
FARE ve KLAVYE



KLAVYE
Çeşitli menülere erişmek, yazı yazmak, kısa yol

tuşlarını kullanmak ve onay kutularında seçim yapmak

gibi amaçlarla kullanılan klavye, bilgisayar tarihinin en

eski donanım ögelerinden biridir. Öyle ki

bilgisayarlarda kullanım kolaylığı sağlayan fare henüz

icat edilmemişken klavyeler tek başlarına veri girişi

yapmak amacıyla kullanılmaktaydı.



Klavye Çeşİtlerİ

Q ve F olmak üzere iki çeşit klavye vardır. Farkları,

sadece harflerin yerlerinin değişikliğidir. Klavyenin en

sol üstündeki karakter ne ise (F ya da Q) klavye ona

göre isimlendirilir. Q klavye her ne kadar ülkemizde

daha yaygın olarak kullanılsa da F klavye Türkçe

kelimelerin yazımına daha uygun olarak tasarlanmıştır.

Q KLAVYE F KLAVYE



Q KLAVYE

Q klavyenin patentini, 1874'te Christopher Latham

Sholes tarafından almıştır. Ancak Q klavye standardı

ne İngilizce ne de başka bir dile uygun olarak

geliştirilmiştir. Sholes, icat ettiği yazı makinesinin

mekanik harf kollarından herhangi ikisi aynı anda

kağıda doğru havalandığında sıkışmaya neden

olduklarını fark eder. Sholes bu problemin çözümü için,

kullanıcının yazım hızını yavaşlatmak üzere harflerin

yerlerini alabildiğine karıştırarak en çok kullanılan

harfleri elin en zor ulaşabileceği yerlere yerleştirmeyi

uygun görür ve Q klavye adını verdiğimiz harf dizilimi

ortaya çıkar.

http://tr.wikipedia.org/wiki/1874
http://tr.wikipedia.org/wiki/Christopher_Latham_Sholes


F KLAVYE

F klavye, Türkçe için özel olarak geliştirilmiş

bir klavye çeşididir. Bilimsel temellere dayalı standart

bir Türk klavyesi geliştirilmesinin zorunluluğuna

inanan İhsan Yener, bu konuda 1946'dan

itibaren daktilo öğretmeni sıfatı ile sürdürdüğü

çalışmalarının dikkate alınmasını ancak 1955'te

sağlayabildi. Yabancı uzmanlarla da pekiştirilmiş

İhtisas Komisyonu'nca oluşturulan on parmak yöntemi

ile Türkçe için uygun klavye 20 Ekim 1955'te

Bakanlıklararası Standardizasyon

Komitesi'nceStandart Türk Klavyesi olarak onandı

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klavye_(bilgisayar)
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0hsan_S%C4%B1tk%C4%B1_Yener
http://tr.wikipedia.org/wiki/1946
http://tr.wikipedia.org/wiki/Daktilo
http://tr.wikipedia.org/wiki/1955
http://tr.wikipedia.org/wiki/20_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1955


Klavye Bağlantıları 

Klavyenin kasaya bağlanacağı portu gösterir. Klavyeler, PS/2 ve

USB olmak üzere iki bağlantı noktası üzerinden bilgisayara bağlanır.

Dönüştürücüler yardımıyla USB ve PS/2 bağlantı noktaları arasında

dönüşüm yapılarak bağlantı yapılabilir.

Bunlardan başka kablosuz klavye tipleri vardır. Bu tip sistemleri

kurmak için klavyeye verici, porta ise alıcı takılır. Kızıl ötesi (IR)

ışıkla çalışanlar ve radyo dalgaları (RF) ile çalışanlar diye iki grupta

toplanabilir. IR klavyede alıcı ve verici birbirini görmek zorunda ama

RF klavyelerde bu zorunluluk yoktur. Kablosuz klavyeler çalışması

için pile gereksinim duyar.



KLAVYE YENİ NESİL TEKNOLOJİLERİ



KABLOSUZ KLAVYE TEKNOLOJİSİ

Bunlardan başka kablosuz klavye tipleri vardır. Bu tip

sistemleri kurmak için klavyeye verici, porta ise alıcı

takılır. Kızıl ötesi (IR) ışıkla çalışanlar ve radyo

dalgaları (RF) ile çalışanlar diye iki grupta toplanabilir.

