senkron ses kanalını ve aynı
anda bir adet senkron ses, bir adet asenkron veri kanalını da destekleyebilmektedir
Frekans bandı 2.4 GHz ile 2.48 GHz arasındadır. Bu bandın kullanımı lisanssız olup;
endüstriyel, bilimsel ve medikal (ISM) bant olarak adlandırılmaktadır. Kanal sayısı 1 MHz'lik
aralıklarla toplam 79 adet olmakla birlikte, Fransa ve Japonya'da 23 adedi kullanılmaktadır.
Giriş tekniği olarak. Zaman Bölmeli Çoklu Giriş (TDMA, Time Division Multiple Access)
tekniğinin bir türevi olan Zaman Bölmeli İkileme (TDD, Time Division Duplexing) tekniği
kullanılmaktadır. Çevre etkenlerine karşı daha sağlıklı bir iletişim sağlanabilmesi için; ise
Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum (FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum) tekniğini
FM modülasyonla birleştirerek kullanmaktadır. Taşıyıcı frekansı saniyede 1600 atlama
yapmakta, bir başka değişle saniyede 1600 defa kanal değiştirmekte, dolayısıyla ortam
gürültüsü ve karışımdan etkilenme asgari düzeye inmektedir. Temel bant (Baseband)
modülasyonu olarak da GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) modülasyon tekniği
kullanılmaktadır.
RF (Radyo Frekansı) çıkış gücü nominal 0 dBm (1 mW), opsiyon olarak da 20 dBm
(100 mW) olarak belirlenmiştir.

7.2. Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area NetworksWLAN)
Yerel alan ağlarında bilgisayarlar ve ağ içerisindeki diğer cihazlar arasında iletişimi
sağlamak üzere kablo yerine RF veya kızılötesi teknolojisi kullanılması durumunda kablosuz
yerel alan ağları (Wireless Local Area Networks, WLAN) oluşmaktadır. En kısa tanımıyla
WLAN sistemi, bir kablosuz LAN'dır. Bu nedenle kablolu LAN'lann tüm özelliklerine sahiptir.
Kablosuz bir sistem olması nedeniyle cadde, sokak, park, bahçe ve benzeri açık alanlarda
WLAN sistemleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. WLAN sistemlerinin erişim mesafesi
25 - 100 metre civarındadır.
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Kablosuz yerel alan ağ (WLAN: Wireless Local Area Network ), iki yönlü geniş bant
veri iletişimi sağlayan, iletim ortamı olarak kablo yerine Radyo Frekansı (RF) veya Kızılötesi
(IR) ışınları kullanan ve bina, kampüs gibi sınırlı alanda çalışan iletişim ağlarıdır.

Kablosuz yerel alan ağları genellikle kablolu yerel alan ağın sınırlarını genişletmek için
kullanılır. Bu ağlar IEEE 802.11 standartlarına göre çalışır. Kablosuz LAN (WLAN) sistemleri
kullanıcılara kablosuz geniş bant internet erişimi, sunucu üzerindeki uygulamalara ulaşım, aynı
ağa bağlı kullanıcılar arasında elektronik posta hizmeti ve dosya paylaşımı gibi çeşitli imkânlar
sağlamaktadır.
Kablosuz LAN sistemlerinin mesafesi 25-100 metre civarındadır. Dünyada yaygın
olarak kullanılan iki tür kablosuz LAN teknolojisi mevcuttur. Bunlardan birisi Amerika tabanlı
IEEE 802.11x, diğeri ise Avrupa tabanlı HiperLAN sistemleridir.
Dünyada yaygın olarak kullanılan iki tür WLAN teknolojisi mevcuttur. Bunlardan birisi
Amerika tabanlı IEEE 802.1lx ve 12, diğeri ise Avrupa tabanlı HiperLAN sistemleridir.
Bunlann dışında Japonya'da geliştirilen MMAC (Multimedia Mobile Acces Communication
System) sistemi de mevcuttur. Ancak, MMAC Sistemi 3 - 60 GHz frekans bandında çalışmakta
olup, ülkemizde uygulanan Avrupa standartlarından farklıdır.
Kablosuz LAN’ların kullanımıyla birçok avantaj elde edilir. Bu avantajlar bina içi ve
binalar arası avantajlar olarak ayrılabilir.
Bina içinde;
 Hareketlilik: Kablosuz LAN sisteminde bilgisayarları sabitlemeye ihtiyaç
duyulmaz. Dolayısıyla kullanıcıların hareket özgürlüğü sağlanır ve iş verimliliği artar.
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 Kurulum hızı ve esnekliği: Kablolu LAN kurulumundan önce gerekli olan
kablolama planı ve kablolama işlemi için belli bir zaman harcanır. Kablosuz WLAN sisteminde
bu işlemlere gerek olmadığı için zamandan tasarruf edilmiş olup sistemin kurulumu
hızlandırılmış olur. Ayrıca kablo çekmenin zor olduğu yerlerde ağa kolay erişim imkânı sağlar.
 Düşük maliyet: Kablosuz ağlar kurulacak sisteme göre değişmekle birlikte
genellikle kablolu ağlara göre daha düşük maliyetlidir. Çünkü kablo maliyeti ve kablolama
işçiliği ücreti yoktur.
 Ölçeklenebilirlik: Kullanıcı sayısının sabit olmadığı ortamlarda (kampüs,
kütüphane, restoran, konferans salonu vb.) her yerden internet erişimi

7.3. Kablosuz Geniş Alan Ağları (Wireless Wide Area Networks WWAN)
Ülkeler arası ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler arasında
iletişimi sağlayan ağlara Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Networks) denilmektedir.
Klasik WWAN'larda, genellikle kiralık hatlar veya telefon hatları kullanılmaktadır. Kablosuz
geniş alan ağlarında ise; kablo yerine uydu veya telsiz iletişimi kullanılmaktadır. Uzak yerleşim
birimleriyle iletişimin kurulduğu bu ağlarda çok sayıda bilgisayar çalışabilir. WWAN
uygulamalarına örnek olarak; CDMA (Code Division Multiple Access), GSM, GPRS (General
Packet Radio Service) ve 3G (Third Generation) mobil iletişim sistemleri sayılabilir.

Kaynak: http://www.netprivateer.com/images/lanwan.gif
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7.4. Kablosuz Metropol (şehir) Alan Ağları (Wireless Metropolitan
Area Networks-WMAN)
Bir şehri kapsayacak şekilde yapılandırılmış iletişim ağlarına veya birbirinden uzak
yerlerdeki yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulan ağlara
Metropol Alan Ağlan (Metropolitan Area Networks, MAN) denilmektedir. MAN'larda da
WAN'larda olduğu gibi, genellikle kiralık hatlar veya telefon hatları kullanılmaktadır. Metropol
alan ağlarında, kablo yerine uydu veya RF iletişimi teknolojileri kullanılması ile Kablosuz
Metropol Alan Ağlan (Wireless Metropolitan Area Networks, WMAN) oluşmaktadır.
WMAN'lar çok sayıda şubesi bulunan kurum ve büyük şirketler ile dağınık yerleşime sahip
üniversiteler gibi yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. IEEE 802.16 standardı WMAN için
geliştirilmiştir.

Kaynak: http://2.bp.blogspot.com/-vRJFTNYcBw/T6Od0JepgkI/AAAAAAAAAJ8/7qUfpx-FxuU/s1600/wman.jpg
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 7. Haftasında Kablosuz Ağlar teknolojisi ve iletişimi konuları ele alındı.
Bunlar; Kablosuz Ağlar (Wireless Networks), Kablosuz kişisel alan ağları (Wireless Personal
Area Networks -WPAN), Kablosuz yerel alan ağları (Wireless Local Area Networks-WLAN),
Kablosuz geniş alan ağları (Wireless Wide Area Networks - WWAN), Kablosuz Metropol
(şehir) Alan Ağları (Wireless Metropolitan Area Networks-WMAN) başlıkları açıklandı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kablosuz yerel alan ağı kısaltmasıdır?
a) LAN
b) WAN
c) MAN
d) WLAN

e) WMAN
2) Bir veya daha fazla cihazın aralarında fiziksel bir bağlantı olmaksızın haberleşmesi
ne nedir?
a) Kablosuz teknoloji
b) Adaptörler
c) Yönlendirici
d) Hub
e) Bilgisayar
Aşağıdaki 3 ve 4. sorulara boş gelen yerlere doğru seçeneği işaretleyiniz.
3) Modern kablosuz iletişim, ……………………. radyo dalgası olarak bilinen
elektromanyetik dalgaları keşfetmesiyle …… yılların sonunda başlar.
a) Guglielmo Marconi………………1900
b) Heinrich Rudolph Hertz’in…………….1800
c) Alman Gottfried Wilhelm von Leibniz….1800
d) Charles Xavier Thomas de Colmar………1800
e) Charles Babbage…………..1900
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4) ………….,
……………. yılında radyo dalgalarını kullanarak Atlantik
Okyanusu’nun karşısına kablosuz telgraf ile mesaj göndermiştir. …….. radyo, telgraf ve radyo
telefonlar kullanılmaya başlanmıştır.
a) Gottfried Wilhelm…. 1900 yılında……….. 1930 yılında
b) Charles Babbage…..1900 yılında……….. 1920 yılında
c) Marie Jacquard……1907 yılında……….. 1923 yılında
d) Guglielmo Marconi,….. 1901 yılında……….. 1920 yılında
e) Vannevar Bush…..1901 yılında……….. 1920 yılında
5) İki yönlü geniş bant veri iletişimi sağlayan, iletim ortamı olarak kablo yerine Radyo
Frekansı (RF) veya Kızılötesi (IR) ışınları kullanan ve bina, kampüs gibi sınırlı alanda çalışan
iletişim ağa ne denir?
a) MAC
b) Modem
c) Subnet Mask
d) ARP
e) Kablosuz yerel alan ağ (WLAN: Wireless Local Area Network)
6) Aşağıdakilerden hangisi kablosuz LAN’ların kullanımında avantajları arasında yer
almaz?
a) Hareketlilik
b) Kurulum hızı ve esnekliği
c) Düşük maliyet
d) Verilerin gerekliliğini sağlamak
e) Ölçeklenebilirlik
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7) Ülkeler arası ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce kilometre mesafeler
arasında iletişimi sağlayan ağlara ne denilmektedir.
a) Microsoft Windows Server,
b) Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Networks)
c) UNIX
d) Linux
e) Novell Netware
8) Bir şehri kapsayacak şekilde yapılandırılmış iletişim ağlarına veya birbirinden uzak
yerlerdeki yerel bilgisayar ağlarının (LAN) birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne
denilmektedir
a) Metropol Alan Ağlan (Metropolitan Area Networks, MAN)
b) Geniş Alan Ağları (WAN, Wide Area Networks)
c) MAC
d) Kablosuz Geniş Alan Ağları (Wireless Wide Area Networks - WWAN)
e) Modem
9) Bluetooth standardı kaç metre uzaklığa kadar ses ve veri haberleşmesinin
sağlanmasını öngörmektedir?
a) 10 metre
b) 20 metre
c) 30 metre
d) 40 metre
e) 50 metre
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10) Eşler arası ağı kullanmak, sabit veya kablosuz ağa bağlanmaya gerek kalmadan ani
toplantılarda kolaylıkla dosya alışverişi yapmayı, belgeleri yazdırarak zaman kazanmayı
sağlayan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Flash diskler
b) Hafıza kartları
c) Bluetooth
d) Cep telefonları
e) Dijital fotoğraf makineleri

Cevaplar
1)d, 2), 3)b, 4)d, 5)e, 6)d, 7)b, 8)a, 9)a, 10)
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8. MOBİL AĞLAR (WİRELESS NETWORKS)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. MOBİL İLETİŞİM
8.1. Ağ Yapılarına Göre Mobil İletişim Türleri
8.1.1. Devre Anahtarlama
8.1.2. Paket Anahtarlama
8.1.3. Hücresel İletişim Sistemleri
8.2. Baz İstasyonları
8.3. Birinci Nesil (1G)
8.4. İkinci Nesil (2G)
8.5. Üçüncü Nesil (3G)
8.6. Dördüncü Nesil (4G)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Ağ Yapılarına Göre Mobil İletişim Türlerini ve işlevleri nelerdir.

2.

Mobil iletişimde nesillerin getirdiği yeni teknolojileri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

Mobil İletişim

Mobil iletişim hakkında bilgi
sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Ağ Yapılarına Göre Mobil
İletişim Türlerini öğrenir.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

Ağ Yapılarına göre Mobil
İletişim

Ağ Yapılarına Göre Mobil
İletişim Türlerini

Baz İstasyonları, Birinci Nesil
(1G), İkinci Nesil (2G),
Üçüncü Nesil (3G), Dördüncü
Nesil (4G) konuları hakkında
bilgi sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Mobil İletişim



Ağ Yapılarına Göre Mobil İletişim Türleri



Baz İstasyonları



Birinci Nesil (1G)



İkinci Nesil (2G)



Üçüncü Nesil (3G)



Dördüncü Nesil (4G)
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Giriş
Mobil haberleşme cep telefonlarıyla kurulan iletişimdir. Bunun için gereken alt yapı ise,
yeterli sayıda baz istasyonunun oluşturduğu telsiz ağıdır. Bu istasyonlar alıcı ve verici görevi
üstlenirler: Gelen konuşmaları mobil telefona gönderir, oradan geri gönderilen cevaplarıysa
telsiz ağına geri gönderirler. Mobil telefonların kapsama alanı birkaç kilometre ile sınırlı
olduğundan alanı genişletebilm ek için pek çok baz istasyonuna ihtiyaç vardır. İlk mobil telsiz
ağları (A,B ve C ağı) analogdu. Ancak analog sinyalleri göndermek ve almak oldukça zahmetli
olduğundan bu dönemin telefonları ağır ve kullanışsızdı. Bu nedenle ilk önce araba telefonları
kullanılmaya başlandı. D ve E ağları ile mobil telefonları küçülmeye başladı ve bugünkü cep
boyutuna ulaştı. Dijital teknolojisine geçiş de mobil ağların kullanım alanını genişletti. Sadece
telefon kullanımı değil, veri transferi de arttı.
Dersimizin 8. Haftasında mobil iletişim, ağ yapılarına göre mobil iletişim türleri, Baz
istasyonları, Birinci Nesil (1G), İkinci Nesil (2G), Üçüncü Nesil (3G), ve Dördüncü Nesil (4G)
konuları ele alınacaktır. 8. Hafta dersini alan öğrencilerin mobil iletişim ile ilgili genel bilgileri
öğrenmeleri hedeflenmektedir.
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8. Mobil İletişim
Gelişen teknoloji ve insanoğlunun beklentileri 1970’li yılların başlarında bilim
adamlarını Kablosuz Mobil İletişim konusunda çalışmaya zorlamıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda hücresel sistemlerin ortaya çıkarılması Kablosuz Mobil İletişim teknolojisi adına en
büyük atılım olmuştur. Bu düşünce ilk olarak 1972 yılında Bell Laboratuvarları tarafından
üretilmiştir ve 1979 yılında Kuzey Amerika’daki mobil iletişim için geliştirilen ilk hücresel
sistem olan AMPS (Advanced Mobile Phone Service / Gelişmiş Mobil Telefon Servisi) hayata
geçirilmiştir. Kuzey Avrupa’da ise İskandinav ülkelerini kapsaması amaçlanan NMT (Nordic
Mobile Telephone) sistemi geliştirilmiştir. AMPS’in bir türevi olan TACS (Total Access
Communication System – Tam Erişimli İletişim Sistemi) İngiltere’de 1985'te hizmete
sokulmuştur. Bu haberleşme standartları, otoriteler tarafından, Kablosuz Mobil iletişim
standartlarının birinci jenerasyonu olarak adlandırılmıştır.

Kaynak: http://www.adtran.com/ImagesLibrary/images/
Günümüzde en hızlı büyüyen endüstrilerin başında gelen GSM’in temelleri kamu
güvenliğinin artırılmasına ilişkin alınan önlemlerle atılmıştır. ABD Polis Teşkilatı’nın devriye
seferlerinde radyo-telefon hizmetini kullanmaları GSM’in başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. 1935 yılında Freequency Modulation yani FM’in icat edilmesinden sonra II.
Dünya Savaşı’yla birlikte FM’in yerini AM (Amplitude Modulated) almıştır. Bu gelişmeleri
yakından takip eden ABD’de işletmeler mobil iletişim üzerinde durmaya başlamışlardır.
Bugünkü anlamda ilk cep telefonu örneğinin geliştirilmesi ise 1973’te Amerika’da olmuştur.
Mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, geleneksel iletişim araçları ile
gerçekleştirilemeyecek fırsatlar sunmaktadır. Mobil cihazlar, taşınması kolay fiziksel yapılara
ve taşınırken işlem yapma kapasitesine sahip bilgisayar sistemleri olarak tanımlanabilir. Bu
cihazlar masaüstü bilgisayarlar gibi sabit bir yerden kullanılmaya gereksinim duymayıp
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kolayca taşınabilmekte ve fiziksel hareketliliğe izin vermektedirler. Dizüstü bilgisayarlar,
kişisel dijital asistanlar (PDA), akıllı cep telefonları, tabletler bu tür cihazlara örnektir.
1972 yılında Bell Laboratuvarları tarafından mobil iletişim için hücresel kavramı ortaya
kondu ve bütün dünyada bu temelde farklı analog mobil iletişim sistemleri geliştirildi.
• Total Access Communication System (TACS) İngiltere’de,
• Nordic Mobile Telephone System (NMT) İskandinav ülkelerinde,
• Advance Mobile Phone System (AMPS) ABD’de,
• Radio Mobile Telephone System (RMTS) İtalya’da,
• C-450 Almanya’da,
• NTT Japonya’da kurulan sistemlerdir.
Kablosuz iletişimin başladığı bu yıllarda her ülke ayrı bir standart uygulaması, iletişim
için kullanılan mobil cihazların kullanım alanının sadece o ülke sınırları ile kısıtlı kalması
sorununu doğurmuştur. İletişim standartlarındaki bu farklılık mobil telefon üreticilerini de
sıkıntıya sokmuş ve her ülke için farklı özelliklerde telefonlar üretmek zorunda bırakmıştır.
Bunun yanı sıra artan talepleri karşılamak amacıyla yeni sistemlerin geliştirilmesi ülkelerin
bütçelerini zorlayan bir durumdu. Artan bu talebi karşılamak ve ortaya çıkan ekonomik
sıkıntıları gidermek amacıyla 1980'li yılların başlarında, tüm Avrupa çapında çalışabilecek bir
mobil sistemin geliştirilmesi için bir çalışma grubu faaliyete geçti. Bu çalışma grubunun
öncelikli hedefleri ise;


Yüksek ses kalitesi



Düşük telefon ve görüşme ücretleri



Uluslararası dolaşım (roaming) için destek



Yeni ürün ve hizmetlere açık bir yapı



Kara haberleşmesine ilave olarak deniz haberleşmesinin de sağlanması

 Sistem güvenilirliğinin yükseltilmesi ve şifreleme tekniklerinin kullanılması gibi
özellikleri barındıran bir sistem kurulmasıydı.
Bu çalışmalar sonucunda GSM (Global System for Mobile Communications / Mobil
İletişim İçin Küresel Sistem) geliştirilmiştir. GSM, 1987 yılında, 30 Avrupa ülkesi tarafından
standart olarak kabul edilerek, 1989 yılında çalışma grubunun yükünü ETSI (European
Telecommunication Standards Institute -Avrupa İletişim Standartları Enstitüsü) üstlenmiş ve
bir yıl sonra da ilk GSM standartları yayınlanmıştır. Bir Avrupa standardı olarak başlamasına
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rağmen GSM, kısa sürede benimsenmiş, dünya genelinde kabul edilen ve uygulanan bir
standart haline gelmiştir.
Teknolojileri üretenler tarafından mobil iletişim teknolojileri nesillerle ifade
edilmektedir. Mobil iletişim teknolojileri, kısıtlı bir kaynak olan frekans aralığının en verimli
biçimde kullanılabilmesi nedeniyle yönlendirilirler. Bu teknolojinin temelinde aynı frekans
aralığının farklı bölgelerde farklı işletmeciler tarafından kullanılabilmesini sağlayan hücresel
radyo frekansı sistemi bulunmaktadır.

8.1. Ağ Yapılarına Göre Mobil İletişim Türleri
Mobil iletişim ağları yapısal özelliklerine göre Devre Anahtarlamalı, Paket
Anahtarlamalı ve Hücresel sistemli olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır.

8.1.1. Devre Anahtarlama
Devre anahtarlaması, ses şebekelerinde yıllardır kullanılmaktadır. Devre anahtarlama
şebekelerinin en önemli özelliği, bir çağrıya ayrılan şebeke kaynaklarının sadece ve sadece o
çağrı için kullanılabilir olmasıdır. Çağrı bittikten sonra şebeke kaynağı serbest bırakılır. Belli
bir tesisata bağlı olmaksızın haberleşme imkânı veren bu uluslararası, sayısal mobil telefon
sisteminde iletişim, kullanıcının herhangi bir şebeke hizmeti veren işletmelere abone olup
karşılığında aldığı SIM (Subscriber Identity Module\ Abone Kimlik Modülü) kartı telefona
yerleştirmesiyle gerçekleşmektedir. Bu kartlarda bulunan mikroçiplere abone ile ilgili tüm
bilgiler ve abonenin uluslararası numarası kayıtlı bulunmakta ve SIM kartın telefon içine
yerleştirilmesiyle telefon işler hale gelmektedir.

8.1.2. Paket Anahtarlama
Devre anahtarlama daha çok telefon iletişimi için kullanılırken paket anahtarlama veri
haberleşmesinde kullanılmaya daha uygun bir anahtarlama modudur. Veri haberleşmesinde
trafik patlamalıdır. Yani iletim ortamından her zaman veri iletilmez, sadece bilgi alıp gönderme
işlemleri sırasında iletim söz konusudur.
Veri bitlerini taşıyan kümeye paket denilir. Paketler farklı bit sayısında olabilir. Paketler
veri bitlerinin yanında varış adresini, kaynak adresi ve kullanılan protokolün kontrol bitlerini
de taşır. Paket anahtarlamalı şebekelerde anahtarlama şebeke düğümlerini teşkil eden
yönlendiriciler ya da anahtarlar tarafından yapılır. Paketler, düğüm noktalarında sırayla analiz
edilir ve varış adresine göre gideceği fiziksel aktarım yoluna gönderilir. Dolayısıyla düğüm
noktalarında anahtarlamadan dolayı gecikme oluşur.
Paket anahtarlamalı şebekelerde her bir paket teker teker analiz edilir. Normalde
paketlerin aynı hedefe farklı yollardan ulaşması mümkündür. Bu sebeple ardışık paketler
hedefe aynı sırada ulaşamayabilir. Üstelik paketlerin bir kısmı düğüm noktalarında sıkışıklıktan
dolayı şebekeden atılabilir. Eksik paketlerin yenilenmesi paketlerin sıralanması için ilave
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işleme ihtiyaç vardır. TCP (Transmisyon Control Protocol – İletim Kontrol Protokolü), IP
şebekelerde bu işlemi gerçekleştiren bir kontrol protokolüdür. Bu ve benzeri bilgi aktarım
kontrol sistemleri ile paketlerdeki eksiklikler giderilebilir. Örnek vermek gerekirse; İnternet,
TCP/IP protokol kümesini kullanan en bilinen Paket Anahtarlamalı şebekedir.

8.1.3. Hücresel İletişim Sistemleri
Mobil telefon sistemlerinde, haberleşmenin yapılacağı alan, hücre adı verilen küçük
coğrafi alanlara bölünmüştür. Her hücrenin merkezinde bir baz istasyonu bulunur. Mobil
telefonlar haberleşmelerini baz istasyonu üzerinden yapar. Baz istasyonları birbirlerine bir ağ
yapısı şeklinde bağlıdır. Herhangi bir mobil telefondan gelen çağrı isteğinin ilgili kullanıcıya
ulaştırılması bu ağ yapısı tarafından gerçekleştirilir. Baz istasyonları, Mobil Anahtarlama
Merkezlerine bağlıdır. Mobil Anahtarlama Merkezleri de farklı anahtarlama merkezleri ile
birbirlerine bağlıdır. Bu bağlantılar kablo ya da yönlü radyolinklerle sağlanır. Mobil telefonlarla
baz istasyonları arasındaki iletişim, elektromanyetik dalgalar yoluyla gerçekleştirilmektedir.
Hücresel yapı sayesinde aynı anda daha çok kullanıcı haberleşebilir.
Türkiye’de kullanılan hücresel haberleşme sistemleri GSM900 ve DCS 1800 (Sayısal
Hücresel Sistem-Digital Cellular System 1800)’dür. DCS1800 sistemini GSM’in 1800 MHz’
de çalışan türü olarak tanımlayabiliriz. GSM 1800’dür. GSM900’ün çalışma frekans bandı 880960 MHz, GSM1800’ün frekans bandı ise 1710-1880 MHz’dir. Ayrıca, araç telefonlarında
kullanılan NMT’de hücresel bir haberleşme sistemidir ve çalışma frekansı 450 MHz’dir.

