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ANKARA

ÖNSÖZ

TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülen Özet Fonksiyonların Güvenlik Ölçütleri ve Analiz Metotları Geliştirme
ve Uygulama Projesi, uluslararası bilim dünyasında oldukça aktüel bir çalışma sahası haline gelen özet
fonksiyon algoritmalarının kriptanalizi üzerine yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışma doğrultusunda
analizi yapılmış olan algoritmalar, NIST tarafından düzenlenen SHA-3 özet fonksiyonu tasarım
yarışmasına katılmış adaylar arasından seçilmiştir. Bu algoritmaların zayıflıklarının tespit edilmesi, var
olan kriptanaliz metotlarının uygulanması ve kriptanaliz yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda
yapılan çalışmaların sonuçları, ulusal ve uluslararası konferanslara gönderilmiştir.
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ÖZET

Son yıllarda yapılan kriptanaliz çalışmaları sonucunda mevcut özet fonksiyonlarının yeterince güvenli
olmadığının görülmesi üzerine, “Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü” (NIST), yeni bir özet
fonksiyon standardı (SHA-3) belirlemek üzere bir özet fonksiyon yarışması düzenlemiştir. Söz konusu
SHA-3 yarışmasına sunulmuş algoritmaların zayıflıklarının tespit edilmesi, var olan kriptanaliz
metotlarının bu algoritmalara uygulanması ve yeni kriptanaliz yöntemlerinin geliştirilmesi temel
gayeleriyle yola çıkılan bu projede öncelikli olarak özet fonksiyon algoritmalarının temel yapı taşları
ve genel kriptanaliz yöntemleri öğrenilmiştir. Yarışmaya katılan algoritmaların tasarım ölçütleri,
güvenlik analizleri ve performans sonuçları incelenmiştir. Tüm öğrenilen ve incelenen bilgiler ışığında,
seçilen algoritmalara mevcut kriptanaliz metotları uygulanmıştır ve ortaya çıkan araştırma sonuçları
ulusal ve uluslararası konferanslara sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Özet fonksiyon, kriptanaliz, SHA-3

IV

ABSTRACT
National Institute of Standards and Technology (NIST) has announced a hash function competition to
define a new hash function standard (SHA-3), regarding the recent cryptanalysis efforts which
showed that the existing hash functions are not secure. The main goals of this project are detecting
the weaknesses of the proposed SHA-3 candidate algorithms, applying existing cryptanalysis
methods to these algorithms, and developing new cryptanalysis methods. As a starting point, the
fundamental building blocks of hash function algorithms and generic cryptanalysis methods are
studied. Afterwards, the design rationale, security analysis and the performance results of the
candidate algorithms are investigated. In the light of all the research done, the main cryptanalysis
methods are applied to the chosen algorithms with improvements. The research results are to be
submitted to several national and international conferences.
Keywords:
Hash function, Cryptanalysis, SHA-3
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1 GİRİŞ
Bir özet fonksiyon, değişken uzunluktaki herhangi bir veriyi, sabit ve genellikle daha küçük uzunlukta,
dijital parmak izi olarak düşünülebilen başka bir veriye dönüştürür. Oluşturulan bu yeni değere
verinin özet değeri ya da kısaca özeti denir. Özet fonksiyonların sağlaması gereken özelliklerden
bazıları şunlardır (Menezes, van Oorschot, & Vanstone, 1996):


Özet fonksiyon algoritması herkes tarafından bilinmeli; herhangi gizli bir değişken
içermemelidir.



Bir özet fonksiyonu herhangi bir uzunluktaki veriyi girdi olarak alabilmeli ve sabit uzunlukta
çıktı üretmelidir.



Verilen herhangi bir 𝑥 değeri ve ℎ özet fonksiyonu için ℎ(𝑥) değerini hesaplamak “kolay”
olmalıdır.

