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10. WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ   
 

Windows, 3.1 sürümünden Windows 95 sürümüne geçişte olduğu gibi Windows 
XP ’ye geçişte de köklü bir değişim geçirmiştir. XP ile Windows artık daha stabil, 
daha eğlenceli ve daha güvenilir hale gelmiştir. 

Microsoft’ un yeni işletim sistemi Windows XP kullanıcılara yeni bir dünyanın 
kapısını aralamıştır. İsimdeki XP kısaltması Türkçe karşılığı “Deneyim” olan 
Experience sözcüğünü temsil etmektedir. XP’ nin ilk olarak sadece 32 Bit’ lik Home 
Edition ve 32 ile 64 Bit seçenekleri olan Professional versiyonları bulunmaktadır.  

10.1.  Windows Experience (Windows XP)  

Kullanıcılara yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayan Windows XP Web 
bağlantıları ile Microsoft’ un NET’ e giden yolunda en önemli adımı oluşturuyor. Zaten 
kullanıcı tabanlı bir işletim sistemi olan Windows XP sunduğu bir çok yeni fonksiyon 
ve entegre araçlar ile, çoğu zaman her hangi bir ticari programa gerek kalmadan 
kullanıcıların hemen hemen tüm isteklerini karşılıyor. 

Windows XP ile beraber Windows 2000’ den bilinen versiyonlara (Professional 
Server, Advanced Server) ismi Home Edition olan yeni bir tane daha eklenmiştir. Bu, 
şu ana kadar ki Windows 9x/Me kullanıcılarına NT çekirdeğinin güvenliğini sunar. 
Böylece, güvenli NT çekirdeğinde oyunlar, çoklu ortam ve geniş bir donanım desteği 
yelpazesi ile, ev kullanıcılarının tüm ihtiyaçları stabil bir ortamda karşılar. Microsoft, 
Windows XP ile aynı temel platform üzerinde farklı kullanıcı gruplarının isteklerini en 
iyi şekilde karşılamayı hedeflemiştir. Aslında Windows XP’ nin Home ve Professional 
Edition sürümleri arasında oldukça büyük farklarda mevcuttur. Home Edition’ ın 64 
Bit’ lik versiyonu bulunmayacak ve SMP (Symetric Multi Processing) gibi özelliklere 
de sahip değil. Ayrıca bu versiyonun bir Domain’ e bağlanamayacak olması da 
firmaların masa üstlerinde Professional sürümünü kullanmalarını gerektirmiştir. 

Windows XP, Microsoft Windows’un Windows 2000 ve Windows Millennium’un 
ötesindeki sürümüdür. Bir yandan Windows 2000’in standartlara uygun güvenlik, 
yönetilebilirlik ve güvenilirlik gibi güçlü özelliklerini, diğer yandan Windows 98’in ve 
Windows Me’nin Tak ve Kullan, basitleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve yeni destek 
hizmetleri gibi benzersiz iş olanaklarını temel alan Windows XP Professional 2003’e 
kadar pazara sunulan en iyi Windows sürümüdür. 

Bu iş raporu Windows XP içindeki yeniliklere kapsamlı bir genel bakış 
sunmaktadır. Yeni teknolojiler ve özellikler sayesinde nasıl kolay iş yapıldığı, bilgi 
paylaşıldığı, masaüstü yönetildiği, yolculuk sırasında mobil bilgisayarla nasıl verimli 
çalışıldığı, nasıl destek ve yardım alındığı ve diğer bilgiişlem işlerinin nasıl yapıldığı 
anlatılmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 10 



 

 65 

 İŞLETİM SİSTEMLERİ                       Alakoç BURMA 
 
 
 
 

Gelişmiş Windows 2000 kod tabanını temel alan Windows XP ev kullanıcıları 
ve iş kullanıcıları için iki farklı sürümde sunulmaktadır: Windows XP Home Edition ve 
Windows XP Professional. Aksi belirtilmediği sürece, bu iş raporu işletim sisteminin 
her iki sürümünde de bulunan teknolojileri ve özellikleri ele almaktadır. 

 
Windows XP Sürümleri : 
Windows Versiyonu Maksimum Bellek Max CPU Desteği Şimdiki karşılığı 
XP Home 4 (GB) 1 Windows 9x/Me 
XP Professional 4 (GB) 2 Windows 2000 Pro 
XP 64 Bit Edition 16 (GB) 16 - 
 
 
Sizin için doğru seçim Windows XP'nin hangi sürümüdür?  
 