Kablosuz klavyeler çalışması için pile gereksinim

duyar.



Celluon Magic Cube

Her türlü düz yüzey üzerine yansıtılabilen, sanal ve

tam boy bir klavyedir. iPhone, iPad, Macbook ve diğer

akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarların

hepsi ile uyumludur. Çoklu dokunmatik fare özelliğine

sahiptir. Bluetooth ve USB ile kolay bağlantılıdır.

http://www.bunlardanistiyorum.com/images/products/custom/flat/6191_1_1.jpg
http://www.bunlardanistiyorum.com/images/products/custom/flat/6191_1_1.jpg
http://www.bunlardanistiyorum.com/images/products/custom/flat/6191_11_1.jpg
http://www.bunlardanistiyorum.com/images/products/custom/flat/6191_11_1.jpg


Yeni nesil Bluetooth Klavye

Logitech’in yeni bluetooth klavyesi Windows 8 için

tasarlanmasına rağmen Android ve İOS işletim

sistemli cihazlarda da kullanılabiliyor. Üstelik üçünü

aynı anda kullanabiliyorsunuz. Klavyenin modeli

Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810

olarak adlandırılıyor. Bu klavyede aynı anda 3 cihaz

eşleştiriliyor ve tek bir tuşla cihazlar arası geçiş

sağlanabiliyor.



Farenin tarihçesi
*Bugün bilgisayarların yanında vazgeçilmez bir parça olan

fareyi ilk olarak Douglas Engelbart ve Steve Jobs adlı kişiler
yapmış. Douglas 40 yıl önce mouse denen mucizevi mekanizmayı
icat eden, Steve ise bu teknolojiyi evlerimize sokan kişi.

*Buluşunun adının fare olmasının sebebi de 
kablosunu bir farenin kuyruğuna benzetmesiymiş.



• *Bugün bilgisayarların yanında vazgeçilmez bir parça olan
fareyi ilk olarak Douglas Engelbart ve Steve Jobs adlı kişiler
yapmış. Douglas 40 yıl önce mouse denen mucizevi
mekanizmayı icat eden, Steve ise bu teknolojiyi evlerimize
sokan kişi.



• *Profesör Engelbart, ilk mouse prototipini 1965′te hazırlamış. İki
tekerlekli bu tahta alet, 1970′te “görüntüleme sistemleri için X-Y yer
gösterici sistem” adıyla patent almış.

Farenin kullanılabilmesi için bir grafik

arabirim de yazmış, ancak o zamanlar

yazılımlar için patent verilmiyormuş.

Bu yüzden bugün bu sektörün kaymağını

o değil uyanık Bill amca toplamakta.



• *Bugün Douglas Engelbart, çeşitli icatlar üzerinde çalışan Bootstrap
adlı bir firmanın sahibi. 1997′de 500,000 dolarlık Lemelson-MIT
ödülünü, yani dünyada bir icat için verilen en büyük ödülü almış.
Artık fare yapmakla hiçbir alakası kalmamasına rağmen firmanın en
büyük destekçisi Logitech: yani dünyanın en büyük fare
üreticilerinden biri



Kızılötesi fareler

Bu fareler, bilgisayar ile iletişiminde bir kızılötesi sistem kullanır. Sistem,
bilgisayarın seri, PS/2 veya USB portuna takılır, fare ise sistemle kızılötesi ışınlar
ile iletişim kurar. Eğer fare ile sistem arasına bir cisim girerse, fare
hareketleri hissedilmeyecektir. Bu tür farelerden günümüzde satılmaktadır.

• Radyo dalgalı fareler

• Kızılötesi farelerden farklı olarak bu fareler iletişim için kızılötesi ışın yerine
radyo sinyalleri kullanırlar. Kapsama alanları genelde onlarca metre
civarındadır.

• Bluetooth fareler

• Bu fareler, kimi bilgisayarlar ile entegre gelen Bluetooth kablosuz teknolojisini
kullanarak iletişim kurarlar. İlk iki türe göre büyük bir avantajları vardır:
Standart bir protokol kullandığı için her cihazla kullanılabilir (PC, Apple ve
hatta Pocket PC) Bu herkes tarafından kabul edilmistir.