Özet fonksiyonlar kriptolojide çok yaygın olarak kullanılırlar. Açık anahtarlı sistemlerde, elektronik
imza uygulamalarında ve rastgele sayı üreteçlerinde özet fonksiyonlara sıkça rastlanır. Bu amaçlarla
kullanılan özet fonksiyonlara kriptografik özet fonksiyonlar denir. Kriptografik özet fonksiyonların
sağlaması gereken özelliklerden bazıları şunlardır (Preneel B. , 1993):


Ters görüntü direnci (Preimage resistance): ℎ(𝑥) verildiği zaman bu ℎ(𝑥) değerini veren bir
𝑥 bulmak “zor” olmalıdır.



İkinci Ters görüntü direnci (Second preimage resistance): 𝑥 ve ℎ(𝑥) verildiği zaman
ℎ(𝑥’) = ℎ(𝑥) olacak şekilde 𝑥 ten farklı bir 𝑥’ bulmak zor olmalıdır.



Çakışma direnci (Collision resistance): Herhangi bir 𝑥 için ℎ(𝑥’) = ℎ(𝑥) olacak şekilde 𝑥 ten
farklı bir 𝑥’ bulmak zor olmalıdır.

Kriptografik özet fonksiyonlarının sağlaması gereken temel özellikler yukarıda açıklandığı gibi olup,
raporun Genel Bilgiler bölümünde özet fonksiyonlarının hangi tip yapılarla oluşturulduğu
belirtilmektedir. Gereç, Yöntem ve Bulgular kısmında öncelikle SHA-3 yarışmasında ikinci aşamaya
geçen algoritmaların yapısal özellikleri ve kullandıkları fonksiyonlar, tablolar halinde sunulmaktadır.
Bunun devamında yarışma sırasında geliştirilen yeni bir kriptanaliz metodu olan ribaunt atağı ve proje
kapsamında yapılan analizler kısaca anlatılmaktadır.
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2 GENEL BİLGİLER
2.1 Genel Yapı Taşları
Özet fonksiyonları yapı yöntemleri bakımından Merkle-Damgard, HAIFA ve Sünger (Sponge) olmak
üzere 3 temel yapıda gruplandırılabilir (Koçak, 2009). Diğer yapılar bu 3 temel yapının
farklılaştırılmasıyla oluşmuşlardır.
2.1.1 Merkle-Damgard (MD) Yapısı:
Bu yapı en eski ve en sık kullanılan yapıdır. İki aşamadan oluşur:
1. Tamamlama (Padding): Mesaj uzunluğunu her bir sıkıştırma fonksiyonuna (compression
function) girmesi gereken mesaj uzunluğu olan m’nin bir katı yapmak için mesajın sonuna
öncelikle bir “1” ardından gerekli sayıda “0” eklenerek yapılır. Çakışmaya daha dayanıklı
olması için en sona mesaj uzunluğunun eklenmesi beklenir.
2. İterasyon (Iteration): Mesaj 𝑚 bitlik bloklara bölünerek ( 𝑚0 , 𝑚1 , … , 𝑚𝑡−1 ) sıkıştırma
fonksiyonuna sokulur. Burada ℎ0 önceden belirlenen bir başlangıç vektörü (𝐼𝑉 ) olarak
düşünülebilir.
ℎ0 = 𝐼𝑉
ℎ𝑖 = 𝑓 𝑋𝑖 , ℎ𝑖−1

𝑖 = 1,2, … , 𝑡

𝐻 𝑋 = ℎ𝑡

Şekil 1: Merkle-Damgard yapısı

Bu yapıda, 𝑓 fonksiyonu çakışmaya dayanıklı ise özet fonksiyonunun da çakışmaya dayanıklı olduğu
ispatlanmıştır. Ancak bu ilişkinin tersi ya da ters görüntü dayanıklılığı için aynı şeyi söylemek doğru
değildir.
2.1.2 HAIFA Yapısı:
Merkle-Damgard yapısının çakışmaya dayanıklılığı ispatlanmış olsa da bu yapının gütme atağı
(herding attack) gibi yöntemlere olan zafiyetinden ötürü bu yapı biraz değiştirilerek HAIFA yapısı
oluşturulmuştur (Biham & Dunkelman, 2006). Bu yapıda 𝑓 fonksiyonuna giren iki yeni değişken
vardır: Tuz değeri (salt) 𝑠, ve o ana kadar özetlenen mesaj bit sayısı 𝑏. Bu durumda özet fonksiyonunu
aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:
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ℎ0 = 𝐼𝑉
ℎ𝑖 = 𝑓 𝑋𝑖 , ℎ𝑖−1 , 𝑏, 𝑠

