
Bilgisayar (Computer)

Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin

ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.



Bilgisayar ve Donanım

Ana DonanımBirimleri
 Anakart (Motherboard, mainboard)

 İşlemci (CPU)

 RAM

 Sabit Disk (Harddisk)

 Ekran Kartı (Graphics Card) vb…

Ek Donanım Birimleri
 Ses Kartı, Ağ Kartı (Ethernet Kartı), Yazıcı, Tarayıcı, WebKamerası,

Hoparlör, Mikrofon vb…



Anakart (Motherboard)

 Anakart, bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu  

parçalar arasındaki iletişimi sağlayan elektronik devredir.

 Bir anakartın üzerinde işlemci, ram,  

ses kartı, ekran kartı, modem, ethernet,  

tv kartı vb.. girebileceği yuvalar, klavye,  

sabit disk, floppy disk ve

seri - paralel port denetçileri ve  

bunların koordinasyonunu sağlayan  

chipset'ler bulunur.



Anakart (Motherboard)



Anakart (Motherboard)

1)Klavye ve Fare  

portu (PS/2)

2)Paralel port

3)Seri port

4)USBportu

5)Ethernet portu  

(RJ-45)

6)Ses portları



İşlemci (CPU)

 CPU (Central Processing Unit / Merkezi İşlem Birimi) olarak bilinen  

işlemci, kendisine gelen komut ve bilgileri uygun şekilde işleyerek

çıktıları RAM ve diğer gereken parçalara aktarır.

 Bilgisayarda beyin görevigörür.

 Bilgisayarın en önemli parçalarından birisidir.

 Intel veAMD

 Celeron, Pentium IV, Atom İşlemci  

Core i3, i5, i7 vb…

 32 bit – 64 bit kavramı



RAM (Random Access Memory)

 İşletim sistemi de dahil olmak üzere bilgisayarda aktif olarak çalışan  

uygulamaların tutulduğu bellektir.

 Ana bellek.

 Geçici bellek.

 Bilgisayarın çalışma hızına etki eden önemli bir donanım.

 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, … | DDR2 - DDR3 - DDR4RAM



ROM (Read Only Memory)

 Sadece okunabilir bellek.

 Bu bellek üretici firma tarafından hazırlanır. Bilgileri okunabilir fakat  

üzerinde değişiklik yapılamaz.

 Bu bilgiler makineyi kapatma veya elektrik kesintisinden etkilenmez  

veya silinmezler.

 Günümüzde farklı özelliklere sahip ROM bellekler kullanılmaktadır.

(PROM, EPROM, EEPROM)



BIOS (Basic Input Output System)

 Temel Giriş/Çıkış Sistemi

 Bilgisayarın ilk açılma işlevini yerine getiren yazılımdır.

 Donanım özelliklerini denetler ve işletim sisteminin doğru yüklenmesini  

sağlar.

 Bu yazılım eski model kartlarda ROM bellek üzerinde tutulur.  

Günümüzde ise BIOS yazılımı daha çok EEPROM belleklere  

kaydedilmektedir.

 BIOS hafızasındaki bilgiler elektrik gittiği zaman bile silinmez.  

(BIOS pili) | Award BIOS, Phoenix BIOS



BIOS (Basic Input Output System)

Del

Esc

F1

F2

F10



Sabit Disk (Harddisk, HDD)

 İşletim Sistemi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kalıcı olarak  

depolandığı aygıttır.

 Elektromekanik yapıdadır.

 İkincil bellek olarak da adlandırılır.

 Kapasitesi GB (Gibabyte) ve

TB (Terabyte) gibi kavramlarla ölçülür.

 Dönüş hızları: 5400, 7200, 15000 rpm.



SSD Disk (Solid State Disk)

 Artık fiziksel(mekanik) hareket eden parçalar değil flash hafızaların  

içinde tutulan veriler söz konusu.

 Çok daha hızlı okuma ve yazma,

 Daha dayanıklı,

 Daha az elektrik,

 Daha az ısınma,

 Henüz HDD diskler kadar son kullanıcının  

kullanımına çıkamadı.

 Yüksek fiyat ve kısıtlıkapasite…



Cache Bellek (Önbellek)

 Çalışmakta olan programa ait komutların ve verilerin geçici olarak  

saklandığı yüksek hızlıhafızalardır.

 CPU – RAM arasındaki hız farkı,

 CPU (işlemci) içinde,

 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8MB …

 Yüksek maliyet,

Bir uygulamayı ikinci kezçalıştırdığımızda, ilk açılışından çok daha  

hızlı açılması (?)



Güç Kaynağı (Power Supply,PSU)

 220 Vşebeke gerilimini sistemin çalışabilmesi için gerekli olan 5V - 12V  

gerilim değerine dönüştürür.

• Kasa içerisinde güç kaynağının ısınması nedeniyle güç kaynağının  

arkasında soğutucu fan bulunur.

 300 – 600 Watt



Ekran Kartı (Graphics Card)

 İşlemciden alınan verileri monitöre görüntü sinyali olarak gönderen  

donanım.

 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB …

 Paylaşımlı – Paylaşımsız

 Onboard (?)

 Ati, Nvidia, …



Ses Kartı (Sound Card)

 Bilgisayarda analog ve dijital ses işlevlerini yerine getiren elektronik  

birimdir.

 Ek donanım birimi

 Dahili ve harici türleri mevcut

 Digidesign, Realtek, …



Ağ Kartı (Network Interface Card – NIC )

 Bilgisayarları ve diğer cihazları ağa bağlamada kullanılan karttır.

 Ethernet kartı olarak da bilinir.

 10/100/1000 Mbps,  

(Gigabit Ethernet Kartı)



Flash Bellek (USBBellek)

 Flash Bellekler, güç kesintisinde dahi içerdiği bilgileri kaybetmeyen ve  

tekrar tekrar yazılıp silinebilen bir bellek çeşididir.

 Flash belleklerin yapısı RAM‘ lere, kullanımı Harddisk'lere benzer.

 Sessiz, hafif, hızlı erişim,…

 Okuma – yazmahızı önemli!

USB 2.0 – USB3.0

(10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı)

 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB…



Giriş Birimleri

 Bilgisayarlarda veri girişi yapmak için kullanılan birimlere denir.

 Klavye (Keyboard): Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı özel  

işlevler taşıyan tuşlar bulunur. Q klavye – Fklavye.

 Fare (Mouse): Ekranda gözüken imleç yardımıyla veri girişi yapmaya  

yarar. Fare kullanılarak işaretleme, sürükleme, tıklama işlemleri yapılır.

 Tarayıcı (Scanner): Kâğıt üzerindeki resim, grafik ve yazılarıbilgisayar  

ortamına aktarır.

 Mikrofon: Seslerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan aygıt.

 Kamera, Joystick, BarkodOkuyucu…



Çıkış Birimleri

 Bilgisayarlarda işlenmiş verinin sonuç olarak kullanıcıya verilmesini  

sağlayan birimlerdir.

 Ekran (Monitör): Görüntü sergilemek için kullanılan elektronikya da

elektro-mekanik aygıt.

 Yazıcı (Printer): Bilgisayar ortamında üretilenşekil, grafik ve yazıların

kağıda aktarılmasını sağlayan donanım.

 Nokta Vuruşlu Yazıcı, Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı, Lazer Yazıcı

 Kulaklık ve Hoparlör: Bilgisayar tarafından üretilen veya kaydedilmiş  

sesleri, müzikleri dinlemek için kullanılan aygıtlar.

 Çizici (Plotter): Özellikle çizim ve grafik çıktıların alınmasında  

kullanılan büyük boyutluyazıcılar.



Saklama Birimleri

1.44 MB saklama kapasitesine sahip ve artık günümüzde  

kullanılmayan veri depolamabirimi.

Compact Disk

Optik veri saklama ortamı. Yaklaşık 700 MB’ lık kapasite.

Digital Versatile Disk (Çok amaçlı sayısal disk)

Optik veri saklama ortamı. Ortalama 4.7 GB’ lık kapasite.

Harici (Taşınabilir) Disk, External Disk  

USB 2.0 – 3.0 | 1, 2, 4, 8 TB kapasite…



Dikkat!



Bilgisayar Çeşitleri

Ana Bilgisayarlar (Sunucu, Server)

 Binlerce kullanıcıya eş zamanlı olarak farklı hizmetler verebilen, büyük,

güçlü ve pahalı bilgisayar çeşidi,

 Belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılırlar,

 Kullanıcılar tarafından kullanılmazlar,

 Genelde ekranları yoktur. Kişisel bilgisayar olamayacak kadar genelde

büyüktürler.



Bilgisayar Çeşitleri

Kişisel Bilgisayarlar (Personal Computer – PC)

 Şahsi kullanımına yönelik özel olarak tasarlanmış, herhangi bir uzman  

veya operatörün yardımı olmadan kişilerin kendi başlarına  

kullanabileceği bilgisayar türü,

 Masaüstü (Desktop) bilgisayarlar, dizüstü (laptop) bilgisayarlar

ve tablet bilgisayarlar, PC'lere örnek olarakverilebilir.

 Evde, büroda veya mobil olarak (hareket halindeyken) kullanılabilirler.

 En çok kullanılan bilgisayar çeşididirler.



Bilgisayar Çeşitleri

Dizüstü Bilgisayar(Notebook)

 Bilgisayarın her türlü donanımı ile  

küçültülerek taşınabilir duruma  

getirilmiş biçimidir.

 Hafif, taşınabilir, şarj edilebilir…

Tablet Bilgisayar

 Kendine özgü kalemle ya da parmak  

ile kontrol edilebilen, notebooklar  

gibi harici birklavyeye sahip

olmayıp dijital bir klavye ile veri  

girişi yapılabilen bir tür taşınabilir  

bilgisayarlardır.



Bilgisayar Çeşitleri

Mini Bilgisayarlar (Netbook)

 İşlemcileri, bellekleri, kapasiteleri düşük bilgisayar türüdür.

 İnternette gezmek, temel ofis uygulamalarını çalıştırmak,  

müzik dinlemek gibi basit işlemleri

yapmak için kullanılırlar,

 Tablet PC’ lerin çıkmasıylagünümüzde  

pek kullanılmaz oldular.

 Boyutu nedeniyle CD/DVDsürücüleri

bulunmamaktadır.


