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Özet- Sektörel rekabetin artmasıyla, şirketler sundukları hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliğinde birbirileri
karşısında üstünlük sağlamaya çalışmaktadırlar. Şirketlerin üstünlük sağlamak için kullandığı yollardan biri de
promosyon ürün veya belli bir ürün alımından sonra verilecek ücretsiz ürünlerdir. Ücretsiz ürün servisinin
sunumu için kullanılan yollardan biri de Qr barkodlardır. Tüketici ürünü aldıktan sonra ürün üzerindeki barkodu
Qr barkod okuyucu program vasıtasıyla okutarak ücretsiz ürün kazanmaya çalışmaktadır. Qr barkod oluşturma
veya okutma esnasında birçok güvenlik sorunuyla karşılaşılmaktadır. Çalışmamızda tüketici ve üretici arasında
kullanılan Qr barkodun güvenliği konusu üzerine araştırma yapılmış, güvenlik açıklarına yönelik alınması
gereken tedbirler belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler(Keywords)- Qr barkod,Security,Qr barkod güvenliği, IDEA, Blowfish, RSA

1. Giriş (Introduction)
Günümüzde şirketler arası rekabet hızla artmakta ve sunulan hizmet çeşitliliği, servisler sürekli olarak
yenilenmektedir. Bu hizmetler esnasında şirketler, kullanıcı ya da müşterilerini de çeşitli teşvik yöntemleri ile
pazar hacimlerini genişletme ve ürün satışını artırmaya çalışmaktadırlar. Örneğin; kafelerde kullanılan belli
barkod sayısına göre promosyon kahve vermek, alışveriş sitelerinde kullanılan belli bir arkadaş sayısı davetine
göre indirim kazanmak, kendi ürünlerini kullanan müşterilerine ücretsiz servis vermek gibi hizmetler örnek
olarak gösterilebilmektedir. [1]
Şirketler teşvik ve pazar hacmini genişletmek için çeşitli yollar kullanmaktadırlar. Kayıt oluşturduktan
sonra kişinin ürün almasını teşvik etmek istediğimizde, kullanıcıdan az sayıda veri almamız gerekmektedir.
Çünkü kullanıcının bilgisini her seferinde tekrar tekrar girmesini istemek, kullanıcı tarafından isteksizlik
oluşturmaktadır.
Teknolojinin günden güne gelişmesiyle telefonlarımızda Qr barkod okuma özellikleri gelmiştir.
Uygulamalarda, Qr barkod okutularak işlem yapılmaya başlanmış ve son zamanlarda yoğun olarak
kullanılmaktadır. [2]
Qr barkod, bir tür matris barkottur. Yüksek depolama kapasitesine sahiptir ve hızlı okunabilirlik sağlamaktadır.
Barkod, uygun cihaz tarafından okutularak içerisindeki bilgi hızlı şekilde alınabilmektedir.[11]
Kullanılan Qr barkodlar sabit kaldığı ve barkodun oluşturulan algoritmaları çözüldüğü durumlarda, ürün satın
alınmadan binlerce promosyon ürün kazanılabilmektedir. [5] Barkod değişimiyle ilgili bir başka sorun da veri
tabanını ele geçirmek için yapılan SQL saldırılarıdır. [5]