Ev için 
Windows XP Home 
Edition 

İş için 
Windows XP 
Professional 

İş için 
Windows XP 64-Bit Edition 

• Yeni görsel tasarım, genel 
görevleri etkin bir şekilde 
yerine getirmeyi kolaylaştırır  
• Dijital fotoğraf özellikleri, 
resimleri edinmenize, 
düzenlemenize ve 
paylaşmanıza olanak verir  
• En yüksek kalitede dijital 
müziği bulmak, yüklemek, 
saklamak ve kayıttan 
çalmak için tümü bir arada 
müzik aracı  
• PC'nizde video 
oluşturmak, paylaşmak ve 
kullanmak için gereksinim 
duyduğunuz her şey  
• Kolay bilgisayar paylaşımı 
ve ev ağı  
• Hızlı ileti, ses veya video 
sohbetleri ve işbirliği için en 
son iletişim aracı  
• Sorunları giderme veya bir 
uzmandan yardım almaya 
yönelik araçlar  
• Sisteminizi iyi ve çalışır 
durumda tutmak için en 
güvenilir ve güvenli işletim 
sistemi 

Windows XP Home 
Edition'ın tüm bu 
faydalarının yanı sıra: 
• İşle ilgili verilerinizi 
korumak için dosya ve 
klasörlerinizi şifreleyebilme 
yeteneğini içeren daha sıkı 
güvenlik  
• Çevrimdışı çalışabilme 
veya bilgisayarınıza 
uzaktan erişim için birinci 
sınıf mobil destek  
• Yüksek performanslı çok 
işlemcili sistemler için 
yerleşik destek  
• Microsoft Windows 
Servers ve yönetim 
çözümleri ile birlikte 
çalışabilen tasarım  
• Dünya üzerinde başka 
kişilerle, verilen herhangi 
bir dilde çalışarak verimli 
bir şekilde iletişim kurma 

Windows XP Professional'ın 
temel öğelerinin yanı sıra: 
• En karmaşık teknik 
hesaplama görevlerinde en 
yüksek düzeyde performans 
ve ölçeklenebilirlik  
• Intel Itanium işlemci ailesine 
dayanarak ek bellek, 
artırılmış bellek g/ç hızları ve 
üstün kayan nokta 
yetenekleri  
• Gelişmiş dijital içerik 
oluşturma için en iyi platform  
• Bilgisayar destekli mekanik 
tasarım ve çözümlemede en 
iyi platform  
• Mali çözümleme ve veri 
çözümlemede en iyi platform 
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10.1.1. Windows XP Home Edition 
Ev bilgisayarınızın olanaklarını keşfetme özgürlüğü sunmaktadır. Windows XP 

Home Edition’ın akıllı tasarımı sayesinde bilgisayarınızdaki öğeleri kolayca bulabilir 
ve kullanabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş Hoş Geldiniz Ekranı ve hızlı kullanıcı değiştirme 
mevcuttur. Windows XP Home Edition sayesinde aile bilgisayarınızı sorunsuz bir 
şekilde paylaşabilirsiniz. Kurma işlemi sırasında veya bu işlemden sonra Denetim 
Masası’nda her kullanıcı için hesap oluşturabilirsiniz. Hoş geldiniz ekranı ve sistem 
ayarları her kullanıcı için özelleştirilmiştir. Kullanıcılar parola belirleyerek kendi 
hesaplarını koruyabilmektedir; ayrıca, Hızlı Kullanıcı Değiştirme özelliği sayesinde 
kullanıcılar kendi hesaplarını açıp kapatırken diğer kullanıcıların uygulamalarını açık 
bırakabilmektedir. 

Yeniden tasarlanan Başlat Menüsü sık kullandığınız uygulamaları grup 
halinde toplamakta ve kolay erişim olanağı sunmaktadır. En sık kullandığınız beş 
program önce görüntülenmekte ve varsayılan elektronik postanız ve Web tarayıcınız 
her zaman kullanılabilir durumda tutulmaktadır. Tek bir tıklamayla belgelerinize, 
yazıcılarınıza ve ağ bağlantılarına erişebilirsiniz. Yine tek bir tıklamayla, sistem 
yapılandırma araçlarının bulunduğu Yardım ve Destek Merkezi’ne ulaşabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, Başlat menüsünü kendi gereksinimlerinize uyacak şekilde 
kişiselleştirebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri size anlamlı gelen şekilde 
düzenleyebilirsiniz. Pek çok belgenizin küçük resim görüntülerini kullanarak klasörler 
arasında hızlı bir şekilde tarama yapabilirsiniz. 

Dijital resimlerinizi daha önce olmadığı kadar kolay bir şekilde 
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Resimlerim klasörü resminizi birkaç şekilde 
görüntüleyebilmenizi sağlamakta, resimlerinizi elektronik posta yoluyla 
arkadaşlarınızla paylaşmanızı olanaklı hale getirmekte ve sevdiğiniz resimleri Web 
üzerinde yayınlamanızı kolaylaştırmaktadır. Internet üzerinden baskı siparişi bile 
verebilirsiniz.  

Windows XP içindeki Yeni Fotoğraf Baskısı Sihirbazı dijital bir kameradan 
veya tarayıcıdan aldığınız fotoğrafları biçimlendirebilmenizi ve basabilmenizi 
kolaylaştırmaktadır. Fotoğraflarınız için yazıcıyı, kağıt türünü ve en iyi düzeni 
seçebilir, baskı kalitesini artırabilir ve kağıt israfını önleyebilirsiniz. Windows XP aynı 
zamanda bir Web hizmetinde baskı işi siparişi vermeyi hızlı ve kolay hale 
getirmektedir; filminizi ilgili siteye bırakmanız ve bu kişilerin filmi sizin yerinize 
basması yeterlidir. Tüm işlem sırasında masanızın başında olmanız gereklidir. 

