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BİLGİSAYARLARIN
KISA
TARİHÇESİ

2

.
Bilgisayarlar yalnızca 45-50 yıldır insanlığın hizmetinde...
Bu kısa zaman içinde inanılmaz gelişmeler geçirdiler ve inanılmaz
gelişmelere yol açtılar.
İnsanoğlunun atmosferin dışına çıkması elektronik bilgi işlem
sayesinde gerçekleşti; günün birinde güneş sistemimizin dışına da
bilgisayarlar sayesinde çıkabileceğiz.
Bu bölümde bilgisayarların hızlı gelişmesindeki bazı önemli dönüm
noktaları sıralanmıştır.

.

Eğer
Uçak ve O tomotiv
E ndüstrisi,
Bilgisayar Endüstrisi
Kadar H ız lı
Gelişseydi...

Bir BOEING 767 uçağı dünyanın çevresini 20 dakikada dolaşır,
bu zaman içinde yaklaşık 20 litre yakıt harcar ve fiyatı yalnızca
500 $ olurdu.
1994 modeli bir Cadillac 40,000 $ değil, yalnızca 3 ¢’e satılırdı
ve saatte 100,000 km hız yapabilirdi; üstelik 100 km’de sadece
50 ml yakıtla...
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BİLGİSAYARIN KISA TARİHÇESİ
Parmak
Hesabı

İnsanoğlu, sayma ve hesap işlerini kolaylaştıracak ilk alet olarak
parmaklarını kullanmıştır. Kullandığımız sayı sisteminin 10 tabanına göre
düzenlenmiş olmasının nedeni 10 parmağımız olmasıdır.
On parmağın yetmediği noktaya gelindiğindeyse, çakıl taşları ve çubuk
parçaları devreye girmiş olmalı.
A b a k ü s adı verilen, çubuklar üzerinde kaydırılan boncuklarla yapılmış
olan ilk hesap makinasını ilk hangi uygarlığın kullanmaya başladığı
tartışmalıdır. Bir görüşe göre milattan önce 1000 yıllarında Akdeniz
ülkelerinde kullanılmaktaydı. Aynı sıralarda Aztekler'inde Güney Amerikada
benzer bir alet yaptıkları düşünülmektedir. Konfiçyus zamanında
tasarlanan biçimiyle modern (!) abaküs günümüzde hala Doğu Asya
ülkelerinde kullanıl-maktadır.

İlk Mekanik
Hesaplayıcılar

Bilinen ilk mekanik hesap makinası 1642 yılında, Fransız matematikçi
B l a i s e P a s c a l tarafından yapılmıştır. Diş sayıları farklı olan değişik
çaplardaki dişlilerin kullanıldışı bu makinayla yalnızca toplama ve çıkarma
yapılabiliyordu.
1671 yılında, Alman matematikçi Leibniz, Pascal'in makinasındaki eksikliği
gidererek çarpma işini de yapabilir hale getirdi. Leibniz, yaptığı makinanın,
pek kolay olmasa da, bölme işlemlerinde de kullanılabileceşini
göstermiştir.
1830'lu yıllarda, İngiliz matematikçi C h a r l e s B a b b a g e (Cambridge
Üniversitesinde profesör olmasına karşın hiç ders vermemiştir) bilgisayar
tanımına en yakın otomatik hesaplayıcının tasarımlarını ortaya koymuştur.
Tamamen sayılar arasındaki farklardan yararlanarak geliştirilmiş
matematiksel yöntemlerle otomatik olarak hesap yapabilecek bu makinaya
bu nedenle FARKLAR MOTORU (Difference Engine) adı verilmiştir. Daha
sonra, Kraliyet ailesinin parasal desteğiyle çalışmalarını sürdüren Babbage,
1871'de ölümüne kadar ilk makinasının çok daha gelişmiş bir modeli olan
ANALİTİK MOTOR (Analytic Engine) üzerinde çalıştı. Tamamlamaya
ömrünün yetmediği bu tasarım, günümüzde desteklenen bir projeyle
sürdürüldü ve tasarımın doğru olduğu anlaşıldı.

İlk Programcı
Bir Bayandı

Charles Babbage'ın çalışmalarını büyük bir dikkatle izleyen amatör
matematikçi, Lovelace Kontesi Ada Lovelace, Analitik Motor'un bir ölçüde
programlama sayılabilecek tasarım aşamalarında Babbage'a çok yardımcı
oldu. 1842 yılında yazıdığı notlarında, Analitik Motor'un, sayıları çarpıp
bölmenin dışında, programlanabilir olması sayesinde müzik bestelemekte
bile kullanılabileceğinden sözetmiştir ve üzerinde çalıştıkları bu makinanın,
insanlar tarafından nasıl çözüldüğü bilinen her türlü problem için
programlanabileceğini öne sürmüştür. Bir makinanın sadece çizimlerini
inceleyerek bu sonuca varabilmek olağanüstü bir görüş ve deha işareti
değil mi? Notları sonradan incelenen Bayan Lovelace'a bu çalışmalarından
ötürü dünyanın ilk programcısı ünvanı verilmiş ve adı, modern bilgisayar
dilleri arasında önemli bir yer tutan A D A p r o g r a m l a m a d i l i n e
verilmiştir.
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Delikli
Kartlardan
IBM'e
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Babbage'ın ölümünden 20 yıl kadar sonra Amerika'da Herman Hollerith
adlı bir istatistikçi (nedense bütün bu işler matematikçiler tarafından
üstlenilmiş) 1890 nüfus sayımı sonuçlarının değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere bir makina tasarladı. Bu makina, delikli kartlara işlenen
sayım kayıtlarını birçok kez tarayabilecek ve böylece değişik parametrelere
göre istatistikler yapabilecekti ve yaptı da. Kullandığı sistemi, o yıllarda
kullanılmakta olan yarı otomatik tekstil dokuma tezgahlarında
kullanılmakta olan delikli kodlama sistemlerinden esinlenmişti. Hollerith'in
tasarladığı bu kodlama ve kayıt sistemi 1980 yıllarında gelişmiş
bilgisayarlarda bile hala kullanılmaktaydı.
Hollerith, 1896'da kurduğu firmasını daha sonra COMPUTING TABULATING
RECORDING COMPANY isimli firmayla birleştirdi. Sahibinin adı Thomas J.
Watson olan bu firma kısa bir süre sonra adını INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES (IBM) olarak değiştirecekti.

İlk Bilgisayar
(A.S.C.C)

1870 yılında İngiltere Cambridge'de Babbage tarafından düşünülen ilk
bilgisayarın doğması, bundan 67 yıl sonra Massachusetts, Cambridge,
ABD'de oldu. Harvard Üniversitesi'nden Howard H. Aiken, 1937 yılında,
kafasındaki projelerle, o zamanlar otomatik fiyat hesaplayan teraziler, yarı
otomatik yazı makinaları ve delikli kartlar kullanan nüfus sayımı istatistik
makinaları üretmekte olan IBM firmasına gitti. Sonunda tamamlanan
ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator) ile Babbage'ın rüyası
gerçekleşmiş oldu. IBM firmasının da desteğiyle bu makina geliştirilerek
MARK I modeli olarak ortaya çıktı. Bu makinanın tam anlamıyla ilk
bilgisayar olmadığını düşünenler de vardır. MARK I ilk elektronik
hesaplayıcı değildir, doğru, çünkü bu makina elektronik değildir; ancak
akademisyenler tarafından ilk bilgisayar olarak kabul edilmiştir. MARK I,
çarpma işlemini 3 ila 5 saniye gibi o zamanlar için bile çok uzun sayılacak
bir sürede yapabiliyordu ama çok önemli bir özelliği daha vardı : bir kez
programlandıktan sonra insan eli değmeden tüm hesapları kendi kendine
yapabiliyor; başında beklemek gerekmiyordu.

İlk Elektronik
Bilgisayar

MARK I'den yalnızca iki yıl sonra, ilk elektronik bilgisayar olan ENIAC
(Electronic Numerical Integrator and Calculator) J.P. Eckert ve J.W.
Mauchly tarafından Pensilvanya Üniversitesinin Moore Elektrik Mühendisliği okulunda (matematikçilerin hegemonyası sona eriyor galiba) üretildi.

ENIAC

İlk kullanım alanları, askeri uygulamalardı. Bomba ve top mermilerinin
havada yol alırken izleyecekleri yolları ve dolayısıyla menzillerini ve isabet
koşullarını hesaplamakta kullanıldı.
18,000 adet elektronik tüp kullanılarak yapılmış olan ve 150 KWatt (150
tane elektrik sobası kadar) güç harcayan, 30 ton ağırlığında ve 167 m2 bir
alan kaplayan bu dev makinada açığa çıkan çok yüksek ısı nedeniyle çok
sık arıza oluyordu. Bazı günler kesintisiz olarak bir saat çalıştırılabilirse,
mühedisleri bir haftadan fazla uğraştıracak hesaplamaları yapabiliyordu.
ENIAC saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu.
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Tasarımlarının başarısını gören Eckert ve Mauchly, sivil amaçlı ve daha
yüksek sayıda bilgisayar üretimi için finansman kaynağı aramaya
başladılar. Başvurdukları bir kuruluş, ENIAC'ın teknik yeteneklerini
incelettiğinde, bunun gibi 6 tane bilgisayarın Amerika'da, 3 tanesinin
de Avrupa'da kurulması durumunda tüm dünyanın hesap gereksinimini
karşılayabileceğini, dolayısıyla çok dar ve sınırlı bir pazarı olacağı
sonucuna vararak, yatırım yapmayı kabul etmedi.
Sonunda Remington-Rand firmasıyla işbirliği yapıldı ve bilgisayar
tarihine damgasını vuran EDVAC ve UNIVAC serisi ticari bilgisayarlar
üretilmeye başlandı.

Bilgisayarların
Önlenemeyen
Yükselişi

Büyük savaş, tüm olumsuz etkilerine karşın, bilgisayar teknolojisine çok
şey kazandırmıştır. Daha yüksek hız, daha küçük hacım, daha ucuz
maliyet gibi arayayışlar, savaşta şifreleme ve şifre çözme çabaları
yüzünden bu dönemde çok hızlanmıştır. Elektronik teknolojisindeki
gelişmeler, özellikle transistör ve entegre devrelerin kullanılmaya
başlanmasıyla bilgisayarlar binalar dolusu makinalardan odalar dolusu
makinalara dönüştü. Uzun süre. boyutlarında fazla bir küçülme
göstermeyen bilgisayarlar hız ve kapasitelerindeki hızlı gelişmeyi
sürdürdü.

