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KOD 523EO0183
ALAN Bilişim Teknolojileri
DAL/MESLEK Bilgisayar Teknik Servisi
MODÜLÜN ADI Arıza Giderme 3

MODÜLÜN TANIMI
İşletim sistemlerinde sorunlarıgiderme ile ilgili

öğrenme materyalidir.
SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Arıza Giderme 2 modülünü almışolmak

YETERLİK İşletim sistemleri sorunlarınıgidermek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, işletim istemi için

şimdiye kadar üretilmişolan sürümler üzerinde çalışabilecek,
varsa ortaya çıkan sorunlarıtespit edebilecek ve
giderebileceksiniz; aynızamanda da verilerin yedeklenmesini
yapabileceksiniz.
Amaçlar

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında:
1. Windows 9x ailesinde oluşabilecek sorunları

giderebileceksiniz.
2. Windows NT/2000 ailesinde oluşabilecek sorunları

giderebileceksiniz.
3. Windows XP ailesinde oluşabilecek sorunları

giderebileceksiniz.
4. Windows ortamında verilerin yedeklenmesi işlemini

gerçekleştirebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Bilgisayar laboratuvarıve bu ortamda bulunan işletim
sistemi yüklü PC, işletim sistemi CD’si ve yardımcı
programlar.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
sorularıile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül
içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz
bilgileri pekiştirecek, uygulama örneklerini ve testleri ,
gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi
gerçekleştireceksiniz. Sırasıyla araştırma yaparak, grup
çalışmalarına katılarak ve en son aşamada alan
öğretmenlerine danışarak ölçme ve değerlendirme
uygulamalarınıgerçekleştiriniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

İçinde bulunduğumuz çağda, gelişen teknoloji özellikle bilişim alanında etkisini
göstermektedir.

Bilindiği gibi bilgisayarın yapısıdonanım ve yazılımdan ibarettir. Donanım alanındaki
gelişmeler doğal olarak yazılım dünyasınıetkilemektedir. Donanıma paralel olarak yazılım
da gelişmektedir. Donanım ve yazılım birbirini tamamlayan en önemli iki faktördür.

Başdöndürücü gelişmelerle birlikte çeşitli problemler ve arızalar ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, yeni aldığınız bir donanım parçası, kullandığınız yazılıma uyumlu olmayabilir. Ya
da yeni çıkmışbir program eski sisteminizde çalışmayabilir. O halde kullanacağınız donanım
ve yazılımlar birbirine uyumlu olmalıve güncelleştirilmelidir.

Kullandığınız sistem başlangıç da sorunsuz çalışıyor olabilir. Zamanla yüklenen ve
kaldırılan çeşitli programlar, bulaşan virüsler çeşitli problemlere yol açabilir. Örneğin,
bilgisayar yavaşlayabilir veya daha da kötüsü kilitlenme ve donma gibi sorunlara yol
açabilir.

Unutmamak gerekir ki bir problemin ya da arızanın mutlaka bir çözüm yolu vardır.
Herhangi bir arızayla karşılaştığınız zaman öncelikle yapmanız gereken hatanın kaynağını
tespit etmektir. Daha sonra çözüm yollarınıaraştırmak gerekir. Çözüm yolunu bulduktan
sonra gerekli olan sistem araçlarını, izleme ve tanıaraçlarınıkullanarak problemi ya da
hatayıyok etme yoluna gitmelisiniz.

Bu modül de özellikle işletim sistemlerinde kaynaklanabilecek arızalar ve çözüm
yollarıüzerinde durulmuştur.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

İşletim sistemi sorunlarıhakkında bilgi sahibi olacak, Windows 9x ailesinde sorun
giderebilecek ve Windows 9x ailesini eksiksiz tanıyabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Windows 9x için gerekli olan minimum donanım gereksinimi nelerdir?
Araştırınız.

 Sorun gidermede kullanılan sistem araçlarınıaraştırınız.
 Kayıt defteri görevini araştırınız.

Araştırma sonuçlarınıve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. WİNDOWS 9X AİLESİNDE SORUN
GİDERME

1.1. Windows 9x Ailesi

Windows 9x dendiği zaman farklıbir işletim sistemi aklımıza gelebilir. Aslında
Windows 9x, Windows 95, ardından çıkan Windows 98 ve Windows 98’in devamıolan
versiyon Windows ME (Millennium edition)’dir. Günümüzde Windows işletim sisteminin
XP (experience-tecrübe), Media Center, Vista versiyonlarıkullanılmaktadır.

1.1.1. Kurulum İçin Gerekli Olan Minimum Donanım

Windows işletim sistemlerinin yazılım mimarisindeki gelişmeler yeni çıkan
versiyonlarının daha güçlü donanımlara ihtiyaç duymasınıgerektirmektedir. Bu nedenle
işletim sistemlerinin versiyonlarının gelişimi ile donanım gereksinimlerinin artmasıdoğru
orantılıolarak nitelendirilmelidir. Tablo1.1’ de referans olarak Windows 98 işletim
sisteminin sistem gereksinimleri verilmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Windows 98 için minimum sistem gereksinimi
İşlemci: 486DX / 66 MHz veya daha ileri bir işlemci

Hafıza: 16 MB bellek; (daha çok bellek başarımıarttırır.)

Sabit Sürücü: Normal yükleme yaklaşık olarak 195 MB boşdisk alanıgerektirir; ancak

seçtiğiniz yükleme seçeneklerine bağlıolarak 120 MB ile 295 MB arasında değişebilir.

Görüntü: VGA veya daha ileri çözünürlükte monitör

Çevre birimleri/ Diğer: Mouse, klavye

Sürücü: CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsü

Tablo1.1: Windows98 işletim sisteminin minimum donanım gereksinimi

Bu sistem gereksinimleri asgari olarak işletim sisteminin çalışmasıiçin örnek olarak
verilmiştir.

1.1.2. Hata ve Başlatma İletileri

Windows 9x kuruluşta ve kuruluştan sonra çeşitli hata, hata kodlarını
ve başlatma iletilerini verebilir. Bu hataların bir kısmıaşağıda belirtilmişve
çözüm yolarıanlatılmıştır.

Hata: Windows’u eski Windows üzerine kurduysanız kurulumdan sonra
bir şey yapmaya gerek yok. Ancak Windows’u farklıbir dizine veya sıfırdan kurduysanız
kuruluşişleminden sonra, kullanacağınız programlarıyeniden kurmanız gerekir. Kuruluş
bittikten sonra bazıdonanımlar düzgün çalışmayabilir. Örneğin, internete girilmiyor, sesler
duyulmuyor, ekrandaki bir resim ya da görüntü kaliteli değildir.

Çözüm: Bu hataların nedeni donanımlara ait sürücüler tanıtılmamışveya eksik
tanıtılmıştır. Sürücüleri tanıtmak veya güncelleştirmek için Başlat-Ayarlar-Denetim
Masası-Sistem- Aygıt yöneticisi seçeneği seçilir. Doğru tanınmamışya da tanıtılmamış
sürücü seçilerek Özellikler düğmesine basılır. Açılan pencereden Sırasıyla Sürücü-
Sürücüyü Güncelleştir seçeneği seçilir. Ekrana gelen yönergeler takip edilir. Yeni
sürücüleri yükleyebilmek için donanımlara ait disket veya CD’lerin olmasıgerekir.

Hata: Windows’u kurarken, Kuru çalıştırdığınız zaman yetersiz bellek mesajını
alabilirsiniz.

Çözüm: Bu hatanın nedeni kurulan işletim sistemi için kullanılan bellek yetersiz
kalıyor. Örneğin, Windows Me için en az belleğin 32 MB olmasıgerekiyor. Bu hatayı
çözmek için sistemin RAM’ınıyükseltmek gerekir.
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Hata: Ekran çözünürlüğünü 640x480’den 800x600’e yükseltildiğinde fare oku
dengesiz davranıyor.

Çözüm: Fare sürücüsü ile ekran sürücüsü arasında bir çatışma olduğunu gösteriyor.
Bunun için "Bilgisayarım"a sağtıklayınız, Özellikler’e tıklayınız ve Başarım sekmesini
seçiniz. Sonra Grafikler düğmesine basınız ve Donanım ivmesi çubuğunu bir kademe sola
kaydırınız. Fareniz düzelirse, bu bir sürücü çatışmasıolduğunu gösterir. Ya da fareniz
bozulmuşolabilir. Başka bir bilgisayarda deneyiniz.

Hata: Bilgisayar açıldığında “Memory test fail” hatasınıveriyor.

Çözüm: Donanımsal bir problemdir. RAM’lar işlem yapmıyor. RAM'larıdeğiştirmek
gerekir.

Hata: Bilgisayarım simgesi sağtıklanıldığında açılan pencereden "Özellikler" komutu
seçildiğinde Sistem Özellikleri penceresi ekrana gelmiyor. Ya da "Denetim Masası"ndaki
sistem simgesini çift tıklanıldığında "Sistem Özellikleri" penceresi ekrana gelmiyor.

Çözüm: Bu problemin nedeni C:\Windows\Sytem klasöründe bulunan setupx.dll
dosyasının zarar görmüşveya silinmiştir.

Hata: Bilgisayar açılıp Windows 98 logosu geçtikten sonra masa üstü geleceği sırada
ekran donuyor.

Çözüm: Ekran kartının sürücüsünden kaynaklanan veya ekranla ilgili bir problem
vardır. Bilgisayarı"Güvenli" moda açınız (Güvenli mod ileriki konularda anlatılmıştır). Bu
hatayıgidermek için Başlat-çalıştır komut satırına msconfig yazıp enter ya da tamam
tuşuna basınız. Açılan pencereden Config.Sys sekmesini seçiniz. Açılan pencereden
device=C:\windows\command\display.sys con=(ega , , 1) satırının başında bulunan
kutucuğun içindeki işareti kaldırıp bilgisayarıyeniden başlatınız.

Hata: Windows kuruluşu sırasında SUWIN ile başlayan hata mesajlarıalıyorsanız
aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olabilir:

Çözüm: Bilgisayarınızda yüklü bir virüs tarama programıvardır ve bu program
bilgisayarın açılışında çalışıyordur. Bu durumda antivirüs programıWindows’un kuruluşunu
engelleyebilir. Virüs tarama programının devre dışıbırakmak için bilgisayarınızıbaşlangıç
disketiyle açınız.

BIOS ayarlarında virüs programıaktif hale getirilmiştir ve bu koruma Windows’un
kuruluşunu engelliyordur. Sistemin BIOS ayarlarına girilerek BIOS FEATURES SETUP
kısmında bulunan Virus Warning seçeneği Disabled ederek bu ayarıdevre dışıbırakınız.
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Hata: Windows kuruluşu sırasında aşağıdaki hata iletilerinden herhangi birini
alabilirsiniz.

Standart Kip: Geçersiz DPMI dönüşü
Standart Kip: MS-DOS Extender Hatası
Standart Kip: Hata düzenleyicisinde bilinmeyen yığılma
Standart Kip: Yığın dolu

Çözüm: Edit a:\config.sys yazarak(hard diskten açıyorsanız Edit c:\config.sys
yazarak) bu dosya içinde EMM386.EXE satırının olup olmadığına bakınız. Bu tür bir satır
varsa bu satırısiliniz ve bilgisayarıyeniden başlattıktan sonra kuru tekrara çalıştırınız. Sorun
devam ediyorsa Edit a:\config.sys yazarak (hard diskten açıyorsanız Edit c:\config.sys
yazarak) bu dosaya içine aşağıdaki satırıekleyiniz.

Device=c:\windows\emm386.exe x= AOOO-FFF
Bilgisayarıyeniden başlattıktan sonra Kur’u tekrar çalıştırınız.

Hata: Windows kuruluşu sırasında ‘’Kur’un bu sürümü ile güncelleştirilemeyecek
bir işletim sistemi var. Windows Güncelleştirmesi edinin’’ mesajıverebilir.

Çözüm: Windows sürümü bir yükseltme sürümü değildir. Ya Windows’un yükselme
sürümünü bulup bunu yüklemeniz veya bilgisayarınızdaki Windows klasörünü silerek
Windows’u yeniden yüklemeniz gerekir (Eski Windows klasörünü silmek istemiyorsanız
move Windows ‘’Winx’’ komutunu yazınız. Böylece bilgisayarınızdaki Windows
klasörünün ismi Winx olarak değişecek ve Windows bu klasörü göremeyeceği için
yüklemeye devam edecektir).

Hata: Windows 98'i kapatırken "MSGSRV32 CM8330SB.DRV'de GPF'ye neden
oldu" hata iletisini alabilirsiniz.

Çözüm: C-Media CMI8330 yongasına dayanan ses kartıkullanıyorsanız ve
güncelleştirilmişses kartısürücüsü kullanmıyorsanız Windows 98'i kapatmaya çalışırken bu
hata iletisi alabilirsiniz. Bu sorunu düzeltmek için ses kartıüreticinizden güncelleştirilmişbir
ses kartısürücüsünü alıp yüklemeniz gerekiyor.

Hata: Bilgisayar başlatıldığızaman, Geçersiz VxD hata iletisi alabilirsiniz.

Çözüm: Bilgisayarınızdan son zamanlarda bir program veya bileşen kaldırdıysanız,
yeniden yükleyiniz ve uygun kaldırma aracınıçalıştırınız. Program veya bileşen için
kullanılabilir kaldırma aracıyoksa, kaldırmak için yönergeleri elde etmek amacıyla üreticiye
başvurunuz. Vnetsup.vxd dosyasıkayıp olabilir. Vnetsup.vxd dosyasıkayıpsa, sorunu
düzeltmek için ağbileşenini yükleyip kaldırabilirsiniz.
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Hata: "Kernel32.dll'de geçersiz sayfa hatasıiletisini alabilirsiniz.

Çözüm: Donanım ivmesi ayarınız çok yüksek olabilir. Donanım ivmesi, grafik
donanımınız için istediğiniz ivmelendirme derecesini belirtir. Donanım ivmesi ayarlarını
azaltmak bazıgörüntü sorunlarınıaçığa çıkarabilir.

Görüntü bağdaştırıcınızın donanım ivmesini azaltmak için:

Başlat'ıtıklatınız, Ayarlar 'ın üzerine geliniz, Denetim Masası'nıtıklatınız ve
ardından Görüntü'yü çift tıklatınız.

Ayarlar sekmesinde, Gelişmiş'i tıklatınız.

Başarım sekmesinde, Donanım Hız ayarınıYok'a azaltmak için gösterge çubuğunu
tıklatınız.

Tamam'ıtıklatınız ve Denetim Masası'na dönmek için yeniden Tamam'ıtıklatınız.

Programınızıçalıştırmayıdeneyiniz.

Hata: Windows kuruluşu sırasında SUOO15 mesajınıalabilirsiniz.

Çözüm: Bilgisayarınızda yüklü NT bulunursa bu mesaj verilerek NT bölümündeki
dosyalara erişemeyeceğinizi bildirir.

1.1.3. Windows 9x Başlat Kipleri

Bilgisayar açıldığıandan itibaren Windows 9x için gerekli dosya ve sürücüler
yüklenerek direkt Windows 9x ortamına girilir. Eğer Windows’un önceki açılışında bir sorun
olmuşsa Windows 9x başlatma kipleri ekrana gelecektir. Windows 95, Windows 98 ve
Windows ME için açılışmodlarıekrana gelecektir. Şimdi bu açılışmodlarına göz atalım.

Windows 9x (95/98/ ME) için başlatma kipleri

Windows 9x (95/98/ME) açılırken klavyeden F8 tuşuna basılırsa başlatma kipleri
ekrana gelir. Ayrıca Windows’ta oluşmuşbir hatadan dolayıbaşlatma kipleri ekrana
gelebilir.

Windows 9x (95/98/ME) Başlatma kipleri şunlardır

Normal: Windows açılışmenüsüne yanlışlıkla girilmişse "Normal" seçeneği seçilerek
Windows’un normal açılışınıyapmasısağlanabilir.
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Günlüklü (\Bootlog.TXT): Bu seçenek kullanılarak, Windows
başlatıldığında, Windows yüklediği bütün dosyaların yaptığıayarların
kaydınıbu dosyaya (Bootlog.TXT) dosyasıiçine yazar. Bu dosyanın
içeriğine görmek için C sürücüsü altında Bootlog.txt dosyasınıaçmak
gerekir. Şayet dosya görünmüyorsa dosya gizlilik özeliğine sahiptir.
Gizlilik özeliğini kaldırmak için Klasör Seçeneklerinden-Gizli Dosya
ve Klasörleri göster seçeneği aktif hale getirir.

Bu seçenek Windows yüklenirken bazıproblemler oluşuyorsa kullanılır. Bootlog.TXT
dosyasıincelenerek Init Faild veya Load Faild hatalarıyazan satırlar bulunarak bozuk
dosyalar tespit edilebilir. Windows açılışa geçiyor ve donuyorsa bu seçenek kullanarak
Bootlog.TXT dosyasına bakabilirsiniz.

Güvenli Kip: Bilgisayar güvenli kipte açıldığızaman Windows’un başlangıç dosyaları,
ekran kartısürücüsü, ağsürücüsü gibi birçok gelişmişayarlar atlatılır. Sistemin açılmasıiçin
temel dosyalarla Windows güvenli kipte yüklenmişolur.

Bilgisayar açılırken klavyeden F5 tuşuna basarak bilgisayar güvenli modda açılır.
Windows bu modda çok yavaşçalışır, ayrıca birçok donanıma da bu modda ulaşılamaz.
Örneğin, bu moddu kullanarak Windows’u açarsanız internete veya bir ağ aygıtına
ulaşamazsınız.

Bu moddu seçtiğinizde, Windows bilgisayarınızıminimum özelliklerde başlatmaya
çalışır. Böylece sorun çıkaran bileşenleri çoğunlukla bu bileşenler yanlışdonanım ayarlarıdır
düzeltme imkânınız olur. Sorunu giderdikten sonra Windows’u tekrar normal modda
başlatmanız gerekir.

Bu modda ekrandaki resimleri çok kötü görebilirsiniz. Bunun nedeni herhangi bir
arıza ya da hata olduğunu göstermez. Çünkü bu modda sadece 16 renk kullanılmaktadır.
Resimler ise en azından 256 renkli bir modda en iyi görünebilir.

Güvenli mod, Windows problemlerini çözmek için sık kullanılan ve çözümü
kolaylaştıran bir yoldur. Eğer Windows açılmıyorsa güvenli kip kullanılarak Windows’a
girilmeye çalışılır. Eğer güvenli kipte Windows’a girebiliyorsanız problemi çözmek
kolaydır. Yani Windows çalışabilmektedir; ancak bazıayarlarda problem vardır. Eğer
Windows’u güvenli kipte çalıştıramıyorsanız o zaman problem daha ciddidir ve çoğu zaman
Windows’u yeniden kurmak gerekir.

Adım Adım Onaylama: Bu seçenek kullanılarak , toplu işlem dosyalarındaki satırlar
kullanıcıya sunulur. Kullanıcıbunları“Evet” (E) veya “Hayır” (H) ile geçebilir.

Sadece Komut İstemi: Bu seçenek seçildiğinde başlangıç dosyalar işlenerek
Bilgisayar DOS komut isteminde (C:\)açılır.

Sadece Güvenli Kip Komut İstemi: Güvenli kipin özellikleri ile aynıdır. Soruna yol
açan sürücü veya bir diğer program, Windows’un sadece komut istemcisi ile açılması
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halinde, Edit (edit.com) kelime işlem programınıkullanabilirsiniz. Bu seçenekle başlangıç
dosyalarıyüklemeden komut isteminde (C:\) Bilgisayar açılır.

“Sadece Komut İstemi” ve “Sadece Güvenli Kip Komut İstemi”
Seçenekleri Windows ME’de bulunmamaktadır. Bu seçenekler sadece Windows

95/98’de bulunmaktadır.

Windows 9x başlatma kipleri açmak için klavye tuşları:

F5: Windows 95/98/ME Güvenli kipte bilgisayarıbaşlatır.

Shift + F5: Windows 95/98 Komut isteminde bilgisayarıbaşlatır.

Shift + F8: Windows 95/98 adım adım onaylama kipinde bilgisayarıbaşlatır.

1.1.4. Hata Günlük Dosyaları

DrWatson: Sistemde herhangi bir hata oluştuğunda sistemin o anki durumunu alan
bir tanıaracıdır. Yazılım hatalarınıyakalar, hatalıyazılımıbelirler ve nedenin ayrıntılıbir
açıklamasınısunar. DrWatson konuyu belirleyebilir ve yapılmasıgereken işlemi önerebilir.

DrWatson'ı kullanarak sistemin o anki durumunu oluşturmak mümkündür.
DrWatson çalıştırmak için Başlat-Çalıştır-Drwatson yazdıktan sonra tamam veya enter
tuşuna basılır. DrWatson simgesi görev çubuğunda, ekranın sağalt köşesinde görünecektir.

Şekil 1.1 : DrWatson görev çubuğundaki simgesi

Şekil.1.2’de gösterildiği üzere DrWatson görev çubuğundaki simgesi üzerine çift
tıklanarak DrWatson penceresi açılır.
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Şekil 1. 2 : DrWatson sekmeler penceresi

Hatayıoluşturmak için izlediğiniz adımların bir özetini Tanısekmesine yazınız.
Dosya'yıve sonra FarklıKaydet'i tıklayıp hata günlük dosyasınıkaydediniz. Günlük
dosyasının adınıyazınız ve sonra Kaydet 'i tıklatınız.

Görünüm menüsünden Standart Görüntü seçeneğini seçerek sekmeleri kaldıra
bilirsiniz ya da GelişmişGörüntü ile sekmeleri ekrana getirte bilirsiniz. Sekmeleri
tıklayarak sistemle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

DrWatson tarafından oluşturulan sistem durumu, geçerli yazılım ortamının genişbir
resmini sunar. Sisteminizde bir sorun yoksa, sistem durumunda, herhangi normal olmayan
bir şey bulunmayacaktır.

1.1.5. Sanal Bellek ve Hataları

Sanal Bellek: Bilgisayarınız yetersiz RAM’la çalışıyorsa ve o anda ek bellek
gerekiyorsa, Windows sabit disk alanınıkullanarak sistem RAM’ına benzetim yapar. Bu
durum, sanal bellek olarak bilinir ve genellikle disk belleği dosyasıolarak adlandırılır.

Sabit diskte yer alan ve Windows’un belleğe sığmayan program parçalarınıve veri
dosyalarınısaklamak için kullandığıgizli bir dosyadır. Disk belleği dosyasıve fiziksel bellek
veya diğer adıyla RAM sanal belleği oluşturur. Windows gereksinimlerine göre verileri disk
belleği dosyasından belleğe ve yeni verilere yer açmak için bellekten disk belleği dosyasına
taşır. Disk belleği dosyasıtakas (win386.swp) dosyasıolarak da bilinir.



11

Sanal bellek kullanımınıen iyi duruma getirmek için ayrılacak alanıbirden çok
sürücüye bölünüz ve yavaşçalışan veya yoğun olarak erişilen sürücülerden kaldırınız. En iyi
sonucu almak için, sanal bellek alanınıolabildiğince çok fiziksel sabit sürücü arasında
bölüştürünüz.

Sanal belleğe ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilir

Masa üstünde bulunan bilgisayarım simgesine sağ tıklanılır. Şekil 1.3'te
gösterilen açılan pencereden "Özellikler" komutu seçilir.

Şekil 1. 3: Bilgisayarım özellikler penceresi

Ekrana gelen sistem özellikleri penceresinden önce Başarım sekmesi ve sonra
Şekil 1.4’te gösterilen Sanal Bellek sekmesi tıklanılır.

Şekil 1. 4: Sistem özellikleri penceresi
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Son olarak Şekil 1.5’te gösterilen sanal bellek ayarlarıformu ekrana gelir.

Şekil 1. 5: Sanal bellek ayarlar penceresi

Sanal bellek ayarlarının açıklanması

Sanal bellek ayarlarınıWindows yönetsin (Önerilen): Bilgisayarın fazladan bellek
olarak kullanabileceği sabit disk alanımiktarıiçin varsayılan ayarlarıkullanır. Sürekli bu
seçeneğin kullanılmasıönerilir. Takas (win386.swp) dosyasıdinamik olarak büyür ya da
küçülür. Bu seçenek kullanıldığında minimum boyut sıfır, maksimumu boyut sabit diskin
olabileceği en büyük boyutu olur.

Sanal bellek ayarlarınıkendim belirleyeyim: Bilgisayarın fazladan bellek olarak
kullana- bileceği sabit disk ayarlarının yönetmesine izin verir.

Sabit disk: Sanal bellek için kullanmak istenilen sürücü ve boşalan miktarınıbelirtir.

En az: Sanal bellek için kullanmak istenilen en küçük sabit disk alanıbelirtmek için
kullanılır.

En çok: Sanal bellek için kullanmak istenilen en büyük sabit disk alanıbelirtmek için
kullanılır.

Sanal belleği devreden çıkar: Sanal belleği devre dışıbırakır. Bilgisayardaki başarım
önemli derecede düşer. Büyük programlar çalıştırılamayabilir. Bu seçenek önerilmez.
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Sanal bellek hatalarıve çözümleri

Bellek Yetersiz: Kendi sanal bellek ayarlarınızıyönetiyorsanız, bilgisayarınızı
yeniden başlattığınızda sorunlarınız olabilir, bilgisayarınız doğru olarak çalışmayabilir veya
bir programıçalıştırmak istediğinizde Bellek Yetersiz veya benzeri hata iletileri alabilirsiniz.
Bu hatayıgiderme için “Windows 95/98'in sanal bellek ayarlarınızıyönetsin” seçeneğini
seçiniz.

Bir program çalışırken veya bir programıbaşlatırken Bellek Bitti hata iletisi:
Sabit diskinizde sanal bellek için yeterli boşalan var mı? Windows 9x RAM gibi göstermek
için sabit disk alanınısanal bellek sayfalama dosyasıolarak gösterir.

Windows sanal bellek sayfalama dosyasının hangi sürücüde olduğunu belirlemek için:

 Başlat'ıtıklatınız, Bul'u işaretleyiniz ve sonra Dosyalar ve Klasörler'i tıklatınız.

 Ad kutusuna Win386.swp yazınız. Ara bölümünde, Bilgisayarım'ıseçiniz ve

sonraŞimdi Bul'u tıklatınız.

Windows sanal bellek sayfalama dosyasının bulunduğu sürücüde boşdisk alanını
arttırınız.

Sistem Özellikleri, bilgisayarımda üzerine yüklenenden daha az bellek olduğunu
gösteriyor: Sanal bellek aygıtıRAM'in bir bölümünü kullanıyor olabilir. Sanal bellek
aygıtının System.ini dosyasından yüklenip yüklenmediğini belirlemek için Başlat'ıve
Çalıştır'ıtıklatınız.

 Aç kutusuna Msconfig.exe yazın ve Tamam'ıtıklatınız.

 Genel sekmesinde Seçmeli Başlangıç'ıseçmek için tıklatınız.

 System.ini dosyasınıİşle onay kutusunu temizlemek için tıklatınız.

 Tamam'ıve bilgisayarınızıyeniden başlatmak için uyarıldığınızda Evet'i
tıklatınız.

Bilgisayarınızıyeniden başlattıktan sonra ekranınız doğru bellek miktarınıgösteriyor
mu? Gösteriyorsa problem çözülmüşdemektir.

Takas dosyası: Win386.swp dosyasıdır. Windows bu dosyanın büyüklüğünü
otomatik olarak ayarlar. Bu dosya dinamik bir yapıya sahiptir.
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1.2. Sorun Gidermede Sistem Araçları

1.2.1. Sistem AraçlarınıKullanma
1.2.1.1. Event Viewer (Olay Görüntüleyici)

Sistem ve uygulama hatalarının kayıdedildiği bir log sistemidir.
Yani sistemde meydana gelen her bir "olayı" raporlayabilir. Bu kayıtları
incelemenizi sağlayan program Event Viewer'dır. Olay Görüntüleyicisi
ile kullanıcılar, Uygulama, Güvenlik ve Sistem günlüklerinde
kaydedilmişolan olaylarıizleyebilir.

Örneğin, Windows’un başlamasıbir olaydır, bir program ile çalışırken programın
geçersiz işlem yürütüp kapanması; yani çıkmasıbir olaydır. Ağkartının kablonun bağlı
olduğunu tespit etmesi bir olaydır. Ağüzerinden bir kullanıcının sizin bilgisayarına
bağlanması, bağlantısınıkesmesi vb. hepsi bir olaya örnek olarak verilebilir.

Event Viewer programınıçalıştırmak için

Başlat-Denetim Masası-Yönetimsel araçlar-Olay Görüntüleyicisi ya da Başlat-
Çalıştır penceresine eventvwr yazdıktan sonra enter ya da tamam tıklayarak Event Viewer
programınıçalıştırınız.

Event Viewer programıçalıştırıldıktan sonra Şekil 1.6’daki Event Viewer penceresi
ekrana gelir.

Şekil 1. 6: Olay görüntüleyicisi (Event Viewer) penceresi
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Event Viewer'da üç farklıkayıt alanıbulunur

Uygulama: Windows dışındaki diğer programlar, kendi işleyişleriyle ilgili kayıtları
burada tutarlar.

Güvenlik: Güvenlikle ilgili olaylarıburada kaydeder.

İstem: Windows'da oluşan donanım (aygıtlarla) ve yazılım hatalarınıkayıdeder.

Sistem ve Uygulama kayıt alanlarında üç farklıkayıt tipi bulunmaktadır

Hata : Hata kayıt tipini belirtir ve kesinlikle kontrol edilmelidir.

Bilgi : Bilgi kayıt tipini belirtir ve bilgi amaçlıkayıtlarıtutar.

Uyarı : Uyarıkayıt tipini belirtir ve kontrol edilmesinde yarar vardır.

Şekil 1.7'de hata bilgi ve uyarılar gösterilmektedir.

Şekil 1. 7: Olay görüntüleyicisi (Event Viewer) penceresi
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Event'lerin incelenmesi

Event Viewer penceresinde Kaynak sütunu event'in oluştuğu uygulamayıbelirtir. Bir
kaç event 'i inceleyelim.

Şekil 1. 8: Olay görüntüleyicisi penceresinde bir parça

Şekil 1.8’de kaynak alanında "eventlog" yazıyor; yani bu olaylar, kayıtlarıtutan
servisin kendisine aittir.

Event'leri kaydedebilmesi için önce bu servisin kendisinin başlamasıgerekiyor.
Kapanırken de son event her zaman event servisinin durmasıolayıdır. Eğer bu olay
kayıtların arasında yoksa bilgisayar normal yollardan kapanmamışdemektir.

6006 değerinin bulunduğu satır üzerine sağtıklayınız. Açılan pencereden "Özellikler"
komutunu seçiniz. Aşağıda görüldüğü gibi bilgi özellikleri penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 9: EventLog bilgi özellikleri penceresi

Şekil 1.9’da EventLog yani event'leri kaydeden servisin kendisinin ürettiği 6006 kodlu
kayıt gösterilmektedir. Olay günlüğü hizmeti durduruldu. Bilgisayar kapanmadan önce
kaydedilen son olaydır.
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6005 değerinin bulunduğu satır üzerine sağtıklayınız. Açılan pencereden Özellikler
komutunu seçiniz. Şekil 1.10'da görüldüğü gibi bilgi özellikleri penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 10: EventLog bilgi özellikleri penceresi

Windows açılırken ilk kaydedilen olay, 6005 kodlu olay günlüğü hizmeti
başlatıldı.

Uzun süreli log'lama için

Eğer uzun bir süre için log'lama; yani kayıtların tutulmasınıistiyorsanız bazı
ayarlamalar yapmanlısınız. Bunun için Sistem üzerine sağ tıklayıp özellikler komutu
seçerseniz Şekil 1.11’de gösterilen pencere ekrana gelir.

Şekil 1. 11: EventLog sistem özellikleri penceresi
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Varsayılan ayarlarda kayıt listesi sınırlıdır ve 7 gün sonra ilk yapılan kayıt silinir. Bu
şekilde, sadece geçen 7 günün kayıtlarınıgörebilirsiniz.

En büyük günlük boyutu değerini arttırıp, Gerektiğinde olayların üzerine yaz
seçeneğine seçerseniz, kayıtların tutulduğu dosya boyutu sizin belirlediğiniz düzeye gelene
kadar kayıt tutar.

1.2.1.2. Kayıt Defteri Tarama (Scanreg)

Scanreg: Kaydınızıve sistem yapılandırma dosyalarının yedeğini alan Windows kayıt
denetleyicisidir.

Bilgisayar Windows’a giremeyecek kadar bozulmuşsa yedekleri geri almak için
başvurulan bir komuttur.

Kullanımı

Komut satırına (c:\>) Scanreg [/ <Seçenek>] ifadesi yazılır ve enter tuşunu basılır.

Scanreg komutuyla kullanılan önemli parametreler (Seçenekler) şunlardır.

/?: Komutun nasıl kullanacağınıgörüntüler.

/Backup: Kaydıve ilgili sistem yapılandırma dosyalarınıyedekler.

/Restore: Geri yükleme için bir yedek seçimi için kullanılır. Daha önce sistemin
yedeği oluşturmanız gerekiyor.

/Fix: Kayıt bilgilerini onarır.

/Opt: Registry’deki kullanılmayan alanlarısiler.

1.2.1.3. Disk Birleştirme (Defrag)

Disk birleştirme işlemi, sabit disk üzerinde bakım yapmak anlamına gelir. Uzun
zaman kullanılan sabit disk üzerinde çok sayıda dosya yazılmıştır. Zaman içinde tekrar
okunan ve yazılan dosyaların disk yüzeyine dağılma riskleri vardır. Bu dağılma
(fragmentation) zamanla sabit diskin okuma/yazma performansınıkötü yönde etkiler

Disk Defragmenter (Defrag.exe) programıdisk üzerindeki mevcut dosyalarıve
kullanılmayan alanlarıyeniden düzenleyerek sabit diskin etkin bir biçimde kullanılmasını
sağlar. Bu işlem sonucunda dosyalar bir bütün halinde düzenlenir. Disk Birleştiricisi, yerel
birimleri çözümler ve parçalanmışdosyalarla klasörleri, kesintisiz tek bir alan kaplayacak
şekilde birleştirir. Bunun sonucunda, sisteminiz, dosya ve klasörlere erişme ve yenilerini
saklama işlemlerini daha verimli biçimde gerçekleştirebilir. Disk Birleştiricisi dosya ve
klasörlerinizi birleştirdiğinde birimdeki boşalan da birleştirilmişolur ve yeni dosyaların
parçalanma olasılığıazalır. Böylelikle disk okuma işleminde sürücü kafalarıfazla manevra
yapmadan okuma işlemini gerçekleştireceğinden verilerin okunması hızlanır. Şu
karıştırılmamalıki "Hard Diskin" okuma ve yazma hızında değişiklik olmaz.
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Birleştirme işleminin süresi, birimin büyüklüğü, birimdeki dosyaların sayısıve
büyüklüğü, parçalanma miktarıve kullanılabilir yerel sistem kaynaklarıgibi çeşitli etkenlere
bağlıdır.

Disk Defragmenter (Disk Birleştirme) programınıçalıştırmak

Başlat-Programlar-Donatılar seçeneğini seçiniz. Gelen pencereden Sistem
Araçlarıişaret ediniz. Son olarak Disk Birleştirici tıklayınız; ya da Başlat-Çalıştır
penceresine defrag.exe yazıp enter ya da tamam’ıtıklatırsanız disk birleştirme programını
çalıştırırsınız.

Disk birleştiricisi penceresi

"Disk Birleştiricisi" programıçalıştırılırsa ekrana iki pencere gelir. Üst bölümde yerel
bilgisayardaki birimler listelenir. Şekil 1.12’ de gösterilen formda birleştirilecek olan sürücü
seçilir.

Şekil 1. 12: Defrag sürücü seçme penceresi

Şekil 1.13'de gösterildiği üzere birimin parçalanma miktarınıgösteren bir grafik
görüntülenir.

AyrıntılarıGöster seçeneği seçilirse açılan pencereden görüntü renkleri, birimin
durumunu yaklaşık olarak görüntüler.

Görüntü Renkleri

Kırmızıbölgeler parçalanmışdosyalarıgösterir.

Mavi bölgeler sürekli (Parçalanmamış) dosyalarıgösterir.
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Beyaz alanlar ise birimdeki boşalanıgösterir.

Yeşil alanlar Disk Birleştiricisi tarafından yeri değiştirilemeyen sistem dosyalarını
gösterir.

Şekil 1. 13: Defrag sürücü birleştirme penceresi

AyrıntılarıGöster açılan pencereden Gösterge seçeneği seçilirse ekrana Şekil
1.14’ te gösterilen birleştirme göstergesi gelir.

Şekil 1. 14: Defrag birleştirme göstergesi

Komut satırından disk birleştirme

Komut satırından disk birleştirmeyi kullanmak için bilgisayarıMS-DOS moddunda
açmak gerekir.

Defrag için komut saturıaracıWindows XP/ W2K3’ten itibaren gelişmiştir.



21

Kullanımı

Defrag <birim> [/a] [/f] [/v] [/?]

Parametreler

/a Birim üzerinde çözümleme yapar ve çözümleme raporunun özetini görüntüler.

/v Tüm çözümleme ve birleştirme raporlarınıgörüntüler (Ayrıntılıçıktı).

/a ile birlikte kullanıldığında sadece çözümleme raporunu görüntüler. Tek başına
kullanıldığında hem çözümleme ve hem de birleştirme raporunu görüntüler.

/f Birleştirilmesine gerek olup olmadığına bakmaksızın birimi birleştirmeye zorlar.

/? Komut isteminde yardımıgörüntüler.

/a veya /v parametrelerini belirtmezseniz, defrag varsayılan olarak çözümleme ve
birleştirme

Not: Birleştirme işlemini kesmek için komut satırında CTRL+C'ye basınız.

1.2.1.4. Msconfig (Sistem Düzenleme)

Msconfig sistem yapılandırma hizmet programınıaçar. Buradan genel, config.sys,
autoexec.bat, win.ini, system.ini ve başlangıç dosyalarınıgörür ve istediğiniz değişiklikleri
yapabilirsiniz.

