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Bilgisayar Nedir?

• Bilgisayar;

– Karmaşık ve tekrarlı işlemleri hızlıca ve hassasiyetle yapabilen, 
mantıksal bağlantılara dayalı karar verebilen

– Yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, 
– Sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşabilen

elektronik bir makinedir.

• Kısaca bilgisayarlara veri işleme makineleridir.  
• Bilgisayarlarda üç birim bulunur. Bunlar girdi 

(input), işlem (process) ve çıktı (output) birimleridir. 



Bilgisayarın Çalışma Prensibi

GİRİŞ
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Flopy Disk
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ÇIKIŞ
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Giriş: Kişi ya da bilgisayar 
tarafından sağlanan verilerdir. 

Sayılar, harfler, ses 
sinyalleri,
fare ile tıklama (GUI)

•İşlem: Veriler kişilerin amaçları
doğrultusunda, programın yetenekleri 
ölçüsünde işlem basamaklarından geçer.

•Çıkış: Bilgisayar 
tarafından işlem 
basamaklarından 
geçirilerek üretilen 
verinin değişik 
çıkış birimlerinden 
alınmasıdır.



Donanım – Yazılım Kavramları

• Bilgisayarın fiziksel parçalarının hepsine birden 
DONANIM (Hardware) adı verilmektedir.

• Bilgisayar donanımının çalışmasını sağlayan, 
bilgisayarda işlem yapmayı sağlayan  programlar 
YAZILIM (Software)



DONANIM-Temel Birimleri

• Kişisel bir bilgisayar (PC) aşağıdaki temel birimlerden 
oluşmaktadır:

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör 
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM sürücü
• Disket sürücü (Kart Okuyucu: SD MMC XD...)
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer aletler
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KASA

• PC içerisinde bulunan parçaları dış etkenlere karşı
muhafaza eder ve bu parçalara elektrik dağılımını
gerçekleştirir.

• Bilgisayarı oluşturan parçaların ömrünü uzatan ve sistemin 
sağlıklı çalışmasını sağlayan soğutma sistemini içerir.

• Bilgisayara yeni parçaların eklenebilmesini sağlar.

Yatay     
(Slim Case)

Dikey    
(Tower Case)



KASA



KASA



KASA-GÜÇ KAYNAĞI

• PC kasasının bileşenlerinden biri de güç
kaynağıdır. PC`ye ve anakarta elektrik akımı
ile güç sağlar, disk, disket ve CD-
ROM/DVD-ROM sürücülerini çalıştırır. Tipik 
PC ler 250-350 watt civarında bir güç
kaynağına ihtiyaç duyarlar.

• Güç kaynağının temel işlevi, şehir şebeke 
geriliminden bilgisayar sistemindeki 
devrelerin kullanabileceği hale getirmektir.

• Sıradan bir masaüstü sisteminde 220V 50 
Hz AC’yi +3.3V, +5V ve +12V DC’ye
dönüştürür.

• Anakart, adaptör kartlar ve disk sürücüleri 
devre kartları +3.3V veya +5V ,sürücü
motorları ve fanlar +12V güç kullanır.
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Anakart

Ana kart, diğer donanım elemanlarının 
üzerine takıldığı ince bir levha şeklinde 
elektronik devre kartıdır. 
Ana kart üzerinde belli işlemleri 
düzenleyici ve hızlandırıcı birleşik 
devreler, donanım birimlerinin 
takılabileceği genişleme yuvaları ve 
bazı donanım birimlerinin takılabileceği 
giriş- çıkış uçları bulunur.

Anakartın bilgisayar 
içindeki yeri



Anakart Bileşenleri

• İşlemci soketi:
• Bellek soketi:
• Genişleme Yuvaları (slot)

– PCI, ISA, AGP 
• Yonga Setleri (Chipsets)
• BIOS(Basic input output system)
• Güç Konnektörleri
• Klavye/Fare Konnektörleri (portları) 
• Paralel-Seri ve USB Port:
• IDE ve Floppy Bağlantı Yuvaları:

Seri

Klavye

Fare



Anakart-Chipset

• Chipset bir grup mikro devreden meydana gelip 
PC içindeki, ana kart üzerinde veri akışını
düzenler. 

