
GİRİŞ 
 Bu bölümde ağ bilgisi için genel gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılamaya 
yardımcı olabilecek ağ araç ve servislerinin bazılarını gözden geçirir. Bu bölüm aşağıdaki 
konulara odaklanacaktır; 
 Bir konu hakkındaki bilginin aranması, 
 Kişilerin aranması, 
 Şirketlerin ve Kurumların aranması, 
 Yazılım bulunması ve yüklenmesi, 
 İletişim, 
 İşbirliği, 
 Dosya Alışverişi, 
 World Wide Web Yayıncılığı, 
 Güncelliği koruma, 
 Korunma (Güvenlik), 
 Etiket (Ağ Etiketi) 

BİR KONU HAKKINDAKİ BİLGİNİN ARANMASI 
 Ağların ağı, Internet, bilgi coğrafyasını ve bilgiyi arama yolumuzu dramatik olarak 
değiştirmiştir. Geleneksel basılı kaynaklarda bilgi aramak için asıl gereksinim, nereye 
bakacağını bilmekten geçmekteydi. Bilgisayara girilmiş kaynak veritebanlarında hedef, arama 
tekniklerinde nereden nasıla kaymıştır. Internet’te, çevrimiçi kaynakların geniş kütüphaneleri 
ve onların indeksini veren servislerin ağır donatımı, etkili bir aramanın hem bir teknik 
ustalığı, hem de kaynak bilgisini gerektirdiğini, örneği olmayan bir bilgi bolluğu manzarası 
oluşturur. Internet böylece yeni bilgi uğraşları ve meslekleri üretmiş, dünyada bu bilgi 
yığınında mevcut bulma zorluğuyla karşılan ağ kullanıcılarına, araştırmacılara ve eğiticilere 
gereksinimlerini karşılayacak kaliteli ve kullanışlı pusulayı vermiştir. 
 Bu nedenle, bu ihtiyaca yönelmeye çalışan birçok servisin gelişmiş olması şaşırtıcı 
değildir. Bu servisler World Wide Web’de, Usenet News gönderilerinde, gönderi listesi 
arşivlerinde ve diğer kaynaklarda mevcut büyük yığın içinde belirli bilgiyi bulmaya yardım 
ederler. Bu servislerin ana örneklerinden bazıları şunlardır; 
Ø Arama motorları, kullanıcıların Internet kaynaklarının otomatik olarak üretilmiş 

geniş kapsamlı dizinlerinde belirli bir konuyu aramalarını sağlar. 
Ø Sınıflandırılmış dizinler, kaynakları bir konu sıralaması içinde seçip sıralar ve 

kullanıcının bu listeleri taramasını ve araştırmasını sağlar. 
Ø Taşıyıcı servisler, gereksinim ne olursa olsun, ağa en kusursuz girme noktasını 

oluşturmayı amaçlar. 
Bazı servisler de, hem arama motorunu, hem sınıflandırılmış dizini, hem de genellikle 

aşağıdakiler gibi diğer servisleri de kapsarlar; 
§ Geniş kapsamlı sınıflandırılmış dizinler veya kaynakların 

değerlendirildiği konu girişleri ve/veya bir konu uzmanı tarafından 
belirlenmiş; 

§ Kullanıcı gereksinimlerine özelleştirilmiş bilgi toplayan programlar 
(ajanlar), 

§ Ağ üzerinden erişilen uzman veritabanları, 
§ İlave Internet kaynakları. 

 



Bilgi Arama Stratejileri 
 Internette bilgi bulmak için hala en yaygın başlama noktalarından biri, bir Web arama 
motorunun kullanıldığı klavye aramasıdır. İşlem kendi içinde kolaydır. “Arama motoruna 
ulaş; çıkan kutunun içine arayacağın terimi yaz; arama motoruna aramayı yaptır ve verdiğin 
terimlere karşılık geliyor gibi görünen Internet kaynaklarının bir listesini al”. Adres listesi 
üzerinden çıkanlara göz atılabilir, ilgili görünenlere bakılabilir ve eğer gerekliyse, arama 
yinelenebilir veya yeniden başlatılabilir. 
 Web arama motorları hızlı sonuçlar sunarlar. Bunların bir çoğu genellikle ilişkilerine 
göre sıralanır. Web belgesi veritabanları ve diğer Internet kaynakları sınırsızdır. Çok fazla 
sonuç almak, gerçekten işe yarayacak olan kaynakları belirlemek için sabır 
gerektirebileceğinden, çok az sonuç almak kadar sorun olabilir. Arama motorlarının birçoğu 
belgelerin ilişkisini saptamak için karmaşık algoritmalar kullanırlar. Ve bu sayede gelişmiş 
arama imkanı sağlarlar. Doğal olarak, bu tip tekniklerin kullanışlı olup olmadığı, kullanıcının 
aramayı nasıl başlattığına bağlıdır. 
 Bu konuyla ilgili detaylar “Web Arama Motorları” başlığı altında irdelenecektir. 
 Başka bir yaklaşım, konu-düzenli (sınıflandırılmış) bir dizin kullanmaktır. 
Sınıflandırılmış dizinler, geniş konu bölümlerinin bir aramanın başlatılacağı en üst düzeyinde 
bir seçim sunarlar. Giderek belirginleşen seçimler yapmak sizi konu sıralamasına doğru 
götürecektir. Sınıflandırılmış dizinler daha geniş kapsamlı bir konu ortamında tekil kaynakları 
görmenizi sağlayarak, benzerleri benzerleriyle gruplama imkanı sunarlar ve kaynaklar insan-
seçimi olduğundan, nitelikli bilgiyi bulma şansı, bir arama motorundan daha fazladır 
denilebilir. Bu yaklaşımın dezavantajı, bir konunun nasıl sınıflandırılacağını her zaman 
kestirememektir. Bu nedenle, sıralama boyunca ilerlemek kişiyi bir çıkmaz sokağa getirebilir. 
Geri-git (FALL-BACK) durumu (belki de tercih edilen yaklaşım) sınıflandırılmış dizinlerin 
genellikle içerdiği bağlantıların veritabanında arama kolaylığını kullanmaktır. Bazı 
sınıflandırılmış dizinler kaynakların uzun listeleri boyunca eleme yapmada çok kullanışlı olan 
değerlendirmeler de içerir, değerlendirmeli listelemeyi ilk başlatanlardan biri; 
 Magellan http://www.mckinley.com/ ayırt edici girişler ve sitelerin tasnifi kadar iyi 
“benzerini bul” seçeneği sunar. 
 Konu ile ilgili daha fazla bilgi “Konu Dizinleri” başlığı altında irdelenecektir. 
 Artan eğilim, servislerin tümünü aynı çatı altında toplamak ve bunu bütün bir bilgi 
çözümü olarak sunmaktır. Basit arama motoruna ve sınıflandırılmış dizine ek olarak, bu tip 
çatı servisler e-posta ve posta adresleri bulmak, telefon ve faks numaraları bulmak, şirketlerin 
ayrıntılarını çıkartmak, hisse fiyatlarını almak, günlük khaberleri ve hava durumunu 
öğrenmek, çevrimiçi (on-line) alışveriş, ücretsiz e-posta hesapları ve sayfalar gibi kolaylıklar 
sunar. Bu yolla, ağa ana giriş noktası olma rolünü gerçekleştirmek isterler; bir ağ taşıyıcısı 
olmak, kullanıcının ihtiyaçları her neyse onu bulmaktan geçer. 
 Servis taşıyıcılara birkaç örnek vermek gerekirse şunlar verilebilir; 
 Altavista http://www.altavista.com/ 
 Excite http://www.excite.com/ 
 Infoseek http://www.infoseek.com/ 
 Lycos http://www.lycos.com/ 
 Search.com http://search.cnet.com/ 
 Yahoo http://www.yahoo.com/ 
 
 Bu servislerle ilgili daha fazla ayrıntı “Arama Araçları” başlığı altında irdelenecektir. 
 Servis taşıyıcılardan AltaVista, Excite, Hotbot, Infoseek ve Lycos arama motoru 
servisi olarak ortaya çıktılar ve ilave servislerin tüm kapsamlarıyla temel arama kolaylığını 
desteklemeye devam ettiler. Yalnızca Yahoo sınıflandırılmış dizin olarak yaşama başladı. 
Arama motoru Inktomi ile olan güç birliği, diğer taşıyıcılara kusursuz benzer bir hizmet 
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sunmasını sağladı, diğerleri de yeri geldiğinde sınıflandırılmış dizin servisi 
sunabilmektedirler. Bazıları listeli kaynakların değerlendirmesini içerir, Infoseek ve Lycos 
bunlardan ikisidir. 
 Üçüncü bir strateji, bir konudaki en iyi kaynakları bulacak nitelik kontrollü listelere 
başvurmaktır. Bu tip listeler mevcut kaynakların karmaşasından en nitelikli maddeleri 
süzmeye çalışırlar. Genellikle, incelenen her kaynakta tanımlayıcı değerlendirici girişleri 
sağlanacaktır. Bu listelerin konusu genel ya da tek bir alana yönelik olabilir. İkinci durumda 
konu girişleri olarak başvurulurlar. Ücretsiz olarak veya abonelik sistemi kullanabilirler. 
Kaynak kapsamları robot-işletimli veritabanlarından açıkça daha küçüktür, fakat nitelik 
garantisi bunu telafi edebilir. 
 Nitelik Kontrollü Listeler’e örnek olarak şunlar verilebilir; 

Ø InfoMine Scholarly Academic Resource Collections 
  http://lib-www.ucr.edu/ 
  Veritabanları, elektronik yayınlar, posta listeleri, kitaplık katalogları vs. 
kullanışlı Internet-Web sayfalarının sınıflandırılmış tanımlayıcı listelemesi; 

Ø Scout Select Bookmarks 
  http://scout.cs.wisc.edu/scout/toolkit/bookmarks/index.html 
  Seçicilik, kapsam, amaç ve yetki için seçilmiş kaliteli kaynakları listeler. 

Ø Alpha Search 
  http://www.calvin.edu/libraray/as/ 
  AlfaSearch’ün birincil amacı, en iyi Internet giriş sitesini elde etmektir. Bu 
giriş sitesini yapanlar, bir alan, konu ya da düşünceyle ilgili tüm siteleri bir araya toplayarak 
önemli bir zaman harcamışlardır. 
 Konu girişleriyle ilgili detaylı bilgi ilerde verilecektir. 
 Internete büyük bir bilgi aktarımı olsa da, aranılan bilginin bulunması hala zor olabilir. 
Arama motorları ve dizinler yabancı düşük düzeyli malzemeyi seçmeyebilir. İlgilendiğiniz 
konuya odaklanmış nitelik kontrollü herhangi bir listeleme de olmayabilir. Bir çözüm, onu 
oluşturduğunuz herhangi bir yolla sizin adınıza aramayı yapacak olan bir yazılım aracıdır; 
yani “intelligent agent” ya da “bot” kullanmaktır. Örneğin, bir ajan bir konu için belirlenmiş 
veritabanlarının düzenli bir şekilde aranmasını yönetebilir, sonra süzer, sınıflandırır ve bilgiyi 
size gönderir. Ajanlar sunucularda bulunabilir, ya da ajan yazılımını cihazınıza, muhtemelen 
bir Web tarayıcısına, yüklenmiş olarak kullanabilirsiniz. 
 http://www.isleuth.com adresindeki Arama Botları sitesi, botları ve intelligent 
agentları kullanarak World Wide Web’i ve Interneti taramada gelişmiş en etkili yolun bir çok 
örneğini içerir. 
 Internet yoluyla ulaşılabilen en kayda değer kaynaklardan bazıları, kütüphaneciler, 
bilim adamları ve profesyoneller tarafından gündelik çalışma araçları olarak kullanılan birçok 
özel veritabanıdır. Örneğin kütüphanecilerin işlerinde çevrimiçi kaynakçıl (bibliyografik) 
veritabanları vardır ve bilimsel verikümeleri (datasets) birçok bilimsel alanda önceden 
oluşturulmuşlardır. Hepsi olmasa da, çoğu çevrimiçi veritabanları aboneliğe ya da ücrete 
dayılıdır ve bir kullanıcı kimliği ve şifresiyle ulaşılabilir. Belirli bir konu için çevrimiçi 
veritabanlarına ulaşmak için şu gibi servisler kullanılabilir; 
 Internet Sleuth 
 http://www.isleuth.com/ 
 Isleuth dizini çevrimiçi binlerce özel veritabanlarından ayırıcı sonuçlar verir. 
 Direct Search 
 http://gwis2.circ.gwu.edu/~gprice/direct.htm 
 Arama motorlarından kolay aranamayan doğrudan arama noktalarına bağlanır. 
  
 Çevrimiçi veritabanlarına örnek olarak şu adresler verilebilir; 
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 Carl Uncover 
 http://uncweb.carl.org/ 
 Süreli yayınlar veritabanıdır. 
 Physics E-print Archive 
 http://babbage.sissa.it 
 Tıbbi dergi makalelerinin yeniden basımlarının yayınladığı bir sitedir. 
 
 Son olarak posta listeleri, git-al (goher) sunucuları ve ftp (File Transfer Protocol/ 
Dosya Aktarma Protokolü) arşivleri sınıflandırılmış dizinlerin ve arama motorlarının akışı 
doğrultusunda giden kullanışlı konu bilgisi içerebilirler. Internetin bu belirli bölgeleri için 
arama kolaylıkları üzerine bilgi sahibi olmak yararlı olabilir. Örneğin; 
 Gönderi Listeleri: Gönderi listeleri ve gönderi listesi arşivleri için bazı arama 
kolaylıkları vardır. Bu konu ileride incelenecektir. 
 Git-Al Sunucuları: Veronica, git-al menülerinin bir indeks tarayıcısıdır. Veeronica’yı 
genellikle bir git-al menüsünden seçebilirsiniz. 
 Ftp Arşivleri: http://src.doc.ic.ac.uk/archie/archie.html ftp arşivlerinin bir indeks 
tarayıcısıdır. 
 

KİŞİLERİN ARANMASI 
 Eğer Interneti kullanan kişilerin tahmini sayısının 5 yıllık bir grafiği çizilirse, 
dünyanın nüfusuna gittikçe daha fazla yaklaşan yükselen bir eğriyle karşılaşılır. Şu anda 
onmilyonlarca Internet kullanıcısı Interneti, herhangi bir anlamda, etkileyici bir insan 
kaynakları haline getirmiştir. Burada, özel, gizli ya da garip ilgilerini paylaşan insanlar 
bulunmaktadır. Yine, Internet ve buna yönelik bir çok ağ, benzer yapıdaki insanları bir araya 
getirmek, bilgi ve düşüncelerini kolaylıkla paylaşmalarını sağlamak için kusursuz bir medya 
sunmaktadır. 
 Oldukça farklı başka bir yol, ağların insanlar arasındaki iletişim kolaylaştırmasıdır. 
Belirli bir kişiyle temas sağlamak için adres bilgisi edinmek yardımcı olabilir.  

Ortak İlgi Alanları Olan İnsanların Bulunması 
 Bilgisayar ağları yalnızca geniş teknik ve bilgi kaynakları sunmaz, aynı zamanda ortak 
ilgi alanları olan insanların ilişki kurmaları için de bütünüyle etkili bir araçtır. Etkilidirler, 
çünkü hem hızlı ve etkin bir aktarım sağlarlar, hem de süregiden onbinlerce tartışma listelerini 
ve haber gruplarını taşırlar. Bu da ortak ilgi alanları olan insan gruplarına ilgi alanlarındaki 
haber ve düşüncelerini kolayca paylaşmaları ve ayrıca benzer bireylerin arasında birebir 
diyaloglar da üretebilmeleri fırsatını sunar. Ağlar yer, kurumsal statü ve hatta sosyal beceriler 
gözetmeksizin ortak ilgilerle bir araya gelmiş gerçek toplulukların varolmalarını 
kolaylaştırır.Belirli bir konuda kişinin ilgisini paylaşan diğer kişileri bulmak için en kullanışlı 
başlama noktası gönderi listelerini (tartışma listeleri) veya konu başlığını içeren haber 
gruplarını saptamaktır. Aşağıdaki gibi, konu başlığıyla tarama sunan servislerden biri bu iş 
için kullanılabilir. 

Gönderi Listeleri ve Haber Grupları 
 Liszt http://www.liszt.com/ 
 Usenet haer gruplarının ve gönderi listelerinin geniş bir dizinidir. Veritabanı haftalı 
olarak güncelleştirilir. 
 Tile.Net http://tile.net/ 
 Haber grupları ve tartışma listeleri bulmada başvuru kaynağıdır. 
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 Gönderi Listeleri 
 
 CataList: LISTSERV listelerinin Kataloğu 
 http://www.lsoft.com/lists/listref.html 
 LISTSERV listelerinin sabit tutulan geniş genel kataloğudur. LISTSERV listelerini 
tarama ve ilgili konunun gönderi listelerini tarama olanağı sunar. 
 Stephanie daSilva’nın Herkesçe Ulaşılabilen Gönderi Listeleri 
 http://www.neosoft.com/internet/paml 
 Özellikle Internette ve UUCP’de (Unix’ten Unix’e Kopyalama Programı) bulunan 
gönderi listelerinin taranabilir listesidir. 
 Akademik ve Profesyonel E-Konferansların Dizini: Diane K.Kovacs 
 http://www.n2h2.com/KOVACS 
 Tartışma listeleri, Internet ilgi grupları, Usenet haber grupları, forumlar, interaktif 
Web sohbet grupları, MUD (Multi User Domain/Dimension – Çok Kullanıcılı Alan/Boyut), 
MOO gibi metne dayalı gerçek zamanlı sistemler ve diğerleri bulunur. 
 Listelerin Listesi’ni Tarama 
 http://catalog.com/vivivan/interest-group-search.html 
 Listelerin Listesi, e-posta tartışma gruplarının öncü esas listesidir. 
 Mailbase (Gönderi Tabanı) 
 http://www.mailbase.ac.uk 
 Öncelikle İngiliz akademik ve araştırmacı topluluğu için çok sayıda listeler sunan 
İngiltere merkezli gönderi listesi servisidir. Kamu listelerinin üyeliği herkese açıktır. Arama 
kolaylığını (ana sayfa ile bağlantılı) önemli akademik ya da araştırma başlıkları listelerini 
taramak için kullanır. 
  
 Haber Grupları 
 
 DejaNews 
 http://www.dejanews.com 
 Haber grupları ve ayrıca haber grupları maddeleri için anahtar sözcük ile arama sağlar. 
 

Kişilerin İrtibat Ayrıntılarını Bulmak 
 Anda taranabilir çevrimiçi dizin servislerini kullanarak e-posta adreslerini, normal 
posta adreslerini, telefon ve faks numaralarını bulmak mümkündür. Mümkün olmayan ise, ne 
bulunabileceği ya da bulunamayacağı hakkında garanti vermektir. Ne ağ kullanıcılarının bir 
evrensel dizini vardır, ne de tek bir ülke içindeki isimlerin geniş kapsamlı bir toplamı. Tabii ki 
bu toplam bir alandan diğerine, bir ülkeden öbürüne eşit değildir. Öte yandan, var olan 
dizinler milyonlarca ismi ve karşılık gelen iletişim ayrıntılarını içerirler. Beyaz Sayfalar ve 
Sarı Sayfalar servislerinde olduğu gibi, profesyonel grupların dizinleri, gönderi listele 
abonelerinin veritabanları, okul ve kurum dizinleri ve Usenet haber gruplarına makale 
gönderenlerin dizini gibi özelleşmiş dizinler de vardır. Bu servisler World Wide Web 
sayesinde neredeyse evrensel olarak mevcuttur.  
 Ağdaki dizinlerin içerdiği bilgi, veri toplamak için kamu yayınlarını ve telefon 
rehberlerini kullanan ticari dizin yayıncılarından gelebilir. Alternatif olarak, Web sitelerinden 
veri toplayan bir robot tarafından da üretilebilir. E-posta adresleri, Internet Servis 
Sağlayıcıları’nın (ISP’ler) sunduğu Usenet gönderilerinden ve/veya kurumsal personel 
listeleri gibi elle toplanmış kaynaklar dizisinden ya da kullanıcıların kendi kendilerine 
verdikleri ayrıntılardan çekilebilir. Servis, tek bir yerde duran ve bir tür indeks tarayıcı 
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kullanarak tek bir noktadan sorgulanan bir veritabanına dayanabilir, ya da (X.500 gibi) ilgili 
bilgi bilgi bulunabilir. 
 Önde gelen kişi bulma servislerinin bazıları, servis taşıyıcıların çatısı altında 
bulunabilir. Örneğin; 
 Infospace.com Network  
 http://www.infospace.com/ 
 E-posta adresleri, telefon ve faks numaraları, firmalar, şirket Web siteleri ve diğer 
materyali taramaya sunar. Sarı Sayfalar ABD şirketleri için alternatifli arama tercihlerinin 
yanında, diğer ülkelerden derlediği bilgi ve dizinlere de bağlantı sunar. Beyaz Sayfalar 
kişilerin telefon numaralarının ve e-posta adreslerinin bölgesel olarak yerini belirleyecek 
taramayı sunar. 
 Lycos Networld 
 http://whowhere.lycos.com 
 E-posta adreslerinin, telefon numaralarının, posta adreslerinin ve ABD için listelenmiş 
sarı sayfaların taranabileceği WhoWhere People Finder’ı sunar. Diğer ülkelerin telefon 
numaralarını bulmak için, o üklekinin telefon ve firma dizinlerine bağlantılar vardır. Bu sitede 
ayrıca, çoğunlukla ABD kullanıcılarına yönelik bir kısım özgün aramalar gibi, bir Web sitesi 
taraması vardır. 
 Bigfoot 
 http://www.bigfoot.com 
 E-posta adresleri, web siteleri ve ABD Sarı Sayfaları taraması sağlar. Bigfoot’un 
arama motoru, LookSmart ve AltaVista tarafından çalıştırılır. 
 WED 
 http://www.worldemail.com 
 Dünya çapında 140.000 firma ve telefon adreslik ve 18 milyonun üzerinde e-posta 
adreslik bir veritabanı olan çok dilli bir servistir. (İngilce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca ve İspanyolca). Aynı zamanda birleşik bir Kişisel Dizin, Telefon ve Faks Dizini, 
Firma Dizini, Sarı Sayfalar, Beyaz Sayfalar, Zip Kodu Dizini, E-posta Dizini ve Anasayfa 
Dizinidir. 
 
 

E-posta Adreslerini Bulmak 
 Başkalarıyla haberleşmek isteyen ağ kullanıcılarının en genel gereksinimlerinden biri, 
e-posta adresleri bilgisidir. Burada haberleşilecek kişinin e-posta adresini bulmak için bazı 
öneriler şunlardır. 

1. En basit yöntem karşıdaki kişiye e-mail adresini sormaktır. 
2. Önce size e-posta atmalarını söylemek de bir yöntemdir. Ardında e-posta 

programının yada servisinin Reply (Yanıtla) fonksiyonu kullanılabilir. Böylece 
karşıdakinin e-posta adresi veya adresleri, mesajın “To:” kısmında çıkacaktır. Bu 
aşamadan sonra ileride kullanmak üzere e-mail adresi kaydedilebilir veya e-posta 
programı tarafından adres defterine yüklenebilir. Birçok e-posta programı 
“Nickname”, “Aliases” (Takma adlar) gibi başlıklar altında böyle kolaylıklar 
sunabilmektedirler. 

3. Çevrimiçi bir dizin servisi kullanmakta bir yöntemdir. Aşağıda zengin takma ad 
veritabanı araması sunan adreslerden bazıları verilmiştir. 
Yahoo People Search http://people.yahoo.com/ temel ve ileri e-posta araması 
sunar. 
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Internet Address Finder http://www.iaf.net/ veritabınındaki 6 milyonun 
üzerindeki e-posta adresinden isimle tarama sunar. Felemenkçe, Fransızca, 
Almanca, İtalyanca ve Portekizce versiyonları mevcuttur. 
LDAP, (Lightweight Directory Access Protocol), kullanıcının bir LDAP 
istemcisi ile herhangi bir LDAP ya da X.500 sunucusuna erişimini sağlayan dizin 
servisleri için bir protokoldür. LDAP, tüm yaygın Web tarayıcılarda ve e-posta 
istemcilerde yer alarak, büyük ölçüde oturmuştur. 
X.500 dizin servisleri, taksim edilmiş X.500 dizinlerinin ya da belirli X.500 dizin 
taramalarının küresel olarak taranmasını sağlayan LDAP’nin en karmaşık 
durumudur. Ulusal dizinler http://www.dante.net:8888/ adresinde listelenmiş 
birçok ülkede mevcuttur. Kamu dizin arabirimlerinin bir listesini de 
http://www.dante.net/np/pdi.html adresinde görmek mümkündür. 

4. Gönderi listeleri sağlayıcılarının ve Usenet haber katılımcılarının veritabanları e-
posta adresleri için, özellikle de karşınızdaki bir Internet düşkünüyse ve çevrimiçi 
tartışmalarda yer almaktan hoşlanıyorsa, diğer bir kullanışlı kaynaktır. Bu örnek 
olarak şunlar verilebilir; 
Usenet adresleri dizini, http://usenet-addresses.mit.edu/, 1191-1996 yıllarında 
Usenet haber gruplarına posta göndermiş insanlardan toplanan veritabanı. Yerel 
dizin servisleri bağlantıları, adreslerin doğruluğunu kontrol etmeyi 
kolaylaştıracaktır. 
Altavista, http://www.altavista.com/, özellikle hem isimlerin hem de başlıkların 
kullanılabildiği Usenet araması sunar. Gönderilerle katılmış insanların e-posta 
adresleri, Usenet adres dizinindeki güncellenen verilerle birlikte erişilebilir. 
Mailbase, http://www.mailbase.ac.uk/, Abonelerin taranabilir veritabanıdır. 
Mailbase, gönderi listelerinin yüzlercesini idare eder ve isimlerin veritabanı esas 
olarak akademik ve araştırma çevresinden gelmektedir. Servis İngiltere temelli 
olsa da, abone tabanı uluslararasıdır. Arama Kolaylıkları (Searching Facilities) 
altında “Look for an Email Address”i (Bir E-posta Adresi Ara) seçilerek arama 
yapılabilir. 

5. Eğer karşınızdaki bir üniversite veya araştırma enstitüsündeyse, kurumun personel 
listesi aradığınız bilgiyi içerebilir. Kurumsal Web siteleri (Web arama servisleri 
özel bilgilerin yerini belirlemek için kullanışlı olabilir), personelin taranabilir bir 
dizin listesine genel olarak bağlantı sağlayacaktır. Birçok kurum ulaşma 
ayrıntılarını sunmak için CSO denen (bazen de Telefon Rehberi denir) bir dizin 
servisi kullanır. Kurumsal dizinlerin yerini belirlemekte kullanılabilecek siteler: 
Galelei, http://www.geocities.com/Pipeline/1599/index.html, dünyanın her 
yerindeki kher bir üniversitenin web sitesini bulmanızısı sağlayan uluslar arası 
üniversiteler ve benzer kurumlar dizinidir. 
Phonebook Gateway-Server Lookup, http://www.uiuc.edu/cgi-bin/ph/lookup, 
tüm dünyada ki yüzlerce kurumun CSO sunucularına bağlanan bir sistemdir, e-
mail adresi bulmada yardımcı olur. 

6. Profesyonel listelemeler, ulaşma ayrıntılarına başka bir ulaşma kaynağı da sağlar. 
Web tarama servisleri, profesyonel derneklerin web sitelerinin yerini belirlemek 
için kullanışlı olabilir. 
Internet Sleuth, http://www.isleuth.com, profesyonel veritabanları gibi belirli 
çevrimiçi veritabanlarına daha iyi elenmiş bir erişim sağlar. 
Martindale-Hubbell Lawyer Locator, http://www.martindale.com/locator/, 
Profesyonel bir veritabanı örneğidir. Tüm dünyadaki 900.000 avukat ve avukatlık 
firması veritabanı üzerinde bir arama sağlar. 
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Telefon ve Faks Numaralarını ve Posta Adreslerini Bulma 
 ABD’deki telefon numaralarını taramak genel olarak iyi hazırlanmıştır, ama ABD 
dışındaki alan daha düzensizdir. Bununla beraber, taranabilir ulusal telefon dizini servisleri 
Internet’te mevcuttur. “İnsanlara ulaşma ayrıntılarını bulma” maddesinde adı geçen çatı 
servislerine ek olarak, uluslar arası telefon dizinlerine aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir; 
 Global Yellow Pages, http://www.globalyp.com/world.htm, ulusal bölgesel telefon ve 
firma dizinlerine çevrim sağlar. 
 Euroinfo, http://www.infobel.be/inter/world.asp, ilkelerle telefon, faks ve e-posta 
dizinlerini tarama ile firma dizinlerini tarama imkanı sunar. 
 555-1212.com Web Site, http://www.555-1212.com/faxall.htm, Faks dizinlerinin ülke 
listelemelerini sunar. 

