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Önsöz

B#lg#sayarların günümüzdek# önem# tartı$ılmazdır. B#lg#sayar, hayatımızın hemen he-
men her alanına g#rm#$t#r. B#rçok #$, b#lg#sayarlar yardımıyla yapılab#lmekted#r.

Bu k#tapla fen ve mühend#sl#k dah#l b#rçok akadem#k alandak# #nsanların ve d#"er 
b#lg#sayar #lg#l#ler#n#n b#lg#sayar b#l#mler#, b#lg#sayar donanımı ve b#lg#sayar yazılımı 
alanlarında en temel kavramlar hakkında b#lg# ed#nmes# amaçlanmı$tır. Umarız bu 
k#tapla b#lg#sayarlar hakkında, b#lg# k#rl#l#"#ne ı$ık tutulur ve b#rçok yanlı$ anlama 
g#der#lm#$ olur.

Bu k#tap, b#lg#sayar kullanımından z#yade b#lg#sayar kavramlarına yer ver#lm#$t#r.

Bu k#tapta yer alan konular kabaca B#lg#sayar Ned#r?, kavramları, b#lg#sayar donanı-
mı, b#lg#sayar yazılımı, sayı ve kodlama s#stemler#, Boole Ceb#r# ve mantık devreler#, 
algor#tmalar ve akı$ $emaları, b#lg#sayar m#mar#ler#, dı$ ver# yolları, b#lg#sayar a"ları, 
b#lg#sayar #$let#m s#stemler#, bellen#mler, b#lg#sayarda dosyalama, çe$#tl# b#lg#sayar d#l-
ler# ve dosya türler#d#r.

E"er heyecanlandıysanız k#taba ba$layab#l#r#z.

!y# çalı$malar d#ler#z.

Ercan ERSOY ve Erdem ERSOY
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Bu Bölümde

Temel Kavramlar

1

Bu bölümde, bazı temel kavramlar anlatılacaktır. Bu 
temel kavramlarla d!"er bölümler!n daha !y! anla#ıl-
ması amaçlanmı#tır.

B!lg!sayar 2
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2 Bölüm 1    Temel Kavramlar

Bilgisayar
B!lg!sayar, ver!len programlara ve ver!len ver!lere göre sonuç üreten aygıttır.

B!r b!lg!sayara sınırlarının ölçüsünde !sten!ld!"! !# yaptırılab!l!r. B!lg!sayarlar, 
!lk çıktı"ında hesaplama amacıyla kullanılırdı. Günümüzde b!rçok !# !ç!n 
b!lg!sayarlar kullanılır. Yapılacak !#lere örnek olarak k!#!sel ver!ler! sayısal olarak 
depolama, dı# ortamdan ver! toplama, ba#ka b!lg!sayarlarla !let!#!m kurma 
ver!leb!l!r. Bazı b!lg!sayarlar, hesaplama !#lemler!n! kullanarak bazı !#ler !ç!n 
özelle#m!#lerd!r. Örnek verecek olursak günümüzde kullanılan ço"u beyaz 
e#yalarda kend! çalı#malarını denetleyen küçük b!lg!sayarlar vardır.

Günümüzde kullandı"ımız b!lg!sayarlar elektron!kt!r ve bu b!lg!sayarların bazı-
larında mekan!k b!le#enler bulunab!l!r.

B!r b!lg!sayarın !ç!nde b!r ya da daha fazla b!lg!sayar bulunab!l!r.

B!lg!sayarlar, donanım ve yazılım olarak !k!ye ayrılır.

Donanım, b!lg!sayarın f!z!ksel b!le#enler!d!r.

Yazılım, b!lg!sayarın !#let!lmes!n! sa"layan b!lg!lerd!r.

B!lg!sayarlar; !#led!kler! ver!, kullanım alanları ve büyüklükler!ne göre sını$andı-
rılırlar. Bu sını$andırmalar, b!lg!sayarları daha !y! anlamamızı sa"layacaktır.

İşledikleri Veriye Göre Bilgisayarlar
B!lg!sayarlar, !#led!kler! ver!ye göre b!rkaç türde sını$andırılırlar:

Analog B!lg!sayar: Analog b!lg!sayarlar, ver!ler! analog olarak !#leyen b!lg!sa-
yarlardır. Bu b!lg!sayarlarda ver!ler!n büyükler!n!n ölçümler! öneml!d!r. Analog 
b!lg!sayarlar elektron!k b!le#enler veya mekan!k b!le#enler !çer!r.

Sayısal B!lg!sayar: Sayısal ver!lere göre çalı#an b!lg!sayarlardır. Günümüzde sa-
yısal b!lg!sayarlar kullanılmaktadır. Sayısal elektron!k b!lg!sayarlar ver!ler! bel!rl! 
b!r sayı s!stem!ne göre !#ler. Bu b!lg!sayarlarda b!r sayı, elektr!k, ı#ık, konum g!b! 
çe#!tl! b!ç!mlerle !fade ed!leb!l!r. Geçm!#te kullanılan b!lg!sayarların ço"unda ve 
günümüzde kullanılan b!lg!sayarlarda !k!l!k sayı s!stem! kullanılmaktadır. Bu sayı 
s!stem!nde yalnızca sıfır ve b!r rakamları bulunur.

H!br!t B!lg!sayar: H!br!t b!lg!sayarlar, hesaplama b!r!mler!nde hem sayısal hem 
de analog b!le#enler barındıran b!lg!sayarlardır. Geçm!#te h!br!t b!lg!sayarlar da 
kullanılmı#tır. H!br!t b!lg!sayarlarda ço"unlukla dört !#lem !ç!n ve mantık !#lem-
ler! !ç!n sayısal b!le#enler, türev g!b! karma#ık matemat!k !#lemler! !ç!n !se analog 
b!le#enler kullanılır.



3Bilgisayar

Kuantum B!lg!sayar: Kuantum b!lg!sayarlar, ver!ler! sıfır ya da b!r sayılarının ya-
nında bu sayıların arasında olan sayıları da !#lerler. Kuantum b!lg!sayarlar ge-
l!#t!rme a#amasında olup tam olarak b!r kuantum b!lg!sayarı yapılamamı#tır. 
Kuantum b!lg!sayarlar, çok güçlü b!lg!sayarlar olacaktır.

K llanım Amaçlarına Göre Bilgisayarlar
B!lg!sayarlar, kullanım amaçlarına göre b!rkaç türde sını$andırılırlar. Bu sını$arın 
en b!l!nenler! a#a"ıda ver!lm!#t!r:

K!"!sel B!lg!sayar: K!#!sel b!lg!sayarlar, aynı anda tek kullanıcının kullanab!lmes! 
!ç!n tasarlanmı# b!lg!sayarlardır. K!#!sel b!lg!sayarlara örnek olarak evlerde k!#!sel 
amaçlarla kullanılan b!lg!sayarlar ver!leb!l!r.

#" #stasyonu: %# !stasyonular, !# !ç!n tasarlanmı#, aynı anda tek kullanıcının kulla-
nab!lmes! !ç!n tasarlanmı# b!lg!sayarlardır. %# !stasyonularının k!#!sel b!lg!sayar-
lardan farkı daha çok !#lem gücünde olmalarıdır. %# !stasyonularına örnek olarak 
graf!k tasarım !#ler!nde kullanılan yüksek ba#arımlı b!lg!sayarlar ver!leb!l!r.

Ana b!lg!sayar: Ana b!lg!sayarlar, aynı anda b!rden çok kullanıcının kullanab!l-
mes! !ç!n tasarlanmı# b!lg!sayarlardır. Ana b!lg!sayarlar çok güçlü b!lg!sayarlar-
dır. Ana b!lg!sayarlara örnek olarak kurumların ana !#ler!n! yürüten b!lg!sayarlar 
ver!leb!l!r.

Gömülü B!lg!sayar: Gömülü b!lg!sayarlar, bell! b!r !#! yapmak üzere gel!#t!r!len 
b!lg!sayarlardır. Gömülü b!lg!sayarlar b!rçok yerde kullanılır. Gömülü b!lg!sa-
yarlara örnek olarak a" aygıtları, cep telefonları, beyaz e#yalarda bulunan b!l-
g!sayarlar, uydularda bulunan b!lg!sayar s!stemler! ver!leb!l!r. Günümüzde kul-
landı"ımız b!lg!sayarların ço"u gömülü b!lg!sayarlardır. Gömülü b!lg!sayarlara 
gömülü s!stemler de den!r.