• Tüm emir ve veri transferleri bütününün 
oluşturduğu trafiği denetleyen çiplerdir

• Chipsetin görevleri:
1) RAM - Cache Bellek - Mikroişlemci 
arasındaki ilişkiyi düzenlemek
2) CPU - veri yolları - RAM arasındaki ilişkiyi 
düzenlemek
3) ISA Veri yollarının denetlenmesi ve ISA - PCI 
geçişlerini yönetmek
4) PCI - USB Portu arasındaki iletişimi kontrol 
etmek
5) Güç yönetimini kontrol etmek
6) AGP iletişimini düzenlemek 

• Bazi Chipset Üretici firmalari ve Cipsetleri: 
INTEL :   I850,I845,I865,I875,I860, 7205
SIS :  650,645,645DX
VIA : P4X266A, P4X333, P4X400
ATI : RADEON IGP320,RADEON IGP330

Chipset



Anakart-BIOS

• BİOS yongası (entegresi), bilgisayarın açılışı
sırasında parçaları kontrol eden ve onları çalışmaya 
hazır duruma getiren bir program içerir. ROM (Read 
Only Memory) türündeki bellek üzerinde kaydedilmiş
bir programdır. Bu tür bellekteki bilgiler bilgisayarı
kapattığınızda silinmez.

• Not: BIOS bugün üretilen anakartların çoğunda, 
Flash ROM üzerine kayıtlıdır. Bu türdeki belleğin 
içeriği bilgisayarı kapadığınızda silinmez ama 
gerektiğinde özel bir program çalıştırılarak 
değiştirilebilir.Böylelikle BİOS un içerdiği hatalar 
giderilebilir.

• BİOS yongası (entegresi), bilgisayarın açılışı
sırasında parçaları kontrol eden ve onları çalışmaya 
hazır duruma getiren bir program içerir. ROM (Read 
Only Memory) türündeki bellek üzerinde kaydedilmiş
bir programdır. Bu tür bellekteki bilgiler bilgisayarı
kapattığınızda silinmez.

• Not: BIOS bugün üretilen anakartların çoğunda, 
Flash ROM üzerine kayıtlıdır. Bu türdeki belleğin 
içeriği bilgisayarı kapadığınızda silinmez ama 
gerektiğinde özel bir program çalıştırılarak 
değiştirilebilir.Böylelikle BİOS un içerdiği hatalar 
giderilebilir.



ANAKART-BIOS

Bilgisayarın açılışı sırasında özel bir tuşa (genellikle DEL tuşu) basarsanız, 
karşınıza BIOS setup ekranı gelir. Bu ekranda gerekiyorsa, sabit disk 
sürücülerinin tipi gibi çeşitli bilgileri ve ayarları değiştirebilirsiniz. 
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CPU (Central Processor Unit)- İşlemci

• İşlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu 
birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri 
işleme (verileri değerlendirip yeni veriler üretme) 
görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır.

İşlemci = Mikroişlemci =MİB = CPU = μP



İşlemci

• Mikroişlemciler, elektrik sinyallerinin üzerinden 
aktığı milyonlarca transistörden oluşmaktadır. 

• Bilgisayarın yaptığı tüm işleri toplama, çıkarma, 
çarpma ve bölme gibi işlemler bu sinyaller 
vasıtasıyla gerçekleşir. 



İşlemci

İşlemci- Transistör grafiği



İşlemci

ALU (Aritmetik Lojik Unit / Aritmetik Mantık Birimi)
İşlemci tarafından gerçekleştirilecek matematiksel ve
mantıksal işlemlerin yapıldığı bölümdür.

Çekirdek (Core)
Komut çalıştırma işlemlerini yapan bölümdür. 



İşlemci

Ön Bellek (Cache)
Sistem belleğinden gelen veriler, çoğunlukla CPU’nun 
hızına yetişemezler. Bu problemi çözmek için CPU içinde 
bulunan yüksek hızlı hafızalara ön bellek denir.

Ana bellek ile merkezi işlem birimi arasında görev yapan 
ve ana bellekten çok daha hızlı olan bir bellektir. 



İşlemci-Hızı

Bilgisayarın tüm donanımlarının bağlandığı kart 
olan ana kartta saat çipi (saat yongası) vardır. 

Bu saat sistem hızını (FSB) belirler. Saatin her “tik”i, 
saniyede milyon veya milyar devirle ölçülür. 
Saniyedeki tek devirin ölçüsü Hertz’dir.

İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda 
yapabildiği işlem sayısıdır. 

Bir saniyede yapılan; 
milyon adet işlem Mhz (Megahertz) 



İşlemci-Hızı

• Saatin her “tik”inde, tüm bilgisayar aygıtlarında veri ve 
komutlar akar. Sistemi oluşturan bileşenler, sistem hızının 
katı veya çarpanı ile orantılı çalışır. 

