
Bilgisayarınız durduk yere yavaşlıyor, karşını-
za olmadık hata mesajları çıkarıyor, sebepsiz-
ce ısınıyor, kısacası olması gerektiği gibi çalış-
mıyorsa iyi bir bakım zamanı gelmiş demek-
tir. Bunun için Paul Vreeland’ın System Rescue 
Toolkit adlı uygulamasından yardım alabilirsi-

niz. Bilgisayarınızın donanım bileşenlerinden 
güvenlik altyapısına kadar pek çok uygulama 
eşliğinde testler uygulayarak sorunu tespit et-
meyi hedefleyen bu araç, bulduğu sorunları 
rapor ederek eğer varsa çözüm konusunda da 
yardımcı oluyor. 

İşin en güzel tarafı ise bakım sürecinin tama-
men otomatik ve bu süreçte kullanılan tüm 
araçların ücretsiz oluşu. Denemek isterseniz 
paul.is-a-geek.org/aio-srt adresini ziyaret ede-
rek aracın kapsamlı veya hafifletilmiş sürümü-
nü indirebilirsiniz. Sitede ayrıca bilgisayarınız-
la ilgili tüm problemleri çözmenize yardımcı 
olacak pek çok farklı araç bir arada yer alıyor. 
İncelemenizi tavsiye ederim.

Levent Daşkıran

Tek Adımda Bilgisayarınıza Komple Bakım

Bilgisayarınız olması gerektiği gibi çalışmıyorsa Paul Vreeland’ın 
System Rescue Toolkit uygulamasından yardım alabilirsiniz.

Bugüne dek bu köşede attığım en ilginç başlıklardan biri bu olsa gerek, 
ama arkasında hayli basit bir mantık yatıyor. Malum, dünyanın en büyük 
arama motorlarından biri olan Bing Microsoft’a ait. Microsoft araştırma-
cıları, geçenlerde ellerindeki arama verilerine bakarak “bugün bana ak-
ciğer kanseri teşhisi kondu” benzeri ifadelerle arama yapan kişileri bul-
muşlar ve bu kişilerin arama geçmişini incelemeye koyulmuşlar. Fark et-
mişler ki bu kişiler kendilerine teşhis koyulmadan önce pek çok ön belir-
tiye dair arama yapmış. Bronşit, göğüs ağrısı, nefes darlığı, sigara kullanı-

mına bağlı rahatsızlıklar gibi. Bunun üzerine bu tip aramalar yapan kişi-
lerin risk grubunda olabileceğine dair bir sonuca varmışlar. Bu yolla ak-
ciğer kanseri hastalarının yüzde 39’una normalden 1 yıl önce teşhis ko-
yulabileceğini ve bunun da tedavi şansını önemli oranda artırabileceği-
ni düşünüyorlar. Son derece basit, ama bir o kadar da ilginç. Detayları ja-
manetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2580709 ad-
resinde bulabilirsiniz.  

İnternet Arama Geçmişiniz Akciğer Kanserinin Belirtisi Olabilir

Araştırmacılar kanser teşhisi koyulan hastaların arama geçmişinin, erken teşhis için fayda sağlayabilecek bir araç olabileceğini düşünüyor.
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