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Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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BİLGİSAYAR VE KULLANIMI İÇİN GENEL GİRİŞ
MÜFREDAT ( ÖĞRETİM PROGRAMI)

HEDEF

İÇERİK

ODAKLANMA ÖĞRETİME
VE EĞİTİM
YARDIMCI
SÜRE
ŞEKLİ
MATERYALLER

Katılımcılara
günlük
yaşamlarında
zaten
‘bilgisayar’
kullandıkları
konusunda
farkındalık
kazandırmak
(örn.
Makineler)

*Öğrencilerin belirli bilgisayar
kavramları na aşinalık
kazanması

*dersler,
konferanslar
*gösterimler

*defter

2 ders

Aşağıdaki
soruları
cevaplanması:

Tüm bilgisayar sisteminin
interaktif olarak sunulması:

*gösterimler
*rehber
eşliğinde
uygulama
*konferans/ders

*defter
*çalışma kağıtları

4 ders

*Uygulamalı
dersler
*Rehber
eşliğinde
uygulama

*defter

6 ders

1-Kişisel
Bilgisayar
nedir ve
parçaları /
bölümleri
nelerdir?

*Cihaz ve aletlerin kullanılması
ile (örn. Hesap makinesi)
uygulamalı yaklaşım
*Psikolojik boyut(örn.
‘bilgisayarlar’ yaşamlarımızın
son 50 yılında yer
almaktadırlar)

*kule ve parçaları
*ekran
*fare
*klavye
*yazıcı
*bazı temel terimler

2-Parçaları ne
tür işler
yapar?
Temel
bilgisayar
kullanımı (ilk
başlayanlar
için)

*Bilgisayarı açma ve kapatma
*Fare kullanımı
*Klavye kullanımı
*Yazıcı kullanımı
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Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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Daha önce
öğretilenlere
ilaveten bazı
bilgisayar
programlarının
kullanımı (ilk
başlayanlar
için)

*Metin yazmak (çok temel
olarak Word kullanımı veya
diğer bilgisayar yazılımı
kullanarak)
*Yazılan metinin basılması
*MS Excel dosyası oluşturmak
(çok temel olarak MS Excel
veya benzer programların
kullanımı)
*Excel dosyasının yazdırılması
*Temel terimler

*Uygulamalı
dersler
*Rehber
eşliğinde
uygulama

*defter
*çalışma
kağıtları

6 ders

Daha önce
öğretilenlere
ilaveten kişisel
bilgisayarların
iletişim amaçlı
kullanımlarının
tatıtılması (ilk
başlayanlar
için)

*Temel terimler
*Internet: teori, orijini ve basit
kullanımı
*İnternetin eğlence amaçlı
kullanımı
*Kişisel elektronik posta kutusu
*e-postanın
yazılması,gönderilmesi,alınması
ve yazdırılması
*Temel terimler

*Dersler ve
gösterim
*rehber
eşliğinde
uygulama

*defter
*çalışma kağıdı

6 ders
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Tanışma

Birçok insan bilgisayarlardan korktuklarını düşünürler çünkü onlar bilgisayarlara alışık değildir.
Bu doğru değildir. Her birimiz bilgisayarlara ve verdikleri hizmetlere son yirmi yıldan beri
aşinayızdır. Mikrodalga fırınlar, bulaşık makineleri , dijital saatler , hi-fi setleri ve arabalar günlük
yaşamda kullandığımız bilgisayarlara sadece birkaç örnektir.
Ancak, bilgisayarların bir süreden beri etrafımızda olması herkesin onları nasıl kullanılacağını
bildiği anlamına gelmemektedir. İnsanın gözünü korkutan ekran ve klavyenin ilk kez başına geçip
oturulduğunda korkulması hiçte alışılmamış bir şey değildir. Hangi tuşlara basmalısınız? Fareyi
iki kez tıkladığınızda ne oluyor? Dahası, Şu ekranda bulunan küçücük resimler de ne?
İlk etapta ne kadar yabancı gelse de, bilgisayarları anlamak ve kullanmak o kadarda zor değildir.
Birkaç temel kavramı öğrenmeniz gerekmektedir. Bunu yapmanız sistemin hangi parçasının tam
olarak ne yaptığını anlamanıza yardımcı olur. Bir kez bunu kavradınız mı, bilgisayarları
kullanmak çok kolaydır.
Bilgisayarınızı çeşitli amaçlar için kullanabilirsiniz. Birçok insan ev bilgisayarlarını işleri ile
alakalı olarak da kullanmaktadırlar. İş yerinizde evinize iş getirebilir, bu işinizi evdeki
bilgisayarınızda geceleyin veya hafta sonunda tamamlayabilirsiniz. Ya da, evde çalışıyorsanız ,
küçük ticari işlerinizi yürütmek için bilgisayarınızda çalışabilirsiniz- bilgisayarınızda notlarınızı
veya raporlarınızı yazabilir, fatura düzenleyebilir ve bütçe oluşturabilirsiniz.
Bilgisayarınızda bazı ilginç oyunlar oynamakla kalmaz, aynı zamanda en sevdiğiniz hobilerinizi
takip edebilir, ilginç sanatsal projeler oluşturabilir, en son aile tatilinizin fotoğraflarını çıkartabilir,
sevdiğiniz müzikleri dinleyebilir ve sevdiğiniz videoları izleyebilirsiniz.Aslında, doğru yazılım ve
donanımla, video kameranızla kaydettiğiniz görüntüleri bile yayınlayabilirsiniz.
Birçok insan yanlış tuşa veya düğmeye bastıkları zaman bir şeyleri bozabileceklerini veya işleri
düzeltmek için masraflı bir tamiratçı çağırmak zorunda kalabileceklerini düşünürler. Bu doğru
değildir. Evet, bir şeyleri düşürdüğünüzde kırabilirsiniz ama normal olarak kullanırsanız
sisteminizi bozmak anlamında, bu çokta fazla karşılaşacağınız bir şey değildir. Tabii ki hatalar
yapmak çok normaldir.
Yanlış bir düğmeye basabilirsiniz, yanlışlıkla istemediğiniz bir dosyayı silebilirsiniz,
bilgisayarınızı kapatabilir veya kaydetmeyi unuttuğunuz bir belgeyi kaybedebilirsiniz. Hatta
yetersiz güvenlik önlemleri alabilir ve sisteminize bir bilgisayar virüsü bile bulaşabilir. Ne var ki,
sadece farenizi tıklayarak ciddi zararlara sebep olmak pek mümkün değildir. Bu nedenle,
bilgisayarlardan korkmayın. Bilgisayar tıpkı bir çekiç, karıştırıcı veya fotoğraf makinesi gibi bir
alettir. Nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra, çok faydalı bir alet olabilir.
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Bilgisayar sistemi, yazılım, donanım, işletim sistemleri

Bilgisayar donanımı dokunabildiğiniz nesnelerdir- sistem birimi ve buna bağlı her şey, ekran,
klavye, fare ve yazıcı. Bilgisayar yazılımı ise dokunamadıklarınızdır çünkü bir dizi elektronik bit
ve baytlardan başka bir şey değildir. Bu bit ve baytlar bilgisayar programlarında bir araya gelerekbazen uygulamalar diye adlandırılarak- sisteminize özel bir işlev kazandırırlar.
Normal bir bilgisayar sistemini oluşturan bir çok parça ve kısım vardır. Hiçbir bilgisayar sistemi
diğeri ile aynı değildir; çünkü sisteminize her zaman yeni öğeler ekleyebilir veya diğer parçalarla
bağlantısını kesebilirsiniz. Bütün bilgisayarlarda bulunan temel unsurlar sistem birimi,
ekran,klavye, fare ve hoparlör dir. Tabiî ki , kişisel bilgisayar sistemine yazıcı, tarayıcı,
bilgisayar video kamerası, joystick, ve harici bellek eklemek de mümkündür. Hatta, bazı cihazları
bağlayarak birkaç tane bilgisayarı bir ağ kapsamında bağlayabilirsiniz.
İşletim Sistemi, adından da anlaşılacağı gibi, sistemin işlemesini sağlayan bir programdır.
Sistemin donanımında yer alan ağ geçididir. İşletim sistemi uygulama yazılımınızın
bilgisayarınızın donanımı ile ara bağ kurmasını sağlar. Kelime işlemcinizden bir belgeyi
yazdırmak istediğinizde , yazılım işletim sistemi ile çalışarak belgeyi yazıcıya gönderir.
Günümüzde kullandığımız çoğu bilgisayar Windows diye adlandırılan işletim sistemini
kullanmaktadır. Bu işletim sistemi yirmi yıldan daha fazla bir süredir kullanılmaktadır ve
Microsoft Şirketi tarafından üretilmektedir.
Ancak, Windows piyasadaki tek işletim sistemi değildir. Apple Computers şirketi tarafından
üretilen bilgisayarlar Mac OS diye adlandırılan farklı bir işletim sistemi kullanmaktadırlar. Ayrıca,
günümüzde satılan çoğu bilgisayarla uyumlu çalışan ve daha çok teknik işlerle uğraşan kişilerin
kullandığı Linux vardır.

Sistem Birimi

Bilgisayar sisteminizdeki en önemli donanım parçasıdır. Büyük kutu şeklindeki bu parça disk
sürücüsünü ve daha bir çok parçayı içerir. Bir çok sistem birimi düz bir şekilde bir tür kule(sasi)
şeklinde durur ve boyutuna bağlı olarak bilgisayar sasisi veya mini-sasi olarak adlandırılır.
Sistem biriminin arka tarafında bir çok bağlantı sağlayan parça ile doludur.Bunun sebebi
bilgisayar sisteminizin diğer bütün parçalarının bilgisayar biriminize bağlanması ve bütün bunların
fişe takılması için bir yere gereksinimi olmasıdır. Sistem biriminizin kasasını açarsanız, çok çeşitli
bilgisayar çipi ve devre kartları (panoları) görebilirsiniz. Bilgisayarın merkezinde bulunan büyük
kart anakart olarak adlandırılır. Bunun sebebi, bu kartın mikroişlemciler, hafıza çipleri ve
sisteminizin işlemesini sağlayan diğer iç unsurların temelini oluşturmasıdır.
Mikroişlemci sistemin içerisindeki beyindir. Bilgisayarın verilen görevleri yerine getirmesi için
gerekli olan komutları işler. Mikroişlemci ne kadar güçlü ise sistem de o kadar hzılı ve etkin bir
şekilde işler.
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Bilgisayarınız ona verdiği komutu yerine getirmeden önce bir yerde depolanmalıdır. Bu komutlar
geçici olarak bilgisayarın Random Access Memory (RAM) , Türkçesi Rastgele Erişilebilir
Bellek te tutulur. Her bilgisayar bayt olarak adlandırılan belirli bir hafızaya sahiptir. Bir
bayt yaklaşık olarak bir kelime işlemci belgesindeki bir karakterdir.
Sistem birimi içerisinde yer alan bir diğer önemli öge ise sabit disk sürücüsüdür. Sabit disk
önemli bilgilerinizi kalıcı olarak depolar. Bilgileriniz herhangi bir disk üzerine
depolanmadan önce, bu disk formatlanmalıdır. Formatlanmayan bir disk hiçbir bilgiyi
kabul etmez. Tabiî ki, bilgisayar aldığınızda bu disk zaten sizin için formatlanmıştır.
Bilgisayarınızda yer alan bütün depolama birimleri sistem birimi içerisinde yer almaz. Çoğu
bilgisayar ön tarafta yer alan CD-ROM sürücüsüne , CD-bazlı yazılım programına ve
bilgisayarın sabit diskinden boş bir CD-ROM diskine bilgi kopyalayan özelliklere
sahiptirler. Bunun ötesinde, daha yeni DVD ortamı 4.7 GB a kadar , genellikle saltokunabilir bellek ve okunabilir CD- ROM içermektedir.