İlk Ticari
MikrobilgisayarAL
TAIR

1975 yılında, aylık bir teknik dergide (Popular Science), ALTAIR 8800
isimli bir bilgisayar kitinin ayrıntıları yayımlandı. Bu kiti satın alan
meraklılar, kendileri bir bilgisayar monte edebileceklerdi. 439 ABD
dolarına satılan bu kit için hızla 2000 meraklı amatör sipariş verdi.
Edindikleri bilgisayarın klavyesi, ekranı veya herhangi bir yazılımı yoktu.
Herşeyi kendilerinin programlaması ve bu iş içinde yalnızca bilgisayarın
panelindeki anahtarları kullanmaları gerekiyordu. Kullanışlı bir
bilgisayar olmasa da, elektronik bilgi işlem kavramlarını üniversite ve
dev şirketlerin dışına taşıması açısından ALTAIR önemli bir adımdı.

Ve..... Apple
Sahnede

1977 yılında ilk kez piyasaya çıkan Apple bilgisayarları, bir evin
garajında iki arkadaş tarafından üretilmişti. Bir klavyesi vardı ve ekran
olarak standart televizyon alıcılarını kullanabiliyordu. Artık herkesin
bilgisayar sahibi olabileceği kişisel bilgisayarlar devri başlıyordu.

IBM' siz olurmu?

Küçük bilgisayarların, bilgisayar sanayiindeki yerinin büyük olacağı
anlaşılmıştı. Bilgisayar dünyasının devi IBM de 1981 yılında ilk IBM PC'yi
piyasaya sürdü. 4 yıl sonra bir milyonuncu IBM PC satılmıştı ama
piyasadaki tek PC artık IBM marka olanlar değildi. Milyonlarca IBM
uyumlu (yazılım ve donanım özellikleri açısından IBM PC'ye eşdeğer)
mikrobil-gisayarlar dünyanın hemen hemen her tarafında üretilmeye
(özellikle uzak doğu ülkelerinde) ve yaygınlaşmaya başladı.

Nereye Kadar ?

Gelişmelerin hızı konusunda tahminlerde bulunmak çok zor. Hız
kavramları çok çabuk değişmekte. İki üç yıl önce hızına hayran
kaldığımız bilgisayarları artık kimse kullanmak dahi istemiyor. Hele bir
de organik malzemeyle bilgisayar yapılabilirse, o zaman çok daha
şaşırtıcı gelişmeler olacağı inancındayım.

Not : İlk elektronik bilgisayarın hangi ulus tarafından yapıldığı konusunda pek çok farklı görüş vardır. Burada
bahsettiğim tarihçe, ''genellikle kabul edilen'' bir sıralamaya dayanmaktadır.
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PC'nizin
KURULMASI

3

PC serisi bilgisayarları yerleştirmek, kurmak
ve çalıştırmak için artık bilgisayar
mühendisi veya uzmanı olmak gerekmiyor.
Bu bölümde, yeni satın aldığınız bir PC yi
kurarken ve kullanırken dikkat etmeniz
gereken noktaları bulacaksınız.

Bilgisayar
Dünyasında

Matematik Dünyasında

Grekçe Kökü

Anlamı

KiloByte
MegaByte
GigaByte
TeraByte
???

1,024 Byte
1,048,576 Byte
1,073,741,824 Byte
1,099,511,627,776 Byte
???

Khilio
Megas
Gigas
Teras

Bin
Büyük
Dev
Canavar
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PC nizin KURULMASI
Yer Seçimi

Bilgisayarların yerleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar aslında
her elektronik cihaz için geçerli olan noktalardır. Temizlik, doğrudan
güneş ışığına maruz kalmamak veya radyatör, soba gibi ısı kaynaklarına
uzak olmak gibi...

Toz

Bilgisayarların içinde hava dolaşımını ve dolayısıyla
soğumayı sağlayan bir pervane (fan) vardır. Bu hava
akımı, çevredeki havayla birlikte tozu da bilgisayarın
içinde dolaştırır. Bu nedenle bilgisayarınızı çok tozlu
ortamlara kurmayınız. Eğer başka çareniz yoksa, hiç
değilse bilgisayarın içini sık sık temizleyiniz.
Temizlemeyi bir bisiklet pompasıyla ya da bir
kompresörle veya hava üfleyebilen bir elektrik süpürgesi
ile sistemin içine hava sıkarak yapınız. Bu hava üfleme
sırasında mümkünse bilgisayarınız elektrik prizine bağlı
fakat KAPALI olsun.

Güneş
Işığı

Doğrudan güneş ışığının tek zararı, çalışır durumda bir
bilgisayarın soğumasını zorlaştırmasıdır. Çalışmadığı
zamanlar doğrudan güneş görmesi bir bilgisayara zarar
vermez.
Bilgisayarınızı, arkasına aydınlık bir pencere gelecek
şekilde yerleştirmeyiniz. Bu şekilde yerleştirilmiş bir
bilgisayarda, gündüz çalıştığınızda, karşınızdan gelecek
gün ışığı sizi çok rahatsız edecektir.

Sallantı

Bilgisayarınız sabit diskliyse, çalışırken KESİNLİKLE
YERİNDEN OYNAMAMALIDIR. Sallantı yüzünden disk
biriminiz kalıcı bir zarara uğrayabilir; hatta kullanılmaz
hale bile gelebilir.
Bilgisayarınızı üzerine yerleştireceğiniz masa ya da
sehpanın ayakları dengeli olmalı ve gelip geçenlerin
çarpamayacağı bir şekilde yerleştirilmelidir.

Elektrik

Bilgisayarınızı TOPRAKLI bir prize başlayınız. Su borusu
ve/veya kalorifer borusu kullanılarak yapılan topraklama
hatlarından kaçınınız. Bilgisayarınıza yazıcı, çizici vb.
gibi çevre birimleri bağlayacaksanız, bunların güç
bağlantılarını topraklı grup prizler aracıyla yapınız; bu
şekilde bilgisayarın ve bağlanan çevre birimlerinin
toprak hatlarının (şaselerinin) eşit elektriksel düzeyde
olması sağlanmış olur.

BİLGİSAYARINIZA HER HANGİ BİR BAĞLANTI YAPACAĞINIZ YA DA
BİR BAĞLANTIYI SÖKECEĞİNİZ ZAMAN MUTLAKA BİLGİSAYARI
KAPATINIZ. BİLGİSAYARIN FİŞİNİ ÇEKMEYİNİZ; BÖYLECE,
VÜCUDUNUZDAN GELEBİLECEK STATİK ELEKTRİK, GÜÇ KABLOSU
ÜZERİNDEN TOPRAĞA GİDECEKTİR.

25
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Bağlantılar

Bilgisayarınızın parçalarını birleştirmekte kullanılan kablolar ve
uçlarındaki konnektörler genellikle bir hataya ve karışıklığa yol
açmayacak şekilde ve cinsiyette hazırlanmıştır. Kablo bağlantılarını,
bilgisayarın ekran, klavye gibi parçalarını yerleştirdikten sonra yapınız.
Tüm konnektörler kolayca girecektir. KONNEKTÖRLERİ KESİNLİKLE
ZORLAMAYINIZ.

EKRAN

TURBO DÜĞMESİ

RESET DÜĞMESİ

DİSKET SÜRÜCÜ

KLAVYE

TİPİK BİR KİŞİSEL BİLGİSAYARIN ÖNDEN GÖRÜNÜŞÜ
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EKRAN
SOĞUTUCU FAN
Seri Arabirim

220 Volt Girişi
Ekran Bağlantı
Soketi

220 Volt Çıkışı
Klavye Bağlantı
Soketi

Paralel Yazıcı
Arabirimi

TİPİK BİR KİŞİSEL BİLGİSAYARIN ARKADAN GÖRÜNÜŞÜ
İlk Açış

Bağlantıların doğru olduğuna emin olduktan sonra eğer varsa bilgisayarın
güç girişinde 110 Volt veya 220 Volt seçimi için bir anahtar olup
olmadığını kontrol ediniz. Eğer bilgisayarınızın güç girişi 110 Volta
ayarlıysa ve siz bilgisayarı bu şekilde açarsanız ciddi bir masraf ve baş
ağrısını davet etmiş olursunuz.
Her şeyin yolunda olduğunuza inanıyorsanız bilgisayarınızı açabilirsiniz.
Bir tereddüdünüz varsa, bilgisayarı satın aldığınız yerden yardım
isteyiniz. Telefonla dahi yardımcı olabilirler.
Eğer bilgisayarınızın ekranı ve kendisi ayrı ayrı kablolarla prizlere
bağlıysa önce ekranınızı açınız. 10-15 saniye sonra da bilgisayarı açınız.
Böylece ekran ısınmış olur ve bilgisayarınızın açılır açılmaz ekrana
yazmaya başlayacağı mesajların tümünü görebilirsiniz.
Bilgisayarınız ilk açıldığında büyük olasılıkla önce belleğini test edecektir.
Ekranda 640, 1024, 2048, 4096 vb sayılardan birini ve yanında OK
gibilerinden olumlu sonuç bildiren bir mesaj görmelisiniz. (Bu her marka
ve model kişisel bilgisayar için geçerli değildir. Bazı firmalar, bu testleri
kullanıcıya haber vermeksizin yapmayı ve ancak bir sorun olursa uyarı
mesajı vermeyi tercih etmişlerdir.)
Arkasından, bilgisayarınızın disket sürücüsünün ışığı bir (ya da birkaç)
kez yanacaktır. Bu noktada, eğer disket sürücüsüne bir disket takılıysa,
bilgisayar sistem programlarını bu disketten yüklemeye çalışacaktır. Eğer
bu disket geçerli bir sistem disketiyse sorun olmayacak ve bilgisayar
işletim sistemini bu disketten yükleyecektir. Eğer bu disket bir sistem
disketi değilse bir hata mesajıyla uyarılacaksınız :
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Disk boot failure
Nonsystem disk or disk error
Normal koşullarda, bir PC nin açılabilmesi (işletim sisteminin
yüklenebilmesi veya bir başka deyişle boot edebilmesi) için sistem
disketine gereksinim olmayacaktır. Artık neredeyse bütün PC lerde
bulunan sabit disk sürücülerinden sistem programları yüklenebilir.
Eğer sizin PC nizin bir diski varsa ve bilgisayarı açtığınızda yukarıdaki
mesajlardan birini görüyorsanız, büyük olasılıkla disket sürücünüzde, bir
önceki kullanımızdan kalan bir disket takılı kalmıştır. Disketi yuvasından
çıkarıp, bilgisayarınızı reset ediniz.
BİLGİSAYARINIZI "RESET"
ETMENİN YOLLARI :
Bilgisayarı "RESET" etmek demek, sanki
bilgisayar kapatılıp yeniden açılmış gibi her
şeyi yeniden başlatmaktır.
Reset etmeyi düşündüğünüz sırada yapmakta
olduğunuz bir iş varsa, bu işle ilgili son
yaptıklarınızı hatta bazan bütün yaptıklarınızı
kaybetme olasılığınız vardır. İyi düşünün !!!