8.2. Baz İstasyonları
Baz istasyonları, hücresel haberleşme sistemlerinde merkezî istasyon olarak görev
yaparlar ve her hücrenin merkezinde mutlaka bir baz istasyonu bulunur. Baz istasyonları
olmadan mobil telefonlar iletişim sağlayamaz. Mobil telefonlar, diğer mobil telefonlarla ve
sabit ağ telefonlarıyla baz istasyonları sayesinde görüşme yapabilir.
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Kaynak: http://www.tofed.org/db/haberresim/264.jpg
Bir baz istasyonunun aynı anda hizmet verebileceği görüşme sayısı sınırlıdır. Bunun
sebebi baz istasyonuna tahsis edilen taşıyıcı frekans sayısıyla ilgilidir. Baz istasyonuna ayrılan
frekans sayısı ile yapılabilecek görüşme sayısı doğru orantılıdır. Ancak her bir baz istasyonuna
tahsis edilebilecek toplam taşıyıcı frekans sayısı sınırlı olduğu için baz istasyonlarının aynı anda
hizmet verebileceği kullanıcı sayısı da sınırlıdır. Hücresel yapı ile birbirini etkilemeyecek
uzaklıktaki diğer hücrelerdeki baz istasyonlarda aynı taşıyıcı frekanslar tekrar kullanılarak daha
çok sayıda kullanıcının şebekeden yararlanabilmesi sağlanır. Bu özellik sayesinde, kullanıcı
sayısının yüksek olduğu yerlerde daha küçük hücreler oluşturularak şebekenin kapasitesi
artırılır. Bu amaçla kapsama alanı daha dar olan fakat daha sık aralıklarla baz istasyonları
kurulur. Bu şekilde hem kapasite artırımı sağlanmış olur hem de şehir merkezlerinde binalardan
oluşabilecek kapsama sorunlarının önüne geçilmiş olur.
Eğer sık aralıklar ile hücre oluşturmayıp, şehrin merkezine ya da dışındaki yüksek bir
noktaya kurulacak tek bir hücre sistemi ile kullanıcı sayısının yoğun olduğu bir bölgeye iletişim
hizmeti verilmek istenmesi bir takım sorunları da beraberinde getirecektir.
Baz İstasyonu Sistemi: Abonenin şebekeye girişini ve cep telefonu ile santral
arasındaki bağlantıyı sağlayan sistemdir. Baz istasyonu sistemi aşağıdaki birimlerden oluşur;


Baz İstasyonu Denetleyicileri (BSC -Base Station Controller)



Baz Alıcı / Verici İstasyonları (BTS – Base Transceiver Station)
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GSM, TDMA (time division multiple access) teknolojisini kullanarak, her konuşma
kanalını 8 adet time slot’a ayırarak, bu slotlar üzerinden data taşır. 8 time slot, aynı anda 8 kişi
için görüşmeyi sağlar.

8.3. Birinci Nesil (1G)
Birinci nesil, mobil iletişimin başlangıcı değildir, daha önceleri birtakım mobil radyo
ağları vardı fakat bunlar hücresel sistemler değillerdi. Bu ağların kapasitesi hücresel ağlardan
daha düşüktü ve mobilite desteği zayıftı.

Mobil hücresel ağlarda kapsama alanı küçük hücrelere bölünür ve böylece aynı
frekanslar parazitlenme olmadan ağda birçok kez kullanılabilir. Bu da sistem kapasitesini
artırır. Birinci nesil, trafik için neredeyse tamamen ses odaklı olan analog iletişim teknolojisini
kullanır. Bu nesilde çeşitli sistemler kullanıldı ki çoğunlukla analoglardı ve hepsi hücre
teknolojisi üzerinde çalışıyorlardı.

8.4. İkinci Nesil (2G)
İkinci nesil sistemler, sayısal haberleşme teknolojisinin kullanıldığı telsiz haberleşme
sistemleridir. Analog bilginin sayısal hale dönüştürülmesi ile birlikte bilgi üzerinde her türlü
matematiksel işlem yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
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İkinci nesil (2G) mobil hücresel sistemler trafik için dijital radyo iletişimini kullanır.
Yani birinci ve ikinci nesil sistemler arasındaki sınır çizgisi açıkça ortadadır: analog ve dijital
ayrımı. 2G ağların kapasitesi 1G sistemlerden çok daha yüksektir. Bir frekans kanalı aynı
zamanda birçok kullanıcı arasında bölünür (hem kod hem de zaman bölmesi). Hiyerarşik hücre
yapısı sistem kapasitesini daha da geliştirir.
2G sistemler için dört temel standart vardır. Global System for Mobile (GSM)
iletişimleri ve türevleri; digital AMPS (D-AMPS); Code Division Multiple Access (CDMA) ve
personal digital cellular (PDC). GSM, 2G sistemlerde en başarılı ve en geniş kullanıma sahip
olandır.
2.5G
2G şebekeler ses haberleşmesinde oldukça başarılı olmasına rağmen, kablosuz veri
hizmetleri mobil telefon pazarında sınırlı bir pay yakalayabilmiştir. Bunun nedeni kullanıcıların
sadece sabit ortamda değil mobil ortamda da gün geçtikçe sesten ziyade veri hizmetlerine
yönelmesi ancak talep ettiği veri hızlarını elde edememesidir.
Kullanıcıların yüksek hızda veri taleplerinin karşılanması ve mevcut 2G altyapısının
daha etkin biçimde kullanılması amaçlarıyla HSCSD (high-speed circuit-switched data), GPRS
(general packet radio services) ve EDGE (enhanced data rates for Global Evolution) gibi
eklentiler ortaya atılmıştır.

8.5. Üçüncü Nesil (3G)
3G şebekeleri yüksek hızda çoklu ortam ve ses iletimi amacıyla tasarlanmıştır.
3G’nin ana hedefleri, yüksek kalitede ses ve görüntü ile ileri düzeyde küresel
dolaşımdır. Böylece kullanıcılar dünya üzerinde her yerde otomatik olarak bir telsiz sistem
tarafından algılanarak kaliteli haberleşme imkânı bulabileceklerdir. 3G’nin diğer hedefleri
aşağıda sıralanmaktadır:1


Mesajlaşma, internet erişimi ve yüksek hızda çoklu ortam haberleşme desteği,



Gelişmiş hizmet kalitesi,



Gelişmiş pil ömrü,



Konumlandırma hizmetlerinin sağlanması,



Bütün katma değerli ses hizmetlerinin sağlanabilmesi,

Büyükbaş, A., “CDMA ve UMTS: üçüncü nesil mobil haberleşme teknolojilerinin karşılaştırılması”, Uzmanlık
Tezi, Telekomünikasyon Kurumu, Ankara, (2005).
1
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İşletim ve bakım kolaylığı,



Mevcut şebekelerle birlikte çalışabilirlik, 2G’ye dolaşım sağlayabilme,



Mevcut şebekelere geriye doğru uyum sağlayabilme, düşük kurulum maliyeti,



Gelişmiş güvenlik yöntemleri sayesinde mobil ticarete ortam sağlayabilme.

8.6. Dördüncü Nesil (4G)
Mobil telekomünikasyon, son birkaç yıldır muazzam bir şekilde geliştirilmiş bir alandır
ve gelişimin ilerleme hızı hiç azalmamaktadır. 1990 yılında, GSM hala gelişmemişti ve yalnız
başına işlemsel değildi. Birtakım ulusal 1G mobil telefon ağları mevcuttu fakat sadece birkaç
kullanıcısı vardı ve mevcut servisler birkaç pahalı ek servisle sadece konuşma imkânı
sağlıyordu. 2G-GSM veya 3G-UMTS’de olduğu gibi 4G’de de yalnız başına markalanmış bir
ağ yoktur. Bunun yerine 4G bir ağlar ve birbiriyle iletişim halinde olan çeşitli aygıtlar
topluluğudur.
Dördüncü nesil ağlar, yüksek kalitede ve güvenli, tamamı IP tabanlı entegre bir sistem
oluşturmak için sabit ve kablosuz ağ teknolojilerinin birlikte kullanılması olarak tanımlanabilir.
4G tamamıyla IP tabanlı, kablolu veya kablosuz bilgisayar, tüketici elektroniği, iletişim
teknolojileri ve iç ve dış ortamlarda sırası ile servis kalitesi ve yüksek güvenliğiyle herhangi bir
zamanda herhangi bir yerde her türlü ağ hizmetini tek bir noktada birleştirerek makul fiyat ve
tek faturalandırmayla gerçekleştirecek, 100 Mbit/s ve 1 Gbit/s veri iletim kapasitesini
sağlayabilen sistemlerin sistemi ve ağların ağı olmayı hedefleyen bir hizmettir.
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4G, hizmet kalitesi ve kablosuz genişband erişimi, çok ortamlı mesajlaşma hizmeti,
video sohbet, taşınabilir TV, yüksek çözünürlüklü TV kapsamı, DVB, gibi gelecek olan
uygulamaların hız gerekliliklerini oturtmak, ses ve veriler gibi minimal hizmet ve herhangi bir
zamanda-herhangi bir yerde gerçekleşen diğer hizmetler için geliştirilmiştir 4G çalışma grubu,
aşağıda yer alan konuları, 4G kablosuz iletişim standardının hedefleri olarak tanımlamış
bulunmaktadır:


Işıksal iletim hızı ve verimli bir sistem,



Yüksek şebeke kapasitesi, her hücrede daha fazla eşzamanlı kullanıcı,



Dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki, en azından 100 Mbit/s veri hızı



Türdeş olmayan ağlar arasında düzgün yayınım,



Kusursuz bağlantı ve birden fazla ağ arasında küresel dolaşım,

 Gelecek nesil çoklu ortam destekleyicilerinde yüksek hizmet kalitesi (gerçek
zamanlı ses, yüksek hızda bilgi, yüksek çözünürlüklü TV-video içeriği, taşınabilir TV, vs )


Mevcut kablosuz standartlarla birlikte işlerlik,



Paket anahtarlamalı ağ
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 8. Haftasında Mobil İletişim, Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama,
Hücresel İletişim Sistemleri, Baz İstasyonları, Birinci Nesil (1G), İkinci Nesil (2G), Üçüncü
Nesil (3G) ve Dördüncü Nesil (4G) ele alındı. Bu bölümde, bilişim ve iletişim teknolojilerinin
gelişimi, küreselleşmenin etkileri, kurumsal ve toplumsal boyutta, kaçınılmaz bir dönüşüme yol
açtığı açıklandı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerin hangisi mobil iletişim ağ yapılarına göre sınıflandırmaya örnektir.
a) Doğrusal Anahtarlama
b) Yıldız Anahtarlama
c) Devre Anahtarlama
d) Mobil Anahtarlama
e) Direkt Anahtarlama
2) Mobil iletişim tarihinde bugünkü anlamda ilk cep telefonu hangi yılda ve nerede
geliştirilmiştir?
a) 1973 yılında Fillandiya’da
b) 1973 yılında Amerika’da
c) 1976 yılında Amerika’da
d) 1975 yılında Almanya’da
e) 1973 yılında Almanya’da
3) Kablosuz iletişimin başladığı yıllarda her ülkenin kendine özgü ayrı bir mobil
iletişim standardı uygulaması ne tür sorunlara yol açmaktadır.
a) Mobil cihazların bir çalışıp, bir çalışmaması
b) Kapsama alanında yaşanan sorunlar
c) Ses kalitesinin istenen düzeyde olmaması
d) Mobil cihazların sadece o ülkede kullanılabilmesi
e) Bağlı olunan network’ten kopmaların yaşanması
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4) Mobil iletişim sisteminde baz istasyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir.
a) GSM şirketine veri yönlendirmesi yapmak
b) Merkezî iletişim istasyonu olarak görev yapmak
c) Ses kalitesinin düzenini ayarlamak
d) Mobil cihazların sayılarının tespitini yapmak
e) Mobil cihazların İnternete bağlanmalarını sağlamak
5) Aşağıda yer alan konulardan hangisi, 4G kablosuz iletişim standardının hedefleri
arasında yer almamaktadır?
a) Işıksal iletim hızı ve verimli bir sistem,
b) Yüksek şebeke kapasitesi, her hücrede daha fazla eşzamanlı kullanıcı,
c) Dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki, en azından 100 Mbit/s veri hızı
d) Türdeş olmayan ağlar arasında dağınık yayınım
e) Kusursuz bağlantı ve birden fazla ağ arasında küresel dolaşım,
6) Abonenin şebekeye girişini ve cep telefonu ile santral arasındaki bağlantıyı
sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Baz İstasyonu
b) Üçüncü Nesil (3G)
c) Dördüncü Nesil (4G)
d) GSM Operatörü
e) Santral İstasyonu
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7) Aşağıda yer alan konulardan hangisi, 3G’nin diğer hedefleri arasında yer
almamaktadır?
a) Mesajlaşma, internet erişimi ve yüksek hızda çoklu ortam haberleşme desteği,
b) Gelişmiş hizmet kalitesi,
c) Hızlı pil ömrü,
d) Konumlandırma hizmetlerinin sağlanması,
e) Bütün katma değerli ses hizmetlerinin sağlanabilmesi,
Aşağıdaki 8. 9. ve 10.sorulara boş gelen yerlere doğru seçeneği işaretleyiniz.
8) Kablosuz Mobil İletişim teknolojisi adına en büyük atılım ilk olarak …… yılında
Bell Laboratuvarları tarafından üretilmiştir
a) 1972 yılında
b) 1978 yılında
c) 1977 yılında
d) 1976 yılında
e) 1975 yılında
9) …….yılında …………… mobil iletişim için geliştirilen ilk hücresel sistem olan
AMPS (Advanced Mobile Phone Service / Gelişmiş Mobil Telefon Servisi) hayata
geçirilmiştir.
a) 1967 yılında İngiltere
b) 1968 yılında Japonya
c) 1979 yılında Kuzey Amerika
d) 1968 yılında İskandinav
e) 1979 yılında İtalya
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10) AMPS’in bir türevi olan TACS (Total Access Communication System – Tam
Erişimli İletişim Sistemi) …………/ ……yılında hizmete sokulmuştur
a) İngiltere……..1985 yılında
b) Finlandiya…..1984 yılında
c) Fransa………1987 yılında
d) Japonya……1988 yılında
e) İtalya………1989 yılında

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)b, 5)d, 6)a, 7)c, 8)a, 9)c, 10)a
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9. İNTERNETİN TANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. INTERNET TANIMI
9.1. TCP/IP nedir?
9.2. TCP/IP Katmanları
9.2.1. Uygulama Katmanı (Application Layer)
9.2.2. Aktarım Katmanı (Tranmission Layer)
9.2.3. Yönlendirme Katmanı (Tranmission Layer)
9.2.4. Fiziksel Katman (Physical Layer)
9.3. Intranet Nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İnternet protokollerinden TCP/IP protokolü kullanıcıya ne sağlamaktadır.
TCP/IP protokol katmanları ne işe yaramaktadır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnternet Tanımı

TCP/IP nedir?

Intranet nedir?

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Literatürde konu ile
Internet Protokolü TCP/IP
ilgili yer alan bilgilerden
hakkında bilgi sahibi olur.
yararlanılacaktır.
TCP/IP Katmanları,
Literatürde konu ile
Uygulama Katmanı, Aktarım
ilgili yer alan bilgilerden
Katmanı, Yönlendirme
yararlanılacaktır.
Katmanı, Fiziksel Katman
Literatürde konu ile
Intranet konusunda bilgi sahibi
ilgili yer alan bilgilerden
olur.
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
İnternet, TCP/IP Katmanları, Intranet
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Giriş

INTERNET birbirine bağlı milyonlarca bilgisayar ve kullanıcının biraraya geldiği,
buluştuğu yerdir. Bir bilgi ve döküman uzayıdır. Gerekli alt yapıya sahip her kullanıcı
INTERNET'e bağlanabilir. INTERNET'ten program, bilgi, hareketli veya sabit görüntü, ses
çekilebilir.
Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli
bir şekilde erişebilmektedir. Internet’i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir
kütüphaneye benzetebiliriz.
Dersimizin 9. Haftasında internetin tanımı, TCP/IP nedir?, TCP/IP Katmanları ve
İntranet ne olduğu, özelliklerinin ve amaçlarının neler olduğu üzerinde durulacaktır. Ayrıca
TCP/IP Katmanları, Uygulama Katmanı (Application Layer), Aktarım Katmanı (Tranmission
Layer), Yönlendirme Katmanı (Tranmission Layer) ve Fiziksel Katman (Physical Layer) konu
başlıkları ele alınacaktır.
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9. Internet Tanımı
Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan
ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
Internet, 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’i bu haliyle bir bilgi denizine, ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz.
Internet’e, bakış açımıza bağlı olarak farklı tanımlamalar da getirebiliriz: Internet,
Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar barındıran
bir demokrasi platformudur.
Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete
servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır.
Tüm bu tanımların arakesitinde yer alan ise "Bilgiye Ulaşım ve Onu Paylaşım,
sonrasında da elde edilen bilgiyi kullanım" dır.
Sonuç olarak, Internet, önümüzdeki yıllarda üretilecek bilgilerin dolaşım sistemidir.
Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır. Internet
farklı bir ortam, farklı bir uzaydır. Yazılı olmayan, kuralları olan; kendi toplumu olan bambaşka
bir uzaydır. Klasik yaşama biçimlerini, değer yargılarını değiştiren; hayatımıza yeni kavramlar,
yeni uğraşlar getiren birşey. Hayatımızı etkiliyor.

9.1. TCP/IP nedir?
"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.
TCP/IP internette veri transferi için OSI’nın 3 ve 4. katmanda çalışan iki protokolü
temsil eder. Bunlar Transmission Control Protokol (TCP) ve Internet Protocol (IP) şeklindedir.
Bu protokoller de daha geniş olan TCP/IP protokol grubuna aittir. TCP/IP'de bulunan
protokoller internette veri transferi için kullanılır ve internette kullanılan her türlü servisi
sağlarlar. Bunların arasında elektronik posta transferi, dosya transferi, haber grupları, WWW
erişimi gibi servisler TCP/IP sayesinde kullanıcılara sunulmaktadır. Kısaca TCP/IP internette
veri transferini sağlayan protokoller grubudur. (Diğer protokoller IPX / SPX, AppleTalk,
Netbeui) Protokol belli bir işi düzenleyen kurallar dizisi demek.. Örneğin, devlet protokolü
devlet erkânının nerede duracağını, nasıl oturup kalkacağını düzenler. Ağ protokolleri de
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bilgisayarlar arası bağlantıyı, iletişimi düzenliyor. TCP/IP'nin adına bakıp tek bir protokol
olduğunu düşünmeyin. TCP/IP, bir protokoller kümesi. Her biri değişik işler yapan bir yığın
protokolden oluşuyor.
Bu protokollere örnek olarak, dosya alma/gönderme protokolü (FTP, File Transfer
Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer Protocol),
TELNET protokolü (Internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için
geliştirilen *login* protokolü) verilebilir.
Adını sıkça duyduğumuz WWW ortamında birbirine link objelerin iletilmesini sağlayan
protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü
aynı zamanda, diğer iletişim ağlarında da kullanilabilir. Özellikle pek çok farklı tipte bilgisayarı
veya iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) kullanımı yaygındır.
TCP/IP, ilk defa ABD'de Savunma Bakanlığı tarafından ARPANet (Advanced Research
Projects Agency Network) adı altında, askeri bir proje olarak geliştirildi. Önceleri askeri amaçlı
düşünülen proje önce üniversiteler tarafından kullanılmaya başlandı. Ardından ABD'nin dört
bir yanında birbirinden bağımsız geliştirilen ağlar, tek bir omurga altında NSFNet olarak
adlandırıldı ve ulusal boyutu aşarak dünyaya yayıldı. İnternet'in doğuşu da bu tarihe denk gelir.
TCP/IP'nin kökleri, 1960'ların sonunda 1970'lerin başında Amerikan Savunma
Bakanlığı'na bağlı İleri Araştırma Projeleri Ajansının (Advanced Research Projects Agency,
ARPA) yürüttüğü paket anahtarlamalı ağ deneylerine kadar uzanır. TCP/IP'nin ortaya
çıkmasını sağlayan proje ABD'deki bilgisayarların bir felaket anında da ayakta kalabilmesini,
birbirleriyle iletişimin devam etmesini amaçlıyordu. TCP/IP işletim sistemi ve bilgisayardan
bağımsız olarak bilgisayarların iletişim kurmasını planlamıştı. O günlerde bu oldukça zor bir
görevdi.
TCP/IP çalışmalarına başladığında çok sayıda tasarım amaçlarına sahipti. Bunlardan
bazıları:


Donanım ve yazılım firmalarından bağımsız olacak.

 Yerleşik bir hata dayanıklılığına sahip olacak. Ağın bir kısmı çöktüğünde diğer bir
kısmı çalışabilecek.


Etkin bir veri aktarım hızına sahip olacak.

Neden TCP/IP


Üreticiden bağımsız olması.



Değişik ölçekli bilgisayarları birbirine bağlayabilmesi.



Farklı işletim sistemleri arasında veri alışverişi için kullanılabilmesi.
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UNIX sistemleriyle tam uyumluluk.



Birçok firma tarafından birinci protokol olarak tanınması ve kullanılması.



Internet üzerinde kullanılması.



Yönlendirilebilir (routable) protokol olması.



Yaygın bir adresleme şemasına sahip olması.

Aslında TCP/IP protokolü diye adlandırmak çok doğru değildir. Çünkü TCP/IP çok
sayıda protokol ve yardımcı programlardan oluşan bir protokol kümesidir (protocol stack).

9.2. TCP/IP Katmanları
TCP/IP Protokolü içerisinde birçok protokol mevcuttur. Her bir protokol belirli
yeteneklerle donatılmıştır. Bu bölümde, TCP/IP protokol ailesi içinde yer alan temel
protokollerin neler olduğu, her birinin özellikleri ve birbirleriyle hangi düzen içinde çalıştıkları
irdelenecektir.
İnternet ağ mimarisi katmanlı yapıdadır. Bilgisayarlar arası iletişim için gerekli bütün
iş, bu katmanlar tarafından yürütülür. Her katmanda yapılacak görevler protokoller tarafından
paylaşılmıştır. TCP ve IP farklı katmanlarda bulunan farklı protokollerdir. Fakat ikisi birlikte
TCP/IP olarak kullanıldığında bütün katmanları ve bu katmanlarda bulunan protokollerin
tamamını ifade eder. Bu sebeple TCP/IP bir protokol kümesi olarak bilinir.
TCP/IP katmanında kullanıcının kullandığı programlar ve işletim sisteminin arka planda
yürüttüğü programlar uygulama programı katmanlarıdır. Uygulama programının altında
bulunan katmanlar iletişim işini yapan katmanlardan oluşur. Bu katmanlarda bir hizmetin
yapılabilmesi için bir alt katmandan hizmet beklenir.
Uygulama programlarının bulunduğu katman sayılmaz ise dört katman vardır. Bunlar;
uygulama, ulaşım, yönlendirme ve fiziksel katmanlardır. Uygulama katmanında SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol-Basit Posta Aktarım Protokolü), TELNET (Telecommunication
Network-İletişim Ağı), FTP (File Transfer Protocol Dosya Aktarım Protokolü), SNMP (The
Simple Network Management-Basit Ağ Yönetim Protokolü), (Remote Login-Uzaktan Erişim)
gibi protokolleri vardır.

Ulaşım katmanında TCP (Transmission Control Protocol-İletişim Kontrol Protokolü)
ve UDP (User Datagram Protocol-Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Protokolü) protokolleri,
yönlendirme katmanında IP (Internet Protocol-İnternet Protokolü), ICMP (Internet Control
Management Protocol- İnternet Kontrol Yönetim Protokolü) protokolleri vardır.
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Fiziksel katmanda ise gelen bilgileri iletim ortamına aktarmakla görevli protokoller olan
Ethernet, switch, X25 gibi protokoller vardır.
Yardımcı programlar
 Ping: Konfigürasyonu kontrol eder ve bağlantıyı test eder. Ping 131.140.1.1
şeklinde kullanılır.


FTP: Windows bilgisayarlar ile TCP/IP hostları arasında tek yönlü dosya transferini

sağlar.
 TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Windows bilgisayarlar ile TCP/IP hostları
arasında UDP kullanarak tek yönlü dosya transferini sağlar.


Telnet: Terminal öykünümünü sağlar.

 RPC (Remote Copy Protocol): UNIX host bilgisayar ile Windows bilgisayar
arasında dosya kopyalar.


RSH (Remote Shell): UNIX hostundaki komutları çalıştırır.



REXEC (Remote Execution): Uzak bir bilgisayardaki bir işlemi çalıştırır.



Finger: Uzak bilgisayar hakkında bilgi sağlar.



ARP: Yerel olarak düzenlenmiş IP adreslerinin ön belleğini hazırlar.



IPCONFIG: Mevcut TCP/IP konfigürasyonunu gösterir.



NBTSTAT: IP adresleriyle düzenlenmiş NetBIOS bilgisayar adlarını görüntüler.



Netstat: TCP/IP protokolünün çalışması ilgili bilgileri görüntüler.



Route: Yerel yönlendirme tablosunu gösterir ve değiştirilmesini sağlar.

 Hostname: RCP, RSH ve REXEC programlarının kimlik denetimini yaparak yerel
bilgisayarın adını döndürür.

9.2.1. Uygulama Katmanı (Application Layer)
En üst seviye katmandır. Uygulama katmanı için tanımlı olan SMTP, TELNET vs. gibi
protokoller bir üstünde bulunan programlara hizmet verirler. Bunların bir üstünde de ya
kullanıcının doğrudan etkileşimde bulunduğu programlar (yani kullanıcı arabirimleri) ya da
bilgisayar kaynaklarını başka kullanıcılara erişme imkânı sağlayan (yani hizmet sunan)
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programlar bulunur. Bunlar uygulama tipine göre doğrudan uygulama katmanındaki
protokollere başvururlar. Şimdi tek tek uygulama katmanında bulunan protokollerin görevlerini
inceleyelim.
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol-Basit Posta İletim Protokolü): Elektronik
posta iletimi SMTP protokolünü kullanarak bilgisayarlar arasında veri alışverişini
gerçekleştirirler. Elektronik postaların güvenli bir şekilde adreslerine ulaşabilmesi için TCP
servislerinden yararlanır. Oluşturulan elektronik posta mesajlarının standart olarak dizayn
edilmiş formatı vardır. Mesajların iletimi sırasında bu formata uyması gerekir. Bu uyum istemci
ve sunucu arasında elektronik posta veri iletiminin kolaylıkla yapılmasını sağlar. SMTP, iletim
sırasında uygulanacak olan kurallar sırasını belirler. Elektronik postaların sunucularda saklanış
şekli, depo alanının ne kadar sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini belirten detaylarla ilgilenmez.
Elektronik postaların iletimi ASCII metin modundadır. Protokolün istemci ve sunucu arasında
veri alışverişi ve senkronizasyonu sağlayan komutları da okunabilir, açık yazı türündedir.
 SNMP (Simple Network Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü): Ağ
içerisinde bulunan yönlendirici, anahtar ve HUB gibi cihazların yönetimi için kullanılır. SNMP
desteği olan ağ cihazları SNMP mesaj alış verişiyle uzaktan yönetilebilir. Bunun için cihazlarda
SNMP parçası (agent) olmalıdır. SNMP farklı türdeki makinelerin kolaylıkla yönetilmesi ve
sorunlar hakkında bilgi edinilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Farklı türde aletlerin yaptıkları
farklı görevleri vardır. Bir yönlendirici yönlendirdiği datagramların (bilgi miktarı) , iletilen,
iletilmeyen paketlerin sayısı ve buna benzer bilgileri depolarken, yazıcı kartuşun durumu,
modem aldığı karakter sayısını, bağlantı hızı gibi bilgileri kayıt eder. Yönetim merkezi hangi
aygıttan kesin olarak ne tr bilgi alacağını tam olarak bilemez. Bu nedenle bilgilerin depolandığı
standart bir yapı geliştirilmiştir. SNMP kullanım alanı sadece TCP/IP ağları ile
sınırlandırılmamıştır. Aynı zamanda IPX, AppleTalk ve OSI desteği de mevcuttur.
 TELNET (Telecommunication Network-İletişim Ağı): Kullanıcının, bir başka
makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı kurmasını sağlayan protokoldür.
TCP/IP protokolünü kullanan uygulamalardan bazıları kullanıcılara uzakta olan bilgisayara ağ
üzerinde oturum açmalarına olanak sağlar. TELNET protokolü TCP bağlantısı yapılarak
oturum açılan bilgisayar üzerinde sanal klavye kullanılmasına izin verir. Protokol bilgisayar
üzerinde komutları işleterek sunucudan aldığı çıktıların istemcinin ekranı üzerinde
görüntülenmesine imkân sağlar. TELNET temel olarak üç prensip üzerine kurulmuştur.
NVT(Sanal Ağ Terminali), istemci-sunucu TELNET protokol tercihlerinin uzlaşması ve
terminallerin simetrik çalışması. Protokol, bağlantı sırasında kullanılan mesajların
şifrelenmemesi, paketlerin iletimi sırasında arada yer alan, iletim vazifesi gören aygıtları
kullanan insanların iletilen verileri kolayca okuyabilmesine izin vermesi nedeni ile güvenlik
zafiyetlerine açıktır.
Protokol tasarım yapısı itibari ile “ oturum ele geçirme” saldırılarına karşı son derece
zayıftır. TELNET sağladığı hizmet avantajları sayesinde kullanıcılar arasında son derece
popülerdir. NVT (Sanal Ağ Terminali) özelliği sayesinde istemciler bağlandıkları
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bilgisayarların mimarisi hakkında fazla bilgiye ihtiyaç duymaz. Kullanıcılar, TELNET protokol
tanımı içerisinde yer alan düzenlemeler sayesinde uzaktaki bilgisayarlara kolaylıkla
hükmedilebilir. TELNET protokolü istemci ve sunucu arasında verinin iletim şekli, kullanılan
karakterlerin yapısı (8 bit karakter modu veya 7 bit ASCII) hakkında anlaşma yapılmasına izin
verir. Bu sayede iletilen verilerin türü konusunda meydana gelecek olan hataların önüne
geçilmiş olur. TELNET protokolü terminal ve uygulamalar (process) arasında simetrik
görünüm sağlar. TELNET bağlantısı kuracak olan bilgisayar, sunucu ile TCP bağlantısı kurar.
Bağlantının kurulması ile birlikte istemci klavyeden aldığı tuş basım verilerini sunucuya iletir.
Sunucunun aldığı veriler daha sonra istemcinin monitöründe eko şeklinde görüntülenir.
 FTP (File Transfer Protocol-Dosya İletim Protokolü): Bir bilgisayardan başka bir
bilgisayara bağlanarak dosya aktarımını sağlar. İnternet üzerindeki iki sistem arasında dosya
aktarımı için kullanılan temel protokoldür. TCP/IP mimarisi geliştirilmeden önce de kullanılan
bir protokol olan FTP, zaman içerisinde değişimlere uğrayarak günümüzde kullanılan şeklini
almıştır. FTP protokolü TCP tabanlıdır. TCP protokolü sayesinde bağlantı kurulmuş olan iki
nokta arasında güvenli veri alışverişi sağlanır. Protokol sayesinde tanımlanan erişim yetki
sınırlamaları, isimlendirme, farklı işletim sistemleri tarafından kullanılabilme, veri gösterim
çeşitliliği gibi etmenler protokolü karmaşık bir hâle getirir. FTP kullanıcı ile sunucu arasında
görsel iletişim sunar. Her ne kadar sadece dosya transferi için tasarlanmış olsa da kullanıcının
dosyaların listelenmesi, kullanılabilecek komutların gösterilmesi gibi isteklerine cevap verir.
FTP, dosya içerisinde yer alan verinin türünün kullanıcılar tarafından tayin edilmesine imkân
sağlar. Dosyalar içerisinden açık yazı içeren dokümanlar (ASCII) ya da sayısal veriler
(EBCDIC) barındırabilirler. FTP protokolü kullanıcıların kullanıcı ismi ve şifre kullanarak
sisteme giriş yapmalarına imkân sağlar. Kullanıcılar istenen kriterleri yerine getirdikten sonra
dosya transfer işlemlerini başlatabilirler.
 NNP (Network News Transport Protocol-Ağ Haberleri Protokolü): USENET
(Dünya üzerindeki milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler, yazılar
gönderdiği bir tartışma platformu) postalanma hizmetinin yürütülmesini sağlar.
 HTTP (The Hypertext Transfer Protocol-Hiper Metin İletişim Protokolü): Web
istemci programları ile sunucuların iletişim kurmasını sağlar. http protokolü istemcileri “ağ
tarayıcısı” (web browser) olarak adlandırılır. Protokol genel olarak dokümanları sunuculardan
talep eden, sunucuya bilgi gönderilmesini sağlayan komutları tanımlar. İstek-cevap sistemi ile
çalışır. Web istemci programı ile sunucu arasında TCP bağlantısı sağladıktan sonra istemci istek
mesajını sunucuya iletir. Sunucu bu isteğe karşılık cevap gönderir. Bu istek-cevaplar komutsal
tabanlıdır. Protokol, sunucuya istemci tarafından iletilen her istek mesajı birbirinden bağımsız
olacak şekilde tasarlanmıştır. Protokol iki yönlü veri alışverişine izin verir. Sunucudan
istemciye dosya transferine izin verdiği gibi istemciden sunucuya dosya transfer edilmesine de
imkân sağlar. HTTP protokolü yazılı ve görsel iletişimi hedef alması itibarı ile sunucu ve
istemci arasında karakter uyumunu da gözetmek zorundadır. İstemci ve sunucu veri alışverişi
sırasında iletilen karakter türleri arasında uzlaşma sağlarlar. Protokol daha hızlı yüklemeyi
sağlamak amacıyla sunuculardan elde edilen verilerin bir dizin altında depolanmasına izin verir.
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9.2.2. Aktarım Katmanı (Tranmission Layer)
TCP/IP protokolü OSI modeli içerisinde, uygulamalar arasında iletişimi sağlayan
katmanı oluşturur. TCP/IP, TCP ve UDP olmak üzere veri iletişimini farklı şekillerde
sağlamakla görevli olan iki protokolü bünyesinde barındırır. TCP ve UDP iletim katmanı
protokolleri, bir üst katmandan gelen veriyi paketleyip bir alt katmana verirler. Eğer veri bir
seferde gönderilmeyecek kadar uzunsa, alt katmana verilmeden önce parçalara ayrılır (segment)
ve her birine sıra numarası verilir. Genel olarak TCP kullanılır; UDP daha çok sorgulama
amaçlı kullanılır.
 TCP (Transmission Control Protocol-İletim Denetim Protokolü): TCP protokolü,
bağlantılı ve güvenli veri akışını sağlayarak iletim katmanına çok önemli hizmetler sunar. Çoğu
uygulama kendi veri iletişim kontrol mekanizmasını oluşturmaktansa TCP protokolünün
sağlamış olduğu hizmetleri kullanır. TCP sunduğu hata denetimi, veri akış kontrolü gibi
hizmetler sayesinde kendisini kullanan uygulamalara tatmin edici düzeyde güvenlik, hata
denetimi ve akış kontrolü sağlar.
TCP Protokolünün Özellikleri


Bağlantı noktaları arasında veri iletişimini sağlaması.



Güvenli veri iletimi sağlanması.



Bağlantıda olan iki bilgisayar arasında akış kontrolü sağlaması.



Çoklama (Multiplexing) yöntemi ile birden fazla bağlantıya izin vermesi.



Sadece bağlantı kurulduktan sonra veri iletimi sağlaması.



Gönderilen mesaj parçaları için öncelik ve güvenlik tanımlaması yapılabilmesi.

 UDP (User Datagram Protocol): İletim katmanında tanımlı tek protokol TCP
değildir; UDP de bu katmanda tanımlıdır. UDP protokolü, bilgisayar ağları arasında paketlerin
değişimine imkân sağlamak için tasarlanmıştır. UDP protokolü TCP gibi altyapı olarak IP
datagramları kullanır, IP datagramlar içerisinde kapsüllenir. Veri akış kontrolünü sağlayacak,
datagramlar arasında iletilirken kendi içerisinde meydana gelecek hataları belirlemek için
kullanacağı herhangi bir mekanizması yoktur. Protokol datagramların iletilmesini garanti
etmez; IP datagram içerisinde kapsüllenmiş UDP mesajının bir defadan fazla taşınmamasını
sağlayamaz. TCP protokolü gibi bağlantı tabanlı değildir.

9.2.3. Yönlendirme Katmanı (Tranmission Layer)
Yönlendirme katmanında tanımlı IP ve ICMP protokolleri bir üst katmandan gelen
segmentleri alıcıya uygun yoldan ve hatasız olarak ulaştırmakla yükümlüdür. Bu amaçla bu
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katmanda da gelen segmentlere özel bir IP başlık bilgisi eklenir. IP başlık bilgisinin formatı
aşağıdaki şekilde görülmektedir.
 Uyarlama (Version): O anda kullanılan IP uyarlamasını gösterir. Farklı uyarlamada
başlıktaki alanların yerleri değişiklik gösterdiğinden, paketin doğru yorumlanması için
kullanılır.

gösterir.

Başlık Uzunluğu (IP Header Length): Datagram başlığının gerçek uzunluğunu

 Hizmet Türü (Service Type): Datagramın nasıl yönlendirileceğini belirler.
Yönlendirilmesinde yapılan yol seçiminde ve bağlantıda kullanılır. Datagramlara bu alan
aracılığıyla önem düzeyi atanabilir.
 Toplam Uzunluk (Total Length): Tüm IP paketinin (başlık ve veri dâhil)
uzunluğunu belirtir.
 Kimlik Saptaması (Identification): Kullanıcı karşı tarafla etkileşim içindeyken,
mesajlar parçalanarak bir çok datagram içinde gönderilebilir. Bu alan, aynı kullanıcı mesajının
farklı datagramlar içinde bulunması durumunu açıklayan kimlik bilgisini içerir.
 Bayrak Bitleri (Flags): Parçalama (Fragmentation) kontrolünde kullanılır. Bir
datagram parçalanıp parçalanmadığı, onun parçalanma izninin olup olmadığı gibi bilgilere ait
kodlar taşır. Üç tane olan bayrak bitlerinden ilki (D biti), içinde bulunduğu datagramın kaç
parçadan oluştuğunu belirtir. Eğer 1 ise gönderilen verinin tek datagramdan oluştuğu anlaşılır;
alıcıya başkası yok bekleme anlamında mesaj iletir. İkinci bayraksa, parçalanıp birçok datagram
hâlinde gönderilen verinin en son olduğunu belirtir. Üçüncüsü, saklı tutulmuştur.
 Yaşam Süresi (Time to Live): Datagramın ağ üzerinde dolaşan sürecini belirtir.
Verici tarafında yerleştirilen dolaşma değeri her düğümden geçerken azaltılır; sıfıra ulaşırsa
kaybolmuş olduğu varsayılarak datagram ağdan çıkarılır.
 Protokol (Protocol): Bir datagramın hangi üst katman protokolüne ait olduğunu
belirtir. Alıcı tarafın IP katmanı bu alana bakarak paketi bir üstünde bulunan protokollerden
hangisine iletileceğini anlar.
 Başlık için Hata Sınama Bitleri (Header Checksum): Datagram başlık kısmının
hatasız iletilip iletilmediğini sınamak için kullanılır.
 Gönderici IP Adresi (Source Address): Datagramın gideceği yerin internet adresi
yerleştirilir.
 Seçenekler (Options): Bu alan değişik amaçlar için kullanılır. Güvenlik, hata
raporlama vs. seçimliktir. Ancak kullanılırsa 32 bitin katları uzunlukta olmalıdır.
179



TCP Segmenti: Bir üst katmandan gelen veriyi içerir.

ICMP (Internet Control Message Protocol): ICMP kontrol amaçlı bir protokoldür.
Genel olarak sistemler arası kontrol mesajları IP yerine ICMP üzerinden aktarılır. ICMP, IP ile
aynı düzeyde olmasına karşın aslında kendisi de IP’yi kullanır. ICMP mesajları, IP üzerinden
gönderilir. ICMP mesajlarının amacı haberleşme sırasında meydana gelebilecek problemler
hakkında yönlendiricilere veya datagramları oluşturan bilgisayarlara bilgi vermektir.
ICMP protokolü, internet protokolünü daha güvenli hâle getirmez. Sadece datagram
iletimi sırasında meydana gelen hataların sebepleri ile ilgili bilgi sağlar. Aşağıdaki şekilde
ICMP formatını görmektesiniz:

9.2.4. Fiziksel Katman (Physical Layer)
Bu katmanda herhangi bir protokol tanımlı değildir. IP başlığı oluşturulmuş bir bilgi
hem kaynak bilgisayarın IP’sini, hem de hedef bilgisayarın IP’sini tutar. Fakat yerel ağ
içerisinde bilgi transferi yapılacak makineye ulaşmak için makinenin ethernet kartının MAC
(Media Access Control-Ortama Erişim Adresi) olarak bilinen donanım adresinin tespit edilmiş
olması gerekir. Bu sebeble, bir LAN içerisinde IP adresi bilinen bir bilgisayarın MAC adresini
bulmak üzere ARP (Adress Resolution Protocol-Adres Çözümleme Protokolü) protokolü
kullanılır. İletişime geçeceği makinenin IP adresini bilen bir bilgisayar ARP protokolü ile IP
adresini ağdaki bütün bilgisayarlara gönderir. Ağdaki bilgisayarların tümü bu mesajı alır.
Mesajdaki IP adresine sahip bilgisayar kendi MAC adresini karşı tarafa bildirir ve böylelikle
iletişim başlar.

9.3. Intranet Nedir?
Intranet, sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş
alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Yani, küçük
Internet!, Internet'in daha özel bir hali. Intranet'ler gateway'ler ile diğer networklere
bağlanabilir.
Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini
paylaşmaktır. Intranet'ler, şirket(ler) içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki
kişilerin biraraya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılırlar.
Intranet'ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabilir.
Günümüzde, Intranet'ler içinde, Web erişimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır.
Bazı şirketlerdeki Intranet’ lerden, “Firewall” sistemleri üzerinden (bazı emniyet
tedbirleri ile), Internet çıkışı da yapılmaktadır. Bu sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol
edilebilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır.
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Bazı şirketlerdeki intranet'lerden, "Firewall" sistemleri üzerinden (bazı emniyet
tedbirleri ile), Internet çıkışı da yapılmaktadır. Bu sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol
edilebilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 9. Haftasında İnternet Tanımı, TCP/IP nedir?, TCP/IP Katmanları,
Uygulama Katmanı (Application Layer), Aktarım Katmanı (Tranmission Layer), Yönlendirme
Katmanı (Tranmission Layer), Fiziksel Katman (Physical Layer) ve Intranet Nedir? başlıkları
altında ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Internet için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Küçük bir yerel ağdır
b) Geniş alan ağıdır.
c) Her türlü bilgi bulunabilir
d) Milyonlarca kullanıcısı vardır
e) İletişim olarak uydu da kullanılır.
2) TCP nedir?
a) İnternet protokolü
b) İp numarası
c) Veri transferi aktarım protokolü
d) Web tarayıcı
e) Web yayımcısı
3) Internet ve yerel ağ arasındaki güvenlik görevlisi gibi çalışan bilgisayar
yazılımlarına ne ad verilir?
a) www Sunucusu
b) İşletim Sistemi
c) İşlem tablosu
d) Fire Wall (Ateş duvarı)
e) e-posta sunucusu
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4) Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan,
böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim protokolüne
verilen genel ad nedir?
a) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
b) Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
c) ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network)
d) Araştırma Projeleri Ajansının (Advanced Research Projects Agency, ARPA)
e) TCP/IP Protokolü
5) Aşağıdakilerden hangisi Windows bilgisayarlar ile TCP/IP hostları arasında tek
yönlü dosya transferini sağlar.
a) Ping
b) FTP
c) TFTP
d) Telnet
e) RSH
6) Aşağıdakilerden hangisi IP adresleriyle düzenlenmiş NetBIOS bilgisayar adlarını
görüntüler?
a) RPC
b) NBTSTAT
c) ARP
d) Route
e) Hostname
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7) Kullanıcının, bir başka makineye sanki o makinenin istasyonuymuş gibi bağlantı
kurmasını sağlayan protokole ne ad verilir?
a) SNMP (Simple Network Management Protocol-Basit Ağ Yönetim Protokolü)
b) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol-Basit Posta İletim Protokolü)
c) TELNET (Telecommunication Network-İletişim Ağı)
d) FTP (File Transfer Protocol-Dosya İletim Protokolü)
e) NNP (Network News Transport Protocol-Ağ Haberleri Protokolü)
8) Sadece belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan
ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağa ne ad verilir?
a) Web tarayıcı
b) Web yayımcısı
c) İnternet
d) Intranet
e) Ağ tarayıcısı
9) Aşağıdakilerden hangisi RCP, RSH ve REXEC programlarının kimlik denetimini
yaparak yerel bilgisayarın adını döndürür?
a) RSH
b) Hostname
c) ARP
d) RPC
e) NBTSTAT
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10) Aşağıdakilerden hangisi Uzak bir bilgisayardaki bir işlemi çalıştırır?
a) REXEC (Remote Execution)
b) RSH (Remote Shell)
c) TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
d) RPC (Remote Copy Protocol)
e) REXEC (Remote Execution)

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)a, 5)b, 6)b, 7)c, 8)d, 9)b, 10a
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10. İNTERNET ARAÇLARI VE HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. INTERNET ARAÇLARI VE HİZMETLERİ
10.1. World Wide Web (WWW)
10.2. EIektronik Posta
10.3. Telnet
10.4. FTP (Dosya Aktanm Protokolii)
10.5. Listserv
10.6. Usenet (Haber Grupları)
10.7. Archie
10.8. WAIS (Wide Area Infomation System-Geniş Alan Bilgi Sistemi)
10.9. Gopher
10.10. Chat/Sohbet
10.11. Sesli veya video konferans
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İnternet araçlarından FTP aracını kullanıyor musunuz?

2.

World Wide Web (WWW) aracının tanımı hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnternet araçları ve
hizmetleri

World Wide Web (WWW),
Elektronik Posta, Telnet
hakkında bilgi sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

FTP (Dosya Aktarım
Protokolü), Listserv, Usenet
(Haber Grupları), Archie yi
öğrenir.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.

İnternet araçları ve
hizmetleri

İnternet araçları ve
hizmetleri

WAIS (Wide Area
Infomation System-Geniş
Alan Bilgi Sistemi), Gopher,
Chat/Sohbet, Sesli veya
video konferans hakkında
bilgi sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerden
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
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elektronik Posta



Telnet



FTP
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Archie
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Gopher



Chat/Sohbet
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Giriş
Dersimizin 10. Haftasında internet araçları ve hizmetleri olan World Wibe Web (www),
elektronik Posta, Telnet, FTP, Listserv, Usanet, Archie, Wais, Gopher, Chat/Sohbet konuları
başlıklar altında ele alınacaktır.
İnternetin ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı, bir uygulamanın ya da web sitesinin bu
tanıma uygun olması için hangi özelliklere sahip olması gerektiği, en çok tercih edilen sosyal
medya araçlarının hangileri olduğu anlatılacaktır. Dersimizin 10. Haftasında öğrencilerin sosyal
medya uygulamaları üzerinde düşünmeleri hedeflenmektedir.
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10. Internet Araçları Ve Hizmetleri
İnternet, hayatın pek çok alanında yenilikler ve kolaylıklar sunan bir teknolojidir.
İnternet bağlantısı olan bir kişi, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kütüphaneye girip
çalışmaları hakkında ya da ilgisini çeken konularda araştırma yapabilir, bilimsel dergileri ve
magazin dergilerini inceleme imkânı bulabilir.
Yine İnternet, her türlü müzik ve fîlmlere ulaşmayı hatta bu ürünleri dinlemeyi ve
seyretmeyi mümkün kılan bir teknolojidir. Firmaların çıkardıkları ürünleri görsel ya da sesli
olarak takip etmek, otel, tiyatro ve uçak gibi yerlere rezervasyon yaptırmak, ticarethanelere,
kitabevlerine, marketlere ve mağazalara sipariş vermek, günlük, haftalık dergileri ve gazeteleri
takip etmek, e-mail adresi bulunan herkese mesaj bırakabilmek, her türlü bankacılık işlemlerini
şubeye gitmeden gerçekleştirebilmek internetin sağladığı avantajlardan bazılarıdır
İnternetin sunduğu elektronik posta sistemi ile dünyanın herhangi bir ülkesindeki
bireysel ve kurumsal kullanıcılarla hızlı ve etkin iletişim kurabilmek mümkündür. İnternet
ortamı, ortak ilgi alanları bulunan kullanıcıların çeşitli konularda sohbet etmesinin ya da
tartışmalara katılmasının sağlamasının yanı sıra, eğlence amaçlı çeşitli programlan da
kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.
İnternetin sunduğu hizmetlerden biri de, internete bağlı bulunan bir bilgisayardan,
kişisel bilgisayara program yüklemeyi, dosya transferini, bilgisayarlar arasında dosya
alışverişini sağlamasıdır. Yine aynı şekilde kişisel bilgisayardaki dosyalan internette
oluşturulan web sayfasına yüklemek de mümkündür.