Ekran

Makinenizin ne yaptığını gösteren görsel bilgi akışı almasaydınız, bilgisayarınızı kullanmak
oldukça zor olurdu. Bilgisayarınızın ekranı bu önemli işlevi yerine getirir.
Geleneksel CRT ekranı daha çok bir televizyonu andırır. Mikroişlemci elektronik olarak kelime ve
resimleri ekrana gönderir (metin ve grafikler, bilgisayar dilinde). Yaklaşık olarak bu görseller bir
kâğıt üzerinde nasıl görünürse tıpkı o şekilde. Siz ekrana bakarsınız ve ekranda gördüklerinize
göre hareket edersiniz. Günümüzde tercih edilen ekran türü LCD ekrandır. Bu düz bir ekran olarak
çalışma alanınızda sizin daha fazla yere sahip olmanızı sağlar.Bazı LCD ekranlar 16:9 (ya da
16:10) ölçülerinde geniş ekran özellikleriyle , bilgisayarınızda ideal bir film izleme veya
yayınlama fırsatı sunar.
Ne CRT ne de LCD ekranlar sergiledikleri görüntüleri kendileri üretirler. Bunun yerine,sistem
biriminizin içerisinde yer alan grafik kartı elektronik olarak ekran görüntülerini oluşturur. Doğru
bir biçimde çalışması ve aynı çözünürlükte görüntü verebilmek için hem grafik kartı hem de
ekranın birbirleriyle uyuşması gerekmektedir. Çözünürlük, piksel olarak ölçülen ve ekranda
görüntülenen şekillerin boyutu ile ilgilidir. Bir piksel ekranınızdaki tek bir noktadır ve tam bir
resim binlerce pikselden meydana gelir. Çözünürlük ne kadar yüksek ise o kadar keskindir ve
sizin ekran üzerinde çok daha küçük birimleri görüntülemenizi sağlar.
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Klavye

Bilgisayarlar bilgiyi disk üzerinden okuyarak, bu bilgileri elektronik olarak bir modem üzerinden
kabul ederek ve kullanıcı olarak sizden direkt olarak gelen talimatları alırlar. Siz bu talimatları
tıpkı bilgisayarınızla konuşur gibi klavye aracılığı ile verirsiniz.
Bir bilgisayar klavyesi tıpkı bir daktilo klavyesi gibi görünür ancak bilgisayar klavyeleri çok daha
fazla tuşa sahiptir. Bu tuşlardan bazıları bir program ya da dosya içerisinde hareket etmenizi
sağlar.
Diğerleri ise belirli program özelliklerine giriş yapmanızı mümkün kılar .Bilgisayar klavyenizdeki
bir tuşa bastığınız zaman, sistem biriminize elektronik bir sinyal gönderilir ve makinenize ne
yapmak istediğiniz bildirilir.
Çoğu klavye sistem biriminin arka tarafına bir kablo aracılığı ile bağlantılıdır. Ancak, bazı
üreticiler sistem birimine radyo sinyalleri aracılığı ile bağlanan kablosuz klavyeler
üretmektedirler. Böylelikle sistemin arkasından bir kablo eksilmiş olmaktadır.

Fare

Tuhaf bir isim olmakla birlikte önemli bir cihazdır. Küçük ve elle yönetilen bir alettir. Çoğu fare
dikdörtgen şeklinde, altında minik tekerlekler olan ve üst kısmında iki ya da üç düğmeden
oluşmaktadır. Fareyi masa üstünde hareket ettirdiğinizde, ekran üzerindeki imleç (cursor) de
hareket eder. Tıkladığınızda (basıp çektiğinizde) bu hareket programınızdaki bir eylemi başlatır.
Fareler bir çok farklı şekillere sahiptirler. Bazıları kablolu, bazıları kablosuz, bazıları oval bazıları
ise avuç içinize uyum sağlayacak şekilde kıvrımlıdır. Bazılarının altında küçük tekerlekler varken
bazılarında da nereye ve nasıl hareket ettirdiğinizi belirleyen optik sensorlar mevcuttur. Hatta
bazılarının özel işlemler için programlanmış fazladan düğmeleri ya da web sayfalarında veya uzun
belgeler üzerinde gezinmek için kullanılan gezinim tekerlekleri bulunur.
Sol tuş tek bir tıklama ile nesnelerin seçimi gibi işlemlerde kullanılır. Çift tıklama ise bir
uygulamayı işleme koyar veya dosya kapatmak için kullanılır. Sağ tuş ise çekme menüye
ulaşmakta kullanılır. Ortadaki tuş ise sadece bazı uygulamalarda kullanılır.
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İşinizdeki kalıcı kopyalar için sisteminize bir yazıcı eklemeniz gerekir. Yazıcılar bilgisayar
programlarından basılı kopya çıktısı oluştururlar. Günümüzde kullanılan iki temek yazıcı türü
lazer ve püskürtmeli yazıcılardır. Lazer yazıcılar küçük bir lazer kullanılan ve tonerli çalışan
makineler gibidirler. Püskürtmeli yazıcılar ise kağıt yüzeyine mürekkep püskürterek basılı bir
görüntü veren yazıcılardır. Püskürtmeli yazıcılar lazer yazıcılara göre her ne kadar fiyat aralığı
gitgide azalsa da daha uygun fiyatlardadırlar. Ayrıca siyah beyaz veya renkli yazıcılar
seçebilirsiniz. Siyah beyaz yazıcılar renkli olanlara göre daha hızlıdırlar. Öte yandan, dijital
fotoğraf makinesinden resim çıktısı almak için renkli yazıcılar çok daha idealdir.
Uygulama:
1-Bilgisayarınızın bütün parçalarını sistem birimine bağlayınız.
2-CD-ROM sürücüsünü açınız ve bir müzik CD si yerleştiriniz.
3-Cd yi koymak için düğmeye basınız.
4-Hoparlör sisteminin sesini açınız ve müzik dinlemek için sesi açınız.

TEMEL PC EĞİTİMİ BİGİSAYARLAR VE KULLANIMLARI

Temel Fonksiyonlar
Bilgisayarın Açılması ve Kapatılması
Bilgisayarınız açmak için uygun aşağıdaki adımları takip ediniz:
1-Ekranınızı açınız
2-Hoparlör sisteminizi açınız – ses düğmesinin sola doğru çeviriniz
3-Yazıcı, tarayıcı veya harici bellek gibi sistem biriminize bağlı olan diğer birimleri de açınız.
(Bilgisayarınız Ethernet ağına bağlı ise, bu sistemin de açık olduğundan emin olunuz)
4-Sistem biriminizi açınız
Not: En son sistem biriminizi açınız. Bunun sebebi , açıldığı zaman sisteminizdeki diğer birimleri
algılamasıdır- bunu da diğer cihazlar ancak fişe takılı ve açık ise yapabilir.
Bilgisayarınızı kapatmak istediğinizde, bunu Windows aracılığı ile yaparsınız. Tavsiye edilen
budur ve her zaman bilgisayarınızı bunun aracılığı ile kapatınız. Windows u ve bilgisayarınızı
kapatmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:
1-Başlangıç menüsünü görüntülemek için Başlat düğmesine tıklayınız
2-Menünün sağ alt köşesinin yanında bulunan sağ oku tıklayın ve sonra Kapat ı seçiniz.
3-Elinizle bilgisayarı, yazıcıyı ve diğer cihazları düğmelerinden kapatınız
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Farenin Kullanımı
Fare ile gerçekleştireceğiniz önemli uygulamalar işaretlemek, tıklamak, çift tıklamak,
sürükleyerek atmak ve sağ tıklamaktır. Basit olarak, seçmek istediğiniz nesneyi işaretlemek için
fareyi hareket ettiriniz ve daha sonra bir kez sol düğmeyi tıklayınız. Böylelikle menüde,
dosyalarda ya da rehberde olan işlemleri seçebilirsiniz. Bir nesne üzerinde çift tıklama ise bir
işlemi başlatmak için gereklidir. Örneğin, bir programı başlatmak veya bir dosya klasörünüı
açmak için.Bunu yapmak için: ekran üzerinde imleci seçtiğiniz nesne üzerine getiriniz ve sol tuşa
art arta iki kez hızlı bir şekilde tıklayınız. Bir nesneyi seçipte fareyi sağ tıkladığınız zaman , bir
(pop up) menünün çıktığını görürsünüz. Bu menü seçilen nesne ile ilgili direkt komutlar içerir.
Örneğin, bir dosya simgesine sağ tıklama yaparsanız, kopyala, taşı, sil vb. gibi bu dosya ile ilgili
komutları görürsünüz.
Klavye Kullanımı
Klavye bilgisayara bilgi girmek için kullanılan önemli bir birimdir. Klavyenin merkezinde harf ve
rakam yazmaya yarayan tuşlar vardır. Üst kısımda ise (F1, F2, F3, ……….F12) özel işlemler
yapmaya yarayan ilave tuşlar mevcuttur. Sağ tarafta rakamların yer aldığı klavye bulunmaktadır.
Büyük harf kullanmak istiyorsanız ‘Shift’ tuşuna basılı tutarak yazmak istediğiniz büyük harfi
tuşlayınız. Arka arkaya büyük harflerle yazmak isterseniz o zaman ‘Caps Lock’ tuşuna basınız.
Klavyede bulunan en temel tuşlar Enter, Esc, Alt, Insert, Delete ve F1 dir. Bu tuşlar belirli bir
yerden bilgi almak veya bilgi silmek, bir işlemi iptal etmek, kullanılmakta olan bir programı
kapatmak, yardım istemek gibi çeşitli işlemlerde kullanılır.
Yazıcının kullanılması
Dosya yazdırmak için:
1-Üzerine tıklayarak bir dosya seçiniz.
2-Dosya menüsünden Yazdır ı seçin.
3-Yazıcının sembolü ekranın sağ alt tarafında, saatin yanında belirecektir. Yazma işlemi hazır
olduğunda Windows yazıcıya bilgiyi gönderecektir. Bu arada yazıcının ışığı da yanıp sönmeye
başlayacaktır.
Yazdırmak için yazıcıya gönderdiğiniz dosyaları ve diğer bilgileri görmek için, yazıcının sembolü
üzerine çift tıklayınız ya da Başlat-Ayarlar-Yazıcılar ı seçebilirsiniz ve üzerine çift tıklayarak
yazıcı işlemleri için pencereyi açabilirsiniz. Daha sonra, yazıcıya gönderilmiş olan dosyalarla ve o
andaki durumları ilgili bütün bilgileri içeren bir pencere açılacaktır. Yazma işini iptal etmek için
yazma ön izleme listesine tıklayınız ve klavyede yer alan DEL tuşuna basınız.
Word programında çalışma
Bilgisayarlar sabit disklerine daha önceden yüklenmiş bir çok programla çalışırlar. Bilgisayarınıza
hangi programların daha önceden yüklendiği, bilgisayar üreticilerinin yazılım satıcıları ile ne tür
bir çalışma yaptıklarına bağlıdır. Çoğu bilgisayar üreticisi bir çeşit ‘takım’ halindeki yazılımı
bilgisayara önceden yükler. Bu bir grup faydalı programdır. Bir çok bilgisayar kullanıcısı için bu
takım programları mektup yazmak ya da yoğun hesap işlemleri gibi temel bilgisayar işlemlerini
yapmak için gereklidir.