Büyüklüklerine Göre Bilgisayarlar
B!lg!sayarlar, büyüklükler!ne göre b!rkaç türde sını$andırılırlar. Bu sını$arın en 
b!l!nenler! a#a"ıda ver!lm!#t!r:

Masaüstü B!lg!sayar: Masaüstü b!lg!sayarlar, b!r masayı kaplayab!lecek olan 
b!lg!sayarlardır. Masaüstü b!lg!sayarlar ço"unlukla masa üzer!nde yerle#t!r!l!p 
kullanılır. Masaüstü b!lg!sayarların günümüzde kullanımları azalmı# olsa da ge-
n!#let!leb!lme özell!kler!nden yüksek ba#arımından dolayı kullanılır. Günümüz-
de masaüstü b!lg!sayarlara örnek olarak oyunlar !ç!n kullanılan yüksek ba#arım-
lı b!lg!sayarlar ver!leb!l!r. B!r sonrak! sayfada masaüstü b!lg!sayarlara örnek b!r 
görsel bulab!l!rs!n!z.
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D!züstü B!lg!sayar: D!züstü b!lg!sayarlar, katlanab!len ve b!r çantanın !ç!ne g!-
reb!lecek boyutlarda olan b!lg!sayarlardır. D!züstü b!lg!sayarlara örnek olarak 
evlerde k!#!sel kullanım !ç!n b!rçok !#! yapan ta#ınab!l!r b!lg!sayarlar ver!leb!l!r. 
Günümüzde d!züstü b!lg!sayarlar oldukça yaygındır.



Bu Bölümde

Bilgisayar 
Donanımına Giriş

2

Bu bölümde, b!lg!sayar donanımı türler! a"ırlıklı ol-
mak üzere b!lg!sayar donanımı hakkında temel kav-
ramlar ver!lm!#t!r.

B!lg!sayar Donanımlarının Türler! 16
Açık Kaynak Donanım 30
B!lg!sayar Donanımlarında Hatalar 30
B!lg!sayar Donanımlarının Bakımı ve 
B!lg!sayar Donanımlarının Onarımı 30
Özet 31
Sorular 32
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B!lg!sayar donanımları, elektron!k veya mekan!k b!le#enlerden olu#an parçalar-
dır. B!r b!lg!sayarı olu#turan b!r donanım bas!t b!r !letken yol olab!lece"! g!b! bu 
b!lg!sayarın !ç!nde bulunan b!r ba#ka b!lg!sayar da olab!l!r.

B!lg!sayar donanımları, b!lg!sayar !ç!nde bulunmalarına göre !ç donanım ve dı# 
donanım olmak üzere !k!ye ayrılır. $ç donanımlar, b!lg!sayarın !ç!nde bulunan 
donanımlardır. Dı# donanımlar, b!lg!sayar dı#ında bulunan ve b!lg!sayara ba"-
lanan donanımlardır.

B!lg!sayar donanımları, ver!ler!n akı# yönüne göre g!rd! donanımı, çıktı donanı-
mı ve hem g!rd! hem çıktı donanımı olmak üzere üçe ayrılır. G!rd! donanımları, 
dı# ortamdan b!lg!sayara ver! aktaran donanımlardır. Çıktı donanımları, b!lg!-
sayardan ortama ver! aktaran donanımlardır. Hem g!rd! hem çıktı donanımları, 
b!lg!sayar ve ortam arasında ver! alı#ver!#!nde bulunan aygıtlardır. Ver!ler; ı#ık, 
ses, elekt!r!k akımı g!b! ögeler olab!l!r.

Bilgisayar Donanımlarının Türleri
B!lg!sayar donanımlarının b!rçok türü vardır. Bazı donanım türler! a#a"ıda be-
l!rt!lm!#t!r.

Anakart
Anakart, b!lg!sayarın omurgasını olu#turan elektron!k devreler! barındıran kart-
tır.
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Bilgisayar Kasası
B!lg!sayar kasası, anakartın ve d!"er !ç donanımların 
bulundu"u kaptır. Günümüzde çe#!tl! b!ç!mlerde b!l-
g!sayar kasaları satılmaktadır.

Bilgisayar Monitörü
B!lg!sayar mon!törler!, kullanıcıya görüntü aktaran çıktı b!r!mler!d!r. B!lg!sayar 
mon!törler!, geçm!#ten günümüze kadar büyük de"!#!kl!kler geç!rm!#t!r. Esk!-
den katot ı#ınlarını kullanan tüplü b!lg!sayar mon!törler! kullanılmaktaydı. Gü-
nümüzde !se düz ekran b!lg!sayar mon!törler! kullanılmaktadır. Günümüzde 
bazı b!lg!sayar mon!törler!n!n dokunmat!k özell!kler! de vardır, böylece b!lg!sa-
yar mon!törüne dokunulan yere göre sonuç elde etmek olanaklıdır.

B!lg!sayar mon!törünün gösterd!"! en küçük görüntü parçasına nokta (p!ksel) 
den!r. Noktaların b!r araya gelmes!yle görüntü olu#ur. B!r b!lg!syar mon!törünün 
!çerd!"! noktaların sayısına çözünürlük den!r. Bazı b!lg!sayar mon!törler!, nokta-
ları teker teker yen!ler; bazı b!lg!sayar mon!törler!, noktaları aynı anda yen!ler. 
Noktaları teker teker yen!lemek göz rahatsızlıklarına yol açab!l!r.

B!lg!sayar mon!törler!, b!lg!sayara genell!kle görüntü ba"da#tırıcısı b!le#en!yle 
ba"lanır.

B!lg!sayar mon!törü çe#!tler! a#a"ıda bel!rt!lm!#t!r.

CRT Mon!tör: CRT mon!törler, katot ı#ınlarını ekrana yansıtarak kullanan mo-
n!törlerd!r. Bu mon!törler, d!"er türlere göre büyük yer kaplar. Bu mon!törler, 
analog olarak çalı#ır. Bu mon!törlerde noktalar teker teker yen!len!r. Bu mon!tör 
türüne tüplü mon!tör de den!r.

CRT mon!törlere uzun süre bak-
mak göz rahatsızlıklarına yol 
açab!l!r.
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LCD Mon!tör: LCD mon!törler, sıvı kr!stal yüzey!n elekt!r!kle kutuplanmasıyla 
çalı#an mon!törlerd!r. Bu mon!törler, CRT mon!törlere göre, daha az yer kaplar, 
daha az enerj! harcar. Bu mon!törler, sayısal olarak çalı#ır.

Esk! LCD mon!törlerde noktalar teker teker yen!len!r. Günümüzde üret!len LCD 
mon!törlerde noktalar aynı anda yen!len!r. Bu durum göz sa"lı"ı !ç!n !y!d!r. Esk! 
LCD mon!törlerde arkadan aydınlatma yoktur. Günümüzde üret!len mon!törler-
de arkadan aydınlatma kullanılır. Önceden arkadan aydınlatmalı mon!törlerde 
%oresan lamba kullanılmaktaydı. Bu lamba ekranın tümünü aydınlatıyordu. Bu 
durum, ekranın gereks!z yere enerj! harcamasına, ekranda olan s!yah bölümle-
r!n do"ada görülen s!yah reng!nde olmamasına neden olur. Günümüzde arka-
dan aydınlatmada LED'ler kullanılır.

Bu mon!törlere LED LCD mon!törler de den!lmekted!r. LED LCD mon!törlerde 
b!r LED, b!r nokta öbe"!n! (tüm ekranı de"!l) aydınlatacak #ek!lde tasarlanır. LED 
LCD mon!törlerde çalı#ma sırasında s!yah olan bölümlerde bulunan LED'ler ka-
patılır, bundan dolayı LED LCD mon!törler, %oresan aydınlatmalı mon!törlerden 
daha az enerj! harcar, s!yah reng! daha !y! göster!r. Ayrıca, LED LCD mon!törler 
LCD mon!törlerden daha !nced!r, bu durum daha !nce mon!törler tasarlanma-
sına olanak ver!r.
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Bu bölümde, b!lg!sayar yazılımları hakkında temel 
kavramlar ver!lmeye amaçlanmı"tır.

