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GENEL DONANIM 

Bilgisayar satın alırken, işlem hızı yüksek olan bilgisayarlara dikkat etmeniz gerekir. RAM kapasitesi yüksek (RAM ne 

kadar yüksek olursa programlarınız o kadar hızlı çalışır),  bellek kapasitesi ve hızı fazla olan (HDD sürücüler daha ucuz, 

SSD sürücüler daha uzun ömürlü ve daha hızlıdır) bilgisayarları tercih etmekdaha mantıklıdır. Ayrıca yüksek çözünürlüklü 

(yüksek piksel yoğunluğuna sahip), performansı ve renk doğruluğu yüksek, faresi hassas ve geniş ekranlı bir bilgisayar 

istemelisiniz. Diğer temel donanım araçları arasında lazer yazıcı, tarayıcı, grafik tablet veya dijital kamera bulunur. 

1.1 Genel donanım bilgisi (CPU, RAM, Kalıcı Bellek, Anakart vb.) – her bilgisayardaki ana parçalar 

 
Şekil 1: Bilgisayarın Parçaları 

 
"Donanım"  bilgisayarın fiziksel kısımlarını, "yazılım" ise bilgisayarda çalışan kodu ifade eder. 

 

Anakart –  

Ana kart, bilgisayarın arka tarafında veya bilgisayar kasasının altında bulunan, bilgisayarın temelini oluşturan baskılı bir 

devre kartıdır. Güç tahsis ederek CPU, RAM ve diğer tüm bilgisayar donanımı bileşenleri arasında iletişim sağlar. 

 
Resim 2: Anakart  
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CPU – Ana İşlemci Birimi 

Bilgisayarların “beyinleri” olarak adlandırılır. CPU, kodun aktif olarak "çalışmasını" sağlar ve veriyi manipüle ederken 

diğer bileşenler veri depolamak gibi daha pasif bir role sahiptir. Bilgisayarın "saniyede milyar çarpı iki sayı" 

ekleyebileceğini söylediğimizde bunu gerçekleştiren CPU’dur. Çalıştır düğmesine bastığınızda, CPU sonunda kodunuzu 

"çalıştırır". 

    
Resim 3: CPU Slot and CPU Çipi 

 
 

RAM -Rastgele Erişimli Hafıza 

RAM, bilgisayarın aktif olarak kullanılan kodu ve verileri depolamak için kullandığı çalışan karalama defteri belleğidir. 

RAM, CPU'nun kontrolü altında çalışan etkili bir bayt depolama alanıdır. Beyaz tahta gibi davranır. Geçici, çalışan 

depolama baytlarından meydana gelir. RAM hem kodu hem de verileri depolar (geçici olarak). RAM nispeten hızlıdır ve 

belirli bir baytın değerini birkaç nanosaniyede (1 nanosaniye saniyenin 1 milyarda biri) alabilir. RAM'in diğer ana özelliği, 

yalnızca güç sağlandığı sürece durumunu korumasıdır - RAM "kalıcı" depolama değildir. 

                      

Resim 4: RAM çip ve  RAM hafızası 

RAM örnekleri: 

 Tarayıcınızda birçok sekme açık - her sekmeye ait veriler RAM’de tutulur 

 Program büyük bir görüntüyü manipüle ediyor - görüntünün verileri RAM’de tutulur 

 RAM'in bitmesi - tüm RAM kullanımda olduğundan yeni bir sekme veya program açamazsınız 
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 Bir Word dosyasında çalışırken değişikliklerinizi kaydetmediniz. Bilgisayarlarınız kapanırsa - kaydedilmemiş 
verilerin tümü kaybolacaktır. 

Kalıcı Depolama: Sabit Sürücü, Flaş Sürücü 

Kalıcı depolama - (güç sağlamadığında bile korunan anlamına gelir) Baytların dosya ve klasörler olarak uzun süreli 

saklandığı saklama yöntemidir. Kalıcı depolama, güç kesilse bile baytların saklandığı anlamına gelir. Bir dizüstü bilgisayar, 

dosyaların kalıcı şekilde saklanması için dönen bir sabit disk ("sabit sürücü" olarak da bilinir) kullanabilir veya baytları flaş 

belleklerde depolamak için Katı Hal Diski (SSD) olarak da bilinen bir "flaş bellek" kullanabilir. Sabit disk, baytları 

depolamak için dönen metal bir disk üzerine manyetik desenleri okur ve yazar, flaş ise "katı hal" olur: hareketli parçalar 

yoktur, sadece baytları depolamak için küçük elektron gruplarına sahip silikon çipleri vardır. Her iki durumda da 

depolama kalıcıdır, çünkü güç kapalı olsa bile baytların durumu korunur. 

 

Resim 5: Hard disk – baytlar, dönen bir disk üzerinde manyetik bir kalıp olarak depolanır 

Flaş, her yönden bir sabit disk sürücüsünden daha iyidir ancak maliyetlidir. Daha hızlıdır, daha güvenilirdir, daha az güç 

gerektirir. Bununla birlikte flaş, bayt başına daha pahalıdır ve bu nedenle çoğu bilgisayarda sabit diskler kullanılmıştır. 

Flaş depolama, kameralarda kullanılan SD kartlar ile bir tablet veya telefondaki dahili depolamalarda kullanılır. 

 

Resim 6: Farklı Kalıcı Depolama formatları: USB anahtar, kamera veya telefon / tablet için SD kart 
 

1.2 Bir bilişim teknolojisi donanımını çalıştırma (Açma ve kapatma) 
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Cihazınızı nasıl açabilirsiniz? 

Bir cihazı açmak için Güç Düğmesini bulmalı ve bu düğmeye basmalısınız.  

Güç Düğmesinin tarihi: 

Bu sembol, kullanıcı arayüzü tasarımındaki mantıksal evrimin sonucudur. Başlangıçta, ilk üretilen güç kontrollerinin çoğu 
“On” ve “Off” kelimeleriyle işaretlenmiş iki durum arasında değiştirilen anahtarlardan oluşuyordu. Teknoloji 
yaygınlaştıkça, bu İngilizce kelimeler, dil engellerini önlemek için 1 ve 0 numaralı evrensel rakam sembolleri ile 
değiştirildi. Bu “1” ve “0” standardı hala açma / kapatma düğmelerinde kullanılmaktadır. İkili Sayı Sisteminde 1 Güç Açık 
ve 0 Güç Kapalı anlamına gelir. 

 
Resim 7: Güç simgesi butonunun ortaya çıkışı 

 

Cihazınızı nasıl kapatabilirsiniz? 

