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 Information Systems and Crime Analysis 
 Business Application of Digital Forensics 
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Data Privacy 

 Digital Signature 
 Certified Electronic Mail 
 Certificates and Certificate Management 
 Standards 
 Protocols 
 Trust Models 
 Key and Identity Management 
 Hardware / Software Applications 
 Digital Signature Policies and Law 
 Validity of Digital Signature in Government, Finance, and Commerce 
 Effects of Digital Signature on Digital Signature Law 
 Responsibilities for Opponents to ESSP in Law in Digital Signature 
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 Database Security 
 IPTV Security 
 E-commerce Protocols 
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PREFACE 
After two successful editions, in Elazığ, Turkey in 2013 and in Houston, USA in 2014, the 

third ISDFS is set to take place in Ankara, Turkey. The objective of ISDFS is to provide a 

unique platform where researchers, industry experts, company representatives, various 

associations and organizations come together to share the latest ideas and developments 

in the fields of digital forensics and cyber security. 

The Third International Symposium on Digital Forensics and Security (ISDFS) is being 

hosted by Gazi University, and organized with support from a consortium including Sam 

Houston State University, Fırat University, Hacettepe University, Balıkesir University, 

Police Academy, University of Arkansas at Little Rock, Petru Maior University, and 

Polytechnic Institute of Cavado and Ave. 

This year, nearly one hundred papers were submitted to ISDFS, and 61 of these have 

been accepted for oral/poster presentation. Each article included in these proceedings 

was reviewed by at least two referees. About 250 participants from nearly 10 different 

countries, and representatives from more than 10 companies are expected to attend the 

symposium. Presentations and discussions in the academic and commercial sessions will 

hopefully broaden the horizons of participants and contribute to solving the problems in 

the related sectors. 

Topics and sessions in the symposium program include 7 tutorials on Mobile Forensics, 

Data Examination in Computer Forensics, Bitcoin and Related Crypto Currencies, Big Data 

Analytics and Its Applications for Security and Forensics, Cyber Security and Defense, 

Cryptographic and Privacy Aspects of Cloud Security, and Super Computing for Big Data 

Analytics and Applications; 2 panels on Emerging Technological Trends and Education in 

Digital Forensics and Security, and Digital Forensics and Cyber Security Issues in Turkey; 

3 keynotes on The Future of Computer Forensics and The Computer Forensics of the 

Future, Current Challenges in Digital Forensics: Data Overload and Anti-Forensics, and 

Super Computing for Big Data Analytics: Applications to Forensics and Security; 5 thesis 

presentations, a workshop on Cyber Security Training Simulation Platform and CTF, 

commercial product presentation sessions and exhibition stands related to digital 

forensics and information security. 

You can reach the official website on www.isdfs.org. I sincerely hope that the symposium 

will be useful for all participants. 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU 

On Behalf of ISDFS 2015 Organizing Committee 
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ÖNSÖZ 
İlk olarak 2013 yılında Türkiye Elazığ’da ve 2014 yılında ABD Houston’da başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilen ISDFS sempozyumunun üçüncüsü Ankara’da düzenlenecek olup, 

adli bilişim ve siber güvenlik ile ilgili birçok konunun tartışılacağı, araştırmacıların, 

üniversitelerde bulunan bilim insanlarının ve uzmanların, şirketlerin, enstitülerin, 

toplulukların, kuruluşların, dernek ve kurumların adli bilişim ve güvenlik konusunda bilim 

ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri ve fikirleri paylaşabilecekleri eşsiz bir platform 

sağlamak hedeflenmektedir. 

3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (ISDFS) Gazi Üniversitesi ev 

sahipliğinde, Sam Houston State University, Fırat Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 

Balıkesir Üniversitesi, Polis Akademisi, University of Arkansas at Little Rock, Petru Maior 

University ve Polytechnic Institute of Cavado and Ave’den oluşan bir konsorsiyumun 

desteği ile düzenlenmekte ve yürütülmektedir. 

Bu yıl düzenlenen ISDFS 2015’e yüze yakın bildiri sunulmuş ve 61 adedi sözlü/poster 

sunum için kabul edilmiştir. Bu sempozyum kitapçığında yer alan bildiriler en az iki 

hakem değerlendirmesinden geçmiştir. Sempozyuma 10’a yakın ülkeden yaklaşık 250 

katılımcı, 10’un üzerinde yerli ve yabancı firmanın iştirak etmesi beklenmektedir. 

Sunulacak tebliğler ve gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarda tartışılacak konuların 

katılımcılara yeni ufuklar açması, adli bilişim ve siber güvenlik konularında bilim ve 

teknoloji dünyasındaki son gelişmelerin ve fikirlerin paylaşılması, sektör sorunlarının 

çözümüne katkı sağlanması beklenmektedir. 

Sempozyumda ele alınacak konular ve ilgili oturumlar arasında;  Mobil Adli Bilişim, Adli 

Bilişimde Veri Analizi ve Yorumlamaları, Bitcoin ve İlişkili Kriptolu Paralar, Adli Bilişim ve 

Güvenlikte Büyük Veri Analizi ve Uygulamaları, Siber Güvenlik ve Savunma, Bulut 

Güvenliğinde Şifreleme ve Kişisel Güvenlik, Data Flow Süper Bilgisayarlar ve Büyük Veri 

Analizi konularında 7 eğitim; Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişimde Gelişen Teknoloji Eğilimleri 

ve Eğitimleri (İngilizce) ve Türkiye’de Adli Bilişim ve Siber Güvenlik konularında 2 

panel; Adli Bilişimin Geleceği ve Geleceğin Adli Bilişim Yaklaşımları, Adli Bilişimde Güncel 

Sorunlar: Aşırı Veri Yükleme ve Karşı Adli Bilişim, Büyük Veri Analizinde Süper 

Bilgisayarlar ve Adli Bilişim ile Güvenliğe Uygulamaları konularını anlatacak 3 davetli 

konuşmacı, 5 Tez Sunumu, Siber Güvenlik Eğitim Benzetim Platformu Çalıştayı, Ticari 

Şirket Ürün Tanıtım Oturumları ile Adli Bilişim ve Bilgi Güvenliği Standları yer alacaktır. 

Resmi web sitesine www.isdfs.org adresinden erişebilirsiniz. Sempozyumun faydalı 

olmasını dilerim. 

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, ISDFS 2015 Düzenleme Kurulu Adına 
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KEYNOTE SPEAKERS/DAVETLİ KONUŞMACILAR 
 
 
First Speaker: KOLTUKSUZ, Ahmet, Ph.D. 
 

Biography: Dr. Koltuksuz was born in 1961, received his Master’s 
Degree from the Computer Engineering Department of Aegean 
University with a thesis of “Computer Security Principles” in 1989. 
Earned his Ph.D. from the same Institution with a dissertation thesis 
of  “Cryptanalytical Measures of Turkey Turkish for Symmetrical 
Cryptosystems” in 1995. He moved to Izmir Institute of Technology, 
Department of Computer Engineering in 1996. Dr. Koltuksuz had 
established & run the Information Systems Strategy and Security 
Laboratory in Izmir Institute of Technology. He joined to the 
department of Computer Engineering of the College of Engineering of 

Yaşar University in September 2009 and is now the head of the department. Dr. 
Koltuksuz has initiated the Cyber Security Graduate level program effective 2012 Fall and  
is currently chairing it. His research interests are Cryptology, Theory of Numbers, 
Information Theory, Theory of Computation, Operating Systems, Multicore Architectures, 
Cyberspace Defense & Security, Open Sources Intelligence Analysis and of Computer 
Forensics. 
 
Speaking Title: The Future Of Computer Forensics, The Computer Forensics Of The 
Future 
 
Summary: Essentially a data and/or information extraction effort, mainly for the 
purposes of law enforcement, known as computer forensics is actually a scientific & 
engineering work that thrives upon Information and Communication Technology. This 
dependacy formats all computer forensics efforts thus one needs to follow the scientific 
inventions as well as technological advancements much closely. 
 
Just as the Invention of SSD’s have started to obsolute the mechanical-electromagnetic  
hard disks nowadays, the invention of USB-SDMMC had obsoluted the CDs-DVDs. 
Utilizing crystals to store information will ondoubtletly obsolute many contemporary 
storage mediums just as well. 
 
On the other hand the ICT technology is converging with that of molecular biology & 
genetics very fast. We should not be surprised when the human DNAs will start to be 
used as the new biological storage domain in couple of decades if not sooner. 
 
An intelligence report named “Global Trends”; which is prepared by the National 
Intelligence Council of USA is published every four years following the U.S. presidential 
election. The very last report, “Global Trends 2030: Alternative Worlds”, was thus 
published in December 2012. This report specifically mentions about the cyber threats 
that we will start to be experiencing around 2030s. Just about a decade and half years 
away! 
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While the new and fast approaching combined technologies will shape the face of the 
near future computer forensics, like novel extraction techniques for biological storage 
domains, altogether new methodologies and regulations will format the every part of a 
gigantic machine of a law enforcement agency and their inseparable part of computer 
forensics labs. 
 
This talk will try to cover the near future technological advancements and their 
projections onto computer forensics;  hence the Computer Forensics of the Future, as 
well as the ever changing structure and thus of face of the computer forensics like the 
Future of the Computer Forensics. 
 
 
Second Speaker: BAIER, Harald, Ph.D. 
 

Biography: Dr. Baier is a professor for Internet security and 
foundations of computer science at University of Applied Sciences 
Darmstadt. In his former academic career he held a professorship for 
mathematics at University of Applied Sciences Bingen. His current 
teaching and research interests cover the following areas: Security 
protocols and security infrastructures,Computer forensics,Host-based 
and network-based anomaly detection. He is involved in the IT 
security project CASED (Center for Advanced Security Research 
Darmstadt). 

 
Speaking Title: Current challenges in digital forensics: data overload and anti-forensics 
 
Summary: Digital investigators are confronted with an increasing amount of data. Today 
an investigator has to deal with some terabytes per case. Finding the needle in the 
haystack is therefore an important issue in contemporary digital forensics. This is called 
the data overload problem. Additionally the shifting from the analogue to the digital 
world goes along with a rising number of anti-forensic methods to fool the digital 
investigator. Especially encryption is an important topic while handling a running IT 
system. 
 
This talk presents problems in the scope of data overload and anti-forensics and 
discusses potential solutions to handle these challenges. 
 
 
Third Speaker: Prof. Dr. Veljko Milutinovic 
 

Biography: Prof. Veljko Milutinovic received his PhD from the 
University of Belgrade (rated #366 world-wide at the U.S. News 
Report 2015), spent about a decade on various faculty positions in the 
USA (mostly at Purdue University), and was a codesigner of the 
DARPAs first GaAs RISC microprocessor. Now he teaches and conducts 
research at the University of Belgrade, in EE and MATH (Belgrade 
math is rated #87 world-wide at the U.S. News Report 2015). His 
research is mostly in datamining and dataflow computing, with stress 
on algorithms and mappings of algorithms onto architectures. His co-

authored paper on matrix multiplication for dataflow received "The IET Premium Award 
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for 2014" (meaning the best paper in IET Computing for 2012 and 2013). His paper on 
the research methodology was published in an ASCE journal and received a special 
recognition. He has over 60 IEEE or ACM journal papers and about 3000 Google Scholar 
citations 
Fellow of the IEEE 
Life Member of the ACM 
Member of Academia Europaea 
Member of the Serbian Academy of Engineering 
Member of the Scientific Advisory Board of Maxeler 
Member of the Scientific Advisory Board of Moskowitz-Jacobs 
 
Speaking Title: SuperComputing for BigData Analytics and Applications to Forensics and 
Security 
 
Summary: This presentation analyses the essence of DataFlow SuperComputing, defines 
its advantages and sheds light on the related programming model with Applications to 
Forensics and Security. DataFlow computers, compared to ControlFlow computers, offer 
speedups of 20 to 200 (even 2000 for some applications), power reductions of about 20, 
and size reductions of also about 20. However, the programming paradigm is different, 
and has to be mastered. The talk explains the paradigm, using Maxeler as an example, 
and sheds light on the ongoing research in the field. Examples include DataEngineering, 
DataMining and especially Forensics and Security. A recent study from Tsinghua 
University in China reveals that, for Shallow Water Weather Forecast, which is a BigData 
problem, on the 1U level, the Maxeler DataFlow machine is 14 times faster than the 
Tianhe machine, which is rated #1 on the Top 500 list (based on Linpack, which is a 
smalldata benchmark). Given enough time, the talk also gives a tutorial about the 
programming in space, which is the programming paradigm used for the Maxeler 
dataflow machines (established in 2014 by Stanford, Imperial, Tsinghua, and the 
University of Tokyo) 
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TUTORIALS/EĞİTİMLER 
 
1. TUTORIAL TITLE 
Mobile Forensics 
 
TUTOR 
Emre Sezer, EMT Electronics 
 
2. TUTORIAL TITLE 
Big Data Analytics and Its Applications for Security and Forensics 
 
TUTOR 
M. Umut Demirezen, STM 
 
3. TUTORIAL TITLE 
Bitcoin and Related Crypto-Currencies 
 
TUTOR 
Dr. Kerem Kaşkaloğlu, Özyeğin University 
 
4. TUTORIAL TITLE  
Data Examination in Computer Forensics 
 
TUTOR(S)  
EMT Electronics 
 
5. TUTORIAL TITLE 
Cyber Security and Defense 
 
TUTORS 
Dr. Alper Özbilen    Mehmet Karaman  
Eyüp Burak Ceyhan    Yavuz Canbay 
Hakan Şahin     Ramazan Terzi  
Duygu Sinanç    Merve Sedef Gündüz  
Bilgehan Arslan   Ahmet Burak Gökalp 
 
6. TUTORIAL TITLE  
Cryptographic and Privacy Aspects of Cloud Security 
 
TUTORS 
Dr. Mehmet Sabır Kiraz 
Dr. İsa Sertkaya 
Dr. Osmanbey Uzunkol 
 
7. TUTORIAL TITLE  
SuperComputing for BigData Analytics and Applications 
 
TUTOR 
Prof. Veljko Milutinovic 
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TUTORIAL PROGRAM/EĞİTİM PROGRAMI 

 

Day 1 (9 May 2015 Saturday) 
 
09:00‐10:00   Registration 
 
10:00‐17.00   Tutorial 1: 

Mobile Forensics (HALL A) 
 
14:00‐17.00   Tutorial 2: 

Big Data Analytics and Its Applications for Security and Forensics (HALL B) 
 

Day 2 (10 May 2015 Sunday) 
 
13:00‐14:00   Registration 
 
14:00‐17.30   Tutorial 3: 

Bitcoin and Related Crypto‐Currencies (HALL A) 
 
14:00‐17.30   Tutorial 4: 

Data Examination in Computer Forensics (HALL B) 
 
14:00‐17.30   Tutorial 5: 

Cyber Security and Defense (HALL C) 
 
14:00‐17.30   Tutorial 6: 

Cryptographic and Privacy Aspects of Cloud Security (HALL D) 
 

Day 4 (12 May 2015 Tuesday) 
 
09:45‐10.30   Tutorial 7: 

SuperComputing for BigData Analytics and Applications (HALL A) 
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SYMPOSIUM PROGRAM/SEMPOZYUM PROGRAMI 
 

Day 3 (11 May 2015 Monday) 
 
08:30‐09:30   Registration 
 
09:30‐09:45   Opening Speeches 

Prof. Şeref SAĞIROĞLU      Chair, ISDFS 2015 
Prof. Dr. Asaf VAROL      Chair, ISDFS Consortium 
Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER   Rector, Gazi University 
Fikri IŞIK   Minister, Ministry of Science, Industry 

and Technology  
(Confirmation is expected.) 

 
09:45‐10:45  Keynote Session – I    

HALL / SALON A 
The Future of Computer Forensics, The Computer Forensics of the Future 
Session Chair:  

Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ,  
Dean of Faculty of Arts and Sciences, METU, Turkey 

Keynote Speaker:  
Assoc. Prof. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ,  
Yaşar University, Chair of Computer Engineering Department, Turkey 

  
10:45‐11:00  TEA & COFFEE BREAK 
 
11:00‐13:00  Panel Session ‐ I  

HALL / SALON A 
Emerging Technological Trends and Education in Digital Forensics and 
Security  

                               Panel Chairs:  
Prof. Dr. Asaf VAROL, Chair, Software Engineering Department,  
Fırat University, Turkey 
Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, Chair of Cyber Security Commission and 
Executive Member, Turkish Council of Higher Education, Ankara, Turkey  

Panel Speakers:      
 Prof. Dr. A. Arif ERGİN,  

Director of TÜBİTAK BİLGEM  
 Prof. Dr. Peter COOPER,  

Chair, Computer Engineering Department, Sam Houston State University, 
Houston, USA 

 Volkan ÖZTÜRK,  
Deputy General Director of STM 

 Prof. Dr. Vahit BIÇAK,  
Director of the Institute of Forensic Sciences, Police Academy, Ankara, 
Turkey 

 Prof. Dr. Coskun BAYRAK,  
Chair, Computer Engineering Department, University of Arkansas Little 
Rock Arkansas, USA 

 Assoc. Prof. Dr. Cihan VAROL,  
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Computer Engineering Department, Sam Houston State University, 
Houston, USA 

 Assoc. Prof. Dr. Maria Manuela CRUZ‐CUNHA,  
School of Technology at the Polytechnic Institute of Cavado and Ave, 
Portugal. Author of Handbook of Research on Digital Crime, Cyberspace 
Security, and Information Assurance 

 Assoc. Prof. Dr. Bela GENGE,  
Petru Maior University, Romania 

 Yuri GUBANOV,  
CEO and Founder of Belkasoft 
 

13:00‐14:00  LUNCH BREAK 
14:00‐15:30  Panel Session ‐ II 

Digital Forensics and Cyber Security Issues in Turkey  
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir)              

                               HALL / SALON A  
      Panel Chair:  

Prof. Dr. Vahit BIÇAK, Director of the Institute of Forensic Sciences, 
Police Academy, Ankara, Turkey  

Panel Speakers:      
 Prof. Dr. Mustafa ALKAN, Gazi University, Electric‐Electronic Engineering 

Department, Ankara, Turkey  
 Emine YAZICI ALTINTAŞ 

Director of Cyber Security Unit, Ministry of Transport, Maritime Affairs 
and Communications  

 Mustafa DAYIOĞLU,  
Director of Cyber Security Institute, TÜBİTAK BİLGEM, Turkey 

 Dr. Kerim GÖZTEPE,  
Army War College, İstanbul, Turkey 

 Ahmet Hamdi ATALAY 
President of Information Security Association of Turkey 

 Asst. Prof. Dr. Hüseyin ÇAKIR,  
Chair of Computer Forensics Program, Gazi University Informatics 
Institute  

 Mehmet KARAMAN,  
ITCA (BTK), TR‐CERT (TIB USOM Unit) 

 Mahmut ÇINAR,  
Forensic Unit Chief, Cybercrime Unit, Ankara Police 

 
14:00‐15:30  Session for Oral Presentation – 1: Cyber Security  

HALL / SALON B 
      Session Chairs:  

Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL 
Dean of Engineering Faculty, Çankaya University, Electric and Electronic 
Engineering Department, Ankara, Turkey 
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin POLAT  
Computer Engineering Department, Anadolu University, Turkey  
 

 Hierarchical Clustering‐based Shilling Attack Detection in Private 
Environments 

İhsan Güneş, Hüseyin Polat ‐ Anadolu University 
 DDoS Prevention Techniques 
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Oğuz Yarımtepe, Gökhan Dalkılıç, Mehmet Özcanhan ‐ Dokuz Eylül 
University 

 Beyond Internet Scanning: Non‐Intrusive Vulnerability Assessment of 
Internet‐Facing Services 

Bela Genge, Piroska Haller, Calin Enachescu ‐ Petru Maior University  
 A Model for Optimising Security in Public Key Infrastructure Solutions for 

eGovernment 
Geoffrey Wekesa Chemwa ‐ Jomo Kenyatta University of Agriculture 
& Technology 

 
15:30‐16:00   TEA & COFFEE BREAK 
 
16:00‐17:30  Session for Oral Presentation – 2: Cyber Security  

HALL / SALON A 
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir)              
Session Chairs:  

Prof. Dr. Çetin ARSLAN 
Law Faculty, Hacettepe University, Turkey 
Director of Forensic Center, Hacettepe University, Turkey 
Dr. İhsan BAŞTÜRK,  
Executive Board Member, Republic of Turkey Supreme Court, Turkey 

 
 Kurumsal Ağlar İçin Beş Katmanlı Güvenlik Politikası 

      Fatih Ertam, Türker Tuncer, Engin Avcı ‐ Fırat Üniversitesi 
 Kalman Filtreleme Tekniğinin Kablosuz Algılama Ağlarında Güven 

Analizine Uygulanması 
    Gülüstan Doğan, Köksal Avincan ‐ Yıldız Teknik Üniversitesi 

 Güncel Mobil Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler 
      Bilgehan Arslan, Sedef Gündüz, Şeref Sağıroğlu ‐ Gazi Üniversitesi 

 Bilişim Uygulamalarında Kişisel Verilerin Korunması 
      Burak Memiş ‐ Dumlupınar Üniversitesi, İbrahim Yakut ‐ Anadolu
      Üniversitesi 

 
16:00‐17:30  Session for Oral Presentation – 3: Digital Forensics  

HALL / SALON B 
    Session Chair:  

Assoc. Prof. Dr. Cihan VAROL 
Sam Houston State University, USA 

 
 Crime Scene Investigation in 3D using Video Frames 

Erkan Bostancı ‐ Ankara University 
 An Analytical Analysis of National Digital Forensics 

Mesut Özel, H. Güçlü Yavuzcan, Halil İbrahim Bülbül, Ömer Faruk Bay 
‐ Gazi University 

 A Review of Techniques and Tools for Gathering Digital Evidence from 
Mobile Phones 

Mücahide Bal, Başak Öztürk, Elif Yayla, Sedef Gündüz, Mehmet 
Demirci ‐ Gazi University 

 
10:00‐17:30  Session for Commercial Technologies and Applications – 1  

HALL / SALON C 
      Roy SHAMIR, Sales Director, EMEA Forensics, Cellebrite Ltd. 
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Day 4 (12 May 2015 Tuesday) 
 
09:00‐09:45  Keynote Session – II    

HALL / SALON A 
Current Challenges in Digital Forensics: Data Overload and Anti‐Forensics  
Keynote Chair:  

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU, Director of Science and Technology Institute, 
Gazi University, Ankara, Turkey 

      Keynote Speaker:  
Prof. Dr. Harald BAIER 
University of Applied Sciences Darmstadt, Germany 