10.1. World Wide Web (WWW)
WWW'in tasarımında üç ana ilke bulunmaktadır.
a) Merkezi veri depolama kavramının ortadan kalkması ve bunun sonucunda isteyen
herkesin bilgi yaratma ve sunma imkânının ortaya çıkması.
b) Coğrafik konumun hiçbir öneminin kalmaması.
c) Dokümanların transferinde kullanılan protokoller ve düzenlemelerin detaylarını
gizleyen oldukça basit bir arabirim olması
"WWW, yazı, grafik, ses, video gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve
etkileşimli bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir"
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Web, İnternet üzerinde birbirine bağlantılar içiren, resim, grafik, müzik, animasyon gibi
öğeleri içerisinde bulunduran sayfalar demektir. Web sayfasını hazırlayanlar bu sayfa içinde,
kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli bilgiler, resimler ve diğer sayfa ya da sitelerle
bağlantılar kurulmasını sağlayan unsurlar bulundururlar.
WWW, Cenova'da Avrapa Parçacık Fiziği laboratuvarlarına bağlı araştırmacılar
tarafmdan üretilen dokümanlara, bilgisayar ağı üzerinden ulaşmak amacıyla geliştirilmiş bir
sistemdir. WWW, hypertext adı verilen sistemin mantığı doğrultusunda tasarlanmıştır.
Bir ansiklopediye benzeyen hypertextte, bir dokümanın içindeki bir kelime, bir başka
dokümana ya da referansa bağlanmaktadır. Bu sistemin ansiklopediye benzetilmesinin nedeni,
okunan bir sayfada başka bir noktaya referans verilmesi durumunda, dokumanın o noktasından
referans verilen noktaya geçip ilgili bilgiyi alarak ilk sayfaya dönülebilmesidir.
İnternet kullanıcılarının arasında, en çok yararlanılan imkanlardan olan World Wide
Web (dünyayı saran ağ)'in ortaya çıkmasıyla internet kullanımındaki yaygınlık artmıştır. World
Wide Web temelli internet araçları 1993 yılında ortaya çıkmış ve bilgiye ulaşım daha da
kolaylaşmıştır. Ulaşılabilen bilgiler ile sunulan hizmetler miktar ve çeşit olarak artmıştır.
Bugün internet'in en popüler uygulaması "Web Taramasıdır". World Wide Web, metin,
grafik, ses ve programlama içeren bilgi sayfaları sunan, İnternet'e bağlı sunucuların ağıdır. Bir
Web sunucusuna bağlandığınızda, bir dizi bağlantı içeren ilk bilgi ekranı veya sayfası
görünmekte, bu bağlantı etkinleştiğinde ise ek bilgi ve muhtemelen diğer bağlantılan içeren
başka bir sayfaya ulaşılmaktadır. Bu araç, bir web tarayıcı program yardımıyla, enformasyonun
bulunduğu yerin adresini yazarak burayla doğrudan bağlantı kurma olanağı sağlayan, yazı-ses
görüntü unsurların estetik bir anlayışla bütünleşik sayfa görüntüleri biçiminde sunan bir araçtır.
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Hypertext (üst metin) teknolojisi üzerine inşa edilen WWW'de, sanat galerileri, dergiler,
gazeteler, sporlar, oyunlar, eğitsel malzemeler vb. milyonlarca doküman vardır. İnternet'teki
içerik patlaması, World Wide Web'de yer almıştır. Teknik bilgisi olmayan kişilerin kendi web
sayfalarını yaratmalarını kolaylaştıracak yazılımların geliştirilmesiyle de bu artış hızlanmıştır.
İncelenen internet araçları içerisinde beklide en güçlü iletişim biçimi, geleneksel yayıncılığa en
çok benzeyeni web sayfasıdır. Web'in çıkışıyla birlikte diğer internet araçlarının etkisi ve
kullanımını azalmıştır

10.2. EIektronik Posta
"E-Posta (E-Mail), internet üzerinden insanların birbirlerine mektup göndermelerini
olanaklı kılan bir internet protokolüdür" Elektronik posta kullanıcıların internet üzerinden
dünyanın her yerindeki kişilerle bağlantı kurmasını sağlayan bir hizmettir.

E-posta protokolü ile standart mektupların yerlerine ulaştırılması için gerekli zaman
kavramı kalkmış, bu internet hizmeti ülkeler ve sınırlar arasındaki mesafenin saniyelerle,
saliselerle ifade edilmesini sağlamıştır. E-posta şu an tüm posta işletmelerinden hatta telefondan
bile hızlı bir haberleşme aracı olarak kabul edilmektedir.
İlk başlarda düz yazı şeklindeki mesajları göndermek amacıyla hizmete sunulan e-posta
uygulaması, 1995'li yıllardan sonra geliştirilerek ses, video ve metin dosyalan gönderebilen bir
kapasiteye ulaştırılmıştır. Yaygın olarak kullanılan e-posta sistemleri arasında büyük farklar
olmasına rağmen internetin verdiği e-posta iletişim hizmeti, kullanıcılarına mesajların okuma,
saklama, gönderme, sıraya sokma ve yanıtlama gibi çeşitli imkanlar sunarak dünyanın her
yeriyle haberleşmeyi sağlamaktadır. E-postanın sağladığı en önemli avantaj hızdır.
Yine pek çok bilgi bankasına veya ağ servislerine e- posta yoluyla ulaşmak mümkündür.
E-posta aynı zamanda ucuz olması nedeniyle de kullanıcı sayısının her geçen gün
arttırmaktadır. E-posta kullanıcılarının sahip olduğu diğer bir avantaj da cevabını merak
ettikleri sorulan paylaşabilmeleri ve sorunlarına ortak elektronik posta ortamlarında cevap
bulabilmeleridir.
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İnternet karma bir şebekedir ve yenilikçi uygulamalarından bin olan posta kutusu onun
bileşenlerinden bin olan Usenet'in içinde gelişmiştir. Kullanıcıların birbirlerine mesaj
göndermede kullandıkları, yazılı mektupların ve yazışmaların elektronik ortamda
gerçekleştirilen bir biçimidir.
E-posta için internet kullanıcılarının bir e-posta adreslerinin olması gereklidir; başka bir
deyişle e-posta gönderecek ve alacak kişilerin e-posta adresleri olmalı dır. Bu sayede internet
kullanıcısı, istediği mektuplaşmayı elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
E-posta adresleri, internet için abone olunan İSS tarafından ya da Hot-Mail gibi bazı
web sitelerinden ücretsiz olarak alınabilmektedir. Ayrıca çeşitli kuruluşlar, kendi çalışanlarına,
internet'e erişim yanında e-posta adresi de vermektedir. E-posta, web'den sonra İnternet'te en
yaygın kullanılan araçtır.

10.3. Telnet
Kullanıcıların İnternet'te bulunan herhangi bir bilgisayara bağlanmalarını veya
girişlerini (Login) sağlar.

10.4. FTP (Dosya Aktanm Protokolii)
Kullanıcıların yalnız dosya aktarımı amacıyla uzak bilgisayara bağlanmalarını sağlar.
Dosya veya veriyi iletişim içinde bulunulan karşı bilgisayara gönderme (uploading) veya karşı
bilgisayardan kendi bilgisayarına çekme (dowloading) işlevini gerçekleştirir.

Kaynak: http://coreftp.com/screens/ftp_filelist2.gif
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10.5. Listserv
Ortak ilgileri doğrultusunda bir grup insanın birbirlerine mesaj göndermelerini sağlayan
tartışma gruplan ortamıdır. internet kullanıcıları, ilgileri doğrultusunda istedikleri Listserv
grubuna mesaj göndererek abone olabilir ve bu gruptaki tartışmaları izleyebilir, kendisi de
tartışma ortamına fiilen katılabilir. Bir abone, Listserv grubu adına bir mesaj gönderdiğinde,
mesaj otomatik olarak listeye abone olan tüm üyelere transfer edilir.

10.6. Usenet (Haber Grupları)
Bir konu ile ilgili insanların tartışabileceği Listserv gibi olan başka bir ortamıdır. Burada
abonelerin bir listesi yoktur. Bunun yerine, kullanıcılara binlerce tartışma grubuna erişim
sağlayan bilgisayarlar vardır. Usenet'e erişen bir kişi, makale yazan veya okuyan bir haber
okuma programı kullanabilir.
Haber gruplan, dünya üzerinde bilgisayarı internete bağlı bulunan tüm kullanıcıların
katılabileceği bir tartışma, fîkir alış veriş ortamıdır. Haber gruplarına katılmak isteyen
kullanıcının sisteme gönderdiği bir mesaj dünyanın pek çok yerindeki kullanıcılar tarafından
okunmakta ve konuya ilgi duyan kişiler ya da gruplarla tartışmalar yapılabilmektedir.
Tartışmalar birebir yapılabileceği gibi grup halinde de yürütülebilmektedir
Sistemin esasını bir kişinin tartışmaya katılmak isteyen diğer kişilere ortak mesaj
göndermesi oluşturur. E-posta programlarının bir kerede çok sayıda e-posta adresine mesaj
gönderebilmesi tartışma grupları arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmaktadır. Tartışma
listeleri insanların ilgi alanları doğrultusunda oluşturulmuştur. İnsanlar, arama motorları
yardımıyla ulaşabildikleri bu ortamlarda ilgi alanlarıyla ilgili tartışmalara katılabilirler.

10.7. Archie
FTP bilgisayarların içeriklerini sorgulamak ve bilgiyi kullanıcıya sunmak amacıyla
yaratılmıştır. Bir kullanıcı Archie'ye herhangi bir FTP bilgisayarında bulunan ve başlıklarında
belli karakter dizileri bulunan dosyalan sorabilir. Archie taramasının sonucunu kullanarak,
kullanıcı aranan dosyaların en yakın hangi FTP bilgisayarında bulunduğunu belirler ve FTP'yi
kullanarak dosyalan aktarabilir.
İnternetin sağladığı en önemli hizmetlerden biri de dünyanın her yerindeki ana
sistemlerde bulunan dosyalara erişimi ve bu dosyalan kişisel bilgisayarlara aktarmayı
sağlamasıdır. Dosya taşıma protokolü (FTP) aracılığıyla aktanlan bu dosyalar; programlardan,
iş uygulamalarına, bilgisayar oyunlarından resim arşivlerine kadar uzanan geniş bir içeriğe
sahiptir. Yine, baskıya hazır hale getirilmiş metinler, şifrelenmiş arşiv koleksiyonları da
aktarılabilen dosyalar arasındadır.
Dosya taşıma protokolü (FTP), İnternet üzerindeki bilgisayar sistemleri arasında dosya
alışverişine imkan veren bir servistir. 1970'li yıllardan beri kullanılan FTP, en fazla kullanılan
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ve İnternet üzerinde en yoğun olarak çalışan temel servislerden biridir. Bu servis sayesinde
kullanıcı kişisel bilgisayarına dünyanın herhangi bir noktasındaki bir bilgisayardan dosya
çekebilir ya da kendi isteği doğrultusunda çok uzak bir yerden, kullanıcının kişisel bilgisayarına
başka bir kullanıcı ulaşabilir ve dosyalan kopyalayabilir.
FTP ile dosya alışverişi yapmak için, dosya alışverişi yapacak her iki bilgisayarda da
FTP programının bulunması, dosya transferi yapılacak bilgisayarın tam adresinin bilinmesi,
kopyalanmak istenen dosyanın içinde bulunduğu dizin ve alt dizin isimleri ile aranan dosyanın
isminin bilinmesi gerekmektedir.
Dosyaların saklandığı sunucular FTP siteleri olarak adlandırılmakta ve bu sitelerin ağ
adresleri ftp:// ile başlamaktadır. FTP, WWW'dan ayrı bir İnternet hizmeti olarak
değerlendirilmekle birlikte bir web sayfasının FTP sitesinde saklanan dosyaya doğrudan
ulaşmayı sağlayan bağlar içerebilmesi mümkündür.

10.8. WAIS (Wide Area Infomation System-Geniş Alan Bilgi Sistemi)
Bu, bilgi bulmaya yardımcı olan bir araçtır. Bu program çok büyük bir elektronik bilgiyi
(doküman, veri, resim) indeksleyerek istenen bilginin bir anahtar sözcük verilerek aranmasını
sağlar.

10.9. Gopher
İnternet'te çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıya, çok çeşitli bilgiye ulaşımında basit,
tutarlı bir arabirim sağlar. Kullanıcı yalnız diğer menü seçeneklerine ve dokümanlara geçişi
sağlayan bir menü veya doküman görür. Arka planda bilgi mimarları ve yöneticileri menülerin
işlenmesini ve çeşitli kaynaklan mantıksal sınıflara ayırmak için gerekli teknik desteği sağlar.

10.10. Chat/Sohbet
İnternet'teki bir sunucu (server) üzerinde bir chat programı kullanarak, diğer internet
kullanıcılarıyla (Net-daşlarla ) yazıya dayalı konuşma yapabilme olanağı sağlayan bir araçtır.
Chat odaları, birçok ISS tarafından oluşturulmuştur ve kullanıcı buralara, kendi belirleyeceği
bir isim ile girerek, o anda ayını chat odasında bulunan kullanıcılarla ya bireysel yada ortak
konuşma yapabilir. Chat odaları, yazımı basitleştirmek ve yazılamayan bazı şeyleri
(gülümseme, hoşnut kalmama, alaya alma vb.) yazıyla göstermek amacıyla kendi söylemini
oluşturmuştur. Bu söylemlerle chat kullanıcısı, karşısındaki kişinin tavırlarını
öğrenebilmektedir.
İnternetin kullanıcılarına sunduğu hizmetlerden biri de karşıdaki kullanıcı ya da
kullanıcılarla eşzamanlı olarak yazışmasını sağlayan sohbet uygulamasıdır. Kullanıcılar,
yalnızca bilgisayar ve klavye kullanmak suretiyle yazışarak sohbet edebilecekleri gibi
bilgisayara bağlanacak ek sistemler vasıtasıyla birbirlerinin sesini duyabilmekte,
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konuşabilmektedirler. Yine bilgisayara bağlanacak bir web kamera sayesinde kullanıcıların
hem konuşabilmeleri hem de birbirlerini görebilmeleri mümkün olmaktadır.

10.11. Sesli veya video konferans
İki veya daha fazla kişinin birbirini duymasını ve görmesini, whiteboard ve diğer
uygulamaları paylaşabilmelerini sağlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 10. Haftasında, Internet Araçları ve Hizmetleri, World Wide Web (WWW),
EIektronik Posta, -Telnet, FTP (Dosya Aktarım Protokolü, Listserv, Usenet (Haber Gruplan) ,
Archie, WAIS (Wide Area Infomation System-Geniş Alan Bilgi Sistemi), Gopher, Chat/Sohbet
ve Sesli veya video konferans başlıkları altında incelendi.
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Bölüm Soruları
1) Sadece liste sahibinin listeye üye olan tüm katılımcılara mesaj gönderilmesi
temeline dayanan haberleşme türüne ne ad verilir?
a) E-Posta
b) Dağıtım Listesi
c) Kontrol Listesi
d) Haber Grupları
e) E-Liste
2) İnternet üzerinde birbirine bağlantılar içiren, resim, grafik, müzik, animasyon gibi
öğeleri içerisinde bulunduran sayfalara nedir?
a) Web
b) Hypertext
c) E Posta
d) Telnet
e) Listserv
3) Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların yalnız dosya aktarımı amacıyla uzak
bilgisayara bağlanmalarını sağlar?
a) Login
b) Usenet
c) FTP (Dosya Aktarım Protokolü)
d) Telnet
e) Listserv
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4) Ortak ilgileri doğrultusunda bir grup insanın birbirlerine mesaj göndermelerini
sağlayan tartışma gruplan ortamına nedir?
a) Listserv
b) Login
c) Telnet
d) Usenet
e) Archie
5) Aşağıdakilerden hangisi çok büyük bir elektronik bilgiyi (doküman, veri, resim)
indeksleyerek istenen bilginin bir anahtar sözcük verilerek aranmasını sağlar?
a) Login
b) Usenet
c) FTP (Dosya Aktarım Protokolü)
d) WAIS (Wide Area Infomation System)
e) Gopher
6) Internete bağlanmamızı sağlayan bilgisayar kartı hangisidir?
a) Ethernet kartı
b) Modem kartı
c) Mainboard
d) İnternet servis kartı
e) Telnet
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7) Statik bir web sayfasının genel dosya uzantısı nedir?
a) HTML
b) WWW
c) HTTP
d) FTP
e) WEB
8) Aşağıdakilerden hangisi Web Browser (İnternet Tarayıcı) programı değildir?
a) Firefox
b) Explorer
c) Opera
d) Crome
e) Paint
9) Web sayfaları arasında kolayca dolaşılmasını sağlayan İnternet Explorer, Netscape
Navigator gibi yardımcı programlara ne ad verilir?
a) Browser / Tarayıcı
b) Yönlendirici
c) Protokol
d) Web sayfası
10) Web temelli çalışan, dışarıdan erişime kapalı kurum içi özel çalışma ağına ne ad
verilir?
a) İnternet
b) İntranet
c) Webring
d) Protokol
e) TP Link
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Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)a, 5)d, 6)b, 7)a, 8)e, 9)a, 10)b
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11. DNS (Alan Adı Sistemi)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. DNS (Alan Adı Sistemi)
11.1. Internet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar
11.2. Web Server
11.3. Neden Sunucular Kullanıyoruz?
11.4. Video Streaming nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Sizce DNS (Alan Adı Sistemi)’nin bize sağladıkları kolaylıklar nelerdir?

2.

Internet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar ne ifade etmektedir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

DNS (Alan Adı Sistemi)

Internet Adreslerinde
Görülen Kısaltmaları
öğrenir.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.

Internet Adreslerinde
Görülen Kısaltmalar

Web Server ve sunucular
hakkında bilgi sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.

Web Server

Video Streaming hakkında
bilgi sahibi olur.

Literatürde konu ile ilgili yer
alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.
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Anahtar Kavramlar


DNS (Alan Adı Sistemi)



Internet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar



Web Server
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Giriş
Bilgisayarlar en iyi şekilde sayıların diliyle çalışır, insanlarsa sözcükleri tercih eder.
Bugünün İnternet'i her iki tercihi de içinde barındırabilecek bir şekilde yapılandırılmıştır ve
hem bilgisayarlar hem de insanların Web'de kolaylıkla gezinmelerine olanak tanır. Bu, her web
sitesinin iki adı veya adresi olduğu anlamına gelir. Bunlardan biri, örneğin verisigninc.com gibi,
insanların kolaylıkla hatırlayabildikleri bir alan adıdır. Diğeri de benzersiz, bilgisayar açısından
kullanımı kolay bir sayılar serisi veya İnternet Protokolü (IP) adresidir.
Bir Alan Adı Sistemi (DNS), .com veya .net gibi belli bir üst düzey etki alanının (TLD)
tüm alan adlarını ve bunlara karşılık gelen IP numaralarını saklayan bir veritabanıdır. DNS,
İnternet üzerindeki bilgisayar sistemlerini ve kaynakları tanımlar ve bulur.
Dersimizin 11. Haftasında (DNS) Bir Alan Adı Sistemi, İnternet adreslerinde görülen
kısaltmalar ve web server konu başlıkları altında ele alınacaktır.
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11. DNS (Alan Adı Sistemi)
İnternet ağını oluşturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP
adresleri kullanıcıların kullanımı için www.site_adı.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık
düşürülür.
IP adresleri, bir kısmı network numarası, diğer kısmı ise o network içerisinde yer alan
makinanın numarası olarak yorumlanan 32 bitlik sayıdan ibarettirler. Bu adresler sayesinde
bilgi, paketler halinde bir makinadan diğerine ulaşabilmektedir.
İnternette bulunan her nesnenin, etkileşime giren her sunucu ve ucun bir İnternet Adresi
olması gerekir. Alan adı sistemi, sunucunun ve ona bağlı istemcilerin internet kayıtlarının
tutulduğu bir tür veri tabanıdır. Bu sistem makine isimlerini IPv4 (ya da ipv6) adreslere ya da
IPv4 adresleri makine isimlerine çevirmeye yarar.

Kaynak: www.computerworld.com.tr/wp-content/uploads/2014/03/google-dns1.jpg
Siz bir siteye erişmek istediğinizde, DNS sayesinde hangi site nerede, hangi IP hangi
bilgisayara ait olduğu belirlenir ve istediğiniz yere erişirsiniz. Bu sistem istemcilerin ve
sunucuların isimlerini, alan adını ve IP numarası gibi bilgileri içerir. Alan Adı bu 32 ya da 128
bit uzunluğundaki sayı yerine insanların anlayacağı, akılda tutacağı, kurumsal kimlik ve marka
ile özdeşleştirebileceği isimlerin kullanılmasını sağlar. Mesela www.hakkisoy.com yazınca
DNS'ler bu siteyi tutan sunucunun erişim IP'sini verir. IP ise bir adres bilgisi gibidir ve w.x.y.z
gibi 4 haneli rakamdan oluşur. Demek oluyor ki siz site adresi yerine IP yazıp da erişebilirsiniz
lakin rakam akılda tutmak zor. Örneğin http://www.google.com.tr yerine http://64.233.183.104
deneyin. Arada DNS olmadığından daha hızlı erişirsiniz.
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Kaynak: http://nirlog.com/wp-content/uploads/2006/03/dns-recrussion-big.jpg
Alan Adı Sistemi'nin yarattığı ilişkiler 1e1 ilişki olmak zorunda değildir. Bir alan adına
birden fazla IP numarası atanabilir. Bu yoğun talep olan hallerde geçerlidir. Wikipedia.org,
yahoo.com, google.com gibi adreslerde bu çok olur. Ama daha yaygını, birçok alan adı tek bir
IP'ye atanabilir.
Buna da "Sanal Ev sahipliği" (Virtual Hosting) denir. DNS sistemi isim sunucuları ve
çözümleyicilerinden oluşur. İsim sunucuları olarak düzenlenen bilgisayarlar host isimlerine
karşılık gelen IP adresi bilgilerini tutarlar. Çözümleyiciler ise DNS istemcilerdir. DNS
istemcilerde, DNS sunucu ya da sunucuların adresleri bulunur. Bir DNS istemci bir bilgisayarın
ismine karşılık IP adresini bulmak istediği zaman isim sunucuya başvurur. İsim sunucu, yani
DNS sunucu da eğer kendi veritabanında öyle bir isim varsa, bu isme karşılık gelen IP adresini
istemciye gönderir. DNS veritabanına kayıtların elle tek tek girilmesi gerekir.
Şimdi diyelim Türkiye'de YouTube yasaklandı. İlgili DNS'lere bu bildirilince
www.youtube.com yazıp bağlanmak isteyen Türk kullanıcılara sayfanın IP'si verilmez ve o
zaman siz o adrese giremezsiniz. Çoğunluk Telekom ADSL kullandığından Telekom'un
DNS'lerine müdahale edince işlem gerçekleşir. DNS engeli varsa ya da DNS sorunu nedeniyle
erişim olmuyorsa başka DNS kullanmayı deneyebilirsiniz.
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Makinaların bağlantıları sağlarken bu IP numaralarını kullanmaları son derece pratik
olmasına karın herhangi bir makinanın adreslerinin bu çeşit bir sayı ile temsil edilmesi
insanların bu adresleri hatırlayabilmelerini ve gruplayabilmelerini zorlaştırmaktadır.
Bu amaçla numerik IP adreslerine karı düşen ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir
isimlendirme sistemi geliştirilmiştir. Bu sisteme Domain Name Service (Alan isimlendirme
Sistemi) denir.
IP adresleri, alan adları ve Internet kullanımındaki çoğu paremetrelere ait otorite sahibi
kurulu, IANA (The Internet Assignment Numbers Authority)dir. Bu kurulu, 1998 tarihinden
itibaren, ticari tescil işlemlerini, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers) himayesinde yürütmektedir.
Alan Adları, ağaç yapısı denilen ve belli bir kurala göre dallanan bir yapıda
kullanılmaktadır. Amerika haricinde, internete bağlı olan tüm ülkelerdeki adresler o ülkenin
ISO3166 ülke kodu ile bitmektedir (TLD, top level domain). ICANN tarafından yetkilendirilen
alan adı tescil yöneticileri, bugün geçerli olan kuralları gözeterek, internet adına/yararına, tescil
işlemlerini yürütmekle sorumludurlar.

