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SEA Şifreleme Algoritması Kullanarak Güvenli
Kablosuz Algılayıcı Ağ Haberleşmesinin
Gerçekleştirilmesi
Cüneyt BAYILMIŞ, Murat ÇAKIROĞLU


Özet— Kablosuz Alglayc A (KAA)’larn snrl kaynaklara
sahip olmas ve herkese açk olan kablosuz iletiim ortam
üzerinden
haberlemesi
etkin
güvenlik
çözümlerinin
gelitirilmesini zorlatrmaktadr. Güvenilir iletiimin en önemli
gereksinimi olan ifreleme/ifre çözme prosedürlerinin genellikle
çok karmak ve ilem yükünün oldukça fazla olmas popüler
ifreleme algoritmalarnn KAA’larda kullanlabilirliini
güçletirmektedir. Bu sebeple KAA’larda kullanlan ifreleme
algoritmalarndan mümkün olan en az ilem yükü ile en uygun
güvenlik seviyesini salamas beklenmektedir. Bu çalmada,
blok tabanl yeni bir ifreleme algoritmas olan Ölçeklenebilir
ifreleme Algoritmas (Scalable Encryption Algorithm, SEA)
kullanlarak KAA’larda güvenli iletiimin gerçekletirilmesi
amaçlanmaktadr. MICAz düümleri üzerinde gerçeklemesi
yaplan SEA algoritmasnn baarm bellek gereksinimi, çalma
zaman, güvenlik ve esneklik kriterleri açsndan ele alnmakta ve
elde
edilen
sonuçlar
Skipjack
algoritmas
ile
karlatrlmaktadr.
Anahtar Kelimeler—Kablosuz Alglayc Alar, Güvenlik, SEA

I. GR

K

ablosuz Alglayc A (KAA)’lar, bakm gerektirmeden
uzun yllar çalabilmeleri ve çok çeitli alanlarda
kullanlabilmeleri
sebebiyle
hem
endüstriyel
uygulamalarda hem de akademik çalmalarda çok popüler bir
alan haline gelmitir. KAA’lar meydana getiren düümler,
genellikle iki adet standart pil ile beslenen, veri saklama/ilem
kapasitesi snrl olan ve ksa mesafeli kablosuz ortam
üzerinden haberleen tümdevrelerdir [1]. Kaynaklar snrl
olan bu düümlerin, çou uygulama için d ortamda
bulunmas ve kablosuz olarak haberlemesi KAA’larn çeitli
saldrlara maruz kalma riskini arttrmaktadr. Bu sebeple
güvenliin en önemli tasarm ölçütü olduu askeri ve tbbi
uygulamalar bata olmak üzere birçok uygulama alannda
kablosuz alglayc alarn veri gizlilii, bütünlüü, tazelii ve
kimlik dorulamas gibi hayati güvenlik gereksinimlerini
karlamas gerekmektedir [2-5].
KAA’larn kstl donanmsal kaynaklara sahip olmas,
bilgisayar alarnda kullanlan geleneksel güvenlik
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çözümlerinin
KAA’larda
dorudan
kullanlmasn
güçletirmektedir. ECC, RSA, AES, T-DES, RC5 gibi popüler
ifreleme algoritmalarnn gerektirdii ilem yükünün oldukça
fazla olmas, bu algoritmalarn saklama ve ilem yapma
kabiliyeti snrl olan kablosuz alglayc düümleri üzerinde
gerçeklenmesini zorlatrmaktadr. Ayrca kullanlan ifreleme
algoritmasnn düümlerin ilem yükünün ve iletilen paket
boyutlarnn artmasna yol açmas beraberinde enerji
tüketimlerinin de önemli ölçüde artmasna ve düümlerin
yaam sürelerinin azalmasna neden olmaktadr. Bu sebeple
KAA’larda kullanlan ifreleme algoritmalarndan mümkün
olan en az ilem yüküyle istenilen güvenlik gereksinimlerini
karlamas beklenmektedir. Snrl komut setine ve ilem
yapma kabiliyetine sahip ilemciler için gelitirilmi, basit
ifreleme rutinleri içeren fakat dorusal/farksal kriptanaliz
tekniklerine kar dayankl olan SEA (Scalable Encryption
Algorithm-Ölçeklenebilir ifreleme Algoritmas) ifreleme
algoritmas [6-7], bu özellikleri sebebiyle KAA’larn güvenlik
gereksinimlerini karlayabilecek niteliktedir.
Bu çalmada, KAA’larn düük maliyetli olarak güvenli
haberleme ihtiyaçlarn karlayabilmek amacyla SEA
ifreleme algoritmasnn kablosuz alglayc düümleri
üzerinde gerçeklemesi yaplm ve gerçeklemeden elde edilen
performans deerleri sunulmutur.
Bu makalenin literatüre temel katklar unlardr;
x KAA’larda SEA ifreleme algoritmas kullanlarak
güvenli
iletiimin
düük
maliyetle
gerçekletirilmesi,
x SEA ifreleme algoritmasnn gerçeklemesinin
idealletirilmi benzetim ortamlar yerine MICAz
kablosuz alglayc a platformu üzerinde
yaplmas.
Makalenin geri kalan ksmlar u ekilde düzenlenmitir:
Bölüm 2’de KAA güvenlii hakknda bilgi verilmektedir. 3.
Bölümde
SEA
ifreleme
algoritmasnn
özellikleri
açklanmakta,
Bölüm
4’de
SEA
algoritmasnn
gerçeklemesinde kullanlan deney düzenei ve araçlar
tantlmaktadr. Bölüm 5’de ise gerçeklemeden elde edilen
sonuçlar
sunulmakta
ve
son
bölümde
makale
sonuçlandrlmaktadr.
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II. KABLOSUZ ALGILAYICI ALARDA GÜVENLK
Askeri ve tbbi uygulamalar, doal felaketlerin tespiti, bina
güvenlik sistemleri v.b. birçok alanda kullanlmakta olan
KAA’larn çeitli türdeki saldrlara kar güvenilir bir ekilde
çalabilmesi son derece hayati önem arz etmektedir. Ancak,
düük maliyetin salanabilmesi için donanmsal kaynaklar
snrl olan düümlerin tercih edilmesi, geleneksel güvenlik
tekniklerinin KAA’larda kullanlmasn zorlatrmaktadr.
Bununla birlikte, alglayc düümlerinin çou uygulama için
d ortamda bulunmas ve paylaml olan kablosuz ortam
üzerinden haberlemesi saldrganlarn iini kolaylatrmakta
ve KAA’larn güvenlik açsndan dier alara nazaran daha
fazla risk tamasna sebep olmaktadr. KAA’larda güvenlik 3
temel perspektifte incelenebilir [2]:
x
x
x

