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GİRİŞ 

Teknoloji  çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bilgisayarın geçmişine baktığımızda, 

geçmişinin çok eski zamanlara dayanmadığını görürüz.20.yy en önemli buluşu sayılan 

bilgisayarlar teknolojinin gelişmesi ve bunun sayesinde bilgisayar fiyatlarının düşmesiyle 

birlikte günlük yaşantımızın her alanına girmeye başlamışdır.Bilgisayarlar önceleri belirli 

amaçlarla kullanılırken, zaman içerisinde boyutlarının küçültülmesi ve fiyatlarının ucuzlaması 

sonucunda her alanda kulanılır olmuştur.Bilgisayarla hayatımızın her  aşamasında karşı 

karşıya gelmekteyiz.Bazen işlerimizi kolaylaştırmış,bazen ise bize  hoş vakit geçirme imkanı 

sunmuştur. Yaşamımızın vaz  geçilmez bir parçası olan bilgisayarların günümüze kadar geliş 

sürecini incelemek istedik. 

BİLGİSAYAR NEDİR? 

Bilgisayar ile ilgili çeşitli tanımlar yapılmıştır. 

 Bilgisayar; kendine önceden yüklenmiş program gereğince çeşitli bilgileri-verileri 

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

işlemler yapan; çok hızlı çalışan elektronik bir cihazdır.
i
 

 Bilgisayar, veri dediğimiz girdiyi işleyip çıktı adı verilen bilgiye dönüştüren 

makinedir.
ii
 

  Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen 

ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen. Sakladığı bilgilere istenildiğinde 

ulaşılabilen elektronik bir makinedir. 
iii

 

 Bilgisayar kısaca verileri işleyen sistemdir. 

 Giriş birimleri ile dış dünyadan aldıkları veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal 

işlemler 

yaparak işleyen ve bu işlenmiş bilgileri çıkış birimleri ile bize ileten , donanım 

(Hardware) 

ve yazılım (software) dan oluşan elektronik bir makine dır.
iv

 

Bilgisayar bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir. 

Bilgisayar işlem yaparken hızlıdır,yorulmaz, sıkılmaz. 
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BİLGİSAYARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

- Elektronik ve mekanik parçalardan oluşur. 

- İstenildiği kadar veriyi istenildiği süre saklayarak, istenildiği şekilde kullanıcıya 

  verebilir. 

- Önceden tasarlanmış programlar ile neyi, nasıl, yapacağına karar verebilir, 

  karşılaştırma yapabilir. 

-Matematiksel ve mantıksal işlemleri hızlı bir şekilde yerine getirir. 

- İnternetin getirdiği olanaklar ile insanlar arasında etkileşimi sağlar. 

- İnsan tarafından yönlendirilebilen elektronik bir araçtır. 

 

Kendisine verilen komutlar doğrultusunda verileri çok hızlı bir şekilde işleyen 

makinelerdir. Fiziksel yapısı genel anlamda elektroniktir.Elektronik olmayan bileşenlere de 

sahiptir. Örneğin sabit disk elektroniğin yanında, hem mekanik hem de elektromekanik 

yapıdan oluşmaktadır.   Bilgisayarın elektronik ve elektromekanik kısmına 

donanım(hardware) adı verilir. Donanım üzerinde, bir işi yapmak üzere hazırlanmış komutları 

içeren, program parçaları çalışır. Bu programlara yazılım(software) denilir. Bu yazılım 

parçaları kullanıcı ile donanım arasında işleri kotarır. Günümüzde bilgisayar yazılımları, 

bilgisayardaki temel işlevleri çocukların dahi kullanabilmesine imkan verir derecede 

gelişmişlerdir. 

 

DONANIMI (HARDWARE) 

Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, 

Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı gibi. Bir kişisel bilgisayarın 

temel donanım birimleri kasa adı verilen fiziksel donanımın içerisine monte edilebilir. 

YAZILIMI (SOFTWARE) 

Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle 

tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar. Örneğin: Kelime işlem 

(Microsoft Word) programları kullanıcıların yazı yazması için kullanılır. Programlama dilleri 

gibi. 