11.1. Internet Adreslerinde Görülen Kısaltmalar
Internet'e bağlı kuruluşlar değişik gruplara ayrılabilir ve bir kuruluşun domain adresi, o
kuruluş hangi gruba dahilse ilgili kısaltmayı bazı istisnalar dışında mutlaka içerir. Ayrıca,
ülkelerin 2 harfli tanıtım kodları da (Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada çıkışlı adreslerin
çoğu ve geniş bir kitleye servis sunan bazı birimler dışında) adresin sonuna eklenir.
Internet adresi, eğer özel amaçlı bir servise (ftp, gopher, www gibi) aitse, genellikle, bu
durum, adresin başında kullanılan bir kısaltmayla verilir. Asağıdaki liste, adreslerde kullanılan
bazı kısaltmaları ve ne anlama geldiklerini göstermektedir:
gov: Hükümet kuruluşları
edu: Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)
org: Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar
com: Ticari kuruluşlar
mil: Askeri kuruluşlar
net: Servis Sunucuları (Internet Servis Sağlayıcıları gibi)
ac: Akademik kuruluşlar (bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır)
int: uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar
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ftp: FTP Arşiv Sitesi (ön ek)
www: World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır)
Bazı ülke kısaltmaları: tr:Türkiye, jp:Japonya, uk:Ingiltere, it:İtalya, ch:Isviçre,
ca:Kanada, ru:Rusya, id:Endonezya, nl:Hollanda, de:Almanya, fr:Fransa, il:İsrail, no:Norveç,
se:İsveç, fi:Finlandiya, gr:Yunanistan, hr:Hırvatistan, yu:Yeni Yugoslavya, br:Brezilya,
bg:Bulgaristan
Örnek domain adresleri: hokudai.ac.jp (jp=Japonya), istanbul.edu.tr (tr=Turkiye),
oak.oakland.edu, servis.net.tr, www.microsoft.com, ftp.netscape.com, tubitak.gov.tr,
garbo.uwasa.fi (fi=Finlandiya, www.nato.int (Nato).
Genel olarak bu sınıflamaya uyulsa da, bazi domain adlarında daha farklı sözcük
grupları da olabilir ( rl.ac.uk (uk=Ingiltere), www2.itu.edu.tr gibi). Özellikle .com
domainlerindeki sıkışmadan dolayı, yeni global domain adları oluşturma çalışmaları 1997
ortalarında tamamlanmıştır.
Yeni kullanıma açılan alan adları şunlardır:
arts: Sanat ve kültür ile ilgili siteler
firm: Ticari Firmalar
info: Bilgi servisi sunan siteler
nom: Kişisel domainler için kullanılan adresler
rec: Eğlence siteleri
stor: Alışveriş merkezleri, ticari ürün satılan yerler
web: www ile ilgili servis sunan siteler

11.2. Web Server
Sunucu (söylemeye alışık olduğumuz şekliyle: Server), herhangi bir ağ üzerinde bir
programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanım veya
yazılıma verilen genel isimdir. Burada temel nokta, sunucuların bir bilgisayar ağına bağlı
olması.
Web Sunucu Web, internet üzerinde yer alan grafiksel bir servistir. Hazırlanan
içeriklerin (grafik, yazı, ses, animasyon, görüntü vb.) dünya üzerinde yer alan tüm kullanıcılara
iletilmesi ve kullanıcıların bu dosyalara ulaşabilmesi için internete bağlı bir bilgisayar üzerinde
çalışan uygulama yazılımını web server olarak tanımlayabiliriz. Web server programları
kuruldukları işletim sistemine göre farklılık gösterebilir. Sözgelimi web server olarak unix
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işletim sistemini kullanan bilgisayarlar Apache (Apache’nin Windows işletim sistemlerinde de
çalışan sürümleri vardır.) kullanırken windows işletim sistemini (server) kullanan bilgisayarlar
ise web server programı olarak IIS (Internet Information Server) kullanabilir.

Donanımsal olarak sunucuların, sorunsuz çalışmak üzere inşa edilmiş, güvenilir, çoklu
kullanıcıya hizmet eden bilgisayar sistem(ler)i olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin,
üniversitemizin internet sitesinin bulunduğu bilgisayar sistemi bir sunucudur ve bu bilgiler
Internet aracılığı ile siteyi ziyaret edenlere bilgiler dağıtılır/paylaşılır. Bilgisayar sunucularının
yanında, yazılım sunucuları da mevcut. Örneğin, MySQL Server bir veritabanı sunucu
yazılımıdır ve bunu bir sunucuya yüklediğimiz zaman bu sunucuya genellikle database server
(veritabanı sunucusu) deriz.

11.3. Neden Sunucular Kullanıyoruz?
Sunuculara olan ihtiyaç, işlerimizi bilgisayar sistemleri vasıtasıyla yaptığımız ve
bilgileri bu sistemlere depoladığımız zamanlarda ortaya çıkıyor. Günümüzde bilgisayar
sistemlerinin kullanımını tartışmamıza bile gerek yoktur. Artık bir çok işletme bilgilerini
merkezi noktada saklıyor ve bilgileri şubelerine/müşterilerine bu merkezden dağıtıyor.
Merkezde bu bilgi saklama görevini yapan, sürekli çalışır halde olması gereken bilgisayar
sistemi sunucudur.
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Günümüzde, bilgisayar sistemlerinin sürekli çalışmasının çok önemli olduğu finans,
sağlık, eğitim gibi sektörler vardır. Bu sektörlerde çok ufak zaman kayıpları, inanılmaz boyutta
iş ve para kaybını beraberinde getirebiliyor. Hele hele bilgileri bütünlüğü ve sorunsuz bir
şekilde saklanabilmesi firmalar için çok daha önemli hale geldi. Bir bankanın son 1 saat
içerisinde yapılan işlemleri sunucu arızası nedeniyle kaybettiğini düşündüğünüzde, ortadaki
kaybı görmek oldukça kolay olacaktır.
Sunuculara olan ihtiyacımız işte burada ortaya çıkıyor. Yaptığımız işte, zaman, iş ve
bilgi kaybı olmasını istemiyorsak sunucu sistemler işin içerisine giriyor. Sunucular, genelde
yedekli yapılarla çalıştığı için, çalışmalarınız çok az durumda aksıyor. Örneğin, güç kaynağı
arızasında ikinci güç kaynağı hemen devreye girerek durumu telafi ediyor veya herhangi bir
disk arızasında diğer diskler veri kaybını engelliyor ve çalışmaya devam edilebiliyor.

11.4. Video Streaming nedir?
Streaming media, ses, video ve diğer multimedia dosyalarının İnternet’te veya kurumsal
intranetlerde bilgisayara yüklemeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan on-line
izlenmesini sağlayan, tamamen ses ve görüntü dosyalarından oluşan bir sistemdir. “Streaming”
sistemi sayesinde seslere ve görüntülere, veriyi bilgisayarınıza “indirmeyi” beklemeden
ulaşabilirsiniz. Streaming media teknolojisinin kullanıcı, kullanıcı bilgisayarı, kullanıcı
yazılımı, Internet bağlantısı, ağ altyapısı, sunucu alt yapısı gibi kalite belirleyici kriterleri
vardır.
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Kaynak: images.videolan.org/images/documentation/global-diagram.jpg
Streaming İngilizce kökenli bir kelimedir. Türkçe bir karşılık bulmak gerekirse akış
denebilir. Streaming kelimesinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de video streaming
konusudur. Streaming teknolojisinin gelmesi ile birlikte eksiden çok uzun süren video oynatma
süreleri kısa sürelere inmiş ve video linkinin yer aldığı imgeye tıklamak usulüyle 3 veya 4
saniye gibi kısa bir süre içinde video bilgisayarınız üzerinde oynamaya başlamaktadır.
Streaming media teknolojisinde görüntü ve sesler özel bir algoritma ile kodlanarak
sıkıştırılır ve yayına hazır hale getirilir. Hazırlanan dosyalar sunucu bilgisayardan istemci
(client) bilgisayara küçük paketler halinde gönderilir. İstemci bilgisayar, dosyanın tamamen
indirilmesini beklemeden kodlanmış haldeki dosyaları bilgisayarın herhangi bir yerinde
depolamadan decode eder. Bu şekilde dosyanın indirilme zamanı kazanılmış olur. Tüm
istemcilerin Internet bağlantı süratleri aynı değildir. Bu yüzden farklı kalitelerde dosya stream
edebilirler. İstemciler arasındaki bu farklılığı gidermek ve her istemcinin kaldırabileceği süratte
dosya gönderebilmek için özel sunucular kullanmak gerekir. Bu sunucular, istemcinin İnternet
bağlantı süratini algılar ve her istemciye, istemcinin kaldırabileceği şekilde dosyayı gönderir.
Bu şekilde kullanıcı, filmi kendisi için mümkün olan en üst kalitede seyreder. Bu teknolojide,
kalite belirleyici birinci etken İnternet bağlantı hızıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 11. Haftasında (DNS) Bir Alan Adı Sistemi, İnternet adreslerinde görülen
kısaltmalar ve web server konu başlıkları altında ele alındı. Ayrıca, Neden Sunucular
Kullanıyoruz? Ve Video Streaming nedir? Sorularına cevap verildi.
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Bölüm Soruları
1) Bilgisayar sisteminde bir “bit” neyi ifade eder?
a) Bilgisayarda işlem gören 1 ve 0 ları ifade eder
b) 8 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
c) 1024 tane 1 ve 0 ‘ı ifade eder
d) Bir karakteri ifade eder
e) Bir kelimeyi ifade eder.
2) Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
a) .com
b) .net
c) .gov
d) .edu
e) .org
3) İnternet adreslerinde görülen kısaltmalardan “gov” ne anlama gelir?
a) Hükümet kuruluşları
b) Eğitim kurumları (üniversiteler gibi)
c) Ticari olmayan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar
d) Ticari kuruluşlar
e) Askeri kuruluşlar
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4) İnternetteki Web adreslerinde ki ülke kısaltmalarından hangisi Japonya’yı ifade
eder?
a) .tc
b) .jp
c) .tr
d) .fr
e) .co
5) Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere
paylaştıran/dağıtan donanım veya yazılıma verilen genel isim nedir?
a) Server
b) Ses
c) Multimedia
d) Animasyon
e) Görüntü
6) IP adresleri, bir kısmı network numarası, diğer kısmı ise o network içerisinde yer
alan makinanın numarası olarak yorumlanan kaç bitlik sayıdan ibarettirler?
a) 12 bit
b) 24 bit
c) 32 bit
d) 42 bit
e) 64 bit
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7) Sunucunun ve ona bağlı istemcilerin internet kayıtlarının tutulduğu bir tür veri
tabanına nedir?
a) Domain Adresi
b) DNS (Alan Adı Sistemi)
c) IP numarası
d) Web Server
e) Multimedia
8) Ses, video ve diğer multimedia dosyalarının İnternet’te veya kurumsal intranetlerde
bilgisayara yüklemeden ve sabit disk içerisinde yer kaplamadan on-line izlenmesini sağlayan,
tamamen ses ve görüntü dosyalarından oluşan bir sisteme ne ad verilir?
a) Streaming Media
b) Ağ Sunucusu
c) Web Server
d) Animasyon
e) Görüntü
9) Numerik IP adreslerine karı düşen ve hiyerarşik olarak düzenlenmiş bir
isimlendirme sistemine nedir?
a) IP numarası
b) Web Server
c) Domain Name Service (Alan isimlendirme Sistemi)
d) Web Sunucu
e) IIS (Internet Information Server)
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10) Aşağıdakilerden hangi sistem sayesinde seslere ve
bilgisayarınıza “indirmeyi” beklemeden ulaşabilirsiniz.

görüntülere,

veriyi

a) Web Server
b) Animasyon
c) Görüntü
d) Multimedia
e) Streaming

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)b, 5)a, 6)c, 7)b, 8)a, 9)c, 10)e

222

12. YAYINCILIĞIN TANIMI VE ELEKTRONİK YAYINCILIK

223

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. YAYINCILIĞIN TANIMI VE ELEKTRONİK YAYINCILIK
12.1. Elektronik Yayıncılığın Tanımı
12.2. Geleneksel Yayıncılıktan Elektronik Yayıncılığa Geçiş
12.3. Elektronik Yayıncılığın Dünyadaki Gelişimi
12.4. Elektronik Yayın ve Basılı Yayın Arasındaki Farklılıklar
12.5. Elektronik Yayıncılığın Avantajları
12.5.1. Yaygın ve Anlık İletişim Sağlaması
12.5.2. Düşük Maliyetle İletişim Sağlaması
12.5.3. İnteraktif Yayın Olanağı Sağlaması
12.5.5. İletişimin Taraflarının Kimliklerinin Gizlenebilmesi
12.5.6. İletişimin Sağlandığı Ortamın Esnek Yapısı
12.5.7. Kolay saklanma imkânı
12.6. Elektronik Yayıncılığın Dezavantajları
12.6.1. Elektronik Yayınların Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar
12.6.2. Ekonomik Sorunlar
12.6.3. Teknolojik Sorunlar
12.6.4. Bilgi Erişimle İlgili Sorunlar
12.7. Elektronik Yayın Türleri
12.7.1. Elektronik Gazete
12.7.2. Elektronik Dergi
12.7.3. Elektronik Kitaplar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Elektronik yayıncılığın kazandırdığı özellikleri tartışınız.

2.

Elektronik yayıncılığın avantajlarını ve dezavantajlaarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yayıncılığın Tanımı Ve
Elektronik Yayıncılık

Kazanım
Elektronik Yayıncılığın
Tanımını, Geleneksel
Yayıncılıktan Elektronik
Yayıncılığa Geçişi, Elektronik
Yayıncılığın Dünyadaki
Gelişimini, Elektronik Yayın ve
Basılı Yayın Arasındaki
Farklılıkları öğrenir.

Elektronik Yayıncılığın
Avantajları-Dezavantajları

Elektronik Yayıncılığın
Avantajları ve dezavantajlarını
öğrenir.

Elektronik Yayın Türleri

Elektronik Yayın Türleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.

Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.
Literatürde konu ile ilgili
yer alan bilgilerin yanı sıra
örnekler gösterilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Elektronik Yayıncılık



Elektronik Yayıncılığın Avantajları-Dezavantajları



Elektronik Yayın Türleri
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Giriş
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de internet yayıncılığı ya da internetin bir yayın
aracı olarak kullanılması, Türk medya kuruluşlarının internet üzerinden kendi sitelerini kurması
ile başlamıştır. Bununla birlikte internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte zaman ve
mekan sınırlarının kalkmasıyla internet yayıncılığına daha çok önem verilmeye başlanmıştır.
Medya kuruluşlarının internet ortamına taşınması ve internette sayfa açmaları ile başlayan bu
süreç, bir çok yayın siteleri ve portalları şeklinde gelişmiş ve adeta yeni bir medya türü
oluşmuştur.
Dersimizin 12. haftasında Yayıncılığın Tanımı Ve Elektronik Yayıncılık yanı sıra
Elektronik Yayın Türleri üzerinde durulacaktır.
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12. YAYINCILIĞIN TANIMI VE ELEKTRONİK YAYINCILIK
Radyo, televizyon ve Internet aracılığıyla halka sunulan veya basılıp satışa çıkarılan
gazete, dergi gibi okunan her türlü materyal yayın olarak adlandırılır. Her gün okunan gazeteler,
dergiler gibi basılı materyallerden, eğlence dünyasında büyük öneme sahip olan televizyonlara
kadar her türlü faaliyet yayıncılığın kapsamına girmektedir. Yayıncılık, toplumsal mirasın
kuşaktan kuşağa aktarımında, kamuoyu oluşumunda ve tarihsel bilgilerin ham olarak derlenip
toparlanmasında büyük öneme sahiptir. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak insanoğlunun
önce yazılı, ardından işitsel ve en son görsel yayıncılıkla tanıştığı bilinmektedir.
Matbaayı ilk bulanlar Çinliler olsa da yayıncılığın temelini, ilk hareketli baskı
makinesini bulan Gutenberg oluşturmaktadır. Gutenberg'in buluşuna kadar yayıncılıktan,
yazarın elle yazdığı yazıların büyük zorluklarla oluşturduğu kişisel yayıncılık anlaşılmaktadır.
Gutenberg'in buluşu ile hız kazanan yayıncılığın, İtalya, Fransa ve İngiltere'deki çalışmalarla
devam ettiği bilinmektedir. Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken, kitap ihtiyacını İngiltere'den
gelen kitaplarla karşılayan Amerika'da 18. yüzyıla kadar yayıncılık adına bir gelişme
yaşanmadığı, 18. yüzyılda ise okul kitapları, İncil, dini kitaplar ve hikâye kitapları ile yayıncılık
sektörüne giriş yaptıkları bilinmektedir.

12.1. Elektronik Yayıncılığın Tanımı
Internet, bilgisayarların birbirine bağlanarak enformasyon akışı sağladıkları, evrensel
boyuttaki ağdır. Internet, yazı, ses, görsel öğe ve görüntüyü bünyesinde barındıran
dokümanlardan oluşmaktadır. Elektronik yayınlara erişimi sağlayan ortam olan Internet
yeryüzündeki sınırları ortadan kaldıran bir kavramdır.
Internet sayesinde insanlar istediği her tür bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde
ulaşabilmektedirler. Internet ile herkes her tür bilgiye masasından kalkmadan, dünyanın her
yerinden ulaşabilir. Dolayısıyla Internet ile dünya çapında yaygın bir iletişim ortamı doğmuş
olmaktadır. Internet, televizyonun ve gazetenin yaptığı her şeyi bünyesinde bulunduran,
herkesin katılımına açık, kontrol edilmesi neredeyse imkansız olan bir platformdur.
20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Internet’in, bir iletişim aracı olarak tüm
dünyayı sardığı, hayatın hemen her alanına girecek şekilde yaygınlaştığı ve geliştiği bir
gerçektir. Internet’in ABD'de ortaya çıkışı 1969'lara kadar uzansa da, diğer ülkelerin Internet’le
tanışması zaman almıştır. Türkiye’nin Internet’e 12 Nisan 1993'te, ODTÜ ve TÜBİTAK
işbirliği ile kavuştuğu bilinmektedir.

Türkiye’nin Internet’le tanışması, ülkenin hem siyasal ve ekonomik yapısındaki değişim
hem de medya ortamındaki köklü değişimin ivme kazandığı yıllara rastlamaktadır. Internet,
sağladığı avantajlarla bütün dünyada büyük bir hızla yaygınlaşmakta ve diğer iletişim, basım
ve dağıtım teknolojilerini bünyesinde birleştirerek geleceğin medyası olma yönünde bir gelişme
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göstermektedir. Internet’in giderek yaşamın her alanında kullanılmaya başlamasıyla, elektronik
ortamda erişilen bilgi sayısında büyük bir artışın olduğu gözlenmektedir.
Teknolojik gelişmelere paralel olarak kütüphane materyallerinde de yeniliklerin ortaya
çıktığı, bilginin kaydedildiği ortamların daha az yer kaplayan, daha etkin ve verimli
kullanılabilen, daha kolay arşivlenebilen, daha kolay ulaşılabilen materyaller olduğu
görülmektedir. Teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya çıkan bilgi kaynağı türlerinden biri de
elektronik kaynaklardır. Bu kaynakların bazılarına kütüphane ve bilgi merkezleri aracılığıyla,
bazılarına da doğrudan yayınevlerinin web sitelerinden erişim sağlanmaktadır.
Internet birçok alanı yeniden tanımlama gereğini zorunlu kılmaktadır. Yayıncılık da bu
alanlardan biridir. Internet’in 1990’ların başlarında hayatımızda yer almaya başlaması ile
beraber yayıncılıkta da önemli değişikliklere neden olduğu görülmektedir. Internet matbaanın
bulunuşu kadar önemli bir olaydır. Internet’in kullanımının artmasıyla günümüzde elektronik
yayıncılık olarak anılan yeni bir yayıncılık türü ortaya çıkmıştır.

12.2. Geleneksel Yayıncılıktan Elektronik Yayıncılığa Geçiş
Elektronik yayıncılığa geçiş için gösterilen önemli gerekçelerinden biri, basılı
yayınların, özellikle de bazı yayıncıların tekelinde bulunan bilimsel dergilerin giderek artan
fiyatlarıdır. Dergi fiyatlarındaki artış, kütüphaneler,
üniversiteler ve diğer bilimsel
toplulukların farklı yaklaşımlar geliştirmesine yol açmıştır. 1970'lere kadar düzgün işleyen
basılı dergilere dayalı bilimsel iletişim süreci, bu aşırı fiyat artışlarıyla sekteye uğramış, üretim
ve dağıtım maliyetlerinde önemli avantajları olan elektronik yayıncılıkta da bu artışlar
katlanarak devam etmiştir.
İlk elektronik yayıncılık denemelerinin elektronik postalarla başladığı ve elektronik
dergilerle devam ettiği söylenebilir. Elektronik yayıncılığın, tarih içinde büyüyen ve gelişen
rolleri, elektronik yayınların artan önemini göstermektedir. Elektronik yayıncılık, Internet’in
yaygınlaşması ile üzerinde yoğun olarak durulmaya ve yeni teknolojiler geliştirilen bir alan
olmaya başlamıştır. Elektronik yayıncılık kavramı, basılı yayıncılık kavramının yerini almakta,
herkes tarafından tercih edilen bir araç haline gelmektedir.
Internet’i sadece gazete ya da dergi gibi bir medya aracı olarak görmemek
gerekmektedir. Elektronik yayıncılık kavramı bu düşünceden çok daha fazlasını ifade
etmektedir. Internet sayesinde ilk defa bir iletişim aracında, sahiplik ve kontrol kavramının
ortadan kalktığı, bir bilgisayarı ve Internet bağlantısı olan herkesin bir yayıncı konumuna
geldiği görülmektedir. Bu durum, kitle iletişiminde yenilik oluşturmaktadır. Ayrıca Internet’le
birlikte daha önce ulusal sınırlara oldukça bağımlı yazılı basının uluslararası alana taşınması da
kolaylaşmaktadır.
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12.3. Elektronik Yayıncılığın Dünyadaki Gelişimi
Elektronik ortamda yazılı, sesli ve görüntülü metinlerden oluşan bir ağ olan
hipermetinlerin oluşturulması, elektronik yayıncılığın gelişimiyle yakından ilgilidir. İlk
hipermetin sisteminin 1960’larda oluşturulduğu bilinmektedir. İlk elektronik yayıncılık
denemelerinin temel aracı olan elektronik posta 1970'lerin başından itibaren akademik
topluluklar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu dönemde elektronik yayıncılığın
gelişimi için, altyapı hemen hemen oluşmuştur. Bu altyapıyla New Jersey Teknoloji Enstitüsü,
Elektronik Bilgi Değişim Sistemini (Electronic Information Exchange System) oluşturmuştur.
1980’li yıllarda Birmingham ve Lougborough Teknoloji Üniversiteleri birlikte,
Birmingham ve Lougborough Elektronik Ağ Gelişimi, kısa adıyla BLEND projesini
oluşturmuşlardır. Bu projenin amaçları, bilgi toplumu oluşturma yolunda karşılaşılabilecek
problemler üzerinde durmak ve elektronik bir dergi oluşturmaktır. Proje dört yıl sürerken, bu
proje ile oluşturulan dergiler ise uzun ömürlü olamamıştır.
Hem basılı hem de elektronik kopyaların birlikte yayımlanması anlamına gelen paralel
yayıncılık ise, 1983'te Amerikan Kimya Kurumu'nun (American Chemical Society) yayınladığı
dergilerin tam metinlerini, ticari bir şirket olan Bibliographic Retrieval Services (BRS)
aracılığıyla hizmete sunması ile başlamıştır.
Elektronik yayıncılığın gelişiminde önemli bir diğer adım da 1991 yılında HEPTH
(High Energy Phsics Theory) adlı derginin tam metin olarak elektronik ortamda
yayınlanmasıdır.

12.4. Elektronik Yayın ve Basılı Yayın Arasındaki Farklılıklar
Elektronik yayınlar, basılı yayınlardan birçok noktada farklılık göstermektedir. Bu
farklılıkları şöyle sıralamak mümkündür:
• Elektronik yayınların korunması ve arşivlenmesi basılı yayınlarınkinden önemli
farklılıklar göstermektedir. Elektronik ortamdaki bilgilerin korunması ve arşivlenmesi oldukça
sorunludur. Basılı yayınlarda bilginin kayıtlı olduğu ortamı arşivlemek ve korumak yeterli iken,
elektronik yayınlarda ise hem bilginin kayıtlı olduğu ortamı, hem elektronik bilgileri
okuyabilmek için gerekli teknolojik donanım ve yazılımı ve hem de elektronik ortamdaki
bilgilerin entelektüel içeriğini korumak gerekir.
• Basılı yayınlarda bilgi kaynaklarının arşivlenmesinden hangi kuruluşun sorumlu
olduğu açıktır, elektronik yayınların arşivlenmesinden ise hangi kuruluşların sorumlu olduğu
belli değildir. Yayıncılar basılı kaynakların arşivlenmesinden sorumlu olmamakla birlikte,
büyük bir ihtimalle elektronik yayınların arşivlenmesinden de sorumlu olmayacaklardır. Bazı
yayınevleri kendi bastıkları kitap ve dergilerin elektronik kopyalarını bile uzun zamanlı
saklamaktan kaçınırlar.
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•

Yayınevlerinin arşivlemeyle ilgili kararlarını büyük ölçüde ticari etmenler belirler.

• Elektronik yayıncılığın basılı yayıncılığa göre renkli, yüksek kaliteli grafikler,
çoklu ortam sunumları, diğer materyallere doğrudan bağlantılar, tarama imkânları, okuyucu
yorumları gibi ek değerleri bulunmaktadır.
• Basılı ortamdaki bilgiler değiştirildiğinde ya da silindiğinde bunu anlamak
kolaydır. Elektronik ortamdaki bilgiler ise kolayca kopyalanabilir, değiştirilebilir ya da
silinebilir. Bu tür kopyalama, değişiklik ve silinmeler kazayla olabileceği gibi, kötü amaç
güdülerek de yapılabilir.
• Elektronik yayınlar basılı yayınlara oranla daha az yer kaplamakta, depolama,
iletişim ve erişim teknolojilerinin maliyeti de sürekli düşmektedir.
• Elektronik yayınlara sahip kütüphane ya da kuruluşlar bu yayınları, zamandan ve
mekândan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine sunabilmektedir.
• Elektronik yayınlarla ilgili bütçe işlemleri basılı yayınlara göre daha karmaşık ve
zordur. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
o Elektronik yayınların CD-ROM veya çevrim içi sürümlerinin, yayının sadece
basılısına abone olan kütüphaneler için erişime açılması,
o Değişik formattaki elektronik yayınların farklı fiyatlarla satılabilmesi, örneğin;
yayının CD-ROM, çevrim içi ve basılı formatlarının her biri için farklı ücretler talep edilmesi,
o Tamamı tam metin bilgiye erişim sağlayan elektronik yayınlar için farklı, bir
bölümü tam metin bilgiye erişim sağlayan yayınlar için farklı fiyatlandırmalar yapılabilmesi,
o Kütüphanelerin bir elektronik yayın paketi içindeki yayınların tamamını, istemese
bile, satın almak zorunda kalması, paketteki yayınların içinden koleksiyona uygun olan bir
bölümünün satın alınmasına izin verilmemesi,
o Elektronik yayınların ücretinin, kapsamındaki yayınların yıllarına, türlerine,
formatlarına göre farklılık gösterebilmesi,
o Ücretlerin, elektronik yayına erişim hakkı olan eş zamanlı ve potansiyel kullanıcı
sayısına göre değişebilmesi,
o Bazı durumlarda elektronik yayınlardan çıktı alınması veya diske kaydedilmesi gibi
uygulamalar için ek ücret talep edilebilmesi,
o Elektronik yayınların konsorsiyumla satın alınması durumunda,
konsorsiyuma göre değişiklik gösterebilmesi gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır.

