
BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

1. HAFTA 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Sayısal Veri 
• Bit ve Byte Kavramı 
• Bilgi Ölçü Birimleri 
• ASCII Tabloları 
• Resim Bilgisi ve Kalitesi 
• Görüntü ve Ses Kavramı 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sayısal Veri Nedir? 
 
İçerik: Günümüz dünyasının vazgeçilmez araçlarından biri olan bilgisayarlar, aslında sadece 
sayısal (ayrık veya dijital) bilgileri işleyebilir. Televizyon veya eskiden kullanılan video gibi 
cihazlar analog işaretler (sinyal) ile çalışırken bilgisayarlar sadece 0 ve 1 değerlerini alabilen 
ikili tabandaki bilgileri yani ayrık işaretleri kullanır. İkili taban ile onluk taban arasındaki 
sayısal işlemleri geçen dönemdeki "Bilgisayar 1" dersinde görmüştünüz. 
 
Bilindiği gibi 0 ve 1 sayıları bilgisayar için 0 ve 5 V luk gerilim anlamına gelmektedir. Yani 
bilgisayarı oluşturan entegre devreler ve onları oluşturan yarı iletken lojik kapılardaki 0 V 0 
bilgisine, 5 V ise 1 bilgisine karşı gelmektedir. Elbette bu gerilim değerleri belli bir aralık 
(marj) içinde geçerlidir.    
 
SLAYT 3:  
Başlık:  
 
 
Sayısal veri (dijital veri), girişteki verinin saklanma veya aktarılma şeklinin değiştirilmesiyle 

elde edilir. Sayısal veri ile analog veri arasındaki en büyük fark, analog verinin sürekli 

(İngilizce continuous) olan bir ölçekte, sayısal verinin ise rakamlarla sınırlı olan, sürekli 

olmayan (İngilizce discrete) bir ölçekte var olmasıdır. 

 



Sayısal veri, rakamların arka arkaya dizilmesi ile elde edildiği için üzerinde biçim değişikliği 
işlemi yapılabilir. Bu biçim değiştirme, birçok alanda karşımıza çıkabilir: 
 
SLAYT 4:  
Başlık:  
 

Sayısal ses alanında, WAV biçimindeki ses MP3 biçimine çevrilebilir 

Sayısal resim alanında, PNG biçimindeki bir resim JPEG biçimine çevrilebilir 

Herhangi bir veri, RSA kullanılarak şifrelenebilir 

 

Buna ek olarak, bir sayısal veriye hata düzeltme kodları eklenerek verinin bozulsa bile tamir 

edilebilmesi sağlanabilir. Ayrıca, sayısal veri gönderilirken başka bir sayısal veri ile aynı 

ortama konulup gönderilebilir. Tüm bu avantajlar doğrultusunda, sayısal veri birçok alanda 

(hem karasal hem de mobil telekomünikasyon, İnternet, film ve müzik saklaması gibi) analog 

verinin yerini almaktadır. 

 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bit ve Byte Nedir? 
 
İçerik: 0 ve 1 bilgileri bilgisayar için en küçük bilgi büyüklüğüdür. Bu bilgi birimine binary 
digit yani kısaca bit denmiştir. Pek kullanılmasa da 4 bitlik bilgi birimi nipple olarak 
isimlendirilir. Diğer taraftan en çok kullanılan bilgi büyüklük birimi, 8 bit yani byte'dır. Bu 
terim bilgisayar dünyası için o kadar önemli olmuştur ki bilgisayarlardaki tüm dosya 
büyüklükleri, RAM ve harddisklerin büyüklükleri hep bu terim veya terimin katları ile ifade 
edilegelmiştir. 
 
Resim: 
 

Birim Tanımı 
  
Bit 0 veya 1 
Byte (B) 1 B = 8 bit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Byte 
 
İçerik: Bundan sonra dersimizde sıkça kullanacağımız için byte'ın katlarını bir tablo ile 
vermek çok yerinde olacaktır: 
 

Birim Tanımı 
  
Bit 0 veya 1 
Byte (B) 1 B = 8 bit 
1 Kilo Byte (KB) 1 KB = 1024 B = 210 B 
1 Mega Byte (MB) 1 MB = 1024 KB = 220 B 
1 Giga Byte (GB) 1 GB = 1024 MB = 230 B 
1 Tera Byte (TB) 1 TB = 1024 GB = 240 B 
1 Peta Byte (PB) 1 PB = 1024 TB = 250 B 
1 Exa Byte (EB) 1 EB = 1024 PB = 260 B 
1 Zetta Byte (ZB) 1 ZB = 1024 EB = 270 B 
1 Yotta Byte (YB) 1 YB = 1024 ZB = 280 B 

 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilginin Ölçümü 
 
İçerik: Yukarıdaki tabloda henüz 1 GB'dan sonraki büyüklükler kullanılmıyor olsa da 
bilgisayar dünyasındaki gelişmeler bu birimlerinde kullanımını zorunlu hale getirecektir. 
Şimdiden yeni üretilen harddiskler için Tera Byte ifadeleri geçmektedir.  
 
Bilgisayardaki bilgiler her türden olabilir. Bilgisayarda gördüğümüz her türlü film, müzik, 
resim, ses, word veya power point dökümanları aslında 2'lik tabana çevrilip saklanmakta ve 
işlenmektedir. Örnek vermek gerekirse notepad kullanarak yazdığınız herhangi bir dosya text 
formatındadır ve içinde klavyeden girdiğiniz fontlar yer almaktadır.  
 
Resim: Bilgi Depolama 
 
 



 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ASCII tabloları 
 
İçerik: Bilgisayar dünyasının ilk dönemlerinde (1980'ler) her karaktere 2'li tabanda bir bilgi 
katarı karşı düşürülmüştü. Örneğin: 
 

A karakteri = ASCII tablosundaki 65 nolu karakter =1000001 
 
Görüldüğü gibi bir bilgisayar için A karakteri, 1000001 2 li tabanındaki bir sayıdan veya diğer 
bir deyişle bu 2'li tabandaki sayıya karşı düşen elektriksel gerilim seviyelerinden başka bir şey 
değildir. 
 
Yukarıda görüldüğü gibi A karakterine karşı ikili tabanda bir sayı karşı dürülmüştü. 
Bilgisayarın ilk gelişim dönemlerinde biraz da çok gerekli olmadığı için 7 bit, karakterlere 2'li 
bir kod vermek için kullanılmıştı. Bu kodlamaya ASCII Kodu veya tablosu denmektedir. 
Bugün bile bu tablo hala geçerliliğini korumaktadır. Ancak 7 bit ile en fazla 128 karakter 
tanımlayabilirsiniz. (28 = 128) Zaten klavyedeki tuşların sayısı bu sayıdan az olduğu için ilk 
başlarda bu bir sorun teşkil etmemişti. Ancak klavyedeki tuşlardan daha fazla karaktere 
ihtiyaç duyulunca 8 bitlik kodlama yapıldı. Bu kodlamaya Genişletilmiş ASCII Tablosu 
denmektedir.  
 
ASCII İngilizce'de kullanılan Latin alfabesi üzerine kurulmuş bir karakter kodlamasıdır.  
 
Tablo:  
 
Dec Hex Oct Bin Karakter 
 
62 0x3E 076 00111110 > 
63 0x3F 077 00111111 ? 
64 0x40 0100 01000000 @ 
65 0x41 0101 01000001 A 
66 0x42 0102 01000010 B 
67 0x43 0103 01000011 C 
68 0x44 0104 01000100 D 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Latin_alfabesi�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dec&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hex�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oct&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bin&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karakter&action=edit&redlink=1�


69 0x45 0105 01000101 E 
70 0x46 0106 01000110 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Diğer Kodlama Biçimleri 
 
İçerik: Diğer taraftan İngilizce dışındaki dilleri de düşünürsek hemen hemen her dilin kendi 
alfabesine ait özel karakterleri mevcuttur. Bütün bu karakterleri de içine alan pek çok 
kodlama yapılmıştır. Örneğin 16 bit'lik UNICODE gibi. Windows işletim sistemi ile beraber 
bu kodlama setleri rahatlıkla kullanılabilir hale gelmiştir. 
 

Unicode (Evrensel Kod) Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her 
karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır. Evrensel Karakter Seti (UCS) olarak 
bilinen ISO/IEC 10646 standardı ise, her iki organizasyonun işbirliği ile aynı sayısal 
karşılıkları taşımaktadır. Bu set, 

 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  

• Yeryüzündeki tüm karakterlere bir sayı değeri atamayı amaçlamaktadır.  
• Zaman içinde yeni karakterler eklenebilir ama eski karakterlerin sayı değerleri aynı 

kalır.  
• Sayı değerleri UCS-4 adlı 31 bitlik set üzerinden verilir. İlk 7 bit Group, sonraki 8 bit 

Plane, sonraki 8 bit Row, en son 8 bit Cell olarak gruplanır. İlk Plane (group = 0, 
plane = 0) Basic Multilingual Plane (BMP) olarak adlandırılır. BMP, UCS-2 adı 
verilen 16 bitlik sete karşılık gelmektedir.  

• UCS üzerindeki karakter kod noktaları genellikle u+0a31 biçiminde onaltılık sistemde 
sayılar olarak gösterilir.  

• u+0021 - u+007e arasındaki kodlar ASCII ile, u+00a0 - u+00ff arasındaki kodlar 
ISO-8859-9 ile aynı tutulmuştur.  

Unicode kodlarından oluşan karakter dizilerini (metinleri) bilgisayarda verimli bir biçimde 
saklayabilmek amacıyla çeşitli karakter kodlamaları (encoding) geliştirilmiştir. 

 
 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Unicode_Consortium�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UCS&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_10646&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/I�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UCS-4&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic_Multilingual_Plane&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UCS-2&action=edit&redlink=1�
http://tr.wikipedia.org/wiki/ASCII�
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO-8859-9&action=edit&redlink=1�


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Monitörler 
 
İçerik: Bilgisayarın ekranına monitör denir. Monitörler CRT ve LCD teknoloji olarak 2 ayrı 
biçimde üretilirler. Daha ucuz olduğu için CRT monitörler daha yaygındır. Bu konuya ileride 
tekrar döneceğiz. Teknolojisi ne olursa olsun bilgisayar (işletim sisteminin yardımı ile), ekranı 
piksel (pixel) adı verilen noktalara bölerek çalışır. Bu bölme şekillerine çözünürlük adını 
veriyoruz. Yatayda (x ekseni) 800 piksel ve dikeyde (y ekseni) 600 pikselden oluşuyorsa 
ekran, 800x600 çözünürlükle çalışıyor demektir. Çözünürlük şekilleri genellikle 640x480, 
800x600, 1024x768 vs... şeklinde olur. Aslında bu çözünürlük biçimleri ekrana ve 
bilgisayarın grafik kartı yeteneklerine bağlıdır.  
 
Resim: 
 

 
 

SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Monitörler 
 
 
RENK DERİNLİĞİ 
 



 
 

SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
 
RENK BİLGİSİ 
 
 

• Monitörlere resim bilgisi analog olarak gönderilmektedir.  
 

•  R (RED-kırmızı), G (GREEN-Yeşil) ve B (BLUE-mavi) olarak 3 hat üzerinden 
iletilen analog sinyallerin her biri için ayrı ayrı 3 adet DAC görev almaktadır.  

 
•  Bu analog renk bilgi sinyalleri ekran kablosunda ayrı ayrı gönderilmektedir. 

 
 
Resim : 
 

 
 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Resim Bilgileri 
 



İçerik: Ekrandaki resimleri, piksellerin alacağı renkler oluşturur. Her piksel; kırmızı, yeşil ve 
mavi renk üçlüsünün bir tonu ile renklendirilir. Yani tüm renkler bu üç rengin bir 
varyasyonudur. Eger her renk, 256 tondan oluşuyorsa (ki bunun için 28=256 olduğundan 8 bit 
gerekir.) bu durumda her piksel 2563 renk tonundan biri ile renklendirilir.  
 
Eğer bir ekran ne kadar çok piksel ile çalıştırılıyorsa o ekrandaki resimler ve görüntüler o 
kadar kaliteli yani gerçeğe o kadar yakın olacaktır. Elbette her pikselin renk tonlamasının 
sayısı da burada önemlidir. 2563 renk tipini oluşturmak için 24 bit kullanmak gerekir. Yani bu 
her pixel için 24 bit yani 3 byte harcamamız demektir. Ekranda 20x30 piksel boyutlarındaki 
küçük bir resim, en az 600x3=1800 B büyüklüğünde olacaktır. Dolayısıyla resmin kalitesi 
artıkça o dosyanın büyüklüğü de artar.  
 
 
 
 
 
 
 
Resim:  
 
 

 
 
 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Resmin Kalitesi 
 
İçerik: Bmp (bit map) türündeki dosyalar, her piksel için gerekli renk tonunu içerdiğinden 
kalitesi en yüksek resimlerdir. Ancak bu dosyaların büyüklükleri pratikte bazı sorunlar 
yarattığından çeşitli algoritmalar yardımı ile kaliteden çok az kaybederek (insan gözünün 
seçemeyeceği bazı tonlamalar atılarak) büyüklüğünü 9-10 oranında düşürmek mümkündür. 
Jpg (jpeg dosyası), gif vs.. dosyaları bu türdendir.  
 
Özellikle internetin gelişmesi ve web sayfalarının popüler olmasından sonra bu tür dosyaların 
boyutları oldukça önemli bir konu haline geldi. Çünkü web sayfalarının hızlı yüklenebilmesi 
için resim kalitesi yüksek fakat az yer kaplayan dosya formatlarına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Resim: 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Görüntü ve Ses Dosyaları 
 
İçerik: Görüntü dosyaları yani filmler bilgisayar dünyasının önemli bir parçasıdır. Görüntü 
kalitesi yüksek mpeg türündeki dosyalardan sonra bu dosyaların sıkıştırılmış versiyonları avi 
(xvid veya divx sıkıştırma formatları) gibi formatlar bulunmuştur. 
 
Analog olarak bulunan ses ve görüntülerin bilgisayara aktarılması örnekleme adı verilen bir 
işlemle yapılır. Bu işlem, belli periyotlarla ses ve/veya görüntü işaretlerinden örnek alınması 
dolayısı ile sayısallaştırılması şeklindedir. Ne kadar sık örnek alınırsa, ses ve görüntünün 
orijinal kalitesine o kadar yaklaşılır. Ancak bu durumda bu dosyalar için harddiskte daha fazla 
yer ayırmamız gerekir. Örnekleme konusu, sayısal işaret işleme alanının çok önemli bir  
unsurudur.  
 
Resim: Bir film örneği  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Görüntünün Bilgisayara Aktarılması 
 
İçerik: İster film şeklinde ister resim şeklinde olsun gerçek hayattaki analog işaretleri bir 
şekilde bilgisayara aktarmak gerekir. Elbette bunun pek çok yolu vardır: Televizyon kartları 
ile televizyon görüntüleri bilgisayara aktarılabilir. Aslında yapılan şey analog işaretin 
sayısallaştırılmasıdır.  
 
Diğer taraftan dijital kamera veya dijital fotoğraf makineleri ile sayısal bilgiler, bilgisayara 
aktarılabilir. Resimlerin aktarılması ise scanner’lar vasıtası ile olur. Ayrıca webcam ile 
görüntü derhal bilgisayara verilebilir. 
 
Resim: Aşağıda bilgisayara takılan bir TV kartı görülmektedir: 
 



 
 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
PİKSEL 
 

 
 
Piksel (nokta) R-G-B renk hücrelerinin birleşiminden oluşmuş bir yapıdır.  
 

•  Bu piksellerin nokta aralıkları (dot pitch) ne kadar küçük olursa ve ekranı kaplayan 
piksel sayısı ne kadar çok olursa o kadar ince ayrıntı ekranda gösterilebilir. 

 
•  Nokta aralıkları monitörlerin tipine göre 0.2 ile 0.3 “mm” milimetre arasında 

değişmektedir. 
 
 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 
 



 
 

• Ekran çözünürlüğü, monitörün gösterebildiği toplam piksel sayısıdır. Satır ve sütun 
bilgileri ayrı olarak ifade edilir. 

 
•  Örneğin 1024X768 olarak ayarlanmış bir monitörde her satırda 1024, her sütunda ise 

768 nokta bulunmaktadır. Toplamda ise 1024x768=786432 nokta bulunur.  
 

•  Bir monitör satılırken maksimum desteklediği ekran çözünürlüğünün bilgisi 
verilmektedir. 

 
SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
Görüntünün Oluşumu 
 

• Her pikselin LCD monitörde olduğu gibi bir adresi bulunmaktadır. 
 

• Aydınlatılmak istenen piksele elektrik enerjisi verilerek plazma ortamdan ışığın 
çıkması sağlanır.  

 
• Pikselleri oluşturan RGB hücrelerinin içi fosfor ile kaplanmıştır. 

 
• Bu sayede plazma ortamdan çıkan foton tanecikleri fosfor tabakasına çarptırılarak 

görünür ışık elde edilir.  
• Renk hücrelerine gönderilen akım darbelerine göre ışık yoğunluğu ayarlanır ve renkler 

plazma ekranda belirlenir. 
 
 
 
UYGULAMA  SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. 72 sayısının ikili tabandaki karşılığını bulunuz. 
(72)10 = (01001000)2 
 

2. Piksel nedir? 
 Ekrandaki her bir noktaya verilen isimdir. 
 
3. Bir ekranın çözünürlüğü ne demektir? 

            Ekran çözünürlüğü, monitörün gösterebildiği toplam piksel sayısıdır. Satır ve sütun 
bilgileri ayrı olarak ifade edilir. 

 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

2. HAFTA 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Bilgisayar Türleri 
• Donanım (Hardware) - Yazılım (Software) İlişkisi 
• Programlar 
• Programlama Dilleri 
• Bilgisayarların Temel Bileşenleri 
 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayar Türleri 
İçerik: Bilgisayarların tarihi gelişimi önceki derslerde işlenmişti. Ancak burada çok kısa 
olarak tekrar etmek yerinde olabilir: 2. Dünya Savaşı'nda hemen sonra Amerikalı 3 bilim 
adamı tranzistörü icat etti. Bu onlara daha sonra Nobel Fizik Ödülü'nü kazandıracaktır. Bu 
önemli gelişme öncesinde otomatik ve doğal olarak mekanik pek çok cihaz geliştirilmeye 
çalışılmıştır. Bunların pek çoğu çalışmasa (Babbage'ın Otomatik Hesap Makinesi vs...) veya 
çok anlamlı olmasa da içerdiği fikirler açısından önemliydi. İleride bu düşünceler modern 
bilgisayarların yaratılmasına öncülük yapacaktı. 
 
Analog tranzistörler, daha sonra yerlerini yarıiletken malzemeden yapılma (Germenyum ve 
silisyum) tranzistörlere bıraktı. Bu hem gelişmeleri hızlandırdı hem de daha performanslı ve 
ucuz yarıiletken devre elemanlarının (başta mikroişlemciler) geliştirilmesini sağlamıştır. 
 
Resim: Aşağıda Charles Babbage'ın (1791-1871) Makinesi'nin (Difference Engine) (olası) 
resmi görülmektedir: 
 

 
 



 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İlk PC 
İçerik: IBM Şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1981 yılında piyasaya bir cihaz çıkardı. 
Bu cihaz, bugün bizim bildiğimiz anlamda ilk ev tipi bilgisayardır. IBM'in PC (Personal 
Computer-Kişisel Bilgisayar) adını verdiği cihazın bu ismi, bugün hala server dışındaki 
bilgisayarlar için teknik bir terim olarak kullanılmaktadır.  
 
Resim: Aşağıda IBM'in 1981 yılında piyasaya çıkardığı ilk PC'nin resmi görülmektedir: 
 
 

 
 
 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Teknolojik Gelişme 
İçerik: Bilgisayarlar aradan geçen 25 yıllık dönemde çok büyük ilerleme katetmiştir. 
Yukarıda bahsedilen kişisel bilgisayarların haricinde dizüstü bilgisayarlar (laptop), el 
bilgisayarları (PDA), tablet bilgisayarlar ve sunucu (server) bilgisayarlar gibi farklı amaçlar 
için tasarlanmış bilgisayarlarda bulunmaktadır. 
 
Server bilgisayarlar gördükleri önemli işlerler dolayı özel bazı donanım bileşenlerine veya 
özelliklerine sahip olabilir. Bu özellikle PC’lerde görülmeyen türde olabilir. (SCSI 
harddiskler, RAID kartları, birden fazla mikroişlemci ve buna uygun anakartlar vs...) 
 
Resim: Aşağıda server (sunucu) bir bilgisayarın resmi görülmektedir: 

 



 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Donanım (Hardware) - Yazılım (Software) İlişkisi 
İçerik: İleride daha detaylı olarak işleneceğinden bu konu kısaca şöyle açıklanabilir: Tüm 
bilgisayarlar aslında makine dili (machine language) adı verilen bir yazılımı işletir. Makine 
dilinde yazılmış bir program mikroişlemci içinde çözümlenerek bir dizi donanımsal faaliyete 
dönüştürülür. Bu işlemlerin sonucunda bilgisayar istenen işlemleri yapar.  
 
Resim: Aşağıda bilgisayarda koşan bir yazılımın görüntüsü yer almaktadır: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Programlar 
İçerik: Bilgisayar programlarını genel olarak 2'ye ayırabiliriz: İşletim sistemleri ve uygulama 
programları. Bunları kısaca şöyle göstermek mümkündür: 
 
 

İşletim Sistemleri Uygulama Programları 
  
DOS (Disk Operating 
System) 1,0...6,22 

Microsoft Office Programları 
(MS Word, Ms Excel, MS 
Power Point, vs...) 

Windows 95 Muhasebe Programları 
Windows 98 Browser Programları (İnternet 

Explorer, Mozilla Firefox, Opera 
vs...) 

Windows ME Anti Virüs Programları 
(McAfee, Norton, Trend Micro 
vs ...) 

Windows 2000 (Professional, 
Server, Server, Advanced 
Server ve Data Center) 

Film Oynatma ve Müzik 
Dinleme Programları (Media 
Player, VLC Player, Winamp, 
Real Player, BS Player vs...) 

Windows XP (Home Edition, 
Professional ve Starter 
Edition) 

Matematik ve Mühendislik 
Programları (MATLAB, 
MATHCAD, MATHEMATICA 
vs...) 

Windows 2003 Server CD ve DVD Yazma Programları 
(Nero, NTI CD Maker vs...) 

Windows Vista Dosya Sıkıştırma Programları 
(Winzip, Winrar vs...) 

UNIX Peer to Peer Programlar (Emule, 
Ares, Kazaa, Morpheus vs...) 

Linux Yabancı Dil Öğrenme ve Sözlük 
Programları 

MAC OS ... Email Okuma Programları 
(Outlook, Outlook Express, 
Mozilla Thunderbird vs...) 

... ... 
 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: PROGRAMLAMA DİLLERİ 
 
Program  Nedir? 
 
 
Program bilgisayarın donanımını kullanılabilir hale getiren komutlar topluluğudur. 
 



Eğer bilgisayara ne yapması gerektiğini söylemezseniz, hiçbir şey yapamaz. 
 
Bilgisayara bir şeyler söylemek ise programlar aracılığı ile olur. 
 
Resim : 
 

 
 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
İyi Bir Programın Temel Özellikleri 
 
Doğruluk : Verilen görevlerin tam olarak yerine getirilmesidir 
Dayanıklılık : Beklenmedik hatalardan dolayı programın çalışması 

kesilmemelidir 
Genişletilebilme : İleri aşamalarda görevlerin değişikliği veya yenilerinin 

eklenmesi kolay olmalıdır 
Basitlik : Karmaşık tasarımlardan kaçınmak gerekir 
Modülerlik : Program kodları başka programlar içinde de kullanılabilmelidir 

Uyumluluk : Başka bilgisayar ve sistemlerde çalışabilmelidir 
Kontrol 
edilebilirlik 

: Hata olabilecek yerlere açıklayıcı hata mesajları konulmalıdır 

Kolay kullanım : Kullanıcı ara birimi kolay olmalı ve rahat öğrenilebilmelidir 
Parçalanabilirlik : Problemin küçük parçalara ayrılarak yazılmasıdır 
Anlaşılırlık : Başkasının yazdığı program elden geçirilirken rahatça 

okunabilmelidir 
Koruma : Modüller birbirlerine müdahale etmemelidirler 
 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Programlama Dilleri 
İçerik: İster uygulama isterse işletim sistemi olsun yazılımların  hepsi programlama dilleri 
denen tool'lar ile yazılmıştır. Bu diller makine dilinin aksine kullanılması ve incelenmesi daha 
kolay dillerdir. Bunlara örnek olarak Pascal, Delphi, Visual Basic, C, C++, Java verilebilir.  
 



Bu dillerde yazılan programların, bilgisayarın anlayabileceği dil olan makine diline çevrilmesi 
gerekir. Bu işleme derleme (compiling) diyoruz. Elbette makine dilinde veya ona çok yakın 
simgesel dilde (assembly) de programlama yapmak mümkündür. Ancak bu büyük bir çaba 
gerektirir. Çok karışık ve anlaşılması güç komutlardan oluştuğu için bu diller pek tercih 
edilmez. Ayrıca bu dilleri kullanabilmek için mikroişlemciyi çok iyi bilmek gerekir. Oysa 
diğer diller için bu bir zorunluluk değildir. 
 
Resim: Aşağıda C programlama dilinde yazılmış çok kısa bir program örneği görülmektedir: 
 
#include <stdio.h> 
 
main(void) 
{ 
    printf("hello, world\n"); 
    return 0; 
} 
 
 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ASSEMBLY 
 
 
Makine dilinin dezavantajları, hatalı kod yazımının kolay olması ve yazımının uzun 
sürmesidir.  
 
Makine dilinin daha rahat programlanması için “assembly dili” geliştirilmiştir. “Assembly 
dili” basit, hatırlanması kolay deyimlerden oluşur. 
 
Programcılar 1 ve 0 ile program yazma yerine “assembly dili”ni geliştirmişlerdir, bilgisayarın 
bu yazılanlarla ilgili hiçbir fikri yoktur.  
 
Bu sebeple programcılar “assembly dil” komutlarını “makine dili”ne çeviren programlar 
yazmışlardır. Bu programlara “makine dili çeviricisi - assembler” denir.  
 
Resim : 
 

 
 
 
 
 



SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ASSEMBLY 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ASSEMBLY 
 
Resim : 
 

 
 
 
“Assembly dili” makine dilinden daha rahat yazılmasına rağmen, hala bazı dezavantajlara 
sahiptir: 
 

•  Yavaş ve çok yer kaplayan programlar oluşur. 
•  Başka dile çevrilmeleri zordur. 
•  Çok uzun program yazımına elverişli değildir. 

 
 
 



SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Derleyici (Compiler) 
 
 
Derleyici (Compiler) 
Yüksek seviye bir dili “makine diline” çeviren programlara “derleyici – compiler” denir. 
 

 
 
 
Derleyici kaynak kodu makine diline çevirir. Eğer yazım hataları yok ise, sonuçta 
çalıştırılabilir bir dosya meydana gelir. Bu dosyayı isterseniz diğer insanlara verebilir veya 
satabilirsiniz.  
 
Derleyici işlemci türünüze göre kod oluşturur. Eğer işlemcinizin mimarisi farklı ise o 
işlemciye göre tekrar derlenmesi gereklidir. 
 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayarların Temel Bileşenleri 
İçerik: Bilgisayarlar, ilk çıktığı 1981 PC döneminden beri hemen hemen benzer bir yapıya 
sahip oldu. Temel bilgisayar parçalarının yer aldığı konsol (kasa), ekran (monitör) ve klavye. 
Aradan geçen sürede bilgisayara ait pek çok özellik değişmiş ve gelişmiştir: Mouse, CD 
writer, DVD writer, CDROM, DVDROM, disket sürücü, yazıcı, scanner, USB bellek 
çubuklar, webcam, hoperlör vs... 
 
Resim: Aşağıda standart bir PC’nin resmi görülmektedir: 
 

 
 



SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kasanın İç Yapısı 
İçerik: Bilgisayarın en önemli parçalarının bulunduğu birim kasadır. Kasa veya konsolun 
değişik türleri olabilir. Yatay kasalar, dikey kasalar vs... Kasanın içinde bilgisayarın önemli 
bileşenlerini bir araya getiren anakart, kasa içindeki parçaların elektrik beslemesini yapacak 
olan güç kaynağı (power supply), CDROM, DVDROM gibi elemanlar, disket sürücü  
bulunur.  
 
Resim: Aşağıda bir PC’nin kasa adı verilen kısmı görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart 
İçerik: 
 
ANA KART NEDİR? 
 

• Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle 
iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. 

• Bilgisayara takılan parçaların hangi özelliklerde olması gerektiğini Ana Kart belirler 
 
 
ANA KARTIN GÖREVİ 

• Ana Kartın temel görevi, üzerinde bulunan birimler ile sonradan takılan birimler 
arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. 

• Ana kart üzerinde bu görevi sağlayan çeşitli entegreler (chipset, yonga seti) 
bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 



SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart 
İçerik: Kasanın içindeki en önemli birim anakarttır (Mainboard). Aşağıda bu kartın 
üzerindeki elemanlar gösterilmektedir. Anakart bir anlamda bilgisayarın tüm parçalarını 
birleştirmemizi sağlayan elektronik devredir diyebiliriz: 
 
Resim:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakartın Bileşenleri 
İçerik: Yukarıdaki şekle detaylı bakarsak pek çok unsurun bir arada olduğunu görürüz. 
Mikroişlemci ve RAM, anakartın üzerinde uygun yerlerine yerleştirilir. Harddiskler, bağlantı 
biçimine göre SATA veya PATA olabilir. Eğer anakart üzerinde grafik kartı yok ise veya 
ayrıca grafik kartı takılmak isteniyorsa PCI veya AGP veri yolları kullanılabilir. Elbette PCI 
slotları ethernet kartı için de kullanılır.  
 
Bunun haricinde veri yollarını birbirine bağlarken bazı köprülerin oluşturulması gerekir. 
Bellek (RAM) ile mikroişlemci ve ana veri yolunu birbirine bağlayan devreye kuzey köprüsü, 
diğer veri yollarını birbirine bağlayan devreye de güney köprüsü denir. Kuzey köprüsü, daha 
önemli olduğu için bu devrenin tipi anakartın türünü de belirler ki genelde bu çipset olarak 
isimlendirilir. İlerideki derslerde bu parçalara daha yakından bakacağız. 
 
 
 
 
 
 
 



Resim:  
 
 
 

 
 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Çipset’lerin Durumu 
İçerik: İleride bu konuya daha detaylı olarak dönecek olsak da anakart üzerindeki çipset 
birimine bakmak yararlı olabilir:  
 
Kuzey köprüsü temelde Mikroişlemci, RAM, grafik kartı (AGP) ile güney köprüsü arasındaki 
4’lü bağlantıyı (köprü) sağlar. Bu bağlantı, özellikle mikroişlemci ile RAM arasında 
yapıldığından oldukça önemlidir. Çünkü bilgisayara ait işlemlerin önemli bir kısmı bu iki 
birim arasında yapılır.  
 
Bu bağlatıyı sağlayan entegre devre mikroişlemci kadar olmasa da yine de önemlidir ve 
anakart  üreticilerinden farklı olarak başka şirketler tarafından üretilebilir. Bu üreticiler 
INTEL, VIA, SIS vs...  
 
Resim: Aşağıda SIS Firmasına ait bir çipset entegre devresi görülmektedir:  
 

 
 
 
 
 
 



 
SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart Üzerinde Çipset Devresi 
İçerik: Anakart üzerinde yer alan çipset (kuzey köprüsü) anakart ile bütünleşik durumdadır 
ve diğer çoğu bilgisayar bileşeninin tersine takılıp çıkarılamaz. Mikroişlemci, RAM, grafik 
kartı veya harddisk gibi değiştirilemez. Bu nedenle desteklediği özellikler, eğer değiştirilmek 
istenirse anakartın da değişmesi gerekir. 
 
Yukarıda olması nedeniyle kuzey köprüsü ismini alan entegre devre aşağıda kendisi gibi bir 
başka köprü devreye bağlanır. Bu devreye de aşağıda olması nedeniyle güney köprüsü denilir. 
Bu devre kuzey köprüsü kadar önemli olmasa da yine de yüksek performansla çalışması 
beklenir. Ancak genellikle kuzey köprüsünün tipi ile anılır. 
 
Resim: Aşağıda kuzey köprüsüne ait bir soğutma fanı görülmektedir: 
 

 
 
SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: 
 
İçerik: ANAKART CHIPSET LERİ 
 
Resim : 
 

 
 

Kuzey 
Köprüsü Güney 

Köprüsü 



 
 

• Anakartın trafik polisleridirler 
•  Bilgi akışını kontrol ederler. 
•  Kuzey ve güney köprüsü olmak üzere iki tanedir.. 

 
 
SLAYT 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ANAKART CHIPSET LERİ 
 
İçerik: 
 
Resim : 
 

 
 

• Kuzey köprüsü işlemci, ram ve ekran kartı belleği arasındaki bilgi trafiğini kontrol 
eder 

•  Güney köprüsü ise, çevre birimleri ile kuzey köprüsü arasındaki bilgi trafiğini kontrol 
eder.. 