TEMEL PC EĞİTİMİ

Yeni bilgisayar sistemlerine yüklenmiş en yaygın yazılım ise Microsoft İşlemleridir. Bu yazılım
kelime işlemci, elektronik çizelge gibi bir çok farklı işlemi içerir. Bazı daha yüksek fiyatlı
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bilgisayar ise Microsoft Office ile yüklenmiştir. Bu, Mikrosoft İşlemlerine göre daha özellikli bir
program takımıdır.
Word aracılığı ile oluşturduklarınıza belge adı verilir. Bu belge Word içerisinde kopyalanabilen,
taşınabilen, silinebilen ya da yayınlanabilen bir bilgisayar dosyasıdır. Oluşturduğunuz her hangi
bir Word belgesi bir şablon üzerine kuruludur. Şablon seçilen stilleri ve belge ayarlarını ve hatta
bazı durumlarda önceden yazılmış metin belgelerini veya hesaplanmış alanları bir araya getirir.
Daha önceden oluşturulmuş bir belgeyi Word 2007 de açmak için,önce Office ve sonra Başla yı
tıklayın; Word 2003 de ise Dosya- Aç ı seçiniz. Aç kutusu ekrana geldiği zaman , açmak
istediğiniz dosyayı seçin ve sonra Aç üzerine tıklayın. Oluşturduğunuz ve saklamak istediğiniz her
belge bir dosyada saklanmalıdır. Bir dosyayı ilk kayıt edeceğiniz zaman bu dosya için bir dosya
ismi ve konum belirlemelisiniz. Bir belgeye ilave değişiklikler yaptığınız zaman, bu değişiklikleri
kaydetmelisiniz.
Bir word belgesinde yazı yazmaya ekleme noktasından başlayabilirsiniz. Bu nokta ekran üzerinde
yanıp sönen imleçin bulunduğu yerdir.Klavyenizde yazmaya başladığınız zaman, yazmış
olduklarınız ekleme noktasına eklenmek suretiyle ekranda belirir. Ekleme noktasının yerini
farenizi ekran üzerinde istediğiniz konuma getirerek değiştirebilirsiniz.Ekleme noktasının yerini
ayrıca klavyenizdeki ok düğmelerini kullanarak da hareket ettirebilirsiniz.
Bir metni oluşturduktan sonra biçimlendirebilirsiniz. Word aracılığı ile belgenizin herhangi bir
yerinde ya da belgeler arasında silme, kesme, kopyalama veya yapıştırma
yapabilirsiniz.Biçimlendirme yapmadan önce, biçimlendirme yapacağınız metni seçmelisiniz.
Bunu en kolay şekilde fareniz aracılığı ile yapabilirsiniz; sadece farenizi elinizle tutarak seçmek
istediğiniz metin üzerinde imleçi sürükleyiniz. Metni ayrıca klavyenizi kullanarak da
seçebilirsiniz; örneğin Shift + Sol tuş sola bir karakter seçerken; Shift +End üzerinde bulunduğu
satırı sonuna kadar seçer.
Bir metni blok halinde seçtikten sonra, birçok şekilde biçimlendirme yapabilirsiniz.
Delete (sil)
Del
Copy (kopyala)
Ctrl+Ins veya Ctrl + C
Cut (kes)
Shift + Del veya Ctrl + X
Paste (yapıştır)
Shift + Ins veya Ctrl + V
Metni girip biçimlendirme yaptıktan sonra, bu metni geliştirmek için Word de bulunan çok çeşitli
formatlama seçeneğinden faydalanabilirsiniz. En kolayı baskı ön izleme yapmaktır çünkü bu
görünüm size belgenizin basıldığı zaman nasıl görüneceği hakkında fikir verir. Bu görüntüyü
değiştirmek için Menu den Sayfayı Yazdır ı seçiniz. Metni blok halinde şekillendirmek için,
metni işaretleyiniz ve sonra istenilen formattaki düğmeye basınız.
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Word otomatik olarak yazım denetimi yapar. Bir kelimeyi yanlış olarak yazdığınız zaman, yanlış
yazılan kelimenin alt kısmında kırmızı bir çizgi oluşur. Bu yanlış yazılmış bir kelime olduğu
anlamına gelir. Yazım hatasını gördüğünüzde fareyi yanlış yazılan kelimenin üzerine getiriniz ve
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sa tıklayınız. Word sizeyanlış yazılmış olan kelime ile ilgili öneriler sunan bir menü açacaktır. Bu
listede yer alan ve size önerilen kelimelerden birisini seçebilir veya belgenize tekrar dönerek elle
düzeltme yapabilirsiniz. Bazen kelime doğru yazılmış olsa bile, Word tanımlayamadığı bir
sözcükle karşılaşır. Bu durumda sağ tıklayarak ve çıkan menüdeki Ekle yi seçerek Word ün
sözlüğüne bu yeni kelimeyi ekleyebilirsiniz.
Belgeniz üzerinde biçimlendirmeyi bitirdiğinizde Word e belgeyi yazıcıya gönderme talimatı
verebilirsiniz. Kağıt israfından kaçınmak ve son dakika değişikliklerini yapabilmek için belgeyi
basmadan önce ön izleme yapmak en doğru olan yöntemdir. Belgenizi en hızlı Word ün hızlı
yazdırma özelliği ile yazdırabilirsiniz. Bunun için Office düğmesine tıklayınız ve Yazdır,Hızlı
Yazdır ı seçiniz. Hızlı baskı yaptığınızda belgenizi doğrudan varsayılan yazıcınıza göndermiş
olursunuz.
Bazen hızlı baskı en iyi yol olmayabilir. Örneğin, çoklu kopya yazdırmak isteyebilirsiniz veya
farklı (varsayılan dan başka )bir yazıcı kullanmak isteyebilirsiniz. Bu tür ya da benzer durumlar
için, Word de yer alan bir özellikten yararlanabilirsiniz. Office düğmesini tıklayınız ve Yazdır
seçiniz. Karşınıza çıkan çok farklı seçeneklerden istediğinizi seçiniz ve daha sonra yazdırmak için
Tamam tıklayınız.
Excel ile çalışma
Yoğun hesap işleriniz için elektronik bir hesap programı kullanabilirsiniz. Kişisel bilgisayarınızda
kullanabileceğiniz birçok farklı elektronik hesap programı vardır. Bunların içerisinde en çok
bilineni Microsoft Excel dir ve Microsoft Office de yer alır. Diğerleri ise Lotus 1-2-3 ve Corel
Quattro Pro dur.
Elektronik hesap programı dev bir listeden başka bir şey değildir. Bu liste akla gelebilecek her
türlü bilgiyi içerir: metin, rakamlar, ve hatta tarihler.Listeden istediğiniz rakamları alabilir ve bu
rakamlarla hesaplamalar yaparak yeni rakamlar elde edebilirsiniz. Listedeki maddeleri
kısaltabilir, bir rapordaki en önemli noktaları yazdırabilirsiniz. Hatta rakamları pasta, sütun veya
çizgi grafiği halinde gösterebilirsiniz.
Bütün elektronik hesap programları benzer şekillerde çalışır. Elektronik bir hesap programında her
şey hücre diye adlandırılan kutulara yazılır. Hesap programı birçok hücreden meydana gelir ve her
bir hücre yatay ve dikey çizgilerden oluşan büyük bir tabloda yer alır.Başka bir deyişle, bu
hücreler yatay ve dikey çizgilerin kesişme noktalarındadır.Her bir sütunda alfabenin harfleri,
satırlarda ise rakamlar yer alır.Her bir hücrenin konumu sütunu ile satırının birleşimidir.
Hesap tablosuna metin ya da rakam yazmak oldukça kolaydır. Unutulmaması gereken her bilginin
her bir hücreye tek tek yazılması gerekliliğidir. Böylelikle bir hesap tablosunu yüzlerce ve hatta
binlerce- her bir hücrenin kendine özgü bilgisinin olduğu- hücre ile doldurabilirsiniz.
Hücrelere bilgi girmek için şu adımları izleyiniz:
1-Bilgi girmek istediğiniz hücreyi seçiniz.
2-İçerisine metin ya da rakamları yazınız.Yazdıklarınız ekranın üst kısmındaki bilgi çubuğunda
görünecektir.
TEMEL PC EĞİTİMİ

3-Hücrelere yazma işiniz bittiğinde Enter basınız.
Excel programı sizin istediğiniz her hangi bir hücreye istediğiniz bir aritmetik formülü yazmanızı
mümkün kılar. Bu formülleri toplama, çıkartma, çarpma ,bölme yaparken ya da bu işlemlerden
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oluşan herhangi bir başka işlemi yapmakta kullanabilirsiniz. Hesap tabloları en çok bir grup
rakamla toplama işleminin yapılmakta kullanılır. Excel bir satır veya sütunda yer alan rakamları
AutoSum aracılığı ile toplayabilir. Sadece aşağıdaki adımları izleyiniz:
1-Toplamın görünmesini istediğiniz satır veya sütunun sonundaki hücreyi seçiniz
2-Biçimlendirme bölümündeki AutoSum (otomatik toplama) tıklayınız
Excel otomatik olarak rakamları toplar ve toplamı da seçilen hücreye yerleştirir. Excel’in
AutoSum özelliği aynı zamanda daha başka otomatik hesaplamaları da içerir. AutoSum
düğmesinde yanında bulunan aşağı tuşa tıklayarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
*Average ( ortalama)
seçilen hücrelerin ortalamasını hesaplar
*Count Numbers (rakamları say) seçilen hücrelerdeki rakamları sayar
*Max (maksimum)
seçilen hücrelerdeki en yüksek değeri gösterir
*Min (minimum)
seçilen hücrelerdeki en küçük rakamı gösterir
Uygulama:
1-Bilgisayarı kapatınız. Bilgisayarı yeniden başlatınız.
2-İmleçi Başlat üzerinde hareket ettiriniz ve menüden Yardım seçiniz. Microsoft Office Word
Yardım seçiniz. İlginizi çeken konular üzerine tıklayarak bilgi edininiz.
3-Başlat tıklayınız. İmleçi Bilgisayarım simgesine getirirniz ve çift tıklayınız.
4-Bir Word belgesine ‘Kişisel Bilgisayar’ yazınız ve bu sayfayı yazdırınız.
5-Meslektaşlarınızın irtibat bilgilerini içeren bir Excel dosyası oluşturunuz ve bunu yazdırınız.