        
09:45‐10:30  Keynote Session – III    

Super Computing for Big Data Analytics: Applications to Forensics and 
Security 
HALL / SALON A 

  Keynote Chair:  
Prof. Dr. Nazife BAYKAL, Director of METU Informatics Institute, Ankara, 
Turkey 

Keynote Speaker:  
Prof. Dr. Veljko MILUTINOVIC, Department of Computer Engineering, 
University of Belgrade, Serbia 

 
10:30‐11:00  TEA & COFFEE BREAK 
 
10:30‐14:00  Session for Poster Presentation 

ENTRANCE AREA 
      Session Chairs:  

Asst. Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ,  
Deputy Chair of Information Security Engineering Program,  
Gazi University, Computer Engineering Department, Ankara, Turkey  
Asst. Prof. Dr. Hacer KARACAN,  
Gazi University, Computer Engineering Department, Ankara, Turkey  

 
 Elektronik Kopyanın (Adli İmaj) Alınmasında Açık Kaynak Uygulamalarının 

Güvenirliliği 
Hayrettin Çatalkaya, Muammer Karaman, Erdal Koca – Army War 
College 

 Veri Tabanında Erişim Denetimi ve Yetkilerin Yönetimi 
Veli Hakkoymaz, Ömer Mollarecep – Yıldız Teknik Üniversitesi 

 An Exploration and Evaluation of Low‐Cost SIEM Solutions for Risk 
Mitigation and PCI DSS Compliance: A Case Study 

Ugochukwu A. Onochie, Cihan Varol – Sam Houston State University 
 WCF’de Throttling (Azaltma) Mekanizmasının Protokol Bazlı İncelenmesi 

Mirsat Yeşiltepe, Muhammet Kurulay ‐ Yıldız Teknik Üniversitesi 
 Uzaktan Erişim Sağlanabilen Modemlerin Güvenlik Risk Analizi 

Yunus Özkök – Kırıkkale Üniversitesi, Murat Dener – Gazi Üniversitesi 
 Kriptolojik Özet Fonksiyonları ve Adli Bilişimdeki Kullanım Alanları 

Fatih Özkaynak, Ahmet Bedri Özer – Fırat Üniversitesi 
 Türkiye’de Elektronik Sağlık Kaydı Bağlamında Gizlilik ve Güvenlik Üzerine 

Teknolojiler 
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Emre Olca – İzmir Üniversitesi, Özgü Can – Ege Üniversitesi 
 Analysis of HMAC‐Based (Keccak) One Time Password Generator 

Selman Yakut, A. Bedri Özer – Fırat University 
 Adli Bilişim Ezberlerini Bozan Bir Düzlem: Bulut Bilişim 

Adem Emekci, Emin Kuğu – Hava Harp Okulu, Murtaza Temiztürk – 
Kara Harp Okulu 

 Güvenli İletişim İçin Yeni Bir Veri Gizleme Algoritması 
Ali Durdu, Ahmet Turan Özcerit – Sakarya Üniversitesi 

 AES Algoritması Kullanılarak SMS Şifreleme Yapan Android Tabanlı Mobil  
Uygulama 

Hüseyin Çalışkan, Murat Dener – Gazi Üniversitesi 
 İdrar İmgelerinin Kimliklendirilmesi için Steganografik Yöntemlerin 

Kullanılması 
Derya Avcı, Mustafa Poyraz, Türker Tuncer – Fırat Üniversitesi 

 Adli Bilişim İncelemelerinde Timeline Analizi 
Sinan Genç ‐ İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

 
11:00‐13:00  Session for Oral Presentation – 4: Cyber Security  

HALL / SALON A 
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir) 

    Session Chairs:  
Prof. Dr. H. İbrahim BÜLBÜL, 
Gazi University, Information Security Engineering Program, Turkey 
Prof. Dr. Mustafa ALKAN, 
Gazi University, Information Security Engineering Program, Turkey 

 
 Web Uygulama Güvenliği Açıklıkları ve Güvenlik Çözümleri Üzerine Bir 

Araştırma 
Durmuş Aydoğdu, Sedef Gündüz, Şeref Sağıroğlu ‐ Gazi Üniversitesi 

 Basit Nesne Erişim Protokolü Güvenliğinde Doğru Kimlik Doğrulama 
Yönetiminin Seçilmesi 
  Mirsat Yeşiltepe, Ö. Özgür Bozkurt ‐ Yıldız Teknik Üniversitesi 

 Ankara İli Kablosuz Ağ Cihazı Erişim Güvenliği ve Toplumsal Farkındalık 
Analizi 

Uraz Yavanoğlu, Ahmet Kapkiç, Tuna Yağcı, Cemal Aktepe, Gizem 
Tunçer ‐ Gazi Üniversitesi 

 Bulut Sistemler için Önerilen Biyometri Tabanlı Güvenlik Sistemi    
    Sercan Aygün ‐ Yıldız Teknik Üniversitesi, Muammer Akçay ‐ 

Dumlupınar Üniversitesi, Ece Güneş ‐ İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Sosyal Ağ Ortamlarında Karşılaşılan Tehditlerin Analizi 

      Resul Daş, Muhammet Baykara, Yücel Bürhan ‐ Fırat Üniversitesi 
 
11:00‐13:00  Session for Oral Presentation – 5: Information Security and Cryptography  

HALL / SALON B 
    Session Chairs:  

Asst. Prof. Dr. Selçuk Kavut, Balıkesir University, Turkey 
Dr. Mehmet Sabır KİRAZ, TÜBİTAK BİLGEM, Turkey 
 

 Key Management in Space Communications 
Hacer Varol, Lei Chen ‐ Sam Houston State University, Ruhai Wang ‐ 
Lamar University 

 Hybrid Non‐Repudiation Protocol with Pairing Based Cryptography 
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Ömer Sever, Ersan Akyıldız ‐ Middle East Technical University 
 DPA Resistivity of Small Size S‐boxes 

Selçuk Kavut ‐ Balıkesir University 
 Custimizing SSL Certificate Extensions To Reduce False‐Positive Certificate 

Error/Warning Messages   
  Şafak Tarazan, Atila Bostan ‐ Atılım University 

 Novel CAPTCHA Approaches to Protect Web Forms against Bots 
Resul Daş, Muhammet Baykara ‐ Fırat University; Gürkan Tuna ‐ 
Trakya University 

 Advanced Persistent Threats: A Survey 
Mehmet Emin Bayrak, Mehmet Demirci ‐ Gazi University 

 
13:00‐14:00   LUNCH BREAK   

 
14:00‐15:30  Session for Oral Presentation – 6: Digital Forensics  

HALL / SALON A 
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir) 
Session Chair:  

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI,  
Director of Institute of Forensics Sciences, Ankara University,  
President of Forensic Science Association of Turkey  

 
 Dijital Delillerin Elde Edilmesi Yöntemi Olarak ‘Bilgisayarlarda, Bilgisayar 

Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
 (CMK m. 134)’ 

Prof. Dr. Çetin Arslan, Law Faculty, Hacettepe University 
 Adli Ses İncelemelerinde Steganografi ve Kredi Kartı Dolandırıcılığında 

Tespit Edilen Verilere Steganografik Açıdan Bakış 
İsmail Kuşoğlu ‐ Kriminal Polis Laboratuvarı, Ömer Özer ‐ Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığı 

 Microsoft Office Word 2010 Yazılımı ile Oluşturulan Belgelerde Üst Veri 
(Metadata) Analizi 

Mehmet Bakan, Murtaza Temiztürk, Ahmet Saluk, Adem Aşkar ‐ 
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 

 Adli Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde Ses Sahteciliği 
    Latif Aliyev ‐ Azerbaycan Adalet Bakanlığı, Ömer Özer ‐ Jandarma 

Kriminal Daire Başkanlığı, Ebil Zeynelov ‐ Azerbaycan Adalet Bakanlığı, 
Erkan Burucu ‐ Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 

 
14:00‐15:30  Session for Oral Presentation – 7: Information Security and Cryptography 

HALL / SALON B 
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir) 

      Session Chairs:  
Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR, 

   Gazi University, Electric and Electronic Engineering Department, Turkey 
Assoc. Prof. Dr. Ayhan İSTANBULLU,  

   Deputy Dean of Engineering and Art Faculty, Department Chair of  
   Computer Engineering Department, Balıkesir University, Turkey  

 
 Renkli Taşıyıcı ve Renkli Gizli Görüntülerin Görüntü Özellik Tabanlı İki 

Katmanlı Şifreleme ve En Önemsiz Bit Yöntemi Kullanılarak 
Filigranlanması 
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Hüseyin Yaşar ‐ T.C. Sağlık Bakanlığı; Gamze Özteriş, Murat Ceylan ‐
Selçuk Üniversitesi 

 Konvansiyonel ve Sıralama Tabanlı RO‐PUF’ların Uygulanması ve 
Karşılaştırılması 

Giray Kömürcü, Ali Pusane, Günhan Dündar 
 Ses Dosyaları İçin Shamir’in Gizlilik Paylaşımı Yöntemine Dayalı Bir 

Uygulama 
Ersan Yazan ‐ Adıyaman Üniversitesi, Yetkin Tatar ‐ Fırat Üniversitesi 

 
14:00‐15:30  Session for Commercial Technologies and Applications – 2  

HALL / SALON C 
Session Chair: 
 Prof. Dr. H. İbrahim BÜLBÜL 

ISDFS Co‐Chair 
Dean of Industrial Arts Education Faculty, Gazi University 
Chair of IT Education Department, Gazi University, Turkey 

           14:00‐14:30  BELKASOFT,  
Yuri GUBANOV, BELKASOFT CEO and Founder 

           14:30‐15:00  STM A.Ş.,  
Umut DEMİREZEN, STM Big Data Solutions Group Leader 
Ahmet ERKAN, STM Cyber Security Solutions Group Leader 

 
15:30‐16:00  TEA & COFFEE BREAK 

 
16:00‐17:30  Session for Oral Presentation – 8: Digital Forensics 

HALL / SALON A 
(This session is in Turkish / Oturum Türkçe’dir) 

      Session Chairs:  
Prof. Dr. Ömer Faruk BAY,   
Gazi University, Technical Education Faculty, Ankara, Turkey  
Asst. Prof. Dr. Atila BOSTAN,  
Computer Engineering Department, Atılım University, Turkey  

 
 Adli Amaçlı Ses Ve Konuşmacı Tanıma Sistemleri Hakkında Bir İnceleme 

Mustafa Yankayış, Fethullah Karabiber ‐ Yıldız Teknik Üniversitesi 
 CMK Madde 134 Koruma Tedbiri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar 

        Murat Gökalp ‐ Jandarma Genel Komutanlığı 
 Uluslararası Standartlar Perspektifinde Adli Bilişim Yazılımlarına Ait Test 

Süreçleri ve Türkiye İçin Öneriler 
Mehmet Karaman – BTK, Şeref Sağıroğlu ‐ Gazi Üniversitesi 

 
16:00‐17:30  Session for Oral Presentation – 9: Information Security  

HALL / SALON B 
      Session Chair: 

Prof. Dr. Ali YAZICI,  
Chair of Software Engineering Department, Atılım University, Ankara, 

Turkey 
 

 Security Assessment of Modern Data Aggregation Platforms in the 
Internet of Things 

Hunor Sandor ‐ Technical University of Cluj‐Napoca, Bela Genge ‐ 
Petru Maior University, Zoltan Gal ‐ University of Debrecen 
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 Comparison of Pattern Matching Techniques on Identification of Same 
Family Malware 

Ferdiansyah Mastjik, Cihan Varol ‐ Sam Houston State University; 
Asaf Varol ‐ Fırat University 

 Detecting R2L Attacks with High Ratio 
      Mehmet Atıcı, İbrahim Doğru, Şeref Sağıroğlu ‐ Gazi University 

 Requirements and Challenges for Healthcare Data Protection 
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Abstract— Different detection methods are proposed to detect 

shilling attacks in collaborative filtering systems. Due to its 

nature, clustering is one of the most widely used techniques for 

determining shilling profiles. In addition to collaborative filtering 

systems, privacy-preserving collaborative filtering schemes might 

be subjected to shilling attacks. In order to provide dependable 

predictions, it is important to detect shilling profiles in such 

systems. Therefore, we propose a hierarchical clustering-based 

shilling attack detection method in privacy-preserving 

recommendation schemes. We also propose a method to further 

improve the success of the proposed method. Our empirical 

results on real data show that the proposed method is able to 

determine shilling profiles with decent accuracy. 

Keywords—shilling; privacy; detection; clustering; precision 

I.  INTRODUCTION  

Recommender systems have been improved for aiding 
customers with selecting a product or service from a large 
number of product vendors or service providers. One of the 
frequently employed recommender systems is collaborative 
filtering (CF) [1]. CF techniques have been successful in 
enabling predictions of user preferences in recommendation 
systems. Users may not want their product preferences and the 
products they rate to be known. In order to protect this personal 
information and preferences, privacy-preserving collaborative 
filtering (PPCF) methods have been developed [2]. The goal in 
such methods is to estimate recommendations with decent 
accuracy while preserving confidential data.  

One of the most widely employed methods for protecting 
private and personal data in PPCF algorithms is randomized 
perturbation technique (RPT). According to this technique, 
data are masked by adding noise data.  In this way, the data 
collector storing the data cannot learn the actual ratings but 
continues generating accurate recommendations. Uniform or 
Gaussian distribution is used to produce random numbers. 
Noise data are produced with zero mean and a standard 
deviation (σ). For disguising the rated and/or unrated products, 
some of the uniformly randomly chosen unrated items cells are 
filled with random numbers. Suppose that the value is going be 
hidden is x, then, to perturb x with RPT, a random number r is 
added to it; and x + r takes place in the database rather than x.  

Malevolent users who attempt to manipulate recommender 
systems can attack them by creating fake profiles in both CF 
and PPCF systems. The reason of these attacks is to increase 
the popularity of a target product (push attack) or decrease it 
(nuke attack). This type of attacks are named as shilling attacks 
[3]. Shilling attacks are able to affect PPCF algorithms [4, 5]. 
That means such attacks might substantially affect the accuracy 
of the estimated predictions in PPCF schemes. For this reason, 
it is very important to discover these types of attacks and lessen 
their effects for recommendation systems to function properly. 
Many detection techniques developed and applied to CF 
algorithms can be seen in the literature [6, 7]. However, any 
work associated with detecting the shilling profiles in PPCF 
algorithms has not been carried. In this study, we propose a 
new detection method based on hierarchical clustering for 
PPCF schemes. We also propose a method on analyzing target 
items for improving the overall success of the proposed 
detection scheme. We perform real data-based experiments to 
assess our proposed approaches.  

The contributions of this paper in general are listed below: 

 Six-shilling attack models (four push and two nuke 
attacks) to PPCF schemes are applied. 

 A novel detection method is utilized in such a way to 
discover shilling profiles on masked data in PPCF 
systems’ databases. 

 Various sets of experiments are conducted using real 
data to measure the success of the detection technique 
on PPCF. 

The rest of this paper is structured as follows. In Section 2, 
related studies are reviewed and the differences between this 
work and the existing ones are briefly presented. Preliminary 
works utilized in this study are concisely explained in Section 
3, where we describe data perturbation, six attack models that 
are implemented against PPCF schemes, and hierarchical 
clustering. In Section 4, we explain how to apply new detection 
method for PPCF algorithms and explain target item analysis-
based improvement. In Section 5, real data-based experiments 
and their results are given. Finally, conclusions and possible 
future work are described in Section 6. 
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II. RELATED WORK 

Detection of shilling attacks is necessary for accurate 
predictions. Chirita et al. [8] made the first work on the 
detection of the shilling profiles by checking the profile 
properties in CF schemes. They consider the basic attacking 
models of the random and average shilling attack methods. 
Their technique is successful for dense attack profiles, but 
unsuccessful for profiles having high sparsity. To detect attack 
profiles in CF systems, variable selection based on principal 
component analysis (PCA) can be used [6]. The correlation 
values of the attack profiles between each other are high while 
those of the co-variation are low. The approach can only be 
implemented to a dense user-item matrix because PCA cannot 
tolerate null values, which have to be changed by estimated 
values. Bhaumik et al. [7] report that detection attributes values 
will be closer to each other due to resemblances between attack 
profiles. Using these attributes, the profiles are divided into 
cluster by k-means clustering algorithm. The authors state that 
the attack profiles will gather in the same cluster and the 
number of profiles in the cluster of attack profiles will be less 
than the number of the profiles in the other clusters. While 
generating recommendations by a CF algorithm, the clusters 
with less number of profiles will not be considered and thus, 
the effect of the attack profiles to the system will be prevented.  

Another way to detect shilling attacks is based on statistical 
process control [9]. In this approach, it is attempted to detect 
which products are attacked. Hurley et al. [9] mention that 
standard attack models could be found by statistical 
approaches. Using Neyman-Pearson method, which is a 
statistical approach, they differentiate real and attack profiles. 
Zhang et al. [10] offer an attack detection method establishing 
low dimensional linear model. O’Mahony et al. [11] advise 
signal detection approach, which is based on predicting and 
evaluating the probability of distribution of the users’ profiles 
in the database of a recommendation system to figure out real 
and fake profiles. Zhang et al. [12] recommend creating a time 
series regarding the votes for a product. A frame is used to 
group the successive votes for the product. For every frame, the 
sample average and the entropy values are computed and the 
results are evaluated to find the questionable attitudes.  

Zhang [13] focuses on protecting recommendation systems 
based on trust from attackers. For this purpose, after 
recommendation history and placing sacrifice knots, data 
genealogical tree method, is employed. Noh et al. [14] suggest 
a new robust recommendation algorithm called RobuNec, 
which gives admission control as a defense mechanism against 
shilling attacks. Due to the power of access control, the method 
provides very trusted recommendation results. Cao et al. [15] 
aim to use semi-supervised learning to identify attack profiles 
and describe how to apply semi-supervised learning to shilling 
attack detection in detail. Zhang et al. [16] recommend two 
methods to build robust recommender system to block shilling 
attacks. These methods are known as CluTr and WCluTr, 
which merge trust information and clustering. Morid et al. [17] 
suggest new attack detection techniques, which find influential 
users, to increase their attack detection performance. They 
define influential user as if an attacker succeeds, her profile is 
used again and again by the recommender system, making her 
an influential user. 

Li [18] takes group effect attack profile as breakthrough 
point to construct attack profile groups and corresponding 
genetic optimization objective function of quantitative measure 
of the effects. Yu [19] aims that the existing supervised 
approaches suffer from the problem that detection model 
cannot update incrementally with the increase of user profiles. 
To overcome this problem, the author proposes an attack 
detection algorithm on incremental learning by introducing the 
rough set theory. Zhang and Zhou [20] build rating series for 
every user profile according to the novelty and popularity of 
items. They use empirical mode decomposition to decompose 
each rating series and extract Hilbert spectrum-based properties 
to characterize the shilling attacks. Finally, they use support 
vector machine to detect attacks. Bilge et al [21] propose a new 
shilling attack detection technique for especially specific 
attacks based on bisecting k-means clustering, which provides 
attack profiles that are collected in a leaf node of a binary 
decision tree. Zhou et al. [22] use two metrics, Rating 
Deviation from Mean Agreement (RDMA) and Degree of 
Similarity with Top Neighbors (DegSim), for examining rating 
patterns between malicious profiles and genuine profiles. 

In this study, we attempt to detect the attacks performed on 
PPCF schemes. However, abovementioned studies focus on 
attack detection on CF schemes without privacy concerns. To 
the best of our knowledge, there is no detection method used 
for attacks on PPCF algorithms. We propose a novel detection 
method applicable on PPCF schemes. We also scrutinize target 
items to improve overall performance of the proposed method.  

III. PREMILINARIES 

A. Privacy Protection by Randomization 

Data disguising can be briefly described as follows [2]: 

 Each user u computes z-score values of their ratings. 

 Server determines σmax and βmax values and lets each 
user know them. Note that σmax is the maximum 
allowable standard deviation to generate random 
numbers and βmax designates the maximum percentage 
of filling unrated items to be filled with noise. 

 Each user u randomly selects βu from the range [0, βmax] 
and βu percent of their unrated items to be filled with 
random numbers. 

 Then, each user u selects standard deviation σu of 
random numbers from the range [0, σmax] before 
performing random number distribution. They then 
decide the distribution of random numbers (either 
uniform or Gaussian) by coin tosses.  

 Users create random numbers (ruj values) for real 
ratings and unrated items, which are selected to be 
filled. After that each user disguises their z-score values 
through random value addition (z’uj = zuj + ruj). Each 
user finally fills the selected unrated items by 
corresponding random numbers. 

 In the final phase, users send their disguised vectors to 
the defined server. 
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B. Shilling Attacks on Disguised Data 

It is difficult to apply traditional shilling attacks against 
PPCF systems due to perturbed data. Thus, attackers need to 
modify the conventional attacks. Gunes et al. [10] redesign 
well-known attacks against disguised databases. Attackers have 
to decide on random number distribution as either uniform or 
Gaussian to generate random numbers. Moreover, σ values are 
chosen uniformly randomly from the range [0, σmax] for each 
attack profile before generating fake profiles. The modified 
attacks can be shortly described as follows [10]. In random 
attack, set of chosen items is empty. Filler items, picked 
randomly, are filled with random values. Target item is 
assigned with the highest possible random value. In average 
attack, set of picked items is also empty. Randomly selected 
filler items are filled with the item’s mean and some random 
value. Target item is given the maximum random value. In 
bandwagon attack, selected items are picked from popular 
items, which are intensely rated and have high means. Selected 
and randomly picked filler items are filled with random values. 
Selected items are appointed to the highest ones while target 
item is assigned the possible maximum random value. Segment 
attack is like bandwagon attack. The only difference is that 
selected items are selected from high average products in a 
specific segment. In reverse bandwagon attack, selected items 
are chosen from unpopular items, which are intensely rated and 
have low means. Selected and arbitrarily chosen filler products 
are filled with random values. In this case, chosen products are 
provided the lowest ones while target product is appointed to 
the minimum random value so that the target product could be 
nuked. In love/hate attack, set of chosen products is unfilled. 
Randomly decided filler products are filled with high random 
values. Target item is assigned to the minimum random value. 

C. Hierarchical Clustering 

Hierarchical clustering creates a hierarchy of clusters [23, 

24, 25]. It is an unsupervised clustering algorithm, which does 

not contain any of experimental variables. It can be thought as 

a tree structure called a dendogram. It is a tree that represents 

how clusters are combined/divided hierarchically. A key step 

is selecting a distance measure. Hierarchical clustering 

algorithms may be agglomerative or divisive. Agglomerative 

one starts at the leaves and successively merges clusters 

together. It uses each element as a separate cluster at the 

beginning and tries to convert them into successively larger 

clusters. Divisive algorithm is a top-down clustering. 