 
 
SLAYT 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: CHIPSET ÜRETİCİLERİ 
 
İçerik:YONGASETİ (CHIPSET) 
 
 



 
 
 
 

• Ana karttaki trafik polisleridir.  
• Birimler arasındaki bilgi akışını kontrol ederler 
• Yonga seti bilgisayarın hızını ve performansını etkileyen en önemli unsurlardan 

biridir. 
• Yonga Seti üreticileri: INTEL, AMD, SIS, ALI, VIA  

 
 
 
SLAYT 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: VERİYOLLARI 
 
İçerik: BUS 
 
 

• Anakart üzerindeki parçalardan birinden diğerine bilgileri iletmek için kullanılan 
yollara denir 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

• 2 çeşit veri yolu bulunmaktadır 
 

1. FSB 
2. Diğer Yollar 

a) ISA (Industry Standard Architecture) 
b) PCI (Peripheral Component Interconnect) 
c) AGP (Advanced Graphics Port) 
d) PCIe (PCI Express) 

 
 
SLAYT 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
İçerik: FSB 
 

 
 

• İŞLEMCİ ve RAM arasındaki yolun adı FSB dir 
 
 
 
 
 



 
SLAYT 26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
İçerik: ISA 
 
 

 
 
 
 

• İlk üretilen veri yolu tipidir 
•  Artık üretilmemektedir 
•  16 bitlik veri yolu genişliği vardır  
•  Siyah renkli yuvalara sahiptirler 

 
 
SLAYT 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
İçerik: PCI 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Tak – Çalıştır özelliği destekler 
•  Tak çalıştır özelliği : sisteminize takılan bir donanımın otomatik olarak sistem 

tarafından tanınarak ona ait sürücülerin yüklenmesidir. 
•  Yuvaları beyaz renklidir 



•  ISA yuvalardan daha küçüktürler 
•  33 Mhz veya 66 Mhz hızında çalışabilir 
•  Veri yolu genişliği 32 bit tir 

 
 
SLAYT 28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
 
İçerik: AGP 
 
 

 
 
 

• Sadece ekran kartları için kullanılır 
•  PCI dan farkı: Grafik dokularını, ekran kartının belleğinin dışında RAM i de 

kullanarak işler. Buna “Doğrudan Bellek Kullanımı” (DIME – Direct Memory 
Execute) denir. Bu özellik grafik işlemlerde performansı artırır. 

 
 
SLAYT 29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
İçerik: PCI Express 
 
 

 
 
 

• PCI yuvalarına göre çok daha hızlı çalışırlar 
•  Veri Yolu genişlikleri daha fazladır 
•  PCI daki gibi paylaşımlı yollar yerine ayrı yollar bulunmaktadır. 

 
 
 
 



UYGULAMA SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. Yazılım nedir?  
   Bilgisayarın elle tutulmayan, gözle görülmeyen parçalarına verilen isimdir. 
 
2. Anakart nedir ve ne amaçla kullanılır? 
      Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların birbiriyle 
iletişimine zemin hazırlayan elektronik parçadır. 
 
3. Kuzey ve güney köprüsü nedir? 
      Kuzey köprüsü işlemci, ram ve ekran kartı belleği arasındaki bilgi trafiğini kontrol 
eder. 
      Güney köprüsü ise, çevre birimleri ile kuzey köprüsü arasındaki bilgi trafiğini kontrol 
eder. 
 



 
 

BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

3. HAFTA 
 

 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Bilgisayar Mimarisi 
• Bellekler 
• Bellek için Üretim Teknolojileri 
• Saklayıcılar, L1 ve L2 Bellek 

 
 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayar Mimarisi 
İçerik: Bilgisayar Mimarisi kavramı, değişik açılardan bilgisayar ve daha çok bilgisayar 
mikroişlemcisini sınıflandırmak için kullanılır. Bu değişik sınıflama türlerine ileride daha 
detaylı olarak bakılacaktır. Şimdi bunlardan biri olan genel tasarım ilkelerine göre bilgisayar 
mimarisini görelim.  
 
“Genel Tasarım İlkeleri”ne göre 2 tür bilgisayar mimarisi vardır: 
 

1. Von Neumann Mimarisi 
2. Harvard Mimarisi 

 
Resim: Aşağıda IBM PC’lerde kullanılan INTEL’in ilk önemli mikroişlemcisi i8086 
görülmektedir: 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Von Neumann Mimarisi 
İçerik: Günümüzde tüm bilgisayarlarda kullanılan mimari yapısı, 1903-1957 yılları arasında 
yaşamış ünlü matematikçi, Quantum Fizikçisi John Von Neumann tarafından geliştirilmiştir. Bu 
mimariye bazı kaynaklarda Princeton mimarisi de denilmektedir. Bu modele göre mimari yapı 
aşağıdaki gibidir: 
 
Resim:  
 

 
 
 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Von Neumann Mimarisi 
İçerik: 
 

Von Neuman mimarisinde, veri ve komutlar bellekten tek bir yoldan mikroişlemciye getirilerek 

 işlenmektedir. Program ve veri aynı bellekte bulunduğundan, komut ve veri gerekli olduğunda  

aynı iletişim yolu kullanılmaktadır.  

  

Von Neuman mimarisine sahip bir bilgisayar aşağıda sıralı adımları gerçekleştirir:  

 

•Program sayıcısının gösterdiği adresten (bellekten) komutu algetir.  

•Program sayıcısının içeriğini bir artır.  

 

  

 



•Getirilen komutun kodunu kontrol birimini kullanarak çöz. Kontrol birimi, bilgisayarın geri kalan  

birimlerine sinyal göndererek bazı operasyonlar yapmasını sağlar. 

 
•1. adıma geri dönülür.    

 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Von Neumann Mimarisi 
İçerik: 
 
Von Neuman mimarisinde, veri bellekten alınıp işledikten sonra tekrar belleğe gönderilmesinde  

çok zaman harcanır. Bu işlemler bilgisayarı yavaşlattığından, bilgisayar tasarımcılarının tabiriyle 

 bir darboğaz oluşturmaktadır.  

 
Bundan başka, veri ve komutlar aynı bellek biriminde depolandığından, yanlışlıkla komut diye veri

 alanından kod getirilmesi sıkıntılara sebep olmaktadır.   

 

Bu mimari yaklaşıma sahip olan bilgisayarlar günümüzde, verilerin işlenmesinde, bilginin   

derlenmesinde ve sayısal problemlerde olduğu kadar endüstriyel denetimlerde başarılı bir şekilde  

kullanılmaktadır.  

 

Bellek erişiminde, hızlı belleklerden sayılan önbellek sistemlerinin kullanılmasıyla büyük bant  

genişliği ve düşük gecikme elde edilerek Von Neuman mimarisinin darboğazı aşılabilir. 



 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Hardvard Mimarisi 
İçerik: Şimdi yukarıdaki şekle daha yakından bakalım: Temelde bilgisayarlar 3 ana donanım 
elemanından oluşur: Mikroişlemci, bellek (RAM) ve giriş çıkış elemanları. Bu elemanları bu 
ders boyunca detaylı olarak işlemeye çalışıyoruz. Yukarıdaki şekil bize komut ve veriler için 
belleğin (RAM) kullanıldığını ancak belleğin ihtiyaca göre ayrıldığını gösteriyor.  
 
Resim:  Aşağıda INTEL’in 16 bitlik mikroişlemcisi i80286 görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Hardvard Mimarisi 
İçerik: Diğer taraftan başka bir mimari türü de Hardvard Üniversitesi'nde geliştirildiği için 
Hardvard mimarisi denen yapıdır. Aşağıdaki şekil bu mimariyi açıklamaktadır: 
 
Resim:  
 

 
 



SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Hardvard Mimarisi 
İçerik: 
 
Harvard mimarili bilgisayar sistemlerinde, von Neuman mimarisinden farklı olarak veri ve komu

tlar ayrı belleklerde tutulmakladır. Buna göre, veri ve komut aktarımında ilelişim yolları da bir  

birinden bağımsız yapıdadır.  

 

Komutla birlikte veri aynı saykılda farklı iletişim yolundan ilgili belleklerden alınıp işlemciye  

getirilebilir. Getirilen komut işlenip ilgili verisi veri belleğinden alınırken sıradaki komut, komut 

belleğinden alınıp getirilebilir. Bu önden alıp getirme işlemi, dallanma haricinde hızı iki katına  

çıkarabilmektedir.  
 

 
Harvard mimarisi günümüzde daha çok sayısal sinyal işlemcilerinde (DSP) kullanılmaktadır.  
Bu sistemlerde adres uzayı, komutların bulunduğu program belleği ve çeşitli gruplara bölünmüş  
veri bellekleri olmak üzere üç alana bölünebilir.Mikroişlemci her bir komut saykılında tüm belleğe  
erişebilir.  

 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Hardvard Mimarisi 
İçerik: 
 

  
 

Günümüz bilgisayarlarında, bellekle tek yoldan ilelişim ve komutla verinin aynı bellekle bulunması 
 problemi ön‐bellek sistemleri ile çözülmüştür. Ön‐bellekler, komut ve veri olmak üzere ikiye ayrılmış  
ve işlemcinin içerisine yerleştirilmiştir.  

 
  

 

İşletim sistemi tarafından ön‐belleğin kapasitesine göre ana bellekten veriler ön‐belleklere alınır. Ön‐ 
bellek denetleyicisi tarafından komut ve veriler ayrıştırılarak ilgili birimlere yerleştirilir. Mikroişlemci  
tarafından, komut ön‐belleğinden, data veri önbelleğinden alınarak işlenir. Bu işlem, hızlı ön‐ 
belleklerin ve birbirinden ayrı komut ve veri ön‐belleklerin kullanılması bilgisayarın performansını  
artırmaktadır.  

 
  

 

Ön‐bellek miktarı ne kadar fazla olursa o kadar iyi olmaktadır. fakat çok pahalı olduğundan bir 
mahzur oluşturabilmekledir. Ön‐belleğin avantajı İşlemcinin aynı frekansta komut ve veriyi birlikte 
 okuduğunda ortaya çıkmaktadır.  

 



 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mimariler Arası Farklılık 
İçerik: Yukarıdaki şekilden de anlaşılabileceği gibi Hardvard mimarisinin Von Neumann 
mimarisinden farkı belleğin (RAM) fiziksel olarak komut ve veri belleği olarak ikiye 
ayrılmasıdır. Bilindigi gibi tüm programlar (işletim sistemi de bir programdır) komut ve 
komutların ihtiyaç duyduğu verilerden oluşur. Örneğin A+B işlemi bilgisayarda yapılırken 
toplama, mikroişlemci için bir komut iken A ve B sayıları birer veridir. Standart bir bilgisayar 
Von Neumann mimarisine sahiptir ve belleğin bir kısmını komutlar bir kısmını da veriler için 
ayırır. Bazı programlarda komut sayısı fazla iken diğer programlarda veri sayısı fazla olabilir. 
Bu durumda belleğin tek olması ihtiyaç dahilinde komutlar için veya veriler için fazla yer 
ayrılmasını sağlar. Yani fiziksel olarak tek bellek genel amaçlı bilgisayarlar için, çalıştırılan 
programa göre belleğin verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Bu ana sebep nedeniyle Harvard 
mimarisi bilgisayar uygulamalarında uygulama alanı bulamamıştır. Bugün sadece işaret 
işleme yapan DSP cihazlarında (Digital Signal Processor) Harvard mimarisi kullanılmaktadır.  
 
Resim: Aşağıda INTEL’in i80386 mikroişlemcisi görülmektedir: 

 

 
 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bellek Nedir? 
 
İçerik: 
 

• İşlemcinin istediği bilgileri en hızlı şekilde işlemciye ulaştıran ve bilgileri geçici 
olarak saklayan depolama birimidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resim: 
 

 
 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Belleğin Görevi 
 
İçerik: 
 

• İşlemcinin işleyeceği bilgileri geçici olarak saklamaktır. 
•  Eğer işlemci, bellek yerine sabit diski kullansaydı … 

 … bilgisayarlarımızın  hızları çok düşerdi 
 
 
Resim : 
 

 
 
 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BELLEĞİN ÇALIŞMASI 
 
İçerik: 
 
 



BELLEĞİN ÇALIŞMASI 
• Bilgisayarı açtınız 
•  M.İ.B. bilgisayardaki bütün aygıtların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. 
•  Bu aşamada bellek denetleyicisi de belleğin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak 

için test yapar. 
•  BIOS yüklenir. 
•  BIOS, depolama aygıtları, açılış sırası, sistem bilgileri gibi en temel bilgileri 

işlemciye sunar 
•  İşletim sistemi sabit diskten belleğe yüklenir 
•  Başlatılan programlar öncelikle belleğe yüklenir 
•  Yapılan değişiklikler kaydedilip program kapatıldığında bilgiler, bellekten depolama 

birimine gönderilir ve bellekten silinir. 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: HAFIZA ÇEŞİTLERİ 
 
İçerik: 
 
HAFIZA ÇEŞİTLERİ 
 

 
 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bellek Hiyerarşisi 
İçerik: Bilgisayarın işlemlerini yapan birimine mikroişlemci diyoruz. Bu eleman bilgisayarın 
en önemli parçasıdır. Mikroişlemciyi bu ders boyunca detaylı olarak işleyeceğiz. 
Mikroişlemci kendisine gönderilen komutları sırasıyla işler ya da diğer bir deyişle yürütür 
(running). Aynı anda sadece bir komutu işler (Pipelining ve çift çekirdek özelliğine sahip 
mikroişlemciler hariç) ve komut ile işi bittiğinde yeni bir komut alır. Ancak bu süre boyunca 
işletilmemiş ve işletilmek üzere sırada bekleyen komutlar ve komutların ihtiyaç duyacağı 
veriler için geçici bir yere ihtiyaç vardır. Bu yer en baştan beri bellek yani teknik olarak RAM 
olarak bilinir.  



 
Resim: Aşağıda DDR2 özelliğine sahip bir RAM görülmektedir: 

 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAM 
İçerik: RAM, İngilizce Random Access Memory ifadelerinin baş harflerinden oluşan 
bilgisayardaki ana bellek elemanıdır. Üzerindeki her byte bilgiye adresi verilerek 
ulaşılabildiği için bu isim verilmiştir. RAM bilgisayarın anakartı üzerinde bulunur ve 
yarıiletken teknolojisi ile üretildiği için oldukça hızlıdır. Aslında bellek olarak düşünülmeyen 
ve genel amaçlı depolama (storage) için kullanılan Harddisk ile karşılaştırılamayacak ölçüde 
hızlıdır.  
 

• İşletim sisteminin, çalışan programların veya kullanılan bilginin geçici olarak 
depolandığı yerdir. 

•  RAM, ön bellekten sonraki en hızlı bellektir 
•  Bilgisayar kapandığında RAM deki bilgiler silinir 

 
• RAM ler birbirinden tamamen bağımsız hücrelerden oluşur. 
•  Her hücrenin kendine ait farklı bir adresi vardır.  
•  Her hücrenin çift yönlü bir çıkışı vardır. 

 
 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAM HÜCRELERİ 
 
İçerik: 
RAM HÜCRELERİ 
 
Resim : 

 
 

• RAM bellekler, satır ve sütunlardan oluşan bir dama tahtasına benzerler 
•  Satır ve sütunların kesiştiği bölgede Ram hücreleri vardır. 
•  Her hücrenin farklı bir adresi vardır. 



•  Ram hücrelerine ulaşmak için önce satır sonra sütun aktif hale getirilir. 
•  Bir hücrenin içinde 1 veya 0 bilgisi saklanabilir. 

 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in i80486 mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sanal Bellek 
İçerik: Harddiskin bir kısmı, RAM'in yetmediği durumda işletim sistemi tarafından 
(Windows ve Linux) bellek amaçlı olarak kullanılabilir (sanal bellek). Bu amaçla kullanılan 
harddisk üzerindeki yere, windows işletim sisteminde virtual memory, linux işletim 
sisteminde swap denilir. Ancak bu kullanım performansı çok düşüreceğinden genellikle 
istenmez. Bu nedenle  RAM 'in boyutu ne kadar fazla olursa bilgisayarın performansı o kadar 
yüksek olacaktır. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium I (i80586) mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bellekler 
İçerik: Bellek olarak kullanılan RAM'in haricinde (Elbette harddiskin de dışında) L1, L2, L3 
ve saklayıcı (register) elemanları da mevcuttur. L harfi level yani seviye anlamına gelmekte 



ve bir çeşit hiyerarşiyi temsil etmektedir. Yani hız anlamında en hızlıdan düşüğe doğru bir 
sıralama yaparsak  
 

1. Saklayıcılar,  
2. L1,  
3. L2,  
4. L3,  
5. RAM ve  
6. harddisk gelir.  

 
L1, L2 ve saklayıcılar mikroişlemcinin içinde yer alır ve statik RAM teknolojisi ile üretilir. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium Pro mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bellek için Üretim Teknolojileri 
İçerik: Belleğin üretim teknolojileri 2'ye ayrılır:  
 

1. Dinamik Bellekler (DRAM-Dynamic Random Access Memory) 
2. Statik Bellekler (SRAM-Static Random Access Memory) 

 
Dinamik belleklerde kondansatör ve (direnç yerine) tranzistör kullanılır. Kondansatörün 
dolması ve uçlarında bir gerilim (potansiyel farkı) oluşturması 1 bilgisine; boşalması ve 
uçlarındaki gerilimin sıfır volta düşmesi 0 bilgisine karşılık gelmektedir. Bu dolma ve 
boşalma işlemi nedeniyle dinamik ismi verilmiştir. 
 
Statik belleklerde ise  sadece tranzistör kullanılır.  
 
 
SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: DRAM  
 
İçerik: 
 



 
Resim:  

 
 
 

• RAM hücrelerinin elektrik sinyali gönderilerek sürekli yenilendiği bellek türüdür.  
•  Yenileme işlemini Bellek Kontrol Birimi yapar. 
•  Saniyede binlerce kez yenileme yapılır. 
•  Sürekli dolup boşaldığından dinamik denmiştir. 

 
 
SLAYT 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SRAM 
 
İçerik: 
 

•  DRAM deki gibi bilgiyi tutmak için yenilemeye ihtiyaç yoktur. 
•  Bu sebeple daha güvenilir , hızlı ve pahalıdırlar. 
•  SRAM ler önbelleklerde kullanılırlar. 

 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium MMX mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bellek Teknolojilerinin Karşılaştırılması 
İçerik: Bu iki bellek teknolojisini karşılaştırırsak şöyle şonuçlar elde ederiz: Sadece 
tranzistörlerden oluştuğu için statik RAM kesinlikle dinamik RAM'e göre daha hızlıdır. 
Ancak tranzistörleri açıp kapatmak için akıma ihtiyaç duyulacağından daha fazla ısınacaktır. 
Ve tabii ki statik bellekleri üretmek, biraz daha zor olduğundan daha pahalıdır. 
 



Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium II mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Saklayıcılar, L1 ve L2 Bellek 
İçerik: Saklayıcılar, L1, L2 ve L3 bellekler statik bellek teknolojisi ile üretilirken RAM 
dinamik bellek teknolojisi ile üretilmektedir.  
 
Saklayıcılar, mikroişlemcinin en önemli kısımlarından biridir ve özel ve genel amaçlar için 
kullanılır.  
 
L1 bellek, (genelde L1 ön bellek (cache memory) olarak anılır) iş hattı tekniğinde (pipeling) 
yaşanan veri çakışması sorununu gidermek için kullanılır. 
 
L2 bellek veya diğer bir deyişle L2 ön bellek (cache memory) mikroişlemcinin içinde hızlı bir 
RAM görevi üstlenir. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium Celeron mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 
 



SLAYT 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: L2 Ön Bellek 
İçerik: L2 ön bellek, yukarıda da belirtildiği gibi mikroişlemcinin içindeki RAM'dir. Statik 
bellek teknolojisi ile üretildiğinden oldukça hızlıdır. Bu hız mikroişlemcinin RAM'e gidip 
komut ve veri getirmeye çalışmasını ortadan kısmen kaldıracağından bilgisayarın 
performansını ciddi ölçüde artırır. Ancak üretim maliyetleri yüksek olduğundan mikroişlemci 
fiyatlarını önemli ölçüde etkiler.  
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium III mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: L2 Ön Bellek 
İçerik: Bu durum en büyük mikroişlemci üreticisi INTEL'in mikroişlemcilerinde de görülür. 
INTEL, uzun bir süredir çıkardığı mikroişlemcileri L2 büyüklüğüne göre 3'e ayırmakta ve ona 
göre isimlendirmektedir. Pentium 1,2,3,4 serilerinin Celeron, Normal ve Xeon olmak üzere 3 
farklı tipi vardır. Celeron mikroişlemcilerinde L2 normal olan versiyonlara göre oldukça 
düşüktür. Genelde 128 KB gibi. Bu da performansı etkilediği için fiyatları da düşürür. Diğer 
taraftan server'lar için ürettiği Xeon versiyonlarında L2 oldukça yüksektir. Bu da 
performansın oldukça yükselmesine sebep olur. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in bir başka Pentium III mikroişlemcisi görülmektedir: 
 



 
 
 
 
UYGULAMA  SORULARI ve CEVAPLARI: 
 

1. Bellek için kaç tür üretim teknolojisi vardır? 
            Belleğin üretim teknolojileri 2'ye ayrılır:  
 

Dinamik Bellekler (DRAM-Dynamic Random Access Memory) 
Statik Bellekler (SRAM-Static Random Access Memory) 
 
2. L2 ön belleğin görevi nedir? 

        L2 bellek veya diğer bir deyişle L2 ön bellek (cache memory) mikroişlemcinin içinde 
hızlı bir RAM görevi üstlenir. 

 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

4. HAFTA 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Mikroişlemcilere Giriş 
• ALU İşlemleri 
• Makine Komutları 
• Flip-Flop'lar 
• Saklayıcılar (Registers) 
• Klasik ve Modern Mikroişlemciler 
• İletişim Yolları (BUS) 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere Giriş 
İçerik: Bilgisayara ait en önemli işlerin yapıldığı ve üretimi en zor olan birimi 
mikroişlemcilerdir. Bu birim pek çok bileşenden oluşur:  
 
Mikroişlem adını verdiğimiz işlemleri yapan bölüm Aritmetik Lojik Birim'dir. Kısaca ALU 
(Arithmetic Logic Unit) olarak anılır. Mikroişlemler 3'e ayrılır:  
 

1. Aritmetik mikroişlemler.  
2. Lojik mikroişlemler. 
3. Kaydırma mikroişlemleri.  

 
Resim: Aşağıda INTEL’in bir başka Pentium III mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ALU İşlemleri 
İçerik: Aritmetik mikroişlemler toplama, çıkarma, 1 artırma veya 1 azaltma gibi işlemlerdir. 
Ancak çarpma ve bölme işlemleri aritmetik mikroişlem değildir. Lojik mikroişlemler, VE 
(AND), VEYA (OR), TÜMLEME (NOT), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR) gibi 
işlemlerdir. Kaydırma mikroişlemleri ise sağa veya sola 1 bit öteleme işlemleridir. 
 
ALU, sadece lojik devrelerden oluştuduğu için saat darbeleri ile tetiklenmez. Ancak bu birim, ne 
kadar gelişmişse o mikroişlemcinin işlem kapasitesi o kadar ileri olacaktır. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium IV mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 

SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Makine Komutları 
İçerik: Daha evvel de kısaca anlatıldığı gibi bilgisayarlar yani mikroişlemciler, makine dili 
(machine language) adı verilen bir dizi yazılımı yürütürler. Bu dil mikroişlemci tasarlanırken 
oluşturulur.  
 
Mikroişlemcilerin klasik dönemi olarak adlandırılan dönemde (1990'a kadar) bir 
mikroişlemcinin ne kadar fazla makine komutu varsa o kadar performanslı olacağı düşünülürdü.  
 
Resim: Aşağıda INTEL’in bir başka Pentium IV mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 



SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Makine Komutları 
İçerik: Ancak makine komutu eklemek o makine komutuna ait lojik işlemler için ek lojik devre 
eklemek anlamına gelir. Makine komutları belirlendikten sonra bu komutlara ait kodlar atanır. 
Bu kodlar, aslında mikroişlemcinin bu komutu anlamasının tek yoludur.  
 
Makine dilini kullanarak program yazabilmek için mikroişlemciyi çok detaylı olarak bilmek 
gerekir. Bunun da çok kolay olmadığını tahmin etmek mümkündür. 
 
Resim: Aşağıda makine diline çok yakın olan simgesel dilde (Assembly) yazılmış bir program 
parçacığı görülmektedir: 
 
   MOVEI 100, R2   
       MOVEI 110, R3   
       ADD R0, R0, R1  
LOOP:  ADD R0, R2, R4 
       IND R0, R4, R4  
       ADDI 1, R2 
       SUB R2, R3, R0  
       BLE LOOP 
       ADD R4, R1, R1  
 HALT 
 

 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Simgesel Dil (Assembly) 
İçerik: Yukarıda bir örneği görülen simgesel dil ise kısmen makine dilinin biraz genişletilmiş ve 
programlama anlamında biraz daha kolaylaştırılmış versiyonudur diyebiliriz. Bu dil genellikle 
çok tercih edilmemekle beraber virüs ve işletim sistemi yazımı düzeyinde kullanılmaktadır. 
Linux işletim sisteminin çekirdeğinin (kernel) büyük bir kısmının C, az bir kısmının da simgesel 
dilde yazıldığı bilinmektedir.  
 
Mikroişlemci düzeyinde makine komutlarının belirlemesi ve bu komutlara karşılık (2'li tabanda) 
kodlar üretilmesi mikroişlemci tasarımında önemli bir aşamadır. Ayrıca bu konu  geçmişe 
nazaran gittikçe önem kazanmıştır. Bunun nedenlerini ileride anlatacağız. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium II Xeon mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 



SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Saat 
İçerik: Saklayıcılara ve flip-floplara geçmeden önce saat (clock) konusunu incelememiz yerinde 
olacaktır. Saat, genellikle bilgisayarda anakart üzerinde (mainboard) bulunan bir devre 
tarafından üretilir ve tüm birimler bu işareti kullanır. Aşağıda bu işaretin şekli görülmektedir.  
 
1'de ve 0'da kalma sürelerinin toplamına periyot denir ve T ile gösterilir. Frekans (f) ise 
periyotun tersidir. Yani f=1/T şeklindedir. 3,0 GHz'lik mikroişlemci dendiğinde aslında 
mikroişlemcinin saat frekansının 3 GHz olduğu kastedilmektedir.   
 
Resim:  

 

 
 
 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Flip-Flop'lar 
İçerik: Bilgisayarda en küçük bilgi saklama elemanı flip-flop'lardır. Flip-flop'lar, VE, VEYA, 
NOT kapıları (NAND veya NOR'da olabilir) ile yani tranzistörlerle üretilir. Flip-Flop'lar (D 
tipi), lojik devrelerin çizimlerinde aşağıda gösterilen şekil ile temsil edilir. Bu şekle bakarsak 
giriş olarak D çıkış olarak Q gözükmektedir. D ile Q arasındaki lojik bağıntı şöyledir: 
 

D (t) Q (t+1) 
0 0 
1 1 

 
Resim:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Flip-Flop'lar 
İçerik: Yukarıdaki tablo bize şunu söylemektedir: t anında gelen bilgi t+1 anında çıkışa 
verilmektedir. Yani yeni bir saat darbesi gelene kadar giriş ne olursa olsun çıkış konum 
değiştirmemektedir. Bu da bilginin 1 saat darbesi korunduğunu yani saklandığını gösterir. 
 
Pek çok türde flip-flop olmasına rağmen (RS flip-flop'ları ve JK flip-flop'ları vs...) saklayıcıları 
oluşturmada basitliği nedeniyle D tipi flip-flop'lar kullanılır. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium III Xeon mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Saklayıcılar (Registers) 
İçerik: Saklayıcılar ya da literatürde geçen ifade ile register'lar D tipi flip-flopların yanyana 
getirilmesi ve uygun kontrol devreleri eklenmesi ile oluşturulmaktadır. Saklayıcı, 8 adet flip-flop 
kullanılarak yapılırsa 8 bitlik, 16 adet kullanılırsa 16 bitlik olur.  
 
Aşağıda bir saklayıcının lojik devreler açısından sembolik olarak gösterilimi görülmektedir. LD 
ile gösterilen giriş yükleme izin (LOAD) kontrol girişi, INC bir artırma izin kontrol girişini 
(INCREMENT) ve CLR ise içeriğini silme izin kontrol girişini göstermektedir. Bu kontrol 
girişleri etkin yapılarak saklayıcıya ait işler gerçekleştirilmektedir: 
 
Resim:  
 

 
 
 
 
 

 



SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Saklayıcıların Kullanılması 
İçerik: Yukarıdaki şekilden de görüleceği gibi saklayıcılar flip-flop'lardan oluştuğundan saat ile 
tetiklenir yani saat darbeleri ile konum değiştirir. Yükleme, silme ve 1 artırma işleri, saat 
darbeleri geldikçe yapılmaktadır. Saat darbesi ne kadar çabuk gelirse saklayıcı o kadar çabuk 
konum değiştirir. Bu şu anlama gelmektedir: Saat darbelerinin frekansı artıkça saklayıcıların 
dolayısı ile mikroişlemcinin işlem hızı artmaktadır. Mikroişlemcinin saat frekansının yüksek 
olmasının istenmesinin sebebi de aslında budur. 
 
Saklayıcılara ait değişik kontrol girişleri olsa da temelde en çok bu girişler kullanılmaktadır. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in Pentium IV Xeon mikroişlemcisi görülmektedir: 
 
 

 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilerin sınıflandırılması 
İçerik: Temelde mikroişlemciler endüstriyel ve bilgisayar amaçlı olmak üzere 2 gruba ayrılır. 
Bilgisayarlarda kullanılan mikroişlemciler, en gelişmiş olanları olurken bu görevi üstlenen 
mikroişlemcilere bilgisayarın CPU'su (Central Processing Unit-Merkezi İşlem Birimi) denir.  
 
Bir mikroişlemcinin CPU görevini üstlenebilmesi için fazladan ne gibi özellikleri olması 
gerektiğini ileride inceleyeceğiz. 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in 64 bitlik ITANIUM I mikroişlemcisi görülmektedir: 

 
 
 
 
 



SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Klasik ve Modern Mikroişlemciler 
İçerik: Bilgisayarlarda kullanılan mikroişlemciler klasik ve modern olmak üzere yine 2 gruba 
ayrılabilir. Bunlar kısaca iş hattı tekniğine sahip olanlar ve olmayanlardır. Hem RISC hem de 
CISC mimarilerinde iş hattı tekniği (Pipelining) 1990 tarihinden itibaren kullanılmaya 
başlanmıştır. 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: CISC Mimarisi  
 
İçerik: 

CISC mimarisinin karakteristik iki özelliğinden birisi, değişken uzunluktaki komutlar, diğeri ise  
karmaşık komutlardır. Değişken ve karmaşık uzunluktaki komutlar bellek tasarrufu sağlar. Karmaşık  
komutlarİki ya da daha fazla komutu tek bir komut haline getirdikleri için hem bellekleri hem de  
programda yer  alması gereken komut sayısından tasarruf sağlar.   

 
  

Karmaşık komut karmaşık mimariyi de beraberinde getirir. Mimarideki karmaşıklığın artması, işlemci  
performansında istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Ancak programların yüklenmesinde  
ve çalıştırılmasındaki düşük bellek kullanımı bu sorunu ortadan kaldırabilir.  
 

  
Tipik bir CISC komut seti, değişken komut formatı kullanan 120‐350 arasında komut içerir. Bir  
düzineden fazla adresleme modu ile iyi bir bellek yönetimi sağlar. 
 
 

SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Başlık: CISC Mimarisi  
İçerik: 
 
Resim :   

 
 
 
 
 
 
 
 

CISC mimarisi çok kademeli işleme modeline dayanmaktadır. İlk kademe, yüksek düzeyli dilin yazıldığı yer
dir.  Sonraki  kademeyi  makina  dili  oluşturur  ki,  yüksek  düzeyli  dilin  derlenmesi  sonucu  bir  
dizi komutlar makina diline çevrilir.  

 

Bir sonraki kademede makina diline çevrilen komutların kodları çözülerek, mikroişlemcinin donanım biri
mlerini kontrol edebilen en basit işlenebilir kodlara dönüştürülür. En alt kademede ise işlenebilir kodları
 olan donanım aracılığıyla gerekli görevler yerine getirilir.  

 
  



SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Başlık: CISC Mimarisi  
İçerik: 
 
CISC Mimarisinin Avantajları  

 
  

 
• Mikroprogramlama, yürütülmesi kolaydır ve sistemdeki kontrol biriminden daha ucuzdur.  

 
  

 
• Yeni komutlar ve mikrokod ROM'a eklemenin kolaylığı tasarımcılara CISC makinalarını geriye doğru  
uyumlu yapmalarına izin verir. Yeni bir bilgisayar aynı programları ilk bilgisayarlar gibi çalıştırabilir.   

 
  

 
• Verilen görevi yürütmek için daha az komut kullanır.  

 
  

 
• Mikroprogram komut kümeleri, derleyici karmaşık olmak zorunda değildir.  

 
 

SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Başlık: CISC Mimarisi  
İçerik: 
 
CISC Mimarisinin Dezavantajları  

 

 
•İşlemci ailesinin ilk kuşakları genelde her yeni versiyon tarafından kabullenilmiştir; böylece komut  
kodu ve yonga donanımı bilgisayarların her kuşağıyla birlikte daha karmaşık hale gelmiştir.  
 

 
 Mümkün olduğu kadar çok komut, mümkün olan en az zaman kaybıyla belleğe depolanabiliyor ve  
komutlar neredeyse her uzunlukta olabiliyor. Bunun anlamı farklı komutlar farklı miktarda saat çevrimi 
tutacaktır.  

 
  
•Çoğu özel güçlü komutlar geçerliliklerini doğrulamak için yeteri kadar sık kullanılmıyor.  

 
  
•Komutlar genellikle bayrak (durum) kodunu komuta bir yan etki olarak kurar. Bu ise ek saykıllar yani be
kleme demektir. Aynı zamanda, sıradaki komutlar işlem yapmadan önce bayrak bitlerinin mevcut durum
unu bilmek durumundadır. Bu da yine ek cycle(döngü) demektir.  

