
Balloo� Aram� motor� il� k� 2022 yılı içerisind� Tarihte� Bilimse� örnekler alınara�
Yen� nesi� Web 3 aram� motorudur .

Davincini� şifres� adlı kitabınd� buluna� Kript� v� D� brow� u� ilha� aldığı örneklendirmeler
öneml� ölçüd� ko� olara� yenide� tasarlanıp aram� motor� il� entegr� edilm�ştir .

Yapısı:Kriptek�, bir bisikle� kilidin� be�etilebilir.
Bir silindiri� üstün� sabitlenm�ş 5 ade� halk� v� her halkanı� üstünd� buluna� tü� alfabeni�
d�il� old�ğ� bir halk� var.
Anahtar ta� halkalar� den� gele� yerlerd� b�şluklar� sahip, d�ğer yerlerd� çıkıntıları var.
Harfler d�ğr� sıray� getirild�ğind�,
e� alttak� halkalar anahtarı� çıkabilec�ğ� bir b�şlu� ol�şturuyorlar v� b� sayed� anahtar
çıkıyor.

Balloo� u� ürett�ğ� anahtarlar ,güvenl� alına� v� karşıy� verile� verini� kilitlenere� ul�şmasını
s�ğlıyor
anahtarlanm� b�şlatıldığı zama� kilitlenere� çözümlem� yapıyor .
he� bilgisayar kullanıcısı hemd� interne� ortamı dah� güvenl� ver� akışın� sahip oluyor .

D� brow� � gör� :

Da� Brow�'u� anlattığın� gör�, güvenli� nedeniyl�, papirü� üzerin� y�ılmış g�l� belg� bir ş�ş�
sirkey� sarılıp öyl� kripteksi� için� konuyor.
Bund� amaç şifrey� bilmeye� v� zorl� açmay� çalışa� birini� ş�şey� kırıp papirüsü eritmesin�
s�ğlayabilme�.
Ayrıc� her parç� kend� eksen� etrafınd� d�ğer parçalarda� b�ğımsız olara� dönebilmektedir.
B�ı öze� amaçlı yapılmış kriptek� lerd� şifrey� girme� içi� bir te� hakkınız vardır.

Balloo� aram� motor� i�ş� edilirke� kodlana� Şemalar .

CBC-MAC hesaplarke� � CBC kipind� ilklendirm� vektörü il� şifrelenir v� so� blo� tutulur.
Aş�ğıdak� şeki�,



Resi�:

Kriptografid�, CBC-MAC , bir blo� şifrelem� il� mesa� kimli� d�ğrulam� kod� ol�şturma� içi�
kullanılır.
Mesa�, her blo� öncek� bl�ğu� düzgü� şifrelenmesin� b�ğlı olaca� şekild�, bir blo� zincir�
ol�şturma� içi� CBC kipind� bir blo� şifrelem� algoritmasıyl� şifrelenir.
B� b�ğlılı� sayesind�, şifres� metni� herhang� bir bitimind� yapıla� d�ğ�şikl�ği�, şifrelenm�ş so�
bl�ğu�, blo� şifrelem� anahtarı bilinmede� tahmi� edilmesin� vey� etkis� hal� getirilmesin�
engeller.
mesajı içi� CBC-MAC hesaplarke� � CBC kipind� ilklendirm� vektörü il� şifrelenir v� so� blo�
tutulur. Aş�ğıdak� şeki�,
g�l� anahtar � v� bir blo� şifr� E kullanara� CBC-MAC hesaplamasını göstermektedir.

Sabi� v� d�ğ�şke� �zunlukl� Mesajlard� güvenli�

Eğer kullanıla� blo� şifrelem� güvenliys� (pseudorando� bir permütasyo� is�),CBC-MAC sabi�
�zunluktak� mesajlar içi� güvenlidir.[1]
. Anca�, te� b�şın�, d�ğ�şke� �zunlukl� mesajlar içi� güvenl� d�ğildir. .
Niteki�, herhang� te� anahtar sadec� sabi� v� biline� �zunluktak� mesajlar içi� kullanılmalıdır.