B!lg!sayar Yazılımlarının Türler! 36
B!lg!sayar Yazılımlarının Sürümler! 41
B!lg!sayar Yazılımlarında Hatalar 41
B!lg!sayar Yazılımlarının Da"ıtılması 42
Özet 43
Sorular 43
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B!lg!sayar yazılımı, !lk bölümde anlatıldı#ı üzere b!lg!sayarların !"let!lmes!n! sa#-
layan b!lg!sayar programları, yazılımla !lg!l! ver!ler ve yazılımla !lg!l! belgeler bü-
tünüdür. B!lg!sayar yazılımları, b!lg!sayar donanımlarında kullanılarak b!r çok !" 
gerçekle"t!reb!l!r.

B!lg!sayar yazılımları, geçm!"ten günümüze öneml! de#!"!kl!kler geç!rm!"t!r. Es-
k!den yazılımlar küçük b!lg!sayar programlarından olu"maktaydı. Günümüzde 
çok büyük yazılımlar da vardır.

B!lg!sayar yazılımları, yazılım kodlarından ve o yazılmla !lg!l! sayısal olarak depo-
lanmı" belgelerden olu"turulur. Yazılım kodları, b!lg!sayar programlarının hang! 
!"lemlerden olu"tu#unu göster!r. B!lg!sayar programı üretme !"!ne programla-
ma den!r. Belge üretme !"!ne belgeleme den!r. Yazılım üreten k!"!lere yazılım 
gel!"t!r!c! ya da programcı den!r.

Bilgisayar Yazılımlarının Türleri
B!lg!sayar yazılımlarının b!rçok türü vardır. Bazı yazılım türler! a"a#ıda bel!rt!l-
m!"t!r.

İşletim Sistemi
$"let!m s!stem!, önceden bel!rtt!#!m!z üzere b!lg!sayar donanımını denetleyen, 
kullanıcı ve d!#er programlara kaynaklar sa#layan, gereks!n!mlere göre ek uy-
gulama yazılımlarını barındıran yazılımdır. $"let!m s!stem!, b!lg!sayarın genel de-
net!m!nden sorumludur. B!r !"let!m s!stem! b!rçok yazılımdan olu"ab!l!r.

$lk b!lg!sayarlar !"let!m s!stem! olmadan kullanılmaktaydı. Günümüzdeyse bazı 
m!krodenetley!c! s!stemler! dı"ında kalan bütün b!lg!sayarları b!rer !"let!m s!ste-
m!yle b!rl!kte kullanılmaktadır.

$"let!m s!stemler! genel olarak b!r çek!rdek, en az b!r arayüz, en az b!r kütüphane 
ve ek uygulama yazılımlarından olu"ur. Ek uygulama yazılımları ayrı ayrı yazı-
lımlar olab!lece#! g!b! bu yazılımların b!rkaçı ya da heps! b!r arada bulunab!l!r.

Çek!rdek, !"let!m s!stem!n!n b!lg!sayar donanımıyla !let!"!mde kullandı#ı bölü-
müdür. Çek!rdek, !"let!m s!stem!n!n kalb!d!r de deneb!l!r. Ço#unlukla çek!rdek, 
!"let!m s!stem!n!n küçük b!r bölümünü olu"turur.

Arayüz, !"let!m s!stem! ve kullanıcı arasındak! etk!le"!m! sa#layan b!r!md!r. Ara-
yüzler b!r çok türde olab!l!r. Günümüzde en çok kullanılan arayüz b!ç!m! graf!k 
kullanıcı arayüzüdür. Bazı !"let!m s!stemler!nde met!n tabanlı arayüz kullanılır.
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Ço#u !"let!m s!stemler!nde hazır kütüphaneler bulunur. Bu kütüphaneler kulla-
nılarak programlar çalı"tırılab!l!r. Bazı !"let!m s!stemler!nde kütüphane yoktur.

$"let!m s!stem! görevler!n! yer!ne get!ren yazılımlara s!stem yazılımı, !"let!m s!s-
tem!ne uygulamaları sa#layan yazılımlara uygulama yazılımı den!r.

Günümüzde !"let!m s!stemler!n!n b!r çok türü vardır. $"let!m s!stemler!ne örnek 
olarak; W!ndows, Deb!an, Ubuntu, Pardus, MS-DOS, FreeDOS, macOS, Andro!d, 
!OS ver!leb!l!r.

$"let!m s!stemler!yle !lg!l! ayrıntılı b!lg! !lerleyen bölümlerde !"lenecekt!r.

Bellenim
B!rçok gömülü s!stemde !"let!m s!stem!n!n görevler!n! görecek küçük b!r prog-
ram bulunur. Bu program b!lg!sayarın bütün çalı"ma !"lemler!nden sorumludur. 
Daha büyük b!lg!sayarların ço#unda b!lg!sayar açıldı#ında bellen!m!n görev! 
b!lg!sayarda bazı donanımları sınama, bazı donanım ayarlarını yapma, !"let!m 
s!stem!n! bulup çalı"tırma !"lemler!n! yapan küçük b!r program bulunur. Bu 
programların ço#u !"let!m s!stem! sınıfına g!rmez. Bu yazılım bellen!md!r.

Günümüzde standart bellen!m yazılımları vardır. Bunlara örnek olarak BIOS ve 
UEFI ver!leb!l!r.

Metin Düzenleyi isi
Met!n düzenley!c!s!, b!lg!sayar ortamında b!ç!mlend!r!lmem!" met!n düzenle-
mes!ne olanak sa#layan yazılımdır. Met!n düzenley!c!ler!, dosyaların !çer!kler!n! 
bel!rl! b!r b!ç!m olmadan düzenler.

Met!n düzenley!c!lere örnek olarak W!ndows Notepad, Ged!t, Kate, KWr!te, V!m, 
Emacs, MS-DOS Ed!t, FreeDOS Ed!t ver!leb!l!r.

Kelime İşlem i
B!ç!ml! yazı düzenlenmes!ne olanak sa#layan yazılımdır. Kel!me !"lemc!n!n des-
tekled!#! dosya b!ç!mler! yazılımdan yazılıma de#!"!kl!k göstereb!l!r.

Kel!me !"lemc!lere örnek olarak M!crosoft Word ve L!breO%!ce Wr!ter ver!leb!l!r.

esa  Makinesi
B!lg!sayarda hesap !"lemler! yapılmasına olanak sa#layan yazılımlardır.

Hesap mak!neler!ne örnek olarak M!crosoft Calculator ve Galculator ver!leb!l!r.
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izim Yazılımı
Ç!z!m yazılımı b!lg!sayarda res!mler yapılmasına olanak sa#layan yazılımlardır.

Ç!z!m yazılımlarına örnek olarak Adobe Photoshop, GIMP ve M!crosoft Pa!nt 
ver!leb!l!r.

rtam ynatı ısı
B!lg!sayarda ortam dosyalarının oynatılmasını sa#layan yazılımlardır.

Ortam oynatıcılarına örnek olarak M!crosoft Med!a Player ve VLC ver!leb!l!r.

S n  Yazılımı
B!lg!sayar a#ında kaynak payla"ımı yapan yazılımlara den!r. Sunucu yazılımları-
nın b!rçok türü vardır.

Sunucu yazılımlarına örnek olarak Apache HTTP Server ve F!leZ!lla Server ve-
r!leb!l!r.

Ağ Tarayı ısı
B!lg!sayar a#larında, a# üzer!nde payla"ılan, a# s!teler!n! görüntüleyen yazılım-
dır. A# tarayıcılarına örnek olarak M!crosoft Internet Explorer, M!crosoft Edge, 
Moz!lla F!refox, Google Chorme, Apple Safar! ve Opera ver!leb!l!r.

Bilgisayar y n
B!lg!sayar oyunu, b!lg!sayarda e#lencel! anlar geç!rmem!z! sa#layan yazılımdır. 
B!lg!sayar oyunlarının b!rçok türü vardır.

B!lg!sayar oyunlarına örnek olarak M!necraft ve PUBG ver!leb!l!r.

Yazılım Geliştirme Araçları
B!lg!sayar yazılımları gel!"t!rmek !ç!n gel!"t!r!lm!" yazılımlardır.