 



 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RISC Mimarisi  
 
İçerik: 
 

RISC  mimarisi,  CISC  mimarili  işlemcilerin  kötü  yanlarını  piyasanın  tepkisi  ve  ona  bir  alternatif  
olarak, işlemci  mimari  tasarımlarında  söz  sahibi  olan  IBM,  Apple  ve  Motorola  gibi  firmalarca  
sistematik  bir şekilde geliştirilmiştir.  

 
70'lerin ortalarında yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler, ana bellek ve işlemci yongaları arasındaki  
hız farkını azaltmaya başladı.   

 
  

 

Bellek  hızı  arttığından  ve  yüksek  seviyeli  diller  assembly  dilinin  yerini  aldığından,  CISC'  in  
başlıca üstünlükleri  geçersizleşmeye  başladı.  Bilgisayar  tasarımcıları  sadece  donanımı  hızlandırmaktan  
çok bilgisayar performansını iyileştirmek için başka yollar denemeye başlamışlardır.  

 
Resim : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RISC Mimarisinin Özellikleri  
İçerik: 
 

RISC mimarisi aynı anda birden çok kumutun birden fazla birimde işlendiği iş‐hattı (pipelining) tekniği ve 
süperskalar yapılarının kullanımıyla yüksek bir performans sağlamıştır.Bu mimari, küçültülen komut küm
esi ve azaltılan adresleme modları sayısı yanında aşağıdaki özelliklere sahiptir:   

 
 •Bir çevrimlik zamanda bir komut işleyebilme.  

 
•Aynı uzunluk ve sabit formatta komut kümesine sahip olma.  

 
•Ana belleğe "load" ve "store" komutlarıyla erişim; operasyonların kaydedici üzerinde yapılması.  

 
  



•Bütün icra birimlerinin mikrokod kullanılmadan donanımsal çalışması.  
 
•Yüksek seviyeli dilleri destekleme.  

 
•Çok sayıda kaydediciye sahip olması.  

 
 

SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RISC Mimarisinin Üstünlükleri  
 
İçerik: 
 

RISC tasarımı olan bir işlemciyi kullanmak, bir CISC tasarımını kullanmaya göre pek çok avantaj sağlar:  
 
•Hız: Azaltılmış komut kümesi kanal ve superskalar tasarıma izin verdiğinden RISC işlemciler genel
likle karşılaştırabilir yarı iletken teknolojisi ve aynı saat oranları kullanılan CISC işlemcilerinin perfo
rmansının 2 veya 4 katı daha yüksek performans gösterirler.  

 
•Basit Donanım: RISC işlemcinin komut kümesi çok basit olduğundun çok az yonga uzayı kullanırlar.   

 

•Kısa Tasarım Zamanı: RISC işlemciler CISC işlemcilere göre daha basit olduğundan daha çabuk t
asarlanabilirler ve diğer teknolojik gelişmelerin avantajlarını CISC tasarımlarına göre daha çabuk 
kabul edebilirler.   

 
  

SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RISC Mimarisinin Mahzurları  
 
İçerik: 
 

CISC tasarım stratejisinden RISC tasarım stratejisine yapılan geçiş kendi problemlerini de beraberinde 
getirmiştir. Donanım mühendisleri kodları CISC işlemcisinden RISC işlemcisine aktarırken anahtar işle
mleri göz önünde bulundurmak zorundadır.  

 
   

 

SLAYT 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Başlık: EPIC Mimarisi  
İçerik: 

 
 

RISC mimarisinin altında yatan iki ana tasarım amacı vardır. Birincisi; derleyicinin kullanmadığı veya  
kullanamadığı komutlar ve adresleme modlarından kurtulmak. İkincisi; Öyle bir çekirdek yaratılmalı  
ki ileride superölçekli mimariyi oluşturacak iş‐hattını kolaylaştırsın. Komutların aynı anda farklı  
birimlerde farklı şekilde çalıştırıldığı ortamlar Süperölçekli mimari olarak adlandırılır.  

 



  
 

RISC mimarisinde kullanılan bu süperölçekli yapının tasarlanmasında iki önemli sorun ortaya 
 çıkmaktadır. Birincisi; Komut kümesinde bulunan komutlardan hangilerinin paralel çalıştırılabileceğin
e karar verilmesi. İkincisi; Paralel çalıştırılabilecek yeterli komutların bulunabilmesi. Bu problemlerin 
 üstesinden gelmek için Intel, Alpha ve benzer işlemci firmaları yonga alanlarının büyük bir kısmını  
harcamaktadırlar. EPIC mimarisi işte bu sorunların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.   

 
 
Resim: Aşağıda INTEL’in 8086 mikroişlemcisinin iç yapısı görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Saklayıcı türleri 
İçerik: Klasik mikroişlemcilerde (İş hattı tekniğine sahip olmayan mikroişlemciler), 
genellikle minimum 7 saklayıcı olur. Bu saklayıcılara özel amaçlı saklayıcılar denilir. Bu 
saklayıcılar ve görevleri aşağıda kısaca şu şekilde verilebilir: 
 

SAKLAYICI  GÖREVİ 
Program Sayıcısı 
(Program Counter) 

PC Sırada işletilmek üzere bekleyen komutun 
bellekteki adresini tutar. 

Adres Saklayıcısı 
(Address Register) 

AR İçindeki adres, bellekteki bir yeri gösterir. 
Bu sayede oraya ulaşılarak bilgi yazılıp 
okunabilir. 

Akümülatör 
(Accumulator) 

AC Mikroişlemcinin en önemli saklayıcısıdır. 
ALU'nun çıkışı bu saklayıcıya bağlıdır. Bu 
saklayıcının girişi tekrar ALU'ya bağlanır. 
Bu nedenle ALU'daki işlem AC'nin içeriği 
ve DR arasında yapılır ve sonuç tekrar 
AC'ye yazılır. 

Veri Saklayıcısı 
(Data Register) 

DR ALU'nun girişine bağlı bir saklayıcıdır ve 
içinde işleme girecek bilgilerden biri 
bulunur. 

Giriş Saklayıcısı 
(Input Register) 

INPR Girişten gelen (Klavye, mouse vs...) 
bilgilerin mikroişlemcide ilk durduğu 
yerdir. 



Çıkış Saklayıcısı 
(Output Register) 

OUTR Çıkışa (printer, monitör vs...) gönderilecek 
bilginin mikroişlemcide durduğu yerdir. 

Komut Saklayıcısı 
(Instruction 
Register) 

IR Bellekten işletilmek üzere getirilen komutun 
durduğu ve çözümlemenin başladığı 
saklayıcıdır. 

 
 
 
SLAYT 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İletişim Yolları (BUS) 
İçerik: Mikroişlemciyi genel olarak oluşturmadan değinmemiz gerek son nokta iletişim 
yollarıdır. 3 türde iletişim yolu vardır: Adres, veri ve kontrol yolları.  
 

1. Adres Yolları (Address Bus): Adres yolu özellikle belleği adreslemek için 
kullanılır. Önceki haftalarda işlediğimiz gibi belleğe yani RAM'e ya da diğer bir 
deyişle belleğin herhangi bir yerine adres vererek ulaşmak mümkündür. Bu adresin 
bilgisi bu yollar vasıtası ile gönderilir. 

 
2. Kontrol Yolları (Control Bus): Yukarıda da kısaca gösterildiği gibi saklayıcı gibi 

birimlerin istenen işleri (elbette lojik olarak) yapabilmesini sağlamak için bu yollar 
kullanılır.   

 
3. Veri Yolları (Data Bus): Asıl verinin iletildiği yollardır.  

 
Resim:  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İşlemci 
(CPU) 

 
 

Bellek 
(RAM) 

Adres  
 

Veri Yolu 



 
SLAYT 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolunun Kontrolu 
İçerik: Gerek mikroişlemcinin içinde gerekse anakart üzerinde verinin iletimi ortak bir veri 
yolu üzerinden yapılır. Bu ortak veri yolunu kullanarak bilgi okumak veya yazmak isteyen 
birimlerin, yapmaları gereken işleri dönüşümlü olarak yapmaları gerektiği anlamına gelir. Bu 
nedenle ortak veri yoluna aynı anda sadece 1 birim yazabilir. Bu erişimin kısıtlanması için 
veri göndermek isteyen birimlerin veri yoluna bağlantısında, buffer adı verilen 3 durumlu 
elemanlar kullanılır.  
 
Resim: Aşağıda INTEL Pentium IV Xeon mikroişlemcilerinden birine yakından 
bakılmaktadır: 

 

 
 
 
 
SLAYT 26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Buffer 
İçerik: Buffer elemanının çalışma biçimi şöyledir: 
 

A K F 
0 1 0 
1 1 1 
0 0 Açık devre 
1 0 Açık devre 

 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, INTEL’in bir başka Pentium IV Xeon mikroişlemcilerinden 
birine aittir. 
 



 
 
 
 
 
SLAYT 27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Buffer 
İçerik: Yukarıdaki tabloya bakarsak K kontrol girişi bir olduğu sürece giriş çıkışa kısa 
devredir. Fakat K sıfır olduğunda çıkış açık devre olmakta yani çıkışı diğer devrelerden 
ayırmaktadır. Bu sayede birden fazla lojik devrenin ortak veri yoluna bağlanması sırasında 
hem uygun zamanda bilgi gönderilmesi sağlanmakta hem de bu devrelerin birbirlerini 
yakması engellenmektedir. 
 
Resim: Aşağıda elektronik devrelerde buffer denen elemanın simgesel gösterilimi 
görülmektedir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÇALIŞMA  SORULARI: 
 

1. ALU'nun görevleri nelerdir? 
           Aritmetik mikroişlemler toplama, çıkarma, 1 artırma veya 1 azaltma gibi işlemlerdir. 
Ancak çarpma ve bölme işlemleri aritmetik mikroişlem değildir. Lojik mikroişlemler, VE 
(AND), VEYA (OR), TÜMLEME (NOT), VEDEĞİL (NAND), VEYADEĞİL (NOR) gibi 
işlemlerdir. Kaydırma mikroişlemleri ise sağa veya sola 1 bit öteleme işlemleridir. 

 
2. Flip-Flop ne amaçla kullanılır ve nasıl çalışır? 
      Bilgisayarda en küçük bilgi saklama elemanı flip-flop'lardır. Flip-flop'lar, VE, VEYA, 
NOT kapıları (NAND veya NOR'da olabilir) ile yani tranzistörlerle üretilir. 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

5. HAFTA 
 
 
 

 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Kontrol Devresi 
• Mikroişlemci Mimarisi 
• CISC ve RISC Mimarilerinin Karşılaştırılması 
 

 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcinin Detaylı İç Yapısı 
İçerik: Önceki hafta verilen bilgiler dikkate alındığında klasik mikroişlemcide minimum 7 
saklayıcının olması gerektiğini söyleyebiliriz. Elbette yukarıda sayılan saklayıcılar ve 
görevleri değişebilir. Ancak genel olarak yukarıdaki sınıflama geçerlidir.  
 
Buffer elemanları ve ortak veri yolu üzerinden bütün saklayıcıların birbirine bağlandığını ve 
kontrol girişlerinin de yardımı ile bilgi alışverişini yaptıklarını biliyoruz. 
 
Bunun haricinde mikroişlemciye ait önemli konulardan biri de KONTROL DEVRESİ'dir. Bu 
lojik devre, hem saklayıcıların kontrol girişlerini hem de bufferların kontrol girişlerini uygun 
anda tetiklemek ile görevlidir. 
 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, INTEL’in Pentium IV mikroişlemcilerinden birine aittir: 

 

 
 



 
 
 

SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kontrol Devresi 
İçerik: Muhtemelen mikroişlemcinin en karışık yerlerinden biri kontrol devresidir. Bu devre 
aslında yazılımın donanıma dönüştüğü kısımdır. Şöyle ki: Daha evvel anlatıldığı gibi 
mikroişlemci makine dili adı verilen bir dizi komut ve komutların birleşiminden oluşmuş 
programları çalıştırır. Bu programları yürütürken her makine komutu işletilmek ve çözülmek 
üzere komut saklayıcısına (IR) getirilir. Komut saklayıcısı komutun (2'li tabanda) kodunu 
içermektedir. Bu kod, komut saklayıcısına bağlı bir dizi lojik devreden geçirilerek 
saklayıcılara kontrol girişi olarak ulaşır. Bu sayede yazılım olarak makine kodu bir anlamda 
donanımsal bir iş olur.  
 
Resim:  
 

 
 

 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcinin Genel Tasarımı 
İçerik: Klasik mikroişlemcilerde tasarım, genellikle ALU'nun oluşturulması ile başlar. Bunun 
için önce o mikroişlemcinin yapacağı düşünülen mikroişlemler belirlenir. Sonra da en az lojik 
kapı kullanılarak bu mikroişlemleri yapan lojik devre tasarlanır. ALU'nun tasarımından sonra 
en az 7 tane olmak üzere saklayıcılar belirlenir. Akümülatörün uzunluğu yani bit sayısı o 
mikroişlemcinin kaç bitlik olacağını gösterecektir. Yani 32 bitlik bir mikroişlemci demek 
aslında 32 bitlik bir akümülatör demektir. Örneğin Intel Pentium 4 mikroişlemciler, 32 bittir. 
 
Resim:  
 

 



SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Genel Tasarım İlkeleri 
İçerik: Akümülatörün uzunluğu, ne kadar fazla ise birim zamanda yapılan ALU işlemi 
miktarı o kadar fazla olacaktır. Bu da mikroişlemcinin daha performanslı olacağı anlamına 
gelir. Elbette veri yolu büyüklüğü ile akümülatörün uzunluğunun aynı olması gerekmez ancak 
genellikle özellikle klasik mikroişlemcilerde bu ikisi eşittir.  
 
Diğer taraftan saklayıcı sayısının fazla olması genel saklayıcılar adı verilen bir saklayıcı 
grubunun oluşturulabilmesini sağlar. Bu konuya ileride tekrar dönülecektir.  
 
Makine komutlarının belirlenmesinden sonra bu komutların herbirine bir kod atanır. Bu 
kodun çözümü içinde her saklayıcı ve buffer için ayrı ayrı kontrol devresi oluşturulur. Bu 
lojik devrelerden sonra mikroişlemci büyük ölçüde tamamlanmış olacaktır.  
 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, IBM’in mikroişlemcilerinden birine aittir: 

 

 
 
 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bayraklar 
İçerik: Elde biti (E) yukarıdaki şekilde de görülebileceği gibi ALU'nun çıkışına bağlanan bir 
flip-flop'tur. ALU'da yapılan toplama işlemi sonrasında elde oluşursa bu flip-flop, 1 yapılır.  
 
Mikroişlemcinin içinde bulunduğu durumu belirlemek için bir bitlik flip-flop'lar 
kullanılmaktadır. Bu flip-flop'lara bayrak (flag) denir. Örneğin ALU'nun çıkışının sıfır olup 
olmadığını göstermek için sıfır bayrağı (Z), giriş bilgisi geldiğini göstermek için giriş bayrağı, 
çıkışa bilgi gönderilmek istendiğini gösteren çıkış bayrağı gibi. 
 
Ancak bu bayraklar gerçekte mikroişlemcinin değişik yerlerinde bulunmaz. Aslında bu 
bayraklar, PSW adı verilen bayrak saklayıcısının bir bitidir. Bu bayrakların artırılması ve ayrı 
bir bayrak saklayıcısı olarak düzenlenmesi mikroişlemcinin CPU olarak kullanılmasını 
sağlayan özelliklerden biridir. 
 



Resim:  
 

 
 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: Mikroişlemcilere ait kısa tarihçeyi aşağıdaki tablo ile vermek yerinde olur: 
 

MİKROİŞLEMCİLER YIL 
Intel 8086 ve 8088 1978-1981 
Intel 80286 1984 
Intel 80386 DX ve SX 1987-1988 
Intel 80486 1990-1992 
Intel Pentium I 1993 
Cyrix 6X86 1996 
Intel Pentium MMX 1997 
Intel Pentium II 1998 
Intel Pentium III 1999 
AMD Athlon 1999 
Intel Pentium IV 2001 
Intel Itanium I 2001 
Intel Itanium II 2003 
Intel Çift Çekirdekli P 4 2006 

 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: 
 
INTEL 8086 
 
 Intel’in ilk 16 bitlik işlemcisidir. 29.000 transistörden oluşmuştu. 16 bıt data veriyolu 

ve 20 bıt adres veriyolu vardı ve 1mb’lık bellek kullanabiliyordu. 
 4.77-10 mhz hızlarında çalıştı. 
 Bu işlemcinin bir kusuru vardı: o döneme göre çok güçlü ve pahalı idi.  

 



 
INTEL 8088 
 
 8086’nın pahalı olmasından dolayı ıntel daha ucuz olması için 8 bıtlık ucuz bir işlemci 

üretti:8088 
 Diğer özellikleri tamamen 8086 ile aynı idi. 
 Aynı programları kullanabiliyorlardı. 

 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: 
 
INTEL 80286 
 1982 yılında satışa sunulan 286, 12 mhz’de çalışabiliyordu. 24 bıt adresleme 

yapabiliyordu. 
 Ibm ilk kişisel pc at’yi bu işlemciyi kullanarak üretti.  
 16 mb’a kadar belleği kullanabiliyordu. 
 Sanal bellek kullanabilmesiyle wındows tabanlı programların üretilmesi hızlanmıştır. 
 Sanal bellek, harrdiskin ram bellek gibi kullanılabilmesidir. 
 Gerçek ve korumalı modda çalışabiliyordu.  

 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: 
 
INTEL 80386 
 1985 yılında ıntel yeni 32 bıtlık işlemcisini tanıttı. 32 bıt adres ve veriyoluna sahipti. 

Hızı 40 mhz’e kadar çıktı. 4 gb’a kadar adresleme yapabilyordu. 
 Daha sonradan ucuz fiyat dolayısıyla 16 bıtlık sx versiyonları piyasaya sürüldü. 

 
INTEL 80486 
 
 386 ile aynı özelliklere sahiptir. (32 bıt adres ve 32 bıt veriyolu) 
 Bir program için 386 ile 486 arasında bir fark yoktu. 
 Farkı, işlemcinin içine 8 kb’lık bir tampon bellek yerleştirilmesiydi. Bununla birlikte 

bir matematik işlemciye sahiptir. (4 işlem dışındaki hesaplamalar için, 386’lara ayrıca 
takılıyordu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: 
 
 
 
PENTIUM 
 1993 yılında tanıtıldı.  
 200 mhz’e kadar çıktı. 
 En önemli özelliği 64 bıt data ve 32 bıt adres veriyoluna sahip olamasıydı. 
 16 kb’lık bir dahili tampon (cache) belleğe sahipti.  

 
PENTIUM II 
 1997 yılında satışa sunuldu. 
 450 mhz’e kadar ulaştı. 
 Dahili 32kb tampon belleğin yanısıra 512 kb harici cache bellek, işlemci içine alındı. 

Bu şekilde iyi bir performans artışı sağlandı. 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemcilere ait Kısa Tarihçe 
İçerik: 
 
INTEL PENTIUM III 
 Daha öncekiler gibi mmx teknolojisine sahiptir. 
 3d desteği vardır. 
 Internette daha hızlı çalışabilme için tasarlanması. 

 
 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, IBM’in mikroişlemcilerinden birine aittir: 

 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemci Üretimi  
İçerik: INTEL şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden biridir. 
Dünyanın ise en büyük mikroişlemci üreticisidir. 1970 yılında hesap makineleri için 
geliştirdiği 4 bitlik 4004 ile mikroişlemci üretimine başlayan şirket, yarı iletken teknolojisini 
kullanarak bilgisayar dünyasının bugünkü noktaya gelmesinde önemli bir rol oynamıştır.  



 
Intel'in ürettiği mikroişlemciler CISC mimarisi türündedir. Kullandığı pek çok yenilik daha 
sonra bilgisayar dünyası için bir standart olmuştur.  
 
Resim: Aşağıda INTEL’in 1970 yılında çıkardığı ve hesap makinelerinde kullanılması için 
tasarlanmış 4 bitlik i4004 mikroişlemcisi görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemci Mimarisi II 
İçerik: Von Neumann ve Hardvard mimarilerinden sonra başka bir kritere göre de 
mikroişlemciler ayrılır. Bu kontrol devresinin yapılma biçimidir. Herhangi bir lojik 
fonksiyonu VE, VEYA, NOT kapıları ile oluşturmak mümkün olsa da bazen ROM adını 
verdiğimiz devre elemanları ile gerçeklenebilir. ROM programlama tekrar programlamayı 
mümkün kıldığından lojik fonksiyonu değiştirme fırsatı verdiği için oldukça avantajlıdır. 
 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, IBM’in mikroişlemcilerinden birine aittir: 

 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mikroişlemci Mimarisi II 
İçerik: Bazı mikroişlemci üreticileri, kontrol devresinin sahip olduğu lojik fonksiyonu ROM 
programlama ile oluşturmayı denemişlerdir. Genellikle CISC mimarisine sahip mikroişlemci 
üreticileri (En başta INTEL) bunu tercih etmiştir. Bunun temel nedeni son derece karışık olan 



kontrol devresini değiştirmek istendiğinde bunu ROM programlama ile yapmanın çok kolay 
olmasıdır. Bu mikroişlemci üreticilerine, yeni komut ekleme ve bu eklemeden kaynaklanan 
kontrol devresi değişikliğini kolayca gerçekleştirme imkanı sağlar. 
 
Intel şirketi özellikle ilk dönemlerinde her çıkardığı yeni mikroişlemciye yeni komut eklemeyi 
bu teknolojiyi kullanarak sağlamıştır. Bu aslında Intel'in neden kısa aralıklarla yeni 
mikroişlemciler piyasaya çıkarabildiğini de açıklar. 
 
Resim: Aşağıdaki fotoğraf, IBM’in mikroişlemcilerinden birine aittir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayar Mimarisi III 
İçerik: 3. farklı sınıflandırma şekli de komut biçimlerine bakılarak yapılandır. Mikroişlemci 
üretiminin en başından beri bazı mikroişlemci üreticileri (Örneğin Intel) sürekli yeni komut 
ekleme ve bu komutların daha işlevsel olmasını sağlama yoluna gittiler. Çok fazla makine 
komutuna sahip olan ve karışık komutlardan oluşan mimariye kısaca CISC (Complex 
Instruction Set For Computer) mimarisi denilir. 
 
Diğer taraftan CISC mimarisinin tersine az komut ve basit komutları tercih eden mimariye ise 
RISC (Reduced Instruction Set For Computer) mimarisi denir. 
 
Her iki mimariye sahip mikroişlemciler uzun bir süredir kullanılmaktadır. Intel Firması CISC 
mimarisini tercih ederken, SUN ve IBM gibi mikroişlemci üreticileri RISC mimarisini 
kullanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 



Resim: Aşağıdaki fotoğraf, AMD Firması’nın mikroişlemcilerinden birine aittir: 
 

 
 
 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: CISC ve RISC Mimarilerinin Karşılaştırılması 
İçerik: Oldukça önemli olan bu mimari türlerinin karşılaştırmasını bir tablo ile yapmak 
yerinde olacaktır: 
 

RISC CISC 
Az ve kısa komut (daha az karışık) 
komutlara sahip olması, iş hattı 
tekniğinin performanslı olarak 
kullanılabilmesi sağlamaktadır. 

İşlevsel ve uzun makine komutları, iş 
hattında kaynak çakışmalarına yol 
açarak iş hattı tekniğinin performansını 
düşürür. 

Az komut daha basit bir kontrol devresi 
ve işlemci demektir. Bu fiyatları ve 
ısınma sorunlarını azaltır. 

Özellikle Pentium serisinde ısınma 
sorunları ön plana çıkmıştır. Bu 
mikroişlemciyi soğutmak için hem 
mikroişlemci hem de kasa için enerji 
harcanmasına yol açmaktadır. 

Daha uzun programların ortaya çıkması 
demektir bu da daha fazla bellek ve 
bellekten kaynaklanan performans 
kayıpları demektir.  

Makine komutları daha işlevsel olduğu 
için daha az komutla aynı iş 
yapılabilmektedir. 

Az komuta sahip olmak o kadar da 
büyük bir dezavantaj olmayabilir. 
Çünkü C dilinde bile tüm komutların 
sadece % 20'sinin kullanıldığı 
bilinmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 



ÇALIŞMA  SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. Klasik mikroişlemci tasarım aşamalarını kısaca sıralayınız. 
     Klasik mikroişlemcilerde tasarım, genellikle ALU'nun oluşturulması ile başlar. Bunun 
için önce o mikroişlemcinin yapacağı düşünülen mikroişlemler belirlenir. Sonra da en az 
lojik kapı kullanılarak bu mikroişlemleri yapan lojik devre tasarlanır. ALU'nun 
tasarımından sonra en az 7 tane olmak üzere saklayıcılar belirlenir. Akümülatörün 
uzunluğu yani bit sayısı o mikroişlemcinin kaç bitlik olacağını gösterecektir. 
 
2. CISC ve RISC mimarilerini karşılaştırınız. (Tablo halinde verilmiştir) 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

6. HAFTA 
 

 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• İletişim Yolları, Veri Yollarının Birbirine Bağlanması 

• Kuzey ve Güney Köprüleri 

• Anakart Üzerinde İletişim Yolları, Anakart Organizasyonu 

• Veri Yolları Biçimleri 

• Kodlayıcı Devreleri 

• Adresleme, Adresleme Kapasitesi 

• USB (Universal Serial Bus) haberleşmesi 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İletişim Yolları 
İçerik: 4. haftada kabaca iletişim yollarını ve tiplerini görmüştük. Tekrar hatırlarsak bir 
bilgisayarın içinde 3 tür iletişim yolu vardır: Adres, kontrol ve veri yolu. Yol olarak ifade 
edilen şey aslında ince bakır bir iletken bağlantıdır. Bu bağlantı sayesinde sıfır ve beş Volt 
yani 0 veya 1 bilgileri bağlantının bulunduğu yerlere iletilmektedir.  
 
Bu bağlantıların sayısı o bilgisayarın gelişmişliğini de sağlar. Örnek vermek gerekirse 32 
bitlik bir mikroişlemcide 32 bit AC (akümülatör) vardır. Bu akümülatörün ortak veri yoluna 
32 bağlantı ile bağlanacağını gösterir. Diğer taraftan 64 bit’lik bir veri yoluna sahip bir 
mikroişlemci tek bir saat darbesinde 64 bitlik veriyi ilgili yere aktarabilecek demektir. 
 
24 bitlik adres yolunun olması 232 Byte adresleme yapılabilecek demektir ki bu bilgisayarın 
sahip olabileceği maksimum RAM miktarını belirler.  
 

 
 
 
 
 

 



SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yollarının Birbirine Bağlanması 
İçerik: İletişim yollarının, devreleri birbirinden korumak için bufferlar vasıtası ile birbirine 
bağlandığını daha önce anlatmıştık. Aşağıda 4 bitlik 2 veri yolu yine 4 bitlik ortak bir veri 
yoluna bağlanmaktadır. Bu bağlantıda A kontrol ucu 1 olduğunda A birimi verisini ortak veri 
yoluna gönderirken B kontrol ucu 1 olduğunda B birimi verisini göndermektedir: 
 
Resim:  
 

 
 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kuzey ve Güney Köprüleri 
İçerik: Yukarıdaki örnek, kontrol yollarının ne işe yaradığını da göstermektedir. 
Mikroişlemci içinde iletişim yollarının bağlantısı oldukça önemli ve zordur ancak bağlantının 
anakart üzerindeki uzantıları çok fazla çevre birimi işin içinde olduğundan iyice karışıklaşır. 
Bu karmaşayı önlemek için anakart (mainboard) üzerinde 2 adet köprü görevi gören geçiş 
noktası oluşturulmuştur. Bu köprülerin mikroişlemci ile RAM arasındaki olanına Kuzey 
Köprüsü diğerine Güney Köprüsü denilir. 
 
Her iki köprü de aslında entegre devre şeklinde yapılmıştır. Mikroişlemci ile RAM arasındaki 
bağlantıyı sağlayan kuzey köprüsü diğerine göre daha önemlidir ve doğal olarak yüksek saat 
frekansında çalışır. Oldukça fazla ısındığı için yeni anakartlarda kuzey köprüsünün üzerinde 
(pasif) soğutucu eleman bile bulunur. Bu devrenin numarası çipset olarak anılır ve anakartın 
türünü oluşturur. Ayrıca çipset genel olarak anakartın ve dolayısı ile bilgisayarın tipini ve 
performasını belirler. 
 
 
 
 



Resim:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart Üzerinde İletişim Yolları 
İçerik: Aşağıda bir anakartın genel yapısı ve özelde kuzey ve güney köprüleri görülmektedir. 
Bu köprüler, kendilerine bağlanan birimlerin birbirlerine veri, adres ve kontrol işaretlerini 
aktarmalarını sağlar: 
 
Resim:  
 

 
 
 

Kuzey 
Köprüsü Güney 

Köprüsü 



 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart Organizasyonu 
İçerik: Yukarıdaki şekile tekrar bakarsak bazı önemli unsurları görebiliriz: Kuzey köprüsü ile 
mikroişlemci arasındaki veri yoluna özel bir isim verilir: FSB (Front Side Bus) Anakart 
türlerine göre bu yolun hızı değişir: 800 MHz, 667 Mhz veya 533 Mhz gibi. 
 
Diğer taraftan mikroişlemcinin içinde L1 ve L2 ön bellek hiyerarşisi görülmektedir. Bu 
belleklerin nasıl yapıldığı ve görevlerinin ne olduğu daha önce kısaca anlatılmıştı. İş hattı 
tekniği anlatılırken bu konuya daha detaylı olarak bakacağız. Ancak mikroişlemci ile RAM 
arasındaki veri alışverişi (komut veya veri) L2 üzerinden (eğer L3 yoksa) yapılır. L2’ye gelen 
veri ve komutlar daha sonra L1’e aktarılırken ayrılacaktır. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolları Biçimleri 
İçerik: MCA, EISA, VESA ve ISA veri yolları türleri bilgisayarların ilk döneminden beri 
kullanılgelen veri yolları türleridir (standartlarıdır). Bu veri yolları daha çok harici grafik 
kartı, ses kartı ve ethernet kartı takmak için kullanılıyordu. Daha sonra daha hızlı veri yolları 
standartlarına geçildi. PCI ve AGP. AGP grafik kartı için kullanılırken PCI yine grafik kartı, 
ethernet kartı, wireless ethernet kartı için kullanıldı. Şu andaki ana kartlarda, genellikle 1 adet 
AGP, bir kaç tane PCI ve yine 1 adet PCI veri yolunun biraz daha gelişmiş versiyonu olan 
PCI Express veri yolu (slotu) bulunmaktadır.  
 
Ancak 6-7 yıldır pek çok anakartta ethernet portu, grafik kartı ve ses kartı anakart üzerinde 
(on board) gelmektedir. Bu özellik, anakart üzerindeki karmaşayı ve bağlantı zorunluluklarını 
büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 
 
Resim: Aşağıda şu anda genel olarak kullanılan bir anakartın ana bileşenleri görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kodlayıcı Devreleri 
İçerik: Kodlayıcı devreleri belli bir fonksiyonu yerine getiren lojik devrelerdir. Aşağıdaki 
şekilde bir kodlayıcının genel gösterilimi görülmektedir. Bu devrenin çalışma mantığı ise 
şöyledir: 
 

A B F1 F2 F3 F4 
0 0 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 1 

 



Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi 2 adet giriş için kodlayıcının çıkışı 4 olmaktadır. N adet 
girişi olan bir kodlayıcının çıkışı 2n olmaktadır. Çıkışlardan sadece biri aynı anda 1 
olmaktadır. Hangisinin 1 olacağı ise girişteki koda bağlıdır.  
 
Resim:  
 

 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Adresleme 
İçerik: Belleğin (RAM) adreslenmesi adresleme yolları ile sağlanır. Bu sayede mikoişlemci 
hangi bellek gözüne bilgi yazıp bilgi çekebileceğini bilir. Adresleme byte üzerinden yapılır. 
Yani bellekteki her byte bilginin bir adresi vardır.  
 
Adresleme için kodlayıcı devresi kullanılır. Aşağıda bu devrenin oldukça basitleştirilmiş bir 
biçimi yer almaktadır. Şekile bakarsak 2 adet adresleme (A ve B) girişi ile 4 B 
adreslenmektedir. Bu adresleme yapılarak RAM’deki bellek gözlerine (byte) ulaşılmaktadır:  
 
Resim:  
 

 
 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Adresleme Kapasitesi 
İçerik: Bilgisayarların ilk dönemlerinde 16 bitlik adresleme yapılmaktaydı. Yani adresleme 
yolu 16 bitlikti. Bu ise 216 yani 64 KB maksimum RAM’in adreslenebileceği anlamına gelir. 
O dönemler için yeterli olan bu büyüklük daha sonraları yeterli olmadığında 24 bit ve daha 
sonra da 32 bit adreslemeye geçilmiştir. 
 



Adresleme yolunun kapasitesi yani kaç bitlik olduğu anakart üzerindeki RAM slotları ve bu 
slotların desteklediği RAM büyüklükleri ile karıştırılmamalıdır. Örneğin 32 bitlik adresleme 
yoluna sahip bir bilgisayarın anakartında 2 veya 4 adet RAM slotu bulunabilir. Bu slotlar 
örneğin SDRAM, DDR veya DDR 2 RAM olabilir. Yine bu RAM’leri hızları 400 MHz veya 
533 MHz desteğine sahip olabilir. Bu özellikler aslında anakart üreticilerinin anakartı 
üretirken gereken özellikleri belirleyip ona göre üretim yapması ile ilgilidir.  
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: USB (Universal Serial Bus) haberleşmesi 
İçerik: USB 1.0 ve 1.1, temelde USB adı verilen özel bir bağlantı biçimi üzerinde 12 Mbps 
transfer hızı ile yapılan bilgisayar ile çevre birimler arasındaki bir seri haberleşme biçimidir.  
 
