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Paragon Hizalama Aracı'na Giriş 
Bu bölümde Paragon Hizalama Aracı (PAT) hakkında genel bilgi verilmektedir. 

PAT nedir? 
Paragon Hizalama Aracı hem fiziksel hem de sanal sistemler için kullanılan bir yazılım yardımcı programıdır.  4K fiziksel 

sektör boyutlu Gelişmiş Biçim Sürücüleri (AF Drives) ve Katı Hal Sürücüleri (SSD) ve Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi'ndeki 

(RAID) yanlış hizalama sorunlarını denetlemeyi ve çözmeyi amaçlamaktadır.  PAT'ın bölümleri denetlemek ve düzgün 

biçimde yeniden hizalamak için kullanılması maksimum sistem ve RAID performansı sağlar ve SSD'ler için de maksimum 

hizmet ömrü sağlar. 

Ürün Bileşenleri 
PAT bir kaç bileşene sürücüleri denetleme ve hizalama ve kullanıcı verilerini koruma rolü vermektedir: 

 Windows™-tabanlı yardımcı program – Windows içindeki bölümleri denetlemek ve hizalamak için kullanılan 

birincil araçtır. 

 Mavi Ekran yardımcı programı – “kilitli” bölümleri, örneğin açık dosyaların bulunduğu bir sistem bölümünü veya 

birimini hizalar. 

 Evrensel Kurtarma CD'si (RCD) – Linux™ altında bir CD, DVD veya USB ya da FireWire (IEEE 1394) üzerinden 

bağlanan haric depolama aygıtından çalışan çok platformlu, önyüklenebilir bir yardımcı program.  Kullanıcı dostu 

“Windows benzeri” Linux ortamı kurulum gerektirmez ve işletim sistemi (OS) önceden yarıda kesilen hizalama 

işlemine devam etmek üzere önyüklenmediğinde kullanılmak için tasarlanmıştır. 

Temel Özellikler 
 Yeniden Başlatmadan Bölüm Hizalama – Kilitli bölümler doğrudan Windows üzerinden hizalanabilir. 

 Mavi Ekran Modunda Hizalama – Açık dosyaların bulunduğu sistem bölümlerini veya birimlerini hizalamak için 

sistemi bu Mavi Ekran modu ile yeniden başlatın . 

 Evrensel Kurtarma CD'si (RCD) – Windows önyüklenmediğinde sisteminizi önyükler veya PAT kurulumu 

yapmadan sürücüleri denetler ve hizalar. 

 Toplam Veri Koruma – Hizalama işlemi beklenmedik bir şekilde (örn. elektrik kesintisi nedeniyle) kesilse dahi 

veriler korunur. 
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Bölüm Hizalama Hakkında 

Bölüm Hizalama Nedir? 
Bölüm hizalamanın ne olduğunu anlamak için öncelikle verilerin bir sürücüde nasıl depolandığını görmeliyiz. 

Standart bir sabit disk sürücü, her biri 512 bayt boyutlu fiziksel sektörlere bölünmüştür.  Şema 1'de, bir bölümün 

sürücünün tüm alan ve sektörlerini kullandığı basitleştirilmiş bir bölümleme şeması görebilirsiniz. Bu durumda, birinci 

fiziksel sektör ile uygun biçimde hizalanmış halde gösterilmektedir, yani, bölüm başlangıç konumu birinci sektör 

başlangıç konumuna uygundur: 

Şema 1 

 

Bölüm, kümeler adı verilen mantıksal birimlerden oluşmaktadır. Bu basitleştirilmiş bölümleme örneğinde (Şema 2), bir 

mantıksal küme iki fiziksel sektöre karşılık gelmektedir: 

Şema 2 

 

 

Dolayısıyla bu örnekte, bir mantıksal kümeden, örneğin küçük bir metin dosyasından veri okunduğunda, depolama aygıtı 

gerçekte iki fiziksel sektörden veri okumaktadır. Burada yine gösterilen bölüm uygun biçimde hizalanmıştır; yani, bölüm 

başlangıç konumu ile birinci sektör başlangıç konumu birbirine karşılık gelmektedir – dolayısıyla tüm kümeler tüm 

sektörlerle hizalanmıştır ve bu nedenle sürücünün çalışması mümkün olduğu kadar hızlıdır. 