Derley!c!
Derley!c!, b!r kaynak kodunu o koda göre ara kod üreten yazılımdır.

Derley!c!lere örnek olarak GNU C Comp!ler ver!leb!l!r.

Ba#layıcı

Ba#layıcı, derley!c!n!n ürett!#! ara kodları, çalı"tırılab!l!r progamlara dönü"türen 
yazılımdır.

Ba#layıcılara örnek olarak GNU L!nker ver!leb!l!r.
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Çev!r!c!

B!lg!sayarın çalı"tırılaca#ı 0'lardan ve 1'lerden olu"an komutları b!reb!r bel!rten 
b!rle"t!r!c! kodları o komutlara çev!ren yazılımdır. Çev!r!c!lere örnek olarak GNU 
Assembler ve &at assembler ver!leb!l!r.

Yorumlayıcı

Yorumlayıcı, program kodlarını derlemeden çalı"tıran yazılımdır.

Kütüphane

Programların kullandı#ı hazır yazılım kaynaklarına kütüphane den!r. Kütüpha-
neler stat!k kütüphane ve d!nam!k kütüphane olarak !k!ye ayrılır. Stat!k kütüp-
haneler, derleme sırasında derlenen programa eklen!r. D!nam!k kütüphaneler, 
kend!ler! program parçaları olup, derlenen program !çer!s!nde bulunmayıp 
program çalı"tırıldı#ında ek olarak çalı"tırılan kütüphanelerd!r.

Kütüphanelere örnek olarak GNU C L!brary, GTK+, SDL ve SFML ver!leb!l!r.

Tümle"!k Gel!"t!rme Ortamı

Derley!c!, ba#layıcı, yorumlayıcı veya met!n düzenley!c!s!n!n b!r arada oldu#u 
yazılımdır. Tümle"!k gel!"t!rme ortamlarına örnek olarak M!crosoft V!sual Stud!o, 
Code::Blocks ve Geany ver!leb!l!r.

ararlı Yazılım
Zararlı yazılım, b!lg!sayarda bulunan açıkları kullanarak b!lg!sayarda bulunan 
yazılımlara ve ver!lere zarar verme amacı ta"ıyan yazılımlardır. Bu yazılımlar çok 
çe"!tl!d!r. Bu çe"!tlerden bazıları a"a#ıda ver!lm!"t!r.

V!rüs

B!lg!sayarın çalı"ma "ekl!n! olumsuz olarak de#!"t!ren, kend! kend!n! ço#altan 
yazılımlardır.

Solucan

B!lg!sayarın denet!m!n! ele geç!ren, kend!n! b!r b!lg!sayardan ba"ka b!lg!sayar-
lara ço#altan yazılımdır.

Truva Atı

Zararlı program barındıran ya da yükleyen yazılımdır. Bu yazılımlar zararsız ya-
zılım g!b! görüneb!l!r.
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Giriş
$"let!m s!stem!, önceden bel!rt!ld!#! üzere b!lg!sayar donanımını denetleyen, 
kullanıcıya ve d!#er programlara kaynaklar sa#layan, gereks!n!mlere göre ek 
uygulama yazılımlarını barındıran yazılımdır. $"let!m s!stem! oldukça gen!" b!r 
konudur. $"let!m s!stemler! bu bölümde gen!" b!r b!ç!mde !ncelenecekt!r.

B!lg!sayarların yen! yen! kullanılmaya ba"landı#ı !lk yıllarda !"let!m s!stem! kulla-
nılmıyordu. 1940'larda mekan!k anahtarlar veya f!"lerle programlama yapılıyor-
du. 1950'lerde b!r b!lg!sayar, yalnızca del!kl! kartlar veya del!kl! teyplerle prog-
ramlanmı" b!r programı çalı"tırıyordu. $lk !"let!m s!stem!, IBM F!rması tarafından 
1964 yılında duyurulan OS/360'tır. $"let!m s!stemler!, bu zamandan günümüze 
dek öneml! de#!"!kl!kler geç!rm!"t!r. B!lg!sayarların, zamanla gel!"mes! ve yay-
gınla"masıyla b!rl!kte görevler! artmı"tır.

$"let!m s!stem! konusu, m!krodenetley!c!lerden süper b!lg!sayarlara kadar olan 
b!lg!sayarları ele alır. Her b!lg!sayarın görev!n! yapması !ç!n b!r !"let!m s!stem! 
yüklemek zorunlu de#!ld!r. Bazı b!lg!sayarlara !"let!m s!stem! yüklenmez. Örnek 
verecek olursak ço#u küçük m!krodenetley!c!lerde !"let!m s!stem! kullanılmaz.

İşletim Sistemlerinin Sını andırılması
$"let!m s!stemler!, aynı anda çalı"an görev sayısına göre tek görevl! ve çok gö-
revl! olmak üzere !k!ye ayrılır. Tek görevl! !"let!m s!stemler!, aynı anda tek b!r 
programı çalı"tırır. Çok görevl! !"let!m s!stemler!, aynı anda b!rden çok programı 
çalı"tırab!l!r. Çok görevl! !"let!m s!stemler!nde b!r programın aynı anda b!rden 
çok görev olarak çalı"ması olanaklıdır.

$"let!m s!stemler!, aynı anda kullanab!len kullanıcı sayısına göre tek kullanıcılı ve 
çok kullanıcılı olmak üzere !k!ye ayrılır. Tek kullanıcılı !"let!m s!stemler!nde, aynı 
anda tek kullanıcı çalı"ır, kullanıcı kavramı yoktur. Çok kullanıcılı !"let!m s!stem-
ler!nde aynı anda b!rden çok kullanıcı çalı"ab!l!r.

Çok kullanıcılı !"let!m s!stemler!nde b!rden çok kullanıcının payla"ımlı olarak 
g!rd! çıktı aygıtlarını kullanarak !"lem yapması olanaklı olsa da bu durum daha 
çok uzaktan er!"!mde kullanılır. Ayrıca !"let!m s!stem! !ç!nde gerçek kullanıcılar 
dı"ında olan kullanıcı tanımlamaları da yapılab!l!r.

Sunucular g!b! gerçek zamanlı tepk! vermes!n!n öneml! olmadı#ı k!"!sel b!lg!-
sayarlarda !"let!m s!stemler! gerçek zamanlı olarak hesaplama yapmaz. Ta"ıtlar, 
sanay! uygulamaları g!b! gerçek zamanlı hesaplama yapmanın gerekl! oldu#u 
yerlerde gerçek zamanlı !"let!m s!stemler! kullanılır. Bu !"let!m s!stemler!, b!r ha-
tanın büyük zararlara yol açab!lece#! öneml! görevler !ç!n tasarlanmı"lardır.
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İşletim Sistemlerinin Bölümleri
$"let!m s!stemler!, ço#unlukla ön yükley!c!, çek!rdek, aygıt sürücüsü, dosya s!s-
tem! sürücüsü, kütüphane, kullanıcı arayüzü, s!stem yazılımları ve uygulama ya-
zılımları  bölümler!nden olu"ur. Bu bölümler, !"let!m s!stem!nde ayrı ayrı ya da 
b!rkaçı ya da heps! bütünle"!k olarak bulunab!l!r.

ekirdek
$"let!m s!stem! çek!rde#!, donanım, kullanıcı ve uygulama programları arasında 
!let!"!m! sa#lar. B!lg!sayarın s!stem kaynaklarını yönet!r. S!stem kaynakları !ç!n 
soyutlama görev! görür. Çek!rdek, !"let!m s!stem!n!n açılı"ından kapanı"ına ka-
dar görev yapar.

Çek!rdek, tek b!r b!r!mden olu"uyorsa monol!t!k çek!rdek olarak adlandırılır. Çe-
k!rdek, modüllü b!r yapıdan olu"uyorsa m!kro çek!rdek olarak adlandırılır. Mo-
düler çek!rdekte, çek!rdek modüler olarak çalı"ır. Monol!t!k çek!rdek ve m!kro 
çek!rde#!n üstünlükler!n!n b!rle"t!r!ld!#! çekr!deklere h!br!t çek!rdekler den!r. 
Ara"tırma a"amasında olan, görevler arasında donanıma do#rudan er!"!m! sa#-
layan çek!rdeklere ekzo çek!rdek den!r.