USB 2.0 ile tranfer hızı, 480 Mbps’a çıkmıştır. USB kablosu içinde 4 kanal bulunur. 2 tanesi 
veri, 1 tanesi 5 V bir tanesi de toprak için kullanılır. Buna göre USB bağlantı ile 5 V ve 500 
mA’lik bir cihaz beslenebilmektedir. Bu özellik oldukça önemlidir. Bu sayede USB ile 
bağlanan cihazlar sadece USB kablo ile hem enerji almakta hem de veri alıp 
gönderebilmektedir. Bu şekildeki cihazlar arasında scanner’ların bir kısmı, webcam’ler ve 
oldukça önemli flash memory’ler sayılabilir. USB elbette harici CD Writer, DVD Writer ve 
harddisk gibi çevre birimler içinde kullanılabilmektedir.  
 
Bu standardın gelişmesi aslında yukarıdaki çevre birimlerin bilgisayara kolayca bağlanıp 
ayrılması dolayısı ile aygıtların dolaştırılabilmesini sağlamıştır. 
 
Resim: Aşağıda USB bağlantısının uluslararası sembolü görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart 
İçerik:  
 

ANAKART:  
Bilgisayarın elektronik parçalarının tümünün takıldığı , bağlandığı  elektronik  devredir. 

Başka bir ifadeyle devre elemanlarını üzerinde bulunduran (slot, soket, entegre, 
chip,genişleme yuvaları vs.) elektronik plakettir. Ayrıca üzerinde işlemcinin, çeşitli kartların 
takılacağı yuvalar; kasanın arkasına açılan kısmında fare,klavye,monitör vs. bağlama 
noktaları [port veya kapı] bulunur. Anakart, diğer aygıtlardan gelen kabloları üzerinde 
barındırdığı için bu adı almıştır.  



Son yıllarda işlemcilerin hızlanmasından sonra anakartların önemi arttı. Özellikle 
üzerinde bulundurdukları chipset'ler büyük önem taşıyor. Önemi, anakartların çoğu zaman 
markası yada modeli yerine üzerlerindeki chipset'in adı ile anılmalarından da anlaşılıyor. 
Birçok anakart aynı chipseti kullanmasına rağmen her birinin kendine has  özellikleri var. 
Anakart üzerindeki ön bellek miktarı,ön belleğin kullanım şekli,entegre edilmiş giriş-çıkış 
kartının hızı, desteklediği ram çeşidi ve önbellekleyerek kullanılabildiği  RAM miktarı, 
desteklediği veri transfer yolları, uyum sağladığı işlemci miktarı ve daha birçok teknik 
özellik kullanılan işlemci kadar önemli. Yetersiz bir önbellek sistemin performansını çok çok 
aşağılara çekmekte ve böylece yeterli performans almak mümkündür.  

SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart 
İçerik:  
 

Anakartlar özellikle pentium işlemciler çıktıktan sonra çok büyük değişikliklere 
uğradılar. Anakart üzerine takılan kartların,hem anakart ile haberleşmeleri hem de fiziksel 
boyutları açısından oturtulmaya çalışan standartlardan ISA ve  PCI  tüm anakartların 
vazgeçilmez parçaları. 

Modelleri: LX,ZX,EX,BX 
Markaları: Azza, Gigabyte, Creative, Asustek, Sis vs. 
ISA(Industry Standart Architecture): Standart endüstri mimarisi. Genelde 

anakartların  güç kaynağına en uzak noktalarında bulunan siyah, uzun kart yuvalarıdır. 
Yaklaşık on yedi yıldır kullanılan ve eski bir mimari olan ISA, yeni nesil birçok anakartta 
bulunmamaktadır. ISA standartına sahip kartların bulunması da hızlı ve sonsuz PCI 
modellerin tercih edilmesi sebebiyle gün geçtikçe zorlaşmaktadır. 1984 yılında  8 bit’lik ISA 
standardı, 16 bit’lik veri iletim değerine çıkarılmıştır. 

PCI(Peripheral Component Interconnet): Çevresel Bileşen Bağlantısı. 1993 yılında 
Intel tarafından geliştirilen PCI da, ISA gibi standart bir kart yuvasıdır. ISA slotların hemen 
yanında  ve beyaz renklidirler. PCI slotlar teoride 64 bit’lik bir değerde veri transferine 
olanak sağlarlar. Ama uygulamada oluşan uyumluluk problemleri sebebiyle 32 bit’lik veri 
yolu olarak kullanılırlar. Veri taşıma hızları 33 ya da 66 MHz’dir. 32  bit’te 33 MHz’lik bir 
PCI veriyolunun taşıma kapasitesi 133 Mb/sn’dir. PCI yuvaları da ISA gibi plug&play (tak 
ve çalıştır özelliği) desteğine sahiptir. Günümüzde ses kartları, modemler, tv kartları vs. 
bilgisayar veriyolunu ve slotlarını kullanırlar.  

 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Anakart 
İçerik:  

 

AGP(Advantage Graphics Port): Gelişmiş Grafik Portu. Sadece ekran kartları için 
tasarlanmış özel bir veri yolu mimarisidir. Grafik uygulamalarının gitgide artması, işlemci ile 
ekran kartları arasındaki iletişimin giderek daha hızlı olması gerekliliğini doğurmuştur. 
Bunun sonucunda grafik kartları ISA’dan daha gelişmiş bir veriyolu olan, fakat günümüzde 
kullanılmayan VESA standardına geçmişlerdir. VESA’nın da yetersiz kalması sebebiyle PCI 



veriyolu kullanılmaya başlanmıştır. PCI’ın da gelişmeler karşısında yetersiz kalması 1997 
yılında AGP veriyolunun tasarlanmasına yol açmıştır. AGP 32 bit genişliğindedir ve 66 MHz 
frekans hızına sahiptir. Bu değerler 266 Mb/sn’lik veri transfer hızına erişmesine olanak 
tanır. Ayrıca özel bir sinyalleşme metodu ile bu hız 2 hatta 4 katına çıkabilir. 2*AGP(2 kat 
hızlı) standardında veri akış  hızı 533 Mb/sn’dir. 4*AGP(4 kat hızlı) portu ise 1 Gb/sn hıza 
erişebilir. 

 

SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Portlar 
İçerik:  
 

Portlar: Kasanın arkasında bulunan fare, klavye, yazıcı, tarayıcı gibi bileşenlerin 
bağlandığı girişlerdir. Bunları seri ve paralel portlar, PS/2 klavye ve fare portları ile  USB 
portu olarak sıralayabiliriz. Seri port, diğer bir deyişle “com portu” harici modemlerin 
bağlanmasında kullanıldığı gibi fare girişinin yapılmasında da görev alabilir. Paralel port 
yazıcı ya da tarayıcı gibi bileşenlerin bağlanmasında görev alırken, PS/2 klavye ve fare 
portları da isminden anlaşılacağı üzere klavye ve fare bağlantıları için kullanılır. Bir paralel 
bağlantının veri aktarma hızı seri bağlantı noktasının hızından on kat daha fazladır. Bu farkın 
sebebi seri iletimde birçok kontrol biti kullanılması ve bunun veri iletimini yavaşlatmasıdır. 
Ancak seri iletimin amacı daha az iletken gerektirmesidir. Bu sayede daha ince, ucuz ve 
dayanıklı kablolar kullanılabilir. Yani uzak bağlantılar seri iletimde paralel iletimden daha 
kolay gerçekleşir. 

 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Portlar 
İçerik:  
 

 Son yıllarda gerçekleştirilen USB(Universal Serial Bus/Evrensel Seri Veri Yolu) ise 
hemen hemen tüm harici bileşenlerin bağlanmasında kullanılabilir. Yeni yeni yaygınlaşmaya 
başlayan USB portunun seri ve paralel portlardan üstünlüğü daha hızlı olmaları ve cihazların 
üzerinde bulunan USB yuvaları sayesinde birden çok cihazın aynı anda kullanımına izin 
vermesidir. (USB yazıcının arkasındaki girişe USB portunu kullanan bir tarayıcıyı bağlamak 
gibi.) Bunların dışında anakart üzerine  entegre olan ekran kartı, ses kartı gibi bileşenlerin 
bağlantıları da birer porttur. Ayrıca CD-ROM sürücüler ve sabit diskler IDE  portunu 
kullanarak anakart üzerine bağlanırlar.  

Yonga Seti(Chipset): Tüm emir ve veri transferleri bütününün oluşturduğu trafiği 
denetleyen çiplerdir. Anakartın iyi ya  da kötü  seçilmiş olması halinde performansı çok ciddi  
şekilde etkileyecek birkaç parçadan biridir. Zaten anakart isimleri bu sebeple barındırdıkları 
yonga setinin ışığında anılır(Intel 430tx gibi). 

 
 
 
 
 
 



SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolları ve Teknolojileri 
İçerik:  
 

a) Bus Terminolojileri ( Veri yolu Terminolojileri) 
 
Bandwidth (Band Genişliği): Bu ölçü birimi Bus’ın bir anda taşıyabileceği bilgi miktarını 
belirtir. 
 
Bus Speed (Veri yolu Hızı): Bilgilerin kanallardan transfer hızını gösterir. Bu ölçü 
bilgisayarların saat hızı ile etkileşimli olarak belirlenmektedir. Saatin hızlı çalışması 
durumunda veri yolu hızı bilgisayarı yavaşlatan bir faktör olarak ortaya çıkabilir. Bazen hızlı 
bir işlemci seçmektense hızlı bir anakart seçmek sistem performansı açısından daha iyi bir 
seçim olabilir. 
 

b)ISA 
 
Verilerin bilgisayarı oluşturan parçalar arasında 16 bit olarak dolaşmasına ISA ( 

Industry Standart Architecture) denir. Bus hızı 8 MHZ’dir. IBM firmasının geliştirmiş olduğu 
bir standarttır. IBM ücretsiz olarak bu standardı dağıttığı için diğer firmalar tarafından da 
benimsenmiş ve bu standartta bir çok genişleme kartı (ses kartı, ethernet kartı) üretilmiştir.  

 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolları ve Teknolojileri 
İçerik:  

 

c)MCA  
 
Bus hızı 10 MHZ’dir ve bus genişliği de 32 bittir. Ayrıca MCA standardına uygun 

kartlar kolayca kon figüre edilebiliyordu. Ama MCA’nın hem ISA ile uyumlu olmaması hem 
de IBM’ in bu yeni teknolojinin lisansı için ücret talep etmesi bu mimarinin piyasada kabul 
görmemesine neden oldu.  

 

d)EISA 
 
Teknolojik gelişme içerisindeki IBM’ in rakipleri, Compaq başta olmak üzere diğer 

firmalar da kendi mimarilerini ürettiler ve yeni ürünlerinin ismi de EISA (Extended –
geliştirilmiş Industry Standart Architecture) olarak adlandırıldı. İsminden de anlaşılacağı 
üzere yeni ürün ISA’nın geliştirilmişi ve ISA ürünleri ile uyumlu idi. Ayrıca MCA’nın üstün 
özelliklerinin hepsini üzerinde bulunduruyordu. 

 



EISA da ISA gibi 8 MHZ’ de çalışır ama 32 bitlik bir bus’tır. EISA uyumlu kartlarda 
jumperr, Swicth kullanmadan yazılım yoluyla kolayca kurulabiliyordu. 
 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolları ve Teknolojileri 
İçerik:  
 

e)PCI  
 
PCI’ın üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz: PCI işlemciden bağımsız bir yapıdadır. 486 

ve Pentium işlemcileri kadar Power PC ve Alpha işlemcilerini kullanan bilgisayarlarda bile 
kullanılabilir. PCI’da bus’taki veri aktarımı sırasında işlemci başka işler yapabilir. 5 ve 3.3 
volt çalışan anakartları destekler. Orijinali 33 MHZ’dir. Sonradan 66 MHZ’e yükseltilmiştir. 
32 ve 64 bit olarak kullanılabilir. 33 MHZ’ de 133 MBps, 66 MHZ’ de 64 bitte 528 MBps 
bilgi transfer hızı sağlar. 

 

f)AGP 
 

AGP (Accelerated Graphics Port) 132 MBps süratle bilgi transferine izin veren, 
özellikle 3D çalışmalarında kullanmak amacı ile geliştirilen bir kart bus yapısıdır. Bu sayede 
ekrandaki kare atlamaları yok denecek kadar azaltılmıştır. 

  
AGP Pentium II’nin SEC kartuşu ve memory’ler arasında direk bir erişim yolu 

kullanarak 265 MBps süratine erişebiliyor.   
 
 
SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Yolları ve Teknolojileri 
İçerik:  
 

g) PCMCIA 
 
PCMCIA kart özellikle laptop ve notebook bilgisayarlar için geliştirilen adaptörleri 

kredi kartı boyutunda olan bir bus yapısıdır. 16 bit olarak çalışır ve tek bir IRQ kullanır. 3 tipi 
vardır. Tipler kalınlıklarına göre: Type1 3.5 mm, Type2 5mm, Type3 10.5 mm’dir. 
PCMCIA’ın bir yeni sürümü denilebilecek PC CARD diye adlandırılır ve 33 MHZ’de 32 bit 
çalışır. PCMCIA 5 volt kulanırken PC CARD 3.3 volt kullanmaktadır. 

 
Type1 modem ve ethernet kartı olarak kullanılır. 
Type2 RAM olarak kullanılır. 
Type3 HDD olarak kullanılır. 
Genel özellikleri: 

• Bilgisayar açıkken kartlar takılıp çıkarılabilir, hemen aktif hale gelirler. 



•  Soket servis adı verilen özel bir yazılım ara yüzü ile Intel mimarisini üstün bir 
düzeyde destekler.  

• Card Identification Structure (CIS) sayesinde diğer aygıtlar kartı daha hızlı ve iyi bir 
şekilde algılar böylece kullanıcıya da çok yük düşmez. 
  

 
 
ÇALIŞMA SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. Kuzey ve güney köprüleri nedir? 
            Mikroişlemci içinde iletişim yollarının bağlantısı oldukça önemli ve zordur ancak 
bağlantının anakart üzerindeki uzantıları çok fazla çevre birimi işin içinde olduğundan iyice 
karışıklaşır. Bu karmaşayı önlemek için anakart (mainboard) üzerinde 2 adet köprü görevi 
gören geçiş noktası oluşturulmuştur. Bu köprülerin mikroişlemci ile RAM arasındaki olanına 
Kuzey Köprüsü diğerine Güney Köprüsü denilir. 

 
2. FSB ne demektir ve neden önemlidir? 

           Kuzey köprüsü ile mikroişlemci arasındaki veri yoluna özel bir isim verilir: FSB (Front 
Side Bus) Anakart türlerine göre bu yolun hızı değişir: 800 MHz, 667 Mhz veya 533 Mhz 
gibi. 

 
3. Kodlayıcı ne demektir, anlatınız. 

           Kodlayıcı devreleri belli bir fonksiyonu yerine getiren lojik devrelerdir. 



 
BİLGİSAYAR DONANIMI 

 
7. HAFTA 

 
 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Harddiskler 
• SCSI Harddiskler 
• Seri Haberleşme 
• Paralel Haberleşme 
• PATA Harddiskler 
• SATA 
• RAID 

 
 
 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Harddiskler 
İçerik: IBM’in PC’si (Personel Computer) ilk piyasaya çıktığından beri harddiskler, 
bilgisayarlar için önemli bir bileşen olmuştur. Harddisk, bilgisayar için elektrik kesildikten 
sonra da bilgilerin tutulduğu genel amaçlı bir depolama elemanı olarak  işlev görür. Ancak 
bilgisayarın çalışması için komutların ve verilerin tutulduğu ve mikroişlemciye gönderildiği 
bellek (RAM) ile karıştırılmamalıdır. RAM’deki bilgi elektrik kesildikten sonra kaybolmakta 
ve bilgisayar tekrar açılıdığında içindeki bilgi yeniden yüklenmektedir. 
 
Bu nedenle harddiskler oldukça önemlidir. Yaptığımız çalışmalar, eski dosyalar ve 
programlar hep harddiskte tutulur. Elektrik düğmesine basılıp bilgisayara enerji verdiğimizde 
bilgisayar işletim sistemi adı verilen genel programı harddiskten RAM’e yüklemeye başlar. 
Mikroişlemci ise RAM’e gelen verileri ve komutları kullanarak yapılması gerekenleri yapar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resim:  

 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Harddiskler 
İçerik:  
 

 
 
 

Hard Disk ler 1950 li yıllarda geliştirilmiştir. İlk zamanlar 20 inç çapında ve sadece birkaç 
Megabyte’lık bilgi depolama kapasitesine sahiptiler.   Orjinal olarak “sabit disk” olarak 
adlandırılmakla birlikte daha sonraları Floppy disklerden ayırt edilebilmeleri için Hard disk 
olarak adlandırılmışlardır.  
 
Hard Disk’lerde performansı belirleyen iki ölçüt mevcuttur.  
 
Data Rate (Data Oranı): Hard disk in bir saniyede CPU’ya aktarabildiği veri miktarıdır. 5 ila 
40 Mega Byte lık oranlar yaygın olarak kullanılmaktadır.    
 
Seek time (Arama Zamanı): Arama zamanı CPu nun Hard disk ten bir dosya istediğinde bu 
dosyanın ilk Byte’ının CPU’ya gönderildiği zaman miktarıdır. 10 ila 20 milisaniye değerleri 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
 
İçerik:  
 

Sabit disk sürücü, bilgisayarın bilgi depolamak için kullandığı en temel birimdir. Sabit 

disk kapalı bir kutu içinde bilgisayarın içinde bulunmaktadır. Sabit disk sürücü, verileri bir 

dizi dönen magnetik yapraklarda magnetik olarak saklar. Her magnetik yaprakta okuma ve 

yazma işlemini yapan okuma yazma kafası vardır. Daha çok veri kaydedilir. Sabit disk 

taşınamaz.  

 Sabit disk, merkezlerinden geçen bir mil üzerine üst üste yerleştirilmiş plaklara benzer. 

Bu plaklar mil ile beraber belirli bir hızda dönerler ve bu sırada okunurlar veya üzerlerine 

yeni bilgiler yazılır. Erişim hızı ve kapasitesi diskete göre oldukça fazladır.  Günümüzde 

popüler sabit diskler 10GB, 15 GB, 20GB .. gibi kapasitelere sahiptirler.  Bilgiler hızlı bir 

şekilde yazılıp okunabilir.  

 Bir sabit diskin bir veriyi bulma hızının DÜŞÜK olması, o sabit diskin verilere ulaşma 

hızının YÜKSEK olduğunu gösterir. Örneğin, sabit diskteki okuma yazma kafası, bir veriye 

10 ms (mili saniye, 1 sn/1000)'de erişirse; aynı veriye 19 ms'de erişen sabit diske göre daha 

hızlı okuma yapmış olur.  

Sabit disklerin kapasitesi ne kadar büyük olursa o kadar çok bilgi saklanabilir. 

 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

Sabit diskler bilgisayarın ana kartına IDE (Integrated Drive Electronics), SCSI (Small 

Computer System Interface- skazi diye okunur) veya EIDE (Enhanced IDE, geliştirilmiş IDE) 

diye adlandırılan kablolarla bağlanırlar.  

       Sabit diskler C harfiyle temsil edilirler.  Diğer sürücüler varsa bu harfleri izler. Örneğin, 

ikinci bir harddisk ya da harddiskin ikinci bölümü varsa D'dir.  

        Sabit diskler zamanla dolar. Bazı dosyaları silmek gerekir. Silinecek dosyaları rastgele 

seçmemek; bilinçli olarak yapmak gerekir. Bazı dosyalar yedeklendikten sonra silinebilir.  

Bazı dosyalar sıkıştırma programları ile sıkıştırılarak daha az yer kaplamaları sağlanır.  



Sabit diski ana karta bağlamak için kablolar kullanılır. Bunlar: 

IDE (Integrated Drive Electronics)  

SCSI (Small Computer System Interface)  

EIDE (Enhanced (geliştirilmiş IDE) 

 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

 
 

Veri ortamı metal olması nedeni ile “hard(sert)” veya taşınamaması nedeni ile 
“fixed(sabit) disk” olarak adlandırılır.  Bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu yerdir. Görevi, 
sayısal sinyallere çevrilmiş bulunan verileri manyetik ortamda saklamaktır. Bu işlemi yapan 
eleman ise okuma-yazma kafası adı verilen elemandır.Data kablosu vasıtası ile bilgi 
alışverişi sağlanır. Harddiskin modeline ve kapasitesine göre kafa sayısı değişir. Harddiskin 
kapasitesi, kullanılan manyetik disklere(plakalara) bağlıdır.  

 

 
 

SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

 
 

 
Sabit 

Disklere Genel Bakış 
  
 
 
Sabit diskler üst üste 
konulmuş yuvarlak 
tabakalara benzeyen 
silindirlerden oluşur. Her silindirin alt ve üstünde okuma yazma kafaları vardır. Bu kafalar 
kafa hareketlendirici dediğimiz aygıtlarla ileri geri ilerler. Silindirler alüminyumdur. Bunlar 
üst üste konulur ve bir mil motor yardımıyla bunları çevirir. Yaklaşık devir dakikada IDE için 



5400, SCSI için 7200 civarındadır. Dönüş hızı arttıkça bilgi transfer hızı da artacaktır. 
Günümüzde bu devir sayısı örneğin seagate’te 10033 devirleri bulmuştur.  
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

 
 
 
 
 Şekilde bir silindir görünüyor. Sabit diskin içinde 
bu silindirlerden birden fazla bulunmaktadır. Sektör ve 
track kesişmeleri de disk üzerindeki adresleri belirtir. 
Sektörler 512 byte büyüklüğündedir. 0 sayısı birinci 
adres olarak kabul edilir.  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Örnek adres: Cly 0 Sct 1 Track 34; anlamı 1.inci disk 2. sektör 35.inci izi işaret eder. İşletim 
sistemleri bir track üzerindeki ardışık sektörleri bölünemez olarak görür.  
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

 
 Genelde sabit disklerde 4 sektör bir cluster eder. Buda 2048 byte eder. Bir bitlik bir 
dosya dahi bütün cluster’ı yani 2048 KB’lık alanı kaplar. Sabit diskte yer alan sektör, silindir, 
track gibi bilgileri BIOS’tan öğrenebiliriz.  
 
 Data transfer rate tanımı verilerin sabit diskten işlemciye aktarım hızını gösterir. 
Genelde MB/sn yada KB/sn cinsinden ölçülür. IDE sabit diskler 4 MB/sn, (daha hızlı olanları 
da vardır.) SCSI’ler ise 20 MB/sn hızındadır. Tabi ki bu hız bus hızları ile doğrudan 
alakalıdır. ISA bus 8 MB/sn olduğu için SCSI disklerin bu busları kullanmasında hiç bir 
anlam yoktur. Bunun için SCSI sabit diskleri PCI genişleme kartlarını kullanır. PCI genişleme 
kartları ile kullanıldıkları için hızları IDE’lere göre çok daha fazladır. 



SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Sabit Disk Sürücü 
İçerik:  

 
a)  IDE (Integrated Device Electronics) 

 
 IDE aynı zamanda ATA (Advanced Technology Attachment) olarak ta bilinir. İlk defa 
Compaq, Western Digital ve Conner tarafından ilk defa üretilmiştir. IDE ara yüzleri anakartın 
üzerindedir. Bir ara yüze master/slave olarak iki disk bağlanabilir. Master işletim sisteminin 
bulunduğu disk olmak zorundadır.  Master/slave ayarlamaları diskin üzerindeki jumperların 
yer değiştirmesi ile yapılmaktadır.  
 

CD-ROM’larda IDE controller 
da slave olarak yer alır. 40 pinlik 
tek bir kablo kullanılır. ISA 
buslarda çalışabilir. Kısaca IDE 
özellikleri şöyle özetlenebilir: 
 

• PC komutları herhangi bir 
controller çeviricisine gerek 
duymadan direk disk 
üzerinde icra edilir. 

• Data encoding (kodlama) 
ve decoding 
(çözümleme)disk üzerinde 
yapılır. 

• 40 Pin tek bir kablo kullanır.  
• Kapasiteleri gelişen teknoloji ile günden güne büyümektedir.  
 

 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SCSI Harddiskler 
İçerik:  

b) SCSI Harddiskler 
 
 
SCSI ya da Small Computer Systems Interface harddiskler server bilgisayarlarda kullanılan 
üstün performanslı harddisklerdir. Bu harddiskler, paralel iletişime ve yüksek dönüş hızına 
sahiptir. Örnek vermek gerekirse PATA ve SATA harddiskler 7200 rpm (round per minute - 
dakikadaki dönüş sayısı) iken SCSI harddiskler 15.000 rpm olabilmektedir. Ancak oldukça 
pahalı olmaları nedeniyle yüksek performans gerektiren server’larda tercih edilmektedir. 
 
 
 
 



Resim : 
 

 
 
 

 SCSI (Small Computer Systems Interface) 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
İçerik:  

 SCSI bir genişleme sistemidir. Diğer arayüzlerden en büyük farkı ise paralel formatta 
çalışması, yani bilgilerin bir anda gönderilmesidir.  
 
 Bir SCSI arayüzde paralel formatta 7 tane aygıt arka arkaya bağlanabilmektedir. Bu 
aygıtlar arasındaki bilgi akışı işlemciyi meşgul etmez. 50 pinlik bir kablo ile birbirlerine 
bağlanırlar. Internal aygıtlarda tek bir kablo kullanılır. External aygıtlarda ise bir kablo giriş 
diğer kablo ise bir sonraki aygıta çıkış için kullanılır. Zincirin başı ve sonu her zaman 
sonlandırılmalıdır. Bir disk alındığında default zaten sonlandırılmıştır; eğer ikinci bir aygıt 
bağlanacaksa ilgili sonlandırıcı kaldırılır.  
 
  
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SCSI Harddiskler 
İçerik:  

 
SCSI sadece diskler için bir çözüm değil backup üniteleri, scanner, printer, CD-ROM gibi 

cihazlar içinde bir çözüm üretmektedir.  Aşağıdaki şekil ile SCSI controller’ın çalışma 
mantığı anlatılmaya çalışıldı. SCSI sisteminin özelliklerini kısaca özetlersek: 
 

• PC komutları controller’da SCSI bus komutlarına çevrilir ve SCSI bus komutları 
diskte Hard disk komutlarına çevrilir. Bu çift çevrim SCSI arayüzü en çok zorlayan 
unsurdur. 

• Data encoding ve decoding sabit diskte yapılır. 
• Data ve komutlar 50 pin tek bir kablo kullanır. 
• Değişik aygıtlar kullanılabilir. 
• Disk büyüklükleri IDE disklere göre çok daha fazladır. 
• Ortalama hız 20 MBps civarındadır. 
• ISA ve PCI buslarda çalışabilir. 



Resim : 
 

 
 
 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Paralel Haberleşme 
İçerik: İletişimi hızlandırmak için geliştirilen iletişim yöntemidir. Bilgiler yanyana dizilmiş 
kablolardan gönderilir. 
Manyetik bir disk üzerinde bilgilerin (sıfır veya bir) yerleştirilmesi esasına dayanan 
harddiskler genelde bağlantı biçimine göre ayrılırlar: IDE (PATA), SCSI ve SATA. Bu 
bağlantı biçimlerini incelemeden önce paralel ve seri haberleşme üzerine bilgi vermek yerinde 
olur: 
 
Aşağıdaki şekil aslında paralel haberleşmenin ne olduğunu güzel bir şekilde anlatmaktadır. 8 
bitlik bilgi, aynı anda karşı tarafa aktarılabilmektedir: 
 
Resim:  

 

 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Seri Haberleşme 
 
İçerik: Bilgilerin arka arkaya gönderildiği iletişim türüdür. Örneğin telgraf ve fax/modem. 
Bilgiler tek bir kablo üzerinden gönderilir. Aynı anda tek bir kod gönderilebildiği için iletişim 
yavaş olur. 

 



Aşağıdaki şekilde ise seri haberleşme görülmektedir. Bu haberleşme şeklinde tek bir kanal 
vardır ve bilgi bu kanaldan tek tek aktarılmaktadır. Bu durumda 8 bitlik bilgi paralel 
haberleşmede tek seferde aktarılabilirken seri haberleşmede 8 saat darbesi gerekir. Elbette 
haberleşmenin temel bileşenlerine ve kontrol birimlerine burada girmiyoruz: Hatayı 
belirlemek için kullanılan eşlik bitleri, başlangıç bitleri ve bitiş bitleri gibi. 
 
Resim:  
 

 
 
 
 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Paralel ve Seri Haberleşmenin Karşılaştırılması 
İçerik: Paralel ve seri haberleşmenin karşılaştırılması kabaca şu şekilde verilebilir: 
 

Paralel Haberleşme Seri Haberleşme 
Aynı anda aktarılan bilgi 
sayısı fazla olduğundan daha 
hızlıdır. 

 

Her bilgi için bir kanal 
olduğundan bilgi aktarılan 
kablo çok kalındır ve daha 
fazla enerji harcanır. 

Kablo daha incedir, bu 
nedenle uzak mesafe 
haberleşmelerde maliyeti 
düşürmek için seri 
haberleşme tercih edilir. 

 
 
 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: PATA Harddiskler 
İçerik: Bilgisayarın anakartı üzerine IDE (Integrated Device Electronics) veri yolu olarak 
bilinen slotlar bulunur. Bu slotlar PATA (Parallel Advanced Technology Architecture) 
harddiskler ve CDROM/DVDROM (veya yazıcılar) için kullanılır. Haberleşmenin paralel 
olduğu, IDE slotun içindeki pinlerin çokluğundan da belli olur. Floppy disk (Disket sürücü 
içinde yine IDE veri yoluna benzer bir slot bulunur ve bu haberleşme şekli de paraleldir. 
Dolayısı ile bu bağlantıların kabloları oldukça kalındır. 
 
Diğer taraftan harddiskler uzunca bir süre IDE bağlantı biçimi ile anakarta bağlandılar ve 
Paralel ATA adı verilen bir standart ile bilgisayarla haberleştiler. Birden fazla harddisk 
bağlandığında kablo karmaşası ve zorluğu uzunca bir süre devam etti. Ayrıca harddisklerin 
hangi önceliğe sahip olduğu da (master ve slave) belirlenmesi gereken bir sorundu. Bugün 



hala harddisklerin bir kısmı PATA’dır. Ancak bu sorunlar SATA bağlantı biçimi ile aşılmaya 
çalışılmaktadır. 
 
Resim: Aşağıda bir IDE bağlantı kablosu görülmektedir: 

 

 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SATA 
İçerik: Serial ATA olarak anılan SATA (Serial Advanced Technology Architecture) son bir 
kaç yılda gelişen harddisk veri haberleşme biçimidir. SATA isminden de anlaşılabileceği gibi 
bir seri haberleşmedir. Bu nedenle kabloları oldukça incedir. Ayrıca SATA slotlarının küçük 
olması anakart üzerine çok sayıda yerlestirilebilmesine ve bunların numaralabilmesine imkan 
vermektedir. Bu sayede harddisklerin hangilerinin öncelikli olduğu (master) kolayca bu 
numaralarla belirlenebilir. 
 
Seri haberleşme olmasına rağmen SATA’nın PATA’dan daha hızlı olduğunu görüyoruz. 
Bunun nedeni SATA’da veri aktarımının daha yüksek saat frekasında olması veya diğer bir 
deyişle bunu yapabilecek teknolojiye sahip olmasıdır. En hızlı PATA’da (Ultra ATA/133) 
veri aktarımı 133 MB/s iken bu hız SATA’da 300 MB/s şeklindedir. 
 
Resim: Aşağıda bir SATA bağlantı kablosu görülmektedir: 
 

 
 



 
 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID Özelliği 
İçerik: Server (Sunucu) bilgisayarlar normal masaüstü bilgisayarlardan farklı bir amaç için 
kullanılır. Bu bilgisayarlar, internet hizmetlerini yerine getirmek için kurulmuş belli bir 
kuruma sürekli hizmet vermekle görevli bilgisayarlardır. Bunlar DNS, DHCP, web veya file 
server olabilir. Bu bilgisayarların sürekli hizmet vermesi demek günde 24 saat, haftada 7 gün, 
yılda 365 gün açık kalması anlamına gelir. Bu nedenle özel olarak tasarlanmış dayanıklı ve 
üstün performanslı olmaları gerekmektedir.  
 
Ancak ne kadar iyi tasarlanmış olurlarsa olsunlar bozulma ihtimalleri her zaman mevcuttur ve 
bozulma bu bilgisayarlarda en istenmeyen şeydir. Bu hem hizmetin durmasına hem de 
verilerin kaybolmasına sebep olur. Bu nedenle harddisk düzeyinde bir çeşit yedekleme  
yapılması düşünülmüştür. Bunun anlamı harddisklerden biri bozulduğunda sistem geri kalan 
harddisklerle devam edebilmekte bu da hem hizmetin durmamasına ve hem de harddiskin 
bozulmasından sonra önlem alınması için zaman kazandırmaktadır. İşte bu yedekleme 
işlemine RAID (Redundant Array of Independent Disks) denilir. 
 
