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11. WINDOWS 2003 SERVER İŞLETİM SİSTEMİ   
 

 
    

 
Windows Server 2003 ailesi Windows 2000 Server teknolojisinin en gelişmiş 

biçimini barındırırken, kullanımını, yönetimini ve kurumsal kurulumunu oldukça kolay 
hale getirmiştir. 

Windows Server 2003, müşterilerin hayati derecede önem taşıyan görevler 
yerine getirecek bir Windows sunucu işletim sisteminden isteyebilecekleri güvenlik, 
güvenilirlik, kesintisiz kullanılabilme ve ölçeklenebilme gibi tüm özelliklere sahiptir. 
Ayrıca Microsoft, Windows sunucu işletim sistemlerini, "bilgi kaynakları, kişiler, 
sistemler ve cihazlar arasında bağlantı kurulmasını sağlayan" bir yazılım olan 
Microsoft .NET'in işlevlerinden kuruluşunuzun tam olarak yararlanabilmesini 
sağlayacak biçimde geliştirmiş ve zenginleştirmiştir.  

Sunucu Rolleri : Server, farklı sunucu rollerini gereksinimlerinize göre merkezi 
biçimde veya yayılmış olarak yerine getirebilecek olan çok amaçlı bir işletim 
sistemidir. Bu sunucunun işlevlerinden bazıları şunlardır:  

• Dosya ve yazdırma sunucusu  
• Web sunucusu ve Web uygulaması sunucusu  
• Posta sunucusu  
• Terminal Sunucu  
• Uzaktan erişim/sanal özel ağ (VPN) sunucusu  
• Dizin hizmetleri, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS), Dinamik Ana Bilgisayar 

Yapılandırma İletişim Kuralı (DHCP) sunucusu ve Windows Internet 
Adlandırma Hizmeti (WINS)  

Veri akışı ortam sunucusu : Bu ürün, Windows Server 2003 ailesinin temel 
özelliklerine genel bir bakış sağlamakta ve ayrıntılı bilgi alabileceğiniz bağlantıları 
içermektedir. 

Microsoft, Windows Server 2003'te özellikle güvenilirliğin altını çiziyor. Ayrıca, 
bir sunucunun performansını düşürmeden birden fazla rol üstlenebilmesi sayesinde, 
birden fazla sunucuya duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak donanım harcamalarını da 
azaltır. Windows Server 2003'ün performansı dört ana unsura dayanıyor:  
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Süreç zamanlama, bellek yönetimi, dosya sistemi ve ağ hizmetleri. Bu temel 

unsurlarda yapılan iyileştirmelerin, veritabanı sunucusu, uygulama sunucusu, web 
sunucusu, dosya ve yazıcı sunucusu, rehber sunucusu ve terminal sunucu gibi temel 
rollerde daha fazla performans ve ölçeklenebilirlik sağlıyor.  
 Ekonomiklik : Microsoft'un Windows Server 2003 ürününün tasarlamasındaki 
amaç, şirketlerin maliyetlerini düşürürken kazançlarını arttırmalarına yardımcı 
olmaktır. Windows Server 2003 ürününün ileri düzeyde güvenilir olması, hataların ve 
kayıpların azaltılarak masrafların belirli bir düzeyde tutulabilmesine yardımcı olur. 
Windows Server 2003 taleplere göre ölçeklendirilebilme özelliğine de sahiptir.  
 Windows Server 2003 bünyesindeki güçlü yönetim ve yapılandırma araçları 
kurumların sistemleri kolayca ve etkili biçimde yönetebilmelerine, kurulum için 
dağıtabilmelerine olanak vermektedir. Eski uygulamalarla ve başka üreticilerin 
ürünleri ile de uyumlu olması sayesinde, kuruluşlar varolan altyapı yatırımlarını ziyan 
etmeyeceklerdir. Windows Server 2003 ailesi ile, kuruluşlar bugün ve gelecekte 
kazançlarını arttırmalarına yardım edecek güçlü ve etkili bir platformun tüm 
özelliklerinden yararlanabileceklerdir. 