Agglomerative clustering, on the other hand, is known as 

botom-up clustering. Divisive one selects the whole set as a 

starting point and divides it into successively smaller clusters.  

Any metric can be used to measure the similarity between 

pairs of observations. The choice of which clusters to merge or 

split is determined by a linkage criterion, which is a function 

of the pair wise distances between observations. If there is a 

need of certain number of clusters, it will be sufficient to stop 

accordingly. Hierarchical methods suffer from the act that 

once the merge or split is done, it can never be undone. The 

basic process of hierarchical clustering can be described as 

follows [23]: 

1. Appoint each item to a cluster. If there are N items, 

then there will be N clusters with one item. 

2. Find the closest (most similar) pair of clusters and 

combine them into a single cluster leading a case with 

one cluster less. 

3. Calculate distances (similarities) between the new 

cluster and each of the old clusters. 

4. Repeat steps 2 and 3 until all items are collected into a 

single cluster of size N. 

IV. HIERARCHICAL CLUSTERING-BASED DETECTION METHOD 

Clustering is a broadly used technique for determining 
shilling profiles in CF schemes [6, 7, 21]. Clustering methods 
group similar entities in to the same clusters. Shilling profiles 
are very similar to each other because they are generated using 
the same methodology. Therefore, if clustering methods are 
used to group profiles, shilling profiles will be placed in the 
same cluster with high probability. There are different 
clustering algorithms, where each one has its own advantages 
and disadvantages. In addition to successfully grouping shilling 
profiles into the same cluster, clustering algorithms should 
have other advantages. We propose to use hierarchical 
clustering method as a shilling attack detection technique. Such 
clustering algorithm has not been used for detection process yet 
and also has some advantages compared to other clustering 
methods [26]. Hierarchical clustering presents a more 
informative structure than flat clustering. It provides a 
hierarchic structure instead of an unstructured set of clusters. 
There is no need to pre-specify the number of clusters. Since 
many of them are deterministic, they lead to the cost of lower 
efficiency. Although common hierarchical clustering 
algorithms have a complexity that is at least quadratic, they 
produce better clusters than flat clustering.  

Attack profiles are so similar to each other because they are 
generated using the same process. Consequently, when cluster 
algorithm is used on the data set into which attack profiles are 
added, it is expected that majority of the attack profiles would 
be in the same cluster. The most important part of this stage is 
to find in which cluster the attack profiles will be collected. 
Mehta and Nejdl [6] try to find the most strict cluster (where 
the elements are so similar to each other) in their study on 
clustered-based detection. Hence, for each cluster, the distance 
of the profiles to center is computed. The closest one is defined 
as the attack cluster. The determined cluster is removed from 
the system and isolated. We also follow the same methodology 
to determine the cluster with shilling profiles.  

Note that users disguise their z-scores and send perturbed 
data to the server. Let vuj be the rating for user u on item j, σu be 
the standard deviation of her ratings, and Vu be the mean rating 
of her ratings. The related z-score (zuj) can be estimated as zuj = 
(vuj-Vu)/ σu. Suppose that user u’s ratings vector including z-
scores is U = (zu1, zu2, …, zum), where m is the total number of 
items and note that U is a very sparse vector. User u disguises 
her rating vector and obtains masked vector as follows: U’ = 
(zu1+ru1, zu2+ru2, …, zum+rum), where ruj values are random 
numbers. Users mask their z-scores similarly and send the 
server. The server needs to cluster the users based on their 
perturbed data. According to the steps for hierarchical 
clustering explained above, similarities between any two 
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entities need to be estimated. Such similarities based on 
masked z-scores can be estimated as follows:  

w’uv=z’u1z’v1+z’u2z’v2+…+z’umz’vm. 

w’uv=(zu1+ru1)(zv1+rv1)+(zu2+ru2)(zv2+rv2)+…+(zum +rum)(zvm+rvm).  

 Note that (zu1+ru1)(zv1+rv1)=(zu1zv1)+(zu1rv1)+(ru1zv1)+(ru1rv1). 
Similarly, other multiplications can be extended. Since the 
random numbers are generated with zero mean and a standard 
deviation using uniform or Gaussian distribution, expected 
values of the sum of zu1rv1, ru1zv1, and ru1rv1 values will be zero. 
Therefore, the similarities between any two users can be 
estimated with decent accuracy from masked z-scores. 

 User profiles including fake or shilling profiles are 
clustered using hierarchical clustering according to the 
similarity weights on disguised data. Due to the nature of the 
random numbers and the similarity weights, hierarchical 
clustering is able to put users into clusters with good accuracy 
using disguised data. The performance of this method mainly 
relies on the ability of correctly grouping users into clusters. It 
is expected that attack or shilling profiles will be found in the 
same cluster due to high similarities between fake profiles.  

 The cluster having the most similar elements is considered 
as the attack cluster. In order to determine such cluster, DegSim 
metric is used. Therefore, DegSim for each profile in a cluster 
needs to be calculated [8]. This metric is the average similarity 
weight with the top-k neighbors of a user u and can be 
calculated as follows: DegSimu=(wu1+wu2+…+wuk)/k. Since 
similarities are estimated on masked data, DegSim values for 
each user u can be estimated as follows: 

DegSim’u=(w’u1+w’u2+…+w’uk)/k. 

DegSim’u=[(wu1+Ru1)+(wu2+Ru2)+…+(wuk+Ruk))]/k, where Ru 
values are noise data introduced due to random numbers in 
similarity computations. The equation can be written as 
follows: 

DegSim’u=[(wu1+wu2+…+wuk)/k+(Ru1+Ru2+…+Ruk)/k].  

 Due to the same reasons described previously, the expected 
value of (Ru1+Ru2+…+Ruk)/k will be zero. Therefore, DegSim 
values for all users can be estimated with decent accuracy 
based on perturbed data. After estimating such values for all 
users in each cluster, the cluster with the highest average 
DegSim value is considered as the attack cluster (the cluster 
including shilling profiles). This cluster is then isolated from 
PPCF system, which prevents the system to be manipulated.  

As discussed before, attack profiles are so similar to each 

other because shilling profiles are generated by a certain 

algorithm. At the same time, shilling attacks aim to be similar 

with real profiles to manipulate PPCF systems. As a result, 

there might be many real profiles in the attack cluster together 

with the attack profiles. Herewith, depending on the isolation 

of defined attack clusters, a lot of real profiles might be left 

out of database and this leads to smaller precision values. To 

save real profiles in the determined cluster, we propose to 

analyze target items in such a way so that the real profiles in 

the attack cluster are distinguished. Hence, we analyze all 

profiles in the attack cluster and separate real profiles. 

While generating attack profiles regarding PPCF schemes, 

target items are given maximum and minimum values of 

randomly generated random numbers for push and nuke 

attacks, respectively. In this way, the attack profiles will be 

distinguishable from other attack profiles. In other words, the 

target items might have the maximum or the minimum values 

for push and nuke attack profiles, respectively. However, the 

target item is unknown during detection process; and 

therefore, the target item needs to be determined first. The 

target item for push (nuke) attacks can be determined as 

follows: 

1. Find the maximum (minimum) value in each profile in 

the database. 

2. Determine the corresponding items in each profile. 

3. The item holding the most number of maximum 

(minimum) values is determined as the target item. 

After determining the target item, those profiles whose 

corresponding values for the target item are maximum 

(minimum) in the attack cluster are marked as shilling 

profiles. The remaining profiles are marked as authentic 

profiles. In this way, if there are some real profiles in the 

attack cluster, they then can be determined, which leads to 

better precision.   

V. EXPERIMENTS 

 To show the ability of the new shilling attack detection 
method on disguised databases in PPCF schemes with respect 
to six shilling attacks, we perform various experiments using 
real data. The success of shilling attacks depends on two 
control parameters: filler size and attack size. Filler size is the 
percentage of empty cells filled in the attacker profile. Attack 
size displays the number of attack profiles to inject. Attack size 
is directly proportional to the number of users in the system. 
For example, ten percent attack size means 100 attack profiles 
are added into a database holding initially 1,000 users. We set 
βmax at 25% and σmax at 2. 

A. Data Set and Evaluation Criteria 

MovieLens public data set (MLP) is utilized in the 
experiments. The GroupLens research team gathered the public 
data set (http://www.grouplens.org). It comprises 100K ratings 
for 943 users on 1,682 movies. The ratings are discrete and 
range from 1 to 5. Each user rates at least 20 movies. 

To measure the success of detection methods, standard 
measurements of precision and recall are used. The basic 
definition of this metrics is given as follows [27]:  

 Precision = Number of true positives / (Number of true 
positives + Number of false positives) 

Recall = Number of true positives / (Number of true 
positives + Number of false negatives) 

 Each metric with respect to attack identification is 
controlled. Thus, number of true positives is the number of 
correctly classified attack profiles, while number of false 
positives is the number of authentic profiles misclassified as 
attack profiles, and number of false negatives is the number of 
attack profiles misclassified as authentic profiles. 
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B. Methodology 

Our experimental methodology can be basically explained 
as follows. Two different target item sets are created firstly. 
Each of them includes 50 movies for push and nuke attacks. 
We use stratified sampling for choosing the items. 
Instinctively, trying to push a popular item or to nuke an 
unpopular one is thought to be unreasonable. In this way, push 
and nuke attack sets are created of items with averages within 
the range of 1-3 and 3-5, respectively. Table 1 shows the 
statistical data of the selected target items. Precision and recall 
values are computed for displaying the performance of 
detection scheme for each attack model. 

TABLE I.  STATISTICS OF TARGET ITEMS 

 

Ratings Count 

Pushed Items Nuked Items 

1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 

1 – 50  30 15 12 18 

51 – 150 – 3 5 6 

151 – 250  – 1 2 3 

250 and up – 1 1 3 

C. Emprical Results 

In this part, the empirical results of the current contribution 
with respect to the varying control parameters are presented 
and the importance of these results is evaluated. 

1) Effects of filler size parameter: Experiments are done 

for determining the performance of the detection method with 

varying filler size values while detecting fake profiles in 

masked databases. Filler size is in linked directly with the 

success of a performed attack because filler items set is the 

base for leaking into neighborhoods of genuine users in the 

recommendation process. During the experiments, filler size is 

ranged from 5% to 50% while attack size is kept constant at 

15%. The tests are repeated 100 times due to randomization in 

the perturbation process. Overall averages of precision and 

recall for hierarchical clustering algorithm with varying filler 

size values are shown in Table 2 and Table 3, respectively, 

where RB stands for reverse bandwagon attack model.  

TABLE II.  PERFORMANCE OF HIERARCHICAL CLUSTERING-BASED METHOD 

WITH VARYING FILLER SIZE VALUES (PRECISION VALUES) 

Filler Size 5 10 15 25 50 

Random 0.947 0.097 0.003 0.004 0.006 

Average 0.903 0.834 0.739 0.658 0.635 

Bandwagon 0.779 0.806 0.818 0.841 0.397 

 Segment  0.997 0.997 0.993 0.992 0.988 

RB 0.990 0.997 0.998 0.997 0.278 

Love/Hate 0.995 0.947 0.578 0.165 0.031 

 

Due to the properties of the attack profiles, it is easy to 

classify them. In random and love/hate attacks, items are 

randomly selected and randomly filled. Thus, it is difficult to 

categorize them. For this reason, hierarchical clustering 

method is not successful in these attacks compared to the other 

ones.  In this experiment, generally speaking, precision value 

is better than the recall value. Since making them similar to 

the real profiles forms the attack profiles, while classifying 

them, most of the real profiles are also placed into the same 

profiles with the attack profiles. Isolating this group makes 

most of the real profiles attack profiles, and this lowers down 

the precision. In particular, when the filler size reaches 50%, 

the similarities between real and attack profiles become closer, 

and this lowers down the precision even further. Usually the 

attack profiles are dropped down to the same group; and 

therefore, the recall is higher. The best outcome is obtained in 

the push attack model when segment attack filler size is 5% 

and with the precision value of 0.997. The best result is 

obtained in the nuke attack, when RB attack filler size is 15%, 

and the precision is about 0.998. Bandwagon obtains the best 

recall value for push attack with 1.000, while for nuke attack, 

RB obtains the best value with 1.000. As the filler size value 

increases, precision value decreases. Average, segment, 

bandwagon, and RB attacks obtain better precision and recall 

values. 

TABLE III.  PERFORMANCE OF HIERARCHICAL CLUSTERING-BASED METHOD 

WITH VARYING FILLER SIZE VALUES (RECALL VALUES) 

Filler Size 5 10 15 25 50 

Random 0.653 0.057 0.002 0.003 0.004 

Average 0.843 0.843 0.830 0.904 0.968 

Bandwagon 1.000 1.000 0.999 0.971 0.391 

 Segment  0.999 0.989 0.967 0.911 0.915 

RB 1.000 1.000 1.000 0.994 0.253 

Love/Hate 0.883 0.645 0.329 0.083 0.014 

 

2) Effects of attack size parameter: Series of experiments 

are administered for examining the success of the shilling 

attack detection method with modifying attack size values on 

private environments. Attack size is the second parameter 

fully affecting entire success of a detection method. It stresses 

the effect of defining the number of bogus profiles to be 

included into a database. Further, filler size parameter touches 

the utility way of an attack. It is obvious that more attack 

profiles inserted into the system refers to the situation of the 

larger obtained shifts. Whereas, it sets up an adjustment 

between the delectability and the impact of the applied attack 

model. For this reason, to explain the varying effects of the 

attack size parameter, it is varied from 1% to 15% while the 

filler size is kept constant at 25%. The experiments are 

repeated 100 times due to randomization. We show the 

complete averages of precision and recall values with varying 

attack size values for our proposed shilling attack detection 

method. Table 4 and 5 show the performance of the 

hierarchical clustering-based detection method in terms of 

precision and recall, respectively. Due to the same reasons, 

average, bandwagon, segment, and RB attacks are more 

successful compared to the others. RB attack is the most 

successful one for 15% attack size with 0.998 precision and 

1.000 recall value. Bandwagon and segment attacks obtain 

values closer to the ones obtained by RB. Random and 

love/hate attacks are not that successful due to the reasons 

explained in the previous experiment.  
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TABLE IV.  PERFORMANCE OF HIERARCHICAL CLUSTERING-BASED METHOD 

WITH VARYING ATTACK SIZE VALUES (PRECISION VALUES) 

Attack Size 1 3 5 10 15 

Random 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 

Average 0.017 0.055 0.140 0.401 0.739 

Bandwagon 0.018 0.139 0.432 0.737 0.818 

 Segment  0.001 0.074 0.793 0.982 0.993 

RB 0.000 0.000 0.348 0.980 0.998 

Love/Hate 0.000 0.001 0.002 0.221 0.578 

 

 As the attack size value increases, in almost all of the 

attacks, both recall and precision values increase. With 

increasing attack size, number of profiles inserted into the 

system also increases. Hence, it becomes easier to classify 

them by our clustering-based method. For example, when the 

attack size is 1%, there is only 10 attack profiles. For this 

reason, it is difficult to cluster them. However, when the attack 

size is 15%, there is about 150 attack profiles. In this case, it 

becomes easier to determine them. Due to this, the best 

outcomes are obtained when the attack size is 15%. Segment 

attack obtains the best precision value of 0.993 for push 

attacks while RB obtains the best precision value of 0.998 for 

nuke attacks. With respect to recall, bandwagon yields 0.999 

for push attack and RB obtains the best value of 1.000 for 

nuke attacks. 

TABLE V.  PERFORMANCE OF HIERARCHICAL CLUSTERING-BASED METHOD 

WITH VARYING ATTACK SIZE VALUES (RECALL VALUES) 

Attack Size 1 3 5 10 15 

Random 0.005 0.003 0.003 0.003 0.002 

Average 0.156 0.183 0.310 0.548 0.830 

Bandwagon 0.186 0.434 0.802 0.998 0.999 

 Segment  0.004 0.105 0.836 0.955 0.967 

RB 0.000 0.000 0.408 1.000 1.000 

Love/Hate 0.003 0.003 0.003 0.149 0.329 

 

We hypothesize that performance of our proposed 

hierarchical clustering-based detection scheme with respect to 

precision might be improved by analyzing the values of target 

items. After evaluating our method in terms of precision and 

recall with varying values two control parameters, we finally 

perform some experiments to show how target item analysis 

affects precision. We follow the same methodology and 

conduct trials. Overall averages of precision values with 

varying filler and attack size are displayed in Table 6 and 7, 

respectively.  

TABLE VI.  PERFORMANCE OF IMPROVED HIERARCHICAL CLUSTERING 

ALGORITHM WITH VARYING FILLER SIZE VALUES 

Filler Size 5 10 15 25 50 

Random 0.977 0.111 0.005 0.005 0.006 

Average 1.000 0.994 0.918 0.850 0.795 

Bandwagon 1.000 1.000 1.000 1.000 0.525 

 Segment  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

RB 1.000 1.000 1.000 1.000 0.180 

Love/Hate 1.000 0.959 0.640 0.150 0.002 

TABLE VII.  PERFORMANCE OF IMPROVED HIERARCHICAL CLUSTERING 

ALGORITHM WITH VARYING ATTACK SIZE VALUES 

Attack Size 1 3 5 10 15 

Random 0.000 0.001 0.001 0.003 0.003 

Average 0.018 0.063 0.137 0.536 0.918 

Bandwagon 0.018 0.122 0.635 0.968 1.000 

 Segment  0.000 0.141 0.904 1.000 1.000 

RB 0.000 0.024 0.889 1.000 1.000 

Love/Hate 0.001 0.000 0.002 0.240 0.640 

 

 The base results in terms of precision for our method are 

displayed in Table 2 and 4 for varying filler and attack size 

values, respectively. After determining the attack cluster, we 

first find out the target items and analyze their values. If the 

results for our improved method displayed in table 6 and 7 are 

compared with the base results, it is seen that analyzing the 

target items improves the outcomes. Since random attack is 

designed randomly, target item analysis does not make any 

difference. However, improvements are observed for 

specifically designed attacks. For example, precision value 

increases from 0.818 to 1.000 for bandwagon attack when 

attack size is 15%. Similarly, precision value for love/hate 

attack also improves from 0.578 to 0.640.  

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

Shilling attacks aim to manipulate the outcomes of 

collaborative filtering systems. Both collaborative filtering and 

privacy-preserving collaborative filtering systems might be 

subjected to shilling attacks. Therefore, in order to provide 

dependable predictions, in both types of systems, shilling 

profiles need to be determined and isolated.  

In this study, we focus on detecting shilling profiles in 

privacy-preserving collaborative filtering systems. We 

propose a hierarchical clustering-based attack detection 

method. Our method basically clusters user profiles into 

various clusters. Due to the nature of the attack profiles, it is 

expected that they are grouped into the same cluster. Our 

scheme then determines that cluster, named the attack cluster. 

Since it is expected that all fake profiles are grouped in this 

cluster, attack cluster is isolated. Empirical outcomes show 

that the proposed scheme is able to detect shilling profiles 

designed for private environments. To improve the detection 

performance, we analyze the values of target items. The target 

items are usually assigned to maximum or minimum random 

values for push and nuke attacks, respectively while designing 

them for privacy-preserving collaborative filtering schemes. 

We perform experiments and our results verify our hypothesis. 

In other words, analyzing the values of the target items 

improves precision values for specifically designed attacks. 

Other clustering algorithms can be employed for detecting 

shilling attacks in private environments. There are some 

detection methods used in non-private environments. They 

might be modified and utilized in private environments. 
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Abstract—Crime Scene Investigation (CSI) is a carefully
planned systematic process with the purpose of acquiring physical
evidences to shed light upon the physical reality of the crime and
eventually detect the identity of the criminal. Capturing images
and videos of the crime scene is an important part of this process
in order to conduct a deeper analysis on the digital evidence for
possible hints. This work brings this idea further to use the
acquired footage for generating a 3D model of the crime scene.
Results show that realistic reconstructions can be obtained using
sophisticated computer vision techniques.
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I. INTRODUCTION

THE environment where a crime was committed, a crime

scene, can be considered as the natural witness of the

crime. This silent witness, indeed, proves to be very helpful

in finding crucial evidences related to the story of the crime

and allows investigators to establish the correct reasoning and

hence to gain a valuable insight into how the crime was

committed [1], [2].

It is known that the crime scene must be investigated using

a detailed systematic approach [3]–[5]. The stages of Crime

Scene Investigation (CSI) can be summarized as follows:

First stage is receiving information about a crime, plan-

ning/preparation for the investigation and eventually arriving

at the crime scene. Upon arrival, a preliminary investigation is

performed for deciding the appropriate equipment and material

for collecting the evidence.

In the meantime, wounded or injured people and casualties

are identified after doctor’s medical examination and wounded

or injured people are transferred to the hospital. The next

stage is capturing images or videos of the crime scene [6] and

preparing a sketch diagram of the environment which also

indicates the camera’s positions while the images are being

captured as shown in Fig. 1. The evidences found in the scene

e.g. fingerprints, footprints, pieces of clothing, hair, etc. are

also shown in this sketch using the identification numbers

assigned to them. The distances between these evidences

and the victim’s position are also annotated in the sketch.

Following stages comprise the collection and packaging of the

physical evidences in the environment. Finally, the evidences

Erkan Bostanci is with Computer Engineering Department in Ankara
University, Turkey e-mail: ebostanci@ankara.edu.tr

Manuscript received February 25th, 2015; revised March 16th, 2015.

Fig. 1. A Gendarmarie CSI team investigating a crime scene. Figure courtesy
of Gendarmarie Schools Command.

are transferred to the forensic laboratory for detailed analysis.

All these stages (and several sub-stages which were not

mentioned here) constitute and require a meticulous process

for a successful investigation [7].

The work presented here is related to the stage where images

or videos of the crime scene are captured. Conventionally,

the crime scene is captured by taking a number of photos

using several different viewpoints as well as capturing images

of individual items that may prove to be useful evidence.

Panoramic images, see Fig. 2(a), also allow viewing the crime

scene from a wider angle. In order to show the spatial structure

of the environment in 3D, rather than relying solely on images

or sketches, an approach is to create a 3D model of the

crime scene using modelling tools such as 3D Max. There

are also companies providing tailored software solutions for

this purpose (e.g. [8]) facilitating the 3D modelling process for

crime scenes as shown in Fig. 2(b). More recent approaches

make use of laser scanners to reconstruct the crime scene in

form of a point cloud (Fig. 2(c)) which is very useful for

representing the 3D structure of the environment [9], [10].