Uygulama kullanıcılarının, Qr barkodları çözerek saldırılarda bulunmasını engellemek ve belli koşulu
sağlamadan promosyon ürün almasını önlemek için Qr barkodların içerisindeki veriler şifrelenebilmektedir.
Şifreleme algoritmaları geçmişten bugüne verinin güvenliği ve gizliliği için kullanılmaktadır. Zaman içerisinde
çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Günümüz teknolojisinin artmasıyla bazı şifreleme algoritmaları
çözülmüştür.[3] Bu çalışmada, şifreleme algoritmalarından birkaç tanesi hakkında bilgi verilmiş, yapılan
işlemlerin zaman ve güvenlik olarak karşılaştırması yapılmış ve karşılaştırma sonucunda elde edilen sonuçlar
değerlendirilmiştir.
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2. Literatürde QR Barkod Sistemler
Qr barkod uygulama ve güvenliği sorunları Narayanan’nın makalesinde ele alınmıştır. Bu makalede Qr
barkod kullanımında saldırı çeşitlerinden ve kullanıcıların Qr barkod kullanmaları esnasında saldırılardan nasıl
korunmaları gerektiği konusunda bilgi verilmiştir. Makalede, ilk kötü niyetli Qr barkod saldırısının
KasperskyLab tarafından Eylül 2011’de tespit edildiği belirtilmiştir. Kullanılan saldırı yönteminde, kullanıcı, Qr
barkodu okuttuğunda kullanıcının bilgisi olmadan bir web sitesine yönlendirmiş ve yönlendirilen siteden
kullanıcının cihazına kötü amaçlı bir dosya indirilmiştir. Mobil uygulamalarda kullanılan saldırı yöntemi, kötü
amaçlı web sitelerine yönlendirip, kullanıcıya üyelik mesajı gönderen Truva’yı içermektedir. Saldırılardan
korunmak için; Qr kod içerisine yerleştirilmiş bir web sitesini açmadan önce, barkodun ön izlemesini sağlayan
ara bir uygulamayla güvenlik açığı azaltılabilir. Qr kodun yapacağı işlemi belirten bir işaret eklenerek
kullanıcılar bilgilendirilebilir. Qr kod içerisindeki web adresine https uzantısı eklenerek kullanıcının güvenli bir
sitede olduğunu kontrol etmesine olanak sağlanabilir. Özel renkler veya farklı tasarımlarla Qr barkodun dikkat
çekmesi sağlanabilir. [4]
Kieseberg’in makalesinde; Qr barkod güvenlik tehditleri hakkında, kişisel cihazlara ve otomatik
işlemlere nasıl saldırılabileceği anlatılmıştır. Makale, çeşitli saldırı senaryolarını ve sonuçlarını analiz
etmektedir. Ayrıca Qr barkod modüllerine, verilerine ve hata düzeltmelerine yönelik çeşitli senaryolar
sunmuştur. Mevcut bir Qr barkoda saldırmak için en kolay yaklaşım; orijinal barkod ile aynı tarzda dizayn
edilmiş barkodun, mevcut barkod ile değiştirilmesidir. Qr barkod oluşturulurken kullanılacak maskenin doğru
seçilmesi barkodun okunma oranını arttırmaktadır. Qr barkod üzerinden yapılabilecek saldırılar şunlardır:

SQL enjeksiyonu: Birçok otomatik sistemde, kodlanmış bilgiler ilişkisel bir veri tabanında
saklanıp işlenebilir, ardından bir SQL sorgusu eklenerek, kodlanmış bilgilere droptable<tablename>
yazarak, veri tabanına yönelik manipülasyonlar yapılabilir. Daha farklı saldırılar arasında veri tabanına
kullanıcı ekleme, servis ekleme vb. yöntemler olabilir.

Komut Enjeksiyonu: Barkod içerisine yerleştirilmiş bilgiye bir komut satırı parametresi
eklenerek, saldırgan adına rasgele komutlar çalıştırmak için kolayca kullanılabilmektedir.

Sahtekarlık: Barkod içeriği değiştirilerek, daha pahalı bir ürün daha ucuz bir ürünle
değiştirilebilmektedir.

Artırılmış gerçeklik senaryolarında bağlantılar için Qr barkodlar kullanıldığında, kullanılan web
sitesi değiştirilerek kötü amaçlı siteye yönlendirilebilmektedir.

Qr barkod içeriğine mobil cihazları kontrol altına alabilecek uygulama adresleri yerleştirilebilir.
Kullanıcı uygulamayı kullandığında telefonu ele geçirilebilmektedir.

Qr barkodlarla sosyal mühendislik saldırıları yapılabilir. Örneğin, bir otoparkta, otoparka yakın
bir yerin indirimini gösteren Qr barkod kullanılabilir, bu sayede o konumda bulunan insanlar hakkında
bilgi toplanabilmektedir. [5]
Qr barkod uygulamalarında karşımıza gelebilecek farklı saldırı senaryoları üzerinde durulmuştur.
Değiştirilmiş web adresi kullanılarak çeşitli saldırılar yapılmıştır. Ayrıca kullanıcılarda Qr barkodların güvenliği
konusunda yapılan anket çalışmalarında, Qr barkod hakkında insanların bilinç düzeyinin düşük olduğu
görülmüştür. [6]
L. R. Yin, Z. Zhang makalesinde Qr barkodlardaki güvenlik risklerini ve önleme yöntemleri
incelenmiştir. Kullanıcılara anket yapılmıştır, anket sonucunda bilgisayar ve teknolojide daha fazla deneyime
sahip kullanıcıların uyarı mesajlarını görmezden gelme olasılığının yüksek olduğunu, kullanıcıların çoğunda
bilgi eksikliği olduğu görülmüştür. [7]
Norton SnapQrBarkod Okuyucu, Norton tarafından geliştirilmiş olup kullanıcıların kullandığı barkodlar
içerisine gömülmüş olan internet sitelerinin güvenliğini kontrol eden android uygulamadır. Uygulama, internet
sitesinin adresini ve içeriğini kontrol eder, açılacak olan web sitesi güvenli değilse erişimi engeller. [8]
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Read M. Bani-Hani makalesinde, Qr barkodla güvenlik uygulamasını anlatmıştır. Makalede Qr barkodla girilen
sitenin güvenliği üzerine durulmuş ve bilgiyi gizlemek için şifreleme algoritması kullanılmıştır. Şifreleme
algoritması olarak DigitalSignatureAlgorithm (DSA) kullanılmıştır. [9]
Desheng Fan makalesinde, Qr barkodlarla kimlik koruma uygulamasının nasıl olacağını anlatmıştır. Makalede
kimlik doğrulamak için Qr kod kullanılmış ve içerisindeki veri, ElipticCurvedDigitalSignatureAlgorithm
(ECDSA) algoritması kullanılarak oluşturulmuştur. [10]
NonThiranant makalesinde, RSA ve Eliptik Eğri Kriptografi tabanlı Qr barkod kimlik doğrulaması arasındaki
performans karşılaştırması anlatılmıştır. Karşılaştırma esnasında aynı güvenlik seviyelerinde olan algoritmalar
kıyaslanabilmesi için RSA-3072 ile ECC-256 kıyaslanmıştır. ECC için kullanılan algoritma Eliptik Eğri DiffieHelman algoritmasıdır. Karşılaştırma sonucunda ECDH’nin RSA algoritmasına göre daha kısa sürede şifreleme
yaptığı gözlemlenmiştir. [11]
TÜBİTAK tarafından düzenlenen Todaie E-Devlet Merkezi Uygulamalı E-imza Semineri 16-17 KASIM 2011
tarihinde yapılmıştır. Seminerde şifreleme algoritmaları ve şifreleme algoritmalarının elektronik imzalarda nasıl
kullanıldığı konusunda bilgi verilmiştir. [12]
3. Sistem Yapısı (Mechanism)
3.1 QR Barkod
1994 yılında Japon şirketi Denso-Wave tarafından oluşturulmuştur. İki boyutlu matris tabanlı olup
şirketin ticari markasıdır. Qr barkod, ürünle ilgili bilgilerin depolanması için kullanılmıştır. Özel optik
okuyucularla okunabilen bir etiket türüdür. Barkod beyaz bir arka plan üzerine kare bir düzlemde düzenlenmiş
siyah modüller içerir. Qr barkod formunda Asci karakterleri, metinler, yazılar ve bayt karakterleri
oluşturulabilir. [11]
Qr barkodlar, internet sitesi uzantılarında, kartvizitlerde, ürün takibi için ürün paketlerinde, barkod
ödeme sistemlerinde kullanılmaktadır.
Standart UPC barkodlara göre daha hızlı okuma ve daha yüksek depolama kapasitesine sahiptir. Qr
barkodlar hem yatay hemde dikey olarak okunabilir. Hatalı barkod basımında, UPC barkodlara göre kir ve
hatayı absorbe etme oranı daha yüksektir. Araştırmalar, Qr barkodların daha hızlı oluşturulduğunu
göstermektedir.
MRI tarafından yapılan araştırmaya göre, Japon cep telefonu kullanıcılarının %90’ında Qr barkod tarayıcısı
olduğu gözlenmiştir. [11]
3.2 Şifreleme Algoritmaları
Verinin bir uçtan diğer uca sadece karşılıklı olarak anlaşılması için tasarlanan algoritmalardır. Amacı,
bilginin güvenli bir şekilde karşıya ulaşması ve diğer kişiler tarafından bilinmesini engellemektir. Farklı
metotlar kullanılarak şifreleme algoritmaları oluşturulabilmektedir.
Literatürde şifreleme algoritmaları simetrik veya asimetrik olarak ayrılmaktadır. Simetrik algoritmalarda şifreyi
oluşturmak ve çözmek için aynı anahtar kullanılabilmektedir. Anahtar bulunduktan sonra şifrelenmiş veri
çözülebilmektedir. [22] Asimetrik şifreleme algoritmalarında birden fazla anahtar kullanılmaktadır. Şifrelenmiş
veriyi karşı tarafın çözmesi için iki anahtar aynı anda kullanmalıdır. Asimetrik şifreleme algoritmaları simetrik
şifreleme algoritmalarına göre daha güvenlidir. [22]

1252

Özcan, PROMOSYON ÜRÜNLERDE KULLANILAN QR BARKODLARLA UYGULAMA GÜVENLİĞİ, ISAS 2018-Winter,
Samsun, Türkiye

3.2.1 Blowfish Algoritması
1993 yılında Bruce Schneier tarafından tasarlanmıştır. Simetrik tabanlı bir algoritma olup, bit tabanlı yapıdadır.
DES şifreleme algoritmasına alternatif olarak geliştirilmiştir. [13] Şifreleme ve şifreyi çözme aynı anahtar
vasıtasıyla olmaktadır. Lisansı olmayıp, herkes tarafından kullanılabilmektedir.
Algoritma, çalışması sırasında yüksek miktarda belleğe ihtiyaç duyar bu yüzden küçük belleğe sahip cihazlarda
kullanılmamaktadır. Fazla veri kümesini şifrelediği zaman, algoritma zayıflamakta ve doğum günü
saldırılarında güçsüz kalmaktadır. [13]
Şifreleme işlemi 64 bit bloklar halinde olup, anahtar boyutu 32 ile 448 bit arasında değişmektedir. Algoritma
oluşturulma esnasında 4 adet S-Box fonksiyonu kullanılmaktadır. Veriler bir fonksiyonun 16 kez
tekrarlanmasıyla şifrelenmektedir. [13]
Blowfish Algoritma çeşitleri, algoritma parametreleri ve çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
3.2.1.1 S Kutusu
8x32 boyutunda olup 4 adettir. İlk değerlerinde, Pi sayısından elde edilen değerler kullanılmaktadır. Pi
sayısının son iki elemanı algoritmaya gönderilmekte, buradan gelen sonuç 1. gizli kutunun ilk iki elemanını
oluşturmaktadır. İlk elemanı oluşturan metin, tekrar algoritmaya gönderilirken algoritmada yeni S değerleri
kullanmaktadır. Bu işlem sonucunda gelen değer 3. ve 4. elemanı oluşturmakta ve bu işlem 1. kutu
tamamlanıncaya kadar devam etmektedir.1. kutu tamamlanması için 256 defa işlemin tekrar etmesi
gerekmektedir. [13]
Bu döngü, geriye kalan 3 S kutusu içinde gerçekleştirilmektedir. Bu kutuları oluştururken tek fark,
algoritmaya ilk gönderilen metin, bir önceki kutunun son iki elemanıdır.
Tüm S kutuları bulunduktan sonra, Pi sayısından elde edilen geçici değerlerin yerine asıl değerler
kullanılmaktadır.
3.2.1.2 F Fonksiyonu
Mesajın yarısı olan 32 bit uzunluğundaki veri, 4 adetlik 8 bitlik parçalara bölünmekte, S kutularına
yerleştirilmekte ve her kutudan gelen sonuçlar işlenmektedir. [13]
1.
İlk 8 bitlik veri, S kutusuna gönderilerek 32 bitlik veri oluşturulmaktadır.
2.
İkinci 8 bitlik veri, S kutusuna gönderilerek 32 bitlik veri oluşturulmaktadır.
3.
1 numaralı işlemle 2 numaralı işlem toplanması sonucunda 32 bitlik veri elde edilmektedir.
4.
Üçüncü 8 bitlik veri, S kutusuna gönderilerek 32 bitlik veri oluşturulmaktadır.
5.
3 numaralı işlemin sonucuyla 4 numara işlemin sonucu, XOR işlemine tabi tutularak 32 bitlik
veri oluşturulmaktadır.
6.
Dördüncü 8 bitlik veri, S kutusuna gönderilerek 32 bitlik veri oluşturulmaktadır.
7.
5 numaralı işlemin sonucuyla, 6 numaralı işlemin sonucu toplanarak 32 bitlik sonuç verisi elde
edilmektedir.
8.
3.2.1.3 Algoritmanın Çalışma Prensibi
Algoritmanın çalışma prensibi aşağıdaki gibidir.
1.
64 bitlik açık veri 32 bitlik iki parçaya bölünmekte,
2.
Sol taraftaki 32 bitlik blok ile P dizisinin ilk elemanı XOR işlemine girmektedir. Buradan çıkan
sonuç P’ değerini oluşturmakta ve F fonksiyonuna gönderilmektedir.
3.
F fonksiyonundan dönen değer ile 32 bitlik sağ taraftaki blok XOR işlemine girmekte ve
buradan çıkan sonuç F’ değerini almaktadır.
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4.
Son olarak sol taraftaki P’ değeri yeni turda sağ blok, sağ taraftaki F’ değeri de sol blok kabul
edilmekte, aynı işlemler 15 tur daha tekrar etmektedir.
5.
Son kısımda çaprazlama işlemi yapılmadan veriler, P’ değerliyle toplanarak son 32 bitlik sağ ve
sol veriler oluşturmaktadır. Bu iki 32 bitlik verinin birleşmesiyle işlem tamamlanmaktadır. [13]