KAA’larn güvenliini kstlayan unsurlar,
KAA güvenlik gereksinimleri,
KAA güvenliini tehdit eden saldrlar ve savunma
yöntemleri.

A. KAA Güvenliini Kstlayan Unsurlar
KAA’lar, geleneksel alara oranla daha fazla snrlamaya
sahip özel bir a hüviyetindedir. Snrl donanmsal kaynaklar,
güvenli olmayan iletiim kanal, düümlerin uzun süreler
boyunca gözetimsiz çalmas gibi sebepler, geleneksel
güvenlik tekniklerinin dorudan KAA’larda kullanlmasn
zorlatrmaktadr. Güvenli bir a tasarm gerçekletirebilmek
için bu snrlamalar dikkate almak gerekmektedir.
B. KAA Güvenlik Gereksinimleri
KAA’lar, geleneksel bilgisayar alarnn ihtiyaç duyduu
güvenlik gereksinimlerine ek olarak sadece kendine has olan
güvenlik gereksinimlerine de sahiptir. Bu özel gereksinimlerin
birçou
KAA’larn
d
ortamda
olmalarndan
kaynaklanmaktadr.
KAA güvenli iletiim gereksinimleri özetle unlardr:
x Veri gizlilii (Data Confidentiality)
x Veri bütünlüü( Data Integrity)
x Veri tazelii (Data Freshness)
x Kimlik dorulama (Authentication)
x Kendi kendini örgütleme (Self Organization)
x Zaman elemesi ( Time Synchronization) ,
x Güvenli konum belirleme (Secure Localization)
C. Saldrlar ve Savunma Önlemleri
KAA’lar yaps gerei birçok türdeki saldrlara kar
açktr. Özellikle farkl katmanlardaki fonksiyonlarn ileyiini
bozmay hedefleyen Hizmet Engelleme (Denial of ServiceDoS) Saldrlar KAA güvenlii için önemli bir tehdit
unsurudur. ekil 1’de KAA katmanlarn etkileyen DoS
Saldrlar görülmektedir. DoS saldrlar dnda trafik analiz,
düüm kopyalama (node replication), gizliliin ortadan
kaldrlmas (attacks against privacy) gibi birçok saldr türü
KAA için önemli tehditlerdendir [4-5].
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x Hello Flood saldrs
x Sybil saldrs
x Solucan delii saldrs (Wormholes)
x Çk delii saldrs (Sinkholes)
x Yanl yönlendirme saldrs (Misdirection)
x Seçmeli iletim saldrs (Selective forwarding)

x Veri ba boma saldrlar(Jamming)

x Boma saldrlar(Jamming)
x Kurcalama saldrlar(Tampering)

