
Bilgisayar Nedir?  

 

Bilgisayar, en basit tanımı ile bilgi işleyen araçtır. Bilgisayar, bilgisayar programları ile 

girilen verileri işler. 

Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri,verileri uygun 

ortamlarda saklayan ve istenildiğinde geri getiren, çeşitli aritmetik ve mantıksal işlemler 

yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.  

Bilgisayarın gelişiminde şu dört unsur hiç değişmemiştir.  

 Bilginin girişi (Giriş birimleri: Klavye, mouse, kamera, scanner, fax-modem vb.) 

 Bilginin saklanması (Hafıza: Harddisk, disket, cd-rom vb.)  

 Bilginin işlenmesi (Beyin: Merkezi işlem birimi-Central ProcessingUnit-CPU) 

 Bilginin çıkışı (Çıkış birimleri: Monitör/ekran, Printer/yazıcı, plotter/çizici, modem) 

BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ 

Daha 1830'larda Charles Babbage(1792-1871) fark makinasını ve ardından analitik makinayı 

yapmasıyla hesaplama işlerinin elektro mekanik araçlara yaptırılması ve sonuçların elde 

edilmesi görüşü doğmuştu. Charles Babbage yaptığı bu makinalar ile başarılı sonuçlar elde 

edememesine rağmen, bilgisayarların temelinin onun tarafından atıldığı kabul edilmektedir. 

 

1850 yılında George Boole kendi adıyla anılan ve sadece 1 ve 0 rakamlarının kullanıldığı 

BooleCebiri sistemini bularak, bilgisayarların gelişimi üzerinde önemli rol oynamıştır. 



 

1890'da Herman Hollerith tarafından, delikli kartlarla bilgilerin yüklenebildiği ve bu bilgiler 

üzerinde toplama işlemlerinin yapılabildiği bir elektro mekanik araç geliştirdi. Bu hesaplayıcı 

ABD'nin 1890 nüfus sayımında başarılı biçimde kullanıldı. 

 

Bilgisayarlar konusunda en önemli ve hızlı gelişmelerin 2. Dünya Savaşından sonra başladığı 

görülüyor. Haward Aitken IBM ile işbirliği yapmak suretiyle 1944'de MARK I'i tamamladı. 

Bu bilgisayar küçük kapasiteli olmasına rağmen o günün koşullarında büyük bir başarı olarak 

kabul edildi. MARK I'e bilgiler delikli kartlarla veriliyor ve sonuçlar yine delikli kartlarla 

alınıyordu.Bir grup bilim adamı tarafından 1945'de ENIAC isimli bir bilgisayar yapıldı. 

ENIAC askeri amaçlar için geliştirildi. Radyo lambaları kullanılıyordu ve MARK I'e göre 

oranla oldukça hızlıydı. Bu bilgisayar ile elektronik bilgisayara geçiş başlamış ve mekanik 

donanım yerini elektronik devrelere bırakmıştır. 



 

 

 

  



BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ 

Bilgisayar sistemini oluşturan tüm elektronik birimler ve programlar, bilgisayar bileşenleri 

olarak adlandırılır. Bilgisayar temelde iki bileşenden oluşur: 

1) Donanım (Hardware) 

2) Yazılım (Software) 

 

1-  Donanım (Hardware) 

Bir bilgisayarda bulunan elektronik ve mekanik parçaların (monitör, kasa, klavye, 

mikroişlemci, CD sürücü, sabit disk, fare, vb.) tümüne donanım denir. Donanım kendi içinde 

temel donanım ve çevresel donanım olmak üzere ikiye ayrılır. 

Temel Donanım: Bilgisayarım çalışabilmesi için gerekli olan minimum bileşenleri içerir. 

Bunlar; anakart, mikroişlemci, bellek, ekran kartı, sabit disk, kasa, klavye, fare ve disket 

sürücüdür.  

Çevresel Donanım: Temel donanım haricindeki kasanın içine ya da dışına bağlanan her türlü 

aygıta çevresel donanım denir. Bundan sonraki konularda bu iki tanımda yer alan 

donanımları, donanım bileşenleri olarak inceleyeceğiz. 

Anakart (Mainboard, Motherboard):  

 

Anakart; bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini 

sağlayan elektronik devredir. Ayrıca anakart üzerinde mikroişlemci, bellek, genişleme 

yuvaları, depolama aygıtı arabirimleri, seri ve paralel portlar, BIOS, denetleyiciler ve diğer 

yardımcı devreler yer alır. 

 

 

 

 



Anakart üzerinde bulunan portlar ve konnektörler:  

 

PS/2 Portu: Klavye ve fare bağlantısı için kullanılmaktadır. 

 

Seri Portlar: Genelde harici modemler bağlanır, ama seri port kullanan başka aygıtlar da 

vardır (yedekleme aygıtları, dijital kameralar vb.). 

 

Paralel Port: Yazıcı ve tarayıcı bağlamak için kullanılır.  

 
USB Portları: Neredeyse her türlü harici aygıt bağlanabilir. Ancak USB aygıtlar yeni yeni 

yaygınlaşmaktadır. USB'nin özelliği, seri ve paralel portlara göre çok daha hızlı olması (480 

Mbit/s) ve USB aygıtlar üzerindeki yeni USB portları aracılığı ile ucuca çok sayıda aygıtın 

zincirleme bağlanabilmesidir. 

 
VGA portu: Monitör bağlantısı için kullanılır. Sadece onboard ekran kartı bulunun 

anakartlarda bulunur. 

 
RJ-45 Portu: Ethernet için kullanılır. 

 
 

 

 

 

 



Ses Kartı Konnektörleri: Mikrofon ve hoparlör gibi sesin giriş ve çıkışını sağlayan aygıtları 

bağlamak için kullanılır. 

 
 

IDE Portu: Sisteme bit depolama aygıtı (sabit disk, CD-Rom, teyp sürücüleri vb.) bağlamak 

için kullanılır. 

 
SATA portu: IDE portlarının yerini alması amacıyla geliştirilmiş yeni bir porttur. IDE 

portundan daha hızlı olması ve kablo dağınıklığını azaltması nedeniyle tercih edilmektedir. 

 
BIOS: "Basic Input/OutputSystem (Temel Giriş/Çıkış Sistemi)" kelimelerinin baş harflerinin 

birleşmesinden meydana gelen BIOS, bilgisayarın çalışması için gereken temel işletim sistemi 

olarak özetlenebilir. Anakartın özelliklerini yönetebilmek / kullanabilmek ve diğer donanım 

bileşenleri arasında bir bağ kurmak amacıyla kullanılır. Günümüzde en çok AWARD, AMI 

ve PHOENIX marka BIOS'lar kullanılır. 

 
 

Chipsetya da Yonga seti, bilgisayarın anakartı üzerindeki temel ve bütünleşik arabirimleri 

yöneten ve bunlar arasındaki veri akışını sağlayan bir çeşit işlemcidir. 

Günümüzde Intel, VIA, AMD, SiS, ALi gibi belli başlı üreticilerin chipsetleri bulunmaktadır 

ve kişisel bilgisayarlarda yoğun olarak Intel, VIA ve SiSchipsetleri kullanılmaktadır. 

Chipsetlerdeki gelişmeler işlemcilerdeki gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Yeni bir 

RAM ya da veri yolu teknolojisi geliştirildiği zaman bunu işlemciye aktaracak olan Chipsetler 

de geliştirilir. 

 

 



Anakartlar üzerinde genellikle, Kuzey ve Güney köprüsü olmak üzere iki tür chipset bileşeni 

(entegresi) mevcuttur. 

 

Güney Köprüsü (Southbridge): Giriş çıkış birimlerinden, güç yöne-timinden, PCI 

veriyolundan, USB'den ve anakartaentegre (ses ve ethernet gibi) özelliklerden sorumludur.  

 

Kuzey Köprüsü (Nortbridge): Temel olarak işlemciden, bellekten ve AGP veriyolundan 

sorumludur ve bunların kontrolü ile bunlar arasındaki veri aktarımını sağlar. 

 
 

 

Genişleme Yuvaları:  

 

Genişleme yuvaları (expansionbuses ve expansionslots) bilgisayarın içindeki anakartına 

değişik aygıtları bağlamak için kullanılır. Genişleme veri yolları (yuvalar) aygıtlarla 

bilgisayar arasında veri iletişimi sağlar. Bu yüzden genişleme yuvaları ve genişleme veri 

yolları birbirlerini tamamlayan özelliklerdir. 