Monol!t!k çek!rdek, daha az s!stem kayna#ı tüket!r, daha hızlıdır, daha az güven-
l!k açı#ı barındırır.  

M!kro çek!rdekte, çalı"ma sırasında gereken modül yükleneb!l!r, gerekmeyen 
modüller atılab!l!r, b!r modül çöktü#ünde o modül s!stemden atılab!l!r, yen! 
modüller ekleneb!l!r, üçüncü taraf modüllerle çalı"ılması sa#lanab!l!r.

H!br!t çek!rdekte bazı çek!rdek !"lemler! bütünle"!kt!r. Bundan dolayı h!br!t çe-
k!rdek, m!kro çek!rdekten daha az s!stem kayna#ı tüket!r ama h!br!t çek!rdekte 
ekleneb!l!r modül çe!"tl!l!#! kısıtlıdır.

Aygıt Sürü üsü
Aygıt sürücüsü, b!r !"let!m s!stem!nde b!r donanımla haberle"mek !ç!n yazılmı" 
programdır. Aygıt sürücüler! çek!rde#e bütünle"!k ya da ayrı b!r bölüm olarak 
bulunab!l!r. B!r aygıt sürücüsü, yalnızca b!r aygıt !ç!n tasarlanmı"tır. Bu aygıt sü-
rücüsü, bu aygıtın farklı modeller! !ç!n de yazılmı" olab!l!r.

Modüllerle çalı"an b!r çek!rdek, modüller! bulup yüklemek !ç!n aygıt sürücüsü-
ne gereks!n!m duyacaktır. Modüllerle çalı"an b!r çek!rdekte !lg!l! modül b!le olsa 
çek!rdekle bütünle"!k b!r aygıt sürücüsü olması gerek!r.

B!r aygıta ba#lı çalı"an b!r aygıtı kullanmak !ç!n ba#lı olan aygıtın sürücüsünü 
kullanmanın yanında ba#lanan aygıtın da sürücüsünü kullanmak gerek!r. Ör-
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ne#!n PCI ver!yolunu kullanan b!r ekran ba#da"tırıcısını kullanmak !ç!n o ekran 
ba#da"tırıcısının sürücüsünün yanında PCI ver!yolunun sürücüsünü de kurmak 
gerekl!d!r.

Dosya Sistemi Sürü üsü
Dosya s!stem! sürücüsü, b!r !"let!m s!stem!nde, b!r depolama aygıtında bulunan 
b!r dosya s!stem!n! kullanmak !ç!n yazılmı" sürücülerd!r. Dosya s!stemler!, de-
polama aygıtlarında ver!ler!n düzenl! olarak depolanması !ç!n ek olarak yazılan 
ver!ler olup !lerleyen bölümlerde ele alınacaktır.

Kütü aneler
Kütüphaneler, !"let!m s!stem!nde çalı"an ço#u yazılımın ortak olarak kullanab!-
lecekler! program parçalarıdır. Günümüzde gel!"t!r!len ço#u !"let!m s!stem!nde 
kütüphane bulunur.

K llanı ı Arayüzü
Kullanıcı arayüzü, kullanıcılara !"let!m s!stem!n! kullandırmak !ç!n kullanılan g!r-
d! ve çıktı yöntemler!d!r. B!lg!sayara ver!len g!rd!n!n ne !"e yarayaca#ını bel!rler. 
B!lg!sayarda olan !"lemlere göre anlamlı çıktılar üret!r. Kullanıcı arayüzü çek!r-
de#e bütünle"!k olab!l!r. Günümüzde yazılan ço#u !"let!m s!stem!nde kullanıcı 
arayüzü, çek!rdekten ayrıdır.

Kullanıcı arayüzünün geçm!"ten günümüze kadar b!rçok çe"!tler! olsa da daha 
çok ekran, klavye, fare ve dokunmat!k ekran kullanılmaktadır. Kullanıcı arayüzü-
nün günümüzde sık kullanılan üç çe"!d! kullanılmaktadır.

Komut Satırı Arayüzü (CLI)

Bu arayüzde karakterler kullanılır. Kullanıcıya komutları g!reb!lece#! alan sunar. 
Kullanıcı bel!rl! sözcüklerle b!lg!sayara komut ver!r.

Graf!k Kullanıcı Arayüzü (GUI)

Bu arayüz graf!k tabanlıdır. Graf!klerle ç!z!m yapılarak olu"turulan ögeler bu-
lunur. Örnek olarak dü#meler, met!n g!r!"ler!, et!ketler, menüler ve gösterge 
çubukları bulunab!l!r. Masaüstü den!len pencerel! s!stem, !"let!m s!stemler!nde 
yaygındır. $lk graf!k kullanıcı arayüzü 1973 yılında Xerox F!rması tarafından Xe-
rox Alto b!lg!sayarlarında kullanılmı"tır.

Met!n Tabanlı Kullanıcı Arayüzü (TUI)

Bu arayüzde yalnzıca karakterler kullanılır ve graf!k kullanıcı arayüzünde bulu-
nan ögeler bulunur.
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S 390
IBM F!rması'nın System/390 b!lg!sayarları !ç!n gel!"t!rd!#! !"let!m s!stem!d!r. 1995 
yılında duyurulmu"tur. OS/360 ve ondan daha gel!"m!" b!ç!mler!nden daha ge-
l!"m!"t!r. Sonradan adı z/OS olmu"tur.

z S
IBM F!rması'nın gel!"t!rd!#! b!r !"let!m s!stem!d!r. IBM'!n ürett!#! ana b!lg!sayar-
larda kullanılır. Kapalı kaynak kodlu olup ücretl!d!r. z/Arch!tecture m!mar!s! 
!ç!nd!r. Çek!rde#! monol!t!k çek!rdek yapısındadır. Çok görevl!, çok kullanıcılı b!r 
!"let!m s!stem!d!r. Bu !"let!m s!stem!n!n yönet!m! uzaktan uçb!r!mlerle yapılır.

 Tabanlı İşletim Sistemleri
UNIX, !lk olarak, 1960'ların ortalarında AT&T Bell Laborator!es (günümüzdek! 
adı NOKIA Bell Labs) F!rması'nda çalı"an Ken Thompson, Denn!s R!tch!e, Br!an 
Kern!ghan, Douglas McIlroy, M!chael Lesk ve Joe Ossanna tarafından gel!"t!r!l-
m!"t!r. Çok görevl! ve çok kullanıcılı b!r !"let!m s!stem!d!r. UNIX tabanlı !"let!m 
s!stemler! günümüzde b!rçok aygıtta kullanılmaktadır. UNIX !"let!m s!stemler!, 
çok görevl!, çok kullanıcılıdır. UNIX tabanlı !"let!m s!stemler! komut satırı ara-
yüzüyle b!rl!kte gelmekted!r. Aynı zamanda masaüstü de kullanılab!lmekted!r.

UNIX !"let!m s!stem! günümüze kadar b!rçok kola ayrılmı"tır. $k! ana kol vardır. 
Bunlardan, Nok!a Bell Laborator!es'te gel!"t!r!lm!" oldu#u kol System V, d!#er! 
Cal!forn!a, Berkeley Ün!vers!tes!'n!n gel!"t!rd!#! kol !se BSD'd!r.

System V kolu, UNIX'!n t!car! koludur. Bu System V yapısını temel alan !"let!m 
s!stemler! ço#unlukla t!car!d!rler. BSD, günümüzde açık kaynaklıdır.

Günümüzde b!rçok kurulu"un üye oldu#u The Open Grubu, UNIX markasının 
sah!b!d!r.

Bu ba"lık altında UNIX !"let!m s!stemler!n! !ncelenecekt!r.

IBM AIX

IBM F!rması'nın gel!"t!rd!#! b!r UNIX !"let!m s!stem!d!r. System V tabanlıdır. IBM 
tarafından üret!len !" !stasyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmı"tır. IBM AIX, 
kapalı kaynak kodlu olup ücretl! olarak da#ıtılmaktadır. Monol!t!k çek!rdek ya-
pısındadır.
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Giriş
Bellen!m, b!r b!lg!sayarın açılı"ından ber! temel görevler!n! yer!ne get!ren yazı-
lımdır. Ço#u b!lg!sayarda bellen!m !"let!m s!stem!n!n yer!ne geçmese de bazı 
b!lg!sayarlarda bellen!m, b!r !"let!m s!stem!n!n özell!kler!n! ta"ıyab!l!r, bu belle-
n!mler !"let!m s!stem! sınıfına g!rer. Bellen!mler!n ço#u !"let!m s!stem! sınıfına 
g!rmed!#!, bazı b!lg!sayarlarda !"let!m s!stem!yle b!rl!kte bulunup !"let!m s!stem! 
kadar öneml! oldu#u !ç!n bellen!mler konusu ayrı b!r bölüm olarak !"lenecekt!r.

