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2003 Mayıs ayından itibaren Windows 2003 .NET Server Active Directory  servisleri 

kurulacak ve mevcut Active Directory  – Linux LDAP Server sistemdeki özelliklerin 

korunarak yeni platforma taşınması ve tek hesap sistemine geçiş yapılacaktır. Tek hesap 

sisteminin en önemli avantajı, kullanıcıların Kerberos kimlik denetimi sayesinde sadece bir 

defa şifre girerek birçok servisi kullanabilmesidir. Ayrıca Kerberos sisteminin kullanılması 

nedeniyle kullanıcı kimlik denetimi işlemleri güvenli bir şekilde yapılmış olacaktır. (LDAP 

migration, Single Sign On) 

 

1. İstanbul Teknik Üniversitesi BİDB tarafından İTÜ'de yaklaşık olarak 3500 personel ve 
25000 öğrenci olmak üzere toplam 28500 kullanıcıya başta disk alanı olmak üzere 
web, e-posta gibi çeşitli hizmetler verilmektedir. Bu hizmetler İTÜ içinden ve dışından 
erişilerek kullanılabilir.  

2. Öğrenciler için açılan hesap "Öğrenci Hesabı" olarak adlandırılmıştır ve öğrenci 
bilgisayar laboratuvarlarından hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. 

3. Personel için açılan hesap "Personel Hesabı" olarak adlandırılmıştır ve kampüs içi 
bağlantılarda hızlı ve kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. 

4. İTÜ BİDB'na bağlı olan öğrenci bilgisayar laboratuvarlarında bulunan donanımlar 
İTÜ BİDB tarafından sağlanmaktadır. Bu laboratuvarlarda 1200 adet PC öğrenciler 
tarafından bulunmaktadır. 

5. Bilgisayarların herhangi bir anda yeniden kurulumu için gerekli yazılımlar 
sağlanmaktadır. 

 
6. İTÜ Web Sayfalarına erişilmesi için ayrı bir sunucu ayrılmış olup, HTTP 1.1 

standartlarına uygun bir içerik sağlamaktadır. 
7. Akademik birimlere ve öğrenciler kulüplerine ait web sayfaları da yayınlanmaktadır. 

Bu tip sayfalar özel olarak DNS kaydı yapılan adreslerden erişilebilmektedir. Yaklaşık 
olarak 200 adet sanal web sunucusu hizmet vermektedir. 

 
8. Birimlerin ve kulüplerin bu hizmetten faydalanabilmeleri için kullanıcı hesabı 

açtırmaları gerekmektedir. 
9. Kullanıcılar, kendi web dizinlerinde saklayacakları web sayfalarını internetten 

yayınlayabilmektedirler. PHP ve CGI web programlama dilleri desteklenmektedir 
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10. SMTP ile kullanıcıların email alıp göndermesi sağlanmaktadır. İTÜ'de SMTP 

trafiğinin kontrol altına alınması, antivirüs ve antispam güvenlik korumalarının etkin 
olması için "ITU-SMTP gateway" yapısı kurulmuştur. Email ile yayılan virüslere karşı 
etkili olan bu sistemde günde 150 MB ile 2 GB arasında email 
filtrelenmektedir.POP3s(Secure POP3) ile kullanıcılar güvenli bir şekilde mesaj 
kutularındaki mesajlara erişebilir ve bunları bilgisayarlarına indirebilirler. 
Kullanıcıların sürekli internet bağlantıları olmadığı zaman tavsiye edilen metottur. 
IMAPs(Secure IMAP) ile kullanıcılar güvenli bir şekilde mesaj kutularındaki 
mesajlara erişebilir ve bunları sunucu üzerinde okuyabilmektedirler. Kullanıcılar 
sürekli ve hızlı bir internet bağlantısına sahip ise bu metodu kullanabilirler. Webmail : 
IMAPs ve POP3s dışında, mesajlarınıza web üzerinden erişmek uygun ve esnek bir 
metottur. Webmail arayüzünden mesaj okunabilir, gönderilebilir, adres defteri 
oluşturulabilir ve bazı kişisel ayarlar yapılabilir. MOBILEM@IL : İTÜ kullanıcılarına 
wap ile mesajlarını okuma imkanı sağlanmaktadır. Bu hizmet şu anda test 
aşamasındadır 

 
11. Kullanıcı hesabı olan kişiler, bazı sunuculara bağlanarak çeştli uygulamalar 

çalıştırabilirler. Kendilerine tahsis edilen alanlara erişebilirler. Linux uygulama 
sunucularına ssh ile, Windows uygulama sunucularına ise "thin client" veya RDP 
(Terminal) ile bağlanılabilmektedir. Windows Terminal Hizmeti bazı birimlere kısıtlı 
olarak verilmektedir. Linux uygulama sunucularına tüm kullanıcılar 
bağlanabilmektedirler. Windows uygulama sunucularına ise yaklaşık 100 kullanıcı 
bağlanmaktadır 

 
12. Windows 2000 Active Directory’de tanımlı olan kullanıcılar ile linux LDAP 

sunucusunda tanımlı olan kullanıcılar karşılaştırılarak, hesapların tamamı Active 

Directory’de olacak şekilde gerekli değişiklikler yapılacak ve kullanıcılar 

eşleştirilecektir. Kullanıcı ev dizinleri linux sunucularda olacağından, bu süreçte 

kullanıcı hesaplarının her iki sunucuda senkronize olması gerekcektir. Bu işlemler 

yazılacak olan programlarla otomatik olarak yapılacaktır. 

13. Tüm domain kullanıcılarına “tek hesap” uygulamasına geçileceği ve kullanıcıların 

artık tek şifre kullanacakları, eski linux parolalarının geçerli olmayacağı 

duyurulacaktır. 

14. Laboratuar sistemine dahil olan linux e-mail sunucularının yeniden yapılandırılarak 

pop3 ve imap servislerinin KDC üzerinden kimlik denetimi yapması ve güvenli hale 

getirilmesi sağlanacaktır. Böylece “Ticket Granting  Ticket” edinmiş kullanıcılar bu 

servisleri yeniden şifre girmeye gerek kalmadan kullanabileceklerdir. 

15. Laboratuar sistemine dahil olan linux dosya sunucularının kullanıcı bilgilerini 

Windows 2003 Active Directory üzerinden edinmesi ve kimlik denetimini KDC 

üzerinden yapması sağlanacaktır. Dosya sunucularının samba servisi aksamadan yeni 



kurulan labs.itu.edu.tr domainine eklenecek ve domain sunucusu bilgileri 

güncellenecektir. 

16. Laboratuar sistemine dahil olan diğer linux sunucuların (web,ssh) ve istemcilerin 

konfigürasyonları değiştirilerek Windows 2003 KDC üzerinden kimlik denetimi 

yapılması ve kullanıcı bilgilerini Windows 2003 Active Directory üzerinden alması 

sağlanacaktır. Bu işlem daha önceden yazılmış olacak programlarla kampüs 

genelindeki tüm laboratuarlarda otomatik olarak yapılacaktır. 

17. Linux istemcilerden sisteme giriş yapan kullanıcı, bilgilerini Windows 2003 Active 

Directory üzerinden alması sağlanacaktır. Bu işlem daha önceden yazılmış olaacak 

programlarla kampüs genelindeki tüm laboratuarlarda otomatik olarak yapılacaktır. 


	Tek Kullanıcı Uzayı ve Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi

