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Gündelik Hayatta
Kriptoloji
Teknolojik ürünlerin gündelik hayatımızın bir parçası haline geldiği günümüzde,
pek çok değerli varlığımız sayısal bir bilgi bulutu halinde etrafımızı çevreliyor.
Yolda yürürken cep telefonumuzdan bankamıza erişebiliyor, yol haritalarını takip edebiliyor,
ihtiyacımız olan anlık bilgilere talep ettiğimiz anda ulaşabiliyoruz. Sağlık verileri gibi şahsi
bilgilerin yanı sıra, kurumların önemli bilgileri de bu bulutta yerlerini çoktan aldılar.
Bu bilgilerin gelişen teknoloji ile herkes tarafından ulaşılabilir hale gelmesiyle bilgilerin
güvenliği konu oldu. Uzmanlar uzun zamandan beri bu bilgilerin korunması için
kriptoloji kullanıyorlar. Peki, nerede bu kriptoloji?

Anahtar Kavramlar
Gündelik hayatta kullandığımız
cep telefonları kriptolu haberleşme
yapmaktadır.
Güvenli olduğu zannedilen
bazı uzaktan kumandalı araç
alarm ve çalıştırma anahtarlarında
kullanılan kriptografik yapılar
kırılarak bu anahtarların
kopyalarının üretilebildiği
2008 yılında bir grup araştırıcı
tarafından gösterildi.
Yaygınlaşan RFID teknolojisinin
yarattığı mahremiyet endişesine
kriptoloji çözüm vaat etmektedir.

Güçlü kriptoya sahip
bir cep telefonu
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ıradan teknoloji kullanıcısı kriptoloji ile karşı
karşıya olduğunu ancak bazı ipuçlarından anlayabilir. Size kullanıcı şifresi soran bir internet
sitesi, evde kurmaya çalıştığınız kablosuz ağ bağlantısı
için istenen şifre veya kredi kartınızı kullanırken sorulan şifre, sahnenin arkasında oluşturulması yüzyıllara
yayılmış güncel matematiğin en derin konularını kullanan kriptolojinin varlığına dair ilk işaretlerdir. Kriptoloji
aslında gündelik hayatımızın her yerinde: cebimizdeki

çipli banka kartında, otomobil anahtarında, internet
üzerinden yaptığımız bankacılık işlemlerinde, kablosuz
ağlarda, cep telefonlarımızda, DVD’lerin kopya korumasında, kısaca değerli bilginin olduğu her yerde.
Kriptoloji günümüzde askeri haberleşme, komuta
kontrol ve karmaşık silah sistemlerinin de vazgeçilmez
bir parçası haline gelmiştir. Savaş uçakları dostu düşmanı yüzlerce kilometre uzaktan kriptoloji sayesinde
ayırt ederken, pilotun silah kullanmaya yetkisi olup
olmadığını kriptografik metotlarla denetlemektedir.
Zaman içinde diğer askeri teknolojilerde olduğu gibi
kriptoloji de sıradan vatandaşın gündelik hayatına girmiş ve bu konuda öncü teknoloji internet olmuştur. İnternetin yaygınlaşması ile banka şubeleri bilgisayarlarımıza taşınmış ve bankadaki paralarımızın sanal karşılığı olan sayıların korunması gerekmiştir. Bu amaçla
kullanılan ilk kripto protokolü NETSCAPE firması
tarafından geliştirilen SSL olmuştur. Ancak o dönemde ABD’nin uyguladığı güçlü kriptonun yayılmasını
engelleyen kurallar gereği, SSL kripto protokolündeki
şifreleme algoritması düşük anahtar boyu ile kullanılmıştır. Bunun sonucunda Andrew Twyman isimli bir
öğrenci 1996 yılında, bağlantı başına 584 dolar maliyet
ile bu sistemin kırılabileceğini göstermiştir. Kriptologların çalışmaları ile bu protokol oldukça güvenilir bir
hale gelmiş ve TLS ismi ile bankacılık işlemlerinde temel güvenlik bileşenlerinden biri olmuştur.
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bankaya ispatlar, bu da kart sahibi olan bizim yetkili
Özetle biz farkında olmasak bile, bizi çevreleyen ve
kişi olduğumuzu gösterir. Burada önemli olan karttaki etrafımızla iletişim halinde kalmamızı sağlayan elektroanahtarın üçüncü şahısların eline geçmesinin engel- nik dünyanın güvenli ve güvenilir kalmasını kriptoloji
Milli işletim sistemli ve çipli akıllı
vatandaşlık kartı
lenmesidir. Geçmiş dönemlerde kullanılan manyetik sağlamaktadır.
kartlarda saklanan bu bilgiler basit bir kopyalayıcı ile ele
geçirilebiliyorken, günümüz çipli kartlarının sahip ol- Kaynaklar
Menezes, A., Handbook of Applied Cryptography,
Applications, Security, and Privacy, ISBD-ISSN 032190968.
Barkan, E., Biham E., Keller, N., “Instant Ciphertextdukları güvenlik mekanizmaları içeriklerini kopyalama- CRC Press, 1996.
Indesteege, S., Keller N., Dunkelman O., Biham E.,
Only Cryptanalysis of GSM Encrypted Communication”,
Preneel,
B.,
“A
Practical
Attack
on
KeeLoq”,
Technion - Computer Science Department, Technical
yı imkânsız hale getiremese de, iyi tasarlanmış bir kart
www.iacr.org/conferences/eurocrypt2008/.
Report CS-2006-07 – 2006.
http://www.akiskart.com.tr
için oldukça güç ve yüksek maliyetli bir işlem olur. Akıllı Garfinkel, S. ve Rosenberg, B. (ed.) RFID:
49