 

Bir bilgisayarda verimli çalışmanın koşulu uygun donanıma uygun yazılımdır. Günümüz 

teknolojisine ait bir bilgisayar ile çalışırken kullanılan programlar yıllar öncesine ait ise 

yazılım 

gelişmelerine ayak uyduramamışız demektir. Tersine bir durum yani günümüze ait bir yazılım 

için mutlaka yeni bir bilgisayar gerekmektedir. Eski bilgisayarımızla sadece onun üretildiği 

döneme ait yazılımları verimli kullanabiliriz. Donanım teknolojisindeki gelişmeler 

yazılımların 

daha çok işlevinin olmasının sağlar, yazılım sektöründeki gelişmeler ise daha iyi bir 

donanıma ortam yaratır kısaca hem donanım hem de yazılım sektörü sürekli birbirlerinin 

sınırlarını zorlarlar.
v
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BİLGİSAYAR NASIL ÇALIŞIR? 

Bilgisayarın gelişiminde şu 4 unsur hiç değişmemiştir. 

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

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

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

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

Giriş Birimi: Bilgisayara dış ortamdan veri girilmesini sağlayan birimlerdir. 

 

Çıkış Birimi: Bilgisayar ortamındaki verilerin dış ortama aktarılmasını sağlayan birimlerdir. 

 

Merkezi İşlem Birimi (CPU): Bilgisayarın beynidir. Bilgisayar içindeki bütün işlemler 

CPU‟da yapılır. Yani giriş biriminden girilen veriler merkezi işlem birimi içinde işlenir ve 

çıkış 

birimine aktarılır. 

 

Bellek: Bilgilerin kalıcı ya da geçici olarak saklandığı ortamlardır.
vi

 

 

 

Bilgisayar üzerindeki en önemli yazılım parçası işletim sistemidir(DOS) . İşletim sistemi 

bilgisayardaki en temel işlemleri yapmak için gereklidir. . Dosya kopyalama, dosya silme…, 

program çalıştırma, hafıza yönetimi, disk yönetimi, donanımları ayarlama ve kullanmaya 

imkan 

verme gibi birçok hayati işlevi yerine getiren yazılım parçasıdır. 

Bilgisayar bileşenlerini yöneten en temel yazılımdır. Tüm diğer programlar işletim sistemi 

tarafından çalıştırılır ve sonlandırılır. Dolayısıyla işletim sistemi ile kullandığımız program 

uyumlu olması gerekir. Yaygın işletim sistemlerinden Windows98, Windows2000, 

WindowsXP, Windows2003, WindowsVista, Windows 7 çeşitli Linux sürümleri, Unix ve 

MacOS işletim sistemleri sayılabilir. 

 

   Dünyada genel anlamda iki farklı yapıda bilgisayar sistemi vardır. Birincisi IBM PC uyumlu 

bilgisayarlar diğeri Apple Macintosh uyumlu bilgisayarlar. Ülkemizde daha çok IBM PC 

yapıya sahip bilgisayarlar kullanılır. Bu bilgisayarlar üzerinde Windows ve Linux işletim 

sitem çeşitleri çalışırlar. Ülkemizde Apple Macintosh uyumlu bilgisayarlar genelde matbaa ve 

çeşitli fotoğraf stüdyo hizmetlerinde kullanılmaktadır. 

 

   Bilgisayar ikili sayı düzenini kullanarak aritmetik (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, 

atama…) ve mantıksal (ve, veya, değil…) işlemleri gerçekleştirir. Tüm veri tipleri sayısal, 

sözel, resim veya ses vs. bilgisi içerse de, temelde bu veriler sayısal ve mantıksal eşdeğerine 

çevrilerek işlenirler. 
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Bilgisayarla ilgili Bilinmesi gereken Bazı Kavramlar Şunlardır 

Access: Bir bilgiye ulaşılabilmesi veya bilgisayar veya programın kullanılabilmesi. 

Address: Bilgisayarın hafızasındaki bilgi parçasının yerinin tarifi. 

Assembly Language: Makinanın kullanımına dönük programlama dili. Her CPU‟nun 

kendine has makina dili vardır. 

Basıc (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code): Küçük ve kişisel 

bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılan programlama dili. 

Binary: 0 ve 1 rakamlarının kullanıldığı ikilik sistem. 

Buffer: Bilginin geçici olarak yerleştirildiği yer. 

Bug: Programda veya birimlerin elektrik sistemlerinde meydana gelen hata. Debugging ise bu 

hatanın düzeltilmesi. 

Byte: İkilik sistemde sekizlik bir sıra. Her bir byte bir harf, rakam veya sembole karşı gelir. 

