
SİMETRİK ŞİFRELEME 

DES (Veri Şifreleme Standardı, 
Data Encryption Standard) 



DES, veri şifrelemek (encryption) ve şifrelenmiş 
verileri açmak (decryption) için geliştirilmiş bir 
standarttır. Esas olarak kullanılan yönteme (veya 
algoritmaya) DEA yani Data Encryption 
Algorithm (Veri Şifreleme Algoritması) adı verilir. 
Bu algoritmanın standartlaştırılmış halinin ismi 
DES olarak geçmektedir. 



DES yapısı itibari ile blok şifreleme örneğidir. 
Yani basitçe şifrelenecek olan açık metni (plain 
text) parçalara bölerek (blok) her parçayı 
birbirinden bağımsız olarak şifreler ve şifrenmiş 
metni (cipher text) açmak içinden aynı işlemi 
bloklar üzerinde yapar. Bu blokların uzunluğu 64 
bittir. 

DES aynı zamanda 64 bit uzunluğunda bir 
anahtar alır. Ancak bu anahtarın geçerli olan 
uzunluğu 56 bittir çünkü 8 bit parity için 
harcanır. 





Yukarıdaki şekilde 64 bitten oluşan bir metnin 
öncelikle 2 parçaya ayrılması gerekir, soldaki ve 
sağdaki parça ayrı ayrı işlenmektedir. Bu işleme 
sağdaki 32 bitlik parçanın f fonksiyonuna 
anahtar ile birlikte girmesi ve parçaların yer 
değiştirmesi şeklinde yapılmaktadır. 

Yukarıdaki şekilde + işlemi yahut işlemidir (xor 
(exclusive or, özel veya)) . 

Yukarıdaki şekilde DES için yapılan bir geçiş 
çizilmiştir, DES şifrelemesinde bu işlem 16 defa 
tekrar edilmektedir. 





Yukarıdaki şekilde bir DES geçişi (pass) içindeki f 
fonksiyonunun nasıl çalıştığı gösterilmiştir. Bu 
fonksiyon bir 32bit’lik parçayı alarak 48 bit’lik 
anahtar ile 32 bit’lik sonuç üretmektedir. Bu üretme 
işlemi sırasında en kritik işlem yukarıdaki şekilde E 
olarak görüntülenmiş genişletme(expansion) 
işlemidir. Bu işlem basitçe aynı bit için birden fazla 
sonuç üretilebilmesini ön görür. Genişletilmiş 
(expanded) bilgi, anahtar ile xor işlemine tabî 
tutulur. Sonuçta 48 bitlik olarak üretilen metin 8 
bloğa bölünür. Her blok 6 bitlik bir parçadan 
oluşmaktadır. Her 6 bitlik parça bu sefer genişletme 
(expansion) işleminin tersi olarak küçültülmekte ve 
4 bit’e indirilmektedir. Sonuçta 4 bitlik 8 blok yani 
toplam 32 bitlik veri üretilmiştir. 



Genişletme işlemi olarak adlandırılan işlem 
(expansion) basitçe aşağıdakine benzer bir tablo 
ile yapılmaktadır: 

Yukarıdaki tablodaki mantık basitçe bir sayının birden fazla konumda bulunmasıdır. Bu 
durumda örneğin 1 sayısı için hem 2. hem de 4. konumda karşılık bulunmaktadır. 



DES ile ilgili diğer bir ayrıntı da anahtar 
üretilmesidir. Dikkat edilirse DES’in 64 bitlik bir 
anahtar ile çalıştığı ve 8 bitlik parity kontrolü 
çıkarılacak olursa bu anahtarın 56 bitlik olduğu 
yukarıda anlatılmıştı. Ancak f  fonksiyonuna giren 
her geçişteki anahtar boyutu yukarıda 48 bit olarak 
verilmiştir. Dolayısıyla aslında her geçiş (pass) için 
farklı bir anahtar üretilmektedir. Bu anahtarlar 56 
bitlik esas anahtardan üretilen anahtarlardır. 
Aşağıda bu anahtarların nasıl üretildiği 
gösterilmiştir: 



Anahtar 
üretilmesi 



Yukarıdaki şekilde 56 bitlik giriş anahtarından her 
geçiş için gereken anahtarların üretilmesi 
gösterilmiştir. Bu işlem 16 adımda yapılmaktadır ve 
her adımda o adım için üretilmiş olan tablo 
kullanılmaktadır. Her adım öncelikle 2 adet 28 bitlik 
parçaya bölünmüştür. Tablolara PC1’den PC16’ya 
kadar isimler verilmiştir. Ayrıca her tablo girişinden 
önce bir kaydırma işlemi kullanılarak üretilen 
anahtar değiştirilmektedir. Buna göre örneğin 10. 
adımda orjinal verinin her iki parçası da 10 bit 
kaydırılmış olacaktır. 