11.1. Windows 2003 Server  

Windows Server 2003 ailesinin arkasında yatan güç, .NET adı verilen geliştirme 
ortamıdır. .NET, diğer programlarla rahat ve güvenli bir şekilde birlikte çalışabilen 
programların yazılması için geliştirilmiş bir yazılım platformudur. Belirli bir 
donanım/işletim sistemi kombinasyonunu hedeflemek yerine, bu programlar .NET'i 
hedefliyor ve .NET'in uygulandığı her yerde çalışabiliyor. .NET platformunu oluşturan 
bileşenlerin tümüne birden .NET Framework adı veriliyor. Bu ürün ailesi .NET 
framework'ün yanı sıra, XML Web servisleri için eksiksiz destek de içeriyor. 

Microsoft, Windows Server 2003'ün dört farklı versiyonunu bulunmaktadır: Çok 
işlemcili ve yüksek güvenilirlik gerektiren bilgisayarlar için Datacenter Edition; daha 
genel uygulamalarda kullanılan çok işlemcili sunucular için Enterprise Edition; alt 
uçtaki sunucular için Standard Edition ve web sayfalarına ev sahipliği yapmak için 
geliştirilen yeni Web Edition. Microsoft'un daha düşük fiyatlı Web Server versiyonunu 
çıkarmasında, Linux işletim sistemi üzerinde çalışan Apache web sunucularıyla 
rekabet etme amacı yatmaktadır. Linux - Apache bileşimi ücretsizdir.  
Windows Server 2003'ün özellikleri 
• Windows Server 2003, Windows 2000 Server'ın ufak tefek düzeltmeler yapılmış 

hali değil, büyük yenilikler ve çok sayıda iyileştirme içeriyor. Windows Server 
2003, .NET Framework'ü ve XML web Servislerini kapsayacak şekilde 
güncellenmiş bir ürün. 

• Windows Server 2003, Active Directory kurulumlarını daha hızlı ve esnek hale 
getiren özelliklere sahip. Bu özelliklerin en göze çarpanları 

• Erişilebilirlik: Sunucu olarak tasarlanmış bir işletim sisteminin maksimum 
erişilebilirliği sağlaması gerekir. Windows Server 2003 bunu maksimum sekiz 
düğümlü kümelemeyle (clustering) sağlıyor. Kümelemenin ayarlanması ve 
problemlerin giderilmesi sihirbazlar sayesinde son derece kolaylaştırılmıştır.  
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• Hata toleransı: Hot Plug PCI teknolojisi sayesinde, sunucu kapatılmadan PCI 

kartları takılabiliyor. Hot Add Memory özelliği sayesinde sunucu kapatılmadan 
RAM eklenebiliyor. Gelişmiş bellek yönetimi ve bellek aynalama (mirroring) 
sayesinde, bellek hatalarının sistemin kapanmasına neden olmaması sağlanıyor.  

• Güvenilirlik: Artık işletim sistemi güncellemelerinin çoğu, hotfix'ler de dahil olmak 
üzere bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirmiyor. Geliştiriciler, sürücü 
doğrulama sayesinde Windows 2000'de sayısı son derece azalan 'mavi ekran' 
hatalarının sayısının daha da azaltıldığını söylüyor. Shutdown Event Tracker isimli 
bir özellik, sunucu kapanırken sunucunun neden yeniden başlatıldığının 
belirlenmesi ve bu istenmeyen bir durumsa önlenmesi için ne yapılacağı 
konusunda yardım sağlıyor.  

• Ölçeklenebilirlik: Windows Server 2003'ün simetrik çoklu işlemci (SMP) ve 
kümelendirme yoluyla ölçeklenebilmesi sağlanabiliyor. Windows 2000 Server ile 
karşılaştırıldığında, Windows Server 2003 dosya sisteminde yüzde 40'a varan 
oranda daha iyi performans sağlıyor. Windows Server 2003, tek işlemciden 32 
işlemcili sistemlere kadar ölçeklenebiliyor, 32 ve 64 bit işlemcileri destekliyor. 
Ayrıca CPU Hyper-Threading ve NUMA (Non-Uniform Memory Architecture) gibi 
teknolojiler destekleniyor.  

• Sunucu rolleri: Bir sunucuya birden fazla rol yükleyerek, donanım ve yönetim 
maliyetlerinden tasarruf sağlanabiliyor. Sunucunun üstlenebileceği rollerden 
bazıları şunlar : Dosya ve yazdırma sunucusu, web sunucusu, web uygulaması 
sunucusu, posta sunucusu, terminal sunucu, uzaktan erişim/sanal özel ağ (VPN) 
sunucusu, dizin hizmetleri, DNS (etki alanı adı sistemi), DHCP (dinamik ana 
bilgisayar yapılandırma iletişim kuralı) sunucusu ve WINS (Windows Internet 
adlandırma hizmeti) sunucusu, veri akışı ortamı sunucusu.  

• Güvenlik: Common Language Runtime (CLR-ortak dil çalışması) yazılım 
altyapısı sayesinde ağ üzerinden kötü niyetli veya hatalı kodların çalıştırılması 
önlenerek güvenlik artırılıyor. Sonuçta, güvenlik açıklarının ve programlama 
hatalarının neden olduğu problemlerin sayısı azalıyor CLR, uygulamaların hatasız 
çalışmasını sağlarken, gerekli güvenlik izinlerini denetliyor ve kodun sadece izin 
verilen işlemleri gerçekleştirmesini sağlıyor. Ayrıca, web sunucusu güvenliğini 
arttırmak için, Internet Information Services (IIS) 6,0 uygulaması en yüksek 
güvenliği sağlayacak biçimde ayarlanıyor ve program kurulurken varsayılan 'kilitli' 
ayarı kullanılıyor. Kurulum sırasında yirmi kadar servis kapalı olarak kurularak, 
açıkların azaltılması hedefleniyor. ACL (Access Control List) ve policy'lerin 
varsayılan ayarları da artık daha güçlü.  

• Verimlilik: Gelişmiş dosya ve yazdırma hizmetleri sayesinde yüksek performans 
sağlanırken bakım maliyetleri azaltılıyor. Active Directory ve yönetim hizmetleri 
sayesinde kaynakların ve kullanıcıların yönetimi kolaylaştırılarak esneklik 
sağlanıyor. Ayrıca, komut satırı araçlarını kullanan yöneticiler, pek çok görevi 
sunucuya gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor. Terminal hizmetleri 
sayesinde, Windows tabanlı uygulamalar ve masaüstü, sanal olarak herhangi bir 
bilgi işlem cihazından kullanılabiliyor. 
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• Her an bağlantı: Bu Windows Server 2003'ün .NET kısmı. XML Web hizmetleri 

kullanılarak, yazılımlar birlikte çalışabiliyor. Bu sayede, ağ üzerinden veya 
kurumsal ağlar arasında birlikte çalışma imkanları sağlanıyor. Yeniden 
kullanılabilen bileşenlerle, ihtiyaca özel uygulama geliştirmek kolaylaşıyor. .NET 
Framework, XML, SOAP, UDDI ve WDSL gibi web hizmeti standartları için doğal 
destek sağlıyor.  
Windows Server 2003, özellikle büyük işletmelerin sistem yöneticilerinin yüzünü 
güldürebilir. Hemen her tür yönetimsel işin sihirbazlar yardımıyla 
gerçekleştirilebilmesi, kullanıcı müdahalesine ihtiyacın azalması ve bir sunucunun 
birden fazla rolü üstlenebilmesi yatırım ve bakım maliyetlerini azaltan özellikler. 
Windows Server 2003'ün .NET sayesinde işletim sisteminden daha fazlasını 
sunduğunu da unutmamakta fayda var.  
 
 
Bilgisayarın ilk açılışında, Configure Your Server Wizard sunucunuzu 
ayarlamanız için yardımı sağlar. Manage Your Server özelliğini kullanarak, 
yönetimsel işlerin tümüne tek sayfadan ulaşabilirsiniz 
 

11.2. Windows 2003 Server Ailesi Ürünleri 

Windows Server Ailesi dört ürün içerir: Windows Server 2003 Web Edition 
Windows Server Ailesi'nin yeni ürünlerinden biri olan Windows Server 2003 Web 
Edition, hem Web sunucusu, hem de ev sahipliği hizmetlerini en iyi şekilde yerine 
getirecek şekilde tasarlanmıştır. 
 