Capturing images of the complete scene can provide useful

evidence; however, the images can be misleading due to the

very nature of the imaging process itself (perspective projec-

tion, lens distortions, etc. [14]) Panoramic images, likewise,

are affected by similar problems. Manual modelling of the

scene is laborious and may not result in a realistic model;

though addition of annotations of distances between objects

can be quite useful. 3D laser scanners [15], a technique known
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(a)

(b) (c)

Fig. 2. Different approaches used for modelling a crime scene. (a)
Using panoramic images. (b) Sketches and 3D modelling. (c) Laser scanner
generated point clouds. Figures courtesy of [11]–[13] respectively.

as structured light, produce accurate point clouds up to a range

of 120m [16]. The problem with these is that laser beams

projected from the device may not always reflect back to the

sensor properly due to transparent surfaces (e.g. windows)

or corners. Concerns related to the pricing of such devices,

which is in the order of ten thousand dollars, are additional

parameters to take into account.

Proposed approach captures the crime scene in form of a

video sequence and then extracts frames, indeed keyframes,

from this sequence. The keyframes (i.e. systematically selected

frames from a sequence) are used to reconstruct the scene

in 3D using the dense reconstruction approach of [17], [18]

which employs an iterative technique known as bundle ad-

justment (see Section III) [19], [20]. This reconstruction is

basicly a list of 3D points which is later used by other third

party software packages for editing the point cloud resulting

in a metric, realistic model of the crime scene.

The rest of the paper is structured as follows: Section II

describes the approach for deciding which frames from the

complete sequence will be used for reconstruction. Section III

is dedicated for the dense reconstruction of the crime scene

from selected frames followed by Section IV where the point

cloud is edited for details. Results are presented in Section V

and finally the paper is concluded in Section VI.

II. ACQUIRING THE VIDEO SEQUENCE AND KEYFRAMING

When performing 3D reconstruction on a video sequence,

it is useful to select a representative subset of the frames, a

process known as keyframing. In this process, it is important

to select these keyframes so that the number of feature

correspondences between them is above some threshold. This

allows the system to estimate the 3D structure correctly and

not skip any important image information. Keyframing offers

the following two benefits [21]:

• Large baseline: The estimation of 3D structure is not

accurate when the baseline is small i.e. there is not

enough motion (e.g. translation or rotation) between the

keyframes.

• Performance: The complete algorithm is run on a smaller

set of images instead of the complete sequence, hence the

time spent for reconstruction will be reduced.

The keyframing approach described in the following para-

graph is based on [22], [23]. The work described in [21]

used an extra heuristic to prevent skipping too many frames

as this may result in missing any sudden motion that may

have lasted for just a few frames. However, this approach was

not employed in this work since the environment is still and

camera is assumed to have a slow and smooth motion.

The first image acquired by the camera, frame0, is al-

ways selected as the first keyframe (keyframe0). For the

following frames, a set of feature correspondences were com-

puted between the last keyframe keyframen and each of

following frames framei. Spurious matches are eliminated

from this set using RANSAC [24]. When the number of

these correspondences (i.e. inliers) falls below a threshold

(t = 200, found experimentally), a new keyframe is extracted

as keyframen+1. This selection mechanism is illustrated in

Fig. 3.

Fig. 3. Selecting keyframes based on image correspondences. Coloured cir-
cles represent feature correspondences between frames acquired by the camera
and the most recent keyframe. When the number of these correspondences
fall below a threshold, a new keyframe is extracted.

It is important to note that repeatability [25] of a feature

detector is an important concern in this approach for keyframe

extraction. Repeatedly detected and matched features in con-

secutive frames suggest that common features are available in

the environment and are captured in these frames. For this

reason, successful matches between different video frames

captured with significant amount of time eliminate the redun-

dancy in extracted keyframes.

The keyframing approach used SIFT [26] and SURF [27]

detector/descriptors for their several advantages in detecting

scale and affine invariant features, good matching performance

and near-to-uniform feature coverage across the image [28].

This method of extracting keyframes uses 24% – 89% of

the frames depending on the test sequence –since several

parameters such as motion blur and noise can affect features

correspondences– and provides a large enough baseline for
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accurate 3D reconstruction as well as allowing better speed

performance.

III. DENSE RECONSTRUCTION

In order to create a reconstruction of the environment, one

first needs to find the camera poses from which the images

have been captured. After finding the camera poses, the next

stage is triangulation for calculating the 3D information for the

image features used for finding the camera pose. In practice,

these two stages are very dependent on each other. In other

words, one needs to find the correct solution of the camera

matrix out of four possible solutions by triangulating the

features for each solution and choosing the one with the

highest number of 3D inliers after projection [29]. An initial

pose estimate can be obtained in this way.

Due to several parameters, e.g. noise, lens distortions, etc.,
that are very natural to the imaging process, this initial pose

estimate may not be very accurate and hence must be refined.

Bundle adjustment [19] is an iterative method for refining

the camera pose estimates and 3D point coordinates using an

optimization technique (usually Levenberg-Marquardt [30]).

The aim is to minimize the projection errors for the 3D

points using the camera parameters that model its position

and orientation. This approach is computationally expensive

and, even for a small number of camera parameters, may take

hours to converge. Sparse versions of the algorithm, aimed at

improved efficiency, are also available [31].

The software package Bundler developed by Snavely et

al. [17] allows finding camera parameters described above and

computing sparse 3D structure of the image features extracted

from a set of images. The package was initially developed

for an unordered collection of images; however, it displays

similar performance for ordered sets of images such as the

keyframes from a video sequence used in this work. It is worth

mentioning that Bundler is based on an assumption that there

is enough disparity i.e. images taken from viewpoints those are

well apart from each other. This is hard to satisfy in a video

sequence where there will be many frames of the same scene

from the same viewpoint. The keyframing approach described

proved to be very useful in such a scenario.

Fig. 4. Finding the camera parameters. The software displays thumbnails of
the extracted keyframes and matching is performed on the right.

For dense reconstruction, a different library called CMVS
(Clustering Views for Multi-view Stereo) by Furukawa and

Ponce [18] was employed. CMVS takes the set of images and

the corresponding camera parameters, found using Bundler,

and then performs dense reconstruction of the scene by cluster-

ing the complete input image set into smaller sets. The output

is clusters of 3D dense point clouds.

IV. POST PROCESSING

Obtained set of point clouds correspond to different clusters

from the output of CMVS and contain valuable information

for the crime scene and hence selecting one point cloud and

leaving others cannot be an option.

One problem with these point clouds is that they may not be

aligned to each other. This is where some manual processing is

required. Fortunately, there are tools that facilitate this process

such as MeshLab [32] and CloudCompare [33].

These tools employ a semi-automatic way for aligning two

misaligned point clouds, one is called model (fixed one) and

the other is data (one to be aligned), using the ICP (Iterative

Closest Point) algorithm [34]. The algorithm required at least

4 point correspondences from the two point clouds. Once these

4 corresponding points are selected manually by the user, the

software calculates the required transformation for the data to

map it onto the model. Considering the errors made by the user

during selection of the corresponding points, the algorithm

computes a rough transformation to align the two point clouds.

Following this mapping, a global alignment stage is per-

formed in order to reduce the error in the alignment. This is

again an iterative process, constantly reducing the error bound.

One thing to note, the statistical outlier removal tool

available in CloudCompare proved very useful for deleting

the orphaned points or noise from the point cloud prior to

alignment in MeshLab.

V. RESULTS

Test sets used for the experiments were captured in different

environments: first two sets (resampled to 640×360 pixels

from an initial size of 1280×720 pixels) were captured in

a CSI training lab (Fig. 5(a)) and the last set was captured a

small room environment as shown in Fig. 5(b). The last one

was captured using a simple webcam hence motion blur is

quite noticeable in this test sequence.

(a) (b)

Fig. 5. Test environments.

The detector/descriptor parameters were used as the default

ones recommended by their authors and they are as follows:

128 bin descriptors, 4 octaves, 5 and 2 octave layers for SIFT
and SURF respectively.
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Table I shows the number of total frames in the test

sequences and the extracted keyframes when SIFT and SURF
detector/descriptors are used. The fewer number of the ex-

tracted keyframes for SIFT is suspected to be due to its

superiority in terms of repeatability (see [25] for details) over

that of SURF, though a more detailed statistical analysis is

required to be more conclusive about this result. When a

feature is detected repeatedly and matched successfully, it is

added to the number of inliers, which is the main criterion for

selecting keyframes as described in Section II.

TABLE I
NUMBER OF EXTRACTED KEYFRAMES FOR SIFT AND SURF

Test Sequence # of Frames # of Extracted Keyframes
SIFT SURF

1 3675 867 (23.59%) 1012 (27.54%)
2 3645 1339 (36.74%) 1519 (41.67%)
3 964 853 (88.49%) 755 (78.32%)

The advantage of having fewer keyframes is that the bundle

adjustment process will be completed sooner. It is also impor-

tant to reiterate that these keyframes must be representative

of the entire sequence. The noticeable motion blur in the

third test sequence resulted in a larger number of keyframes

for both detectors. Needless to say, SURF showed its speed

advantage in the matching process for keyframe extraction,

though resulted in a larger number of keyframes.
Using the keyframes extracted, a sparse reconstruction of

the scene along with the camera path is obtained as shown in

Fig. 6.

Fig. 6. Reconstructed camera path and the 3D point cloud of the crime
scene.

Section IV mentioned that there could be alignment prob-

lems between various point clouds obtained from the same

scene since CMVS works by dividing the complete scene into

image clusters first and then performs dense reconstruction.

Fig. 7 depicts the misaligned clouds superimposed together.
This can be fixed using the ICP alignment algorithm by

selecting at least four points as demonstrated in Fig. 8.
Once a rough transformation is computed, the global align-

ment process starts and finds the final transformation itera-

Fig. 7. Two or more point clouds can be misaligned after dense reconstruc-
tion.

Fig. 8. Selection of corresponding points for ICP algorithm.

tively reducing the error. For the reconstructed crime scene,

this error bound was found to be 0.0010mm. The final point

cloud is shown in Fig. 9 below.

Fig. 9. Reconstructed crime scene in form of a 3D point cloud.
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VI. CONCLUSION

This paper presented an automated approach for recon-

structing a crime scene in 3D in order to better visualize

the crime scene facilitating the investigation process. The

proposed approach extracted keyframes from a video captured

in the crime scene, and these keyframes were used to create

sets of 3D point clouds corresponding to different parts of

the scene. Finally, the crime scene was obtained in form of

a single 3D point cloud after all parts are aligned together.

Results show that an accurate 3D model of the environment

can be easily obtained using the approach presented here. The

keyframe extraction technique is prone to extracting a larger

number of keyframes in case of severe motion blur; however,

this is due to the detector/descriptors’ performance in such

extreme conditions.

Crime scene investigation is key to solve the nature of the

crimes committed and to find the identity of the criminal.

The proposed approach will provide a model that will allow

the investigators to better visualize the spatial relations in the

crime scene and gain a better insight into the crime through

an ex-situ analysis.

One question that may be raised here is regarding the

court acceptance of the reconstructed scene as an evidence.

First of all, manually modelled reconstructions can be consid-

ered as evidences. This work automatically reconstructs the

crime scene from real photos which are naturally accepted

as evidence. Secondly, since this reconstruction is performed

using camera calibration (calculated in the bundle adjustment

process), the results are metric and photo realistic. Finally,

the reconstruction is based on evidence which is collected by

law enforcement officers;hence, they shall be accepted by the

court.

Future work will investigate employing the 3D reconstructed

scene in a more interactive environment for adding annotations

of evidences and investigators’ comments.
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Abstract –In context of detecting anomalous traffic and 

identifying intrusions, many works have been proposed for 

classification of normal traffic records and attack records 

consisting of subcategories which are Denial of Service, Probe, 

Remote to Local User and User to Root. However the detection 

rate of Remote to Local User attacks is significantly less than 

other categories. In this work, a binary classification system 

based on a multilayer perceptron neural network model is 

proposed to decide whether a connection record is part of 

Remote to Local User attacks or not. Multilayer perceptron 

neural network models are trained and tested by KDD’99 

dataset.  The system pre-processes the dataset, decreases the 

effect of anomalies of KDD’99, features are then selected by 

information gain calculation and finally the classification of 

Remote to Local User attacks is obtained. We used Detection 

Rate and False Alarm Rate to evaluate the quality of Remote to 

Local User Attacks Detection System in accordance with the 

purpose of collection of KDD’99 datasets. In experiments, very 

high detection rate of Remote to Local User attacks above %92 

was attained by eliminating redundant records and balancing 

the distribution of data. This result is too higher than the other 

works since well-tuned Artificial Neural Networks could 

achieve the local minimums. In addition, the proposed model 

may improve the success of layered approaches in the context 

of hybrid designs.  

Keywords–Remote to Local User attacks; intrusion 

detection; artificial neural networks; KDD’99 dataset. 

 

I. INTRODUCTION 

KDD’99 dataset has been collected and distributed by 
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA 
ITO) to evaluate intrusion detection systems in terms of 
detection rate and false alarm rate [17]. It includes normal 
traffic records and attack records consisting of subcategories 
which are Denial of Service (DoS), Probe, Remote to Local 
User (R2L) and User to Root (U2R) [1].   

In DoS attacks, intruders consume the processing or 
memory resources to force the system to deny normal 
connections [1].  

In Probe attacks, intruders scan the devices or services of 
a network and gather information about them to identify 
vulnerabilities [1].  

In U2R attacks, intruders obtain root privileges to access 
the system [1].  

In R2L attacks, intruders obtain privileges of a local 
account to access device on the network [1]. The R2L attack 
connections contain not only the network level but also the 
host level features and this is why it is mostly difficult to 
detect them [7].  

Full training dataset of KDD’99 contain 4.898.431 
records. 1.074.992 of these records are unique. There are 
494.021 records in %10 training dataset but only 145.586 of 
these records are unique, remaining records are redundant.  
22 different attack types exist in both training datasets.  

There are 311.029 records in test dataset but like the 
training datasets most of these records are redundant. Only 
77.291 of the test records are unique. There are 37 different 
attack types in test dataset and unique records of training 
and test datasets include all kinds of attack types.  

The attack types included in test dataset and the training 
dataset are not the same; test dataset includes some attack 
types not existing in the training data.  This difference 
reflects the real world situations since some novel attacks 
may be generated from the existing ones [15].  

Detection rate of R2L attacks is significantly less than 
other categories. In this work, a binary classification system 
based on a multilayer perceptron neural network model is 
introduced to decide whether a connection record is part of 
R2L attacks or not. 

The paper is organized as follows: In Section 2, 
literature works are introduced, In Section 3 information 
about multilayer perceptron neural networks is given, In 
Section 4, our approach is introduced and implementation 
details are provided. In Section 5, the results of the 
evaluation metrics are discussed. Finally, our findings are 
summarized and future works are mentioned in Section 6. 
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II. RELATED WORK 

There have been a number of works related to intrusion 
detection in literature [2,4-5,7-11]. Some of these works 
[2,9] deal with general classification of packets into normal 
or attack categories while some others concern the detection 
of specific attack category like Remote to Local User (R2L) 
attacks [4,7,10,11].  

Sagiroglu et al. proposed and developed an intelligent 
intrusion detection system (IDS) [2]. They designed 
different IDS models with the help of KDD’99 dataset by 
using artificial neural network (ANN). The developed IDS 
models were performed the tasks with high accuracies 
between %81.93 and %97.92. Kumar and Selvakumar 
presented an algorithm called NFBoost using hybrid neuro-
fuzzy systems to detect Distributed Denial of Service 
(DDoS) attacks [4]. They used publicly accessible datasets 
like KDD, UCI etc. in training and testing. Only the normal 
and Denial of Service (DoS) attack connection records of 
KDD dataset are used. The system attained high accuracy 
ratio over 98% in both training and testing on the KDD 
dataset. Wu and Yen introduced a research to compare 
evaluation measures like accuracy, detection rate and false 
alarm rate on KDD’99 dataset but since its data is not 
balanced, in comparison, different normal data distributions 
are used in training and test [5]. The research performs 
better than KDD Winner when particularly compared 
against User to Root (U2R) and R2L attacks. Gupta et al. 
reported a layered intrusion detection method using 
Conditional Random Fields (CRFs) [7]. It uses KDD’99 
dataset and applies sequential attack detections in a layered 
manner. According to experimental results the proposed 
system based on layered approach performs better than 
decision trees and the naive Bayes. It provides significant 
improvements in terms of detection accuracy especially for 
U2R and R2L attacks.  Kuang et al. expressed a  new  
support  vector  machine  (SVM) approach  that combines  
Kernel  Principal  Component  Analysis  (KPCA) and  
genetic  algorithm  (GA) for intrusion detection [8].  The 
model implements a multi-layer SVM classifier to predict 
whether  the  action  is  an  attack. In experiments, the 
proposed SVM classifier attains better accuracy and 
generalization  performance.   Mukhopadhyay et al. 
presented a novel Intrusion Detection System (IDS) method 
using Back-Propagation Neural Network  (BPN) [9]. The 
experiments conducted on KDD’99 dataset  and the system 
performed 95,6% and 73,9% success rates for two test levels 
correspondingly. Subbulakshmi and Afroze reported a 
layered approach for attack detection using Correlation 
Based Feature Selection (CFS) on KDD’99 dataset [10]. 
The proposed method attained classification ratios for the 
R2L attacks ranging from 91% to 99%. Sharma and 
Mukherjee introduced a layered approach combining naïve 
bayes classifier (NBC) and Naïve Bayes Tree (NBTree) 
methods particularly to increase precision and detection rate 
measures regarding U2R and R2L attacks without 
decreasing the performance of other attacks [11]. They used 
KDD’99 dataset connection records in training and testing 
which contains 24 different kinds of attacks. 

 

III. MULTILAYERED PERCEPTRON NEURAL 
NETWORKS 

Artificial Neural Networks (ANNs) imitates the 
information processing method of human brain as computer 
programs. ANNs implement learning algorithms to reveal 
the relationships existing in datasets. There exist numerous 
neural networks models in the literature but Multilayered 
perceptron neural networks (MLPNNs) are the most 
commonly used ones [14].  

A MLPNN architecture consists of one input layer, 
hidden layer(s) and one output layer [13].  Neurons of the 
input layer directly send the signals to the hidden layer. 
Each neuron of the hidden layers or output layer sums up its 
weighted input signals, gives it to the transaction function 
and produces its output as the result of the this function 
which may be a sigmoid or a tangent hyperbolic function 
etc. [13]. The typical topology of Multilayered perceptron 
neural network (MLPNN) given in Fig. 1.  

 

Fig. 1. Backpropagation  multilayer perceptron topology. 

 

The MLPNNs are trained by adjusting connection weights 
through the learning algorithms until the sum of squared 
errors (difference of target and resultant values of the output 
neurons) is minimized to an acceptable value [13]. Thus 
MLPNNs which are capable of revealing complex relations 
between inputs and targets can obtain different performance 
values for the same training dataset and reach the local 
minimums on contrary to the well-known machine learning 
techniques like decision trees, k-NN and Naïve Bayes. 

 

IV. PROPOSED SYSTEM 

The proposed R2L attacks detection system implements 
an MLPNN as a binary classifier to decide whether a 
connection record is part of R2L attacks or not.  The system 
consists of four modules as illustrated in Fig. 2.  

Database module contains KDD’99 training and test 
datasets in corresponding tables.  As the database of the 
proposed system, we used PostgreSQL [16] which is an 
open source database system. By utilizing the database and 
Java application, the training, validation and test data files 
are created from the extracted data for different test 
scenarios.  The file system module stores the training and 
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test data files produced from the KDD’99 dataset tables in 
database module.  

 

Fig. 2. Proposed Architecture for R2L Attack Detection System 

The core units of the system are processing and classifier 
modules. Processing module is responsible for the 
transformation of the data, selection of most related features, 
dealing with the problems of KDD’99 dataset for improving 
the success rates and preparing the training and test datasets 
in the file system.  

KDD’99 dataset includes 41 data fields apart from the 
class label. List of these fields is given in Table I. Attack 
type, protocol type, service type and flag fields are not 
numeric. Before training and test, these fields are 
transformed into numeric values. 

TABLE I. KDD’99 DATA FIELDS. 

KDD’99 Fields 

duration, protocol_type, service, flag, src_bytes, dst_bytes, land, 
dst_host_srv_diff_host_rate,  dst_host_serror_rate, 
dst_host_srv_serror_rate, dst_host_rerror_rate, dst_host_srv_rerror_rate, 
wrong_fragment, urgent, hot, num_failed_logins, logged_in, 
num_compromised, root_shell,  su_attempted, num_root, srv_rerror_rate, 
same_srv_rate,  diff_srv_rate, srv_diff_host_rate, num_outbound_cmds, 
is_host_login, is_quest_login, count, srv_count, serror_rate, 
srv_serror_rate, rerror_rate, dst_host_same_src_prt_rate,  dst_host_count, 
dst_host_srv_count, dst_host_same_srv_rate, dst_host_diff_srv_rate, 
num_file_creations, num_shells, num_access_files 

 

There are some problems related to KDD’99 datasets 
that influence the success of classification by ANNs. As 
given in Section 2, KDD’99 datasets contain significant 
number of redundant records. This makes learning 
algorithms of ANNs to be biased to learn from the more 
frequent records and decrease the positive impact of 
infrequent but harmful records on success of training [10]. 
Increasing number of unique samples in the training data 
makes the trained ANN more robust [6]. 

In addition to the problem of redundant records, 
KDD’99 dataset is unbalanced meaning that the distribution 
of the records on each category is not proportional. A 
uniform distribution of the training dataset will cause the 
ANN model to perform well under seldom conditions [6].  

It is clear that all features in training dataset may not be 
useful for classification. Feature Selection is an important 
process for improving the success of the system. Therefore 
we used Information Gain calculation to reveal the most 
distinctive features in the training dataset. Information gain 
is calculated by entropy. Given a dataset D, entropy is 
calculated as below [8]:  

Entropy (D)  = ∑ −𝑃𝑖log2 P𝑖

 𝑐

𝑖=1

                               (1) 

where Pi represents the ratio of the records having class 
label i to the number of all records and c denotes the number 
of distinct classes [3]. Entropy of an attribute A with respect 
to dataset D is calculated as below [19]: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝐴(𝐷) =  ∑
|𝐷𝑣|

𝐷

 

𝑣∈𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠(𝐴)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝐷𝑣)                       (2) 

where v indicates the different values of attribute A and 
|Dv| denotes the number of the records such that value of A 
is equal to v. Finally Information Gain of an attribute A is 
calculated as below [19]: 

 

Gain(D, A) =  𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(D) − 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦𝐴(D)                              (3) 

 

After determining the information gain values of each 41 
fields in the training dataset, 13 of them that has the 
information gain value greater than 0.99 are selected and 
given in Table II.   