Neden Yanlış Hizalanmış Bölümler Sabit Disk Sürücüleri için bir Sorundur? 
Gelişmiş Biçim Sürücüleri (AF Drives) veya “4K” olarak bilinen yeni nesil sabit disk sürücüleri (512 bayt yerine) 4.096 bayt 

boyutlu fiziksel sektörlere sahip olacak –çünkü daha büyük sektör boyutu Hata Düzeltme Kodu (ECC) ve sürücü 
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üzerindeki baş konumlandırma (servo kodu) verisini azaltır, sonuç olarak üstün okuma/yazma performansı ve daha fazla 

sabit sürücü kapasitesi ortaya çıkar. 

Ancak IDE ve SATA içeren sürücüler için, Dahili AF Sürücülerin fiziksel sektörleri gerçekte 4K (4,096 bayt) boyutlu 

olmasına rağmen, sektör boyutu 512 baytta “öykünmüş” olmalıdır çünkü işletim sistemleri sadece 512 baytlık sektörlerle 

çalışacak şekilde tasarlanmıştır: 

Şema 3 

 

Şema 3'te bir AF Sürücünün üç katmanını görebilirsiniz: Alt fiziksel katman 4K boyutlu fiziksel sektörlere bölünmüştür. 

İkinci emülasyon katmanı 512 baytlık sektörlere bölünmüştür. Ve en üst katman gerçek dosya sistemi bölümüdür; 

burada 4K kümelere bölünmüştür, yani 1 küme = 8 öykünmüş sektör = 1 gerçek fiziksel sektördür.. 

Ayrıca bu durumda tüm üç katmanın birbirleriyle ve disk başlangıç konumu ile hizalanmış olduklarına dikkat edin. 

Dolayısıyla bir kümeden veri okuduğunuz ya da yazdığınızda, sekiz 512 bayt öykünmüş sektör ve bir 4K fiziksel sektörde 

gerçekleşir. Gerekli okuma/yazma işlemi miktarı en aza indirilir; tüm disk işlemleri maksimum performanstadır. 

Ancak mantıksal kümeler, tüm temel katmanlara göre kaydırılmış (yanlış hizalanmış) olduğunda ne olduğunu görmek için 

Şema #4'e bakın: 

Şema 4 
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Şema 4'te bölümün disk başlangıç noktasından 1 512 bayt sektör kadar kaydırılmış olduğunu görebilirsiniz. Sonuç olarak, 

tüm mantıksal kümeler artık iki gerçek fiziksel 4K sektör ile bağlıdır (örtüşür) ve tüm okuma/yazma işlemleri iki katına 

çıkar. Bu durumda tüm sistemin performansı azalır, çünkü her bir veri kümesi için, sürücünün –bölüm uygun biçimde 

hizalanmışsa bir yerine iki sektör le iki işlem yürütmesi gerekecektir. 

Bu kaydırmaya ne sebep olur? Vista™'dan önceki tüm Windows sürümleri birim kümeleri oluşturmak için bir 512 bayt 

faktörü kullanır, bu demektir ki bölüm başlangıç konumu 512 bayt sektörlerle hizalanır, 4K sektörlerle değil, burada 

bölüm başlangıç konumu gösterilen biçimde bir 512 bayt sektör girintilidir. Ayrıca belirli şartlar altında Windows'un 

herhangi bir sürümü için yanlış hizalanmış ikincil bölüm oluşturmak mümkündür ve “4K-ready” olmayan herhangi bir 

üçüncü taraf yazılımı da bölümleri yanlış hizalayabilir. 

Bölüm başlangıç konumu genellikle 63 sektör girintilidir çünkü bu eski bir disk “silindiri” ölçüsüdür ve daha eski Windows 

(ve DOS) sürümleri doğru sektör adresleme ve erişimi için bölüm “silindir”e hizalanmalıdır.  Bu Silindir/Kafa/Sektör 

(Cylinder/Head/Sector, CHS) adresleme şeması modern işletim sistemlerinin kullanmadığı eski bir uyumluluk konusudur. 

Bunun yerine, “silindir” veya “kafa” bulunmayan bir Mantıksal Blok Adresleme(Logical Block Addressing, LBA) kullanırlar; 

sektörler sürekli olarak tam bir disk sürücüsü üzerinden adreslenir. Ancak eski olması nedeniyle Vista'dan önceki tüm 

Windows sürümleri “silindir hizalama” kuralına göre bölüm oluşturur. 