Bilgisayarların kapasiteleri genellikle byte ile ölçülmektedir. 

Compiler: Yazılan programlama dillerindeki işlemi, makina diline dönüştüren program. 

CPU (Central Processing Unit): Kullanan tarafından sisteme verilen komutları işleyen 

birim. 

 

Chip: Kodlanmış sinyal ihtiva eden entegre devreye verilen isim. 

Cursor: Ekranda üzerinde çalışılan yeri gösteren işaret. 

Database: Büyük miktarda ve düzenli bir şekilde yerleştirilmiş bilgiler topluluğu. 

Density: Bir diskin bir yüzünün bir kısmına yerleştirilebilecek bilgi miktarı. 

Disk: Bilginin yerleştirildiği dönen plak. 

Disk Drive: Diske bilgiyi yerleştiren ve buradan bilgiyi geri okuyabilen düzen. 

DOS (Disk Operating System): Disk ve onunla ilgili işlemleri yapabilmek için kullanılan 

programlar topluluğu. 

Error message: Kullananın yanlış yaptığını haber veren bilgi. 

File: Belirli bir isime sahip bilgiler topluluğu. 

Floppy disk: Bilgileri depolamak için kullanılan ucuz küçük disk. 

Format: Bilginin depo edilme düzeni. 

Graphics: Bilgisayar programlarındaki resim ve şekiller. 

Hardware: Bilgisayarın fiziki kısımlarının bütünü. 

http://www.turkcebilgi.com/byte/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/cursor/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/database/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/disk/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/file/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/floppy_disk/ansiklopedi
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Software: Programlar, emirler, işlemler olarak tarif edilebilecek bilgisayarın fiziki kısmının 

dışındaki kısım. 

Hexadecimal: l6‟lık sayı sistemi. Malumat dili programları genellikle bu dille yazılır. 

Interface: Bir sistemin başka bir sisteme bağlanması. 

Menü: Ekranda kullanıcının seçimine hazır seçenekler. 

Memory: Hafıza. 

Printer: Sonuçları kağıda basılı veren birim. 

RAM (Random Access Memory): İhtiva ettiği (içine aldığı) konuları, kullanıcı tarafından 

değiştirilebilen hafıza bölümü. 

ROM (Read Only Memory): İçine aldığı konuların kullanıcı tarafından değiştirilemeyen 

hafıza bölümü. 

Word Processor: Elektronik yazma, işleme ve düzeltme işlerinde kullanılan metin işleme 

program veya sistem. 

 

Bilgisayarın, hızla gelişerek bu günlere ulaşmasında, şüphesiz bilim dünyasının ve diğer 

teknoloji(savaş, ağır sanayi…) sahalarının baş etmek istediği zorlu problemleri hesaplama 

ihtiyacı vardır.
vii

 

Günümüzde ise birçok üretici ve geliştirici firma, bilgisayar teknolojisini çok daha 

hızlı bir şekilde farklı farklı alanlarda geliştirmektedir. 

 

 
 

 

   

http://www.turkcebilgi.com/ram/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/rom/ansiklopedi
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BİLGİSAYARIN TARİHİ 

Bazı kaynaklarda basit hesap makinesi olan boncuk dizini (abaküs), ilk bilgisayar olarak 

tanımlanmaktadır.  

Geçmişi yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanmakta olup Düşünen bir makine fikri insanlık kadar 

eskidir fakat bilgisayar fikri ilk defa İngiliz matematikçisi Charles Babbage (1791 – 1871), 

tarafından ortaya atılmıştır. Belki de ilk bilgisayar diyebileceğimiz farklar makinesi Babbage 

tarafından yapılmış ama çalışmamıştır
viii

 1642 yılında Blaise Pascal (Fransa) tarafından 

yapılan hesap  makinesine her ne kadar "dijital" (sayısal) dendiyse de bugünkü anlamda 

(LCD) dijital kavramından çok uzaktı. Kaba tuşlarla sayı girişi yapılarak toplama ve çıkarma 

dışında bir işlem yapılamıyordu. 

1671'de Gottfreid Wilhelm von Leibniz (Almanya) tarafından tasarlanan gelişmiş hesap 

makinesi, ancak 1694 yılında hayata geçirilebilmiş olup, özel dişliler aracılığıyla dört işlemi 

yapabiliyordu. Ancak Pascal ve Leibniz tarafından yapılan bu aygıtlar yaygın kullanım alanı 

bulamamışlardır. 