Web Yayıncılığı Sihirbazı sayesinde fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini 
kendi kişisel Web sayfanıza kolayca yayınlayabilir, arkadaşlarınızın, ailenizin veya 
meslektaşlarınızın bunları görebilmesini ve dinleyebilmesini sağlayabilirsiniz.  

Windows XP’ nin içindeki Windows Media™ Player for Windows XP sık 
kullanılan tüm dijital ortam etkinliklerinizi tek ve kolay kullanılabilen bir uygulamayla 
bir araya getiren ilk yürütücüdür. Artık videolarınızı ve DVD’ lerinizi izleyebilir, (CD, 
Windows Media ve MP3 dosyaları dahil olmak üzere) müzik dinleyebilir, ortamınızı 
kişiselleştirilmiş çalma listeleri halinde düzenleyebilir, yaklaşık 3,000 Internet radyo 
istasyonunu dinleyebilir, taşınabilir cihazınıza müzik aktarabilir veya diğer  
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çözümlerden 700 kat daha hızlı şekilde özel CD’ler oluşturabilirsiniz; üstelik bu işlerin 
hepsini PC’ nizde tek bir yerden yapabilirsiniz. Kendi dokunuzu, renklerinizi, 
tasarımlarınızı ve özelliklerinizi seçerek yürütücünüzün görünümünü 
kişiselleştirebilirsiniz. 

Windows Media™ Player for Windows XP otomatik parça tanıma, gelişmiş 
ortam bilgileri ve sansür denetimi özellikleri dahil olmak üzere tam kapsamlı DVD 
desteği sunan ilk ortam yürütücüsüdür. Sadece Windows Media™ Player for 
Windows XP binlerce öğe içeren bir veritabanından kapak resmi, bölüm listesi ve 
diğer öğeleri sunabilir. 

Windows Media™ Player for Windows XP, Windows Ortam Videosu ve DVD-
tabanlı video içeriği de dahil olmak üzere desteklenen tüm video türleri için entegre, 
tam ekran video denetimleri sunan ilk ortam yürütücüsüdür. Ekranın pürüzsüz 
görünmesini sağlayacak şekilde tasarlanan bu denetim düğmeleri sayesinde bir 
tıklamayla görüntüyü karartabilir ve açabilirsiniz. 

Windows Media™ Player for Windows XP Windows XP’ nin yerleşik CD 
kaydetme olanaklarını kullanarak kaydedilebilir (CD-R) veya Yeniden Yazılabilir (CD-
RW) CD sürücünüzden en üst düzeyde yararlanabilmenizi sağlamaktadır. CD’leri 
diğer paket çözümlere göre 700 kat daha hızlı kaydedebilir ve tüm taşınabilir 
aygıtlarınıza tek pencereden ulaşabilirsiniz. Gelişmiş kullanım düzeyi ve aygıt desteği 
sayesinde müziği ve video görüntülerini geniş bir yelpazedeki taşınabilir aygıtlara 
daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde alabilir, yönetebilir ve aktarabilirsiniz. 

Windows XP dijital müzik dosyalarınızı bilgisayarınızda kolayca 
bulabilmenizi, düzenleyebilmenizi ve çalabilmenizi sağlamaktadır. Tüm dosyalarınızı 
‘Müzik Dosyalarım’ klasöründe saklayabilir, her öğeyi sanatçı, albüm, yayınlandığı yıl, 
şarkı numarası, şarkı uzunluğu ölçütlerine göre düzenleyebilir ve 
görüntüleyebilirsiniz. Sanatçı klasörleri ilgili sanatçının kaç CD’sine sahip olduğunuz 
göstermektedir; ayrıca, CD’lerinizin çoğunun kapak resmini de görüntüleyebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra, Windows Media™ Player for Windows XP’ nin artık işletim 
sisteminin ayrılmaz parçası olması nedeniyle, klasördeki tüm şarkıları çalma, 
çevrimiçi olarak müzik alışverişi yapma veya ses CD’sine müzik kopyalama gibi 
müzikle ilgili işleri Müzik Dosyalarım klasöründen yapabilirsiniz. 

Kendi filminizi çekebilirsiniz yapabilirsiniz. Her zaman düşlediğiniz müzik 
videosunu oluşturabilirsiniz. Bebeğinizin ilk adımlarını filme alabilir ve filminizi başka 
bir şehirde oturan büyük anneyle ve büyük babayla birkaç dakika içinde 
paylaşabilirsiniz. Windows Film Yapımı ile çok daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz. 
Video filminizi hemen çekebilir, en sevdiğiniz klipleri seçebilir, bunları düzenleyebilir, 
sesli anlatım veya müzik bile ekleyebilirsiniz. Şaheserinizi tamamladıktan sonra 
elektronik posta veya Web yoluyla arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. 

