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AÇIKLAMALAR 
ALAN Bilişim Teknolojileri 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Dış Donanım Birimleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/35 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 
kablo bağlama teknikleri doğrultusunda dış donanım 
birimlerinin bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Giriş birimleri ve güç kablosu bağlantılarını 
yapabileceksiniz. 

2. Bağlantı kablo yönlerine göre görüntüleme birimlerinin 
bağlantısını yapabileceksiniz. 

3. Yazıcıların veri ve güç bağlantılarını yapabileceksiniz. 
4. Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam:Statik elektrikten arındırılmış ortam. 
Donanım: Klavye, fare, monitör, projeksiyon cihazı, yazıcı, 
tarayıcı, kamera, montajı tamamlanmış bilgisayar kasası. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme 
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 
değerlendirebileceksiniz. 
Öğretmeniniz, bireysel öğrenme materyalinin sonunda, 
ölçme araçları (uygulamalı faaliyetler, iş ve performans 
testleri, çoktan seçmeli / doğru-yanlış ve boşluk doldurmalı 
sorular, vb.) kullanarak kazandığınız bilgi ve becerileri ölçüp 
değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrencimiz, 
 
Bilgisayar teknolojileri sürekli değişim ve gelişim hâlindedir. Bu değişen ve gelişen 

teknolojide dış donanım birimlerinin de çeşitliği her geçen gün artmakta, bu birimlerin hızı, 
işlevselliği gibi birçok konuda değişimler meydana gelmektedir. 

 
Dış donanım birimleri olarak ilk akla gelenler monitör, fare, klavye gibi 

elemanlardır.Bunların dışında günümüz teknolojisinde harici çeşitli elemanlar ve sanal 
gerçeklik sağlayan birimler de her geçen gün artmaktadır.  

 
Bu bireysel öğrenme materyaliyle artık klavye, fare gibi standart birimlerin yanında 

yeni nesil donanım birimlerinin de neler olduğu, bağlantılarının nasıl yapılacağı ve hatta 
ilerleyen zamanlarda ne gibi değişiklikler de olabileceği hakkında fikir sahibi olacaksınız.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
Giriş birimleri ve güç kablosu bağlantılarını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Klavye ve fare türlerinin neler olduğu hakkında çeşitli kaynaklardan 

araştırmalar yapınız.  

 Aynı birimleri farklı portlar üzerinden bağlayınız, farklılıkları gözlemleyip 

bunlarla ilgili bir rapor hazırlayınız, raporu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 
1. DIŞ DONANIM BİRİMLERİ 

 
Bilgisayarın dışından görünen ve çeşitli portlarla bilgisayara bağlanabilen cihazlar dış 

donanım birimleri olarak adlandırılır. Klavye, fare, yazıcı ve monitör dış donanım 
birimlerinden bazılarıdır. 

 
1.1. Klavye 

 
Üzerinde harf, rakam ve bazı özel tuşların bulunduğu, bilgisayarı kontrol etmeye ve 

yönlendirmeye yarayan birimdir. Bilgisayardan gelen komutları anında basılan tuşlar ile 
ekrana yansıtabilir. Aynı şekilde klavyeden basılan tuşu bilgisayara ilettikten sonra anında 
eksiksiz işlem yapılmasını sağlar. 

 
1.1.1. Klavyenin Yapısı 

 
Klavye üzerindeki tuşlar aracılığıyla kullanıcılarının bilgisayara sinyaller 

göndermesini sağlar. İçinde basit bir mikroişlemci ve tampon bellek bulunur. Tuşa 
basıldığında tuşun bağlı bulunduğu elektronik devre harekete geçerek hangi tuşun basıldığını 
bilgisayara iletir. Bilgisayarda bu bilgiyi işler.  
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Resim 1.1: Klavyeninyapısı 

Kullanıcı, klavyedeki plastik tuş üzerine bastığında tuş altındaki yay ezilerek devreyi 
kapatır. Klavye içindeki mikroişlemciye iletilen sinyal kablo sayesinde bilgisayara iletilir. 
Klavye denetleyicisi porttan gelen sinyali karakter seti üzerinden RAM belleğe kopyalar. 
Klavye kesme isteği işlemciyi durumdan haberdar eder ve işlemcide gerekeni yapar. Bu 
durum kullanıcının plastik bir tuşa basması gibi basit bir işlem olarak görülse de bu işlem, 
bilgisayara 1 ve 0’lardan oluşan bir veri kümesinin iletilmesi ve ardından kümeye karşılık 
gelen karakter kodunun karakter setindeki karşılığının ekrana yansıtılmasıyla sonuçlanan 
karmaşık bir süreçtir.  

 
Resim 1.2: Klavyenin çalışma mantığı 
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1.1.2.Klavye Çeşitleri 
 
Q klavye ve F klavye (Türkçe daktilo klavyesi) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. 

Aralarındaki fark harflerin yerlerindeki değişiklikten kaynaklanmaktadır. Klavyenin hangi 
klavye tipinde olduğunu öğrenmek için tuş takımlarındaki harflerin başlangıç harfine 
bakmak yeterlidir. Harf bloğu F harfiyle başlıyorsa F klavye, Q harfiyle başlıyorsa Q 
klavyedir. 

 
 F klavye Türkçe yazım diline uygun olarak tasarlanmıştır. Türkçe bir kelimeyi 

oluşturan harflere parmakların daha kolay ulaşması mantığını içerir. 
 
 Q klavye en çok kullanılan klavye çeşididir. İngilizceye göre düzenlenmiştir Bir 

bilgisayar alırken özel olarak seçiminizi belirtmezseniz gelen klavye tipi genel 
olarak Q klavyedir. 

 
F klavye     Q klavye 

 
 

Fotoğraf 1.1: Klavye çeşitleri 

1.1.3.Klavye Bağlantı Türleri 
 
Klavyenin bilgisayara bağlanacağı portları ifade eder. Genel anlamda PS/2 ve USB 

olarak iki porttan bağlantı sağlanır. Dönüştürücüler sayesinde bu portlardan birbirlerine 
dönüştürülerek de bağlantı sağlanır.  

 
Günümüz teknolojik şartlarında artık genel olarak kablosuz klavye tipleri 

kullanılmaktadır. Bu tip sistemleri kullanmak için klavyeye verici devre, porta alıcı devre 
takılması gerekir. Kablosuz klavyelerde kasa ile haberleşme sitemlerine göre infrared 
(kızılötesi) klavye ve radyo frekanslı klavye olmak üzere ikiye ayrılır. İnfrared (kızılötesi) 
klavyelerde alıcı aygıt ile klavye, televizyon kumandalarındaki mantık gibi birbirlerini 
görmek zorundadır. Radyo frekanslı klavyelerde ise birbirlerini görme zorunluluğu yoktur. 
Büyük alanlarda bile alıcı aygıt ile klavye haberleşme sağlayabilir. 
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1.2. Fare 
 
Ekranda bulunan öğeleri seçmeyi, hareket ettirmeyi ve bunların temsil ettiği işlemleri 

yaptırmayı sağlayan birimdir. Fare modeline göre üzerinde bir veya daha fazla tuş ve 
tekerlek bulanabilir. Fare el hareketlerini mekanik, led’li optik, lazerli optik yöntemlerle 
algılayabilir. 

 
1.2.1. Bilgisayara Bağlanma Şekillerine Göre Fare Türleri 

 
Fareler bilgisayara PS/2 ve USB olmak üzere iki şekilde bağlanır. 
 

1.2.1.1. Kablolu Fareler 
 
PS/2 ve USB portlarından bilgisayara bağlanan farelerdir. Fare ile bilgisayar 

arasındaki bağlantı bir kablo yoluyla sağlanır. 
 

1.2.1.2. Kablosuz Fareler 
 
Fare ile bilgisayar arasındaki bağlantı kablosuz olarak verici ve alıcı devrelerle 

sağlanır. Alıcı devre bilgisayara USB portlarıyla bağlanır. Verici devre doğrudan doğruya bir 
bağlantı olmadığı için uzaktan kullanım kolaylığı ve portatiflik sağlar. Kablosuz fareler 
radyo dalgalı, bluetooth ve 3D fareler olmak üzere üçe ayrılır. 

 
Radyo dalgalı fareler 
 
Bu fareler iletişim için radyo dalgalarını kullanır. Kapsama alanları genel olarak 

oldukça yüksektir. 
 
 Bluetooth fareler 
 
Bu fareler, kimi bilgisayarlar ile entegre gelen bluetooth kablosuz teknolojisini 

kullanarak iletişim kurar. Standart bir protokol kullandığı için her cihazla kullanılabilir. 
 
