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Özet 
 
 
 Grid hesaplama sistemleri coğrafik ortam ve işletim sistemleri platformundan 

bağımsız olarak dağıtılmış hesap işlemleri yapan bilgisayar kümeleri olarak kısaca 

tanımlanabilir. Grid sisteminde bir veya daha çok yönetici ortak bir proje üzerinde yönetim 

hakkına sahip olabilir. Gönüllü veya işlem yapmaya hazır olan dağıtık uç birimleri ise 

kendilerine gönderilen veri parçacığını işleyerek yönetici birime yollar. Hesaplanan veriler 

alınırken veya gönderilirken doğrulama mekanizmalarının çalıştırılması gerekir. Globus 

Toolkit version 2 (GT2) ve Globus Toolkit vesion 3 (GT3) grid araçları güvenlik servisleri 

konusunda grid sistemine kontrol sağlamaktadır. GT2 ve GR3 arasında belirgin farklar 

vardır. GT2 kerberos ve X.509 sertifika sistemini temel alarak GridFTP iletişimini 

sağlamaktadır. GT3 ise Open Grid Services Architecture (OGSA) modeli ile web servis 

teknolojilerini kullanarak iletişimi sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Gt2 ve GT 3 

arasındaki temel farklılıkların neler olduğunu kısaca açıklamak ve çalışmalarda dikkat 

edilecek hususlar hakkında bilgi vermektir. 
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1. Giriş 
  

Grid hesaplama sistemi en basit tanımıyla; dağıtık hesaplama sistemlerinin yeni kuşağı 

olarak tanımlanabilir. Bu sistemde bir proje veya bir iş için sanal organizasyon oluşturularak 

paylaşım esasına göre bireysel kaynakların bu işler için kullanılması hedeflenmektedir [1]. 

Grid hesaplama sistemleri yüksek başarımlı hesaplama sistemlerinin alternatifi olarak son 

yıllarda ortaya çıkmıştır. Çeşitli  sayısal büyüklük, vektörel hesaplama, benzetim v.b. birçok 

uygulama ve deneysel hesaplama ihtiyaçlarına cevap verecek mimarilere göre tasarlanmaya 

başlanmıştır. Grid hesaplama sistemleri bilgisayar ağ ortamlarında daha önceleri bilinen bir 

çok dağıtık bilgi işlem sistem mimarilerine göre daha avantajlı duruma gelmiştir. Kümeleme 

ve dağıtık hesap sistem mimarileri mevcut yapılan alt yapı yatırımlarına bağlı kaynaklar ile 

sınırlı kalmaktadır.  

Grid hesaplama sistemlerinde çalışacak olan bilgisayar ve ağ alt yapılarını birbirinden 

bağımsız hareket edebilir. Bu sistemi oluşturan bilgisayar mimari ve işletim sistemlerinin 

platformları birbirinden farklı olabilir. Grid sisteminin bu farklılıkları üzerinde çalışılan 

projeler üzerinde bir problem ortaya çıkarmaz. CORBA sisteminde olduğu gibi bir ortak veri 

kümesi üzerinde çalışılır. Çalışılan projelerin kütüphane ve derleyici parametreleri genellikle 

birbirine benzer. Özellikle kütüphaneler derleyicileri aynı olan fakat farklı işletim 

sistemlerinde aynı parametreler ile kullanılabilmektedir. Ortak bir kütüphane dili 

oluşturularak derleyicilere gönderilen veri kümesinin aynı özellikler ile derlenerek işlenmiş 

veri kümesi oluşturulması sağlanabilmektedir. 

Deneysel olarak çalışılan konularda veri güvenliği ve sonuçlar oldukça önemlidir. 