• İşlemcin tek başına hızlı olması sadece işlemci içi 
işlemlerde etkilidir. İşlemcinin kendi içinde çalışma hızı, 
çevre birimleri ve iletişim hatlarına göre çok hızlıdır. Bir 
sisteminin hızlı olabilmesi için işlemci dışındaki diğer 
birimlerin de hızlı olmalıdır.



İşlemci-Teknolojileri

• HT (Hyper Threading) Teknolojisi
Hyper Threading teknolojisi için aynı anda birkaç
yazılımı çalıştırırken, randımanı artırmaya 
yarayan bir teknolojidir.



İşlemci-Teknolojileri

• HT teknolojisi olan ve olmayan iki işlemcide iş parçacıklarının (threads) 
çalıştırılması işlemi



İşlemci-Teknolojileri

• HT teknolojisi olmayan işlemcide 1.iş parçacığı işlendikten sonra 2. iş
parçacığı işlenmeye başlarken, HT teknolojili işlemci de iki iş parçacığı
birlikte çalıştırılabilir.



İşlemci-Teknolojileri

• HT teknolojisine sahip işlemcide tüm iş parçacıkları tamamlanmışken, HT 
teknolojisine sahip olmayan işlemci de halen çalıştırılmakta olan iş parçacıkları
mevcuttur.



İşlemci-Teknolojileri

• 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 çipset ve 
belleği kullanır. 



İşlemci

HT teknolojili bir işlemci ile çift çekirdekli bir işlemcide iş parçacıklarının 
çalıştırılması işlemi



İşlemci
Çift çekirdekli işlemcide iki iş parçacığı iki ayrı çekirdekte işlenirken, HT 

teknolojili işlemci de iş parçacıkları tek çekirdekte işlenir. 



İşlemci
Çift çekirdekli işlemcide tüm iş parçacıkları tamamlanmışken, HT teknolojili 

tek çekirdekli işlemcide halen çalıştırılmakta olan iş parçacığı vardır.
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Bellekler

• Bilgisayarda çesitli programlarin çalistirildigi , geçici 
veya kalici bilgilerin bulunacagi hafiza alanlaridir. 

Veri Birimi BYTE'dir. Bir Byte 8 Bittir. 
• 1 Bit 0 ya da 1'den  olusur.

1 BYTE 1 karakter'dir.

1024 BYTE = 1 KiloByte'dir. (KiloByte = KB)
1024 KB = 1 MegaByte'dir. (MegaByte = MB)
1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)



Bellekler

•• Bellekler Bellekler ççeeşşitli boy ve itli boy ve şşekillerde karekillerde karşışımmııza za 
ççııkmaktadkmaktadıırlar.Genel olarak bellek, rlar.Genel olarak bellek, üüzerinde zerinde 
kküçüüçük siyah dikdk siyah dikdöörtgen birtgen biççimli parimli parççalar bulunan, alar bulunan, 
ddüüz yez yeşşil bir plakadil bir plakadıır.r.

•• tipik bir bellek modtipik bir bellek modüüllüü



Bellekler

• ROM (Read Only Memory)- KALICI BİLGİ
• ROM
• PROM
• EPROM
• EEPROM
• FLASH

• RAM (Random Access Memory)- GEÇİCİ BİLGİ
• Static RAM (SRAM)
• Dynamic RAM (DRAM)

Bilgisayar içinde RAM ve ROM bellek 
olmak üzere iki çesit bellek bulunur. 



Bellekler-ROM Bellek

• ROM (Read Only Memory)
• ROM - Sadece okunabilir bellek bir defa üretici tarafından 

yazılır ve kullanılır. Bilgiler güvenli ve kalıcıdır
• PROM  - Programmable ROM . Boş imal edilir. Bir kere  

kullanıcı programlar.
• EPROM- Erasable Programmable ROM. Kullanıcı yazılım  

desteği ile hem yazıp hem silebilme hakkına sahiptir.
Bilgi silinmesinde UV ışık kullanılır.

• EEPROM- Electrically Erasable Programmable ROM. Eprom ile  
aynı, farkı bilgi silinmesi elektriksel olarak gerçekleşir.

• FLASH- EEPROM ‘un gelişmiş ve hızlı versiyonudur. (BIOS  
yazılımı bu bellek tipinde saklanır.



Bellekler-RAM Bellek

RAM`ler ,bilgisayarRAM`ler ,bilgisayarıın n ççalalışışmasmasıı esnasesnasıında kullannda kullanıılan en lan en 
öönemli iki birim olan inemli iki birim olan işşlemci ve depolama lemci ve depolama üünitelerinin nitelerinin 
uyum iuyum iççerisinde erisinde ççalalışışa bilmesi amaca bilmesi amacııyla ,iki birim yla ,iki birim 
arasarasıında yer alnda yer alıır.r.