• 3D fareler

• 1990'lı yılların sonlarında Kantek firması ilk 3D ring faresini tanıttı. Yüzük
şeklinde parmağa takılan ve 3tuşa sahip olan bu aygıt üstündeki kızılötesi ışık
ile parmak hareketini algılamaktaydı. Ancak yeterli ve verimli bir fare olmayı
başaramadığı için popüler olamadı.Üstünde çalışmalar hala sürmektedir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kapsama_alan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://tr.wikipedia.org/wiki/PC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Apple
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pocket_PC


• Mekanik fareler
Topu ve hareketli parçalari vardir.

• Optik farele
Optik fare: Mekanik bir fare olduğu gibi iç hareketli parçalar yerine 

hareketin altında yatan yüzeye göre tespit etmek, bir ışık yayan diyot 
ve fotodiyotlar kullanır.

• LED'li optik fareler
Bu tür fareler altlarında bulunan LED'in yaydığı ışığın yansıması ile 

hareketi algılarlar. En üst modelleri 1000-1600 dpi gibi yüksek 
hassaslığa varabilir.

• Lazerli optik fareler
Bu tür fareler altlarında bulunan lazer ışık kaynağının yaydığı 

ışıklar vasıtasıyla hareketi algılarlar. İmleç hareketlerine çok yüksek 
hassasiyet isteyenler için uygun bir seçenektir. Hassasiyetleri 3000 dpi
ve üzerine çıkabilir. Hareketi algılama şekline göre fareleri üçe ayırırsak 
en pahalı tür lazerli optik farelerdir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dpi


• Dokunsal fareler
Logitech firması 2000 yılında titreşimi sağlayan küçük bir işletici 

içeren dokunsal fare (tactile mouse)'yi tanıttı. Bu fare, örneğin pencere 
sınır geçişlerinde dokunsal geri dönüşler ile kullanıcının duyusal 
arayüzünü arttıracaktı. Dokunarak sörf yapmak kullanıcının derinlik ve 
sertligi hissedebilmesini gerektirir. Bu özellik ilk elektroreolojik dokunsal 
fare ile sağlandı, fakat ürün piyasaya sunulmadı.[1]

• Touchpad
Ana madde: Dokunmatik teknolojisi.Touchpad birimi genellikle 

dizüstü bilgisayarlarda görülür. Dizüstü bilgisayarlarının klavyelerinin 
hemen alt tarafında bulunur. Yaklaşık 5 x 5 kadar hassas alanı vardır. 
Kullanıcı parmağını bu hassas temas üzerinde temas ettirerek işaretçinin 
hareketi sağlanır. Tıklama işlemi hassas olan bölgede parmakla iki kez 
vurmasıyla sağlanır.

• Trackpad
Bir tür Touchpad çeşidi. Apple şirketinin ürettiği dizüstü 

bilgisyarlarda touchpad işlevini görür. Çoğunlukla Multi-Touch (Çoklu 
Dokunma) teknolojisiyle üretilmiştir. Halen satışı devam etmekte olan 
teknolojik fare dir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Logitech
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fare_(bilgisayar)
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dokunmatik_teknolojisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Apple


Fareler Nasıl Çalışır ?

• Toplu Fareler

Farelerin birincil görevi, fiziksel hareketleri sinyallere çevirerek bunu
gerekli donanımlara iletmek ve hareketlerimizin anında ekrana yansımasını
sağlamaktır.

Bu olay şu şekilde gerçekleşir:Fare içine yerleştirilmiş ve zemine de
temas eden bir top, fareyi hareket ettirdikçe oynamaktadır.

Bu top hareket ettikçe fare içinde bulunan iki ayrı silindire temas eder. Bu
silindirlerden birisi yatay hareketlerden (X ekseni) sorumluyken diğeri dikey hareketlerden(Y
ekseni) sorumludur..

Silindirler de ayrıca bir mile (aks’a) bağlıdırlar. Bu millerde 36 ayrı deliği köşelerinde
barındıran bir diske takılıdır. Mouse hareket eder. Top döner. Mil oynar ve nihayet disk de
döner.

Diskin diğer tarafında kızılötesi LED ve kızılötesi sensör bulunmaktadır. Disk üzerinde
bulunan delikler, LED’den gelen ışınları kırar ve kızılötesi sensör de bu ışınların algılar.

Farenin yönü ve hızı (top vasıtasıyla) diski farklı hareket ettirir ve bu da

ışınlara yansıyarak sensöre iletilir.



• Optik fareler

• Optik fareler düzgün çalışmak için koyu renkli zeminlere ihtiyaç duyarlar.
Farenin altına yansıtılan ışık, yaptığımız her hareketle kırılmaktadır.

• Sensör de bu kırılmaları algılar ve hareketleri işlemciye ileterek bilgisayara
ulaşmasını sağlar. Teknoloji ışığın kırılmasına odaklandığı için, fareyi düzgün
açıyla tutmazsanız istediğiniz sonuçları alamazsınız.

• Ayrıca yıpranmış bir mausepad de ışınlar yine doğru iletilemeyeceği için
ekrandaki farede abuk sabuk sapmalar görebilirisiniz. (Optik mouselarda
farelerin istediğiniz yöne gitmemesi genellikle bu sebeptendir.)

• Temelleri 1999 yılında geliştirilen bu teknolojide, saniyede binlerce resim
çekebilen çok küçük bir kameranın kullanıldığı söylenebilir.

Fareler Nasıl Çalışır ?



Optik Farelerde İsabet (Dpi nedir ?)

• Optik farelerin isabet kabiliyetini pek çok faktör etkiler. Bu faktörlerin
arasında öne çıkanı ise ‘çözünürlük‘tür.

• Fareyi hareket ettirdiğiniz zaman sensörün odaklandığı görüntüdeki
inç başına düşen her bir pikselin toplam sayısına çözünürlük denir. (-
Daha kötü tanım yapılamazdı.) Farelerde çözünürlük dpi (dots per
inch) adı verilen birimle ölçülür.

• Dpi değeri yüksek farelerde çözünürlük de yüksek demektir ve
çözünürlüğün yüksek olması, fare imlecini oynatmak için fareyi daha
az hareket ettireceğiniz anlamına gelir. (Son model farelerde dpi
değerini artırdıkça farenin hızlanma sebebi budur.)

• Sıradan fareler 400-800 dpi arasında üretilirler. Genellikle bilgisayar
oyunları için tasarlanan fareler çok daha yüksek dpi değerlerine
sahiptirler.

• Oyunlarda dpi değerlerini artıran oyuncular, daha yüksek isabet oranı
yakaladıkları gibi, farelerini daha az hareket ettirerek daha fazla alana
ulaşma imkanına erişirler.



Kablosuz Fareler (Wireless Mice)

• Çoğu kablosuz fare bilgisayarla iletişim kurabilmek için radyo frekanslarını
kullanır. Radyo frekanslarını temel alması bir alıcı ve vericinin varlığını
zorunlu kılar.

• Farenin içinde bir verici bulunur. Farenin hareketlerini ve kliklerini alıcının
anlayabileceği şekilde kodlar ve radyo (elektromanyetik) sinyallere
dönüştürür. Bilgisayarda bağlı bulunan bir alıcı da bu sinyalleri yakalar, kodları
çözer ve bilgisayara iletir. İşletim sistemindeki sürücüler de üzerine düşeni
yapar ve hareketleri ekrana yansıtır.

• Kablosuz farelerde vericilerin çalışması için elbette bir bataryaya ihtiyaç
vardır.

• Kablosuz fare ekipmanları çok da ucuz değillerdir.

• Kablosuz fareler, diğerlerine oranla nispeten daha hafiftirler.

• Günümüzde kablosuz farelerin bir çoğunda optik teknolojisi kullanılır.
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KASALAR

19.12.2012 23



KASA NEDİR?

Kasa, ekran dışında bilgisayarı oluşturan tüm donanım 
birimlerini içerisinde barındıran ,plastik ve metal bileşiminden 
oluşan kutudur.

19.12.2012
24

YAYGIN KASA ÜRETİCİLERİ

• AOPEN
• ASUS
• GİGABYTE
• THERMALTAKE



Kasa içerisine; sürücüler, anakart, güç kaynağı ve fan 
doğrudan vida ile bağlanarak monte edilirler.

Diğer donanım kartları, işlemci ve RAM anakart üzerine 
monte edilerek dolaylı olarak kasa içerisine monte edilirler.

19.12.2012 25

KASANIN İÇ YAPISI



Kasa içerisine donanım yerleştirilirken optik sürücüler, 
disket sürücüler ve kart okuyucular mutlaka kasanın ön tarafındaki 
kapaklar çıkarılarak, önden kasanın içerisine doğru ittirilerek 
takılmalıdır.

19.12.2012 26



Kullanım açısından genelde  yatay ve dikey olmak üzere
iki tip kasa vardır.

19.12.2012 27



KASA ÇEŞİTLERİ

DESKTOP KASA
Bu kasa tipine masaüstü 

kasa ismi de verilmektedir. 
Yatay olup üzerine genelde 
ekran konulur. Böylece yerden 
tasarruf edilir ve kasa göz 
önünde olur. Günümüzde çok 
yaygın değildir.

19.12.2012 28



MİNİ TOWER KASA
Bu kasa tipi dikey yapıdadır. 

Microatx ve Atx anakartlar için 
uygundur. Tower kasalar içerinde 
en küçük yapıya sahiptir. 

19.12.2012 29



i

MİDİ TOWER KASA
Bu kasa tipi dikey 

yapıdadır. Microatx ve Atx
anakartlar için uygundur. 
Günümüzde kullanılan en 
yaygın kasa tipidir.

19.12.2012 30



FULL TOWER KASA
Bu kasa tipi dikey 

yapıdadır. En büyük 
boyuta sahip kasa çeşitidir. 
Microatx ve Atx anakartlar
için uygundur.

19.12.2012 31



SLİM KASA
Bu tip kasalar hem 

yatay hemde dikey 
olarak 
kullanılabilirler.midi 
tower kasalarla aynı 
özelliklere sahiptirler.

19.12.2012 32



HTPC (HOME THEATER 
PC) KASA 

Bilgisayarı tv dvd video 
kayıt cihazı dijital fotoraf
görüntüleme gibi görevlerde 
kullanak üzere optimize 
edilmiş ve lcd panele sahip 
modern müzik seti 
görünümlü kasalardır.diğer 
kasa modellerine öre daha 
pahalı olup genelde yataydır. 
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GÜÇ KAYNAĞI
(POWER SUPPLY)

34



Tüm donanım birimlerinin elektrik enerjisini sağlayan 
cihazdır. Üzerinde  anakart, sürücülerin elektrik enerjisini 
karşılamak üzere kablo  konnektörleri vardır.  Diğer donanım 
birimleri enerjisini anakarttan alır.

GÜÇ KAYNAĞI NEDİR?

35



Güç kaynağı 220 volt şehir 
alternatif akım şebeke gerilimini   
-12, -5, +3.3, +5, +12 Volt 
gruplarına çeviren donanım 
birimidir. Her bir çeşit volt 
değerini taşıyan kablonun rengi 
farklıdır. Örneğin siyah = nötr, 
kırmızı = +5V, sarı = +12V 
değerlerini göstermektedir.
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USB BAĞLANTILARI

19.12.2012 38



USB dış donanımların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini 
sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir."Universal Serial Bus" 
kelimesinin kısaltmasıdır. 

USB BAĞLANTILAR

USB BAĞLANTILARI NEDİR?

19.12.2012 39



Evrensel seri veriyolu,tak-çalıştırözelliğini kullanır yani
çevre birimlerinin bilgisayara takıldıkları anda tanınıp otomatik 
çalışmalarını sağlamaktadır.Bu yolla 127 tür cihazı çalıştırma 
imkânı vardır, ek aparatlarla tek porta birden fazla cihaz 
bağlanabilir.

19.12.2012 40



USB HIZLARI

• USB 1.0 ve 1.1 : Hız 12 Mbit/sn (1.5 MByte/sn) (fullspeed)

• USB 2.0 : Hız 480 Mbit/sn ( 60 MByte/sn) (highspeed)

• USB 3.0 : Hız 4,80 Gbit/sn (600 MByte/sn) (superspeed)

19.12.2012 41



Günümüzde hemen her çevresel aygıt USB girişiyle beraber 
gelmektedirler; 

- Bilgisayar yazıcısı
- Tarayıcı
- Mouse
- Joystick
- Dijital kamera
- Webcam
- Bilimsel veri işleme cihazları
- Modemler
- Speakerlar
- Telefonlar
- Depolama cihazları
- Network bağlantıları

19.12.2012 42



USB kafa karışıklığını önlemek için A ve B konnektör
standartlarını kullanır.

A konnektörü bilgisayara
doğru olan veri akışını 
yönlendirir.

B konnektörü ise bilgisayardan
gelen veri akışını yönlendirir.

19.12.2012 43



Bilgisayara host gibi davranır.

127 cihaza kadar bağlantı yapılabilir.

USB kablosu tek başına 5 metreye kadar gidebilir. Hub ile
birlikte ise ana bilgisayardan 30 metre uzağa kadar götürülebilir.

USB 3.0 standartı ile beraber 600MB/sn maksimum veri 
kapasitesine ulaşılmıştır.

USB kabloda enerji için iki tel ( +5 volt ve toprak) data taşımak 
için eşlenik kablo kullanır.

Enerji kablosu için bilgisayar tarafından 5 volt, 500 miliamper
enerji sağlanabilir. 

USB cihazlar istenilen zamanda takılıp çıkarılabilir.

Birçok USB cihazı, bilgisayar güç tasarruf moduna geçtiğinde 
uyku durumuna geçebilmektedir.

USB ÖZELLİKLERİ
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FANLAR

19.12.2012 45



Bilgisayarların temel donanımlarını  soğutmaya yarayan ve 
hızlandırmasını sağlayan pervane şeklinde olan ekipmana fan 
denir.8cm,12cm,14cm ve daha büyük boyutlu olanları da 
vardır.Bir bilgisayarda en çok ısınan parçalar işlemci ve ekran 
kartı olduğundan bu parçalar üzerinde fan bulunur.

FAN NEDİR?
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Fanların boyutları arttıkça dönüş hızları azalır ve 
dolayısıyla çıkardıkları ses de azalır.

Fanlar kasa arkasına, kasa önüne, kasanın açılabilen 
kenarına, kasanın üstüne ve kasanın altına takılabilir. Eğer 
bilgisayarınızın yanında fan yeri yoksa yan kapağı uygun biçimde 
keserek istediğiniz boyut fan için uygun bir fan yuvası 
yapabilirsiniz.
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İşlemci fanı

FANLARIN MONTE EDİLDİĞİ YERLER
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Ekran kartı fanı
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Kasa fanı
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 Dikkat edilirse işlemci 
üzerinde pin yoktur. Bu 
serilerde pinler anakarttaki

sokettedir. 

Core i7 serisinde 920 işlemcisinin tabanlı anakarta takılması 
anlatılmıştır. 

 Statik elektrik vücuttan 
atıldıktan sonra işlemci 
kutusundan çıkarılır. 

İŞLEMCİ ve SOĞUTUCU MONTAJ ADIMLARI
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 Anakartta işlemci için 
kızaklı soket 1366 vardır. 

 Kızağın kilidine bastırılarak 
hafif yana çekilip kaldırılır. 
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 Soketteki koruyucu plastik 
çıkarılır. 

 Yakından bakıldığında pinler
görülmektedir. 

19.12.2012 53



 Mikroişlemci üzerindeki 
çentikler sokete yanlış 
takılmayı önlemektedir. 

 Çentikler denk gelecek şekilde 
işlemci sokete yerleştirilir. 
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 İşlemcinin sokete oturup 
oturmadığı kontrol edilir. 

 Soket kapağı kapatılır. 
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 Kızak kilidiyle mikroişlemci 
sabitlenir. 

 Mikroişlemci soğutucu 
takılmaya hazır hâle gelir. 
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 Soğutucunun yandan 
görünüşü 

 Üstte monte edeceğimiz 
soğutucu görülmektedir. Yeni 
nesil işlemciler daha çok 
ısındıkları için ısıl borulu 
soğutma kullanılmıştır. 
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 Termal macun ince bir çizgi 
gibi sıkılmalıdır. 

 Sıkılan macun tüm yüzeye 
eşit ve ince bir tabaka olarak 
dağıtılır. 
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 İşlemci etrafına bulunan 4 
deliğe soğutucunun plastik 
pinleri denk gelecek şekilde 
konumlandırılarak bağlantı 
noktalarına bastırılır. 

 Soğutucu üzerindeki ısıyı 
dağıtacak olan fanın anakart
üzerindeki bağlantı 
noktasına bağlanmasıyla 
işlem tamamlanır. 
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