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Y›ld›z Tak›m›

Bilgisayar›n›za toplu bak›m
Bilgisayar›n›zda kullanabilece¤iniz faydal› programlar
peflindeyseniz, FreshDevices yaz›l›mlar›na göz atabilirsiniz. Firman›n http://www.freshdevices.com adresinden ücretsiz olarak kiflisel kullan›ma sundu¤u programlar dört parçadan olufluyor: Fresh Download ile daha
h›zl› dosya indirebiliyor, Fresh Diagnose ile bilgisayar›n›z›n içeri¤ini ve performans›n› denetleyebiliyor, Fresh UI
ile Windows iflletim sistemine ince ayar yapabiliyor,
Fresh View ile tüm ses ve görüntü dosyalar›n›z› düzenleyebiliyorsunuz. Programlar ücretsiz olmalar›n›n yan›nda, casus yaz›l›m benzeri eklentiler de içermiyorlar.

Ay›n Sorusu
Bir dosyay› bilgisayar›mdan sildi¤imde asl›nda tam olarak silinmedi¤i söyleniyor, acaba do¤ru mu?
Ya¤›z Bora, Ankara

Birçok iflletim sisteminin nas›l çal›flt›¤›n› ve neye benzedi¤ini ‹nternet’ten görebilirsiniz.

Bilgisayar kullan›c›lar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u, bilgisayarlar›nda Windows iflletim
sistemini kullan›yorlar. Bununla birlikte piyasada birçok farkl› iflletim sistemi de var.
Peki, her biri farkl› arabirimlere, farkl› kullan›m biçimlerine ve farkl› simgelere sahip
olan bu iflletim sistemlerinin nas›l göründü¤ünü hiç merak ettiniz mi?

Do¤ru. Bilgisayar›n›zda bir dosyay› sildi¤inizde, çöp kutusunu boflaltsan›z dahi dosya bilgileri diskin manyetik plakas› üzerinde kal›r. Bunun sebebi, dosya silinirken iflletim
sisteminin dosyan›n kendisini de¤il, sadece dosyaya ulafl›lmas›n› sa¤layan adres bilgisini silmesidir.
Bunun iyi yönü, kazayla silinen dosyalar›n›z› bile özel
programlar yard›m›yla geri getirebiliyor oluflunuzdur. Örne¤in http://www.pcinspector.de/file_recovery/
UK/welcome.htm adresindeki ücretsiz PC Inspector File
Recovery program›yla, tamamen sildi¤iniz baz› dosyalar›
geri getirebilirsiniz. Ancak bu durum, sizin sildi¤iniz dosyalar›n da baflkalar› taraf›ndan geri getirilebilece¤i anlam›na gelir. E¤er dosyalar›n›z› silerken geri getirilemeyecek biçimde sildi¤inizden emin olmak istiyorsan›z,
http://www.heidi.ie/eraser adresindeki Eraser isimli
program› kullanabilirsiniz.

Bu merak›n›z› gidermek için günlerce kurulum dosyalar›n›n peflinden koflup, saatlerce bilgisayar›n›za kurmak
için u¤raflman›za gerek yok. OSVids adl› ‹nternet sitesi,
birbirinden farkl› iflletim sistemlerini sizin yerinize kurarak
kullan›m s›ras›nda çekilmifl videolar›n› yay›ml›yor. Böylece merak etti¤iniz iflletim sisteminin nas›l göründü¤ünü
ve ne gibi özelliklere sahip oldu¤unu ‹nternet taray›c›n›zdan izleyebiliyorsunuz. Windows Vista’dan Mac OS
X’e, Linux’tan Solaris’e kadar birbirinden farkl› iflletim sistemlerinin nas›l kullan›ld›¤›n› görmek için http://osvids.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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