Depolama Depolama üüniteleri initeleri işşlemcinin hlemcinin hıızzıına ayak uyduramayacak na ayak uyduramayacak 
kadar kadar yavayavaşşttıırr..

İşİşlemcinin istedilemcinin istediğği bilgileri depolama i bilgileri depolama üünitelerinden zaman nitelerinden zaman 
kaybetmeden alabilmesi amakaybetmeden alabilmesi amaççllıı,i,işşlemciyle depo lemciyle depo üüniteleri niteleri 
arasarasıı rasgele erirasgele erişşimli bellekler kullanimli bellekler kullanııllıır. Ana bellek olarak r. Ana bellek olarak 
kullankullanıılan bu tlan bu tüür belleklere rasgele erir belleklere rasgele erişşimli denmesinin imli denmesinin 
sebebi ,her hangi bir hsebebi ,her hangi bir hüücresinde bulunan bilgiye cresinde bulunan bilgiye 
dodoğğrudan erirudan erişşim imkanim imkanıınnıın olmasn olmasııddıır.  r.  



Bellek-RAM

• RAM (Random Access Memory)- GEÇİCİ BİLGİ
• Static RAM (SRAM)
• Dynamic RAM (DRAM)

– Dört ana görev noktasında kullanılırlar.  Bunlar ; 
• L1, L2, L3 önbellekleri (L=Level)
• ve Ana sistem bellekleridir.



Bellek- Static RAM (SRAM)

• Transistör kullanan çok hızlı çalışan ve pahalı
bir teknolojidir

• L1(sadece işlemcide),
• L2(işlemci ve anakartta)
• ve L3 (anakartta) önbellekleri                        

(cache bellek) bu tür Statik belleklerdir.

Bilgisayar bir istekte bulunduğu zaman, ilk olarak 
Level 1 Cache'e bakılır. Eğer istenen komut orda ise 
işlemci çok hızlı bir şekilde bilgiyi SRAM'den alır ve 
Level2 Cache'e bakmak için zaman harcamaz. Level 
1 ve Level 2 SRAM Cache'ler işlemcinizi hızını
etkileyen en büyük faktördür..

HIZ



Bellek- Dynamic RAM (DRAM)

• Yapısında Kondansatör ve Transistör birlikte 
kullanılmıştır. 

• DRAM içinde bulunan kondansatörler üzerinde 
bilgiyi tutabilmek için saniyede binlerce defa 
tazelemeye ihtiyaç duymaktadır. 

• DRAM’ ler isimlerini bu tazeleme işleminden 
almışlardır.



Bellek- DRAM Çeşitleri

• Fast Page Mode DRAM
• Extended Data Out DRAM
• Burst EDO DRAM ( 30 & 72 pin SIMM modul)
• Synchronous DRAM  (168 pin DIMM modul)
• Double Data Rate SDRAM (168 pin DIMM mod)

– Hızları : 200, 266, 300,333, 400 MHz
• DDR2 (240 pin DIMM modul)

– Hızları: 400, 533, 667, 800 MHz
• RAMBus DRAM (184 pin RIMM modul)

– Bant genişliği: 800 MHz HIZ

TEKNOLOJİ



RAM-Modul ve slot

NOTEBOOK

(SODIMM)
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• Sabit disklerin tek amacı bilgileri kalıcı ve düzenli 
bir şekilde saklamaktır.

Sabit Disk –Hard Disk (HD)

Kullanılan programlar ve üzerinde çalışılan veriler sabit 
disk’te saklanır.

Bilgisayarı kapatıldığında bilgisayara gelen elektrik 
kesilir. Sabit disk elektrik kesilse bile içindeki bilgileri 
kaybetmez.



Sabit Disk –Hard Disk (HD)

• Disk yüzeyinin büyüklüğüne bağlı olarak 2.5 " 3.5 
" 5.25 " olarak üretilmektedir.

• Bir bilgisayarda aynı anda birçok sabit disk 
bulunabilir.

• Sabit diskler alüminyum plakalar, üzerinde 
manyetik kayıt maddesi ,bir okuma yazma kafası
ve elektronik kontrol kartından oluşmaktadır.
Hız: 
5400-7200 
rpm/sec



Cylinder-Sector-Track

• Silindirler, diskin yüzeyindeki 
konsentrik izlerdir. Yani bir 
diskteki tüm disk plakalarinin 
arka ve ön yüzeyinde birbirine 
denk gelerek sütun olusturan
her bir izin olusturdugu bu
sütuna silindir adi verilir

•Iz(Track) ise sektörlerden
(Sector) olusur ve sektörler bir 
diskin 512 byte'lik en küçük 
birimidir. 