DES ile şifrelenmiş bir metni açmak için aynı 
algoritmaya şifreli metni (cipher text) aynı 
anahtar ile vermek yeterlidir. 

 

DES için zaman içinde bilgisayarların işlem 
hızının gelişmesi ile saldırılar kolay hale gelmiştir. 
DES’in daha zor saldırılır hale gelmesi için 128 bit 
anahtar uzunluğu kullanan üçlü DES uygulaması 
geliştirilmiştir. 



ASİMETRİK ŞİFRELEME 

RSA şifreleme, 1977 yılında Ron Rives, Adi 
Shamir ve Leonard Aldeman tarafından 
bulunmuştur. RSA, bu üç kişinin soy isimlerinin 
baş harflerinden oluşur.   



Çalışması: 
 

1. Yeterince büyük iki adet asal sayı seçilir: Bu sayılar 
örneğimizde p ve q olsun. 

2. n=pq hesaplanır. Buradaki n sayısı iki asal sayının çarpımıdır ve 
hem açık hem de gizli anahtarlar için taban (modulus) olarak 
kabul eder. 

3. Totient fonksiyonu hesaplanır. Bu örnek için çarpanların ikisi 
de asal sayı olduğu için φ(n) = (p-1)(q-1) olarak bulunur. 

4. Hesaplanan totient fonksiyonu değeri (φ(n) ) ile aralarında 
asal olan öyle bir e sayısı alınır ki 1 < e < φ(n) olmalıdır. Bu 
seçilen e sayısı açık anahtar olarak ilan edilebilir. 

5. d gibi bir sayı hesaplanır ki bu sayı için şu denklik geçerli 
olmalıdır : de ≡ 1 mod ( φ(n) ). Bu d değeri gizli anahtar olarak 
saklanır. Bu sayının hesaplanması sırasında uzatılmış öklit 
(extended euclid) algoritmasından faydalanılır. 

 



Şifreleme işlemi: 
A kişisi ile B kişisi mesajlaşmak istemektedir. 

Şifreleme işlemi için A kişisi kendi açık anahtarı 
olan (n,e) ikilisini yayınlar. Bu şifreyi alan B kişisi 
aşağıdaki şekilde mesajını şifreler: 

 

c = me mod n 

 

Burada m, şifrelenecek olan açık metin, e ve n 
ise A kişisi tarafından yayınlanan açık anahtardır. 



Şifrenin Açılması: 

A kişisi, B kişisi tarafından yollanmış olan 
mesajın açılması sırasında aşağıdaki formülü 
kullanır: 

 

m = cd mod n 

 

Burada açılacak olan şifrelenmiş metin c, A 
kişisinin gizli anahtarı ise d ile gösterilmiştir. n ise 
taban değeri olan modulus’tur. 



Örnek: 
 
İki asal sayı seçilir 
 
p = 61 ve q = 53 
 
n değeri hesaplanır n = pq şeklinde 
 
n = 61 * 53 = 3233 
 
Totient fonksiyonu hesaplanır 
 
φ(n) = (p-1)(q-1) 
 
φ(n) = (61-1)(53-1) = 3120 



 

totient fonksiyon sonucu ile aralarında asal olan 
ve 1 den büyük bir sayı seçilir 

e > 1 => e = 17 (3120 ile aralarında asal) olsun  

e=17 (açık anahtar) 

Gizli anahtar olması için bir d sayısı seçilir: 

de ≡ 1 mod(φ(n)) olacak şekilde d sayısı bulunur 
d = 2753 (gizli anahtar)  

çünkü 17 * 2753 = 46801 = 1 + 15 * 3120 Bu 
sayının hesaplanması sırasında uzatılmış öklit 
(extended euclid) yöntemi kullanılmıştır. 

 



n=3233, φ(n)=3120, e=17, d=2753 olarak bulundu. 

Mesaj olarak 123 gönderilecek olsun: m=123 

me mod n=c     formülünden 

12317 mod 3233 = 855 olarak şifreli metin bulunur. 

 

Mesajı açacak taraf için tersi işlem uygulanır: 

cd mod n=m     formülünden 

8552753 mod 3233 = 123 şeklinde orjinal mesaj geri 
elde edilir. 
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