Internet

Internet: teori ve ortaya çıkışı
Günümüzde bir çok insan internete girmek, e-posta gönderip almak, Web de sörf yapmak veya
diğer kullanıcılar ile sohbet etmek için bilgisayar sahibi olmaktadır.
Internet nedir?
*E-posta, bülten, dosya arşivi, çeşitli belgeler, bilgi bankaları ve diğer bilgisayar kaynaklarının
kullanımı için resmi, üniversite ve özel bilgisayarı bağlayan şebekelerden oluşan şebekedir.
*Ofis içerisinde veya dünyanın her hangi bir yerindeki her hangi bir ofise bilgi ve mesaj transferi
için kullanılan birçok bilgisayar ağının oluşturduğu dev bir şebekedir.
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Internetin kısa tarihi

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Page 12 of 32

*1968 – DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) İleri Savunma Araştırma
Projeleri Ajansı BBN (Bolt, Beranek &Newman) şirketi ile bir anlaşma yaparak Arpanet isimli bir
şirket kurdu.
*1970- İlk beş matris:
-UCLA,
-Stanford
-UC Santa Barbara,
-Utah Üniversitesi,
-BBN
* 1974- Vint Cerf. Tarafından TCP şartnamesi
*1984- 1 Ocak ta, TCP/IP kullanarak 1000 kullanıcı ile mesajlaşma
Internetin Gelişim Süreci:
1977: Internet’te 111 kullanıcı
1981: 213 kullanıcı
1983: 562 kullanıcı
1984: 1,000 kullanıcı
1986: 5,000 kullanıcı
1987: 10,000 kullanıcı
1989: 100,000 kullanıcı
1992: 1,000,000 kullanıcı
2001: 150-175 milyon kullanıcı
2002: 200 milyonu aşkın kullanıcı
2010 : dünyanın % 80 i
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Internete bir internet hizmet sağlayıcı aracılığı ile bağlanabilirsiniz. Ama öncesinde bir ISP hesabı
edinmeniz gerekmektedir.Çevirmeli ya da geniş bağlantı hizmetinden herhangi birisine sahip
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olmalısınız. Bir hesabınız olduktan sonra, Windows u yeni hesabınız için yapılandırmanız
gerekmektedir. İnternette bir web tarayıcısı ile dolaşabilirsiniz. Muhtemelen Internet Explorer
bilgisayarınıza kurulmuştur. Adres Çubuğuna gitmek istediğiniz sayfanın adresini yazarak ve
Enter e basarak gidebilirsiniz.

İnternetin Eğlence Amaçlı Kullanımı
İnternet sadece farenizi bir kez tıklayarak CD, kitap ve diğer istediklerinizi satın alabileceğiniz
harika bir yerdir.Bazı kullanıcılar halen alış verişlerini internet üzerinden yapmakta çekimserdirler
ancak genelde İnternet alışveriş için güvenli bir ortamdır. İnternet aynı zamanda birçok tatil
sitesinden seyahat rezervasyonlarını yaptırabileceğiniz bir yerdir.
En çok kullanılan sosyal paylaşım sitelerinden biriside MySpace dir. Burası her yaştan insanın
birbirleriyle beğenilerini, fikirlerini ve tavsiyelerini paylaştıkları bir yerdir. MySpace kullanıcıları
kendi profil sayfalarını, kişisel bilgilerini, fotoğraflarını, arkadaş listelerini blog larını oluştururlar.
İsteyen herkes web de kendi sitesini veya sayfasını oluşturabilir. Tek ihtiyacınız bir web sayfası
tasarım programı (kendi sayfanızı oluşturmak için) ve bir web hosting grubudur (sayfanıza hosting
hizmeti vermek için). Web sayfaları HTML programlama dilini kullanırlar. Kişisel bir web sayfası
oluşturmak için aşağıdaki büyük sayfa kurulum topluluklarını ziyaret ediniz. Yahoo, Geocities,
Google Page Creator (Google Sayfa Oluşturucusu)
Dahası, iTunes, URGE ya da diğer on-line müzik mağazalarından müzik indirebilir, Windows
Media Player veya iTunes player gibi herhangi bir dijital müzik çalma programı
kullanabilirsiniz.Ayrıca internet üzerinde yayın yapan radyo istasyonları aracılığı ile de dijital
müzik dinleyebilirsiniz. Haber, spor, hava durumu, finans, tıbbi bilgiler, fotoğraf, harita, seyahat
rehberleri, oyunlar ve eğlence için de interneti kullanabilirsiniz.
Kişisel Elektronik Posta kutusu
E-posta, arkadaşlar, aile ve meslektaşlarımızla iletişim kurmak için modern bir yoldur. Bir e-posta
mesajı elektronik olarak düzenlenmesi ve internet aracılığı ile hemen iletilmesi dışında normal bir
mektup gibidir. E-postaları almak ya da yollamak için birçok program kullanabilirsiniz. Örneğin,
Microsoft Outlook, Windows Mail veya Outlook Express
Yeni bir e-posta mesajı oluşturmak kolaydır Microsoft Word de bir belge yazmaktan pek te farklı
değildir. Aşağıdaki adımları izleyiniz:
1- Windows Posta araç çubuğunda E-posta Oluştur üzerine tıklayınız; böylelikle Yeni Mesaj
penceresi başlatılır
2-Kime alanına alıcının e-posta adresini yazınız. Karbon kopya almasını istediğiniz kişilerin
adreslerini Cc kutusuna yazınız. Noktalı virgül kullanarak istediğiniz sayıda adres yazabilirsiniz.
Örneğin, pcat@rocket.org; spostsi@gaze.com
3-İmleci ana mesaj alanına getiriniz ve mesajınızı yazınız
4-Mesajınızı tamamlayınca Giden kutusuna gönderiniz ve Gönder i tıklayınız. Daha sonra
Windows Posta araç çubuğundaki Gönder/Al tıkladığınızda mesajınız gönderilecektir.
TEMEL PC EĞİTİMİ

5-Yeni e-posta mesajları aldığınızda bunlar Windows Mail Gelen Kutusunda toplanır.Yeni
mesajları görüntülemek için,Dosyalar dan Gelen simgesini tıklayınız. Bütün bekleyen mesajlar
şimdi Mesaj panelinde görünecektir. Mesajı okumak için, mesaj kutusundaki başlığı tıklayınız.
Mesajın içeriği Görüntüleme panelinde gösterilecektir.
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Uygulama:
1-İnternet nedir? Bağlanmak için neye ihtiyaç duyarsınız?
2-www.google.com web sayfasını ziyaret ediniz ve tatil beldelerini araştırınız.
3-Doktorunuza muayenehanesinin açılış saatlerini soran bir e-posta yazınız ve gönderiniz.

İNTERNET ÇALIŞMA PROGRAMI
MÜFREDAT
HEDEF

İÇERİK

İnternet kullanma ile
ilgili temel
kavramların gözden
geçirilmesi

Tanıtım:
-internetin
tarihçesi
-world wide
web (dünya
çapında
kütüphane),
sunucular, ülke
kodları,
şebekeler
-iletişim ağları

Web tarayıcılarını
kullanılması

Web
Tarayıcılaır:
-tarayıcıları
başlatıp
bitirmek
(farklı
yollardan)
-domain (alan
sunucusu)
kurulumu
-internet
adreslerinin
yazılması
-home page (
ana sayfa)
düzeni
(önemli
unsurlar)
-İnternet
Explorer ve
diğer yaygın
web tarayıcıları
(on-line / off-

ODAKLANMA/ ÖĞRETİME SÜRE
ÖĞRETİM
YARDIMCI
ŞEKLİ
ARAÇLAR
-ders/konferans
-tartışma
-sunum

-defter
-çalışma kağıdı
-öğretici CD ler

1 ders

-gösterim
-rehber eşliğinde
uygulama

-defter
-çalışma kağıdı
-öğretici CD ler

6 ders

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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line, farklı
navigasyon ve
kontrol
unsurları)
Günlük işlerimizi
daha da
kolaylaştırmak için
kendi web
tarayıcımızı
kullanmak

İnternet
sayfalarındaki
kurulumlar:
-araç
çubuklarının
gizlenmesi ve
eklenmesi
-internet
seçenekleri
-kayıt olma
‘Evrensel’ ve
diğer ayarlar
- eklentiler
(plugin) ve
çerezler
(cookie)

-gösterim
-rehber eşliğinde
uygulama

-defter
-çalışma kağıdı
-öğretici CD ler

5 ders

Arama motorlarında
araştırmalar yapmak
, etkinliklerin
sistematikleştirilmesi

Araştırma:
-farklı arama
motorları
-kataloglar
-linkler
-veritabanları
-arama kriterleri
-web sitelerinin
kopyalanması
ve saklanması
-dosya indirme

-gösterim
-rehber eşliğinde
uygulama

-defter
-çalışma kağıdı
-öğretici CD ler

6 ders

Anti-virüs
İnternette
yazılımları ve diğer
Güvenlik:
güvenlik programları -virüsler(nerede
gizlenirler ve
nasıl çalışırlar)
-alınabilecek
önlemler(
düzenli yedek
alma, anti virüs
programları
kullanma)
-tehlikeli

-gösterim
-rehber eşliğinde
uygulama

-defter
-çalışma kağıdı
-öğretici CD ler

6 ders

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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dosyalar için
alınacak
önlemler
-Firewall (ateş
duvarları)
-spam,
junk(çöp),
rootkit, vb

