
Öğr.Gör. Serkan KORKMAZ

Mart - 2022

3



❑ Parallel ports can be used to connect a host of popular 
computer peripherals like:
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❑ Paralel portlar (bağlantı noktaları) aşağıdakiler gibi bir dizi 
popüler bilgisayar çevre birimini bağlamak için kullanılabilir:
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❑ Parallel ports can be used to connect a host of popular 
computer peripherals like:
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Printers Yazıcılar External Hard Drives Harici Sabit Sürücüler

Scanners Tarayıcılar Removable Drives Taşınabilir Sürücüler

CD burners CD Yakıcılar Network Adapters Ağ Bağdaştırıcıları

Tape Backup Drives Teyp Yedekleme Sürücüleri

❑ Paralel portlar (bağlantı noktaları) aşağıdakiler gibi bir dizi 
popüler bilgisayar çevre birimini bağlamak için kullanılabilir:



❑ The standard parallel port is capable of sending 50 to 100 
kilobytes of data per second.
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standard standart 50 to 100 50 ila 100

parallel port paralel port kilobyte kilobayt

is capable of yetenekli data veri

sending gönderme per second saniyede

❑ Standart paralel port saniyede 50 ila 100 kilobayt veri 
gönderme yeteneğine sahiptir.
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serial seri external modems harici modemleri

port port (bağlantı noktası) scanners tarayıcılar

commonly genellikle older eski

used to kullanılır computer bilgisayar

connect bağlamak, bağlanmak mouse fare

❑ Bir seri port genellikle harici modemleri, tarayıcıları ve eski 
bilgisayar farelerini bilgisayara bağlamak için kullanılır.

❑ A serial port is commonly used to connect external modems, 
scanners or the older computer mouse to the computer.
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port port, bağlantı noktası used to kullanılır

also ayrıca connect bağlamak, bağlanmak

called olarak bilinir computer bilgisayar

mouse fare or veya

keyboard klavye and ve

❑ PS/2 port ayrıca fare portu olarak da bilinir.

❑ PS/2 port is also called a mouse port.
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port port, bağlantı noktası used to kullanılır

also ayrıca connect bağlamak, bağlanmak

called olarak bilinir computer bilgisayar

mouse fare or veya

keyboard klavye and ve

❑ PS/2 port bir bilgisayar faresini veya klavyesini bağlamak için kullanılır.

❑ PS/2 port is used to connect a computer mouse or keyboard.
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nowadays günümüzde one bir, biri

few birçok purple mor

computer bilgisayar green yeşil

have sahip olmak mouse fare

two 2 keyboard klavye

❑ Günümüzde birçok bilgisayar iki tane PS/2 portuna sahiptir, biri klavye 
(mor) ve diğeri fare (yeşil) için olmak üzere iki PS/2 bağlantı noktası 
vardır.

❑ Nowadays few computers have two PS/2 ports, one for 
keyboard (purple) and one for Mouse (green).
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this bu computer display bilgisayar ekranı

connector konektör, bağlayıcı monitor monitör

used to kullanılır computer’s bilgisayarın

attach bağlamak, takmak video card ekran kartı

have / has sahip olmak hole delik

❑ Bu konektör bilgisayarın ekranını bilgisayarın ekran kartına bağlamak için 
kullanılır.

❑ This connector is used to attach a computer display monitor to a 
computer's video card.
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this bu computer display bilgisayar ekranı

connector konektör, bağlayıcı monitor monitör

used to kullanılır computer’s bilgisayarın

attach bağlamak, takmak video card ekran kartı

have / has sahip olmak hole delik

❑ Konektörün 15 deliği vardır.

❑ The connector has 15 holes. 



▪ At the back of the computer system we can find 
three small sockets of blue, green and pink 
colours used to connect speakers, audio input 
devices and microphones to the PC respectively. 

▪ The connectors for microphone and speakers look 
like as shown in the adjacent figure. 