1. Windows Server 2003 Web Edition   
• Dağıtılması ve yönetilmesi kolaydır.  
• .NET Framework'ün önemli parçalarından biri olan Microsoft ASP.NET teknolojisini 
kullanan ve hızla gelişen ve dağıtılan Web hizmetleri ve uygulamaları için bir platform 
sağlar.  
• Tarayıcı tabanlı arabirimle uzak iş istasyonundan yönetilebilir.  
 
2. Windows Server 2003 Standard Edition 
Standard Server, iş çözümlerini hızla ve kolaylıkla sağlayan, güvenilir ağ işletim 
sistemidir. Bu esnek sunucu, tüm boyutlardaki işletmelerin günlük gereksinimleri için 
ideal bir çözümdür. 
 
• Dosya ve yazıcı paylaşımını destekler.  
• Güvenli Internet bağlanırlığı sunar.  
• Merkezi masaüstü uygulaması kullanımına olanak verir.  
• Çalışanlar, ortaklar ve müşteriler arasında kapsamlı işbirliği yapılmasını sağlar.  
• İki yönlü simetrik çoklu işlemi ve en fazla 4 gigabayt (GB) belleği destekler.  
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3. Windows Server 2003 Enterprise Edition 
Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış Windows Server 2003 Enterprise 
Edition, kuruluş altyapısı, iş kolu uygulamaları ve e-ticaret işlemleri için gereken 
işlevleri sağlar. 
 
• En fazla sekiz işlemciyi destekleyen eksiksiz işlevlere sahip işletim sistemi.  
• Dört düğümlü kümeleme ve en çok 32 GB bellek gibi kuruluş sınıfı özellikler sağlar.  
• Intel® Itanium™ tabanlı bilgisayarlarda kullanılabilir.  
 
4. Windows Server 2003 Datacenter Edition 
Ölçeklendirilebilir veritabanlarının çoğunu ve yüklü miktarda işlem yapılmasını 
gerektiren, işletme açısından kritik çözümleri bulmak üzere tasarlanmış Windows 
Server 2003 Datacenter Edition aynı zamanda sunucu güçlendirmesi için ideal bir 
platformdur.  
 
• Microsoft'un şimdiye dek sunduğu en güçlü ve işlevsel sunucu işletim sistemidir.  
• 64 yönlü simetrik çoklu işlemi destekler.  
 
 Ürün  Açıklama 

Windows Server 
2003 Standard 
Edition 

Standard Edition, kolay ve hızlı bir biçimde iş çözümleri sunan güvenilir ağ 
işletim sistemidir. Bu kullanışlı sunucu küçük ölçekli işletmelerde ve işletme 
kademelerinde kullanım için ideal seçimdir.  
 
Windows Server 2003 Standard Edition:  

• Dosya ve yazıcıların ortak kullanımını destekler.  
• Güvenli bir Internet bağlantısı sağlar.  
• Masaüstü uygulamalarının tek merkezden kurulumunu destekler.  

Daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Standard Edition Ürününe Genel 
Bakış.  

Windows Server 
2003 Enterprise 
Edition 

Windows Server 2003 Enterprise Edition, her çapta işletmenin genel amaçlarına 
yanıt vermek üzere tasarlanmıştır. Uygulamalar, Web hizmetleri ve altyapı için 
uygun olan bu platform yüksek performans ve verim sağlar, ileri düzeyde 
güvenilirliğe sahiptir.  
 
Windows Server 2003 Enterprise Edition:  

• Sekiz işlemciye kadar destek veren, gelişmiş işlevlere sahip sunucu 
işletim sistemidir.  

• Sekiz düğümlü kümelendirme gibi kurumsal özellikler sunar, 32 GB 
belleğe kadar destek verir.  

• Intel Itanium tabanlı bilgisayarlarda da kullanılabilir.  
• 32 işlemci, 128 GB RAM desteği olan, 64 bit bilgi işlem platformlarında 

kullanılabilecektir.  

Daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Enterprise Edition Ürününe Genel 
Bakış.  
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Windows Server 
2003 Datacenter 
Edition 

Windows Server 2003 Datacenter Edition, en yüksek düzeyde 
kesintisiz kullanılabilme ve ölçeklenebilme özelliği isteyen, 
kuruluş için hayati derecede önem taşıyan uygulamalar için 
tasarlanmıştır.  
 