“Kapat”, çoğumuzun aşina olduğu kapatma durumudur. Bilgisayarınızı kapattığınızda, tüm açık programlarınız kapanır ve 

bilgisayarın işletim sistemi kapanır. Kapatılan bir bilgisayar güç kullanmaz. Ancak, PC'nizi tekrar kullanmak istediğinizde, 

donanımınızın başlatılmasını ve programların yüklenmesi için bilgisayarınızı yeniden açmanız ve tipik açılış sürecinden 

geçmeniz gerekecektir. Sisteminize bağlı olarak bu işlem birkaç saniye ilâ birkaç dakika sürebilir. Bilgisayarınızı uzun süre 

kullanmayacağınız zaman “Kapat” seçeneğini kullanın. 

Windows’ u kullanırken: 

Başlat sembolünü arayın (Windows'ta) - veya . Daha sonra güç    düğmesini (veya sadece “Kapat” yazısını) 

bulun. 

Diğer güç seçenekleri: Uyku veya Yeniden Başlat. 

Uyku: 

Uyku modunda, PC düşük güç durumuna geçer. PC’nin durumu hafızada tutulur, ancak PC’nin diğer bölümleri kapatılır ve 

herhangi bir güç kullanmaz. Bilgisayarınız açıldığında hızlı bir şekilde hayata geri döner - önyükleme için beklemeniz 

gerekmez. Çalışan uygulamalar ve açık belgeler dahil olmak üzere, her şey bıraktığınız gibi olacaktır. Dizüstü 

bilgisayarınızdan kısa bir süre uzaklaşıyorsanız, uyku seçeneğini kullanabilirsiniz. Elektrik ve pil gücünden tasarruf etmek 

için PC'nizi uyku moduna alabilirsiniz. Bilgisayarınızı tekrar kullanmanız gerektiğinde birkaç saniye içinde kaldığınız yerden 

devam edebilirsiniz. Bilgisayarınız ihtiyacınız olduğu an yeniden kullanıma hazır olacaktır. Bilgisiayarı uzun süre 

kullanmamayı planlıyorsanız, pilin bitebileceğinden uyku modu çok kullanışlı değildir. 

Yeniden Başlat: 

Ne zaman yeniden başlatılır: Bilgisayarınız yavaş çalışmaya başladığında veya beklenmeyen sistem donmaları 

görüldüğünde, sürücü veya donanım hataları görüldüğünde, internet hızı düştüğünde veya bağlantı geciktiğinde, bir 
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yazılım veya düzeltme eki güncellemesinden sonra bilgisayarın yeniden başlatılması gerekebilir. Çoğu Windows 

kullanıcısı, Windows'un ara sıra yeniden başlatılması gerektiğini görmektedir. 

 

Bilgisayarınızın güç ayarları nasıl yapılır: 

 
1. Windows 7-10'da, Çalıştır kutusunu açmak için Windows + R tuşlarına basın, “powercfg.cpl” yazın ve ardından 

Enter tuşuna basın. 

 
2. “Güç Seçenekleri” penceresinde, sol taraftaki “Güç düğmelerinin işlevini belirleyin” sekmesini tıklayın. 

 
3. “Sistem Ayarları” penceresinde, güç düğmesine basma, uyku düğmesine basma veya kapağın kapanması 

seçenekleri arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca, bilgisayar prize takılıyken veya pille çalışırken bu 
seçenekleri farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. 
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1.3 Masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve mobil cihazlar arasındaki farkları anlama 

Masaüstü Bilgisayar: 

Masaüstü bilgisayar, masa üstü veya masa altına uyan kişisel bir bilgisayardır. Genellikle bilgisayar, ekran, klavye ve 
fareden oluşur. Taşınabilir olan bir dizüstü bilgisayarın aksine, bir masaüstü bilgisayarın belli bir yerde durması 
amaçlanmıştır. Düzgün çalışması için birçok aksesuara ihtiyaçları vardır. (Daha fazla bilgi için bölüm 1.1.4'e bakınız.) 

 
Resim 8: MAsaüstü bilgisayarın parçaları 

 

Taşınabilir bilgisayar (Notebook veya Laptop): 

Dizüstü bilgisayarlar genellikle aynı özelliklere sahip masaüstü bilgisayarlardan daha maliyetlidir, çünkü tasarım ve 
üretimleri daha zordur. 

Masaüstü bilgisayarların aksine, dizüstü bilgisayarlar ana gövdelerinde bütünleşik klavye ve fare barındırdığından ekstra 
aksesuara ihtiyaç duymazlar. İsteğe bağlı olarak USB bağlantı noktasından başka bir klavye, fare, monitör vb. 
bağlayabilirsiniz. HDMI yuvasını kullanarak dizüstü bilgisayarınızı farklı türdeki monitörlere veya TV'ye bağlayabilirsiniz. 
Bazı modellerde monitör veya multimedya projektörünü bağlayabileceğiniz HDMI ve VGA yuvası vardır. 
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Resim 9: Notebook / Laptop 

 
 
 

Tablet ve Akıllı Telefon 

Bir tablet veya tablet PC, birincil giriş aygıtı olarak dokunmatik ekran kullanan taşınabilir bir bilgisayardır. Çoğu tablet 
ortalama dizüstü bilgisayardan daha küçük ve hafiftir. Bazı tabletlerin taşınabilir klavyeleri vardır ancak çoğu tablet 
ekranda beliren klavyelerle yazı yazmanızı sağlayarak fiziksel ekstra bir klavyesi olmadan kullanılır. Tabletler birincil 
formlarında geleneksel bir fare ya da klavye ile kullanılmadıkları için tabletin kullanıcı arayüzü tipik bir laptoptan farklıdır. 
Örneğin, bir program açmak için iki kez tıklamak yerine, çoğu uygulama tek tıklama ile açılır. Bir pencerede kaydırma 
yapmak için kaydırma çubuğuna tıklamak yerine, çoğu tablet uygulaması, içeriği kaydırmak için pencerenin herhangi bir 
yerine dokunarak yukarı veya aşağı kaydırmanıza izin verir. Tabletlerde klavye veya fare olmadığından, dosya veya e-mail 
yazma gibi görevler tablet üzerinde bilgisayara göre daha zordur. Bazı tabletlerin GSM fonksiyonları vardır ve kullanıcının 
3G ve 4G ile arama yapmalarını sağlayabilir. 