Şekil 1: Algoritmanın Çalışması
3.2.2 İdea Algoritması
Uluslararası Veri Şifreleme Algoritması (International Data EncryptionAlgorithm) (IDEA) 1990’da
XuejiaLai ve James Massey tarafından bulunmuştur. 1991 yılında tasarlanan bir blok şifreleme algoritmasıdır.
İlk olarak patentli bir algoritma olup, kullanım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. [19]
3.2.2.1 Algoritmanın Çalışma Prensibi
Şifreleme işlemi için anahtar oluşturma işlemiyle başlamaktadır. Anahtar oluşturma işlemi aşağıdaki gibidir:
1.
128 bit anahtar, her biri 16 bit olan 8 alt bölüme ayrılmaktadır. Bu ilk anahtar grubunu
oluşturmaktadır.
2.
128 bitlik veri, 25 bit sola kaydırılarak 16 bitlik 8 adet ilave alt anahtar oluşumu
sağlanmaktadır.
3.
2 numaralı işlem, 56 tane ilave alt anahtar oluşturulacak şekilde devam etmektedir.
4.
Son alt anahtar üretiminde ilk dört tanesi alınarak toplam 52 adet alt anahtar elde edilmektedir.
Daha sonra metnin şifrelenme aşaması başlamaktadır. İlk olarak şifrelenecek metin 4 parçaya ayrılmakta ve
aşağıdaki maddeler gerçekleştirilmektedir: [19]
1.
1. parçayla 1. anahtar çarpılmalıdır.
2.
2. parçayla 2. anahtar toplanmalıdır.
3.
3. parça 3. anahtarla toplanmalıdır.
4.
4. parça 4. anahtarla çarpılmalıdır.
5.
1 numaralı işlemin sonucuyla 3 numaralı işlemin sonucu arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
6.
2 numaralı işlemin sonucuyla 4 numaralı işlemin sonucu arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
7.
5 numaralı işlemle 5. anahtar çarpılmalıdır.
8.
6 numaralı işlemle 7 numaralı işlem sonucu toplanmalıdır.
9.
8 numaralı işlemle 6. anahtar çarpılmalıdır.
10.
7 numaralı işlemle 9 numaralı işlem toplanmalıdır.
11.
1 numaralı işlemle 9 numaralı işlem arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
12.
3 numaralı işlemle 9 numaralı işlem arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
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13.
2 numaralı işlemle 10 numaralı işlem arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
14.
4 numaralı işlemle 10 numaralı işlem arasında XOR işlemi yapılmalıdır.
Benzer işlemler 8 defa tekrarlanarak aşağıdaki işlemler yapılır:
1.
49. parçayla 1. anahtar çarpılmalıdır.
2.
50. parçayla 2. anahtar toplanmalıdır.
3.
51. parçayla 3. anahtar toplanmalıdır.
4.
52. parçayla 4. anahtar çarpılmalıdır.
Şifreyi çözmek için, şifreleme yöntemiyle aynı yöntem kullanılmalıdır. Şifreyi çözme sırasında kullanılan alt
blokların sırası, şifreyi oluşturmaya göre ters dizilmiş olup, son dört metin şifrelenmemiş metindir. [19]
3.2.3 RSA Algoritması
1977 yılında RonRives, Adi Shamir ve LeonardAldeman tarafından bulunmuştur. Açık anahtarlı bir şifreleme
yöntemini oluşturmaktadır. [22]
Algoritmanın çalışması aşağıdaki gibidir:
●
Yeterince büyük iki adet asal sayı seçilmektedir, bu sayılar örneğimizde p ve q olarak
verilmiştir.
●
n=p*q olarak hesaplanmaktadır. Buradaki n sayısı iki asal sayının çarpımı sonucu olarak
bulunmakta ve şifreler için taban (modulus) olarak kabul edilmektedir.
●
Totient fonksiyonunun hesaplanması: Bu örnek için çarpanların ikisi de asal sayı olduğu için
φ(n) = (p-1)(q-1) olarak bulunmaktadır.
●
Hesaplanan totient fonksiyonu değeri (φ(n) ) ile aralarında asal olan öyle bir e sayısı alınır ki 1
< e < φ(n) şeklinde olmalıdır. Bu seçilen e sayısı genel anahtar olarak kabul edilmektedir.
●
d gibi bir sayı hesaplanır, d ≡ 1 mod( φ(n) ). Bu d değeri özel şifre olarak saklanmakta, sayının
hesaplanması sırasında uzatılmış öklit (extendedeuclid) algoritmasından faydalanılmaktadır.
Yukarıdaki şifreleme yönteminin en önemli dezavantajlarından birisi, büyük asal sayılar bulmak aşamasında
ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere ele alınan bir sayının asal olup olmadığını bulmak kolay bir işlem değildir.
[22]
Şifreleme işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır:
Şifreleme işlemi için Alice kendi umumi şifresi olan (n,e) ikilisini yayınlamıştır. Bu şifreyi alan Bob, aşağıdaki
şekilde mesajlarını şifrelemektedir:
c = m.e (mod n)
Burada m, şifrelenecek olan açık metin, e ve n ise Alice tarafından yayınlanan genel şifreyi oluşturmaktadır.
[22]
Şifrenin çözülmesi ise şöyle yapılmaktadır; Alice, Bob tarafından yollanmış olan mesajın açılması sırasında
aşağıdaki formülü kullanmıştır:
m = c.d (mod n)
Burada açılacak olan şifrelenmiş metin c, Alice’nin özel şifresi ise d ile gösterilmiştir. n ise taban değeridir.[22]
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4 Uygulama
4.1 Blowfish ve IDEA Algoritması