𝑖 = 1,2, … , 𝑡

𝐻 𝑋 = ℎ𝑡
2.1.3 Sünger (Sponge) Yapı
Bu yapı oldukça yenidir. İki temel kısımdan oluşur: Emme (Absorbing) ve Sıkma (Squeezing).

Şekil 2: Sünger yapı

𝑟 ve 𝑐 bitlik kısımların uzunluğu sünger yapının hızında ve güvenilirliğinde etkilidir. 𝑐’ye süngerin
kapasitesi denir ve yapının güvenliğini belirler. 𝑟 bitlik kısıma ise mesaj çeşitli şekillerde eklenir ve 𝑓
fonksiyonu sayesinde yapı içinde karışır. 𝑟 ’nin büyümesi yapıyı hızlandırırken küçülmesi ise yapıyı
yavaşlatır. Genellikle emme ve sıkma kısımları arasında güvenilirliği sağlamak adına 𝑟 bitlik kısma
hiçbir şey eklenmeden (mesaj yerine 0 eklenerek) fonksiyon bir kaç kez boş çalıştırılır.
𝑓 fonksiyonunun permütasyon olduğu durumlarda sünger yapıya P-Sponge, diğer durumlarda TSponge denir (Bertoni, Daemen, Peeters, & van Assche, 2007).
𝑓 fonksiyonu rastgele olduğu müddetçe, yapının rastsal kahin (random oracle) olduğu kabul edilir.
Panama, RadioGatun, Grindahl, Keccak bu yapıya örnek olarak gösterilebilir.
Özet fonksiyonların yapılarını incelerken görüleceği gibi bu fonksiyonların en temel yapı taşı sıkıştırma
fonksiyonudur. Bu durum göz önüne alınınca, bu fonksiyonların detaylı irdelenmesi gerekmektedir.
Bu amaçla blok şifre tabanlı, akan şifre tabanlı, modüler aritmetik tabanlı ve sırt çantası (knapsack)
tabanlı özet fonksiyonları araştırılmıştır. Bu araştırmaların sonucunda, şu anda bilinen modüler
aritmetik ve sırt çantası tabanlı fonksiyonların yeterince kullanılmadıkları gözlemlenmiştir.
2.1.4 Blok Şifre Tabanlı Fonksiyonlar
Sıkıştırma fonksiyonu bir blok şifre olan özet fonksiyonlarıdır. MD4, MD5, SHA-0, SHA-1 bu tip özet
fonksiyonlara örnek olarak gösterilebilir.
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Şekil 3: Blok Şifre tabanlı fonksiyonlara birkaç örnek