Şirket ve Kurumların Taranması 
 Ağ üzerinde örgütlerin ve şirketlerin aranması için birkaç yol vardır. Birçok şirket ve 
örgütün artık kendi Web sitesi olduğundan, Web arama servisleri iyi bir başlama noktasıdır. 
Arama motorları tarafından doğrudan indekslenmemiş dizin ve veritabanları da vardır. 
Aşağıdaki yollar bilgiye ulaşmada kullanışlı olabilir; 

Ø Web tarayıcısının (Web browser) Yerleştirme Penceresi’ne (Location Window) 
kurumun adını yazın ve ana sayfanın aranmasını başlatın; 

Ø Real Names, http://www.realnames.com ile şirket adı için bir arama başlatın; 
Ø Arama motorunu veritabanı için bir anahtar sözcük aranmasına yönlendirin 

(kurumun adı, tipi, ürünü, yeri gibi olabildiğince çok isim kullanın); 
Ø Bilgi arama stratejilerinde listelenen taşıyıcı servislerdeki şirket dizinlerine 

başvurun; 
Ø “Kişilerin aranması”ınnda konu edilen çevrimiçi e-posta, telefon ve faks 

dizinlerini kullanın. Bunların bir kısmı ABD şirketleri için arama kolaylıkları 
sağlar, fakat diğer ülkelerin şirket dizinlerine de bağlantı sunar. Ek olarak, 
şunlara da başvurulabilir; 
Global Business Centre 
http://www.euromktg.com/gbc/index.html, ilkeye göre şirket ve dizin bilgisine 
bağlantılı çok dilli bir web sitesidir. 
YellowWeb Europe, http://www.yweb.com, Avrupa servis listelemelerine çok 
dilli kolay erişim sunmak için düzenlenmiş Avrupa Web Rehberi’dir. 

 

Yazılım Bulunması ve Alınması 
 Bilgisayar ağları, bilgisayar yazılımı için büyük bir hazine yığınıdır. Internet’teki 
kamu arşivleri ve diğer ağlar kolayca erişilen ve indirilen milyonlarca alanı ve paylaşım 
yazılım paketini içerir. Ücretsiz paylaşım ve takasın özelliği, deneyim ve gelişmenin 
atmosferi ve de hesaplama yeteneğinin etkili karışımı, ağ dağıtımının, test etmenin ve geri 
beslemenin ödüllerini seven geliştiricilerle, bu iyi çalışan çok az ya da hiç maliyetli inanılmaz 
sayıdaki yazılımları üretmiştir. Yazılım çoğu kamu alanında ve ücretsizdir; ayrıca çok 
miktarda paylaşım vardır. Paylaşım sahibine küçük bir ödemeyi gerektirebilir, ama burada 
bile ücretsiz bir deneme süresi vardır. 
 Internet ayrıca Microsoft, Adobe ve başka ticari yazılım şirketlerine ulaşım da sağlar. 
Netscape Comunicator, Microsoft Internet Explorer ya da Adobe Acrobat Reader gibi, bazı 
programlar bedelsizdir. Ticari yazılım ağ üzerinden Secure Sockets Layer (SSL) gibi tarayıcı 
ve sunucu arasında aktarılan bilgiyi korumak için kullanılan güvenlik mekanizmalarıyla kredi 
kartı kullanılarak edle edilebilir. Gizli kredi kartı bilgilerini Internet üzerinden göndermek 
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istemeyen alıcılar için, satıcılar alternatif ödeme yolları sunarlar. Daha fazla bilgi “Güvenlik 
ve Kriptolama (Şifreleme)” başlığı altında verilecektir. 
 Edinilebilir bir çok yazılımın olması sevindirici, ancak şifreli signposted ftp arşivlerine 
göz atmak oldukça uğraştırıcı bir denemedir. Ftp kaynaklarının etkin kullanımı için, kimi araç 
ve servislerin varlığından heberdar olmak önerilebilir. Örnek vermek gerekirse; 
 WWW yazılım dizinlerinin kullanılması; 
 Bir yazılım paketi bakmaya geldiğinizde, kimi büyük iyi kurulmuş WWW yazılım 
dizinleri kullanışlı bir başlama noktasıdır. Gereksinim duyduğunuz yazılıma bir isim 
veremeseniz de, her maddeyi anlamlı bir göz atmayı olanaklı kılacak şekilde geniş bir 
kategori içinde sınıflandırırlar. Arama da sunarlar. Yazılımının ne yapmasını istediğini 
biliyorsanız, o zaman onu arayabilmelisiniz. Örneğin, boya terimini kullanarak bir boyama 
programını ya da ftp arama terimiyle bir ftp istemcisini arayabilirsiniz. Ve gerektirdiği işletim 
sistemini de belirleyebilirsiniz. 
 Kendinizi ftp’ye alıştırın; 
 FTP (Dosya Aktarma Protokolü) ile ftp arşivlerinden dosya indirmek, ya da uzak bir 
sunucudaki kendi dizininize dosya göndermek mümkündür. Temel olarak ftp, ftp 
istemcileriyle sunucular arasında kullanılan uzlaşılmış komutlar takımıdır. Daha fazla bilgi ftp 
ile ilgili maddede verilecektir. 
 Anonim ftp 
 Ftp’nin Anonim ftp denen geliştirilmiş çok kullanışlı bir modeli vardır. Genel ftp 
arşivlerindeki yazılıma etkin-serbest erişim sunan sözleşme bulunur. Anonim ftp’yi 
kullanmak için iki ana yol vardır; 

1. Bir ftp istemcisi kullanarak ftp bağlantısı bir oturum isteminde bulunduğunda 
“anonymous” yazılır ve şifre olarak da e-posta adresi verilir. İkili dosyalar 
aktarıyorsanız (README’lerin ve adlarında .txt, .ascii, .hqx, .ps, .uue bulunan 
dosyaların dışındaki çoğu dosyayı), aktarıma başlamadan önce aktarım modunu 
ikili olarak kurmalısınız. Komutlar hakkında bilgi  almak için, istemcinin Yardım 
özelliğinden faydalanabilirsiniz. 

2. Bir Web tarayıcısı kullanarak ftp bağlantısı ftp sunucusunun ana bilgisayar adına 
(bölge adına) sahip olduğunuz sürece genel, ftp arşivlerinde herhangi bir dosyaya 
Web üzerinden ulaşılabilir. Tarayıcı, oturum ve şifren anlaşmalarına bakar ve 
ayrıca aktarım modunu çözer (metin ya da ikili), Hatırlamanız gereken tek şey, 
URL’nin ilk kısmına “ftp” (Kullanılan protokol) yazmanızdır. 
Örneğin: ftp://isis.cshl.org/pub/wusage/wusage3.2.tar.z 

 
 Ne istediğinizi biliyorsanız, arşiv tarama servisleri kullanışlıdır. 
 Arşiv tarama servislerinin birinci örneği Archie ise de, Internet dosya arşivlerinden 
arama yapan, bir dizin yaratan ve dizinde arama kolaylığı sunan programlar vardır. Örneğin; 
 Lycos Pro Search, http://ftpsearch.lycos.com,  
 Alman ASK-Sina servisi, http://www.ask.uni-karlsruhe.de 
 NoseyParker, http://parker.vslib.cz/parker.html 
 FTP Arama Sunucusu (Rusya Federasyonundaki bir kısım sunucular) 
 http://woland.afti.nsu.ru:8000/ftpsearch 
 
 Size yakın bir ftp sitesi kullanın. 
 Genel olarak, yoğun kullanılan ya da yaygın bir kullanıcı grubu olan ftp siteleri 
aynalama yöntemi kullanırlar. Bu demektir ki, arşivin tüm yapı ve içeriği bir başka bir yerde 
çoğaltılmıştır. Bu sunucudaki yükü dağıtır ve dosya almayı kullanıcılar için daha etkili kılar. 
Düzenli olarak işletilen yükleme, yansının orijinal toplamayla (koleksiyonla) aynı basamakta 
olmasını sağlar. (Londra, Imperial College’taki yansı koleksiyonları dizini buna örnektir.) 
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 Aynı yazılımı sunan siteler arasında bir tercih söz konusu olduğunda, en yakın siteden 
açmak genellikle iyi bir fikirdir. Sizin için daha hozlı, ağ ortamı için de daha iyidir. Örneğin, 
Avrupa’da iseniz, Amerikan sitesi yerine Avrupa sitesine öncelik veriniz. 
 Sıkıştırılmış dosyaları ve diğer formatları (biçimleri) nasıl kullanacağınızı 
öğrenin, ftp arşivlerinden dosya alıyorsanız, sıkıştırılmış dosya fortmatlarıyla er veya geç 
karşılaşacaksınız. Sıkıştırılmış dosyalar, ya da birden fazla dosyanın tek bir arşiv dosyasında 
toplanması, genel bir uygulamadır. Dosyalar daha az yer tutar ve aktarmak daha çabuk ve 
kolay olur. Bir dosyayı sıkıştırmak için sıkıştırma yazılımı gereklidir. Böyle bir dosyayı 
açarken, normal olarak, dosyayı orijinal haline geri getirmek için tamamlayıcı bir açma 
yazılımına gerek durulur. Aynı kural arşivlenmiş dosyalar ve metne dönüştürülmüş 
(kodlanmış) dosyalar için de geçerlidir. 
 Bu işlemlerin birisinden geçmiş bir dosyayı arayacağınız zaman dosyanın uzantısına 
(isminin sonuna) bakılır; burası dosyayı orijinal haline getirmek için gerekli ipucu burada 
saklıdır. (“Dosya formatları ve ilgili yazılım” kısmında bu durum incelenmiştir.) 
 

 Seçkin WWW yazılım dizinleri 
 TUCOWS http://www.tucows.com/ TUCOWS, Windows ve Machintosh ortamları ve 
ayrıca Linux, Java ve PDA’lar içinde yaygın bir Internet yazılım kaynağıdır. Her bir ortam 
için programlar Audio (İşitim), Tarayıcılar, İletişim, Bağlanırlık, E-posta, HTML araçları, 
Multimedya (Çoklu ortam), Güvenlik, vs. gibi kategorilerde gruplandırılmış ve bir tarama 
özelliği eklenmiştir. Hızlı indirme için, koleksiyon birçok ülkedeki birçok sitede görülebilir. 
Her program erişim ayrıntıları ve işlevsellik, tasarım ve kullanışlılığına dayalı bir 
değerlendirme içeren standart bir girişe sahiptir. 
 Shareware.com http://www.shareware.com Net’teki bu adres 250.000 kamuya açık 
ve paylaşılan (satın almadan önceden deneyebileceğiniz) yazılım dosyaları içeren bir kısım 
mevcut Internet yazılım arşivlerinin bir taraması sunar. PC, Mac, Unix, Amiga ve Atari için 
yazılım verir. İşletim sisteminizi seçebilir, ardından ilgili yazılımların başlıklarının listesini 
verecek bir anahtar sözcük aramasını başlatabilirsiniz. Ayrıca belirli yazılım arşivlerini de 
tarayabilirsiniz. Başlıklar paketin büyüklük ve tarih bilgisini, kimi paketler için de kullanışlı 
açıklamaları içerir. Site, PC, Mac için “Top Picks” (En çok Seçilenler) listesini de verir. 
 Download.com http://www.download.com. Net’teki bu adres Internet üzerinden 
yüklemek üzere 20.000’den fazla Windows, Macintosh, DOS, Linux, Palm OS, Windows CE 
ve BeOS ücretsiz yazlım, paylaşım ve demo yazılım programlarına erişim sağlar. Programlar 
şu başlıklar altında gruplandırılmıştır: Business, Development Tools, Drivers, Education, 
Games, Home & Personel, Internet, Multimedia & Design, Utilities, PalmPilot, ve Windos 
CE. Arama özelliği de vardır. Her programdaki açıklayıcı belirleyici başlıklar arama ve 
yükleme sitelerine bağlar kurar. 
 Filemine http://www.filemine.com Dünya çapında yansı ve arşiv sitelerindeki 
programlara tümleşik bir dizin sunar. PC, Mac, Unix, Amiga ve Atari için paylaşım verir. 
Programların çoğu Business, Internet, Multimedia, Desktop Tools, Home & Lesisure gibi 
kategorilerde ve alt-kategorilerde gruplanmıştır. Çoğu kullanım kolaylığı, arabirim, belgelem 
ve performansa dayalı değerlendirme düzeyi olan kısa bir başlıkla verilir. Bazı özel seçilmiş 
programlar (Jewels / mücevherler) daha uzun açıklamaya sahiptirler. 
 Filez http://filez.com/ Windows, Mac, Unix, OS/2, Acorn, Amiga ve Atari’nin de 
dahil olduğu geniş bir yelpazedeki 75 milyondan fazla dosyanın üzerinde bir arama sumar. 
(Apple & Microsoft gibi) önemli birleşik kapsayıcı dosyalar ve binlerce ftp sunucusu içeriği 
de dahil olmak üzere, popüler kullanıma açık yazılım ve paylaşım için yaygın Internet 
araması sunar. Anahtar sözcük ve platform ile aramadaki gibi, anahtar sözcük ile Real Audio 

http://www.tucows.com/
http://www.shareware.com
http://www.download.com
http://www.filemine.com
http://filez.com/


ve MP^gibi kategoriler içinde de arama yapmak mümkündür. Arama sonuçları üstbağlı 
(hyperlinked) dosya adı, büyüklük, tarih ve yer belirten özet listeler halindedir. 
 ZD Net Software Library http://www.zdnet.com/ Bu kitaplık içeriğini kategorik 
olarak sınıflandırır ve bir değerlendirme halinde açıklayıcı bilgi verici başlıklar sunar. 
ZDNet’in kitaplığı Games, Internet, Home and Education gibi kategorilerde binlerce yazılım 
paketi listeler. Arşive göz atabilir ya da anahtar sözcük araması yapılabilir. 
 Jumbo http://jumbo.com/ Internet, Multimedia gibi başlıklar altında yazılım 
paketlerini üst düzeyde gruplar. Her konudaki başlıklar en azından açıklama, dosya 
büyüklüğü ve tarih içerir. Merkezden program indirmenin yanında uydudan indirme de 
mümkündür. 
 Nerd’s Heaven http://boole.stonford.edu/nerdsheaven.html, Bu bir yazılım dizini 
değil, fakat yazılım edinme hedefine uygun sitelerin bir listesidir. Burada adı geçen yazılım 
dizinlerinden daha fazlasına bağlantı verir ve belirli yazılım kategorileri için Internet, işletim 
sistemleri, matematiksel yazılım, Windows ve diğer platformlar için yazılım gibi dikkate 
değer arşiv sitelerine bağlanır. 
 
 

Dosya Formatları ve İlgili Yazılım 
 Karşılaşılabilecek kimi formatların ve onları içeren yazılımların örnekleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Dosyaları açmak için aşağıda belirtilen yazılımlar kullanılır ancak bunlarla 
sınırlı değildir. 
Dosya Uzantısı Tanımlama Nasıl Çalışır? 
.exe PC’ler için kendi kendini 

açma arşivi 
Bir PC üzerinde ek yazılıma 
gerek yoktur. 

.gz Unix’te kullanılan zip’in Gnu 
sürümü PC Windows 
üzerinde 

Unix üzerinde unzip, Mac 
üzerinde MacGZip, 
Windows için Stuffit 
Expander kullanılır. 

.hqx Metin olarak kodlanmış Mac 
BinHex dosyası 

Unix üzerinde Xbin, Mac 
üzerinde Stuffit Expander, Pc 
Windows üzerinde Windows 
için Stuffit Expander 
kullanılır. 

.sit Macintosh dosyalama ve 
sıkıştırma formatı 

Unix üzerinde Stuffit 1.51, 
Mac üzerinde Stuffit 
Expander, Pc Windows 
üzerinde Windows için 
Stuffit Expander kullanılır. 

.tar Unix arşiv formatı. Tar 
dosyaları da sıkıştırılabilir 

Unix üzerinde Xbin, Mac 
üzerinde Stuffit Expander, 
PC Windows üzerinde 
Windos için Stuffit Expander 
kullanılır. 

.uu veya .uue Uuencode kullanılarak metin 
formatına dönüştürülmüş 
dosya 

Orijinal forma tekrar 
dönüştürmek için Unix 
üzerinde “uudecode” 
komutu, Mac üzerinde uuLite 
3.0, PC WinCode üzerinde 
kullanılır. E-posta ile 

http://www.zdnet.com/
http://jumbo.com/
http://boole.stonford.edu/nerdsheaven.html


aktarılmışsa, gönderi 
programı dönüştürmeyi 
otomatik olarak yapacaktır. 

.Z Unix sıkıştırılmış dosya Açmak için, Unix üzerinde 
“uncompress” komutu (ftp 
tarafından otomatik olarak 
yapılmadıysa), Mac üzerinde 
Expander Enhancer ile 
Stuffit Expander, PC 
Windows üzerinde WinZip 
kullanılır.  

.zip Pkzip PC sıkıştırılmış dosya Açmak için Mac üzerinde 
Stuffit Expander w/EE, PC 
üzerinde WinZip kullanılır. 

.rar Winrar PC sıkıştırılmış dosya Açmak için Mac üzerinde 
Stuffit Expander w/EE, PC 
üzerinde WinRar kullanılır. 

.arj Arj PC sıkıştırılmış dosya Açmak için PC üzerinde Arj 
kullanılır. 

 
 Referanslar 
 Yaygın Internet Dosya Formatları 
 http://www.matisse.net/files/formats.html 
 Sıkıştırma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular 
 http://rtfm.mit.edu/pub/usenet-by-group/comp.compression 
 

İLETİŞİM 
 Tüm dünyadaki insanlarla iletişim için ağlar yenilmesi zor kolaylıklar sunar. 
Tamamen uygulama düzeyinde, uygun, hızlı ve ekonomik aktarım yolu ve engin bir iletişim 
yazılımı alanı sağlarlar. Ayrıca düşüncelerin karşılık gözetmeksizin değiş-tokuşu için bir 
özendirme ortamı sağlarlar. Böylece, benzer yapıda ama fiziksel olarak ayrı olan birey ve 
grupların karşılaşmaları ve ortak ilgi konularını tartışmaları yolunda etkili bir araçtır. Ek 
olarak, birbirlerini aynı binada bulamasalar da insanların bir arada çalışmalarına olanak verir. 
 Internet kullanıcı tabanı giderek arttıkça, sohbet, işbirliği ve iş yapmanın çevrim içinde 
daha fazla yer adlını görmekteyiz. 

 Biriyle İletişim Kurmak 
 Internet kullanıcısı olduğunu bildiğiniz birisi ile iletişim kurmak isterseniz, e-postayı 
kullanmaya muktedir olmalısınız. Internete bağlandığınızda, e-posta Internet üzerinden diğer 
ağ kullanıcılarına bilgisayarınız aracılığıyla ucuz ve etkili yolla mesaj göndermenizi sağlar. 
Internet erişimi olan herkes, genellikle e-posta erişimine sahiptir. Internet erişimi 
edindiğinizde, size normal olarak bir userid (giriş adı/kullanıcı kimliği) ve bir şifre 
verilecektir; bunun yanında, size gelen mesajları açıp okuyana kadar saklayan elektronik bir 
posta kutusu verilecektir. E-postaya erişmek, okumak ve mesaj atmak için bilgisayarınızda bir 
e-posta programı kullanmak yararlı olacaktır. Bir mesaj gönderdiğinizde, o mesaj 
gönderdiğiniz kişinin/kişilerin posta kutusuna gider ve orada açılana ve okunana kadar bekler. 
E-postanın esnekliği, kullanım kolaylığı ve gücü onu en popüler ağ servislerinden birisi haline 
getirmiştir. 

http://www.matisse.net/files/formats.html
http://rtfm.mit.edu/pub/usenet-by-group/comp.compression


Aynı Zaman Dahilinde İletişim 
 E-posta muhteşem bir sistemken, acil bir yanıta ihtiyacınız varsa ya da bir mesajın 
belirli bir zaman içinde okunması gerekiyorsa, bunlara en uygun ortam olmayabilir. Bu 
durumda, karşınızdakiyle doğrudan temasınızı sağlayan kolaylık daha iyi olabilir. Telefon 
sarih bir örnektir. Ama biz burada ağ kolaylıklarından bahsediyoruz; Internet Telefonu’ndan 
veya hatta Video Konferans’tan bahsetmek daha uygundur. Bunlar, telefondan ziyade 
bilgisayarın görsel-işitsel yeteneklerini kullanarak telefonda yapabildiğiniz sohbetleri 
yapabilmenizi sağlar. Video Konferans’ta ise, ses almanın yanı sıra, bilgisayarınızın 
ekranındaki bir pencerede karşınızdakinin canlı görüntüsünü görürsünüz. Yüksek hızlı ağ 
bağlantılarının avantajıyla, işitsel konferans ve video konferans, yüz yüze diyalogun birçok 
avantajını sunabilir; seyahat giderlerini de ortadan kaldırır. Yüksek hızlı bir bağlantınız yoksa 
ve bağlanmak için de analog bir modem kullanıyorsanız, Sohbet (Chat) gibi özellikleri 
kullanmayı daha tatmin edici bulabilirsiniz. Sohbet yazılı düz mesajlarınızı diğerleriyle 
karşılıklı olarak gönderebilmenizi sağlar. 
 Daha ayrıntılı bilgi “Gerçek-zamanlı Çoklu Ortam İletişimi” ve “İmece Araçları” 
başlıkları altında irdelenecektir. 

Grup İletişimi 
 Ağ kullanıcısı olan bir grup insanla ortak bir ilgiyi paylaşıyorsanız, bu ilgiyi 
sürdürmek için kendi tasarrufunuzdaki bir ağ iletişim kolaylıkları bolluğuna sahip olduğunuzu 
unutmamalısınız. Birinci ve en önemlisi, e-posta tabanlı tartışma listeleri ya da gönderi 
listeleri vardır. Bunlar bir mesajı e-posta yoluyla listenin tüm üyelerine kolaylıkla 
göndermenizi sağlar. Sırasıyla, liste üyelerinden biri olduğunuzdan, elektronik posta kutunuza 
listeden gelen bütün mesajları da alacaksınızdır. Listeler fikir alışverişi yapmak, haberleri 
duyurmak, soru sorup yanıtlar vermek, bilgi (ve belge) dolaştırmak için kullanılır. 
 Ortak ilgileri tartışmak için diğer bir bölge de, News(Haberler) adıyla da geçen Usen 
News’tir. Haberler, aklınıza gelebilecek hemen her konu üzerindeki ilgi guruplarının (haber 
grupları/newsgroups olarak bilinir) onbinlercesini içerir. Internette geniş çapta mevcuttur, 
gönderi listelerinde yaygındır ve grup iletişimi için önemli bir alandır. Kullanıcının bakış 
açısına göre, gönderi listeleriyle haberler arasındaki en önemli farklardan iri, birincisinin size 
gelmesi, ikincisinin de işlemek için sizi beklemesidir. Haberlere bakmak için bir 
Haberokuyucu (Newsreader) istemci program ile bir haberler hostuna erişmeniz gereklidir; 
buradan da bu hosttaki tüm haber grupları, görmek istemediklerinizi atmaya başlayana kadar 
elinizde olacaktır. 
 Web konferansı grup tartışması için diğer bir alanı sunar. İlave herhangi bir yazılım 
kurmayı gerektirmeksizin, grup üyelerinin kendi WWW tarayıcılarından bir konferansa mesaj 
atmalarını ve mesaj okumalarını sağlar. Tartışmanın arşivi ayrıca genellikle yardımcı olacak 
biçimde bir araya getirilmiş her başlıktaki mesajlarla birlikte Web aracılığıyla elinizde 
olacaktır. 
 Gönderi listeleri, Usenet News ve Web konferansının ortak bir unsuru vardır: 
İletişimin gerçekleşmesi için karşınızdakinin o anda hatta olması gerekmez (Eşzamansız 
servisler). Buna karşın, sohbet kullanan grup tartışmaları ağ aracılığıyla yalnızca kişiler 
doğrudan hatta olduklarında yapılır ve karşılıklı devam edebilir (Bu eşzamanlı bir servistir). 
En iyi sohbet konuşmaları kendiliğinden ve canlıdır, bu nedenle de sohbet servisleri Internette 
yaygındır. Gerçekte, web sohbet servislerini kullanan binlerce sohbet grubu vardır; 
 Delphi Forums http://www.delphi.com, 
 Yahoo!Chat http://www.yahoo.com, ya da Internet Relay Chat (IRC) grupların çoğu 
eğlence amaçlıdır, fakat kimi ciddi tartışmalar da sürekli olarak yer alır. 
 Gönderi listeleri, Usenet News, Web konferansı, eş-zamanlı iletişim ve imece araçları 
hakkında daha fazla bilgi “Grup İletişim Araçları” başlığı altında verilmiştir. 

http://www.delphi.com
http://www.yahoo.com


Grup İmecesi 
 Ağ olgunlaştıkça, sonsuz çokluktaki bilgiyi masaüstüne tek başına taşıyacak bir aracın 
olmadığı, ancak, yer gözetmeksizin, iş arkadaşlarıyla etkin bir imece platformunun 
oluşturulabileceği giderek netleşmektedir. WWW’in imece için kullanılması son zamanlarda 
ilgi ve gelişme odağı olmuş ve çevrimiçi işbirliksel projeler yapan çalışma grupları için, cazip 
değilse de gerçekçi bir çok yeni ilgi çekici araçlar tercihi ortaya çıkmaktadır. Internet’i 
toplantı düzenleme, tartışma sürdürme, belgeler üzerinde çalışma ve benzer birçok başka 
amaçlarla kullanmak mümkündür. 

Toplantı Düzenleme 
 Video konferans gibi kolaylıklar kullanarak diğer ağ kullanıcılarıyla toplantılar 
yapmak artık ileriye dönük bir hayal değildir; özellikle de yüksek hızlı bağlantılar kullanan 
akademik araştırma toplulukları kullanıcıları için. Nitelikli iletişim için de, e-posta gibi uygun 
ve yararlı araçları dikkate alsak da, görüp duyabildiğiniz bir kişiyle karşılıklı diyalog gibisi 
yoktur. Video ve sesli konferans ağı kullanan toplantılar, ağ kullanıcılarının vazgeçemediği 
yüz yüze toplantıya sahip olmalarını sağlar. Bu, kendiliğinden olan tepkileri görme, sorunları 
görür görmez çözme, düşünceler üzerinde çabuk tepkiler alma, seyahat maliyetlerini hesaba 
katmama gibi yararların yanında, gerçek durumları yaşamayı da getirir. 
 Video ve sesli konferans iyi çalıştığında güçlü etkinliktedir, ama tüm ağ kullanıcıları 
gereken yüksek hızlı bağlantı kolaylığına sahip değillerdir. Sohbet gibi, düz metinlerin 
karşılıklı gönderildiği sistemleri aramaya gereksinim duyabilirler. Sohbet de işbirliksel 
yazılımda yaygın olarak kullanılır. Bu telefon ve video araçları kadar parlak olmayabilir, 
ancak ağ kaynaklarının ekonomik bir kullanıcısı olmanın ve bu nedenle de düşük hızlı 
bağlantısı olan insanlara ulaşmanın avantajını getirir. 
  

  Tartışma Ortamları (Forumlar) 
 Toplantılar işbirliksel çalışmanın önemli bir yönüyken, süregiden tartışmalar ivme 
edinmeye ve toplantılarda ortaya çıkan konuları çözmeye yardımcı olabilir. Tartışmalar, 
çalışma grubunda olup bitene göre azalıp çoğalabilir. Gönderi listeleri, Haberler ya da Web 
konferansı kullanılan Internet tartışma ortamları, bu tip bir dağınık çalışma için ideal bir 
ortamdır. Hem süregiden tartışmalar için bir ortam sunar, hem de önceki mesajlara dönük 
başvuru olanağı sağlarlar. Böyle ortamlara erişim yazılımı genelikle ulaşılır niteliktedir, kolay 
kurulur ve kolay kullanılır.  

 Belgeler Üzerinde Çalışma 
 İşbirliği araçlarını kullanarak, çalışma grupları metinleri karşılıklı olarak düzeltilebilir. 
Örneğin, karatahta kolaylığından yararlanarak grup için her biri kendi etkinliğiyle ilgili 
konuları sunan bir proje çerçevesi yaratabilirler. Değişiklik oldukça, her katılımcının 
bilgisayarındaki gösterim yenilenir. Belge tamamlandığında herkes gelecekte başvurmak 
üzere onu saklayabilir. Alternatif olarak, çalışma grupları varolan belgeler üzerinde, örneğin 
elektronik çizelgeler (spreadsheets) ya da kelime işlemi belgeler gibi mevcut belgeler 
üzerinde uygulama paylaşımı ya da belge paylaşım araçları kullanarak çalışmaya gereksinim 
duyabilirler. Diğer bir seçenek de web’de bulunan belgeyi almak ve önerileri vermek için bir 
dipnot kolaylığı kullanmak olabilir. İmece araçları belgeler üzerinde işbirliksel bir çalışmay 
yapmak için bir çok olanak sunarlar. 



 Esnek Çalışma 
 Yukarıda tartışılan etkinlikler –toplantı düzenleme, tartışma ortamları ve belgeler 
üzerinde çalışma- diğeriyle birleştirilebilir ve çoğunlukla uygulama yazılımı bunu sizin için 
yapacaktır. Programların işbirliği takımları ortamda kullanışlı olacak özel kombinasyonun 
uygun bir seçimini tek bir demette veren bir araçlar dizisi sunarlar. Bir video konferansındaki 
bir çalışma grubu daha fazla zaman ve para harcamadan ulaşılamayacak sonuçları elde 
edebilir. Onlar konuştukça, katılımcılar ilgili belgeler üzerinde, öneri ve değerlendirmelere 
göre ilgili belgeyi gözden geçirip yenileyerek, gözlem ve çalışma yapabilirler. Bir eğitim 
durumunda, bir video dersi metin ve tamamlayıcı çizimlere çizimlerle desteklenebilir; örneğin 
manipule edilebilir. (3 boyutlu bir çizimle ve slaytla) Öğrenciler soru sormak için bir ses 
cihazı kullanabilirler. Eğer bir video veya sesli konferans yoksa yada yalnızca düşük nitelikte 
bir açıklama veriyorsa, belge-paylaşımlı sohbeti bir araya getirmek kullanışlı olabilir. Belge 
aktarımı, web belgelerinin açıklanması, grup web taraması ve benzer bir çok ilave işlerler 
kullanılabilir. Önemli olan kendi gereksinimlerinizi analiz etmek, sonra da size gerekecek 
araçları edinmektir. (Neredeyse) Her şeyi Net’te gerçekleştirmek mümkündür. 
 