“4K” (4,096 byte) AF Sürücüler ana yapı haline gelene kadar bu kurala ve bölüm hizalamaya ilişkin herhangi bir sorun 

yoktu.  63 sektör başlangıç konumuna hizalanan bölümler varsayılan olarak 4K sektörüne hizalı değildir.  Burada basit bir 

matematiksel Formül 1 söz konusudur: 

 Formül 1 

Görebileceğiniz gibi, 63 sektör çarpı 512 bayt tam 4K sektör sayısına eşit değildir, bu nedenle bu bölüm ve ayrıca diskteki 

tüm sonraki bölümler yanlış hizalanmıştır (Şema 5):   

Şema 5 

 

Paragon Hizalama Aracı nasıl yardımcı olabilir? 
PAT yanlış hizalanmış tüm bölümleri gereken 512 bayt sektör miktarınca hareket ettirerek yeniden hizalar böylece tüm 

birimler hizalanmış olur. Bu örnekte (Formül 2), PAT yanlış hizalanmış bölümü uygun biçimde hizalamak için bir 512 bayt 

sektör kadar ileri hareket ettirecek: 



7 

Telif hakkı© 1994-2011 Paragon Software Group. Tüm hakları saklıdır. 

 Formül 2 

Artık bölüm başlangıç konumu 4K sektör başlangıç konumu ile uyumludur, dolayısıyla bu bölüm ve sabit sürücüdeki tüm 

sonraki bölümler uygun biçimde hizalanmıştır (Şema 6): 

Şema 6 

 

Önemli bir konu daha var: Bazı AF Sürücüleri bölüm hizalama konularını adreslemek için bir tetikleyiciye sahiptir. 

Bunların dahili denetleyicileri, bir 512 bayt sektörlük bir ofsete adresleyerek emülasyon katmanını kaydırmak için 

ayarlanabilir. Bu nedenle sektör #63 sektör #64 haline gelir ve böylece tüm bölümler hizalanır (Şema 7): 

Şema 7 

 

Birçok yazılım bunun gibi bir kaymış birimi algılamayacaktır çünkü tüm mantıksal bölümler hizalanmıştır, dolayısıyla bu 

durumda “4K offset-aware” olmayan uygulamalar gerçekte yanlış hizalanmış bölümler oluşturur.  Ancak, PAT “4K offset-

aware”dir ve bu örnekteki gibi kaydırılmış bir birimi tanıyabilir ve bu tür AF Sürücülerde bölüm hizalamayı atlayacaktır. 
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Paragon Hizalama Aracı'na Başlarken 
Bu bölümde ürünü kullanıma hazır hale getirmek için gereken tüm bilgileri bulacaksınız. 

Sistem Gereksinimleri 

Windows-tabanlı Yardımcı program 

PAT'ı kullanmak için, öncelikle kurulmalıdır. Lütfen bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini 

karşıladığından emin olun: 

 Desteklenen İşletim Sistemleri:  

o Windows XP (32 ve 64 bit) 

o Windows 2003 (32 ve 64 bit) 

o Windows Vista (32 ve 64 bit) 

o Windows 2008 (32 ve 64 bit) 

o Windows 7 (32 ve 64 bit) 

o Windows 2008 R2 (sadece 64 bit) 

 Desteklenen Dosya Sistemleri 

o FAT12 

o FAT16 

o FAT32 

o NTFS 

 Internet Explorer 5.0 veya üstü  

 Intel Pentium CPU veya eşdeğeri, 300 MHz işlemci saati hızı  

 128 MB RAM (256+MB tavsiye edilir) 

 100 MB kullanılabilir alana sahip sabit disk sürücüsü  

 SVGA video bağdaştırıcısı ve monitör  

 Fare 

Linux Tabanlı Ortam 

Bir Linux tabanlı ortam kullanan PAT Evrensel Kurtarma CD'sini bilgisayarınızda kullanmak için, hangi işletim sistemini 

kurduğunuz önemli değildir. Lütfen bilgisayarınızın aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin 

olun: 

 IBM AT uyumlu, i486 veya üzeri CPU'ya sahip bilgisayar 

 256 MB RAM  
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 SVGA-uyumlu monitör 

 Fare (tavsiye edilir) 

Ek Gereksinimler 

 Kompakt diske veri yazdırmak için yazılabilir CD/DVD sürücüsü 

Kurulum 
Kurulumu yapmadan önce, lütfen platformunuzun minimum sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. 