Yapılan deneyde sonuçların yorumlanmadan bir başkasının eline geçmesi istenmeyen bir 

durumdur. Yeni geliştirilen bir ilaç, kanser araştırmasındaki yeni bir yöntemin geliştirilmesi , 

finanssal analiz sonuçlarının ekonomik ve hukuki sonuçları olabilmektedir. Bu sonuçlar veri 

güvenliğinin önemini arttırmaktadır. Veri güvenliği ise sistemin performansı ile ters 

orantılıdır. Veri güvenliği artarken çalışan sistemin performansı düşer. Bu sebepten dolayı 

sistemin kaynaklarını belirli bir oranın üstünde meşgul etmeyen ve aynı zamanda da sistemi 

güvenli bir şekilde tutmaya yarayan güvenlik politikaları oluşturulmalıdır. 

 

2. Grid Hesaplama Araçları ve Sistem Güvenliği 

Grid hesaplama sistemlerinde geliştirilen uygulamalar için kullanılan araçlardan birisi 

Globus Toolkit’tir ( GT2 , GT2.2, GT3 ).  GT IBM firması tarafından geliştirilen 

programlama aracıdır. Bu programlama aracında oluşturulan sanal organizasyonlar için 



güvenlik arabirimleri oluşturulabilmektedir. Sanal organizasyonlar belirlenen bir amaca 

yönelik yürütülen projeler için bilgisayarların ortaklığı şeklinde tanımlanmaktaydı [1]. GT 2.2 

geliştirme aracında güvenlik gereksinimi sistemin tasarımı sırasında ortaya çıkmaktadır. GT3 

aracında ise GRAM (Grid Resource Access Manager) tarafından yönlendirilen ve OGSA 

(Open Grig Services Architecture) ile sınırları ve şartları belirlenen tasarım sırasında ortaya 

çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 1. Sanal Organizasyon Yapısı, [3] 

 

 

2.1. GT2 Güvenlik Gereksinimi 

GT2 geliştirme aracında üç temel servis gereksinimi vardır; doğrulama 

(authentication), yetkilendirme (authorization), ve şifreleme (encryption). Doğrulama 

(authentication) herhangi bir grid üyesi bir kaynağa ulaşmak için veya veri gönderip almak 

için kimliğinin doğrulanması gerekmektedir. Yetkilendirme (authorization) kullanıcı kimliği 

doğrulandıktan sonra kaynaklara erişim izinlerinin verilmesidir. Şifreleme (encryption) 

herhangi iki grid üyesi arasında belirlenen yöntemlere göre verilerin veya diğer bilgilerin 

şifrelenmesidir. Grid sisteminin kendine ait güvenlik terimleri terminolojisi vardır [1]. ISO 

International Organization for Standartdization bu terimlerin neler olduğunu ve modern 

bilgiişlem sistemlerinde bulunması gerekenleri ISO 7498-2 (OSI Security Achitecture) de ve 

daha sonra güncellenen şekliyle ISO 10181 (OSI Security Frameworks) ile tanımlamıştır [1]. 

GT2 sürümlerine göre grid sitemine ulaşım için izlenen yöntem Grid Security 

Infrastructure (GSI) de tanımlanmıştır. Buna göre herhangi bir üye X.509 sertifikasına sahip 



ve bunu bir Sertifika Yetkilisinden (Certifica Authorized) almışsa GSI belirtilen yöntemlere 

göre aşağıdaki gibi sıra izlenir.  

1. GSI yapısını kurduğunuz grid sistemine public key yetkili sunucudan kopyalanır. 

2. Özel anahtarınız ve sertifika isteğiniz oluşturulur. 

3. Güvenli herhangi bir yöntemle CA sertifika isteğiniz gönderilir. 

4. CA özel anahtarınızı imzalayarak size geri gönderir.  

Bu aşamada oturum bilgileri veya veri alıp göndermek için şifreleme bilgilerini 

oluşturulmuştur. Grid sistemine dahil olabilir veri alıp gönderebilirsiniz. Bu sistem oldukça 

güvenli olarak görünmesine karşılık her zaman için bir güvenlik sorunu olarak karşımıza 

çıkabilmektedir.  

Kerberos protokolü bu sorunların bir kısmını özellikle KB5 sürümünde aşmış 

görünmektedir. İletişim sırasında kullanılan kerberos MIT tarafından 1983 yılında ağ temeli 

üzerinden kimlik doğrulaması ve şifreleme yeteneği olan güvelik protokolüdür [2].   