 

Resim 10: Tablet 

Akıllı telefon, telefon görüşmesi yapıp kısa mesaj göndermenin ötesinde gelişmiş işlevler de içeren bir cep telefonu 
türüdür. Akıllı telefonlar geniş bir işlev yelpazesine sahip olduklarından, bilgisayar işletim sistemine benzer gelişmiş 
yazılımlar gerektirirler. Akıllı telefon yazılımı telefon konuşmalarını yönetir, uygulamaları çalıştırır ve kullanıcı için 
yapılandırma seçenekleri sunar. Çoğu akıllı telefon, kullanıcıların bilgisayarları ile verileri senkronize etmelerini ve akıllı 
telefon yazılımlarını güncellemelerini sağlayan bir USB bağlantısı içerir. Hem tabletler hem de akıllı telefonlar, nasıl 
tuttuğunuza bağlı olarak ekranınızı yatay veya dikey olarak döndüren jiroskop adı verilen bir sensöre sahiptir. 
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Resim 11: Akıllı telefonlar 

1.4 Bilgisayarlar için mevcut aksesuarları öğrenme 

Masaüstü bilgisayarınızın arkasında veya dizüstü bilgisayarınızın yanlarında, giriş ve çıkış aygıtları için farklı jaklar 

göreceksiniz. Örneğin, bir klavye veya bilgisayar faresi bilgisayar için birer giriş aygıtıyken monitörler ve yazıcılar çıkış 

aygıtıdır. Bu bölümde onlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. 

 

Klavye 

 
Resim 12: Klavye 

Klavye, USB kablosuyla masaüstü bilgisayarınıza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlanır. Bir klavye genellikle günlük 
transkripsiyonda kullanılan alfabetik, sayısal ve genel sembolleri içerir. Bazı tuşların üzerinde iki sembol bulunur. İkinci 
sembolü yazmak için yazmak istediğiniz sembole basarken “Shift” tuşuna basılı tutmanız gerekir. Bilgisayarda klavye 
kısayolu, yazılım veya işletim sisteminde bir komutu çağıran bir veya daha fazla tuştan oluşan bir settir. Bu kısayollar, 
bilgisayar programlarınım kullanımını kolaylaştırabilir ve hızlandırabilir. Bu komutlara genellikle Alt tuşunu (kişisel 
bilgisayarlarda), komut tuşunu (Apple bilgisayarlarında), Ctrl ve Shift tuşlarını tek bir harfle birlikte kullanarak 
ulaşabilirsiniz. 

Bu kısayollar bilgisayar programlarının kullanımını daha kolay ve daha hızlı hale getirmeye yarar. 
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Resim 13: Klavye kısayolları 

Fare 

Bir masaüstü bilgisayarı kullanırken, bilgisayarda herhangi bir işlem yapmak için fare gereklidir. Bir dizüstü bilgisayar ile 
çalışırken, klavyenin üzerinde bulunan dokunmatik yüzey fare görevi görür.  

 

Resim 14: Bilgisayar faresi – kablolu ve kablosuz 

Tek sol tıklama bir öğe seçer; çift sol tıklama ise bir dosyayı açar veya bir programı çalıştırır. 
Sağ tıklama, tıkladığınız pencereye / yere bağlı olarak farklı menüyü açmak için kullanılır. 
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Touchpad 

Touchpad, dizüstü bilgisayarlarda (notebook, laptop gibi) fare yerine kullanılır. Bir touchpad parmağınızı kullanarak ve 
dokunmatik yüzeyin düz yüzeyi boyunca sürükleyerek çalıştırılır. Parmağınızı yüzey üzerinde hareket ettirdiğinizde, fare 
imleci aynı yönde hareket eder. Çoğu bilgisayar faresi gibi, touchpad dokunma yüzeyinin alt kısmında sağ ve sol 
tıklayabilmenize izin veren iki tuş bulunur. Touchpadi belge/sayfanın sağ tarafına gidip aşağı/yukarı kaydırarak, alt tarafta 
ekranı sola kaydırmak/yazmak için parmağınızı yana doğru kaydırarak veya iki parmağınız ile aşağı-yukarı kaydırarak bir 
sayfa ya da belgede aşağı/yukarı doğru gezinebilirsiniz. 

       

Resim 15: Touchpad 

 

Kamera 

 

Masaüstü bilgisayarla çalışırken kamerayı ekstra olarak alıp bağlamanız gerekir. Kameranız USB girişi üzerinden 

bilgisayara bağlanır. Dizüstü bilgisayarda ise kamera dizüstü bilgisayar ekranının üst ortasına yerleştirilmiştir. 

 
Resim 16: Bilgisayar için kamera 

Mikrofon ve hoparlörler 

Bilgisayardan arama yaparken konuşmak için mikrofona, dinlemek için ise hoparlörlere ihtiyacınız olacaktır. Masaüstü 
bilgisayar kullanırken mikrofon ve hoparlör satın almanız ve bunları bilgisayarınıza bağlamanız gerekir; dizüstü 
bilgisayarlarda ise bunlar zaten yerleşiktir. İsterseniz yerleşik mikrofonlu kulaklıklar satın alabilir ve bunları cihazınıza 
bağlayabilirsiniz. (Ör. Aşağıdaki resim) 
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Resim 17: Mikrofonlu kulaklıklar. Yeşil jak kulaklık için, pembe jak mikrofon içindir. 

 

 

 

 

 

2. CEP TELEFONLARI 

 

Şekil 18: Cep telefonları 
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Kuzey Amerika'da mobil telefon olarak bilinen cep telefonu, bir telefon servis alanı içindeyken kullanıcısının radyo 

frekansı bağlantısı üzerinden arama yapmasını ve almasını sağlayan portatif bir telefondur. Akıllı telefon kişisel bir el 

bilgisayarıdır. Hem Wi-Fi hem de mobil geniş bant kullanarak İnternete hızlı erişim sağlamak da dahil olmak üzere 

kapsamlı bilgi işlem özelliklerine sahiptir. 

2.1 Genel cep telefonu donanımı bilgisi 

Ekran / Dokunmatik ekran.  

Dokunmatik ekran, dirençli bir dokunmatik panel tarafından kaplanan bir LCD'dir. Dokunmatik ekrana ekran kalemi veya 

parmakla dokunmak, bir masaüstü bilgisayarda farenin sol düğmesine tıklandığında gönderilen mesajları gönderir. Ayrıca 

kullanıcı bu hareket ile ekrandaki öğeleri seçip sürükleyebilir. 