DOSYA ALIŞVERİŞİ 
 Ağlar, başka kişilere dosya göndermek için eşsiz bir ortam sunar. Her uzaklığa etkili 
ve hızlı aktarım, farklı ortamlar sağlayan bir sistemler seçeneği ve dosyaların aktarım ve 
dağıtımını kolaylaştıran geniş yazılım uygulaması sunar. Uygulama yazılımı ayrıca, örneğin 
e-posta aktarımı için ikil dosyaları metin formatına ve tekrar ikili dosyaya dönüştüren her bir 
ilgili işlemi otomatik olarak gözetecektir. Dosya gönderirken, kendinize olduğu kadar 
alıcınıza da uyan bir format ve yöntem seçmelisiniz. 
 Internette dosya alış-verişinin köşe taşlarından biri, MIME (Multipurpose Internet 
Mail Extensions/ Çokamaçlı Internet Gönderi Uzanımı) standardıdır. İçerik açıklamasının 
ortak bir yöntemini sunarak, Web’teki ve diğer istemci-sunucu servislerindeki dosyaların 
alışverişinde bir görüşme kurumu gibi hizmet verir. İçerik açıklaması Web tarayıcılar gibi 
istemcilere dosyanın nasıl gösterileceğini belirtir. MIME ayrıca uluslar arası font takımlarını 
da içerir.  
 Dosya alışverişi için ana seçenekler aşağıda tartışılmıştır. 

 E-posta 
 Modern e-posta paketlerini kullanarak dosyaları e-posta ile göndermek genellikle 
yalnızca belgeyi bir gönderi mesajına eklemek için mönüden bir seçim yapma sorunudur. 
Gönderici olasılıkla belgeyi düz (şifresiz) metin (ASCII) formatına dönüştürme işlemini 
gözetecektir. (Her gönderi servisinde gönderiler ikili formatta gidemediğinden, Internet e-
postası aracılığıyla belge göndermek için gerekli bir başlama adımı budur.) Bu nedenle, 
kelime-işlemli belgeler, elektronik çizelgeler, resimler ve diğer ikili dosyalar, gönderilmeden 
önce şifresiz metin (ASCII) formatına dönüştürülmelidir. Bunun nasıl yapılması için bir kısım 
yollar aşağıdadır; 
 MIME, ASCII olmayan belgeleri zamanında ikili Internet E-postası üzerinden 
gönderme gereksinimini karşılamak için ortaya çıkmıştır. MIME uyumlu bir göndercide 
mesajda verilen içeriğin tipini ve ayrıca içeriğin nasıl kodlandığını belirleyen açıklama 
mesajın başlığına ilişiktir. İçeriğin çeşitli tipleri –ikili veriler, resimler, ses ve video dosyaları 
da dahil- belirtilebilir. Örneğin bir GIF dosyası verildiyse, gönderici mesajın başlığına 
aşağıdaki gibi bir satır ekler; 
 Content-Type: Image/Gif 



 MIME ikili dosyaları kodlamak için genellikle Base64 standardı kullanır. Bu başlıkla 
şöyle bir satırla belirtilir; 
 Content-Transfer-Encoding: base64 
 Quonted Printable, ASCII dosyaları için –küçük bir ASCII olmayan karakterler 
bölümüyle en uygun diğer bir kodlama tekniğidir. Eğer alan gönderici MIME uyumluysa, 
satırları başlığa doğru olarak yerleştirecek, şifreyi çözecek ve dosyayı doğru olarak gösterecek 
ve kaydedecektir. 
 Uuencode, her ne kadar diğer platformlar için yazılım bulunsa da, ikili dosyaları Unix 
sisteminde yer alan şifresiz metine kodlayan bir yöntemdir. Uuencode (ve Uudecode) kimi 
gönderi paketlerinde bulunur. Uuencode kullanan farklı sistemlerdeki alışverişler, 
standardizasyonu yapılmadığı için tamamen güvenli olmayabilir. 
 BinHex, Apple Mac’lerle çıkmıştır ve birçok Mac uygulaması tarafından öncelikli ve 
bağımsız olarak kullanılır; ayrıca Microsoft Internet Explorer ve Netscape Navigator gibi 
birçok PC uygulamasında kullanılır. Kimi platformlar için tahsis edilmiş değişik yazılımı 
mevcuttur. 
 Kodlu belge iliştirilmiş bir mesaj alındığında,alıcının e-posta programı şifre çözmeyi, 
kaydetmeyi vs. gözeterek işe girer. Genel olarak mesaj, dosyayı temsil eden bir ikon gösterir. 
Kullanıcı buradan basit bir fare tıklatmasıyla dosyayı seçip ekrana çıkartabilir. Eğer e-posta 
programı gereken şifre çözme özelliğine sahip değilse, kullanıcıya uygun şifre çözme 
uygulamasını bulup açma fırsatı vermek üzere dosyayı bir varsayılan dizine kaydedebilir. Bu 
çoğu zaman hantal bir iştir, fakat bu tamamen bilinmedik bir işlemse iki katı 
hantallıktadır.Eğer birilerine dosya gönderiyorsanız,önce posta programlarının kullanmak 
istediğiniz formatı tutup tutmadığını bilmelisiniz. Gönderi programınız MIME uyumlu mu? 
gibi basit bir soru baş ağrılarını ortadan kaldırabilir. Aynı noktalar kodlanmış ve sıkıştırılmış 
dosyalar için de geçerlidir… Bazı posta sistemleri büyük aktarmaları kaldırabilir, ancak e-
posta ile Gönderilmiş daha küçük parçalara bölünecek büyük dosyalar ve mesajlar için 
(örn.500K'dan büyük) yaygın değildir. Oturmuş gönderi programları bunları hemen yeniden 
oluşturabilirken,daha büyük dosyalar için daha güvenli bir seçenek önce onları sıkıştırarak 
küçültmek, ya da e-posta yerine ftp üzerinde bulundurmaktır. 

 Virüsler Geçmesi 
 E-posta ile dosya alış verişi Internet’in en büyük yararlarından birisidir. Bununla 
beraber görünüşte zararsız kelime-işlemli dosyalar gibi kaynaklarda bulunan virüslerin 
bulaşması tehlikelidir. Örneğin, Word makro virüsleri e-posta ile dosya aktarırken belli 
miktarlarda geçebilirler. Melissa virüsü, Microsoft Outlook adres defterini alıcılar listesini 
çoğaltmak için kullanarak, kendisini etkilenmiş bir belgenin çoklu e-posta aktarımlarında 
çoğaltarak Makro virüs türünün vahim etkilerini yayar. Makro virüsler yalnızca, makroların 
otomatik olarak yok edilmesi hedef uygulamada devre dışı bırakıldığında üreyeceklerdir; o 
yüzden makroları yok etme önlemi bir varsayımdan öteye gitmemektedir. 

 FTP 
 Dosyaları yerleştirebileceğiniz bir çevrimiçi ftp arşiviniz varsa, çok sayıda dosya için 
ya da çok büyük dosyalar için ftp iyi bir seçimdir. Alıcı tarafından ftp yazılım (ya da Web 
tarayıcı) kullanılarak arşivden alınabilirler; ancak ftp’nin bir ad (login) ve şifre isteyeceğini 
unutmayın. Bu bölgeye girmenin en iyi yolu, dosyaları “anonymous” adıyla şifre yerine 
kullanıcının e-posta adresiyle alınabilecek anonim bir ftp arşivine yerleştirmektir. 

 WWW 
 Bir kısım insanlara okumaları için bir belge göndermek istiyorsanız, onu HTML’ye 
dönüştürmek ve bir Web sayfasına koymak uygun bir seçim olabilir (bu konudaki açıklama 



için “Web Yayıncılığı’na bakın). Alıcılarınızın gönderiye ulaşmak için kendi Web 
tarayıcılarından başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. Bu çözüm, farklı bilgi işlem platformlarıyla 
bağlantılı sorunları ortadan kaldırır; göndericilerin limitleri konusu bir kenara atar; ftp’in 
sınırlarında dolaşır. Dağıtmak istediğiniz dosya yürütülebilir (executable) başka okunamaz bir 
dosyaysa, yine de onu bir Web sunucusuna yerleştirerek dağıtabilirsiniz.  Böylece Kendi 
URL’si aracılğıyla ya da dosya ile ilgili ayrıntıları içeren bir Web sayfasından gelen bir bağ 
aracılığıyla erişilebilir. Ancak standart olmayan dosya tiplerinde ilave bir sorun olabilceğini 
de bilin. Eğer sunucu dosya tipini tanımazsa, o dosya tipi için bir girişin (entry) (MIME tipi) 
düzenleşim (konfigürasyon) dosyasına eklenmesi gerekebilir. Kullanıcının tarayıcısı da, 
istenirse, dosya tipini tanımaya uyarlanabilir. Bununla beraber, dosyalar bilinmeyen bir 
kaynaktan geliyorlarsa, öncelikle diske kaydetmek daha güvenlidir. 

 WWW Yayıncılığı 
 World Wide Web sadece masaüstüne bilgi taşımak için değil, masaüstünden dünyaya 
bilgi taşımak için de muhteşem bir yetenek sahibidir. “Internet üzerinde herkes yayıncı 
olabilir!” sözünü etkili biçimde gerçekleştirir. Sıradan vatandaşa bu kadar kolay ve ekonomik 
olarak yayın yapma gücünü veren, üretmek ve dağıtmak için önceden hazırlanmış bir araç 
sunan, diğer ülkelere ve kültürlere hiç çabasız ulaşan, statü ya da örgütsel hiyerarşi veren ve 
bu kadar coşkuyla karşılanan hiçbir alan asla olmamıştır. WWW’in hayret verici bir hızda 
gelişmesi harika bir olaydır. Söylecek bir şeyi olan birisi, bu bilgi akışının bir parçası 
olmaktan geri duramayacaktır. 

 Web Belgeleri Üretmek 
 WWW’de kendi bilginizi yayınlamak görece olarak daha ucuz ve kolayca yapılabilir. 
PDF (Protable Document Format) gibi diğer formatlar ilave yazılım kullanılarak 
görüntülenebilse bile (Sözlükteki –plugins/eklentiler’e bakabilirsiniz), WWW belgelerinin 
alışılmış formatı, HTML’dir (HyperText Markup Language). Herhangi bir formattaki 
dosyalar, görüntüleme ve işletme ayrıntılarını kullanıcıya bırakarak Web’de bulundurabilir 
(daha fazla ayrıntı için “Dosyaların takası” başlıklı konuya bakınız). WWW yayıncılığının 
esası, HTML belgeleri üretip onları ağ üzerindeki bir Web sunucusuna yerleştirmektir. 
Böylece belgelere ağ üzerinde dünyanın her yerinden erişilebilir. Yalnız ilkin bilgiyi sitenizde 
tutmanız gerekecektir. 

 HTML 
 HTML, bir Web gezintisinde gördüğünüz belgenin arkasına gizlenmiş bir tabaka gibi 
düşünülebilir. İsminin de vurguladığı gibi, bir imleme (işaretleme) dilidir. Metni imlemek, 
metnin nasıl yorumlanabileceği ve gösterilebileceği üzerine yönergeler çıkartmak gibidir. 
HTML halindeyken yönergeler HTML öğeleri ya da etiketleri formunda gelir. Web tarayıcısı 
belgeyi HTML tarafından biçimlendirilmiş olarak gösterir. HTML etiketleri, aşağıdaki gibi 
bazı işleri yapar. 

Ø Bir belgenin yapısını tanımlama, örneğin HEAD (belge hakkındaki bilgi) ve 
BODY (belgenin tarayıcı tarafından gösterilen ana kısmı) 

 <HEAD> 
 <TITLE>Belgenin başlığı ya da ismi</TITLE> 
 </HEAD> 
 <BODY> 
 Burası belgenin tarayıcı tarafından gösterilen ana kısmıdır 
 </BODY> 

Ø Görünme özelliklerini belirleme, örneğin beyaz artalan ve mavi metin; 
 <BODY BGCOLOR=”WHITE” TEXT=”BLUE”> 



Ø Metnin biçimini belirleme, örneğin italik (eğik) metin; 
 <I>Bu yazı eğik olarak yazılacak</I> 

Ø Grafikleri ve yerlerini belirleme, örneğin box.gif resim dosyasını burada 
göster ve onu sayfanın soluna yerleştir komutu; 

 <IMF SRC=”box.gif” ALIGN=”LEFT”> 
  
 HTML dosyaları şifresiz (ASCII) metin dosyalarıdır. Dosya_adı.html ya da 
Dosya_adı.htm uzantısına sahiptir. Bir Web belgesinin HTML kaynağını görmek için, 
tarayıcının Görünüm/Kaynak  (View/Source) menü seçeneğini tıklayınız. Şu an HTML 
oluşturmada yardımcı olacak bir çok program vardır ve ayrıca (kelime-işlemci gibi) 
kullanmaya alıştığımız kimi programlar artık otomatik olarak HTML oluşturan bir işleve 
sahiptirler. Araç ve tekniklerle ilgili daha fazla ayrıntı “WWW Yazarlığı” başlığı altında 
verilecektir. 
 Web belgeleri oluşturmak yalnızca teknik bir çalışma değildir. İyi tarz ve iyi uygulama 
sayfaların niteliği ve kullanılabilirliğinde etkilidir. HTML kadar, tarz konusunu da kapsayan 
kullanışlı kılavuzlar için Web yazarları kaynakçasına göz atmak faydalı olacaktır. 
 HTML öğelerinin bir özeti için, şuralara bakabilirsiniz: 
 Bare Bones Guide to HTML http://werbach.com/barebones, En yaygın HTML 
etiketlerinin kısa başvuru listesi. Birkaç dilde bulmak mümkündür. 
 Sizzling HTML Jalfrezi, http://vzone.virgin.net/sizzling.jalfrezi/iniframe.htm, Tarifli 
HTML etiketleri, tekniklerin tartışılması, bol miktarda örnek ve referanslar bulunur. 
 Tam HTML standardı, http://www.w3c.org, adresindeki WWW Consortium’dan 
alınabilir. 

 Grafikler 
 Grafikler Web sayfalarının metni süsleyen, değerini artıran ve tamamlayan önemli bir 
özelliğidir. GIF ve JPEG formatındaki dosyalar grafik Web tarayıcılar tarafından otomatik 
olarak gösterilir. Canlandırma, film ve 3 boyutlu dosyalar gibi diğer formatlar da ilave 
yazılımla görüntülenebilir. Grafik oluşturmak, her alanda mükemmel gelişen Web’in 
vazgeçilmez bir yönü olmuştur; kimi bağlamda da baskın yönü. Grafik beceriler ve grafik 
uygulamaları, tıpkı HTML yazarlığı ve HTML editörlüğünde olduğu gibi, Web araç takımının 
standart kalemleridir. Ayrıntılı bilgi için “Web Sayfalarındaki Grafikler” başlığına bakınız. 