 3D fareler 
 
Yüzük şeklinde parmağa takılan ve üç tuşa sahip olan bu aygıt, üstündeki kızılötesi 

ışık ile parmak hareketini algılamaktaydı. Ancak yeterli ve verimli bir fare olmadığı için 
yaygın olamadı. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
Aşağıda emanete sahip çıkmayla ilgili küçük bir etkinlik tasarlanmıştır. Bu etkinliği 

sınıf arkadaşlarınızla birlikte uygulayınız. 
 
Emanet Malzeme Projesi 
 
Bu projeyle her öğrenci, öğretmeninin bilgisi dâhilinde okulun bilgisayar 

laboratuvarındaki bir bilgisayar, klavye ve fare setinden sorumlu tutulacaktır. Her öğrenci 
kendi ismine ayrılmış setleri bir yıl boyunca derslerinde kullanacaktır. Sene sonunda 
setlerine hiçbir zarar gelmemiş öğrencilere sorumluluk sertifikası ve ödülleri verilecektir. 

 
 
 
 
 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-1 

 6 



 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Bir klavye ve farenin bilgisayar bağlantısını yaparak çalışmasını sağlayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Okulunuzda çalıştığınız veya 
evinizdeki bilgisayarın klavye ve 
faresini portlarından çıkartınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız. 

 Bilgisayarınızda elektrik bağlantısının 
olup olmadığını kontrol etmelisiniz.  

 Çıkardığınız klavye ve farenin bağlantı 
portlarını kontrol ederek uygun 
portlara tekrar montajını yapınız. 

 Klavye ve fareyi bağlantı tiplerine dikkat 
ederek portlara yerleştirmelisiniz. 
Yerleştirme işlemi sırasında PS/2 portuna 
yerleştiriyorsanız pinleri bükmemeye 
özen göstermelisiniz. 

 Bilgisayarınızı yeniden açarak 
parçaların çalışıp çalışmadığını kontrol 
ediniz. 

 Herhangi bir parçada çalışmama 
durumunda işlemleri dikkatli bir şekilde 
tekrar etmelisiniz. Takıldığınız durumlar 
var ise çalışma yapraklarını tekrar 
okumalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farelerin takıldığı portlardan biridir? 
A) Seri Port 
B) HDMI 
C) PS/2 
D) DVI 
E) Paralel Port 
 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kablosuz fare çeşitlerinden değildir? 
A) 3D fareler 
B) Radyo dalgalı fareler 
C) Mekanik fareler 
D) Bluetooth fareler 
E) Optik fareler 
 

3. Kablosuz fareler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır. 
B) Yalnızca PS/2 porta takılır. 
C) Yatay ve düşey kaydırıcıya serbest dönebilen topun sürtünmesi ile fare hareketi 

algılar. 
D) Kablosuz fareler çalışmak için herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz.  
E) Lazer ışınını kullanan fareler, yüzeydeki daha fazla ayrıntıyı gösterebilme 

kabiliyetine sahiptir.   
 

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kablosuz klavyede alıcı ve verici birbirini görmek zorundadır. 
B) Kablosuz klavyelerde, klavyeye verici, porta ise alıcı takılır. 
C) Kablosuz klavyeler çalışmak için bir pile ihtiyaç duyar. 
D) USB ve PS/2 bağlantı noktaları arasında dönüşüm yapılarak bağlantı yapılabilir. 
E) Yalnızca USB porta takılır. 
 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir? 
A) Yazıcı 
B) Monitör 
C) Hoparlör 
D) Projeksiyon 
E) Klavye 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
Kablo yönlerine göre görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Günümüzde kullanılan görüntüleme cihazlarının çeşitlerinin neler olduğunu 

araştırınız. Hangi cihazların bilgisayar monitörü, hangilerinin monitör olarak 

veya farklı amaçlarla da kullanıldıklarını araştırınız. 

 Görüntüleme cihazlarının nasıl bağlantı gerektirdiğini araştırınız, 

araştırmalarınızdan edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla birlikte 

uygulayınız. 

 
2. GÖRÜNTÜLEME BİRİMLERİ 

 
Ekran kartı tarafından oluşturulan görüntülerin kullanıcılara aktarılabilmesi için 

kullanılan donanım birimleridir. 
 

2.1. Monitör Türleri 
 
Bilgisayar içindeki bilgilerin kullanıcıya aktarılması için kullanılan elektronik ya da 

elektromekanik cihazlar monitör olarak isimlendirilir. 
 
Piksel:Dijital göstergelerde görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen 

en küçük birimdir.Kısaca bir görüntüyü oluşturan en küçük renk hücresidir. 
 
Çözünürlük:Bir seferde ekranda görüntülenebilen piksel sayısıdır.  
 
Dot pitch:Ekranda bulunan minik renk noktacıklarının (piksellerin) birbirine olan 

mesafesidir. Bu mesafe ne kadar az olursa o kadar iyidir. 
 
Ekran tazeleme oranı (refresh rate):Ekranın baştan aşağıya saniyede taranma 

sayısını gösterir. Başka bir deyişle ekrandaki görüntünün saniyedeki oluşturulma sayısıdır. 
Birimi Hertz’dir. 

 
Kontrast: Bir görüntüdeki en koyu renkle en açık renk arasındaki farktır. 
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Ölü pikseller: Ölü pikseller görüntü değiştiği hâlde rengi değişmeyen ekran üstündeki 
noktalardır. Özellikle LCD ekranlarda bazı pikseller özelliğini üretim aşamasında 
yitirebilmektedir. 

 
Tepki süresi: Tepki süresi bir pikselin aktif (siyah) durumdan pasif (beyaz) duruma 

geçip tekrar aktif duruma dönmesi için geçen süredir (milisaniye cinsinden). 1 saniye 1000 
ms’dir. 

 
Monitörler yapılarına göre temel olarak CRT(Cathode Ray Tube), LCD (Liquid 

Crystal Display), Plazma ve LED olmak üzere dörde ayrılır. Ancak son yıllardaki 
teknolojinin hızlı ilerleyişiyle beraber monitörlerde de çok büyük değişiklikler olmuştur. 

 
2.1.1. CRT (Cathode Ray Tube) Monitörler 

 
Elektronların tüp içinde yüksek hızla fırlatılmaları ve bu etkinin sonucunda ışık 

oluşması mantığıyla çalışan eski nesil görüntü teknolojisidir. CTR başta televizyonlar olmak 
üzere bilgisayar monitörleri dâhil birçok cihazda birincil görüntüleme teknolojisi olarak 
kullanılmıştır. Günümüzde artık nadiren kullanılan CTR görüntü teknolojisinin yerini birçok 
açıdan daha avantajlı olan LCD ve LED ekranlar almıştır. 

 
Resim 2.1: CRT iç yapısı ve bileşenleri 

2.1.1.1. CRT Monitörlerin Avantajları 
 
 Yenileme hızları diğer tüm ekranlara göre yüksektir. 
 En gerçekçi akıcılığa sahip görüntüler elde edilir. 
 İzleme cihazlarında zaman kaybı olmadığı için tercih edilir. 
 Ölü piksel olmaz. 
 Yıllarca arızalanmadan çalışabilir. 
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2.1.2. LCD (Liquid Crystal Display) 
 
Bu monitör tipine adını veren en büyük özellik görüntünün elde edilmesinde rol 

oynayan sıvı kristal yapıdır. Sıvı kristal yapı ne sıvı ne de katı denebilecek bir kıvamdadır. 
Sıvı kristal madde bu özelliği sayesinde çok az enerji uygulanarak sıvı ya da katı hâle 
getirilebilir.  

 
LCD, elektrikle kutuplanan sıvının ışığı tek fazlı geçirmesi ve önüne eklenen bir 

kutuplanma filtresi ile gözle görülebilmesi ilkesine dayanır. LCD’lerin yapılabilmesi için 
ışığın polarize edilebilmesi, sıvı kristallerin polarize edilmiş ışığı geçirebilmesi, sıvı 
kristallerin molekül diziliminin elektrik akımı ile değiştirilebilmesi ve elektriği ileten bir 
yapının olması gerekir. 

 
Resim 2.2: LCD panel 

2.1.2.1.LCD’lerin Avantajları 
 
 Nokta aralıkları görülmez. 
 Uzaktan olduğu kadar yakından da görüntüler aynı şekilde mükemmeldir. 
 Göz yormaz. 
 Daha keskin ve net görüntü sunar. 
 Enerji tüketimi azdır. 
 Dijital bağlantı çıkışı yapmayı sağlayan DVI çıkışını destekler. 
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2.1.2.2. LCD’lerin Dezavantajları 
 
 İzleme açıları dardır. En iyi izleme açısı için tam karşıdan bakılması gerekir. 