TABLE II. SELECTED FEATURES 

Selected Features 

Duration, Service, Flag, src_bytes, dst_bytes , logged_in, count, 
srv_count, same_srv_rate, dst_host_count, dst_host_srv_count, 
dst_host_same_srv_rate, dst_host_same_src_prt_rate 

 

Training Dataset file consists of 2032 records. Each has 
14 fields. These records are selected from %10 KDD’99 
dataset randomly, 999 of these records are type of R2L 
attacks and the remaining records consist of normal 
connection records. Training Dataset is divided into two 
parts randomly for training and validation. Test data file 
composed of 76936 records including R2L and normal 
connection records of KDD’99 test dataset.  

Another experiment is also conducted to classify R2L 
attacks against others (Normal, DoS, PROBE, U2R). 
Training records are selected from KDD’99 full dataset 
randomly, nearly half of these records are type of R2L 
attacks and the remaining records consist of normal and 
other three attack types (DoS, Probe, U2R) of which 
numbers are uniformly identified as much as possible. 
Training Dataset file consists of 2049 records each has 24 
fields since 23 features are selected after information gain 
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calculation as given in Table III. Test data file is composed 
of all distinct records of KDD’99 test dataset. 

R2L Attacks Detection System implements an MLPNN 
model as a binary classifier to decide whether a network 
packet is part of R2L attacks or normal. Two different 
MLPNN models are designed for experiments. MLPNN-1 
uses the all 41 features and consists of 41 neurons in input 
layer, 4 neurons in the hidden layer and one neuron in the 
output layer. 

On the other hand, MLPNN-2 uses only the selected 
features and input layer of the network consists of 13 nodes, 
first and second hidden layers consist of 4 and 2 nodes 
respectively and output layer consists of one node. MLPNN-
3 is designed for second experiment and includes 23, 4 and 
1 nodes in input, hidden and output layers correspondingly. 

TABLE III. SELECTED FEATURES 

Selected Features 

Duration, protocol_type, Service, Flag, wrong_fragment, 
count, srv_count, serror_rate, srv_serror_rate, rerror_rate, 
srv_rerror_rate, same_srv_rate, diff_srv_rate, srv_diff_host_rate, 
dst_host_count, dst_host_srv_count, dst_host_same_srv_rate, 
dst_host_diff_srv_rate, dst_host_same_src_prt_rate, 
dst_host_srv_diff_host_rate, dst_host_serror_rate, 
dst_host_rerror_rate, dst_host_srv_rerror_rate 

 

Design parameters of these MLPNN models are given in 
Table IV. MLPNNs like other machine learning models are 
liable to over fitting but some techniques such as early 
stopping may help to prevent it [18]. 

 

TABLE IV. DESIGN PARAMETERS OF MLPNN MODELS 

Parameters                                          Model 

MLPNN-1 MLPNN-2 MLPNN-3 

Number of  Input Layer Nodes                                     41 13 23 

Number of Hidden Layer Nodes                                  4 4 - 2 4 

Number of Output Layer Nodes                                   1 1 1 

Ratio of Training Samples                                              0.85 0.9 0.85 

Ratio of Validation Samples                                           0.15 0.1 0.15 

Performance Function                                                     MSE (goal=0) MSE (goal=0) MSE (goal=0) 

Transfer Function of Hidden Layer                        Sigmoid Sigmoid Sigmoid 

Transfer Function of Output Layer                                Linear Linear Linear 

Number of epochs                                                          3 4 48 

 

So for training the MLPNN models, %10-15 of the 
samples of dataset are randomly selected and used for 
validation for early stopping. Training completed without 
waiting max epochs number which is set to 1000. 

 

V. EVALUATION OF THE PROPOSED SYSTEM 

Detection Rate (DR) and False Alarm Rate (FAR) are 
used to evaluate the quality of R2L Attacks Detection 
System in accordance with purpose of collection of KDD’99 
datasets.   

Detection Rate measures the fraction of correctly 
predicted R2L attacks among R2L attacks on the other hand 
False Alarm Rate measures the fraction of other connections 
which are incorrectly classified as R2L attacks among all 
other connections [5]. Table V. shows the confusion matrix 
[5] of MLPNN-2 model. 

 

 

 

 

TABLE V. CONFUSION MATRIX. 

Confusion Matrix 

                       Predicted  R2L       Predicted  Other 

            R2L           TP=15057        FN=1288 

           Other          FP=15292        TN=45299  

 

Given the confusion matrix for training shown in Table 
2, detection rate also called as recall [11] and false alarm 
rate can be formally defined as follows [5]: 

DR = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
              (4) 

 

FAR = 
𝐹𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑁
             (5) 

 

All of these measures attained from test results of 
MLPNN models are listed in Table VI.  
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TABLE VI. EVALUATION METRICS 

Model DR FAR 

MLPNN-1 0.72 0.25 

MLPNN-2 0.92 0.25 

MLPNN-3 0.75 0.05 

 

When the results of MLPNN-1 and MLPNN-2 in Table 
VI are compared it seems that feature selection improves the 
detection rate significantly and decreases the computational 
time by reducing dimensions of dataset and input layer of 
the MLPNN. Detection Rate value of test means that %92 of 
the R2L attacks can be detected by the system.   

The challenging part of KDD’99 dataset is that test 
dataset has additional attack types which doesn’t exist the 
training dataset.  Therefore empirical tests are conducted in 
this context and detection rates of proposed model are 
compared with the works in this manner, as given in Table 
VII. 

 TABLE VII. COMPARISON OF THE RESULTS 

 DR (%) (Selected Features) 

Proposed Model 92 

C4.5 [5] 17.43 

SVM [5] 17.46 

Layered CRF [7] 27.08 

SVM (N-RBF) [8] 24.84 

SVM (POLY) [8] 23.91 

 

As seen from Table VII, detection rate values of other 
works are very low. Especially when compared to the 
Layered CRF model [7] that have used the same records for 
test dataset, the proposed MLPNN model obtains very 
higher result because MLPNNs are capable of revealing 
complex relations between inputs and targets, they can 
attain different performance values for the same training 
dataset and they can reach the local minimums.  

 

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

In this work an ANN based R2L attacks detection 
system was designed and implemented as a binary classifier 
to decide whether a connection record is part of R2L attacks 
or not. The system uses the KDD’99 dataset which is 
collected to evaluate IDS models in terms of detection rate 
and false alarm rate [17]. Data processing module of the 
system removes the redundant records and tunes the 
distribution of the records in training dataset which are 
normally unbalanced. Experimental results show that 
MLPNN models with well-tuned design parameters may 
attain very high detection rate of R2L attacks above %92 by 
eliminating redundant records and balancing the distribution 
of data on KDD’99 training datasets. The attained value of 

Detection Rate is much higher than the other works as given 
in Table VII since ANNs could achieve the local minimums.  

As for the feature work we will design hybrid layered 
classifier in binary-binary manner which implements the 
same data processing issues for attaining higher values even 
for false alarm rates without hurting performance of 
detection rate and may use different techniques like 
MLPNNs, SVMs etc. to integrate the powerful aspects of 
them for obtaining more accurate results. The designed 
MLPNN model which attains very high detection rate of 
%92 for R2L attacks, may be a part of such a hybrid layered 
approach. In addition, during test of the MLPNNs, we have 
realized that changing design parameters or initial weights 
of connections among neurons may result in drastically 
different performance scores. Therefore designing a well-
tuned ANN is as optimization problem. So we are also 
planning to use optimization algorithms like genetic 
algorithms or ant colony optimization algorithm for 
identifying design parameters of neural networks.  

APPENDIX 

GUTIC is Gazi University Technology and Innovation 
Center. GUTIC was established on 2012. Professor 
Sagiroglu currently holds the chair position. 
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Abstract—In today’s Internet world, X.509 certificates are 

commonly used in SSL protocol to provide security for web-based 

services by server/client authentication and secure communication. 

Although SSL protocol presents a technical basis, this web-security 

largely depends on user awareness of security measures as well. 

There are significant number of scientific studies in the literature 

reporting that the count of invalid or self-signed certificate usage in 

today’s Internet can not be overlooked. At the same time, quite a 

number of studies place emphasis on the acquired indifference 

towards certificate warning messages which are popped up by web 

browsers when visiting web pages with invalid or self-signed 

certificates. In this study, with the importance of user’s daily 

practices in developing habits in mind, we studied a modification of 

X.509 certificates in order to reduce the number of false-positive 

certificate-warning pop ups in  order to reduce  gaining faulty 

usage habit of invalid certificates. 

Keywords— X509 certificates; SSL protocol; certificate 

extensions; invalid certificates; certificates and users awareness  

I.  INTRODUCTION  

The internet is a system which allows exchange of 

data among networked computing devices and it has an 

unquestionable role in daily life such as: education, business, 

gaming, military and so on. Most of the companies, regardless 

of the size, handle their process management and services on 

Internet. Even money transactions are being handled online 

between companies and organizations. Since most of the data 

exchange operations is done on public networks, a security 

mechanism is required in order to provide communication 

security and mutual trust between linked devices and systems. 

 

By the development of the Internet technology most 

of the offline systems have been replaced with online systems 

whose data exchange structure commonly relays on web 

services and machine to machine communications. In this 

structure, in order to provide communication confidentiality 

and client/server authentication, SSL (secure socket layer) 

protocol is widely used. By its design, SSL protocol makes 

use of PKI (public key infrastructure) technique which 

establishes cryptographic-key exchange and a trust mechanism 

between two parties. This technique is not fully autonomous 

and user awareness still has a remarkable role on controlling 

and accepting the invalid certificates. In other words, the user 

may break trust mechanism between parties (intentionally or 

unintentionally) and this provides grounds for an attacker to 

reach sensitive data. In this mode of certificate control, user 

awareness has a key role. Some scientific studies on the 

importance of user awareness in web-security are referred in 

following paragraph. 

 

Most of the time, security precautions and tools are 

seen to be time-consuming and unnecessary in information 

systems which implicitly lead employees to overlook to 

security operations. Studies show that, although the 

importance of the security is mentioned by both academicians 

and government authorities, not enough attention is paid. 

There are also some studies supporting that end users weaken 

the security with following line. In the Computer Security 

Institute’s reports [1, 2, 3] web spoofing was reported among 

the most observed violations. Lack of security awareness in 

user behaviors is generally attributed as the rationale for most 

of security breaks. The root causes of this user unawareness 

are stated with the following sentences. However, user 

awareness training was found to be the least significant one 

(given the allocated resources) in real security applications [4]. 

Even if the users are technically aware of the measures that 

should be followed to ensure secure usage, they are still 

subject to misuse. There are researches pointing out that 

technical awareness is not sufficient in providing secure usage, 

and end-user behaviors are not always consistent with their 

beliefs [5, 6]. It is obvious that security awareness should be 

increased to eliminate behavioral security risks. However, this 

is not an easy task due to the limited technical knowledge of 

the users. 

 

In this study, we focused on removing false-positive 

certificate-warning messages which eventually provoke 

indifference towards themselves. For this purpose, we suggest 

a modified browser action on invalid and self-signed 

certificates by making use of certificate-extensions field in 

X.509 digital certificate structure. Proposed modification and 

certificate-extension usage is backward compatible with 

current web browsers as well. This study and reported 

implementation details are presented as a proof of concept. In 

other words, this study demonstrates the feasibility and 

applicability of the proposed usage in SSL web services. 
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In following section, an outline of background and related 

studies in the literature are given. Technical and 

implementation details for the proposed structure are 

explained in section three. Finally, advantages, drawbacks and 

constraints in proposed usage are reported in the conclusions. 

II. BACKGROUND AND RELATED WORK 

In SSL protocol, X.509 certificates stand for data structures, 

given in Figure 1, which binds required public key to the 

related subject for the key exchange mechanism. The binding 

is provided by having a trusted CA digitally sign each 

certificate [7]. These certificates are used at the beginning of 

the handshake process for peer authentication and 

communication encryption. In the SSL handshake process, the 

client receives an SSL certificate from the server. After this 

operation, the client counts on its trust anchors to verify the 

certificate [8]. Depending on the validity of the certificate, the  

handshake proceeds or terminates. Although this X.509 

certificates and SSL protocol aim to prevent security breaches, 

there are still risks to be concerned. Following lines 

summarize academic researchers related to these risks. 

 

 
 

Figure 1. X509 Certificate Structure 

 

As it was indicated in security reports and surveys, 

phishing and web-spoofing are still among the most observed 

security breaches [9]. To prevent this kind of security issues 

and provide a better level of security, (SSL) is developed. 

Secure Sockets Layer (SSL) is a protocol used for verifying 

identification of a website and securing the communication 

between peers [10]. Although SSL is provided as an 

automated mechanism, it is not fully automated in case of 

invalid certificates. In such a case, the user is expected to 

decide on whether to trust an invalid certificate or not by 

checking a technical warning message displayed. Most of the 

studies agree on that users take no precautions against 

information security attacks, even basic ones. Similarly, 

researchers emphasize that users are oblivious to security cues, 

ignore certificate error/warnings and cannot tell legitimate 

web-sites from phishing imitations [11].  

 

Besides user behaviors on security precautions, 

warning/error messages and their effectiveness is also studied 

to provide more reliable communication. In a phishing 

experiment conducted by Dhamija et al. [12] it is stated that 

most of the users were tricked by phishing due to the 

incompetent of the security icons and insufficient knowledge 

of the users about the indicators [13]. Additionally, Microsoft 

researchers spotting on using different icons and texts on 

warning messages considerably effect on users’ risk 

perspicacity [14]. On the other hand, as Microsoft researcher 

Mr. Harley summarized, we can’t complain about users’ 

limited attention to SSL certificates due to false-positive 

warning/error messages caused by invalid certificates [15]. 

However, it can’t be ignored that SSL warning/error messages 

are considered to be as a part of the website by users because 

they see them at even reliable websites [16]. As, warnings 

science literature suggests, warnings and error messages 

should be used as last option unless we have  an approach to 

reduce possible threat and hazard [17]. 

III. PROPOSED SOLUTION 

When we consider X509 Certificate’s format, it has 

optional “extensions” of which the purpose is given in the 

RFC 3280 section 4.2 as follows: “The extensions defined for 

X.509 v3 certificates provide methods for associating 

additional attributes with users or public keys and for 

managing a certification hierarchy”. Each extension consists 

of an OID (Object Identifier), Criticality and ASN.1 (Abstract 

Syntax Notation One) structured string value. OID represents 

the id of the extension which has ASN.1 structured string 

value and Criticality states how should be the systems 

response if the extension is not recognized by having value 

critical or non-critical. If Criticality field set as critical and 

system does not recognize the extension, certificate must be 

rejected. However, if a system encounters a non-critical 

extension and doesn’t recognize it, still certificate can be 

accepted. These extensions can be categorized in too groups; 

standard and custom extensions. The term standard extension 

states the X.509 v3 defines a widely applicable extension to 

the X.509 v2. On the other hand, there are numerous reasons 

why customization of the extension data is required in some 

cases, for this reason, in X.509 v3, customized data can be 

inserted in the certificate with a registered OID which is called 

custom extension. 

 

 In normal scenario while validating X.509 

certificates, following steps are checked at client side; 

certificate signature-certificate is issued by a certificate 

authority or not-, certificate expiration date, certificate 

revocation status and certificate-browser URL matching. If 

certificate passes all these verification steps, handshake 

process begins and communication starts between peers. 

However, if the given certificate’s validation fails in any of 

steps mentioned above, a warning message with an option is 

displayed to the user to confirm the action to be performed; 

terminate the connection or continue. 
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 As stated in the previous section, displaying such a warning 

message to user implicitly enables him/her to break certificate 

verification. Since most organizations prefer SSL web services 

only for communication confidentiality, but not for peer 

authentication, this mode of operation brings about security 

breaches. 

 

 We suggest freeing from this conflicting status by 

adding a custom extension to certificate which enables 

browsers or client applications to distinguish desired usage 

purpose of the certificates such as; only for encryption of the 

communication or both encryption of the communication and 

peer-authentication. In other words, adding a custom extension 

to the certificate with unique OID and ASN.1 structured value 

brings an opportunity to use certificate only to encrypt the 

communication or provide both encryption of the 

communication and authentication of the peers. By this way, 

certificates, intended to provide encryption only, can be 

interpreted as valid, with an indicator in the browser stating 

that certificate is encryption only, on the client side and 

client’s application would not display any warning message to 

user, since in this case certificate does not need to be issued by 

a trusted certificate authority. Moreover, if a client application 

encounters with an invalid certificate on the https protocol, in 

which the certificates are used both for communication-

encryption and peer authentication, user can be redirected to 

available http protocol by displaying nothing but only an 

informative message to user. Unlikely, if http service is not 

online on the same server, communication should be broken 

by client application with a communication error message 

shown to the user. With this mode of operation, in any way, 

user would not have an option to keep the communication 

while something is wrong in an https connection. In addition 

to this, since the extension’s criticality flag was set to be non-

critical, if a client application doesn’t understand the inserted 

flag, client system should ignore the flag and continue on its 

old procedure, as it is in the current browser operations. These 

properties of certificate extensions fill will backward 

capability with the old client systems and browsers. 

IV. IMPLEMENTATION DETAILS 

As a proof of concept there are two parts to be 

considered; generating X.509 certificate with custom 

extension and handling this certificate on the client side. In 

this implementation, certificate was generated using OpenSSL 

1.0.1j (64 bit). Certificate handling and verification was 

performed using Visual Studio .Net Windows Forms 

Application. 

 As the first part of the study, a X.509 certificate was 

created with custom extension in it. To add custom extension 

to certificate using OpenSSL, openssl.cfg file modified with 

desired extension by writing them below to [v3_req] tag. In 

this experimental study, the code below was added where 

“1.2.3.412” stands for OID of the extension which should be 

registered by a formal request from authorities such as:IANA 

(Internet Assigned Numbers Authority) or ISO Name 

Registration Authority. By default, extension criticality is set 

to “non-critical”. When critical extension is needed, the 

reserved word “critical” must be added to extension. In the 

given lines of code, “BOOLEAN” represents variable type and 

“ASN1” represents variable’s notation “ASN1”. 

 

1.2.3.412=ASN1:BOOLEAN:TRUE //for default non-critical 

extension declaration 

1.2.3.412=critical,ASN1:BOOLEAN:TRUE //for critical 

extension declaration 

 According to the openssl.cfg file, sample certificate 

was created with desired non-critical custom extensions. The 

command line command to create certificate by Open-SSL is 

given below: 

openssl.exe  x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey 

server.key -out server.crt -extensions v3_req -extfile 

openssl.cfg 

 

On the second part of the implementation, a Https 

server was set up on a Windows 7 64 bit computer. In this 

server, generated X.509 certificate, which contains custom 

extension, was used in SSL protocol. On the client application, 

while validating the certificate, inserted custom extension OID 

was searched and checked. If it was set to be encryption only, 

browser brought the content without showing any 

error/warning message to the user. On the other hand, if 

browser encounters an invalid certificate where specified OID 

was set to be both encryption and authentication, current https 

connection was broken and user was redirected to available 

http version of the application with displayed an informative 

message to user. Flow diagram of suggested control is given in 

the Figure 2. 

 

 
 

Figure 2. Suggested Control Flow Diagram 
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V. CONCLUSION 

Indisputably, Internet plays a significant role in all 

daily activities such as; education, politics, health and trade 

where security is one of the biggest concern to protect 

sensitive data or privacy. In order to increase security, X.509 

certificate based PKI was introduced and being used to 

provide communication encryption and client/server 

authentication in SSL-web services. However this technique is 

not fully automated and in some cases user awareness and 

actions still have important role. When a system encounters an 

invalid certificate, displays a warning message and asks user 

to continue or terminate by breaking the autonomous control 

chain of certificate verification. With the high number of non-

conforming certificates in SSL-web services on the Internet, 

users develop indifference towards certificate warning 

messages and assume keeping the connection on brings in no 

security risk at all. 

 

In this study, we modified the X.509 certificate and 

added custom extension to bring better automation to 

certificate control operation. With this proposed mechanism, 

warning message no longer will be displayed to user. 

Moreover, if a system encounters with an invalid certificate, 

https connection will be broken and user will be redirected to 

http protocol of the service if it is available. By this way, 

automation in certificate based SSL service will be increased. 

Moreover, option of keeping an https connection while the 

certificate is invalid will never be available to the user; hence 

possible security risks which would stem from lack of user 

awareness of carelessness will be avoided. Although we 

propose a certificate extension and revised browser behavior, 

with the intention to reduce user interaction in establishing the 

security in SSL web communication, this mode of a 

configuration will bring in new security risks as well. For 

instance, a man-in-the-middle attack with a self-signed 

certificate could intrude in a server-side authenticated SSL 

communication by establishing an authenticated connection 

with server-side while having a self-signed (encryption-only) 

connection with the client-host. We are now having researches 

on if any technical solution which could prevent or detect this 

attack is possible or not. 

 

After this technical proof of concept and prescience, 

as a future work, we are planning to focus on removing the 

mentioned drawback in the suggested configuration and 

proving influence of this approach on users where we can 

analyze and compare certificate usage habits in both current 

implementation and proposed implementation in this paper. 
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Abstract—Distributed Denial of Service (DDoS) attacks keep 

their threatening power over the Internet world. The attackers 

focus on application levels and they are able to attack with higher 

bandwidths. It is important to know the nature of Distributed 

Denial of Service attacks to develop new prevention techniques. 

As in the other fields of security, it is an important subject to 

develop proactive prevention methods. This paper cover the 

recently published prevention methods. In addition, it focuses on 

the new era that is the cloud systems and how they are protected 

against DDoS attacks. 

Keywords— DoS; DDoS; DDoS attacks; DDoS prevention; 

cloud security 

I.  INTRODUCTION 

Denial of Service (DoS) attacks are service mitigation 
attacks that aim to interrupt the communication between a 
machine and the user [1]. Starting from late eighties, DoS tools 
became easy to use to perform attacks that resulted an increase 
in DoS attacks, especially at the early 2000s. By flooding the 
target, it is aimed to consume computational resources such as 
CPU, RAM or bandwidth. The result is unavailability at the 
services [2]. Nowadays, DoS attacks are being used for 
distributed mitigation that is called Distributed DoS (DDoS) 
attacks. The aim is still the same, disrupting the legitimate user. 
Enormous amount of packet floods make the services 
unavailable for legitimate users [3].  