Ağ kurma sihirbazı ile Artık daha önceden olmadığı kadar kolay bir şekilde 
kendi ev ağınızı kurabilir, yazıcıları, dosyaları ve Internet bağlantılarını 
paylaşabilirsiniz. 
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Internet bağlantısını paylaşma özelliği ile evinizdeki birden çok bilgisayarın 

aynı geniş bant bağlantıyı veya çevirmeli bağlantıyı kullanarak aynı anda Internet’e 
erişebilmesini sağlamaktadır. Windows XP Home Edition çevirmeli bağlantınızı 
uzaktan kesme seçeneği sunmaktadır; böylece telefon hattınızı kullanabilir ve sonra 
yeniden bağlantı kurabilirsiniz. 

Internet Explorer Internet Explorer 6 ödüllü Internet Explorer teknolojilerinin 
gelecekteki ana güncelleştirmesidir. Bu teknoloji en özel, güvenilir ve esnek Internet 
tarama deneyimini sunmaktadır. Internet Explorer 6 içerdiği yeni ve gelişmiş 
özelliklerle bir yandan günlük işlerinizi basitleştirirken diğer yandan Web üzerinde 
kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasını sağlamaktadır. Internet Explorer’ın en yeni 
sürümü üstün Web tarama güvenilirliği ve hata derleme hizmetleri seçeneği 
sunmaktadır.  

Internet Explorer 6, medya dosyalarını çalma ve otomatik resim boyutlandırma 
gibi yeni tarayıcı özellikleri sayesinde Web’i istediğiniz gibi inceleme olanağı 
sunmaktadır. 

Güvenilirlik, güvenlik ve gizlilik özelliklerine sahip olan Windows XP Home 
Edition ev kullanıcıları için XP’ye kadar olan işletim sistemleri içinde o ana dek 
tasarlanmış en sağlam işletim sistemidir.   

Uzaktan Yardım’ı kullanarak bilgisayarınızın denetimini teknik sorunlarınızı 
çözebilecek bir arkadaşınıza veya teknik görevliye devredebilirsiniz; bu kişinin evinize 
gelmesi gerekmez. Siz izin verdikten sonra, diğer kişi bilgisayarınızı ağ üzerinden, 
uzaktan denetleyebilir. Yardıma ihtiyaç duyarsanız, elektronik postayla veya anında 
mesaj yoluyla bir arkadaşınızdan veya bir uzmandan yardım isteyebilirsiniz. Uzaktan 
Yardım kullanımı ile ilgili talimatlar davetle birlikte gönderilmektedir; ayrıca alıcının bu 
daveti yanıtlaması gereken süreyi sınırlayabilirsiniz. Ek güvenlik sağlamak için 
alıcının bilgisayarınıza bağlanmadan önce bir parola girmesini sağlayabilirsiniz. 

Internet bağlantısı güvenlik duvarı ile Internet’e bağlı olduğunuz sırada 
bilgisayarınızı erişim ihlallerine karşı korur. Windows XP Home Edition sizi Internet 
üzerindeki saldırılara karşı her zaman korur. 

Sistem hatası veya başka bir önemli sorun oluşursa, Sistemi Geri Yükleme 
özelliğini kullanarak bilgisayarınızı normal olarak çalıştığı önceki durumuna geri 
getirebilirsiniz. Sistemi Geri Yükleme özelliği kolay tanımlanabilen geri yükleme 
noktalarını otomatik olarak oluşturur ve sistemin belirli bir saatteki veya tarihteki 
haline geri yükleyebilmenizi sağlar. Sistemi Geri Yükleme özelliği verileri veya belge 
dosyalarını eski haline getirmez, dolayısıyla geri yükleme işlemi sırasında 
çalışmalarınız, göz atma tarihçeniz ve sık kullanılan dosyalarınız bile kaybolmaz. 

Sürücü imzalama özelliği ile sürücüler dijital kamera ve yazıcı gibi aygıtların 
Windows XP Home Edition’la veri alışverişi yapabilmesini sağlamaktadır. Bazı 
yazıcılar bilgisayarın dengesiz hale gelmesine neden olabilir. Microsoft bu durumu 
önlemek için sürücülerin kendi yüksek kalite standartlarına uygunluğunu sağlamakta 
ve sürücülerin Microsoft tarafından “imzalanmasını” veya onaylanmasını olanaklı hale 
getirmektedir. 
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10.1.2. Windows XP Professional 
 

Windows XP Professional işinizde daha verimli çalışabilmek için gerek 
duyduğunuz esnekliği sunmaktadır. Yeni görsel tasarımı vardır.  

Windows XP Professional bir yandan Windows 2000’in temel tasarımını 
korurken diğer yandan yeni kullanıcı arayüzüyle sık yapılan işleri birleştirerek 
basitleştirmekte ve bilgisayarınızda gezinebilmeniz için yeni görsel ipuçları 
sunmaktadır. Bir düğmeyi tıklayarak, güncelleştirilmiş arayüz veya klasik Windows 
2000 arayüzü arasında seçim yapabilirsiniz. 

Başlat Menüsü : Yeniden tasarlanan Başlat menüsü sık kullandığınız 
uygulamaları gruplara ayırarak erişim kolaylığı sağlamaktadır. Önce sık kullandığınız 
beş program görüntülenmekte, varsayılan elektronik postanız ve Web tarayıcınız her 
zaman elinizin altında bulunmaktadır. Tek bir tıklamayla belgelerinize, yazıcılara ve 
ağ bağlantılarına erişebilirsiniz. Yine tek bir tıklamayla Yardım ve Destek alabilir, 
sisteminizi yapılandırmak için gerekli araçlara ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünü kendi 
gereksinimlerinize uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz. 

Görev çubuğunu gruplara ayırarak temiz ve düzenli tutabilir, böylece zaman 
kazanabilir ve istediğiniz öğelere hemen ulaşabilirsiniz. Açık dosyalar uygulama 
türüne göre gruplara ayrılmaktadır. Örneğin, birden çok Word belgesi açıksa, bu 
belgeler tek bir görev çubuğu düğmesi altında görüntülenecektir; belgeleri bu görev 
çubuğu düğmesi ile aynı anda döşeyebilir, basamaklandırabilir veya simge durumuna 
küçültebilirsiniz. 

Belgelerim : Yaptığınız işle ilgili Windows seçeneklerini görebilirsiniz. Örneğin, 
bir Powerpoint sunusuna eriştiğinizde, dinamik bir menüde kes, yapıştır, kopyala, 
yazdır, elektronik postayla gönder veya bu dosyayı Web’de yayınla gibi ilgili işler liste 
halinde gösterilmektedir. Dosyalarınızı küçük resimler veya (dosya adı, boyutu, türü 
veya değişiklik tarihi gibi) gruplar halinde görüntüleyebilirsiniz. 

Birden çok görev yapma : Windows XP Professional kapsamlı 32-bit mimari 
kullanmaktadır; bu mimari Windows’un önceki sürümlerine göre, aynı anda, daha çok 
sayıda program çalıştırabilmenizi ve çok iş gerçekleştirebilmenizi sağlamaktadır. 

Web üzerinde Kolayca Bilgi Yayınlayabilme Olanağı : Bir sihirbaz şirketinizin 
intranet'inde hızlı bir şekilde dosya ve klasör yayınlayabilmenizi sağlamaktadır. 

Gelişmiş Dosya İlişkileri Özelliği : Dosya ilişkisi başka bir uygulama tarafından 
dağıtılan bilinmeyen bir belgeyi açmak kafa karıştırıcı olabilmektedir. Dosya ilişkisi 
yeni yüklenen bir uygulama tarafından alınırsa, Windows XP Professional sizi 
uyararak bu karışıklığı ortadan kaldırmaktadır. Bir dosya ilişkisi bozulduğunda, 
sihirbazı çalıştırarak dosya ilişkisini onarabilirsiniz. 

Entegre CD Kaydetme Özelliği : Windows XP Professional Kaydedilebilir (CD-
R) veya Yeniden Yazılabilir (CD-RW) CD sürücülerinde CD kaydetmek için entegre 
destek sunmaktadır. Verilerinizi CD’de saklamak artık diskette saklamak kadar kolay 
hale gelmektedir; hiçbir üçüncü şahıs çözümüne gerek kalmamaktadır. 
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DualView : Birden çok ekranla çalışarak verimini artırabilirsiniz. DualView ile 

tek ekran bağdaştırıcısına bağlı iki monitörde tek bir bilgisayar masaüstü 
görüntülenebilmektedir; bir başka deyişle, bilgisayarınıza iki monitör bağlayabilirsiniz. 
Kullanıcı dizüstü bilgisayarında hem dahili LCD ekranı hem de harici monitörü 
kullanabilmektedir. Masaüstü ortamları için bu işlevi destekleyen çok farklı yüksek 
kapasiteli ekran bağdaştırıcısı bulunmaktadır. 

Sorun Gidericiler : Windows XP Professional işlevlerini kendi başınıza 
yapılandırarak, geliştirerek ve bu işlevlerle ilgili sorunları çözerek zaman kazanabilir 
ve daha verimli çalışabilirsiniz. 

Her Zaman, Her Yerden Bağlantı Kurun : Nerede olursanız olun, 
meslektaşlarınızla bağlantı kurun, dosyalarınıza ve uygulamalarınıza ulaşın ve 
Internet’e bağlanın.  

