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Windows XP’nin Sonu
Genel Bakış

Windows XP dünyadaki bilgisayarların büyük bir
Konuk Editör
çoğunluğunda kullanılması yönüyle, bilgisayar
Enclave Consulting LLC’de Microsoft Windows güvenliği
tarihinin en popular işletim sistemlerinden biri
konusunda uzman olan Jason Fossen, SANS’da 6
olduğunu kanıtladı. Ancak Windows XP yaşlandı ve
günlük SEC505 - “Windows’u Kritik Güvenlik Kontrolleri
Microsoft’un desteği çok yakında sona erecek. 12
ile Güvenli Hale Getirme” eğitiminin yazarıdır
yılı aşkın süre önce piyasaya çıktığında Microsoft,
ve
http://cyber-defense.sans.org/blog/ sitesinde
Windows XP için End of Life (EOL) tarihini 8 Nisan
owerShell güvenlik kod parçacıklarını yayınlamaktadır.
2014 olarak açıklamıştı. Bu, Microsoft’un bu tarihten
sonra herhangi bir son kullanıcı güncellemesi ya da
güvenlik yaması yayınlamayacağı anlamına geliyor. Bu gerçekleştiğinde milyonlarca insan büyük bir risk altında
olacak çünkü dünyadaki masaüstü bilgisayarların yaklaşık %25’i hala Windows XP kullanıyor (daha popüler
olan sadece Windows 7). Bu durumdan etkilenecekler sadece ev kullanıcıları değil zira XP hala yoğun olarak
ofislerde, endüstriyel kontrol sistemlerinde, ATM makinelerinde, tıbbi sistemlerde, POS terminallerinde ve diğer
cihazlarda kullanılıyor. Aşağıda Windows XP desteği sonlandığında hangi risklerle karşı karşıyayız ve kendinizi
korumak için neler yapabilirsiniz konularını açıklıyoruz.

Bir İşletim Sisteminin Yaşam Döngüsü

Bilmiyor olabilirsiniz ama bilgisayarınızın sınırlı bir yaşam ömrü vardır. İşletim sistemi sağlayıcınız güncellemeleri
ve yamaları sağlayacak, kararlılık ve performansı iyileştirecek ve sisteminizi güvenli halde tutacaktır. Sağlayıcınız
artık işletim sisteminizi desteklemediğinde, kendi kaynaklarını son teknolojik ürünleri için kullanmak durumunda
olacaktır. Bu da bir işletim sistemi artık desteklenmiyorsa, sağlayıcısı güncelleme ya da yamaları yayınlamayacak,
hatta bilgisayarınızın savunmasız olup olmadığını ve siber suçluların ele geçirip geçiremeyeceğini bilmeyecek
anlamına geliyor. Nisan ayından sonra Windows XP ile ilgili yaşanacak olan budur. Hatta, Microsoft Windows XP
bilgisayarınızın savunmasız olduğunu ve siber suçluların bu zayıflıkları aktif olarak kullanmaya başladığını bilse
bile, bu problemleri düzeltmek için yamaları hazırlamayacaktır.

Kendinizi Korumak

Kendinizi korumak için öncelikle aktif olarak desteklenen bir işletim sistemi kullanmalısınız. Eğer imkanlarınız
elveriyorsa yeni bir bilgisayar almanızı öneririz zira Windows XP ile çalışan birçok bilgisayar bugünün yeni
işletim sistemlerini destekleyemiyor. Yeni bir bilgisayar alamıyorsanız, en azından işletim sisteminizin sürümünü
yükseltin. Kurumlar için bu geçiş Windows 8 yerine Windows 7’ye geçiş yapılarak daha az yıkıcı olabilir,
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çünkü Windows 7’nin grafik arayüzü Windows XP’ye
oldukça benziyor. Ancak Windows 8 daha önceki
versiyonlarına göre belirgin yazılım iyileştirmeleri
içeriyor ve daha güvenli. Ek olarak, Apple’ın Mac OS
X’i gibi, değerlendirebileceğiniz başka sağlayıcıların
işletim sistemleri de var.
Her halükarda, şimdi değiştirme zamanı ve bekleyecek
çok fazla vaktiniz yok. Yine de Nisan ayından önce
değiştirme imkanınız yoksa, aşağıdaki adımları
değerlendirebilirsiniz.