Batarya 

Telefonların pilleri normalde mobil cihazlarda çıkarılabilir veya çıkarılabilir olmayan lityum-iyon teknolojisini kullanır. Bu 

piller diğer türlerine göre daha küçük ve daha hafiftir. Bu tür pile sahip cep telefonlarının pil ömrü daha uzundur. Bir pilin 

kapasitesi miliamper-saat (veya mAh) cinsinden ölçülür; bu, pilin zaman içinde ne kadar enerji verebileceğini gösterir. 

MAh sayısı arttıkça, cihaz daha uzun süre dayanır. Pil ömrünü, ekran parlaklığını azaltarak veya cihazda kullanmadığınız 

uygulamaları kapatarak uzatabilirsiniz. 

 

Şekil 19: Cep telefonu bataryası 

“Çip üzerinde sistem” ya da SoC 

SoC, belki de bir akıllı telefondaki en önemli bileşendir. Bazı kullanıcılar bunu cihazın işlemcisi sanabilir. Bir çip üzerindeki 

bulunan sistem, gerekli tüm bileşenleri bir bilgisayara ve diğer elektronik sistemlere entegre eden bir elektronik devre 

kartıdır. Bu sistemler GPU (grafik işlemci), CPU (Ana işlem birimi), bellek, güç yönetimi devreleri, bir USB denetleyici, 

kablosuz radyolar (WiFi, GPS, Bluetooth, FM radyo, 2G / 3G / 4G LTE) ve daha fazlasını içerir. Bu bileşenler ana kart 

üzerine kalıcı olarak lehimlenmiştir ve bu nedenle parçaları herhangi bir zamanda değiştirilebilen normal bilgisayarlardan 

farklıdır. 
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Resim 20: Çip üzerinde sistem 

Hafıza ve depolama 

Hiçbir akıllı telefon RAM ve hafıza (sistem deposu) olmadan çalışamaz.  Dahili depolama 32GB’dan başlayan boyutlarda 

flaş bellek olarak bulunur ve bazı telefonlarda 256 GB’a kadar çıkabilir. Örneğin, 64 GB depolama özelliğine sahip bir 

telefon, kişisel kullanımınız için muhtemelen 53-55 GB'a sahip olacaktır. Çünkü, akıllı telefonun işletim sistemi ve 

önceden yüklenmiş uygulamalar bu ilk dahili belleği kullanır.  

 

Resim 21: Akıllı Telefon RAM’ı 

Kamera 

Tüm akıllı telefonlarda bir arka ve bir ön olmak üzere iki kamera bulunur. Akıllı telefondaki megapikseller kameranın bir 

parçası olarak önemli olsa da, bu önem eskiye kıyasla azalmıştır. Artık en önemli unsur telefondaki kamera sensörü ve 

ışığın mercekten geçme hassasiyetidir. 

 

Resim 22: Akıllı Telefonun Kamerası 

Sensörler 

Bir akıllı telefonda “dokunmatik özellikli bir akıllı cihazın” çalışmasını sağlayan beş ana sensör vardır. Tüm bu sensörlerin 

adları ve önemleri aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir: 

• İvmeölçer: Uygulamalar tarafından cihazın yönünü ve hareketlerini algılamak ve aynı zamanda telefonu sallama 

gibi özelliklerin müzik değiştirmesini sağlamak için kullanılır. 

•  Jiroskop: Telefonunuzun dönüşünü algılamak, telefonu eğmek, yarış oyunları oynamak veya bir film izlemek gibi 

özellikler için ivmeölçer ile birlikte çalışır. 

• Dijital Pusula: Telefonun harita / navigasyon için Kuzey yönünü bulmasına yardımcı olur. 

• Ortam Işığı Sensörü: Bu sensör çevredeki ışığa göre ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlayabilir ve pil 

ömrünün korunmasına yardımcı olur. Bu aynı zamanda düşük ışıklı ortamlarda akıllı telefonunuzun parlaklığının 

neden azaldığını açıklar, böylece gözlerinizdeki yorgunluğu azaltmanıza yardımcı olur. 
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• Yakınlık Sensörü: Bir arama sırasında, cihaz kulağınıza yaklaştırıldığında yüzünüzün neden olabileceği istenmeyen 

dokunma komutlarını önlemek için ekranı otomatik olarak kilitler. 

Tuşlar  

Bir mobil cihaz, tek başına veya diğer tuşlarla birlikte basılabilen birkaç donanım tuşuyla birlikte gelir. Bu tuşlar, 

kullanıcının uygulamaları başlatmasına, ekran görüntüsünü veya resmini çekmesine, ses seviyesini veya parlaklığı 

değiştirmesini sağlar. Bu tuşların bazılarının kullanılış amacı program aracılığıyla değiştirilebilir. 

 

Ses girişi.  

Dahili mikrofon genellikle cihazın önünde bulunur, böylece bir kullanıcı kayıt sırasında ekranı görebilir. 

Ses çıkışı.  

Bildirimlerle ilişkili sesleri veya ses kayıtlarını çalmak için dahili hoparlörleri kullanabilirsiniz. 

 

Resim 23: Akıllı telefonlardaki ortak düğmeler 

2.2 Telefonu kapatmak 

Cep telefonunuzu AÇMAK için Güç düğmesine birkaç saniye basılı tutmanız gerekir. 

Güç düğmesi, cihazınızın sağında veya bazı modeller ve markalarda cihazın üstünde bulunur. (bkz. Şekil 23) 

2.3 Telefonla fotoğraf ve video çekmek 

Fotoğraf çekmek: 

1. Akıllı telefonunuzla fotoğraf çekmek için önce Kamerayı açmalısınız. Bunun için menüyü açtıktan sonra kamera 

uygulamasını bulmanız gerekir. Çoğu akıllı telefonda telefon ekranı kilitliyken de kamera uygulaması açılabilir. 

Uygulama açılana kadar kamera simgesini yukarı kaydırmanız yeterli olacaktır. 
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Figure 24: Akıllı telefonun Kamera simgesi olan menü örneği 

2. Kameranız açıldığında, telefonu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin. 

3. Görüntüyü odaklamak için ekranda görüntüyü odaklamak istediğiniz noktaya dokunun. 

4. Fotoğraf çekmeye yarayan   ya da     simgelerine dokunun. 

5. Tebrikler! Telefonunuzla resim çektiniz. 

Video çekmek: 

1. Kamera uygulamasını açın. 

2. Çekmek istediğiniz objeye odaklanın 

3. Video çekmek için bir kere video çekmeye yarayan  ya da  simgesine dokunun 

4. Video çekerken üç tuş seçeneğiniz vardır: 

 
Resim 25: Akıllı telefonda video çekerken etkin düğmelerin örnekleri 

Videoyu duraklatmak için Duraklat düğmesine basabilir, daha sonra kayda devam etmek için tekrar kayıt 

düğmesine basabilirsiniz. 
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5. Videoyu sonlandırmak için durdurma düğmesine basin. 