Başarılı Açılış

• Bilgisayarınızı kapatıp, 10 saniye kadar
bekleyip yeniden açabilirsiniz...
• Bilgisayarınızın sistem biriminin ön
panelindeki RESET düğmesine
basabilirsiniz...
• Klavyenizdeki Alt Ctrl ve Del tuşlarının
üçüne birlikte basabilirsiniz. Bunun için bir
parmağınızla Alt tuşuna basıp, basılı tutaren
başka bir parmağınızla Ctrl tuşuna ve bir
üçüncü parmağınızla da Del tuşuna
basabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızın diskinde bir sorun yoksa, açılış başarılı olarak
tamamlanır ve ekrandaki dolu satırların en sonunda

C:\>

(veya bir benzerini)

işaretlerini görürsünüz.

Veeeee...
karşınızda

MS-DOS

İşletim Sistemi...

28
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MS-DOS
İşletim Sistemine Giriş

4

Bu bölümde ısınma hareketleri yapacağız.
MSDOS işletim sisteminde sık sık karşılaşacağınız bazı temel kavramlar üzerinde
durulan bu bölüm, yeni başlayanlar tarafından MUTLAKA OKUNMALIDIR.

Mehmet Ziya Tu-lu
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KLAVYENİZ
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Bütün kişisel bilgisayarların klavyesi aşağı yukarı aynıır. Tipik bir kişisel
bilgisayar klavyesinin görünüşü aşağıdaki gibidir. Bazı bilgisayarların
klavyelerinde fonksiyon tuşlarının yeri ve sayısı farklı olabilir, imleç
hareketlerini düzenlemekte kullanılan ayrı ok tuşları olmayabilir, ama aynı
işlevleri sayısal tuş takımı görebilir.

Işıklı
Göstergeler
Fonksiyon
Tuşları

Sayısal Tuş Takımı

Escape Tuşu

Enter

Belki de en çok kullanılan tuş! Bir komutu oluşturan tüm karakterleri girdiğinizde, komutun yazılmasının bittiğini belirtmek
amacıyla kullanılır. Uygulama programlarında da genellikle,
doldur-makta olduğunuz bilgi sahasının tamamlandığını belirtmek
için kullanılır.

Caps
Lock

Sürekli büyük harf yazacaksanız, bu tuşla klavyeyi büyük harfe
kilitleyebilirsiniz. Kilidi çözmek için bu tuşa yeniden basmanız
yeterlidir. Herhangi bir anda, klavyenin büyük harfe kilitli olup
olmadığını, klavyenin sağ üst tarafında bulunan 'Caps Lock'
ışığından anlayabilirsiniz. Eğer bu küçük ışık yanıyorsa, klavyeniz
büyük harfe kilitli demektir.
Noktalama işaretlerini basmak istediğinizde, 'Caps Lock' ne
durumda olursa olsun Shift tuşunu kullanmanız gerekir.

Shift

Bildiğiniz gibi daktilo klavyelerinde birçok tuşun iki görevi vardır.
Shift tuşunun eşdeğeri olan tuşla birlikte basıldığında, daktilo
tuşları; ya büyük harf yazılmasını ya da bir özel işaret basılmasını
(örneğin % işareti) sağlar. Bu tuş, harf tuşuna basarken büyük
harf yazmak için kullanılır. Eğer daha önce “Caps Lock” tuşuna
basılmış ve kilitlenmişse (ışıklı göstergelerde “Caps Lock” ışığı
yanıyorsa) küçük harf basılmasını sağlar.
Sayı ve noktalama işaretleri için “Caps Lock” ne durumda olursa
olsun, Shift tuşunu kullanmanız gerekir.
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Daktilolarda benzeri bulunmayan bir tuştur. Normal basıldığında
küçük c basan C tuşu, Shift ile birlikte basıldığında büyük C, Ctrl
ile basıldığında Ctrl-C, yani 'y a p m a k t a o l d u ğ u n i ş i k e s
e m r i ' anlamına gelir. (Ctrl-C bazen ^C olarak da gösterilir). Bir
tuşun Ctrl ile birlikte basılmasının anlamı, tamamen kullanmakta
olduğunuz uygulama programına bağlıdır. Her zaman
‘y a p ı l m a k t a o l a n i ş i k e s ’ anlamına gelmeyebilir. Örneğin,
WordStar kelime işlem programında ^C, 'yapılmakta olan işi kes'
değil, bir ekran ileri git anlamındadır.
Ctrl tuşuna benzer. Tuşlara dördüncü bir görev vermek için
kullanılır. Genel bir anlamı yoktur, genellikle uygulama programlarında anlam kazanır ve bu anlam tamamen uygulama
programının yorumuna bağlıdır
A l t tuşunun sayısal tuş takımı olan klavyelerde çok önemli bir
görevi daha vardır : Bu tuş, klavyeden basılamayan karakterlerin
kodunu girmek için kullanılır.
Bu kitabın sonunda, Ek 2'de, A S C I I tablosu adlı bir tablo var. Bu
tabloda PC'ler tarafından kullanılabilen tüm karakterlerin listesini
göreceksiniz. Dikkat ederseniz, bu karakterlerin yarısından fazlası
klavyede yoktur! Örneğin, _ karakterini basmanızı gerektiren bir
uygulama olursa, bu karakteri klavyede bulamazsınız. Oysa Alt
tuşunun yardımıyla bu mümkündür. Şöyle ki; ASCII tablosundan
basmak istediğiniz karakterin ondalık kodunu öğreniniz (bu
örnekte _ için bu kod 177'dir); sonra sol elinizle Alt tuşuna basınız
ve basılı tutunuz; daha sonra sayısal tuş takımında 177 yazınız (3
haneyi de yazarken Alt tuşu basılı kalmalı); elinizi Alt tuşundan
çektiğinizde, kullandığınız uygulama programı izin verirse, ekranda
_ işaretini göreceksiniz.

F1,
F2,...
Fonksiyon
Tuşları

Tamamen kullandığınız uygulama programına göre anlam taşırlar.
F1 genellikle yardım isteme tuşudur. Bir önceki cümledeki
'genellikle' sözcüğü çok önemlidir. F1 tuşuna bastığınız her zaman
yardım alacaksınız anlamına gelmez. Uygulama programlarıyla
başınız derde girdiğinde bir denemeye değer. Yalnız dikkatli
olunuz, bu tuş yardım yerine bambaşka bir anlama da geliyor
olabilir. Örneğin, WordPerfect kelime işlem programında, F1 tuşu
"vaz geç" anlamında kullanılır; yardım içinse F3'e basılmalıdır.
Uygulama programlarının dışında, F1, F2 ve F3 tuşlarıysa MS-DOS
komutlarının klavyeden yeniden girilmeleri gerektiğinde kolaylık
sağlayan tuşlardır. Bu tuşların kullanılmasını ilerideki bölümlerde
(‘Hayatı Kolaylaştıran Komutlar’) ayrıntılı olarak anlatacağım.

Esc
(Escape)

Escape tuşu... Genellikle vazgeçme, bir önceki adıma dönme gibi
anlamlarda kullanılır. Görevi gene uygulama programına bağlıdır.

T AB

Her basışınızda, imleç, bir sonraki TAB pozisyonuna ilerler. Tab
pozisyonları genellikle 8 ve 8’in katları sayılı kolonlarda yer alır.
(Elbet, uygulama programlarının bu pozisyonları kendilerine göre
ayarlama ya da bu tuşun anlamını tamamen değiştirme hakkı
gene saklıdır.)
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Burada önemli olduğuna inandığım bir konuya açıklık getirmek istiyorum :
PC tipi bilgisayarlarda, klavyede bir tuşa batığınızda, klavye bu tuşa karşılık gelen
karakteri bilgisayara g ö n d e r m e z . Tek yaptığı, klavyenin hangi tuşuna basıldığına
(örneğin, üçüncü sıranın soldan dördüncü tuşu gibi) ilişkin bir bilgi gönderir. (Teknik
ağızla: Scan Code). Bu tuşun ne anlama geleceğine, o sırada çalışmakta olan
program karar verir. Zaten klavyeyi Türkçeleştirme (ya da Japoncalaştırma)
programları bu mantıkla çalışmaktadır.

Print
Screen

Shift tuşu ile birlikte kullanıldığında ekranda ne varsa aynen
yazıcıya aktarılır. Eğer yazıcı yoksa veya kapalıysa bir etkisi
olmaz.

Scroll Lock

Bu tuşun MS-DOS İşletim Sistemi'nde ne işe yaradığı konusunda
derin araştırmalar devam etmektedir (!).

Pause

Ekranda akıp giden bilgileri durdurmak için kullanılır. Bu tuşla
durdurulan bir ekran, ENTER tuşu ile tekrar devam ettirilir.

Numeric
Lock

Sayısal tuş takımı olan klavyelerde, bu tuşlar çift işlevlidir.
İsterseniz rakam tuşu olarak (hesap makinalarındaki tuş
yerleşimindedirler); isterseniz imleç kontrol tuşları olarak
kullanılırlar. Num Lock tuşuna bir basışınızda bu tuşlar rakam
tuşlarına dönüşürler (NumLock ışığı yanar), bir diğer basışınızda
imleç kontrol tuşlarına dönüşürler (NumLock ışığı söner).

PageUp

Bazı uygulama programlarında bir sayfa geri (veya yukarı)
gitmek için kullanılır. Her programda anlamlı olmayabilir.

Page Down

Bazı uygulama programlarında bir sayfa ileri (veya aşağı) gitmek
için kullanılır. Her programda anlamlı olmayabilir.

Insert

Uygulama programına bağlıdır. Daha önceden yazılmış bir yazının
arasına harf(ler) eklemek için kullanılır.

Delete

Uygulama programına bağlıdır. Genellikle imlecin bulunduğu
yerdeki karakteri silmek için kullanılır.

Home

Uygulama programına bağlıdır. Genellikle sayfa başına, satır
başına gitmek için kullanılır.

End

Uygulama programına bağlıdır. Genellikle sayfa sonuna, satır
sonuna gitmek için kullanılır.

Backspace

Geri Tuşu. Son yazdığınız karakteri silmek için kullanılır. Hızlı
yazarken yapacağınız hataları bu tuşla düzeltirsiniz. Her basışınız
imleci bir geri götürecektir.

A

A harfi yazmak için kullanılır (!!)

Ñ

Böyle bir tuş yok ! Boşuna aramayınız. (!!)