TEMEL PC EĞİTİMİ

ÖĞRETİM MATERYALLERİ
Önemli İnternet Terimleri
Aslında Son Derece Basit

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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İnternete girebilmeniz için bazı donanımlara sahip olmanız gerekmektedir: bilgisayar, telefon
hattı, modem, ISDN kartı veya bir şebeke arabirim kartı. Dahası giriş yapabilmek için bir web
tarayıcısına( yazılım) ihtiyacınız vardır.
Bilgi iletimi bütün bilgisayarlar tarafından algılanan özel bir protokol aracılığı ile gerçekleşir:
TCP/IP (TCP= Transmission Control Protocol/ İletim Kontrol Protokolü ve IP= İnternet
Protokolü) İletilen bilgi adresler halinde paketlere bölünür (IP-numarası) ve ve adresi gönderen
bilgisayarda tekrar bir araya gelir. Server lar ise (paylaştırıcı/ bilgisayar ağı) gelen bilgileri alarak
istenilen internet adresine veya web sitesine bağlanır.
Ağ içerisinde yol alırken bilgiler, donanımı birleştiren, bilgi trafiğini kontrol eden ve çeşitli
şebekeler arasında değişimler yapan bir router (yönlendirici) ile karşılaşırlar. Bunlar bilgi
paketlerinin üzerindeki adresleri okuyarak bunları doğru adreslere gönderirler.
Kullanılan Terimler ve Tanımları
Offline (çevirim dışı)
Bilgisayar başka bir bilgisayar ile bağlantı halinde değildir.
Online (çevirim içi)
Bilgisayar bir çeşit link aracılığı ile başka bir bilgisayara bağlıdır. Bilgisayarlar başka
bilgisayarlara her hangi bir zamanda bağlanabilir. Diğer bilgisayarlara sıradan erişimle
bağlanabilirler. İnternet kullanımı için çevirim içi bağlantı şarttır.
Protokol
Protokol bilgi alışverişi yapan bilgisayarlarda bilgi iletimi için temel teşkil eder. (İnternet
Protokolü TCP/IP dir) Burada protokol bir dizi diplomatik kural gibi algılanabilir: ilk el sıkışmak
için kim elini uzatmalı, ilk kim konuşmaya başlamalı, konuşmaya kim devam etmeli gibi
Net/Network (Ağ, şebeke)
Birçok bilgisayar birbiri ile bağlantı içerisindedir. Çok çeşitli şebeke vardır. En önemli şebeke
türü ortada bir bilgisayarın olduğu ve diğer bilgisayarlara bağlı olandır. Ortada bulunan
bilgisayarda diğer bilgisayarlarında giriş yaparak kullanacağı bilgi ve programlar mevcuttur.
Ortada bulunan bilgisayar ayrıca merkezi bir bilgisayara da bağlı olabilir.
Client (İstemci bilgisayar)
Merkezi bilgisayara bağlı olarak çalışan bilgisayardır. Her bireysel internet bilgisayarı bir istemci
bilgisayardır.
Server (paylaştırıcı bilgisayar ağı)
Bu merkezi bilgisayar istemci bilgisayarlara hizmet sağlar. Bilgi ve programlar istemci
bilgisayarların birlikte çalışabilmeleri için bu bilgisayarda saklanır.Kayıt ve giriş yapılmalıdır.
Normalde kullanıcılar bir kullanıcı adı ve parola kullanmak zorundadırlar.
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LAN / WLAN
LAN sadece belirli bir alanda( örneğin, bir oda veya evde) işlem yapan yerel
şebekedir.Bilgisayarlar kablolara bağlıdır. WLAN ise kablosuz yerel ağ şebekesidir. Bağlantı
radyo dalgaları ile oluşturulur. WLAN günümüzde son derece yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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Yeni bilgisayarların çoğu normalde gerekli donanıma sahiptir. WLAN ın avantajı evde, dış
mekanlarda veya bahçede kablosuz olarak kullanılabilmesidir. Dijital olarak şifreli bir ağa bağlı
olmalıdır aksi takdirde tehditlere karşı hiçbir korumaya sahip olmayacaktır.
İnternet Erişimi/Hesabı
Eğer bir İnternet Erişimi ne sahip olmak istiyorsanız, internet sucularından birisini seçmeniz
gerekmektedir. Bu sunuculardan bir hesap açtırmalısınız ( bir hesap ve giriş yetkisi). Şayet bir
modem kullanıyorsanız, çoğunlukla serbest internet erişiminden faydalanabilirsiniz. Bu durumda,
ilk girişinizde bir hesap oluşturulacaktır. Almanya’da en yaygın internet bağlantısı telefonla
yapılmaktadır.
Modem / ISDN/ DSL
İnternete telefon kabloları ile bağlanmada kullanılan çeşitli metotlar bu terimlerle ifade
edilmektedir.En basit ancak en yavaş bağlanma analog modem dir( Mo-dem = MOdulation
/DEModulation) Bu makine bilgisayarın yanında yer alır veya yeni bilgisayarların içerisindedir.
Modemler bilgisayarlar ile telefon ağı arasında bağlantı oluşturmaya yararlar.
Yavaş olmalarının yanı sıra modem bağlantılarının bir diğer dezavantajı ise internete bağlı
olduğunuzda telefonunuzu kullanamamanızdır. ISDN ise dijital versiyondur. İleti hızı iki kat daha
fazladır ve aynı zamanda telefonunuzu da kullanabilirsiniz. (kullanıcıya birkaç telefon numarası
tahsis edilir)
DSL (Dijital Abone Hattı) en modern ve hızlı internet bağlantısıdır (ISDN ye göre 10-160 kat
daha hızlı). Aynı anda telefonu kullanmak da mümkündür. Son yıllarda DSL kullanım ücretleri
oldukça düşmüştür. Birçok sunucu özel fiyatlar sunmaktadır fakat ne yazık ki DSL ancak
büyükşehir bölgelerinde mevcuttur.
Sunucu
Sunucu kişilerin ya da şirketlerin internete bağlanmalarını sağlayan hizmeti verir. Sunucu bir internet
sağlayıcıya (server) sahiptir. Sunucunun türüne bağlı olarak bilgisayarınıza veya bütün dünyaya iletmek
üzere bilgisayar şebekesine bilgi depolayabilirsiniz. (Kişisel websitelerinin oluşturulması, e-posta, e-posta
saklanma birimleri, sohbet odaları) Sunucu ülkesindeki yasa dışı olabilecek içeriklerden sorumludur. (örn.
pornografi ve radikal sağ-sol propaganda) Ancak, internet ile ilgili yasaların uygulanması son derece
zordur. Sunucular bu hizmet için ücret talep ederler ve çok çeşitli faturalandırma türleri vardır.

Haber / Usenet
E-posta kadar popüler olmasalar da internetin gelişimi için çok önemlidirler.Aynı zamanda Usenet
olarak da adlandırılan News (haber) dijital tartışma forumudur. Haber olmaksızın sadece aynı
odada bulunan insanlar birbirleriyle tartışabilirler veya insanlar bireysel olarak birbirlerine e-posta
göndererek haberleşebilirlerdi. Usenet kullanarak, dünyanın farklı yerlerindeki insanlar
birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak tartışabilirler. Bu tür tartışmalar gerçek zamanda olan
sohbetlerden çok mektup göndererek tartışma gibidir. Usenet çok sayıda ve çeşitte tartışma
konularından meydana gelmektedir (dünya çapında yüz binlerce).
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Chat (sohbet)
Sohbet internetin bir diğer alt sistemidir. İngilizce olarak bu kelime son derece kısa ve detaysız
konuşma anlamına gelir. Chat aracılığı ile insanlar internette çevirim içi sohbet edebilirler.
WWW
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Page 19 of 32

İnternetteki en önemli dönüm noktalarından birisi de www ( world wide web = dünya çapında
kütüphane) dir.Bu da internetin bir alt sistemidir. Web sitelerinin adresleri www ile başlar. Yüksek
derecede grafik fırsatları kullanan basit bir sistemdir.
HTML
HTML (Hareketli Metin İşaretleme Dili) bir web sitesi veya belgenin nasıl yapılandırılacağını
anlatan bir dizi komuttan oluşur. Web sitelerinin programlama dili olarak düşünülebilir.
Link (Bağlantı)
Link başka bir belgeye ulaşmak için olan bağlantıdır. İnternette, link aracılığı ile bir web sitesi
sizi bir diğer web sitesine gönderir. Eğer bir link e tıklarsanız, eski web sitesinden çıkarak yeni
web sitesine yönlendirilirsiniz. Buna internette sörf yapmak denilmektedir.
Download / Upload (İndirme / Yükleme)
Download (İndirme) internetten bilgisayarınıza bilgi almak ve bilgisayarınıza ‘yüklemek’
anlamına gelir.
Upload (Yükleme) ise tam tersidir. Bir başka sağlayıcı (server) veya bilgisayara bilgi
göndermektir. Örneğin, online bankacılıkta bankanın bilgisayarına bilgi yüklemektir.
Browser (web tarayıcı)
Web tarayıcı belli bir bilgisayardaki internete bağlantı sağlayan programdır ve bilgisayar
ekranında web sitesinin içeriği hakkındaki bilgileri görüntüler. Bu nedenle özel kullanıcılar için
son derece önemli bir programdır. Windows sisteminde Internet Explorer olarak adlandırılır.
Search Engine (Arama Motoru)
İnternette mevcut olan bilgi hesaplanamayacak kadar sınırsızdır. Ulaşmak istediğiniz bilginin
bulunduğu web sitesinin adresini tam olarak bilmiyorsanız, bunu bir arama motoru olmaksızın
bulmanız imkânsızdır. Arama motorları bilgisayar programlarıdır. Kelime veya terimi arama
motoruna yazarsınız ve bu program bu terim ya da kelimeye karşılık gelen adresleri karşınıza
getirir. En çok bilinen arama motorları Yahoo, AltaVista ve en popüler olanı Google dır.
Mailbox (Posta kutusu)
Bir e-posta adresiniz varsa, size gönderilen bütün e-postaların toplandığı bir elektronik depodur.
Anti-virüs programı (virüs tarayıcı)
Anti-virüs programları bir çok bilgisayar virüsünün özelliklerini bilirler onları bulmak için sabit
diski tararlar. Dünyada sürekli olarak pek çok yeni virüs oluşturulmaktadır. Anti-virüs programları
sık sık güncellenmelidir.
Firewall (Ateş duvarları)
Firewall lar bireysel kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan ve virüslere karşı koruma oluşturan,
internet aracılığı ile bilgisayarına ulaşmalarını önleyen yazılım ve donanım parçalarıdır. Bilgisayar
internete bağlı iken daima aktif olmalıdırlar ve düzenli olarak güncellenmelidirler.
TEMEL PC EĞİTİMİ

İnternet
İnternetin Tarihi
Amerika’da askeriye içerisinde ilk fikirler ve kavramlar 1950’lerin sonlarında ortaya çıktı.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Page 20 of 32

-Fikir şöyleydi: Nükleer saldırılarla gelen potansiyel savaşlarda askeri tesislerde telefon ve
bilgisayar devreleri tahrip edilebilirdi. Bu nedenle, bir şebekenin oluşturulması gerekliydi- sadece
bir kullanıcı ile diğeri arasında değil aynı zamanda bir şebeke.
-1960’ların sonlarına doğru, Amerika’da farklı bilgisayarları hatta farklı üreticilere ait ve farklı
sistem yazılımları ile işleyen yerel bilgisayar şebekelerini birbirine bağlamak için bir standart
oluşturuldu .
-Bu standart iletişim protokolü TCP/IP olarak adlandırılmaktadır ve modern internetin temellerini
oluşturmaktadır.
-İnternet protokolünün temel hedefi (merkezden yönetilmeme, askeri anlamda tahrip edilememe)
, bu şebekenin neredeyse hiçbir merkezi kontrol veya planlama olmaksızın, 80’lerin başından bu
yana hızlı bir şekilde yaygınlaşması ile açıklanabilir.
-Aynı zamanda,internetin yaygınlaşması ucuzlayan bilgisayarlar, telefon ve bilgi şebekelerinin
gelişimi sayesinde mümkün olmuştur.
-Günümüzde internet sayısız yerde mevcuttur ve neredeyse kontrolü mümkün değildir. Dünyanın
uzak yerlerinde ve hatta gelişmekte olan ülkelerde uydu antenleri ve solar (güneş enerjisi) elektrik
yardımı ile internete bağlanmak mümkün olmaktadır.
-Günümüzde internet dünya çapında bir bilgi sistemi haline gelmiştir. Devletler, hükümetler ve
yetkililer tarafından kontrolü pekte mümkün değildir.
-Bu nedenle, internet insanoğlunun ilk ve gerçek anlamda özgür bilgi sistemidir. Avantajları ve
dezavantajları vardır:
-Avantajları: bilgi alma ve vermede engel olunamayan bir özgürlük, dünyanın en büyük
ansiklopedisi, dünya çapında hızlı iletişim
-Dezavantajları: tehlikeli bir şekilde kasti yanlış bilgilendirme,aşırı politik grup veya partiler
tarafından kullanılma, aşırı veri akışı ve bu nedenle tanımlama yaparak filtreleme sağlayacak
arama motorlarına olan ihtiyaç, internetin suç amaçlı kullanımı (örn. İnternette kapıdan kapıya
satış, online bankacılıkta hacker (korsan) eylemleri vb) , Truva atı veya virüsler aracılığı ile
tehlikeli saldırılar.
İnternet Nasıl Çalışır?
İnternet tarihinde de anlatıldığı gibi, askeri sebepler gelişiminde önemli olmuştur. A ile B arasında
basit bir bilgi transferi güvenli değildi. A ile B arasında ve hattan bunlardan C,D,E ye ilave bir
yıldız şeklinde bağlantı kurmak daha iyi bir yoldu.
Peki bu teknik olarak nasıl mümkündür? Hataları tolere edecek bir iletim metodu arandı ve
bulundu- paket halinde bilgi transferi. Bu daha sonraki yıllarda bilgi iletişiminde devrim yarattı.
Paket halindeki bilgi iletimi ile gönderilen bilgiler bilgi paketleri halinde bölünürler. Her biri ayrı
ayrı gönderilir. Her bir paket alıcıya ait iletilmesi için bütün bilgileri içerir (örn. Gönderenin ve
alıcının adresleri, sıra numarası)ve bir kez oraya ulaştı mı, artık diğer bilgi paketleri ile tekrar
birleşerek orijinal bilgi haline gelir. ‘ Yönlendirici’ (router) olarak adlandırılan özel bilgisayarlar
bu paketlerin iletimini çeşitli yönlendiriciler aracılığı ile yaparlar.
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Yönlendiriciler (router) paketlerin en iyi bir şekilde iletilmelerini mevcut hatlar, trafik
yoğunluğu ve çeşitli şebeke bölümlerinin iletim zamanlarına bağlı olarak yaparlar. Aynı bilgi
iletim paketleri farklı yönlere gidebilirler. Hatta, bir paket daha önceden gönderilmiş bir diğer
paketi geçerek daha farklı
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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bir rota izleyerek alıcıya daha erken ulaşabilir. Ancak, her paketteki sıra numarası yardımı ile alıcı
her hangi bir sorun yaşamadan orijinal sıralamaya göre yeniden bir araya getirebilir.
İletim sırasında olurda paket kaybolursa, birbirini takip eden sıra numarasına göre kolayca takip
edilebilir.Kayıp paket daha sonra yenilenen bir iletim ile kullanıcı bunun farkına bile varmadan
tekrar istenir ve yeniden gönderilir. Yıldız şekilli kümeli bilgisayar şebekeleri aracılığı ile yapılan
paket sistemi üzerine kurulmuş bilgi iletimi , direkt bağlantılı iletim sistemlerine göre çok daha
başarılıdır.
İnternet Sayfaları ( Alan adları)
Buradaki fikir kısaca şöyledir: İnternetteki her sayfa tıpkı posta adresleri ve telefon numaraları
gibi, açık, net ve dünya çapında tek (özgün) olmalıdır. Bu aşağıdaki prensibe dayanan URL
=Standart Kaynak Bulucu aracılığı ile olur:internetteki her sayfa http:// (Hiper Metin
Transferi Protokolü) ve bu internetin kendine özgü dilidir.
Normalde internet adresleri üç bölümden oluşur. Bunlarda nokta veya periyotlarla belirlenir.
-İlk unsur ‘www’ world wide web yani dünya çapında şebeke anlamına gelir.
-Orta bölüm ise en önemli olandır. Sayfanın asıl ismi bu bölümdedir. Her zaman olmasa da
çoğunlukla sayfanın içeriği hakkında bilgi verir.
-Üçüncü unsur ise ülke kodudur. Örn. ‘de’ Almanya’nın kodudur. Bu web sayfasının Almanya’da
oluşturulduğunu gösterir.
Aşağıda diğer ülke kodları yer almaktadır:
at=Avusturya
be=Belçika
ca=Kanada
ch=İsviçre
de=Almanya
es=İspanya
fr=Fransa
it=İtalya
nl=Hollanda
nz=Yeni Zelanda
uk=Büyük Britanya
us=Amerika
eu=Avrupa Birliği
‘us’ nadiren kullanılmaktadır. Bunun yerine dah çok ‘com’ kullanılmaktadır. Bunun sebebi
tarihseldir. İlk web sayfaları ilk kez Amerika’da oluşturulduğu için, dahili kodlar kullanılmıştır:
com
( commercial = ticari ) ticari girişimler
edu
(educational = eğitimsel) kolej ve üniversiteler
gov
(government = hükümet) Amerikan hükümeti kurumları
mil
(military= askeri) askeri tesisler ve organizasyonlar
net
(network= ağ) internet sağlayıcıları ve yönetim kurumları için ağ
org