Bilgisayarınız bu gereksinimleri karşılıyorsa, PAT Windows kurulum paketini kurmak için lütfen aşağıdakileri yapın 

(Kurtarma CD'sinin nasıl kurulacağına ilişkin bilgiyi "Evrensel Kurtarma CD'sini alma ve yazdırma" bölümünde 

bulabilirsiniz): 

1. Kurulumu başlatmak için kurulum dosyasını tıklatın. 

2. Karşılama sayfası uygulamanın kurulmakta olduğunu bildirir. Devam etmek için Next (İleri) düğmesini tıklatın. 

3. Lütfen Paragon Lisans Sözleşmesi'ni dikkatle okuyun ve kabul etmek için uygun seçeneği seçin. Paragon Lisans 

Sözleşmesi'ni kabul etmezseniz kuruluma devam edemezsiniz. Print (Yazdır) düğmesini tıklatarak lisans 

sözleşmesi yazdırılabilir. 

4. Kayıt Bilgilerini Sağlayın. Kayıt sayfasında varsa ürün anahtarını ve seri numarasını girmelisiniz. 

5. Müşteri Bilgilerini Sağlayın. Müşteri Bilgileri sayfasında kullanıcı adı ve bir kurum gibi standart bilgileri girmeniz 

gerekir. Ayrıca programın bu bilgisayarın tüm kullanıcılar (varsa) için mi yoksa sadece geçerli kullanıcı için  mi 

kullanılabilir olacağına karar vermelisiniz. 

6. Varsayılan Kurulum Yolu. Yardımcı programı farklı bir yere kurmak için Change (Değiştir) öğesini tıklatın 

(varsayılan olarak C:\Program Files(x86)\ Paragon Software\Alignment Tool 2.0\). Aksi taktirde, varsayılan yolu 

kullanarak devam etmek için Next (İleri) düğmesini tıklatın. 

 

7. PAT'ı kurun. Programı Yüklemeye Hazır sayfasında kurulumu başlatmak için Install (Kur) düğmesine, önceki 

sayfalardan birine dönerek kurulum ayarlarını gözden geçirmek veya değiştirmek için Back (Geri) düğmesini 

tıklatın. 

8. Kurulum Tamamlandı. Son sayfa kurulum işleminin sona erdiğini bildirir. Sihirbazı tamamlamak için Finish (Son) 

düğmesini tıklatın. 

İlk Çalıştırma 
Paragon Hizalama Aracı'nı çalıştırmak için lütfen Paragon Alignment Tool™ 2.0 masaüstü simgesini çift tıklatın veya 

Windows Başlat düğmesini tıklatıp daha sonra Programlar > Paragon Alignment Tool™ 2.0> Paragon Alignment Tool 

2.0 öğesini seçin 

Evrensel Kurtarma CD'sini alma ve yazdırma 
Evrensel Kurtarma CD görüntüsü PAT kurulum paketinden ayrı bir yükleme olarak gönderilir. Evrensel Kurtarma CD'si 

sadece acil durumlarda; yarıda kesilen bir hizalama işlemi ile karşılaşırsanız yardımcı olmak için sağlanır.  
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Evrensel Kurtarma CD'si web sitesinden ayrı olarak indirilebilir. Paragon’un Paket Açma ve Yazdırma Sihirbazı içerisine 

paketlenmiştir. Bu sihirbaz PAT Kurtarma CD'lerini ve DVD'lerini yazdırmanızı, önyüklenebilir kurtarma medyası 

oluşturmanızı sağlar. Sihirbaz ayrıca PAT Kurtarma CD'si ISO dosyasını sabit sürücünüze çıkarmanızı sağlar. Paket Açma 

ve Yazdırma Sihirbazı'nın kullanılması, PAT kurtarma medyası oluşturmak için üçüncü parti yazma araçlarını kullanma 

gerekliliğini ortadan kaldırır. 

PAT Kurtarma CD'si ISO dosyasını Paket Açma ve Yazdırma Sihirbazı'ndan çıkarırsanız, Paragon Hizalama Aracı Evrensel 

Kurtarma CD'sinin ISO görüntüsünü bir CD veya /DVD'ye yazmak için seçeceğiniz bir üçüncü parti yazma yardımcı 

programı kullanın. 