32

0 -

Kitap Hakkında

MS-DOS İŞLETİM SİSTEMİNE GİRİŞ
DOS
Emrinizde

MS-DOS İşletim Sistemi, kullanıcıdan komut (emir) almaya hazır
olduğunu İngilizce'de P R O M P T adı verilen, Türkçe karşılığı olarak da
H A Z I R İ Ş A R E T İ adını vereceğimiz bir dizi sembolle belli eder. Bu
semboller dizisi, kullanıcının zevkine göre değiştirilebilir; ancak genellikle
karşılaşacağınız hazır işaretleri şunlara benzer:

C:\ >
C:\MUHASEBE >
Ekranın en altında bu diziyi görüyorsanız, yapmak istediğiniz işle ilgili
komutu verebilirsiniz.
Eğer bilgisayarınızı ilk açtığınızda yukarıdakilere benzer bir hazır işareti
göremiyorsanız, diskinizde AUTOEXEC.BAT dosyası ya hiç yoktur, ya da
varsa bile, içinde PROMPT $P$G komutu yoktur. Bu aşamada, her
ihtimale karşı klavyeden şu komutu girip ENTER tuşuna basınız. Hiçbir
zararı olmaz !

PROMPT $P$G

ENTER

Bu komutun bilgisayarı her açtığınızda otomatik olarak çalışması için
yapmanız gerekenler bu bölümün sonunda H A Z I R İ Ş A R E T İ ' n i z i
Kalıcı Olarak Düzeltmek İçin Yapılması Gereken
İ ş l e m l e r başlığı altında anlatılmıştır.

İMLEÇ

Cursor

Bir önemli tanımımız daha var! İ M L E Ç ya da İngilizce adı ile
Cursor (Körsır okunur).
İmleç, ekranın herhangi bir yerinde yanıp sönen
işaretidir. Bu
işaretin anlamı, basacağınız tuşun (ya da tuşların) normal olarak
ekranın bu noktasında görüneceği veya basacağınız tuşun ekranın
bu noktasındaki bir soruya yanıt olacağını belirtmektir. Örneğin
adınızı ve soyadınızı soran bir program varsayalım. Bu program
ekrana iki satır halinde şu formu çıkarmış olsun :

ADINIZ ?

....................

SOYADINIZ ? ....................
Bu formda, ilk olarak adınızı girmenizi belirtmek amacıyla imleç ilk
satırın ilk noktasının altında yanıp sönecektir. Adınızı girmeniz
bitince ve ENTER tuşuna bastığınızda, imleç bir sonraki bilgi giriş
hanesine (Soyadı bölümüne) atlar :

ADINIZ ?

UGUR................

SOYADINIZ ? ....................
Öte yandan siz klavyeden harfler girdikçe, imleç de bir sonraki
karakter pozisyonuna ilerleyecektir. Her MS-DOS hazır işaretinin
hemen sağında i m l e ç ' i görebilirsiniz.
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ADINIZ ?

UGUR................

SOYADINIZ ? AYF.................

Ne var ne yok ?

Fıkrada anlatıldığı gibi; Karadeniz'li bir vatandaşımız, "Ne var ne yok?"
diye sorunca dünyanın en gelişmiş bilgisayarı ZILLIAC çıldırmış!... Bu
soruya en yakın anlamdaki MS-DOS komutu, D I R komutudur. Bu
komu-tu vermek için, klavyenizde sırasıyla

D

I

R

ENTER

tuşlarına basınız. En sondaki ENTER tuşu bazı klavyelerde RETURN
olarak yer almaktadır. Anlamı aynıdır. (Hatta, bazı klavyelerde ikisi
birden bulunabilir).
E n t e r tuşu, yazmakta olduğunuz komutun bittiğini, yazdığınız kadar
harf ve rakamların bir bütün komut olarak değerlendirilmesini sağlar.
Eğer yazdığınız komutun sonunda E n t e r tuşuna basmazsanız, siz ve
MS-DOS İşletim Sistemi, elektrikler kesilinceye kadar beklemek zorunda
kalırsınız. Komutun bittiğini özel bir tuşla işletim sistemine haber vermek
aslında çok mantıklı bir yöntemdir. Eğer böyle bir haber verme kavramı

olmasa klavyeden DIR
istediğiniz anlaşılmazdı.

mi yoksa

DIR /P

komutunu mu vermek

Bu komutu girdiğinizde MS-DOS size, BULUNDUĞUNUZ DİSK(ET)
S Ü R Ü C Ü S Ü N D E , İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ D İ Z İ N D E K İ DOSYALARIN VE VAR İSE A L T -D İ Z İ N L E R İ N LİSTESİNİ VERECEKTİR. Bu
cümledeki anlaşılmaz sözcüklerin her birinin ne anlama geldiğini birazdan
göreceğiz. Ama önce, bilgisayarın bu komuta tepkisini bir görelim.
D I R komutunu verdiğinizde, ekranda bir liste görüntülenecektir :
Örneğin:

Bu liste yalnızca
bir örnektir.
Gerçek liste çok
daha uzun ve
değişik olabilir.

Volume in drive C is UGUR1
Volume Serial Number is 13EF-382C
Directory of C:
PROGLAR
<DIR>
05-06-94
MHSB
<DIR>
05-06-94
YAZILAR
<DIR>
05-06-94
AUTOEXEC BAT
385 05-07-94
CONFIG
SYS
123 05-06-94
5 file(s)

508 bytes
36675584 bytes free

1:00p
1:04p
1:05p
10:56a
10:58a
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Bu listede
Volume in drive C is UGUR1

C disk sürücüsünün adının UGUR1
olduğunu belirtiyor.

Volume Serial Number is 13EF-382C

Bu UGUR1 diskinin seri numarasının
13EF-382C olduğunu belirtiyor. (Hiçbir
önemi yoktur, bu numara kullanıcılara
hiçbir zaman gerekmez).

Directory of C:

Bu listenin C: diskinin içinde
bulunanların listesi olduğunu belirtiyor.

PROGLAR

MHSB

<DIR>

<DIR>

AUTOEXEC BAT

5 file(s)

05-06-94

05-06-94

1:04p

385 05-07-94

508 bytes

36675584 bytes free

1:00p

10:56a

Diskin içinde PROGLAR isimli bir dizin
olduğunu (<DIR>) ve bu dizinin 6
Mayıs 1994 (ay-gün-yıl olarak) ve
öğleden sonra saat 1:00’de (p harfi pm
anlamındadır) yaratıldığını göstermektedir.
Diskin içinde MHSB isimli bir dizin
olduğunu (<DIR>) ve bu dizinin 6
Mayıs 1994 ve öğleden sonra saat
1:04’de yaratıldığını göstermektedir.
Diskin içinde AUTOEXEC.BAT isimli bir
dosya olduğunu (<DIR> kelimesi
olmadığı için bir dizin değil de, bir
dosya olduğunu anlıyoruz) ve bu
dosyanın 7 Mayıs 1994 ve sabah saat
10:56’da yaratıldığını, diskte 385 Byte
(karakter) uzunluğunda yer harcadığını
göstermektedir.
(Aslında, her dosya gerçekte disk
üzerinde 4096 nın tamsayı katları
kadar byte yer kaplar).
Bu satır, listede 5 dosya ve dizinin
adının listelendiğini (uzun listelerde
kullanışlı bir bilgidir), listedeki
dosyaların (dizinler hariç olmak üzere)
toplam 508 Byte olduğunu
belirtmektedir.
Bu satır da, diskte daha 36,675,584
Byte boş yer bulunduğunu (yaklaşık 36
MegaByte) göstermektedir.
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Şimdi isterseniz D O S Y A , D İ Z İ N ve D İ S K kavramlarının ayrıntılı birer
açıklamalarını vereyim.
Daha önceki bölümlerden birinde, bir bilgisayarda saklanabilen anlamlı en
küçük bilgi biriminin B Y T E olduğunu belirtmiştim. Bir Byte içinde tek bir
harf ya da tek bir rakam saklanabilir. Örneğin UGUR kelimesi 4 Byte,
BİLGİSAYAR sözcüğü ise 10 Byte uzunluğundadır. Bunun gibi "212-212 22
33" şeklinde bir telefon numarası ise, 13 Byte uzunluğundadır (tırnak
işaretleri hariç fakat eksi işareti ile boşluklar dahil).
Bilgisayar uygulamalarında, genellikle amaç bilgi biriktirmek ve bu bilgiler
üzerinde çeşitli arama-tarama-düzenleme-listeleme-istatistik gibi işlemler
yapmak olduğundan, birarada anlam ifade edecek karakterler (harf,
rakam ve noktalama işaretleri bir araya getirilerek KAYIT'lar (İngilizcesi :
Record) oluşturulur. Örneğin, isim, soyad, alan kodu ve telefon
numarasından oluşan kayıtlar olabilir.

ZIYA ONSOZ

212

8765673

KAYIT

BULENT BINICI

316

2343453

KAYIT
KAYIT

UGUR AYFER

212

2122233

Daha sonra, bu kayıtlar bir araya getirilerek DOSYALAR oluşturulur.
Örneğin yukarıdaki isim, soyad, alan kodu ve telefon numaralarından
oluşan kayıtların bir çoğunu bir araya getirip bir dosya oluşturabiliriz.

UGUR AYFER

212

2122233

DOSYA

MÜŞTERİ TELEFONLARI
DOSYASI

Daha sonra da buna benzer veya ilgili dosyaları bir araya getirip bir DİZİN
oluşturabiliriz :

36

0 -

Kitap Hakkında

Müşteri Telefonları Dosyası

Müşteri
D

DİZİN

Adresleri

Satıcı Adresleri Dosyası

Directory

DOSYA
İSİMLERİ
File Names

Birbirine benzer ve ilgili bilgi kayıtlarının bir araya getirildiği ve bir arada
saklandığı bilgi gruplarına DOSYA denir demiştim. Bu dosyalara ulaşımı
sağlayabilmek için her dosyanın bir ismi olması gerekir. Dosyalara isim
verirken, belirli kurallara uymak koşuluyla ile istediğiniz ismi
verebilirsiniz.
Dosya isimleri iki bölümden oluşabilir :
1) Dosyanın ismi ve
2) Dosyanın uzantısı (extension, soyadı gibi)
Dosya isimleri ve uzantıları bir nokta işaretiyle ayrılırlar.
Bazı dosya ismi örnekleri :

MUSTERI.TEL
AUTOEXEC.BAT
MUHASEBE.DAT

Dosyanın adı MUSTERI, uzantısı TEL
Adı AUTOEXEC , uzantısı BAT olan bir dosya
Büyük olasılıkla muhasebe verileri içeren bir dosya.

Dikkat ederseniz, dosya isimlerinde ad ve uzantı
kısımları bir nokta işareti ile ayrılmaktadır.
Dosyanın isminin ilk bölümü en az 1, en fazla 8 karakterden oluşabilir.

Dosya İsmi
Oluştururken
Uyulması
Gereken
Kurallar

Dosya isminin ilk bölümü içinde yalnızca harfler (çÇşŞıİğĞüÜöÖ hariç) ve
rakamlar ve bazı özel karakterler ( _ ^ $ ~ ! # % & - { } ( ) @ )
bulunabilir.
Dosya isimlerinin uzantıları da aynı isimler gibi sadece harf ve
rakamlardan oluşabilir ve en fazla 3 karakterden oluşabilir.
Dosyaların isminin bir ilk bölümü olmak zorundadır fakat uzantısı olmak
zorunda değildir.

