
Sistem Onarım Diski Oluşturma  

Sistem kurtarma seçenekleri, ciddi bir sorun oluşması durumunda Windows'u onarmanıza yardımcı 
olabilir. Sistem kurtarma seçeneklerini kullanmak için, Windows yükleme diskine sahip olmanız veya 
bilgisayar üreticiniz tarafından sağlanan kurtarma seçeneklerine erişiminizin olması gerekir. Bu 
seçeneklerden ikisi de yoksa, sistem kurtarma seçeneklerine erişmek için bir sistem onarım diski 
oluşturabilirsiniz. 

Windows Uzaktan Yardım 

Bilgisayarınızda bir sorunla karşılaştığınızda başkasından yardım almak isteyebilirsiniz. Bu kişi yanınızda 
olmasa bile bilgisayarınıza bağlanmaya davet etmek için Windows Uzaktan Yardım'ı kullanabilirsiniz. (Bu 
kişi, dosyalarınıza ve kişisel bilgilerinize erişebileceği için güvendiğiniz bir kişiden yardım aldığınızdan 
emin olun.) Bağlandıktan sonra, yardımcınız bilgisayarınızın ekranını görüntüleyebilir ve her ikinizin 
gördükleri hakkında sizinle sohbet edebilir. Bu kişi sizden izin alarak, bilgisayarınızı denetlemek için kendi 
faresini veya klavyesini kullanabilir ve bir sorunu nasıl düzelteceğinizi size gösterebilir. Aynı şekilde siz de 
başka birisine yardım edebilirsiniz. 

Yedekleme ve Geri Yükleme 

Windows aşağıdaki yedekleme araçlarını sağlar: 

Dosya Yedekleme: Windows Yedekleme, bilgisayarı kullanan herkes için veri dosyalarının kopyalarını 
oluşturmanıza olanak sağlar. Windows'un nelerin yedekleneceğini seçmesini sağlayabilir veya 
yedeklemek istediğiniz tek tek klasörleri, kitaplıkları ve sürücüleri seçebilirsiniz. Varsayılan olarak 
yedekleriniz düzenli zamanlama temelinde oluşturulur. Zamanlamayı değiştirebilir ve istediğiniz zaman 
el ile yedek oluşturabilirsiniz. 

Sistem Yansıması Yedeği: Windows Yedekleme, sürücünün tam yansıması olan bir sistem yansıması 
oluşturma yeteneği sağlar. Sistem yansıması, Windows ve sistem ayarlarınızı, programları ve dosyaları 
içerir. Sabit sürücünüz veya bilgisayarınız tamamen bozulacak olursa, bilgisayarınızın içeriklerini geri 
yüklemek için sistem yansımasını kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı bir sistem yansımasından geri 
yüklediğinizde bu tam geri yükleme olur; geri yüklenecek tek tek öğeleri seçemezsiniz ve tüm geçerli 
programlarınız, sistem ayarlarınız ve dosyalarınız değiştirilir.  

Önceki Sürümler: Önceki sürümler, Windows'un otomatik şekilde sistem korumasının bir parçası olarak 
kaydettiği dosya ve klasörlerin kopyalarıdır. Yanlışlıkla değiştirdiğiniz veya sildiğiniz ya da zarar görmüş 
dosya veya klasörleri geri yüklemek için önceki sürümleri kullanabilirsiniz. Dosya veya klasör türüne göre, 
önceki bir sürümü açabilir, farklı bir konuma kaydedebilir ya da geri yükleyebilirsiniz.  

Sistem Geri Yükleme: Sistem Geri Yükleme, daha önceki bir tarihe ait sistem dosyalarını bilgisayarınıza 
geri yüklemenize yardımcı olur. Bu, e-posta, belgeler veya fotoğraflar gibi kişisel dosyalarınızı 
etkilemeden bilgisayarınızdaki sistem değişikliklerini geri almaya yönelik bir yoldur. Sistem Geri Yükleme, 
bilgisayarınızda düzenli aralıklarla geri yükleme noktaları oluşturmak ve kaydetmek için sistem koruma 
adında bir özelliği kullanır. Bu geri yükleme noktaları, Windows'un kullandığı kayıt defteri ayarlarıyla ilgili 
bilgileri ve diğer sistem bilgilerini içerir. Ayrıca, geri yükleme noktalarını el ile de oluşturabilirsiniz. 

 

 