Bunu� sebeb� is�, İk� mesa� içi� d�ğr� mesa�-etike� çi�lerin� bile� saldırga�, mesajı içi� MAC
hesaplanırke�,
öncelikl� � içi� Ma�’� � dek� gib� klasi� şekild� hesaplanır, am� b� d�ğer ileridek� hesaplaya� bir
adım� zincirlend�ğin�,



il� mesajdak� ma� de� üretile� d�ğer il� birlikt� öze� or operasyon� gerçekl�ştirilir. Yen� mesajd�
etiketi� var olması,
il� � mesajındak� şifres� meti� bloklarında� üretile� ma�’� etk� bırakmada� ipta� edilec�ğ�
anlamın� gelir:

B� proble�, son� mesa� boyutund� blo� ekleme� il� çözülem�.[2]
CBC-MAC i� d�ğ�şke� �zunlukl� mesajlar içi� güvenl� yapabilece� şekild� d�ğ�ştirild�ğ� üç an�
yönte� vardır;
1) Gird� boyutl� anahtar ayırma�; 2) b�ş� �zunlu� ekleme�; 3)
so� bl�ğ� şifreleme�. Öyl� bir durumd�, farklı bir blo� şifr� çalışm� kip� kullanılması
önerilebilir,
örn�ği�, d�ğ�şke� boyutl� mesajı� bütünlüğünü koruma� içi� CMAC vey� HMAC.

Uzunl�ğ� B�ş� Eğme� :
Bir çözü� yöntem� olara�, mesa� �zunl�ğun� il� blokt� bulundurmaktadır.
[3]; herhang� ik� birbirini� pre�� ola� mesa� kullanılmadığı sürec� CBC-MAC'i� güvenl� old�ğ�
kanıtlanmıştır v� �zunl�ğ� b�ş� ekleme� bunu� öze� bir durumudur.
[4] İşle� b�şladığınd� mesajı� �zunl�ğ� bilinmiyors� problemler ol�şabilir.

So� Blog� şifreleme� :

CBC-MAC t� so� bl�ğ� şifreleme� (ECBC-MAC) [5], CBC-MAC-ELB(�, (�1, �2)) = E(�2,
CBC-MAC(�1, �))[2] şeklind� tanımlanır
Bahsedile� d�ğer yöntemlerde� ola� CBC-MAC � d�ğ�şke� �zunlukl� mesajlar içi� �zatmay� gör�,
so� bl�ğ� şifrelemeni� avantajı hesaplam� biten� kadar mesa� �zunl�ğunu� bilinmesini� gere�
memesidir.

Saldırı Yöntemler�:
Birço� kriptografi� şemad� old�ğ� gib�,
şifreleri� v� protokolleri� naif kullanımı,
kriptografi� korumanı� etkenl�ğin� düşürüp (hatt� �ş� yaram� hal� getirip) saldırıları
mümkü� kılabilir.
CBC-MAC'i� yanlış kullanımında� kaynaklana� saldırılarda� bahsedec�ğ�.[6]
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Şifrelem� v� Kimli� d�ğrulam� içi� aynı anahtarı kullanm�:

B�şlangıç Vektörünü� d�ğerini� D�ğ�şmesin� �i� verm� :

Şifrelem� bl�ğ� zincirlem� (vey� bir b�şk�) kip içind� bir blo� şifreleyic� kullanara� veriler�
şifrelerke�,
şifrelem� �şlemini� il� �şamasın� bir b�şlatm� vektörü ekleme� yaygındır.
�pi� olara� b� vektörü� rastgel� seçilmes� (te� seferli� anahtar) v� blo� şifresini� çalıştığı
herhang� bir g�l� anahtar içi� tekrar edilmemes� gerekir.
B�, aynı düz metni� aynı şifr� metnin� şifrelenmesin� s�ğlayara�, saldırganı� bir il�şk�
ol�şturmasın� �i� verir semanti� güvenli� s�ğlar.