Sizi Internet’e, meslektaşlarınıza, müşterilerinize, dosyalarınıza ve 
uygulamalarınıza bağlayan Windows XP Professional ulaşmak istediğiniz her şeye 
işyerinizin uzağındayken bile ulaşabilmenizi sağlamaktadır. Windows XP 
Professional dizüstü bilgisayarlar için oluşturulan en gelişmiş işletim sistemi olduğu 
için yolculuk sırasında da işyerinizin rahatlığında çalışabilirsiniz. Windows XP 
Professional içindeki yeni, gerçek zamanlı haberleşme özellikleri sizi elektronik 
postanın ötesine taşımakta ve size uzaktan çalışma konusunda daha fazla seçenek 
sunmaktadır. 

Tüm Verilerinize ve Uygulamalarınıza Uzaktan Erişim Olanağı :Ağ Bağlantıları 
klasörü bilgisayarınızla Internet, bir ağ sistemi veya başka bir bilgisayar arasındaki 
bağlantılara kolay bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamaktadır. Ağ Bağlantıları sayesinde 
işyerinizdeyken veya uzak bir konumdayken ağ kaynaklarına ve işlevlerine erişim 
sağlayabilirsiniz. Bağlantılarınızı Ağ Bağlantıları klasörünün içinden oluşturabilir, 
yapılandırabilir, saklayabilir ve izleyebilirsiniz. 

Uzak Masaüstü : Uzak Masaüstü özelliği Microsoft’un Remote Desktop 
Protocole’ünü (RDP) kullanarak masaüstü bilgisayarınızda sanal bir oturum 
oluşturmanızı sağlamaktadır. Uzak Masaüstü sayesinde çevirmeli bağlantı veya 
Sanal Özel Ağ (VPN) bağlantısı dahil olmak üzere her türlü ağ bağlantısından kendi 
masaüstü bilgisayarınızda saklanan verilere ve uygulamalara ulaşabilirsiniz. 

Gelişmiş Dizüstü Desteği : Çevrimdışı Dosyalar ve Klasörler : Çevrimdışı 
durumdayken de aynen çevrimiçi durumdaki gibi belgelerinizde çalışabilirsiniz. Ağ 
bağlantısını keserken gerekli ağ dosyalarını ve klasörlerini belirleyebilirsiniz. 
Windows XP Professional sayesinde çevrimdışı klasörler şifreli hale getirilmekte ve 
yüksek güvenlik düzeyi sağlanmaktadır. 

Çevrimdışı Görüntüleme : Internet’e bağlı değilken kullanmak istediğiniz 
önemli Web sayfalarını belirleyebilirsiniz.Zaman Uyumu Yöneticisi : Çevrimdışı 
dosyalarınızı ve klasörlerinizi ağdaki dosyalarla ve klasörlerle karşılaştırabilir ve 
güncelleştirebilirsiniz. Çevrimdışı çalışmayı tamamlayıp, yeniden bağlandığınızda, 
değişiklikleriniz ağdaki dosyalara da yansıtılmakta, böylece en güncel kopyanın her 
zaman kullanılabilir olması sağlanmaktadır. 
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Gelişmiş Güç Yönetimi : Windows XP Professional işlemcinin durumunu 

izlediği için kullanılan güç miktarını azaltarak pil ömrünü uzatmaktadır. Bunun yanı 
sıra, kalan güç miktarı konusunda daha kesin veri sağlamakta ve sistemin aniden 
kapanmasını önlemektedir. Windows XP Professional, pil bitmeye yaklaşınca 
sistemin uyanmasını sağlamakta ve güç kesilmeden önce devam eden işlerinizi 
kaydetmenizi olanaklı hale getirmektedir.  

Uyku : Uyku modu pil gücünden tasarruf sağlamakta ve sistemin hizmet dışı 
kaldığı süreyi kısaltmaktadır. Belirli bir süre sonra veya istendiğinde, Windows XP 
Professional belleği diske kaydedecek ve gücü kesecektir. Güç geri geldiğinde, tüm 
uygulamalarınız aynen bıraktığınız şekilde yeniden açılmaktadır.  

Çalışır Durumda Takabilme Olanağı : Windows XP Professional donanım 
yapılandırmanızı değiştirmeden veya sisteminizi yeniden başlatmadan taşınabilir 
bilgisayarınızı takabilmenizi ve sökebilmenizi sağlamaktadır.  

Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü (ACPI) : ACPI en son güç yönetimi ve 
tak ve kullan desteğini sunmaktadır. 

Yeni Gerçek Zamanlı Haberleşme Olanakları : Gelişmiş Çevrimiçi Konferans 
Olanağı : NetMeeting 3.1 konferans yazılımı gibi uygulamalar Windows XP 
Professional içindeki gelişmiş ses ve video akışından yararlanabilecektir; bu özellikler 
çevrimiçi eğitim, konferans görüşmeleri ve video konferans olanaklarını artırmaktadır.  

Sağlam Temel : Gerek duyduğunuz güvenilirliğe, uyuma, güvenliğe ve 
gelişmiş Yardım ve Destek seçeneklerine sahip olun. 