▪ They are colour coded to help in troubleshooting. 
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▪ Bilgisayar sisteminin arkasında biz sırasıyla 
hoparlörleri, ses giriş aygıtlarını ve mikrofonları 
PC ye bağlamak için kullanılan, mavi, yeşil ve 
pembe renklerde üç küçük yuva bulabiliriz.

▪ Mikrofon ve hoparlörler için konnektörler 
bitişikteki şekilde görüldüğü gibidir.

▪ Sorun gidermede yardımcı olması için renk 
kodlulardır. 
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▪ USB is an industry Standard developed in the mid-1990s that defines the cables, connectors 
and protocols used for connection, communication and power supply between computers and 
electronic devices. 

▪ A sample list of USB devices that you can use today includes:

▪ Printer 

▪ Scanner 

▪ Microphone 

▪ Joystick 

▪ Digital camera 

▪ WebCam 

▪ Scientific data acquisition device 

▪ Modem 

▪ Speaker 

▪ Telephone 

▪ Video phone 

▪ Storage device such as Zip drive 

▪ Network connection 13

USB (Universal Serial Bus) Port



▪ 1990 ların ortalarında bir endüstri standardı olarak geliştirilen USB, bilgisayarlar ve elektronik 
aygıtlar arasında güç kaynağı, iletişim, bağlantı için kullanılan protokol, konnektör ve kablo olarak 
tanımlanır. 

▪ Bugün kullanabileceğiniz USB aygıtları bir örnek listesi şunları içerir:

➢ Yazıcı 

➢ Tarayıcı 

➢ Mikrofon 

➢ Oyun Kolu 

➢ Dijital Kamera 

➢ Web Kamerası 

➢ Bilimsel veri toplama cihazı 

➢ Modem 

➢ Hoparlör 

➢ Telefon 

➢ Video araması 

➢ Zip gibi depolama aygıtları 

➢ Ağ bağlantıları 14

USB (Universal Serial Bus) Port



▪ This port was originally created by Apple and standardized 
in 1995 as the specification IEEE 1394 High Performance 
Serial Bus and is very similar to Universal Serial Bus (USB). 

▪ The key difference between FireWire and USB is that 
FireWire is intended for devices working with a lot more data 
-- things like camcorders, DVD players and digital audio 
equipment.
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▪ Bu port aslında Apple tarafından 1995 yılında üretilip 
standartlaştırılmıştır, IEEE 1394 Yüksek Performanlı Seri 
Veriyolu olarak tanımlanır ve Evrensel Seri Veriyolu (USB) ye 
çok benzemektedir. 

▪ Firewire ve USB arasındaki önemli fark şudur, FireWire çok 
daha fazla veri ile çalışan cihazlar için tasarlanmıştır - video 
kameralar, DVD oynatıcılar ve dijital ses ekipmanı gibi.
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▪ HDMI is a compact audio/video interface for transmitting 
uncompressed digital data.

▪ It is a digital alternative to consumer analog standards.

▪ HDMI connects digital audio/video sources to compatible 
digital audio devices, computer monitors, video projectors, 
tablet computers, and digital televisions. 

17



▪ HDMI, sıkıştırılmamış dijital veri aktarımı için kompakt bir 
ses / video arabirimidir.

▪ Müşterinin analog standartları için dijital bir alternatiftir.

▪ HDMI dijital ses/video kaynaklarını uyumlu dijital ses 
cihazlarına, bilgisayar ekranlarına, projeksiyonlara, tablet 
bilgisayarlara ve dijital televizyonlara bağlar. 
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▪ Is a family of computer networking technologies for local area 
networks (LANs) commercially introduced in 1980. 

▪ Piyasada 1980 yılında tanıtılan yerel alan ağları (LAN) için bilgisayar 
ağ teknolojileri ailesidir.
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Ethernet Ports (Eternet Portu)