(organizasyon) özel organizasyonlar
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Örneğin: Washington’daki Beyaz Saray, internet adresi
http://whitehouse.gov
İnternet adresleri ülkelerdeki belirli organizasyonlar tarafından tayin edilir. Bu organizasyonlar
ülke kodlarından sorumludurlar. Almanya’da (DENIC) Almanya Bilgi Merkezi Ağı ,
Avusturya’da Viyana Üniversitesi gibi. Bu sistem ‘ilk gelen önceliklidir’ prensibi ile çalışır. İlk
başvuran ismi alır. Bunun bir de mali yanı vardır ki yıllık olarak tahsil edilir.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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Birçok zeki insan pek çok ismi önceden almışlardır. Daha sonra da bu isimleri satışa
çıkarmışlardır. Bu yasal olarak belirsiz bir durumdur. Bir web sayfasını veya ismi yasal olarak
güven altına almak mümkündür. Örneğin, Heidelberg kasabası web adresi olan
www.heidelberg.de yi dava sonucu almıştır. ‘Meyve’, ‘maden suyu’ veya ‘magazin’ gibi sosyal
isimler kayıt altına alınmamaktadır.
E-posta
E-posta gönderilen elektrik bir mesajdır. Deyim yerindeyse üzerine gönderenin ve alıcının
elektronik posta adresinin ayrıca mesajın ne olduğunun yazıldığı elektronik bir zarftır. E-posta
internete verilir ve gönderilir. Gittiği yerde, e-posta alıcının sanal posta kutusuna depolanır ve
orada okununcaya kadar bekler. Sadece normal internet maliyeti dışında hiçbir posta ücreti yoktur.
Dijital bilgiler e-posta aracılığı ile iletilirler. Kısa mesajlar veya aynı zamanda diğer türdeki
bilgiler de olabilir. Her türlü dosya bir ‘ek’ olarak gönderilebilir. (örn. Metinler, grafikler,
görseller, filmler)
E-postalara adres verilir. Bunlar da tıpkı internetteki web sayfaları gibi tek/özgündürler. Örn.
Dünya çapında web de sadece bir kez var olurlar. Bir e-posta adresi iki bölümden meydana gelir:
adres ve sanal ‘ev’. İlk bölüm kullanıcının isteğine bağlı olarak seçtiği isim, ikinci bölüm ise sanal
‘postahane’ yi temsil eder.Örn. kullanıcının e-posta trafiğini yürüttüğü sunucu aracılığı
ile.Bilginin iki bölümü @ işareti ile bölünür.
E-posta nasıl oluşturulur?
E-posta adresiniz ya sizin kişisel internet sunucunuza zaten kayıtlıdır ya da bir e-posta adresi
almak için istediğiniz bir sunucuya kayıt olmalısınız.
- E-posta sunucusun web sitesini açınız veya örneğin Outlook Express veya Windows
İnternet Sunucusunu
- E-posta adınızı (bu sizin gerçek isminiz olmalıdır ya da bir kısaltma olabilir) ve parolanızı
yazınız
- Artık hesabınızda dilediğinizi yapabilirsiniz: alınan bir e-postayı okuyabilir, eski bir epostayı silebilir, yeni bir e-posta gönderebilir ya da oluşturabilirsiniz
- Yeni bir e-posta yazmak istiyorsanız, ilk olarak alıcının e-posta adresini girmelisiniz.
- Sonra konu satırını doldurunuz
- Metin mesajını yazınız
- İsterseniz dosyalar ekleyebilirsiniz (örn. görsel dosyaları) Bunların üzerlerinde bir kağıt
ataşı sembolü vardır.
TEMEL PC EĞİTİMİ

E-posta göndermekte olduğunuz alıcıya ilaveten isterseniz bu e-postayı almasını
istediğiniz başka insanların da e-posta adreslerini aynı anda ekleyebilirsiniz. Bu kopyalar
CCs (karbon kopya) olarak eklenirler. E-postanın sonunda kopyaların gönderildiği bütün
alıcıların adresleri listelenecektir. Ayrıca, BCC ( görünmeyen karbon kopya) da
gönderebilirsiniz. BCC yi alan kişi bu durumda diğer alıcılar tarafından görülmeyecek,
bilinmeyecek ve adres listesinde olmayacaktır.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Page 23 of 32

E-postalarınızla HTML linkleri de gönderebilirsiniz. Bunlar internetteki sayfa veya diğer belgelere
çapraz başvurulardır. Bu çapraz başvurular web sayfalarındaki linklerle benzer şekilde çalışırlar.
Bunlar yardımıyla doğrudan diğer web sayfalarına da ulaşabilirsiniz. Fakat e-posta alıcılarının
genelde bu linkleri kullanmalarına izin verilmez. HTML ile ilgili güvenlik sorunu ve belge ekleri
daha sonra tekrar ele alınacaktır.
Aynı zamanda e-postalarınızda elektronik imza da kullanabilirsiniz. Bunlar özel dosyalara girilmiş
olan kişisel karakterlerdir. Bunun yanında, bir e-postanın sonuna – gerektiği zaman- imza yerine
eklenirler. Alıcıya gönderenin güvenirliği ve kimliği ile ilgili ilave bir güvenlik önlemi olarak
ulaşırlar.
İnternet Güvenliği
İnternet Bağlantı Ayarlarının Kontrolü
İnterneti kullanırken aşağıdaki ayarları kontrol etmek son derece önemlidir. Şebeke içerisinde,
(DFÜ/RDT) yani uzaktan bilgi akışı ayarlarıyla ilgili olarak aşağıdakiler aktif hale
getirilmemelidir:
-Microsoft Networks Client
-dosya ya da yazıcının serbest kullanımı
Aksi taktirde bilgisayarınıza ulaşım için bütün kapılar açılmış olacaktır.
Ayarlar:
-‘Başlat’ altında ‘Denetim Masası’, ‘Ağ Bağlantıları’ açınız
-Sağ taraftaki doğru şebekeyi seçiniz, farede sağ tıklayınız ve ‘Özellik ler’ seçiniz
-Pencerede, ‘Özellikler’, yukarıda bahsedilen girişler ile, ‘Tamam’ tıklayınız
-Pencereyi kapatınız
Otomatik olarak Firewall (ateşduvarı) ve işletim sisteminin güncellenmesi:
‘Başlat’- ‘Denetim Masası’- ‘Sistem’- ‘Otomatik Güncellemeler’. Ek bir seçenek olarak
‘Güncellemeleri yüklemeden ve yükleme yapmadan önce tavsiyede bulun’ tıklayınız.
Internet Explorer
Başka bir programa gereksinim duymaksızın İnternet Explorer da güvenlik önlemleri alabilirsiniz.
Geçici Dosyaların Silinmesi
İnternet Explorer geçici dosyalarınızı tarayıcıyı kapatırken silecektir.. Ancak tarayıcıdaki seçeneği
siz aktif hale getirebilirsiniz.
-Menüden ‘İnternet Seçenekleri’ – İnternet Explorer da ‘Ekstralar’ seçiniz
- ‘Gelişmiş’ tıklayınız. ‘Gelişmiş’ altında bulunan ‘Tarayıcıyı kapatırken geçici internet
dosyalarını sil’ başlığını aktif hale getiriniz.
-Ayrıca, ‘ Sabit diske şifrelenmiş sayfaları kaydetme’ başlığını da aktif hale getirmelisiniz.
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Cookie (Çerez) silinmesi
Birçok web sayfası ‘çerezler’ kullanır. Bunlar web siteleri tarafından sabit diskinize kaydedilen
küçük dosyalardır. Bu web sitelerine girdiğiniz zaman çerezler sorulur. Çerezler bize bu sitenin en
son ne zaman ziyaret edildiğini veya satışlarla ilgili bazı bilgiler verirler. Çerezler resmi http
internet standartlarına sahiptirler ve zararsızdırlar. Fakat, bazı kullanıcılar bir başkasının sabit
disklerine dosya kopyalamalarından hoşlanmazlar.
İnternet Explorer da ‘Extralar’ başlığı altında – İnternet Seçenekleri- Güvenlik tıklanarak
çerezlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Aynı zamanda bunları kendiniz ‘Genel’ –
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
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Çerezleri Sil’ tıklayarak silebilirsiniz. Çerezleri temizlerseniz müşteri bilgileri çerezlere
kaydedildiği için özellikle alış veriş siteleri gibi bazı web sayfaları düzgün çalışmayabilir.
Kayıtların Silinmesi
‘Ekstralar’ başlığı altında –İnternet Seçenekleri- Giriş kısmından kayır listesini silebilirsiniz.
Bu listede , ziyaret edilen bütün siteler listelenmiştir. Şayet kendinize ait olmayan bir bilgisayar
kullanıyorsanız, oturum sonunda bu kayıt listesini silmeniz tavsiye edilir.
İnternet Explorer-Ekstralar-Güvenlik
İnternette kısıtlanmasını istediğiniz veya güvenilir sayfalar gibi birçok sayfa için ayarlamalar
yapabilirsiniz. İnternet Explorer internetten gelebilecek saldırılar için güvenli değildir. Birçok
web sitesinin özel küçük bileşenleri mevcuttur ( örn. ActiveX, Java, VB-scripts) ve bunlar
herhangi bir sayfa çağırıldığında sabit diskinize kaydolurlar. Bu küçük programlar bu sayfaya
daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Ne yazık ki, çoğunlukla sabit diskinize de kaydolabilecek virüsler
içerirler. Güvenlik çok büyük bir önceliğe sahip olduğu için, bu tür programların iletilmeleri
kısıtlanmalı ya da engellenmelidir.
İnternet Explorer için güvenlik ayarları yapmak
-İnternet Explorer – Ekstralar-İnternet Seçenekleri-Güvenlik açın.
- Seviye Ayarları seçin.
- Açılan pencerede Güvenlik Ayarları nda uygun olan ayarı yapınız.
-Şayet aktif olan hiçbir şey yoksa, o zaman en yüksek güvenliğe sahipsiniz demektir ve böyle
olunca da bazı web siteleri görüntülenemeyecektir. Hatırlat/Bilgilendir seçiniz.
-Pencereyi kapatınız.
Arama Motorları
İnternette çok çeşitli arama motoru mevcuttur. Arama Motorları internette istediğimiz bilgileri
bulmamıza yarayan özel programlardır. En çok bilinenleri otomatik arama motorlarıdır.
Otomatik arama motorları
Otomatik arama motorları kullanıcıların herhangi bir müdahalesi olmaksızın ve algoritma diye
adlandırılan bazı matematiksel kuralları kullanarak internette bilgiyi otomatik olarak ararlar.
İnternette yapılan başarısız aramaların hepsi arama motorlarının kusuru değildir. Birçok site
kendilerine ulaşılmasını sağlayan önemli bilgilere (sunucuda görünmeyen) sahip değildir.
Buradaki kusur profesyonel olmayan programcılardan kaynaklanmaktadır. Öte yandan, bir arama
motoru tüm interneti araştıramaz. Çünkü bilginin hacmi çok büyük ve arama zamanı da oldukça
kısadır. Ayrıca, popülerlik derecesi de arama sonuçlarını etkiler. En popüler arama motorlarının
bazıları:
TEMEL PC EĞİTİMİ