6. Tebrikler! Telefonunuzla bir video çektiniz! 

 

 2.4 Telefon ve bilgisayar arasında veri aktarımı yapmak 

Kablo kullanarak 

iPhone için 

1. Bilgisayarınızda iTunes'un kurulu olduğundan emin olun. iPhone'unuzun tüm verilerini ücretsiz iTunes programı 

aracılığıyla bilgisayarınıza kolayca yedekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızda iTunes yoksa, devam etmeden önce 

bilgisayarınıza bu program yüklemeniz gerekir. 

2. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın. iPhone'un şarj kablosunun USB ucunu bilgisayarınızın USB yuvalarından 

birine taktıktan sonra kablonun diğer ucunu iPhone'unuza takın. 

3. iTunes’u açın.  

4. iPhone simgesine tıklayın.  

 

5. iPhone sayfanızın "Yedekler" bölümünde yer alan "Bu Bilgisayar" kutucuğunu işaretleyin. Bu işlem 

telefonunuzdaki verilerin iCloud'a değil, bilgisayarınıza yedeklenmesini sağlar. 

Android için 

1. USB kablosunu telefonunuza takın (Telefonunuzu şarj etmek için kullandığınız kablo). 

2. Kablonun diğer ucunu bilgisayarınıza bağlayın. 

3. Bilgisayarım”ı açın. ( Bunu başlat tuşu ve “E” -  + E tuşlarına basarak yapabilirsiniz) 

4. Bu PC klasörünün "Aygıtlar ve sürücüler" bölümünde, Androidinizin adına çift tıklayın. Bu Android klasörünü 

açacaktır. 

5. Aktarmak istediğiniz dosyayı bulun ve seçin. 

6. Dosya veya klasörleri kopyalayın. – Fareyle sağ tıklayın ve “Kopyala” seçeneğine basın. Bunun yerine 

klavyenizden Ctrl + C  tuşları na da basabilirsiniz 

7. Kopyalanan öğeleri kaydetmek istediğiniz yere gidin. 

8. Dosya veya klasörü yapıştırın. - Fareyle sağ tıkladıktan sonra "Yapıştır" seçeneğine tıklayın ya da klavyenizden 

Ctrl + V  tuşlarına basin. 

Bu işlemi, bilgisayarınızdan bir dosya veya klasörü kopyalayıp ardından Android'in dahili deposundaki bir klasöre 

yapıştırarak tersten de uygulayabilirsiniz. 

Mac'te Android için bir USB Kablosu Kullanma 

1. Android Dosya Aktarımı programını indirin ve yükleyin. 
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1.1 Android Dosya Aktarımı'nı indirmek için: 

 https://www.android.com/filetransfer/ sitesine gidin 

 ŞİMDİ İNDİR'i tıklayın 

 Android Dosya Aktarımı DMG dosyasını çift tıklatın. 

 İstenirse yazılımı doğrulayın. 

 Android Dosya Aktarımı simgesini tıklayın ve Uygulamalar klasörüne sürükleyin. 

1. Android'inizi bilgisayarınıza bağlayın 

2. Androidinizde "USB" bildirimine dokunun. 

3. Android Dosya Aktarımı'nı açın 

4. Aktarmak istediğiniz dosyayı bulun ve seçin. 

5. Klasörü kopyalayın - Sağ tıklayın - Kopyalayın veya klavyede ⌘ Command + C   tuşlarına basin. 

6. Kopyalanan öğeleri kaydetmek istediğiniz yere gidin ve Yapıştır - Sağ tıklayın - Yapıştır veya klavyeden 

⌘ Command + V  tuşlarına basın. 

Bluetooth yoluyla 

Mac'te iPhone ile 

1. iPhone'unuzun Bluetooth özelliğini etkinleştirin - Ayarları Açın  - Bluetooth. Ardından beyaz Bluetooth 

butonuna dokunun   Buton yeşile dönecektir     

2. Mac'inizin Bluetooth'unu etkinleştirin - Apple menüsüne, Sistem Tercihleri ... seçeneğine, Bluetooth 

seçeneğine ve pencerenin sol tarafındaki Bluetooth'u Aç seçeneğine tıklayın. 

3. Açılan ekranda iPhone’unuzun adını arayın. Bluetooth’unuzu açtıktan bir süre sonra Cihazlar kısmında 

görünecektir.  

4. “Eşleştir”e tıklayın. 

5. iPhone'unuzda paylaşmak istediğiniz dosyayı açın (Mac'inize eklemek istediğiniz bir fotoğraf, video veya not) 

6. “Paylaş” a basın  

Mac'inizin adına dokunun. Menünün en üstünde bulunur. Bu işlem, dosyayı Mac'in "AirDrop" klasörüne aktarır. 

 

Windows'ta Android ile 

1. Android'inizin Bluetooth özelliğini açın. 

Ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın, Bluetooth  simgesine uzun basın ve "Bluetooth" başlığının sağındaki  beyaz 

düğmeye dokunun. Anahtarın rengi değişecektir . Bluetooth'unuz şimdi aktif. (Bu düğme mavi veya yeşilse, 

Android'inizin Bluetooth'u zaten etkindir. Samsung Galaxy'de, düğme "KAPALI" başlığının sağındadır ve dokunulduğunda 

mavi veya yeşile döner.) 

2. Windows bilgisayarınızın Bluetooth özelliğini açın - 

https://www.android.com/filetransfer/
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphonesettingsappicon.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneswitchofficon.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneswitchonicon1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macapple1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Iphoneblueshare2.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macbluetooth1.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Android7switchoff.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Android7switchon.png
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Başlat'ı açın (veya klavyenizdeki Başlat tuşuna basın)   Ayarları (Settings) Açın -   Aygıtlar'ı (Devices) tıklayın   

Sol taraftaki "Bluetooth ve diğer cihazlar" sekmesine tıklayın  Beyaz "Kapalı" anahtarına tıklayın. 

Bu işlem ile anahtar sağa kayarak Bluetooth'unuzu aktif hâle getirir. 

3. Bluetooth veya başka bir cihaz ekle’ye tıklayın. 

Bu seçenek sayfanın en üstündedir. Tıklamanın ardından bir menü açılır. 