Evrensel Kurtarma CD'sinden Acil Durum Önyüklemesi 
Bu Linux-tabanlı kurtarma CD'si, kurtarma amaçlı olarak sabit diskinize erişmek için bilgisayarınızı PAT kurtarma 

ortamına önyüklemek için kullanılabilir. Eğer bir hizalama işlemi durdurulmuş veya beklenmedik bir şekilde kesilmişse, 

hizalamaya devam edebilirsiniz. 

Bir hizalama işlemine devam etmek için, lütfen bilgisayarı çalıştırın ve PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden önyükleme 

yapın. 

 

İrtibat Bilgileri 
Ürünle ilgili teknik desteğe ihtiyacınız varsa veya diğer Paragon ürünleri hakkında bilgi istiyorsanız, lütfen aşağıdaki 

bağlantıları kullanın: 

Hizmet İrtibat adresi 

Paragon Web sitesini ziyaret edin www.paragon-software.com 

http://www.paragon-software.com/
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Paragon Hizalama Aracı'nı Kullanma 
Bu bölümde Paragon Hizalama Aracının bölüm hizalama için nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır. 

1. Programı başlatın. Programlar > Paragon Alignment Tool™ 2.0> Paragon Alignment Tool 2.0 öğesini seçin veya 

Masaüstünde bulunan ilgili kısayolu tıklatın. 

2. Karşılama ekranındaki bilgileri okuyun, daha sonra devam etmek için Next (İleri) düğmesini tıklatın: 

 

3. Hizalama Seçenekleri sayfasında hizalama işlemini nasıl gerçekleştirmek istediğinizi seçebilirsiniz: 
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Maksimum veri koruma için varsayılan seçenekler ayarlanmıştır. Bu şekilde hizalamayı tamamlamak daha fazla zaman 

alır, ancak şunlardan korunmuş olursunuz: 

– Hizalanacak bölümlerdeki dosya sistemi hataları 

– Güç kesintisi veya diğer sistem kesintileri 

En hızlı hizalama modunda ilerlemek için, sadece ilgili veri koruma ayarlarını sırasıyla “None (Hiçbiri)” ve “Never (Asla)” 

olarak ayarlayın, daha sonra “I understand the risks and want to proceed further( Riskleri anlıyorum ve devam etmek 

istiyorum)” onay kutusunu işaretleyin. 

Eğer hizalama sırasında olası güç kesintisi veya diğer sistem kesintileri hakkında endişeliyseniz, o zaman “Protect from 

accidental data loss (Yanlışlıkla veri kaybına karşı koru)” bölümündeki aşağıdaki seçeneklerden biri seçilebilir: 

– No protection (Koruma yok): Koruma devre dışı  

– Reset: Kazara Reset düğmesine basılmaya karşı korur 

– Power loss (Güç Kaybı): Tüm sistem güç kesintisine karşı korur (varsayılan) 

Eğer bölümlerin dosya sistemi bütünlüğü hakkında endişeliyseniz (örneğin, “chkdsk /f” hiç gerçekleşmedi veya nadiren 

gerçekleşti), o zaman “File system integrity check policy (Dosya sistemi bütünlüğü denetim ilkesi)” bölümündeki 

aşağıdaki seçeneklerden biri seçilebilir: 

– Never (Asla): Dosya sistemlerini denetleme  

– Once (Bir kez): Hizalamadan önce dosya sistemini her bölüm için bir kez denetle 

– Always (Her zaman): Hizalamadan önce ve sonra dosya sistemini her bölüm için denetle (varsayılan)  
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4. Sonraki ekranda, sistemdeki tüm sürücüler ve bölümler sol tarafta ve bir disk harita göstergesi bulunmaktadır. 

Hizalamak istediğiniz bölüm(ler)i seçin: 

 

5. Align partitions (Bölümleri hizala) düğmesini tıklatın ve işlemi başlatın. NOT: Eğer bölümde açılmış veya 

kullanılmış dosya varsa, program bilgisayarı yeniden başlatmanızı ister. Bilgisayar yeniden başlatılır ve tüm 

işlemlerin güvenli bir şekilde yürütüleceği Mavi Ekran moduna girer. 

