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Uygulama geli�útiriciler taraf �Õndan kullan�Õlan dillerden biri olan Java ile, mikro ve 
makro uygulamalar daha kolay, etkin ve güvenli olarak yaz�Õl�Õyor. Bunu sa�÷layan 
geli�úmi�ú özelliklerinden biri, güvenlik modelidir. 
  
Java  2 platformu, uygulama geli�útiricilerine entegre, esnek ve da�÷�Õt�Õk kontrol sa�÷lar. 
Bu kontrol ile kurulu �ú, applet, öge, uygulama ve verilerin güvenli.olarak olu�úturulur. 
 
Java 2 güvenlik modeli, kullan�Õc�Õlar, gruplar ve uygulama elemanlar�Õ için politika-
bazl�Õ eri�úim kontrol modelidir. Bu amaçla kullan �Õlabilen üç uygulama arac�Õ vard�Õr: 
“politika arac �Õ” (policy tool), güvenlik politikalar �Õn�Õ tan�Õmlayan politika 
veritabanlar�Õn�Õ olu�úturmak ve de�÷i�útirmek için kullan �Õlan araçt�Õr; “anahtar arac�Õ” 
(keytool), genel/özel anahtarlar�Õ yönetmek ve imzal�Õ dijital sertifikalar �Õ göstermek, 
içeri ve d�Õ�úar�Õ aktarmak için kullan�Õl�Õr; “jar imzalayac�Õ” (jarsigner) ise da�÷�Õt�Õk yaz�Õl�Õm 
ögelerinin dijital imzalar �Õn�Õn do�÷rulanmas�Õ için kullan �Õl�Õr. 
 

   
 Java 2 platform güvenlik modeli 

 
Java platformunun güvenlik çat�Õs�Õ (java.security.*) kimlik do �÷rulamada, X.509 v3 
standart sertifikalar�Õn�Õ destekler. Ayr�Õca, Java Kriptolama uzant�Õs�Õ (JCE), Java 
Güvenli Soket uzant�Õs�Õ (JSSE) ve Java kimlik do�÷rulama ve izin mekanizmas�Õ (JAAS) 
güvenlik özellikleri de Java 2 platformuna entegre edilmi�útir. 
 
Java 2 platformu, da�÷�Õt�Õk i�úlemlerde güvenli veri servislerinin olu �úturulmas�Õna olanak 
sa�÷lar; örne�÷in, dijital sertifikalar �Õn de�÷i�útirilmesi; SSL üzerinden i �ú ak�Õ�úlar�Õn�Õn 
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yap�Õlmas�Õ; programlanabilir genel/özel anahtar olu�úturulmas�Õ, saklanmas�Õ, ve yeniden 
eri�úimi; anahtar de�÷isimi, vb. 
 
Java 2 güvenlik modeli “KumHavuzu” (sandbox) modelini destekler, otomatik olarak 
kullan�Õc�Õlar, appletler, uygulamalar, ve kaynaklar güvenilir veya güvenilmez olarak 
tan�Õmlan�Õr. Ayr �Õca, Java 2 koruyucu “alan”lar�Õn (domain)  kabul edilmesi ile tam bir 
güvenli sistem haline gelmi�útir. Karma�ú�Õk da�÷�Õt�Õk uygulamalarda, alan politikalar�Õ 
belirlenmesi ile geli �útiriciler modern güvenlik mekanizmalar �Õn�Õ kullanabilirler; 
örne�÷in, haklar, �úifreleme, dijital imzalar ve sertifikalar gibi. 
 
Java 2’nin da�÷�Õt�Õk güvenli�÷i, ak�Õll �Õ-kartlardan, anabilgisayarlara kadar uzanan bir 
platform gibi davran�Õr. Geli�útiriciler, altyap �Õdaki yaz�Õl�Õm�Õ/donan�Õm�Õ bilmeden program 
geli�útirebilirler. 
 
Java programlama dili ile kullan�Õlan yaz�Õl�Õmlar�Õn avantaj�Õ, yaz�Õl�Õmlar yerel bilgisayar 
kaynaklar�Õ ile etkile�úebilir: kal �Õc�Õ veri saklama gibi. Bilgi i �úlem geli�útiricileri, en fazla 
kullan�Õlan ögeleri yerelde saklayarak uygulamalar�Õn�Õn performans�Õn�Õ art�Õrabilirler. Bu 
kal�Õc�Õ veri saklama s�Õras�Õnda, Java2 güvenlik modeli kullan�Õl�Õr. 

 

 

Güvenlik temelleri (tanecikli ve geni�úleyebilen eri�úim kontrolü sa�÷larlar)  

Java 2 platformunun önemli özelliklerinden birisi, tanecikli yap �Õy�Õ desteklemesidir; 
Java güvenlik gereksinimlerini uygulamalar�Õn en alt düzeyine kadar indirgeme 
yetene�÷ini geli �útiricilere sunar. Uygulama geli�útirici, kullan �Õc�Õlar�Õ, gruplar�Õ, program�Õ 
ve i�úletim servisleri, nesne ve ögeleri içeren politikalar�Õ, haklar�Õ ve eri�úim 
mekanizmalar�Õn�Õ kullanabilir. 

Uygulama geli�útiricileri Java 2 platformu güvenlik özellikleri ile daha kolay ve da �÷�Õt�Õk 
yap�Õda uygulama geli�útirebilirler. Böylece, uygulamalar �Õn yaz�Õl�Õm süresi k�Õsalt�Õl�Õr ve 
uygulamalar daha performansl�Õ çal�Õ�úabilir. 
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