Yukarıda örneklerinin de olduğu bu yapı, mesaj ve ara değerin eklenip eklenmeyeceğine ve eklenirse
nereden yapıya dahil edileceğine göre 64 farklı şekilde oluşturulabilir. (Preneel, Govaerts, &
Vandewalle, 1993). Ancak bu yapılardan sadece 12'sinin güvenli, diğerlerinin zayıf olduğu
gösterilmiştir.
2.1.5 Akan Şifre Tabanlı Fonksiyonlar
Hız ve verimlilik için tasarlanan bu tip fonksiyonlara sahip özetlere örnek olarak Panama Özet
Fonksiyonu ve RC4-Hash gösterilebilir. Ancak bu tip özet fonksiyonların, blok şifre tabanlılarda olduğu
kadar kuvvetli güvenlik ispatları yoktur.
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3 GEREÇ, YÖNTEM ve BULGULAR
Raporun giriş kısmında da belirtildiği gibi bir özet fonksiyonunun güvenliği onun genel yapısına ve
daha da önemlisi kullandığı sıkıştırma fonksiyonunun özelliklerine bağlıdır. Bu durum göz önüne
alınarak proje çalışmasında öncelikle SHA-3 yarışmasına katılan algoritmaların yapı taşlarının
anlaşılması üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu konuda yapılan gözlemler bölüm 3.1 de tablolar halinde
gösterilmiştir.
Algoritmaların tamamen anlaşılmasından sonra, özet fonksiyon algoritmalarına yapılan ataklar
incelenmiştir. Bu inceleme sırasında iki yöntem izlenmiştir. Öncelikle, bölüm 3.2.1’de bahsedilen SHA3 yarışması sırasında ortaya çıkmış ve özellikle AES tabanlı algoritmalara uygulanan Ribaunt atağı,
gerek yeni olması, gerekse güçlü bir atak olması nedeniyle ele alınmıştır. Edinilen bilgilerden oluşan
EK-3’deki makale 4. Uluslararası Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği Konferansı’nda sunulacaktır. İkinci olarak
SHA-3 yarışmasına katılan algoritmalardan seçilen 6 tanesine (Blake, ECHO, JH, Hamsi, Lux, Luffa)
öğrenilen atak yöntemleri uygulanmıştır. Bu çalışmalardan Hamsi’ye yapılan “mesaj elde etme”
(message recovery) ve “sahte çakışma” (pseudo-collision) atakları LATINCRYPT konferansına
gönderilmiştir. Bu makalenin özgün hali EK-1’de verilmiş olup, LATINCRYPT konferansına sayfa
kısıtlaması nedeniyle yeniden düzenlenmiş hali gönderilmiştir. Bunun yanı sıra, LUX ve Luffa’ya
yapılan gözlemler de EK-4’te belirtilmiştir. Bu iki algoritma üzerine yapılan çalışmalar devam etmekte
olup, elde edilecek sonuçların LNCS serilerinde bildirileri yayınlanan konferanslardan birisine
gönderilmesi hedeflenmektedir. İlk etapta ise Ağustos 2010’da California’da düzenlenecek olan SHA3 Çalıştayı’na sunulacaktır.
Son olarak ikinci aşamaya kalan algoritmalara uygulanabilecek istatistiksel testler araştırılmış ve söz
konusu testlerin uygulanması akabinde EK-2 ve EK-5’te belirtilen sonuçlar elde edilmiştir. Bu
çalışmalardan ilkinden elde edilen sonuçlar 4. Uluslararası Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği Konferansı’nda
sunulacaktır. İkinci çalışma ise devam etmekte olup elde edilecek sonuçların LNCS serilerinde
bildirileri yayınlanan konferanslardan birisine gönderilmesi hedeflenmektedir.
Yukarıda belirtildiği ve eklerde de görülebileceği üzere bu proje kapsamında yapılan teorik çalışmalar
sırasında matematiksel altyapı gerektiren bilgiler kullanılırken, analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
sırasında yazılımsal bilgiler de kullanılmıştır.

3.1 SHA-3 Adaylarının Sınıflandırılması
SHA-3 yarışmasında ikinci aşamaya kalan algoritmalar aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere
sınıflandırılabilir. Tabloda gösterilen mesaj uzunluğu, durum (state) uzunluğu, tur sayısı ve final turu
sayısındaki “/” ile ayrılan verilerin ilki 256 bitlik, ikincisi ise 512 bitlik çıktılar için kullanılan değerlerdir.
Ayrıca CubeHash, Fugue ve Hamsi özet fonksiyon algoritmaları tam anlamıyla bir sünger yapı
olmasalar da, mesajı işleme açısından sünger benzeri bir yapıya sahiptirler.
Tablo 1’deki bilgilerin yanı sıra, algoritmalar, kullandıkları işlemler ve fonksiyonlar bakımından da
Tablo 2’de görüldüğü gibi sınıflandırılabilir. Bu işlemlerin çeşitleri, o algoritmalara uygulanabilecek
ataklar hakkında bilgi vermektedir.
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Tablo 1: SHA-3 Adaylarının Yapısal Özellikleri