 
SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID Özelliği 
İçerik: Server (Sunucu) 

RAID DAT, DLT gibi bir yedekleme teknolojisidir. Aynı zamanda sistem 
performansını büyük ölçüde arttırır. DAT ve DLT’ de bilgiler sistem dışında online olarak 
erişilemeyen bir yerde saklanmaktadır ve yedekten bilgilerin geri dönülme zamanı oldukça 
uzundur. RAID teknolojisi ile bilgiler sistemde bulunan HDD’ lerde iki farklı kopya halinde 
bulunur ve HDD’ lerden birinin zarar görmesi durumunda kolayca ve çok hızlı bir şekilde 
bilgiler geri getirilebilir. Ancak sadece HDD’ ler korunduğu için yangın deprem gibi felaket 
durumlarında RAID teknolojisinin bir avantajı olmayacaktır.  RAID teknolojisi PCI RAID 
kontroller kartıyla yapılmaktadır. SCSI teknolojisindeki gibi; ama sadece HDD’ ler RAID 
kontroller kartına takılır. 
 
 
SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID Türleri  
İçerik: Çok değişik RAID türleri olmakla beraber en çok kullanılan 3 tanesi şöyledir: 
 

1. RAID 0 
2. RAID 1 
3. RAID 5 

 
 

RAID0 ( Stripe Set Without Parity ) 
 

RAID teknolojisinde kullanılan en 
düşük seviyedir. Hata toleransı sağlamaz, 



yani sistemde kullanılan disklerden birinin bozulması durumunda tüm bilgiler kaybolacaktır 
ve yedekten geri dönülecektir. Bilgiler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi sistemde kayıt 
edilirken tüm disklere paylaştırılarak stripe ( şerit ) şeklinde  kayıt edilir. Böylece aynı anda 
sistemdeki tüm disklerin R/W okuma/yazma kapasiteleri kullanılır ve tek bir HDD’ e oranla 
hızlı bir okuma/yazma işlemi gerçekleştirilir. Disk sayısı arttıkça hız artar. Maksimum disk 
sayısı 32 adettir. MS Windows NT Workstation ve Server işletim sistemlerinin ikisinde de 
desteklenir.  
 
 
 
RAID 0, aslında yedekleme özelliğine sahip değildir. Bu RAID türünde, sadece fiziksel olarak 
ayrı harddisklerin birleştirilmesi tek bir harddisk gibi kullanılması amaçlanmaktadır. Örneğin 
2 adet 80 GB harddiskimiz var ise bunlar RAID 0 (Buna şeritleme de denir) yapılarak 160 
GB’lık tek drive olarak kullanılabilir. 
 
 
 
SLAYT 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID Türleri  
İçerik: RAID 1 
 
RAID 1 de ise harddiskler 2’ye ayrılır ve tüm verilerin 2 kopyası oluşturulur. Bu nedenle bu 
RAID biçimine de aynalama (mirroring) denir. Örneğin 4 adet 160 GB harddiskimiz var ise 2 
tanesi veriler için kullanılırken geri kalan 2 tanesi öbürünün aynısı olarak yedeklenir.  
 

 
RAID1( Disk Mirroring or Disk Dublexing ) 

 
RAID1 sisteminde bilgiler iki farklı HDD’ te saklanmaktadır. Yani bilgiler sisteme 

yazılırken iki defa yazılmaktadır. Dolayısıyla yazmada bir yavaşlık getirecektir. Kullanılan iki 
yöntem vardır. Disk Mirroring ( Disk Aynalama ) HDD’ te bulunan bir bölümün ( patition ) 
başka bir HDD’ te de bulundurulması. Pek kullanımayan bir sistemdir. MS NT Server işletim 
sistemi desteklemektedir MS NT Workstation desteklemez.  
 
 
SLAYT 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
İçerik:  
 
 

Disk Dublexing ( Disk Çiftleme ) bir HDD’ te bulunan tüm bilgilerin aynı büyüklükte 
başka bir HDD’ te de bulundurulmasıdır. Böylece birbirinin aynısı olan iki HDD’ miz 
olacaktır. Herhangi bir nedenle birinde bir 
problem meydana geldiğinde sistemde 
hiçbir şekilde aksama olmayacak çalışmaya 
devam edecektir.  Aşağıdaki şekilde de 
gördüğünüz gibi birden fazla disk çiftleri 
oluşturulabilir. Ancak maliyet açısından 



oldukça pahalı bir sistem olduğu için genelde database bulundurmayan sistemin sürekli 
çalışması gereken serverlarda kullanılır. ( Firewall gibi ) MS NT Server destekler MS NT 
Workstation desteklemez. 

 
 
 
Genellikle RAID 0 ve 1 tek başlarına kullanılmak yerine beraber kullanılır. Bu türdeki 
RAID’lemeye de RAID 0+1 veya RAID 10 denilir. Örnek vermek gerekirse 6 adet 80 GB 
harddiskimizin olduğunu varsayalım: RAID 0+1 yapıldığında 240 GB veriler için bir 
harddiskimiz (partition) olurken geri kalan 240 GB diğerinin yedeği olarak kullanılır. 
 

 
 
SLAYT 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID 5 
İçerik: Server’larda en çok kullanılan RAID türü ise RAID 5’tir. Bu RAID türünde en az 3 
harddisk olmak zorundadır. Harddisklerin 1 tanesi her zaman hata belirleme için kullanılır 
ama bu sabit bir harddisk olmaz. Aslında veriler ve hata belirleme işlemleri (eşlik bitleri) tüm 
harddisklerde olur. Bu nedenle bir harddisk bozulduğunda diğer harddisklerle sistem devam 
eder. Harddisklerin tümü RAID 0 a benzer bir şekilde birleştirilir ve tek partisyonmuş gibi 
işlev görür. 
 
RAID yapma genelde server bilgisayarların haricinde pek tercih edilmez. Çünkü hem 
harddisklerin bir kısmını kullanamazsınız hem de RAID yapmak için RAID kartı adı verilen 
pahalı donanımlara ihtiyaç duyulur. Aslında yazılımsal olarak da RAID yapılabilir (İşletim 
sistemi düzeyinde örneğin linux veya özel yazılım programları ile) ama bu performans 
düşmelerine sebep olacağından pek düşünülmez. Bu nedenle RAID kartı (RAID Controller) 
adı verilen hesaplama gücü yüksek donanım elemanları kullanılarak RAID işlemi yapılır. 
 
Resim: Aşağıda SATA harddiskler için bir RAID kartı görülmektedir: 
 

 
RAID5 ( Stripe Set With Parity ) 

 
 
 
 
 
 



SLAYT 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: RAID 5 
İçerik:  

 
RAID5 teknolojisi RAID0 teknolojisinde kullanılan R/W mekanizmasına hata 

toleransı eklenmiş halidir. Yani bilgiler yazılırken yine sistemdeki tüm HDD’ lere 
paylaştırılarak yazılır.  Ek olarak her şeritin ( stripe) kendine ait eşlik ( parity ) bilgisi de aynı 
şeritte yer alır. Aşağıdaki şekilde de görebileceğiniz gibi, şeritlere ait eşlik bilgileri tüm HDD’ 
lere matematiksel bir işlemle dağıtılmaktadır. Ve sonuç olarak bu eşlik bilgileri sayesinde 
eğer HDD’ lerden biri bozulursa sistem çalışmaya devam edecektir. Herhangi bir bilgi kaybı 
olmayacaktır. Eğer aynı anda sistemde bulunan 2 HDD bozulursa tüm bilgiler kaybolacak ve 
bu durumda da yedekten geri dönülecektir. 
 

Maksimum birbiriyle aynı boyutta 32 HDD kullanılabilir. ( Aynı marka olmasına özen 
gösterin ) MS NT Server destekler MS NT Workstation desteklemez. Genelde database 
bulundurulan sitemlerde kullanılır. ( Mail Server, SQL Server gibi ) 
 

 
 

 
ÇALIŞMA  SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. Paralel haberleşme ile seri haberleşme arasındaki farkları anlatınız. (Tablo halinde 
verilmiştir) 

 
2. SATA harddisklerin üstünlükleri nelerdir? 

            Seri haberleşme olmasına rağmen SATA’nın PATA’dan daha hızlı olduğunu 
görüyoruz. Bunun nedeni SATA’da veri aktarımının daha yüksek saat frekasında olması veya 
diğer bir deyişle bunu yapabilecek teknolojiye sahip olmasıdır. En hızlı PATA’da (Ultra 
ATA/133) veri aktarımı 133 MB/s iken bu hız SATA’da 300 MB/s şeklindedir. 

 
3. RAID 0+1 ne demektir? 

          Genellikle RAID 0 ve 1 tek başlarına kullanılmak yerine beraber kullanılır. Bu türdeki 
RAID’lemeye de RAID 0+1 veya RAID 10 denilir. Örnek vermek gerekirse 6 adet 80 GB 
harddiskimizin olduğunu varsayalım: RAID 0+1 yapıldığında 240 GB veriler için bir 
harddiskimiz (partition) olurken geri kalan 240 GB diğerinin yedeği olarak kullanılır. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

8. HAFTA 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 

• Kesmeler 

• Kesme Hizmet Programı 

• Kesme Çakışmaları 

• Komut Çevrimi 

• Komutların İşletilmesi 

• Komut Çevrimi Aşamaları 

• İş Hattı Tekniği 

• İş Hattı Süreci 

• Komutların Tamamlanması 

• İş Hattı Tekniğinde Performans Artışı 

 
 
SLAYT   2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesmeler 
İçerik: Kesmeler (Interrupt)  

 

Mikroişlemci, komutları sırası ile işlerken dışarıyla bilgi alışverişi yapar. Örneğin klavyeden 

girilen bilgileri okur ve yorumlar, printer gibi cihazlara bilgi gönderir. Ancak çevre birim 

adını verdiğimiz bu cihazların hiç biri mikroişlemcinin hızında çalışamaz. Bu nedenle 

mikroişlemcinin, bu birimleri sürekli kontrol etmesi gereksizdir ve performans kaybına neden 

olur. Bunun yerine bu birimler ile etkileşime geçmek gerektiğinde mikroişlemciye o cihaza ait 

kesme gönderilir. 

Kesmeler bir programın daha önemli başka bir görevin yerine getirilmesi için kesilmesine izin 

veren bir mekanizmadır. Bu görevler tuş takımından bir karakter okunması veya farenin yeni 



koordinatlarının alınması gibi işlemler olabilir. Kesmeler tarafından idare edilecek olaylar 

sadece donanım tasarımcılarının hayal gücüyle sınırlıdır.  

SLAYT   3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesmeler 
İçerik:  

 

Kesmeler, bir başka fonksiyonun gerçekleştirilmesi için programın   

normal akışını değiştirmede kullanılır. (Örneğin bir veri iletişimi   

sisteminde bir mesaj alınınca veri aktarımını durdurmak için)  

Kesmeler iki ayrı tip formda bulunurlar. Yazılım ve donanım.   

Yazılım kesmeleri mikrokontrolcünün yerleşik kesme kapasitesi   

bulunmadığı durumlarda kullanılır. Öte yandan donanım kesmeleri,   

mikrokontrolcüye yerleştirilmiş tüm kontrol mekanizmalarına sahiptir.  

Bir yazılım kesmesi, tüm yazmaçların statüsünden haberdar olma   

olanağı verdiğinden donanım kesmelerine göre daha avantajlıdır.   

Ancak port kullanılmadığında kesme yalnızca dış dünyaya erişebilir   

hale gelecektir. Öte yandan donanım kesmeleri, hızla hareket edebilirler. 

 

Kesme donanımsal olarak aslında mikroişlemcinin içindeki bir flip - flop’tan başka bir şey 

değildir. Bu flip - flop 1 olduğunda donanımsal kesme olduğu algılanır. Her çevre birimine ait 

bir kesme vardır. Bunları ayırmak için birer numara verilmiştir ve doğal olarak bu numaralar 

aynı olamaz. Yani mouse’ın kesme numarası ile klavyenin kesme numarası aynı değildir. 

 

Peki bu niye bu kadar önemli ? Eğer kesmeler oluşmasaydı, her programın bu olayları kontrol 

etmesi gerekirdi. Yazılım kendi çalışmasını kesip, giriş aygıtlarındaki verileri kontrol etmek 

zorunda kalacaktı. Kontrol edilecek verilerin ulaşma sıklığı az olmadığı sürece, tüm olayların 

yakalanma şansı böyle bir yöntemle oldukça düşük olacaktı. 

 

 
 
 
 

 



SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesme Hizmet Programı 
İçerik:  
 
Kesme Hizmet Programı 

Kesme hizmet programı kendisini tetikleyen kesme tarafından belirtilmiş olan uygun işlemleri 

gerçekleştiren bir prosedürdür. Kesme Hizmet Programı aynı zamanda kesme işleyici veya 

kesme programı diye de adlandırılabilir. 

Kesme geldiğinde mikroişlemci “Kesme Hizmet Programına Hazırlık Prosedürü”nü devreye 

alır. Bir kaç komut çevriminde (saat darbesi) tamamlanan bu süreç, o anda çalıştırdığı 

programa ait bilgileri yedeklemek ve geri dönüş adresini kaydetmek için kullanılır. Daha 

sonra da o cihaza ait yani o kesmeye ait “Kesme Hizmet Programı” adı verilen programı 

koşturur. Bu program, o cihaza ait (mouse, klavye, CDROM, monitör vs...) yapılması gereken 

işleri kapsar. 

 

SLAYT   5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesme Hizmet Programı 
İçerik:  

 

Ancak kesme hizmet programında neler yapılması gerektiğini işletim sistemi bilir. Daha 

doğrusu işletim sistemi eğer o donanımı tanımış ise ona ait kesme hizmet programını biliyor 

demektir. Bu konu işletim sistemi kurulurken çözülür. Bizim “driver” tanıtmak veya 

yüklemek adını verdiğimiz şey aslında o çevre birimine ait kesme hizmet programını işletim 

sistemine yerleştirmek demektir. Genellikle de kesme hizmet programını o birimi üreten firma 

yazar. 

Turbo C++’da Interrupt’ların Kullanılmasına Ait Örnek 

#include "stdio.h" 

#include "string.h" 

#include "dir.h" 

#include "dos.h" 

#include "conio.h" 

 



main(void) { 

  clrscr(); 

  struct REGPACK reg; 

  reg.r_ax = 0x1500; 

  reg.r_bx = 0x0000; 

  intr(0x2F, &reg); 

  printf("AX=%4XBX=%4X CX=%4X",reg.r_ax,reg.r_bx,reg.r_cx); 

  reg.r_ax = 0x150B; 

  reg.r_bx = 0x0000; 

  intr(0x2F, &reg); 

  if (reg.r_ax==0x0000 && reg.r_bx==0xadad) 

    printf(" CDROM SURUCUSU VARDIR! "); 

  else 

    if (reg.r_bx!=0XADAD) 

      printf("MSCDEX YUKLU DEGiL"); 

  printf("AX=%4X BX=%4X CX=%4X",reg.r_ax,reg.r_bx,reg.r_cx); 

} 

 
SLAYT   6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesme Hizmet Programı 
İçerik:  

Yukarıdaki örnekte 2Fh Interrupt’ının 1500h ve 150Bh Fonksiyonun kullanımı ve buların 

sonucunda elde edilen veriler gösterilmiştir. Burada 1500h fonksiyonu CD-ROM uzantılarının 

yüklenip yüklenmediğini, eğer yüklenmişse kaç sürücünün CD-ROM olduğunu belirler. 

150Bh fonksiyonu ise belirtilen sürücünün bir CD-ROM olup olmadığını kontrol eder. Ayrıca 

BX registerinin aldığı değere göre MSCDEX’in yüklü olup olmadığı anlaşılır.  

 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Kesme Çakışmaları 
İçerik: DOS ve Windows 95 işletim sistemleri döneminde, kesme konusu oldukça sorun 
yaratmaktaydı. Bunun nedeni eskiden bilgisayarlara çok fazla çevre birim takma ihtiyacının 
olmamasıydı. IBM’in PC’sinde sadece klavye ve ekran vardı. Sonra bu cihazlara mouse, 
printer, ses kartı, grafik kartı, ethernet kartı eklendi. Daha sonra da CDROM, DVDROM, CD 
Writer, DVD Writer, flash memory, harici diskler, webcam, hoperlör ve scanner gibi cihazlar 
geldi. Bu cihazların her birine birer kesme numarası verildi. DOS ve Windows 95 işletim 



sistemlerinde bu nedenle kesme çakışmaları olmakta ve olduğunda da çakışma konusu iki 
cihazdan biri çalışmamaktaydı. Bu tür çakışmalarda, cihazlara farklı numara vererek sorun 
çözülmekteydi.  
 
Bugün artık bu sorunlar genellikle olmamakta ve işletim sistemleri her cihaz için ayrı bir 
numarayı otomatik olarak vererek çakışmayı engellemektedir. 
 
 
SLAYT 8 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komut Çevrimi 
İçerik:  
 
 
Komut Çevrimi 

 

Mikroişlemcinin saat darbesi ile işlem yaptığı daha doğrusu saklayıcıların saat darbeleri ile 

tetiklendiği daha evvel anlatılmıştı. Saat darbelerinin frekansı ne kadar yüksek ise 

mikroişlemci o kadar hızlı işlem yapacak demektir. İşte bu saat darbeleri kullanılarak 

uzunluğu saat darbesi kadar olan bir dizi darbe üretilir: Bunlara komut çevrimi adı verilir. 

(Instruction cycle veya sadece cycle) Komut çevrimlerini T0, T1, T2, T3, ... şeklinde 

göstereceğiz. 

 

Saat frekansından farklı olarak komut çevriminin üretilmesinin nedeni komutların aslında 

komut çevrimlerine parçalanması ya da diğer bir deyişle bir komutun bir dizi komut 

çevriminden oluşan işlemlerden sonra tamamlanmasıdır. 

 

Bilgisayar bellekte bulunan veri ve komutların yerini takip etmek için postanedeki posta 

kutularına benzer bir şekilde adresler kullanır. Adres, işleme sırasında bellekte depolanan veri 

ve komutların bulunduğu yerin belirlendiği tek bir sayıdır. Bir karakteri işlemek için, 

işlemcideki kontrol birimi karakteri bulunduğu adresten bir yazaca yerleştirir. Bu komut 

çevriminin ilk adımıdır. 

 

 

 

 

 

 



SLAYT 9 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komut Çevrimi 
İçerik:  
 

Komut çevrimi, tek bir komutun işlenmesi için yapılan bir dizi adımdan oluşur. Komut 

çevrimi, bir işlemcide temel bir işlemin gerçekleştirildiği en kısa zaman aralığıdır.  

 

Komut çevrimi iki kısımdan oluşur: getirme çevrimi ve yürütme çevrimi. 

 

Getirme çevrimi: Getirme çevrimi sırasında kontrol birimi, ana bellekten bir komut getirir ve 

komutun ne anlama geldiğini deşifre eder.  

 

Yürütme çevrimi: Yürütme çevrimi sırasında aritmetik/mantık birimi komutu yürüterek veri 

üzerinde işlem yapar ve sonucu bir yazaca depolar. 

 

Aslında komut çevriminin detayları daha karmaşıktır, fakat buradaki anlatım genel bir sırayı 

göstermektedir.  

 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komutların İşletilmesi 
İçerik:  

Komutların İşletilmesi 

 

Mikroişlemcinin tüm komutlarının 4 komut çevriminde tamamlandığını varsayalım: Aşağıda 

böyle bir mikroişlemciye ait bir komutun işlenmesi sırasında neler olduğu genel olarak 

gösterilmektedir: 

 



 
 

 

SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komut Çevrimi Aşamaları 
İçerik: Yukarıdaki şekile yakından bakacak olursak komutun 4 komut çevriminde 
tamamlandığını ve her komut çevriminde mikroişlemci içinde bir takım işlerin yapıldığını 
görürüz.  
 
Gerçekte yukarıdaki örnek RISC mimarisi mikroişlemcilerinin durumuna çok benzemektedir. 
Ancak komut seti, çok işlevsel komutlardan oluşan CISC mikroişlemcilerinde komutların 
uzunlukları (komut çevrimi düzeyinde) farklı ve genellikle de fazladır. 
 
Komut çevrimi düzeyinde kabaca anlatılan bu durum aslında mikroişlemcinin bir programı 
veya komut topluluğunu ne kadar sürede tamamlayacağını bilebilmemizi sağlar. Klasik 
mikroişlemcilerdeki durum tam olarak böyledir.  
 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Tekniği 
İçerik: Bilgisayara ait donanım konularının en önemlisi iş hattı tekniğidir. Bu teknik 
literatürde pipelining olarak bilinir. Bu tekniğe sahip mikroişlemcilere modern, olmayanlara 
ise klasik mikroişlemciler denilir. Kabaca 1990’nın başından itibaren bilgisayar 
mikroişlemcilerinin hepsinde iş hattı tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknik kabaca şu 
şekilde izah edilebilir: 
 



Fabrikalarda bir malın üretimi, söz gelimi otomobilin üretilmesini dikkate alalım. Seri üretim 
denen biçimde otomobile ait parçalar, üretim bandının bir ucundan girmekte her aşamada bir 
parça takılarak otomobil ilerlemektedir. Üretim bandının sonunda da otomobil hazırlanmış 
olarak çıkmaktadır. Maliyetten büyük tasarruf sağlayan ve üretim sürecini hızlandıran bu 
düşünce acaba mikroişlemcilerde de kullanılabilir mi? 
 
 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Süreci 
İçerik: Üretim bandı düşüncesine benzer bir yöntemi mikroişlemcide de uygulamak istersek 
şöyle düşünebiliriz: Her komutu 4 komut çevriminde tamamlanan mikroişlemciyi göz önüne 
alalım. Kabaca her komut çevriminde mikroişlemcinin farklı birimleri kullanılmaktadır. Bu 
nedenle üretim bandı veya iş hattına benzer şekilde mikroişlemcide de komutlar işletilmek 
üzere sıraya alınabilir. 
 
Klasik mikroişlemcide bir komut bitmeden diğeri başlayamıyordu. Oysa iş hattı tekniğinin 
olması halinde her komut çevriminde, komutlar sırası ile işlem görebilir. Bu süreci aşağıdaki 
tablo ile açıklamak daha kolay olacaktır: 
 
Resim:  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Komutlar T0 T1 T2 T3     
1. Komut  T0 T1 T2 T3    
2. Komut   T0 T1 T2 T3   
3. Komut    T0 T1 T2 T3  
4. Komut     T0 T1 T2 T3 
5. Komut      T0 T1 T2 
6. Komut       T0 T1 
7. Komut        T0 

 
 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komutların Tamamlanması 
İçerik: Yukarıdaki tabloya tekrar bakarsak 1. komutun 1. komut çevrimi tamamlandığında ya 
da diğer bir deyişle 1. komut çevriminde yapılması gerekenler bittiğinde 2. komut çevrimi 
başlar. Bu anda 2. komut işlenmek üzere iş hattına alınır ya da diğer bir deyişle 2. komuta ait 
1.  komut çevrimi başlar. Yine benzer şekilde 1. komutun 3. komut çevrimi başladığında 2. 
komutun 2. komut çevrimi, 3. komutun ise 1. komut çevrimine ait işler yapılmaktadır. Bu 
durumda belli bir noktadan sonra iş hattında 4 komut ve her komutun farklı komut çevrimleri 
işlev görüyor olacaktır. 
 
İdeal durumdaki iş hattı tekniği kısaca böyle çalışır. Dikkat edilirse mikroişlemcinin 
performansı neredeyse 4’e katlanmaktadır. Mikroişlemcinin geri kalan kısımlarında herhangi 
bir performans artışı yapılmadan sadece iş hattı tekniğinin kullanılması mikroişlemciye ciddi 
bir performans kazandırır. 



SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Tekniğinde Performans Artışı 
İçerik: Bu tekniğin kullanılabilmesine, mikroişlemci üreticileri oldukça önem vermişler ve 
teknik 1989-90’dan itibaren (Intel’lerde 80486 ile beraber) kullanılmaya başlanmıştır. 
Tekniğin idealde nasıl bir performans artışı sağladığını hesaplamak mümkündür: 
 
Yine yukarıdaki tabloyu göz önüne alacak olursak 1 komutun tamamlanmasından sonra her 
komut çevriminde bir komut tamamlanıyormuş gibi gözükür. Bu durum da şöyle bir hesap 
yapmak mümkündür: 
 

f
1

pt =   Saat frekansının tersi yani bir periyot. 

 
n:  Komut sayısı 
 
k:  1 komutun alacağı komut çevrimi sayısı 
 
 

 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Tekniğinde Performans Artışı 
İçerik: Bu durumda bütün komutları k komut çevriminde tamamlanan ve saat frekansı aynı 
olan 2 mikroişlemciyi ele alalım: 
 

T1=k.n.tp 
 
formülü iş hattı tekniğini kullanmayan mikroişlemcinin n adet komutu ne kadar süre 
bitireceğini gösterir. Diğer taraftan  
 

T2=(n+k-1).tp 
 
ise iş hattı tekniğini kullanan bir mikroişlemcinin aynı programı tamamlama süresini 
verecektir.  
 

 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Tekniğinde Performans Artışı 
İçerik: Bir örnek verelim: 2,5 GHz’lik bir mikroişlemcinin tüm komutlarının 4 komut 
çevriminde tamamlandığını varsayalım. Bu mikroişlemci 100 komutluk bir programı, ideal 
durumda iş hattı tekniğini kullanması ve kullanmaması halinde ne kadar sürede 
tamamlayacağını hesaplayınız: 
 
T1=100.4.1/(2,5.109)=160 ns 
 
T2=(100+4-1)/(2,5.109)=41,2 ns 
 
Bu örnek, iş hattı tekniğinin getirdiği performans artışını net olarak ortaya koymaktadır.  



 
Uygulama Soruları ve Cevapları : 

 
1. Kesme ne demektir ve ne için kullanılmaktadır? 

          Kesmeler bir programın daha önemli başka bir görevin yerine getirilmesi için 

kesilmesine izin veren bir mekanizmadır. Bu görevler tuş takımından bir karakter okunması 

veya farenin yeni koordinatlarının alınması gibi işlemler olabilir. Kesmeler tarafından idare 

edilecek olaylar sadece donanım tasarımcılarının hayal gücüyle sınırlıdır.  

2. Driver yüklemek ne anlama gelmektedir? 
      Bilgisayara yüklenecek programların yazılımlarının tanımlanması anlamındadır. 
 
3. Komut çevriminin saat frekansından farkı nedir? 

            Saat frekansından farklı olarak komut çevriminin üretilmesinin nedeni komutların 

aslında komut çevrimlerine parçalanması ya da diğer bir deyişle bir komutun bir dizi komut 

çevriminden oluşan işlemlerden sonra tamamlanmasıdır. 

 
 
 

 

 



 
BİLGİSAYAR DONANIMI 

 
9. HAFTA 

 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 
 

• İş Hattı Tekniğinde Karşılaşılan Sorunlar 

• Komut Türleri 

• Komut Veri Çakışması 

• L1 Önbellek 

• Hyper Threading Özelliği 

• İş Hattı’da Veri Beklentisi 

• Veri Beklentisi Problemi’nde İş Hattı 

• Gecikmiş Yükleme 

• Dallanma Problemi 

• Dallanma Sorunları 

• Gecikmiş Dallanma Yöntemi 

 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı Tekniğinde Karşılaşılan Sorunlar 
İçerik: İş hattı tekniği, geçen hafta detaylı olarak anlatılmıştı. Bu teknik modern 
mikroişlemcilerin en önemli özelliğidir. İdeal durumda ciddi bir performans artışı ortaya 
çıkar. Ancak pratikte yaşanan bazı sorunlar yüzünden performans artışı istendiği gibi 
olmayabilir. Şimdi bu sorunlara ve bunlara bulunmaya çalışılan çözüm yöntemlerine bakalım:  
 
İlk önce tüm komutları 4 komut çeviriminde tamamlanan bir örnek mikroişlemci göz önüne 
alalım: 
 
T0 : Komutu bellekten al getir. 
T1 : (Eğer varsa) Verinin adresini hesapla, komutun kodunu çöz. 
T2 : (Eğer gerekiyorsa) Veriyi bellekten al getir. 
T3 : (Eğer varsa) ALU işlemini yap ve/veya diğer işleri tamamla. 



 
Bu mikroişlemcinin komut çevrimlerinde neler yaptığı ise yukarıdaki gibi belirlenmiş olsun. 
 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komut Türleri 
İçerik: Mikroişlemcilerde genel olarak 3 çeşit komut bulunur: Bu komutlar bellek adreslemeli 
komutlar, saklayıcılarla ilgili komutlar ve giriş-çıkış ile ilgili komutlar.  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Komutlar T0 T1 T2 T3     
1. Komut  T0 T1 T2 T3    
2. Komut   T0 T1 T2 T3   
3. Komut    T0 T1 T2 T3  
4. Komut     T0 T1 T2 T3 
5. Komut      T0 T1 T2 
6. Komut       T0 T1 
7. Komut        T0 

 
Tekrar iş hattı tekniğine bakacak olursak yukarıdaki tabloyu elde ederiz. Bu tabloda örnek 
olarak 2. ve 4. komutların bellek adreslemeli komutlar olduğunu varsayalım. Yani bu 
komutlar bellek ile ilgili komutlardır. Bu komutların T2. ve T0. komut çevrimlerini işletilmeye 
çalışıldığını düşünelim. Yani 5. saat frekansında 2. komut bellekten veriyi almak isterken 4. 
komuta ait komut bellekten alınıp getirilmeye çalışılmaktadır. 
 
 

 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Komut Veri Çakışması 
İçerik: Bu durumda mikroişlemci, bellekten hem komut hem de veri alıp getirmeye 
çalışmaktadır. Oysa tek veri yolu olduğundan mümkün değildir. Bu durumda mikroişlemci, 
daha öncelikli komut olan 2. komutun işini yani T2. komut çeviriminde yapılması gerekenleri 
yapar ve 4. komuta ait T0. komut çevrimini 1 saat darbesi bekletir. Bu durumda iş hattının 
durumu şöyle olur: 
 
Tablodan da görülebileceği gibi iş hattı bozulmuş ve 1 saat darbesi zaman kaybedilmiştir: 
 
Komutlar 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Komut T0 T1 T2 T3     
2. Komut  T0 T1 T2 T3    
3. Komut   T0 T1 T2 T3   
4. Komut    T0 T1 T2 T3  
5. Komut     x T0 T1 T2 
6. Komut       T0 T1 
7. Komut        T0 

 
 
 
 



 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: L1 Önbellek 
İçerik:  

 

İş hattı tekniğinden kaynaklanan performans artışı, Komut Veri Çakışması adı verilen bu 

sorun nedeniyle istendiği gibi olmaz. Bu problemin aşılmasında gerçekte hiç bir PC’de 

kullanılmayan Hardvard mimarisi esin kaynağı olmuştur. Buna göre L2’den iş hattına 

komutlar ve veriler çekilmek yerine L1 adı verilen bir önbelleğe getirilir. Ancak komutlar 

L1’in komutlar ile ilgili kısmına (L1K), veriler ise L1’in veriler ile ilgili bölümüne (L1V) 

aktarılır. Bu bize komut ve verileri aynı anda iki ayrı veri yolundan çekebileceğimizi ve bu 

sayede komut-veri çakışması problemini aşabilmemizi sağlar. 

 

Şekil : Aşağıda, yukarıda anlatılan durum, şekil ile açıklanmaya çalışılmaktadır: 

 

 
 

 

SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: L1 Önbellek 
İçerik: 

Önbelleklemenin esası, yakın zamanda kullanılan bilgileri sabit diskten önbellek (cache) adı 

verilen bir birime aktarılması, işlemcinin ihtiyaç duyduğunda sık kullanılan bilgileri bu 

önbellek alanından almasıdır. Bir PC'de çeşitli bellek kademeleri vardır: birincil önbellek (L1 

cache); ikincil önbellek (L2 cache); sistem belleği (RAM) ve sabit disk veya CD-ROM. 

Diyelim ki işlemci bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Önce gider, en hızlı bellek türü olan L1 

önbelleğe bakar. Bilgi orada varsa gecikme olmaksızın bu bilgileri alır ve işler. L1 önbellekte 



yoksa L2'ye bakar ve buradaysa nispeten küçük bir gecikme ile bilgileri alır. Orada da yoksa 

önbelleğe göre daha yavaş kalan sistem belleğine, yine yoksa en yavaşları olan sabit diske 

veya CD-ROM vb. bilginin geldiği cihazlara bakar.  

 

SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
İçerik: 

 

L1 önbellek en hızlısıdır ve günümüz PC'lerinde doğrudan işlemci üzerinde yer alır. Bu 

önbellek genelde küçüktür (genelde 64K'ya kadar; Pentium III, Pentium II ve Celeron 

işlemcilerde 32K; AMD K6-2 ve K6-3 işlemcilerde 64K). L2 önbellek biraz daha yavaş ama 

biraz daha büyük olabilir. Pentium II ve III'lerde boyutu 512K'dır ve işlemci ile işlemci 

hızının yarı hızında haberleşir. İlk Celeron'larda yoktur; günümüz Celeron'larında boyutu 

128K'dır ve işlemciyle aynı hızda haberleşir. AMD K6-2'lerde işlemci üzerinde değil, anakart 

üzerindeki bir yuvada 2GB'a kadar L2 önbellek bulunabilir ve veriyolu hızında (66 veya 100 

MHz) haberleşir. AMD K6-3'de 256K önbellek bulunur ve işlemci ile aynı hızda haberleşir. 

AMD K6-3 L1 ve L2 önbelleği üzerinde bulundurduğu, aynı zamanda kullanıldıkları 

anakartlarda da sistem veriyolu hızında çalışan bir önbellek daha bulunduğu için 3. seviye 

(L3) önbelleği literatüre sokmuştur. 