 

6. Sistem yeniden başlatılır. 
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7. Hizalama işleminin tamamlanması bir kaç dakika sürebilir. Gereken zaman miktarı bölümdeki veri miktarına 

bağlıdır. Mavi Ekran Modunda hizalama tamamlandıktan sonra, sisteminiz yeniden başlatılır ve Windows'a 

döner. Windows'a dönüldükten sonra, PAT otomatik olarak yeniden başlatılır ve bir hizalama durumu 

güncellemesi sağlanır. 

 

Kesilen Hizalamadan sonra PAT Evrensel Kurtarma CD'si ile Kurtarma 
PAT kurtarma ortamı yanlışlıkla kesilen hizalama işlemini başarıyla bitirmeniz için yardımcı olmayı amaçlar. Örneğin, ani 

bir güç kesintisi bilgisayarın kapanmasına neden oldu veya kazara bir düğmeye basılması sistem bölümünün hizalanması 
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sırasında yeniden başlatmaya neden oldu ve işletim sisteminizi artık önyükleyemiyorsunuz. Sadece bilgisayarınızı PAT 

Evrensel Kurtarma CD'si ile yeniden başlatın ve hizalama işlemine devam edin.  

1. Bilgisayarınızı başlatın ve PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden önyükleyin. 

2. Yarıda kesilmiş bir hizalama işlemi saptandığını bildiren bir uyarı mesajı gösterilir. 

 

3. Kesilen hizalama işlemine devam etmek için Yes (Evet) düğmesini tıklatın. 

 

4. Hizalama işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın. 
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Ek Seçenekler 

Silinen Bölümü Geri Al 
Program silinen bölümleri bulabilmeyi ve kurtarabilmeyi sağlıyor. Bu fonksiyon genellikle "silineni geri alma" olarak 

bilinir.  

PAT bir bölümü hizaladığında, bölümü Bölüm tablosundan siler. Bu aşama sırasında bir güç kesintisi olması durumunda 

tüm veriler dokunulmamış halde kalır, ama bilgisayar bu bölümü artık bulamaz. Ancak, bir önceki silinmiş bölüm hala 

kurtarılabilir. 

Bir silineni geri alma denemesinden önce, bölüm oluşturulmadığı, taşınmadığı veya bölümün kapladığı disk alanı 

aşılmadığı sürece, geri yüklenen bir bölüm tam işlevlidir. Bu nedenle program Silinen Bölümü Geri Al işlevini sadece boş 

alana sahip bloklar için etkin kılar. 

1. Bilgisayarınızı başlatın ve PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden önyükleyin. 

2. PAT başlat menüsünden Undelete Partition (Silinen Bölümü Geri Al) seçeneğini seçin. 

 

3. Karşılama ekranında Next (İleri) düğmesini tıklatın. 
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4. Kayıp bölümler için taranacak hafızasız bloğu seçin. 

 

5. İsteğe bağlı olarak, aranacak özel dosya sistemini seçin. 
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6. Kayıp bölümlerin nasıl aranacağını belirleyebilirsiniz: tüm sektörleri tara veya sadece Vista/Windows 7'nin birim 

oluşturduğu yeri tara. Aramayı başlatmak için Next (İleri) düğmesini tıklatın. 

 

7. Arama ilerlemesi gösterilir. 
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8. Arama işlemi bittikten sonra herhangi bir bölüm bulunup bulunmadığını göreceksiniz. Burada bulunan 

dosya(lar)dan hangisini kurtarmanız gerektiğini seçebilirsiniz. 

 

9. Bölümü kurtarmak için Next (İleri) düğmesini tıklatın. 

Ana Önyükleme Kaydını (MBR) Önyükleme Düzelticisi ile düzeltme  
Önyükleme Düzelticisi, tipik olarak insan hatası, program hatası veya önyükleme virüs faaliyeti sonucu ortaya çıkabilen 

sistem önyükleme sorunlarının birçoğunu çözmek için tasarlanmış bir sistem yardımcı programıdır. Önyükleme 

Düzelticisi Evrensel Kurtarma CD'sinde yer alır. Program Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Windows 7/Server 2008 

için en yaygın önyükleme sorunlarını düzeltebilir. 
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Önyükleme Düzelticisi hakkında asıl önemli olan, Windows Sistem Kaydı sorunlarını Windows yüklenmeden 

düzeltebilme olasılığı sağlamasıdır. Örneğin, bir önyükleme virüsü MBR'yi bozduğunda diğer işletim sistemlerine faydası 

dokunur. 