Sabit Disk –Nasıl takılır

•IDE kabloları ile IDE portlara takılırlar.
•Master(efendi) ya da Slave (Köle) 
tanımlanabilmekedir.
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Monitörler

• Monitörler, temel işlevi olarak ekran kartından 
gelen görüntü bilgisini ekrandan yansıtmakla 
görevlidir. Sadece ekran kartının emirleri 
doğrultusunda görüntüyü oluşturmaktadır. 
Bilgisayarın işlemcisinden tamamen bağımsızdır.

• 2 tip monitör teknolojisi yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

• CRT (Cathode Ray Tube)
• LCD (Liquid Crystal Display)



Monitörler - CRT

• CRT monitörler standart renkli televizyon 
teknolojisi olan Tüp teknolojisi ile çalışırlar.

• Televizyonlardan ayıran en önemli özellikleri 
yüksek resim kalitesi ve çözünürlükleridir.



Monitör-CRT

CRT Monitörlerde elektron tabancasından 
çıkan elektronların monitör yüzeyindeki fosfor 
tabakasına çarpması sonucunda meydana 
gelen patlamayla birlikte oluşan ışıma 
sonrasında resim (pixel olarak) oluşur.
Elektron taraması ekranın sol üst köşesinden 
başlayarak soldan sağa doğru yapılır.



Monitör- Terimler

• Tarama tazeleme hızı Hz. (hertz) birimi ile 
ölçülür.
Örn: Hz.’in anlamı;saniyede 60 kez tarama yapılmasıdır.

• Ekrandaki herbir ışık noktasına piksel denir ve 
çok küçüktür. İki nokta (piksel) arasındaki 
mesafedir (örn: 0.25 mm). 

• Çözünürlük: Yatay ve dikey piksel sayısına 
karşılık gelir. Çözünürlük ne kadar yüksekse, 
pikseller o kadar küçülür ve görüntü o kadar 
keskinleşir ve eğriler o kadar yumuşak olur.

• 1024 x 768 çözünürlük 768 piksel satırında 
1024 piksel olması anlamındadır.

• Renk Derinliği: 8 bit renk, 16 bit renk ya da 32 
bit renk aslında görüntü kartındaki her bir 
pikselin rengini saklamak için ne kadar bellek 
kullanacağı ile ilişkilidir.
8 bit renk: Görüntü kartı 256 farklı renk saklar
32 bit renk: Görüntü kartı 4.2 milyar renk saklar.

16,777,216
(True Color + Alpha 

Channel32

16,777,216
(True Color, SVGA)24

65,536
(High Color, XGA)16

256
(VGA)8

16
(EGA)4

4
(CGA)2

2
(monochrome)1

Number of ColorsBit-Depth



Monitör-LCD

• Flat screen olarakta bilinirler.
• Liquid Crystal, sıvı ile katı arası bir maddedir.

Bu Liquid Crystal türü doğada bükülü kıvrımlı
halde bulunur,elektrik akımıyla büyük ölçüde 
düzeltilir. Bu özellik kullanılarak, ışığa sıvı kristal 
kanalın içinden yol verilir.



Monitör-LCD

• LCD monitörlerin her bir pikselinde sıvı kristal madde 
bulunmaktadır. CRT monitörlerde olduğu gibi binlerce 
pikselden oluşmaktadır. Her pikselde 3 adet renk hücresi 
(RGB-alt piksel) bulunur. Bu monitörlerin satır ve 
sütunlarında bulunan piksellerin her biri elektrotlara bağlıdır. 
Elektrotlar aracılığıyla istenilen renk hücresine elektrik akımı
gönderilerek görüntü elde edilir.



Monitör-LCD

• LCD monitörde resim gösterimi işi aynı CRT’ de 
olduğu gibi tarama işlemi ile 
gerçekleştirilmektedir. Yalnız LCD ekranlarda her 
pikselin bir adresi bulunmaktadır.

• Görüntülenecek piksellerin adresi belirlenir ve 
ilgili elektrotlarla kullanılarak resim elde edilir. 
Ayrıca LCD panellerde kullanılan floresan lamba 
aracılığıyla ekranın daha parlak görünmesi 
sağlanır.