Sistem Yapılandırma YardımcıProgramı'nıçalıştırmak için aşağıdaki yöntem
kullanılır. Başlat 'ıve sonra da Çalıştır'ıtıklatınız, Aç kutusuna msconfig.exe yazınız ve
sonra da enter ya da Tamam'ıtıklatınız. Şekil 1.15’de görülen sistem yapılandırma hizmet
program penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 15: Sistem yapılandırma (Msconfig) genel penceresi
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Sistem yapılandırma hizmet programında bulunan sekmeleri inceleyelim

Genel sekmesi seçilirse başlangıç seçimi için üç seçenek sunar. Bunlar:

Normal Başlangıç: Normal başlatma yordamlarınıbaşlatır.

Etkileşimli Başlangıç: Bu seçenekle autoexec.bat ve config.sys dosyalarıçalışmaz.
Bilgisayar kapatılıp açıldığında başlatma kipleri menüsü ekrana gelir.

Seçmeli Başlangıç: Windows başlangıcısırasında yüklenenleri seçmeye izin vermek
için kullanılır.

Config.sys dosyası, MS-DOS tabanlıve daha önceki Windows tabanlıprogramlarla
geriye doğru uyumluluk sağlamak için sunulur. Config.sys dosyasıbilgisayarınızda
olmayabilir. Config.sys dosyasıalt düzey MS-DOS tabanlısürücüleri ve .sys dosya uzantılı
pek çok dosyayıyükler.

Autoexec.bat dosyası, MS-DOS tabanlıve daha eski Windows tabanlıprogramlarla
geriye doğru uyumluluk sağlamak için sunulur. Autoexec.bat dosyasıbilgisayarınızda
olmayabilir. Autoexec.bat dosyasıMS-DOS tabanlıprogramlarıve .com veya .exe dosya
uzantılıpek çok dosyayıyükler.

Winstart.bat dosyası, Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı'ndaki Genel
sekmesinde bulunan onay kutusunda kullanılamayabilir. Winstart.bat dosyası, Windows
tabanlıprogramın işlevlerini etkinleştirmek üzere MS-DOS tabanlıbir program çalıştırması
gereken programlar için oluşturulur. Kullanıcıların çoğunda bu program yoktur.

System.ini dosyasında, belirli bir donanıma yönelik bilgisayar ayarlarınız hakkında
bilgi bulunur. Windows'un başlamasıiçin bu dosyanın Windows klasöründe bulunması
gerekir. System.ini dosyasıses ve video bağdaştırıcısürücülerini de içerecek şekilde çeşitli
sürücüleri yüklemek için kullanılır. Ayrıca System.ini dosyası, 32 bit sürücü kullanmayan
donanımlar için ek 16 bit sürücüler de içerebilir.

 Sistem Yapılandırma YardımcıProgramı'ndaki System.ini Dosyasıİşletilsin
onay kutusunun seçimini kaldırmak üzere tıklattığınızda ve bilgisayarınızı
yeniden başlattığınızda aşağıdaki değişiklikler oluşur:

 Ses kartınız düzgün çalışmaz.

Ekranınızın çözünürlüğü 640 X 480 piksel ve 16 renk olarak ayarlanır. Ekranınızı
daha yüksek bir çözünürlüğe ayarladıysanız, masaüstünüzdeki program kısayollarıbirbirinin
üzerine gelebilir.

Win.ini dosyası, Windows'un genel görünümüne özgü bilgileri içerir. Win.ini dosyası
Windows klasöründe olmalıdır; yoksa Windows tarafından yeniden oluşturulur; Windows
3.x ile geriye doğru uyumluluk için başlangıç işlemi sırasında okunur ve ayarlarının çoğu
kayıt defterinde çoğaltılır. Sistem Yapılandırma YardımcıProgramı'ndaki Win.ini Dosyası
İşletilsin onay kutusunun seçimini kaldırmak üzere tıklattığınızda, Win.ini dosyasının genel
bir sürümü oluşturulur.
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Başlangıç, başlangıç öğesini etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyiniz ya da
başlangıç öğesini devre dışıbırakmak için bu işareti kaldırınız.

Başlangıç Dosyalarının Yedek KopyasıNasıl Oluşturulur

Başlangıç dosyalarının yedek kopyasınıoluşturmak için Sistem Yapılandırma
YardımcıProgramı'nıkullanabilirsiniz. Bunu yapmak için Sistem Yapılandırma Yardımcı
Programı'ndaki Genel sekmesinde bulunan Yedek Oluştur'u tıklatınız.

Sorun giderme işlemi boyunca yaptığınız değişikliklerin geri alınabilmesini sağlamak
için sistem dosyalarınızın yedek kopyalarınıoluşturunuz.

Sorun Giderme Örneği

Bu örnek programlarınızdan birinde bir hataya neden olan belirli bir başlangıç
ayarınınasıl belirleyeceğinizi gösterir:

1. Hatanın nedeninin Win.ini veya System.ini dosyalarındaki bir satır olup olmadığını
belirlemek için

 Sistem Yapılandırma YardımcıProgramı'ndaki Genel sekmesinde Seçmeli
Başlangıç seçeneğini tıklatınız.

 Seçimlerini kaldırmak üzere Win.ini dosyasıişletilsin onay kutusunu ve
System.ini dosyasıişletilsin onay kutusunu tıklatınız ve sonra Tamam'ı
tıklatınız.

 Bilgisayarınızıyeniden başlatmanız istendiğinde, yeniden başlatınız.

Programınızısınadığınızda, herhangi bir değişiklik yoksa Win.ini dosyası veya
System.ini dosyasında hataya neden olan bir şey yoktur.

2. Autoexec.bat dosyasındaki bir satırın hataya neden olup olmadığınıbelirlemek için
 Sistem Yapılandırma YardımcıProgramı'ndaki Genel sekmesini tıklatınız,

seçmek üzere Autoexec.bat dosyasıişletilsin onay kutusunu tıklattıktan sonra
Tamam'ıtıklatınız.

 İstendiğinde bilgisayarınızıyeniden başlatınız.

Programınızısınadığınızda, herhangi bir değişiklik yoksa Autoexec.bat dosyasında
hataya neden olan bir şey yoktur. Bu örnekte Winstart.bat dosyasıolmadığından,
Config.sys dosyasında davranışa neden olan bir şey olmalıdır.

3. Config.sys dosyasındaki bir satırın hataya neden olup olmadığınıbelirlemek için

 Config.sys sekmesini tıklatınız.
 Config.sys sekmesinde, listenin birinci yarısında bulunan satırlara yönelik onay

kutularınıtıklatarak seçimlerini kaldırınız.
 Bilgisayarınızıyeniden başlatmanız istendiğinde, bu işlemi gerçekleştiriniz.

Programınızısınadığınızda, herhangi bir değişiklik yoksa Config.sys sekmesinde
bulunan listenin ikinci yarısındaki satırlarda hatayıaramak gerekir. listenin ikinci yarısında
bulunan satırlara yönelik onay kutularınıtıklatarak seçimlerini kaldırınız.
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Disk Tarama, Tamir (Scandskw)

Windows’tan çıkmadan bilgisayarınızıkapatırsanız veya çalışırken herhangi bir
nedenden dolayıelektrik kesilirse hard diskinizde kayıp alanlar oluşabilir. Bazen de
programlar hata oluşturup kilitlendiğinde veya yok edildiğinde hard diskinizdeki dosyalar
bozulmuşolabilir.

Hard diskte bozuk alanlar oluştuğunda Windows’un çalışma düzeni bozulabilir ve
olmadık yerlerde kilitlenmeler yaşanabilir. Bozuk alanlarıonarmak için ScanDisk
programınıkullanabiliriz. Bu program hard diskinizdeki bozukluklarıbularak bunlarıonarır.
Bu onarma işlemi fiziksel bozukluklar için olmaz. Eğer hard diskte fiziksel bir bozukluk
varsa ScanDisk bu bölümleri işaretleyerek programlar tarafından kullanılmamasınısağlar.

Scandisk çalıştırmak için

Başlat-Programlar-Donatılar seçeneğini seçiniz. Gelen pencereden Sistem
Araçlarıişaret ediniz. Son olarak ScanDisk’i tıklayınız. Veya Başlat 'ıve sonra da Çalıştır'ı
tıklatınız, Aç kutusuna scandisk (scandskw).exe yazınız ve sonra da enter ya da Tamam'ı
tıklatınız.Şekil 1.16’da görülen Scandisk (Disk Tarama) program penceresi ekrana gelir.

Çalıştırabileceğimiz program iki farklı modda çalışabilir. Öncelikle tarama
yapılmasınıistediğimiz sürücü seçilir ve ardından tarama tipi belirlenir.

Standart: Sadece dosya ve klasörler incelenir ve düzeltilmeye çalışılır.

Tam: Standart tarama yapılır ve disk yüzeyi hatalarıincelenir ve düzeltilmeye çalışılır.

Şekil 1. 16: Scandisk (Disk tarama) penceresi
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Taramak istediğiniz sürücüyü seçerek başlat düğmesi ile taramayıbaşlatabilirsiniz.
Scandisk herhangi bir arıza ile karşılaştığında sizden onay alarak bu arızalarıdüzeltir. Eğer
Hatalarıotomatik düzelt seçeneğini işaretlerseniz hatalar otomatik olarak düzeltir. Bu
seçenek işaretli değilse, bulunan her hatada sizden onay istenecek ve onay verildiği takdirde
hatalar düzeltilecektir.

Genellikle standart sınamayıkullanmanız yeterlidir. Standart sınama seçeneği ile
hard diskinizdeki veya disketteki yazılım hatalarınıbularak düzeltilir ve hızlıdır. Tam
sınamayıkullanırsanız harddiskiniz veya disketteniz hem yazılım hem de donanım hatalarına
karşıinceler.

Başlangıç klasörüne ScanDisk'i ekleme

 Görev çubuğunda, Başlat 'ısağtıklatınız ve sonra Aç'ıtıklatınız.

 Programlar klasörünü ve sonra Başlangıç klasörünü tıklatınız.

 Dosya menüsünde, Yeni'yi seçiniz ve sonra Kısayol'u tıklatınız.

 Komut satırıiçinde şunlarıyazın:

 Scandskw.exe

 İleri'yi tıklatınız.

Bilgisayarınızıbaşlattığınızda disk hatalarınıdenetleme

1. Başlangıç klasöründe ScanDisk'i sağtıklatınız.

2. Özellikler'i tıklatınız.

3. Kısayol sekmesinde, Hedef içinde beliren metinden sonra aşağıdakilerden bir

veya daha fazlasınıyazınız:

/a Tüm yerel sabit disklerinizi denetlemek
/n ScanDisk'i otomatik olarak başlatmak ve bitirmek
/p ScanDisk'in bulduğu hatalarıdüzeltmesini engellemek

D sürücüsünü denetlemek ve ScanDisk otomatik olarak başlatmak ve bitirmek için
Hedef içine şunlarıyazınız:

 c:\windows\scandskw.exe d: /n
 Tüm sabit diskleri denetlemek ancak ScanDisk'in bulacağıhatalarıdüzeltmesini

engellemek için Hedef içine şunlarıyazınız:
 C:\windows\scandskw.exe /a /p
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1.2.2. Aygıt Yöneticisini Kullanma

Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak donanım aygıtlarının sürücülerini (veya yazılımları)
güncelleştirme, donanım ayarlarınıdeğiştirme ve sorunlarıgiderme mümkündür.

Aygıt yöneticisi, bir donanım düzgün çalışmıyorsa veya başka bir donanımla
çakışıyorsa, ayarlarıdeğiştirmek için bu bölüm birçok problemi çözmek için kullanılır.
Windows Tak ve çalıştır (plug-and-play) özeliği olmayan donanımlarıveya bir donanımda
herhangi bir sorun olduğunu anlarsa o seçenek önüne sarı! işareti veya ? İşaretiyle
kullanıcıya bildirir. Aygıt yöneticisini kullanarak donanım aygıtlarına ait driver (sürücüler)
yükseltilebilir veya güncelleştirebilirsiniz.

Aygıt yöneticisini açmak için

Masaüstünde bulunan bilgisayarım simgesi sağtıklanılır. Açılan pencereden Sistem
özellikleri komutu tıklanır ve ekrana gelen pencereden Aygıt Yöneticisi sekmesi seçilir.

Ya da Denetim masasında bulunan Sistem simgesi çift tıklanarak Sistem Özellikleri
penceresinden Aygıt yöneticisi sekmesi seçilerek Aygıt yöneticisi penceresine ulaşmak
mümkündür.

Aygıt yöneticisi penceresine göz atalım

Şekil 1. 17: Aygıt yöneticisindeki kurulu aygıtlar

Şekil 1.17’de gösterilen aygıt yöneticisinin ana penceresinde tüm donanımın
bileşenlerinin sıralandığıliste yer alır. Bunların içine görüntü ve ses kartıgibi slotlara
yerleştirilen kartlar, sabit disk, CD-ROM gibi sürücüler ve seri, paralel ve USB portlarıgibi
bağlantınoktalarıdâhil edilmiştir.
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Aygıt yöneticisi donanımlarıiki farklışekilde listeler

Aygıt Türüne Göre Göster: İşletim sistemi, kurulu aygıtların her birini farklı
sınıflara yerleştirir. Örneğin, görüntü bağdaştırıcılarıbaşlığıaltında mevcut grafik kartları
sıralanır. Sistemin geneline daha kolay göz atmak için bu seçenek tercih edilmelidir.
Kayıtların solundaki [+] işaretleri listenin alt sınıflar içerdiğini gösterir. Herhangi bir aygır
türüne çift tıklayarak bilgisayarınızda kurulu aynıgruptaki tüm aygıtlarıgörebilirsiniz.

AygıtlarıBağlantıya Gör Göster: Bağlantılar ve onlarla ilişkilendirilmişaygıtlar listelenir.

Aygıt yöneticisi penceresinde ? ve ! Hatalarıvarsa bunun nedenlerini şu
şekilde sıralaya biliriz:

 Gerekli ayarlar doğru olarak yapılandırılmamışolabilir. Özellikler
düğmesi ile ayarlar kontrol edilebilir. Özellikler düğmesine tıklanılırsa ekrana
gelen pencereden aygıt türü ve aygıt durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

 Driver (Sürücüler) yanlıştanıtılmışveya eksik tanıtılmışolabilir. Bunun için
Özellikler-Sürücü-Sürücüyü Güncelleştir düğmesine basılarak sürücüler
yeniden yükleyebilirsiniz.

 Eğer işaretli donanım parçasıbilgisayarda yoksa bu seçeneği seçerek Kaldır
düğmesine tıklayarak kaldırabilirsiniz.

 Windows normal şartlar altında kaynaklarıkendisi dağıtır. Aynıkaynağı,
örneğin, kesme isteğini paylaşmak isteyen iki cihaz çıkarsa çakışma meydana
gelir ve bu çakışma sarıünlem işareti ile kullanıcıya bildirilir. Hata kodunun ve
kısa bir açıklamanın yanında, cihaza göre ya hemen elle ayar yapılabilmesi için
cihazın özelliklerinde bir kolaylık sunulur ya da otomatik ayarlar kutucuğunda-
ki işaretin kaldırılmasıgerekir.

Öncelikle birçok cihazda sunulan ayarlarıdenemekte fayda var. Eğer çakışmasız bir
tavsiye bulamazsanız, el ile ayar yapmalısınız. Ayarlarıdeğiştirmek için girdiğiniz pencerede
kaynaklarıayarlayabilirsiniz. Çakışmalarla ilgili bilgi Şekil 1.18’de gösterilmektedir.



28

Şekil 1. 18: Çakışan aygıt listesi

Ayarıotomatik yapılandırılmayan cihazlar için el ile ayarlama yapılabilir. Temel
yapılandırmalar çalışmıyorsa ve Windows yeni ayarları kabul etmiyorsa cihazın
değiştirilmesi gerekir. Bazıkartlar belli kesme ve DMA kanallarıile çalışır ve bu durumda
da değişebilenlerin bulunmasıgerekir.

Aygıt yöneticisi’nde çakışmalarıönlemek

Windows mevcut kaynaklarıuygun şekilde dağıtmalıdır. Oysa kapasitenin yetersiz
kalmasıveya adres atamasında yapılan bir hata sonucunda yeni kurulan kart önceden de
kullanılmakta olan adreslerden biriyle ilişkilendirilebilir. Bu durumda aygıt çalıştırılamaz.
Aygıt Yöneticisi kullanarak düzeltiniz.

Windows sistemdeki aygıtlara aşağıdaki kaynaklarıpaylaştırır

Kesme İsteği (IRQ): Kesme isteği, sistemin aygıta atadığısabit bir adrestir. Örneğin,
klavye kesme noktasıüzerinden işlemciye belirli bir tuşa tıklandığınıbilir. İşlemci de bu
sayede sistemde beklenen etkiyi yaratır. PC’ler, bir kısmıönceden belirlenmiş,
değiştirilmemesi gereken veya değiştirilmeyen 16 IRQ’ ya sahiptir.

I/O (Giriş/Çıkış): Windows, ana belleğin belirli bir kısmınıaygıtlar için rezerve eder
ve bu yolla işlemci ve görüntü kartıörneğindeki gibi bileşenleri arasında veri iletimi sağlar.

DMA (Doğrudan Bellek Erişimi): DMA kanalları, bağlıaygıtla ana bellek arsında
direkt bağlantısağlar. Aygıt bu sayede işlemcinin yükünü arttırmadan verileri hafızaya
yazabilir. Standart PC’ler, 8 DMA kanalına sahiptir (0-7).
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1.2.3. Sistem Düzenleyicisini Kullanma

1.2.3.1. Sistem Düzenleyicisi (Sysedit)

Sysedit Sistem yapılandırma düzenleyicisini açar. Autoexec.bat, config.sys, win.ini
system.ini, protocol.ini dosyalarına ulaşmanızısağlar ve üzerinde işlem yapmanıza imkan
verir. Örneğin, istediğiniz bir dosyaya yeni bir komut satır ekler ya da devre dışıbıraka-
bilirsiniz.

Sistem düzenleyicisini çalıştırmak için, Başlat'ıve sonra da Çalıştır'ıtıklatınız, Aç
kutusuna sysedit.exe yazınız ve sonra da enter ya da Tamam'ı tıklatınız. Şekil 1.19’da
görülen Sistem yapılandırma düzenleyicisi program penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 19: Sistem yapılandırma düzenleyicisi

Hataya neden olan girdi Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini veya System.ini
dosyasındaysa, dosyayıdüzenlemek ve ilgili satır veya satırlarıdevre dışıbırakmak için
Sistem Yapılandırma Düzenleyicisi aracını(Sysedit.exe) kullanınız. Hataya neden olan ilgili
satırın başına rem yazınız ve ardından bir boşluk ekleyiniz. Dosya menüsünde, Kaydet'i
tıklatınız. Dosya menüsünde, Çıkış'ıtıklatınız. Bilgisayarınızıyeniden başlatınız.
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Örnek uygulama: Sistem yapılandırma düzenleyicisi içinde autoexec.bat dosyasınıseçili
hale getirelim. Şu satırlarıekleyelim:

Cd\Windows\Temp
deltree *.*

Bundan sonra bilgisayarınızıher başlattığınızda C:\windows\Temp klasörünüzde
bulunan geçici dosyalarıve klasörleri silmek üzere olduğunu belirten bir mesaj görüntülenir
ve silmek isteyip istemediğiniz sorulur.[e /h ] geçebilirsiniz.