Sabit Diskinizin MBR'sinin bozulduğunu, dolayısıyla sisteminizin önyüklenemediğini farz edelim. 

Sabit Diskinizin MBR'sini düzeltmek için lütfen aşağıdakileri yapın: 

1. Bilgisayarı PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden başlatın. 

2. PAT başlat menüsünden Boot Corrector (Önyükleme Düzelticisi) seçeneğini seçin. 

 

3. Karşılama sayfasında, Correct the Master Boot Record (MBR) ( Ana Önyükleme Kaydını Düzelt) seçeneğini 

seçin. 

 

4. Sonraki sayfada, açılır listeden (varsa) gerekli sabit diski seçin ve daha sonra Update the MBR executable code 

(MBR çalıştırılabilir kodu güncelle) seçeneğini seçin. 
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5. Yes (Evet) düğmesini tıklatarak işlemi onaylayın. 

 

6. İşlem tamamlandıktan sonra, bir bilgilendirme özeti görmek için Report (Rapor) düğmesini tıklatın. Program 

ayrıca bu raporu saklamanızı sağlar. Bunu yapmak için, sadece Save (Kaydet) düğmesine basın ve  hedefi seçin. 

 

7. Önyükleme Düzelticisi'ni kapatmak için Finish (Son) düğmesini tıklatın. 

8. Bilgisayarı yeniden başlatın. 

Önyükleme Yapılandırma Verilerini (BCD) Düzeltme 
Bir Windows 2000+ sistemin BCD'sini otomatik olarak düzeltmek için lütfen aşağıdakileri yapın: 

1. Bilgisayarı PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden başlatın. 

2. Önyükleme Düzelticisi'ni başlatın. 

3. Sihirbazın BCD'yi tanınan tüm Windows 2000+ kurulumlarında düzeltmesini sağlamak için Correct boot 

parameters… (Önyükleme parametrelerini Düzelt) seçeneğini seçin. 
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4. Seçilen disk üzerindeki bölümler için BCD dosyalarını düzelt seçeneğini seçin. 

 

5. Sihirbaz işlemi onaylamanızı isteyecektir. İşlemi  onaylamak için Yes (Evet) düğmesini tıklatın. 
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İşlem tamamlandıktan sonra sihirbazı kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. 

Bölümleri Etkin olarak İşaretleme 
Bir Windows 2000+ sistemin bir bölümünü Etkin olarak işaretlemek için, lütfen aşağıdakileri yapın: 

1. Bilgisayarı PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden başlatın. 

2. Önyükleme Düzelticisi'ni başlatın. 

3. Sihirbazın Karşılama sayfasında, Modify partition parameters (Bölüm parametrelerini değiştir) seçeneğini seçin. 

 

4. Değiştirilecek bölümü seçin ve Set active (Etkin olarak ayarla) seçeneğini tıklatın. 
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5. Sihirbaz işlemi onaylamanızı isteyecektir. İşlemi  onaylamak için Yes (Evet) düğmesini tıklatın. 

 

İşlem tamamlandıktan sonra sihirbazı kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. 

Sürücü Harflerini Değiştirme 
Bir bölümün sürücü harfini değiştirmek için, lütfen aşağıdakileri yapın: 

1. Bilgisayarı PAT Evrensel Kurtarma CD'sinden başlatın. 

2. Önyükleme Düzelticisi'ni başlatın. 

3. Sihirbazın Karşılama sayfasında, Search for Windows installations to correct (Düzeltilecek Windows 

kurulumlarını Ara) seçeneğini seçin. 
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4. Arzu ettiğiniz saptanmış Windows kurulumunu seçin ve Correct drive letter in the System Registry (Sürücü 

Harfini Sistem Kaydında Düzelt) seçeneğini seçin. 

 

5. Sistem birimini seçin ve Edit letters (Harfleri düzenle) düğmesini tıklatın. 
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6. Seçtiğiniz harfi göreceğiniz bir pencere belirir. Change (Değiştir) seçeneğini tıklatın. 

 

7. Yeni bir sürücü harfi seçin ve OK (Tamam) düğmesini tıklatın. 
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8. Daha sonra sihirbaz sürücü harfi değişikliğini onaylar. 

 

İşlem tamamlandıktan sonra sihirbazı kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. 

 