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM sürücü
• Disket sürücü (Kart Okuyucu: SD MMC XD...)
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Ekran Kartları (Grafik, Video Card)

– Digital (sayısal) görüntü bilgilerini analoğa çevirip 
görüntünün ekrana aktarılmasını sağlar.

– Ekran kartları gücünü üzerindeki işlemciden ve bellek 
kapasitesinden alır.

Bir grafik kartı: 
• Bir video denetleyicisi, 
• Bir ekran belleği veya video RAM ve 
• Bir karakter üreticiden oluşur. 



Ekran Kartı- Veri yolu

• Eski sistemlerde PCI veri yolu kullanılmakta idi.
• Üç boyutlu uygulamalarda yüksek hızlı veri 

yoluna ihtiyaç duyulmasından dolayı PCI veri 
yolunun 8 katı fazla bant genişliğini destekleyen 
AGP (Hızlandırılmış Grafik Port) kullanılmaktadır.

• AGP 1x  66Mhz saat hızında 226MB/s transfer hızında 
çalışır

• AGP 2x  133Mhz saat hızında 533 MB/s
• AGP 4x  266Mhz saat hızında 1GB/s üstünde
• AGP 8x  533Mhz saat hızında 2GB/s üstünde



Ekran kartı- Video sürücüsü

• Sürücü yazılımınızın video adaptörü ile iletişim kurmasını
sağlar

API (Application Programming Interfaces) 
Donanım ve yazılım satıcılarının geniş bir dizi platform   
kapsamında hızlı ve güvenilir çalışabilen sürücü ve 
programlar yapmaları için bir yol sağlar.
• Belli başlı Oyun ve uygulama API’ ları

• Open GL, Glide, Direct 3B
• Ve Direct X: Üç boyutlu video, ses v desteği ve diğer 

faydaları da kapsamak üzere ileri düzeyde oyun ve iş
grfikleri için destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM sürücü
• Disket sürücü (Kart Okuyucu: SD MMC XD...)
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Ses Kartı ve Hoparlörler

• Bir ses kartının yaptığı iş ses sinyallerini dijital sinyallere
dönüştürerek bilgisayar tarafından kullanilabilir hale 
getirmek ve daha sonra da dijital veri olarak saklanan bu
ses kaydını yeniden ses sinyallerine dönüştürüp, kendine
bağlanan bir dış hoparlöre vermektir.



Ses-Kartı

• Tipik bir ses kartı aşağıdaki bileşenlerden 
oluşmaktadır;
– DSP: Digital signal processor. Sayısal bilgilerin yüksek 

hızlarda işlenmesi için tasarlanmış elektronik 
entegredir. Bu devre ses, veri iletimi, görüntülerin 
işlenmesi ve diğer bilgi kontrol işlemlerinde kullanılır.

– DAC/ADC: Digital to Analog converter / Analog to 
Digital converter (Converter: çevirici). Sayısal bilgileri 
analoğa veya analog bilgileri sayısala çeviren birim.

– ROM veya FLASH HAfıza: Detayları kaydetmek için.
– Giriş ve Çıkış Üniteleri: Mikrofon ve hoparlörleri 

bağlamak için.



SES OLUŞUMU ve KAYDI

Analog Sinyal

Mikrofon



Bilgisayarda üretilen seslerin dış ortama 
aktarılması



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM ve writer sürücüler, Floppy sürücü
• Disket sürücü (Kart Okuyucu: SD MMC XD...)
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



CD

Veriler CD ye, optik mantığına göre kaydedilirler. 
Bilgisayarda veriler 1 ve 0 şeklinde işlenir ve 

depolanırlar. 
CD-ROM üzerindeki 1 ve 0 bilgileri çukur ve tümsekler

ile ifade edilir.CD-ROM'da bilgiler içten dışa doğru
kaydedilir. 

CD lerin veri saklama kapasiteleri 180 MB -800 MB 
arasında değişir. 

CD üzerine bilgiler bir kez yazılabilir, fakat birden fazla
üzerine yazılabilen REWRİTABLE (Tekrar Yazılabilir) 
CD-RWdenir.



CD-ROM ve CD-Writer

• CD üzerinde ki bilgileri okuyan donanım ürününe CD-
ROM Sürücü denir. Bu sürücüler verileri, çukur ve 
tümsekler üzerine göderilen laser ışığının 
yansımasını sınıflandırarak verileri elektrik sinyaline 
çevirir.

• CD-ROM sürücülerin okuma hızları 8X-60X 
arasındadır.