Yan açılardan bakıldığında renkler değişir, siyah kısımlar parlar. 
 Gerçek kontrast oranları düşüktür. Bu nedenle beyaz ve siyah arasındaki renk 

geçişleri iyi değildir. 
 Siyah rengi hiçbir zaman tam siyah olarak göstermez. Görüntüyü detaylı 

göstermez. Bu yüzden karanlıkta geçen filmleri izlemek keyif vermez. 
 Hareketli görüntülerde hareket eden kısımda netliğin bozulması sorunu ile 

karşılaşılabilir. 
 Plazmalara oranla çok daha az renk tonu verir. Tam olarak insan ten rengini 

yakalayamaması gibi. 
 Yüksek ışıklı ortamlarda ekranda yansıma olabilir. 
 

2.1.3. Plazma Ekranlar 
 
Plazma panellerin yapısında iki elektrot arasında yer alan xeon ve neon gazları voltaj 

uygulanarak iyonlaştırılır. Bu esnada oluşan morötesi dalga boyundaki foton parçacıkları, 
panelin foton kaplanmış olan yüzeyine çarpıp yansıyarak ekranı aydınlatır. Her piksel ayrı 
ayrı aydınlatıldığından renk derinliği ve dolayısıyla renklerdeki gerçekçilik olabilecek en üst 
seviyeye çıkar. 

 
Resim 2.3: Plazma panelin iç yapısı 
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Plazma ekranlar LCD’lerde olduğu gibi görüntülediği bütün pikselleri üç alt piksele 
ayırıp her birini RGB renkleriyle tanımlar. RGB renkleri yani kırmızı(red), yeşil(green) ve 
mavi(blue) ana renklerinden oluşur. Bu renklerin bahsettiğimiz alt piksellerde yapılan farklı 
varyasyonları sayesinde ara renkler oluşturulur. Üç rengin tam birleşimi beyaz, pikselin ışığı 
absorbe(emme-içine çekme) edip yansıtmaması ise karanlık yani siyah rengi oluşturur. 
Plazma panellerde bulunan fosfor kaplı yüzey sayesinde oluşturulan her alt piksel değişik 
oranlarda aydınlatılarak neredeyse tüm ara renkler gerçeğe yakın tonlarda görüntülenebilir. 

 
2.1.3.1. Plazma Ekranların Avantajları 

 
 Bir pikselin aydınlanması için tek bir plazma hücresinin aydınlanması yeter. 
 Siyah görüntü hücrenin sönmesi ile sağlandığı için siyah renkler gerçeğe çok 

yakındır. 
 Siyah için sönük kalan hücre enerji tasarrufu sağlar. 
 Resim kalitesi çok iyidir. 
 Hareketli görüntüler akıcıdır, çerçeve kaybı yoktur. 
 İzleme açısı 175 dereceye kadar ulaşır. 
 Görüntü üzerinde bulanıklar ya da pikseller üzerinde yansıma kayıpları 

meydana gelmez. 
 Sınırsız izleme açısı vardır. Yan açılardan dahi mükemmel netlikte izleme 

imkânı sunar. 
 LCD ve LED ekranlarda olmayan, gerçek kontrast oranına sahiptir. 
 

2.1.3.2. Plazma Ekranların Dezavantajları 
 
 Güç tüketimleri diğer ekran türlerine göre daha yüksektir. 
 Kullanım ömürleri LCD ekranlara göre daha düşüktür. 
 

2.1.4. LED Ekranlar 
 
LED panel üretimi için özel olarak üretilen çok kaliteli ledlerin bir araya gelmesi ile 

oluşturulur. Elektronik çipler tarafından kontrol edilen ledler görüntüyü oluşturur. Önceleri 
üç ledin bir araya gelmesi bir pikseli oluştururken yeni nesil ledler sayesinde her led bir 
pikseli oluşturur. 
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Resim 2.4: LED panelin iç yapısı 

2.1.4.1. LED Ekranların Avantajları 
 
 Gün ışığında verimli çalışır. 
 Dış hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde üretilir. 
 Modüler yapıları ile istenilen boyut ve çözünürlükte üretilir. 
 Renk dolgunlukları çok gelişmiştir. 
 Enerjiden büyük oranda tasarruf sağlar. 
 LCD ve FLAT’e göre daha dayanıklıdır. 
 

2.1.4.2. LED Ekranların Dezavantajları 
 
 Led ekranlar diğer ekran türlerine göre daha pahalıdır. 
 Kullanım ömürleri diğer ekran türlerine göre daha düşüktür. 
 

2.1.5. Dokunmatik Ekranlar 
 
Dokunmatik ekranların çalışma prensipleri, kullanım amaçlarına ve bulunacakları yere 

göre farklılık gösterir. Bu tür ekranlarda günümüzde kullanılan üç temel teknoloji mevcuttur: 
dirençli (rezistif) teknoloji, yüzey dalgası (surface wave) teknolojisi ve kızılötesi (infrared) 
teknolojisi. 
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2.1.5.1. Dirençli (Rezistif) Teknoloji 
 
Dokunmayı algılamak için bir nevi devre anahtarlama sistemiyle çalışır. İçi açılmış bir 

uzaktan kumanda veya hesap makinesi incelendiğinde tuşların temasını sağlamak üzere 
basınç noktalarına birbirine çok yakın iki yüzey yerleştirildiğinde ve bunların üzerine baskı 
uygulandığında temas ederek devreyi tamamladıkları görülür. Rezistif ve kapasitif 
dokunmatik ekran teknolojilerinin de dokunulan yeri algılamak için kullandıkları prensip bu 
şekildedir. 

 
Resim 2.5: Dirençli dokunmatik ekranlarda kullanılan kaplama yapısı 

Rezistif teknolojide önemli olan, öncelikle tüm ekranı basınçla çalışan bir anahtarlama 
sistemi hâline dönüştürebilmektir. Bunun için özel bir yapıya sahip kaplama, ekran üzerine 
sıkı bir şekilde yerleştirilir. Bu kaplama iki katmandan oluşur: üstte dış etkilere dayanıklı 
polyester panel, altta ise direnç özelliği gösteren panel. Üstteki panelin ön ve arka yüzeyleri 
farklı özelliklere sahiptir. Ön yüzey dış etkilere dayanıklı bir yapı sunarken, arka yüzey yarı 
iletkendir. 

 
Kapasitif dokunmatik panel, çalışma prensibinde ekranın dört tarafından da gerilim 

uygulanır ve ekran yüzeyinde elektrostatik alan oluşturulur. Ekrana yük depolayabilen bir 
iletken temas ettirildiğinde bu elektrostatik alanda oluşan değişimi algılayan bir osilatör 
vardır. Osilatörlerden toplanan veriler işlem birimine gönderilir. Buradan koordinat verisi 
haline çevrilerek sisteme aktarılır. Bu sistem başta yeni nesil cep telefonları olmak üzere pos 
sistemleri ve LCD’ler gibi birçok cihazda kullanılmaktadır. 
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2.1.5.2.Yüzey Dalgası (Surface Wave) Teknolojisi 
 
Bu teknolojide dokunmayı algılamak için nispeten daha ilginç bir prensip kullanılır.  

Çalışma mantığı ekran yüzeyini ultrasonik ses dalgalarından oluşan bir ızgarayla kaplamak 
ve olası bir dokunmanın ızgarada oluşturacağı kesintinin yerini tespit ederek konum 
belirlemek şeklindedir. 

 
Resim 2.6: Yüzey dalgalarının X eksenindeki hareketi 

2.2.5.3. Kızılötesi (İnfrared)Teknolojisi  
 
Bu teknoloji, diğerlerine oranla anlaşılması en basit teknolojidir. Kızılötesi 

teknolojisini kullanan dokunmatik ekranlarda X ve Y eksenlerine belli sayılarda kızılötesi 
diyot, bunların tam karşılarına da birer kızılötesi algılayıcı yerleştirilir. Sonra el bu ekranın 
bir yerine dokundurulduğunda, algılayıcının karşısındaki kızılötesi ışığı görmesi engellenmiş 
olur ve X-Y eksenlerindeki algılayıcılardan hangilerinin bağlantısının kesildiği bulunarak 
kesişme noktalarındaki koordinat hesaplanır. Bu teknolojiye sahip cihazlar, geniş mesafede 
dokunma algılama yeteneğine sahiptir ve direkt güneş ışığından veya sudan etkilenmez. Bu 
nedenle özellikle dev plazma ekranların dokunmatik hâle getirilmesinde tercih edilir.  