One of the first DDoS attacks is detected as ping floods in 
1989; ping.c source code lets the users to use the -f (flood) 
parameter [4]. It was in February 2000, 15 year old 
“Mafiaboy”, Michael Calce launched DDoS attacks on 
multiple sites, including Yahoo, Fifa, Amazon, eBay and CNN 
[5, 6]. Attack volumes are increased with the increase at the 
speed of the Internet. In 2001, it is started to be seen as Gbps 
attacks; a 3 Gbps attack is occurred to Efnet [4]. The scope of 
DDoS attack is expanded to root DNS servers, 13 of them, are 
subjected to serious DDoS attack. It is reported that the type of 
the attack was “Smurf” and the volume of the attack was 900 
Mbps [6]. In 2005, attackers realized that DDoS attacks can be 
used as a money source for them. Jaxx.de which is a Hamburg 
based gambling site was forced to pay 40,000 euros for 
stopping an ongoing DDoS on the site [4]. In 2008, 

Anonymous group appeared in the DDoS scene with its 
hactivist move against the Scientologists for their try to remove 
a Tom Cruise video from Youtube. Anonymous group used 
LOIC, which is an open source tool, to take down some 
popular web sites. While approaching to 2010, the motivation 
behind the DDoS attacks is changed from money to political 
events and ideological issues. Wikileaks encountered with a 
serious attack. Stuxnet worm is detected in June 2010, which 
brings the cyber terrorism to the front. After 2012, it is started 
to be observed custom tools and application level attacks. 
Banks in the U.S, like Izz ad-Din al-Qassam, are affected by 
DDoS attacks. At the end of the 2013, it is recorded that two 
cyber-attacks are exceeded the 150 Gbps barrier [5]. In 2014, 
111 attacks over 100 Gbps occurred [4]. 

Nowadays, botnets or zombie machines are becoming the 
new threats. These are infected distributed machines 
communicating via master servers or distributedly, using 
protocols like Internet Relay Chat (IRC), Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP), Instant Messaging (IM) or Peer to Peer 
(P2P), for attacking a target. Besides DDoS attacks, botnets are 
also used for spamming, malwares, espionage and hosting 
malicious applications & activities. Botnets still remain as a 
large-scale problem of the Internet [7]. As stated in [8], the 
main problem with DDoS is its distributed structure. There are 
many zombie machines geographically distributed and even 
their attack is small, the overall attack becomes a huge one. 
The second problem is the spoofed IPs that they use. 

Below is a recent screenshot from the digitalattackmap.com 
site that displays the world wide DDoS attacks. The web site 
displays the real-time attacks collected with the collaboration 
of Google and Arbour Networks. The attacks can be from one 
country to another or inside the country. There are also attacks 
with unknown destination or sources. The volume of the 
attacks vary from 1Gbps to 25 Gbps. Some attacks are TCP 
connection attacks aiming to consume the connection pool at 
infrastructure devices like load-balancers, firewalls and 
application server. Some are volumentric attacks that aim to 
consume bandwidth. Some can be seen as application level 
attacks that are targeting application servers with even low 
traffic rate. 
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Fig. 1   Digital Attack Map 

In section 2, attack types are explained. Section 3 is about 
the prevention methods. Section 4 details the attacks on cloud 
systems, and the last section is the conclusion. 

II. DDOS ATTACK TYPES 

According to the security reports [10], recent DDoS attacks 
target DNS and web applications. Layer 3 & 4 attacks cover 
nearly 75% of the attacks. More than half of them are SYN 
flood and HTTP Get attacks [11]. Akamai report supports the 
increase of the attacks to the web applications; it is stated as 
there is a significant increase at the attacks targeting port 80 
and 443 [9]. Since the tendency at the DDoS attacks are floods, 
DNS and web applications, we analyze the attack types related 
to them. 

A. Network/transport-level Flood Attacks 

Flood attacks are categorized into two main categories as 
network/transport-level and application level attacks [12]. And 
also, network attacks are divided into four categories. 

1. First one covers the spoofed and non-spoofed attacks, 
like UDP, ICMP and DNS floods. Since UDP is sessionless, 
UDP flooding aims flooding random ports of the remote host 
with numerous UDP packets. As a result of this attack, the host 
repeatedly checks for the application listening on that port and 
replies with ICMP Destination Unreachable. The attack 
consumes the host resources and may result in inaccessibility 
[13]. ICMP attacks act like UDP flooding by sending ICMP 
Echo Request (ping) packets as fast as possible; they are aimed 
to consume both inbound and outbound traffic. 

2. Second type of network attacks is the usage of the 
protocol weaknesses that is basically TCP stack attacks like 
TCP SYN flood, TCP SYN-ACK, RST/FIN flood, etc. attacks. 
At the TCP SYN-ACK attack, the aim is to fill the target’s 
backlog queue. When a SYN packet is received, a SYN-ACK 
is responded from the target side. Until SYN-ACK packet is 
responded by the client side, a half open connection is alive for 
75 seconds. For half open connections, operating system 
maintains a backlog queue. When the attacker spoofed the IP 
address and starts sending SYN packets, there won’t be SYN 
ACK responses for the real sender to complete the three way 
hand shake with ACK packet. This type of attack will cause the 
backlog queue to fill and new connection requests will be 
dropped [14]. 

3. Third one covers the smurf and fragle attacks that are 
using the answers of the protocol (e.g. ICMP) requests sent to 
the victim from different machines and causing the victim’s 
resources consumed. 

4. The last one works like smurf attacks, but uses the power 
of the returned answer’s size. They are known as amplification 
attacks and generated by using small requests, but the resulting 
responses are big. 

B. Application-level Flood Attacks 

DNS and WEB attacks are application level attacks. They 
are generally amplification attacks or flood attacks. More 
details are covered under the related title. 

1) DNS Attacks: Main problem with DNS is its use of 

UDP packets that pioneers extreme vulnerability to spoofing. 

DNS queries and responses use UDP packets that validate the 

source address [15]. Recursive name servers are used with the 

spoofed IP addresses to generate high volume responses to 

several networks, e.g. a 50 bytes request leads to 500 bytes 

response. This attack causes exhaustion both at the DNS 

server and victim side. The outbound bandwidth of the 

amplifying DNS server and the inbound bandwidth of the 

victim server are consumed. Amplification gives an attacker 

the power to consume a victim’s bandwidth even the victim’s 

bandwidth is 10 times bigger than the attacker’s bandwidth 

[15]. It is reported that 10Gbps attack is generated by using 

140,000 exploited name servers [16]. An amplification factor 

(AF) is defined as: 

 AF = size of (response) / size of (request)  (1) 

It is stated that the more AF, the more bandwidth and 
resource consumption at the target side. The attacker sends a 
query for valid record to a recursive name server with a 
spoofed IP address that belongs to the attacked network. The 
response is sent to the target network from the intermediate 
name server. Repeating the process with some amount of other 
recursive name servers, will cause the resource consumption. 

2) Web Attacks: Web attacks are either HTTP GET/POST 
attack types or slow request/response attacks. HTTP GET 
flood attacks are hard to detect via Intrusion Detection System 
(IDS), since the IDS works on packet signatures. A bandwidth 
controller is required against HTTP GET attacks [17]. With 
the HTTP GET/POST attacks, large volume of valid requests 
is generated towards the victim’s web server. They work on a 
non-spoofed basis. This attack type has some variations like 
sending multiple requests within a single HTTP session and 
creating multiple requests by a single packet in a single 
session. 

One of the well-known types of the slow attacks is 
Slowloris attack. The aim is to send partial HTTP requests by 
sending subsequent headers at regular intervals for keeping the 
sockets from closing. Similar to Slowloris, HTTP 
fragmentation attack is used for holding up the HTTP 
connection for a long time. Then the attacker starts sending 
small HTTP traffic to the server in small fragments as slowly 
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as possible causing the server to wait for data. Similar to 
HTTP GET attack, slow post attack occurs when the attacker 
sends a complete HTTP header including “content-length”, 
but the real data is sent as slow as possible for posting. 

III. PREVENTION METHODS 

Prevention methods have been published so far with 
different perspectives. Classification methods are given in 
papers like [18] and [19]. In [18], prevention is categorized as 
the activity deployed or the location of deployment. Activity 
deployment category includes the actions that are taken 
against DDoS attacks. It also includes intrusion prevention 
techniques like disabling unused services, applying security 
patches to the host machines and changing the victim’s IP 
addresses. Intrusion detection systems like anomaly or misuse 
detection systems are also in this category. The location of the 
DDoS prevention mechanism can be either close to the 
victim’s network or to the attacker’s side or an inter-mediate 
solution. Work [19] mentioned about general techniques that 
can be applied commonly. These include, disabling unused 
services and IP broadcasting, installing the latest security 
patches as in [18], defining firewall rules and using an IP pool 
to dynamically switch the server IP addresses. Another 
approach is presented in [12]. According to this paper, DDoS 
prevention methods can be classified into two categories as 
classification based on the deployment location and based on 
the point of time when DDoS defense mechanism will react. 

 

A. Source-based Mechanisms 

Source-based mechanisms are deployed as much close as 
possible to the attacker side. Edge routers at the source local 
network or the access routers, connecting sources' edge 
routers, of an Autonomous System (AS) are the deployment 
points. 

One of the deployment locations of DDoS defense 
mechanism is the source that is known as the attacker. The 
closer the defense mechanism to the source, the more efficient 
defense is applied. One defense mechanism at the edge routers 
is defined as Network Egress and Ingress Filtering (NEIF) that 
is applied by ISPs to the edge routers. The aim is to protect 
against the attacks from spoofed IP addresses and also prohibit 
their own network from participating DDoS attacks [20]. 
Although ingress filtering reduces DDoS attacks due to IP 
spoofing, it does not provide a solution to the usage of the 
spoofed legitimate addresses. IP ranges that are used as legal 
ones will not be filtered. On the other hand, egress filtering is 
an outbound filtering that is restricting only the defined IP 
addresses reaching to the outside network. The side effect of 
the egress filtering is the waste of resources. Related works 
with NEIF can be divided into two, either traffic aggregate 
(MULTOPS [22] and ACC-Pushback [21]) or individual flow 
based (D-WARD [23] and RED-PD [20]). 

MULTOPS assumes that there is a proportion between 
incoming and outgoing traffic. A significant difference 
between coming and leaving traffic means that there is an 
attack going on. MULTOPS uses dynamic tree structure to 
keep packet rates and IP addresses which makes it vulnerable 

to memory consumption. At cooperative pushback 
mechanism, congested router asks its neighbors to rate-limit 
the traffic that depends on the idea that, the neighbors sending 
the traffic are more likely to be carrying the attack traffic. 

D-WARD is a source-end defense mechanism. It is 
installed at the exit router of the end network and monitors 
inbound and outbound traffic. A profiling of the traffic is done 
periodically and attacks are defined by the flow models. D-
WARD reacts the attacks by rate limiting the outgoing traffic 
to the victim. Since the profiling requires CPU power, it also 
consumes memory space. Attackers may behave like in the 
normal profiled flow attributes to skip D-WARD protection. 
RED-PD uses the packet drop history at the router. Because of 
the congestion, the dropped packets belonging to the flows are 
assumed to be the high-bandwidth ones and are dropped. 

Another rate-limiter solution is MANAnet Reverse 
Firewall [25]. It works like traditional firewall, but the 
direction of the prevention is from inside to the outside world. 
It stops DDoS attacks between the networks it separates. The 
aim is to stop zombie machines attacking around. The reverse 
firewall requires manual guidance, so the configuration cannot 
be changed at runtime dynamically. 

 

B. Destination-based Mechanisms 

Another deployment location is the destination that is 
known as the victim. At this method, detection and prevention 
are done at the victim’s side. One of the methods is IP 
tracebacking [26]. IP tracebacking is used to detect IP 
spoofing where source IP validation is required. Either packet 
marking or link testing is used. Packet marking relies on the 
routers on the way to the victim to mark the packets with their 
identities, so that victim can identify the source [27]. Link 
testing generally starts from the router close to the victim and 
iteratively tests the upstream router until the source is reached. 
Traceback methods have serious problems. One of them is 
guaranteeing the number of routers that will contribute to the 
tracebacking. Second, most of the traceback functionality 
requires heavy computational power, network or management 
overheads [28]. 

History-based IP filtering relies on the IP address database 
(IAD). This database is generated by looking at the most 
frequent IP addresses appeared at the target side. During a 
DDoS attack, only the IP addresses in the source IP database 
are accepted. Since it is not required to work on the whole 
Internet, it is robust. On the other hand, if the attacker learns 
any IP address that belongs to the previous connections and 
also in the IAD, then it will be ineffective [29]. 

Instead of source IP database, another idea is also keeping 
the hops of the source IP addresses. This filtering technique is 
named as hop based IP filtering [30]. When an attack is 
alarmed, the IPs and their hops are fetched to detect the 
spoofed IP addresses. As with the history based method, hops 
can be copied with the valid IP addresses in the database that 
will cause a legitimate connection from an attacker. 

Instead of keeping the database at the target side, Path 
Identifier (PI) suggests to mark the packets with the same 
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fingerprint. According to the PI approach, each packet 
travelling the same path has the same identifier. Because of 
the limited space on the packets for identification, same path 
identification may represent different paths [31]. 

SYN floods are another threat for the victim side. They can 
be prevented via SYN Cookie usage. It is one of the 
techniques for SYN flood attacks. It is a technique to 
reconstruct the three way handshake between client and server 
when the appropriate ACK is returned. The server avoids 
dropping connections when the SYN queue fills up. The 
server keeps sending back SYN + ACK responses to the client 
and discard the SYN entry. When the appropriate ACK 
receives, the server is able to reconstruct the SYN queue entry. 

C. Defence Mechanisms Against Application-level Attacks 

Except from deployment location of the prevention, 
another important category includes the application level 
DDoS attack preventions. One of the most attacked targets is 
DNS. To prevent DNS amplification attacks, DNS 
Amplification Attacks Detector (DAAD) is proposed. DAAD 
processes captured network traffic on-the-fly by using Iptraf 
tool and saves it to the database. The DNS messages are 
categorized as request and response. For every response, a 
request is looked for at the database. If none found, it is 
marked as suspicious. When the suspicious number exceeds a 
threshold, an alarm is created [32]. For HTTP attacks, rate 
limiting is proposed. DDoS Shield uses statistical approach to 
detect suspicious sessions. According to the suspicion 
assignment, DDoS-resilient scheduler applies rate limiting 
[33]. Instead of using statistical methods, anomaly based 
approach is applied for HTTP attacks also. Semi-markov 
model is used with the entropy of the document to detect 
application layer attacks [34]. Another approach is to monitor 
user behavior to determine whether he is malicious or not. 
User’s features like request volume, instant and long-term 
behaviors are monitored. For different behaved users, Defense 
to resist against Tilt-DDoS attacks, denoted as DAT, provide 
differentiated services to them [35]. 

IV. ATTACKS ON CLOUD SYSTEMS 

With the rapid development of the cloud builders and their 
open structure, commercial firms are getting into cloud 
business and serving on the cloud platform for their 
customers. Redhat, Dell, HP, Intel, Paypal and many others 
are starting to develop their own cloud structures. They are 
also contributing to the development of the open source cloud 
tools like OpenStack or Cloudstack. With the increase of the 
investments at the cloud services, it is expected that the usage 
of cloud systems will also increase. 

Cloud systems are in the scope of attackers while the big 
investors like Google, eBay, Amazon and IBM are publishing 
their services on the cloud. Google announced its Compute 
Platform, eBay joined the cloud environment by cooperating 
with Microsoft for its Azure platform and at the same time 
started to deploy OpenStack for research and development. 
Amazon is known with its Compute Cloud (EC2) platform and 
IBM has been serving its own cloud solution. Not only 
attackers, but also customers of these firms are under attack 

with the rented professionals who use the system’s 
vulnerabilities to take down the cloud systems. A sample case 
occurred for Bitbucket.com where they keep their systems in 
EC2 [36]. 

Research on DDoS attacks and defense mechanisms in the 
cloud are at the early stages [37]. The cloud security covers 
many aspects like attack mitigation techniques against DDoS 
[38], economical DDoS attacks in the cloud [39], DDoS 
defense as cloud service [40] and security architecture against 
DDoS attacks [41]. 

One of the proposed mitigation techniques is using swarm 
network. Transparent and Intelligent Fast-Flux Swarm 
Network is DDoS prevention technique that is using 
Intelligent Water Drop (IWD) mechanism. Fast-Flux Swarm 
network is built onto fast-flux domain name servers and 
decentralized swarm nodes. A fast-flux service is used to 
provide multiple IP addresses to the attacker. IWD algorithm 
is used to determine the nodes that will relay messages 
between the client and the server. In traditional approach, 
requests are routed from client to the server through routers. In 
the swarm network approach, a layer is added that all 
incoming traffic will be registered to the swarm and forwarded 
to the server. The response will be sent back to the swarm 
which will be forwarded to the client at the end [38]. Since 
there is no obvious bottleneck at the network, it is hard for the 
attacker to take down the network. There are some limitations 
though. Each connection is bound to a particular route for a 
particular client and server at the swarm network. It does not 
allow SSL connections and fast changes that result in inactive 
name servers [42]. 

Another prevention method is announced as a network 
method and as a transparent solution that is Cloud Based 
Attack Defense (CLAD). All traffic that is routed to the 
protected server is forwarded to at least one CLAD entry 
point. Network layer attack defense is applied at the entry 
point to the CLAD. By using firewall techniques, unwanted or 
malicious packets are dropped. Admission control is also 
applied to limit the concurrent connections to the same server. 
The number of the concurrent connections can be varying 
depending on the load of the protected server. Authentication 
is also proposed to distinguish legitimate clients from 
malicious ones. A new challenging model is suggested for the 
improper charge of the malicious traffic instead of the 
maximum quota definition by the cloud service provider. To 
prevent the client from consuming resources, a congestion 
control mechanism is also added to the CLAD system [40]. 
CLAD focuses on HTTP traffic. 

Although there are tools like Agobot, Mstream and Trinoo, 
most attackers are using less complicated tools for Extensible 
Markup Language (XML)-based Denial of Service (X-DoS) 
and HTTP-based Denial of Service (H-DoS) attacks because 
of their simple implementation [43]. For protecting H-DoS 
and X-DoS attacks, Service-oriented traceback architecture 
(SOTA) and Cloud TraceBack (CTB) are proposed [44]. 
SOTA is a web security service application that applies a 
Service-Oriented Architecture (SOA) approach to traceback 
methodology. It is used for identifying forged messages and 
used for protecting against X-DoS. CTB is placed at the edge 
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router and all service requests are first sent to it for marking. 
In the attack situation, the client requests a web site from 
CTB, which is forwarded to the requested server. The attack 
client will then create a Simple Object Access Protocol 
(SOAP) request which will be answered by SOTA and a mark 
will be added within the header. This marked message is sent 
to the server where it is asked for extracting the mark to the 
client side which is used for filtering out the attack traffic [44]. 

As a defense strategy, IDS is also suggested for cloud 
environments. They are good for analyzing the actions of the 
attacker for the known signature types like smurf, SYN or 
other attack types. They work signature based and good for 
misuse detection, but for abnormal traffic and new type of 
attacks, they should not be preferred. One proposed method is 
to deploy the IDSes on each host machine. Snort is used as the 
IDS on each Virtual Machine (VM) and the collected data is 
analyzed by using Dempster-Shafer Theory (DST) [45]. It is 
an extension of Bayesian model that is a powerful method in 
statistical inference, diagnostics, risk analysis and decision 
analysis. The proposed work states that IDS data can be used 
to detect DDoS attacks. 

Another Snort related work proposed as a distributed 
establishment is named as Firecol [29]. Firecol is a 
collaborative system that works on ISP level. A virtual ring is 
created between the ISPs when the attack is high. Although 
the system is based on Snort, it is proposed to extend the Snort 
rules to prevent other types of DDoS attacks. 

IDS approach can be applied for known flood attack types 
like SYN. For spoofed attacks, spoofed IP detection 
techniques like Hop-Count Filtering (HCF) and IP-to-hop-
count (IP2HC) are proposed. The HCF counts the number of 
hops depending on the value of Time to Live (TTL) [46]. 
Another version of HCF is IP2HC which creates a hash table 
between the source IP addresses and stores hop count of each 
IP address. Stored hop is determined from TTL value marked 
by checking the SYN flag status, the packet is marked as 
suspicious or not [47]. 

Detection methods can be combined with prevention 
methods to build a more powerful protection. In [48], DDoS 
detection using flow patterns are combined with the layered 
firewall structure to prevent DDoS attacks. It is proposed that 
by looking at the flow attributes (e.g. average number of flows 
per packets) coming from the router, some flooding attacks 
can be detected, also by using the IP and port information of 
these flows, a firewall can be used to filter the traffic. 

V. CONCLUSION 

While the signature based detection and prevention 
methods increase, there are also anomaly based approaches. 
For zero-day attacks, anomaly based preventions are 
supported with machine learning techniques. Both machine 
learning and data mining techniques have future study areas in 
the cloud computing. Especially at the botnet detection and 
prevention, data mining techniques are seemed to be a 
potential working area. By combining them with source based, 
destination based or web based preventions, hybrid methods 
can be more effective when also combined with the scaling 
functionality of the cloud itself. 

Scaling property is one of the popular side at the cloud 
environments that can be used for DDoS prevention. By 
continuously increase the sources that are either at the traffic 
entries or at the routing side, the number of the preventers are 
increased. Since the data at the DDoS traffic is huge, 
distributed computing can be used to understand the attack 
sources. After the detection of the DDoS, dynamic resources 
can be created according the techniques chosen above. 

As a future work, routing algorithms, dynamic resource 
creation and their usages are planned to be studied. 
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Özet—Bu çalışmada büyük ağ yapılarına sahip kurumsal 

yapılarda siber güvenlik tehlikelerine karşı alınacak önlemlerin 

nasıl olması gerektiğinden bahsedilmektedir. Kurumsal yapı 

içerisinde kullanıcı cihazları, kenar anahtarlama cihazları, 

omurga anahtarlama cihazları, kurumsal güvenlik duvarı ve 

saldırı tespit ve engelleme sistemi olmak üzere beş ana yapıda 

alınacak olan güvenlik önlemlerinin ağın işleyişine yapacağı katkı 

ortaya koyulmaktadır. Katmanlı bir yapıda alınan güvenlik 

önemleri ile güvenlik zafiyetinin oluştuğu katmanda bu 

problemin ortadan kaldırılarak üst katmana problem 

taşınmadan durdurulabilmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. 