DOSY A İSİM LERİNDE BÜY ÜK HARF Y A DA KÜÇÜK HARF
KULLANILM ASI v eya BÜY ÜK HARFLER İLE KÜÇÜK
HARFLERİN KARIŞIK KULLANILM ASI BİRŞEY
DEĞ İŞT İRM EZ ..
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A1234567.ABC
1994VERILERI.DAT
1994/VERI.dat
012.A
ADRESLER
adresler.994
Adres.LER.DAT
adres dat

DİZİN
İSİMLERİ

Geçerli bir dosya adıdır.
Geçerli değildir, çünkü ilk kısım fazla uzun
Geçerli değil, çünkü / işareti kullanılmış
Geçerli
Geçerli
Geçerli
Geçersiz, çünkü nokta iki kez kullanılmış.
Geçersiz, çünkü boşluk kullanılmış.

Dizin isimleri de, dosya isimleri ile aynı kurallar içinde oluşturulur. Ancak,
yıllar boyu kullanıcılar arasında geliştirilmiş olan gelenekler çerçevesinde,
genellikle dizinlerin adlarının uzantısı olmaz. Bu bir kural değildir.
İsterseniz uzantısı olan dizin isimleri kullanabilirsiniz.

Bir bilgisayarda bulunabilecek dizinlerin ve bu dizinlerde bulunabilecek
dosyaların sayısında bir sınır yoktur. (Aslında vardır ama bu sınır o kadar
yüksektir ki, kolay kolay bu sınıra ulaşamazsınız). Bir bilgisayara
yükleyebileceğiniz bilgilerin sınırını bilgisayarınızın diskinin ya da
disklerinin kapasitesi belirler.

PROGRAM
DOSYALARI

Kullanıcıların biriktirdiği ya da oluşturduğu kayıtların yanısıra programlar
da disk üzerinde dosyalar halinde saklanır. (Veri dosyaları nasıl veri
kayıtlarından oluşan gruplarsa, programlar da komut dizilerinden oluşan
gruplardır.)
Bir dosyanın program dosyası olarak nitelendirilmesi için dosya isminin
uzantısı ile ilgili bir kural vardır :
Program dosyalarının uzantıları
o l m a k z o r u n d a dı r .

.EXE,

.COM

veya .BAT

Bir dosyanın adını değiştirerek uzantısını EXE, COM veya BAT yapmanız,
o dosyayı bir programa dönüştürmez. Program dosyalarının nasıl
oluşturulacağı bilgisayar programcılarının problemidir.
Bir program dosyasındaki programı çalıştırmak için, bilgisayarınız HAZIR
konumunda beklerken, sadece program dosyasının adını yazıp ENTER
tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Elbette ki programın ne yapacağı, nasıl
yapacağı, kullanıcıdan neler isteyeceği tamamen programın yazılış
amacına bağlıdır.
Örneğin, BORDRO.EXE isimli dosyanın bir program dosyası olduğunu,
adının uzantısının EXE oluşundan anlıyoruz. Bu programı çalıştırmak için
BORDRO yazıp ENTER tuşuna basmanız, programı çalıştırmak için
yeterli olacaktır.
ı
Ne iş yaptığını bilmediğiniz programları KESİNLİKLE
ÇALIŞTIRMAYINIZ! Hele hele bu program ARE YOU
SURE ? (Emin misiniz? anlamında) bir soru sorarsa ve
programın yapmak üzere olduğu işin ayrıntılarını ve
o l a sı s o n u ç l a r ı n ı i y i b i l m i y o r s a nı z , b u s o r u y a H a y ı r
( N o ) a n l a m ı n d a N y a nı t ı n ı v e r i n i z .
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Dosya uzantılarının özgürce verilebileceğini söylemiştim, ama gene
de tüm programcıların uyduğu bazı gelenekler doğrultusunda, bir
dosyanın uzantısına bakarak, o dosyanın nasıl bir dosya olduğunu
anlayabiliriz.

Uzantı

Olası dosya içeriği

TXT

Dosya içinde basit bir yazı var. Bir mektup veya bir
uygulama programı hakkında uygulama notları
olabilir. TYPE komutuyla içine bakabilirsiniz. (Örneğin
README.TXT isimli bir dosyanın içindeki yazı kayıtlarına bakmak isterseniz
TYPE README.TXT komutunu verebilirsiniz.

DOC

Gene bir metin dosyası, fakat büyük olasılıkla bir
kelime işlemci (Word Processor) kullanılarak
oluşturulmuş. TYPE komutu ile bir şeyler görme
olasılığınız var. Bu dosyanın içine kelime işlemciniz ile
bakmaya çalışın.

BAK

Bir kelime işlemci ile oluşturulmuş bir dosyanın son
değişiklikler yapılmadan bir önceki halidir.

SYS

İşletim sisteminin çalışmasıyla ilgili bazı tanım ve
düzenlemelerin yer aldığı veya sistemin çalışmasıyla
doğrudan ilgili bir takım dosyalardır. Kesinlikle
silmeyiniz ve değiştirmeye çalışmayınız. (Elbette
deneyiminiz arttıkça, özellikle CONFIG.SYS isimli
dosya üzerinde değişiklikler yapmanız gerekecek; ama
lütfen şimdilik bunları dokunulmaması gereken
dosyalar olarak kabul ediniz)

BAT

Bir dizi MS-DOS komutunu ardarda çalıştırılmak üzere
içine toplamış olan dosyalardr. Örneğin
AUTOEXEC.BAT dosyasının içinde, bilgisayarınızı ilk
açtığınızda, otoma-tikman çalıştırılması gerekebilecek
programlara ilişkin komut satırları yer alır.

BAS

BASIC programlama diliyle ilgili bir programdır.
Çalıştırmak için önce bilgisayarınızdaki BASIC yorumlayıcı programını çalıştırmanız gerekir.

PAS

Büyük olasılıkla, PASCAL programlama diliyle yazılmış
bir programının kaynak listesidir. Bu haliyle çalıştırılamaz; önce derlenmesi (makina diline çevrilmesi)
gerekir.
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FOR

FORTRAN programlama diliyle yazılmış bir programın
kaynak listesidir. Bu haliyle çalıştırılamaz; önce
derlenmesi (makina diline çevrilmesi) gerekir.

INI

Microsoft Windows uygulama programı ile ilgili bir
destek dosyasıdır. Silmezseniz iyi olur. Silerseniz (ya
da değişiklik yaparsanız) ilgili olduğu bir programın
çalışmasını bozabilirsiniz. İçeriğini merak ediyorsanız
TYPE komutuyla bakabilirsiniz.

DRV, DLL

Windows uygulama programlarına ilişkin dosyalardır.
Dokunmayınız.

OVL

Birden fazla dosyadan oluşan bir program paketinin bir
parçası. Kesinlikle silmeyiniz. İçeriğini görmeniz pek
mümkün değildir.

DAT

Veri dosyası! İçinde muhasebe, bordro gibi bir
uygulama programıyla veya bir teknik programla ilgili
veriler olabilir. İçeriğini TYPE komutuyla görme
şanşınız var, göremezseniz fazla üstelemeyiniz.

DWG

Büyük olasılıkla teknik bir çizim içeren bilgisayar
destekli grafik programı çizim dosyasıdır.

TIF, GIF,
BMP,PCX

Fotoğraf ya da benzeri bir resim dosyasıdır. Özel programlar aracılığı ile ekrana görüntüleyebilirsiniz. (Alacağınız resim kalitesi ekran ve görüntü kartınızın yeteneklerine bağlıdır).

WAV

Ses kaydı içeren bir dosya! Ses kartınız varsa, gene
uygun programlar yardımıyla dinleyebilirsiniz.

WRI

Standart W i n d o w s aksesuarlarından olan W r i t e
isimli kelime işlemciyle yaratılmış bir doküman
dosyasıdır. İçeriğini anlamlı bir şekilde görebilmek için
W i n d o w s ve Write programlarını kullanmanız
gerekir.

Bir noktayı bir kez daha vurgulamak istiyorum : Yukarıda sıralanan dosya
isim uzantıları bir dizi kural değildir; yalnızca genellikle kullanılan,
geleneksel uzantılardır. XYZ.ABC isimli bir ses kaydı dosyası pekala
olabilir.
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Bilgi ya da komut kayıtlarının bir araya gelmesiyle d o s y a l a r oluşur.

SÜRÜCÜLER

Dosyaların bir araya gelmesiyle d i z i n l e r oluşur.
Dizinlerse disk ya da disketlerde saklanır. Bu disk veya disketlerin takılı
olduğu fiziksel cihazlaraysa d i s k s ü r ü c ü veya d i s k e t s ü r ü c ü adı
verilir. Sürücü tipleri disk ya da disketlerle sınırlı değildir. Teyp
sürücüleri, Compact Disk (CD) sürücüleri, Magneto optik sürücüler gibi
başka türleri de vardır; ancak, burada, en yaygın olarak kullanılan disket
ve disk sürücülerinden bahsedeceğim.
Disket Sürücü, bilgisayarınızın ön panelinde yer alan ve içine disket
yerleştirilebilecek bir açıklığı olan bir donanım parçasıdır. Günümüzde bir
çok bilgisayarda yalnızca 3.5 inch ölçüsünde disket kullanabilen sürücüler
bulunmaktadır. Eski tip bilgisayarlarda 5.25 inch ölçüsündeki disket
sürücülerini de bulabilirsiniz. Hatta bazı bilgisayarlarda her ikisi birden
bulunur.

Açma Kapama
Mandalı

Disket Çıkarma
Düğmesi

Disket
Sürücüsünün
Çalışmakta
Olduğunu
Gösteren Işık
(Bu ışık
yanarken
disketi
çıkarmayınız)

5.25 İnch Disket
ve Sürücüsü

3.5 İnch Disket
ve Sürücüsü

Disket sürücülerin içine disketten başka bir cisim sokmayınız.
Disketi takarken veya çıkarırken zorlamayınız. Eğer disket, sürücünüzün
içinde sıkışıp kalırsa, kesinlikle sürücünün içine tornavida gibi sert ve
metal cisimler sokmayınız.
Çok tozlu veya yırtık pırtık veya kırık disketleri sürücünüze sokmayınız.
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SÜRÜCÜ
İSİMLERİ

PC tipi bir bilgisayara en fazla 2 disket sürücü ve 2 disk sürücü takılabilir.
(Özel bir takım disk kontrol birimleri kullanarak disk sayısını arttırılması
mümkündür; ama bu tip bilgisayarlar konumuz dışındadır.)
İlk disket sürücünün (belki de tek) ismi her zaman için A: dır. Dikkat
ediniz, A değil, A:. İ k i n o k t a ü s t ü s t e k a r a k t e r i , d i s k e t
s ü r ü c ü i s m i n i n a y r ı l m a z b i r p a r ç a s ı d ı r . Eğer varsa ikinci
disket sürücünün adıysa B: dir. Aynı mantıkla birinci disk sürücü C:;
varsa, ikinci disk sürücüyse D: isimlerini alırlar.