 
Infrared teknolojisi, kolay monte edilen bir çerçeve sayesinde hemen her ortama 

kolayca adapte edilebilme özelliğine sahiptir. Bu tarz bir çerçeve vitrine yerleştirilerek 
dokunmatik bir vitrin oluşturulabilir. Örneğin vitrindeki bir ürün hakkında bilgi almak 
isteyen müşteri, vitrinde o ürünün karşısına dokunarak yine vitrine yerleştirilmiş özel bir 
yazılıma sahip bilgisayar ekranından fiyat ve garanti bilgilerine ulaşabilir. 
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2.3.Görüntü Aktarım Teknolojileri 
 
Ekranlar, ekran kartlarına bağlandığına göre bağlantı noktaları arasında uyumluluk 

olması gerekir. Günümüzde çok farklı bağlantı tipleri kullanılmaktadır. Hatta ekranlardaki 
gelişmeler o kadar hızlı hâle geldi ki şuan kablosuz görüntü aktarım teknolojileri bile 
kullanılmaktadır. 

 
2.3.1. D-SUB 

 
İçinde sıralı pinler olan ikizkenar yamuk formundaki portlara verilen genel addır. 

Analog görüntü aktarım arabirimidir.VGA bağlantısı için kullanılan port D-SUB 15’tir. 

 
Fotoğraf 2.1: D-SUB(VGA)  

Bir VGA konnektörü, üç sıraya ayrılmış 15 pin içerir ve bir yamuk şekline sahiptir. 
VGA konnektörlerinde genellikle mavi renk kullanılır. 

 
2.3.2. DVI 

 
LCD ve dijital projektörler gibi cihazlardaki görüntü kalitesinin artırılması için 

tasarlanmış bir standarttır. Sıkıştırılmamış dijital video verisinin taşınmasını amaçlar.Digital 
Display Working Group tarafından analog ve dijital arayüzlerin tek konnektörde biraraya 
getirilmesi amacıyla ortaya konmuş bir sistemdir. 

 
Fotoğraf 2.2: DVI (Digital Video Interface) 
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2.2.3. HDMI 
 
Dijital cihazları birbirine yüksek bant genişliğinde bağlayabilmek için geliştirilen bir 

standarttır. HDMI bağlantısının en büyük avantajı görüntü ve sesin tek bir kablo üzerinden 
herhangi bir sıkıştırma yapılmadan iletilebilmesidir. 

 
Fotoğraf 2.3: HDMI 

5 Gbps bant genişliği ile kayıpsız olarak görüntü ve ses aktarımı sağlanabilir. 
 

2.2.4. Kablosuz Görüntü Aktarımı 
 
Farklı firmalar tarafından geliştirilen kablosuz görüntü aktarımı teknolojileri vardır. 

Genel olarak ev kullanıcılarının kişisel bilgisayarlarındaki görüntü televizyonlara aktarılır. 
Büyük çaplı kullanımlarda ise kablosuz görüntü aktarımı ile her türlü mobil platform 
üstünden (emniyet güçleri, askeri güçler, sivil araçlar, güvenlik araçları, helikopter vb.) 
kesintisiz ve yüksek çözünürlükte görüntü aktarmak mümkündür.  Araçlarına yerleştirilen 
kamera ile ekibin gördüğü her şey gerçek zamanlı olarak merkeze aktarılabilir. Kırsal ve 
dağlık bölgelerde kurulacak video aktarım sistemi ile yangın kontrolü, gözetleme vb. 
güvenlik kontrolleri yapılabilir. 

 
2.3. Projeksiyon Cihazı ve Bağlantısı 

 
Bilgisayarda oluşan görüntüyü bir ışık vasıtasıyla perde ya da düz bir zemine aktaran 

cihazlardır. Genel olarak kullanım amacı bilgisayardaki görüntünün daha büyük hâle 
getirilerek kalabalıkgruplara iletilmesini sağlar.   

 
Fotoğraf2.4: Projeksiyon cihazı 
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2.3.1. Projeksiyon Cihazı Çeşitleri 
 
Projeksiyon cihazları kendi içinde DLP, LCD ve LED olmak üzere üçe ayrılır. En sık 

tercih edilen projeksiyonlar ise LCD ve DLP olanlardır. 
 

2.3.1.1. LCD Projeksiyon 
 
LCD projeksiyon cihazlarının yapısında RGB (Red-Green-Blue) adında kırmızı, yeşil 

ve mavi renklerde üç tane camdan yapılmış LCD panel bulunur. Bu üç adet panelden geçen 
ışık dikroik prizma bir lens sayesinde duvara yansıtılır. 

 
Resim 2.7: LCD projeksiyon cihazının iç yapısı 

Buradaki dikroik (iki renkli) ayna sistemi lambanın ışığını kırmızı, yeşil ve mavi 
kısımlara ayırmak için kullanılan bir prizmadır. Bu prizma dikdörtgen bir cisim meydana 
getirir. 

 
2.3.1.2. DLP Pojeksiyon  

 
DLP (Digital Light Processing) projeksiyon cihazları, optik yarı iletken diye tabir 

edilen DMD (Digital Micromirror Device) sistemini kullanır. DMD yapısında bulunan çipler 
görüntüdeki her bir piksele karşılık görüntü oluşturmak için ışığı yansıtabilen binlerce küçük 
alüminyum ayna parçacıklarından oluşur. Aynalar hareketlidir ve aynı zamanda ayna sayısı 
çözünürlüğü belirleyen faktördür. 
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Resim 2.8: DLP projeksiyon cihazı iç yapısı 

2.3.1.3. LED Pojeksiyon  
 
Bu tipteki projeksiyon cihazlarının en önemli özelliği uzun ömürlü lambalara sahip 

olmasıdır. Bilindiği üzere her projeksiyon cihazının bir lamba ömrü vardır. LED özellikteki 
bir projeksiyon cihazı için yaklaşık 30.000 saat lamba ömrü vardır. LCD ve LED özellikteki 
projeksiyon cihazları karşılaştırıldığında LED projeksiyon cihazlarının kullanımı oldukça 
avantajlıdır. LED’de aynı zamanda küçük yapıda projektörler kullanılır. Ayrıca ısınma gibi 
bir problemi olmadığından ekstra bir fan kullanılmaz, bu nedenle boyut olarak oldukça 
küçük yapıdadır. Ancak LED projeksiyonlarının ansilümen denilen özelliği LCD’lere göre 
daha düşük düzeydedir. 

 
Projeksiyon cihazlarının karşılaştırılması 
 
DLP, LCD ve LED projeksiyonlar farklı teknolojilere sahip cihazlar olsa da temelde 

aynı görevi yapmak için tasarlanmıştır. Ancak birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları 
vardır.  

 
DLP teknolojisi oldukça yeni bir teknolojidir. Bu teknolojiye sahip projeksiyon 

cihazlarıen sık kullanılan ve tercih edilen cihazlardır. Diğer projeksiyonlara göre hafif, daha 
az arızalanan ve dayanıklı ürünlerdir. Görüntü net, çözünürlüğü yüksektir. Gerçek renk 
tonları kullanılır. Bakım sorunu yoktur. Bu nedenle uzun vadeli kullanım için daha çok tercih 
edilir. LCD, DLP’ye göre eski bir teknolojidir, bu nedenle bozulma eğilimi daha fazladır. 
DLP’nin kontrast özelliği LCD’ye göre daha üst seviyededir. 

 
DLP’ler fiyat olarak daha pahalı ürünlerdir. Bozulduğunda masrafı daha fazladır. 

Kompakt yapısı nedeniyle tamiri her servis tarafından yapılmayabilir. Gökkuşağı etkisi ve 
kaçak ışık sorunları zamanla ortaya çıkabilir. Keskin görüntü olarak LCD’ler DLP’ye göre 
daha öndedir. Kalite bakımından DLP’ler, keskinlik bakımından LCD’ler öndedir. 
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LED projeksiyon cihazlarının kullanımı pek yaygın değildir. Bunun nedeni de 
arsilümen düşüklüğüdür. 

 
2.3.2. Projeksiyon Cihazı Bağlantıları 

 
Bir projeksiyon cihazında bilgisayara bağlanmak için VGA çıkışı, televizyon ya da 

kamera gibi aygıtlara bağlamak için S-Video çıkışı, ses çıkışları, USB cihazı bağlamak için 
USB bağlantı noktası, network ortamından cihaza erişim için ethernet çıkışı, dijital 
kamera, fotoğraf makinesi gibi cihazların bağlanması için RCA Audio / Video çıkışları gibi 
pek çok çıkış bulunmaktadır.  

 
Fotoğraf 2.5: Projeksiyon cihazı bağlantı yerleri 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ KURALLAR 
Özdenetim: Bir hedefe ulaşmak için kişinin kendi davranışlarını kontrol etmesi, 

dürtülerine karşı koyabilmesi ve isteklerine bir süreliğine erteleyebilmesi, kendi kendini 
denetleyebilmesi işidir. 