Windows 2000’nin gücü kanıtlanmış kod tabanını temel alan Windows XP 
Professional verilerinizin güvenliğini ve bilgilerinizin gizliliğini korumak için yeni 
özellikler sunmaktadır. Günümüzün pek çok donanımıyla ve yazılımıyla uyumlu olan 
bu işletim sistemi en son yeniliklerden yararlanmaya hazır durumdadır. Windows XP 
Professional sağlam altyapısı ve çığır açan yeni özellikleriyle iş gününüz sona 
erdiğinde bile çalışmayı bırakmayacak. 

Üstün Güvenilirlik : Windows XP Professional 32-bit bilgiişlem mimarisine ve 
tamamen korumalı bellek modeline sahip Windows 2000’in gücü kanıtlanmış kod 
yapısını temel almaktadır. Bu nedenle, Windows XP Professional tüm iş kullanıcıları 
için şu anda piyasada bulunan en güvenilir sürümdür. 

Sistemi Geri Yükle : Sistemi Geri Yükle özelliği sayesinde kullanıcılar ve 
yöneticiler sistem hatasıyla veya başka bir önemli sorunla karşılaştıklarında, veri 
kaybetmeden bilgisayarı eski durumuna geri getirebilmektedir. Sistemi Geri Yükle 
özelliği kolayca tanımlanabilen geri yükleme noktalarını otomatik olarak oluşturmakta 
ve böylece sistemi önceki durumuna geri getirebilmenizi sağlamaktadır. Sistemi Geri 
Yükle özelliği kullanıcı verilerini veya belge dosyalarını eski durumuna 
getirmemektedir, dolayısıyla geri yükleme işlemi kullanıcıların çalışmalarını, 
postalarını veya geçmiş ve sık kullanılanlar klasörlerinin içeriğini değiştirmemektedir 

Aygıt Sürücüsü Geri Yükleme : Belirli türlerdeki yeni aygıt sürücüleri 
yüklendiğinde, Windows XP Professional önceden yüklenen sürücünün bir kopyasını 
saklamakta ve sorun oluştuğunda bu kopyayı geri yükleyebilmektedir.  
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Gelişmiş Aygıt Sürücüsü Onaylayıcısı : Windows 2000’de ilk kez kullanılan 

aygıt sürücüsü tanıyıcısını temel alan Windows XP Professional sürümü aygıt 
sürücüleri için çok daha zorlu sınama işlemleri gerçekleştirmektedir. Windows XP 
Professional sınamalarını geçen aygıt sürücüleri pazarda bulunan en güçlü sürücüler 
olacak ve üstün sistem dengesi sağlayacaktır 

Yüksek Güvenlik ve Gizlilik : Internet Bağlantısı Güvenlik Duvarı : Windows XP 
Professional bilgisayarınızı sık rastlanan Internet saldırılarına karşı koruyan bir 
güvenlik duvarı istemcisi sunmaktadır.  

Çok Kullanıcı Desteğine Sahip Dosya Sistemi Şifreleme (EFS) Özelliği : EFS 
her dosyayı rasgele oluşturulan bir anahtarla şifreli hale getirerek kötü niyetli 
kullanıcılara ve veri hırsızlığına karşı yüksek koruma sağlamaktadır. 

Üstün Uyumluluk Olanağı : Yüksek Uygulama Uyumluluğu : Windows 2000 
Professional’da çalışmayan yüzlerce uygulama Windows XP Professional’da 
çalışabilmektedir. Bir uygulama Windows XP Professional tarafından yerel düzeyde 
desteklenmiyorsa, siz veya sistem yöneticinizi bu uygulamanın Windows NT 4.0 veya 
Windows 95/98/Me uyumluluk modunda çalışmasını sağlayabilir ve programın 
herhangi bir performans kaybı olmadan doğru çalışabilmesini olanaklı hale 
getirebilirsiniz. Yeni işletim sistemi için güncelleştirilen programlara ait güncelleştirme 
dosyaları Windows Güncelleştirme Web sitesinde bulunacaktır.  

En Son Donanım Standartları için Destek : Windows XP Professional en yeni 
donanım standartlarını desteklemektedir. DVD disklerini okumayı sağlayan en son 
UDF 2.01 standardını desteklemektedir. Bunun yanı sıra DVD-RAM sürücülerinin 
FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirilmesini de desteklemektedir. DirectX 8 API 
desteği dahil edilecektir; Windows XP Professional, Kızılötesi Bağlantı (IrDA), 
Evrensel Seri Veriyolu (USB), IEEE 1394 olarak bilinen yüksek hızlı veriyolu 
standartlarını desteklemektedir. 

Kolay Yardım ve Destek Alabilme Olanağı : Gelişmiş Yardım ve Destek 
Hizmetleri : Windows sürümlerinden tanıdığı (Ara, Dizin ve Sık Kullanılanlar gibi) 
özellikleri World Wide Web içeriğiyle birleştirerek kullanıcıların gerek duydukları 
yardıma gerek duydukları anda ulaşabilmesini sağlamaktadır. Yardım ve Destek 
Merkezindeki içerik sorunuzu yanıtlamıyorsa, yine bu merkezi kullanarak bir 
arkadaşınıza, destek topluluğuna veya profesyonele ulaşarak yardım alabilirsiniz. 
Ayrıca, Bilgisayar Bilgilerim ve Sistemi Geri Yükle gibi araçları kullanarak sık 
rastlanan sorunları teşhis edebilir ve düzeltebilirsiniz. 