www.altavista.de
www.fireball.de
www.google.de (Almanya da çok bilinmektedir)
www.northernlight.com
www.teoma.com
www.wisenut.com
Meta-araştırma motorları
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Meta-araştırma motorları daha farklı bir şekilde çalışırlar. Arama motoru başka bir arama
motoruna ulaşır ve sonuçları toplar. Her meta-arama motoru diğer arama motorlarının sonuçlarını
kullanır.
Meta-arama motorlarına örnekler:
www.metacrawler.de
www.metager.de
www.metaspinner.de
www.vivisimo.com
Web katalogları
Web katalogları çok farklı bir yaklaşıma sahiptirler. Arama yazılımları (robot,örümcek,böcek
diye adlandırılan) kullanmaktan ziyade, web katalogları insanlar tarafından oluşturulurlar.
Editörler web sitelerini katalog haline getirirler ve sitelerin içerikleri, hangi sitenin kataloga dahil
edilmesi gerktiği gibi konularda kararlar alırlar.
Web katalogları internetin sadece küçük bir bölümünü oluştururlar ancak belirli bir kelime ya da
terimi araştırırken son derece önemli sonuçlar ortaya koyabilirler. Burada önemli olan bilgi
miktarı değil ancak bilginin kalitesidir. Aşağıda bazı web katalogları yer almaktadır:
www.lycos.de
www.sharelook.de
www.yahoo.de
www.web.de
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FİHRİST
Acrobat
Acrobat sizin bir belgeyi orijinal görünüm ve formatında almanızı ve görüntülemenizi sağlayan bir
programdır. Acrobat, yazdırılmak için tasarlanmış bir belgeyi elektronik olarak
görüntüleyebileceğiniz, ayrıca bunları internette başkaları ile de paylaşabileceğiniz belge ya da
broşürler oluşturmak için idealdir. PDF (Taşınabilir Belge Formatı) dosyası diye adlandırılan bir
Acrobat belgesini görüntülemek için, Acrobat Reader a ihtiyacınız vardır. Acrobat Reader
ücretsiz olup Adobe den indirilebilir. Tek başına veya Web tarayıcınızda eklenti olarak
kullanabilirsiniz.
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Access (Erişim)
Erişim basit bir şekilde ihtiyaç duyduklarınızı elde etmektir. Bilgiye erişim bilgisayarınızda
istediğiniz bilgiye ulaşmaktır. Web erişimi ise World Wide Web e (Dünya Çapında Şebeke) bir
erişim sağlayıcı veya online hizmet sağlayıcı aracılığı ile bağlanmaktır. Bilgi erişimi için, erişim
genellikle salt-okuma erişimi ve okuma-yazma erişimi olarak belirtilebilir.
Algoritma
Algoritma terimi problem çözmede kullanılan bir prosedür veya formüldür. Bu kelime, 780- 850
yılları arasında yaşamış, Bağdat’ta saray çevresinden olan ve matematikçi Muhammet bin Musa
Harezmi’nin isminden türetilmiştir. Bir bilgisayar programı karmaşık bir algoritma olarak
düşünülebilir. Matematik ve bilgisayar bilimlerinde, algoritma genellikle tekrarlayan bir prblemin
çözümünde kullanılan küçük bir prosedür olarak bilinir.
Web tarayıcı
Bir ağ üzerinde , bilgiyi aramak, bulmak, görmek ve işlemek için kullanılan programdır. Netscape
Navigator ve Internet Explorer örnek olarak verilebilir.
CD-rom
Kompakt Disk- Sadece Okunabilir Bellek( Compact Disk-Read Only Memory ) anlamına gelir.
CD-ROM diskleri, yazılım geliştirenler tarafından kullanıcılara sunulan programlarda standart
haline gelmektedirler. Yazıldıkları dile bağlı olarak ( PC, Mac veya Unix) CD-ROM lar çok
çeşitlidirler. PC ler genellikle Mac CD-ROM ları okuyamazlar ancak Mac lar PC CD-ROM larını
okuyabilirler.
Sıkıştırma
Sıkıştırma, yer ve iletim zamanından tasarruf sağlamak için bilginin boyutunu azaltmak anlamına
gelir. Bilgi iletimi için, birçok faktöre bağlı olarak sadece veri içeriği veya tüm iletim birimini
sıkıştırılabilir. İçerik sıkıştırması, fazladan olan boşluk karakterlerini çıkartmak, ve tekrarlanan bir
dizi karakteri belirtmekte kullanılan tek bir tekrar karakterini bunların yerine koymaktır.Program
tek tiptir , bilgisayarın içerisinde yer alabilir veya farklı programlar halinde bilgisayara
yüklenebilir. Günümüz bilgisayarları her iki türdeki programlamaya da sahiptir.
Veri
Bilgisayarın gıdasıdır.Veri, rakamlar, harfler, semboller, matematiksel ifadeler, fare tıklamaları
veya tuşa basmak olabilir. CPU bütün bu eylemleri sıfırlar ya da birler dizisine dönüştürür ve
sonra adeta bir sihir yapar.
Veritabanı
Verilerden meydana gelir. Veri kabul edebilen bir dosyalama sistemidir. Normalde iyi bir şekilde
organize olmuş, kolay ulaşılabilir bir dosyalama sisteminden meydana gelen bir bilgi kütüğüdür.
Bir veritabanı aynı zamanda bir dosya dolabı veya içerisinde veri bulunduran herhangi bir
nesnedir.
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Drivers ( Sürücü Yazılımları)
Sürücü yazılımları bilgisayara dışarıdan bağlı cihazların çalışması için gerekli olan yazılım
paketleridir. Yazıcılar, ekranlar, tarayıcılar ve şebeke kartlarının hepsi bilgisayarın kendilerini
kontrol etmesi ve iletişim kurması için gerekli olan sürücü yazılımlarına ihtiyaç duyarlar.
E- ticaret
E- ticaret (Electronic Commerce = elektronik ticaret), internette mal veya hizmet almak veya
satmaktır. Uygulamada, bu terim ve daha yeni olan bir başka terim e-iş (e-business) , çoğunlukla
birbirlerinin yerine kullanılırlar. Online perakende satışlar için e-perakendecilik ( e- retailing) de
kullanılabilir.
E-posta: Elektronik Posta
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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İnternet gibi iletişim sağlayan ağlarda mesajların elektronik olarak iletimidir.
Excel
Excel Microsoft, Ofis ürün grubunda iş dünyası uygulamaları için kullanılan bir elektronik hesap
tablosu yazılımıdır.Lotus 1-2-3 ve Corel’in QuattroPro programlarına benzer olarak, verileri
yönlendirme, işleme ve görüntülemekte kullanılan otomatik kağıt-bazlı bir üründür. Hücre ve
makroları hesap tablosu olarak ilk kez Lotus 1-2-3 tanıtmış olsa da, Excel grafik kullanıcılarına
fare yardımı ile belirleme ve tıklama özelliklerini sunmuştur.
Flash ise Macromedia tarafından geliştirilmiş, tam ekran navigasyon sunan vektör grafik-temelli
animasyon programları, grafik resimleri oluşturmakta kullanılan yaratıcı bir yazılımdır. Bu
yazılım web de her yerde bulunmaktadır. Zira, hızlıdır( Vektör-temelli grafikler farklı gösterim
boyutlarına ve çözünürlüklerine adapte olabilirler ve indirildikleri haliyle oynatılabilirler) ve
grafikleri görsel olarak çok düzgün bir şekilde gösterirler. Flash dosyaları, animasyonlu fakat
pikselleşmiş GIF ve JPEG den farklı olarak, kompakt, etkin ve üst seviyede verim almak için
tasarlanmıştırlar.
GIF
GIF (orijinal haliyle DJIF) , grafik değiştirme formatıdır. World Wide Web ‘de bulunan ve grafik
imgeleri için en yaygın kullanılan iki formattan birisidir. Diğeri ise JPEG dir.
JPEG
JPEG (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu) , bilgisayar imge dosyalarında sıkıştırılmış algoritma
takımları için standartlar oluşturan ve geliştiren (ISO/IEC grubundan) uzmanlardır.
Sabit Disk Sürücüsü
Bilgisayar kasasının içerisinde bulunan dahili bir manyetik depodur. Ne kadar bit veri
içerdiklerine bağlı olarak çeşitli boyutlara sahiptirler. Bir bit bilgi ya sıfırdır (0) ya da bir (1). Bir
bilgisayar için, bu bir elektrik düğmesini kapatmak (0) veya açmak (1) ile eşdeğerdir.
Bilgisayarlar, bayt adı verilen 8 li bit grupları ile çalışırlar. Her bayt 8 bit den meydana gelir.
Bitler ve baytlar, 8 trak tan oluşan bir kayıt cihazı veya kasete benzeyen bir materyale manyetik
olarak kaydedilebilirler. Manyetik materyal bilgileri ‘0’ ve ‘1’ basamaklarından oluşan diziler
halinde kaydederler. Harf, rakam ve cümleleri kaydetmek çok bayt gerektirdiği için , bir hard
diskin depolayabileceği bilgi miktarı 1,000-bayt , 1,000,000 bayt veya 1,000,000,000 baytın
katları olarak ölçülebilir. Kilobayt (1,000 bayt veya 1 KB), megabayt (1,000,000,000 bayt veya 1
MB) ve cigabayt (1,000,000,000 bayt veya 1 GB) gibi değerler bu depolama kapasitelerini temsil
eder. Bilgisayar alırken karşılayabileceğiniz kadar büyük sabit diski olanını tercih
ediniz.1998’deki standart 4 GB ile 8GB arasında idi. Sabit disk sürücüsü çoğunlukla ‘C’ sürücüsü
olarak adlandırılır.
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Donanım
Fiziksel nesnelerdir. Görüp dokunabildiğiniz nesnelerdir. Diskler, klavyeler, ekranlar, çipler,
bilgisayarlar, kablolar,vb gibi nesnelerin hepsi donanım nesneleridir.
İnternet
Bazen basit bir şekilde ‘net’ diye adlandırılan internet, dünya çapındaki bilgisayarların
oluşturduğu bir şebekedir. İzin sahibi olan kullanıcıların her hangi bir bilgisayar aracılığı ile her
hangi başka bir bilgisayardan bilgi edinebildikleri (ve bazen de diğer bilgisayar kullanıcıları ile
sohbet ettikleri) şebekelerden oluşan bir şebekedir.
İnternet Explorer
İnternet Explorer- bazen Microsoft İnternet Explorer (MSIE)- en çok kullanılan dünya çapındaki
ağ sunucusudur. Microsoft Windows işletim sistemi ile birlikte bulunur ve aynı zamanda
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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Microsoft’un web sitesinden de indirilebilir. İnternet Explorer, daha önceki sunucu olan ve şu
anda AOL’un sahip olduğu Netscape ile rekabet etmektedir.
ISO
1947’de kurulan ISO, dünya çapında yaklaşık 100 ülkenin temsilcisinden meydana gelen ulusal
standartlar kurumudur. Bu standartlar içerisinde yer alan OSI (Açık Sistemler Bağlantısı),iletişim
protokolleri için evrensel bir referans modelidir. ISO’nun standart oluşturmasında yer alan ve
katkıda bulunan Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü gibi, birçok ülke de ulusal standart
organizasyonlarına sahiptir. ISO’ya göre , ‘ISO’ bir kısaltma değil, bir kelimedir.Yunanca ‘eşit’
anlamına gelen isos tan türemiştir. ‘İso’ kelimesi bir ön takı olup , ‘izometri’ (eşit boyut ve
ölçüler), ‘izonomi’ ( yasalar önünde insanların veya yasaların eşitliği) gibi terimlerde yer alır. ISO
ismi ( International Organisation for Standardization = Uluslar arası Standartlar Organizasyonu)
bütün dünyada organizasyonu kastederek ve bu şekilde üyelerin farklı ulusal dillerinden
kaynaklanabilecek çeviri hatalarından kaçınmak suretiyle kullanılmaktadır. Ülke hangisi olursa
olsun, organizasyonun kısa ismi her zaman ISO dur.
Klavye
Bilgisayara bilgi almakta kullanılan ana araçtır ve bilgisayara ne yapmak istediğinizi bildirmenin
en yaygın yoludur. Çoğu bilgisayar tipik bir daktilonun klavyesindeki aynı düzene sahiptir.
Bilgisayar klavyeleri, bilgisayara özgü işlemleri yapmaya yarayan ilave tuşlara sahiptir.
MB:Megabayt
1 milyon bayttır. Aslında, ikilik sistemde 2nin 20. kuvveti Megabayt veya 1,048,576 dır.
Modem
Geleneksel telefon hatları aracılığı ile bilgisayarların birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayan ve
bilgisayarların dışında yer alan bir telekomünikasyon cihazıdır. Modemler, ev bilgisayarlarının
internete erişimleri veya faks iletileri gönderip almak için gereklidir. Modemler , bilgisayardan
telefon hattına veri hareket hızı ile değerlendirilirler. Bu ise, saniyedeki bit hızı ile ölçülür (bps).
Standart modemler 28,800 bps, 33,600 bps ve 56,400 bps halinde mevcutturlar.
Fare
Bilgisayara ne yapması gerektiğini bildiren temel bir cihazdır. Macintosh ve Windows işletim
sistemlerinin icadı ile, bilgisayar kullanıcıları ekran üzerindeki nesneleri gösterecek ve seçecek bir
cihaza gereksinim duymuşlardır.
TEMEL PC EĞİTİMİ