Atölye çalışmalarında öğretimin yanı sıra iş disiplini, iş güvenliği, ortak çalışma 
yapabilme gibi eğitim konuları verilmeye çalışılmaktadır. Atölye çalışmalarında düzen tertip 
çok önemlidir. Bunlar hem zaman kaybını önler hem daha verimli işlerin ortaya çıkmasını 
hem iş kazalarının azalmasını hem de başarının artmasını sağlar. Bir teknik eleman 
kullandığı araç-gereç ve malzemeyi nereden alacağını bilmeli, kullandığı araç-gereci işi 
bittiğinde yerine koymalıdır. Bunun için atölye kurallarına uymalı ve bunları alışkanlık 
haline getirmelidir.  

Bu nedenle aşağıda yazan atölye kurallarına öğrencilerin uyması gerekir: 
1) Atölyeye zamanında gelinip, iş önlüğünü giyerek sıraya geçilmelidir. İş önlüğü 

bedene uygun ve önü ilikli olmalıdır. 
2) Yapılan yoklamadan sonra koşmadan, şakalaşmadan yerlerimize geçmeliyiz. 
3) Defter, kitap ve araç-gereçlerimizi tam getirmeliyiz. 
4) Yapacağımız uygulama çalışmalarına önceden hazırlanmalıyız. 
5) Devrede enerji varken kesinlikle çalışmamalı ve izinsiz enerjiyi kesinlikle 

vermemeliyiz. 
6) Kendi işimizi kendimiz yapmalı ve başkalarının işine karışmamalıyız. İşimizi başka 

birine yaptırdığımızda o işi öğrenme şansımız yoktur.  
7) Yaptığımız işi işlem basamaklarını dikkate alarak yapmalı ve anlamadığımız 

durumları öğretmenimize sormalıyız. 
8) İş güvenliği oluşturacak şekilde atölye ortamını hazırlamalı, bir kaza olması 

durumunda hemen öğretmenimize haber vermeliyiz. 
9) Araç-gereçleri usulüne uygun kullanmalıyız. 
10) İş güvenliği kuralarını iyi bilmeli ve dikkat etmeliyiz. 
11) Paydos saati geldiğinde, herkes çalıştığı yeri temizlemelidir. 
12) Kullandığımız araç-gereçleri yerlerine düzgün ve sağlam bir şekilde teslim 

etmeliyiz. 
13) Atölye temizliği için görevimiz yoksa bir köşede sessizce beklemeliyiz. 
 
Özdenetimin önemi ve eğitimi için yukarıya yazılan “Atölye Çalışmaları İçin 

Kurallar” konusu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki boşluğa görüşlerinizi yazınız. 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

İNSAN HER NE KADAR ÖZDENETİMDEN UZAK OLURSA, O KADAR 
KENDİNE VE BAŞKALARINA ZARAR VERME RİSKİ TAŞIR. BUNUN TEK YOLU 
DÜŞÜNCELERE VE DUYGULARA HÜKMETMEKTİR. 

  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ-2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek birbirinden farklı türdeki monitörlerin ve 

projeksiyon cihazlarının bağlantılarını gerçekleştiriniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayar laboratuarında sizin 
kullanımınıza ayrılmış olan bir 
bilgisayarın güç kablosunu, monitör 
bağlantısını ve takılıysa projeksiyon 
bağlantısını çıkarınız. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız. 

 Kabloları kasadan sökerken kablolara 
ve soketlere zarar vermediğinizden 
emin olmalısınız. 

 Daha önce kasadan söktüğünüz güç 
kablosunu ve monitör kablosunu 
kendilerine ait olan soketlere yerleştiriniz. 

 Eğer monitör kablosu tam olarak 
oturmuyorsa zorlamamalısınız, kablo 
pinlerine zarar verebilirsiniz. 

 Okulda bulunan bir projeksiyonun 
bağlantısını aynı kasada ve farklı 
bilgisayar kasalarında deneyiniz. 

 Aynı anda bilgisayar kasasına hem 
monitör hem de projeksiyon 
bağlanıyorsa ve aynı portları 
kullanıyorsa gerekli ek ekipmanları 
öğretmeninize danışarak tedarik 
etmelisiniz. 

 Yaptığınız tüm bağlantıları kontrol ederek 
bilgisayarı çalıştırınız. 

 Öğretmeninize danışarak 
bağlantılarınızı kontrol ettirmelisiniz. 

 Monitörün gerekli renk çözünürlük 
ayarlarını yapınız. 

 Sizin göz ayarınıza uygun ayarı 
seçmelisiniz. 

 Projeksiyonun ayarlarını yapınız.  Hitap edilecek ortamın şartlarına 
uygun ayarları yapmalısınız. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Ekrandaki en küçük noktalara ne ad verilir? 
A) Character 
B) Column 
C) Pixel 
D) Line 
E) Çözünürlük 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi monitörle ilgili değildir? 
A) İnch 
B) Pixel 
C) MByte 
D) Flat 
E) Kontrast 
 

3. “Öğretmen, derste tüm öğrencilerine sunum yapmak için kendi bilgisayar 
ekranını duvara yansıtmak istiyor.”Öğretmenin ekranı herkese gösterebilmesi için 
hangi donanım aygıtını kullanması gerekir? 
A) Tarayıcı 
B) Yazıcı 
C) Projeksiyon 
D) Fax 
E) Monitör 
 

4. Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan donanım birimlerine ne ad verilir? 
A) Monitör 
B) Klavye 
C) Fare 
D) CDROM 
E) Kulaklık 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi LCD panellerinin çalışma prensibinin temel özelliklerinden 
değildir? 
A) Işık polarize edilebilir.  
B) Sıvı kristaller polarize edilmiş ışığı geçirebilme özelliğine sahiptir. 
C) Sıvı kristallerin molekül dizilimleri elektrik akımı ile değiştirilebilir. 
D) Işık elektron tabancasından sağlanır. 
E) İçinde sıvı kristal barındırır. 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Monitörler için çözünürlük nedir? 
A) Birim alandaki piksel miktarı 
B) Noktalar arası uzaklık mesafesi 
C) Gösterilebilecek renk sayısı 
D) Ekranın fiziksel boyutları 
E) İçinde sıvı kristal miktarı 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon cihazının çıkışlarından değildir? 
A) VGA 
B) S Video 
C) HDMI 
D) Scart 
E) RCA Audio/Video 

 
8. Projeksiyon seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez? 

A) Çözünürlük 
B) Lambanın parlaklığı 
C) Lambanın ömrü 
D) Lambanın sıcaklığı 
E) Arsilümen 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 
 

 26 



 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
Yazıcıların veri ve güç bağlantılarını yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Piyasada bulunan yazıcıların çeşitlerini araştırıp marka ve model özelliklerini 

öğreniniz. 

 “Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre hangi tip yazıcıları seçmeleri gerekir?” 

sorusunun cevabı olabilecek bir araştırma yaparak sınıfınızda tartışınız. 

 
3. YAZICILAR (PRINTER) 

 
Bilgisayarda hazırlanan her türlü belgenin kâğıt üzerine aktarılmasını sağlayan 

donanım birimidir. Yazıcılar bilgisayarın çıkış birimlerindendir. Bilgisayara LPT ve USB ile 
bağlanabildiği gibi ağ bağlantısı üzerinden kablolu ve kablosuz olarak da 
bağlanabilmektedir.   

 
3.1. Yazıcı Çeşitleri 

 
Yazıcılar basımda kullandıkları teknolojiye göre temel olarak nokta vuruşlu, 

mürekkep püskürtmeli, lazerli yazıcılar olarak sınıflandırılır. Gelişen teknolojiyle birlikte 
artık 3D yazıcılar da kullanılır fakat fiyatı yüksektir. 

 
3.1.1.Nokta Vuruşlu Yazıcılar 

 
İsminden de anlaşılacağı gibi bu yazıcılar baskı işlemi için mürekkep emzirilmiş 

kumaşa iğnelerin vuruş yapması prensibine dayanır. Bu prensip aynı zamanda daktilolarda 
kullanılan tekniğe benzer. Her bir baskı iğnesi basılmak istenen görüntüyü oluşturan 
karakterleri basar. Nokta vuruşlu yazıcılarda kullanılan iğne sayısı arttıkça çözünürlük de 
artar. 

 
Bu yazıcılarda hız cps (Character Per Seconds) yani saniyede basılan karakter sayısı 

ile ölçülür. 
 
 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Nokta vuruşlu yazıcı 

Günümüzde çok yaygın kullanım alanı olmamakla birlikte muhasebe kayıtlarının 
basılması gibi bazı işlerde hâlen kullanılmaktadır. 