 

Veri Yolları: ISA (IndustryStandard Architecture): 1980'li yıllarda geliştirilen IBM PC 

için geliştirilmiş bir sistemdir. Anakart üzerindeki ISA yuvaları (slot) network kartı, ekran 

kartı gibi aygıtların bilgisayara bağlanmasını sağlar. 8 bit veya 16 bit veri transfer edebilir. 

Hızı ve kapasitesi nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır.  

 

PCI (Peripheral Component Interconnect): PCI günümüz masaüstü bilgisayarlarında 

kullanılan en yüksek performansa sahip yol sistemidir. PCI veri yollarının hızı 20 ile 33 MHZ 

arasındadır.  

 

PCI Express: PCI Express PCI veri yolunda kullanılan paralel veri iletimi mimarisinin yerine 

seri çalışan ve noktadan noktaya iletişim mimarisini kullanan bir teknoloji getiriyor. 

 

AGP (Accelerated Graphics Port): Hızlandırılmış grafik port‘u anlamına gelen AGP, ekran 

kartları için kullanılan yeni bir veri yoludur.  

 

 

 

 



2-  Yazılım (Software):  

Bilgisayar donanımını işlevsel hale getiren, kullanıcı ile donanım arasında bir köprü vazifesi 

gören programlara yazılım denir. Yazılım: işletim sistemleri, uygulama yazılımları ve 

programlama dilleri olmak üzere üçe ayrılır. 

Donanım Bileşenleri  

 

a) İşlemci (CPU-Central ProcessingUnit)  

 

 İşlemcinin en temel tanımı şöyle yapabiliriz.  

 Bilgisayarın beynidir, organizasyonu ve iletişimi sağlar.  

 Bilgisayarın hızını ve fiyatını etkileyen en önemli parçalardan biridir.  

 Teknolojisi çok hızlı gelişir / değişir. 

 Yarı iletken teknolojiyle yapılır ve içinde milyonlarca transistör bulunur. 

İşlemciyi Tanımlayan Özellikler  

 

İşlemciyi genel olarak tanımlayan özellikler şöyledir. 

 

- Önbellek L1 ve (L2 Cache): Ana bellek ile merkezi işlem birimi arasında görev 

yapan ve ana bellekten çok daha hızlı olan bir bellektir.  

 

- FSB (Front Size Bus - Ön ara yüz): İşlemcinin anakart üzerindeki diğer 

birleşenlerle haberleşme hızını ve bu haberleşmede aktaracağı verinin miktarını, yani 

bant genişliğini belirleyen kriterdir. 

 

İşlemci Teknolojileri 

 HT (HyperThreading) Teknolojisi  
Hyper-Threading (HT) teknolojisinin amacı işlemcinizin birden fazla uygulamayı aynı 

anda çalıştırmasını sağlamaktadır. 

 Centrino Teknolojisi 

Yalnızca bu 3 bileşeni içeren (İşlemci, Chipset ve Wireless Card) sistemler Centrino 

olarak adlandırılmaktadır. 

  



 Çift Çekirdekli (Dual CoreProssessor) İşlemciler  

Tek işlemcide iki çekirdek ve bu çekirdeklerin tampon bellekleri birlikte Dual Core 

olarak adlandırılan çift çekirdekli işlemcileri oluşturuyorlar. Genelde her bir çekirdek 

farklı ön belleklere (cachememory) sahiptir. Bu yüzden çoğu dualcore işlemcilerin ön 

bellekleri büyük-tür. Dual Core işlemcilerin bir başka özelliği ise geniş çaplı (mesela 

pipelining veya multithreading) gibi işlemlerde çekirdeklerin birbirinden bağımsız 

daha optimize çalışmasıdır. 

 

 Dört Çekirdekli (QuadCore) İşlemciler  
Çok çekirdekli güçlü teknoloji ile mümkün olan büyük bilgi işlem ve görsel iş 

yüklerinin üstesinden gelmek için QuadCore işlemciler masaüstü bilgisayarları için 

tasarlandı. Sonraki nesil çok parçalı uygulamalar için gereken tüm bandı sağlayan en 

yeni dört çekirdekli işlemciler, daha hızlı, daha soğuk, ve daha sessiz masaüstü 

bilgisayar ve iş istasyonu deneyimleri sağlayan 45 nm mikro mimarisiyle üretilmiştir. 

 

Veri yolu hızı : Veri yolu, bilgisayar bileşenleri veya bilgisayarlar arasında veri 

aktarımı sağlayan bir altsistemdir. Veri yolu türleri şunlardır: CPU ile bellek denetleyici 

hub arasında veri taşıyan ön veri yolu (FSB); bilgisayarın anakartındaki Intel entegre 

bellek denetleyicisi ile Intel G/Ç denetleyici hub arasında noktadan noktaya bağlantı 

sağlayan doğrudan medya arabirimi (DMI); ve CPU ile entegre bellek denetleyicisi 

arasında noktadan noktaya bağlantı sağlayan Hızlı Yol Arabirimi (QPI). 

TDP : Termal Tasarım Gücü (TDP), Intel tarafından belirlenen bir yüksek 

karmaşıklıklı iş yükü altında işlemcinin tüm aktif çekirdeklerle Taban Frekansında 

dağıttığı ortalama gücü watt türünden yansıtır. Termal çözüm gereklilikleri için Veri 

Tablosu'na bakın. 



İş parçacığı Sayısı : İşlem Parçacığı ve işlem parçacığı işleme, tek bir CPU 

çekirdeğinden geçen veya bu çekirdekte işlenen basit düzenli talimatlar sırası için 

kullanılan yazılım terimidir. 

İşlemci Temel Frekansı : İşlemci Taban Frekansı işlemci transistörlerinin açılıp 

kapandığı hızı tanımlar. İşlemci taban frekansı, TDP'nin tanımlandığı çalışma noktasıdır. 

Frekans Gigahertz (GHz) türünde veya saniye başına devir türünden hesaplanır. 

 

 i3 İşlemciler 

Dünyanın en büyük işlemci ve mikroçip üretici firması Intel tarafından piyasaya sürülen i 

serisi işlemcilerin düşük ve alt sınıf kısmında yer alan modelidir.i3 serisi işlemciler hem fiyat 

hemde performans açısından oldukça etkili ve güçlü olarak bilinirler. 

 

İlk Core i3 işlemcisi 7 Ocak 2010'da kullanıcılar ile buluştu.Clarkdale kod adıyla piyasaya 

çıkan ilk seri masaüstü bilgisayarlar için üretilen ve dahili GPU barındıran bir türdür.32 nm 

mimari ile üretilmiştir.Bir diğer tanımlama ile işlemci içindeki her bir transitörün boyutu 32 

nm olarak söylenebilir. 

 

Arrandale kod adı ile laptop-notebook serileri için üretilen M serisi Core i3 hem daha 

düşük güç sarfiyatına hemde daha küçük boyutlara sahiptir.Bu seride de dahili GPU ( dahili 

grafik birimi ) bulunur. Bu bölümün amacı bilgisayarda ekstra bir ekran kartı olmadan HD 

videoları oynatıp bazı oyunları oynatmayı sağlayan birimdir. 

 

Intel Core i3 Kimin İçin? 

Özellikle Internet ile iç içe olan, bilgisayarından temel düzeyde en verimli performansı 

ekleyen, video izleme, müzik dinleme gibi multimedya uygulamalarında pürüzsüz performans 

isteyen kullanıcılar Intel’in yeni Core i3 işlemcisini taşıyan sistemleri tercih edebilir. 

 

Intel Hyper-Threading Teknolojisi 

Intel® Hyper-Threading teknolojisi (Intel® HT teknolojisi) üzerine inşa edilmiş Intel Core i3 

işlemci, her birinde iki thread bulunan çift çekirdeğinden maksimum performans alır. 4 

thread’e bölünen verilerle eş zamanlı olarak daha fazla uygulama çalıştıracak ve birçok işi 

daha hızlı yapacaksınız. 

Intel HD Graphics 

Intel HD Graphics, daha keskin görüntü, daha canlı renkler ve gerçek hayattaki gibi ses ve 

videolar için harika bir görsel performans sunar. Filmleri ve Internet videolarını yüksek 

tanımlı çözünürlükte izleyip, popüler oyunları oynayabilirsiniz. Üstelik Windows 7 için tam 

destek ile beraber. İşlemci içerisine dahil olan bu birim, ekstra video kartı gerektirmez. 
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Core i3 İşlemci modelleri 

Sistem 

İşlemci 

Modeli 

Çekirdek 

/ 

Thread 

Saat 

Hızı 

Intel® 

Smart 

Cache Silicon 

Intel® 

Turbo Boost 

Teknolojisi◊ 

Intel® 

Hyper-

Threading 

Teknolojisi◊ 

laptos 

i3-

350M 

2 

çekirdek / 

4 thread 

2.26 

GHz 3 MB 32 nm Hayır Evet 

i3-

330M 

2 

çekirdek / 

4 thread 

2.13 

GHz 3 MB 32 nm Hayır Evet 

desktops 

i3-540 

2 

çekirdek / 

4 thread 

3.06 

GHz 4 MB 32 nm Hayır Evet 

i3-530 

2 

çekirdek / 

4 thread 

2.93 

GHz 4 MB 32 nm Hayır Evet 

Intel Core i3 – 530, 540, 550, 560 Serisi İşlemciler 

Core i3 5XX serisi işlemciler masaüstü ve sabit bilgisayarlar için orta alt sınıf kapasitesi ile 

üretilen modellerdir. Teknik detaylarına bakacak olursak LGA 1156 soket sistemine uygun 

tasarlanmışlardır. 2 Çekirdekli ve 4 MB önbellek bulundurmaktadır. Serinin modellerini 

inceleyecek olursak; 

Core i3 530: SLBLR (C2) - SLBX7 (K0) numaraları ile üretilmişlerdir. 2.93 GHz çalışma 

frekansı ve 733 MHz GPU çalışma frekansı vardır. 2 çekirdekli 2*256KB L2 önbellek 

bulundurmaktadır. L3 önbellek boyutu 4 MB olup girişi çıkış kontrolörü DMI modundadır. 

Çarpan sabiti 22 ve DDR3 – 1333 MHZ desteği ile üretilmiştir. TDP yani termal ısıl gücü 73 

w olup çalışma gerilimi 0,65 – 1.4 Volt arasındadır. 

Core i3 540: SLBMQ (C2) - SLBTD (K0) numaraları ile üretilmişlerdir. 3.07 GHz çalışma 

frekansı ve 23 çarpanı vardır. 

Core i3 550: SLBUD (K0) numarası ile üretilmiştir. 3.2 GHz çalışma frekansı ve 24 çarpanı 

vardır. 

Core i3 560: SLBY2 (K0) numarası ile üretilmiştir. 3.33 GHz çalışma frekansı ve 25 çarpanı 

vardır. 

 

Oyuncular için işlemcinin yanında devasa miktarlarda RAM (minimum 4 GB) ve hızlı 

bir ekran kartı da (minimum Geforce GTS 250 veya Radeon HD 4850) gereklidir. Sabit disk 

http://islemciyapilari.blogspot.com.tr/2013/06/intel-core-i3.html


ise 500 GB’tan aşağı olmamalıdır; zira artık oyun kurulumları genellikle 10 GB’tan daha fazla 

yer kaplıyor. Bunun dışında kuvvetli bir güç kaynağı (minimum 450 Watt) ve iyice 

havalandırılmış bir kasa da çok önemlidir. 

Bu tip bir bilgisayar için yeni tanıtılan giriş seviyesi serisi Clarkdale’i tavsiye 

ediyoruz. Bu serinin içinde Core i3 ve Core i5 750 (Lynnfield) haricindeki diğer Core i5 

modeller var. Bu işlemcilerin hepsinin iki fiziksel çekirdeği var ve dört işlem parçacığını 

(thread) aynı anda işleme kapasitesine sahip. Kısacası toplamda dört çekirdekleri varmış gibi 

çalışıyorlar. Core i3 ve Core i5 arasındaki en önemli fark CPU’yu yüküne göre anlık olarak 

overclock eden Turbo Modu oluyor. Core i3′te bu teknik yok; ama bir büro PC’sinde zaten 

buna ihtiyaç da yok. 

Bu yüzden soket 1156 için en üretilmiş en ufak Core i3′ü tavsiye ediyoruz. İ3 530 

modeli 2,93 GHz hızında çalışıyor, 4 MB önbelleğe sahip ve tümleşik bir grafik çekirdeği de 

(bir H55 anakartla beraber kullanılabiliyor) sunuyor. 733 MHz saat hızında çalışan GPU tüm 

klasik masaüstü uygulamaları (Office, web tarayıcı, jukebox yazılımları) için tamamen yeterli. 

Lakin HD içerikler bu yongaya fazla geliyor. Core i3 530 birçok Core 2 Duo ve Core 2 Quad 

işlemciden daha hızlı, ileride yükseltmeye açık bir platform sunuyor ve en düşük enerji 

tüketimi ile en yeni teknolojiyi sunuyor. Ayrıca 130 Dolar + KDV (güncel piyasa fiyatı) fiyatı 

ile çok ucuz. 

Intel Core i3 – 330, 350, 370, 380 Serisi Mobil İşlemciler 

Core i3 3XX serisi işlemciler ise Arrandale kod adı ile üretilip notebook, Laptop (Diz üstü 

bilgisayar) gibi elektronik aletlerin yapısında kullanılır. 5XX serisinden farklı olarak daha 

küçük bir yapıya sahiptir. TDP rakamı 18W ile 35W şeklindedir. 5XX serisinde bir diğer farkı 

ise 3 Mb önbellek bulunmasıdır. Bu serideki işlemcilere bakacak olursak; 

Core i3-330M: SLBMD (C2) - SLBNF (C2) - SLBVT (K0) kod numaraları ile üretilmişlerdir. 

2.13 GHz çalışma frekansı olup BGA 1288 ve Socket G1 Soket yapısına sahiptir.Termal gücü 

35W olup çoğullayıcı katsayısı 16 dır. GPU frekansı 500 – 667 MHz düzeyindedir. Bu 

modele bir ekleme daha yapacak olursak core i3 330 E serisi ECC hafıza türünü 

desteklemektedir ve sadece 330 E serisinde bu özellik vardır. 

Core i3-350M: SLBPK (C2) - SLBPL (C2) - SLBU5 (K0) - SLBU6 (K0) kod numaraları ile 

üretilmişlerdir. 2.27 GHz çalışma frekansına sahiptir. 

Core i3-370M: SLBUK (K0) - SLBTX (K0) kod numaraları ile üretilmişlerdir. 2.4 GHz 

çalışma frekansına sahiptir. 

Core i3-380M: SLBZX (K0) kod numarası ile üretilmiştir. 2.53 GHz çalışma frekansına 

sahiptir. 

Core i3-330UM: SLBUG (K0)kod numarası ile üretilmiştir. 1.2 GHz çalışma frekansına 

sahiptir. Ayrıca 18W TDP değeri vardır. GPU frekansı 166 – 500 MHz düzeyindedir. Sonu 

UM ile biten iki model vardır bir diğeri de aşağıdakidir. 

Core i3-380UM: SLBSL (K0)kod numarası ile üretilmiştir. 1.33 GHz çalışma frekansına 

sahiptir.  



Intel Core i3 Serisi İşlemciler ve Sıkça Sorulan Sorular 

Intel Core i3 modelinde kaç Transistor vardır ve Yüzey alanı Nedir? Tüm serilerde 382 

Milyon transistor e olup yüzey alanı 81 mm2 dir. Ayrıca GPU bölümü 177 Milyon transistor 

içermekte ve 114mm2 yüzey alanına sahip olmaktadır. 

Core i3 mü Yoksa Intel Core i5 mi daha hızlı? Core i5 daha orta üst sınıf segmentine hitap 

eden bir seri olup daha güçlü işlemcileri barındırmaktadır. Kısa ve net cevap Core i5 daha 

hızlıdır. 

Windows XP ve Vista yı Core i3 ile birlikte çalıştırabilir miyim? Tabi ki evet! Core i3 serisi 

güçlü bir modeldir ve bütün işletim sistemlerini rahatlıkla kaldırabilir. Tabi Ram miktarınızın 

da 1 GB ve üstü olması yararlı olacaktır. 

Core i3'ün anlamı Nedir? Core i3 intel tarafında üretilen ve i serisinin en alt modeli olan bir 

seri olup 32 mm üretim teknolojisi kullanılarak yapılmıştır.  

 Core i3 540 serisi bir modelin CPU Z programı aracılığı ile görünümü 
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 i5 İşlemciler 

 

Yeni bir bilgisayar sistemi kurmak isteyenlerin satın olmadan önce en çok dikkat etmesi 

gereken bileşenler işlemcilerdir. Aynı zamanda yeni sistemde ilk karar verilmesi gereken 

bileşen de işlemcidir. Bunun nedeni ise tüm sistemin seçilecek işlemciye göre şekillenecek 

olmasıdır. 