Beyaz e"yalarda bulunan, uça#ın çalı"masını denetleyen g!b! görevlerde bu-
lunan gömülü s!stemlerde yalnızca tek yazılım çalı"ır. Bu yazılım bellen!md!r. 
Bu bellen!mler!n ço#u !"let!m s!stem! sınıfına g!rmez. D!#er bellen!mler !"let!m 
s!stem! özell!kler!n! ta"ır. Bu !"let!m s!stemler! gerçek zamanlı !"let!m s!stemler!-
d!r. Bazı b!lg!sayar s!stemler!nde bellen!m!n açılı"ı düzenlemek, !"let!m s!stem!n! 
yüklemek, !"let!m s!stem! olmadan b!lg!sayarla !lg!l! bazı ayarlamaları yapmak 
g!b! görevler! vardır. Bazı b!lg!sayar s!stemler!nde b!r ara yazılım olmadan !"le-
t!m s!stem!n önyükley!c!s! do#rudan çalı"tırılır. Bu b!lg!sayar s!stemler!nde bu-
lunan !"let!m s!stem! aynı zamanda bellen!md!r.

Bellen!mler, b!lg!sayarlarda ROM ya da $a" bellek !ç!nde bulunur. Bu nedenler-
den dolayı bellen!mler çok hızlı yüklen!r.

Sab!t d!sk, opt!k d!sk g!b! ortamlarda bellen!m!n yüklend!#! b!r b!lg!sayar tasar-
lamak olanaklı olmakla b!rl!kte kullanı"sızdır. Ayrıca ek donanım gerekece#!n-
den mal!yet artar.

%"let!m s!stem! sınıfına g!rmeyen bellen!mler, kullandı#ı b!lg!sayarlara göre aygıt 
sürücüler! ve dosya s!stem! sürücüler! !çereb!l!r. Yalnızca !ç!nde olan yazılımın 
çalı"tı#ı m!krodenetley!c!lerde bellen!m, m!krodenetley!c!ye ba#lanan hafıza 
kartı, gerçek zaman saat!, ekran g!b! çe"!tl! aygıtları kullanmak !ç!n sürücüler !çe-
reb!l!r. %"let!m s!stem! yer!ne geçmeyen, !"let!m s!stem!n! yükleme görev! gören 
bellen!mlerde !"let!m s!stem! bulunan sab!t d!sk, opt!k d!sk, çe"!tl! ver! yollarıyla 
ba#lanan $a" bellekler g!b! aygıtlardan !"let!m s!stem!n! yüklemek !ç!n çe"!tl! 
sürücüler !çer!r. Bu sürücüler, !"let!m s!stem! tarafından kullanılab!l!r. Bellen!m 
sürücüler!n! kullanan MS-DOS ve FreeDOS buna !y! örnekt!r.

B!r b!lg!sayar s!stem!n!n bellen!m!n!n de#!"t!r!lmes! !ç!n bellen!m!n oldu#u bel-
le#! söküp yer!ne ba"ka b!r bellek yerle"t!r!leb!l!r. B!lg!sayarda de#!"t!rmek !ste-
n!len bellen!m, maske yalnız okunur bellek kullanılıyorsa bu yöntem bellen!m!n 
de#!"t!r!lmes!n!n tek yoldudur. B!lg!sayarlarda ço#unlukla bellen!m!n bulundu-
#u belle#!n tümdevres!, dı"arıdan programlanmak !ç!n anakarta leh!mlenme-
yerek, anakarta leh!ml! soketlere takılır. Maske ROM anakarta leh!mlenm!"se 
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belle#! anakarttan söküp yer!ne yen! bellek takılması gerek!r. E#er bellen!m!n 
oldu#u bellek yazılab!l!r b!r bellekse o belle#! tümüyle programlamak !ç!n bel-
len!m yüklenmes! ya da bellen!m!n s!l!nmes!, sab!t d!sk, hafıza kartı g!b! bellek-
lere ver! yazmaktan farklı b!r yöntem olan belle#!n, sökülüp ba"ka b!lg!sayara 
ba#lı b!r programlama aygıtına yerle"t!r!lerek programlanmalıdır. E#er bellek 
anakarta leh!mlenm!"se programlama !"!n! yalnızca programlayıcıya ba#lı ver! 
yolunun, anakartta belle#!n programlama amaçlı kullanılab!len bacaklarına 
ba#lı olan sokete ba#lanıp programlanması gerek!r. Yalnızca ön yükley!c!yle ya 
da kullanılması esnek b!r !"let!m s!stem!yle, kend!s!n!n bulundu#u bellek e#er 
yazılab!l!r b!r bellek olup b!lg!sayarın ola#an çalı"masında belle#e ver! yazıl-
masına !z!n ver!l!yorsa belle#! programlamak !ç!n b!lg!sayarın !ç!nde bulunan 
programlama yazılımı kullanılab!l!r. B!r hata olu"up yalnızca bellen!m tam ola-
rak yazılamamı"sa b!lg!sayarı kapatmadan yazma !"lem! yen!den denenmel!d!r. 
B!lg!sayarın çalı"ması b!r "ek!lde durmu"sa b!lg!sayar açık oldu#unda program-
lanamaz. E#er b!lg!sayar kapandıktan sonra b!lg!sayar açılırsa bellen!m olma-
dan ön yükley!c! yüklenemeyece#! !ç!n bellen!m!n bulunması gereken bellek, 
az önce söz ett!#!m!z g!b! dı"arıdan programlanmalıdır.

Bellen!m Yazımında Kullanılab!len B!r ROM Programlayıcısı
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Giriş
B!l!nd!"! üzere b!lg!sayarlarda ver!ler, depolama alanlarında 0'larla ve 1'lerle 
saklanır. Bu depolama alanlarının sı"asına ba"lı olarak depolama alanlarına !s-
ten!ld!"! kadar ver! konulup !sten!ld!"! zaman bu ver!ler kullanılab!l!r.

B!lg!sayarlarda ver!ler!n sını#andırılması gerek!r. Bu sını#andırma, farklı belge-
ler, res!mler g!b! ver!ler!n anla$ılır b!ç!mde kolayca depolanmasını sa"lar. Ver!ler! 
sını#andırmak !ç!n depolama b!r!mler!nde, kullanılan ver!lere ek olarak sını#an-
dırma b!lg!ler! de bulunmalıdır.

B!lg!sayarlarda ver! !çeren toplulukların her b!r!ne dosya ya da kütük den!r. Dos-
yaları kullanarak ver!ler b!rb!rler!nden ayrılab!l!r. Dosyalar, ver!ler!n düzgün b!r 
$ek!lde bel!rt!lmes!n! sa"lar.

Her b!r dosyanın b!rer adı vardır. Bu ad, dosyaları b!rb!rler!nden ayırt etmek 
!ç!nd!r. Dosya adının sonunda, dosya !sm!nde bulunan en son noktayla ba$la-
yan bölüme dosya uzantısı den!r. Dosya uzantılarına bakarak dosyanın ne tür 
oldu"unu anlayab!l!rs!n!z. Bazı dosya s!stemler!nde nokta kullanılarak dosya 
uzantısı !ç!n yer ayrılmı$tır. Bazı dosya s!stemler! !ç!n öyle b!r ayrım yoktur. Her 
dosya !sm!nde dosya uzantısı olmayab!l!r. Bazı !$let!m s!stemler!, dosya uzantı-
sını dosya türünü algılamak !ç!n kullanır, ancak d!"er bazı !$let!m s!stemler! !se 
dosya uzantısını kullanmaz.