 
3.1.2.Mürekkep Püskürtmeli (InkJet)Yazıcılar 

 
Bu yazıcıların çalışma prensibi genel olarak mürekkep ucundan baskı yapılan kâğıda 

yatay olarak hareket eden kafa yardımıyla püskürtülür. Baskı kafası soldan sağa doğru hızlı 
bir şekilde (saniyede ortalama iki defa )kâğıt üzerinde gidip gelir. Baskı kafası bu şekilde 
çizgiler halinde istenen basım işlemini gerçekleştirirken ayrı bir motor, kâğıdı hareket 
ettirir.Böylece yeni çizgiler oluştukça sayfanın sonuna yaklaşılır. 

 
Resim 3.2: Mürekkep püskürtmeli yazıcı 

Diğer yazıcı çeşitlerine göre oldukça sessiz çalışır ve daha küçük yapılarda olabilir. 
Kullanılan püskürtme yöntemine göre piezoelektrik, ısıl ve sürekli gibi türleri bulunur. 
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar günümüzde daha çok fotoğraf ve renkli basım işlemlerinde 
tercih edilen bir yazıcı çeşididir. 

 
Aynı zamanda All in One  da denen çok özellikli İnk Jet modellerinde tarama, fax, 

fotokopi gibi işlemlerde gerçekleştirilebilir. Bu tür yazıcılarda cihaz ucuz, kartuş pahalıdır. 
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3.1.3. Lazer Yazıcılar 
 
Bu yazıcıların çalışma prensiplerinde ilk olarak lazer ışınları elektrikle yüklü bir 

fotoreseptörü uyarır. Sayfanın beyaz bölgeleri için fotoreseptör yükünü boşaltırken siyah 
bölgeleri için yüklü olarak kalır. Fotoreseptörler bu anlamda kızılötesi diyotlara benzer. 

 
Resim 3.3: Lazer yazıcı 

Lazer kontrol birimi basılacak sayfa hakkında bilgiyi lazer tarama ünitesine gönderir. 
Lazer tarama ünitesi de bu bilgiyi içeren lazer ışınını fotoreseptöre gönderirken basılacak 
sayfada açık ve koyu renkli bölgelere göre farklı elektro statik profiller çizilmesini sağlar. 
Böylece basılacak sayfanın elektrostatik bir görüntüsü oluşturulur. Sayfanın hangi 
bölgelerinin koyu, hangi bölgelerinin açık renkli olduğu böylece belirlendikten sonra 
fotoreseptör tonerden uygun bölgeler için gerekli mürekkebi çeker ve baskı işlemi 
gerçekleşir. 

 
3.1.4. 3D Yazıcılar 

 
3D printer, katmanlı üretim (additive manufacturing) olarak kabul edilebilecek bir 

teknolojidir. Bu teknolojiyle bilgisayarda hazırlanan 3D modelleri sıfırdan üretebilmek 
mümkündür. Başka bir ifadeyle bir cismi, hiçbir atık vb. olmadan katı olarak yeniden 
üretebilen bir teknolojidir.  

 
İlk olarak üretilecek ürünün 3D tasarım programları (CAD) veya 3D tarama 

sistemlerince bilgisayar verileri oluşturulur. Tasarım oluşturulduktan sonra model genelde 
STL dosya formatına çevrilir ve 3D baskı aşamasına geçilir. 
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Resim 3.4: 3D yazıcı 

3D baskı aşamasında belli başlı teknikler ile üretim gerçekleştirilir ve son düzeltmeler 
yapılarak ürün tamamlanır. Üretimin tamamlanması ise oldukça kısa sürede gerçekleşir. Bir 
insanın günlerce uğraşıp yapabileceği ürün 3D printer sayesinde bir kaç saatte ve hatasız 
yapılabilir. 

 
3.2. Yazıcıların Bağlantıları 

 
Yazıcıların çoğunluğu bilgisayara genel olarak iki port üzerinden bağlanır. Bunlar 

LPT portu ve USB portlarıdır. Günümüzdeki yazıcılarda USB bağlantısının yanında ağ 
bağlantıları da mevcuttur. Bu tip yazıcılar ağa RJ45 standartlarını destekleyen ağ 
kablolarıyla bağlanır. Kablosuz bağlantı özelliğine sahip yazıcılar, ağ sistemine kablosuz 
olarak bağlanır. 

 
Ağa bağlı yazıcının birden çok bilgisayar tarafından kullanılabilmesi,USB 

bağlantısıyla bağlanan yazıcıdaki gibi yazıcının yazdırma işlemini yapabilmesi için bağlı 
olduğu bilgisayarın kapatılmaması zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. 

 
3.3. Yazıcılarla İlgili Kavramlar 

 
Yazıcı seçimi yapılmadan önce bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken bazı kavramlar 

vardır. Bu kavramlara aşağıda kısaca değinilmiştir. 
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3.3.1.Çözünürlük 
 
Birim alana bırakılabilecek nokta sayısını gösterir. Birimi inç başına düşen nokta 

sayısıdır (dpi). Çok olması baskı kalitesini artırır. Örneğin 600x600dpi. 
 
En uygun yazıcının seçilebilmesi için belirli ölçütlerin göz önüne alınması gerekir. 
 

Özellik Nokta Vuruşlu Mürekkep Püskürtmeli Lazerli 
Yazdırma Hızı Yavaş Orta Hızlı 
Yazıcı Maliyeti Çok pahalı Ucuz Orta 

Sayfa Yazdırma Maliyeti Çok ucuz Pahalı Ucuz 
Sesli Çalışma Çok Orta Az 

Kullanım Ömrü Uzun Kısa Orta 
Fotoğraf Kalitesi Kötü İyi Orta 

Tablo 3.1: Yazıcıların karşılaştırılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu uygulama faaliyetini tamamladığınızda bir yazıcının kurulumunu bilgisayarınıza 

yapabilecek ve istediğiniz zaman baskı alabileceksiniz.  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayar laboratuvarında bulunan 
yazıcı tiplerinin neler olduğunu 
belirleyip ağ bağlantısı yapılabilecek 
bir yazıcıyı seçiniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız. 

 Yazıcının düz bir zemin üzerine 
yerleştirildiğinden emin olmalısınız. 

 Elinizde hazır halde bulanan bir ağ 
kablosu varsa yazıcının uygun portuna 
kabloyu takınız. 

 Hazır bir kablonuz yok ise bir ağ 
kablosu hazırlayınız. 

 Kablonuzu hazır ise porta düzgün 
yerleştirmeye özen göstermelisiniz. 

 Kabloyu baştan hazırlıyorsanız düzgün ve 
çalışır halde hazırladığınızdan emin 
olmalısınız. 

 Yazıcının ve bilgisayarın gerekli güç 
beslemelerini takarak bilgisayarı 
çalıştırınız. 

 Kabloların düzgün takıldığından emin 
olmalısınız. 

 Yazıcının gerekli ağ ayarlamalarını 
öğretmeninizden yardım alarak 
gerçekleştiriniz. 

 Yapılan ayarların doğruluğundan emin 
olmalısınız. 

 Bilgisayarda kayıtlı bir belgenin 
yazdırılmasını sağlayınız. 

 Yazıcınızda kâğıt olup olmadığını kontrol 
etmelisiniz. 

 
 
 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Yazıcılar için çözünürlük kavramı ne anlama gelir? 
A) Dakikada sayfa yazdırma sayısı 
B) Birim alana bırakılacak nokta sayısı 
C) Yazıcının kâğıt genişliği 
D) Yazıcının basabildiği renk oranı 
E) Birim sayfa başına düşen maliyet 
 

2. Lazer yazıcılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) En hızlı yazıcı türüdür. 
B) Siyah beyaz ve renkli yazdırma olanağı sağlar. 
C) Yazı ve resim baskısı için kullanılabilir. 
D) Birim sayfa başına düşen maliyeti çok yüksektir. 
E) Toner bittiğinde tekrar tekrar doldurulabilir. 
 

3. Aşağıda verilen yazıcı türlerinden hangisi ağ yazıcısı olarak kullanılamaz? 
A) 3D yazıcılar 
B) Renkli lazer yazıcılar 
C) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
D) Nokta vuruşlu yazıcılar  
E) Siyah beyaz lazer yazıcılar 
 

4. Satın alma maliyeti göz önüne alındığında hangi yazıcı türü diğerlerine oranla daha 
uygun fiyatlıdır? 
A) 3D yazıcılar  
B) Renkli lazer yazıcılar 
C) Mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
D) Nokta vuruşlu yazıcılar 
E) Siyah beyaz lazer yazıcılar 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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5. Bilgisayarda yapılan bir çizimin aynı oranda maket kopyasını oluşturan yazıcı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3D yazıcı  
B) Renkli lazer yazıcı 
C) Mürekkep püskürtmeli yazıcı 
D) Siyah beyaz lazer yazıcı 
E) Nokta vuruşlu yazıcı 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 
Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapabileceksiniz. 
 