Algoritma

Alg. Yapısı Mesaj (bit)

State (bit)

Blake
Blue Midnight Wish(BMW)
CubeHash
ECHO
Fugue
Groestl
Hamsi
JH
Keccak
Luffa
Shabal
SHAvite-3
SIMD
Skein

HAIFA
Blok Şifre
Sünger*
HAIFA
Sünger*
Blok Şifre
Sünger*
Blok Şifre
Sünger
Sünger
Akan Şifre
HAIFA
MD
Blok Şifre

512/1024
10/14
1024/2048
16/16
1024/1024
16/16
2048/2048
8/10
960/1152 960/1152
1024/2048
10/14
512/1024
3/6
1024/1024 35,5/35,5
1600/1600
24/24
1024/1536
8/8
1920/1920
3/3
512/1024
12/14
512/1024
4,5/4,5
256/512
72/72

512/1024
512/1024
256/256
1536/1024
32/32
512/1024
32/32
512/512
1024/1024
256/256
512/512
512/1024
512/1024
256/512

Tur

Final Turu
Yok
Yok
16/16
Yok
23/29
10/14
6/12
Yok
Yok
8/16
3/3
Yok
4,5/4,5
Yok

Tablo 2: SHA-3 Adaylarının Kullandıkları Fonksiyonlar

Algoritma

Geniş Yapı

Anahtar


Blake

BMW

CubeHash

ECHO

Fugue

Groestl

Hamsi

JH

Keccak

Luffa

Shabal

SHAvite-3

SIMD

Skein
*ARX: Toplama, Rotasyon ve XOR işlemleri

MDS



















4x4
4x4
8x8

1,5x1,5



4x4



SKutusu

ARX*

Mantık
işlemleri




8x8
8x8
8x8
4x4
4x4

4x4

8x8


























˄,¬

˄,¬

˄,¬,˅


3.2 Yeni Kriptanaliz Metotlarının İncelenmesi
3.2.1 Ribaunt Atağı
Ribaunt Atağı (Rebound Attack) 2009 yılı başında Mendel tarafından sunulmuş bir özet algoritma
çakışma bulma yöntemidir (Mendel, Rechberger, Schläffer, & Thomsen, 2009). İlk olarak ISO/IEC
10118-3:2004 standardı olan Whirlpool özet algoritmasına ve NIST SHA-3 yarışması adayı Grøstl'a
uygulanmıştır. Bu atak 10 turluk Whirlpool algoritmasında 4,5 tur için çakışma ve 7,5 tur için yakın
çakışma bulabilirken, yine 10 turluk Grøstl algoritmasının da 6 turu için çakışma bulabilmektedir.
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Yazarlar, ilk makalelerini takip eden bir çalışmada bu atağı geliştirmiş ve Grøstl’ın 7 turunu kırmayı
başarmışlar, ayrıca AES'in ve AES'i temel yapı taşı olarak kullanan NIST özet algoritma yarışması adayı
ECHO'nun da 7 turu için ayırt edici (distinguisher) özellikler saptamışlardır (Mendel, Peyrin,
Rechberger, & Schläffer, 2009). Ribaunt atağı diferansiyel kriptanaliz üzerine kurulu olup daha çok
AES benzeri tur fonksiyonları olan algoritmalar üzerinde etkilidir. Yakın zamanda bu atak JH ve LANE
aday algoritmaları üzerine de uygulanmıştır. Bu projede Ribaunt Atağı hakkında yazılmış olan
inceleme yazısı 4. Uluslararası Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği Konferansı’na gönderilmiş ve sunulmak
üzere kabul edilmiştir. İlgili makale EK-3’te verilmiştir.