Bir b�şlatm� vektörünü� CBC-MAC gib� bir mesa� kimli� d�ğrulam� kod� hesaplanırke�
kullanılması olası bir saldırı vektörüdür.
Bir şifr� bl�ğ� zincirlem� şifresini� çalışmasınd�, düz metni� il� bl�ğ� b�şlatm� vektörü il� öze�
OR kullanılara� karıştırılır P1-O-IV.
B� �şlemi� sonuc�, şifrelem� �şlem� içi� blo� şifrelemeni� girdisidir.Anca�, şifrelem� v� şifr�
çözm� �şlemler� gerçekl�ştirilirke�,
ilklendirm� vektörü şifres� metinl� göndermekl� yükümlüyüz-tipi� olara� şifrel� metni� il�
bl�ğunda� öncek� blo� olara�- b� şekild� şifres� metni� il� bl�ğunu� şifres� çözülebilir.
v� b�şarıyl� kurtarılabilir. Eğer bir MAC hesaplıyorsanız, mesajdak� etiketi� hesaplana� d�ğer
il� �şl�şt�ğin� d�ğrulayı� bilme� içi�.
ilklendirm� vektörünü d�ğer taraf� şifres� meti� il� iletmem� gerekecektir.
Eğer ilklendirm� vektörünü� key� olara� seçilmesin� �i� verilirs�, aynı mesa� etiket�
ol�şturulurke� il� şifres� meti� bl�ğ� d�ğ�ştirilebilir(farklı bir mesa� iletere�).
Bir mesa� düşünü� M1=P1/P2. Özellikl�, CBC-MAC içi� mesa� etiketin� hesaplarke�, bir IV
ilklendirm� vektörü seçt�ğim�� varsayalı�, öyl� k� MAC'ı� hesaplanması EK(IV 1 OP 1) il�
b�şlası�.
B� bir  mesa� etiket� üretir .(�1-,T1)
Şimd� M2=p1/P2 mesajı üre�. P1 içindek� d�ğ�ştirilm�ş her bi� içi�,
ilklendirm� vektöründ� karşılı� gele� bitler çevirilir v� IV ilklendirm� vektörü üretilir.
B� mesa� içi� MAC'ı hesaplarke� ş� �şle� il� b�şlıyor�z:
EK(p1 O IV1). He� şifres� meti� he� ilklendirm� vektörü bitler� aynı yerd� d�ğ�ştirild�ğ� içi�, il�
�şamad� d�ğ�şikli� ipta� edilir,yan� blo� şifr� gir�ş� M1 içi� ola� il� aynıdır.
Eğer şifres� metind� b�şk� d�ğ�şikli� yapılm�s�, farklı bir mesa� iletiliyor ols� dah� aynı etike�
üretilir.
İlklendirm� vektörü seçm� özgürlüğü kaldırılırs�, v� tü� CBC-MAC implementasyonları belirl�
bir ilklendirm� vektörün� sabitlenirs�.
(geneld� sıfır vektörü anca� herhang� bir şe� olabilir) b� saldırı deva� edem�.
Özetleme� gerekirs�, saldırga� MAC d�ğrulaması içi� kullanılaca� IV belirleyebiliyor,
MAC'� geçers� kılmada� il� ver� bl�ğund� key� d�ğ�şikli� yapabilir.

Öngörülebilir ilklendirm� vektörü kullanm�:

B�e� IV, mesa� tekrar saldırılarını önleme� içi� bir sayaç olara� kullanılır.
Anca�, saldırga� MAC d�ğrulaması içi� hang� IV'ü� kullanılac�ğını tahmi� edebiliyor is�
d�ğrulam� içi� kullanılaca� IV dek� d�ğ�şikl�ğ� tela� etme� içi� il� ver� bl�ğun�,
d�ğ�ştirere� öncede� gözlemlene� mesajı tekrar dinleyebilir. Örn�ği� saldırga� IV- 1 il� birlikt�
M1=P1-P2 ...
mesajını gözlemlem�ş ss� IV-2
M'1-=(P1 O IV1 O IV 2 )P2 üretebilir .IV2 il� ma� d�ğrulamasını geçer .



E� basi� karşı tedbir, IV kullanmada� önc� şifrelemektir (yan� IV'ü veriler içi� h�ırlama�).
Alternatif olara� CFB kipindek� MAC kullanılabilir, çünkü CFB kipind� IV verilerl� XOR
edilmede� önc� şifrelenir.

B�şk� bir çözü� olara� (mesa� tekrarı saldırıları koruması gerekl� d�ğils�) her zama� sıfır
vektörü IV kullanılır
Yukarıdak� formü� M1 içi� M1 =(P1- O -O-O) P2 ...=P1-P2  M1 halin� gelir �1 v� �1 aynı  mesa�
old�ğ� içi�,
tanı� ger�ğ� aynı etiket� sahip olurlar. B� bir sahtecili� d�ğildir, CBC-MAC’i� amaçlana�
kullanımıdır.

Algoritmayı Kullanıla� Standartlar :

FIPS PUB 113 Bilgisayar Veriler� Kimli� D�ğrulaması,
CBC-MAC algoritmasını blo� şifr� olara� DES kullanara� belirleye� bir ABD hüküme�
standardıdır (artı� kullanılmamaktadır) .
CBC-MAC algoritması ISO / IEC 9797-1 MAC 1 Algoritmasın� �şd�ğerdir.

V� web  3 Aram� moturunu� il� örn�ğidir .herhang� bir Gr�şimc� il� ölçeklendirlem�.
Web 3 Aram� motor� Kript� kodlarıyl� i�ş� edilm�ştir .
güvenl� verileri� kilitlenm� yoluyl� s�ğlıklı gele� v� gide� b�ğlantını� bilgisayar kullancısın�
güvenl� aktarm� katmanıdır.