A:

Bazı disk sürücüleri, işletim sisteminin özelliklerinden yararlanılarak
birden fazla parçaya bölünmüş olabilir. Böyle bir durumda, sistemde,
gerçekte yalnızca bir disk bulunmasına rağmen, kullanıcılara C: ve D:
isimli iki (veya C:, D:, E: vb. isimli ikiden fazla) disk varmış gibi
görünebilir. Bu tür disk yapılandırmalarına "disk bölme" (İngilizcesi : Disk
Partitioning) adı verilir.

B:

C:
D:

Disk Sürücü (ler)

C:

A:
B:

Disket Sürücü (ler)

(Bazı bilgisayarlarda kabin içine
monte edildiklerinden dolayı
dışardan gözükmezler)

Disk adındaki ‘:’

Çok önemlidir !

D:
Disket sürücülerin üzerinde genellikle isimleri (A:,
B:) yazmaz. Tek disketli bilgisayarlarda zaten sorun
yoktur; sürücü ismi A: olmak zorundadır. İki disketli
bilgisayarlarda da hangisinin A:, hangisinin B:
olduğunu anlamak için şu testi yapabilirsiniz :
1. Her iki disket sürücüden de disketleri çıkarınız.
2. DIR A: komutunu yazıp ENTER tuşuna basınız.
3. Disket sürücülerinin hangisinin küçük ışığı
yanarsa, o sürücü A: dır.
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4. Disket sürücülerde disket takılı olmadığı için
Not ready reading drive A:
Abort, Retry, Fail ?
hata mesajı ile karşılaşacaksınız. a tuşuna bir kez
basarak hata durumundan kurtulabilirsiniz.

Not ready reading drive A:
Abort, Retry, Fail ?

Error reading Drive A:
Abort, Retry, Ignore, Fail?

Olası Nedenleri :

Olası Nedenleri :

•

Disket sürücüye disket
takılı değil

•

Disket sürücü ile disket
yoğunluğu uyumlu değil

•

Mandalı kapatılmamış (5.25
disket sürücüler için)

•

•

Disket iyi oturmamış

•

Disket sürücü arızalı

Disket formatlanarak
kullanıma
hazırlanmamış. (Bu
kavram daha sonra
anlatılacaktır).

•

Disket sürücü sisteme
tanımlı değil. (Tanıtma
işlemini siz
yapamayabilirsiniz, teknik
destek isteyiniz)

•

Disketin yüzeyinde bir
kusur var,

•

Disket PC disketi değil

Ne Yapılabilir ?
•

A tuşuna bir kez basarak
yapmaya çalıştığınız işlemi
iptal edebilirsiniz.

•

Hatayı düzeltip, R tuşuna
basarak işlemin yeniden
denenmesini
isteyebilirsiniz.

(Eğer bu mesajı C: veya D:
disk sürücülerinden biri
için aldıysanız, diskinizde
ciddi bir problem
başlayacak demektir. En
kısa zamanda teknik
destek isteyiniz)
Ne Yapılabilir ?
•

A tuşuna bir kez basarak
yapmaya çalıştığınız
işlemi iptal edebilirsiniz.

•

Hatayı düzeltip, R tuşuna
basarak işlemin yeniden
denenmesini
isteyebilirsiniz.

•

I tuşuna basarak hatalı
disket bölümünün
atlanmasını
isteyebilirsiniz. (Ancak bu
yöntem, okunmakta ya
da yazılmakta olan
dosyada önemli
bozukluklara yol açar.
Zorunlu olmadıkça
kullanmayınız).
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Disk sürücünüz varsa adı kesinlikle C: dir. Başka disk sürücünüz olup
olmadığını öğrenmek için :
1. DIR D: komutunu yazıp ENTER tuşuna basınız.
2. Eğer ekrana Invalid Drive Specification gibi bir mesaj
gelirse C: den başka disk sürücünüz yok demektir.
Artık, disk, disket sürücüleri, dizin ve dosya isimleriyle ilgili kuralları
bildiğinize göre, bu kavramları bir araya getirerek, MS-DOS dosyalarının
diskler üzerinde nasıl yerleştirildiğini anlatmaya geçebilirim.
Dosya yerleşimiyle ilgili olarak, diskler için anlatılan her kavram ve
kural disketler için de aynen geçerlidir.
Bir ofiste dosyaların nasıl düzenlendiğini gözünüzün önüne getiriniz:
Büroda bu iş için ayrılmış bir arşiv odası olmalıdır. (Bu odayı C: disk
sürücüsüne eşdeğer olarak düşünün). Bu oda içinde çeşitli evrak
dolapları vardır ve her biri konulara göre etiketlidir. (Disk üzerinde yer
alan dizinler gibi düşünün). Her dolabın çeşitli çekmeceleri vardır ve
bunlarda içindekilere göre etiketlenmiştir. (Alt-dizinler olarak düşünün).
En son olarak da, çekmecelerde dosyalar vardır ve her dosyada tek bir
konuyla ilgili evraklar (dosyalar ve onları oluşturan kayıtlar gibi
düşünün) yer alır.
Bu benzetmeye ilişkin bir çizimi arkadaki sayfada bulacaksınız. Bu
şeklin, bir arşiv düzeniyle MS-DOS dosya düzeni arasındaki benzerliği
yeterince açık olarak anlattığını umarım.
Diskler üzerinde dizin ve dosya yerleşimini başaşağı duran bir ağaca da
benzetebiliriz. Hiyerarşik bir yapı içinde yer alan tüm dallar (dizinler)
gövdeden, daha doğrusu KÖKTEN kaynaklanmaktadır. MS-DOS
disklerinde de aynı bunun gibi bir k ö k vardır ve adı ROOT dur. (Anlamı
kök, okunuşu "ruut"). MS-DOS işletim sistemine bir dosyanın yerini
tarif ederken, kökten (root dan) başlayarak tüm dizinlerin (dalların)
isimlerini vermemiz ve son olarakta dosyanın adını belirtmemiz gerekir.
Dal isimleri verirken, aralarına özel bir karakter yerleştirilir (isimleri
birbirinden ayırmak için) ve bu karakter de \ (bölüm işaretinin ters
olanı) işaretidir. (Arşiv odası örneği için kullanılan şekle bakınız).

MS-DOS'daki
En Önemli
Karakter

\ işareti, bir ayırıcı karakter olmasının yanısıra, diskte yer alan dizin
hiyerarşisinin en üst kademesinin de adıdır. Biraz garip gibi olmakla
beraber birkaç kademeli bir dizin yapısında, dosya adı yazarken, en üst
kademeden başlanması gerektiğini belirtmek için en başa bu karakteri
yerleştirdiğinizde, ayırıcı karakter olarak kullanılan \ ile bir bütünlük
oluşturur.
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\ (Root)

KÍK

PROGLAR

PROGLAR

MHSB

MHSB

DOSYA

DOSYA

\MHSB\DOSYA

Klavyeyle Çizilebilecek Karikatürler
(Lütfen Yan Çevirip Bakınız)

:-)
:-(
;-)
8-)
B:-)
:-{)
{:-)
(-:
:-[
:-D

8)
3:-o

Kurbağa

Göz kırpıyor

>-^);>

Balık

Gözlük takıyor

=====:}

Yılan

Gözlükleri başının üstünde

%*}
*<|:-)
]:-)
{
{:^=(
=):-)

Sarhoş

Mutlu Kullanıcı
Mutsuz Kullanıcı

Bıyıklı
Peruklu
Solak ve mutlu kullanıcı
Vampir
Gülüyor...

İnek

Noel Baba
Şeytan
Alfred Hitchcock
Adolf Hitler
Sam Amca
Smileys
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Şimdi bu dizin yapısının (directory structure) MS-DOS komutlarıyla
birlikte nasıl kullanıldığını görelim :
Diyelim ki, C: diskinizin \ dizinin altında MHSB dizini var ve bu dizinde de
BENIOKU.TXT isimli bir dosya olsun. Bu dosyanın içini görmek için
vermeniz gereken MS-DOS komutu şöyle olmalıdır :

TYPE

C:\MHSB\BENIOKU.TXT

Bir başka deyişle, C: diskinde, r o o t dizininin altındaki MUHASEBE
dizinindeki BENIOKU.TXT dosyasını ekrana görüntüle....
Bu dosya, A: disket sürücüsünde takılı olan disketin root dizininde
olsaydı, vermemiz gereken komut

TYPE

A:\BENIOKU.TXT

olurdu.
Şimdi, daha karmaşık bir dizin yapısında dosya isimlerinin yazılmasıyla
ilgili bir örneği inceleyelim:

C:\
DOS6

WINWORD

WIN31
PICS

CHKDSK.EXE

CONFIG.SYS

DOCS
OZEL

MEKTUP21.TXT

AUTOEXEC.BAT

TEKLIF

MALZEME

D¦Z¦NLER
Dosyalar

EXPORT

CIMENTO1.DOC

RULMAN.DOC

Yukarıdaki şemada yer alan dosyaların isimlerinin tam yazılışı şöyle
olmalıdır :

C:\AUTOEXEC.BAT
C:\DOS6\CHKDSK.EXE
c:\winword\docs\ozel\mektup21.txt
C:\WINWORD\DOCS\TEKLIF\MALZEME\CIMENTO1.DOC
C:\WINWORD\DOCS\TEKLIF\EXPORT\RULMAN.DOC
(Büyük harf - Küçük harf farkı önemli değildir.)
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Bu noktadan başlayarak, tanıttığım komutlarla ilgili birçok örnek vermeye başlayacağım.
Okuyucuya önerim; yeni komutlar öğrendikçe, bir yandan da bunları bilgisayarında
denemesidir. Ancak bu denemeleri yaparken, bilgisayarın diskinde bir takım dosya ve
dizinlerin önceden yer alması ve bir çalışma disketinin hazır bulunması gerekecektir.
Eğer bu kitaptaki örnekleri uygulayarak ve deneyerek sürdürmek istiyorsanız, lütfen
aşağıdaki komutları klavyenizden A Y N E N girerek deneme dosya ve dizinleriyle deneme
disketini yaratın. Noktalama işaretleri ve boşlukların Ç O K Ç O K Ö N E M L İ olduklarını
unutmayınız. Büyük harf veya küçük harf kullanmanız farketmeyecektir. DENEMELERİNİZ
BOYUNCA BU DİSKET BİLGİSAYARINIZDA TAKILI OLSUN.