Windows Server 2003 Datacenter Edition:  

• Microsoft tarafından üretilen en güçlü ve işlevsel sunucu 
işletim sistemidir.  

• 32 yollu SMP ve 64 GB RAM desteği vardır.  
• Hem sekiz düğümlü kümelendirme, hem de yük 

dengeleme hizmetleri standart özelliklerindendir.  
• 32 işlemci ve 128 GB of RAM desteği veren, 64 bit bilgi 

işlem platformlarında kullanılabilecektir.  

Daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Datacenter Edition 
Ürününe Genel Bakış.  

Windows Server 
2003 Web Edition 

Windows işletim sistemleri içinde yeni bir ürün olan Windows 
Server 2003 Web Edition hem Web hizmetlerinde, hem de ev 
sahipliğinde kullanılabilir.  
 
Windows Server 2003 Web Edition:  

• Web uygulamaları, Web sayfaları ve XML hizmetleri 
oluşturmak ve bunlara ev sahipliği yapmak için kullanılır.  

• Öncelikle bir IIS 6.0 Web sunucusu olarak kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır.  

• .NET Framework yapısının anahtar öğesi olan ASP.NET 
teknolojisini kullanan XML Web hizmetleri ile 
uygulamalarını hızlı bir biçimde geliştirmek ve dağıtmak 
için bir platform sağlar.  

• Kurumsal kurulumu ve yönetimi kolaydır.  

Daha fazla bilgi için, Windows Server 2003 Web Edition 
Ürününe Genel Bakış.  

 

11.3. Windows 2003 Server Sistem Gereksinimleri 

Windows Server 2003, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 
2003 Datacenter Edition ve Windows Server 2003 Web Edition ürünlerini 
kullanabilmek için gereken ve önerilen sistem gereksinimlerini öğrenmek için bu 
sayfadaki tabloya göz atın. 
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Windows Server 2003 System Requirements 

Gereksinimler Standard 
Edition 

Enterprise Edition Datacenter Edition Web 
Edition 

En az CPU hızı 133 MHz • 133 MHz for 
x86-based 
computers  

• 733 MHz for 
Itanium-based 
computers*  

• 400 MHz for x86-
based computers  

• 733 MHz for Itanium-
based computers*  

133 
MHz 

Tavsiye edilen 
CPU hızı 

550 MHz 733 MHz 733 MHz 550 
MHz 

En az RAM 128 MB 128 MB 512 MB 128 MB 

Tavsiye edilen 
RAM 

256 MB 256 MB 1 GB 256 MB 

En Fazla RAM 4 GB • 32 GB for x86-
based 
computers  

• 64 GB for 
Itanium-based 
computers*  

• 64 GB for x86-based 
computers  

• 512 GB for Itanium-
based computers*  

2 GB 

Birden fazla 
işlemci desteği 
** 

Up to 4 Up to 8 • Minimum 8 required  
• Maximum 64  

Up to 2 

Kurulum için 
gerekli disk 
alanı 

1.5 GB • 1.5 GB for x86 
based 
computers  

• 2.0 GB for 
Itanium-based 
computers*  

• 1.5 GB for x86-
based computers  

• 2.0 GB for Itanium-
based computers*  

1.5 GB 

Önemli: Windows Server 2003 Enterprise Edition ve Windows Server 2003 
Datacenter Edition ürünlerinin 64-bit sürümleri sadece 64-bit Intel Itanium bazlı 
işlemcilerle çalışmaktadır.  