• CD üzerine bilgi kaydetmek için CD Yazıcı'lar 
kullanılır. CD yazıcıların hızlarını temsil etmek için üç
tane hız göstergesi kullanılır. 
Örneğin 40X 12X 40X'lik bir CD yazıcının 40  yazma hızını, 12 

yeniden yazılabilir  yazma hızını, 40 okuma hızını gösterir.



CD AFM görüntüsü

AFM (Atomic force microscope) 
Görüntüsü



CD & DVD

DVD: Dijital Video (Daha sonra Versatile) Disk kelimelerinin kısaltılmış halidir.
DVD’ler CD’lerin yapım teknolojisine çok benzer bir teknoloji ile üretilmişlerdir.
CD’lerden farkı, daha fazla bilgiyi tek bir DVD içerisine sıkıştırabilmeleridir. 
Bir CD yaklaşık 800 MB’lık bilgi alırken, 
DVD’ler üretim formatlarına göre 4.7 Gb ile 117 Gb arasında kapasiteye sahiplerdir.



CD-DVD rom-rewriter

• Cihazın arkasında bütün optik sürücülerde 
standart olarak bulunan dijital ses çıkışı, analog 
ses çıkışı, Master/Slave/Cable Select ayar 
bölümü, IDE girişi ve güç girişi yer alır.



Floppy Sürücüsu ve Disketi

Günümüzde yaygın olarak kullanılmayan bir 
teknolojidir.

Veri depolama kapasiteleri oldukça küçüktür

(1.44Mb)

Yerlerini Kart Okuyucu ve Card bellek 
teknolojilerine bırakmıştır.



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM, Floppy, Card Reader...
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Klavye

Klavye, bilgi girişi yapılan en yaygın girdi aygıtıdır.

Klavyede her tuşta bir devre vardır ve bu sayede 
basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir. 

Klavye üzerindeki tuşları, her program kendi amacı
doğrultusunda kullanır. 

Yani bir tuş bir programda farklı bir amaç için 
kullanılırken başka bir programda farklı bir amaç
için kullanılabilir.

Klavyeleri düğmelerinin sıralanışına göre 2'ye ayırabiliriz.
F Klavye: Sol üst harf dizilimi F harfi ile başlar. 10 parmak daktilo yazımı

için tasarlanmıştır
Q Klavye: Sol üst harf dizilimi Q harfi ile başlar 



Mouse

Farenin iki önemli bileşeni vardır. 
•hareket ettirildiğinde dönerek ekranda 
görünen fare imlecinin yerini değiştiren 
içi metal dışı plastik bir top;
(günümüzde aynı amaca hizmet eden 
optik teknolojisi mevcut)
• Farklı fonksiyoyonları yerine 
getirececek iki veya üç adet düğme. 
Ve scroll yapmayı sağlayan (scroll whell 
‘i)

Günümüzde bilgisayarda kullanılan en yaygın girdi
aygıtıdır ve klavyeye nazaran daha basittir. 
Bilgisayar programlarının çoğu, özellikle Windows 
altında çalışan programlar fareye gereksinim
duymaktadırlar ve farelerin yaygınlaşması da 
Windows İşletim Sistemi (GUI birimli ilk işletim 
sistemi) ile birlikte başlamıştır. 



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM, Floppy, Card Reader...
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Ethernet Kartı

Bilgisayarın başka bir bilgisayar ya da 
bilgisayar grubu ile ağ oluşturması için bu 
kart takılır.
Ethernet kartı takıldığında bilgisayar ağına 
bağlı diğer bilgisayarlar arasında dosya alış-
verişi yapabilirsiniz.
Bilgisayarları birbirine bağlamak için sadece 
ethernet kartı yeterli değildir, ortak bir 
merkezden paylaşım için HUB-Switch
kullanılır.



Modem

Modem, bir bilgisayarın telefon 
hattını kullanarak diğer bir 
bilgisayarla iletişim kurmasını
sağlar. Bilgisayardaki verileri 
elektrik sinyallerine dönüştürüp 
diğer modeme gönderir. O da bu 
sinyalleri sayısal veriye 
dönüştürüp bilgisayara iletir.
Veri hızı oldukça yavaştır.
Günümüz bilgisayarlar arası
iletişimde kullanımı oldukça 
azdır



Kablosuz Bağlantı (Wireless)

• Wireless, sistemde, internet 
bağlantısında, ağda kablolar 
kullanmadan haberleşen klavyeler, 
mouselar, modemler yazıcılar gibi 
bilgisayar donanımlarını
tanımlamak için kullanılır.

• Wireless sisteminde iletişim 
kurmak için kablo yerine yüksek 
frekanslı radyo dalgaları kullanılır.