 

 
 
 Görüntü işleme cihazlarının neler olduğunu araştırınız. 

 Sahip olduğunuz görüntü işleme cihazlarının marka ve modellerine göre 

özelliklerini araştırıp sınıfta bir sunum yapınız. 

 
4. GÖRÜNTÜ İŞLEME CİHAZLARI 

 
Günümüzde kullanılan birçok görüntü işleme cihazı vardır. En yaygın olarak 

kullanılanlar tarayıcılar ve kameralardır. Ancak teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesiyle 
birlikte sanal gerçeklik cihazları da (3D gözlükler gibi) hayatımıza girmiştir.  

 
4.1. Tarayıcılar 

 
İçlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan 

bilgiyi sayısal bilgiye çeviren ve yazılım aracılığıyla elde edilen sayısal bilgiyi sıkıştırılmış 
resim türü olan JPEG ya da başka bir türe çeviren cihazlardır. 

 
Resim 4.1: Tarayıcının çalışması 

Tarayıcıların bir önemli özelliği de OCR (Optical Character Recognition) denen 
yazılım tekniğiyle karakterlerin de taranıp bir metin dosyası olarak kaydedilmesini 
sağlamasıdır. 

 
  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

 

ARAŞTIRMA 
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Tarayıcılar,  dokümanın ince bir satır hâlinde ışıklandırılıp yansıyan ışığın 
algılanması prensibi ile çalışır. Algılanan ışık seviyeleri sensör tarafından gerilime 
dönüştürülerek ADC üzerinden sayısala çevrilip bilgisayara aktarılır. Burada sensörün 
boyutları ve ADC’nin çözünürlüğü taranan materyalin kalitesi açısından önemlidir. Işık 
kaynağı doğrusal ve tek boyutlu bir yapıya sahiptir. Tarayıcının içinde CCD optik algılayıcı, 
yansıyan ışığı CCD üzerine toplayan lens, yansıyan ışığı CCD üzerine taşıyan aynalar ve 
tüm bu sistemi yatay düzlemde ileri geri hareket ettiren step (adım) motor bulunur. 

 
Resim 4.2: Tarayıcının iç yapısı 

4.1.1. Tarayıcı Çeşitleri 
 
Tarayıcılar değişik türlerde karşımıza çıkabilir.  El tarayıcıları, düz yataklı tarayıcılar 

ve tamburlu tarayıcılar bunlardan bazılarıdır. Genel olarak çok fonksiyonlu yazıcılarda 
tümleşik olarak bulunan tarayıcılar ve A4 boyutundaki belgeleri tararken kullanılan düz 
yataklı tarayıcılar yaygın olarak kullanılır. 

 
4.1.2. Tarayıcı Bağlantıları 

 
Tarayıcıların hangi bağlantı noktası üzerinden bilgisayara bağlandığı, verilerin 

tarandıktan sonra bilgisayara gönderilmesi aşamasında önemlidir. Bağlantı noktasının bant 
genişliği ne kadar yüksekse aktarım o kadar hızlı gerçekleşir. Günümüzde paralel port, SCSI, 
USB ve firewire arayüzüne sahip tarayıcılar bulunur.  
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4.2. Kameralar 
 
Kameralar dijital kameralar, dijital fotoğraf makineleri, bilgisayar kameraları olmak 

üzere çeşitlenir. Bu cihazların ortak özelliği görüntüleri yakalayıp bilgisayar ortamına 
aktarabilmeleridir. Dijital fotoğraf makineleri anlık görüntüyü yakalayıp saklarken kameralar 
ve bilgisayar kameraları (webcam) belirli bir süredeki görüntü akışını olduğu gibi kaydetme 
özelliğine sahiptir.  

 
Bu cihazlarda en önemli unsurlar çözünürlük, genişleme yuvaları, yakınlaştırma 

özelliği(zoom) ve diyaframdır. Kısaca bu özelliklerden bahsedecek olursak; 
 
Çözünürlük, her karede kaç piksel olduğunu gösteren bu değer çekilen fotoğrafın 

kalitesini belirler. Çözünürlük değerinin yüksekliği kaliteyi artıracaktır ancak fotoğrafın 
hafızada kapladığı alanı da artıracaktır. Çözünürlük değerleri sensör tipinin çözünürlük 
değerleridir. 

 
Genişleme yuvaları, genişleme kartlarının takıldığı (hafıza kartı) yerlerdir. Dijital 

kameraların çözünürlükleri yüksek fakat iç hafızaları düşük olduğundan fotoğraf çekme 
kapasiteleri tamamen hafıza kartlarına bağlıdır. 

 
Yakınlaşma özelliği, optik zoom ve dijital zoom olmak üzere ikiye ayrılır. Optik 

zoom mercekle yapılan yakınlaştırmadır. Yani görüntüde bozulmaya sebep olmaz. Dijital 
zoom ise görüntüde bozulmaya neden olur. Çünkü çekilen görüntüye dijital yakınlaştırma 
yapar. Önemli olan optik zoomdur. 25x optik zoomun anlamı, görüntüyü 25 kat 
yakınlaştırmasıdır. 

 
Diyafram, objeden yansıyan ışınların ne kadar yoğunlukta ve şiddette düşeceğini 

belirleyen sistemdir. Diyafram, ışığın yoğunluğunu ve net alan derinliğini kontrol eder ve iki 
temel fonksiyonu vardır.  

 
4.3. Sanal Gerçeklik 

 
Gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesi olarak tanımlanır. 

Sanal gerçeklikte esas amaçlanan nokta, sanal gerçeklik kaskı takıldığında kaskta (yada 
gözlükte) bulunan ortama adapte olup gerçekte bulunulan ortamın unutulmasıdır. 
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Teknik olarak sanal gerçeklik terimi, bireylerin orada olma hissini yaşadığı bilgisayar 
kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için kullanılır. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri (kasklı ekran 
vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dâhil olur. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının 
gerçeklikle bağlantısı kopar ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini 
yaşar. Kullanıcıların bu deneyimi gerçekten yaşayabilmesi için sanal 
gerçeklik tasarımlarının kusursuz olması gerekir; aksi takdirde yaratılan zayıf gerçeklik hissi 
kullanıcının bu deneyimi tam olarak yaşayamamasına sebep olur. 

 
Fotoğraf4.1:Sanal gerçeklik gözlüğü 

Sanal gerçeklik ortamları, katılımcı üzerinde yarattığı gerçeklik hissi yoğunluğuna 
(seviyesine) göre farklılıklar gösterir. Sanal gerçeklik ortamları genelde başa takılan bir kask 
ya da gözlük ile oluşturulur. Bazı durumlarda sanal gerçeklik gözlüğünü destekleyici 
aksesuarlar da olabilir. 

 
4.3.1.Kısmi Katılımlı Ortamlar 

 
Birtakım fiziksel unsur ve sanal imgelerin bir arada kullanılmasını gerektiren bu 

ortam, katılımcıya, gerçek dünya ile ilişkisini bütünüyle koparmadan bir gerçeklik hissi 
yaşatır. Bu ortama uçuş simülatörlerini örnek gösterebiliriz. Uçuş simülatörlerinde, geniş bir 
ekrandan yansıtılan sanal imgeler ve pilot kabini gibi fiziksel unsurlar bulunur. Katılımcı, bu 
ortamda herhangi bir sanal gerçeklik cihazı (kasklı ekran ya da eldiven vb.) kullanmaya 
ihtiyaç duymaz. 

 
4.3.2.CAVE- Tam Katılımlı Ortamlar 

 
CAVE, “Computer Assisted Virtual Environment / Bilgisayar Destekli Sanal 

Ortam” için kullanılan bir kısaltmadır. Bu ortamda, katılımcının tüm duyusal algılarına hitap 
edilir ve katılımcının net bir ifadeyle kendinden geçmesi hedeflenir. Farklı amaçlar için 
değişik kurulumlara rastlansa bile tipik bir Cave sistemi;  duvar ve zemin projeksiyonu, 
farklı açılardan ses/müzik yayını yapan hoparlörler ve algılayıcılardan oluşur. Kasklı ekran 
(Head-Mounted Display/HMD) ve dermal-dokunsal  algı cihazı (joystick, eldiven vb.) gibi 
çevre birimleri, katılımcının bu ortam ile bütünüyle etkileşime girmesine yardımcı olur. 
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Fotoğraf4.2:Sanal gerçeklik hissi yaratan ortam 

Fotoğrafta, durulan konumun algılanmasını sağlayan bir platform, kişiyi başka bir 
ortama adapte eden bir  gözlük ve bulunulan ortamda ateş etmeyi sağlayan bir silah olduğu 
görülmektedir. Böylece sanal gerçeklik hissi artırılmaktadır. Kişiyi kaskta görülen ortama 
daha çok adapte etmek için her şey kullanılabilir. Ateş edildiği anda ortama barut kokusunun 
salınması da sanal gerçekliği artıracaktır. 