 

 İki Marka 

 

Piyasada satılan işlemcilere baktığımızda uzun yıllardır piyasaya iki markanın hakim 

olduğunu görülür .AMD ve Intel.  Intel sadece yüksek performans arayanlara değil, her tür 

kullanıcıya hitap eden işlemci modellerine sahiptir. Güvenirliği tartışılmaz ve fiyat olarak 

genelde AMD den biraz daha pahalıdır. 

 

Ürün Aileleri 

 

İki ana markayı geçtikten sonra karşımıza ürün aileleri çıkıyor.  AMD nin modelleri  ve 

Athlon aileleri içinde yer alırken Intel de durumlar biraz daha karışık. Intelin ürün aileleri ve 

bu modellerin sahip olduğu özelliklerin hemen hepsi birbirinden farklı. İşlemcilerdeki 

çekirdek sayısından kullanılan sokete kadar Intel ürün ailelerinde çok önemli farklar 

bulunuyor. 

 

Core i Serisi 

 

Pentium, Core 2 Duo ve Core 2 Quad gibi daha eski serileri bir kenara bırakırsak geriye Core 

i serisi modeller kalıyor. Core i serisi de kendi arasında Core i3, Core i5 ve Core i7olarak üçe 

ayrılıyor. Core i serisi i3, i5 ve i7 olmak üzere üç farklı alt seriye sahip Core i3 modelleri giriş 

seviyesinde olduğu için hangi modelin kime hitap ettiği daha rahat anlaşılabiliyor. Ancak iş 

Core i5ve Core i7 arasındaki farkları anlamaya gelince işin biraz daha derinlerine inmek şart 

oluyor.Intel i5 Serisi  
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Intel Core i5 işlemci, Intel Turbo Boost teknolojisi ile işlemciyi otomatik olarak 

hızlandırırken, işlemcideki çekirdeklerin aynı anda iki farklı iş üzerinde çalışmasına olanak 

veren Intel Hyper-Threading teknolojisi ile aynı anda iki işi kolayca yapılılabilmesini sağlar. 

Oyun oynama ve fotoğraf düzenleme gibi görevleri hızlandıran akıllı performansı ile Intel 

Core i5 gücünü en çok ihtiyaç duyulan yere iletir. Intel Core i5 işlemci ile HD video 

oluştururken, dijital müzik bestelerken, fotoğraf düzenlerken veya en son bilgisayar 

oyunlarını oynarken birçok işlem yapabilir . 

Temel Farklar Neler 

 

Çok temel olarak bakıldığında Core i5 işlemcilerin orta seviye, Core i7 modellerinin ise üst 

seviye olduğu söylenebilir. Ancak iki seri arasındaki farklar aslında bu kadar kesin çizgilerle 

ayrılmış değil. Core i5 modellerinin hepsi LGA 1156 soketini kullanan işlemciler. Core i5 

işlemcilerinin ya iki ya da dört çekirdekli modelleri bulunuyor. Öte yandan Core i7 modelleri 

kullandıkları soketlere göre ikiye ayrılıyorlar. Bazı Core i7’ler LGA 1366 soketini kullanırken 

bazı modeller ise LGA 1156 soketine uyuyorlar.  Core i7’ lerde iki çekirdekli model 

bulunmazken, dördün dışında altı çekirdekli bazı işlemciler de bu seriye dahiller. 

 

Soket Uyumu 

 
LGA 1156 işlemci soketi  P55, H55 ve H57 yonga setlerine sahip anakartlarda bulunuyor. Öte 

yandan  LGA 1366 soket ise sadece  X58 yonga setli üst seviye anakartlarda yer alıyor. 

Mevcut sisteminizin üzerine yeni bir işlemci almak istiyorsanız, mutlaka anakartınızın 

üzerindeki  soketin ne olduğundan emin olmanız gerek. 
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Core i5 600 Serisi İşlemciler 

 
 

  Core i5 ve  Core i7 modellerinin hangi seviyede olduklarını ve hangi özelliklere sahip 

olduklarını anlayabilmek için model isimlerindeki sayılara bakmak büyük önem taşıyor.  Core 

i5 modelleri ise iki alt seriye ayrılmış durumda. Bunlar da  Core i5 600 ve  Core i5 700 

serileri. Core i5 600 serisi işlemciler Intelin Clarkdale kod adını verdiği aileye dahil. Intel 

Westmere mimarisi ile üretilen ilk modellerden olan Core i5 600 serisi işlemcilerin içinde 32 

nm’lik CPU’nun yanı sıra 45 nm’lik bir de grafik işlemci yer alıyor. Yani aynı işlemci içinde 

CPU+GPU birarada yeralıyor. Bu çok büyük bir yenilik. Entegre grafik işlemciden 

faydalanabilmek için Intel H55 veya H57 yonga setli anakartlardan kullanmak gerekiyor. P55 

yonga seti bu işlemcileri çalıştırsa da GPU’dan faydalanma olanağı olmuyor. Core i5 600 

serisinin tüm modelleri iki çekirdeklilerden oluşuyor. 

Dipnot olması açısından aynı şekilde AMD’de de Fusion işlemcilerle CPU+GPU 

entegrasyonunu sunuyor. 

Core i5 700 Serisi İşlemciler 

Core i5 700 serisi işlemciler ise Core i5 600’lerden oldukça farklılar. Hepsi dört çekirdekli 

işlemciler olan Core i5 700 modelleri, Intel’in  Lynnfield kod adını verdiği aileye dahiller. 

LGA 1156 soketli olan bu işlemcilerde Hyper Threading özelliği bulunmuyor. Yani 

işlemcilerde dört adet işlem birimi yer alıyor. Ancak Hyper Threading özelliği bulunan Core 

i5 600’lerle karşılaştırıldığında Core i5 700’lerin daha yüksek performans gösterdiğini 

söylemek gerek. Bunun sebebi ise her bir işlem biriminin kendine ait bir adet çekirdeği 

olmasıdır. İki seride de toplam dörder işlem birimi olsa da, işlem birimi başına düşen çekirdek 

sayısı Core i5 700’lerde daha fazla olduğu için bu modellerin performansı daha yüksek 

oluyor. 

Core i3’lerden Farkı 

Core i5 600’leri Clarkdale ailesinde dahil olan Core i3 modellerinden ayıran en önemli özellik 

ise Hyper Threading özelliğinin bulunması. Böylece iki çekirdek, dört çekirdekmiş gibi 

çalışabiliyor. Core i5 600 modellerinin son iki hanesi işlemcilerden hangisinin daha yüksek 

frekansa sahip olduğunun anlaşılmasında kullanılıyor. Örneğin Core i5 650 modeli 3,2 

GHz’ken  Core i5 680 modeli 3,8 GHz’de çalışıyor. Aynı alt seride bulunan modeller arasında 

frekanstan başka bir fark bulunmuyor. 
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Grafik İşlemci Farkı 

 Core i5 600’ler ile Core i5 700 işlemciler arasındaki bir diğer önemli fark ise Core i5 

700’lerde entegre grafik işlemcinin olmaması. Core i5 700 modelleri LGA 1156 soketli tüm 

anakartlarda çalışırlar. Core i5 600 modellerinin fiyatlarının Core i5 700’lerle yakın olması 

hatta bazı modellerin daha pahalı olması kafa karışıklığı yapabilir. Örneğin Core i5 650’nin, 

Core i5 750’nin fiyatı da aynı seviyededir. Daha yüksek performans istenirse Core i5 700, 

ekran kartı kullanmadan bir sistem oluşturmak istenirse Core i5 600 modellerini tercih 

edilebilir.  

Core i5 işlemci ailesinin saat hızı 

 

 

 

 
 

 i7 İşlemciler 

Intel Core i7 Nehalem, Westmere ve Sandy Bridge ve yakın gelecekteki 

mikromimariler kullanarak masaüstünde çeşitli aileler ve dizüstü bilgisayar için üretilen 

64-bit x86-64 işlemcilerin Intel marka adıdır. 