ücretin
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• Geleneksel yayıncılıkla karşılaştırıldığında elektronik yayıncılıkta yayıncı, yazar,
editör ve hakem arasındaki tüm yazışmalar ve çalışmaların gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi
elektronik ortamda yürütüldüğü için, bir makale veya kitabın değerlendirmeye sunulması ile
yayını arasında geçen süre çok kısalmaktadır.
• Elektronik yayınların basılı yayınlara göre bir diğer avantajı da kolay ve düzenli bir
biçimde güncellenebilir olmasıdır. Elektronik yayınlarda yer alan bilgilerin güncelliğinin
önemi, alakalı oldukları konuya göre değişebilmektedir.
• Sayıları her gün hızla artan yayınların geleneksel yöntemlerle takibinin yapılması,
kullanıcı açısından hem maddi hem de manevi güçlükler getirmektedir.
• Elektronik yayınlar, kullanıcılara bu hızla artan bilgi dünyasını ellerinde tutabilme
imkânı vermektedir.
• Geleneksel yayıncılıkta üretim zorluğu yaşanabilir, fakat elektronik yayıncılık
matbaacılık işi gerektirmemesi, kağıttan tasarruf sağlaması gibi özellikleriyle üretim kolaylığı
sağlamaktadır.
• Geleneksel yayıncılıkta dağıtım sorunu vardır, oysa elektronik yayıncılık dağıtım
gerektirmez, böylece nakliye masrafını ortadan kaldırır.
• Elektronik yayıncılık bilgisayar
yayıncılıkta böyle bir gereklilik yoktur.

okur-yazarlığı

gerektirirken,

geleneksel

• Geleneksel yayıncılıkta güvenlik sorunu olmamasına karşın, elektronik yayıncılıkta
teknolojiye dayalı bir güvenlik sorunu yaşanabilir.
• Elektronik yayıncılıkta, yapılan bir hataya anında müdahale edilebilmekte,
herhangi bir sayfadaki hata her an düzeltilebilmektedir. Basılı yayınlarda ise, yayın matbaada
basıldıktan sonra hataları düzeltmek çok zordur.
• Ancak bir sonraki sayıda düzeltme metni yayınlanabilir ya da derginin arasına bir
düzeltme kağıdı konularak sorun çözülmeye çalışılır.
• Kütüphanenin basılı olarak abone olduğu bir yayına birden fazla kullanıcının aynı
anda erişmesi mümkün değildir. Elektronik yayınlar ise, kütüphanenin imkanı doğrultusunda
aynı anda birden fazla kullanıcının erişimine açık olabilmektedir.
• Yayının doğruluğu, güncelliği ve tarafsızlığı gibi içerik ölçütleri hem elektronik
yayınlar hem de geleneksel yayınlar için geçerlidir. Basılı ortamda yayınlanan bir eserin
doğruluğu ve güvenilirliği incelenirken, yazarın ve yayıncının alanlarında ne derece söz sahibi
oldukları sorusunun yanıtlanması kolaylık sağlamaktadır. Elektronik yayınlar açısından
düşünüldüğünde, özellikle Internet sitelerinin kim tarafından hazırlandığı, içeriğinde yer alan
bilgilerin ne derece doğru olduğu sorusunun yanıtının verilebilmesi daha zor olmaktadır.
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• Basılı yayınlarda başlık ya da önsöz içerik hakkında bilgi verirken, elektronik
yayınlarda bunların dışında değerlendirilmesi gereken başka özellikler de bulunmaktadır.

12.5. Elektronik Yayıncılığın Avantajları
12.5.1. Yaygın ve Anlık İletişim Sağlaması
Internet aracılığıyla iletişim, web siteleri, elektronik posta, elektronik bültenler ve
kişisel yayın ağları aracılığıyla sağlanır. Bu yöntemlerin ortak özelliği diğer kullanıcılarla
anında ve yaygın bir iletişim imkanı sağlıyor olmasıdır.
Elektronik yayıncılığın izleyicisi ile dinamik bir etkileşim içinde olması, geleneksel
yayıncılığın bugüne kadar başaramadığı en önemli kazanımı ve elektronik yayıncılığın en
önemli özelliğidir. Internet kişisel bilgisayarı ve bir Internet bağlantısı olan herkesin
kullanabileceği bir iletişim aracıdır. Bu hız ve anlık iletişim sayesinde bilgiye anında
ulaşılabilir. Bilgi teknolojisindeki gelişim, uzaklık engelini ortadan kaldırmış ve kullanıcıların
ihtiyaç duyduğu bilgiye ihtiyaç duyduğu zamanda erişimini mümkün kılmıştır. Elektronik
yayınların kullanıcılara sağladığı bu erişim kolaylığı, istenen bilgiye ulaşma süresini de
kısaltmaktadır.

12.5.2. Düşük Maliyetle İletişim Sağlaması
Bilginin Internet ortamındaki sunumu geleneksel ortama oranla düşük maliyetlidir ve
bilginin büyük bir kitleye kısa zaman içerisinde ulaştırılabilmesine olanak tanır. Gereken
yazılım programlarının Internet üzerinden kişisel bilgisayarlara kolayca indirilebilmesi ile hızlı
ve kolay bir biçimde web sitesi kurulabilir. Internet’e erişimde temel işlem maliyetleri, Internet
servis sağlayıcı ile bağlantı için ödenen telefon ücreti ve Internet servis sağlayıcısına ödenen
hizmet bedelinden oluşur.
Kişisel bilgisayarlar için artık standart özellik haline gelen tarayıcı yazılım programları
ve modem bağlantısı dışında Internet’e erişim için başka bir araca ihtiyaç duyulmamaktadır.
Elektronik yayınlar kullanıcıya sağladığı zaman tasarrufu sayesinde de kullanıcılara ve
dolayısıyla mensubu oldukları kuruma maddi kazanç sağlamaktadır.

12.5.3. İnteraktif Yayın Olanağı Sağlaması
Elektronik yayınlar grafik, audio ve yazılı iletişim olanaklarının Internet ortamında
birleşmesi, sesle tanıma ve sanal gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler sayesinde, artan oranda
interaktif hale gelmiştir. Böylece etkileşimlik artar ve klasik kitle iletişim araçlarının eksik
tarafı olan tek yönlülük ortadan kalkmış ve çift yönlü iletişim gerçekleşmiş olur. Bu
etkileşimlilik ile okur, site tarafından sayfaya girdiği andan itibaren gözlenebilir. Okur sitede,
“hangi sayfalara girdi”, “neleri okudu”, “sitede ne kadar süre kaldı” gibi istatistiksel verileri
anket yapmadan elde etmek mümkündür. Özellikle eğitim için kullanılan elektronik yayınlarda
bu bir devrim yaratmıştır. Çünkü uzaktan eğitimin en önemli eksikliği olan etkileşimsizlik
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ortadan kalkmış ve bilgi kaynağa etkili bir şekilde ulaşmış olur. Elektronik yayıncılıkta ilk akla
gelen interaktivite aracı ankettir. Kullanıcılar, anketlere katılarak, gündemdeki konuya ilişkin
düşüncelerini ifade ederler. Forum ve Yazıya/Habere yorum ekle özelliği de kullanıcıların
görüşlerini ifade edebilecekleri önemli araçlardır.
12.5.4. Başka Bilgilere Elektronik Bağlantı Olanağı Sağlaması
Internet, web sitesi sahiplerinin, sitelerinin içindeki bilgilerle başka web sitelerindeki
bilgileri birbirine bağlayan elektronik linkler oluşturmalarına olanak tanır. Hyperlink olarak da
isimlendirilen elektronik linkler, kullanıcıların aradıkları bilgiye ulaşmaları için dokümanlar
arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşmalarına ve yazılı bir biçimde sunulmayan bilgi
kaynakları arasındaki ilginin kurulabilmesine olanak sağlar. Hız ve kolay dolaşım, elektronik
yayınlara ulaşmada, basılı yayınlara göre çok daha fazla olanak sunmaktadır. Bu özellikleri
nedeniyle elektronik yayınlar, daha dinamik ve kitleye daha açık bir yayın özelliği
göstermektedir.

12.5.5. İletişimin Taraflarının Kimliklerinin Gizlenebilmesi
Kullanıcıların Internet üzerinden gerçekleştirecekleri işlemleri gizlilik içinde yapmaları
için kullanıcıların kimliklerini gizlemelerine olanak sağlayan bilgisayar programları
kullanılmaktadır. Internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin gizli kalmasını isteyen kişiler
için kimliklerin gizlenebilmesi Internet’in çekici bir yönüdür. Ancak kimlik gizleyici olanaklar,
meşru olmayan işlemler için de kullanılabilir.

12.5.6. İletişimin Sağlandığı Ortamın Esnek Yapısı
Elektronik yayınlarının içeriği, yayıncı tarafından kontrol edilebilir olması sebebiyle
esnektir. Televizyon ve gazete aracılığıyla sunulan bilgilerden farklı olarak, elektronik
yayınlarda sunulan bilgiler kolayca ve düşük bir maliyetle kısa sürede değiştirilebilir ya da web
sitelerine kısa sürede yeni fonksiyonlar ve hizmetler eklenebilir. Böylece içerikte anlık
değişimler yapılıp, bilginin sürekli güncel kalması sağlanabilir.

12.5.7. Kolay saklanma imkânı
Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim yüksek depolama kapasitesine sahip bilgi kayıt
ortamlarını hizmete sunmaktadır. Böylece elektronik yayınlar çok büyük fiziksel ortamlara
gerek kalmadan küçük fiziksel depolama ortamlarında saklanabilmektedir. Elektronik yayınlar
arşivden tarama yapma imkânı sağlama avantajına da sahiptir.

12.6. Elektronik Yayıncılığın Dezavantajları
Elektronik yayınların avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Bu
dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir:
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12.6.1. Elektronik Yayınların Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar
Elektronik yayıncılıkla ilgili bazı sorunlar hala devam etmektedir. Bunlardan en
önemlisi, elektronik yayınların benimsenmesi ile ilgili olan sorunlardır. İnsanlar, hala ellerine
basılı yayınları alıp okumayı, elektronik yayınları okumaya tercih etmektedirler. Yayıncılar ise
müşterilerini sadece teknoloji sahibi kişilerle sınırlamak ve elektronik yayıncılıktaki ekonomik
modeller tam olarak oluşturulmadan riske girmek istememektedir. Ayrıca araştırmacılar da
elektronik yayıncılık konusunda kuşkucu davranmaktadırlar. Elektronik yayıncılıkta gözlenen
hızlı gelişmelere ve elektronik yayınların sunduğu olanaklara rağmen, akademik çevrelerin
elektronik yayınları pek kolay kabullendiği söylenemez. Schaffner (1994: 239) ise elektronik
yayınların akademik çevrelerde kabul görmesi için, bu yayınların geleneksel basılı yayınların
karşıladığı ihtiyaçları karşılaması gerektiğini belirtmektedir. Araştırmacılar diğer
araştırmacılarla iletişim kurarken, çalışmalarının taslaklarını birbirlerine gönderirken ve
geribildirim alırken elektronik ortamdan yararlanmakta, son ürün için elektronik yayınları
yeteri kadar güvenli bulmamaktadırlar. Bu araştırmacılar elektronik ortamın ciddi bilim
yapmak için uygun olmadığını düşünmektedir. Son yıllarda sadece elektronik ortamda
yayınlanan bilimsel dergi sayısının giderek artmasıyla birlikte bu direncin yavaş yavaş kırıldığı
gözlenmektedir.

12.6.2. Ekonomik Sorunlar
Elektronik yayıncılıkta bir diğer sorun, ekonomik kısıtlamalardır. Elektronik yayıncılık
alanında, basılı yayın yapan ticari firmaların yer almaya başlamasıyla birlikte bu sorunlar da
geride kalmaya başlamıştır. Geleneksel yayın yapan ticari firmalar elektronik yayıncılık
konusunda başlangıçta pek istekli davranmasalar da bu durum yavaş yavaş değişmekte ve
giderek daha fazla ticari firma yayınlarını elektronik ortama taşımaktadır. Erişilen makale
başına ücretlendirmeye dayanan modeller, abonelik ya da kurumsal lisans anlaşmalarına
dayanan ekonomik modeller ya da bunların bileşiminden oluşan modeller oluşturularak
elektronik yayıncılığa geçiş hız kazanmıştır.

12.6.3. Teknolojik Sorunlar
Elektronik yayıncılığın yaygınlaşmasını engelleyen teknolojik sorunlar da
bulunmaktadır. Yayıncılık teknolojisiyle ilgili birden fazla format ve standardın olması bu
sorunlardan biridir. Teknolojik sorunlara gelişmekte olan ülkeler açısından bakıldığında durum
daha da ciddiyet kazanmaktadır. Örneğin, Türkiye gibi Internet alt yapısı gelişmekte olan
ülkelerde çoklu ortam türü belgeler içeren elektronik yayınlara erişim olanağı çok azdır. Bu
durum, gelişmekte olan ülkeler açısından, geleneksel yayıncılığı elektronik yayıncılıktan daha
cazip hale getirmektedir. Teknolojik alt yapı güçlendirilir ve daha hızlı bilgisayar iletişim ağları
geliştirilirse bu durum sorun olmaktan çıkacaktır.
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12.6.4. Bilgi Erişimle İlgili Sorunlar
Elektronik yayıncılık, bilgi erişimi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. Elektronik yayınlara erişim açısından bütün
engeller kalkmış olsa da elektronik bilimsel iletişimi gerçekleştirmek yine de çok kolay
olmayacaktır. Çünkü basılı yayınlara ulaşmak için basit bir posta kutusuna sahip olmak veya
en yakın kütüphaneye gitmek yeterli iken, elektronik yayınlara ulaşmak için belli bir teknoloji
alt yapısı ve bilgisayar okuryazarlığı gibi becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hiç bir
yayıncı okuyucularını sadece belirli teknolojik olanaklara ve becerilere sahip okuyucularla
sınırlamak istemeyecektir.

12.7. Elektronik Yayın Türleri
12.7.1. Elektronik Gazete
Elektronik gazetecilik, “gazetecilik mesleğinin haber toplama pratiklerinin kullanılarak,
insanların Internet aracılığıyla bilgilendirilmesi” şeklinde tanımlanabilir. Bu gazeteciliğe online
gazetecilik, Internet gazeteciliği ya da sanal gazetecilik de denilmektedir.
Internet, kendine özgü olanaklarıyla, sadece mevcut kitle iletişim araçlarından çıkan
bilginin yayılmasına olanak veren bir araç değil, aynı zamanda bilginin yeniden üretildiği ve
yeni biçimlerde sunulduğu bir ortamdır. Elektronik gazetecilik, sadece teknoloji tabanlı yeni
özelliklerin toplamının geleneksel gazeteciliğe eklenmesi demek değildir.
Geleneksel gazetenin işlevlerini tümüyle hatta fazlasıyla yerine getiren elektronik
gazetelerin, alternatif medya aracı olarak ortaya çıktığı ve medya kuruluşlarının bu yeni
uygulama alanını büyük ilgiyle karşıladıkları görülmektedir.
Gazetenin, radyonun ve televizyonun en önemli özelliklerini bünyesinde toplayarak,
onların bir adım önüne geçen elektronik gazeteciliğin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
kısa bir sürede hızlı bir gelişim gösterdiği bir gerçektir.

12.7.2. Elektronik Dergi
Yayıncılık dünyası elektronik ortamın da devreye girmesiyle yeni gelişmelere tanık
olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Dergiler de bu değişimden etkilenmiş ve elektronik
dergiler yayın dünyasındaki yerini hızla almıştır.
Geleneksel sunumları devam etmekle birlikte, dergiler kâğıt ortamıyla sınırlı kalmaktan
kurtulmuş ve elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Basılı dergilerin, masraflarını
karşılamak amaçlı yüksek abonelik fiyatları belirlemesi, elektronik dergilere geçmek için bir
neden sayılabilmektedir.
1. Ücretsiz elektronik dergiler: Ücretsiz dergilere elektronik ortamda erişim için
değişik modeller denenmektedir:
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 Elektronik ortamda herkese açık, ücretsiz, tam metin erişime olanak sağlayan
elektronik dergiler.


Ücretsiz sınırlı içeriğe erişim sağlayan dergiler.

 Güncel bilgi duyurusu gibi belli hizmetlerle desteklenen ve tam metinlerine
erişilebilen dergiler.
2. Yıllık olarak abone olunan elektronik dergiler: Yayıncılık dünyasında dergilere
yıllık olarak abone olmak yaygın ve basit bir ödeme şekli olarak kabul edilmektedir. Elektronik
dergilerin abonelik ücretleri, genelde tek abonelik ücreti veya paket olarak belirlenmektedir.
3. Parça başı ücret ödenen elektronik dergiler: Kütüphaneciler elektronik yayın
koleksiyonu geliştirirken satın alma ya da kiralama ikilemiyle karşılaşmaktadırlar. Birçok
kütüphaneci ve bilim insanı, yayınevlerinin, “gördüğün kadar öde” modeliyle ilgilenmekte ve
birçok kütüphane bu tür modelleri kullanmayı tercih etmektedir.

12.7.3. Elektronik Kitaplar
Elektronik kitap, “sayısal dağıtım amacıyla sayısal formata çevrilmiş referans kitabı,
ders kitabı, ticari kitap gibi her türlü yayınlanmış materyal; teknolojinin olanakları ile
düzenlenen, metin ve resmin yanı sıra ses ve hareketli görüntüleri de içerebilen, dijital okuma
cihazlarıyla okunabilen materyaldir”.
Başka bir tanıma göre elektronik kitap, “elektronik ortamda yayınlanan ya da elektronik
ortama aktarılarak bu ortamda kullanılan, çeşitli yazılımlar ve cihazlarla okunabilen ya da
izlenebilen metin, resim, film ve sesleri barındıran bir medya biçimidir”. Diğer bir tanıma göre,
“okuyuculara her hangi bir kitabın içeriğine elektronik formda erişim olanağı veren, basılı
benzerinin bütün özelliklerini kapsamakla birlikte ek olarak ses, görüntü ve etkileşimli
bağlantıları da içeren, basılı kitabın bilgisayarda veya özel tasarlanmış el araçlarında
okunabilen sayısal versiyonudur”.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Dersimizin 12. haftasında Yayıncılığın Tanımı ve Elektronik Yayıncılık yanı sıra
Elektronik Yayın Türleri üzerinde durulmuştur.
Ayrıca bu bölümde, Yayıncılığın Tanımı, Elektronik Yayıncılığın Tanımı, Geleneksel
Yayıncılıktan Elektronik Yayıncılığa Geçiş, Elektronik Yayıncılığın Dünyadaki Gelişimi,
Elektronik Yayın ve Basılı Yayın Arasındaki Farklılıklar, Elektronik Yayıncılığın Avantajları,
Elektronik Yayıncılığın Dezavantajları, Elektronik Yayın Türleri, Elektronik Gazete,
Elektronik Dergi ve Elektronik Kitaplar başlıkları altında incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki 1, 2 ve 3. soruların boş gelen yerlerine doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) ………., bilgisayarların birbirine bağlanarak enformasyon akışı sağladıkları,
evrensel boyuttaki ağdır.
a) Elektronik yayıncılık
b) İnternet
c) Yayıncılık
d) Erişim denetimi
e) Yönlendirici
2) Türkiye’nin Internet’e …………………., yılında ODTÜ ve TÜBİTAK işbirliği
ile kavuştuğu bilinmektedir.
a) 11 Nisan 1990 yılında
b) 10 Nisan 1991 yılında
c) 12 Nisan 1992 yılında
d) 12 Nisan 1993 yılında
e) 14 Nisan 1994 yılında
3) İlk elektronik yayıncılık denemelerinin temel aracı olan elektronik posta …………
yılların başından itibaren akademik topluluklar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.
a) 1950'li yılların
b) 1960'lı yılların
c) 1970'li yılların
d) 1980'li yılların
e) 1990'lı yılların
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4) Hem basılı hem de elektronik kopyaların birlikte yayımlanması anlamına gelen
paralel yayıncılık ise, ………..yılında, ............................................ yayınladığı dergilerin tam
metinlerini, ticari bir şirket olan Bibliographic Retrieval Services (BRS) aracılığıyla hizmete
sunması ile başlamıştır.
a) 1983 yılında Amerikan Kimya Kurumu'nun (American Chemical Society)
b) 1984 yılında New Jersey Teknoloji Enstitüsü
c) 1985 yılında Elektronik Bilgi Değişim Sistemini
d) 1986 yılında Lougborough Elektronik Ağ
e) 1987 yılında Lougborough Teknoloji
5) Elektronik yayıncılığın gelişimi için, altyapı aşağıdakilerden hangisi tarafından
oluşturmuştur.
a) Birmingham ve Lougborough Teknoloji Üniversiteleri
b) Amerikan Kimya Kurumu'nun (American Chemical Society)
c) New Jersey Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Bilgi Değişim Sistemini (Electronic
Information Exchange System)
d) Lougborough Elektronik Ağ
e) HEPTH (High Energy Phsics Theory)
6) Elektronik yayıncılığın gelişiminde önemli bir diğer adım olan HEPTH (High
Energy Phsics Theory) adlı derginin tam metin olarak elektronik ortamda kaç yılında
yayınlanmıştır?
a) 1989 yılında
b) 1998 yılında
c) 1990 yılında
d) 1991 yılında
e) 1992 yılında
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7) Aşağıdakilerden hangisi elektronik yayınlarla ilgili bütçe işlemleri basılı yayınlara
göre daha karmaşık ve zor olmasının nedenleri arasında yer almaz?
a) Elektronik yayınların CD-ROM veya çevrim içi sürümlerinin, yayının sadece
basılısına abone olan kütüphaneler için erişime açılması,
b) Değişik formattaki elektronik yayınların farklı fiyatlarla satılabilmesi
c) Kütüphanelerin bir elektronik yayın paketi içindeki yayınların tamamını, istemese
bile, satın almak zorunda kalması, paketteki yayınların içinden koleksiyona uygun olan bir
bölümünün satın alınmasına izin verilmemesi,
d) Elektronik yayınların ücretinin, kapsamındaki yayınların yıllarına, türlerine,
formatlarına göre farklılık gösterebilmesi,
e) Ücretlerin, elektronik yayına erişim hakkı olan eş zamansız olması
8) Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların aradıkları bilgiye ulaşmaları için
dokümanlar arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşmalarına ve yazılı bir biçimde sunulmayan
bilgi kaynakları arasındaki ilginin kurulabilmesine olanak sağlar?
a) İnternet
b) Hyperlink
c) PHP
d) HTML
e) Yayıncılık
9) Aşağıdakilerden hangisi Elektronik yayınların dezavantajları arasında yer almaz?
a) Elektronik Yayınların Benimsenmesiyle İlgili Sorunları
b) Ekonomik Sorunları
c) Teknolojik Sorunları
d) Deneyim Sorunları
e) Bilgi Erişimle İlgili Sorunları
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10) “Gazetecilik mesleğinin haber toplama pratiklerinin kullanılarak, insanların
Internet aracılığıyla bilgilendirilmesi” şekline ne ad verilir?
a) Elektronik Gazete
b) Elektronik Yayın
c) Elektronik Dergi
d) Ücretsiz elektronik dergiler
e) Elektronik Kitaplar
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13. İNTERNET YAYINCILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. İNTERNET YAYINCILIĞI
13.1. İnternet Yayıncılığının Teknik Altyapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnternet yayıncılığı ile yayıncılık alanında ortaya çıkan gelişmeleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnternet Yayıncılığı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnternet yayıncılığının teknik
Literatürde konu ile ilgili yer
alt yapısı hakkında bilgi
alan bilgilerden
sahibi olur.
yararlanılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İnternet Yayıncılığı