12.3.2. Poledit (Grup PolitikalarıDüzenleyicisi)

Sistemdeki kullanıcıların bilgisayar ayarlarıile sık sık oynamalarınıengellemek
amacıyla sistem ayarlarında kısıtlamalar yapılmasınısağlayan programdır.

Windows 9x (95/98) CD'sinde bulunan bu programlar bir diskete kopyalanarak
istediğiniz her bilgisayarda kısıtlamalar yapılmasınısağlar. YaptığıkısıtlamalarıPoledit
içerisine kaydeder. Kısıtlamaların kaldırılmasıiçinde programa gerek duyulur.

Poledit programınıçalıştırmak için programıbulunduran disket A: sürücüsüne takılır.
Windows gezgininden yararlanarak Poledit program düğmesi tıklanır; ya da Başlat 'ıve
sonra da Çalıştır'ıtıklatınız, Aç kutusuna poledit programının bulunduğu yerin adresini
yazıp enter veya Tamam’ıtıklatınız.

Windows 98 CD'sinde /TOOLS/RESKIT/NETADMIN/POLEDIT dizininde
bulunmaktadır.

Poledit programıçalıştırıldığında Şekil 1.20’de gösterilen Sistem İlke Düzenleyicisi
penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 20: Sistem ilke düzenleyicisi açılışekranı
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Eğer poledit sistemde ilk defa çalıştırılıyorsa default olarak Şablon DosyasıAç
görüntülenir.

Eğer poledit programıdaha önce kullanılmışsa bu pencerede Seçenekler menüsünden
Şablon komutu çalıştırılıp Şablon Seçenekleri görüntülenir. Buradan Etkin Şablon
seçilmelidir bu pencerede Şablon Aç düğmesi tıklandığında Şekil 1.21’de gösterilen form
gelecektir.

Şekil 1. 21: Sistem ilke düzenleyicisi şablon aç ekranı

Bu pencerede Dosya Adıileti kutusuna Windows.Adm yazılıp Aç düğmesine
tıklanır.

Şekil 1. 22: Sistem ilke düzenleyicisi kayıt aç penceresi

Şekil1.22’de gösterilen Sistem İlke Düzenleyicisi penceresindeki Dosya menüsünden
Kayıt Aç düğmesine tıklanır. Bu durumda Şekil 1.23’te gösterilen Sistem İlke Düzenleyicisi
-Yerel Kayıt Penceresi gelecektir.
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Şekil 1. 23: Sistem ilke düzenleyicisi yerel kayıt penceresi

Bu penceredeki Yerel Kullanıcısimgesi üzerine çift tıklatıldığında Şekil 1.24’te
Yerel KullanıcıÖzellikleri penceresi görüntülenir.

Şekil 1. 24: Sistem ilke düzenleyicisi yerel kullanıcıpenceresi

Yukarda görülen pencerede ifadelerin önünde bulunan (+) işaretleri tıklanarak
kısıtlanacak bölümler ekrana getirilir.

Windows 98 Ağseçeneğine tıklatıldığında görüntülenen Paylaşım seçeneğinde Dosya
ve YazıcıPaylaşımıdevre dışıbırakılır.

Windows 98 Sistemi'nde Şekil 1.25’teki pencerede görülen kısıtlamalar seçenekleri
karşınıza gelecektir.
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Şekil 1. 25: Sistem ilke düzenleyicisi windows 98 sistemi penceresi

Bu seçenekler:

Shell: Sistemin genel çalışmasıözel kısıtlamaların bulunduğu bölümdür.

Denetim Masası: Görüntü, Ağ, Parolalar, Yazıcılar ve sistemle ilgili kısıtlamaların
bulunduğu bölümler vardır.

Masaüstü Görüntüsü: Kullanılacak duvar kâğıdıve renk şeması ile ilgili
kısıtlamaların bulunduğu bölümdür.

Kısıtlamalar: Belirli uygulamaların çalıştırılmasına, ms-dos moddunda kısıtlamalar
yapılmasıyla ilgili bölümdür.
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Şekil 1. 26: Sistem ilke kısaltmalar penceresi

Şekil 1.26’da görüldüğü gibi Görünütü, Ağ ve Parolalarla ilgili kısaltmalar
yapılmıştır. Gerekli kısıtlama işlemleri yapıp Tamam düğmesine bastıktan sonra karşınıza
gelen pencerede Kaydet düğmesine bastığında artık kısıtlamalar Window’sun Register’ine
kaydedilecek ve işlem tamamlanacaktır.

Örneğin, kullanıcıkısıtlamalar bittikten sonra Görüntü Özellikleri penceresini açmaya
kalktığında ise Şekil 1.27’de görülen ileti penceresi ile karşılaşacak ve özellikleri
değiştiremeyecektir.

Şekil 1. 27: Sistem ilke görüntü engeli penceresi
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1.3. Kayıt Defteri (Registry)

Registry: Registry, Windows’un kullandığıtüm bilgilerin sakladığıbir veri tabanıdır.
Bu dosya REGistry EDITor (Kayıt Düzenleyici) sözcüklerinin kısaltılmışıdır. Bir programı
çalıştırdığınızda, önce Registry’de önceden belirlenmişayarlara bakar ve sisteminize uygun
olarak nasıl çalışacağınıöğrenir. Hatta sisteminizi açtığınızda Windows’un bazıaygıtları
tanımasıiçin gerekli bilgilerde burada yer alır.

Windows’ta WINDOWS dizininde regedit.exe doyası, Windows NT’de ise
WINNT/SYSTEM32 dizininde regedit32.exe dosyasıolarak yer alır.

Registry bilgilerine, Windows 9x ile gelen kayıt düzenleyici (registry editor) programı
ile ulaşır. Bu programıçalıştırmak için Başlat’ıve sonra da Çalıştır'ıtıklatınız, Aç kutusuna
Regedit yazınız ve sonra da enter ya da Tamam'ı tıklatınız. Şekil 1.28’de görülen kayıt
defteri penceresi ekrana gelir.

Şekil 1. 28: Kayıt defteri penceresi

1.3.1. Kayıt Dosyaları

Windows 9x’i kurarken, donanım aygıtlarınız tanımlanır. Windows 9x Registry’sini
oluşturan SYSTEM.DAT ve USER.DAT adlıiki dosyada saklanır. Bu dosyalar /Windows
klasörü altındadır. SYSTEM.DAT bilgisayara özgü (Genelde Donanımla ilgili) bilgileri
saklarken, USER.DAT kullanıcıya özgü bilgileri (Masaüstü Ayarları, kullanıcının seçtiği
renk, çözünürlük vs.) içerir.

Sisteminizi bir ağbilgisayarıgibi kurduysanız sisteminizi kapatırken farklıbir
kullanıcıolarak oturum açma seçeneğini görmüşsünüzdür. İşte bu seçeneği kullanıp farklıbir
kullanıcıismi ile Windows 9x’i başlatırsanız, birden fazla kullanıcıtanımına sahip olusunuz.
Böylece Windows 9x arabirimini farklışekillerde özelleştirebilirsiniz. İşte bu durumda farklı
kullanıcılara ait USER.DAT dosyaları/Windows/profile/kullanıcıadıklasöründe saklanır.
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Windows işletim sistemi bu iki dosya ile ne yapar? Sisteminiz açılırken adım adım
‘boot’ sırasınıtakip ettiyseniz öncelikle sistem kayıtlarının (System Registry) yüklendiğini
göreceksiniz. Çünkü SYSTEM.DAT dosyası yazılımlarınızın sisteminizdeki çeşitli
donanımlarla doğru şekilde anlaşılabilmesi için gerekli bilgileri içerir.

Windows 9x başarıyla açılmışsa SYSTEM.DAT ve USER.DAT dosyalarının
yedeklerini SYSTEM.DA0 adlarıyla yine / Windows klasöründe saklar. Windows 9x ile
çalışırken registry sürekli olarak güncellenir. Sistemi kapattığınızda ise registry’deki bilgiler
tekrar bu .DAT dosyalarına kaydedilir. Sistem dosyalarınızda Windows 9x’in tekrar
açılmasınıönleyecek bir bozukluk oluşmuşsa Windows 9x, .DA0 soyadlıyedeklere bakarak
sisteminizi açar.

1.3.2. Kayıt Yapısıve Düzenleme

Registry editörü görünüşaçısından olduğu gibi kullanılışaçısından da Wındows ile
beraber gelen dosya yöneticisi olan EXPLORER’e benzer. Sol tarafta anahtarlar ve sağ
tarafta da değerler sıralanır. Veri bankasının çok karışık yapısınedeniyle editör içine birde
arama fonksiyona entegre edilmiştir. Anahtar, değer verilere göre arama yapar. CTRL+F tuş
kombinasyonu ile arama fonksiyonunu çağırabilirsiniz.

REGISTRY editöründeki her dala Key (Anahtar) adıveriliyor. Her anahtarın altında
alt-anahtarlar ve değerler yer alabiliyor. Bu alt anahtarların altında da başka alt anahtarlar ve
değerler bulunabilir. Bu değerler üç çeşittir. STRING (Dize değeri), BINARY (İkili değer)
ve DWORD olabilir. Bu değerler kullanım amacına göre değişiklikler gösterebilir.

REGISTRY editöründe altıana dal bulunuyor. Her dal, sistem kaydındaki bilgileri
gruplamak için kullanılır. Bu ana dallarıaçıklayalım:

HKEY_CLASSES_ROOT: Bu dalda dosya türleri ve OLE (object linking and
embedding- nesne bağlama ve gömme) hakkındaki bilgiler saklanır. OLE sistemini kullanan
uygulamalar bilgileri bu dalın alt dallarından alabilir. Bu klasörün yanındaki + işaretini
tıkladığımızda karşımıza *.323 gibi dosya uzantılarıgelir. Burada hangi uzantının hangi
programla bağlantısıolduğuna dair bilgiler tutulur.

HKEY_CURRENT_USER: HKEY_USERS bölümünün, o anki aktif kullanıcıiçin
ayrılmışve ayarlanmışolan değerlerine buradan erişebilirsiniz. USER.DAT dosyasının
içeriğindeki bilgiler burayla ilişkilidir. Kısaca Windows’u kullanan kişilerin kendi isteklerine
göre yaptıklarıayarlarla ilgili bilgiler burada tutulur.

HKEY_LOCAL_MACHINE: Bilgisayarınızda kurulu durumda bulunan bütün
yazılım ve donanım bileşenlerinin bilgileri ve ayarlarıbu bölümde tutulur. Birden fazla
donanım profili programlayabileceğiniz için o an aktif olan donanım ve yazılım ayarları
HKEY_CURRENT_CONFIG bölümünde gösterilir.

HKEY_USERS: Bilgisayarın bütün kayıtlıkullanıcılarının özelleştirilmişayarları
(Renkler, denetim masasıayarlarıvs.) bu bölümde kayıtlıdır. Windows 98 çoklu kullanıcı
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tarafından özelleştirilme seçeneğine sahiptir; ancak genelde DEFAULT adında tek bir
kullanıcıdan söz edilir bu bölümde. O anda bilgisayarıkullanmakta olan kullanıcının özel
ayarlarıHKEY_CURRENT_USER bölümünde gösterilir.

HKEY_CURRENT_CONFIG: Bu dalda o anda aktif olarak kullanılmakta olan
donanım ve yazılım ayarlarına gitmek için bu daldan ulaşabilirsiniz.

HKEY_DYN_DATA : Bu dalda Windows 98 ‘in dinamik olarak değişebilen tak ve
kullan (Plug-and-Play) ayarlarının ve değerlerinin gösterildiği bölüme ulaşmak için
kullanılır.

Registry Editor (Kayıt Düzenleyicisi); yani REGEDIT.EXE Windows 98’in bütün
REGISTRY ayarlarını görüntüleme, silme veya değiştirme seçeneği içerir. Kayıt
düzenleyicisini açtığınızda dikine ikiye bölünmüşbir uygulama penceresi ile karşılaşırsınız.
Sol tarafta ağaç yapısıve klasörler, sağtaraftaki bölümde ise o anda seçili durumda olan
klasörün içinde yer alan değerler listelenir.

Herhangi bir dalıgenişletmek alt dallarınıgörüntülemek için sol tarafındaki + işaretine
tıklamanız veya o dal seçili durumdayken sağok tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Herhangi
bir anahtarın içindeki değerleri görüntülemek için ilgili anahtarın klasör simgesine bir kere
tıklamanız yeterlidir. EDIT (Düzen) menüsünden NEW (Yeni) komutunu çalıştırarak bir
anahtarın altına değer ekleyebilirsiniz. Aynıkomutu kullanarak yeni bir anahtarda
ekleyebilirsiniz. Aynıdosya yöneticisinin veya Windows gezgin sistemini kullanarak anahtar
veya değerlerin isimlerinde değiştirebilirsiniz. Herhangi bir değerin içeriğini değiştirmek için
de üzerine çift tıklamanız ve ekrana gelecek olan diyalog kutusu içine yeni değeri girip
ENTER tuşuna basmanız yeterlidir.

1.3.3. Örnek Uygulamalar

Ağkomşularısimgesini kaldırmak

Ağa bağlıdeğilseniz ve masa üstünde AğKomşularısimgesi var ise yer kaplamaktan
başka hiçbir işe yaramaz. Bunu kaldırmak için HKEY_USERS\ Default \ Software \
Microsoft \ Windows \ Current Version \ Policies \ Explorer altında sağpencerede boşbir
yere sağtıklayarak Yeni(New)-Dword Değeri seçilerek NoNetHood olarak isimlendiririz.
“Değer Verisi” kısmına 1 verilip Windows kapatılıp tekrar açılır. Tekrar geri almak istersek
değer verisi kısmına 0 (sıfır) veriniz.

Windows 9x kurulumda girilen kullanıcıbilgilerini değiştirmek

Kayıt düzenleyicide HKEY_ LOCAL_MACINE \ SOFTWARE \ Microsoft \
Windows \ Current Version tuşu seçilir. Sağbölümde bulunan RegisterOwner isimli etiketi
bularak üzerine çift tıklayınız. Buradan kullanıcıbilgilerini değiştirebiliriz. Sağbölmede
bulunan RegisterOrganization ile de şirket ismini değiştirebilirsiniz. Masaüstünde bulunan
Bilgisayarım simgesine sağtıklayınız gelen pencereden Özellikler komutunu seçiniz. Genel
sekmesindeki Kayıtlıkullanıcının değiştiğini görürsünüz.
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Masaüstünü boşaltmak

Masaüstünü boşaltmak için HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\ Windows
\Current Version\Policies\ Explorer altında sağpencerede boşbir yere sağ tıklayarak
Yeni(New)-Dword Değeri seçilerek NoDesktop olarak isimlendiriniz. “Değer Verisi”
kısmına 1 verilip Windows kapatılıp tekrar açılır. Artık masa üstüne simge bıraksanız dahi
görünmez olur. Masaüstünü tekrar geri getirmek istersek değer verisi kısmına 0 (sıfır)
verirsiniz.

Başlat menüsündeki bilgisayarıkapat seçeneğini kaldırmak

Windows’u ve pencereleri kapatmanın kısa yol tuşu ALT+F4 tuşudur. Fakat bu da
işlemez. C:\ Windows dizininde bulunan “Exit to DOS” dosyasınıçalıştırıp DOS’tan
kapatabilirsiniz. Bunun için masaüstünü boşaltmak kısmındaki yolu takip edip Dword
Değerini NoClose olarak isimlendirerek “Değer Verisi” kısmına 1 giriniz ve yine işlemi geri
getirmek isterseniz değer verisi kısmına 0 (sıfır) veriniz. Windows’u kapatamadan başlat
menüsünden “Oturumu Kapat” seçeneğini seçerseniz karşınıza mesaj kutusu çıkar.
Windows’u yeniden başlatırsanız “BilgisayarıKapat” kısmının gittiğini görebilirsiniz.

Başlat Menüsündeki Bul Seçeneğini Kaldırmak:

Bunun için masaüstünü boşaltmak kısmındaki yolu takip edip Dword Değerini
NoFind olarak isimlendirerek. “Değer Verisi” kısmına 1 gireriz ve yine işlemi geri getirmek
isterseniz değer verisi kısmına 0 (sıfır) veriniz.

Başlat menüsündeki çalıştır seçeneğini kaldırmak

Bunun için masaüstünü boşaltmak kısmındaki yolu takip edip Dword değerini NoRun
olarak isimlendirerek “Değer Verisi” kısmına 1 giriniz ve yine işlemi geri getirmek isterseniz
değer verisi kısmına 0 (sıfır) veriniz.

Menülerin hızlıaçılmasınısağlamak

HKEY_CURRENT_USER \ ControlPanel \ Desktop tuşu seçilerek sağbölmedeki
MenuShowDelay adlıdize değeri bulunarak (yoksa Yeni-Dize değeri ile oluşturulur.) bu
dize değerini 0 ile 10 arasıbir sayıyla değiştiriniz. Windows’u tekrar açtığınızda menüler
hızlanacaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

1. Bilgisayarınızı başlatma kipi moddunda

açınız.

İşletim sisteminizin başlatma kipleri

nelerdir? Not alınız.

2. İşletim sisteminizde yüklü olan sistem

araçlarınıaçarak uygulayınız.
 Olay görüntüleyici çalıştırınız
 Kayıt defteri tarama komutunu

çalıştırınız.
 Disk birleştirme işlemini

gerçekleştiriniz.
 Sistem düzenleme programını

çalıştırınız.
 Disk tarama işlemini

gerçekleştiriniz.

Sistem araçlarınıne için kullanılır,

görevleri nelerdir?

3. Aygıt yöneticisini çalıştırınız.

Bilgisayarınızdaki aygıt yöneticisindeki
donanım listesini inceleyiniz. Çakışan
ya da tanınmamışdonanımlarıvarsa
düzeltiniz.

4. İşletim sisteminizde yüklü olan sistem

düzenleyicisini açarak uygulayınız.
 Sistem düzenleyicisini açınız.
 Grup politikaları düzenleyicisi

programınıbilgisayarınıza yükleyin
ve çalıştırınız.

İşletim sisteminizde yüklü olan sistem
düzenleyicisini öğretmeniniz
gözetiminde açarak uygulayınız.

5. Kayıt defteri uygulamasınıçalıştırınız.
Registry uygulamasını öğretmeniniz
gözetiminde açınız. Yanlışuygulamalar
sisteminize zarar verebilir.