•

Windows XP bilgisayarınızı sadece zorunlu
olduğunuz fonksiyon ve uygulamalar için
kullanın. Örneğin muhtemelen kurumunuz
sadece XP üzerinde çalışan eski biruygulamaya
sahiptir ve sürüm yükseltememe nedeniniz de
budur. Bu durumda o bilgisayarı e-postalarınızı
okumak ya da internette dolaşmak gibi başka
hiçbir amaçla kullanmayın.

Windows XP desteği sona erdiğinde,
kendinizi korumanın en iyi yolu aktif olarak
sağlayıcısı tarafından desteklenen yeni bir
işletim sistemine geçmek ve her zaman
güncel olduğundan emin olmaktır.

•

Windows XP bilgisayarınızı internet sitelerine
ulaşmak için kullanmak durumundaysanız, Internet Explorer kullanmayı bırakın ve Mozilla Firefox,
Google Chrome ya da Opera gibi farklı bir tarayıcıya geçin. Tarayıcınızı sürekli güncel tuttuğunuzdan ve
sağlayıcısının Windows XP desteğini sürdürdüğünden emin olun.

•

Windows Media Player gibi internet üzerinden dosya açan gömülü uygulamaları kullanmayın. Bunun
yerine diğer sağlayıcıların aktif olarak güncel tuttukları bağımsız uygulamalar kullanın.

•

Ücretsiz OpenDNS gibi ağ güvenliği hizmetlerini kullanmayı değerlendirin. Bu tarz hizmetler sistemlerinizi
bilinen, kötü niyetli kodlar barındıran sitelerden korur. Ek olarak bazıları, bilgisayarınız bilinen Botnet
komut ve kontrol sunucularına bağlanmaya çalıştığında farkeder ve bu da sisteminizin enfekte olduğunun
göstergesidir.

•

Antivirüs uygulamaları gibi kurmuş olduğunuz tüm güvenlik ürünlerinin hala aktif olarak desteklendiğinden
ve Windows XP için bakımı yapıldığından emin olun.

•

Eğer sadece kelime işlemcisi olarak kullanıyorsanız ve internete bağlı olma gereksinimi yoksa, ağ
bağlantısını kesin. Ağa bağlı olması gerekiyorsa, bir güvenlik duvarının arkasında olduğundan ve
kendisine doğru trafiğin engellendiğinden emin olun. Kurumlar için, Windows XP bilgisayarların tümünü
ayrı bir ağ segmentine alarak, enfekte olmaları durumunda kurumun geri kalanının etkilenmemesi de
sağlanabilir.
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•

Düzenli olarak Windows XP bilgisayarların üzerindeki verileri yedekleyin. Bu yedeklemelerin en azından
birini çevrim dışı olarak örneğin kullanmadığınız bir USB disk üzerinde saklayın. Eğer yedekten geri
dönme yapmak durumunda kalırsanız, bunu yeni bir bilgisayara yapmayı değerlendirin. Yeniden Windows
XP üzerine dönerseniz, büyük bir olasılıkla yeniden enfekte olmaya devam edecektir.

Kurumunuzda Windows XP kullanıyorsanız, işvereninizin alabileceği ek önlemler olabilir. Çok kısa bir zamanınızın
kaldığını, güncel ve güvenli bir işletim sistemine mutlaka yeni bir sisteme geçmek zorunda kalacağınızı unutmayın.

Daha Fazla Bilgi İçin

Aylık OUCH! güvenlik farkındalığı bültenine üye olun, OUCH! arşivlerine erişin ve
http://www.securingthehuman.org adresini ziyaret ederek SANS güvenlik farkındalığı çözümleri hakkında daha
fazla bilgi edinin.

Türkçe Çevirisi

Selma Süloğlu, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinde doktorasını tamamlamış olup SOSoft Bilişim Teknolojilerinde
biyometrik güvenlik sistemleri üzerinde çalışmaktadır.

Sema Yüce, Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinde ve özellikle bilişim, telekomünikasyon, sanayi,
perakendecilik gibi sektörlerde; bilgi güvenliği, iş sürekliliği, risk yönetimi, altyapı hizmetleri, yazılım geliştirme ve
proje yönetimi alanlarında yönetici ve danışman olarak 15 yılı aşkın süredir görev yapmaktadır.
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