Uzaktan Yardım : Uzaktan Yardım’ı kullanarak bilgisayarınızın kontrolünü 
uzman bir meslektaşınıza veya bir sistem yöneticisine devredebilirsiniz; bu kişi 
masanıza gelmeden teknik sorunlarınızı çözebilir. Siz izin verdikten sonra ilgili kişi 
bilgisayarınızı ağ üzerinden kontrol edebilmektedir. Yardım istiyorsanız, elektronik 
davetiye göndermeniz yeterlidir. Uzaktan Yardım kullanımı ile ilgili talimatlar 
davetiyeyle birlikte otomatik olarak gönderilmektedir; alıcının yanıtlaması gereken 
süreyi sınırlayabilirsiniz. Güvenliği artırmak için alıcının bilgisayarınıza bağlanırken 
parola kullanmasını isteyebilirsiniz.   
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Otomatik Güncelleştirmeler : Windows XP Professional kullanıcı Internet’e 

bağlıyken kullanıcının onayını alarak art alanda önemli sistem ve güvenlik 
dosyalarının güncelleştirilmiş sürümlerini yüklemektedir. Bu karşıdan yükleme 
işlemleri Internet üzerindeki gezintinizi aksatmayacak şekilde tasarlanmıştır; karşıdan 
yükleme işlemi tamamlanmadan bağlantı kesilirse, bağlantı yeniden sağlandığında 
güncelleştirme işlemi otomatik olarak devam etmektedir. Güncelleştirme dosyası 
yüklendikten sonra izniniz olmadan yüklenmemektedir.  

Gelişmiş Windows Güncelleştirmesi : Windows XP Professional için pazara 
sürülen uygulama uyumu güncelleştirmeleri, yeni aygıt sürücüleri ve diğer 
güncelleştirmeler Windows Güncelleştirmesi Web sitesinden elde edilecektir. 
(Kullanıcılar otomatik güncelleştirme yapmamayı seçtikleri takdirde, bu sitede önemli 
sistem ve güvenlik dosyalarının güncelleştirilmiş sürümlerine ulaşabilecektir.)  

Dinamik Güncelleştirme Ayarı : Windows XP Professional, en iyi yükleme 
deneyimini elde edebilmeniz amacıyla Kur işlemi sırasında işletim sistemine en son 
güncelleştirmeleri yüklemenizi sağlayacaktır. Dosya yükleme işleminden önce, 
Windows XP Professional önemli sistem güncelleştirmeleri için Web’de arama 
yapmakta ve güncelleştirme dosyalarını yüklemektedir.  

Windows XP Professional Özellikleri : 
Windows XP Professional’daki özellikler tek bir masaüstünde veya tüm ağ 

boyunca iş için en iyi masaüstü işletim sistemini sunmaktadır.  
Microsoft Windows XP Professional işletim sistemine, terfi etmenin neden en 

doğru seçenek olduğunu göstermektedir. Bir yandan Windows 2000 Professional’ ın 
standartlara uygun güvenlik, yönetilebilirlik ve güvenilirlik gibi güçlü özelliklerini, diğer 
yandan Windows 98’in ve Windows Me’ nin Tak ve Kullan, basitleştirilmiş kullanıcı 
arayüzü ve yeni destek hizmetleri gibi benzersiz iş olanaklarını temel alan Windows 
XP Professional en iyi iş masaüstü işletim sistemidir. İşletmenizde Windows XP 
Professional’ ı tek bir bilgisayarda kullansanız da, dünya çapında bir ağ üzerinde 
kullansanız da bu yeni işletim sistemi bilgiişlem gücünü artırmakta ve masaüstü 
bilgisayarların toplam elde etme maliyetini düşürmektedir. 

Microsoft Windows XP Professional’ ı kullanabilmeniz için aşağıdakiler 
gereklidir: 

• 300 MHz veya üstü işlemciye sahip PC önerilmektedir; minimum 233 MHz 
gereklidir (tek veya çift işlemcili sistem);* Intel Pentium/Celeron ailesi veya AMD 
K6/Athlon/Duron ailesi veya uyumlu işlemci önerilmektedir  

• 128 MB veya üstü RAM önerilmektedir (minimum 64MB desteklenmektedir; 
performans düşebilir ve bazı özellikler kullanılmayabilir)  

• 1.5 GB kullanılabilir sabit disk alanı 
• Super VGA (800 × 600) veya daha yüksek çözünürlüğe sahip video 

bağdaştırıcısı ve monitör  
• CD-ROM veya DVD sürücüsü  
• Klavye ve Microsoft Mouse veya uyumlu işaretçi aygıtı  