Uygulama
Katman
Yönlendirme
Katman
Veri Ba
Katman
Fiziksel
Katman

ekil 1. KAA katmanlarn etkileyen DoS saldr türleri
Yukarda bahsedilen saldrlarn birçounun vermi olduu
zararlar veri gizlilii, bütünlüü ve tazeliinin salanmasnn
yannda iletiimin kimlik denetimi ile gerçekletirilmesi
sayesinde en aza indirilebilir. Bu sebeple güvenli iletiimde,
düümlerin bir ifreleme yöntemiyle paketleri ifrelemesi,
bütünlüünü kontrol etmesi ve kimlik denetimini
gerçekletirmesi gerekmektedir. Literatürde sunulan güvenlik
çözümlerinden SPIN [8] ve INSENS [9] protokolleri RC5,
TinySec güvenlik paketi [10] Skipjack ve 802.15.4 standard
AES ifreleme algoritmalarn kullanmaktadr. Bu çalmada
yeni bir ifreleme algoritmas olan SEA’nn alglayc
düümleri üzerinde gerçeklemesi üzerinde durulmaktadr. Bu
sebeple bir sonraki bölümde SEA algoritmas ayrntl olarak
incelenmektedir.
III. ÖLÇEKLENEBLR FRELEME ALGORTMASI
(SCALABLE ENCRYPTION ALGORITHM, SEA)
SEA, bellek büyüklüü ve ilem gücü gibi snrl
kaynaklara sahip gömülü sistemlere yönelik gelitirilmi, bir
ifreleme algoritmasdr [6-7]. Simetrik blok ifreleme
yaklamna dayanan SEA’nn tasarm kriterleri küçük bellek
alan, küçük kod büyüklüü ve snrl komut setidir. Bu
sebeple sadece, ÖZEL VEYA, bit/kelime rotasyonlar, mod 2b
toplama ve s-box gibi bit operasyonlarn kullanr.
Oldukça esnek bir yapya sahip olan SEA, SEAn,b eklinde
ifade edilmektedir ve farkl metin, anahtar/kelime uzunluklar
üzerinde çalabilmektedir. Ayrca, deiken tur saylaryla
Feistel yapsna dayanan SEA, aadaki parametreler ile
tanmlanmaktadr:
x n: ham metin ve anahtar büyüklüü
x b:kelime büyüklüü
n
x
nb
: Feistel dallanmas bana kelime says
2b
x nr: ifreleme tur says
SEA algoritmasnn gerçeklemesinde n ve b parametreleri
hedef ilemcinin özelliine uygun olarak seçilebilir. Ancak
anahtar ve ham metin büyüklüü 48, 96, …, 192 bit gibi 6’nn
katlar olmas gerekmektedir. Bir dier önemli nokta ise
uygun bir güvenlik düzeyinin salanabilmesi için kelime
uzunluunun
b8
ve
tur
saysnn
en
az
3n
nr=
 2.( n b  [ b / 2 ]) olmas gerekmektedir. ekil-2’de
4
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Kullanlan anahtar (48, 96, … 192 bit)
büyüklüüne göre tur says 25, 46, … .88

SEA algoritmasnn yaps görülmektedir.
ifrelenmemi (Ham) Metin

ifreleme Anahtar

(48, 96,… 192 bit)

(48, 96,… 192 bit)
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bilgisayara
aktarmaktadr.
Bilgisayarda
merkezi
düümden gelen bilgiyi göstermektedir. Bu düzenek ile
düümlerin SEA algoritmasn kullanarak ifreleme, ifre
çözme ve kimlik dorulama ilemlerini gerçek
uygulamalarda baarl bir ekilde gerçekletirebildii
kontrol edilmektedir.