** Birden fazla işlemci desteği için Windows Server 2003 bazı Intel Pentium Pro ve 
Pentium II işlemcileri kullanamayabilir. Daha gazla bilgi için lütfen Microsoft TechNet 
Knowledge Base Article 319091 dokümanını inceleyiniz. 
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11.4. Çeşitli İşletim Sistemlerinin Karşılaştırılması 

İşletim 
Sistemi 

Unix Linux Novell DOS Win 98 Win NT Win XP 

Çıkış Tarihi 1970 1991 1992 1981 1995 1993 2001 

Sistem 
Gereksinimi 

Hızlı bir 
sistem 

8 MB 
Ram 

80386 

2 MB 
Ram 

80286 

16 MB 
Ram 
8086 

8 MB 
Ram 

80486 

16 MB 
Ram 

Pentium 
60 

64 MB 
Ram 

Pentium 
Celeron 

233 

Güvenlik Çok İyi İyi 
Fena 
değil 

Yok Çok az Az 
Henüz 

Belli değil 

Fiyat 5000$ Bedava 530 $ 
Artık 

Windows 
içinde 

Artık 
Win98 

var, 98$ 

Artık 
Windows 
2000 var 

320$ 

500$ 
civarında 

Multitasking Evet Evet Evet Yok Sınırlı Evet Evet 

 
 
 

 
26 Ağustos 2004 www.PCnet.com.tr adresinden alınmıştır. 
 
 

11.5. Sözlük  

Hardware (Donanım): Bilgisayarın görünen fiziksel kısmıdır. 
Operating System : İşletim Sistemi 
Shell : Kabuk 
System Software : Sistem Yazılımları 
Application Software : Uygulama yazılımları 
CPU (Central Processing Unit) : Ana İşlem Birimi (AİB) 
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Terminal : Uç noktadaki kullanıcı. 
Disk : Veri ve programların saklandığı yer. 
Printer (Yazıcı) : Doküman çıktılarını veren donanımdır. 
I/O (Input/Output) : Girdi/Çıktı donanımı. 
Compilers : Derleyici (Yazılan programları, makine diline çevirir) 
Facility : Donatılar. 
Layered System : Katmanlar Sistemi. 
Machine Language : Makine dili 
Instruction Set : Komut Seti 
Interface : Arayüzler (Windows’ un iç içe ekranları) 
Utility : Yararlı yazlımlar 
File Server : Dosya sunucusu. 
Proces Server : Proses (iş) sunucusu. 
Memory Server : Hafıza sunucusu. 
Batch Processing : Yığın işlemcisi 
PC (personal computers) : Kişisel bilgisayar 
Remote Login : Uzaktan bağlanma. 
Version : Sürüm numarası. 
File (Dosya) : Bilgilerin saklandığı yer. 
Process : Çalıştırılmakta olan program. 
Hiyerarşik : İç içe dallanmış. 
Common Bus : Omurga.(Donanımın veri yoludur) 
Boot : İşletim sisteminin başlatılması. 
Response Time : Yanıt süresi (Proses için beklenen süre). 
Bug : Yazılım hatası. 
Dumb Terminal : Aptal terminal (Sistemi olmayan terminal). 
Client : İstemci. 
Server : Sunucu. 
Peer To Peer : Eşler arası ağlar. 
NT File system (NTFS) : Windows NT ‘nin dosya sistemi. 
FAT (File Allocation Table) : Ms- Dos işletim sisteminde kullanılan dosya sistemidir. 
OS Loader : İşletim sistemi yükleyicisi. 
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LILO : Kullanacağınız işletim sisteminizi seçmenize olanak sağlayan program. 
Interactive Processing : Etkileşimli işlem. 
Online Processing : Çevrim içi işlem. 
Offline Processing : Çevrim dışı işlem. 
Serial Processing : Seri işleme. 
Monoprogramming : Tek iş düzeni. 
Time-Sharing System : Zaman paylaşımı. 
Multiprogramming : Çok iş düzeni. 
Multitasking : Çok görevlilik. 
Multıuser System : Çok kullanıcılı sistem. 
Client Security : İstemci güvenliği. 
Remote Acces Server (RAS) : sunucuya uzaktan erişim. 
Symmetric Multiprocessing : Simetrik çoklu işleme. 
Kernel : İşletim sisteminin tüm işlemlerinden sorumlu olan yönetim kademesi. 
Kaynakların yönetimini gerçekleştirir. 
Directory : Dizin. 
Subdirectory : altdizin. 
Root Directory : Ana veya kök dizin. 
Bad Sector : Disk‘ teki kullanılamayan veya bozuk alan. 
Shell : Komut yorumlayıcısıdır. 
Boot Sector : Disk’ te bilgilerin saklandığı yer. 
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