Çöken bilgisayarım ve başıma
gelen ilginç şeyler
Herkese merhaba,
Öncelikle, yeni yılın; tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur
ve bereket getirmesini dileyerek yazıma başlıyorum.
Son 3-4 gündür, bilgisayarımda ciddi problemler yaşıyordum.
Biraz stres, biraz da veri kaybıyla ortalığı toparlamaya
çalışıyorum.

Süreç nasıl başladı?
Elimde bir flaş bellek vardı ve kafasına göre bazen çalışıyor,
bazen de çalışmıyordu.
Biçimlemek istediğimde ise, hatalarla karşılaşıyordum.
DOS komutlarıyla biçimlemeye karar verdim ve işe koyuldum.
Belleği biçimledim fakat, değişen bir şey olmadı.

Hayır! Olamaz!
Birkaç saat sonra, bilgisayarımı incelerken, d sürücüsünün
kaybolmuş olduğunu gördüm.
O anki hissiyatımı anlatmam mümkün değil.
Âdeta, başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
D sürücüsünün silinmesi demek, o sürücüdeki verilerin gitmesi
demekti.
Verileri kurtarmak için çeşitli programlar denedim.
Kurup kaldırdığım programların haddi hesabı yok.

En son,
EaseUS Data Recovery
Yazılımını denemeye karar verdim.
Yazılımın, görme engelli bir bilgisayar kullanıcısı için pek
de erişilebilir olmaması işlerimi bir hayli zorlaştırdı.
Yazılımı kurdum ve bilgisayarı taramaya başladım.
Tarama, yaklaşık 2.5 saat sürdü ve silinen bir çok dosya
karşıma çıktı.
Önemli olduğunu düşündüğüm birkaç veriyi aldım ve taşınabilir
diske kopyaladım.
Tabii, alamadığım veriler de olmadı değil.

Sonraki süreç nasıl gelişti?
Verileri alma işleminden sonra, bilgisayarı tamamen
formatlayıp, temiz bir Windows kurulumu yapayım dedim.
Kullanmış olduğum Windows 10 sürümüm lisanslı olduğundan,
Microsoft’un sitesinden kolayca indirdim.
Formata başladım fakat, ters giden şeyler vardı.
Görme engelli bir kullanıcı olduğumdan, sistemi konuşan bir
Windows diski üzerinden başlatmıştım.
Bilgisayarımdan da, indirmiş olduğum Windows’u kullanacak, o
şekilde formatımı atacaktım.
Ancak, sistemde tek bir sürücü olduğundan, o da biçimlendi ve
bilgisayardaki Windows iso’su da silinmiş oldu.

Haydi, çık bakalım işin içinden
Mevcut c sürücüsü de biçimlendiğinden, işletim sistemi tamamen

çökmüştü.
Üstelik, indirmiş olduğum Windows 10 da silinip gitmişti.
Evde, Windows’u indirebileceğim başka bir bilgisayar
olmadığından, hemen internet kafe çalıştıran bir abimi arayıp,
bana bir Windows 10 ulaştırmasını rica ettim.
Sağolsun, o gece imdadıma yetişti ve Windows dvd’sini getirdi.
Hemen format işlemine başlayıp, Windows kurulumunu yaptım.
Programları kurdum, güncellemeleri yaptım.
Bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyordu.

Eyvah! Neler oluyor yine?
Bilgisayarı yeniden başlattım fakat, sistem bi türlü açılmak
bilmiyordu.
Ekrandaki yazıyı görünce şok olmuştum.
İngilizce olarak, işletim sistemi bulunamıyor yazıyordu.
Sistemim 2. Kez çökmüştü.
İşin kötü tarafı, sistemi USB bellek üzerinden de boot
edemiyordum.
Mecburen Windows 10 Dvd’sini kullanacaktım.
Yoğun bir uğraştan sonra, bilgisayarı dvd üzerinden boot
ederek, sistemi tekrar kurdum.
Şu an problem çözülmüş gibi görünüyor.
Görme engelli arkadaşlarım için ekleme:
Bilgisayarı konuşan disk ile boot edemediğimden, Windows 10
dvd’si üzerinden açmaya karar verdim.

Bunun için şu adımları uyguladım:
Windows 10 dvd’sini taktım ve bilgisayarı kapattım.
Bilgisayarın güç tuşuna bastım ve akabinde yaklaşık
10-15 saniye ctrl tuşuna bastım.
Yaklaşık
2-3
dakika
bekledikten
sonra,
ctrl+Windows+enter tuşlarına basarak, Narrator ekran
okuyucusunu çağırdım.
Narrator konuşmaya başladığında, bildiğimiz format ekranı
geldi ve işlemleri rahatça gerçekleştirdim.
Bu işlemlerden önce, bios üzerinden dvd seçeneğini ilk sıraya
getirmeyi unutmayınız.
Bu arada, bozulmuş olan ve başıma türlü sıkıntılar açan flaş
belleği ne yaptığığımı merak edenler varsa, kaldırıp attım ve
yeni bir tane satın aldım.
Herkese, sorunsuz ve veri kayıpsız günler diliyorum.