1. Tur

Kablosuz letiim
2. Tur

Anahtar
Cetveli

Merkezi
Düüm

Alglayc
Düüm

Son Tur

Dizüstü Bilgisayar

ifrelenmi Metin
(48, 96,… 192 bit)

ekil 2. Ölçeklenebilir ifreleme algori
IV. SEA ALGORTMASININ G
SEA algoritmasnn gerçeklemesi,
popüler bir ticari ürünü olan MICA
düümleri üzerinde TinyOS [11] ilet
gerçekletirilmitir. MICAz, 128 KB
içeren ve 16 MHz hznda ça
mikrodenetleyiciye sahiptir. Kablos
CC2420 alc/verici tüm devresini
hznda gerçekletirebilmektedir.
SEA algoritmasnn en önemli öze
ilemci büyüklüklerinde ve farkl
büyüklüklerinde çaltrlabilmesidir.
/ham metin büyüklüü 96 bit ve kelim
seçilmitir. (SEA96,8).
lk olarak C dilinde yazm olduum
diline uyarladmz SEA algoritmasn
baarmnn ölçülmesinde kullanlan ar
x Alglayc düümlerinin TinyOS iletim sistemi
üzerinde gerçeklenen SEA algoritmasn kullanarak
güvenli iletiim gerçekletirebildiini analiz etmek
için kablosuz alglayc a düzenei (ekil-3).
x SEA algoritmasnn alglayc düümlerin belleinde
kaplad alan, düümlerin ifreleme/ifre çözme
ilemlerinde
harcad
süre
ve
SEA’nn
salayabildii bant genilii ölçütlerinin elde
edilmesi için AVR Studio 4 [ 13] ve AVR GCC [14]
yazlmlar kullanlmtr.
ekil 3’de SEA algoritmasnn gerçekletirildii bir
dizüstü bilgisayar, bir merkezi düüm ve bir kablosuz
alglayc düümden oluan KAA deney düzenei
görülmektedir. Alglayc düüm merkezi düüm ile 200
paket/s
hznda
ifrelenmi
veri
iletiimi
gerçekletirmektedir. Merkezi düüm ise alm olduu
ifreli veriyi çözerek USB balants üzerinden
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yc a deney düzenei
SONUCU VE DEERLENDRME
alarnn baarmnn ölçülmesinde,
me/ifre çözme ilemlerinde harcanan
mi, bant genilii, güvenlik (krlma
esneklik,
standartlatrlabilme,
uygunluk kriterleri göz önüne
Bu çalmada SEA ifreleme
deerlendirmesi aadaki kriterlere
göre yaplmaktadr.
x Bellek gereksinimi,
x Çalma zaman ve bant genilii
x Güvenlik ve esneklik
ifreleme algoritmalarnn hedeflenen cihaz ve ortamlara
olan yüksek bamllndan dolay deerlendirilmesi ve
birbirleriyle karlatrlmas oldukça zordur. Buna ramen
fikir vermesi açsndan SEA ifreleme algoritmas, TinySec
güvenlik paketi içerisinde kullanlan Skipjack ifreleme
algoritmas ile karlatrlmaktadr. Her iki algoritmann C
dilinde yazm olduumuz versiyonlar AVR Studio 4 ve
AVR GCC araçlar yardmyla derlenerek benzetilmi ve
ihtiyaç duyduklar bellek miktarlar, ifreleme/ifre çözme
süreleri ve bant genilikleri elde edilmitir.

A. Bellek Gereksinimi
ekil 4’de SEA ve Skipjack algoritmalarnn ifreleme ve
ifre çözme ilemleri için ihtiyaç duyduu bellek miktarlar
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görülmektedir. SEA, kod belleinde 1598 bayt yer kaplarken
veri belleinde sadece 25 bayt’lk bir alan tutmaktadr.
Skipjack algoritmas kod bellekte 1884 bayt, veri bellekte ise
274 baylk alan kaplamaktadr. Her iki algoritmann ihtiyaç
duyduu kod bellek miktarlar birbirine yaknken SEA,
Skipjack algoritmasna oranla yaklak olarak 11 kat daha az
veri bellek alan kullanmaktadr. SEA’nn oldukça düük veri
belleine ihtiyaç duymas, temelinin basit bit operasyonlarna
dayanmasndan kaynaklanmaktadr.
2000
SEA

1800

Skipjack

Bellek Miktar (Bayt)

1600
1400

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

1200
1000

0

800

SEA

600

200
0
Kod Bellek

ekil 4. SEA
gereksinimleri

Algoritmalar

Skipjack

ekil 6. SEA ve Skipjack algoritmalarnn kullandklar bant
genilikleri (ifreleme ve ifre çözme ilemleri için ayn bant
geniliini kullanmaktadrlar)