 
4.3.3.Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanım Alanları 

 
Sanal gerçekliğin gelecekte hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması 

beklenmektedir. Şu anda birçok simülasyon ortamında sanal gerçeklik kaskları 
kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisi eğitim, sağlık, seyahat, endüstri, oyun gibi 
birçok alanda kullanılmaya başlandı ve daha da etkin bir şekilde kullanımı artmaktadır.  

 
4.3.3.1.Eğitim 

 
Günümüzde eğitim alanı, ülkemizde de örneklerine rastladığımız, uzaktan eğitim 

imkânı sağlayan öğrenim merkezlerinin artmasıyla geleneksel öğretim metotlarının dışına 
çıkmaya başladı. 
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Gelişen teknoloji öğrencilerin karmaşık içerikli konuları, sanal gerçeklik cihazları 
aracılığıyla eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmelerini sağlar. Öğrenciler bu ortamdaki 
nesneler ile etkileşime geçip onlar hakkında daha çok şey öğrenebilir. 

 
Örneğin öğrenciler, tarih dersinde öğretmenin anlattıklarını dinlerken aynı anda 

mekânları sanal gerçeklik sayesinde dolaşabilecektir. Bu sayede konuyu anlama ve öğrenme 
oranı artacaktır. 

 
4.3.3.2.Tıp ve Sağlık 

 
Sanal gerçekliğin kullanılabileceği alanlardan bir diğeri de sağlıktır. Bu teknoloji 

sayesinde yaratılan sanal ameliyat simülasyonları, tıp öğrenimi gören öğrencilerin pratik 
kazanmasına olanak sağlayabilir.  

 
Sanal gerçeklik teknolojisi, fobik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaya 

başlamıştır. Fobik rahatsızlıkları olan kişiler sorunlarının kaynağına inmekten kaçınabilir. 
Fobinin tedavisinde korkuyla yüzleşmek önemlidir. Aerofobisi (uçuş korkusu) olan birinin 
tedavisindeonu uçağa bindirerek korkusuyla yüzleştirmek yerine sanal gerçeklik gözlüğüyle 
ona uçuş deneyimi yaşatmak etkili olabilmektedir. 

 
4.3.3.3. Spor 

 
Sanal gerçeklik golf, atletizm, kayak, tenis, futbol gibi birçok spor dalında sporculara 

antrenman desteği sunar. 
 
Sporcu, bu sistemle tekniğini geliştirebilir, zayıf yanlarını belirleyip antrenman 

düzenini bu verilere göre ayarlayabilir. Örneğin bireysel takiplerde daha hızlı olmak isteyen 
bir parkur bisikletçisi ve vuruşunu geliştirmek isteyen bir golf oyuncusu rahatlıkla bu 
teknolojiden faydalanabilir. 

 
4.3.3.4.İnşaat 

 
Bu teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biri de inşaat 

endüstrisidir. Satın alınacak ev, sanal gerçeklik sayesinde henüz betonu atılmamışken 
gezilebilir. 

 
Bu teknolojiyi, ilerlemesiyle birlikte tüm sektörler etkin olarak kullanabilir. Akla 

gelebilecek her sektöre uyarlamak mümkündür.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen yönergeleri uyguladığınızda bilgisayarınıza bir tarayıcıyı 

bağlayabileceksiniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayar laboratuvarınızdaki 
tarayıcının özelliklerini araştırınız. 

 Tarayıcının özelliklerine göre bağlantı 
kablolarını hazır ediniz. 

 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
almalısınız. 

 Tarayıcının düz bir zemin üzerine 
yerleştirildiğinden emin olmalısınız. 

 Elinizdeki kablonun tarayıcıya ve 
bilgisayara yapılması gereken 
bağlantılarını gerçekleştiriniz. 

 Kablonun uygun portlara 
yerleştirildiğinden emin olmalısınız. 

 Tarayıcının ve bilgisayarın gerekli güç 
beslemelerini takarak bilgisayarı 
çalıştırınız. 

 Kabloların düzgün takıldığından emin 
olmalısınız. 

 Gerekli tarayıcı ayarlarını 
gerçekleştiriniz. 

 Yapılan ayarların doğruluğundan emin 
olmak için öğretmeninize danışmalısınız. 

 Elinizde bulunan bir belgenin taranıp 
bilgisayara aktarılmasını sağlayınız. 

 Belgenin tarayıcı ekranına düzgün 
yerleştirildiğinden emin olmalısınız. 

 
 
 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir tarayıcının fiziksel özelliklerinden değildir? 
A) Bit derinliği 
B) İnterpolitan 
C) Çözünürlük 
D) Adım motor hassasiyeti 
E) Sensör 
 

2. Aşağıdakilerden hangisine veri kaydedilemez? 
A) HDD 
B) CD-R 
C) Tarayıcı 
D) Flash Bellek 
E) CD-RW 
 

3. Aşağıda verilenlerden hangisi giriş birimidir? 
A) Tarayıcı 
B) Renkli lazer yazıcılar 
C) Monitör 
D) HDD 
E) Projeksiyon 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı türü değildir? 
A) 3D yazıcılar  
B) Renkli lazer 
C) Mürekkep püskürtmeliler 
D) Nokta vuruşlular 
E) Tarayıcılar 
 

5. Kâğıtta bulunan bilgi, resim, grafik gibi unsurların bilgisayara aktarılmasını sağlayan 
cihazlar nelerdir? 
A) 3D yazıcılar 
B) Projeksiyon 
C) Kameralar 
D) Tarayıcılar 
E) Nokta vuruşlu yazıcılar 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi dijital bir kayıt ortamı değildir? 
A) Hi8 
B) Hdv 
C) VHS 
D) Adım motor hassasiyeti 
E) Mini Dvd 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri doğru kelimelerle doldurunuz. 
 

7. Yüksek kalitede hareketli dijital video kaydı yapabilen cihazlara………………denir. 
 

8. İçindeki özel düzenek yardımıyla nesnelerin optik olarak izlemlerini alan, bu bilgileri 
özel yazılım sayesinde sayısal verilere çevirerek bilgisayar ortamında kullanılmasını 
sağlayan cihazlara……………..denir. 
 

9. Gelişen teknolojilerle birlikte o ortamda bulunulmadığı hâlde ortamın içindeymiş gibi 
hissedilmesini sağlayan cihazlara…………….denir. 
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru Modül Değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu bireysel öğrenme materyali kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti 
koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   
2. Klavyenizi kasanızın arkasında bulunan doğru porta takabiliyor 

musunuz? 
  

3. Farenizi kasanızın arkasında bulunan doğru porta takabiliyor 
musunuz? 

  

4. Bilgisayarınızın monitörünü uygun porta takıp sorunsuz görüntü 
elde edebiliyor musunuz? 

  

5. Projeksiyon cihazını bilgisayarınıza bağlayıp sorunsuz görüntü 
elde edebiliyor musunuz? 

  

6. Aynı anda monitör ve projeksiyon cihazını kullanmak isteseniz bu 
iki cihazdan da sağlıklı görüntünün nasıl alınacağını biliyor 
musunuz? 

  

7. Aldığınız yazıcının bilgisayarınıza bağlantılarını sorunsuz bir 
şekilde gerçekleştirebiliyor musunuz? 

  

8. Yazıcı bağlantılarını oluşturduktan sonra çıktı alabiliyor musunuz?   
9. Herhangi bir bilgisayara tarayıcı montajını gerçekleştirebiliyor 

musunuz? 
  

10. Tarayıcı bağlantılarını oluşturduktan sonra bir belgenin bilgisayar 
ortamına aktarılmasını sağlayabiliyor musunuz? 

  

11. Bilgisayarınıza dijital kamera bağlantılarını yapabilir misiniz?   
 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
Evetise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 
2 E 
3 A 
4 A 
5 E 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 
1 C 
2 C 
3 C 
4 A 
5 D 
6 A 
7 D 
8 D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 B 
2 D 
3 D 
4 C 
5 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 
2 C 
3 A 
4 E 
5 D 
6 A 
7 kamera 
8 tarayıcı 
9 3D gözlük 

CEVAP ANAHTARLARI 
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