 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  
İçerik:  

Cache (Ön Bellek) 

● İşlemcinin hızıyla aynı hızda çalışabilir 

● RAM e göre çok hızlıdır 

● RAM den gelen bilgiler işlenmeden önce buraya alınır 

● L1 ve L2 olmak üzere 2 kısımdan oluşur 

● L1, L2 ye göre daha hızlıdır 

 

 

 

 

 



Bilginin Bulunması 

 

 
 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  

 

Çok önemli olan iş hattı tekniği, bilgisayara oldukça ciddi bir performans artışı sağlamaktadır. 

Intel, P4 mikroişlemcilerini piyasa sürerken bu işlemcilere 2 adet iş hattı eklediğini 

söylemiştir. Bu aynı anda iki ayrı komut işleme sürecinin olacağı anlamına gelir. Bu özelliğe 

hyper threading denir.  

 

İşletim sisteminden bakıldığında mikroişlemci, 2 ayrı komut işleme sürecine sahip 

olacağından 2 mikroişlemciymiş gibi gözükür. Nitekim Windows (2000 veya XP)’ta Task 

Manager’a bakarsanız 2 adet mikroişlemci varmış gibi görülür. Gerçekte ise bu özellik, 2 

mikroişlemcinin performansını vermez. Çünkü L1 ve L2 ortaktır. Ancak yine de mikroişlemci 

için oldukça önemli bir özelliktir. 

 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık:  

İçerik : 
 
Hyper-Threading Nasıl Çalışır?  

 



Multitasking, yani aynı anda birçok uygulamanın çalışabilmesi, uzun süredir var olan bir 

teknoloji. Peki bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Gerçekten komut zincirleri eşzamanlı olarak mı 

işleniyor? Windows NT/2000/XP işletim sistemlerinde Task Manager uygulamasını 

açtığımızda farklı komut zincirlerinin eşzamanlı olarak işlendiğini görüyoruz. Her ne kadar bu 

şekilde görsekte işlin teorisinde işlemcinin bu uygulamalar arasında sürekli anahtarlanması ve 

bir uygulamadan düzenli olarak diğer uygulamayı işlemeye geçmesi söz konusudur.  

 

Hyper-Threading, ilk olarak XEON MP (Foster MP) işlemciler ile birlikte duyuruldu. Ancak 

XEON (Prestonia, 512kb L2 cache) bu teknoloji ile daha önce pazara sunuldu.  

 

Çift fiziksel işlemcili bir sistemde komut zincirleri farklı fiziksel işlemcilere dağılırken, 

hyper-threading destekli sistemimizde iki farklı komut zinciri eşzamanlı olarak aynı işlemci 

üzerinde işlenebilmektedir. 

 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: İş Hattı’da Veri Beklentisi 
İçerik: İş hattı tekniğinde yaşanan sorunlardan biri de Veri Beklentisi Problemi’dir. Bu 
problem kısaca şu şekilde izah edilebilir. Diyelim ki her komutu 3 komut çevriminde 
tamamlanan bir örnek mikroişlemcimiz olsun: 
 
T0 : Komutu bellekten al getir ve kodunu çöz. 
T1 : ALU işlemini yap. 
T2 : Komutu tamamla.  
 
Bu yapıya sahip bir mikroişlemcinin aşağıdaki komutları işletmeye çalıştığını varsayalım: 
 

Komutlar 1 2 3 4 5 6 
A’yı Yükle T0 T1 T2    
B’yi Yükle  T0 T1 T2   
A+B   T0 T1 T2  
Sonucu C’ye Yaz    T0 T1 T2 

 
 
 

SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Veri Beklentisi Problemi’nde İş Hattı 
İçerik: Yukarıdaki tabloya bakarsak iki sayının toplama işlemi 4 makine komutu ile 
yapılmaktadır. 3. komut olan toplama işleminin T1. komut çevriminde ALU işlemi yani 
toplama işlemi yapılmak istenmektedir. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için ikinci sayı olan 
B’nin ilgili saklayıcıya yüklenmiş olması diğer bir deyişle yükleme işleminin tamamlanmış 



olması gerekir. Oysa bu sırada yükleme işleminin yani 2. komutun T2. komut çevrimi 
yapılmakta yani B’nin yüklenmesi devam etmektedir. Bu durumda B henüz hazır olmadığı 
için toplama işlemi yapılamaz ve 3. komut 2. komutun bitmesini bekler. Bu durumda iş hattı 
şöyle olacaktır: 
 

Komutlar 1 2 3 4 5 6 
A’yı Yükle T0 T1 T2    
B’yi Yükle  T0 T1 T2   
A+B    T0   T1 T2 
Sonucu C’ye Yaz     T0 T1 

 
 
 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Gecikmiş Yükleme 
İçerik: Veri beklentisi sorununu çözmek oldukça güçtür. Çünkü aşağıdaki komutlar 
yukarıdaki komutların tamamlanmasını ve diğer bir deyişle yukarıdaki komutların 
tamamlanması ile oluşacak verileri bekler. Bu durumda iş hattı yukarıdakine benzer şekilde 
zaman kaybına uğrayacaktır. Daha da önemlisi arka arkaya gelen komutların veri çakışması 
ile kalması halinde iş hattına gecikmeli olarak girmesinin de sağlanması gerekir. Bu 
düzenlemeye Gecikmiş Yükleme denir. Amaç, örneğin yukarıdaki gibi bir durumda 2. ve 3. 
komutlar arasına NOP (No Operation) komutu ekleyerek iş hattını düzenlemektir. NOP, “hiç 
bir şey yapma” komutudur ancak bu komutta (yukarıdaki durumu göz önüne alırsak) 3 komut 
çevriminde tamamlanır. Bu durumda iş hattının durumu şöyle olur: 
 

Komutlar 1 2 3 4 5 6 
A’yı Yükle T0 T1 T2    
B’yi Yükle  T0 T1 T2   
NOP   T0 T1 T2  
A+B    T0 T1 T2 
Sonucu C’ye Yaz     T0 T1 

 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Dallanma Problemi 
İçerik: İş hattı tekniğinde yaşanan sorunlardan biri de dallanma problemidir. Bu sorun kısaca 
şöyle izah edilebilir. C programlama dili açısında bakarsak if komutu bir (şartlı veya koşullu) 
dallanma komutudur. Yani bir koşul gerçekleşirse bir komut dizisi, diğer koşul ve/veya 
koşullar gerçekleşirse diğer komut dizisi çalıştırılır. Ancak bu o komut işletilip 
sonuçlanıncaya kadar bilinemez. Bu da iş hattına hangi kısımdaki komutları almamız 
gerektiğine karar verememize sebep olur. Böyle bir durumda bir dizi çözüm önerisi 
yapılmıştır: 
 
Eğer hiç bir şey yapılmaz ise her iki dallanmanın da seçilme şansı % 50’dir. Diğer taraftan bu 
şans şöyle artırılabilir. Bir programcı genelde bütün program boyunca benzer tercihler yapma 
eğiliminde olur. Örneğin if komutunda sonraya, genelde gerçekleşme olasılığı yüksek 
komutları koyarken else’den sonraya gerçekleşme olasılığı düşük komutları koyabilir. Bu 
durumda programın başlangıcından itibaren bir istatistik yapılabilir. Sözgelimi 20. komuta 



kadar hangi tür dallanma olduğu sayılır ve 21. if komutunda hangi tür dallanma olacağı 
istatistik sonucuna bakılarak karar verilip o kısımdaki komutlar iş hattına alınır. Buna 
dallanma tahmini (The Branch Predication) denir. Intel’in 64 bitlik mikroişlemcisi Itanium 1 
ve 2’de bu özellik bulunmaktadır. 
 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Dallanma Sorunları 
İçerik: Dallanmadan kaynaklanan sorunları aşmaya çalışmak oldukça önemlidir. 
Döngülerden (for, while döngüsü vs ...) kaynaklanan durumlar için özel saklayıcı grupları 
ayrılmış olabilir.  
 
Diğer taraftan doğrudan dallanma durumunun çözümü Gecikmiş Dallanma Yöntemi ile 
giderilmeye çalışılmaktadır:  
 
Doğrudan dallanma veya diğer bir deyişle şartsız dallanma yine C’den örnek verirsek goto 
deyimine denk gelmektedir. Böyle bir durumda iş hattındaki durum şöyledir: 
 
Komutlar 1 2 3 4 5 6 7 
D’yi Yükle T0 T1 T2     
D+B  T0 T1 T2    
Sonucu A’ya Yaz   T0 T1 T2   
X’e Dallan    T0 T1 T2  
NOP     T0 T1 T2 
NOP      T0 T1 
X: Z’yi Yükle       T0 
 
 
 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Gecikmiş Dallanma Yöntemi 
İçerik: Yukarıdaki tabloya bakarsak X’e dallan komutu tamamlanmadan yani o komuta ait 
T2. komut çevrimi bitmeden X’e dallanılacağını dolayısı ile oradaki komutu iş hattına 
alınması gerektiğini mikroişlemci bilemez. Bu nedenle iş hattını düzenlemek için araya 2 adet 
NOP komutu eklenir. Bu iş hattının bozulmadan devam etmesi için gerekli bir işlemdir. 
Ancak yukarıdaki örnek durum için 2 komut çevrimi zaman kaybedilir. Bu problemi gecikmiş 
dallanma yöntemi ile çözmeye çalışırsak aşağıdaki tablo ile karşılaşırız: 
 
Komutlar 1 2 3 4 5 6 7 
D’yi Yükle T0 T1 T2     
X’e Dallan  T0 T1 T2    
D+B   T0 T1 T2   
Sonucu A’ya Yaz    T0 T1 T2  
X: Z’yi Yükle     T0 T1 T2 
 
Dolayısı ile X’e dallan komutu 2 komut yukarı çekilmiş, bu komuta ait T2. komut çevrimi ise 
bittiğinde X’e dallanma gerçekleşmekte ve zaman kaybedilmeden X’teki komut iş hattına 
alınmaktadır. Bu sayede performans düşmesi engellenmiş olur. Ancak bunun için normal 



programda doğrudan dallanma komutları ile karşılaşıldığında bunların yerlerinin 
değiştirilmesi ve yukarı çekilmeleri gerekir. 
 
 
 

 
ÇALIŞMA  SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. L1 önbelleğin görevi nedir? 
       L1 önbellek en hızlısıdır ve günümüz PC'lerinde doğrudan işlemci üzerinde yer alır. 
Bu önbellek genelde küçüktür. 
 
2. Hyper Threading özelliğini açıklayınız. 

            Çok önemli olan iş hattı tekniği, bilgisayara oldukça ciddi bir performans artışı 

sağlamaktadır. Intel, P4 mikroişlemcilerini piyasa sürerken bu işlemcilere 2 adet iş hattı 

eklediğini söylemiştir. Bu aynı anda iki ayrı komut işleme sürecinin olacağı anlamına gelir. 

Bu özelliğe hyper threading denir.  

 
 
 

 

 

 

 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

10. HAFTA 
 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 
 

• Giriş Çıkış Ara Birimleri 

• Mouse 

• Mouse Teknolojisi 

• Değişik Giriş Cihazları 

• Video Girişleri 

• Yazıcılar 

• Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar 

• Lazer Yazıcılar 

• Diğer Çıktı Çevre Birimleri 

• Ekran Kartları 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Giriş Çıkış Ara Birimleri 
İçerik: Daha önceki haftalarda giriş çıkış arabirimlerine kısaca bakılmıştı. Bu hafta konuyu 
daha detaylı inceleyeceğiz. IBM’in PC’sinde bile olan temel giriş-çıkış birimi klavyedir. 
Klavyenin her tuşunun ASCII tablosunda bir karaktere denk geldiğini anlatmıştık. Klavyeler, 
PS2, USB ve wireless (kablosuz) girişli (portlu) olmak üzere 3’ye ayrılır. Klavyelerin 
üzerinde ek bir program ile bazı özel görevler verebileceğimiz fazladan tuşlar olabilir. Bunlar 
bazı klavyelerde bulunan My Music, My Documents, My Pictures, Media, Mail vs... gibi 
tuşlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resim: Aşağıda ek özellikleri bulunan bir klavye görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYE 
 
İçerik: 
 
 
Klavye, üzerindeki tuşlar aracılığı ile kullanıcının bilgisayara sinyaller göndermesini sağlar.  
 
Klavyenin içerisinde, basit bir mikroişlemci ve tampon bellek bulunmaktadır.  
 
Bir tuşa basıldığında, tuşun bağlı olduğu elektronik devre harekete geçerek hangi tuşa 
basıldığını bilgisayara iletir. Bilgisayar da bu bilgiyi işler. 
 
KLAVYENİN YAPISI 
Klavye 3 ana parçadan oluşur: 

1. Klavye kontrol devresi  
2. Klavye matrisi 
3. Klavye kasası 

 

 



SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYE MATRİSİ 
 
İçerik: 
 
Resim : 
 
 

 
 
İki kat plastikten yapılmıştır. 
Üzerinde gümüş nitrattan yapılmış hatlar vardır. 
Tuşa basıldığında, tuş plastik iki katmanı birbirine değdirerek devreyi tamamlar. 
 
 
 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYENİN ÇALIŞMASI 
 
İçerik: 
 
Klavye işlemcisi klavye matrisinde satır ve sütunlara sürekli sinyal göndererek basılan tuşları 
algılar. 
Resim: 

 
 
 
 



SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYENİN ÇALIŞMASI 
 
İçerik: 
 
Herhangi bir tuşa basılmışsa, klavye matrisi birbirine dokunuyor demektir. Böylece  devre 
kapanır. 
Böylece işlemci hangi tuşa basıldıysa o tuşun satır ve sütun numarasını algılar. 
 

 
 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYENİN ÇALIŞMASI 
 
İçerik: 
 
Bu satır ve sütun numarasını belleğe gönderir ve rom daki tabloyla karşılaştırarak bu tuşun 
ascii kodunu öğrenir. 
 
Bu kodu ana karttaki klavye denetleyicisine gönderir. 
 
Klavye denetleyicisi IRQ1’ i kullanarak M.İ.B. ne bir interrupt (kesme) gönderir. 
 
 
 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYE ÇEŞİTLERİ 
 
İçerik: 
 
 
 
 
 



Bağlantı çeşitlerine göre klavyeler 
 

1. Kablolu Klavyeler 
• AT 
• PS2 
• USB 

 
 
Resim: 
 

 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYE ÇEŞİTLERİ 
 
İçerik: 
 
Bağlantı çeşitlerine göre klavyeler 
 

2. Kablosuz Klavyeler 
• Infrared (kızılötesi) ile çalışanlar 
• RF (radyo frekansı) ile çalışanlar 

 
 
Resim : 
 

 
 
 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: KLAVYE ÇEŞİTLERİ 



 
İçerik: 
 
Kızılötesi ile çalışan klavyelerde, klavye alıcısı ile vericisi birbirini görmek zorundadır. Araya 
bir cisim girerse çalışmazlar 
 
Radyo frekansı ile çalışan klavyelerde ise böyle bir zorunluluk yoktur. 
 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mouse 
İçerik: Microsoft Şirketi, DOS işletim sistemini geliştirirken windows adı verilen bir arayüz 
oluşturmaya başladı. Bu arayüz, DOS işletim sisteminin üzerine kuruluyor ve ekranı görsel 
bir alan haline getiriyordu. Windows 3.1 ve 3.11, bu arayüzün başarılı versiyonlarıdır ve 
ekran programlara ait ikon ve pencereler ile kaplıdır. Bu görsel ortamda ikonlara tıklayarak 
programları çalıştırma, pencereleri seçme ve şeklini değiştirme gibi özellikleri yapabilmek 
için fare adı verilen bir (mouse) cihaza ihtiyaç duyulmuştur. Bu giriş cihazı, o zamandan beri 
neredeyse klavye kadar önemli bir bileşen haline gelmiştir.  
 
Mouse’larda klavyeler gibi PS2, USB ve wireless şeklinde bilgisayara bağlanabilir. Eskiden 
bilgisayarın seri portunu kullanan fareler oldukça yaygındı ancak bugün bu port fareler için 
tercih edilmemektedir.  
 
Farelerinde klavyeler gibi çok değişik modelleri ve ek programlarla özelleştirilebilen yani ek 
özellikleri içerebilen tipleri bulunmaktadır: 
 
Resim: Aşağıda bir optik mouse görülmektedir: 
 

 

 
 
 
 

 
 

SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mouse Teknolojisi 
İçerik: Mouse’lar yakın bir zamana kadar toplu diyebileceğimiz türdendi. İçinde bulunan bir 
top döndürüldükçe 2 adet potansiyometreyi değiştirmekte ve yapılan hesapla ne yöne doğru 
gittiği hesaplanmaktaydı. Ancak bu tür mouse’lar, gerek kirlenme gerekse fiziksel olarak 
bozulma eğilimine sahipti.  



 
Yakın bir zamanda ise optik mouse’lar adını verdiğimiz tipler öne çıkmış ve yaygınlık 
kazanmıştır. Bu tür mouse’larda, mouse’ın altında bulunan bir ışık kaynağı (LED) mouse 
hareket ettikçe ışık yaymakta ve geri dönen ışık bir sensörle algılanıp hareket yönü tespit 
edilmektedir. Bu tür mouse’larda kirlenme sorunu olmamakta, mouse-pad gerekmemekte, 
hareketli parça olmadığı için bozulma olasılığı azalmakta ve yüksek hassasiyetle 
çalışılmaktadır.  
 
Gerek klavyeler gerekse mouse’lar, USB-PS2 dönüştürücülar yardımı ile her iki portta da 
çalıştırılabilmektedir: 
 
Resim: Aşağıda USB-PS2 ve PS2-USB dönüştürücüler (adaptör) görülmektedir: 
 

 
 
 

 
 
 
 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: FARENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 
Resim : 
 

 
1. Farenin altında bulunan top, iki adet silindire değer ve fare hareket ettiğinde bu silindirler 
dönerek uçlarına bağlı çarkları çevirir. Biri farenin yukarı - aşağı hareketini,diğeri ise sağa - 
sola hareketini sağlar.  
 
Bu çarkların iki yanında ışık yayıcılar (led) ve ışık algılayıcılar (detektör) bulunur. 
 
2. Bu silindirlerin ucuna bağlı çarklar üzerinde delikler vardır. Bu delikler ışık yayıcı 
dediğimiz led’den çıkan ışığı bir keser bir açarlar. 



 
3. Işık algılayıcı dediğimiz detektörler ise ledlerden gelen bu kesik kesik ışığı algılarlar. 
Işığın kesilip tekrar gelme hızına göre bu bilgiyi bilgisayarın işlemcisine (CPU) gönderirler. 
 
4. İşlemci (CPU), kendisine gelen bu bilgiyi işleyerek çarkın dönüş sayısını hesaplar. Buna 
göre de, yani çarkın dönüş sayısına göre de ekrandaki oku hareket ettirir. Topun yanındaki 
üçüncü bir silindir ise topu desteklemek içindir. 
 
Resim : 
 

 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: FARE ÇEŞİTLERİ 
 
 
Bağlantı çeşitlerine göre klavyeler 
 

1. Kablolu fareler 
• Seri soketli fareler 
• PS/2 soketli fareler 
• USB Soketli fareler 

 
 
Resim : 
 

 
 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: FARE ÇEŞİTLERİ 
 
 



Bağlantı çeşitlerine göre klavyeler 
 
Kablosuz fareler 

• Infrared (kızılötesi) ile çalışanlar 
• RF (radyo frekansı) ile çalışanlar 
• Bluetooth ile çalışanlar 

 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: OPTİKFARENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ 
 
 
Resim : 
 

 
 
 

1. İçinde saniyede 1500 kare görüntü algılayabilen bir CMOS sensor bulunmaktadır. 
2. Bu görüntüleri faredeki DSP ye gönderir. 
3. DSP ise gelen görüntülerdeki değişimi algılayarak M.İ.B ye sayısal bazı değerler 

gönderir. 
4. M.İ.B ise gelen bu bilgilerle fare işaretçisinin ekranda hareket ettirilmesini sağlar. 

 
 
 
SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Değişik Giriş Cihazları 
İçerik: Yukarıda anlatılan mouse türleri arasında bluetooth, trackball, laptop’larda kullanılan 
dokunmatik veya trackpoint mouse’lar da bulunmaktadır. 
 
Bilgisayar oyunlarında sıkça kullanılan joystick ve PDA veya tablet PC’lerde görülen giriş 
kalemleri (Pen Input), dokunmatik ekranlar ve üzerine yazılanları bilgisayara aktarabilen 
tabletler diğer tür giriş cihazlarıdır. 
 
Bilgisayara ses girişi, mikrofon yardımı ile olur. Eskinden ses giriş ve çıkışı için ses kartı adı 
verilen bir kart bulunur ve bunun bilgisayara takılması gerekirdi. Bu kart, analog işareti yani 
mikrofondan gelen sesi dijitale, dijital işareti de analoga yani hoperlöre gönderilmek üzere 
çevirirdi. Artık ses kartları anakart (mainboard) ile bütünleşik olarak bulunmaktadır. 
 
 
 
 



Resim: Aşağıda oldukça fonksiyonel joystick’ler görülmektedir: 
 

 
 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Video Girişleri 
İçerik: Video girişi, dijital kameralarda çekilen görüntülerin aktarılması veya web kameralar 
(webcam) ile olabilir. Bu görüntülerin, mpeg veya avi gibi formatları bulunduğu daha evvel 
anlatılmıştı.  
 
Diğer bir bilgi girişi ise tarayıcılar (scanner) ile olabilir. Çok değişik türleri olan scanner’lar 
ile metin veya resimler fotokopi gibi bir teknoloji ile bilgisayara aktarılabilmektedir. Bu 
sayede resimler yeniden düzenlenebilirken özel yazılımlar ile (OCR) metinlerdeki yazılar 
metin editörlerine (MS Word vs...) alınabilir. 
 
Resim: Aşağıda bir tarayıcı görülmektedir: 

 

 
 
 



SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Yazıcılar 
İçerik: Bilgisayardan bilgi çıkışının en önemli biçimlerinden biri yazıcılardır (printer). Çok 
değişik yazıcı türleri bulunduğu gibi bu konudaki teknolojik gelişmeler oldukça önemlidir. 
Genel olarak printer’ları teknoloji açısından 3’e ayırabiliriz: 
 

1. Nokta vuruşlu yazıcılar 
2. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
3. Lazer Yazıcılar 

 
Nokta Vuruşlu Yazıcılar: Oldukça sesli çalışan, yavaş ve çıktı kalitesi düşük yazıcılardır. 
Nokta vuruşlu (Dot Matrix Printer) denmesinin nedeni, siyah bir şerit üzerine iğnelerin 
vurarak karakterlerin oluşturulması esasına dayandığı içindir. Bu nedenle karbon kağıdı ile 
birden fazla kopya alınmak istenen durumlar için idealdir. Ayrıca maliyeti genelde düşük 
yazıcılardır. 
 
Resim: Aşağıda nokta vuruşlu bir yazıcı görülmektedir: 

 

 
 

SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar 
İçerik: Bu tür yazıcılar (Inkjet Printer), nokta vuruşlu olanlara göre baskı kalitesi daha 
yüksektir ancak maliyeti oldukça fazladır. İçindeki mürekkepli kartuşlar yardımı ile çıktı 
alınmaktadır.  
 
Bu yazıcı türlerinin özellikle renkli olanları, hem kalite hem de maliyet açısından renkli lazer 
printer’lar ile yarışabilecek durumdadır. Ancak mürekkebin soğurken kağıt üzerine dağılması, 
kalitenin lazer yazıcılara göre düşük kalmasına yol açar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resim: Aşağıda mürekkep püskürtmeli bir yazıcı görülmektedir: 
 

 
 
 

 
SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Lazer Yazıcılar 
İçerik: Hem renkli hem de siyah beyaz olabilen bu yazıcılar pahalı olmalarına rağmen çıktı 
başına maliyetleri en düşük yazıcılardır. Oldukça yüksek teknolojiye sahip bu yazıcıların çıktı 
kalitesi oldukça yüksek ve hızlıdır. Ayrıca scanner, fotokopi özelliğine sahip olabilen tipleri 
olan bu yazıcılar, son yıllarda ucuzlamaları nedeniyle oldukça tercih edilir olmuşlardır: 
 
Resim: Aşağıda bir renkli lazer yazıcı görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Diğer Çıktı Çevre Birimleri 
İçerik: Yazıcıların haricinde diğer çıkış birimleri arasında çiziciler (Plotter), hoperlörler ve 
projeksiyonlar yer alır.  
 
Plotter’lar daha çok mühendislik çalışmalarında büyük kağıtlara detaylı çıktı almak için 
kullanılır.  
 
Hoperlör’ler bilgisayarın ses çıkışına bağlanarak sesi, derecesini yükselterek dışarı verir.  
 



Projeksiyonlar ise bilgisayarın ekran çıkış portuna takılarak duvar veya perdeye görüntüyü, 
büyüterek yansıtır. 
 
Resim: Aşağıda bir projeksiyon cihazı görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 
SLAYT 23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Ekran Kartları 
İçerik: Ekran türleri ve teknolojisini daha önceki haftalarda incelemiştik. Görüntüyü işleyerek 
ekrana gönderen birim, bilgisayarın görüntü (grafik) kartıdır. Görüntü kartları, hem anakart ile 
bütünleşik hem de ayrı bir kart olarak takılabilir. Bu durum eskinden beri devam eden bir 
durumdur. Ses kartlarının tersine ayrı kartlar olarak oldukça yüksek fiyatlara satılan grafik 
kartları, zamanla büyük önem kazanmışlardır. Oyunlar ve film gibi uygulamaların 
bilgisayarda istenmesi, bu tür kartların popüler olmasını sağlamıştır. 
 
Resim: Aşağıda bir grafik kartı görülmektedir: 

 

 
 
 

 
 
 
 



SLAYT 24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Ekran Kartları 
İçerik: 
 

Monitörünüze yeteri kadar yakından bakarsanız görüntünün çok küçük noktalardan 

oluştuğunu görürsünüz. İşte bu noktalara görüntünün en küçük birimi olan piksel diyoruz. Her 

pikselin kendine ait renk ve yoğunluk bilgileri vardır. Daha genel bir tanımla piksel için 

ekranın bağımsız olarak kontrol edilebilir en küçük parçası olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu 

piksellerden binlercesi bir araya gelerek ekrandaki görüntüyü oluşturuyor. 

Çözünürlüğün görüntü kalitesini belirleyen en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. 

Çözünürlük, ekrandaki görüntünün kaç pikselden oluşacağını belirler ve yatay ve dikey piksel 

cinsinden belirtilir (800×600,1024×768 gibi). Çözünürlük arttıkça görüntü birbirinden 

bağımsız olarak kontrol edilebilen daha çok pikselden oluşur ve görüntü kalitesi de yükselir. 

 

Windows 98 ile hayatımıza giren "scaleable screen objects" teknolojisi sayesinde çözünürlük 

arttıkça ekrandaki kullanılabilir alan da artar. Windows ekranında çözünürlük ne olursa 

ekrandaki nesneleri oluşturan piksel sayısı değişmez. Çözünürlük arttıkça pikseller de 

küçüleceği için nesneler daha az yer kaplar ve masaüstündeki kullanılabilir alan çözünürlükle 

doğru orantılı olarak artar. 

 

SLAYT 25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Ekran Kartları 
İçerik: 

Çözünürlük arttıkça yükselen görüntü kalitesinin de bir bedeli var tabi ki: Çözünürlük 

yükseldikçe kontrol edilmesi gereken piksel sayısı ve dolayısıyla da gerekli işlem gücü, ayrıca 

bu piksellerin bilgilerini tutmak için gerekli bellek miktarıyla onların transferi için gereken 

bellek bant genişliği artar. Bu yüzden de performans düşer. Kullanmak istediğiniz 

çözünürlüğü hem ekran kartınız desteklemeli, hem de monitörünüz fiziksel olarak gerekli 

sayıda pikseli ekranda oluşturabilmeli.  

Piksellerin kendilerine ait renklerinden bahsetmiştik, piksellerin alabileceği renkler kırmızı, 

yeşil ve maviden türetilir. İşte renk derinliği bu renklerin miktarını belirler. Renk derinliği ne 

kadar artarsa her pikselin alabileceği renk sayısı artar, renkler gerçeğe daha yakın olur.  

 

 



SLAYT 26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Ekran Kartları 
İçerik: 

 

Her bit 1 ve 0 olarak iki değer alabilir. 8 bit kullanıldığında bu bitlerden 28 = 256 

kombinasyon üretilir. Aynı şekilde 8 bit renk derinliğinde de her piksel için 256 renk 

kullanılabilir. İnsan gözünü aldatıp ekrandaki görüntüyü gerçek gibi göstermek için kullanılan 

üç rengin de (kırmızı, yeşil ve mavi) 256`şar tonu gereklidir, bu da renk başına 8 bitten 24 bit 

yapar. Bu moda True Colour (Gerçek Renk) adı verilir. Fakat çoğu güncel ekran kartı görüntü 

belleğini kullanma yöntemleri yüzünden pikselleri bu modda göstermek için 32 bite ihtiyaç 

duyarlar. Kalan 8 bit alpha kanalı (piksellerin saydamlık bilgisini tutar) için kullanılır.  

 

High Colour (16 bit) modunda ise yeşil için altı ve maviyle kırmızı için de beşer bit kullanılır. 

Yeşil için 64, maviyle kırmızı için de renk başına 32 farklı yoğunluk vardır bu modda. Renk 

kalitesinde 32 bite göre çok az fark olsa da piksel başına 4 yerine 2 byte (8 bit = 1 byte) hafıza 

gerekeceğinden 32 bite göre performans avantajı sağlar. 

 
 
 

UYGULAMA SORULARI: 
 

1. Printer türlerini veriniz. 
              Genel olarak printer’ları teknoloji açısından 3’e ayırabiliriz: 
    Nokta vuruşlu yazıcılar 
    Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
    Lazer Yazıcılar 

 
2. Lazer yazıcıların üstünlüklerini sıralayınız. 

 
       Hem renkli hem de siyah beyaz olabilen bu yazıcılar pahalı olmalarına rağmen çıktı 
başına maliyetleri en düşük yazıcılardır. Oldukça yüksek teknolojiye sahip bu yazıcıların çıktı 
kalitesi oldukça yüksek ve hızlıdır. Ayrıca scanner, fotokopi özelliğine sahip olabilen tipleri 
olan bu yazıcılar, son yıllarda ucuzlamaları nedeniyle oldukça tercih edilir olmuşlardır: 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

11. HAFTA 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 

 
SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 
 

• BIOS 

• BIOS’un Görevleri 

• BOOT Kavramı 

• SETUP 

• CMOS BIOS Devresi 

• SETUP’ın Özellikleri 

 
 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BIOS 
İçerik: BIOS yani Basic Input Output System (Temel giriş çıkış sistemi) olarak anılan BIOS 
anakart üzerinde yer alan bir yazılımdır. Anakart üzerinde yer alan bir ROM devresi üzerinde 
programlanmış halde bulunur. Anakart üreticileri tarafından anakart üretilirken 
yerleştirilmektedir. Bu yazılımın güncellenmesi bazen gerekebilir. Eskiden BIOS update’leri 
mümkün değilken veya çok zor iken bugün artık bu konu sıradan bir çalışma haline gelmiştir.  
 
Resim : 
 

 



 
 
Resim: Aşağıda örnek bir BIOS’a ait menülerden biri görülüyor: 

 

 
 
 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BIOS NE İŞE YARAR? 
 
İçerik: 
POST; güç kaynağının normal işlevlerini, anakartı, işlemciyi, giriş/çıkış denetleyicilerini, 
belleği, klavyeyi ve video bileşenlerini kontrol eden birçok test çalıştırır. 
 
Bilgisayar POST aşamasını tamamlarsa kısa tek bir bip ya da iki kısa bip sesi çıkarır.  
 
POST, problem tespit ederse, yükleme sürecini yarıda keser ve görüntüsel olarak ekrana yazılı 
ya da duyulabilir bir seri bip sesi ile hata mesajı verir. 
 
 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BIOS İLE NELER YAPILABİLİR? 
İçerik: 
 
 

1. Anakart tarafından desteklenen özellikleri kapatmak / açmak ve bu özelliklerin 
değerlerini değiştirmek / gözlemlemek:  

 
2. Anakartın üzerine takılı olan donanımların çakışmaması ve düzgün çalışması için 

gereken parametreleri ve adresleri tayin etmek:  
 

3. Anakartın, sistem açılışında (BOOT) ilk olarak kullanacağı aygıtı (CD ROM,Floppy, 
Hard disk) BIOS belirler. 

 
 



 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BIOS’un Görevleri 
İçerik: BIOS bir dizi önemli göreve sahiptir. Aslında BIOS yazılımı anakartların gelişmişliği 
ölçüsünde detaylı olabilir. Ancak biz burada genel özellikler ile ilgileneceğiz. Bilgisayarın 
açma kapama düğmesine (butonuna) bastığınızda bilgisayara enerji vermiş olursunuz. Ancak 
bilgisayar işletim sistemini yükleme aşamasına kadar bir dizi iş yapar. Bunlar BIOS’ta yazılı 
olan komutlardır.  
 
Önce anakart, anakart üzerindeki kartlar, RAM, harddisk, klavye, mouse vs... gibi tüm 
donanım birimlerini test eder. Bir sorun olursa ekrana sorunu yazar ve bip sesi verir. Daha 
ileri gitmeyebilir. Sonra da BIOS’ta yer alan boot önceliğine göre bilgisayarı açmaya çalışır.  
 
Resim:  

 

 
 

 
 

SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: BIOS’ ta YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEREYE KAYDEDİLİR? 
İçerik: 
 
Resim : 

 

 



 
BIOS programı, ROM içerisinde saklanmaktadır.  
 
BIOS’da ayarları değiştirdiğimizde bu ayarlar CMOS denilen bir bellek çeşidine kaydedilir. 
CMOS (Complenmentary Metal Oxide Semiconductor), "Eşlenik Metal Oksit Yarıiletken" in 
kısaltmasıdır.  
 