Core i7 markası iş ve tepe seviye tüketici pazarları için pazarlanan ana tüketici 

pazarına yönelik olan i5 işlemcileri ve Core giriş seviyesi tüketici pazarına yönelik i3 

işlemcileri ayırt etmek için kullanılmaktadır. Intel Core 2 marka daha başarılı olduğunu 

görünce "Core i7" serisinide devam ettirdi, Core i7 işlemcilerde Bloomfield,kod adlı 

mikromimari ailesi ilk defa uygulandı ilk olarak 2008 yılında tanıtıldı . 2009 yılında adı 

Lynnfield ve Clarksfield olan modellerinede uygulandı. 2010 yılından önce tüm 

modellerde dört çekirdekli işlemciler vardı. 2010 yılında, adı Gulftown Core i7-980X 
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Extreme olan 6 çekirdekli işlemci çıkarıldı, isim çift çekirdekli Arrandale modellerinede 

uygulandı. Dünyanın en gelişmiş kişisel bilgisayar mikro işlemcilerinden biridir.  

 Ürün Grubu8. Nesil Intel® Core™ i7 İşlemciler 

 Kod AdıÖnceki Adı Coffee Lake Olan Ürünler 

 Dikey SegmentDesktop 

 İşlemci Numarasıi7-8700 

 DurumLaunched 

 Piyasaya Çıktığı TarihQ4'17 

 Litografi14 nm 

 Önerilen Müşteri Fiyatı$303.00 - $312.00 

Performans 

Çekirdek sayısı: 6 

İş Parçacığı Sayısı: 12 

İşlemci Temel Frekansı: 3,20 GHz 

Maks Turbo Frekansı: 4,60 GHz 

Önbellek: 12 MB 

Veri Yolu Hızı: 8 GT/s DMI3 

TDP: 65 W 

 

 

b) Ram Nedir?  

Kelime anlamı ile incelemeye başlayacak olursak RAM - RandomAccess Memory 

yani Rastgele Erişilebilir Bellek cümlesinin kısaltılması ile oluşan bir tanımdır. RAM 

mikroişlemcili sistemlerde kullanılan bir tür veri deposudur. İşlemcinin ihtiyaç duydu-

ğu kodları sakladığı için hızlı ve kapasitesinin çok olması performansa doğrudan etki 

edecektir. Rastgele erişimli olması sayesinde sıra gözetmeksizin istenen adresindeki 

veriler okunup yazılabilir. RAM, bilgisayarlardaki CD-ROM, disket sürücü veya sabit 

disk gibi depolama birimlerinden daha hızlıdır. Bilgisayar, çalıştığı sürece RAM 

faaliyetini devam ettirir; bilgisayar kapandığı zaman ise RAM'de o an depolanmış 

olan veriler silinir. RAM, temel olarak bilgisayar, ekran kartı, birçok mikroişlemci 

modülünün içinde daimi olarak yer alan bir parçadır. Asli görevi ise bilgisayar veya 

teknik birim çalışırken yapılacak işlemleri üzerindeki hafıza bölümlerine alıp 

kullandıran bir elemandır. 

 

Kapasite Ölçü Birimleri Tablosu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%9Fisel_bilgisayar
https://ark.intel.com/tr/products/series/122593/8th-Generation-Intel-Core-i7-Processors
https://ark.intel.com/tr/products/codename/97787/Coffee-Lake


 

Örneğin üzerinde 32MB lik 8 adet chip-yonga bulunan bir Ram bellek toplam 

kapasitesine bakacak olursak; 32X8 = 256MB kapasiteli bir ram olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Belleklerin bacak pin sayılarına göre gelişim şekli: 

 » 72-pin SO-DIMM  

 » 100-pin DIMM  

 » 144-pin SO-DIMM Bu pin teknolojisi SDRAM için kullanılmıştır.  

 » 168-pin DIMM  

 » 172-pin - Bu teknoloji ile birlikte DDR RAM tekonlojisine geçilmiştir.  

 » 184-pin DIMM  

 » 200-pin SO-DIMM - DDR2 teknolojisi için kullanılmıştır.  

 » 214-pin MicroDIMM 

 » 240-288 pin DIMM Günümüzde hala kullanılan DDR2, DDR3,DDR4 bellek 

teknolojisi için oluşturul-muştur. Yeni nesil anakartların hemen hepsinde bu teknoloji 

kullanılmaktadır. 

  



RAM ÇEŞİTLERİ 

 

SRAM  

SRAM (StaticRandomAccess Memory - Durağan Rastgele Erişimli Bellek), 25 ns'lik 

tipik erişim hızı ile diğer RAM belleklerden daha hızlıdır. DRAM'in dörtte biri oranında 

bilgi de-polayabilmesine rağmen çok daha pahalıdır. SRAM, çoğu bilgisayar sisteminin 

merkezi işlem biriminde, önbellek içinde veya ekran kartının üzerinde bulunabilir. 

DRAM  

DRAM (DynamicRandomAccess Memory - Dinamik Rastgele Erişimli Bellek), 

bilgisayar sisteminin ana belleğini oluşturur. Ortalama erişim hızı 50 ile 70 nanosaniye 

(ns) arasındadır. DRAM daha yavaş ve daha ucuz olmasına rağmen, sık sık tazelenmeye 

ihtiyaç duyar ya da içerisindeki veriyi kaybeder. Güncel bilgisayarlarda DDR2, DDR3 ve 

DDR 4 modelleri kullanılmaktadır. 

DRAM ÇEŞİTLERİ 

SDRAM(SynchronousDynamicRAM): 64 bit veri genişliğine sahiptir. Günümüz bellek 

yapılarından en az band genişliğine sahiptir. DDR çeşit RAM' lerin temelini oluşturur ve 

on-lardan en az iki kat yavaş çalışır. Dinamik bellek yapısındadır. 168 pine sahiptir. 

DDR SDRAM: 64 bit veri genişliğine sahiptir. Veri transferi için, saat(clock) işaretinin 

alça-lan ve yükselen kenarlarını kullanan yapıya sahip, SDRAM çeşididir. Dolayısıyla 

SDRAM' e göre iki kat hızlıdır. 184pin yapıdadır. 

 



DDR2 SDRAM: 64 bit veri genişliğine sahiptir. DDR SDRAM ile aynı yapıda olup aynı 

saat hızında çalışırlar. Aralarındaki fark latency(istenen adrese ulaşmak için harcanan 

zaman) de-ğerinin DDR da daha büyük olması ve daha fazla güç gereksinimidir. Ayrıca 

burada belleğin, I/O bus frekansı DDR'a göre iki katı hızda çalışmaktadır. 240 pin yapıya 

sahiptir. 

 

DDR3 SDRAM: 64 bit veri genişliğine sahiptir. DDR yapıya sahiptir. Fakat en az güç 

gerek-sinimine sahiptir. DDR2 ye göre dahili geçici hafıza miktarı büyüktür. DDR3' ün, 

I/O bus frekansı DDR2'ye göre iki katı hızda çalışmaktadır. 240 pin yapıya sahiptir. 

 

DDR4 SDRAM : DDR4 modülündeki girinti, DDR3 modülünden farklı bir konumdadır. Her 

iki girinti de takılma kenarında yer almaktadır ancak DD4'teki girinti konumu, uyumsuz bir 

anakarta ya da platforma takılmasını önlemek için biraz daha farklıdır. Yüksek performans ve 

daha fazla bant genişliği isteyen bir dünyada DDR3'ün sınırlarına ulaştığı bu zamanda yeni 

nesil DDR SDRAM çıktı. DDR4 daha yüksek performans, daha yüksek DIMM 

kapasitelerine, daha fazla veri bütünlüğüne ve daha düşük güç tüketimine sahiptir. 

Pin başına 2Gbps'den fazlasını sunan ve DDR3L'den daha az güç tüketen (DDR3 Düşük 

Voltaj) DDR4, yüzde 50 daha fazla performans ve bant genişliği sağlarken genel bilgisayar 

ortamı için güç tüketimini azaltmaktadır. Bu durum, daha önceki bellek teknolojilerine göre 

önemli ölçüde iyileşme ve yüzde 40'a varan güç tasarrufu sağlamaktadır. 

Daha iyi performans ve daha yeşil, düşük maliyetli bilgisayar işlemlerine ek olarak DDR4, 

aynı zamanda daha fazla veri güvenliği için döngüsel yedeklilik kontrolleri (CRC), bağlantı 



üzerinden �komut ve adres transferlerinin bütünlüğünün doğrulaması için çipte parite 

algılaması, gelişmiş sinyal bütünlüğü ve diğer güçlü RAS özellikleri sunmaktadır. 