Dosyalar, depolama b!r!mler!nde olu$turulur ve depolama b!r!mler!nde s!l!neb!-
l!r. Olu$turma !$lem!nde dosyanın özell!kler! kayıt ed!l!r. S!l!nme !$lem!nde dos-
yanın yalnızca adresler! s!l!n!r. Bundan dolayı dosya s!l!nme !$lem!nden sonra 
görünmez. Dosya s!l!nd!"! zaman dosyanın özell!kler!yle dosya !çer!"! depola-
ma b!r!m!nde durur. E"er dosya s!l!nm!$se ve o dosya yen!den elde etd!lmek 
!sten!yorsa depolama b!r!m!n! gerek!rse h!ç kullanmadan dosya kurtarıcı yazı-
lımları kullanarak o dosya elde ed!leb!l!r. E"er depolama b!r!m! kullanıldıktan 
sonra dosya kurtarıcı yazılımlar kullanıldı"ında yen! gelen ver!ler, s!l!nen dosya-
nın !çer!"!n!n üzer!ne yazılmı$ olab!l!r. Böylece dosya tam olarak kurtarılamaz. 
E"er g!zl! ver!ler !çeren b!r dosya s!l!nd!"!nde depolama aygıtını kullanan ba$ka 
kullanıcıların bu ver!ler! elde etmemes! !ç!n dosyanın !çer!"!n! tamamen s!len 
yazılımların b!r!n! kullanılması gerek!r. Bu yazılımlar, dosya ver!s!n!n üzer!ne 
yen! ver!ler yazar.

Depolama b!r!m!, depolama aygıtında dosyaların tutulab!lece"! yerd!r. B!r de-
polama aygıtında b!rden çok depolama b!r!m! olab!l!r.
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Dosyaları olu$turma !$lem!nden ve dosyaları s!lme !$lem!nden farklı olarak dos-
yaları kopyalama !$lem! ya da dosyaları ta$ıma !$lem! de yapılab!l!r. Kopyalama 
!$lem!nde b!r yerde bulunan dosyanın özelll!kler! ve ver!s! ba$ka b!r yere yazılır. 
Ta$ıma !$lem!ndeyse önce dosya yen! yere kopyalanır, sonra esk! yerde tutulan 
dosya s!l!n!r.

Bazı depolama aygıtlarında dosya s!l!nd!"!nde s!l!nen sıfır ya da b!r, f!z!ksel ola-
rak sıfırın ya da b!r!n özell!kler! ta$ımayab!l!r. Bu durumlar !ç!n çe$!tl! dosya s!lme 
algor!tmaları gel!$t!r!lm!$t!r.

B!r b!lg!sayarda aynı amaçla kullanılan dosyaların b!rb!rler!nden ayrılması gere-
k!r. Dosyaları b!rb!rler!nden ayırmak !ç!n kullanılamn ayraç görev! gören b!lg!-
lere d!z!n ya da klasör den!r. D!z!n yapısıyla dosyalar, basamaklı olarak saklanır.

%$let!m s!stem!n!n, d!z!n yollarında ve dosya yollarında olan en üst basama"ına 
kök d!z!n den!r. B!r !$let!m s!stem!n!n, b!r kadar ya da depolama aygıtı kadar 
ya da depolama b!r!m! kadar kök d!z!n! olab!l!r. B!r kök d!z!n! olan !$let!m s!s-
temler!nde kök d!z!n, !$let!m s!stem!n!n üzer!nde durdu"u depolama b!r!m!n! 
bel!rt!r. Depolama aygıtı kadar kök d!z!n! olan !$let!m s!stemler!nde kök d!z!n, 
depolama aygıtlarını bel!rt!r. Depolama b!r!m! kadar kök d!z!n! olan !$let!m s!s-
temler!nde kök d!z!n, depolama b!r!mler!n! bel!rt!r.

B!r D!z!n A"acı Örne"!

B!r d!z!n!n d!z!n a"acında olan konumuna, o d!z!n!n d!z!n yolu den!r. Örne"!n 
b!rden çok kök d!z!n kullanan b!r !$let!m s!stem!nde b!r d!z!n yolu olarak,

D:\Belgeler\Okul\

olarak ver!leb!l!r. Bu d!z!n yolu, D: kök d!z!n!nde Belgeler !sm!ndek! d!z!n!n !ç!n-
de bulunan Okul d!z!n!n! bel!rt!r. Ba$ka b!r örnek olarak yalnız b!r kök d!z!n kul-
lanan b!r !$let!m s!stem!nde b!r d!z!n yolu olarak,

/home/ercan/örnekler/

ver!leb!l!r. Bu d!z!n yolu, kök d!z!nde bulunan home d!z!n!ndek! ercan d!z!n!nde 
bulunan örnekler d!z!n!n! bel!rt!r.
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B!r dosyanın d!z!n a"acında olan konumuna, o dosyanın dosya yolu den!r. Ör-
ne"!n, b!rden çok kök d!z!n kullanan b!r !$let!m s!stem!nde b!r dosya yolu,

A:\Yardım.txt

olab!l!r. Bu dosya yolu, A: kök d!z!n!nde bulunan Yardım.txt dosyasını bel!rt!r. 
Ba$ka b!r örnek olarak, yalnız b!r kök d!z!n kullanan b!r !$let!m s!stem!nde b!r 
dosya yolu olarak;

/media/cdrom0/cdrom.ico

ver!leb!l!r. Bu dosya yolu, kök d!z!nde bulunan media d!z!n!ndek! cdrom0 d!z!n!n-
de bulunan cdrom.ico dosyasını bel!rt!r.

%ç!nde !$lem yapılan d!z!n yoluna geçerl! d!z!n yolu den!r.

D!z!n yolları, görel!l!k bakımından kes!n d!z!n yolu ve görecel! d!z!n yolu olarak 
!k!ye ayrılır. Aynı $ek!lde, dosya yolları da kes!n dosya yolu ve görecel! dosya 
yolu olarak !k!ye ayrılır. Kes!n d!z!n yolu ve kes!n dosya yolunda görel!l!k kök 
d!z!ne göred!r. Görecel! d!z!n yolu ve kes!n dosya yolu, geçerl! d!z!n yoluna göre 
yapılır.

%$let!m s!stem!n!n, d!z!n yolunun nerede oldu"unu b!lmes! gerek!r. Geçerl! d!-
z!n, kes!n d!z!n yoludur.

Az önce örnek olarak ver!len d!z!n yolları ve dosya yolları kes!n yollardır. A$a"ıda 
görecel! d!z!n yolları !$lenecekt!r. Görecel! d!z!n yoluna örnek olarak,

Yedekler/İşyeri/Belgeler/

ver!leb!l!r. Bu d!z!n yolu, geçerl! d!z!n yolunda bulunan Yedekler d!z!n! !ç!nde 
%$yer! d!z!n!nde bulunan Belgeler d!z!n!n! bel!rtmekted!r. Aynı $ek!lde,

Oyunlar/

yolu da b!r görecel! d!z!n yoludur. Bu d!z!n yolu, geçerl! d!z!n yolunda bulunan 
Oyunlar d!z!n!n! bel!rtmekted!r. Görecel! dosya yollarına örnek olarak,

Yedekler/1.zip

ver!leb!l!r. Bu dosya yolu geçerl! d!z!n yolunda bulunan 1.zip dosyasını bel!rt!r. 
Ba$ka b!r örnek verecek olursak,

sözlük.txt

örne"! ver!leb!l!r. Bu dosya yolu da geçerl! d!z!n yolunda bulunan sözlük.txt 
dosyasını bel!rt!r.
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D!z!nler de olu$turulab!l!r, s!l!neb!l!r, kopyalanab!l!r ve ta$ınab!l!rd!r. D!z!n s!lme, 
d!z!n kopyalama ve d!z!n ta$ıma !$lemler!nde d!z!n !ç!nde bulunan nesneler de 
bu !$lemlerden etk!len!r.

B!r dosya b!rden çok d!z!n konumunda olması !sten!yorsa bu dosyanın farklı 
kopyaları olu$turulab!l!r. Bu yöntem pek kullanı$lı de"!ld!r. B!r dosyaya bulun-
du"u yerden farklı olarak b!r konum ver!leb!l!r. Bu konumda b!r ba"lantı öges! 
olu$turulur.

Ba"lantı kullanmak !ç!n dosya s!stem!n!n ba"lantıları desteklemes! gerek!r.