UYGULAMA FAALİYETİ



40

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem aracıdeğildir?
A ) Scanreg
B ) Defrag
C ) Scandisk
D ) Registry

2. Aşağıdakilerden hangisi Registry dosyalarıdır?
A ) Config.sys-Boot.ini
B ) Config.sys-System.ini
C ) User.dat-System.dat
D ) Autoexec.bat-Setupx.dll

3. Windows 98'de başlatma kipleri ekrana gelmesi için klavyeden hangi tuşa basılır?
A ) F1
B ) F3
C ) F6
D ) F8

4. Bilgisayarda yüklü olan bütün donanımın listesi aşağıdakilerden hangisinde görülür?
A ) Başarım
B ) Aygıt yöneticisi
C ) Genel
D ) Sanal bellek

5. Aşağıdakilerden hangisi diski hatalara karşıtarar?
A ) Poledit
B ) Defrag
C ) Scandisk
D ) Sysedit

6. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kullandığıtüm bilgilerin sakladığıbir veri
tabanıdır?
A ) Registry
B ) Poledit
C ) Defrag
D ) Event viewer

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Aşağıdakilerden hangisi Sistemde herhangi bir hata oluştuğunda sistemin o anki
durumunu alan tanıaracıdır?
A ) Poledit
B ) DrWatson
C ) Event viewer
D ) Msconfig

8. Aşağıdakilerden hangisi Event Viewer’da ki kayıt alanıdeğildir?
A ) Başarım
B ) Uygulama
C ) Güvenlik
D ) İstem

9. Aşağıdakilerden hangisi takas dosyasıdır?
A ) Config.sys
B ) Win.ini
C ) Win386.swp
D ) System.ini

10. Aşağıdakilerden hangisi Autoexec.bat, config.sys, win.ini dosyalarına ulaşmayı
sağlar?
A ) Scandisk
B ) Scanreg
C ) Defrag
D ) Sysedit

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulara verdiğiniz cevaplarımodül sonundaki cevap anahtarıyla
karşılaştırınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızıbelirleyiniz. Yanlış
cevaplandırdığınız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyiniz, öğrenmeye çalışınız. İnternet
veya çeşitli ders kitaplarından faydalanınız. Öğrenme faaliyeti ile ilgili olarak
öğretmenlerinizden yardım alınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

İşletim sistemi sorunlarıhakkında bilgi sahibi olacak, Windows NT/2000 ailesinde
sorun giderebilecek ve Windows NT/ 2000 ailesini eksiksiz tanıyabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Windows 2000’nin başlatma kipleri nelerdir? Araştırınız.
 Windows 2000’nin kurtarma konsolunda bulunan komutlarıaraştırınız.

Araştırma sonuçlarınıve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. WİNDOWS NT/2000 AİLESİNDE SORUN
GİDERME

2.1. Windows Nt/2000 Kurulum Sorunları

2.1.1. Kurulum İçin Gerekli Minimum Donanım İhtiyaçları

Windows 2000 platformunun yapabileceklerini anlamak için en uygun Windows 2000
platformunun seçilmesi gerekir.

Windows 2000 ailesi dört değişik sürümle çıktı.

Bunlar:
 Windows 2000 Professional

 Windows 2000 Server (Normal Server)

 Windows 2000 Advanced Server (İleri Server)

 Windows 2000 Datacenter Server (VeritabanıMerkezi Server)

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Windows 2000 Professional

Microsoft, Windows 2000 Professional'ıNT Workstation 4.0' ın bir sonraki sürümü
olarak geliştirilmiştir; ancak, Windows98 yine ev kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemi
olma durumunu korumaktadır. Windows98 aynızamanda, yeterince RAM’ıolmayan veya
Win2K Pro (Windows 2000 Professional)'yu çalıştırmak için yeterince hızlıbir işlemciye
sahip olmayan makineler kullanan işyeri masaüstü bilgisayar kullanıcılarıiçin de en iyi
seçenektir. Kısaca Windows 2000 Pro NT Workstation 4.0’ın gelişmişhalidir.

Windows 2000/Server/Advanced Server/ Data Center Professional kurulum için gerekli
minimum donanım ihtiyaçları:

 İşlemci: Pentium 166 ya da daha yüksek (veya dengi)

 Bellek: 64 MB RAM ya da daha yüksek (Önerilen 64)

 Sabit Disk: 700-800 MB boşalanla yaklaşık 1 GB sabit disk

 Network Ağ: Network adaptörü (Network kartı)

 Ekran Kartı: VGA veya daha iyi bir video kartıdır.

 Diğer: CD-ROM 12X ya da daha hızlı, fare ve klavye

Bu konfigürasyondan daha düşük sistemlere eski sunucu işletim sistemi olan NT
kurulmasıönerilir.

Windows 2000 Server (Normal Server)

Windows 2000 Professional ile gelen bütün yenilikleri kapsamaktadır. Network
yönetimi için çok sayıda servise sahiptir. File (Dosya), print (yazdır), application (uygulama)
ve Web sunucusu (server) olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Windows 2000 Server işletim sisteminin en önemli özelliği Active Directory
servisidir. Active Directory, Windows 2000 ağıiçinde bir servistir. Bu servis özellikle
kullanıcıve grupların oluşturulmasında ve sunucu temelli bir network yaratılıp yönetilmesini
sağlar.

Network kaynaklarına erişmek ve onlarıyönetmek Active Directory Servisinin
arabirimi olan programlar aracılığıyla yapılır. Windows 2000 Active Directory servisi,
sistem konfigürasyonu, kullanıcıdüzenlemeleri, uygulamalar hakkında bilgi saklar. Policy
düzenlemeleriyle birlikte sistem yöneticileri kullanıcıların masaüstlerini (Dağıtım masaüstü
yönetimi), ağservislerini ve yazılımlarını(Uygulamaları) merkezi olarak bir noktadan
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Windows 2000 Advanced Server (İleri Server)

Windows 2000 Server ile gelen bütün özellikleri kapsamanın yanısıra gelişmiş
bellek yönetimi ve clustering (Kümeleme) gibi teknolojilere sahiptir. Windows 2000
Advanced Server büyük ağlarıyönetmek için geliştirilmiştir.

Clustering (Kümeleme) ağ üzerindeki sunucularıbirbirine bağlayarak
sistemin (Disk kaynaklarıve uygulamalar) kesintisiz olarak kullanılmasınısağlar.

Windows 2000 Datacenter Server (VeritabanıMerkezi Server)

Windows 2000 Server ve Advanced Server ile gelen bütün özellikleri kapsamanın
yanısıra gelişmişve büyük kapasiteli bellek yönetimi ve daha fazla işlemci desteği gibi
teknolojilere sahiptir.

Windows 2000 Datacenter Server büyük database uygulamalarıiçin geliştirilmiştir.
Datacenter Server 32 işlemci ve 64 GB ana belleği (Maksimum) destekler.

Not: Windows 2000’i kurmadan önce HCL listesine bakmaktır. HCL (Hardware
Compatibility List) Microsoft tarafından desteklenen aygıt listesini içerir. HCL listesinin en
son şeklini bulmak için www.micrososft.com/hwtest/hcl adresine bakabilirsiniz.

Windows NT: Ağişletim sistemidir. Buna göre birbirine belli konfigürasyona göre
birçok donanım birimi, yazılım ve kablo bağlantılarınıiçeren, birbirleriyle haberleşmeyi
sağlayabilen, veri alışverişini ve paylaşılmasınıkolaylaştıran bilgisayarlar topluluğudur.
Windows NT’de Microsoft firmasının çıkardığıbu şekildeki ağişletim sistemidir.

Window NT’nin; Windows NT 3.1, Windows NT 3.5, Windows NT 3.51, Windows
NT 4.0 ve Windows NT 5.0 versiyonlarıbulunmaktadır.

Windows Nt işletim sisteminin iki türü vardır. NT Server ve NT Workstation olup 32-
bit işletim sistemidir.

NT Server: NT Server önemli görevleri yürüten güçlü bir ağişletim sistemidir. NT
Server ağyönetiminde gereksinim duyulan yardımcıve yönetici programlara sahiptir. NT
Server işletim sisteminin en önemli özelliği istemci/sunucu (Client/Server) işletim biçimidir.

Not: Sabit disk gereksinimi ayrıca partition (sistem bölümlerinde) kullanılan sektör
büyüklüğüne de bağlıdır. NT Server, 16 K’lık cluster için 120 MB’lık sabit disk alanına
gereksinim duyarken, 32 K’lık cluster da 200 MB disk alanına gereksinim duyulur.

NT Workstation: NT Workstation, Windows for Workgroups’un yapabildiklerini
içerir. Yerel güvenliğe sahiptir. NT Workstation tek başına güçlü bir işletim sistemi olarak
kullanılabildiği gibi, eşler arası(peer-to-peer) ağolarak da kullanılır. NT Workstation aynı
zamanda NT Server’ın bir işistasyonu olarak da kullanılır.
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2.2. Windows Nt/2000 Versiyon Yükseltme Sorunları

2.2.1. Versiyon Yükseltme İçin Minimum Donanım İhtiyaçları

Windows 9x, Windows NT Workstation gibi Client Windows işletim
sistemleri de Windows 2000’e terfi ettirilebilir. Ancak bu terfi işleminde
öncelikle donanım yeterliliğinin sağlanmasıgerekir. Terfi işlemine önce
donanımdan yana bir problemin olmamasıkontrol edilmelidir. Windows
2000 Server ve Windows 2000 Professional için gerekli olan minimum
donanım gereksinimişu şekildedir.

 İşlemci: Pentium 166 ya da daha yüksek (veya dengi)

 Bellek: 32 MB RAM ya da daha yüksek (Önerilen 64) Professional için 64 MB
RAM ya da daha yüksek (Önerilen 128) Server ve Advanced Server için

 Sabit Disk: 700-800 MB boşalanla yaklaşık 1-2 GB sabit disk

 Network Ağ: Network adaptörü (Network kartı)

 Ekran Kartı: VGA veya daha iyi bir video kartıdır.

 Diğer: CD-ROM 12X ya da daha hızlı, fare ve klavye

2.3. Windows 2000 Balatma Kipleri

Bilgisayar açılırken Windows işletim sistemi seçmenizi istediğinde klavyede F8’e
basarak aşağı-yukarıok tuşlarınıkullanarak, başlatmak istediğiniz kip türünü seçiniz.
Başlatma kiplerinde USB desteğinin olamadığınıunutmayınız. Mouse veya klavye gibi USB
destekli aygıtlar varsa devre dışıkalır. Başlatma kip türleri ve bu kiplerde neler yapılabilir?
İnceleyelim.

Temel Güvenli Kip (Safe Mode): Bilgisayarı, Mouse, ekran kartı, sabit diskler ve
varsayılan temel sistem aygıt sürücüleri ile başlatmasınısağlar. Ağbağlantısıdevre dışı
bırakılır. Grafik kartı, en temel VGA işleviyle kullanılacağıiçin, Windows’u işleyemez hale
getirmişolmasımuhtemel SVGA sürücü ve onun eklentileri çalıştırmayacaktır.

Genellikle bozuk sürücüler yüklendiğinde sistemi güvenli kipte açarak bu sürücüyü
kaldırabilirsiniz. Sürücüyü kaldırmanız ve problemi gidermenizden sonra sistem normal
biçimde açılmalıdır.

AğDesteği ile Güvenli Kip (Safe Mode with Networking): Temel güvenli kipin
özelliklerine sadece ağbağlantısıeklenir. Bu, özellikle sistem yedeğinin ağsürücüsünde
olduğu durumlarda ve sorunun ağ kartından veya ağ kartı sürücüsünden
kaynaklanmadığından eminseniz başvuracağınız bir güvenli kip türüdür. Bu durumda da
sisteminizi başlattıktan sonra Emergency Repair Disk (Acil Onarım Disketi) ile sistem
dosyalarınızıonarmalısınız.
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Safe Mode with Command Prompt (Komut İstemi ile Güvenli Kip): Bu seçenek
istediğiniz komut satırıçalıştırmanızısağlayacak biçimde sistem komut satırınıaçmanızı
sağlar. Temel güvenli kipin özellikleri ile aynıdır. Ancak ondan farklıWindows’un
masaüstü, görev çubuğu ve Başlat menüsü gibi özelikleri devre dışıbırakılmışhalidir. Kimi
zaman soruna yol açan sürücü veya bir diğer program, Windows’un masaüstü devreye
girdiği zaman çalışır. Sorunu bulabilmek için .ini ve diğer ayar dosyalarının masaüstü
yokken, bilinen DOS komut istemcisi ile karşıkarşıya çözülebilir. Windows’un sadece
komut istemcisi ile açılması halinde, Edit (edit.com) kelime işlem programını
kullanabilirsiniz.

Enable Boot Logging (Önyükleme Günlüğünü Etkinleştir): Windows 2000’de
karşılaştığımız sorunların yüzde 80-90’ı, sürücü ve Servis’lerden kaynaklanır. Bu sorunlar
Windows açılırken başlar. Windows açılırken karşılaştığısorunların çoğu zaman farkındadır
ve bunlarıkaydeder. Winnt dizininde bulunan “NTBTLOG. TXT” adlıbu açılışdosyasında,
yüklenen bütün sürücü dosyalarının yüklenişsırasına göre adıve yükleme işleminin sonucu
yer alır. Okumasıve sonuç çıkartmasıoldukça kolay olan bu dosyada yüklenen
yüklenemeyen bütün .sys ve .dll dosyalarının adlarıgörülür.

Windows’ta karşılaştığınız sorunun türüne veya bu sorunun hangi program çalışırken
çıktığına veya hangi aracıilgilendirdiğine göre bu listede sorumlunun hangi dizinde
bulunduğunu bulmak mümkün olabilir. Bazen Windows’un çökmesi sırasında çıkan ve
anlamsız bilgilerle dolu gibi görünen ekranlarda sorunun hangi sürücüden veya programdan
kaynaklandığıyazılıolur. Bu ismi, açılışkaydında arayabilirsiniz. Şayet sorun Windows ile
ilgili değilse, yani söz konusu sürücü ve başka bir programa aitse, sadece o programıkaldırıp
yeniden kurmak mümkündür veya program sahibinin varsa Internet sitesinde yeni sürücü
bulunup bulunmadığına bakılabilir.

VGA kipini etkinleştir (Enable VGA Mode): Ekran kartı, ekran kartının eksik,
yanlışveya bozulmuşsürücülerinden dolayıWindows yüklenirken donabilir. Windows
2000’in logosu görüldükten sonra logo silinip yerine masaüstü geleceği sırada ekran
kararıyorsa Bilgisayar ve sistem çökmemişgibi duruyor; ama ekran siyah olduğu için hiç bir
şey yapılmıyorsa bu, tam VGA kipinde Güvenli Kip ile çözülecek bir sorundur. Bunun gibi
sorunun grafik kartından ve sürücüsünden olduğunu tahmin ediyorsanız sistemi VGA
kipinde çalıştırıp, sürücüleri yeniden yüklemeniz gerekir.

Last Known Good Configuration (En Son İyi Yapılandırma): Windows’un son
sağlam oturumunda kapanırken yaptığıRegistry kayıtlarına bakılarak, bütün sistem dosyaları
o şekle getirilir. Sorun son başarılıoturumdan sonraki başarısız oturumlar sırasında bir
sürücünün silinmesi veya bozulmasıgibi bir sebepten kaynaklanıyorsa, bu yöntemle sorun
çözülmüşolmaz. Ama kimi zaman yeni bir donanımın sürücüsünün devreden çıkartılması
veya Windows’un yeni sürücüyü değil de eskisini yüklemesi sorunu çözebilir.

Directory Service Restore Mode (Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Kipi): Sadece
Windows 2000 Server’da geçerlidir; 2000 Profesyonel’de uygulanmaz. Windows 2000
Server, SYSVOL rehber hizmetleri ile Active Directory Directory Service’i etki alanı
(Domain) denetleyicisi olan bilgisayarda eski yeniden düzenler.
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Debugging Mode (Hata Ayıklama Kipi): Windows 2000’i açılırken karşılaştığı
bütün hata mesajlarınıseri kapısından yapılacak bağlantıile bir diğer bilgisayara
göndermeye zorlar.

Normal Boot (Boot Normaly): Windows 2000’in bütün başlangıç dosyalarınıve
rgistry’sini yüklemesini sağlar.

2.4. Windows 2000 Kurtarma Konsolu

Windows Kurtarma Konsolu, düzgün başlamadığında veya hiç başlamadığında
Windows tabanlıbilgisayarınızıkurtarmanıza yardımcıolmak amacıyla tasarlanmıştır.

Windows Kurtarma Konsolu'nu kullandığınızda, Windows grafiksel kullanıcı
arabirimini başlatmadan NTFS, FAT ve FAT32 birimlerine sınırlıerişim elde edebilirsiniz.

Windows Kurtarma Konsolu'nda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 İşletim sistemi dosyalarınıve klasörlerini kullanma, kopyalama, yeniden

adlandırma veya değiştirme

 Bilgisayarınızı bir sonraki başlatmanızda hizmet veya aygıt başlatmayı

etkinleştirme veya devre dışıbırakma

 Dosya sistemi önyükleme kesimini veya Ana Önyükleme Kaydını(MBR) onarma

 Sürücülerde bölümler oluşturma ve bunlarıbiçimlendirme

Not: Yalnızca yönetici Windows Kurtarma Konsolu'na erişebilir, böylece kimliği
doğrulanmamış(Yetkisiz kullanıcılar) kullanıcılar herhangi bir NTFS birimini kullanamaz.

Windows Kurtarma Konsolu'nu başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanabilirsiniz

BilgisayarınızıWindows Kur disketleri veya Windows CD-ROM'u yardımıyla
başlatınız. "Kur'a HoşGeldiniz" ekranında, onarmak için F10 tuşuna veya R tuşuna basınız
ve ardından Windows Kurtarma Konsolu'nu başlatmak üzere C tuşuna basınız (yalnızca
Windows 2000). Onarmak istediğiniz Windows yüklemesinin numarasınıseçiniz ve yönetici
parolasınıyazınız. Yönetici parolasıyoksa yalnızca ENTER tuşuna basınız.

Winnt32.exe aracını/cmdcons anahtarıyla kullanarak Windows Kurtarma Konsolu'nu
Windows Başlangıç klasörüne ekleyiniz. Bu yordam Cmdcons klasörünü ve dosyalarını
depolamak için sistem bölümünde yaklaşık 7 MB boşsabit disk alanıgerektirir.
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Komut Konsolu'nu Kullanma

Windows Kurtarma Konsolu'nu başlattıktan sonra, aşağıdaki iletiyi alırsınız:

Windows NT(TM) Önyükleme Konsolu Komut Yorumlayıcısı.

Bu, yalnızca gelişmişkullanıcılar için bir sistem kurtarma yardımcıprogramı
olarak amaçlanmışkısıtlıişleve sahip bir komut istemidir. Bu yardımcıprogramın
yanlış kullanılması, Windows'u yeniden yüklemenizi gerektirebilecek sistem

genelinde ciddi sorunlara neden olabilir. Komut isteminden çıkmak ve sistemi yeniden ön
yüklemek için 'exit' yazınız.

1:C:\WINNT

Hangi Windows yüklemesinde oturum açmak istiyorsunuz (Çıkmak için Enter)?