 

 

Açıklama DDR3 DDR4 Avantaj 

Yonga 
Yoğunlukları 

512Mb-8Gb 4Gb-16Gb Daha Büyük DIMM 
Kapasiteleri 

Veri Hızları 800Mb/s – 2133Mb/s 1600Mb/s – 3200Mb/s Yüksek Hızlı I/O'ya 
Geçiş 

Voltaj 1,5V 1,2V Düşük Bellek Güç Talebi 

Düşük Voltaj 
Standart 

Evet (DDR3L, 1,35V'ta) 1,1V olması bekleniyor Bellek Gücü Azaltmaları 

İç Kümeler 8 16 Daha Fazla Küme 

Küme Grupları 
(BG) 

0 4 Daha Hızlı Ani Erişimler 

tCK – DLL Etkin 300MHz – 800MHz 667MHz – 1,6GHz Daha Yüksek Veri 
Hızları 

DIMM Türleri RDIMM, LRDIMM, UDIMM, 
SODIMM 

RDIMM, LRDIMM, UDIMM, 
SODIMM 

 

DIMM Pimleri 240 (R, LR, U); 204 
(SODIMM) 

288 (R, LR, U); 260 
(SODIMM) 

 

 



 

Donanım Bileşenleri - Sabit Disk - Disket Sürücü - Ekran Kartı  

Sabit Disk 

Sabit disk sürücüler bilgisayarın veri depolama merkezleridir. Tüm programlar ve veriler 

bu-rada saklanır. 

 

 

Bu tabakalardan her biri aynı plaklarda olduğu gibi aynı dairesel düzlemi takip eden 

çizgilerle örülüdür ve bu çizgilerin her birine de iz (track) adı verilir. Her bir plaka 



üzerinde altlı üstlü yerleşen ve her birinin ortadaki mile uzunluğu aynı olan izlerin 

oluşturduğu topluluğa silindir denir. Sabit disk üzerinde her bir yüz bir kafa tarafından 

okunmaktadır. Ġz yapısının bölünme-siyle oluşan ve sabit disk üzerinde adreslenebilir en 

küçük alana denk gelen parçaya ise sek-tör (sector) adı verilir. 

Sonra işletim sistemi bu sektörleri veri kümeleri (cluster) halinde guruplar.  

Veri kümeleri : bir diskte okuma yazma için kullanılan en küçük alanlardır. Sektörler ve 

kümeler bir diskin formatlanması sonucu işletim sistemi tarafından oluşturulur. 

 

Sabit Disk Terimleri  

Sabit disk sürücüleri ile ilgili kullanılan aşağıdaki terimlerin bilinmesinde fayda vardır.  

RPM - Dönüş Hızı (devir/sn): Her disk belli bir hızda döner. Günümüzde kullanılan IDE 

disk-ler 4200 - 7200 devir/sn, SATA diskler 5400 - 10000 devir/sn, SCSI diskler ise 10 -15 

bin devir/sn arasında hızlarla dönmektedirler. Bu değer ne kadar yüksek ise sabir disk o kadar 

performanslı çalışmaktadır. 

Erişim Süresi - Access Time: Aynı dosyanın veya çalıştırılmak istenen programın parçaları 

farklı yerlerde olabilir. Erişim süresi kabaca, aranan bilgilere ulaşılması için bir izden diğeri-

ne, bir kafadan diğerine ve bir sektörden diğerine geçilerek aranan bilginin yer aldığı sektörün 

okunmasına kadar geçen ortalama süredir. Ölçü birimi Milisaniye (ms)'dir. 

Ön Bellek: Verilerin bir kısmı sabit disk içerisindeki çok hızlı olan ön bellek tarafından sak-

lanmaktadır. Günümüz sabit disklerinde 2 - 32 MB arasınde ön bellek bulunmaktadır. Ön bel-

leğin büyüklüğüne göre sabit diskin performansı artmaktadır. 

VERİ YOLLARI 

IDE (Integrated Drive Electronics): Bilgisayarın anakartındaki veri yolu ile depolama ay-

gıtları arasında kullanılan standart bir elektronik arabirimdir. Bir IDE arabirim ile iki tane 

sabit diskin çalıştırılması mümkündür. Anakartlarda genellikle iki IDE arabirim bulunmakta-

dır. 

 

Serial ATA: Serial ATA, masaüstü bilgisayarlardaki, bazı sunuculardaki ve ağa bağlı depo-

lama cihazlarındaki paralel ATA fiziksel depolama arabiriminin evrimleşmiş hali olarak dü-

şünülebilir. Spesifikasyon daha ince, daha esnek kabloların ve daha az iğne sayılarının 



kullanılmasına olanak veriyor. Bu da bilgisayar üreticilerinin sistemlerini yönlendirmesi ve 

kurulması kolay kablolarla tasarlamalarını sağlıyor. 

 

SCSI Small ComputerSystemInterface (Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi): SCSI de 

EIDE gibi veri akışını düzenleyen bir arabirim standardıdır. Fakat SCSI sadece depolama ci-

hazlarını değil tarayıcı ve printer gibi çevre birimlerini de kontrol edebilir. 

 

RAID - RedundantArray of InexpensiveDisks (Fazladan Kullanılan Ucuz Disk Dizisi): 

Birçok üst - uç sistem, özellikle de serverlar RAID (RedundantArray of InexpensiveDisks - 

Fazladan Kullanılan Ucuz Disk Dizisi) teknolojisini kullanmaktadır. 

Veriye Ulaşmada Kullanılan Teknolojiler 



 

  



Ekran Kartı  

Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını, CRT monitörler, LCD monitörler ya 

da projeksiyon cihazları üzerinden bizim algılayabileceğimiz şekilde görüntülere dönüştüren 

bilgisayar parçasıdır. 

 

Ekran Kartı Bileşenleri  

Bir ekran kartı temel olarak 4 bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; Grafik Ġşlemci, Görüntü Bel-

leği, RAMDAC, BIOS 'tur. 

 

Grafik İşlemci: Grafik verilerini kendi üzerinde işleme yeteneğine sahip olan ve sadece gra-

fik işlemek için tasarlanmış ekran kartının üzerinde bulunan CPU'dur.  

Görüntü Belleği: Ekran kartının üzerinde bulunur ve görüntü hesaplamaları ile ilgili veriler 

burada saklanır. Bilgisayar sistemindeki ana bellek gibi çalışır. Görüntü belleği bilgileri grafik 

işlemcisinden alır ve bunları saklar. Görüntü belleğinin büyüklüğü ekran kartının performan-



sıyla doğru orantılıdır. Yüksek çözünürlükte kaliteli görüntü alabilmek için görüntü belleği 

kapasitesinin büyük olması gerekir.  

RAMDAC (RAM Digitalto Analog Converter): Görüntü belleğindeki verileri Analog RGB 

(Red, Green, Blue - kırmızı, yeşil mavi, monitördeki görüntüler bu üç ana renkten oluşur) 

sinyallerine çevirerek monitör çıkışına verir. Monitörde kullanılan üç ana renk için birer 

RAMDAC ünitesi vardır ve bunlar her saniye belli bir sayıda görüntü belleğini tarayıp orada-

ki verileri Analog sinyallere dönüştürürler.  

BIOS: Ekran kartının çalışma parametreleri, temel sistem fontları gibi bilgileri saklar. Ayrıca 

sistem açılırken ekran kartı ve görüntü belleğini de test eder. 

Ekran Kartını Tanımlayan Özellikler 

Bellek: Ekran kartı üzerinde bulunan görüntü belleğinin kapasitesidir. Ekran kartının perfor-

mansı ile doğrudan orantılııdır. Günümüzde kullanılan multimedya uygulamaları ve oyunları 

çalıştırabilmek için yüksek kapasiteli bellekler kullanılmalıdır. 16 Mb ile 1 GB arası ekran 

kartlarını piyasada bulmak mümkündür.  

Chipset: Chipset ile ilgili anakart konusunu işlerken şöyle bir tanım yapmıştık. "Chipsetya 

da Yonga seti, bilgisayarın anakartı üzerindeki temel ve bütünleşik arabirimleri yöneten ve 

bunlar arasındaki veri akışını sağlayan bir çeşit işlemcidir." Ekran kartlarındaki 

chipsetlerdeanakartlardaki gibi çalışmaktadır. Ekran kartı chipseti, bir önceki konuda 

saydığımız ekran kartı bileşenlerini yöneten ve bunlar arasındaki veri akışını sağlayan bir 

çeşit işlemcidir. 