 Web Sayfalarında Etkileşim 
 Web, statik bir ortam değildir. Web sayfaları, tümünü-yakala diye bir tabir denilen 
“Dinamik HTML ile kaplı programlama, dillerin yazımı ve diğer teknikleri kullanan 
etkileşimli işlevsellikle canlı hale getirilir. Halen mevcut kimi araçların irdelenmesi ile ilgili 
olarak “Etkileşimli Web Sayfaları” başlığına bakınız. 
 

 Web Yayıncılığının Uygulamaları 
 Web yayıncılığı, bir Web sunucusu üzerinden yapılır. Bu, istek üzerine Web 
belgelerini Web tarayıcıya uygun hale getiren bir programdır. Web sunucu yazılımı, işleyen 
sunucular normal olarak çoklu hareketleri eş zamanlı olarak kaldırabilen üst uç çalışma 
istasyonlarında çalışsa da, birçok farklı bilgisayar ve işletim sistemleri için mevcuttur. Ağlı 
bir Web sunucusunda, Web belgelerinize ağ üzerinden her yerden erişilebilir. 
 Bir Web sunucusunda yer edinmek için, bir hesaba (ad –login- ve şifre) sahip 
olmalısınız. Bundan sonra tamamlanmış HTML ve grafik dosyalarını sunucudaki dizininize 
aktarabilirsiniz. Birçok Web yazarlığı araçları, yükleme özelliğini standart olarak içerirler. 
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 Sitenizi Duyurmak 
 Hiç ziyaretçisi olmayan bir siteniz varsa, potansiyel ziyaretçilere sitenin varlığını 
keşfettirecek bir yol göstermek gerekir. İlk adım, sitenin bulunabilirliğini popüler Internet 
arama servisleriyle en iyi düzeye çıkarmaktır. Bunu sitenizi, örneğin AltaVista, Excite, 
InfoSeek, Lycos, Hotbot vs. gibi önemli arama motorlarıyla ve Yahoo! gibi dizinlerle tescil 
ettirerek yaparsınız. Ayrıca, eğer eşdeğer özgün dizinler varsa, bırakın onlarda sizin sitenizi 
bilsinler. Çoğu arama motorları ve dizinler, site tescil sayfalarına açık bir davette bulunurlar. 
Bunu kendi başınıza yapmanın yolu, Submit it! (http://submitit.linkexchange.com) gibi, bunu 
sizin için yapacak bir servis tutmaktır. Her iki durumda da, arama makineleri örümcekleriyle 
arama motorunun indeksi için veri toplamak amacıyla URL’nizi sonuçta uzun bir URL 
kuyruğuna koyacaklardır. Siteniz indekse girdiğinde, teorik olarak anahtar sözcük aramasıyla 
bulunabilir. Yahoo! gibi dizinlerde, başvurunuzdaki önemli nokta işleme konacak sitenizin bir 
program tarafından değil dizinde onun yer alıp almayacağına karar verecek kişi tarafından 
tarifidir. 
 Arama motorlarında bulunabilirliği en iyi düzeye çıkartmak için bazı ipuçları 
şunlardır; 

Ø Her Web sayfasıyla birlikte, isim, başlık ve ayrıca ilk paragraf için özlü, 
açıklayıcı metinle işe başlayın. Bazı arama motorları belgenin başlarında 
kullanılan sözcükler bulunabilirlik açısından sonda kullanılanlara göre daha 
belirleyicidir, ancak sözcük ve ifadelerin tekrar edilmesi de bulunabilirliği 
etkiler. (İndekse toplugönderim (spamming)’e dikkat edin.) 

Ø Belgenizin başlığına, özellikle çerçeveyi oluşturan sayfalara ve Javascript ile 
başlayan sayfalara açıklama ve anahtar sözcük met-etiketleri yerleştirin. 

Sitenizi Sürdürmek 
 Sayfalarınız yerleştiğinde ve sağlıklı kullanım özellikleri, bilginin geçerliliğini 
izlemeye ihtiyaç duyacaksınız. Üstmetin bağlantılarını hala çalıştıklarından emin olmak için 
düzenli olarak kontrol edin. Bu tip korunma görevlerini otomatik olarak yapan araçlar 
mevcuttur. Ayrıca eğer gerekli ise metni okuyup gözden geçirin. Kimi zaman tarzı da gözden 
geçirmek istiyebilirsiniz. </P> (Gri artalan üzerindeki düz siyah metinle ne kadar da dikkat 
çekicisiniz bugün!) 
 Kullanım istatistikleri sürdürümün önemli bir yanıdır. Onlar size, örneğin, verdiğiniz 
bilgiye ulaşan olup olmadığını ya da bağlı olduğunuz dosyaların herhangi birini bulmada 
hatayla karşılaşıp karşılaşmadıklarını söyleyeceklerdir. 

 Yürürlükte Kalmak 
 Internet, evdeki ve dışarıdaki olaylar hakkında genel haberleri gününde yakalamak ve 
profesyonel ve mesleki haberleri almak için büyük bir kaynaktır. Çevrimiçi gazete ve 
dergilerin görünür kaynakları kadar kimi sizin ilginize göre özelleştirilebilen birçok haber 
bildirme servisi vardır. Kullanıcının istemcisine açıldığında bilgi gönderen haber 
beslemelerini dağıtmak için itme (Push) teknolojisi kullanılabilir. 
 Yürürlükte kalmak için kullanılan diğer bir teknoloji akıllı ajan (intelligent-agent) ya 
da bot’tur. Bu program, kullanıcının makinesine yerleştirilebilen, neyi, ne sıklıkta arayacağı 
öğretilen bir programdır. Kişileştirilmiş bilgileri düzenli bir şekilde oluşturan akıllı ajanların 
kullanımı, kullanıcıların uzaktaki bir sunucudan gelen önceden belirlenmiş haber seçkisinin 
edilgen alıcıları olmaktan çok, kendilerine gelen bilgiyi kontrol edebilmeleri demektir. Ajan, 
istenen bilgiyi bulmak için gideceği yere kendisi karar verir. 
 Birçok Web bilgi servisi bir What’s New (Yeni ne var?) sayfası verir. Kullanışlı siteler 
ve sözkonusu kaynaklar halihazırda bilindiğinde ajan yazılı ya da Mind-it gibi servis 
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kullanarak What’s New sayfaları düzenli olarak kontrol etmek sözkonusu alanda yürürlükte 
kalmanın etkili bir yoludur. 
 Kimi ilgili kaynaklar aşağıda sıralanmıştır. 
 
 Güncel Olaylar 
 NewsBots http://www.newsbots.com, En son ve büyük haber Bot’ları. 
 PointCast http://www.pointcast.com, Baskı teknolojisinin haberler, şirketler, sanayi, 
spor, yaşam tarzını işleyen kanallar yoluyla özelleştirilmiş haber ve bilgi almakta 
kullanılmasına bir örnek. Yerel olarak yerleştirilen PointCast yazılımı bilgisayar 
kullanılmadğı anda harekete geçer ve haberler ekran koruyucuda gösterilir. 
 GO Network http://www.go.com, Haber seçkisini ve kaydolurken belirlenen 
tercihlere bağlı diğer bilgiyi gösteren kişiselleştirilmiş bir açılış sayfası sunan taşıyıcı servise 
bir örnektir. 
 Lycos http://www.lycos.com, Kullanıcının ülkesiyle bağlantılı o ana kadar ki 
hikayeleri veren bir Haberler bölümü içerir. Almanya, Belçika, İsviçre, İspanya, Fronsa, 
İtalya, Hollanda, Danimarka, İsveç, İngiltere, Amerika ve Japonya’da sunumdadır. What’s 
New sayfaları yeni tescil edilmiş Web siteleri listesiyle birlikte kendinizinkini de tescil etme 
fırsatını tanır. 
 
 Yeni Internet Olanakları 
 Yahoo What’s New http://www.yahoo.com, Yahoo veri tabanındaki yeni ilgi 
girişlerine bağlanır. 
 Whatsnew.com http://www.whatsnew.com, Yaygın konu başlıkları altındaki yeni 
Web sitelerini listeler. Amerika, İngiltere ve Avrupa versiyonları vardır. 
 Net-happenings http://scout.cs.wisc.edu/scout/net-hap/, Internet izci projesindeki Net-
happenings Internet yeniliklerini, özellikle eğitim topluluğunun ilgisini çekenleri duyurur. 
Güncel ve arşivli gönderiler bu Web sitesinde okunabilir ve taranabilir. Ayrıca E-Posta ve 
Usenet haber gruplarında da vardır. (comp.internet.net-happenings) 
 Scout Report http://www.scout.cs.wis.edu/scout/report, Haberler ve yeni keşfedilmiş 
Internet olanakları ve araştırmacıların ve eğitimcilerin ilgilerine yönelik ağ araçlarına linkler 
bulunur. 
 Internet Resources Newsletter http://hw.ac.uk/libWWW/irn/irn/html, yeni sitelerin 
tanımla listesidir. (Taranamaz) 
 Internet Research News http://www.coppersky.com/ongir/news/index.html, 
Araştırıcıya yeni ilgi olanakları veren bir örnek. E-posta da bulunur. 
  
 Değişmiş Internet Olanakları 
 Mind-it http://www.netmind.com/html/users.html, değişiklik olduğunda sizi e-posta 
ile uyararak, belirlenmiş Web sayfalarında ya da bir sayfanın kısımlarında, ya da 
ilgilendiğiniz anahtar sözcüklerdeki değişiklikleri izlemenizi sağlar. 
  

 Güvenlik Konuları 
 Ağlarda güvenlik her yerde karşılaşılan ve giderek önem kazanan bir konudur. Ağı 
kullandığımız bir çok noktada, örneğin kişisel iletişim, bilgi arama, veri aktarma ve ticari 
işlemlerin yanı sıra ağlı bilgisayarlarda tutulan bilginin gizliliği ve doğruluğu üzerinde birçok 
etkisi vardır. Bu konuda söylenmiş veya söylenecek çok şey varken ortalama bir ağ 
kullanıcısının bilmesi gereken birkaç temel noktaya burada değineceğiz. 
 Örneğin bunlar; 
Ø Gizliliğinizi ve verilerinizi koruma 
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Ø Güvenli bir çevreyi sürdürme olacaktır. 
 

Verilerinizi ve Gizliliğinizi Korumak 
 Internet vahşi bir ortam değildir. Amam tamamen uysal bir yer de olmayabilir. 
Verilerinizi ve gizliliğinizi koruyabileceğiniz temel yolların farkında olmak ve aynı zamanda 
Internetin güvenlik altyapısına katkıda bulunmak iyi bir fikirdir. Internetteki büyük güvenlik 
konularının çoğu sisteme, ağ yöneticilerine ve teknik insanlara bırakılmalıdır. Fakat güvenlik, 
toplumun en alt düzeyinde tüm bilgisayar ve ağ kullanıcılarına sorumluluklar yükleyen genel 
bir konudur. Hem şifrenizi gizli tutmak gibi gündelik güvenlik önlemleri, hem de kriptolama, 
sayısal imzalar vs. gibi korsanlığa karşı yetkin önlemler bunun içine dahildir. Netiquette 
sayfası hesabınızın güvenliğini sağlamak için birkaç ipucu verir; 

 E-Posta 
 E-posta ile ilgili iki ana konu vardır. 
 1. Virüs bulaşmış dosyaların aktarılması 
 2. Şifresiz e-postada güvenlik eksikliği 

 Virüsler 
 Virüslü dosyalar kolaylıkla (ve bilmeyerek) e-posta ile bulaşabilir. (Makro virüslerinin 
kelime-işlemli dosyalarla bulaşması konusu için “Dosya Alışverişi”ne bakınız.) Ayrıca yazıya 
dökülmüş mesajlar, HTML belgeleri gibi, kullanılan e-posta programı yazılı materyali 
otomatik olarak çıkartmaya uyarlanmışsa, mesaj açıldığında çalışan çarpık yazılar içerebilir. 

 Güvenlik 
 Güvenilmez üçüncü kişiler tarafından yönetilebilen veya işletilebilen bilinmedik 
bilgisayarlar üzerinden temiz metin mesajlarını sıklıkla göndermeyi içerdiğinden, e-posta 
güvenli bir ortam değildir. Hassas bilgi göndermeniz gerekiyorsa bir çeşit kriptolama 
kullanma ve tercihen aslıyla aynılığını kanıtlamanız önerilir. Bu konudaki bilgi için 
“Güvenlik ve Kriptolama” başlığı altındaki bilgilere başvurunuz. 

 Web 
 Kullanıcılar ağı bilgi toplayarak dolaşırken, bilinir veya bilinmez şekilde onlardan da 
bilgi toplanabilir. Web sunucuları kendi kütük dosyaları için Internet Servis Sağlayıcının 
adres detaylarını, host bilgisayarın adını ve kullanıcı tarafından formlara yazılmış metin ile 
önceden eriştiği URL’leri alabilir. Fakat kullanıcıya yönelik ne düzeyde bir riskin olduğu 
tartışılmalıdır. Web’i daha fazla etkileşimlere ilgi çekici bir yer yapan araçlar ayrıca birçok 
durumda bir kişinin verilerini veya gizliliğini ya da her ikisi için bir güvenlik riski de 
olabilirler. Kimi risk alanları şunlardır; 
 Plugins (Fişler): Merkezden güncellenmiş dosyaları hatta bir virüsten etkilenmiş 
olabilecekleri bile, otomatik olarak çalıştırdıklarından, bir güvenlik riski taşırlar. En iyi 
kurtulma veya kaçınma ölçütü yalnızca bilinen siteleri kullanmaktır. 
 Java: Java uygulamacıkları (applets) kullanıcının bilgisayarındaki talimatları yürütür 
ve böylece küçük de olsa kimi riskler taşırlar. Araçlarda kimi zaman ortaya çıksa da Java 
programlama dili uygulamacıklarının kullanıcı sistemine girme ve onları birtakım emniyet 
hareketlerine karşı kapatma yeteneğini kısıtlayan hazır korumalar mevcuttur. 
 Javascript: Javascript yönergeleri HTML belgesine gömülebilir ve sıklıkla fareyi 
sayfanın kimi kısmına hareket ettirmek gibi etkileşimli tepkiler oluşturmada kullanılır. Ne 
yazık ki Javascript’in kullanıcının makinesindeki dosyaları tutmak ya da okumak gibi yanlış 



kullanıldığı haller olmuştur. Bu tip hatalar bilindikçe, Microsoft ve Netscape gibi tarayıcı 
geliştiriciler koruyucu önlemler almaktadırlar ve tarayıcı programlarına ekler yapmaktadırlar. 
 ActiveX: ActiveX kontrolleri, Java uygulamacıkları gibi bir Web sayfasına 
gömülebilirler ancak onların tersine yalnızca Internet Explorer tarafından yürütülmektedirler. 
Ayrıca farklı bir güvenlik modeli barındırırlar. Hareketlerinde sınırlı olmak yerine ActiveX 
kontrolleri kaynaklarını ve doğruluklarını belgeleyen sayısal bir imzayla işaretlidirler. 
Kullanıcı bu kaynağa güvenip güvenmemeye böylece karar verir. 
 Kullanıcılardan çoğunlukla çevrimiçi servislerde tescil edilmeleri ya da parayla 
alışveriş yapmaları için kendileri hakkındaki ayrıntıları vermeleri istenir. Çerezler (Cookies) 
kullanıcının bilgisayarında duran ve sonrası için sunucuya açık olan bu tip bilgiyi 
kaydetmekte kullanılan bir alettir. Bu “aktif” araçların sağladığı işlevselliği tamamen kabul 
etmek Web’deki hayatı ilgi çekici ve eğlenceli yapar fakat koruyucular olsa bile hala küçük 
bir risk vardır. Bu kadarcık bir riski bile kabul edilmez bulan kullanıcılar için söylemek 
gerekirse,  bazı araçlar Web tarayıcınızın tercihleri doğrultusunda genellikle etkisiz 
kılınmışlardır. Daha fazla bilgi için “Etkileşimli Web Sayfaları” başlığı altındaki konuya 
bakmak yararlı olacaktır. Bu Web teknolojilerinde kurulu koruyucular varken alışılmış 
formatlar da riskli sayılabilir. Internet yoluyla merkezden güncellenmiş otomatik olarak 
çalışan uygulama programları, program dosyalarını silen veya tutan kötü niyetli bir senaryo 
içerebileceğinden, bir risk getirebilir. Uygulama programlarının bazıları, makrolar içeren 
elektronik çizelgeler veya kelime-işlem formatlı belgeler kadar, görünüşte zararsız olabilirler. 
Eğer mümkünse programın geldiği yeri kontrol etmek ya da çalıştırmadan önce dikkatlice 
bakmak gereklidir. 