3.3 Algoritma Analizleri
3.3.1 Hamsi
Hamsi özet fonksiyonu, SHA-3 yarışmasının ikinci turunda yer alan adaylardandır. Hamsi’yle ilgili
yapılan çalışmada, Hamsi sıkıştırma fonksiyonu için rastgele olmayan fark özellikleri bulunmuştur. Bu
özellikler kullanılarak, sıkıştırma fonksiyonuna mesaj elde etme ve sahte çakışma atakları yapılmıştır.
Ayrıca sıkıştırma fonksiyonunun 5 turu için ayırt edici diferansiyel karakteristikler bulunmuştur. Bu
çalışma LATINCRYPT konferansına gönderilmiş ve ayrıntılarıyla EK-1’de sunulmuştur.
3.3.2 Luffa
Proje çalışmaları kapsamında Luffa özet fonksiyonu için "sahte çakışma" (pseudo-collision) atağı
bulunmuş, ayrıca algoritmanın analizi üzerine bazı çalışmalar yapılmış ve gelecekte çalışılabilecek
muhtemel yöntemler EK-4’te belirtilmiştir. Algoritma üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.
3.3.3 LUX
Proje çalışmaları kapsamında LUX özet fonksiyon ailesinin her üyesinin zayıflatılmış hallerine çeşitli
ayırt edici özellikler (distinguisher) bulunmuş, ayrıca LUX-224, LUX-384 ve LUX-512 algoritmalarının
zayıflatılmış hallerine çakışma örnekleri verilmiştir. Bu çalışmalar EK-4’te verilmiştir. Algoritma
üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.
3.3.4 Yapısal Analizler
Özet fonksiyonlarına yapılan istatistiksel analizler, algoritmanın yapısına bağlı olan ve algoritmanın
yapısından bağımsız analizler olarak ikiye ayrılır. Proje kapsamında ilk olarak algoritmaların yapısal
analizleri yapılmıştır. Bunun için yarışmada ikinci aşamaya kalan 14 algoritmadan 9 tanesine Strict
Avalanche Criteria (SAC) testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar EK-5’te bulunmaktadır. Yapısal
analiz üzerine yapılan çalışmalar devam etmektedir.
3.3.5 İstatistiksel Analizler
Yarışmada ikinci aşamaya kalan algoritmalardan, zayıflatılmış versiyonları kolay olarak tanımlanabilen
Blake, Echo, JH ve Luffa algoritmaları seçilmiştir. Ardından NIST test paketindeki kısa dizilere
uygulanabilen istatistiksel testler belirlenmiş ve bu testler seçilen algoritmalara uygulanmıştır. Elde
edilen test sonuçları yeni bir yöntemle değerlendirilmiş ve Blake algoritmasının 2 turda, Echo
algoritmasının 2 turda, JH algoritmasının 5 turda ve Luffa algoritmasının 1 turda rassal olduğu
gözlemlenmiştir. Sonuçlar, 4. Uluslararası Kriptoloji ve Bilgi Güvenliği Konferansı’nda sunulacaktır (EK2).
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3.4 Sarmal
Sarmal, 107T544 numaralı Özet Fonksiyon Algoritmaları Geliştirme Projesi’nde sunulmuş olan ve
NIST’in düzenlediği SHA-3 yarışmasında ülkemizi temsil eden algoritmalardan birisidir. Kerem Varıcı,
Onur Özen ve Çelebi Kocair’in tasarladığı bu özet fonksiyon ilk elemeleri geçmiş ve birinci tur
adaylarından olmaya hak kazanmıştır. Sarmal, bölüm 2.1.2’de söz edilen HAIFA yapısına sahiptir.
Yarışmada istenildiği üzere 224, 256, 384 ve 512 bitlik çıktılar verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Her
bir turda 1024 bitlik mesaj bloğu (Mi), 512 bitlik tuz değeri (s), 512 bitlik ara değer (chaining value)
(hi-1) ve 64 bitlik o ana kadar özetlenen mesaj bit uzunluğunu (ti) alıp sıkıştırma fonksiyonundan
geçirerek yine 512 bitlik yeni chaning value (hi) oluşturur. Kullanılan sıkıştırma fonksiyonu blok şifre
tabanlıdır. Feistel yapıdaki bu blok şifre, S-kutuları, MDS matrisi ve permütasyonları barındırır. Sahip
olduğu S-kutuları ve MDS matrisi, birçok aday algoritmadan farklı olarak; kullanılmakta olan
algoritmalardan birebir alınmak yerine Whirlpool özet fonksiyonundan esinlenilerek yeniden
tasarlanmıştır. Ancak kullanılan sıkıştırma fonksiyonu sağ ve sol olmak üzere iki parçaya
ayrılabilmekte ve zayıflıklara neden olmaktadır. Sarmal’a yapılan iki temel atak da bu zayıflığın
üzerine kurulmuş, ancak bu ataklar teorik olmanın ötesine geçememişlerdir. İlk atak Ivica Nikolic
tarafından yapılan ters görüntü atağıdır. Ancak bu atak serbest başlangıç atağıdır, yani ters görüntüyü
elde etmek için tuz değeri ve mesaj bit uzunluğuyla da oynanmıştır (Nikolic, 2008). Ancak bu atak
belirtildiği gibi 2384 hesaplama ve 2128 hafıza gerektirdiği için pratik olmaktan çok uzaktır. İkinci atak
ise Florian Mendel ve Martin Schlaffer tarafından yapılan çakışma atağıdır (Mendel & Schläffer,
Collisions and Preimages for Sarmal, 2008). Bu çakışma sadece mesajın değil, tuz değerinin de
değiştirilmesiyle elde edilmekte ve sıkıştırma fonksiyonunun daha önceki zayflığını kullanmaktadır.
Ayrıca, aynı şekilde tuz değerinin sabitlenerek yapıldığı bir ters görüntü atağı da yapılmıştır. Ancak
Mendel ve Schlaffer’in yaptıkları bu ataklar da pratik uygulama yapılamayacak kadar yüksek zorlukta,
teorik ataklardır. Ataklar pratik olmasa da Sarmal, Temmuz 2009’da elenmiş ve ikinci tur adaylarından
olamamıştır.
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4 SONUÇ