4.  “Bluetooth” seçeneğini tıklayın. 

Bu işlemin ardından bilgisayarınız uygun cihazları listeleyecektir. 

5.  Listede Androidinizin adını bulun ve üzerine tıklayın. 

Menüde görünmelidir. (Androidinizin adını görmüyorsanız, Android'in Bluetooth menüsünde bilgisayarınızın adını arayın 
ve görürseniz dokunun. Bunu yaptıktan sonra Androidinizin adı Windows Bluetooth menüsünde görünmelidir.) 

6.  “Eşleştir” e tıklayın. 

Menüdeki Android adının altında bulunur. 

7.  Kod isteminde “Evet”i tıklayın. 

Bilgisayarınızda görüntülenen kod Androidinizde görüntülenen kodla eşleşiyorsa, burada “Evet” i tıklayın. Değilse, 
“Hayır” a tıklayın, ardından Android'i bilgisayarınızla yeniden eşleştirmeyi deneyin.) 

8.  Bluetooth simgesine tıklayın   “Bir Dosya Al” ı tıklayın Androidinizden paylaşmak istediğiniz bir dosyayı 
bulun. (fotoğraf, video vb.) 

9. Seçmek için dosyayı basılı tutun  Menü düğmesine (“…” veya “⋮”) dokunun  Sekme “Paylaş” “Bluetooth” 
seçeneğini seçin. 

10.  Bilgisayarınızın adını seçin  Bilgisayarınızda görünen onay mesajını tıklayın ("Evet") 

Bluetooth açılır menüsünde Dosya Gönder'i tıklatarak, aktarım penceresine aktarmak için dosyaları sürükleyerek, 
ekrandaki komutları izleyerek ve istendiğinde Android'inizde Kabul Et (veya benzeri) butonuna dokunarak da 
Android'inize dosya gönderebilirsiniz. 

 Cloud Kullanarak 

iCloud 

Bir dosyayı iPhone veya iPad'inizden Mac'inize göndermek için aşağıdaki adımları izleyin: 

1. iPhone veya iPad'inizdeki Dosyalar uygulamasını başlatın. 

2.  iCloud Drive'a dokunun. 

3. Belgeyi seçmek istediğiniz klasöre dokunun. 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Windowsstart.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Windowssettings.png
https://www.wikihow.com/Transfer-Data-Between-a-Cell-Phone-and-Computer#/Image:Macbluetooth1.png
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Resim 26: iCloud'u kullanarak dosya aktarma 

4. Sağ üst köşedeki Seç düğmesine dokunun. 

5. Paylaşmak istediğiniz belgeye dokunun. 

6. Paylaş simgesine dokunun.  

 

 

Resim 27: iCloud'u kullanarak dosya paylaşımı 

Google Drive 

1.  İlk yol 

Bilgisayarınızda www.drive.google.com adresine gidin. 

Sol tarafta “+ Yeni” düğmesine tıklayın 

Tek bir dosya veya klasör yüklemeyi seçebilirsiniz. “Dosya yükleme” veya “Klasör yükleme”ye tıkladığınızda yeni 

bir pencere açılacaktır. Bu pencereyi kullanarak yüklemek istediğiniz dosyayı veya klasörü seçebilirsiniz. 
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Şekil 28: Google Drive'a yeni dosyalar ekleme 

2. Dosya ve klasör yüklemenin başka bir yolu da onları Google Drive klasörüne sürüklemektir. 

 
Resim 29: Google Drive'da dosyaları sürükleyip bırakma 

3. Yedekleme ve Senkronizasyonu kullanın 

 Google Drive uygulamasını bilgisayarınıza yükleyin. 

 Bilgisayarınızda "Google Drive" adlı bir klasör göreceksiniz. 

 Dosya veya klasörleri bu klasöre sürükleyin. Böylece dosyalarınız Drive'a yüklenecek ve onları drive.google.com 

adresinde göreceksiniz. 
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Dropbox   

1. Google Play Store'dan Dropbox'ı indirin ve açın. 

2. Hesabınızı oluşturun (Google Hesabınızla da giriş yapabilirsiniz) 

3. Uygulamanın seçeneklerini gözden geçirin: 

-Dosyalar - Burası, yüklediğiniz tüm dosya ve klasörlerin görüneceği yerdir. Buradaki her şey dosya 

türüne göre organize edilecektir (örneğin, belgeler için DOSYALAR ve fotoğraflar için FOTOĞRAFLAR). 

- Fotoğraflar - Bu sekme, Dropbox'ınızdaki fotoğraflar için özel olarak ayrılmıştır. 

-Offline - Çevrimdışı yapmak için seçtiğiniz herhangi bir dosya veya klasör burada görünecektir. İnternet 

ya da hücresel veri bağlantınız olmasa bile bunlara erişebilirsiniz. 

* Android'de, bu seçenekleri görmek için önce ekranın sol üst köşesindeki ☰ simgesine dokunmanız 

gerekir. 

 
4.  Dosya sekmesini yüklemek için ekranın alt kısmında (iPhone) veya ekranın sağ alt köşesinde 

(Android) bulunan "+"ya tıklayın.  Bir açılır menü belirecektir. 

1.                         2.  

5. Yüklemek istediğiniz dosyayı seçin ve ekranın sağ alt köşesindeki “Yükle” simgesine dokunun. 

Dropbox'ı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. 

1. Bilgisayarınızın tarayıcısında https://www.dropbox.com/install/adresine gidin. 

2. “Dropbox İndir”  “Dosyayı Kaydet” e tıklayın 

3. Dosyaları bilgisayarınızdan Dropbox'a aktarmak için PC'nizdeki dosyaları seçin, fareye sağ tıklayın ve 

“Kopyala” simgesine tıklayın (veya klavyede Ctrl + C tuşlarına basın) 

4. PC'nizdeki Dropbox klasörüne gidin (veya Başlat menüsünü açın ve “Dropbox” arama kutusuna yazın) 

5. Kopyaladığınız dosyaları Dropbox'a taşıyın. - Fareyle sağ tıklayın ve “Yapıştır” simgesine tıklayıp (veya 

klavyede Ctrl + V tuşlarına basın) 

https://www.dropbox.com/install/
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6. Cep telefonunuzdan yüklediğiniz dosyaları indirmek için dosyanın solundaki onay kutusunu ve ardından 

sayfanın sağ tarafındaki İndir bağlantısını tıklayın. Dosya bilgisayarınıza indirilecektir 

 

Google Drive size daha fazla depolama alanı sağlar (16 GB). Dropbox ile sahip olabileceğiniz ücretsiz depolama alanı 2 
GB’dır. Her iki bulut seçeneği de mobil uygulamayı, web tarayıcı arabirimini kullanarak doğrudan bağlantıları olan e-
postaları kullanarak dosya ve klasörleri paylaşabilir. 