Ticari anlamda kullanılabilen ilk mekanik hesap makinesi 1820 yılında Charles Xavier 

Thomas tarafından yapılmıştır. Charles Babbage ise, uzun araştırmalar ve birkaç denemeden 

sonra buharla çalışan otomatik hesap makinesini 1823 yılında yapmıştır. Bu alanda ilk büyük 

gelişme; 1890'da Hermann Hollerith (ABD) tarafından yapılan ve delikli kart sistemiyle veri 

girişi yapılan bilgisayar olmuştur. Bu sistemde işlem hızının artması ve hataların azalması 

büyük bir ilerleme sayılmıştır. Asıl büyük ilerlemenin öncesini Howard Hathaway Aiken, 

1937'de Mark 1 adını verdiği bilgisayarda yarı elektronik devreler kullanmakla yapmıştır. 

Mark 1'de delikli kart sistemiyle çalışmasına karşın; daha önceki benzerlerinden farklı olarak, 

logaritma ve trigonometri fonksiyonlarını da yapabilmekteydi. Yavaş olduğu halde, tam 

otomatik olarak çalışması ve uzun işlemleri çözebilmesi ona büyük avantaj sağlıyordu.
ix

 

ENIAC: II. Dünya savaşı Alman şifrelerini çözmek amacıyla bilgisayarlara duyulan ihtiyacı 

artırmasından dolayı 167m
2
 lik(bir ev kadar)otuz ton ağırlığındaki, 19.000 vakum tüp ve 

6.000 anahtardan oluşmuş ve de saatte yaklaşık 180 kw harcayan ENIAC (Electronic 

Numerator Integrator Analyzer and Computer kelimelerinin baş harfleridir) ilk bilgisayar 

olarak kabul edilir. ENIAC‟ın en belirgin özelliği RAM bellek kullanması olmuştur. 

1946 yılında Amerika Birleşik Devletleri‟nde  Savunma Bakanlığı adına balistik hesaplar için 

çalışmaya başladığında kimse bu makinanın böylesine hızla gelişeceğini ve yaşamımızda bu 

kadar önem kazanacağını tahmin etmemişti.   

http://tr.wikipedia.org/wiki/Abak%C3%BCs
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Hatta adı henüz bilgisayar (yani İngilizcesi ile Computer) 

bile değildi. Bu makina sık da bozuluyordu. İçindeki lambalı 

transistörler) çok ısınıp bozuluyor ya da içeri sızan böcekler 

elektronik devrelerde sorun çıkartıyordu; bu iş o kadar baş 

ağrıtıyordu ki günümüzde program yazılımı sırasında sorun 

giderme işlemine verilen ad olan debugging (Türkçe 

deyimiyle böcekten arındırma işlemi) terimi ENIAC‟ın 

bilgisayar dünyasına armağanıdır. ENIAC bozulduğu zaman 

bakımcılar (programcılar henüz ortalarda yoktu) devrelerdeki 

ölü böcekleri temizlemek için ENIAC‟ı durduruyorlardı. 
x
 

EDVAC: Aynı yıllarda matematikçi John Von Neumenin 

görüşleri doğrultusunda EDVAC ( Elektronik Soyut 

Değişken Otomatik Bilgisayar ) adli yeni bir bilgisayar 

ürettiler. Bu bilgisayar ENIAC „dan on kez daha küçük ve 

yüz defa daha hizli çalisabiliyordu. Edvac, komutlarin diger 

veriler gibi bilgisayara disaridan girilmesini sagliyordu. Bu 

özellik programcilikta büyük kalayliklar saglamistir. 

ENIAC'ın ardından kısa ömürlü olan ve EDVAC ve, ticari 

anlamda satışa sunulan ilk bilgisayar olan UNIVAC'ın 

yapılması, 1952 yılına dek uzanmıştır.
xi

  

IBM 700 SERISI : 1950 „den sonra vakum tüplerinin sik 

olarak kullanilmaya baslandigi dönemlerdir. Univac ve IBM 

700 serisi vakum tüpler kullanilarak yapilan elektronik bilgisayarlardir. Vakum tüplerini çok 

enerji harcamasi , isinmasi bu bilgisayarin sürekli ariza yapmasina sebep oluyordu. Vakum 

tüplerin boyutlarinin da büyük olmasi baska bir sorundu. Bu yillarda program yazabilmek için 

kullanilan bilgisayar donaniminin çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program yazmak için makine 

dili 

kullaniliyor

du  

                                  