DİSKTE DENEME DİZİNLERİ VE DOSYALARI YARATMAK İÇİN :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

MD \PROGLAR
MD \MHSB
MD \YAZILAR
MD \YAZILAR\TEKLIF
COPY \CONFIG.SYS \PROGLAR\OKUBENI.TXT
COPY \COMMAND.COM \PROGLAR\CHESS.EXE
COPY \COMMAND.COM \PROGLAR\KEYTRK.COM
COPY \CONFIG.SYS \MHSB\BENIOKU.TXT
COPY \CONFIG.SYS \YAZILAR\MEKTUP1.TXT
COPY \CONFIG.SYS \YAZILAR\TEKLIF\YAZI1.DOC
COPY \CONFIG.SYS \YAZILAR\TEKLIF\TEKLIF3.DOC

DENEME DİSKETİ HAZIRLAMAK İÇİN :
A: Disket sürücünüze boş ve formatlı bir disket takınız Bu konuda yardım
gerekirse, bilgisayarı satın aldığınız şirketten telefonla yardım isteyiniz.
İçinde ne olduğunu bilmediğiniz veya ileride gerekli olabilecek disketleri
kullanmayınız.
SIFIR

1

2
3
4
5

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>

MD A:\DIR01
COPY \CONFIG.SYS
COPY \CONFIG.SYS
COPY \CONFIG.SYS

A:\SYS.DAT
A:\OKUBENI.TXT
A:\DIR01\ED.SYS

Bu sayfadaki komutlarla yaratılan deneme dizin ve dosyaları
YALNIZCA dizin yaratma, dizin silme, dosya kopyalama, dosya
silme, dosya adı değiştirme gibi örneklerde kullanılmak içindir.
Gerçek program ya da veri dosyaları değildir. Denemeleriniz bitince
bu dosyaların ve dizinlerin tamamını silmenizi öneririm.
Şimdi ilginç bir soru sormanın tam zamanı.

48

0 -

Kitap Hakkında

Bir diskin üzerinde kayıtlı dizinleri ve bunların içinde
yer alan dosyaların neler olduğunu nasıl görürüz ?
Bir disk (veya disket) üzerindeki dizin ve dosyaları görmek için
DIR

C:\

veya

DIR A:\

komutunu kullanırız.

Bu komutlar sırası ile C: diski ve A: disketindeki dosyaları veya dizinleri
listeleyecektir. Bu komuta yanıt olarak alacağınız tipik bir liste

Volume in drive C is UGUR1
Volume Serial Number is 13EF-382C
Directory of C:
PROGLAR
<DIR>
MHSB
<DIR>
YAZILAR
<DIR>
AUTOEXEC BAT
385
CONFIG
SYS
123
5 file(s)

05-06-94
05-06-94
05-06-94
05-07-94
05-07-94

1:00p
1:04p
1:04p
10:56a
11:03a

508 bytes
36675584 bytes free

olabilir. Bu listeye göre, C: diskimizin root dizininin altında PROGLAR,
MHSB ve YAZILAR isimli dizinler (<DIR>) ve AUTOEXEC.BAT ile
CONFIG.SYS isimli dosyalar bulunmaktadır. (Bu liste yalnızca bir örnektir,
bilgisayarınızda çok daha fazla sayıda dizin ve dosya olabilir).

ÇALIŞMA
DİSKİ
ve
ÇALIŞMA
DİZİNİ

Default Drive
&
Default Directory

Peki, YAZILAR dizinin altında neler var ? Bu sorunun cevabını almak için,
bir kavram daha öğrenip, onu kullanmanız gerekiyor. Bu kavram
Ç A L I Ş M A D İ Z İ N İ ’ dir. Hatırlarsanız, sistemi ilk açtığınızda, başarılı
açılışı belirten

C:\ >
hazır işaretini (prompt) ekrandaki en alt satırda belirmişti. Bu işaret,
basit bir işaret değildir; kullanıcısına bazı önemli bilgiler de iletmektedir:
C: harfleri, ÇA L I Ş M A D İ S K İ 'nin C: olduğunu belirtmektedir. Bir
başka deyişle, bir dosyanın ya da dizinin adını yazdığınızda hangi diskte
olduğunu belirtmezseniz, C: diskindeki bir dosyaya ya da dizine erişmek
istediğiniz varsayılacaktır.
Yukarıdaki örnek hazır işaretindeki \ karakteri ise, ç a l ı ş m a d i z i n i n i n
\ (root) olduğunu belirtmektedir. Bir başka deyişle, bir dosyanın ya da
dizinin adından sözettiğinizde, hangi dizinde olduğunu belirtmezseniz,
r o o t dizinindeki bir dosyaya ya da dizine erişmek istediğiniz
varsayılacaktır.
> karakteriyse, ekrana yazılacak komut harfleri ile hazır işaretini yalnızca
görünüm olarak ayıran bir karakterdir; burada başkaca bir anlamı
yoktur.
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Bir önceki problemimize geri dönersek; (YAZILAR dizininin altında neler
olduğunu merak ediyorduk) bir dizinin altındaki dosyaları ve varsa başka
dizinleri (alt-dizinleri) listelemek için iki değişik yol kullanabiliriz :

ÇALIŞMA
DİZİNİNİ
DEĞİŞTİRME

1.

DIR C:\YAZILAR komutunu kullanabiliriz

2.

Çalışma dizinimizi YAZILAR olarak değiştirip
kullanabiliriz.

DIR komutunu

Çalışma dizinimizi (dosya isimlerinde dizin adı belirtmediğimiz zaman,
dosyanın içinde bulunduğu varsayılacak dizin) değiştirmek için
kullanmamız gereken komut C D komutudur. (İngilizcede Change
Directory'nin baş harfleri). Çalışma dizinimizi \YAZILAR olarak
değiştirmek için vermemiz gereken komut CD \YAZILAR olacaktır.
CD komutuna bir kaç örnek :

Hazır İşareti
C:\ >
C:\YAZILAR>
C:\MHSB>
C:\ YAZILAR\TEKLIF>

Çalışma Dizinini
Değiştirmek için
Verilen Komut
CD \YAZILAR
CD \MHSB
CD \YAZILAR\TEKLIF
CD \

Yeni Hazır İşareti
C:\YAZILAR>
C:\MHSB>
C:\YAZILAR\TEKLIF>
C:\ >

Ö n e m l i N o t : Ekrandaki hazır işaretinizin görünüşü örnekleriyle tıpatıp aynı
olmayabilir; hatta çalışma dizininizi hiç göstermeyebilir. Bu durumda
AUTOEXEC dosyanızda şu komut satırı eksik demektir.
PROMPT $P$G
Eğer isterseniz bu komut satırını C: diskinizin root dizinindeki AUTOEXEC.BAT
isimli dosyaya (daha bilgisayarca bir dille; C:\AUTOEXEC.BAT dosyasına)
ekleyebilirsiniz. Ekleme için EDIT ya da EDLIN isimli (ya da tamamen başka)
bir editör kullanmanız gerekecektir. Bu aşamada editör kullanamıyorsanız bu
ekleme işini erteleyebilir ya da bu bölümün sonundaki H A Z I R
İŞARETİNİ'zi Kalıcı Olarak Düzeltmek İçin Yapılması
G e r e k e n İ ş l e m l e r başlıklı bölümü okuyabilirsiniz.

Çalışma dizininiz derinlerde bir yerde olduğu zaman (örneğin:
\YAZILAR\TEKLIF\ESKI\1994); çalışma dizinizi bir üst düzeydeki dizin olarak
değiştirmek istediğinizde, CD .. komutunu kullanabilirsiniz. (CD, bir boşluk ve
yan yana iki nokta).
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Çalışma diskimizi (disk adı belirtmediğimiz
değiştirmek için kullanmamız gereken komut
a d ı n d a n oluşan bir komuttur.

zaman varsayılacak disk)
y a l nı z c a y e n i d i s k i n

Örneğin, ilk disket sürücümüzü, yani A: sürücüsünü çalışma diskimiz
yapmak istediğimizde vermemiz gereken komut
A:

ENTER

dan oluşacaktır. Tabii bu komutun verilmesinden önce, disket sürücüye
kullanıma hazır bir disket takmayı unutmamak gerekir.
Çalışma diskinizi tekrar C: sürücüsü yapmak istediğinizde vereceğiniz
komutsa :
C:

ENTER

olmalıdır.

BİR SAPLAMA !
K u l l a n ı m a h a z ı r d i s k e t de ne demek diyebilirsiniz. Çarşıdan
yepyeni bir disket satın aldığınızda, bu disketi doğrudan doğruya
bilgisayarınıza takıp, üzerine kayıt yapamazsınız. Bu disketi, MS-DOS
dünyasında FORMATLAMA diye geçen bir işlemden geçirmeniz
gerekmektedir. Bu işlemden sonra disketiniz k u l l a n ı m a h a z ı r b i r
d i s k e t 'e dönüşecektir.

Bir disketin nasıl ve ne zaman formatlanacağını ilerdeki bölümlerde
anlatacağım. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bir nokta : YALNIZCA
YENİ DİSKETLERİ FORMATLAMAYA GEREK VARDIR. ÜZERİNDE BİLGİ YA
DA PROGRAM KAYDI OLAN DİSKETLERİ FORMATLAMAYINIZ.
FORMATLAMA İŞLEMİ, DİSKET ÜZERİNDEKİ TÜM KAYITLARIN
SİLİNMESİNE YOL AÇACAKTIR:

Çalışma diski
gerekirse
Kullandığınız
diskette DIR01
isimli bir dizin
bulunmalıdır.

Komutu
yazdıktan
sonra RETURN
tuşuna basmak
gerektiğini
hatırlatmaya
gerek yok
sanırım!

değiştirme

komutlarına

ilişkin

birkaç

örnek

vermek

Hazır İşareti

Verilen Komut

Yeni Hazır İşareti

C:\ >
C:\YAZILAR>
A:\>
A:\ DIR01>

CD \YAZILAR
A:
CD \DIR01
C:

C:\YAZILAR>
A:\>
A:\DIR01>
C:\ YAZILAR>

C: Sürücüsüne geri
döndüğümüzde, daha önce
bulunduğumuz dizine de geri
dönmüş olduk!
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DIR KOMUTU
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DIR komutu, bir diskin ya da disketin içinde bulunan dosyaların ve
dizinlerin listesini görmek için kullanılır.
DIR komutunun kullanımıyla ilgili, şu ana kadar söz etmediğim bir kaç
seçenek daha var. Bunları şimdi birer örnekle açıklayayım:

DIR /P
DIR C:\MHSB /P
DIR A: /P
DIR komutunun p a r a m e t r e l e r i n i
yazarken kullanılan / işaretine dikkatinizi
çekerim. Bu işaret root anlamındaki \ nin
tam ters yönüne olan, bildiğimiz BÖLÜ
İŞARETİDİR.