Her ikisi de dosyaların paylaşıldığı kullanıcılara görüntüleme ve düzenleme izni verme seçeneği sunmaktadır. 
 

2.5 Telefon donatıları 

Şarj aleti ve veri kablosu 

 

Resim 30: Şarj aleti ve very kablosu 

Akıllı telefonlar şarj ve veri aktarımı için aynı kabloyu kullanır. 

Ancak her USB şarj kablosu, veri kablosu değildir. Bu nedenle, cihazınızla birlikte verilen orijinal kabloları kullanmanız 

önerilir. 

Telefonunuzu şu yollar ile şarj edebilirsiniz: 

1. Kabloyu adaptöre bağlayarak adaptörü prize takmak 
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2. USB kablosunu PC'nize bağlamak ve mobil ekrandan "Yalnızca Şarj Et" seçeneğine dokunmak. 

Telefonunuzla birlikte verilen orijinal şarj cihazını kullanmanız önerilir. 

Kulaklık 

Her akıllı telefon orijinal kulaklıkla birlikte gelir. Bununla birlikte 3,5 mm stereo jakı olan herhangi bir kulaklığı 

telefonunuza bağlayabilirsiniz. 

Kablosuz kulaklık kullanmayı tercih ediyorsanız kulaklığınızı Bluetooth ile bağlamanız gerekir. 

3. AĞ 

3.1 Ağ Oluşturmanın Prensipleri 

Bir ağ, veri alışverişi yapabilecek şekilde birbirine bağlanmış iki veya daha fazla bilgisayar veya diğer elektronik 

cihazlardan meydana gelir. Ağ, bilgisayarların dosya paylaşmasını, kullanıcıların birbirlerine mesaj atmasını, tüm 

bilgisayar odasının tek bir yazıcıyı paylaşmasını vb. sağlar. 

Bilgisayarlar arasındaki ağ bağlantıları genellikle kablolar (teller) kullanılarak yapılır. Bununla birlikte, radyo sinyalleri 

(kablosuz / Wi-Fi), telefon hatları (ve modemler) veya çok uzun mesafeler için uydu bağlantıları aracılığıyla da bağlantılar 

oluşturulabilir. 

Bir ağ oluşturmak için birbirine bağlı bilgisayarlar iki kategoriye ayrılır: sunucular ve istemciler (iş istasyonları). 

1. Müşteriler - İstemci bilgisayarlar veya iş istasyonları, insanların işlerini yapmak için oturdukları normal bilgisayarlardır. 

2. Sunucular - Sunucular, ağdaki istemci bilgisayarlara "hizmet" sağlayan özel ve güçlü bilgisayarlardır. Bu hizmetler 

şunları içerebilir: 

- Merkezi, ortak bir dosya depolama alanı sağlamak 

- Yazıcı gibi donanım cihazlarının paylaşılması 

- Ağa kimlerin erişebileceğini veya erişemeyeceğini denetleme 

- İnternet bağlantılarını paylaşma 

Sunucular çok güvenilir olacak şekilde üretilmiştir. Bu, normal bilgisayarlardan çok daha pahalı oldukları anlamına gelir. 

Bir Web tarayıcısı kullanırken, aslında bir Web istemcisi kullanırsınız. Bir web sayfasının URL'sini yazdığınızda, aslında bir 

Web sunucusunun adresini vermis olursunuz. 

3.2 Ağ donanım cihazları ve çalışma prensipleri  

Ağ Arayüz Kartı 

Bir ağa bağlanacak olan herhangi bir bilgisayarda bir ağ arayüz kartı (NIC) olması gerekir. Modern bilgisayarların çoğunda 

bu aygıtlar anakart üzerinde bulunur. 



 

28 | P a g e  
 

 

Resim 31: Ağ Arayüz Kartı  

Ağ Kablosu 

Ağ Kablosunun uçlarında ağ aygıtlarındaki yuvalara oturan plastik fişler bulunur.

 
Resim 32: Ağ Kablosu 

Dağıtıcı ve Anahtar 

Dağıtıcılar ve Anahtarlar, LAN oluşturmak için birkaç bilgisayarı birbirine bağlayan cihazlardır. 

Anahtar, bir dağıtıcıdan daha "akıllı" bir cihazdır: bir mesaj alırsa, kime yönlendirileceğini kontrol eder ve yalnızca o 

bilgisayara gönderir. Bu nedenle, anahtarları kullanan ağlar dağıtıcı kullananlardan daha güvenlidir, ancak daha 

maliyetlidir. 

 

Resim 33: Dağıtıcı ve Anahtar Şeması 
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Yönlendirici 

Yönlendirici, iki veya daha fazla ağı birbirine bağlayan bir ağ cihazıdır. (örneğin, WLAN'ı LAN'a Bağlama) Yönlendiriciler, 

cihazlar ile İnternet arasında iletişim sağlamak için fiber, kablo veya DSL modem gibi bir modemi diğer cihazlara bağlar. 

Çoğu yönlendiricide, hatta kablosuz yönlendiricilerde dahi birçok aygıtı aynı anda Internet'e bağlamak için birden fazla ağ 

bağlantı noktası bulunur. Kablosuz yönlendiriciler ve birden çok bağlantılı kablolu yönlendiriciler, aygıtların birbirleriyle 

iletişim kurmasını sağlayan basit ağ anahtarları görevi görür. Örneğin, bir yönlendiriciye bağlı birkaç bilgisayar, yazıcıları 

ve dosyaları kendi aralarında paylaşmak üzere yapılandırılabilir. 

 

Resim 34: Yönlendirici 

Güvenlik Duvarı 

 

Güvenlik duvarı, bilgisayarınız ile ağın geri kalanı arasına yerleştirilen ve bilgisayarınızı yetkisiz bağlantılardan koruma 

görevi gören bir yazılım parçasıdır. Güvenlik duvarı, bilgisayarınızı, güvenlik duvarının her iki tarafına geldiğinde 

(bilgisayarınızdan gelen veya bilgisayardan çıkan) her bir "veri paketini" geçirmek veya engellemek için inceleyen bir "kod 

duvarı" kullanarak, bilgisayarınızı Internetten izole eder. 