 

 

 

xii
                                                   

xiii
 

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Ronald REAGAN IBM 701 laboratuvarında 1954        IBM 701    
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PHILCO TRANSAC S-200 IBM 1401 : 

1947 yillarinda transistörün kullanimaya 

basladigi yillardir. Transistörler vakum 

tüplere göre az enerji harcayan , az yer 

kaplayan , fazla isinmayan elektronik devre 

elemanlaridir. Transistörlerin kullanilmaya 

baslanmasi bilgisayar dünyasina degisik bir 

renk katti. Philco Transac S-200 IBM 1401  

transistör kullanilarak üretilen ilk 

bilgisayarlardir.  

IBM 360 : 1960 „dan sonralar entegre 

devreler üretilmeye baslandi. Entegreler 

binlerce transistörü içerisinde bulunduran  

xiv
 

devre elemanlari idi. Entegrelerin kullanilmas bilgisayarin boyutlarinin küçülmesinin, maliyet  

azalmasina ve islem hizinin artmasina sebep oldu. Bu yillarda manyetik diskler üretildi, 

entegrelerin kullanimi ile merkezi islem birimleri üretilmeye 

basladi. IBM 360 entegre devre elemanin kullanildigi ilk 

bilgisayarlardandir.  

INTEL 4004 MIKRO ISLEMCISI : 1970 „den sonra entegre 

devre teknolojisi hila gelisimine devam etti. Ve entegreler 

birlestirilerek chipler üretilmeye baslandi. Intel 4004 entegrelerin 

birlestirilmesiyle hizlanan ilk merkezi islem birimi sayilabilir.  

APPLE : 1977 yilinda piyasaya çikan apple iki üniversite ögrencisi tarafindan bir evin 

garajinda üretilmistir. Apple “de klavye ve monitör bulunmuyordu. Yani bu dönemden sonra 

artik kisisel bilgisayar dönemi baslamistir. 
xv

  

IBM PC 

Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk 

kişisel bilgisayarını 1981 yılında piyasaya 

sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline 

gelen IBM PC‟lerin 4 yıl sonunda bir 

milyonuncusu satıldı. Artık dünyanın her tarafında 

IBM uyumlu bilgisayarlar üretilmeye 

başlandı. Üretimi uzak doğu ülkelerinde daha yaygın 

olarak yapıldı. Yazılımlar da IBM PC 

uyumlu olarak yazılmaya başlandı. 

 
xvi

    İlk Apple bilgisayar 

IBM 360   
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İlk popüler grafiksel işletim sistemi 1984 

yılında, Apple Macintosh'u sürdüğünde 

piyasaya girdi. Microsoft firması Macintosh 

için sözlük işlemci ve elektronik tablo programı 

yazdı.  

 

 

 

IBM, 1983 baharında, şirketin, içinde sabit disk 

bulunan ilk kişisel bilgisayarı olan PC/XT'sini 

piyasaya sürdü. Disk, yerleşik bir depolama aygıtı 

olarak çalışıp, 10 megabayt'lıktı. 

1984'te, IBM, Intel'in 80286 micro işlemcisine 

dayalı, PC AT adlı yüksek performanslı ikinci 

kuşak bilgisayarını tanıttı. IBM PC'den üç kat 

hızlıydı. 

1990 mayısında, Windows 3.0 piyasaya sürüldü. 

Günümüzde ise yapay zekanın kullanılacağı bilgisayarlar üzerinde çalışmalar sürmektedir.
xvii

 

Bilgisayarlarda Kuşaklar(Jenerasyon) 

Bilgisayarlar yapılarındaki önemli değişiklikler esas alınarak günümze kadar beş kuşağa 

bölünmüşlerdir.  

 

Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946 -1959) 

1945 yılında Eniacla başlayan bilgisayarlar, 1959 yılına kadar devam etti. Bu dönemde 1946 

yılında edvac ve 1951 yılında da UNIVAC-1 ticari amaçlı bilgisayarları üretilmiştir. 1956 

yılında IBM firmasında IBM-650 ve IBM-700 serisinden bilgisayarlarla bu süreçte yer 

almıştır 

Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

1.İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı. 