Kurumsal bir ağda güvenlik politikalarının nasıl olması 

gerektiğine dair fikir oluşması amaçlanmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler—Ağ güvenliği; bilgi güvenliği; güvenlik 

duvarı; saldırı tespit ve engelleme sistemleri 

 
Abstract— In this study actions to be taken against cyber 

security threats for large corporate structures has big network 

structure is mentioned. User devices within the corporate 

structure, side switching devices, backbone switching devices, 

enterprise firewalls and intrusion detection and prevention 

systems including security measures, which will be five main 

structure will contribute to the functioning of the network are 

highlighted. Just received a similar structure to the onion rings 

importance of eliminating security weaknesses in the ring can 

stop problem from moving to the top layer is focused. 

Keywords— network security; data security; firewall; IDS/IPS 

I.  GIRIŞ 

Kurumsal ağ, bir kurumun faaliyetleri ile üretilen ya da 
kurumun dış dünya ile yaptığı çalışmalar sonucu elde ettiği her 
türlü bilginin bir yerden başka bir yere iletilip kullanıcıların 
hizmetine sunulmasını sağlayan, kablolar ve ağ cihazlarını 
kapsayan karmaşık yapılardır [1]. Kısa süreli internet 
kesintilerinin bile hem maddi hem de önemli bilgi kaybına yol 
açabileceği gerçeğinden yola çıkılarak özellikle büyük 
kurumların ağ alt yapılarına internet üzerinden gelebilecek 
saldırılara karşı önlem alması bu saldırıları tespit etmesi ve 

engellemesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Şekil 1’de genel 
olarak kurumsal ağlarda kullanılan topoloji gösterilmektedir. 

Internet

Yönlendirici

Güvenlik Duvarı

Omurga Switch

IDS/IPS Sistemi

Kenar Switch

Ağ Kullanıcıları

DMZ Bölgesi 
Sunucuları

 
Şekil 1. Kurumsal Ağlar İçin Genel Ağ Topolojisi 

 

Son zamanlarda yapılan bilişim pazarı analizlerinde bilgi 

teknoloji pazarının ulaştığı değer olarak milyarlarca ABD 

dolarından bahsedilmektedir[2].  Türkiye Cumhuriyeti bu 

kadar yüksek hacimli bir pazarda bilginin güvenliğinin 

sağlanmasının ve korunmasının zorunlu olduğunun farkında 

olarak Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planını, 20 Haziran 

2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 

sokmuştur [3].  
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Kurumsal ağda bulunan kullanıcının kendi bilgisayarında 

alacağı güvenlik önlemler kadar kullanıcı bilgisayarının bağlı 

olduğu kenar anahtarlama cihazlarında, kenar anahtarlama 

cihazlarının bağlı olduğu omurga anahtarlama cihazlarında ve 

ağ içerisinde kullanılan mevcut ağ cihazlarında güvenlik 

önlemini istenilen şartlara uygun olacak şekilde uygulamak 

son derece önemlidir. Aynı zamanda kurumsal ağlar için 

güvenlik duvarının bulunması, saldırı tespit ve engelleme 

sistemlerinin devreye sokulması ve uygun şekilde 

yapılandırılmaları ağın genel güvenliği için zorunlu bir hale 

gelmiştir.  

 

Özellikle üniversiteler, devlet kurumları, kullanıcı sayısı 

yüksek özel şirketler gibi büyük ağ yapılarına sahip olan 

kurumların ağ güvenliğini sağlamaları için alacakları güvenlik 

önlemlerini 5 grupta toplamak mümkündür. Şekil-2’ de 

katmanlı yapı olarak adlandırabileceğimiz güvenliğin 

sağlanacağı konumlar gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 2. Katmanlı güvenlik yapısı. 

 

 Şekil 2’de verilen katmanlarla gösterilen numaralara 

ait güvenlik konumları şu şekildedir: 

 

1. Kullanıcının, ağa bağlı olan cihazında yapması gereken 

güvenlik önlemleri 

2. Kullanıcı cihazlarının bağlı olduğu kenar anahtarlama 

cihazlarında alınacak güvenlik önlemleri 

3. Kenar anahtarlama cihazlarının bağlı olduğu omurga 

anahtarlama cihazında alınması gereken güvenlik 

önlemleri 

4. Ağda bulunan güvenlik duvarı üzerinde alınacak 

güvenlik önlemleri 

5. Saldırı tespit ve engelleme sisteminde alınacak güvenlik 

önlemleri 

II. KURUMSAL AĞLAR IÇIN GÜVENLIK ÖNLEMLERI 

A. Kurumsal Kullanıcının Alması Gereken Güvenlik 

Önlemleri 

Kurumsal firmaların ağlarına dâhil olan cihazlarını 
kullanarak ağ ve internet hizmeti alan kullanıcıların 
kullandıkları cihazlarda yapmaları gereken bazı güvenlik 
önlemleri bulunmaktadır. Kullanıcının kullandığı cihaz mevcut 
ağı kullanabilecek bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi tüm 
cihazların üzerinde alacağı güvenlik önlemi herhangi bir kişisel 
problemden kaynaklı ağın işleyişine engel olabilecek bir 
problemi ortadan kaldırabilecektir. 

Kullanıcı bilgisayarında öncelikli olarak bir güvenlik 
duvarının bulunması önemlidir. Güvenlik duvarı, kurulu 
olduğu cihaz ile bağlı olduğu ağ arasında gelen ve giden ağ 
trafiğini kontrol ederek kurulu cihaza yetkisiz ya da istenmeyen 
kişilerin çeşitli yollarla erişimlerinin engellenmesine yarayan 
yazılım veya donanımdır [4]. Kullanıcı tarafından 
yapılandırılmış güvenlik duvarı yazılımı, içerisinde çeşitli 
politikalar kullanılarak istenilen erişimlere izin verilebilir ya da 
engellenebilir. Bu erişimler hem ağdan bilgisayara hem de 
bilgisayardan ağa doğru iki yönlü ayarlanabilir. Bu şekilde 
güvenlik duvarı kötü amaçlı yazılımların ya da bilgisayar 
korsanlarının bilgisayara saldırıda bulunmasını önlemeye 
yardımcı olabilir [5]. 

Güvenlik duvarı yazılımının dışında kullanıcı 
bilgisayarında kötücül yazılımlardan korunabilmek amacıyla 
da önlem alınmalıdır. Kötü amaçlı yazılım, bilgisayar 
sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları 
rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazılımlara genel 
olarak verilen isimdir. Kirli yazılım olarak da ifade 
edilebilmekte ve betik dilleri ile kolayca yazılabilmektedir  [6]. 
Yaygın olarak görülen kötücül yazılımlar: virüs, solucan, 
trojan, olta atma sayfaları, casus yazılımlar, klavye dinleme 
sistemleri, arka kapı açma olarak bahsedilebilir [7]. Kötücül 
yazılımlardan korunmak için öncelikle yapılması gereken ilk iş 
ağa bağlı kullanılan istemcinin üzerindeki işletim sisteminin ve 
üzerinde yüklü olan yazılımların en güncel haliyle 
kullanılmasıdır. İkinci olarak yapılması gereken kullanıcı 
cihazlarında güncel olarak kullanılması gereken bir virüs 
koruma yazılımının yüklenmesidir. Kötücül yazılımlardan 
korunmak için yapılması gerekenlerden birisi de internet 
bağlantılarına ve elektronik posta eklerine tıklayıp açmadan 
önce dikkatli davranmaktır. Kötücül yazılımlardan 
korunabilmek için, bilgisayar sistemlerinde yapılan dosya 
paylaşımlarına dikkat etmek, bilgisayarı gerekli değilse 
yönetici kullanıcısı ile çalıştırmamak, kullanıcı şifrelerini 
tahmin edilemeyecek karakterlerden seçmek,  bilgisayara harici 
olarak takılan cihazları kontrol etmek, bilgisayarda 
kullanılmayan kullanıcıları kaldırmak, belirli aralıklarla 
bilgisayarda tutulan günlük dosyalarını incelemek, sosyal 
paylaşım sitelerine kişisel bilgileri belirtmemek, bilgisayarın 
açılışına parola koymak dikkat edilmesi önemli olan 
hususlardır.. 

B. Kenar Anahtarlama Cihazlarında Alınması Gereken 

Güvenlik Önlemleri 

Kurumsal kullanıcıların ağa bağlı olduğu kenar anahtarlama 
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cihazları üzerinde alınacak olan güvenlik önlemleri ile kenar 

anahtarlama cihazında problemli bir durum oluşması halinde 

tüm ağın bu durumdan etkilenmesi yerine kenar anahtara bağlı 

cihazın ya da cihazların etkilenmesi tercih edilmektedir. Kenar 

anahtarlama cihazlarında gerekli yapılandırma ayarlarının 

yapılabilmesi için bu cihazların akıllı olarak da adlandırılan 

yönetilebilir cihazlar olması gerekmektedir. 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), istemci 

cihazların; IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve 

DNS adresi gibi bilgileri otomatik olarak edinmesini sağlayan 

bir protokoldür [8]. Getirdiği bu faydanın yanında, birtakım 

güvenlik tehditlerine açık kapı bırakması ağlarda DHCP ile 

ilgili gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ağ 

içerisinde istenmeyen DHCP Sunucularının hizmet vermesini 

engellemek amacıyla istemci cihazların ağa bağlandığı kenar 

anahtarlama cihazlarında dhcpsnooping adı verilen 

yapılandırma ayarlarının yapılması istenmeyen durumların 

engellenebilmesini sağlayabilecektir. Dhcpsnooping ile 

anahtar cihaz üzerinde sadece istenilen portlardan dhcp 

isteğinin yapılabileceği belirtilir [9]. 

 

Kurumsal Ağ kullanıcılarının ağın yönetiminden sorumlu 

kişi ya da kişilerin bilgisi dışında ağa herhangi bir yönetilebilir 

cihaz takmaları ya da mevcut ağ bağlantısını yönetilemeyen 

bir HUB cihazına takarak bu cihaz üzerinden başka bilgisayar 

ya da cihazları ağa dâhil etmeleri istenmeyen bir durumdur. 

Yönetilebilir kenar anahtarlama cihazlarında maclocking 

olarak adlandırabileceğimiz yapılandırma ayarları ile kenar 

anahtarlama cihazında ki bir port üzerinde kaç tane aktif 

cihazın olabileceği ayarlanabilmektedir [10]. 

 

ARP (Address Resolution Protocol, Adres Çözümleme 

Protokolü), OSI (Open System Interconnection) katman 

modeline göre ağ katmanında yer alır [11]. ARP ve ARP 

Tabloları IP adreslerinin fiziksel MAC adreslerine 

dönüşümünü gerçekleştirir. Bu IP adreslerine karşılık gelen 

MAC adresleri ARP tablolarında tutulur. ARP tabloları da 

belirli aralıklarla güncellenir. Bir IP adresine karşılık, sahte bir 

MAC adresi oluşturulmasına ARP zehirlenmesi denilir [12]. 

Bu problemin giderilebilmesi için kenar anahtarlama cihazları 

üzerinde arpinspection ile ilgili yapılandırma komutlarının 

girilmesi gerekmektedir.   

 

Kenar anahtarlama cihazındaki herhangi bir portta takılmış 

olan kablonun farklı bir cihaz yerine tekrar aynı anahtarlama 

cihazının başka bir portuna takılması, anahtarlama 

cihazlarında döngü (loop) olarak ifade edilen ve bu 

anahtarlama cihazının çalışmasını yavaşlatan ya da durduran 

durumlara neden olabilir. Bu tür istenmeyen durumların 

engellenebilmesi için kenar anahtarlama cihazlarında 

spanningtree ile ilgili yapılandırma komutları çalıştırılarak 

döngü oluşması durumunda sadece ilgili portun kapatılması 

sağlanabilir. 

Uzaktan ağ cihazına bağlanabilmek için telnet ya da SSH 

(Secure Shell, Güvenli Kabuk) kullanılabilir. Telnet tüm 

verileri şifrelenmeden gönderdiği için güvensiz bir 

protokoldür bu sebeple telnet ile yapılacak bağlantılarda 

trafiğin ağdaki başka bir kullanıcı tarafından dinlenilme 

ihtimali SSH ile olacak güvenli bağlantılara göre oldukça 

yüksektir. Bu sebeple bağlantıların SSH ile yapılması telnet ile 

bağlantının pasif yapılması uygun bir güvenlik yapılandırması 

olacaktır [13]. Daha güvenli bir bağlantı için uzaktan bağlantı 

tamamen iptal edilerek cihaz üzerinde konsol portundan 

bağlantı sağlanabilir. 

 

Anahtarlama cihazlarına yapılacak olan yapılandırma 

ayarları kadar diğer ağ cihazları gibi fiziksel olarak güvenli bir 

yerde çalıştırılması da güvenlik yapılandırması kadar 

önemlidir. 

 

Kenar anahtarlama cihazlarında alınması gereken diğer 

güvenlik önlemleri olarak şunlar belirtilebilir: Anahtar 

üzerinde kullanılmayan boş portları kapalı halde tutmak, cihaz 

içerisinde tutulan yapılandırma dosyasını hem cihazda hem de 

ayrı bir yerde yedeğini tutmak, cihaza ait en güncel firmware 

yazılımını yüklemek, bir syslog sunucusuna cihaza ait günlük 

dosyalarını kaydetmek, cihazlar stack yapılabiliyorsa aynı 

yerde bulunan cihazları stack yapıda çalıştırmak. 

C. Omurga Anahtarlama Cihazlarında Alınması Gereken 

Güvenlik Önlemleri 

Büyük kurumsal Ağlarda kenar anahtarlama cihazları 

uplink portları ile bir omurga anahtarlama cihazına bağlanır. 

Her kurumsal ağda omurga cihazın olması bir zorunluluk 

olmamakla birlikte özellikle yüksek ağ trafiğinin olduğu 

kurumlarda bu trafiği kenar anahtarlama cihazları ile 

kaldırmak imkânsıza yakın olduğundan dolayı ağın sağlıklı 

çalışabilmesi için büyük kurumsal ağlar omurga anahtarlama 

cihazı bulundururlar. Kurumsal bir ağda ağın büyüklüğüne 

göre ağda birden fazla omurga cihaz da çalışabilir. Kenar 

anahtarlama cihazlarında yapılan güvenlik önlemlerinin tümü 

omurga anahtarlama cihazlarında da yapılabilir. 

 

Sanal yerel ağlar vLAN (Virtual Local Area Network) 

olarak kabul edilmektedir [14]. Ağ üzerinde ayrı vLAN lar 

oluşturulması ve belli anahtarlama cihazlarına takılı portların 

belli vLAN lar üzerinden IP adresi alarak ağa dâhil olması 

hem ağ trafiğini rahatlatacak hem de olası bir şüpheli tespitini 

kolaylaştıracaktır. Ağın performansının artmasının yanında 

güvenlik duvarı ile beraber kullanılacağı için güvenlik 

açısından da vLAN oluşturulması önemlidir. Özellikle farklı 

fiziksel bölgelerde bulunan kenar anahtarlama cihazlarında 

omurga anahtarlama cihazında oluşturulan vLAN lar 

oluşturularak bu fiziksel bölgenin kendi içerisinde daha 

güvenli haberleşebilmesi sağlanmış olunur. Farklı sanal ağlar 

üzerinde olabilecek bir problem diğer sanal ağları 

etkilemeyeceği için vLAN oluşturmak önemli olmakla 

birlikte, omurga cihaz üzerinde oluşturulan vLAN bilgilerine 

tüm kenar cihazlardan veri akışı olacağı için gereksiz yere 
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oluşturulmuş sanal ağlar, ağ trafiğini artırabilecektir. 

 

Omurga anahtarlama cihazları diğer tüm kenar anahtarlama 

cihazlarının bağlandığı cihazlar oldukları için üzerlerinde 

çokça fiber ve Ethernet port yuvaları bulunmaktadır. Ethernet 

yuvaları 1 Gbps (Gigabyte per second) veri aktarımına sahip 

olabiliyorken fiber portlar çoğu omurga anahtarlama 

cihazlarda 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps olabilir. Yeni nesil 

omurga cihazlarında 100 Gbps veri aktarım hızına sahip fiber 

portlar bulunmaktadır. Mevcut 1 Gbps veri aktarım hızına 

sahip port ile kenar anahtarlama cihazına fiber kablo ile 

bağlantı yapılabilmesi için o cihaz üzerinde de 1 Gbps veri 

aktarım hızına sahip port bulunması gerekmektedir. Eğer 

birden fazla 1 Gbps porta sahip bir kenar anahtarlama cihazı 

varsa kenar anahtarlama cihazındaki aynı sayıdaki omurga 

cihazında bulunan 1 Gbps port sayısı kadar port LACP (Link 

Aggregation Control Protocol) yardımıyla birleştirilerek karşı 

kenar anahtarlama cihazına bağlanabilir. 

D. Kurumsal Ağlarda Güvenlik Duvarı Kullanılarak Alınacak 

Güvenlik Önlemleri 

 Güvenlik duvarı en basit haliyle özel bir ağ ile internet gibi 

herkese açık ağlar arasında trafik akışını kontrol eden, 

sınırlandırabilen yazılım ya da donanımlardır [15]. Bu nedenle 

özel ağımızın güvenliği için güvenlik duvarları önemli bir 

bölüm teşkil etmektedir. Güvenlik duvarları izin verilen ağ 

trafiğini üzerinden geçirebileceğinden internet ile özel ağ 

arasındaki veri haberleşmesinin serbestlik seviyesini kontrol 

etmede kullanılabilir. Küçük ağlar için güvenlik duvarı 

yapılandırması yapılırken nelerin yasaklanacağı belirlenerek 

geri kalan her duruma izin verilebilir. Kurumsal ağlar için bu 

şekilde bir güvenlik uygulaması ile ağın korunması zor 

olacağından güvenlik duvarında hangi servislere izin 

verileceği belirlendikten sonra geri kalan her şey engellenerek 

ağın güvenliği sağlanabilir [16].Güvenlik Duvarları yazılım 

veya donanım tabanlı olabilir. Donanım tabanlı güvenlik 

duvarı ticari yazılımlar olmakla birlikte yazılım tabanlı 

güvenlik duvarları ticari veya açık kaynak kodlu olabilir. 

 

Kurumsal ağlarda kullanılan yeni nesil güvenlik duvarları 

tek başına port kontrolü yapmaktan çok tam anlamıyla bir 

güvenlik sunabilmek için UTM (Unified Threat Management, 

Birleşik Tehdit Yönetimi) adı verilen çözümler sunarlar. 

 

Sanal özel iletişim ağı (Virtual Private Network, VPN) 

dağınık yapıda bulunan özel iletişim ağlarında bulunan 

bilginin kurumsal iletişim ağı altyapısını kullanarak 

paylaşılmasında, istenmeyen kişilerin araya girerek bilgileri 

toplamasını engellemek için geliştirilmiştir. Sanal iletişim 

ağları ortak kullanıma açık veri ağları üzerinden kurumsal 

ağlara bağlanılırken bağlantının daha güvenilir bir şekilde 

yapılabilmesini sağlar, iletilen bilgi şifrelenerek gönderildiği 

için bilginin güvenliği sağlanmış olunur [17]. 

 

Genel olarak vekil sunucu (proxy) kullanıcının bulunduğu 

ağ ile internet arasında bir aracı görevi gören bir sunucudur 

[18]. Bir internet sayfasına doğrudan erişim yerine tarayıcı 

vekil sunucuya bağlanarak hangi siteye ya da sayfaya erişmek 

istediği bilgisini iletir, vekil sunucu ise bu isteğe karşılık 

olarak belirlenmiş güvenlik politikalarına uygun olarak 

tarayıcının bu isteğine cevap verir ve sayfa içeriği kullanıcının 

tarayıcısına gönderilir. Bu aracılık ile özellikle büyük 

kurumsal ağlarda sayfalar önbelleğe alındığı için hız; istenilen 

sayfalarının görüntülenmemesini sağladığı için kontrol; 

virüslü ya da trojan bulaşmış olabilecek dosyaları temizleme 

olanağı olduğu için güvenlik gibi konularda avantaj sağlanır. 

 

Ağ adresi dönüştürme (Network Address Translation, NAT) 

işlemi ağ içerisinde kullanılan IP adresine ihtiyaç duyan 

istemci cihazların yönlendirme cihazından internet gibi başka 

bir ağa çıkarken farklı bir IP adresi alarak çıkabilmesini 

sağlayan bir teknolojidir. Bu sayede bir kurum içerisindeki 

kullanıcılar yerel ağ içerisinde farklı yerel IP adresleri 

kullanmalarına karşın yerel ağ içerisinde olmayan dış 

dünyadaki bir kullanıcı bu yerel ağda bulunan tüm 

kullanıcılara ait tek bir dış IP adresi görebilir. NAT 

kullanılmasının iki büyük nedeni olabilir; bunlardan birincisi 

yerel ağda kullanılan IP adresinin dışarıdan fark edilmemesi 

ve böylece de saldırgan kişilerin bilgi alabilmelerinin önüne 

geçilebilmesidir. İkincisi ise Ipv4 (Internet Protocol Version 

4) olarak adlandırılan IP bloğunun bir sınırının olmasıdır. 

 

Virüs, trojan, worm gibi zararlı yazılımların HTTP, FTP, ya 

da SMTP trafiği üzerinden geçerken engellenebilmesi 

amacıyla yeni nesil güvenlik duvarı yazılımlarının içerisine bu 

şekilde bir engelleme sistemi de yerleştirilmiş olabilir. Bazı 

güvenlik duvarlarında istenmeyen posta engellemesi de 

mevcuttur. 

 

Kayıt alma (Log) ve hareket raporlarının alınması güvenlik 

duvarı içi olmazsa olmazlardan birisidir. Özellikle Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından zorunlu hale getirilen ve 5651 

numaralı kanun olarak adlandırılan zorunluluk gereği 

kayıtların belli bir süre tutulması gerekmektedir [19]. 

Güvenlik duvarlarının bazıları alınan kayıtların incelenmesinin 

rahat yapılabilmesi için çeşitli analiz ve raporlama servisleri 

geliştirmişlerdir. Alınacak olan bu kayıtlar bir saldırı sonrası 

saldırının hangi zayıflıktan faydalanılarak yapıldığının 

tespitinde çok önemli yer tutmaktadır. 

 

Özellikle yeni nesil güvenlik duvarları yazılımlarında 

kurumsal ağı tam olarak güvenlik içerisine alabilmek amacıyla 

saldırı tespiti ve engellenmesi için servisler geliştirilmiştir. Bu 

servisler sadece saldırıyı tespit edip ağ yöneticisine elektronik 

posta ya da cep telefonu mesajı şeklinde bildirebileceği gibi, 

istenilirse saldırıyı engellemeye ve durdurmaya da çalışabilir. 