    

Şekil 31: Güvenlik Duvarının İki Çeşidi 
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3.3 İnternet Tipleri Hakkında Bilgiler 

Yerel Alan Ağı (LAN) 

 

Figure 35: Scheme of LAN 

Yerel Alan Ağı, tek bir bina veya siteyle sınırlı bir ağdır. Genellikle bir LAN, bir kuruluş veya işletmeye ait özel bir ağdır. 

LAN'lar coğrafi olarak küçük olduklarından, bağlantılar için genellikle kablolar veya kablosuz alan kullanırlar. 

Kablosuz Yerel Alan Ağı  (WLAN) 

 

Figure 36: Scheme of WLAN 

Kablosuz LAN (WLAN), bilgisayarları bağlamak için kablo yerine radyo sinyallerini (Wi-Fi) kullanan bir LAN'dır. 

WLAN'ın merkezinde bilgisayarlara veri göndermek ve almak için bir kablosuz anahtar veya yönlendirici (bir veya iki 

anteni arkaya yapışan küçük bir kutu) kullanılır. Ancak, WLAN'ların güvenliğini sağlamak daha zordur, çünkü diğer 

insanlar da kablosuz ağa bağlanmayı deneyebilir. Bu nedenle, WLAN bağlantıları için iyi, tahmin edilmesi zor bir şifreniz 

olması çok önemlidir. 

 

Wi-Fi şebekesine nasıl bağlanılır 

1. Başlat menüsünde, Wi-Fi simgesini bulun 
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2. Bağlanmak istediğiniz ağı seçin. 

 
3. Güvenlik anahtarını girin (şebeke gerektiriyorsa) 

 

Geniş Alan Ağı (WAN) 

 

Şekil 37: WAN Şeması 

Geniş Alan Ağı, geniş bir alana yayılan bir ağdır. Bir WAN genellikle, farklı ülkelerde ofisleri bulunan bir şirketin ofis 

LAN'larını birbirine bağlaması gibi birkaç LAN'ı bir araya getirerek oluşturulur. WAN'lar çoğunlukla coğrafi olarak geniş 

alanlara yayıldığından ve bilgisayarlar arasındaki bağlantılar uzun mesafelerde olduğundan, genellikle farklı bağlantı 

teknolojileri kullanırlar: optik fiber (cam) kablolar, uydu radyo bağlantıları, mikrodalga radyo bağlantıları vb. 

 Internet dünyanın en geniş WAN'ıdır 
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Bluetooth (Kişisel Alan Ağı) 

Bluetooth, çok kısa mesafeli bağlantılar için tasarlanmış bir kablosuz ağ teknolojisidir. 

Bluetooth'un tipik kullanım alanları: 

- Bilgisayara kablosuz klavye veya fare bağlama 

- Cep telefonu veya bilgisayarla kablosuz kulaklık kullanma 

- Bilgisayardan kablosuz olarak yazdırma 

- 2 cihaz arasında veri aktarımı. 

 

3.4 İnternet sunucuları ağının çalışma şekli (www) 

Sir Tim Berners-Lee 1989’da World Wide Web’i icat etti. 1990’ın Ekim ayına kadar, Tim bugünün web’inin temelini 

oluşturan (ve web tarayıcınızın bazı bölümlerinde görmüş olabileceğiniz) üç temel teknolojiyi yazmıştı: 

- HTML: HyperText Markup Language. Web için biçimlendirme (biçimlendirme) dili. 

- URI: Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı. Web üzerindeki her bir kaynağı tanımlamak için kullanılan ve benzersiz 

olan bir tür "adres". Ayrıca, genellikle URL denir. 

- HTTP: Köprü Metni Aktarım Protokolü. Bağlantılı kaynakların web üzerinden alınmasına izin verir. 

WWW, web sayfaları, resimler, videolar ve bir Web tarayıcısı veya farklı türde bir yazılım aracılığıyla erişilebilen diğer 

çevrimiçi içerikleri içeren büyük bir ağdır. 

Ücretsiz Web'i Berners-Lee ve CERN’in yüzyılın en büyük icatlarından birini verme kararına borçluyuz. 

Çevrimiçi olurken, aşağıdaki unsurlara dikkat etmek çok önemlidir: 
- Kişisel bilgileri veya banka bilgilerinizi açıklamayın. 
- Bilgisayara virüs bulaştırabilecek web sitelerinden uzak durun. 
- Çevrimiçi bulunan her bilginin doğru olmadığını unutmayın. 

 

  



 

33 | P a g e  
 

4. KAYNAKÇA 
 

Apple.com (n.d) How to back up your iPhone, iPad, and iPod touch, Available at: https://support.apple.com/en-

jo/HT203977  

Arstechnica.com  (2013.04.11) The PC inside your phone: A guide to the system-on-a-chip, Available at: 

https://arstechnica.com/gadgets/2013/04/the-pc-inside-your-phone-a-guide-to-the-system-on-a-chip/  

Cisco (n.d) What Is a Firewall?; Available at:  https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-

firewall.html  

IGCSE ICT (n.d) Networking Hardware, Available at: https://www.igcseict.info/theory/4/hware/  

Quora.com (2018.04.18) What is the difference between a laptop and a desktop computer?, Available at: 

https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-laptop-and-a-desktop-computer  

Lawrence Berkeley National Laboratory (December 2002). "The Power Control User Interface Standard (consultant 

report)" (PDF). California Energy Commission. Retrieved 2007-04-26.  

Lifewire.com (2018.12.19) What Is a Router and How Does it Work?; Available at: https://www.lifewire.com/what-is-a-

router-2618162  

Peda.net (n.d) The computer system, Available at:  https://peda.net/kenya/ass/subjects2/computer-studies/form-1/the-

computer-system   

Stanford (n.d) Computer Hardware, Available at: https://web.stanford.edu/class/cs101/hardware-1.html  

  

https://support.apple.com/en-jo/HT203977
https://support.apple.com/en-jo/HT203977
https://arstechnica.com/gadgets/2013/04/the-pc-inside-your-phone-a-guide-to-the-system-on-a-chip/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
https://www.igcseict.info/theory/4/hware/
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-laptop-and-a-desktop-computer
https://www.lifewire.com/what-is-a-router-2618162
https://www.lifewire.com/what-is-a-router-2618162
https://peda.net/kenya/ass/subjects2/computer-studies/form-1/the-computer-system
https://peda.net/kenya/ass/subjects2/computer-studies/form-1/the-computer-system
https://web.stanford.edu/class/cs101/hardware-1.html