DIR komutuyla listelenen satırların, ekran
boyundan (25 satır) uzun olması durumunda,
liste durmaksızın sonuna kadar akacaktır; bu
durumda, listenin başını doğal olarak
göremeyeceksiniz. Eğer liste uzunsa ve siz bu
listeyi 25'er satırlık bloklar halinde görmek
istiyorsanız, DIR komutunun sonunda /P
parametresini vermeniz gerekir. Bir ekran
dolusu bilgi ekrana döküldükten sonra devam
etmek için herhangi bir tuşa basmanız
gerekecektir.

Press any key to continue . . .
PARAMETRE, MS-DOS komutlarının
bazılarının çalışma tarzını değiştirmek veya
seçeneklerinden yararlanmak için, genellikle
satır sonuna / işaretinden sonra yazılan
kodlardır. Bir komutla birlikte kullanılabilecek
parametrelerin neler olabileceği, söz konusu
komuta bağlıdır.

DIR / W
DIR C: \ M HSB / W
DIR C: \ M HSB / W / P

DIR /O
DIR \ P ROGLAR / O / P

Eğer listeyi daha fazla görmek istemiyorsanız,
Ctrl ve C tuşlarına bir arada basarak listeyi
kesebilirsiniz. (Önce Ctrl tuşuna basın ve basılı
tutun; daha sonra C tuşuna basın).
Ctrl-C tuşları ile yapılmakta olan bir işi kesmek
genellikle mümkündür; ancak, bazı programlar
bu tuş kombinasyonuna basmanızı hiç dikkate
almayacaktır ve işini sürdürecektir.
DIR komutunun, dosyaların yaratılış tarihlerini,
uzunluklarını listelemesini istemiyorsanız, daha
kısa ve öz bir liste istiyorsanız, / W parametresini
kullanınız. Bu parametre ile dosyaların ve
dizinlerin sadece adları, bir satıra birden fazla ad
yazılarak listelenecektir. Deneyiniz.
DIR komutu, dosyaların ve dizinlerin adlarını,
diskte bu dosyaların isimlerine rastladığı sırada
listeler.
Eğer bu listeyi a l f a b e t i k s ı r a y a göre
isterseniz, / O parametresini kullanın.
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Birden fazla dosyanın ismini listelemek istediğinizde kullanabileceğiniz hoş bir
MS-DOS özelliği var : * ve ? joker karakterleri...
Farzedin ki, bulunduğunuz dizin içinde yer alan muhasebe dosyalarının
isimlerini görmek istiyorsunuz; DIR komutunu parametresiz olarak
kullanıyorsunuz, fakat bu dizindeki, ilgili ilgisiz tüm dosyaların isim listesinden
oluşan uzun bir döküm alıyorsunuz. İşte böyle bir durumda * j o k e r
karakterini kullanma şansınız var, çünkü muhasebe dosyaları genellikle benzer
isimlerle yaratılırlar ( MHSB01.DAT, MHSBFIS.DAT, MHSBMUA.DAT gibi).
Dikkat ederseniz, bu dosyaların isimleri hep MHSB karakterleri ile başlıyor.
DIR komutunu DIR MHSB*.* şeklinde verirsek, * joker karakterinin yardımı ile
'MHSB harfleri ile başlayan dosyalar' sınırlamasını verebiliriz. Eğer MHSB ile
başlayan ve arkasından tek harf gelen isimlerle ilgileniyorsanız * yerine ?
joker karakterini kullanmalısınız. Bir başka deyişle, * joker karakteri her
sayıda karakter yerine geçebilir; ? ise en fazla bir karakterin yerini alabilir.
Sanırım aşağıdaki örnekler, bu joker karakterlerinin kullanılması konusunda
daha iyi fikir verecektir.

Joker karakterler sadece dosyaların isimleri ile ilgilidir. İçerikleri ile bir
ilgisi yoktur. Yani, muhasebe ile ilgili dosyaları görmek isteyipte, * ve ? joker
karakterlerini kullandığınızda tüm ilgili dosyaları görebileceğinizin garantisi
yoktur. Sadece verdiğiniz isim kalıbına uyan dosyaları görürsünüz.

DIR T*.*

DIR komutuyla alınan listeyi, adı bazı kalıplara
uyan dosya ve dizinlere sınırlamak için * joker
karakterini kullanabilirsiniz. Sol taraftaki örnek
DIR komutu, sadece adı T harfiyle başlayan
dosya ve dizinleri listeleyecektir.
(TURKCE.BAT, TURBOP.COM, T2.DAT bu joker
kalıbına uyan dosyalardır ve çalışma dizinimizde
bulunuyorlarsa, listede yer ala-caklardır.)

DIR *.EXE

Bu komutsa, sadece uzantısı EXE olan dosyaları
listeleyecektir

DIR K?.EXE

Sadece K ile başlayan ve 2 veya daha az harfli
adı olan dosyaların arasında uzantısı EXE
olanları listeler.

DIR W??K.*

WORK.EXE, WEEK.DAT gibi 4 harfli ve W ile
başlayıp K ile biten isimli dosyalar...
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DIR *.

Bu komut, adı ne olursa olsun, u z a n t ı s ı o l m a y a n
dosyaları listeleyecektir. Bu özelliğe genellikle dizinler sahip
olduğu için bu komut, dizinleri listelemek için de kullanılır. Bu
arada hatırlatmak istediğim bir konu var: Dizin isimlerinin
uzantıları olabilir; bu durumda bu dizinler DIR *. komutuyla
listelenemeyecektir. Öte yandan, adının uzantısı olmayan
dosyalar da listelenecektir. Bu komut aslında yalnızca
dizinleri listeleyen bir komut değildir ama sık sık, sanki
öyleymiş gibi kullanılır.

DIR /?

DIR komutu hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bu
parametreyi deneyiniz. (DOS 5 ve daha yukarı bir sürüm
kullanıyorsanız)

DIR /S

Bu parametreyle, bir dizindeki dosyalarla varsa a l t d i z i n l e r i n d e k i d o s y a l a r listelenir.

CD komutunu parametresiz olarak, yani yalnızca CD yazıp ENTER
tuşuna basarak kullanırsanız, o andaki çalışma dizininizin neresi
olduğunu öğrenirsiniz. Çalışma dizininiz değişmez.

VER KOMUTU

MS-DOS işletim sistemi, ilk yayınlandığı 1980’li yıllardan başlayarak
sürekli geliştirilmiştir. MS-DOS İşletim Sistemi’ni geliştiren Microsoft
firması, gelişen bu yazılımın yeni sürümlerini (İngilizce : version) 2 den
başlayarak artan numaralarla DOS 2, DOS 3.0, DOS 4.0, DOS 5.0, DOS
6.0 ve DOS 6.2 diye adlandırmıştır. Bu sistemde, ilk sayı ana sürüm
numarasını, noktadan sonraki numara(lar) ise, ana sürüm üzerinde
yapılan küçük değişikliklerle elde edilen ara sürümleri göstermektedir.
Sizin bilgisayarınızda hangi sürümün yüklenmiş olduğunu merak
ediyorsanız VER komutunu kullanabilirsiniz.

C:\> VER

ENTER

MS-DOS
Sürüm
Numaranız

Microsoft(R) MS-DOS(R) Version 6
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1993.
C:\>

Telif hakkı
ile ilgili not
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Çalışma diskinizin root dizinindeyken, T R E E komutunu verirseniz, bu
diskin dizin yapısını hiyerarşik bir liste şeklinde ekrana listelersiniz.

C:\MHSB > CD \
C:\ >TREE
Directory PATH listing for Volume UGUR1
Volume Serial Number is 13EF-382C
C:.
+--- PROGLAR
+--- MHSB
+--- YAZILAR
+--- TEKLIF
C:\ >
Komutu T R E E / F biçiminde verirseniz, dosya isimleri de listelenir.
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HAZIR İŞARETİ'inizi Kalıcı Olarak Düzeltmek İçin
Yapılması Gereken İşlemler
MS-DOS İşletim Sistemi, kullanıcıdan komut (emir) almaya hazır
olduğunu İngilizce'de P R O M P T adı verilen, Türkçe karşılığı olarak da
H A Z I R İ Ş A R E T İ adını vereceğimiz bir dizi sembolle belli eder. Bu
semboller dizisi, kullanıcının zevkine göre değiştirilebilir; ancak
genellikle karşılaşacağınız hazır işaretleri şunlara benzer:

C:\ >
İMLEÇ

C:\YAZILAR >

Eğer bilgisayarı ilk açtığınızda ekranda C : \ > gibi bir h a z ı r i ş a r e t i
yerine aşağıdaki gibi:

Enter new date (mm-dd-yy):
Enter new time:

Yanıt olarak yalnızca RETURN
tuşuna basabilirsiniz

mesajlarını görürseniz, bilgisayarınızda AUTOEXEC.BAT dosyası yoktur.
Hemen bir tane yaratmanızda yarar var. Bunun için klavyeden aşağıdaki
komutları a y n e n giriniz :

COPY CON AUTOEXEC.BAT
yazıp ENTER Tuşuna basınız
PROMPT $P$G
yazıp ENTER Tuşuna basınız

F6

tuşuna ve daha sonra ENTER
tuşuna basınız

Bu işlemden sonra bilgisayarınızı kapatıp, 10 saniye kadar bekleyip,
yeniden açınız veya r e s e t ediniz.

Eğer bilgisayarı ilk açtığınızda, ekranda yukarıdaki gibi bir hazır işareti
göremezseniz, AUTOEXEC.BAT dosyanızda PROMPT $P$G komutu yok
demektir. Kitabın bundan sonraki bölümünü daha rahat izleyebilmeniz
için, şimdi bu komutu yerine koysak çok iyi olur. Bu iş için, kullanmayı
bildiğiniz her hangi bir editörle, C:\AUTOEXEC.BAT dosyasının sonuna
PROMPT $P$G komutunu ekleyiniz.
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Eğer herhangi bir editör kullanmayı bilmiyorsanız, aşağıdaki komutları
aynen uygulayınız, gerekli komut gerekli yere konmuş olacaktır :

CD \
ATTRIB -R C:\AUTOEXEC.BAT
COPY C:\AUTOEXEC.BAT 1
COPY CON 2
PROMPT $P$G

F6
COPY 1+2 C:\AUTOEXEC.BAT
DEL 1
DEL 2

yazıp
yazıp
yazıp
yazıp
yazıp

ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER

Tuşuna
Tuşuna
Tuşuna
Tuşuna
Tuşuna

basınız
basınız
basınız
basınız
basınız

tuşuna ve daha sonra ENTER
tuşuna basınız
yazıp ENTER Tuşuna basınız
yazıp ENTER Tuşuna basınız
yazıp ENTER Tuşuna basınız

Bu işlemden sonra bilgisayarınızı kapatıp, 10 saniye kadar bekleyip,
tekrar açınız veya reset ediniz (yani yeniden ‘’boot’’ ediniz).