Slot Yapısı: Ekran kartının anakarta takılabilmesi için gerekli arabirim yapısıdır. Bu yapı 

sayesinde ekran kartı, anakart üzerindeki veri yollarını kullanır. Günümüzde ISA, PCI, AGP 

(AGP2X,4X,8X,16X), PCI EXPRESS slot yapıları kullanılmaktadır. 

Ekran Kartı İle İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Tanımlar 

Çözünürlük: Bir ekranda görüntülenebilen piksel sayısına çözünürlük adı verilir. Dikey pik-

sel, bir ekranda dikey olarak gösterilebilecek nokta sayısını ifade ederken; yatay piksel, yatay 

olarak gösterilebilecek nokta sayısını ifade eder. Bu değerlerin çarpımı Çözünürlük değerini 

belirler (Örnek 800x600). Çözünürlük arttıkça piksel sayısı ve görüntü netliği artar. 

Renk Derinliği: Ekran üzerindeki her piksel üç rengin karışması ile oluşur. Bu renkler 

kırmızı, yeşil ve mavidir (RGB). Bir pikselde görüntülenebilen renk adedine Renk Derinliği 

denir. 

FPS - Frames Per Second (Saniyede Gösterilen Kare Sayısı): Bir saniye içinde 

oynatılabilen görüntü karesi sayısıdır. Bu rakam ne kadar yüksek ise görüntünün kalitesi o 

kadar yüksek olur. İnsan gözü normal olarak saniyede 30 görüntü yani 30 FPS'yi algılar. 

S-VIDEO - Seperate Video (Ayrılmış Video) Çıkışı: S-video bağlantıları yüksek 

çözünürlüklü sinyaller için kullanılmaktadır. Analog bir çıkıştır. Parlaklık ve renk ayrı iki 

sinyal halinde taşınır. Dolayısıyla daha geniş bir band genişliği sunar. Ses ayrı bir kablo ile 

taşınmalıdır. 



DVI - Digital Video Interface (Dijital Video Arabirimi) Çıkışı: DVI çıkışı LCD monitörle-

rin görüntü kalitesini iyileştirmek için üretilmiş bir video arabirimidir. DVI çıkışına sahip bir 

ekran kartını, DVI girişine sahip bir LCD monitöre bağladığımızda görüntü sinyalleri dijital 

olarak taşınır ve olası kayıplar en aza indirgenir. 

VGA - Video Graphics Array Çıkışı: Bilgisayarlar için görüntü standardıdır. Analog bir 

çıkıştır. CRT ve LCD monitörlerin bir çoğu bu standardı desteklerler. 

 

Monitör  

Monitörler bilgisayar ile kullanıcı arasındaki görüntülü iletişimi sağlayan çıkış aygıtlarıdır. 

Bilgisayarda ekran kartı tarafından işlenen görüntüleri kullanıcıya aktarır. CRT (Cathode Ray 

Tube) monitörler, LCD (Liquid CrytalDisplay)monitörler, Plazma monitörler ve Projeksiyon 

monitörler olarak gruplandırılabilir. Genel kullanımlarına bakacak olursak CRT ve LCD 

olmak üzere iki çeşit olarak inceleyeceğiz. 

Ekran Boyutu: Monitör seçerken en çok önemsenen ve dikkat edilen özelliklerden biri 

ekranın boyutudur. Ekranın sol alt köşesinden, sağ üst köşesine kadar uzanan mesafe bize 

monitörün boyutunu verir. Genelde ekran boyutları inç ile belirtillir. (1 inç = 2.54 cm)  

 

Çerçeve Oranı: Çerçeve oranı bir görüntünün eninin boyuna oranıdır ve genellikle yükseklik 

genişlik olarak ifade edilir. Geleneksel televizyon ve monitör ekranlarının çerçeve oranı 4:3 

ya da başka bir ifadeyle 1.33:1'dir.Günümüzde geniş ekran olarak ifade edilen ekranların 

çerçeve oranları ise 16:10 yada 16:9'dur. Kullanım şeklinize uygun çerçeve oranına sa-hip 

monitörler seçmelisiniz. Ağırlıkla film izlemek ve oyun oynamak için kullanacak-sanız geniş 

ekran, internette gezinmek, klasör veya dosya düzenleme ve ofis yazılımları için standart(4:3) 

ekranlar daha kullanışlı olacaktır.  



 

 

Çözünürlük: Monitörlerde görüntüyü binlerce (hatta milyonlarca) gözle görülemeyecek 

kadar küçük noktacık oluşturur. Piksel adındaki bu noktaların sayısı bize çözünürlük değerini 

verir. Çözünürlük, bir bilgisayar ekranının desteklediği piksel genişliği ve yüksekliğine veri-

len addır. Çözünürlük arttıkça görüntülenen resmin boyutu ve kaliteside artar yalnız burada 

noktaların arasındaki mesafe çok önemlidir.  

 

 

 

Nokta Aralığı (Dot Pitch): Görütüyü oluşturan noktaların sıklığı ekranın boyutundan kısmen 

bağımsızdır. Nokta Aralığı (Dot Pitch) iki piksel arasındaki mesafeyi gösteren ölçüdür. Bu 

nedenle aynı çözünürlükte fakat farklı boyutlarda monitörler görebiliriz. Noktaların arasındaki 

mesafe azaldıkça nokta sayısı artacak ve monitör üzerindeki noktaların sayısı artıkça 

görüntülenen resmin kalitesi ve boyutuda gelişecektir. örneğin 0.285mm nokta aralığına sahip 

19" bir monitör ile 0.230mm lik 15.4" monitör aynı görüntüye sahiptir yani daha ufak bir 

alanda aynı görüntüyü verebilmektedir.  

 

Görüntüdeki en parlak alan ile en karanlık alan arasındaki farka kontrastdenir.  

 

Gecikme süresi: Tepkime süresi ekrana gelen görüntü ile bir sonraki gelecek olan görüntü 

arasındaki zaman farkıdır.  

 

  



CRT (Cathode Ray Tube) Mönitör: Bu monitörün en önemli parçası çeşitli elektronik 

devrelerle birlikte CRT (Chatode Ray Tube – Katot Işınlı Tüp) denilen havası boşaltılmış ve 

ön yüzeyi binlerce fosfor noktacığından (dot) oluşan koni şeklindeki tüptür. Bu tüpün geniş 

tarafı dikdörtgen şeklindedir. Diğer dar tarafında ise elektron tabancası bulunur 

 

LCD (Liquid CrystalDisplay) Mönitör: CRT monitörlerin güç tüketimi ve hacim dezavantajına karşı 

LCD monitörler geliştirilmiştir. LCD monitörler en yalın ifadeyle iki cam levha arasına sıkıştırılmış 

sıvı kristal örgüsüdür. LCD monitörün arka kısmında bir ışık kaynağı vardır, görüntü bu ışık 

kaynağından yayılan ışığın, iki cam levha arasında sıkışmış olan sıvı kristal örgüsünden geçerken 

değişik renklere bürünmesiyle elde edilir. 

 

LCD’lerin üstün oldukları teknik özellikler: 

Kontrast: 

Tüketim: 

Görüntü Kalitesi: 

LCD’lerin zayıf oldukları teknik özellikler: 

Çözünürlük: 

Nokta Aralığı: 

Tepki Süresi: 

Görüş Açısı: 

  



Ses Kartı  
Ses kartı, temel olarak, bilgisayarın sesleri kaydedip çalmasını sağlayan bir genişleme kartı-dır. 

Digital ses verilerini analog sinyale, analog ses verilerini digital sinyale çevirir. Yani kayıt 

yaparken sesi bir dizi sayıya dönüştürür ve çalarken de sayıları tekrar ses haline getirir. 

 

 
Ses kartları sesi kullanmak için analog biçimdeki sesi dijital biçime çevirir. Bu işlem için bir ADC 

(Analog toDigitalConvertor –Analog Dijital Çevirici) kullanılır. Bu işlem yapılırken örnekleme 

(sapling) metodu kullanılır. Örnekleme hızı ses örneğinin kalitesini belirler. 

LineOut : Bu bağlantı noktası ses kartından yükseltilmeden ses çıkışı alabilmemiz için bu-

lunmaktadır. Buraya yükselticili (amfili) hoparlörlerimizi yada müzik setimizi bağlayabiliriz. 

Spc : Buraya hoparlör bağlanır. 

LineIn: Buraya radyo kartımızı, tv kartımızı yada müzik setimizi bağlayabiliriz. Dolayısıyla sesi 

işlememiz mümkün olmaktadır. 

Mic : Buraya mikrofon bağlanır. 