GSI alt yapısını kullanan kullanıcı kaynaklara erişim için isterse kerberos altyapısını 

kullanarak GSI yapısına gerek duymadan sanal politikalar oluşturarak (VO Policy) güvenli 

iletişim kurabilir. Kullanıcı kerberos güvenli iletişim [5] alt yapısını kullanıyor ise istediği 

anda GSI alt yapısında kendini tanımlayabilir. SSLK5/PKINIT arabirimleri bu değişim 

işlemini gerçekleştirerek bu geçişi sağlayabilmektedir. Sanal politikaların oluşturulması 

sırasında  

1. Kullanıcı sertifika yetkilisinden (CA) yetkilendirme istemekte ve hangi kaynaklara 

erişiminin olduğunun belirlenmesini beklemektedir. 

2. Sanal ve Uygulama politikası karşılaştırılmakta ve kaynak politikası bildirilmekte 

3. Yerel ve Sanal organizasyon politikaları karşılaştırılmakta son hali belirlenmekte. 

 

Şekil 2. Sanal Organizasyonda Sertifika Yetkilisi ile Yerel Politikaların oluşturulması [3] 

 



 

2.2. GT3 Güvenlik Gereksinimi 

sürümlerinde daha çok sertifika yetkilendirmesi ve 

kerbero

P) haberleşme alt yapısını 

kullana

 

Şekil 3. Güvenlik Servislerinin kullanılması [3]. 

 

Grid geliştirme aracı olan GT2.X 

s gibi güvenlik protokolleri ağırlıklı olarak kullanılmaktaydı. GT3 grid geliştirme aracı 

bu alt yapı sistemlerinin yerine web servislerinden yararlanmaktadır. GT3 OGSA ile  

belirlenen kriterlere göre web servisleri üzerinde çalışmaktadır.  

Web servisleri Simple Access Object Protokol  (SOA

rak XML tabanlı iletişimi OGSA ile belirlenen seçimler çerçevesinde kullanarak 

güvenlik seviyesini SSL2 seviyesine kadar indirmektedir. Haberleşme standartları web 

servisleri esas alınarak yapıldığı için Web Security (WS) yazan kurallar geçerlidir. Bu 

kuralların hemen hepsi mevcut OGSA yapısında uygulanamadığı için çeşitli güvenlik 

sorunlarını da ortaya çıkarmaktadır. GT3 dinamik anahtar değişim kuralarını çalıştırdığı için 

GT2 sürümlerine göre çok büyük avantaj sağlamaktadır. PKI anahtarlama sisteminde 

kaynaklar için herhangi bir isteğin gelmesi durumunda PKS ile iletişime geçilmesi 

gerekmekteydi. Eğer anahtar sunucusu çalışmıyor ise yetkilendirme gerçekleşememekteydi. 

GT3 bunların büyük kısmını ortadan kaldırmakta belirlenen web servislerini güvenlik 

servisleri gibi çalıştırmaktadır.  

 

 

 



 

3. Sonuç 

 araçları GSI ve diğer güvenlik protokolleri kullanarak grid tasarımı sırasında  GT

bizlere değişik olanaklar sunmaktadır. GT3 daha önceki sürümlerinde olmayan ve GSI ile 

web servisleri ile bütünleşik bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha basit ve uygulanması 

kolay arabirimler ile grid uygulamaları daha fazla yaygınlaşacaktır. Uygulama geliştiricilerin 

en çok sorun yaşadıkları konu olan bilgisayar ağları üzerinde program geliştirme bu tip 

araçların geliştirilmesi ile daha da yaygınlaşacaktır. Uygulama geliştiriciler araçlarına yeni 

kütüphaneler ekledikçe bu sorun ortadan kalkacaktır. Nexus [7,8,9] gibi uygulama geliştirme 

güvenlik kütüphaneleri de grid hesaplama sistemlerinin gelişmesine önemli pay sahibi 

olmaktadır. 
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