Bu projede, SHA-3 özet fonksiyon tasarım yarışmasına katılan algoritmalar incelenmiş ve uygulanan
ataklar öğrenilmiştir. Yarışma sırasında geliştirilmiş olan ribaunt atağına yoğunlaşılmış, bunun
sonucunda edinilen bilgiler bildiri olarak sunulmuştur. Ayrıca yarışmadaki bazı algoritmalara çeşitli
analizler yapılmış ve yapılan çalışmalar raporlanmıştır. Bunlardan iki tanesi tamamlanarak ulusal ve
uluslararası konferanslara gönderilmiştir. Bunların dışında yapılan çalışmalar halen devam etmekte
olup, elde edilen sonuçların ulusal ve uluslararası konferanslara gönderilmesi hedeflenmektedir.
Proje hedefleri arasında bulunan Sarmal özet fonksiyon algoritmasının kuvvetlendirilmesi ise,
yarışmada yalnızca ikinci aşamaya kalan algoritmalara düzeltme hakkı verilmesi, ve bu algoritmanın
ikinci aşamaya kalamaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir.
Bu proje sonrasında özet fonksiyonlar ve sahip olmaları gereken özellikleri hakkında bilgi sahibi
araştırmacılar yetişmiştir. Dolayısıyla, projede görev almış bursiyerler özet fonksiyonları konusunda
tasarım ve analiz yapmak için gereken bilgi birikimini edinmişlerdir.
Yarışmada finale kalan algoritmalar Ağustos 2010’da belirlenecektir. Bu algoritmaların analizlerinin
ise yarışmanın sonuçlanmasına kadar olan süre boyunca kriptoloji ile ilgili konferanslardaki
güncelliğini koruması beklenmektedir. Dolayısıyla özet fonksiyonlarının analizi ile ilgili çalışmaların
devam etmesi, ülkemizin uluslararası kriptoloji çevrelerinde saygın bir yer edinmesi açısından
önemlidir.
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