Game : Buraya oyun çubuğu bağlanır. 

 

Veri Yolu: ISA ve PCI veri yolunu kullanan ses kartları vardır. Fakat günümüzde ISA nın yerine  
yolu kullanılmaktadır. 

 

Ses Kartı Çeşitleri 

Onboard Ses Kartları: 



 
ISA Ses Kartı: 

 
PCI Ses Kartı: 

 
USB Ses Kartı: 

 



PCMCI Ses Kartı 

 
Mono – Stereo:  

 
Sesin nasıl oluştuğuna yüzeysel olarak değindik. Tabiki ses teknolojisi de diğer teknolojilerde olduğu 

gibi devamlı değişmektedir. Bir zamanlar tek kanallı, mono sistemler en yeni teknoloji sayılırken gü-

nümüzde stereo yani iki kanallı ses sistemi bile beğenilmez oldumuştur.  

Mono ve Stereo nedir, biraz buna deyinelim.  

 

Mono: Tek sesli (monofonik), yani tüm ses ve müzik bilgilerinin tek bir ses kanalı üzerinden iletilme-

siyle oluşturulmuş ses sistemidir. Mono ses sisteminde her hoparlör için üretilen bilgi tamamen aynı-

dır.  

 

Stereo: Bu ses sisteminde bilgi sinyali uzayda sağ (right) ve sol (left) olmak üzere iki ses kanalına 

bölünür. Sol tarafta üretilmiş müzik yalnızca sol hoparlörde yeniden oluşturulur. Sağda üretilmiş olan 

müzikse yalnızca sağ hoparlörde oluşturulur. Dolayısıyla stereo yayında müzikte mümkün olan yönlü-

lüğü ve uzaysal boyutu elde etmek mümkündür. 

 

Modem Nedir?  
Telefon hatları ile bilgisayarlar arası haberleşmeyi sağlamak için modemler kullanılır. Son yıllarda 

bilgisayar üzerinden faks ve telefon haberleşmesini sağlamak amacıyla faks ve modem kartları 

birleştirilmiştir. Bu tür kartlara da faks/modem ismi verilmiştir. Modem kelimesi, MOdulator-

DEModulator kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Telefon hattı üzerinden sayısal (digital) 

verilerin transferinde kullanılır. 

 
Veri gönderen modem, sayısal veriyi telefon hattıyla uyumlu analog sinyallere dönüştürür, bu işleme 

modülasyon denir. Veri alan modem ise analog işaretleri tekrar sayısal veriye çevirir, bu işleme de 

demodülasyon denir. 



Kablosuz modemler diğer modemlerle aynı işi yaparlar, tek fark modem ile bilgisayarın haberleşmesi-

nin radyo sinyalleri aracılığıyla yapılmasıdır. 

 
Modem Çeşitleri  
Modemler değişik özelliklerine göre gruplandırılmışlardır. Bu gruplardan bazıları ve modem çeşitleri 

şöyledir.  

Teknik özelliklerine göre:  

1) Dahili (internal) Modemler 2) Harici (external) Modemler 3) PCMCIA Modemler  

 

Çalışma Ģekline göre:  

1) HalfDuplex 2) Full Duplex 3) Simplex 

 

 
HalfDuplexHalfDuplex işaretlerin iki yönlü ancak ayni anda bir yöne doğru iletilebilmesi anlamına 

gelir.  

 

 
Full Duplex Full Duplex işaretlerin ayni anda iki yönlü iletilebilmesi anlamına gelir. Full Duplex 

çalışma sekli alınan işaretin gönderilen işaretin yansımasından ayrılabilmesi yeteneğini gerektirir.  

 
SimplexSimplex işaretin yalnızca bir yönde gedebilmesi demektir. Bu çalışma seklinde data iletimi 

yalnızca bir yönde gerçekleşir.  

 

 

Bağlantı özelliklerine göre:  

1) Dial Up Modemler (çevirmeli bağlantı)  2) ADSL Modemler 3) Kablo Modemler 

 

CDROM & CD 
 

Bilgisayarlarda temel olarak iki disk depolama türü vardır:  

 

 Manyetik depolama  

 

 Optik depolama  

 

Manyetik depolamada veri, dönen diskler üzerine manyetik olarak kaydedilir. Optik de-polamada manyetik 

depolamaya benzer. Fakat okuma ve kaydetme işleri ışın kullanıla-rak yapılır. Manyetik depolamaya örnek 

olarak sabit diskler ve disketler verilebilir. Optik depolamaya örnek olarak CD-ROM’lar DVD-ROM’lar verilebilir. 

CD YAPISI 

CD (Compact disk) polikarbonat bir levhadan 120mm çapında ve 1.2mm kalınlığında, üç katmanlı olarak 

üretilirler ve merkezlerinde 15mm çapında bir delik bulunur. Bu levha alüminyum alaşımı olan metalik bir filmle 

kaplanmıştır. Alüminyum film, CD-ROM sürü-cüsünün bilgileri okuduğu kısımdır. Daha sonra levha, verileri 

korumak için polikarbonat bir kaplama ile kaplanmıştır. CD’ler tek taraflıdır. 



Veriler CD üzerinde damgalanmış çukurlarda saklanmaktadır. CD üzerindeki bu çukurluk-lar ve düzlükler 1 ve 0 

rakamlarına karşılık gelmektedir. CD’deki her bir çukur 0.12 mik-ron derinliğinde ve yaklaşık 0.5 mikron 

genişliğindedir. 

İz diskin iç tarafından başlar ve kenara 5mm yaklaşana kadar devam eder. 

 
CD-ROM temel olarak dört parçadan oluşur. Kurşun bir kutu içine yerleştirilmiş olan bu 

dört parçadan üç tanesi motordur. Bunlar;  

 

1. Lazer okuma/yazma kafası  

2. Kafa taşıyıcısı  

3.Şaft motorları  

4.Elektronik kontrol kartı  

5.Kablo ve bağlantı noktaları  

6.Mekanik yükleme sistemi 

 
 

 
Ses CD üzerindeki 0 bilgisinin okunması  

 



 
Ses CD üzerindeki 1 bilgisinin okunması 

CD-ROM SÜRÜCÜSÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ETMENLER  

1. Veri aktarım hızı  

2. Erişim süresi  

3. Önbellek  

4. DMA (Doğrudan Bellek Erişimi)  

5. Arabirim 

 

DVDROM & DVD 
DVD ilk önceleri "Digital Video Disk" anlamına geliyordu. Bunun temel nedeni, ilk uygulamaların video alanında 

ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat bir süre sonra, veri saklama uygulamalarının da önemli olduğu anlaşılmış ve DVD 

"Digital Versatile Disk (Çok-yönlü Sayısal Disk)" anlamında kullanılmaya başlanmıştır. 

DVD YAPISI 
DVD-ROM diskler de CD-ROM diskler gibi tek bir izden meydana gelmektedir. 

 
DVD-ROM diskler, standart disklerin 25 katı depolama kapasitesi ve 10 katı daha hızlı erişim ve data aktarma 

süresi ile, hergün daha fazlasına gereksinim duyulan data alanı ve hız sorunlarına büyük ölçüde çözüm 

getirmektedir. DVD'nin fiziksel olarak CD'den en önemli farkı, datanın disk üzerindeki yerleşiminde ortaya 

çıkmaktadır. Standart CD'lerde dataların oluşturduğu çukurların en küçüğü 0.834 mikron iken DVD'de bu boyut 

0.4 mikrona inmiştir. 

 



 
CD sürücülerde infraruj lazer kullanılırken DVD sürücüler-de kırmızı lazer kullanılır.İşte bu lazer ışını DVD diske 

gönderilir. Eğer ışın tepeye denk gelirse doğrudan geri yansır ve bu yansıyan ışın prizma aracılığı ile foto elektrik 

hücreyi (foto diyot) uyarır. Eğer ışın çukura denk gelirse ışın farklı yönlere yansır, böylece ışın foto diyot'u 

uyarmaz. Foto diyot'un aldığı bu uyanlar "0" ve "l"'lere dönüştürülür ve bunlarda lojik (dijital) bilgiyi oluşturur. 

 
 

 

  



KAYNAKLAR 

1- Bilgisayar Donanımı -Yrd.Doç.Dr.Erdem UÇAR, Öğr. Gör. Aytaç 

KARAMANLIOĞLU, Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu, Edirne 2010 

2- https://ark.intel.com/ 

3- https://www.kingston.com/TR/memory 

 

 

 

https://ark.intel.com/