Ba"lantılar da olu$turulab!l!r, s!l!neb!l!r, kopyalanab!l!r ve ta$ınab!l!rd!r.

Ba"lantılar !k! türde olab!l!r. Dosyanın yalnızca konumuna ba"lantı yapan ba"-
lantıya sembol!k ba"lantı den!r. Dosyanın kend!s!ne yapılan ba"lantıya !se sıkı 
ba"lantı den!r. Sembol!k ba"lantı ve sıkı ba"lantı arasında olan farklar a$a"ıda 
ver!lm!$t!r:

 » Sembol!k ba"lantı olarak d!z!nlere ba"lantı yapılab!l!r. Sıkı ba"lantıda d!z!nlere 
ba"lantı yapılamaz.

 » Sembol!k ba"lantı, farklı dosya s!stemlerde olan konumlara ba"lantı yapılab!l!r.

 » Sıkı ba"lantı, sembol!k ba"lantıya göre daha az yer kaplar.

 » Sıkı ba"lantı, sembol!k ba"lantıdan daha hızlıdır.

 » Sıkı ba"lantı ba$ka konumlara ta$ınab!l!r. Sembol!k ba"lantı ba$ka konumlara 
ta$ınamaz.

 » Sembol!k ba"lantı, s!l!nd!"!nde gösterd!"! öge s!l!nmez. Sıkı ba"lantı, s!l!nd!"!n-
de gösterd!"! dosya s!l!n!r.

B!r depolama b!r!m!nde her b!r dosyanın, d!z!n!n ya da ba"lantının adı, zaman 
b!lg!s!, er!$!m !z!nler! g!b! b!lg!ler tutulur. Bu b!lg!ler, depolama b!r!m!n!n destek-
led!"! b!lg!lerd!r. Her depolama b!r!m!n!n destekled!"! b!lg! çe$!d! aynı de"!ld!r. 
Bu konu, bu bölümde Dosya S!stem! ba$lı"ında !$lenecekt!r.
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B!lg!sayarlarda bulunan ver!ler çok b!ç!ml! olab!l!r. 
Buna örnek olarak düz yazı b!ç!m!, belge b!ç!m!, res!m 
b!ç!m!, ses b!ç!m! ve v!deo b!ç!m! ver!leb!l!r. B!lg!sa-
yarda, ver!ler b!lg!sayarın anlayab!lece"! #ek!lde kul-
lanılır. Ver!ler!n, b!lg!sayarlarda her b!r!n!n b!r dosya 
!ç!nde tutuldu"u geçen bölümlerde söz ed!lm!#t!.

Bu bölümde bazı dosya türler! !#lenecekt!r.
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Giriş
Dosya türü, !ç!nde ver! barındıran dosyanın ver!s!n!n türüne den!r.

Her dosyanın türü farklı olab!l!r. Ayrıca, aynı amaçlarla kullanılan !k! dosyanın 
da türler! farklı olab!l!r. Örne"!n !k! resm!n b!ç!mler! farklı olab!l!r. B!r res!m d!-
"er!nden farklı b!ç!mle bel!rt!leb!l!r. B!lg!sayarımızda bulunan yazılım, bu türü 
kullanarak kullanıcıya resm! göster!r.

Ver! türler! bell! olan dosyalar, ço"unlukla !lg!l! dosya uzantısıyla bel!rt!l!r. Bu 
uzantılar ço"unlukla 3 karakterden daha çok olmaz. Çünkü bazı esk! dosya s!s-
temler!, 3 karakterden çok dosya uzantısını desteklemez.

Dosya uzantısını dosya türüyle karı#tırmamak gerek!r.

Düz Metin Dosya Türü
Düz met!n türü, ver!n!n kend!s!n!n yalnızca met!n oldu"unu bel!rt!r. Metn!n b!-
ç!m!yle !lg!l! b!lg!ler bulunmaz.

Biçimli Metin Dosya Türleri
B!ç!ml! met!n türü, ver!n!n kend!s!n!n b!ç!ml! met!n oldu"unu bel!rt!r. Metn!n 
yanısıra metn!n b!ç!m!yle !lg!l! b!lg!ler bulunur. Bunlar, yazı a!les!, yazı kalınlı"ı, 
yazının e"!k olup olmaması, yazının reng! g!b! b!lg!ler bulunur. Ayrıca, met!nde 
tablo, res!m, ses, v!deo g!b! ögeler de yer alab!l!r. B!ç!ml! met!n ver! türler! çok 
çe#!tl!d!r.

alışma Tablos  Dosya Türleri
Bu b!ç!mde olan dosyalar, çalı#ma tabloları bel!rt!r. Çalı#ma tablolarında ver!ler-
le, tablo olarak !#lem yapılır. Çe#!tl! matemat!k !#lemlerle tablolar daha kolay ha-
zırlanab!l!r. Tablolarda, aynı belgelerde oldu"u g!b! yazı b!ç!mler! g!b! özell!kler 
bel!rleneb!l!r. Ayrıca, met!nde tablo, res!m, ses, v!deo g!b! ögeler de yer alab!l!r.

Sunum Dosya Türleri
Sunum dosyalarını !#leyen yazılımlarla sunumlar düzenleneb!l!r. Sunumlarda 
sunumun zem!n!, b!ç!ml! yazı g!b! özell!kler bel!rleneb!l!r. Ayrıca tablo, res!m, 
ses, v!deo g!b! ögeler de yer alab!l!r.
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Çizim Dosya Türleri
Bu türlerde, çe#!tl! meslek! ç!z!mler yapılab!l!r. Bu dosya türler!n! destekleyen 
yazılımlar, res!m g!b! ba#ka ver! b!ç!mler!ne çev!reb!l!r.

Ses Dosya Türleri
Ses dosya türü, ses kaydı bel!rt!r. Ses ver! türler!nden ço"u sıkı#tırılmı# ses ver!s! 
bel!rt!r. Günümüzde standart olarak PCM kullanılmaktadır. Sıkı#tırılmı# ses türü 
elde etmek !ç!n önems!z ses bölümler!n!n bazı algor!tmalarla atılarak yen! ses 
ver!s! olu#turulur. Ayrıca b!raz öneml! ses ver!s! atılarak kayıplı sıkı#tırma da ya-
pılab!l!r. Bu tür dosyaların kullanımı !y!ce azalmı#tır.

Resim Dosya Türleri
Res!m türler!nde res!m bel!rt!l!r. Res!mler s!yah-beyaz, gr! tonlamalı ya da renkl! 
olab!l!r. Res!mlerde renk sayısı, o dosyada b!r p!ksel!n bel!rtt!"! renk sayısıdır. Ör-
ne"!n 24 b!tl!k b!r res!m, 224 tane renk bel!rt!leb!l!r. Res!mler!n p!kseller!n!n be-
l!rt!lme yöntemler!n!n bazıları, renkl! b!lg!ler!n do"rudan b!t b!lg!s!n!n tutuldu-
"u yönteme b!t har!tası, yalnızca gr! b!lg!ler!n do"rudan b!t b!lg!s!n!n tutuldu"u 
yönteme gr! har!tası, her renkten olan p!kseller!n ayrı ayrı gruplanarak tutuldu-
"u yönteme p!ksel har!tası den!r. Ayrıca p!kseller!n de"!l de res!mde bulunan 
#ek!ller!n vektör olarak tanımlandı"ı resme vektörel res!m den!r.

Video Dosya Türleri
V!deo türü, hareketl! res!mlerle b!rl!kte ses de bel!rt!r. B!r v!deo dosyasında, b!r 
ta#ıyıcı, b!r ses b!ç!m! !le b!r hareketl! res!m b!ç!m! bulunur. Bu ba#lık altında bazı 
v!deo dosyası türler! !#lenecekt!r.

alıştırılabilir Dosya Türleri
Çalı#tırılab!l!r dosyalar, !ç!nde çalı#tırılab!l!r mak!ne kodları !çeren dosyalardır. Bu 
dosyalar ayrıca bazı n!tel!kler de barındırab!l!r. $#let!m s!stem! çalı#tırab!lece"! 
dosyaları algılar ve bunları çalı#tırır. Çalı#tırılab!l!r dosyalar, uygulamalar, ara 
kodlar ve kütüphanelerd!r. Burada bazı çalı#tırılab!l!r dosya b!ç!mler! !#lenecekt!r.