Bilgilerin burada tutulması için bir pil ile CMOS sürekli beslenir ve kaydedilen ayarların 
burada sürekli kalması sağlanır. 
 
Güç Düğmesine basıldığında, CMOS’da kayıtlı olan BIOS ayarlarına göre sistem açılır. 
Kayıtlı olan ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve sık sık “CMOS Checksum error” hatası 
ekranda gözüküyor ise, anakartın üzerinde bulunan pilin değiştirilmesi gerekir. Bu da sorunu 
çözmezse, CMOS yongası bozulmuş demektir. 
 
 
 
 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Boot Kavramı 
İçerik: Bilgisayar başta mikroişlemci olmak üzere tüm özellikleri ile açılıp çalışır hale 
gelmesi boot olarak adlandırılır. Boot kavramı bootstrapping kelimesinden türetilmiştir ve 
kendi kendine açmak olarak ifade edebiliriz. Dolayısı ile bilgisayarın kendini açması ve 
kullanılabilir duruma gelmesi olarak anılır.  
 
Bilgisayarı doğal olarak harddiskten boot etmek mantıklıdır çünkü işletim sistemi oradadır. 
Ancak işletim sistemi kurmak için CDROM/DVDROM veya floppy diskten de boot 
edebilirsiniz. Bu konuda bilgisayarın hangi sırayla makineyi açmayı deneyeceğini BIOS’ta 
yapılacak boot önceliği ile belirlenir. 
 
Resim: 
 

 
 
 



 
SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP 
İçerik: Makine ile açılırken genellikle DEL, F2 veya F10 tuşlarına basarak BIOS’un 
menülerine girebilirsiniz. Bu menülerden oluşan ortama genellikle SETUP denir. Bu 
menülerde pek çok özellik vardır. Bu özelliklerden biri yukarıda söylenen boot önceliğidir. 
Ayrıca tarih/saat ayarları, harddisk’in algılatılması (detect) gibi özellikler de vardır.  
 
Mikroişlemci tipi ve hızı, RAM miktarı ve hızı, harddisk miktarı ve türü gibi özelliklerin 
SETUP’ta görülmesi aynı zamanda bu bileşenlerin fiziksel olarak da çalıştığını gösterir.  
 
Bu ortamda yapılacak değişikler kaydedilebileceği gibi kaydedilmeden de çıkılabilir veya 
default (fabrika ayarlarına) dönülebilir. 
 
Resim: 
 

 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: CMOS BIOS Devresi 
İçerik: BIOS yazılımının anarkart üzerinde bulunduğu daha evvel söylenmişti. Gerçekte bu 
yazılım CMOS türünde üretilen bir entegre devre üzerinde yer alır.  
 
Ayrıca anakart üzerinde BIOS’ta SETUP gibi arayüzlerde yapılacak ayarlamaları 
hatırlamasını sağlamak için küçük bir pil de bulunur. Bazen SETUP’a giriş password’unun 
unutulması haline bu pil belli bir süreliğine çıkarılır ve içindeki bilgilerin silinmesi sağlanır. 
 
 
 
 
 
 



Resim:  

 

 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri 
İçerik: SETUP programına girmek veya makineyi açmak için password konulabilir. Bu hem 
SETUP’ı hem de bilgisayarı fiziksel olarak korumak için düşünülmüştür. Bu sayede 
bilgisayarın başına geçen biri makineyi CDROM’dan açıp harddisk üzerine erişemez veya 
bilgisayarı hiç açamaz. 
 
Bu özellikleri haricinde pek çok özellik vardır. Şimdi bunlara daha yakından bakalım: 

Açılış Virüs Algılama (Boot Virus Detection): Açılış virüsleri eskiden olduğu kadar önemli 
bir tehdit oluşturmasa da, yine de virüs bulaşmış bir disket veya CD ile karşılaşılabilir. Bu 
nedenle bu seçeneğin açık (enabled) olması yerinde olur. 

L1 Önbellek (CPU Level 1 Cache): Etkin (Enabled).  

L2 Önbellek (CPU Level 2 Cache): Etkin (Enabled).  

Resim:  
 

 
 



 
 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri 
İçerik:  

Hızlı Açılış Kendini Sınaması (Quick Power On Self Test): Bilgisayar her açılışta belleği 
test eder. Eğer bozuk bellek söz konusu değilse bu sınamayı her açılışta yaptırmak gereksiz 
zaman kaybı demektir. Bu nedenle bu seçeneği açarak belleğin test edilmesi engellenir: Etkin 
(Enabled). 

Birinci, İkinci, Üçüncü Başlatma Aygıtı (First, Second, Third Boot Device): Bilgisayarın 
işletim sistemini yükleyeceği cihazların öncelik sırası buradaki sıralama ile belirlenir. Hiç bir 
zaman kullanmayacağınız seçenekleri disabled etmek yerinde olacaktır. Bu bilgisayarın 
açılışta bu seçenekleri gereksiz yere test etmesini engeller. 

Diğer Aygıttan Başlat (Boot Other Device): Bir ethernet kartından veya başka bir aygıttan 
sistemi açmak istemiyorsanız bu seçeneği disabled (kapalı) etmek yerindedir. 

Başlatma Disket Araması (Boot Up Floppy Seek): Eğer kullanmayacaksanız devre dışı 
(disabled) bırakmak tavsiye edilir. 

Resim:  
 

 
 
 

 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri 
İçerik:  

Başlatma NumLock Durumu (Boot Up NumLock Status): Klavyede sağ alt bölüm hesap 
makinesi kullanımına benzer bir tuş yapısına sahiptir. Bilgisayar ilk açıldığında bu bölgenin 



çalışıyor olması için NUMLOCK tuşuna basılmış olması gerekir. Genellikle sayısal şifreler 
girerken bu bölüm kullanılacağından bu seçeneği enabled yapmak yerinde olacaktır. 

A20 Kapısı Seçeneği (Gate A20 Option): DOS kullanmıyorsanız burasının Hızlı (Fast) 
olması yeterlidir.  

Klavye Hızı Ayarı (Typematic Rate Setting): Bu ayar aynı tuşa basılı tutulduğunda tekrar 
etmenin hızını belirler ancak çok önemli olmadığı için devre dışı (Disabled) bırakılabilir. 

APIC Mode: Bu çoklu işlemci desteği, daha fazla kesme (interrupt sayısı ve daha hızlı kesme 
isteği denetimi için kullanılan Gelişmiş Programlanabilir Kesme Denetleyici'nin (Advanced 
Programmable Interrupt Controller) ayarıdır ve açık tutulması önerilir. (Enabled) 

 
Resim:  

 
 
 
 
 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri 
İçerik:  

OS/2 Tümleşik Bellek (Onboard Memory) > 64M: Çok eskiden kullanılan IBM OS/2 
işletim sistemini kullanmıyorsanız devre dışı bırakılabilir: (Disabled) 

Tam Ekran Logo Gösterimi (Full Screen LOGO Show): Bilgisayar açılırken üretici 
firmaya ait bazı bilgilerin ekrana gelmesini istemiyorsanız bu seçenek kapatılabilir: 
(Disabled)  

 
 
 
 
 



Resim:  
 

 
 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri 
İçerik: Bazı kullanıcılar, anakartın aşağıda sunulan imkanlarını kullanarak mikroişlemcisini 
fabrika çıkış hızının üzerinde çalışmaya zorlar (Overclock). Bu sayede mikroişlemcinin daha 
hızlı çalışması sağlanmaya çalışılır. Ancak bu mikroişlemcinin üretici firmanın öngördüğü 
çalışma hızının üzerine zorlanması, ısınma ve daha fazla güç tüketimi gibi durumlara yol açar. 
Bu nedenle overclocking pek önerilmez ya da en azından çok dikkatli olmak gerekir. 
Aşağıdaki seçenekler, bu sebepten dolayı olduğu gibi bırakılmalıdır: 

Merkezi İşlem Biriminin (Mikroişlemci) Dış Frekansı (CPU External Freq. (MHz)): 
Olduğu gibi kalmalıdır.  

Mikroişlemcinin Çoklu Frekans Ayarı (CPU Frequency Multiple Setting): AUTO.  

Mikroişlemcinin Frekans Çarpanı (CPU Frequency Multiple): Olduğu gibi kalmalıdır.  

Resim:  
 

 
 



 
 

SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

Primary (birincil) VGA BIOS: Bilgisayarda 2 adet ekran kartı bulunduğunda hangisinin 
öncelikli olacağı bu ayar ile sağlanıyor. Örneğin 1 adet AGP ekran kartı ve bir de PCI 
(Peripheral Component Interconnect) ekran kartı olsun. Bu durumda öncelikli kartı 
seçebiliyorsunuz.  

USB Controllers (USN Denetleyiciler): Bu ayar ile USB hizmetini devredışı bırakabilir veya 
yalnızca USB 1.1, USB 1.1 ve 2.0 kullanabilir duruma getirebilirsiniz. 

Geriye Dönük USB Desteği (USB Legacy Support): Bu ayar, USB klavye ve mouse var ise 
önemlidir. İşletim sistemi açılmadan evvel mouse veya CD’den açılışta veya BIOS içinde 
USB klavye ve mouse kullanabilmek için bu ayarın açık olması (enabled) gerekir.  

 
SLAYT 16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

Tümleşik AC97 Ses Denetleyicisi (Onboard AC97 Audio Controller): Eğer anakart ile 
bütünleşik ses kartının haricinde ayrı bir ses kartınız varsa bu seçeneği devre dışı bırakmanız 
gerekir (disabled). Aksi durumda anakart üzerinde ses kartınızın çalışabilmesi için bu ayar, 
açık olmalıdır: (Enabled) 

Tümleşik AC97 Modem Denetleyicisi (Onboard AC97 Modem Controller): Eğer anakart 
ile bütünleşik modem haricinde ayrı bir modem kartınız varsa bu seçeneği devre dışı 
bırakmanız gerekir (disabled). Aksi durumda anakart üzerinde modemin çalışabilmesi için bu 
ayar, açık olmalıdır: (Enabled) Ancak anakart ile bütünleşik modem özelliği çok nadiren 
görülen bir durumdur. 

Tümleşik Ağ (Onboard LAN (nVIDIA)): Anakarta bağlı ethernet kartını devre dışı 
bırakmak için kullanılabilir. Bu durum ancak başka ethernet çıkışlarınız varsa düşünebilecek 
bir durumdur. 

 
 

SLAYT 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

ACPI Belleğ e Askıy a Al (ACPI Suspend to  RAM): Bilgisayarın askıya alınması 
durumunda daha az güç tüketilmesini sağlar. Ancak bilgisayarın tüm bileşenlerinin bu 



özellikle uyumlu olması gerektiği için bazı sorunlar çıkabilir. Bu yüzden devre dışı 
bırakılması uygundur: Disabled.  

Video Kapatma Yöntemi (Video Off Method): DPMS (Display Power Management 
System: Ekran Güç Yönetim Sistemi) seçeneği, eğer ekran kartınız DPMS destekliyse, 
BIOS'un ekran kartını denetlemesini sağlar. Boş Ekran (Blank Screen) seçeneği ekranı 
yalnızca karartır ancak kapatmaz. Bu özellik sayesinde ekranın kapatılması sağlanır 

Güç Düğmesi (PWR Button < 4 Secs): Bilgisayarın açma-kapama düğmesine 4 s’den fazla 
basılı tutarsanız bilgisayar koşulsuz kapanır. Bu seçenek bu özelliğin değiştirilebilmesini yani 
4 s’den kısa süre basılı tuttuğunuzda neler olabileceğini ayarlayabilmenizi sağlar.  

 
 
SLAYT 18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

PCI Aygıt ile Başla (Power Up On PCI Device): Bazı yerlerde kullanılan Wake-On-LAN 
(ağdan uyan) gibi bir hizmet kullanmıyorsanız bu ayarı devre dışı (disabled) bırakınız.  

Modem ile Uyan/Başla (Wake/Power Up on Ext. Modem): Yukarıdaki gibi modem ile 
bilgisayarın uzaktan uyanmasını istemiyorsanız bu seçeneği devre dışı (disabled) 
bırakabilirsiniz.  

Kendiliğinden Başlatma (Automatic Power Up): Günün belli saatlerinde bilgisayarın 
kendiliğinden açılmasını istemiyorsanız bu özellik devre dışı (disabled) bırakılabilir. 

Uyarı Saati (Time (hh:mm:ss) of Alarm): Bu alanlara bilgisayarınızı kendiliğinden 
başlatmak (Automatic Power-On) istediğiniz saati girebilmenizi sağlar. Bunu kullanabilmek 
için kendiliğinden başlatma etkin olmalıdır.  

 
SLAYT 19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

Güç Kesintisinde Yeniden Başlatma (AC Power Loss Restart): Bu özellik elektrik 
kesintisinden sonra enerjinin gelmesi halinde kapanan bilgisayarın açılmasını veya 
açılmamasını sağlar. Eğer bu özellik etkinse (Enabled) bilgisayar açılır. 

PS/2 Fareyle Başlat (Power On By PS/2 Mouse): Bu ayar sayesinde bilgisayar, mouse’ın 
tıklanması ile açılmasını sağlar. Ancak genelde disabled edilmesi yerinde olacaktır. 

PS/2 Klavyeyle Başlat (Power On By PS/2 Keyboard): Bu ayar sayesinde bilgisayar, 
klavyenin belli tuşları ile açılmasını sağlar. Ancak genelde disabled edilmesi yerindedir. 

 



SLAYT 20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

Kaynak Denetimi (Resources Controlled By): Bu özellik sayesinde kesme ayarları elle 
yapılandırılabilir. Önceki haftalarda anlatıldığı gibi bu ayarlamalar windows 2000 ve XP’de 
otomatik yapıldığından gerekmemekte ve hatalı ayarlamalar yapılabileceğinden 
önerilmemektedir: AUTO(ESCD).  

Kesme İsteği Kaynakları (IRQ Resources): Bu ayarlar kesme isteği (IRQ) ayarlarının elle 
yapılandırılmasında kullanılır ve bir önceki seçenek elle ayarlı (manual) seçildiyse etkinleşir.  

PCI/VGA Palette Snoop: Bilgisayarda video kartı yok ise bu ayarı disabled durumda tutmak 
yeterlidir.  
 
 
SLAYT 21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SETUP’ın Özellikleri  
İçerik:  

Güvenlik Seçeneği (Security Option): Bu ayar ile aşağıda belirtilen iki ayarın yapılabilmesi 
sağlanır. 

Yönetici Şifresini Belirleme (Set Supervisor Password): Eğer yukarıdaki seçenek SETUP 
olarak ayarlanıp bu ayar yapılırsa BIOS’a girmek için şifre sorulacaktır. Bu ayarın yapılması 
özellikle sistem yöneticileri için önerilir. Bu sayede daha önce anlatıldığı gibi başka biri 
makinenin başına geçerek sistem açılışını disket ve CDROM’dan yapar ve linux veya 
windows işletim sistemlerinin yönetici şifrelerini kırar ve sisteme hakim olabilir. Eğer 
yukarıdaki ayarda SYSTEM seçilirse bilgisayarın açılışı sırasında şifre sorulacaktır.  

Kullanıcı Şifresini Belirleme (Set User Password): Kullanıcıların bilgisayarı başlatması için 
ayrı bir şifre koymak içindir. 

Ancak bu ayarlamalar oldukça risklidir. Çünkü şifreler kaybedilirse BIOS’un sıfırlanması için 
anakart üzerindeki jumper ayarlarını kullanmak veya pili bir süreliğine çıkarmak gerekir. 

 
 
 
 

UYGULAMA SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. BIOS nedir ve nerede bulunur? 
      BIOS yani Basic Input Output System (Temel giriş çıkış sistemi) olarak anılan BIOS 
anakart üzerinde yer alan bir yazılımdır. Anakart üzerinde yer alan bir ROM devresi 
üzerinde programlanmış halde bulunur. 
 
 



2. Bilgisayarı boot etmek ne demektir, boot önceliği ne amaçla kullanılır? 
            Bilgisayar başta mikroişlemci olmak üzere tüm özellikleri ile açılıp çalışır hale 
gelmesi boot olarak adlandırılır. Boot kavramı bootstrapping kelimesinden türetilmiştir ve 
kendi kendine açmak olarak ifade edebiliriz. Dolayısı ile bilgisayarın kendini açması ve 
kullanılabilir duruma gelmesi olarak anılır.  

 



 
 

BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

12. HAFTA 
 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 
 

• Seri Portlar 

• Paralel ve PS/2 Portları 

• SCSI, RJ11 ve RJ45 Portları 

• USB Portu 

• Modem Nedir? 

• ADSL Modemler 

• Hoperlör 

• Güç Kaynağı  

 

SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Portlar ve Konnektörler 
İçerik: 

 

Portlar ve Konektörler 

 

Ana kartın dış birimlerle bağlantı kurduğu özel yapılardır. Bağlantı kurulacak birim ile 

iletişim kurmaya uygun fiziksel yapıdadır. Portların bir kısmı kasanın içindedir ve bu 

portlara hard disk gibi kasa içine monte edilen birimler bağlanır.Bazı portlarda kasa 

yüzeyinde ana karta monteli şekilde bulunur.Bu portlara kasa dışından ulaşılır ve mikrofon 

gibi kasa dışında bulunması gereken cihazlar bağlanır.Bazı portların ana kartın yüzeninde 

olmasına rağmen istenirse bir uzatma kablosu ile kasa üzerinde ayrılmış özel bölümlere 

taşınabilir. Örneğin ek USB portları özel USB uzatma kabloları ile kasa yüzenine taşınabilir. 



 

Ana kart üzerinde kasa içinden ulaşılabilen portlar da bulunur. Bunlar genel 

olarak iki adet IDE portu, bir disket sürücü portu, ana kart ile bütünleşikse SCSI 

portudur. Bu portlara takılan yassı kablolar aracılığı ile ana kartımıza sabit disk, 

CD sürücü, CD yazıcı, disket sürücü gibi dahili cihazları bağlarız. Bir IDE 

portuna bağlı kabloya, üzerindeki iki konnektör aracılığıyla iki cihaz 

bağlanabilir. 

 
 
Şekil : Giriş/Çıkış (I/O) Birimi ve Yapısı 
 
 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Seri Portlar 
İçerik: Bu bölümde bilgisayarda port adı verilen çevre birimlerle yapılan bağlantı türleri ile 
ilgileneceğiz. Daha evvel seri ve paralel haberleşme üzerinde durulmuş, avantaj ve 
dezavantajları verilmişti. Şimdi bu bağlantı biçimlerine yakından bakalım: 
 
Seri Port: 9 ve 25 pinden oluşan 2 çeşidi vardır. Pin burada porta fiziksel olarak bağlanan 
soketin içindeki iğne benzeri uçlardır. Seri haberleşmeyi kullandığından bir zaman diliminde 
sadece 1 bit veri gönderebilir. Günümüzde USB ve PS/2 girişlerine yerini bıraksa da hala 
anakartlarda bir anlamda geçmişe dönük uyumluluğu sağlamak için bulunmaktadır. Eskiden 
daha çok mouse’lar bu porta bağlanıyordu. Bu bağlantı türü için en fazla 10 m uzunluğunda 
kablolar kullanılabilir. 
 
Resim: Aşağıda 9 ve 25 pinlik seri portlar görülmektedir: 

 

 
 



 
 

 

 

SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Seri Portlar 
İçerik: 

 

• Seri Port ta giden bilgi için tek, gelen bilgi için de ayrı tek bir hat kullanılır. Bu 

sebeple çift yönlü çalışabilir. 

•  Half dublex ve full dublex olarak kullanılabilirler. 

•  Seri haberleşmede bilgi paketleri başlangıç ve bitiş bitleri ile işaretlenerek gönderilir. 

• RS232 standartıyla özdeşleşmiş olan seri port ile birim zamanda bilgilerin ardı ardına 

iletilmesiyle haberleşme gerçekleşir.  

• Paralel portta 8 bitlik bilgi tek çevrimde gönderilirken seri portta aynı bilgi 8 çevrimde 

gönderilir. 

• Seri Port: Bu 9-pin’li COM porta seri aygıtlar bağlanabilir. 

 
 

SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Paralel ve PS/2 Portları 
İçerik:  
 
Paralel Port: Paralel port daha evvel anlatılan paralel haberleşme üzerine kuruludur. 
Genellikle yazıcıların bağlandığı yerler olarak standartlaşmıştır. Bu nedenle bu porta LPT 
(Line Printer) de denilmektedir. Bu port, günümüzde seri porttan daha fazla kullanılmasına 
rağmen yerini yavaş yavaş USB portuna bırakmaktadır. Genellikle bu port için maksimum 5 
m uzunluğunda kablolar kullanılmalıdır. 
 
 

• Paralel portta bilgi 8 bitlik data hattı üzerinden yapılmaktadır.  

•  Seri haberleşmenin aksine paralel haberleşmede iletilmek istenen 8 bitlik veri aynı 

anda iletilebilmektedir. 



•  Paralel portta Kontrol (Control) ve Durum (Status) sinyallerinin alınıp gönderildiği 

pinler bulunmaktadır. 

•  25 pin den oluşur 

 
 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Paralel ve PS/2 Portları 
İçerik:  
 
PS/2 Portu: Günümüzde fare ve klavye için kullanılmaktadır. Ayrıca bu iki PS/2 portu farklı 
renktedir. 
 
Resim: Aşağıda paralel port ve PS/2 port bağlantıları görülmektedir: 

 

   
 
 
 

 
SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SCSI, RJ11 ve RJ45 Portları 
İçerik:  
 
SCSI Portu: SCSI port, arka arkaya pek çok aygıtı bilgisayara bağlama fırsatı verir. 
Genellikle harddisk için kullanılır. SCSI harddiskler oldukça pahalı olduklarından masaüstü 
bilgisayarlarda pek kullanılmaz. Bu nedenle PC’lerde SCSI port bulunmaz. Bu porta bağlanan 
kablolar 3 m’yi geçmemelidir. 
 
RJ11 Portu: Bu port, telefon hattı portu olarak da bilinir. Modemin üzerinde yer alan portdur. 
Bu porta bağlanan kablolar 50 m’yi geçmemelidir. 
 
RJ45 Portu: Bu port internet bağlantısı için kullanılan ethernet kablo girişidir ve bilgisayarda 
bulunan ethernet kartının üzerinde veya anakart ile bütünleşik olarak bulunur. 8 adet bağlantı 
ucu vardır. Bu porta bağlanan kablolar 100 m’yi geçmemelidir. 
 
Resim: Aşağıda 50 ve 68 pinlik SCSI portları ile RJ11 ve RJ45 portları görülmektedir: 



 

 

 

SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: USB Portu 
İçerik:  
 
USB Portu: Daha evvelde değinildiği gibi klavye, mouse, scanner, printer, flash memory, 
flash disk gibi cihazlarda kullanılabildiği için genel amaçlı bir bağlantı biçimidir. USB 
bağlantının içinde 4 adet bağlantı ucu yer alır. Bunlar veri alıp verme ile enerji için kullanılır. 
USB kablosu en fazla 5 m olabilir. 
 
IEEE 1394 Firewire Portu: Genellikle laptoplarda ve dijital kamerelarda kullanılan hızlı bir 
bağlantı biçimidir. 
 
Ses Kartı Portları: Ses kartları günümüzde anakart ile bütünleşik gelmektedir. Bu giriş ve 
çıkış portları hoperlör ve mikrofon için kullanılır. Renklendirme ile bunlar ayrılabilir: 
Hoperlör için yeşil, mikrofon için pembe, ses girişi içinse mavi renkli girişler kullanılır. 
 
VGA Ekran Kartı Portu: VGA portu bilgisayarın ekran kartından veya anakart ile 
bütünleşik ekran kart çıkışından ekrana girmek için kullanılan portdur. Bu port 15 pinliktir ve 
genellikle VGA kablosunun 3 m’yi geçmemesi gerekir. 
 
Resim: Aşağıda USB port kablosu ve IEEE 1394 firewire portu görülmektedir: 
 

 
 
 
 
 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Modem Nedir? 
İçerik: Modem kelimesi, modulator-demodulator kelimelerinden gelmektedir. İnternet 
bağlantısı için gereken cihazdır diyebiliriz. Bilindiği gibi internet bağlantısının önemli bir 



kısmı telefon hatlarından oluşur. En azından evden yapılan bağlantılarda bu böyledir. Bu 
bağlantı biçimi analog haberleşme şeklindedir. Oysa bilgisayarlar dijital (sayısal yani 1 ve 
0’lardan oluşan çalışma biçimi) işaretlerle çalışan cihazlardır. Bilgisayarın internete bilgi 
gönderebilmesi için sayısal işaretin analog işaret haline getirilmesi, internetten bilgi 
alabilmesi içinse analog işaretin ise sayısal hale gelmesi gerekmektedir. İşte bu işlemi yapan 
cihaz modem’dir.  
 
Modemler bir süre ayrı bir kart şeklindeydi ve anakart üzerine yerleştiriliyordu. Bugünse aynı 
telefon hattını farklı frekansta kullanarak telefon görüşmelerine engel olmayan ADSL 
modemler vardır ve genellikle harici bir cihaz şeklindedir. Laptop’larda ise anakart ile 
bütünleşik halde bulunmaktadır. 
 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Modem Nedir? 
İçerik: 
 
Bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara iletilecek olan bilgiyi telefon kablolarından geçebilecek 

duruma dönüştürür, bilgisayara diğer bir bilgisayardan gelen bilgileri de bilgisayarın 

anlayabileceği duruma getirir.  

Bilgisayarınız dijital bilgi üretir. Telefonlar da bilgiyi iletmek için analog sinyaller kullanırlar. 

Telefon kablolarının kullanılması için de analog sinyalleri digital bilgiye, digital bilgiyi de 

analog sinyallere dönüştüren modemler geliştirilmiştir. 

 

Modemler hızlarına göre sınıflandırılır. Modemlerin veri iletişim hızları "bps" (bit per second) 

olarak ifade edilir. Bu da modemin saniyede kaç bit taşıdığı anlamına gelir.) 14400 bps, 

19200 bps, 28800 bps, 57600 bps gibi iletişim hızlarına sahip modemler vardır. Hızlı modem, 

bilgiye kısa zamanda ulaşmayı sağlayan unsurlardan bir tanesidir. 

 

Bilgisayar kasanın içinde olan modemlere dahili (internal), kasanın dışında olan modemlere 

de harici (external) modemler adı verilir. Modemin kasanın içinde ya da dışında olması 

modemlerin işlevini etkilemez ya da değiştirmez. 

 

 
Resim: Aşağıda bir ses kartı görülmektedir: 



 

 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ADSL Modemler 
İçerik: Son 2 yıldır oldukça yaygınlık kazanan ve kablolu internet haricinde özellikle ev 
kullanıcılarının tercih ettiği bir internet bağlantı türü, ADSL (Asymmetric Digital Subscribe 
Line) olmuştur. Bu bağlantı biçimi ADSL modem adı verilen cihazlar yardımı ile yapılır ve 
normal modemler gibi çalışır. Ancak normal modemlerden ayrılan yönleri de mevcuttur.  
 
Tıpkı normal modemler gibi mevcut telefon hattını kullanan bu modemler telefon 
görüşmelerinin kullandığı frekansın dışında bir frekans kullandığı için telefon görüşmelerine 
engel olmaz. Ayrıca oldukça hızlı bir bağlantı biçimidir. Normal modemlerde internet hızı son 
dönemde standart olarak 56 Kbps iken ADSL modemlerde bunun çok üzerindedir. ADSL 
modemlerde veri indirme (download) hızı 9 Mbps’a kadar çıkarken veri gönderme (upload) 
hızı 640 Kbps’ı bulabilmektedir. 
 
 
Resim: Aşağıda VGA portu görülmektedir: 
 

 
 

 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: ADSL Modemler 
İçerik: ADSL modemlerde başka bir üstünlükse internete girebilmek için mevcut telefon 
hattını kullanması fakat telefon görüşmelerini engellememesi nedeniyle 24 saat internet 
bağlantısına izin vermesidir. Bu nedenle ADSL internette, internete bağlanıldığı sürece ücret 
ödenmez, aylık olarak sabit bir ücret ödenir.  
 
Normal telefon görüşmeleri 0-4 KHz arasında yapılırken ADSL internet 4-1100 KHz 
aralığındaki işaretlerle yapılır. Bu sayede normal telefon ve faks işaretleriyle karışma olmaz.  



 
Resim : 
 

 
 
Resim: Aşağıda modemin gördüğü işlev anlatılmaktadır: 
 

 
 
 

 
SLAYT 13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Hoperlör 
İçerik: Bilgisayar çıkışında yer alan ve dijital işaretin analog işarete çevrilmiş hali olan ses 
çıkışı hoperlör denen cihaza bağlanarak dışarı verilebilir. Bu cihazlardan genellikle bilgisayar 
üzerinden enerji alan basit halleri 2 kolonluktur. Ancak daha kaliteli biçimleri 2+1, 5+1 
şeklindedir. Burada +1 ile ifade edilen kısım, düşük frekanstaki sesleri kuvvetlendirerek dışarı 
veren cihazdır. 
 
 
 
 
 
 
 
Resim: Aşağıda bir 2+1 hoperlör görülmektedir: 
 



 
 
 
SLAYT 14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Güç Kaynağı  
İçerik: Bilgisayarın güç kaynağı (power supply) kasa içinde kendisine ayrılmış bir kısımda 
bulunur. Server bilgisayarlar hariç bir adettir. Server bilgisayarlarda 2 adet bulunabilir ve biri 
bozulduğunda diğeri otomatik olarak devreye girer. 
 
Güç kaynağının üzerinde yazan bilgilerden nasıl kullanılacağı anlaşılır. Ancak genellikle max.  
güç miktarı durumu belirler: Max. 330 W, max. 350 W ve max. 400 W gibi.  
 
Güç kaynağı temelde 220 V alternatif gerilimi önce tranformatör yardımı ile seviyesini 
düşürür daha sonra da doğrultucu yardımı ile doğru gerilime çevirir. Çevrilen gerilim, anakart 
ve diğer bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyacağı 3,3 V, 5 V ve 12 V’dur. 
 
Resim:  
 

 
 
 
 
SLAYT 15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Güç Kaynağı 
İçerik: Bazı güç kaynaklarının arkasında 110/220  anahtarı yer alır. Bu anahtarın amacı 
şebeke gerilimi 220 V yerine 110 V olan ülkeler içinde ayarlama yapabilmektir. 
 
Güç kaynağından çıkan enerji kabloları kasa içerisinde bir karmaşa yaratsa da hangi kablonun 
nereye takılacağını bilmek önemlidir. Genellikle anakart üzerinde 2 adet bağlantı noktası 



vardır. Disket sürücü ile CDROM/HD bağlantı biçimleri de farklıdır. Son zamanlarda SATA 
harddiskler için gereken enerji kabloları da yine burada yer almaktadır.  
 
 
Resim:  
 

 
 
 
 

 
 
UYGULAMA SORULARI ve CEVAPLAR : 
 

1. Bilgisayarda port ne demektir ve ne amaçlarla kullanılır? 
Ana kartın dış birimlerle bağlantı kurduğu özel yapılardır. Bağlantı kurulacak birim ile 

iletişim kurmaya uygun fiziksel yapıdadır. Portların bir kısmı kasanın içindedir ve bu 

portlara hard disk gibi kasa içine monte edilen birimler bağlanır.Bazı portlarda kasa 

yüzeyinde ana karta monteli şekilde bulunur. 
 

2. RJ11 ve RJ45 portları niçin kullanılır? 
            RJ11 Portu: Bu port, telefon hattı portu olarak da bilinir. Modemin üzerinde yer alan 
portdur. Bu porta bağlanan kablolar 50 m’yi geçmemelidir. 
 
            RJ45 Portu: Bu port internet bağlantısı için kullanılan ethernet kablo girişidir ve 
bilgisayarda bulunan ethernet kartının üzerinde veya anakart ile bütünleşik olarak bulunur. 8 
adet bağlantı ucu vardır. Bu porta bağlanan kablolar 100 m’yi geçmemelidir. 

 
 



BİLGİSAYAR DONANIMI 
 

13. HAFTA 
 
 
 
Haftalık Ders İçeriği Formatı: 
 
 

SLAYT 1:  
Başlık:  
 
İçerik:  
Bu bölümün hedefi aşağıdaki konuların öğrenciler tarafından kavranmasıdır: 
 

• Arıza Tespiti ve Çözümü 

• Bilgisayarın Genel Kullanımı 

• Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 

• Bilgisayarın Bakımı 

 
SLAYT 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Arıza Tespiti ve Çözümü 
İçerik: Bu kısımda bilgisayarlarda sıkça ortaya çıkan sorunlardan ve çözüm yöntemlerinden 
bahsedeceğiz. Ancak önce bilgisayarın kullanılması konusunda dikkat edilmesi gereken bazı 
noktalara bakalım: 
 
1. Bilgisayarı çok gerekmediği sürece açma-kapatma düğmesinden kapatmayınız. İşletim 
sistemine ait dosyaların zarar görmemesi için işletim sistemine ait kapatma (shutdown) 
seçeneği kullanılmalıdır. 
 
2. Bilgisayarın içinde herhangi bir aygıtı bilgisayar açık iken takıp çıkarmamak gerekir. 
Bu hem bilgisayarın hem de ilgili cihazın zarar görmesine neden olacaktır. 
 