MS-DOS
İlk gelişim yıllarında bilgisayarlarda kullanılan eski bir işletim sistemidir. Grafik kökenli
Macintosh Windows işletim sistemlerinin gelişimlerinden önce, bu sistem bilgisayara ne yapmak
istendiği her seferinde her satıra bir komut yazarak verilme üzerine dayanıyordu. Bu sistem halen
Windows yazılım ailesinde kullanılmaktadır ve halen birçok pratik kullanıma sahiptir. Windows
3.1 işletimde MS-DOS kullanmaktadır. MS-DOS, Microsoft-Disk Operating System ( Microsoft
Disk İşletim Sistemi) demektir.
Outlook Express

Microsoft ‘un e-posta müşterisidir ve Microsoft tarafından ücretsiz olarak sunulan NNTP haber
okuyucusudur. Outlook ve Outlook Express ortak bir kod olmaksızın son derece farklı
platformlardır.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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PC: Personal Computer (Kişisel Bilgisayar)
Kişisel bir bilgisayar IBM standartları ile uyumludur. Teknik olarak terim sadece IBM le uyumlu
olan bilgisayarları kastetse de, hemen hemen her türlü ‘kişisel’ bilgisayar da bu sınıfa girmektedir.
Pentium- Pentium II
Saniye başına düşen daha fazla bilgisayar işlemini yapmak için tasarlanmış daha hızlı ve daha
büyük CPU cihazlarıdır. Son 3-4 yılda üretilen birçok bilgisayar bu cihazı içermektedir
Dışarıdan Kullanılan Cihazlar
CPU-Ekran-Klavye-Fare gibi temel yapılandırmaya ek olarak bilgisayara bağlanan her türlü
cihazlardır. Harici hoparlörler, mikrofonlar, joystickler, yazıcılar ve tarayıcılar bunlara örnek
olarak verilebilir.
Fotoshop
Fotoshop, Adobe tarafından yayınlanan bit haritası grafik editörüdür. Ticari bit haritası imge
pazarında bir liderdir. Çoğu diğer Adobe ye ait uygulamalar gibi, Photoshop Mac OS ve Microsoft
Windows ta mevcuttur.
Yazıcı
Bilgisayar tarafından işlenen bilgilerin kâğıt çıktılarını almamızı sağlayan harici bir cihazdır.
Yaygın ev yazıcıları kağıt üzerine mürekkep püskürtürler ve bunlara püskürtmeli yazıcı denir.
Ofis ve okul yazıcıları elektrostatik kopyalama makinelerinin çalışma prensiplerinin aynını
kullanırlar. Yani, kağıda bilgileri elektrostatik şarj ve toner kartuşları kullanarak yazarlar.
Program
Bilgisayarların veri işlemelerini sağlayan karmaşık bir dizi komuttan meydana gelirler. En yaygın
programlar, kelime işlemciler, elektronik hesap tabloları, veri tabanı, çizim ve boyama, internet
araçları ve oyunları içerir. Programlar bilgisayarların insanlara yararlı olmaları için gereklidirler.
RAM: Random Access Memory ( Rastgele Erişimli Bellek)
Bilgilerin geçici olarak depolandığı hafıza türüdür. Bilgisayar kapatıldığı zaman, RAM temizlenir
yani silinir.
TEMEL PC EĞİTİMİ

Server ( Sunucu)
Kendisine bağlı bilgisayarlara hizmet veren bilgisayardır. İnternete bağlandığınız zaman,
bilgisayarınızın internet sunucusunun bilgisayarına bağlanmış olursunuz.
Bir web sitesi, ilk başlangıç dosyası home page yani ana sayfa diye adlandırılan ve belirli bir
konudaki web dosyalarından oluşan bir tür koleksiyondur. Örneğin: Birçok kişi, şirket ve
organizasyon, tek bir adresi olan web sitelerine sahiptir. Bu onların ana sayfa adresleridir. Ana
sayfa aracılığı ile, sitelerinde bulunan diğer sayfalara da ulaşabilirsiniz.Örneğin: IBM in ana sayfa
adresi http://www.ibm.com dur. ( Bu durumda, ana sayfa dosyasının gerçek dosya adı buraya
dahil edilmek zorunda değildir çünkü IBM bu dosyayı index.html olarak adlandırmıştır ve
sunucuya bu adresin aslında http://www.ibm.com/index.html olduğunu bildirmiştir.)
Yazılım
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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Asıl programın kendisidir, disk değildir. Disk donanımdır fakat diskin içerdiği program
yazılımdır. Yazılımlar görünemezler.
Vektör Grafikler
Vektör grafikleri,dijital imgelerin bir dizi komut aracılığı ile oluşturulmasıdır veya iki boyutlu/
üç boyutlu boşluklara çizgi ve şekiller yerleştiren matematiksel ifadelerdir .Fizikte, ‘vektör’ hem
miktar hem de yönü temsil eder. Vektör grafiklerinde, bir grafik sanatçısından çıkan dosya, bir
dizi vektör ifadesi olarak oluşturulur ve saklanır. Örneğin, çizgi çizimi için kullanılan her bit için
olan dosyadaki bir biti içermek yerine, vektör grafiği birleştirilmesi gereken bir dizi noktayı
tanımlar. Sonuç olarak çok daha küçük bir dosya vardır.
Virüs
Bilgisayarın veri dosyalarına kasti olarak zarar vermesi için tasarlanmış kötü niyetli programdır.
Bu programlar kendilerini kopyalamak için tasarlanabilirler ve hafızanızı kullanarak ve/veya
verilerinizi yok ederek dosyalarınıza yayılırlar. Virüsler dosyalarınızı silerken, bilgisayarın hard
diski yeniden formatlanarak ve işletim sistemi yeniden yüklenerek kurtarılabilir.
www: World Wide Web (Dünya Çapında Şebeke)
Dünya üzerinde birbirlerine bağlı bilgisayarlar ve bunun sonucunda linkler aracılığı ile birinden
diğerine atlayabildiğiniz belgeler ve dosyalar şebekesi.
Windows
Microsoft’un Microsoft Word ve Excel gibi iş uygulamaları ile birlikte yaygın olarak kullanılan
kişisel bilgisayar işletim sistemi. Birçok ev ve şirketteki bireysel kullanıcılar için ‘standart’ bir
kullanım olmuştur.
Word
Microsoft Word bir kelime işlemci programıdır. MS-DOS ile çalışan IBM PC bilgisayarları için
1983 te Richard Brodie tarafından yazılmıştır.
ZIP

Dosyaları boyut olarak küçülterek, bir bilgisayardan diğerine daha hızlı bir şekilde transfer
edilmelerini sağlayan dosya sıkıştırma metodudur.

TEMEL PC EĞİTİMİ

ORTAKLAR

1

2

3

Commercial Chamber of Trikala (Koordinatör)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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4

5

6

7

8

Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Halk Eğitim Merkezi
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Bu eğitim materyali proje ortaklarının işbirliği ile DIAN eğitim görevlileri tarafından
geliştirilmiştir.

“Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti”
TEMEL PC EĞİTİMİ
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