248

Giriş
Yaklaşık 50 yıl önce internetin altyapısı oluşturmaya başlayanlar, internetin bu kadar
gelişip, dünyayı adeta ele geçireceğini ve insanoğlunun internet ve dolayısıyla bilişim
teknolojisi karşısında bu kadar aciz kalabileceğini hayal bile etmiyorlardı. Aslında atom
bombası tecrübesini yaşayan insanoğlu, internetin de masumca başlayıp sonunda insanlığı yok
edebilecek kadar tabiri caizse tehlikeli bir oyuncak haline geleceğini tahmin edip önlemlerini
almalıydı. Şüphesiz, hemen her alanda olduğu gibi internet konusunda da hazırlıksız ve
savunmasız yakalanan Türkiye’de internetin kullanılmaya başlamasından bugüne bir çok
problemler yaşadı ve halen yaşamaya devam etmekte. Bu problemlere bir de teknolojiye
yetişemeyen hukuk kuralları eklenince toplumsal düzenin temeli olan hukuk ve etik kurallarına
karşı ihlaller de kaçınılmaz hale geldi.
Dersimizin 13. Haftasında İnternet Yayıncılığının Teknik Altyapısı ve artan önemi
irdelenecektir.
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13. İNTERNET YAYINCILIĞI
İnternet, inter ve net sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. “İnter” sözcüğü
“arasında”, “net” ise “ağ” anlamına gelmektedir. İnternet “ağlar arası ağ” ya da “bilgisayar
ağlarının ağı” olarak Türkçe’ye çevrilebilmektedir. İlk sayısal bilgisayar olan ENIA (Electrical
Numerical Integrator And Calculator), 1946 yılında askeri amaçlı olarak geliştirilmiştir.
Yaklaşık 40 yıl önce internetin altyapısı oluşturmaya başlayanlar, internetin bu kadar
gelişip, dünyayı adeta ele geçireceğini ve insanoğlunun internet ve dolayısıyla bilişim
teknolojisi karşısında bu kadar aciz kalabileceğini hayal bile etmiyorlardı. Aslında atom
bombası tecrübesini yaşayan insanoğlu, internetin de masumca başlayıp sonunda insanlığı yok
edebilecek kadar tabiri caizse tehlikeli bir oyuncak haline geleceğini tahmin edip önlemlerini
almalıydı. Şüphesiz, hemen her alanda olduğu gibi internet konusunda da hazırlıksız ve
savunmasız yakalanan Türkiye’de internetin kullanılmaya başlamasından bugüne birçok
problemler yaşadı ve halen yaşamaya devam etmekte. Bu problemlere bir de teknolojiye
yetişemeyen hukuk kuralları eklenince toplumsal düzenin temeli olan hukuk ve etik kurallarına
karşı ihlaller de kaçınılmaz hale geldi.
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de internet yayıncılığı ya da internetin bir yayın
aracı olarak kullanılması, Türk medya kuruluşlarının internet üzerinden kendi sitelerini kurması
ile başlamıştır. Bununla birlikte internetin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte zaman ve
mekân sınırlarının kalkmasıyla internet yayıncılığına daha çok önem verilmeye başlanmıştır.
Medya kuruluşlarının internet ortamına taşınması ve internette sayfa açmaları ile başlayan bu
süreç, birçok yayın siteleri ve portalları şeklinde gelişmiş ve adeta yeni bir medya türü
oluşmuştur.
Bu oluşumun temel nedeni, zamanında büyük maddi yatırımlarla kurulabilen medya
kuruluşlarının sanal ortamda çok büyük maddi yatırım gerektirmeksizin kurulabilmesidir.
Ayrıca, medya tüketicileri olarak vatandaşın da yazılı basın, radyo, televizyon, sinema gibi
teknik zorunluluklarla sınırlı olduğu medya türleri yerine internet medyasına sadece bir bağlantı
olanağı ile ulaşabilmesi yeterli olabilmektedir. Kısacası, hem yayıncı yani kaynak hem de
tüketici yani hedef kitle açısından sonsuz bir özgürlük sunuyor havası oluşmuştur. Örneğin; son
güncel gelişme olarak 306,5 milyon Dolara satılan bir televizyon kanalı yerine aynı miktardaki
yatırım ile kurulabilecek sayısız internet haber portalına sahip olunabilmekte ve internetin
özelliği olarak sınırsız ve belki de bu alanı cazip kılan en önemli unsur olarak “sansürsüz”
olarak hedef kitleye ulaşılabilmektedir. Bunun sonucu olarak da dünyada yükselen yeni bir
eğilim olarak, internet medyası kurmak tercih edilmekte hatta bilişim şirketleri televizyon,
gazete yayıncısı şirketleri bünyelerine katmaktadır. Şu andaki haliyle bile diğer kitle iletişim
araçlarının yerini büyük oranda almaya başlayan internet, gelişen teknolojisi ile ileride
geleneksel medya için tam anlamıyla bir alternatif olacaktır.
Sınırsızlık ve sansürsüzlük olguları ise bu alanda bir kargaşa ve kaos oluşturmakta ve
geleneksel medyadaki etik ve hukuk kuralları hiçe sayılarak çok rahatlıkla ihlal edilmektedir.
Yeni ve çok etkili bir kitle iletişim aracına dönüşen internet; kontrolsüz ve sahipsiz bir mecra
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olarak görülmekte, geleneksel kitle iletişim araçlarına oranla çok yönlü oluşu adeta her bir
bilgisayarın aynı zamanda bir dağıtıcı yani yayın kaynağı oluşu, sınırsız (anonim) hedefe
ulaşabilmesi, hızlılığı, kolay ulaşılabilirliği ve feed-back sürecinin hemen başlaması ile
yarattığı cazibe sonucu, özel hayat başta olmak üzere kişilik hakları, şeref ve haysiyet, fikrî
haklar gibi kişisel haklara saldırmakta ve kişiyi adeta savunmasız bırakmaktadır.
Son yıllarda medyadaki en önemli olaylardan biri İnternet’in ortaya çıkmasıdır.
İnternetin öncelikle bilgi ve iletişim aracı olduğu kabul edilmektedir. Eğlence ve elektronik
ticaret gibi diğer gereksinimlerin ise ikinci sırada geldiği savunulmaktadır. İnternet bugün en
önemli dijital ortam olarak kabul edilmektedir.
Bilgisayar ağlarının küresel birleşimini beraberinde getiren internet, dünya çapında
halka açık bir ağdır. İnternet bir taraftan günlük kişisel iletişimde, e-posta, eş zamanlı sohbet
servisleri ve online forumlarla kullanıcıların ekonomik biçimde iletişimini sağlarken, diğer
taraftan medya kuruluşları tarafından da yeni bir mecra olarak kullanılmaktadır
“Dünyada artık üzerinden her türlü bilginin taşındığı ve ulaşıldığı bir internet
coğrafyası haline gelmiş, gelişmişliğin bir göstergesi olarak internete ulaşma ve kullanma
oranları karşılaştırılır olmuştur.”

Kaynak: http://sosyalrenkler.org/wp-content/uploads/2013/10/dijital-yayincilik.jpg
İnternet iki teknolojik unsura dayanmaktadır: Bilgisayarlar arasında ağ ve içeriğin
dijitalleştirilmesi (müzik, metin, veri vb.) İnternette yazının yanı sıra resim, fotoğraf,
animasyon, video, ses kaydı da kullanılmaktadır ve bu nedenle melez bir araç (hybrid medium)
olarak adlandırılmaktadır. İnternet sadece gazete, radyo ya da televizyon değildir, bunlardan
daha fazlasıdır. O, yeni bir iletişim yapısıdır. Bu iletişim December tarafından “internet tabanlı,
bilgisayarla aracılanmış iletişim” ifadesiyle tanımlanmaktadır.
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İnternette düzenleme yapmak ve yayınlamak, diğer iletişim araçlarından daha kolay ve
ekonomiktir. Bu nedenle haber sitelerindeki içerik sürekli olarak güncellenmekte ve gelişen
olaylar anında duyurulabilmektedir. “Gelişen bilgisayar teknolojisi sayesinde dünyanın bir
ucunda yaşanan olaylara anında ulaşmanın yanı sıra o olaylara interaktif biçimde katılmak da
olanaklı hale gelmiştir. Böylelikle her türlü bilgiye ulaşmak ve o bilgi üzerinde yorum yapmak
giderek kolaylaşmaktadır.” Yeni haberlerin bir hikâye birkaç saniye içinde tüm dünyada
bilinebilmesi, haberciler üzerinde bir zaman baskısı yaratmaktadır. Bu baskı altında kararları
doğru vermek zor olabilmektedir.
İletişimde matbaanın icat edilmesiyle başlayan teknolojik gelişmeler, gazete, telgraf,
telefon kabloları, radyo, fotoğraf, hareketli film, televizyon, iletişim uyduları, bilgisayar ağları
ve internetle günümüze dek gelmiştir. “İnternet insanların her geçen gün artan ‘üretilen bilgiyi
saklama-paylaşma ve ona kolayca ulaşma’ istekleri sonucunda ortaya çıkmış bir teknolojidir.
Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay ve hızlı bir şekilde
erişebilmektedir. İnternet bu haliyle bir bilgi denizine ya da büyük bir kütüphaneye
benzetilmektedir”
İnternetin ise 40 yılı aşkın geçmişi bulunmaktadır. Bilgisayarların ilk kez “birbirleriyle
konuşması” 1965 yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki ilk internet bağlantısı 1993 yılında
ODTÜ’den yapılmıştır. İnternet, kısa geçmişine karşın, daha önce benzeri görülmemiş hızlı bir
değişim ve gelişim içindedir. Zaman ve mekan algılayışını büyük değişikliklere uğratan internet
ile bilginin dolaşımındaki coğrafi engeller, zaman kısıtlılığı, güvenlik gibi sorunlar azalmış,
hatta bazı durumlarda bütünüyle ortadan kaldırmıştır.
“20. yy.’ın ikinci yarısından sonra tartışılan konular, dört büyükler (basın, sinema,
radyo, televizyon) üzerinde yoğunlaşırken, günümüzde karmaşıklaşmış, çeşitli ve şaşırtıcı
iletişim araçları varlığıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu değişik, yeni araçlar arasında
belirleyici rolü, göze, kulağa ve beyine hitap eden bilgisayar destekli teknoloji oynamaktadır.
Örneğin, bu dört ortam da internet üzerinde bir araya getirilebilmektedir. Böylece
sadece bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olan insanlar, aynı ortamda radyo,
televizyon, sinema izleyebilmekte, gazete ve dergileri okuyabilmektedirler.” İnternet kullanımı
iletişimi ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirme özelliği sayesinde hızla
yaygınlaşmaktadır. “Tüm seçenekler arasından istediğimizi tercih edip, o seçeneğe ulaşmanızı
bu kadar hızlı ve ekonomik olarak sağlayabilecek başka bir sitem daha bulunmamaktadır.”
Geleneksel medya hedef kitle olarak kendisine geniş halk grupları ararken, yeni medya
küçük gruplara hatta birçok durumda tek başına bireylere uygun yayın yapabilmektedir. “Yeni
iletişim araçları, parçalanmış, aralarında büyük fark bulunan bir izleyici kesimini belirliyor;
sayıca çok olsa da, aldığı mesajın eşzamanlılığı ve aynılığı açısından artık bir kitle değil.
Yeni iletişim araçları, homojen bir dinleyici kitlesine, sınırlı sayıda mesaj gönderme
bakımından geleneksel anlamda artık kitle iletişim araçları değiller. Mesajların ve kaynakların
çokluğu yüzünden, izleyicinin kendisi daha seçici hale geldi. Hedeflenen dinleyici kendi
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mesajlarını seçme eğiliminde; bu onun bütünden kopukluğunu derinleştiriyor, mesajı
gönderenle alan arasındaki bireysel ilişkiyi güçlendiriyor.”
Son yıllarda bilgisayar iletişim aracı olarak yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak
bazı araştırmalara göre bilgisayarlı iletişim biçimleri, diğer iletişim biçimlerinin yerini
almamakta, var olan toplumsal alışkanlıkları güçlendirmektedir. Telefonla ve ulaştırmayla
iletişimi desteklediği, sosyal ağların ulaşım alanını genişlettiği, bu ağların daha etkin bir
biçimde, istenen zamanda iletişim kurmayı sağladığı ifade edilmektedir. “Bilgisayarlı iletişime
erişim, kültürel, eğitsel ve ekonomik açıdan kısıtlı olduğundan ve uzunca bir süre de böyle
kalacağından, bilgisayarlı iletişimin en önemli kültürel özelliği kültürel açıdan baskın sosyal
ağları güçlendirmek, bu ağların kozmopolitliğini ve küreselliğini artırmak olabilir.”
Bilgi (enformasyon) teknolojileri, tarih boyunca dünya dışında uzayda başka dünyalar
arayan insanoğluna alternatif bir uzay sunmuştur. Bu uzay ev ve iş yerine girecek ve bütün
evreni saracak kadar büyük, canlılara ve bilgiye parmak ucu ile dokunabilecek kadar yakın olan
ve yaşantıları her biçimde etkileyebilen siberuzaydır. Siberuzay bu özellikleri içerebilen
gelişmiş bir bilgi ağıdır. Siberuzay insanoğluna dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir
veriye ulaşma ve bu işlemi çok kısa sürede gerçekleştirme olanağı sunmaktadır.
İnternette en çok ilgi gören üç uygulama bulunmaktadır. Bunlar; elektronik posta (email), haber grupları (newsgroup) ve Dünya Çapında Ağ (World Wide Web/www)’dir.
Elektronik posta, 1970’lerde, haber grupları 1980’lerde, World Wide Web ise 1990’larda
popülerlik kazanmıştır. İnternet 1960’lı yıllarda yalnızca askeri amaçlıydı. 1970 ve 1980’li
yıllarda elektronik posta ve haber gruplarıyla birlikte akademik çevreler internete ilgi
göstermeye başlamışlardır. 1990’lardan itibaren World Wide Web ile birlikte internet halka
açılmıştır.
Bu üç uygulamanın hangi olanakları sunduğunu kısaca şöyle açıklayabiliriz;
1- Elekronik posta (e-mail): Yazılı iletileri ya da resim, ses, video klip, animasyon gibi
bilgi işlem dosyalarını karşılıklı aktarmaya olanak verir.
2- Haber grupları ve sohbet odaları: İnternet kullanıcılarının çok sayıda kişiyle
haberleşebildiği ve tartışabildiği sanal salonlardan oluşur.
3- World Wide Web (www) (Dünya Çapında Ağ): Dünya üzerinde dev bir
multimedya (çoklu ortam) bilgi bankasıdır. “Web” müzelerden, gazetelerden, elektronik
üreticilerinden, satış mağazalarından, kişisel sayfalardan ve benzer milyonlarca siteden
oluşmaktadır.

13.1. İnternet Yayıncılığının Teknik Altyapısı
İnternet, 1960’larda ABD’de ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak teknik protokoller gelişerek
yayılmış ve teknik sağlam alt yapı oluşmuştur. Bu protokoller İletim Kontrol Protokolu /
253

Internet Protokol olarak bilinirler. Bu sistem bilgisayarlara ve bilgisayar ağ bağlantılarına uzak
mesafelerden teknik özellik farklılıklarına göre düzenlenen iletişim olanağı sunmuştur.

Kaynak: http://www.smbcn.com/Assets/Images/World%20Network.jpg
1990’ların başından itibaren önemli teknolojik devrimlerle internet sofistike bir araç
olarak, daha geniş potansiyeli olan sosyal iletişimde ve global ticaret ilişkilerindeki kullanımı
hızlı bir biçimde değişmiştir. Teknik aşamada, bilgisayarların bulundukları yere ve internete
bağlı olarak; bir dizi önemli hesaplama kaynaklarının tanımsal belleği desteklemesi
gerekmektedir.
Çok basit olarak internetin teknik yapısı doğal olarak piramitseldir. Bu piramit en tepede
ana kontrolün bulunduğu (13) sunucu bilgisayardan oluşur. İnternet bu kaynağa bağlı olduğu
için, bunlar “kök” olarak tanımlanırlar. Bu sunucuların (10)’u ABD’de konumlandırılmıştır,
bunlardan (7)’si ise ABD’ye aittir. Diğer 3 sunucu sırasıyla Londra, Stockholm ve Tokyo’da
konumlandırılmıştır.
İnternet üzerinden veri akışında bazı kuralarla bağlı olmak zorunluluğu vardır. Bunlara
internet protokolleri (TCP/IP-Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adı
verilmektedir. Bu protokol internet üzendeki bilgi akışının bağlantı süresince noktalar arasında
gidip-gelmesini düzenleyen kurallar dizisini oluşturmaktadır. Bu protokolleri iletişimin
sağlanması için her ögenin kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir.
Söz konusu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek donanım gerekse
yazılımlar arasında oluşmaktadır. Bu protokoller arasında dosya alma/gönderme protokolü
(FTP, File Transfer Protocol), Elektronik posta iletişim protokolü (SMTP Simple Mail Transfer
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Protocol), TELNET protokolü de bulunmaktadır. WWW ortamında noktalar arasında link
nesnelerinin iletilmesini sağlayan protokol ise Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) olarak
adlandırılmaktadır. TCP/IP protokolü, diğer iletişim ağlarında da kullanılabilir. Farklı tipte çok
sayıda bilgisayarı ya da iş istasyonlarını birbirine bağlayan yerel ağlarda (LAN) da
kullanılmaktadır.
İnternet’e bağlı olan bilgisayarların kendine ait bir adresi bulunmaktadır. Domain Name
System (DNS) adı verilen hiyerarşik bir adlandırma sistemi ile bilgisayarlara ve bilgisayar
sistemlerine ad verilir. DNS de, bir TCP/IP servis protokolüdür. DNS, “host” olarak
adlandırılan internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı içinde gruplandırılmasını
sağlar. Bu sayede bütün adreslerin her yerde tanımlı olmasına gerek kalmaz. İnternet’e bağlı
bilgisayarların, bilgisayar sistemlerinin ve internet sunucularının nümerik sayılardan oluşan
adreslerinin yerine harflerden oluşan adlar konarak akılda kalıcılığı sağlanır.

Kaynak: http://www.bestmobileservice.fi/static/images/main-image.png
İnternet yayıncılığında ilk aşama kullanılacak programlama dilinin ve veri tabanının
seçilmesidir. Daha sonra arayüz tasarımının yapılması gereklidir. Son olarak yayınlanacak
verilerin yayınlanması ve verilerin güncelleştirilmesi gerçekleştirilir. Programlama dilleri,
internet üzerinde program geliştirmeye olanak sağlayan bir kodlama biçimidir. Her biri farklı
bir alana yönelmiş ya da genel amaçlı olarak tasarlanmıştır. HTML, ASP, ASPX, PHP, CFML,
.NET, JavaScript, DHTML, gibi programlama dilleri bulunmaktadır.
İnternet dili olan HTML duruk (statik) yapısından ötürü günümüz gereksinimlerini
karşılayamadığından İnternet sayfalarındaki etkileşim ve görsellik için ASP ve PHP ile birlikte
kullanılmaktadır. HTML (Hyper Text Markup Language/Hareketli-Metin İşaretleme Dili)
basitçe, tarayıcılarla (Internet Explorer, FireFox, Netscape, Opera vb.) görebileceğimiz,
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İnternet belgeleri (doküman) oluşturmaya yarayan bir çeşit dildir. İşletim sistemleri ile beraber
gelen tarayıcılarda sorunsuz olarak kullanılabildiğinden temel bir dildir.
Tanımda geçen “internet belgesi” ifadesinin yanı sıra HTML ile oluşturulan belgeler,
sabit disk kaydedilebilmekte ve internet bağlantısı olmasa bile bu belgeleri
görüntülenebilmektedir. HTML; C, C++ Pascal, Basic vb. programlama dilleri gibi bir
programlama mantığı taşımadığından, öğrenilmesi oldukça kolay bir dildir. Microsoft
tarafından üretilen ASP (Active Server Pages) bir internet programcılığı ve elektronik ticaret
teknolojisidir.
Günümüzde profesyonel anlamda yayınlanan birçok internet sitesi, ASP teknolojisi
üzerine kurulmuştur. PHP, Rasmus Lerdorf tarafından öncelikle kendi kişisel internet
sayfalarını yazmak için geliştirmesi nedeniyle Personal Home Pages adının kısaltması olarak
karşımıza çıkan PHP, HTML gömülü (HTML-embedded) bir yazı (script) dilidir.
Sonuç olarak, teknolojinin baş döndürücü etkisiyle sürekli değişime uğrayan internet
yayıncılığı, küreselleşme bağlamında her geçen gün daha etkin olarak bireylerin gereksinimleri
doğrultusunda biçimlenmekte ve teknolojisi geliştirilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşadığımız döneme ayrıcalık kazandıran bilgi ve iletişim teknolojileri de toplumsal,
ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik yapılarla etkileşim içindedir. 20. Yüzyılın sonlarında
toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlar nedeniyle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı
ilerleme ve gelişme, iletişim ortamlarının teknik anlamda birbirlerine yakınlaşmaları dünya
toplumlarının da birbirleri ile etkileşime geçmelerine zemin hazırlamıştır. Dersimizin 13.
Haftasında İnternet Yayıncılığı ve İnternet Yayıncılığının Teknik Altyapısı başlıkları altında
incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki 1. 2. ve 3. soruların boş gelen yerlerine doğru seçeneği işaretleyiniz.
1) İlk sayısal bilgisayar olan ENIA (Electrical Numerical Integrator And Calculator),
………. yılında askeri amaçlı olarak geliştirilmiştir.
a) 1946 yılında
b) 1947 yılında
c) 1948 yılında
d) 1949 yılında
e) 1950 yılında
2) İnternet, …. Yılında ABD’de ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak teknik protokoller
gelişerek yayılmış ve teknik sağlam alt yapı oluşmuştur
a) 1957 yılında
b) 1958 yılında
c) 1959 yılında
d) 1960 yılında
e) 1961 yılında
3) Microsoft tarafından üretilen ………… bir internet programcılığı ve elektronik
ticaret teknolojisidir.
a) ASP (Active Server Pages)
b) C++ Pascal
c) Basic
d) PHP
e) HTML
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4) İnternet üzerinden veri akışında bazı kuralarla bağlı olmak zorunluluğu vardır.
Bunlara ne ad verilmektedir?
a) File Transfer Protocol
b) Hyper Text Transfer Protocol
c) TCP/IP-Transmission Control Protocol/Internet Protocol
d) File
e) Name System
5) Aşağıdakilerden hangisi internete bağlı tüm birimlerin yerel olarak bir ağaç yapısı
içinde gruplandırılmasını sağlayan servis protokolüne ne ad verilir?
a) FTP, File Transfer Protocol
b) Domain Name System (DNS) “host”
c) TELNET protokolü
d) TCP/IP protokolü
e) Hyper Text Transfer Protocol
6) Aşağıdakilerden hangisi dosya alma/gönderme protokolüdür?
a) FTP, File Transfer Protocol
b) TELNET protokolü
c) TCP/IP protokolü
d) Hyper Text Transfer Protocol
e) Simple Mail Transfer Protocol
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7) WWW ortamında noktalar arasında link nesnelerinin iletilmesini sağlayan
protokole ne denir?
a) Domain Name System (DNS)
b) TCP/IP protokolü
c) FTP, File Transfer Protocol
d) TELNET protokolü
e) Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)
8) İnternet’e bağlı olan bilgisayarların kendine ait bir adresi bulunmaktadır. hiyerarşik
bir adlandırma sistemi ile bilgisayarlara ve bilgisayar sistemlerine ne ad verilir.
a) TCP/IP protokolü
b) FTP, File Transfer Protocol
c) TELNET protokolü
d) Domain Name System (DNS)
e) Yerel Ağlarda (LAN)
9) Aşağıdakilerden hangisi
programlama dili arasında yer alır?

İnternet

yayıncılığında

ilk

aşama

kullanılacak

a) HTML
b) ASP
c) Hepsi
d) ASPX,
e) JavaScript

260

10) Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletileri ya da resim, ses, video klip, animasyon gibi
bilgi işlem dosyalarını karşılıklı aktarmaya olanak verir?
a) Haber grupları ve sohbet odaları:
b) World Wide Web (www)
c) TELNET
d) Elekronik posta (e-mail)
e) İnternet

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)c, 5)b, 6)a, 7)e, 8)d, 9)c, 10)d
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14. İNTERNETTEKİ BİLGİNİN GÜVENİRLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. İNTERNETTEKİ BİLGİNİN GÜVENİRLİĞİ
14.1. Bilgisayarınız Neden Risk Altındadır?
14.2. Nasıl Korunabiliriz?
14.2.1. Güncellemelerinizi Düzenli Yapın
14.2.2. Güvenli Yazılımlar Seçin
14.2.3. Virüsten Korunma Yazılımı Kullanın
14.2.4. Güvenlik Duvarı Kullanın
14.2.5. Güvenmediğiniz Internet Sitelerine Dikkat Edin
14.2.6. Bilmediğiniz E-postaları ve Dosyaları Açmayın
14.2.7. Aldatmacalara Dikkat Edin
14.3. Bilgi Güvenliği
14.3.1. Bilgi Güvenliği Neden Gereklidir?
14.3.2. Güvenlik gereklerinin saptanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Günümüz bilgisayar sistemlerinde bilginin güvenliğinin önemini tartışınız.