İlgili Windows yüklemesi numarasınıgirdikten sonra Administrator hesabıparolasını
giriniz. Üç defa yanlışparola girerseniz Windows Kurtarma Konsolu çıkar. Ayrıca, SAM
veritabanıkayıp veya bozuksa, kimlik doğrulamanız düzgün yapılamayacağıiçin Windows
Kurtarma Konsolu'nu kullanamazsınız. Parolanızıgirdikten ve Windows Kurtarma Konsolu
başladıktan sonra, bilgisayarınızıyeniden başlatmak için exit yazınız.

Windows Kurtarma Konsolu'nun Kısıtlamalarıve Sınırlamaları

Windows Kurtarma Konsolu'nu kullandığınızda yalnızca aşağıdaki öğeleri
kullanabilirsiniz:

 Kök klasörü

 O anda oturum açmışolduğunuz Windows yüklemesinin %SystemRoot%
klasörü ve alt klasörleri

 Cmdcons klasörü

 CD-ROM veya DVD-ROM gibi çıkarılabilir ortam sürücüleri

Diğer klasörlere erişmeye çalışırsanız "Erişim Reddedildi" hata iletisini alırsınız.
Ayrıca, Windows Kurtarma Konsolu'nu kullanırken, yerel sabit diskten diskete
dosya kopyalayamazsınız. Disketten veya CD-ROM'dan sabit diske ve bir sabit

diskten diğerine dosya kopyalayabilirsiniz.

2.4.1. Cmdcons Komutu

/cmdcons x86 tabanlıbir bilgisayarda Kurtarma Konsolu'nu başlangıç seçeneği olarak
yükler. Kurtarma Konsolu, hizmetleri başlatma, durdurma ve yerel sürücüye (NTFS dosya
sistemi kullanılarak biçimlendirilen sürücüler de içinde olmak üzere) erişme gibi görevleri
gerçekleştirmenizi sağlayan bir komut satırıarabirimidir. /cmdcons seçeneğini yalnızca
normal Kur işlemi tamamlandıktan sonra kullanabilirsiniz.
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/cmdcons parametresini Winnt32 komutu kullanımı

winnt32 [/cmdcons]

Winnt32: Windows XP'yi kurar veya yükseltir. Winnt32 komutunu, Windows
95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000 veya
Windows XP çalıştıran bir bilgisayarda komut isteminde çalıştırabilirsiniz.

2.4.2. Fixmbr Komutu

Önyükleme diskinin ana önyükleme (Bilgisayarıön yükleme işlemini
başlatan, bir sabit diskteki ilk kesim) kaydınıonarır. Fixmbr komutunu
çalıştırabilmek için Kurtarma Konsolu’nu kullanmanız gerekir.

Komut söz dizimi

fixmbr [ aygıt_adı]

Komut söz diziminde, aygıt adıyeni MBR'yi (Ana önyükleme kaydı) gerektiren aygıtı
belirten isteğe bağlıbir aygıt adıdır. Bu komutu, bir virüs MBR'ye (Ana ön yükleme kaydı)
zarar vermişse ve Windows başlatılamıyorsa kullanınız.

Örnek : fixmbr \device\harddisk2

Belirtilen aygıta yeni bir ana ön yükleme kaydıyazar.

Bir virüs varsa veya donanım sorunu oluşmuşsa bu komut bölüm tablolarınıza zarar
verebilir. Bu komutu kullanırsanız erişilemez bölümler oluşturabilirsiniz. Bu komutu
çalıştırmadan önce virüsten koruma yazılımınıçalıştırınız. Aygıt adınımap

komutunun çıkışından alabilirsiniz. Aygıt adıbelirtmezseniz, ön yükleme aygıtının MBR'si
onarılır.

Fixmbr komutu geçersiz veya standart dışıbir bölüm tablosu imzasıalgılarsa, fixmbr
komutu MBR'yi yeniden yazmadan önce sizden izin ister. Fixmbr komutu yalnızca x86 (32
bitlik Intel işlemci mimarisine sahip veya bu mimariye öykünen mikro işlemcileri belirtir.)
tabanlıbilgisayarlarda desteklenir.

2.4.3. Fixboot Komutu

Sistem bölümüne yeni bir bölüm önyükleme kesimi (Sabit disk bölümünün, diskin
dosya sistemi hakkındaki bilgileri ve Windows işletim sistemini yükleyen kısa bir makine
dili programınıiçeren parçası) yazar. Fixboot komutunu çalıştırabilmek için kurtarma
konsolunu kullanmanız gerekir.
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Komut söz dizimi

Fixboot [sürücü]

Sürücü: Ön yükleme kesiminin yazılacağısürücü. Bu parametre, oturum açtığınız
sistem bölümü olan, varsayılan sürücüyü değiştirir.
Örnek:

Fixboot D:

D: sürücüsündeki sistem bölümüne yeni bir bölüm önyükleme kesimi yazar.

Fixboot komutunu parametre belirtmeden kullanırsanız, oturum açtığınız sistem
bölümüne yeni bir bölüm önyükleme kesimi yazılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

1. Windows 2000 yüklü bilgisayarınızı
çalıştırınız.

Bilgisayarınızdaki Windows 2000’nin
versiyonunu öğreniniz.

2. Windows 2000 yüklü bilgisayarınızı
başlatma kipi moddunda açınız.

Windows 2000 yüklü sisteminizin
başlatma kipleri nelerdir? Not alınız.
Windows 9x işletim sisteminin başlatma
kipleriyle karşılatırınız.

3. Windows 2000 yüklü bilgisayarınıza takılı
donanım özeliklerini gösteren bilgisayarım
özellikler penceresini açınız.
Bilgisayarınızdaki donanım aygıtlarını
inceleyiniz.

Sisteminizde bulunan aygıtlar listesini
Windows 2000 için gerekli olan minimum
donanım ihtiyaçlarıile karşılatırınız.

4. BilgisayarınızıWindows Kur disketleri
veya Windows CD-ROM'u yardımıyla
başlatınız. "Kur'a HoşGeldiniz" ekranında,
onarmak için F10 tuşuna veya R tuşuna
basınız ve ardından Windows Kurtarma
Konsolu'nu başlatmak üzere C tuşuna
basınız. Onarmak istediğiniz Windows
yüklemesinin numarasını seçiniz ve
yönetici parolasını yazınız. Yönetici
parolasıyoksa yalnızca ENTER tuşuna
basınız.

Öğretmeniniz gözetiminde kurtarma
konsolu komutlarınıkullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ön yükleme diskinin ana önyükleme kaydınıonarır?
A ) Fixmbr
B ) Fixboot
C ) Cmdcons
D ) Winnt

2. Aşağıdakilerden Sistem bölümüne yeni bir bölüm ön yükleme kesimi yazar?
A ) Map
B ) Winnt32
C ) Fixmbr
D ) Fixboot

3. Windows 2000‘de başlatma konsolunu başlatmak için klavyeden hangi tuşa basılır?
A ) A
B ) C
C ) E
D ) F

4. Aşağıdakilerden hangisi Windows 2000’nin ev kullanıcılarıiçin ideal bir sürümüdür?
A ) Windows 2000 Datacenter
B ) Windows 2000 Server
C ) Windows 2000 Advanced
D ) Windows 2000 Professional

5. Aşağıdakilerden hangisi Windows 2000 Kurtarma Konsolu’nu başlangıç seçeneği
olarak yükler?
A ) Fixboot
B ) Fixmbr
C ) Cmdcons
D ) Map

6. Cmdcons klasörünü ve dosyalarınıdepolamak için sistem bölümünde yaklaşık kaç
MB boşalan gerektirir?
A ) 7 MB
B ) 4 MB
C ) 2 MB
D ) 1 MB

DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulara verdiğiniz cevaplarımodül sonundaki cevap anahtarıyla

karşılaştırınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızıbelirleyiniz. Yanlış
cevaplandırdığınız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyiniz, öğrenmeye çalışınız. İnternet
veya çeşitli ders kitaplarından faydalanınız. Öğrenme faaliyeti ile ilgili olarak
öğretmenlerinizden yardım alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



53

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

İşletim sistemi sorunlarıhakkında bilgi sahibi olacak, Windows XP ailesinde sorun
giderebilecek ve Windows XP ailesini eksiksiz tanıyabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Kullandığınız bilgisayarlardaki Tak-ve-çalıştır olmayan donanımlarıaraştırınız.

 Windows XP için gerekli olan minimum donanım gereksinimi nelerdir?

Araştırınız.

 Windows XP’nin başlatma kipleri nelerdir? Araştırınız.

 Windows XP Kurtarma Konsolu'nda bulunan komutlarıaraştırınız.

 Windows XP’de Görev Yöneticisi'nin amacınıaraştırınız.

Araştırma sonuçlarınıve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. WİNDOWS XP AİLESİNDE SORUN
GİDERME

3.1. Windows Xp Kurulum Sorunları

3.1.1. Plug and Play (Tak-ve-Çalıştır) Olmayan Donanımlar

Plug and Play (Tak-ve-Çalıştır) olmayan donanımların kullanılabilmesi için önce
donanım ayarlarının el ile yapılandırılmasıgereken, yazıcı, modem, tarayıcı, TV kartıveya
oyun kumandasıgibi bir aygıtıbilgisayara bağlamak gerekir. Üreticiler PnP olmayan
aygıtların üretmeyi bırakıp PnP aygıtlar ürettikleri için PnP olmayan aygıtlar giderek daha az
bulunmaktadır. PnP olmayan aygıtlar genellikle eski donanım parçalarıdır.

Bilgisayara yeni bir donanım takıldığında veya Windows sıfırdan kurulduğunda

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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sisteme takılıdonanım parçalarının bir kısmınıWindows otomatik olarak tanımadıysa veya
yanlıştanıdıysa Denetim masasına giderek Yeni Donanım Ekle Simgesi kullanınız. Ekrana
gelen yönergeleri takip ederek donanımıWindows’a tanıtınız.

Sisteme takılan yeni donanım parçasıPnP uyumlu ise Windows açılırken bunu
görecektir. Windows ihtiyaç duyuyorsa bu donanıma ait driver (sürücü) disketini ya da
CD’sini isteyecektir. Günümüzde bilgisayara takılan parçaların çoğu PnP olduğundan, parça,
bilgisayara takılıp bilgisayar açıldığında, yeni donanım bulundu mesajıgelir. Bilgisayar
yeni takılan bir aygıtın yazılımınıyükleyebilmesi için bu aygıtın disketini veya CD’sini CD
sürücüye yerleştirmeyi isteyecektir.

Sisteme takılan yeni donanım parçasıPnP olmayan donanım parçasıise; yani
Windows otomatik olarak tanımadıysa yapılmasıgereken iki yol vardır. Birincisi donanımla
birlikte gelen CD veya Diskete bulunan Setup veya Install programlarıçalıştırılır. İkincisi
Denetim Masasında bulunan Yeni Donanım Ekle Simgesi yardımıyla tanıtılır.

Not: Tak-ve-çalıştır (Plug-and-Play) kısaca PnP denir.

Yeni Donanım Ekle Simgesi yardımıyla donanım tanıtma

Öncelikle donanım parçasısisteme takıldığıkabul edilerek aşağıdaki işlemler
sırasıyla yapılır.

 Başlat, Denetim Masasına tıklayınız.
 Donanım Ekle simgesine çift tıklayınız.
 Şekil 3.1’de gelen pencerede ileri düğmesine ve tekrar ileri düğmesine

tıklayınız.

,

Şekil 3.1: Donanım ekleme sihirbazıbaşlangıç penceresi

 Donanımıbulamayınca, ekrana Şekil 3.2’deki pencere gelecektir. Burada iki
seçenekten birini belirleyebilirsiniz. Donanım bilgisayarınıza bağlıveya
değildir. Evet, Donanımızaten bağladım seçeneği seçili iken ileri düğmesine
basınız.
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Şekil 3.2: Donanım ekleme sihirbazıseçenek seçme penceresi

 Şekil 3.3’te görülen pencerede tanıtmak istediğiniz donanım türünü tıklayınız.
Ekleyeceğiniz donanım türü burada yoksa ok tuşu ile en alttaki Yeni Donanım
aygıtıekle seçeneğini tıklayınız.

Şekil 3.3: Yüklü donanım listesi

 İleri düğmesine basınız.
 Şekil 3.4’ te görülen pencerede donanımıotomatik yükleyebilir veya kendiniz

tanımlayabilirsiniz.
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Şekil 3.4: Donanım ekleme sihirbazıyönlendirme penceresi

Bu iki işlem de aşağıdaki başlıklarda anlatılmaktadır:

a) Yeni donanım arayıp otomatik olarak yükle

Windows’un kendisinin donanım arayıp otomatik bulmasını isteyebilirsiniz.
Bilgisayar, ek aygıtlar için sinyal göndererek, takılıolan ek aygıtların olup olmadığını
araştırır.

 Bunun için ileri düğmesini tıklayınız. Şekil 3.5’teki pencerede görüldüğü gibi
bilgisayar yeni donanım aramaktadır.

Şekil 3.5:Yeni donanım otomatik arama penceresi

 Yeni donanım bulunmayınca Şekil 3.6’daki pencere gelecektir. Burada ileri
düğmesine, tıklayarak, kurmak istediğiniz donanım türünü kendiniz
belirleyebilirsiniz.
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Şekil 3.6:Yeni donanım arama sonucu penceresi

Yeni donanım bulunduğunda ise donanımın yazılımıda yüklenmişolur.

 Başka aygıt yazılımıyüklemek için, ikinci seçeneği seçip ileri düğmesine

tıklayınız.

 İşlem bitti ise "Evet, AygıtlarıYüklemeyi Bitirdim" seçeneğine ve ileri düğmesine

tıklayınız.

 Şekil 3.7’deki belirtilen pencereden ise Son düğmesine tıklayarak işlemi bitiriniz.

b) Listeden seçeceğim donanımıyükle

 Listeden seçeceğim donanımıyükle seçeneğine tıkladıktan sonra ileri düğmesine
basınız. Aşağıdaki pencere gelecektir.

Şekil 3.7: Donanım listeden seçme penceresi

 Burada örneğin, görüntü kartınıyüklemek için Ekran bağdaştırıcılar seçeneğine
tıklayıp ileri düğmesine tıklayınız.

 Şekil 3.8’deki pencere gelince de, ekran kartının markasını(üretici) ve modelini
seçiniz.
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Şekil 3.8: Donanım ait üretici ve model seçme penceresi

 Eğer bu aygıtın (Ekran kartının) orijinal CD’si varsa, Disketi Var düğmesine
tıklayınız.

 Gelen pencerede Gözat düğmesine tıklayınız. İlgili driver'i (Sürücüyü) yükleyiniz.

3.2. Windows Xp Versiyon Yükseltme Sorunları

Microsoft firmasının en son sürümü olan Windows XP Home ve Professional olmak
üzere iki sürüm halinde piyasaya sürüldü. Home Edition kişisel PC kullanıcılarıProfessional
Edition ise tamamen işletmelere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Amaçlar farklıolunca bu iki işletim sisteminin farklılıklarıda ortaya çıkıyor.
Professional Edition’da Home Edition’a ek olarak çok işlemci desteği, özel girişkontrolü,
kullanıcıgrubu yönetimi, geliştirilmişağimkânlarısıralanabilir.

3.2.1. Kurulum İçin Gerekli Minimum Donanım İhtiyaçları

Windows XP Professional’ıve Windows XP Home Edition kullanabilmeniz için
minimum aşağıdaki donanım gereklidir

 İşlemci: 300 MHz veya üstü işlemciye sahip PC önerilir; minimum 233 MHz
gerekir (tek veya çift işlemcili sistem); Intel Pentium/Celeron ailesi veya AMD
K6/Athlon/Duron ailesi veya uyumlu işlemci önerilir.
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 Bellek: 128 MB veya üstü RAM önerilir (Minimum 64MB desteklenmektedir;
performans düşebilir ve bazıözellikler kullanılmayabilir).

 Sabit disk: 1.5 GB kullanılabilir sabit disk alanı

 Ekran kartı: Super VGA (800 × 600) veya daha yüksek çözünürlüğe sahip video
bağdaştırıcısıve monitör

 Diğer: CD-ROM veya DVD sürücüsü, klavye ve Mouse veya uyumlu işaretçi
aygıtı

3.3. Windows Xp Başlatma Kipleri

Bilgisayar açılırken klavyeden F8 tuşuna basılır. Daha sonra
Windows gelişmişseçenekler menüsü gelir.

Hangi mod ile bilgisayarıaçmak istiyorsanız, aşağıveya yukarı
yön tuşlarıkullanılarak istenen mod üzerine gelerek enter tuşuna basınız.
Böylece bilgisayarıistediğiniz modda açmışolursunuz.

Windows Gelişmiş Seçenekler Menüsünde yer alan seçenekleri
sırasıyla açıklayalım

Güvenli Mod: Güvenli mod aşağıdaki nedenlerden birinin gerçekleşmesi durumunda
kullanılır.

 Windows’un çalışmasıdurumunda bir problem olduğu zaman ve yüklenmişolan
programlarısağlıklıolarak kaldırmak istediğinizde bu mod kullanılır. Örneğin, bir
tarayıcıyüklediniz ve bu tarayıcıistenen özelliklerde çalışmıyorsa bu tarayıcıcının
driver (sürücü) dosyalarınıkaldırarak (uninstall) yeniden yüklenmesi, bazen bir
çözüm olabilir. Bu durumda normal modda bilgisayar açılınca, sürücü dosyalarını
kaldırma (driver uninstall) yeterli olamayabilir. Bunun için, Güvenli Mod ile
bilgisayar açıldıktan sonra dosyalar kaldırılır ve normal modda yeniden yüklenir.

 Windows XP açılışında bir problem olup açılışgerçekleşmeyince bu mod
kullanılır. Örneğin, bilgisayar kilitlenince veya elektrikler kesilince, bir sonraki
açılışta Windows açılmayabilir. Bu durumda da açılışgüvenli modda gerçekleşir.
Ekran çözünürlülüğü ile ilgili ayarlar değiştirilince, bazen bu ayarlar Windows’un
çalışmasında sorun çıkarabilir. Bu durumda da açılışgüvenli modda yapılacaktır.

 Bilgisayara yüklü olan donanımlardan dolayıortaya çıkan çakışma sorunları
nedeniyle Windows’un sorunsuz çalışmamasıdurumunda bilgisayarda varsayılan
default (ayarlar) kavramıkullanılır. Bunun anlamı, önceden belirlenen standart
ayarlar demektir. Bilgisayar Güvenli Mod'da açıldığında, Windows XP işletim
sistemi var sayılan ayarlarıkullanır. Yani klavyenin çalışmasıiçin gereken sürücü
dosyaları, ekran kartıdriver (sürücü) dosyalarıve Windows XP işletim sistemi
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için gereken minimum sürücüler eklenir. Bu nedenle Windows’un bazı
fonksiyonlarıbu modda kullanılamaz. Örneğin; Ethernet kartı, CD sürücü ve
yazıcılar bu modda iken kullanılmaz.

 Güvenli modda iken ekranın her köşesinde, Güvenli mod yazısıgörülür. Bu
moddan çıkmak için bilgisayarıkapatıp yeniden açınız (Reset).

AğDesteği ile Güvenli Mod: Bilgisayarınızın Ağbağlantıları(Başka bilgisayarlara
bağlı) olmasıdurumunda, bu bilgisayarlara bağlanarak Güvenli Mod'da açılışıyapmak
amacıyla kullanılır.