Şekil 2: Blowfish ve IDEA şifreleme süreci
Blowfish algoritması ve IDEA algoritması simetrik tabanlı olduğu için ortak şifreleme anahtarı
kullanılmaktadır. Ortak anahtar veri tabanına kaydedilmektedir. Veri tabanından gelen bilgi, ortak anahtarla
şifrelenerek Qr barkod oluşturulmaktadır. Qr barkod, okuyucu tarafından okutularak veri şifreleme
algoritmasının anahtar değeriyle çözülmekte, eğer veri doğruysa okuma işlemi onaylanmaktadır.
4.2 RSA Algoritması

Şekil 3: RSA şifreleme süreci
Bir promosyon kodu oluşturmak için gerekli olan bilgiye, mesaj ismi verilmiştir. Ortak n parametresi
oluşturulmakta ve veri tabanına kayıt edilmektedir. Qr barkodu okutan kişiye, özel bir e kodu verilmekte ve veri
tabanına kaydedilmektedir. Mesaj, mesajın d anahtarı ve ortak n parametresi kullanılarak, c parametresi
oluşturulmakta ve Qr barkod içerisine yazılmaktadır. Kullanıcı, Qr barkod okutucusuyla mesaj içeren c verisini
okuttuğunda, ortak kullanılan n anahtarı ve kullanıcıya özel verilmiş e anahtarı sayesinde mesaj çözülmektedir.
[16]
4.3 Deney Ortamının Hazırlanması
RSA kodu GitHub’dan alınmıştır. IDEA ve Blowfish algoritmalarının kodlanmıştır. Algoritmalar, İşletim
sistemi Windows 10 Home 64 bit versiyonu olan ve işlemci Intel i7 7700hq 2.8GHZ 16GB ram 1TB h+256
SSD hard disk GTX1050 4GB ekran kartı olan bilgisayar kullanılarak çalıştırılmıştır. Yazılım olarak Netbians
programı kullanılmıştır. Algoritmalarda şifreleme mesajı olarak “This is a secret message" metni seçilmiştir. İlk
çalışma süreleri mili saniye cinsinden (ms) ölçülmüş ve tablo 1’de ölçüm değerleri verilmiştir. Ayrıca, şekil 4
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’de anahtar oluşum, şekil 5’de şifreleme, şekil 6’da şifreyi çözme ve şekil 7’de toplam işlem süreleri grafiksel
olarak verilmiştir.
4.4 Karşılaştırma Tabloları
ALGORİTMA

ANAHTAR
OLUŞUMU

AÇIK
ŞİFRE

KAPALI
ŞİFRE

ŞİFRELEME
SÜRESİ
(ms)

ŞİFREYİ
ÇÖZME
SÜRESİ
(ms)

TOPLAM
(ms)

RSA

7420667,28

4,741

1,459

421962,316

202,393

7842838,19

IDEA

461961,03

0

0

10432,91

409,162

472803,105

BLOWFISH

173949,05

0

0

83658,743

3546,803

261154,597

Tablo 1: Çalıştırılan kodların süreler

Şekil 4: Anahtar oluşum süreleri

Şekil 5: Şifreleme süreleri
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Şekil 6: Şifreyi çözme süreleri

Şekil 7: Toplam işlem süreleri
5 Sonuç
Promosyon ürünlerde kullanılan Qr barkod uygulamalarında güvenlik açıklarının önleme yöntemlerinden biri,
Qr barkod oluştururken şifreleme algoritmalarının kullanılmasıdır. Şifreleme algoritmaları kullanılarak kişisel,
uygulama ve veri tabanı bilgilerinin ele geçirilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada şifreleme
algoritmalarından, karşılaştırmalı olarak IDEA, Blowfish ve RSA algoritmaları kullanılmıştır.
Simetrik şifreleme algoritmalarında mesajı şifrelemek için geçen süreler karşılaştırıldığında, IDEA
algoritmasının şifrelemedeki süresi Blowfish algoritmasından daha uzun sürdüğü görülmüştür. Şifreyi çözme
aşamasındaki karşılaştırmada ise IDEA algoritmasının şifreyi çözmedeki süresi Blowfish algoritmasından daha
kısa sürdüğü görülmüştür.
Asimetrik RSA algoritmasıyla simetrik algoritmalar kıyaslandığında ise RSA algoritmasının hem şifrelemede
hem de şifreyi çözmedeki süresinin çok daha uzun sürdüğü görülmüştür. Bunun sebebi birden çok anahtar
oluşturması ve işlem sayısının kullanılan diğer algoritmalara göre çok olmasından kaynaklı olduğu
yorumlanabilir.
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