2. Bilgisayar sistemlerinde bilgi güvenliği adına bireysel anlamda alabileceğimiz
önlemleri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Konu

Kazanım

İnternetteki Bilginin
Güvenirliği
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İnternetteki Bilginin Güvenirliği
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Giriş
Günümüzde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve günlük hayatımızda yapmış
olduğumuz iş ve işlemlerin elektronik ortamlarda hızla yapılmaya başlanması, bilgi
güvenliğinin sağlanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bilgi güvenliğini sağlanabilmesi için,
bilginin değerinin bilinmesi, yapılan iş ve işlemlerde bu çalışmada incelenen güvenlik
unsurlarını, politikalarını ve süreçlerini uygulamak, büyük oranda karşılaşılacak sıkıntıları ve
tehlikeleri azaltacak, işgücü, zaman ve parasal kayıpları önleyecek, Internet üzerinden
gelebilecek zararlı yazılımları veya program parçacıklarına karşı kişisel ve kurumsal bilgi
güvenliğinin sağlanmasında büyük katkılar sağlayacaktır.
Dersimizin 14. Haftasında İnternetteki Bilginin Güvenirliği, Nasıl Korunabiliriz? Ve
Bilgi Güvenliği kavramları üzerinde durulacaktır.
Ayrıca, bilgisayar güvenliğini sağlayabilmek için her şeyden önce bilinçli bir kullanıcı
olmanın gerekliliği, aynı zamanda güvenlik farkındalığı da çok önemi anlatılacaktır.
Bilgisayarın bilinçsiz kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve çeşitli şekillerde ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
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14. İnternetteki Bilginin Güvenirliği
İnternet, akla gelebilecek hemen her konuda sınırsız bilgiye ulaşmanın en kolay
yollarından biridir. İnternet üzerinde dolaşan bilgiler, kişisel nitelikli yazışmalar, şifreler,
parolalar olabileceği gibi çeşitli konularda yazılmış yazılar, reklamlar, ürün tanıtımları gibi
konular hakkında da olabilir.
Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir ortamda bilginin güvenirliği konusunda da
çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. İnternette bulunan bilginin kaynağı konusu dikkat edilmesi
gereken bir husustur. Bilgilerin çoğu gönüllüler tarafından sağlandığı için genellikle
güvenilecek türden bilgilerdir ancak nadir olarak da olsa eksik ve aldatıcı bilgiye
rastlanabilmektedir. Kullanıcıların İnternet üzerinden ulaştıkları bilgiler hakkında dikkatli
olması ve kullanmadan önce kaynağı hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.
Kişisel web sayfasında ya da e-mail yoluyla herhangi bir konu hakkında bilgi veren bir
kullanıcı bilinçli olarak insanları yanlış bilgilendirebilir, yönlendirebilir. İnternet üzerinde bilgi
arayan kullanıcıların olabilecek yanlış yönlendirmelere karşı dikkatli olması ve bilgiyi tek bir
kaynaktan değil, çok sayıda kaynaktan alarak kıyaslama yapması gerekmektedir.
İnternet bu tür kıyaslamalar yapmak için uygun bir ortam, sınırsız bir bilgi kaynağıdır.
Arama motorları yoluyla yapılacak bir tarama aynı konu hakkında farklı kaynaklardan
derlenmiş listeleri kullanıcının hizmetine sunacaktır. İnternet, kendi içinde var olan yanlış
bilgilendirmeleri yine kendi içinde yok eden bir iletişim ortamı niteliğindedir.
İnternetteki temel sorunlardan biri de kişisel bilgilerin güvenliği konusudur. Kişisel
iletilerin ve e-maillerin kötü amaçlı profesyel kişiler tarafından illegal yollarla ele geçirilip
kullanıldığına dair örnekler yaşanmıştır. Özellikle ticari kuruluşların İnterneti kullanmaya
başlamalarıyla birlikte İnternette güvenlik konusunda ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen
İnternetin tam olarak güvenli olduğu söylenememektedir. Herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya
kalmamak için e-posta, chat gibi ortamlarda önemli kişisel bilgilerin, kullanıcı şifrelerinin ya
da kredi kartı numaralarının karşı tarafa gönderilmemesi, kişisel bilgilerin, çeşitli yazılımlarla
güvenliği sağlanmış siteler haricinde kullanılması gerekmektedir. Ayrıca internetteki güvenlik
açıklarına ve saldırılara karşı geliştirilmiş programların kişisel bilgisayarlara yüklenmesi de işe
yarayan bir yöntemdir. Bu programlar virüs programlan gibi çalışmakta, herhangi bir
olumsuzluk olduğu zaman kullanıcıyı uyarmaktadır.

14.1. Bilgisayarınız Neden Risk Altındadır?
Bilgisayar güvenliğini sağlayabilmek için her şeyden önce bilinçli bir kullanıcı olmak
gerekmektedir. Aynı zamanda güvenlik farkındalığı da çok önemlidir. Bilgisayarın bilinçsiz
kullanımından kaynaklanabilecek riskler, çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Kullandığınız
programlarda bulunması muhtemel açık/hatalar, bunlara yerleştirilmiş olabilecek arka kapılar,
zarar verme amacıyla yazılmış virüs ve benzeri kötücül programlar, kötü niyetli kişilerin
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yapabileceği direk ve dolaylı saldırılar, aldatmaca girişimleri ve kullanıcı hataları bunlara örnek
olarak verilebilir.

14.2. Nasıl Korunabiliriz?
14.2.1. Güncellemelerinizi Düzenli Yapın
İşletim sistemleri başta olmak üzere, programlar bilgisayarınıza zarar verecek açık ve
hatalar içerebilirler. Bu açıklar, kötü niyetli kişiler tarafından fark edildiği zaman
bilgisayarınızın yavaşlaması, hata vermesi, bilgilerinizin çalınması, veri kayıpları gibi
istenmeyen sonuçlar meydana getirebilir. Yazılım üreticileri, kendi ürünlerindeki hataları fark
ettiklerinde bunları düzeltmeye çalışırlar. Bu nedenle sık sık işletim sistemlerinin ve diğer
programların hata düzeltmeleri içeren yeni sürümleri çıkar. Bu yüzden bilgisayarınızın güncel
kalması önemlidir. Bilgisayarınızı güncel tutabilmek için programların otomatik güncelleştirme
özellikleri aktif hale getirilmelidir, düzenli aralıklarla kullandığınız programların güncel
sürümlerinin çıkıp çıkmadığının kontrolü yapılmalıdır.
Windows işletim sistemi güncellemelerini http://update.microsoft.com/ adresinden
takip edebilirsiniz. Herhangi bir Linux dağıtımı kullanıyorsanız, işletim sisteminin yanında
kullandığınız tüm diğer programların güncellemelerini, paket yöneticisi programlarından tek
tıklama ile yapabilirsiniz.

14.2.2. Güvenli Yazılımlar Seçin
Her bilgisayar programı aynı oranda güvenli değildir. Bazı programlar, diğerlerine göre
çok daha fazla hata/açık içerirler. Hatta bazı programlar, yalnızca başka bilgisayarlara zarar
vermek amacıyla yazılmıştır. Bu nedenle güvenli yazılımları tercih etmek önemlidir. Genel
olarak, büyük açık kaynak kodlu yazılım projeleri, pek çok kişi tarafından geliştirilip
denetlenebildiğinden daha az güvenlik açığı içerirler. Güvenli yazılımlar kullanmaya Firefox
ve Thunderbird ile başlayabilirsiniz. Windows işletim sisteminin risklerinden tamamen
uzaklaşmak için Linux tabanlı işletim sistemlerini kullanabilirsiniz. Örneğin Pardus, Tübitak
UEKAE tarafından geliştirilen kolay kullanılabilir, Türkçe bir Linux dağıtımıdır.

14.2.3. Virüsten Korunma Yazılımı Kullanın
Virüs, solucan (worm), truva atı (trojan) gibi programcıklar, bilgisayarlara zarar
verebilecek yazılımlardır. Çeşitli kaynaklardan bilgisayarınıza bu tür zararlı yazılımlar
bulaşabilir. Bu, CD, DVD veya USB bellek ile olabilir.
Ancak Internet, zararlı yazılımların dağılması için en büyük kaynaktır. Özellikle
ülkemizde gitgide yaygınlaşan ADSL veya KabloNet aracılığıyla sürekli internet bağlantısına
sahipseniz risk daha büyüktür. Virüs ve benzeri yazılımların bilgisayarınıza zarar vermesini
önlemek için virüsten korunma (antivirus) yazılımları kullanmanız gerekmektedir. Bu
yazılımlar, istediğiniz zaman bilgisayarınızı tümüyle tarayarak zararlı yazılımları bulup
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temizleyebilecekleri gibi, sürekli arka planda çalışarak gelen bir tehlikeyi anında kontrol altına
alabilirler. Her gün yaklaşık üç yeni virüs ortaya çıkmakta ve tehlikeli virüsler ortaya
çıkmalarından itibaren bir kaç saat içinde çok hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Yeni virüslere
karşı korunabilmek için güncel virüs bilgilerine sahip olmak gerekir. Bu nedenle bu programları
üreten firmalar günde/haftada bir kaç defa virüs bilgilerini içeren veritabanlarını yenilerler.
Virüsten korunma yazılımları kullananların bilmesi gereken en önemli şey, bu yazılımların sık
sık güncellenmesi gerektiğidir. Virüs ve diğer zararlı yazılımlardan korunmak için ücretli
antivirüs programları kullanabileceğiniz gibi Antivir, Avast, AVG, ClamAV gibi başarılı
ücretsiz programlar da kullanabilirsiniz.

Kaynak:http://www.kuark.org/wpcontent/uploads/2014/01/antivir%C3%BCrs_progra
mlar%C4%B1.jpg
Yüklediğiniz antivirüs yazılımlarının güncellemelerini internete bağlandığınız her
noktadan gerçekleştirebilirsiniz. Bu alanda iki farklı antivirüs yazılımının desteği
sağlanmaktadır. Bunlarda biri ESET Nod32, ESET Internet Securty ve F-secure antivirüs
yazılımlardır.
Windows dışındaki işletim sistemlerinde ise (MacOS, Linux, Solaris, BSD vs)
bilgisayarınıza zarar verebilecek aktif virüsler bulunmadığı için antivirüs programları
kullanmanıza gerek kalmaz.

14.2.4. Güvenlik Duvarı Kullanın
İnternet üzerinden bir bilgisayara saldırı gerçekleştirmek isteyen kişiler, karşıdaki
bilgisayarlarda açık bir bağlantı noktası ararlar. Böyle bir bağlantı noktası bulmaları halinde,
özel bilgilerinizi, şifrelerinizi, kredi kartı numaranızı ele geçirebilir; bilgisayarınızı yasadışı
işler için kullanabilir, sisteminize zarar verebilirler. Web tarayıcıları, e-posta programları,
anında mesajlaşma programları, çok oyuculu oyunlar ve işletim sistemlerinde olumlu bir
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özellikmiş gibi görünen bazı hizmetler kolay kırılabilen bir bağlantı noktası yaratabilirler. Açık
bağlantı noktalarını kapatarak dışarıdan gelen saldırıları engellemek ve bilgisayarınızda izin
vermediğiniz programların Internet’e bağlantılarını önlemek için güvenlik duvarı (firewall) adı
verilen yazılımları kullanılabilir.

Kaynak:http://www.democlouds.net/en/images/solutions&services/democlouds_datac
enter-network-security-firewall.png
Örneğin, Windows XP kullanıcıları Service Pack 2 güncellemesini yükleyerek, ücretsiz
bir güvenlik duvarına sahip olabilirler. Güvenlik duvarınızın aktif durumda olup olmadığından
emin olmak için Denetim Masası’ndaki Windows Güvenlik Merkezi’ni ziyaret edilebilir.
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Kaynak:http://www.democlouds.net/en/images/solutions&services/democlouds_datac
enter-network-security-firewall.png

14.2.5. Güvenmediğiniz Internet Sitelerine Dikkat Edin
Günümüzde tehditlerin çoğu internet kaynaklıdır. Özellikle bazı web siteleri farkında
olunmadan ya da özellikle kötücül yazılımların (virüs, worm, trojen gibi) kaynağı
konumundadır. Bu tür web siteleri ziyaret edildiği zaman web sitesinin dosyalarıyla beraber
kötücül yazılımlar da bilgisayarınıza inmektedir. Bilgisayarınıza inen bu tür yazılımlar kişisel
dosyalarınızı etkisi altına alarak kullanamaz hale getirebilmektedir.
Bilinmeyen Internet sitelerini ziyaret eden kullanıcılar, zararlı kodlar içeren web
uygulamalarını çalıştırarak ya da virüs bulunduran dosyaları bilgisayarlarına indirerek
bilgisayarlarına zarar verebilirler. Özellikle yasadışı içerikli siteler (Hack, Crack, Warez, vs.)
bu tür tehditlerin kaynağı durumundadır. Bu nedenle web tarayıcıların güvenlik uyarılarına
dikkatsizce “EVET” diyerek geçmek, her bağlantıya bilinçsizce tıklamak, her dosyayı
bilgisayarınıza indirmeye çalışmak, kaçınılması gereken davranışlardır.

14.2.6. Bilmediğiniz E-postaları ve Dosyaları Açmayın
Virüslerin ve diğer kötücül yazılımların kendilerini dağıtmak için en çok tercih ettikleri
yöntemlerden biri de elektronik postalardır. Tanımadığınız kişilerden gelen, başlıkları şüpheli
ve ek dosya içeren e-postaların virüs olma olasılıkları yüksektir. Böyle durumlarda e-postanın
açılmadan silinmesi gerekir. Eğer açılması gerekiyorsa bilgisayarınızda bulunan antivirüs
yazılımını etkin hale getirerek açmanız daha yararlı olacaktır.
E-posta veya anında mesajlaşma programları aracılığıyla (MSN Messenger, Google
Talk vb) tanıdığınız birinden gelmiş gözükse bile bir dosya veya bağlantı, kişinin haberi
olmadan onun bilgisayarından bir virüs tarafından gönderilmiş olabilir.
Bir e-posta farklı bir kişinin e-posta adresinden geliyormuş gibi gösterilebilir. Bu
nedenle tanıdığınız birinden ne olduğunu bilmediğiniz bir dosya aldığınızda, o kişiye geri
dönüp bunu gerçekten onun gönderip göndermediğini sormak en doğrusudur.
Sizin e-posta adresleriniz kullanılarak da başkalarına sizin adınıza elektronik postalar
gönderilebilir. Bunun yapılabilmesi için sizin e-posta adresiniz şifresinin bilinmesine gerek
yoktur. Bu yöntem de farklı bir aldatma yöntemidir.

14.2.7. Aldatmacalara Dikkat Edin
Gerçek hayatta olduğu gibi Internet üzerinde de kişileri aldatarak ya da isteklerini
suistimal ederek yasadışı işler yapmaya çalışan insanlar bulunmaktadır. Toplum mühendisliği
adı verilen bu davranış genellikle kişileri dolandırmak veya özel bilgilerini ele geçirmek
amacıyla yapılır. Özellikle sistem yöneticisi olduğunu ve belli bir işlemin yapılması için şifre
gönderilmesi gerektiğini söyleyen mesajlar, ya da sahte bir web adresinden banka bilgilerinin
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istendiği sahte web sitelerine yönlendirilen e-posta mesajları, sıkça görülen kandırmaca
mesajlardır. Yemleme (phishing) denilen bu uygulama, banka şifrelerini ele geçirmek amacıyla
sık sık kullanılmaktadır.
Bir e-postanın başka adresten geliyormuş gibi gösterilmesi de teknik olarak mümkün
olan bir aldatmaca tekniğidir. Her zaman bir bilginin bir şekilde değiştirilmiş olabileceği ve
doğru kişi tarafından gönderilmiyor olabileceği unutulmaması gereken bir konudur.
Bilgisayarınızı zararlı yazılımlardan korunmak için en önemli yöntem bilinçli bir
kullanıcı olmaktır. Ayrıca kişisel ya da kurumsal bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği
farkındalığına sahip olmak gereklidir.

14.3. Bilgi Güvenliği
Bilgi, bir organizasyonun diğer önemli ticari varlıkları gibi önemli bir varlığıdır,
dolayısıyla iş ihtiyaçlarına uygun korunmuş olması gerekmektedir. Globalleşen dünyada,
bilişim sektörünün artan gücünün bir sonucu olarak bilgiler, giderek artan sayıda ve çeşitlilikte
tehditlere maruz kalmaktadır.
Bilgi güvenliği, elektronik ortamlarda verilerin veya bilgilerin saklanması ve taşınması
esnasında bilgilerin bütünlüğü bozulmadan, izinsiz erişimlerden korunması için, güvenli bir
bilgi işleme platformu oluşturma çabalarının tümüdür. Bunun sağlanması için, uygun güvenlik
politikasının belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu politikalar, faaliyetlerin sorgulanması,
erişimlerin izlenmesi, değişikliklerin kayıtlarının tutulup değerlendirilmesi, silme işlemlerinin
sınırlandırılması gibi bazı kullanım şekillerine indirgenebilmektedir. Bilgi güvenliği daha genel
anlamda, güvenlik konularını detaylı olarak ele alan güvenlik mühendisliğinin bir alt alanı
olarak görülmektedir.
Bilgi güvenliği, “bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin,
doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler
tarafından elde edilmesini önleme olarak” tanımlanır. Bilgisayar teknolojilerinde güvenliğin
amacı ise “kişi ve kurumların bu teknolojilerini kullanırken karşılaşabilecekleri tehdit ve
tehlikelerin analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin önceden alınmasıdır”.

14.3.1. Bilgi Güvenliği Neden Gereklidir?
Bilgi ve destek süreçleri, sistemler ve ağlar gibi önemli iş süreçleridir. Bilginin
güvenliği rekabet avantajı, nakit akışı, karlılık, yasal uyum ve ticari imaj için gereklidir. Kritik
altyapıları korumak için bilgi güvenliği hem kamu sektörü hem de özel sektör için çok
önemlidir.
Bilgi ve bilgisayar güvenliğinde, karşı taraf, kötü niyetli olarak nitelendirilen kişiler
(korsanlar veya saldırganlar) ve yaptıkları saldırılardır. Var olan bilgi ve bilgisayar güvenliği
sistemini aşmak veya atlatmak, zafiyete uğratmak, kişileri doğrudan veya dolaylı olarak zarara
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uğratmak, sistemlere zarar vermek, sistemlerin işleyişini aksattırmak, durdurmak, çökertmek
veya yıkmak gibi kötü amaçlarla bilgisayar sistemleri ile ilgili yapılan girişimler saldırı veya
atak olarak adlandırılmaktadır.
Saldırganlar, amaçlarına ulaşmak için çok farklı teknikler içeren saldırılar
gerçekleştirmektedirler. Saldırı türlerinin bilinmesi, doğru bir şekilde analiz edilmesi ve
gereken önlemlerin belirlenmesi, bilgi güvenliği için büyük bir önem arz etmektedir.

14.3.2. Güvenlik gereklerinin saptanması
Bir organizasyonun güvenlik gereksinimlerini tanımlamak önemlidir. Güvenlik
ihtiyaçlarının üç ana kaynağı vardır;
- Birinci kaynak organizasyon için risklerin değerlendirilmesinden sağlanır. Risk
değerlendirmesi ile varlıklar için riskler belirlenir ve tehditler tanımlanır.
- İkinci kaynak firmaların ve servis sağlayıcıların ticari ortakları ile yerine getirmesi
gereken yasal, resmi, düzenleyici şartlar ve bir organizasyonun sözleşme şartlarıdır.
- Üçüncü kaynak bir organizasyonun faaliyetlerini desteklemek amacıyla bilgi
işleme için hedefler, şartlar ve ilkelerin özelleştirilmesidir.
Saldırılar ve zafiyetler karşısında, bilgi güvenliğini sağlamak için bu güvenliği oluşturan
unsurların belirlenmesi gereklidir. Bu unsurların yokluğu veya bu unsurlarda oluşabilecek
zafiyetler, doğrudan oluşturulmak istenen güvenliğin etkinliğini belirleyecektir.
Bilgilerin, istenmeyen hasarlardan korunması için, en temel açıdan atılması gereken
adımlar, güvenlik unsurlarının yerine getirilmesi ile sağlanmaktadır.
Sorumluluk, belirli bir eylemin yapılmasından, kimin veya neyin sorumlu olduğunu
belirleme yeteneğidir. Tipik olarak etkinliklerin kayıtlarını tutmak için bir kayıt tutma (logging)
sistemine ve bu kayıtları araştıracak bir hesap inceleme (auditing) sistemine ihtiyaç duyar.
Erişim denetimi, bir kaynağa erişmek için belirli izinlerin verilmesi veya alınması olarak
tanımlanabilir. Güvenilirlik, bir bilgisayarın, bir bilginin veya iletişim sisteminin
şartnamesine, tasarım gereksinimlerine sürekli ve kesin bir şekilde uyarak çalışması ve bunu
çok güvenli bir şekilde yapabilme yeteneğidir. Emniyet, bir bilgisayar sisteminin veya
yazılımın işlevsel ortamına gömülü olduğunda, kendisi veya gömülü olduğu ortam için
istenmeyen potansiyel veya bilfiil tehlike oluşturacak etkinlik veya olayları önleme tedbirlerini
içermektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dersimizin 14. Haftasında İnternetteki Bilginin Güvenirliği, Bilgisayarınız Neden Risk
Altındadır? Nasıl Korunabiliriz?, Bilgi Güvenliği, Bilgi Güvenliği Neden Gereklidir? Ve
Güvenlik Gereklerinin Saptanması başlıkları altında incelendi.
Ayrıca, bilgisayar güvenliğini sağlayabilmek için her şeyden önce bilinçli bir kullanıcı
olmanın gerekliliği, aynı zamanda güvenlik farkındalığı da çok önemi anlatılacaktır.
Bilgisayarın bilinçsiz kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve çeşitli şekillerde ortaya
konulmaya çalışıldı.
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Bölüm Soruları
1) İnternet ve bilgisayar islerimiz için ülkemizde de geliştirmekte olan hangi işletim
sistemini kullanabiliriz?
a) Pardus
b) Windows
c) Mac
d) Linux
e) Server
2) Bilgisayar güvenliğini nasıl sağlayabiliriz?
a) Güncellemelerinizi Düzenli Yapın
b) Güvenli Yazılımlar Seçin
c) Virüsten Korunma Yazılımı Kullanın
d) Güvenlik Duvarı Kullanın
e) Hepsi
3) Windows işletim sistemi güncellemelerini hangi adresten takip edebilirsiniz?
a) http://update.microsoft.com/
b) http://umicrosoft.com/
c) http://update. com/
d) http://download.com/
e) www.download.com/
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4) Windows işletim sisteminin risklerinden tamamen uzaklaşmak için hangi sistemleri
kullanabilirsiniz?
a) Firefox
b) Linux tabanlı işletim
c) Thunderbird
d) Antivir
e) Avast
5) Aşağıdaki hangi programcıklar bilgisayarlara zarar verebilecek yazılımlardan
değildir?
a) Virüs
b) Solucan (worm)
c) Truva atı
d) Antivir
e) Trojan
6) Aşağıdakilerden hangisi virüs ve diğer zararlı yazılımlardan korunmak için ücretsiz
olarak kullanabileceğiniz antivirüs programları arasında yer almaz?
a) Antivir
b) Avast
c) Thunderbird
d) AVG
e) ClamAV
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7) Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin, istenmeyen hasarlardan korunması için, en
temel açıdan atılması gereken adımlar arasında yer almaz?
a) Sorumluluk
b) Deneyim
c) Erişim denetimi
d) Güvenilirlik
e) Emniyet
Aşağıdaki 8., 9. ve 10. sorulara boş gelen yerlere doğru seçeneği işaretleyiniz.
8) Var olan bilgi ve bilgisayar güvenliği sistemini aşmak veya atlatmak, zafiyete
uğratmak, kişileri doğrudan veya dolaylı olarak zarara uğratmak, sistemlere zarar vermek,
sistemlerin işleyişini aksattırmak, durdurmak, çökertmek veya yıkmak gibi kötü amaçlarla
bilgisayar sistemleri ile ilgili yapılan girişimler…. veya …… olarak adlandırılmaktadır.
a) İyi veya kötü
b) Zalim veya dolandırıcı
c) Hırsız veya dolandırıcı
d) Saldırı veya atak
e) Şüpheli veya saldırgan
9) ………. “bilginin bir varlık olarak hasarlardan korunması, doğru teknolojinin,
doğru amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen kişiler
tarafından elde edilmesini önleme olarak” tanımlanır.
a) Bilgi güvenliği
b) Erişim denetimi
c) Yönlendirici
d) Güvenilirlik
e) Emniyet
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10) Özellikle sistem yöneticisi olduğunu ve belli bir işlemin yapılması için şifre
gönderilmesi gerektiğini söyleyen mesajlar, ya da sahte bir web adresinden banka bilgilerinin
istendiği sahte web sitelerine yönlendirilen e-posta mesajları, sıkça görülen kandırmaca
mesajlara ve banka şifrelerini ele geçirmek amacıyla sık sık kullanılan uygulamaya ne denir?
a) Dolandıran
b) Yemleme
c) Şüpheli
d) Saldırgan
e) Uyuyan

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)a, 4)b, 5)d, 6)c, 7)b, 8)d, 9)a, 10)b
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