2.Fazla enerji harcarlardı. 

3.Çevreye fazla ısı yayarlardı. 

4.Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı. 

5.Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı. 

6.Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde 

yazılırdı. 
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İkinci Kuşak (Transistörlü) Bilgisayarlar (1959 -1964) 

Transistorlü bilgisayarlar döneminde, IBM serisi ve BURROUGHS serisi bilgisayarları 

söyleyebiliriz. Bu dönemde FORTRAN, COBOL ve ALGOL gibi bilgisayar dillerinin 

kullanılmış olması bu dönem özelliklerine ekleneblir. 

Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

1.İşlemci olarak vakum tüpleri kullanılırdı. 

2.Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı. 

3.Az enerji kullanırlardı. 

4.Daha az ısı yayarlardı. 

5.Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi. 

Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964 -1970) 

Bu kuşağın en temel özelliği entegre (tümleşik) devrelerin kullanılmasıdır. Bu dönemde IBM 

Sistem-360/370, RCA Spectra 70 ve HONEYWELL 2200 serileri üretilmiştir diyebiliriz. 

Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

1.İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı. 

2.Manyetik diskler kullanılmaya başlandı. 

3.Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu. 

Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970 -1990) 

Bu kuşak, bilgisayar üretiminde önemli olan mikroişlemcilerin, buna paralel olarak gelişen 

Disk kapasitelerinin, tasarım açısından gelişmişlik ve ağ sistemlerinin gelişmesi veya 

kullanılması, yazılım alanında sağlanan gelişmeler gibi süreçlerle daha etkinleşmiştir. 

Apple I, IBM PC örnek olarak verilebilir. 

Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

1.Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır. 

2.Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve cd' ler kullanılabilmektedir. 

3.Yapay zekâ kavramı hayata geçirilmiştir. 

4.Ağ sistemleri oluşturulup bilgisayarlar arasında iletişim sağlanabildi. 

5.Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi.
xviii

 

Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-?) 

Günümüzün de içinde yer aldığı bir dönemden bahsediyoruz. 

Bu kuşaktaki bilgisayarlardan beklenen hedefler şunlardır: 

1.Üretkenliğin düşük olduğu alanlarda, üretkenliği arttırmak amacıyla pratik metotlar 

geliştirmek 

2.Kalkınmada ve gelişmede, uluslar arası dayanışmaya katkıda bulunmak 

3.Enerji ve kaynak tasarrufunda bulunmak 

4.Toplumun sorunlarına pratik çareler bularak, toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasında 

katkıda bulunmak 

Beşinci kuşak bilgisayarlar sistemlerinin en büyük özelliği insan ve bilgisayar arasında 

eşgüdümlü bir çalışma ortamı sağlayabilmektir.
xix
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xx
 R.A. Stern ve N. Stern‟in an Introduction To Computers And Information Processing 

(Amerika:1982) s.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 yılına ait 4 kuşak bilgisayarların karşılaştırma tablosu 
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SONUÇ 

1956 yılında 5 Mb kapasiteli bir hard disk 1 tondan fazla geliyordu. Biliyoruz ki, günümüzde 

cebimizde parmak boyunda 4 Gb kapasiteli flash bellekler var. Yaptığımız araştırmalar 

sonucunda 

teknolojinin kısa bir süre içersinde, büyük bir hızla gelişim gösterdiğini gördük. Teknoloji 

geliştikçe bilgisayarlar küçülmüş, küçüldükçe ve işlevleri arttıkça hayatımızda daha çok yer 

almaya başlamıştır.
xxi

 Bilgisayarın gösterdiği başarıyı kafanızda canlandırmak için şu örnek 

size yardımcı olabilir; bilgisayarların hızda ve fiyatta gösterdiği gelişmeyi aynı şekilde 

otomobiller gösterseydi, otomobillerin fiyatı her iki senede, yarıya inerken performansıysa her 

iki senede bir ikiye katlanacaktı. Bu hesapla beş sene içinde saatte 1.000 km hız yapabilen bir 

Porsche‟yi 1.5 milyara alabilecektik.
xxii

 

Gelişen bu teknolojideki tek amaç tüm insanlığa yarar ve hizmet 

sağlamaktır. Biz kullanıcılarında amacı, sahip olduğumuz bu yenilikleri en doğru ve yararlı 

şekilde kullanmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek olmalıdır. 
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