400

ve

Bellek Türü

Skipjack

Veri Bellek

algoritmalarnn

bellek

B. Çalma Zaman ve Bant genilii
ekil 5’de SEA ve Skipjack algoritmalarnn çalma
zamanlar görülmektedir. SEA algoritmasnn ifreleme/ifre
çözme süresi (7708 us), Skipjack algoritmasnn
ifreleme/ifre çözme süresinden (2220 us) yaklak olarak
3,5 kat daha fazladr. Bu SEA ve Skipjack ifreleme
algoritmalarnn kullanm olduklar anahtar/ham metin
büyüklüü, algoritmalarna ait kural tablolar ve tur saylarnn
farkllklarndan kaynaklanmaktadr. Örnein SEA bu çalma
için 96 bit anahtar ve ham metin kullanrken, Skipjack 80 bit
anahtar ve 64 bit ham metin kullanmaktadr. Bir baka fark
olarak da SEA’nn bu çalma için 93 tur Skipjack’in ise 32
tur ile ifreleme rutinlerini gerçekletirmesidir.
9000
SEA

8000
Çalma Zaman (uSn)

geniliklerini salamaktadr. ekilden görüldüü gibi SEA
algoritmas, Skipjack algoritmasndan yaklak 2,3 kat daha az
bant genilii salamaktadr (SEA: 12454 bit/s,
Skipjack:28828 bit/s).

Bant Genilii (bit/sn)
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Skipjack

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ifreleme

ifre Çözme

ifreleme/ifre Çözme lemi

ekil 5. SEA ve Skipjack algoritmalarnn ifreleme/ifre
çözme ilemleri için harcadklar zaman
ekil
6’da
SEA
ve
Skipjack
algoritmalarnn
salayabildikleri bant genilikleri görülmektedir. Her iki
algoritma ifreleme ve ifre çözme ilemlerinde ayn bant
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C. Güvenlik ve Esneklik
Skipjack, çalma zaman ve bant genilii açsndan
SEA’ya oranla daha verimli olmasna ramen salayabildii
güvenlik seviyesi açsndan daha gerilerdedir. Skipjack
algoritmasnn 31 turlu indirgenmi versiyonu ve 32 turlu tam
versiyonlarnn krlabilecei literatürde gösterilmektedir
[15,16]. Bunun yannda SEA algoritmas için herhangi bir
kriptanaliz çalmas henüz bulunmamaktadr. Ayrca SEA’nn
parametreye bal olarak yaplandrlabilmesi istenilen
güvenlik seviyesinin ayarlanabilmesine imkân tanmaktadr.
VI. SONUÇ
Bu çalmada MICAz düümlerden oluan temel bir
kablosuz alglayc a üzerinde SEA ifreleme algoritmas
kullanarak güvenli iletiim gerçekletirilmi ve SEA ifreleme
algoritmasnn KAA’lar için uygunluu bellek kullanm,
çalma zaman, bant genilii, güvenlik ve esneklik kriterleri
açsndan
deerlendirilmitir.
SEA’nn
baarmnn
kyaslanmasnda KAA uygulamalarnda popüler olarak tercih
edilen Skipjack algoritmas kullanlmtr. Her iki
algoritmann baarm deerlendirmesi ayn koullarda
gerçekletirilmitir.
Deneysel sonuçlar incelendiinde SEA algoritmasnn
Skipjack algoritmasndan daha az bellek gereksinimine ihtiyaç
duyduu görülmektedir. Ancak SEA’nn ifreleme ve ifre
çözme süresi Skipjack algoritmasna oranla daha fazla ve
salayabildii bant genilii daha düüktür. Bunun temel
sebebi SEA’nn daha fazla tur ile ifreleme ilemlerini
gerçekletirmesidir.
Bununla
beraber
Skipjack’in
kriptanalizinin yaplmas ve SEA’ya kar henüz bir saldrnn
gerçekletirilmemesi güvenlik açsndan SEA’y daha
avantajl klmaktadr. Ayrca SEA’nn farkl kelime
uzunluklarna sahip ilemcilere (8 bit, 32 bit vb.) uygun olarak
yaplandrlabilmesi, anahtar ve ham metin büyüklüklerinin
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deitirilebilmesi farkl türdeki kablosuz alglayc a
platformlarnda kolaylkla kullanlabilmesini mümkün
klmaktadr.
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