Komut İstemiyle Güvenli Mod: Başlangıç dosyalarıolan Autoexec.bat ve Config.sys
dosyalarıçalıştırılmadan bilgisayarın açılmasısağlanır. Bu modda CD sürücüsü ve diğer
birimlerin yazılımlarıyüklenmediğinden bu aygıtlar çalışmaz. Açılışta Windows ekranı
yerine komut satırıgörüntülenir.

Ön Yükleme Kimliğini Etkinleştir: Güvenli mod açılışında yüklenen driver'lerin
(sürücü) ve hizmetlerin listesinin görüntülenebileceği bir açılışmodudur. Bu modda
oluşturulan listenin incelenmesi ile sistemde oluşan sorunun anlaşılmasıkolaylaşır.Bu liste,
ntbt.txt dosyasına kaydedilir. Dosyanın kaydedildiği dizin ise %windir% dizinidir.

VGA Modunu Etkinleştir: Ekran (Görüntü) kartının ayarlarında ortaya çıkan bir
sorun durumunda normal açılışta ekran görüntüsüne ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda
standart bir ekran kartısürücüsü yükleyerek bilgisayarıaçmak mümkündür. Standart bir
ekran sürücüsü yüklemek için bu mod kullanılır.

En Son İyi Yapılandırma <Çalışan en son ayarlarınız>: Windows en son sorunsuz
kapandığıayarlarıkayıt defterine kaydeder. Bundan sonra bir sürücü yüklenmesi gibi
nedenlerle bilgisayarın açılışında sorunlar ortaya çıkabilir. En son başarılıWindows açılış
ayarlarıile bilgisayarısorunsuz açmak için bu mod kullanılır.

Dizin Hizmetleri Geri Yükleme Modu <Windows etki alanıdenetleyicileri>:
Sunucu işletim sisteminin kullanıldığıağ bilgisayarlar için kullanılan bir seçenektir.
SYSVOL ve Active Directory dizin hizmetinin yüklenmesi için bu mod kullanılır.

Hata Ayıklama Modu: Bilgisayarlarıbirbirine bağlayan seri kablo ile hata ayıklama
bilgileri diğer bilgisayara gönderilir. Uzaktan Yükleme Hizmeti ile bilgisayarınızı
yapılandırdıysanız, sistemi geri yükleme ve kurtarma seçenekleri bu modda aktif hale gelir.

Windows Olağan Şekilde Başlasın: Windows’un normal açılışınısağlamak için
kullanılır.

Yeniden Başlat: Bu seçenekle bilgisayar yeniden başlar. Başka bir deyişle bilgisayar
resetlenir.

İşletim Sistemi Seçenekleri Menüsüne Dön: Ekrana ilk gelen işletim sistemi
seçeneklerine dönmek için bu mod kullanılır.
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3.4. Windows Xp Kurtarma Konsolu

Microsoft Windows XP tabanlıbilgisayarınız düzgün başlatılamıyorsa veya hiç
başlatılmıyorsa, sistem yazılımınızıkurtarmanıza yardımcıolması
için Windows Kurtarma Konsolu'nu kullanabilirsiniz.

Windows Kurtarma Konsolu'nu kullandığınızda, Windows
grafik kullanıcıarabirimini (GUI) başlatmadan, NTFS dosya
sistemine, FAT ve FAT32 birimlerine sınırlı erişim elde
edebilirsiniz.

Windows Kurtarma Konsolu'nda aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 İşletim sistemi dosyalarınıve klasörlerini kullanma, kopyalama, yeniden
adlandırma veya değiştirme

 Bilgisayarınızı bir sonraki başlatmanızda hizmet veya aygıt başlatmayı
etkinleştirme veya devre dışıbırakma

 Dosya sistemi ön yükleme kesimini veya Ana ön yükleme Kaydını(MBR) onarma

 Sürücülerde bölümler oluşturma ve bunlarıbiçimlendirme

Not: Windows Kurtarma Konsolu'na yalnızca yönetici erişebildiğinden yetkisiz
kullanıcılar NTFS birimini kullanamaz.

Windows Kurtarma Konsolu'nu Başlatma:

 Bilgisayarınızıbaşlatmak için Windows Kurulum disketlerini veya Windows CD-

ROM'unu kullanınız.

 Onarmak için "Kuruluma HoşGeldiniz" ekranında F10 veya "R" tuşuna basınız.

 Windows Kurtarma Konsolu'nu Windows Başlangıç klasörüne eklemek için
Winnt32.exe yardımcıprogramını/cmdcons seçeneğiyle birlikte kullanınız. Bu
yordam Cmdcons klasörünü ve dosyalarınıtutmak için sistem bölümünde yaklaşık
7 megabaytlık (MB) boşsabit disk alanıgerektirir.

Komut Konsolu'nu Kullanma

Windows Kurtarma Konsolu'nu başlattıktan sonra, aşağıdaki iletiyi alırsınız:
Microsoft Windows(R) Kurtarma Konsolu
Kurtarma Konsolu sistem onarma ve kurtarma işlevleri sağlar.
Kurtarma Konsolu'ndan çıkmak ve bilgisayarıyeniden başlatmak için "exit" yazınız.
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1: C:\WINDOWS

Hangi Windows Yüklemesi'nde oturum açmak istiyorsunuz (İptal etmek için
ENTER'a basınız)?

İlgili Windows yüklemesinin numarasınıgirdikten sonra, Windows tarafından yönetici
hesabıparolasınıgirmeniz istenir.

Üç defa yanlışparola girerseniz, Windows Kurtarma Konsolu'ndan çıkarılırsınız.
Ayrıca, Güvenlik HesaplarıYöneticisi (SAM) veritabanıeksik veya bozulmuşsa,

doğru kimlik doğrulamasına sahip olmadığınız için Windows Kurtarma Konsolu'nu
kullanamazsınız. Parolanızıgirdikten ve Windows Kurtarma Konsolu başladıktan sonra,
bilgisayarıyeniden başlatmak için "exit" yazınız.

Windows Kurtarma Konsolu'nun Kısıtlamalarıve Sınırlamaları

Windows Kurtarma Konsolu'nu kullandığınızda yalnızca aşağıdaki ögeleri
kullanabilirsiniz:

 Kök klasörü

 O anda oturum açmışolduğunuz Windows yüklemesinin %SystemRoot% klasörü
ve alt klasörleri

 Cmdcons klasörü

 CD-ROM veya DVD-ROM gibi çıkarılabilir ortam sürücüleri

3.5. Görev Yöneticisi

Görev Yöneticisi bilgisayarınızda çalışan programlar ve işlemler hakkında bilgi verir.
Ayrıca, işlemler için en sık kullanılan performans ölçülerini görüntüler.

Görev Yöneticisini çalıştırmak için

Ctrl + Alt + Del (Deltree) kısa yol tuşlarına basarak görev yöneticisi çalıştırılabilir.
Ayrıca Görev çubuğu üzerine gelerek mouse'un (fare) sağtuşuna tıklayınız. Şekil 3.9’daki
pencereden Görev Yöneticisi komutu seçerek görev yöneticisi çalıştırabilirsiniz.

Görev Yöneticisi çalıştırıldığında ekrana gelen pencerede aşağıdaki sekmeler bulunur.
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Şekil 3.9: Görev yöneticisi uygulamalar sekmesine ait pencere

Uygulamalar: Bilgisayarda çalışan programların durumunu gösterir. Bu sekmede,
seçili olan programısonlandırabilir, başlatabilir veya geçişyapabilirsiniz.

Şekil 3.10: Görev yöneticisi işlemler sekmesine ait pencere
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İşlemler: Şekil 3.10’da bilgisayarınızda çalışan işlemler hakkındaki bilgilerin
gösterildiği form belirtilmektedir. Örneğin, CPU ve bellek kullanımı, yansıma ve kullanıcı
adıgibi parametreler hakkındaki bilgileri görüntüler ve seçili bir işlem sonlandırılabilir.

Performans: Şekil 3.11’de bilgisayarınızda çalışan işlemler hakkındaki bilgilerin
gösterildiği form belirtilmektedir. Bilgisayarın performansıhakkında, dinamik bir genel
bakışgörüntüler. CPU (İşlemci) ve bellek kullanımıgrafikleri Kilobayt cinsinden fiziksel,
çekirdek ve kayıt belleği toplamlarıve bilgisayarda çalışan tanıtıcı, işparçacığıve işlem
sayısıtoplamlarıbulunur.

 Fiziksel Bellek: Bilgisayara takılıolan fiziksel bellek miktarınıgösterir.

 Çekirdek Bellek: İşletim sisteminin kullandığıbellek miktarınıgösterir.

 Ayrılmış(Kayıt) Bellek: Program ve sistem için ayrılmışbellek miktarını
gösterir.

Şekil 3.11: Görev yöneticisi performans sekmesine ait pencere

Ağiletişimi: Ağperformansının grafik gösterimini sunar. Bu sekme, bilgisayarda
çalışan ağveya ağların durumunu, bağlantıhızınıağkullanımıve bağdaştırıcıadıgösteren
basit bir niteleyici gösterge sağlar. Ağ oluşturma sekmesi yalnızca ağ kartıvarsa
görüntülenir. Bu sekmede ağbağlantısının kalitesini ve kullanılabilirliği görüntülenir (Bkz.
Şekil 3.12).
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Şekil 3.12: Görev yöneticisi ağiletişimi sekmesine ait pencere

Kullanıcılar: Bilgisayara erişimi olan kullanıcıları, oturum durumunu ve adları
görüntüler. İstemci Adı, eğer varsa, oturumu kullanan istemci bilgisayarın adınıbelirtir.
Oturum, başka bir kullanıcıya ileti göndermek veya başka bir kullanıcının oturumuna
bağlanmak gibi görevleri yerine getirirken kullanmanız için bir ad sağlar.

Şekil 3.13: Görev yöneticisi kullanıcılar sekmesine ait pencere
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Görev Yöneticisi görüntü seçeneklerini değiştirmek için

1. Değiştirmek istediğiniz görüntü seçeneğine ait sekmeyi tıklatınız.
Tıklatabileceğiniz sekmeler:

 Uygulamalar sekmesi, ayrıntılar, büyük veya küçük simgeleri görüntülenebilir.

 İşlemler sekmesi, görüntülemek istediğiniz sütunlar seçilebilir.
 Performans sekmesi, CPU geçmişgrafiği değiştirilebilir ve çekirdek zamanlar

gösterilebilir.

 Ağİletişimi sekmesi, ağbağlantınıza ilişkin bilgiler görüntülenebilir.
 Kullanıcılar sekmesi, görüntülemek istediğiniz sütunlar seçilebilir.

2. Görünüm menüsünde, istediğiniz komutu tıklatınız.

Not: CPU Kullanımıve CPU Kullanım Geçmişi grafiklerine kırmızıçizgiler eklemek
üzere çekirdek zamanlarınıgöstermek için Performans sekmesini tıklatınız. Görünüm
menüsünde Çekirdek ZamanlarıGöster'i tıklatınız. Kırmızıçizgiler, çekirdek işlemler
tarafından tüketilen CPU kaynaklarının miktarınıbelirtir.

Görev Yöneticisi verilerini güncelleştirmek için

 Görünüm menüsünden Şimdi Yenile'yi tıklatınız.
 Verilerin otomatik güncelleştirilme sıklığını değiştirmek için Görünüm

menüsünde Güncelleştirme Hızı'nın üzerine geliniz ve sonra istediğiniz komutu
tıklatınız.

 Görev Yöneticisi'nde görüntülenen veriyi geçici olarak dondurmak için Görünüm
menüsünde Güncelleştirme Hızı'nın üzerine gelin ve sonra Duraklatıldı‘yı
tıklatınız.

Bilgisayarıkapatma

Görev Yöneticisi bilgisayarıkapatmak için farklıseçenekler sunar. Bilgisayarınızı
bekleme veya hazırda bekleme konumuna geçirebilir, kapatabilir, yeniden başlatabilir, bir
kullanıcını oturumunu sonlandırabilir veya bilgisayarınızı kilitleyebilirsiniz. Aygıt
yöneticisinde Bilgisayarıkapat menüsünden istenilen seçenek seçilir.

Sonuç olarak görev yöneticisini kullanarak:

 Bilgisayarınızın performans anahtar göstergelerini izleyebilirsiniz.
 Çalışan programların durumunu görebilir ve yanıt vermeyen programlarısona

erdirebilirsiniz.
 En çok on beş parametre kullanarak çalışan işlemlerin etkinliğini

değerlendirebilirsiniz.
 CPU ve bellek kullanımıgrafiklerini ve verilerini görebilirsiniz.
 Ayrıca, bir ağa bağlıysanız, ağın durumunu ve ağınızın nasıl çalıştığınıda

görebilirsiniz.
 Bilgisayarınıza birden fazla kullanıcıbağlıysa, kimin bağlıolduğunu ve bağlı

kullanıcılara ileti gönderebilirsiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

Plug and Play (Tak ve Çalıştır) olmayan
donanımların kullanılabilmesi için önce donanım
ayarlarının el ile yapılandırılmasıgereken, yazıcı,
modem, tarayıcı, TV karttıveya oyun kumandası
gibi bir aygıtıbilgisayara bağlayınız.

Bilgisayarınıza Tak ve Çalıştır
donanımını taktıktan sonra mutlaka
öğretmenize gösteriniz ve
öğretmeninizin gözetiminde bilgisayara
enerji veriniz.

Windows XP yüklü bilgisayarınıza takılı
donanım özeliklerini gösteren bilgisayarım
özellikler penceresini açınız. Bilgisayarınızdaki
donanımıinceleyiniz.

Sisteminizde bulunan aygıtlar listesini
not ediniz. Windows XP için gerekli
olan minimum donanım ihtiyaçlarıile
karşılatırınız.

Windows XP yüklü bilgisayarınızı
başlatma kipi moddunda açınız.

Windows XP yüklü sisteminizin
başlatma kipleri nelerdir? Not alınız.
Windows 9x ve Windows 2000 işletim
sisteminin başlatma kipleriyle
karşılatırınız.

Windows XP’de kurtarma konsolunu adım
adım not alarak açınız.

Öğretmeniniz gözetiminde kurtarma
konsolu komutlarınıkullanınız.

Görev yöneticisini farklıiki yolla
çalıştırınız. Görev yöneticisini inceleyiniz.

Görev yöneticisinde bulunan sekmeleri
kullanınız.
Takıldığınız noktalarınot alınız ve

öğretmeninize sorunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Görev yöneticisinde CPU (İşlemci) ve bellek kullanımıgrafikleri hangi sekmede
bulunur?
A ) İşlemler
B ) Performans
C ) Kullanıcılar
D ) Ağiletişimi

2. PnP’nin anlamınedir?
A ) Tak ve Çalıştır
B ) Uyumlu donanım
C ) Sistem performansı
D ) Aygıt yöneticisi

3. Aşağıdakilerden hangisi görev yöneticisinde bulunan bir sekme değildir?
A ) Ağiletişimi
B ) Uygulamalar
C ) İşlemler
D ) Başarım

4. Aşağıdaki tuşkombinasyonundan hangisi görev yöneticisini çalıştırır?
A ) Shift + Del
B ) Ctrl + Shift + ALtGr
C ) Ctrl + Alt + Del
D ) Shift + Alt + Del

5. Aşağıdakilerden hangisi D sürücüsündeki sistem bölümüne yeni bir bölüm ön
yükleme kesimi yazar?
A ) Fixboot D:
B ) Fixmbr D:
C ) Cmdcons D:
D ) Map D:

6. Yeni donanım ekle simgesi aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
A ) Donatılar
B ) Aygıt yöneticisi
C ) Denetim masası
D ) Görev yöneticisi

DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulara verdiğiniz cevaplarımodül sonundaki cevap anahtarıyla

karşılaştırınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızıbelirleyiniz. Yanlış
cevaplandırdığınız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyiniz, öğrenmeye çalışınız. İnternet
veya çeşitli ders kitaplarından faydalanınız. Öğrenme faaliyeti ile ilgili olarak
öğretmenlerinizden yardım alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Yedekleme işlemi hakkında bilgi sahibi olacak, Windows ortamında veri yedekleme
ve kurtarma yapabilecek, veri ve kayıt yedeklemeyi eksiksiz yapabileceksiniz.

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

 Yedekleme işleminin faydalarınelerdir? Araştırınız.

 Yedekleme işlemi komut isteminde hangi komutla yapılır? Araştırınız.

 Veri yedekleme prosedürleri nelerdir? Araştırınız.

 Deprem gibi doğal afetlere karşıyedekleme ve koruma işlemleri nasıl yapılır?

Araştırma sonuçlarınıve edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. VERİLERİN YEDEKLENMESİ

4.1. Windows Kayıt Yedekleme ve Kurtarma Aracı

4.1.1. Yedek Alma Sihirbazı(Backup Wizard)

Yedekleme (Backup) verilerin çeşitli risklere (virüs bulaşma, işletim
sisteminin çökmesi, HDD bozulmasıvb.) karşıyedek kopyalarının alınması
işlemidir. Böylece verileri yedekleyerek oluşabilecek bir sorunun önceden
tedbirini almışolursunuz. Örneğin, dosyalar bozulur veya kaybolursa, bunları
yedeklerinden geri yükleyebilirsiniz.

Bilgisayarda dosya ve klasörlerin tamamınıveya istenen bir bölümünü yedek alarak
çeşitli ortamlarda saklamak mümkündür. Bu ortamlar CD, DVD, disket, flash bellek, ağı
kullanarak başka bir bilgisayar, teyp backup sürücüleri veya farklıbir sabit disk olabilir.

Yedekleme uygulamasında sıkıştırma işlemi uygulandığıiçin dosya boyutlarında
küçültme meydana gelir. Ancak bu küçültmeden dolayıveri kaybıolmaz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Backup (Yedekleme) programıile yapılacak işlemler:

 Dosya veya klasörlerin yedeklenmesi

 Sistem dosyaların yedeklenmesi

 Yedeklenen verilerin geri yüklenmesi

 Yedekleme işleminin zamanlanmasıgibi işlemler yapılabilir.

Backup wizard (Yedek alma sihirbazı) programınıçalıştırma

Başlat-Programlar-Donatılar seçeneğini seçiniz. Gelen pencereden Sistem Araçları
işaret ediniz. Son olarak Yedekleme seçeneğini tıklayınız; ya da Başlat-Çalıştır penceresine
ntbackup.exe yazıp enter ya da tamam’ıtıklatırsanız yedekleme programınıçalıştırırsınız.

Eğer Windows XP Home Edition kullanıyorsanız yedekleme seçeneğini bulamaya-
bilirsiniz. Windows XP Home ilk yüklendiğinde Backup programıgelmiyor. Eğer

hazır bir sistem almışsanız ve elinizde sadece Recovery CD’si varsa
VALUEADD\MSFT\NTBACKUP dizininden ulaşılabilirsiniz; ya da bilgisayarda
C:\VALUEADD\MSFT\ NTBACKUP dizininde bulabilirsiniz.

Bunlar dışında Windows XP Professional Edition kurulu olduğu bir bilgisayarda
c:\windows\ dizinine ulaşarak ntbackup.exe dosyasınıdiskete kopyalayarak, Windows XP
Home Edition yüklü olan bilgisayarın c:\windows\ dizinine kopyalayabilirsiniz. Başlat-
Çalıştır ve ntbackup.exe yazarak tamam veya enter tuşlarına basarak yedekleme programını
Windows XP Home Edition’da çalıştırabilirsiniz.

Yedekleme Uygulamasınıseçtikten sonra Şekil 4.1’deki pencere ekrana gelecektir.

Şekil 4.1: Yedekleme sihirbazı
 Her zaman sihirbaz modunda başlat seçeneği seçili olacak şekilde ileri

düğmesine basınız.
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Şekil 4.2: Yedekleme seçenek penceresi

 Dosya ve ayarlarıyedekle (Şekil 4.2) seçeneği seçili iken ileri düğmesine
basınız.

Şekil 4.3: Yedeklemede istenilen ögeler seçme penceresi

 Neyin yedekleneceğini ben seçeyim (bkz. Şekil 4.3) seçeneğini işaretleyiniz ve
ileri düğmesine basınız.
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Şekil 4.4: Yedeklenecek öğelerin seçimi

 Şekil 4.4’te görüldüğü gibi yedeklenecek olan dosyaların bulunduğu sürücü ve
dyol tanımlamasıyapılır. Öncelikle bilgisayarım simgesinin solunda bulunan
“+” işaretine bir kez tıklayınız. Açılan sürücülerden dosyaların bulunduğu
sürücünün yanındaki “+” işaretine tıklayınız. Aranan klasör bulunduğunda
yanındaki küçük kutucuk işaretlenir. Eğer klasörün içindeki bir veya birkaç
dosya işaretlenecekse klasörün solundaki “+” işaretine tıklanılır. İstenen dosya
ya da alt klasör seçilir. Seçim işi bittikten sonra Şekil 4.5’te gösterildiği üzere
ileri düğmesine tıklayınız.

Şekil 4.5: Yedeklemenin kaydedileceği yer ve ad yazım penceresi
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 Yedeklemenin yapılacağıyeri seçiniz. Gözat düğmesine tıklayarak istenen alan
seçilir ve yedekleme için bir ad seçilerek ileri tıklanılır.

 Yedekleme işlemini başlatmak için Son düğmesine tıklanılır ve yedekleme
işlemi tamamlanınca yedekleme durumunu gösteren raporlar penceresi Şekil
4.6’daki gibi ekranda görüntülenir.

Şekil 4.6: Yedekleme rapor penceresi
Yedeklenen verilerin geri yüklenmesi

Yedekleme programınıtekrar çalıştırınız.

 Her zaman sihirbaz moddunda başlat seçeneği seçili olacak şekilde ileri
düğmesine basınız.

Şekil 4.7: Yedeklemeyi geri yükleme

 Dosya ve ayarlarıgeri yükle seçeneğini seçip ileri düğmesine basınız.
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Şekil 4. 8: Geri yüklenecek

 Sıkıştırılmışdosya ya da klasörler pencerede sol tarafta yedeklenmişolarak
görülür. Bu dosya ya da klasörler, sıkıştırmanın yapıldığısürücü veya klasöre
açılabileceği gibi başka bir klasör veya sürücüye de açabilirsiniz.

 İleri ve son düğmelerine basarak işlemin bittiğini gösteren rapor penceresi ekrana
gelir.

4.2. Veri Uygulama Yedekleme ve Kurtarma Aracı

4.2.1. Ntbackup Komutu

Yedekleme işlemlerini, komut isteminde veya ntbackup komutu ile
birlikte çeşitli parametreler kullanarak toplu iş dosyasından
gerçekleştirebilirsiniz.

Söz dizimi

ntbackup backup [systemstate] "@bks dosya adı" /J {"işadı"} [/P {"havuz adı"}] [/G {"guid
adı"}] [/T { "teyp adı"}] [/N {"ortam adı"}] [/F {"dosya adı"}] [/D {"ayar açıklaması"}]
[/DS {"sunucu adı"}] [/IS {"sunucu adı"}] [/A] [/V:{yes|no}] [/R:{yes|no}] [/L:{f|s|n}] [/M
{yedekleme türü}] [/RS:{yes|no}] [/HC:{on|off}] [/SNAP:{on|off}]
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Parametreler

Systemstate: Sistem Durumu verisini yedeklemek istediğinizi belirtir. Bu seçeneği
seçtiğinizde, yedekleme türünün normal mıyoksa kopya mıolacağıbelirlenir.

@bks dosya adı: Bu yedekleme işleminde kullanılacak yedekleme seçim dosyasının
(.bks dosyası) adınıbelirtir. Yedekleme seçim dosyasının adından önce (@) karakteri
konmalıdır. Bir yedekleme seçim dosyası, yedekleme için seçtiğiniz dosya ve klasörlerdeki
bilgileri içerir. Dosyayı, yedeklemenin grafik kullanıcıarabirimi (GUI) sürümünü kullanarak
oluşturmalısınız.

/J {"işadı"}: Günlük dosyası'nda kullanılacak işadınıbelirtir. İşadıgenellikle
dosyalarıyedeklediğiniz tarih ve saatin yanısıra, geçerli yedekleme işinde yedeklediğiniz
dosya ve klasörleri açıklar.

/P {"havuz adı"} : İçinden ortam kullanmak istediğiniz ortam havuzu'nu belirtir. Bu
genellikle, Yedekleme ortam havuzu'nun bir alt havuzudur (Örneğin, 4mm DDS). Bunu
seçerseniz, /A, /G, /F veya /T komut satırıseçeneklerini kullanamazsınız.

/G {"guid adı"}: Bu teybin üstüne yazar veya ekler. Bu anahtarı/P ile bağlantılı
olarak kullanmayınız.

/T {"teyp adı"} : Bu teybin üstüne yazar veya ekler. Bu anahtarı/P ile bağlantılı
olarak kullanmayınız.

/N {"ortam adı"}: Yeni teyp adını belirtir. /A'yı bu anahtarla birlikte
kullanmamalısınız.

/F {"dosya adı"}: Mantıksal disk yolu ve dosya adı. Aşağıdaki anahtarlarıbu
anahtarla birlikte kullanmamalısınız: /P /G /T.

/D {"ayar açıklaması"}: Her yedekleme kümesi için bir etiket belirtir.

/DS {"sunucu adı"}: Belirtilen "Microsoft Exchange Server" için dizin hizmet
dosyasınıyedekler.

/IS {"sunucu adı"}: Belirtilen "Microsoft Exchange Server" için Bilgi Deposu
dosyasınıyedekler.

/A:Bir ekleme işlemi gerçekleştirir. Bu anahtarla bağlantılıolarak /G veya /T
kullanılmalıdır. Bu anahtarı/P ile bağlantılıolarak kullanmayınız.

/V:{yes|no}: Yedekleme tamamlandıktan sonra veriyi doğrular.

/R:{yes|no}: S veya Yöneticiler grup üyelerinin bu teybe erişimini kısıtlar.
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/L:{f|s|n} : Günlük dosyasıtürünü belirtir: f=tam, s=özet, n=hiçbiri (günlük dosyası
oluşturulmaz.)

/M {yedekleme türü} : Yedekleme türünü belirtir. Aşağıdakilerden biri olmalıdır:
normal, kopya, farklı, artan veya günlük.

/RS:{yes|no} : Uzak Depolama Birimi içinde bulunan aktarılmışveri dosyalarını
yedekler. Uzak Depolama Birimi yer tutucu dosyalarınıiçeren yerel çıkarılabilir Depolama
Birimi veritabanınıyedeklemek için /RS komut satırı seçeneği gerekli değildir.
%systemroot% klasörünü yedeklediğinizde, Yedekleme programı otomatik olarak
Çıkarılabilir Depolama Birimi veritabanınıda yedekler.

/HC:{on|off} : Teyp sürücüsünde kullanılabiliyorsa, donanım sıkıştırmasıkullanır.

/SNAP:{on|off}: Yedekleme işleminin birim anlık görüntüsü biçiminde olup
olmayacağınıbelirtir.

/M {yedekleme türü}: Yedekleme türünü belirtir. Aşağıdakilerden biri olmalıdır:
normal, kopya, farklı, artan veya günlük.

/? : Komut isteminde yardımıgörüntüler.

Açıklamalar:

 Dosyaları komut satırından Ntbackup komutunu kullanarak geri
yükleyemezsiniz.

 Aşağıdaki komut satırı seçenekleri, bir komut satırı seçeneği ile
değiştirilmedikleri sürece, yedekleme grafik kullanıcıara birimi (GUI)
sürümünü kullanarak ayarlamışolduğunuz değeri varsayılan değer olarak alır:
/V /R /L /M /RS /HC.

Örneğin, Yedekleme programının Seçenekler iletişim kutusunda
donanım sıkıştırmasıetkin durumda ise, /HC komut satırında belirtilmediği
sürece, bu donanım sıkıştırmasıkullanılacaktır. Ancak komut satırında /HC:off
ifadesi belirtilirse, Seçenek iletişim kutusu ayarıgeçersiz sayılır ve sıkıştırma
kullanılmaz.

 Bilgisayarınızda "Windows Medya Service" çalışıyorsa ve bu hizmetlerle ilgili
dosyaları yedeklemek istiyorsanız, Windows Media Services çevrimiçi
belgelerinde " Windows Media Services ile Yedekleme Çalıştırma" konusuna
bakın. Windows Media Services ile bağlantılıdosyalarıyedeklemeden veya geri
yüklemeden önce "Windows Media Services" çevrimiçi belgelerinde belirtilen
işlemleri izlemeniz gerekir.

 Yalnızca yerel bilgisayardaki Sistem Durumu verisini yedekleyebilirsiniz. Uzak
bilgisayardaki Sistem Durumu verilerini yedekleyemezsiniz.
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 Ortam yönetmek için çıkarılabilir Bellek veya veri saklamak için Uzak
Depolama birimi kullanıyorsanız, aşağıdaki klasörlerde bulunan dosyaları
düzenli olarak yedeklemeniz gerekir:

Sistemkökdizini\System32\Ntmsdata

Sistemkökdizini\System32\Remotestorage

 Böylece, tüm Çıkarılabilir Depolama Birimi ve Uzak Depolama Birimi verileri
geri yüklenebilecektir.

Örnekler:

Örnek-1

ntbackup backup \\iggy-multi\c$ /m normal /j "İşim 1" /p "Backup" /n "Komut Satırı
Yedekleme 1" /d "Komut Satırıİşlevselliği" /v:yes /r:no /l:s /rs:no /hc:on

Açıklama: \\iggy-multi\c$ uzak paylaşımını“İşim 1” adlıbir normal yedekleme ile
yedekler. Bu örnek, yedekleme ortam havuzundan bir teyp alacak ve teybi "Komut Satırı
Yedekleme 1" olarak adlandıracaktır. Yedekleme işinin açıklaması"Komut Satırı
İşlevselliği" olacaktır. Yedekleme işi biter bitmez doğrulanır, sahip/yöneticiye erişim
kısıtlanmaz, oturum açma düzeyi yalnızca özet'e ayarlanır, Uzak Depolama Birimi verileri
yedeklenmez ve donanım sıkıştırmasıetkinleştirilir.

Örnek-2

ntbackup backup d:\ /j "İşim 2" /a /t "Komut SatırıYedekleme 1" /m copy

Açıklama: D: \ yerel sürücüsünü “İşim 2” adlıkopya yedekleme ile yedekler.
Yedeklenen dosya ve klasörler "Komut SatırıYedekleme 1" adlıteybe eklenir. Diğer tüm
seçenekler Yedekleme programında belirtilen ayarlarıvarsayılan ayarlar olarak alacaktır.

Örnek- 3

ntbackup backup "@C:\Program Files\Windows NT\ntbackup\data\ commandline.bks
" /j "İşim 3" /t "Komut SatırıYedekleme 1" /n "Komut SatırıYedekleme 2"

Açıklama: Yedekleme programında belirtilen yedekleme türünü kullanarak bir
yedekleme gerçekleştirir. Yedeklenecek dosyaları seçmek için, C:\Program
Files\Windows NT\ ntbackup\data\ dizininde bulunan Commandline.bks adlıyedekleme
seçimi dosyasınıkullanır. Yedekleme işi "İşim 3" olarak adlandırılacak ve "Komut Satırı
Yedekleme 1" adlıteybi "Komut SatırıYedekleme 2" ile değiştirecektir.
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Örnek - 4

Aşağıdaki örneklerde Komut satırından bir dosyaya yedeklemenin nasıl
gerçekleştirileceğini göstermektedir. Üç örnek, yedekleme türü, doğrulama ayarı, oturum
açma düzeyi, donanım sıkıştırmasıve diğer kısıtlamalar için yedekleme programının
varsayılan değerlerini kullanmaktadır.

a) ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut SatırıYedekleme 4" /f "D:\backup.bkf"

Açıklama: \\iggy-multi\d$ dosyasının D:\Backup.bkf dosyasına nasıl yedekleneceğini,

b) ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut Satırı Yedekleme 5" /f
"D:\backup.bkf"/a

Açıklama: aynıyedeklemenin aynıdosyaya nasıl ekleneceğini göstermektedir.

c) ntbackup backup \\iggy-multi\d$ /j "Komut SatırıYedekleme 6" /f "D:\backup.bkf"

Açıklama: Aynıyedekleme ile dosyanın üzerine nasıl yazılacağınıgöstermektedir.
Her üç örnekte, sürücü harfi yerine tam bir UNC adıkullanılabilir (yani kullanıcı, d:\backup.
bkf yerine yedekleme hedefi olarak \\iggy-multi\d$\backup.bkf dosyasınıbelirtebilir).

4.3. Veri Yedekleme Prosedürleri

Yedekleme işleminde, yedeklenecek dosya ve klasörlerin seçilmesinin ardından
gelişmişseçenekler de düzenlenebilir.

Şekil 4. 9: Yedekleme işlemi tamamlama penceresi

 Şekil 4.9'da gösterildiği üzere Gelişmiş seçeneği tıklayarak istediğiniz
yedekleme tipini seçiniz ileri düğmesine basınız.
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Şekil 4. 10: Yedekleme türü seçme

4.3.1. Normal Backup (Normal Yedekleme)

Normal yedekleme türü bildiğiniz full (tam) yedekleme işlemidir. Seçilen bütün
dosyalar tam olarak yedeklenir ve yedeklendikleri tarih işaretlenir.

4.3.2. Artan (Değişen) Incremental Backup (Yedekleme)

Incremental (Artan yedekleme) türünde amaç bir aralığın yedeğini almaktır. Bu yedek
türünde bir önceki artan Incremental (Yedekleme ) baz alınır.

4.3.3. Differential Backup (Fark Yedekleme)

Normal yedeği baz alarak başlar. Bu yedek türünde Normal yedekten sonra değişen ve
eklenen tüm dosyalar yedeklenir.

4.3.4. Copy Backup (Kopyalama ile Yedekleme)

Seçilen bütün dosyalarısadece yedekler.

4.4.5. Daily Backup (Günlük Yedekleme)

Belirtilen gün değişen dosyalarıyedekler.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

1. Yedekleme programını çalıştırınız. Eğer
işletim sisteminizde bulunmuyorsa başka bir
bilgisayardan ya da ortamdan temin ederek
sisteminize yükleyiniz.

Bilgisayarınızdaki herhangi bir dosya
ya da klasörün yedeğini oluşturunuz.
İşlem basamaklarınınot ediniz.

2. Bilgisayarınızdaki daha önceden
yedeklenmiş verilerin yedeklerini geri
yükleyiniz.

Geri yükleme yaparken işlem
basamaklarını not ediniz ve
takıldığınız noktalarıöğretmeninize
danışınız.

3. Ntbackup komutunun kullanabilecek şekilde
bilgisayarınızıhazırlayınız.

Ntbackup komutu kullanımını
öğretmeninizden yardım alarak
öğreniniz.

4. Veri yedekleme prosedürlerine ulaşmak için
gerekli olan adımlarıgerçekleştiriniz.

Veri yedekleme prosedürlerini ayrı
ayrı çalıştırınız. Aradaki farkı
öğreniniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştır komut penceresine yazılırsa yedekleme
programınıçalıştırır?
A ) Restore
B ) Ntbackup
C ) Differential
D ) Backup

2. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme prosedürlerinden değildir?
A ) Yüksek
B ) Günlük
C ) Normal
D ) Kopyalama

3. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme ortamı(donanımı) değildir?
A ) CD
B ) DVD
C ) CPU (işlemci)
D ) HDD(Sabit disk)

4. Yedekleme ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A ) Yedekleme işleminde dosya ve klasörler yedeklenebilir.
B ) Yedekleme işleminde veriler risklere karşıkorunur.
C ) Yedekleme işleminde veriler sıkıştırılır.
D ) Yedekleme işleminde veri kaybıolur.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulara verdiğiniz cevaplarımodül sonundaki cevap anahtarıyla
karşılaştırınız. Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızıbelirleyiniz. Yanlış
cevaplandırdığınız sorularla ilgili konularıtekrar inceleyiniz, öğrenmeye çalışınız. İnternet
veya çeşitli ders kitaplarından faydalanınız. Öğrenme faaliyeti ile ilgili olarak
öğretmenlerinizden yardım alınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

Modül ile kazandığınız yeterliliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır

Windows 9x işletim sisteminde sorun gidermede sistem araçlarını

kullanabiliyor musunuz?

Kullandığınız işletim sistemini başlatma kipinde açabiliyor

musunuz?

Farklı işletim sistemlerinin kurulumu için gerekli minimum

donanım ihtiyaçlarının neler olduğunubiliyor musunuz?

Bilgisayarınızda herhangi bir donanım tanıtılmamışsa bu sorunu

kendi başınıza çözebiliyor musunuz?

Bilgisayarınızdaki işletim sisteminin görev yöneticisini

kullanabiliyor musunuz?

Veri yedekleme işlemini gerçekleştirebiliyor musunuz?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 C
3 D
4 B
5 C
6 A
7 B
8 A
9 C

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

1 A
2 D
3 B
4 D
5 C

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3 CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 D
4 C
5 A
6 C

ÖĞRENME FAALİYETİ- 4 CEVAP ANAHTARI

1 B
2 A
3 C
4 D

Yanıtlarınızıcevap anahtarlarıile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
 www.acemiler.net

 www.asnet.com.tr

 www. bilgisayardershanesi.com

 www.bilgisayarlisesi.com

 www.bilgisayarogren.com

 www.e-bilisim.net

 www.mastercom.com.tr

 www.microsoft.com

 www.mutasyon.net

 www.pratikbilgisayar.com

 www.programlama.com

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

http://www.acemiler.net/
http://www.e-bilisim.net/
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 ÇUBUKÇU Faruk, Microsoft Windows 2000 Başvuru Kılavuzu, Alfa Basım
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 www.bilgisayardershanesi.com

 www.bilgisayarogren.com

 www.microsoft.com

 Microsoft yardım ve destek

 http://support.microsoft.com

KAYNAKÇA

http://www.bilgisayardershanesi.com/
http://www.bilgisayarogren.com/
http://www.microsoft.com/