Bluetooth

• Bluetooth bilgisayar, çevre birimleri ve diğer 
cihazların birbirleri ile kablo bağlantısı olmadan, 
görüş doğrultusu dışında bile olsalar kısa mesafe 
Radyo Frekansı (RF) teknolojisinin 
haberleşmelerine olanak sağlar.

• Bluetooth standardı 10 metre uzaklığa kadar ses 
ve veri haberleşmesinin sağlanmasını
öngermektir. Ancak bu uzaklık 100 metreye de 
çıkabilmektedir

• 2.4GHz’deki radyo dalgalarıyla çalışır



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM, Floppy, Card Reader...
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Yazıcı (Mürekkep Püsk.) 

•Mürekkep damlaları 50-60 
mikron çapında, insan 
saçından daha ince! (70 
mikron)
•Damlalar hassas bir şekilde 
yerleştirilir, 1440x720 dots per 
inch (dpi)
•Farklı renklerdeki damlalar 
belirli oranlarda kullanılarak 
istenilen renkler elde edilir



Yazıcı-Lazer



Tarayıcı (Scanner)

• Tarayıcı, yazıcının tam tersi bir 
işlem yapar. Yazıcı bilgisayardan 
kağıda çıktı üretir. Tarayıcı ise 
kağıt üzerinde bulunan resimleri, 
fotoğrafları, yazıları bilgisayarın 
belleğine gönderir. Böylece kağıt 
üzerinde bulunan şekiller 
sayısallaştırılmış ve dolayısıyla 
bilgisayarda kullanılabilir hale 
gelmiş olur



Scanner-Prensib

• Charge-coupled device (CCD) array 
• Aynalar
• Lamba  
• Lens 
• Filtreler 
• Step motor vb.



Donanım - Temel Birimler

• Kasa
• Anakart
• İşlemci
• Bellek
• Sabit Disk
• Monitör 
• Ekran Kartı
• Ses Kartı ve hoparlörler
• CD-ROM/DVD-ROM, Floppy, Card Reader...
• Klavye ve Fare
• Ethernet kartı, modem (wireless modem), bluetooth 
• Yazıcı, Tarayıcı, Kamera ve benzeri diğer birimler



Bilgisayarını Kendin Topla!



Bilgisayar Özellikleri-Desktop



Bilgisayar Özellikleri-Notebook



Bazı Teknolojik Öngörüler

• Popüler mekanik dergisi tarafından 1949 yılında 
yapılmıştır. Dergiye göre gelecekteki bilgisayarların 
ağırlıkları 1.5 tondan daha a1.5 tondan daha ağığır olmayacaktr olmayacaktıırr”
denmektedir. Bu tahminin yapıldığı tarihlerdeki 
bilgisayarlarda binlerce vakum tüpünün kullanıldığı, 
boyutlarının ise binalarla yarıştığı unutulmamalıdır.



Teknolojik Öngörüler (!)

Bill Gates’ten geliyor. Gates, 1981 yılındaki 
öngörüsünde, “gelecekte insanlara 640 KB640 KB’lık
bir belleğin yeteceğini” ve “grafiksel kullanıcı
arayüzlerinin herhangi bir avantajını
göremediğini” belirtmiştir. Gates, bunları
söylediğinde ise Xerox şirketinde Alto adında
farklı bir proje üzerinde çalışıyordu. Alto,
Grafiksel kullanıcı arayüzü olan pencere tabanlı
yeni bir bilgisayar sistemiydi.



Teknolojik Öngörüler (!)

• Fakat Xerox bu projenin başarılı olamayacağını
düşünerek bu bilgisayarları pazarlamaktan vazgeçti. 
Daha sonra bu proje Apple şirketi tarafından satın 
alındığı ve Macintosh adıyla 1984 yılında pazara sunuldu. 
Bill Gates’in grafiksel kullanıcı arayüzlerinde bir avantaj 
görebilmesi için ise aradan 11 yıl geçmesi gerekiyordu 
ve sonunda, Microsoft kullanMicrosoft kullanııccıılarlarıı 1995 y1995 yııllıında, grafiksel nda, grafiksel 
bir kullanbir kullanııccıı arayarayüüzlzlüü ve pencere tabanlve pencere tabanlıı bir sistem olan bir sistem olan 
WindowsWindows’’9595 ile tanışabildiler.



Gelecek Hafta...Gelecek Hafta...

• Yazılım
• İşletim sistemi kurulumu...
• Yazılım
• İşletim sistemi kurulumu...