3. Bilgisayarda her zaman sorunlar çıkabileceği varsayılarak yedek almak oldukça 
yerinde olur. Bu yedekleme, CDROM/DVDROM’a veya flash disk’e yapılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim: Aşağıda bilgisayara ait çeşitli bileşenler görülmektedir: 



 

 
 
 

 
SLAYT 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayarın Genel Kullanımı 
İçerik:  
 
4. Bilgisayarda yüklü bulunan işletim sisteminin (Linux veya Windows Vista) 
güncellemeleri (update) sürekli yapılmalıdır. Bu hem bilgisayarın daha sağlıklı çalışmasını 
hem de virüs ve hacking türü tehlikelerden korunulmasını sağlayacaktır. 
 
5. Bilgisayarda her zaman güncellebilir durumda bir anti-virüs programı kullanmak 
oldukça gereklidir.  
 
6. İşletim sistemi dahil hiç bir zaman lisanslı olmayan yazılım kullanılmamalıdır. Bu 
durum, programları yazan şirket veya kişilerin haklarını gaspetmek anlamına gelebileceği gibi 
aynı zamanda yasal açıdan ciddi sorunlar da yaratabilir. 
 
7. Bilgisayarı korumak için bir firewall yazılımı kullanılabilir. Ancak firewall yazılımı 
iyi ayarlanmaz ise internete çıkışta sorunlar ile karşılaşılabilir. Bu nedenle bu yazılımları 
kullanırken dikkatli olunmalıdır. 
 
Resim: Aşağıda eski bir bilgisayarın anakartı görülmektedir: 

 

 
 

 



 
SLAYT 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayarın Genel Kullanımı 
İçerik:  
 
8. Bilgisayarın kasasını makine açık iken sallamamak yerinde olur. Aksi durumda 
harddisk zarar görebilir. 
 
9. Masaüstü bilgisayarlarında (PC), CDROM/DVDROM cihazlarının açılıp kapatılması 
daima düğmesi ile yapılmalıdır. Elle kapatma yapılmamalıdır. Sadece laptop bilgisayarlarda 
kapama işlemi elle yapılmaktadır. 
 
10. Ev ortamlarında kesintisiz güç kaynağı kullanmak pek yaygın olmasa da iş 
ortamlarında bilgisayarların kesintisiz güç kaynağından (UPS) beslenmesi sağlanmalıdır. Bu 
sayede ani voltaj değişimleri veya elektriğin kesilip aniden gelmesi ve bu durumda 
oluşabilecek gerilim zıplamalarından bilgisayarı korumuş oluruz. 
 
Resim: Aşağıda bir PATA harddisk ve ona ait kablolar görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 
İçerik: Bilgisayarlarda karşılaşılan sorunları özetle şu şekilde ifade edebiliriz: 
 
1. Bilgisayar, açma-kapama düğmesine basıldığı halde açılmıyor: Eğer enerji kablosu 
düzgün takılmışsa, 110/220 switch’i doğru seçilmişse ve güç kaynağı anakart üzerine doğru 
bağlanmışsa, içindeki güç kaynağı (power supply) bozulmuş olabilir. Hatta power supply’ın 
(kendisini soğutmak için) fanı dönüyor olsa bile sorun oradan kaynaklanıyor olabilir. 
Genellikle güç kaynaklarının tamiri yapılmaz. Zaten çok pahalı olmayan elemanlar olduğu 
için derhal değiştirilir. 
 
2. Makineye enerji geldiği halde ekranda bir şey görülmüyor: Eğer ekrana enerji 
sağlanıyorsa, kasadaki ekran bağlantısında sorun yoksa fakat açılışta bip sesleri geliyorsa 
sorun büyük ihtimalle RAM’dendir. Bu durumda RAM’ler slotlarından oynamış olabilir ve 
çıkarıp tekrar takmak gerekir. Veya RAM’lerden biri veya bazıları bozulmuş olabilir, bu 



durumda değiştirmek gerekir. Diğer bir durumda bilgisayara uyumsuz bir RAM takılmıştır, bu 
RAM’in çıkarılması veya değiştirilmesi gerekir. 
 
Resim: Aşağıda bir power supply görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 
İçerik:  
 
3. Bilgisayar çalışırken bir süre sonra donuyor: Bu sorun bir kaç sebepten 
kaynaklanıyor olabilir. Mikroişlemci aşırı ısınıyor olabilir. Eğer overclocking yapıldıysa ve 
mevcut soğutma tertibatı yeterli değilse bu durum ortaya çıkabilir. Bu durumda 
mikroişlemciyi eski çalışma düzenine getirmek gerekir. Ya da mevcut soğutma düzeni 
(fanlar) tozlanmış ve yeterli soğutmayı yapamıyor olabilir. Bu fanların temizlenmesi gerekir. 
Ayrıca mikroişlemcinin ısınıp ısınmadığını yeni BIOS SETUP’larda görmek mümkündür. 70-
80 derece sıcaklıklar mikroişlemci için uygun değildir.  
 
Diğer taraftan bozuk RAM’ler bu probleme sebep olabilir. RAM’lerin değiştirilmesi 
gerekecektir. RAM’lerin durumu bilgisayar açılırken yapılan BIOS’un yaptığı testle ortaya 
çıkabileceği gibi özel programlarla (Bilgisayarı disketten açarak) test edilip anlaşılabilir. 
 
Resim:  

 

 



 

SLAYT 7 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 
İçerik: Bunun haricinde sorun başta ekran kartı ve anakart olmak üzere diğer donanım 
bileşenlerinde olabilir. Bu parçaların tek tek test edilip incelenmesi gerekir. Eğer sorun ekran 
kartında ise onun değişmesi gerekir. Ekran kartı anakart ile bütünleşik durumda ise anakarta 
ayrı bir ekran kartı takılmalıdır.  
 
Eğer sorun anakartta ise anakartın değişmesi söz konusu olabilir. Ancak bu değişiklik diğer 
bileşenlerin uyumsuz olabilmesi nedeniyle biraz zordur. Çünkü tüm bileşenler anakarta bağlı 
olduğundan yeni bir anakart almak onunla uyumlu bileşenler almak demektir. Bu da 
neredeyse tüm bilgisayarın yenilenmesi anlamına gelecektir.  
 
4. Bilgisayar zaman zaman yeniden başlıyor (restart): Mikroişlemcinin ısınması ve 
RAM sorunları bu probleme sebep olabilir. Bu durumda neler yapılacağı yukarıda incelemişti. 
Diğer taraftan şebeke gerilimindeki dalgalanmalar da bu sorunu yaratabilir. Eğer bu 
problemle çok sık karşılaşılıyorsa şebeke gerilimini regüle eden bir kesintisiz güç kaynağı 
(KGK) almak gerekecektir.  
 
Resim: Aşağıda bir monitörün iç yapısı görülmektedir: 
 

 
 

 
 

SLAYT 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 
İçerik: Diğer taraftan bilgisayarda bulunan güç kaynağı (power supply) bilgisayarı beslemek 
için yeterli olmayabilir. Bu makineye belli bir süre sonra takılan ek bileşenlerden dolayı söz 
konusu olabilir: Bilgisayara takılan ek harddisk veya CDROM vs... Eğer durum böyle ise 
power supply’ı değiştirmek ve daha fazla güç verebilen bir tane takmak gerekecektir. 
 
5. CMOS Checksum Error veya CMOS Failure mesajı bilgisayar açılırken geliyor: 
Bilgisayarın setup ayarları, saat ve tarih bilgileri anakart üzerinde bulunan bir pilin sağladığı 
enerji ile saklanır. Ancak pil bozulursa veya işlevini yerine getirmezse bilgisayar açılırken 
yukarıdaki benzer bir mesaj verir. Bu durumda pili değiştirmek gerekecektir. 
 



6. Keyboard error or no keyboard present hatası bilgisayar açılırken ekrana 
geliyor: Bilgisayarın klavyesinin takılı olup olmadığı eğer takılı ise çalışıp çalışmadığı 
kontrol edilmelidir. 
 
Resim: Aşağıda anakart üzerindeki pil görülmektedir: 
 

 
 
 

 
SLAYT 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Problemlerin Belirlenmesi ve Çözümü 
İçerik:  
 
7. Memory address error at xxxx, Memory failure ... mesajı bilgisayar açılırken 
alınıyor: RAM’ler slotlara oturmamış veya yerinden oynamış olabilir. RAM’leri takıp 
çıkarmak gereklidir, eğer bu durumda da sorun çözülemiyorsa RAM’leri değiştirmek 
gerekecektir. 
 
8. Missing Operating System mesajı bilgisayar açılırken görülüyor: Bilgisayar eğer 
disket sürücüden açılıyor ve disket sürücüde işletim sistemi olarak açılacak bir disket yok ise 
bu mesaj gelebilir.  
 
Bunun haricinde işletim sistemi düzgün kurulu ve kablo bağlantıları tamam ise harddisk’te bir 
sorun olabilir. Bu sorun fiziksel olabileceği gibi virüs gibi sebeplerden dolayı ortaya 
çıkabilecek yazılımsal hatalardan dolayı boot kısmı (boot sector) bozulmuş da olabilir. Eğer 
sorun yazılımsal ise işletim sistemini yeniden kurmak gerekebilir. Bu tür durumlarda daha 
evvelden alınan yedekler önemli olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
Resim: Aşağıda bir SATA harddiskin iç yapısı görülmektedir: 
 



 
 
SLAYT 10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayarın Bakımı 
İçerik: Bilgisayarların daha uzun ömürlü olması istenirse zaman zaman bilgisayar 
bileşenlerinin fiziksel temizliğinin yapılması yerinde olacaktır:  
 
Hafif nemli bir bezle kasanın silinmesi (Elbette enerji fişini çıkardıktan sonra) olası 
tozlanmayı azaltır. Toz bilgisayarın genellikle arka tarafından girer ve soğutma fanlarının 
daha yavaş dönmesine veya gerekli soğutmayı yapamamasına sebep olur. 
 
CDROM/DVDROM sürücüler, en fazla kirlenen bilgisayar parçalarıdır. Sürekli kapaklarının 
açılması buna sebep olur. Bu aygıtların temizliği elle yapılmaz. CDROM/DVDROM için 
geliştirilmiş temizlik CD’lerini takarak gerekli temizlik yapılır. 
 
Resim: Aşağıda INTEL Pentium 4 mikroişlemcisinin önden ve arkadan görünümü vardır: 
 

 
SLAYT 11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: Bilgisayarın Bakımı 
İçerik: Ayrıca kullanılan CD/DVD’lerin de temiz tutulması önemlidir. Bunlar herzaman 
koruyucu bir zarf veya kutu içinde tutulmalıdır.  
 
Disket sürücülerde de tıpkı CDROM’lar gibi temizlik için kullanılan disket sürücü temizlik 
disketlerinin kullanılması gerekir. 



 
Ekranın tozu, hafif nemli bir bezle alınmalıdır. Fare ve klavye ise en fazla bozulan parçalardır 
ve bu aygıtlarında temiz tutulması önemlidir. Toplu farelerde temizlik hayati bir öneme 
sahipti. Bu nedenle farenin topunun üzerinde döndüğü mouse-pad bile temiz tutulurdu. Ancak 
son dönemlerde optik mouse’ların kullanımı yaygınlık kazanmıştır. Buna rağmen her 
bileşenin özenli kullanımı bilgisayarın ömrünü uzatacaktır. 
 
Resim: Aşağıda mikroişlemcinin üzerine takılan soğutma fanı ve parçası görülmektedir: 
 

 
 
 
 
SLAYT 12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Başlık: SONUÇ 
İçerik: Bu ders kapsamında, bilgisayarın donanımsal açıdan değişik yönleri incelenmeye 
çalışılmıştır. Bu incelemeler sırasında hem teorik hem de pratik-teknolojik bilgiler verilmiştir. 
Bilgisayar dünyasında teknolojik gelişmeler çok hızlı olmakta verilen eğitim bir kaç yıl sonra 
anlamını yitirebilmektedir. Ancak teorik bilgileri oluşturan ve teknolojinin dayandığı temeller 
çok sık değişmemektedir. İlk önemli masaüstü bilgisayar olan PC’nin çıkışından bu yana 
(1981) bilgisayarın temel çalışma mantığı pek fazla değişmemiştir. Bu nedenle hızlı 
teknolojik gelişmelere adapte olabilmek için olabildiği kadar bilgisayarın nasıl çalıştığı iyice 
kavranılmalıdır. 
 
Diğer taraftan modern bilgisayar mimarisini oluşturan iş hattı tekniği (pipelining) oldukça 
önemli bir konudur. İş hattı tekniğinin performansı mimari ile ilişkili pek çok konu ile 
bağlantılıdır. Bu nedenle modern mimarinin çalışma biçiminin anlaşılması gelecek için 
oldukça önemli olacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim: Aşağıda kablosuz internet özelliği de bulunan bir ADSL modem görülmektedir: 
 



 
 
 
 
 
 

UYGULAMA  SORULARI ve CEVAPLARI : 
 

1. Makineye enerji geldiği halde ekranda bir şey görülmüyor, problem nereden 
kaynaklanıyor olabilir? 

            Eğer ekrana enerji sağlanıyorsa, kasadaki ekran bağlantısında sorun yoksa fakat 
açılışta bip sesleri geliyorsa sorun büyük ihtimalle RAM’dendir. Bu durumda RAM’ler 
slotlarından oynamış olabilir ve çıkarıp tekrar takmak gerekir. Veya RAM’lerden biri veya 
bazıları bozulmuş olabilir, bu durumda değiştirmek gerekir. Diğer bir durumda bilgisayara 
uyumsuz bir RAM takılmıştır, bu RAM’in çıkarılması veya değiştirilmesi gerekir. 

 
2. Bilgisayar çalışırken bir süre sonra donuyor, problemi nasıl çözebiliriz? 
      Bu sorun bir kaç sebepten kaynaklanıyor olabilir. Mikroişlemci aşırı ısınıyor olabilir. 
Eğer overclocking yapıldıysa ve mevcut soğutma tertibatı yeterli değilse bu durum ortaya 
çıkabilir. Bu durumda mikroişlemciyi eski çalışma düzenine getirmek gerekir. 

 



HAFTA 14



ANTİVİRÜS PROGRAMLARI


 

Virüs, Trojan, Spy Nedir?



Virüs


 
Bir programın içine, kendi program kodlarını

 
ekleyen 

 ve çalıştırıldığı
 

yerdeki uygun programlara da 
 bulaşarak çoğalan, girdiği sistem ve dosyalara zarar 

 veren program yada kod parçacıklarına virüs denir.




 

Biyolojik virüslerin başka canlılara bulaşma yolu ile 
 çoğalma benzeşmesinden çıkılarak bu zararlı

 
program 

 parçacıklarına virüs ismi verilmiştir. Bir programın 
 virüs olabilmesi için, kendisini izinsiz olarak başka 
 programlara ekleyerek çoğalan bir işleve sahip olması

 gerekir. Bilgisayar virüsleri sadece program kodları
 

ile 
 sisteme bulaştıkları

 
için canlılara biyolojik olarak  

 bulaşamazlar.




 

Elk Cloner adlı
 

bir program ilk bilgisayar virüsü
 

olarak 
 tanımlanmıştır. Rich Skrenta 

 tarafından  1982  yılında yazılan virüs Apple DOS  3.3  
 işletim sistemine bulaşıp disketler 

 vasıtasıyla yayılmıştır. Bir lise öğrencisi tarafından 
 hazırlanıp şaka olarak oyun dosyaları

 
içerisine 

 gizlenmişti. Oyun, 50. çalıştırmada virüs gönderiliyor 
 ve sonrasında boş

 
bir ekranda Elk Cloner adlı

 
virüs 

 hakkında bir şiir gösterilererek görevini tamamlıyordu




 

İlk PC (Kişisel Bilgisayar) virüsü
 

Brain adında bir boot 
 virüsü

 
idi ve 1986 yılında 

 Pakistan'ın Lahore şehrinde çalışan Basit ve Amjad Farooq 
 Alvi isimli iki kardeş

 
tarafından 

 yazılmıştı.  Kardeşler  virüsü
 

, resmi  olarak,  yazdıkları
 yazılımın  korsan  kopyalarını

 
engellemeye yönelik 

 hazırlamışlardı. Ancak analizciler bir tür Brain değişkeni 
 (varyant) olan 

 Ashar  virüsünün ,  kodlar  incelendiğinde  aslında  
 Brain'den  önce  oluşturulduğunu  iddia  etmekteler. 

 1990'ların ikinci yarısından itibaren makro virüsleri 
 yaygınlaşmıştır




 

Bazı
 

virüsler; uygulamalara zarar vermek, dosyaları
 

silmek 
 ve sabit diski yeniden 

 formatlamak gibi çeşitli şekillerde bilgisayara zarar vermek 
 amacıyla programlanmışlardır. 

 Bazıları
 

zarar vermektense , sadece sistem içinde 
 çoğalmayı

 
ve metin, resim ya da video 

 mesajları
 

göstererek fark edilmeyi  tercih ederler.  Bu  
 zararsızmış

 
gibi  gözüken  virusler 

 kulanıcı
 

için problem oluşturabilir. Bilgisayar hafızasını
 işgal ederek makineyi yavaşlatabilir, 

 sistemin kararsız davranmasına hatta çökmesine neden 
 olabilirler. Sonuç

 
olarak birçok virüs, 

 hata kaynağıdır ve bu hatalar sistem çökmelerine ve veri 
 kaybına neden olabilir




 

Peki bu bilgisayar virüsleri nasıl bulaşır? Virüsün 
 bulaşması

 
için, virüs kodunun 

 sistemde bir şekilde çalışır hale gelmesi gerekir. 
 Virüsleri, bulaşma şekline göre sınıflarsak





 
Dosyalara bulaşan virüsler: Bu virüslerin büyük bir kısmı

 çalıştırılabilen  (EXE, 
 COM uzantılı) dosyalara bulaşır. Virüs, kodlarını

 
genellikle dosya 

 kodlarının sonuna ekler. 
 Dosyaya eklenen kodlar dosyanın boyutunu değiştirir  (Bazı

 
virüsler, 

 dosya içindeki boş
 yerlere  yazarak,  dosya  boyutunun  değişmesini  de  engeller;  

 chernobyl  gibi).  Dosya 
 çalıştırıldığında virüste kendi kodlarını

 
çalıştırırarak zarar verecek 

 eylemlerine başlar. SYS, 
 DRV, BIN, OVL, OVY uzantılı

 
dosyalara bulaşan virüsler de vardır. 

 Bazı
 

virüsler ise 
 yerleştikleri yerde uykuda kalarak hiçbir faaliyette bulunmaz. Virüsün 

 aktif olacağı
 

bir tarih 
 vardır. Bilgisayarın sistem tarihi ile virüsün tarihi aynı

 
güne isabet 

 ettiğinde zarar verme 
 işlemine başlar





 
(Örneğin CIH chernobyl virüsü

 
1998 de Tayvan'da çok yaygın olarak 

 bulundu. Virüsü
 yazan kişi, yerel bir internet konferansında virüsü

 
faydalı

 
bir program 

 diye gönderdi. Bir 
 hafta içinde virüs, birçok ülkede bulundu. CIH virüsü, Windows95 ve 

 Windows98 executable 
 yani .exe uzantılı

 
dosyalara bulaşır. Virüslü

 
bir .exe dosyası

 
çalıştırılıp 

 virüs hafızada aktif 
 olduğu zaman sistemde çalıştırılan diğer WIN95/98  .exe dosyalarına 

 bulaşmaya çalışır. 
 Disket, CD‐ROM, internetten çekilen veya e‐postanızda size 

 gönderilen bir  .exe dosyası
 virüslü

 
ise ve bu .exe dosyasını

 
çalıştırırsanız size bulaşır. Virüs 

 sisteme yerleşdikten sonra 
 26  nisanda aktif hale gelerek flash bios programını

 
siler ve bilgisayarı

 açılamaz hale 
 getirir.) 





 
Boot sektörü

 
virüsleri: Boot sektör, sabit diske ait tüm bilgilerin 

 saklandığı
 

ve bir  program vasıtası
 

ile işletim sisteminin başlatılmasını
 sağlayan yerdir. Boot sektörde, diskin  formatı

 
ve  depolanmış

 verilerin  bilgileriyle  DOS'un  sistem  dosyalarını
 

yükleyen  boot  
 programları

 
bulunur. Disketin de boot sektörü

 
vardır. Bir boot virüsü

 boot dosyalarına  bulaştığında, bu disk veya disketten bilgisayar 
 açılmaya çalışıldığında ya açılış

 
dosyalarını

 
bozarak bilgisayarın 

 açılmasına engel olur yada açılışta sistemin belleğine kopyalayarak her  
 çalışan programa bulaşma imkanını

 
elde eder. Sabit diskin ilk fiziksel 

 sektörlerinde diskin  Master Boot Record'u (MBR‐Ana Boot Kaydı‐) ve 
 Partition (Bölüm) Tablosu vardır. Diskin  MBR 'sinin içindeki Master 

 Boot Programı
 

partition tablosundaki değerleri okur ve boot  edilebilir  
 partition'ın  başlangıç yerini  öğrenir.  Sisteme  o  adrese  git  ve  

 bulunduğun  ilk  program kodunu çalıştır komutunu gönderir. Bu 
 virüslere Master Boot Record Virüsleri 

 denir.




 

Multi‐Partite Virüsler ise Boot Sektörü
 

virüsleri ile 
 Master Boot Record virüslerinin bileşimidir. Hem 

 MBR'a hemde boot sektöre bulaşır  ve çalıştırılabilir 
 dosyaları

 
bozarak yayılırlar. 


 

(Örnek; Polyboot.B ve AntiEXE…) 




 

Ağ
 

Virüsleri: Mevcut yerel ağ
 

yada internet üzerinden 
 paylaşılan klasör, sürücü

 
ve açık port vb. hedefleri 

 kullanarak bulaşır. Yerleştiği açık sistemden ağdaki 
 diğer sistemlere yayılmaya, ağı

 
meşgul tutarak yavaş

 çalışmasına neden olur. 


 
(Örnek: Nimda, SQQLSlammer…) 




 

Makro Virüsleri: Microsoft Word, Microsoft Excel ve 
 Microsoft Access gibi office 

 programlarına daha işlevsellik katmak için bir 
 programlama dili yardımıyla makro hazırlanıp 
 bir düğme, kısayol vb. aracılığıyla ile çalıştırılabilir. 

 Makrolar belge ile taşındığı
 

için belge 
 açıldığında virüsün makro kodu çalışmaya başlar. 

 Günümüzde e‐posta ile gönderilen sunu, 
 belge,  elektronik  tablo  ekli  dosyalar  vasıtasıyla  

 daha  çok  yayılma  ortamı
 

bulmuştur 
 (örnek;Melisa). 




 

Amerika Birleşik Devletleri'nde virüs oluşturmak ve 
 yaymak bir bilgisayar suçudur ve 

 federal suçlar kapsamına girmektedir.  1986 tarihli 
 "The Electronic Privacy Act" yasası

 bilgisayarların kötü
 

amaçlı
 

ve hileli bir şekilde 
 kullanımına karşı

 
çıkartılan en dikkate değer 

 yasadır. Avrupa ise 1991 yılında "Computer Misuse 
 Act" adında bir yasa çıkartmıştır. Bu 

 yasada da bilgisayar virüsü
 

oluşturmak ya da bilerek 
 dağıtmak suç

 
olarak kabul edilmiştir




 

Ülkemizde de bilişim suçu kavramı
 

Türk Ceza Hukukuna ilk 
 defa 1991 yılında 3756 sayılı

 
Kanunla girmiş. Günümüzde; 

 TCK’nın 525.maddesinin (a‐b‐c‐d) bentleri ile Bilişim Alanı
 Suçları

 
olarak değerlendirilmiş

 
olup; bir bilgisayar sistemine 

 yada bilgisayar ağına yetkisi olmaksızın erişimi ve sistemin 
 yapmış

 
olduğu iletişimin yetkisiz dinlenmesi, sistemin bir 

 kısmına yada bütününe ve programlara veya içerdiği verilere 
 ulaşma, bir bilgisayar yada iletişim   sisteminin   fonksiyonlarını

 engellenme   amacıyla   bilgisayar   verileri   veya programlarının 
 sisteme girilmesi, yüklenmesi, değiştirilmesi, silinmesi veya ele 

 geçirilmesi, sisteme fiziksel yollarla zarar verilmesi, sistemin 
 işlemesinin durdurulması, kasten virüs üretmek, Truva Atları
 (Trojan Horses), Solucanlar (Worms) gibi yazılımlar kullanarak 

 bilgi çalmak, fiziksel zarar vermek suç
 

kabul edilmiştir. 



Trojan (Truva Atları) 


 
Adını

 
Çanakkale’de bulunan efsane tahta attan almıştır. 

 Tarihi Truva  (Troya) kenti, etrafı
 

büyük surlarla kaplı
 

ve 
 iyi korunan bir kentti. Kentin savunması

 
çok iyi olduğu 

 için ele geçirilememiş. Çare olarak şehir içine asker 
 sızdırılmak  istenmiş.  Büyük  tahtadan  bir  at  yapılarak  

 içine  askerler  yerleştirilmiş. Kuşatmanın başarısız 
 olduğunun işareti olarak devasa tahta at şehirin önüne 

 bırakılmış. Düşmanların gitmesi ile tahta at merak edildiği 
 için şehir içine alınmış. Şehir kurtarıldı

 
diyerik eğlenceler 

 düzenlenmiş. Gece geç
 

vakit olup uygun ortam 
 oluştuğunda tahta at içinde gizlenen askerler dışarı

 
çıkıp 

 içeriden şehrin kapılarını
 

açmışlar. Dışarıda bekleyen 
 diğer askerler açık kapıları

 
kullanarak şehir hakimiyetini 

 ellerine geçirmişler. 




 

Bilgisayarınız çok iyi korunuyor olsa bile sisteminizde 
 bulunan programın içerisine gizlenmiş

 
truva atları, 

 program çalıştığında ortaya çıkarak değişik programlar 
 kurabilir yada sisteminizin içindeki gizli bilgileri dışarıya 

 iletebilir. Win.ini, system.ini, startup (başlangıç) ve  
 registry  içerisinde  değişiklikler  yaparak  sistemin  her  

 açılışında  kendini  çalıştırmaya olanak sağlarlar  Kurulan 
 program ile bilgisayarınızda çalışır hale gelen trojan 

 sayesinde IP taraması
 

yaparak  bilgisayarınızda  ki  
 kapıları

 
açar,  açık  portları

 
trojan  özelliğini  bilen 

 kullanıcıda bu giriş
 

ortamını
 

kullanarak bilgisayarınızın 
 içine girebilir. Bu sayede artık bilgisayarınız ele geçirilmiş

 olur. 




 

Örnek olarak APStrojan  ( AOL password ateling  ) programı
 kullanıcı

 
isimleri ve 

 parolalarını
 

elde etmek için kullanılır. Windows bellek 
 monitöründe çalışır, kullanıcı

 
AOL 

 kullanıcı
 

bilgisini girdiğinde bu bilgi bir email adresine 
 gönderilir. Uzaktan yönetimi ele 

 geçiren program kuruldu ise alınan güvenlik önleminin hiçbir 
 önemi kalmayacaktır. İnternet 

 üzerindeki bir kullanıcı
 

sizin haberiniz bile olmadan gerekli 
 dosyalarınızı

 
görebilir, bunları

 kopyalayabilir veya silebilirler. Trojanlar genellikle; 
 çalıştırılabilir yani dosya uzantısı

 
EXE, 

 COM, SCR, SYS, MSI gibi ücretsiz olarak dağıtılan, crack 
 yapılmış

 
programlar içine 

 yerleştirilir. 




 

Trojanlar bilgisayarlara girdiği zaman bir port ile 
 çalışır ve o portun kullanımını

 
açar. Kısaca trojanlar, 

 sistem arkasında kod çalıştırıp  uzaktan sahibi 
 tarafından kontrol edilerek kullanılan casus 

 programlardır. Amaçları
 

mevcut sistemi ele 
 geçirmektir. Virüsten ayıran özelliği, bir dosyadan 

 diğerine bulaşarak çoğalmazlar. 



Spy (Casus) 


 
Türkçe  karşılığı

 
casus  olmakla  birlikte  aslında  

 istenmeyen  ve  tanıtımını
 

yapmak istediği internet 
 sayfalarını

 
açar.  Sizi istediği internet site yada siteleri 

 açmaya zorlayan bu spylar  reklam  yapma  amacındaki  
 yazılımlardır.  Bazen  explorer  giriş

 
sayfasını,  kendi 

 sayfasını
 

ekleyerek değiştirilmez duruma getirir. 
 Sisteminizdeki bilgileri e‐posta kullanarak sistem  dışına  

 gönderebilir.  E‐posta  isminizi  kullanarak  kendi  
 tanıtımınıda  yaparak çoğalabilirler.  Genellikle  ActiveX  

 leri  kullanarak  sisteme  sızarlar.  Bir  internet  sayfası
 açıldığında yükleme için Evet‐Hayır gibi sorulara onay 
 verdiğinizde spy bilgisayarınıza girmiş

 
olabilir. Görünür 

 büyük bir zararı
 

olmamakla birlikte, istenmeyen sayfaların 
 sürekli çıkması

 
sıkıcı

 
bir durum oluşturduğu için 

 istenmez.



Worm (solucan) 


 
Solucanlar(worm)   internet   bağlantısı

 
aracılığıyla  bulaşan  

 ama  dosyalara  ve  önyükleme(boot)  sektörlerine  tesir  
 etmeyen  yazılımlardır.  Bilimsel  olarak  solucanlar  tamamen  

 virüs  tanımına  uymazlar.Solucanları
 

virüsten  ayıran  özellik,  
 kendi  başlarına  bağımsız şekilde çalışabilir ve bir taşıyıcı

 dosyaya ihtiyaç
 

duymadan ağ
 

bağlantıları
 

üzerinde  yayılabilir 
 olmalarıdır. Solucanlar sisteminizdeki elzem dosyaları

 
tahrip 

 etmek , makinenizi  büyük ölçüde yavaşlatmak ve bazı
 

gerekli 
 programların çökmesine neden olmak gibi bütün 

 olası
 

zararları
 

yaratabilme yeteneğindedirler. (Örneği; MS‐
 Blaster, Sasser…) 


 

Örneğin Sasser, servis paketi yüklü
 

olmayan XP lerde ekrana 60 
 saniye içinde sistem kapatılacak mesajı

 
ile sisteme müdaheleyi 

 tümüyle devre dışı
 

bırakarak kapatır. 



Dialer 


 
Çevirmeli telefon bağlantısı

 
yapıldığında, sisteme 

 sızıp sizin izniniz olmadan yurtdışı
 

bağlantılı
 

ücretli  
 telefon  araması

 
yaparak,  telefon  faturanız  

 üzerinden  para  kazanma yöntemidir.  Dialere  
 kapılan  kullanıcı

 
beklemediği  bir  telefon  faturası

 ile  karşılaşabilir. Bedava  mp3,  bedava  program,  
 crack  linklerinin  tıklanması,  burayı

 
tıkla  veya  

 tamam düğmeleri ile sitedeki java programı
 çalıştırılarak sisteminizi tuzağın içine çeker. Her ne 

 kadar kapatmaya çalışsanızda tekrar tekrar açılmaya 
 davet eder. 



Spam (önemsiz posta) 


 
Reklam, duyuru, propoganda yada tıklama ile para 

 kazanma amacı
 

güderek talep olmadığı
 

halde  sürekli  
 olarak  e‐postanıza  gelen  iletilerdir.  E‐posta  

 adresleri  internet üzerinden yada üyelik isteyen 
 sitelerin üye listelerinin çalınması

 
yolu ile listeler 

 oluşturulur. Gönderilen bir e‐posta, sistemde kayıtlı
 tüm e‐posta hesaplarına topluca iletilir.   Spam 

 gönderici açısından çok küçük bir harcama ile 
 gerçekleştirilebilirken mali yük büyük ölçüde mesajin 

 alıcıları
 

veya taşıyıcı, servis sağlayıcı
 

kurumlar 
 tarafından karşılanmak zorunda kalınır. Genelde 3 

 ayrı
 

kullanım amacı
 

sayılabilir: 




 

UCE  (Unsolicited Commercial e‐mail‐
 

Talep Edilmemiş
 

Ticari 
 e‐posta) bir ürünü

 
yada hizmeti ucuz maliyet ve daha çok 

 kitleye tanıtma amacı
 

güder


 
UBE (Unsolicited Bulk e‐mail Talep Edilmemiş

 
Kitlesel e‐posta) 

 politik bir görüşün propagandasını
 

yapmak yada bir konu 
 hakkında kamuoyu oluşturmak amacı

 
ile gönderilen e‐

 posta iletileri de olabilir


 
MMF (Make Money Fast ‐

 
Kolay Para Kazanın) birbirini üye 

 yaparak zircirleme para 
 kazanma yolunu seçenlerin seçtiği yöntemdir. E‐posta gelen 

 kişinin 3 yada 5 kişi üye yapıp 
 kayıt paralarını

 
bir üst yöneticiye ödemeleri istenir. Burada bir 

 başka yöntem ise uydurma bir  kehanet ile alınan e‐postanın ilet 
 yapılmaması

 
sonucu kehanetin bu kişinin başına geleceği 

 sömürüsü
 

ile mesaj yayılmaya çalışılır. 




 

Mail sunucuları
 

önlem olarak belirledikleri bu e‐
 postaları

 
önemsiz posta adı

 
altında ayrı

 
bir bölüme 

 atarlar. Bazen beklenilen e‐postalarda bu bölüme 
 atılmış

 
olabilir.



YEDEK ALMA 


 
Bilgisayarımız,  bizim  işlerimizin  çoğu  yükünü

 çeker  ve  oldukçada  kolaylaştırır. İşlerimizi  
 kolaylaştıran  bu  bilgilerin  başka  bir  ortama  

 kopyalanması
 

bizim  için  bir güvencedir. Gelin bu 
 yöntemleri öğrenerek işlerimizi daha da 

 kolaylaştıralım
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