 Güvenli Bir Ortamı Korumak 
 Önce hesabınızın güvenliğini korumayla ilgili bazı genel ipuçları verelim. (Yani 
Servis Sağlayıcınızdaki hat ve şifrenizle, Web alanına, elektronik posta kutusuna ve dosyaya 
erişimle ilgili) Kullanıcılar sistemin güvenlik ve doğruluğunu sağlamak için büyük ölçüde 
sistem yöneticilerine güvenirler. Bununla beraber korsanlar içeri girmeye niyetlenirse 
sistemdeki herhangi bir zayıflık bir ilk giriş noktası sunabilir. Bu kendi kimlik ve şifresinin 
güvenliği konusunda yavaş olan tek bir kullanıcıdan kaynaklanabilir. 
 Güvenli bir ortamda çalışmayı sürdürmek için aşağıdaki yöntemleri uygulamanız 
doğru olacaktır; 

1. Şifrenizi gizli tutun. Şifrenizi başka kimseye vermeyin ve özellikle ad ve şifre 
detaylarını bir e-posta mesajına yazmayın. 

2. Bir sözlükte bulunamayacak ya da tahmin edilemeyecek bir şifre kullanın. Onu 
karışık harf ve rakamlardan, büyük ve küçük harflerden yapmanız uygun olacaktır. 

3. Şifrenizi arada bir değiştirin. Normal bilgisayar güvenliği ağ güvenliği için daha 
iyidir. Eğer bilgisayarınız yanlış ellere düşerse ağ ad detayları oradan edinilebilir. 

4. Bilgisayarınızı emin yerde tutun. Ağdayken makinenizi başıboş bırakmayın. Web 
kullanmayla ilgili güvenlik konularının irdelenmesi için “Güvenlik ve Kriptolama” 
başlığına bakınız. 

 

Netiket 
 Netiket, ya da ağ ağ etiketi, öz olarak iyi bir ağ ortamını sürdürmekle ilgilidir. Yani 
unsurların etkin olarak işlendiği iyi teknik ortam ve insanların etkin çalışabildiği düzenli bir 
sosyal çevre burasıdır. İyi ağ etiketini uygulamak için kullanıcıların hareketlerinin ağın 
kendisi ve diğer ağ kullanıcıları üzerindeki etkilerinden genel olarak haberdar olmaları ve ağı 
kullandıklarının bilinmesi gereklidir. Bu bölüm iyi ağ etiketi için uygun ipuçları önermek ve 
bazı önemli hassas noktaları belirtmeyi amaçlamıştır. Yasal yönden özellikle Telnet ve FTP 



ile ilgili ağ olanaklarının kullanımına ve e-posta ve haberlerin kullanımındaki iyi uygulamaya 
bakar.  

 Yasal Kalmak 

 İftira 
 Ağı başkaları hakkında zarar verici veya gerçek dışı saptamalar yapmakta 
kullanmamalısınız. 

 Telif 
 Düşünsel üretime saygı göstermelisiniz. Telifli ürünleri kendinize aitmiş gibi kullanıp 
dağıtma ve başkasının materyalini kullanmayı düşünüyorsanız her zaman izin istemelisiniz. 
Bu metin, ses, video, grafik dosyaları veya programlar için geçerlidir. 

 Müstehcenlik 
 Çoğu hallerde kullanıcılar tarafından ağlarının müstehcenlik ve porno gibi alanlarda 
kullanımı Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları (Acceptable Use Policy – AUP) ile 
engellenmişlerdir. Eğer böyle bir politika yoksa ağ sağlayıcı veya yasalar bu tip malzemenin 
sağlanmasına ve aktarılmasına müdahale edebilir. Ne yazık ki ağ kullanıcılarının bir 
azınlığının porno ve müstehcen yayınlara ilgisi Internet’in genel yüzdesinde baskın bir 
faktördür; bu durum tüm Internet kullanıcılarının üzerine düşen bir gölgedir. 

 10 Emir 
 1. Bilgisayarı başkalarına zarar vermek için kullanma. 
 2. Başkalarının bilgisayar çalışmasına karışma. 
 3. Başkalarının dosyaları etrafından gezinme. 
 4. Bir bilgisayarı hırsızlık için kullanma. 
 5. Bir bilgisayarı yalancı şahitlik için kullanma. 
 6. Parasını vermediğin bir yazılımı kullanma veya çoğaltma. 
 7. Başkalarının bilgisayar olanaklarını izin almadan kullanma. 
 8. Başkalarının düşünsel ürünlerini kendine maletme.  
 9. Yazdığın programın toplumsal sonuçlarını düşün. 
 10. Bilgisayarı saygı ve terbiye kuralları içinde önemli şeyler için kullan. 

 Kabuledilebilir Kullanım Kuralları 
 Kurallar konusuna gelince ağların genellikle bir tür AUP’ye (Kabuledilebilir Kullanım 
Kuralları yada Politikaları) sahip olduğundan bahsetmek yerinde olur. Kendi ağınızın 
kurallarına uymalısınız. Kuralları bozmak hesabınızın kapatılmasıyla sonbulabilir yada 
cezalandırılırsınız. Ağlar, ağların yasa dışı, iftira edici, saldırgan, müstehcen ya da çirkin 
materyallerin yaratılması veya aktarılması için kullanılmasını özellikle yasaklarlar. Akademik 
ağlar olasılıkla ağın ticari amaçlarla kullanılmasını engelleyeceklerdir. Daha çok ağ trafiği 
kendi hedefine ulaşmadan önce her biri farklı AUP ve yasalara sahip kimi ağların ve 
muhtemelen ülkelerin sınırlarını aşıyor gibi görünmektedir. Bu nedenle ağda kurallara saygılı 
olmak daha iyidir. 

 Olanakların Kullanımı 
 Bilgisayar olanakları sınırlıdır ve yoğun sunucular aşırı yüklenebilirler. Eğer bir 
sunucunun esas rolü yerel gereksinimleri karşılamaksa, dış kullanıcılar kısıtlamalarla 
karşılaşabilirler; ki bu da, bir ağdaki ücretsiz servislerin bir hak değil ama öncelik olduğu 



dikkate alındığında anlaşılabilir. Bant genişliği sık sık artsa da ağ kapasitesi yine sınırlı bir 
olanaktır. Genel olarak ağ olanaklarının ekonomik kullanımı etkinliği heryerde arttırır. 

1. Limit kullanımıyla ilgili taleplere her zaman uyunuz. Örneğin FTP arşiv siteleri 
mesai saatleri içindeki harici kullanımı onaylamayabilir. 

2. Bir ağ hostuna örneğin Telnet veya FTP istemcisi aracılığıyla bağlı iken 
başkalarına ait olan olanakları kullanıyorsunuz demektir. Bağlanma oturumlarınızı 
minimuma sınırlayın ve olabildiğince kısa sürede çıkın. 

3. Birden fazla adreste bulunan bilgiye erişirken tercihen size en yakın olanı seçin. 
Böyle bir uygulama aşırı yüklü okyanus ütsü bağlantılardaki baskıyı azaltmaya 
yardımcı olur. Neyse ki Amerika kaynaklı önemli servislerin (örneğin kimi Web 
arama motorları) Avrupa ve diğer yerlere yansıtılması eğilimi giderek artmaktadır. 

E-posta ve Haberleri Kullanmada Uygun Uygulama 
 E-postanın özel niteliklerinden dolayı kullanırken uygun etiketi gözetmek özellikle 
önemlidir. Bu özel nitelikler e-postanın hızı, doğrulğu ve kullanım kolaylığıdır. Kızgın bir 
mesajı atmak çok kolaydır; Send (gönder) tuşuna basın ve karşınızdaki onu neredeyse hiç 
beklemeden okuyacaktır. Mesajı bir gönderi listesine kopyalayın; herhangi bir ilave çaba 
harcamadan listenin tüm üyelerine de saldırmayı başarmış olacaksınız. (E-posta ile saldırı 
yolları hakkında daha fazlası için http://www.templetons.com/brad/emily.html adresindeki 
Emily Postnews belgesini okuyunuz.) Aşağıdaki birkaç ipucu tuzaklar arasında emin bir 
patikaya dümen kırmanıza yardımcı olabilir: 
 1. Mesajları kısa, açık ve kibar yazın. 
 2. Kızgın veya küskünken asla e-posta göndermeyin. 
 3. Tab ve Control tuşları kullanmadan yalnızca düz metin mesajları gönderin. 
 4. E-posta ile şifreli bir dosya göndermeden önce karşınızdakiyle görüşün. Gönderi 
programları şifreli dosyaları otomatik olarak çözebilirler, ama aynı formatları eşit etkinlikte 
kaldırmazlar. 
 5. Konu satırını her zaman doldurun. Konu satırları e-posta yönetiminde büyük bir 
nimettir. 
 6. Güleryüz (Smiley) e-posta mesajlarında kabul görmüş bir icattır. Sözcükler sizin 
için yeterli olmuyorsa mesajınızı desteklemeleri için onları kullanabilirsiniz. Örneğin; 
 :-) Bundan hoşlandım veya bu bir şaka 
 :-( Bu üzücü, acınacak bir durum veya üzgünüm. 

7. Giden mesajlarınızı göndermeden önce gözden geçirin. Telaffuz ve açıklığını 
kontrol edin ve “To” (kime) alanına doğru alıcıyı yazdığınızdan emin olun. Etiketin unsuru 
olarak değil ama kendi korunmanız için bir hatırlatma: E-posta kendi alışılmış formunda emin 
bir ortam değildir. Mesajların katedecekleri yolda sistem yöneticileri veya erişim önceliği 
olan diğer kişiler tarafından okunması olanaklıdır. Bu nedenle eleme aracını çalıştırın. Toplu 
e-posta gönderiminin konu satırındaki yazım ve kelimelerin genel özellikleri, ele kurullarının 
temelleri olarak iş görebilir. Örneğin: Konu satırındaki “Bulk email” (Çok yer tutan e-posta) 
ifadesi bulunan tüm mesajları reddet! Gibi. Saldırgan göndericilerin e-posta adresleri de 
benzer şekilde kullanılabilir. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, toplu göndericilerin onları 
bozmaya yönelik çaba sarf edeceklerini umun. Şu adrese başvurarak güncel taktik ve araçları 
takip edebilirsiniz. 

Network Abuse Clearinghouse http://spam.abuse.net/spam Toplugönderim araçları 
araştırması listesi ve şikayet mesajları oluşturma araçlarına bağlar sunan Toplugönderim ile 
uğraşan güncel bilgiye bağlantı sağlar. 

http://www.templetons.com/brad/emily.html
http://spam.abuse.net/spam


WEB ARAÇLARI 
 Tüm diğer ağ araçlarının ötesinde World Wide Web ağlı bilgilinin kullanım ve 
uygulamasında süre giden devrime önceden yardımcı olmuştur. Yeni fonksiyonları ve 
yeterliklerin gelişmesini ve hızla yakalanmasını oluşturan yazılım geliştiricilerin hayal gücü 
kadar kullanıcıların coşkusunu da ateşlemiştir. Web birçok diğer ağ araçlarını sömürgesine 
almış ve onların işlevselliğini birçok kullanıcının tek esaslı ağının bir Web tarayıcısı olmasına 
kadar tüm kapsayıcı arayüzeyi kendisine entegre etmiştir. 
 Buradaki araç başlıkları şunları kapsar: 
Ø World Wide Web (Genel olarak) 
Ø Web Tarayıcılar 
Web arama motorlarındaki ve diğer araçlardaki girişler WWW bilgi servislerinde 

verilmiştir. 

 World Wide Web 
 World Wide Web Internet’te dağıtılmış bilgiye serbest erişim ve esnek bir bilgi 
yayıncılığı sunan bir üstmedya bilgi sistemidir. 

 Üstmedya (Hyper Media) 
 Üstmedya Belgeleri (Ya da yalnızca metin ise Üstmetin) herhangi bir medyadaki ilgili 
diğer belgelere gömülü bağlantılar (üstbağlantı) içeren belgelerdir. Bir bağlantının varlığı 
okuyucuya bağlanılan maddenin özel formatıyla ya da fare üzerinden geçerken görünüşünün 
değişmesiyle gösterilir. Bağlantıda kapsanan bilgi başvurulan belgenin tek Internet adresini 
verir, yani onun URL’sini (Uniform Resource Locator) verir. Bu bilgiyi görülmez şekilde 
gömmeyi mümkün kılan format, Web belgeleri için standart format olan HTML’dir.  
 Bir üstbağlantı seçildiğinde karşılık gelen belge hemen bulunup kullanıcıya gösterilir. 
Bu belge başka belgelere de bağlantı verebilir. Böylece kullanıcı ilgili kavramları, 
kullandıkları bilgisayarların tipi veya belgelerin bulundukları yere bakmadan ağda serbestçe 
hareket ederek, bir belgeden diğerine ulaşabilir. 
 Üstbağlantı hem okuyuculara hem Web yazarlarına avantajlar sunar. Belge içeriğinin 
ilgili belgelere bağlantılar kurup, arttırılma ve zenginleştirme düzeyleri seçeneği sunarak 
geleneksel bilgi formlarında nadiren mümkün olan bir doğrulukla Web belgelerine değer ve 
içerik kazandırır. Web belgelerindeki bağlantılar yalnızca ağlı bilginin evrenine değil, Web 
metin, ses, video, grafik ve diğer bilgi tipleri içeren bir Çoklu-ortam sistemi olduğundan, 
medyaya da uzanır. 

 Dağıtılmış Bilgi 
 Kullanıcı, WWW aracılığıyla tüm dünyadaki milyonlarca sunucu üzerinden dağıtılmış 
belgelere erişebilir. Bir Intranet’te fiziksel erim bir yerleşkeyle (kampus), hatta bir binayla 
kısıtlanabilir. Hangisi olursa olsun sonuç aynıdır. WWW arayüzeyi gösterir ki, gerçekte 
dosyalar birçok farklı bilgisayarda tutulduğu halde, tek bir tümleşik (entegre) belge biçimi, 
tek bir kalın dosya sistemi vardır. 
 Hangisi olursa olsun sonuç aynıdır. WWW arayüzeyi gösterir ki, gerçekte dosyalar 
birçok farklı bilgisayarda tutulduğu halde, tek bir tümleşik (entegre) belge biçimi, tek bir kalın 
dosya sistemi vardır. 

 Yayıncılık Bilgisi 
 WWW bilgi edinmenin kolay, sabit bir yerden bağımsız, en üst düzeyde uygun 
yollarını sunar. Kolaydır, çünkü WWW belgeleri dili kolayca öğrenilebilen ve ona dönük 
birçok düzeltme ve dönüştürme programı bulunan HTML’de yazılır. Standart HTML’deki 



belgeler herhangi bir yerdeki herhangi bir Web tarayıcı ile okunabilir. Bilginin dünya çapında 
dağıtımı sadece bunun farkına varan potansiyel kullanıcılara sahip olmaktır ve bilginin 
gözden geçirilmesi ve indirilmesi dosyaları dağıtım kaynağında, yani sunucuda tutarak 
sağlanır. 

 Erişim 
 Bir İstemci Üzerinden Erişim 
 Kullanıcılar Web’e adı normalde Web tarayıcısı olarak geçen istemci yazılımla 
ulaşırlar. Diğer Internet istemci sunucu servislerinde olduğu gibi, tarayıcı (yerel istemci) 
uzaktaki bir sunucuyla ilişkiye girer. Sunucu verilecek bilgiye sahiptir. Tarayıcı kullanıcı 
adına bilgiyi isteme, getirme ve gösterme görevine sahiptir. Farklı platformlar için birçok 
Web tarayıcı vardır. İzge (spectrum)’nin kırılımsız ucunda Lynx gibi düz metin tarayıcılar 
vardır. En yaygın tarayıcılar Internet Explorer (Microsoft) ve Netscape Navigator ( Netscape 
Communicator takımının bir bölümü olan Netscape Communications) gibi, her ikisi de PC 
Windows ve Apple Mac’te bulunan yüksek uçlu grafik tarayıcılardır. Unix’in çeşitli türleri 
için Netscape sürümleri de mevcuttur. Mosaic, yaygın kullanım kazanan ilk grafik tarayıcıydı, 
fakat günümüzde Web kullanıcılarının büyük kısmı ya Netscape ya da Internet Explorer 
kullanır. Bu iki tarayıcı hepsi kendilerine dönük eklentili ve sonradan eklentili ağır Internet 
araçları olarak gelişirken, elde taşınır cihazların küçültülmüş tarayıcılarını gelişmes gibi, kimi 
özel alanlarda aksi bir eğilim vardır.  
 Tarayıcıların Standart İşlevleri 
 Grafik bir Web tarayıcı ile, kullanıcı aşağıdakileri yapmayı bekleyebilir; 
Ø İstenen HTML belgelerini açmak, 
Ø Diğer Web belgeleri bağlantılarını izlemek, 
Ø Gopher (Git al) ve FTP gibi diğer Internet bilgi sistemleri bağlantılarını izlemek, 
Ø Yerel belgeleri açmak 
Ø Alınan belgeleri kaydetmek, 
Ø Açılmış belgeyi yazdırmak, 
Ø Ziyaret edilmiş URL’lerin dökümünü tutmak, 

• anda ziyaret edilmiş URL’ler arasında ileri ve geri gitmek, 
Ø Sunu tarafındaki tetikleme programlarına bakmak ve sonuçlarını gözden geçirmek, 
Ø Açık belgenin kaynağını (HTML) görüntülemek, 
Ø Sonraki başvurular için gereken URL’lerin notlarını tutmak, 
Ø Açık belgedeki bir terimi aramak, 
Ø Formları elde etmek, 
Ø Çevrimdeki resimleri görüntülemek (GIF, JPEG, PNG formatları) 
Ø Görüntü haritalarından gelen bağlantıları izlemek, 
Ø Gerektiğinden yeniden kullanmak için, ziyaret edilmiş sayfaların deposunu (Cep – 

Cash) tutmak. 
Ø Aşağıdakiler için tercihler oluşturmak: 

- Ana sayfa 
- Belgelerin görünüşü 
- Resimleri otomatik olarak gösterip göstermeme 
- Belirli dosya tiplerinin nasıl elde edilebileceği 
- Bir Proxy sunucunun kullanılması 
- Güvenlik korumaları 
- Karakter kümesi 
- İçerik değerlerine göre ekranlama işlemi. 

 
Belirli bir URL’ye ulaşmak 



 Web belgelerine gömülü aşağıdaki bağlar uygun bir hazır keşif denemesi sunar. Fakat 
tarayıcıya belirli bir URL’ye gitmesini söylemek de mümkündür. File Open Location ya da 
Open File (GO with links) normal olarak mevcuttur ve istenen URL’nin yazılması için bir 
bilgi istemi oluşturacaktır.  
 Tarayıcıların İlave İşlevleri 
 Önde gelen Web tarayıcılar geliştikçe, her amaca yönelik Internet araçları rolünü etkin 
olarak doldurdukları bir noktaya ulaşana kadar gittikçe daha çok işlev içerdiler. 
 Yaygın olarak sunulan E-posta ve Usenet News işlevselliğinin yanında Web yazarlığı, 
ajanda ve Sohbet seçenekleri de sunuldu. 
 Web Sayfalarının Çevrimdışı Okunması 
 Web sayfalarının çevrimdışı okunması, Internet’e bağlı kalmanın masraf ve 
rahatsızlığı olmadan, kullanıcının sayfaları, dizinleri ve hatta tüm Web sitelerini boş 
vakitlerinde okumak üzere indirilmesine olanak verir. İndirilmeyi açıkladığı şekilde yapacak 
Webwhacker gibi bir kısım  programlar mevcuttur. 
 http://www.bluesquirrel.com/products/whacker/whacker.html 
 Telnet ile Web’e Erişim 
 W3 konsorsiyumu kendi Web sunucusuna varsayılan noktalarla 
 telnet://telnet.w3.org/ 
 adresinde Web tarayıcı bir devre moduna sahiptir. Diğer Web adreslerine erişmek için 
Go komutundan sonra ulaşmak istediğiniz URL’yi yazın. 
 Kapsam Alanı 
 Internet’te ve World Wide Web’de kamuya sundukları tüm bilgileri etkin bir şekilde 
kapsayan milyonlarca host bilgisayar vardır. Web tarayıcılar, kendi asıl protokolleri http 
(HyperText Transfer Protocol) diğer Internet sistemlerinin protokollerini de kullanıp 
anlayabilirler. Örneğin, ftp arşivlerindeki dosyalar ftp ile başlayan uygun URL’yi belirleyerek 
erişebilirler. Örneğin: 
 ftp://src.doc.ic.ac.uk/pub/index.txt 
 index.txt belgesi böylece, her ne kadar düz metin formatında olsa da, Web tarayıcı da 
gösterilir. Web’in bu şekilde ilişkiye girdiği ana sistemler Gohper, ftp, telnet ve haberlerdir. 
 Kullanım 
 Temel düzeyde Web, belgeleri görüntülemek ve üst bağları izlemek için işaret ve 
tıklama arayüzeyi sunar. Belgeleri görüntülemek, tarayıcının kullanıcı tarafında hangi 
kolaylıkların sunulduğuna ve belgelerin hangi ortamda verildiğine bağlı olarak, okumak, 
yürütmek ve dinlemek anlamına gelebilir. Belgeler farklı dosya tiplerinden bir ya da daha 
fazlasını verebilirler. Ayrıca, kullanıcının tavrına göre çalışan küçük programlar ya da 
yazılımlar içerebilirler. Alternatif olarak, sunucudaki yazım ya da programlar Web formlarına 
göre çalışabilirler. 
 İlave Dosya Tiplerini Bulundurmak 
 Web tarayıcıların standart rolü, HTML belgelerine erişmek ve onları görüntülemektir. 
Tarayıcılar HTML etiketlerini yorumlar ve buna göre belgeyi gösterir. Ayrıca, eğer Internet 
ortam tipini (MIME tipi) tanırlarsa ve bunu yapacak yazılımı alırlarsa, diğer dosya tiplerini de 
alıp gösterebilirler. 
 Yazılım, tarayıcının içine konabilir;  örneğin belirli resim dosyası tipleri (GIF, JPEG 
ve PNG) grafik tarayıcılar tarafından belgenin eşlenik bir kısmı olarak gösterilirler. Diğer 
dosya tipleri fazladan bazı yazılımlar, belirli bir dosya tipinin (takılanlar/plug-ins) 
gösterilmesi için bir tarayıcıyla bağlantılı çalışacak şekilde tasarlanmış yaygın programlar ya 
da muhtemelen tarayıcının belirli dosya tiplerini bulundurmak için ortaya çıkabileceği tek 
program (açıklayıcı ve görüntüleyici programlar) gerektirebilir. 
 Etkileşimlilik 
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 Web formlarının kullanımı, Web üzerinde temel düzeyde bir etkileşimlilik içerir. 
Formlar için giriş kullanıcıdan alınabilir, sonra bir şekilde işlenir ve işlemin çıkışı onlara geri 
dağıtılır. Bir aram motoru aramasında, örneğin, arama terimlerini kullanıcıdan toplamak için 
Web formu kullanılır; formdan gelen veriler, binlerce Web sitesinden gelen veri dizininin 
veritabanına bir sorgulama (query) gönderen bir yazılımın çalıştığı Web sunucusuna aktarılır. 
Veritabanı taramasının sonuçları sunucu aracılığıyla geri gider ve tarama sonuçlarını içeren 
yeniden oluşturulmuş bir HTML sayfası olarak çıkar. Bu durumda, esas işlemin sunucu 
tarafında yer alır. 
 Diğer durumlarda etkileşimlilik, kullanıcının Web tarayıcısı yazılımları yorumladıkça 
ya da Web sayfalarında gömülü programları çalıştırdıkça oluşur. Bu yazılım ve programlar 
tarayıcı için yeni bir Web sayfası açarken ya da kullanıcının Web sayfasındaki bir öğe 
üzerinde fareyi gezdirirken yapacaklarına vereceği yanıtların kurallarını içerir. Formlarla 
bağlantılı olarak da kullanılabilirler. Örneğin; gömülü bir yazılım kullanıcıya karmaşık bir 
veritabanı araması yaparken, kullanıcı aramayı yaptıkça etkileşimli olarak öneri ve 
geribesleme vererek rehberlik edebilir. Tüm bunlar, sunucu ve ağ olanaklarının etkisiz 
kullanımı devre dışı bırakılarak, yerel olarak yapılır. Daha yaygın olarak yazılımlar görsel 
etkiler için kullanılır. 
 Etkileşimli Web sayfalarını üreten teknolojiler hızla gelişmektedir. Daha ayrıntılı bilgi 
için, “Etkileşimli Web Sayfaları” başlığına bakabilirsiniz. 
 Yararlı Olanakların İzini Tutmak 
 Mevcut milyonlarca olanak arasından kullanışlı olanları belirlemek ve bulmak sorun 
olabilir. Web için önemli bir bilgi yönetimi aracı, Web tarayıcılar tarafından verilen yer imi 
(bookmark) kolaylığıdır (Ayrıca Favorites – Internet Explorer ya da hot list olarak da bilinir). 
Yer imleri URL’leri kurma ve saklama, böylece kullanıcıların yararlı buldukları Web 
olanaklarının izini takip etmelerini sağlama yoludur. Kimi tarayıcılar,  alıntılanmış yer 
imlerinin düzenli gruplanması için sundukları kolaylıkla, daha gelişmiş bir yeri imi yönetimi 
sağlarlar. Yer imleri listesi, etki olarak, çevrimiçi bilgi evreninin kişiselleştirilmiş, 
gereksinime dayalı görünüşüdür. 
 Örnekler 
 WWW artık yoğun nüfuslu bir yerdir ve yeni siteler dramatik bir hızla artmaktadır. 
Web, insan ediminin eğlenceden eğitime, bilimsel araştırmadan ticari işlemlere ve aradaki 
birçok alanlara kadar çoğu köşesinde bir varlığa sahiptir. Web üzerinden ev satın alabilir, iş 
bulabilir, gezi rezervasyonu yapabilir, hava haritalarına bakabilir, yerel bir gazeteye göz 
atabilir, ortaçağa ait bir elyazmasına bakabilir ya da güneş sisteminde bir tura çıkabilirsiniz. 
En ilgi çekici siteler tabii ki kullanıcının ilgi ve dikkatine uygun bilgi içerenlerdir –sorunlara 
çözüm, ticari avantaj, başka yerden bulunamayan bilgi ya da yalnızca bir kolaylık sunan 
siteler.- Örneğin web yerel doktorların bir listesine bakmak, o akşam hangi sinemaların 
gösterildiğin öğrenmek, x şirketinin hisselerinin fiyatını veya bugün gönderdiğiniz paketin 
yerine ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için kullanılabilir. 
 Eğer kulanılan bilgilerle ilgiliyseniz, Web örneklerini CGI ve Active Server Pages, 
(ses, video ve üç boyutlu grafikleri aktaran) Flash Animation gibi biçim ve teknolojileri 
kullanan bir veritabanının ön yüzü olarak görebilirsiniz. Uygun olarak yayınlanmış (Adobe 
Acrobat ile görüntülenen) yayınlara bakan, yazılımla üretilmiş etkileşimli grafik etkiler ve 
canlandırılmış gif teknolojisi kullanılarak sürekli değişen resimler içeren çevrimiçi yayınlar 
vardır. Web sayfasının etkileşimliliğini arttıran Java uygulamacıkları ve bir iş bulmak için 
ajan teknolojisinin kullanımı gibi, web’deki bilgiyi bireyin ilgi ve gereksinimlerine 
ilişkilendirmede artan bir eğilim vardır. 
 Önemli ve yükselen bir eğilim, Web’in işbirliksel bir araç olarak kullanımıdır. 
Gönderi listeleri ve haber grupları, standart özkaynaklardır ama Web aracılığıyla bilgisayar 
destekli işbirliksel çalışma aynı şekilde mümkündür. 