Saldırı tespit ve engelleme sistemine sahip çoğu güvenlik 

duvarında bu işlemler seçenek olarak kullanıcıya sunulur 

istenilirse aktif ya da pasif edilebilir. 

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 33



Tam Türkçe karşılığı silahtan ya da askerden arındırılmış 

bölge olan DMZ (Demilitarized Zone) ile kurumsal ağlarda 

dış dünya ile sürekli bilgi alışverişinde bulunabilecek olan 

posta sunucusu, ftp sunucusu, web sunucusu, vekil sunucusu 

gibi servislerin yerel ağdaki diğer kullanıcılardan ayrılması 

için düşünülen, ağdaki alt bir bölgedir. Böylece dışarıdan 

gelebilecek saldırılarda sunucu bilgisayarlara erişilebilse dahi 

diğer kullanıcılar bir üst ağda olduğu için kullanıcı bilgilerine 

erişilemeyecektir. Kurumsal ağlarda DMZ bölgesinin 

oluşturulması bir zorunluluk olmamakla beraber 

kullanılmasının ağ güvenliği açısından oldukça önemli 

katkıları bulunmaktadır. 

E. Saldırı Tepsit ve Engelleme Sistemleri ile Güvenlik 

Önlemleri 

Saldırı ya da sızma olarak adlandırabileceğimiz durum bir 

yere izin alınmadan girme, bilgiye ulaşma, bilgiyi değiştirme, 

sistemi kullanılamaz veya güvenilemez duruma getirme olarak 

tanımlanabilir [20]. Saldırı tespiti ise bu izinsiz girişin olay 

esnasında ya da olaydan sonra tanımlanabilmesi anlamına 

gelir. Kurumsal ağlarda saldırı tespit ve engelleme sistemleri 

verinin yerel ağa girmeden önce tespit edilmesi amacıyla 

güvenlik duvarı ile Internet servis Sağlayıcı (ISP, Internet 

Service Provider) tarafından gelen hattın girdiği router ya da 

switch cihazının arasında bulunur. Şekil 1’ de Saldırı tespit ve 

engelleme sistemlerinin kurumsal ağda bulunduğu konum 

gösterilmiştir. Kurumsal ağlarda yapılan yetkisiz erişimin 

tespit edilebilmesi, ağda oluşan anormal durumların 

gözlenmesi, veri trafiğinin analiz ve yorumlanması ile 

mümkün olmaktadır [21]. 

 

Kurumsal ağlarda ağın yapısına ve alınması istenilen 

güvenlik önlemine göre kullanılabilecek saldırı tespit ve 

engelleme sistemleri bulunmaktadır. Çeşitli sınıflara ayırarak 

incelenebilecek olan saldırı tespit sistemleri olarak kullanılan 

yapılar birden fazla sınıf içerisinde yer alabilir, Örneğin hem 

imza tabanlı hem gerçek zamanlı hem de aktif tepki veren bir 

saldırı tespit sistemi olabilir. 

 

Sunucuyu temel alan saldırı tespit sistemleri saldırı 

tespitinin ilk kullanım alanıdır. Ana bilgisayarlar olarak 

kullanılan bilgisayar sistemleri üzerinde sistem, olay ve 

güvenlik için tutulan günlük dosyaları incelenerek sisteme bir 

güvenlik ihlali olup olmadığı ya da olağan olmayan bir 

durumun olup olmadığı, sorgulanarak saldırının tespit edilmesi 

amaçlanır [22]. Kurumsal bir ağda oluşabilecek saldırıların 

tümü dışarıdan gelmeyebilir, ağın içerisinde de bilinçli ya da 

bilinçsiz bir şekilde saldırılar olabileceği hatta bu saldırıların 

ağın güvenlik duvarının kontrolünü atlatacağı için daha 

tehlikeli olabileceği düşünülebilir. Özellikle bu tür saldırıların 

önlenmesinde sunucu tabanlı saldırı tespit ve engelleme 

sistemleri kullanılmıştır [23]. 

 

Ağ tabanlı saldırı tespit ve engelleme sistemleri bilgisayar 

ağında oluşan veri trafiğini inceleyerek saldırıları anlamaya 

çalışan sistemleridir. Analiz için kullandıkları veri günlük 

kayıt dosyaları yerine bilgisayar ağı haberleşmesi sırasında 

iletilen verilerdir. Sunucu tabanlı sistemlere göre en büyük 

avantajı tek bir sistem ile birden fazla bilgisayar sisteminin 

güvenliğinin sağlanabilmesidir [22]. Ağ tabanlı saldırı tespit 

ve engelleme sistemleri güvenlik duvarlarından farklı olarak 

ağ üzerinde dolaşan paketlerin de içeriğini kontrol eder [23]. 

Ağ iletişimindeki zayıflıkların kullanılması ile saldırı olması 

halinde bu engelleme sistemleri etkili olmaktadır. Ağ tabanlı 

saldırı tespit sistemlerinde ağ üzerine sensörler yerleştirilerek 

trafik incelenebilir. Sensörlerden bir uyarı gelmesi durumunda 

bu bilgi, merkezi kontrol sistemine iletilir ve ağ yöneticisi 

hangi sensörde hangi saldırının olduğunu görebilir [24]. 

Aykırılık (Anomali) tabanlı saldırı tespit ve engelleme 

sistemleri, veri durumları sürekli güncellenebildiği için 

öğrenebilen sistemler olarak düşünülebilir [23]. Sistemde 

oluşan tüm durumlar sürekli kontrol edilerek izlenir ve tespit 

edilmiş normal olarak kabul edilen durumlar ile karşılaştırılır. 

Anormal bir durum tespit edilmesi, bu durumun bir saldırı 

olarak algılanmasına sebep olur. Anormallik tespitinde bütün 

saldırı durumlarının alışılmışın dışında gerçekleşeceği 

varsayımından yola çıkılır. Hangi durumların normal 

olduğunun tespit edilmesinin zorluğu bu sistemlerin 

dezavantajı olarak kabul edilebilir. Yanlış ya da yeterli 

olmayan bir modelleme nedeniyle olağan durumlar yanlışlıkla 

saldırı olarak kabul edilebilir. Yanlış tespit sayısı genellikle 

büyük değerlerdedir [25]. Daha önce gerçekleşmemiş yeni 

saldırıların tespit edilebilmesine olanak sağlaması ise aykırılık 

tabanlı saldırı tespit ve engelleme sistemlerinin avantajı olarak 

kabul edilebilir. 

 

Kötüye kullanım olarak da ifade edilebilen imza tabanlı 

sistemlerde bilinen saldırı örüntüleri tanımlanır ve bu tanımlar 

ile kontrol edilen bağlantılar karşılaştırılarak saldırı olup 

olmadığı sonucuna varılmaya çalışılır. İmza tabanlı saldırı 

tespit ve engelleme sistemlerinin tıpkı anti virüs yazılımları 

gibi her saldırıyı fark edebileceği bilgiler içeren bir veri tabanı 

bulunmaktadır. Bu sistemlerde bir faaliyetin sızma olarak 

algılanması için o saldırı hakkında önceden yeterli derecede 

bilgi sahibi olunmalıdır. İmza tabanlı saldırı tespit ve 

engelleme sistemlerinde bilgisayar ağı üzerinde akan trafiğin 

anormal olup olmadığı dikkate alınmadan, gelen paketlerin 

sistemin bildiği saldırılar ile örtüşüp örtüşmediğinin kontrolü 

yapılır. Sızma bilgisi bir bilgisayar ağı paketindeki özgün bir 

görüntü olabileceği gibi, sızma bilgisini betimleyen sonlu 

otomata (finite automata) ya da yapay sinir ağı da olabilir [22]. 

Bu sistemlerde bilinen saldırılar büyük bir oranda yakalanır. 

 

Gerçek zamanlı sistemlerde veri iletişim anında analiz 

edilir. Saldırının olup olmadığına karar verilirse bir uyarı ya 

da engelleme şeklinde hemen cevap verilir. Periyodik zamanlı 

ya da gerçek zamanlı olmayan sistemlerde veri trafiği sürekli 

incelenmez. Önceden belirlenen zaman aralıklarında 

sensörlerde toplanan veriler incelenerek saldırının olup 

olmadığının tespiti yapılır. Saldırılara karşı anlık cevap 
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üretemezler [25]. 

 

Merkezi saldırı tespit ve engelleme sistemlerinde bütün 

kontrol, rapor, görüntüleme ve tespit işlemleri merkezi bir 

konumdan yapılmaktadır. Bu şekilde geliştirilmiş olan 

sistemlerde genellikle doğrulama kayıtları bireysel sistemler 

tarafından toplanır ve sistemin yönetildiği merkezi birime 

yönlendirilir. Dağıtık kontrollü saldırı tespit ve engelleme 

sistemleri merkezi bir konumdan yapılan fakat raporlama ve 

doğrulama verilerinin toplanması hiyerarşik bir şekilde 

düzenlenmiş birden fazla merkezden gerçekleştirilen kısmi 

dağıtılmış olabileceği gibi tamamen dağıtılmış yapıda da 

olabilir. 

 

Saldırı tespit ve engelleme sistemlerinin ilk geliştirilmeye 

başlandığı yıllarda genellikle saldırı tespit sistemleri korumaya 

çalıştıkları sunucu bilgisayar üzerine kurulan sistemlerdi [26]. 

Günümüzde bir ağa hizmet veren posta sunucusu, DHCP 

sunucusu, DNS sunucusu, kullanıcı doğrulama sunucusu gibi 

onlarca sunucu, yüzlerce kişisel kullanıcı bilgisayarı bir ağ 

içerisinde bulunabilir. Bu sebeple saldırı tespit sistemleri 

doğrudan hedef olabilecek bilgisayarlar üzerine kurulmak 

yerine hizmet veren diğer sunucular gibi hedef dışında ağ 

içerisinde bir yerde ayrı konumlandırılmaktadır. 

 

Saldırının tespit edilmesi anında saldırı tespit sistemleri bu 

saldırıyı engellemek için de çalışabilir. Güvenlik duvarında ya 

da anahtarlama cihazlarının yapılandırma dosyalarında ya da o 

saldırıya uğrayan sistem üzerindeki dosya erişim haklarında 

değişiklik yapabilir. Bu tür sistemler hem saldırı tespit hem de 

önleme sistemi (IDS/IPS) olarak adlandırılırlar. 

III. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, kurumsal bir ağda, ağ güvenliğinin 
sağlanabilmesi için son kullanıcıdan dış dünyaya açılıncaya 
kadar ki süreçte üzerinden geçilen sistemler üzerinde yapılacak 
olan yapılandırmaların neler olması gerektiğinden 
bahsedilmiştir. 

Öncelikle kurumsal ağda bulunan kişisel kullanıcıların 
kullanmış oldukları bilgisayar sisteminde alması gereken 
güvenlik önlemlerinden bahsedilmiştir. Kullanıcıların kişisel 
güvenlik duvarı ve kötücül programları engelleme yazılımlarını 
kullanmalarının önemi üzerinde durulmuştur. 

İkinci olarak kişisel bilgisayardan çıkan verilerin kurumsal 
ağda ilk geçtikleri yer olan kenar anahtarlama cihazlarında 
alınması gereken güvenlik önlemlerinden bahsedilmiştir. 

 Kenar anahtarlama cihazlarının bağlı olduğu omurga 
anahtarlama cihazlarında kenar anahtarlama cihazlarında 
yapılanlara ek olarak, sanal ağlar tanımlamanın, port 
birleştirme işleminin önemine değinilmiştir. 

Kurumsal ağların olmazsa olmazı olan güvenlik duvarında 
kullanabilecek temel bileşenlerden ve ne amaçla kullanılmaları 
gerektiğinden bahsedilerek önemine değinilmiştir 

Son bölümde kurumsal ağda güvenlik duvarının haricinde 
kullanılmasının ağ güvenliği için faydalı olabileceği saldırı 
tespit ve sistemleri sınıflarına ayrılarak incelenmiş ve kurumsal 
ağın hangi tür saldırı tespit ve engelleme sistemine ihtiyaç 
duyabileceği gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Bu çalışmada ağ cihazlarının yapılandırılarak test edilmesi 
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Özet -Bu çalışmada adli ses incelemeleri açısından, ses 

kayıtları üzerinde ne tür dosyalarının saklanabileceği ve 

incelemelerde elde edilebilecek sonuçlarla ilgili çeşitli bilgiler 

verilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler- Steganografi, Adli Ses İncelemesi, 

Kredi Kartı Dolandırıcılığı. 

Abstract- This study investigates the kinds of audio files 

that maybe hidden in audio records and provide 

informations on possible results in forensic examinations.  

Keywords- Steganography, Forensic Voice Analysis, 

Credit Card Fraudulency. 

I. GİRİŞ 

 Adli ses incelemelerinde steganografi tekniği ile 
oluşturulmuş ses dosyalarının analiz edilebilmesi için, ilk 
olarak adli ses inceleme metotlarının neler olduğunun 
bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızda ses 
inceleme metotlarının neler olduğu kısaca açıklanacak ve 
daha sonra ses steganografi uygulamalarının adli ses 
analizlerinde tespit edilmesi üzerinde durulacaktır. 

 Ses inceleme uzmanları mahkeme ve savcılıklar 
tarafından incelenmek üzere gönderilen ses kayıtlarında ne 
tür analizler yapılacağını talep eden makamın isteklerine 
göre tespit ederler. Taleplere göre ilgili deney metodunu 
uygulayarak inceleme isteklerine cevap verirler. Bu 
inceleme metotlarıyla işitsel ve görsel analizler yaparak 
tekrarlanabilir ve bilimsel verilere dayanan sonuçlar elde 
ederler. Deney metotları oluşturularak ve hatta akredite 
edilmiş deney metotları çerçevesinde inceleme faaliyetleri 
yürütüldüğü takdirde personelden kaynaklanabilecek hata 
oranlarının en aza düşürülebilmesi sağlanır. Böylelikle 
hazırlanan raporların güvenirlik derecesi en üst düzeye 
çıkartılmış olur. Ses Steganografi yöntemleriyle 
oluşturulmuş suç konusu ses kayıtlarının incelenmesine 
yönelikte mutlaka deney metotlarının oluşturulması ve 
akredite faaliyetlerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. 
  
A. Adli Ses İnceleme Alanlarında Kullanılan Deney 
Metotları 

Adli ses incelemeleri; Konuşmacı Tanıma İncelemesi, 
Ses İyileştirme İncelemesi ve Kurgu ve Manipülasyon 
İncelemeleri olmak üzere üç ana deney metodu 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu deney metotları 
haricinde kayıt medyası onarma, konuşmacı profili 
belirleme ve metinler üzerinde dil bilimsel analiz gibi 
farklı inceleme yöntemlerine yönelik de analiz faaliyetleri 
uygulanabilmektedir. 

Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde işitsel ve görsel 
olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Görsel 

yöntemde ses yolunun açık hali ile üretilmiş ötümlü 
seslerden elde edilen formant değerleri (F1, F2, F3 ve F0) 
üzerinde incelemeler yapılır. İnceleme konusu ses 
kaydındaki konuşmacıya ait söylemelerin formant 
değerleri ile mukayese amaçlı elde edilmiş şüpheli veya 
şüphelilere ait ses kayıtlarının formant değerlerinin 
karşılaştırılması yapılır. Yine formant bant genişliğinden 
elde edilen değerlerin ve otomatik konuşmacı tanıma 
incelemelerinde kullanılan yazılımların skorlarına göre 
inceleme faaliyetleri yürütülür. İşitsel incelemelerde ise 
ezgi, tonlama, vurgu, durak, konuşma hızı, tını, ağız, şive 
ve konuşma bozuklukları gibi parametreler üzerinden 
analiz faaliyetleri yürütülmektedir. Her iki inceleme 
yöntemi ile elde edilen veriler üzerinden, oluşturmuş 
skalalara yönelik sonuçlar talep makamlarına raporlanmak 
sureti ile iletilir. 

Değişik veya aynı ortamlarda, farklı sürelerde elde 
edilmiş ses kayıtlarının birleştirilmesi işlemine kurgu, bu 
işlem sonucu oluşturulmuş ses kayıtlarına ise kurgulanmış 
ses kaydı denir [1]. Kurgulanmış kaydı oluşturulan 
bölümler (klipler) kendi içerisinde bir birinden bağımsız 
olarak incelenmektedir. Manipülasyon ise, seçme, ekleme 
ve çıkarma yolu ile bilgileri değiştirme, yönlendirme [2] 
olarak tanımlanmıştır. Kurgu ve manipülasyon 
incelemelerinde konuşma kaydı içerisindeki ses ve 
söylemlerde ani, sıra dışı genlik farklılıkları, spektrogram 
görüntüsünün değerlendirilmesi, kaydın elde ediliş 
aşamasında kayıt cihazı, sistemi veya ortamından 
kaynaklanabilecek dip gürültüsü değerleri, ses kalitesi 
bakımından farklılıklar, söylemlerin zamana orantılı sıklık 
sayıları, konuşmacılara ait ses birimlerindeki kayıplar, 
kayıt içerisindeki sözcelerin cümle içerisinde ve cümleler 
arasında ezgisel uyumu gibi bir çok parametre üzerinde 
analizler yapılır. 

Ses iyileştirmesi diğer bir deyişle ses filtrelenmesi 
işlemi, ses kayıtlarının içerdiği gürültülerin (istenmeyen 
sinyallerin) teknik araç ve gereçler yardımı ile 
temizlenerek kayıt içeriğindeki konuşmaların anlaşılır hale 
getirilmesi işlemidir. İnceleme konusu ses açık olarak 
anlaşılamıyor ise teknik araç ve gereçler yardımı ile 
anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir. Ses iyileştirmesi 
olarak tanımlanabilecek bu teknik işlemler için öncelikle 
sesin anlaşılmasını engelleyen nedenler tespit edilmeli ve 
söz konusu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik 
tasarlanmış süzgeçler uygulanmalıdır. 

B. Steganografi 

Steganografi çok eski bir bilgiyi saklama ve ilgi 
çekmeden gizleme yöntemidir. Steganografi ilgi çekmeyen 
sıradan bir mesajın içine görülmeyecek şekilde veri 
saklama becerisidir. Yine bir başka tanıma göre 
steganografi, gizli verinin varlığının tespit edilemediği bir 
iletişim bilimidir. Askeri literatürde ise kısaca iletişim 
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güvenliği ya da TRANSEC (Transmision Security) olarak 
tanımlanmaktadır [3]. 

Steganografi uygulamalarının amacı bilginin veya 
mesajının varlığını ilgi çekmeyecek şekilde saklamak ve 
iletmektir. Gizlenilmek istenilen veri, saklanılmak 
istenilen kişi veya kişilerin dikkatini çekmeyecek şekilde, 
örneğin bir ses dosyasının içerisinde muhafaza edilir. 
Gizlenecek veriyi ortaya çıkarma şifresi veya anahtarı 
sadece gizli veriyi oluşturan kişi tarafından bilinir. 

Artan teknolojik gelişmeye paralel olarak; terör 
örgütleri, suç işlemek amacı ile bir araya gelmiş suç 
unsurları ve kötü niyetli kişiler tarafından, suç konusuna 
ait bilgilerin ses dosyası veya resim gibi çeşitli medyaların 
içerisine saklanması gibi yöntemler adli olaylarda 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle terör örgütleri bu 
yöntemleri kullanarak güvenli iletişim ve ilgi çekmeden 
bilgi aktarımı yapmaktadırlar. 

1) Tarihçesi: Steganografi kavramı eski yunan 
tarihine M.Ö. 5.yüzyıla kadar uzanır. Örneğin eski 
yunanda Susa kralı Darius tarafından göz hapsine alınan  
Histiaeus Milet'teki oğlu Aristagoras’a gizli bir mesaj 
göndermelidir. Histiaeus kölelerinden birinin saçlarını 
kazıtır ve mesajını dövme şeklinde kölenin kafasına işletir. 
Kölenin saçları tekrar büyüyünce onu Milet'e oğlunun 
yanına gönderir [4]. Bu gizli yazma sanatı steganografi' 
nin ilk kullanıldığı yerlerden biridir. Bir başka örnek ise; 
eski yunanlılar gizli mesajı tabletlere yazıp daha sonra 
tabletleri bal mumu ile kaplamaktaydılar. Bu sayede ilgi 
çekmeden karşı tarafa bilgi iletme yönteminin ilk 
uygulamalarını gerçekleştirmeye başarmışlardır.  

Steganografi teknikler aynı zamanda 1. ve 2. Dünya 
Savaşı dönmelerinde de kullanılmıştır. Kimyagerler gizli 
bir mürekkep geliştirerek zararsız görünen bir mektup 
satırları arasına yazılmış, birçok gizli mesajı 
göndermişlerdir. Steganografi yönteminde mesaj açıkta 
gönderilir ve üçüncü şahıslar bunun zararsız bir mesaj 
olduğu düşünür. Böylelikle iletilmek istenilen bilgi karşı 
tarafa güvenli bir şekilde ulaştırılmış olur. 

 2) Ses Steganografi: Ses steganografi yönteminin 
oluşturulup kullanılması için içerisine veri saklanacak ses 
kaydı, gömülecek olan mesaj, iletim kanalı, alıcının mesajı 
değişikliğe uğratmadan elde etmesini sağlayıcı kayıt 
birimi, gönderici ve alıcı tarafından da bilinmesi gereken 
gömme ve açma işlemleri için gerekli olan anahtar gibi 
fonksiyonların sağlanması gerekir. Yaygın dağılımı ve 
içerdiği bilginin özelliklerinin benzerliği nedeniyle ses 
dosyaları da resim dosyaları gibi steganografi 
uygulamalarında kullanılmaktadır. Ses steganografi 
alanında kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bunlardan 
bazıları; low bit encoding, phasecoding, spread spectrum 
ve echodatahiding gibi yöntemlerdir. 

 a) Düşük bit şifreleme(Low bit encoding): Resim 
steganografi LSB insertion yöntemiyle aynı şekilde 
gerçekleştirilir. Ses dosyasındaki verinin her baytının son 
bitine gizlenecek bilginin bir biti yazılır. Sonuçta oluşan 
değişiklik ses dosyasında gürültüye neden olmaktadır. 
Ayrıca dayanıksız bir yapısı vardır. Tekrar örnekleme veya 
kanalda oluşabilecek gürültü ile mesaj zarar görebilir veya 
yok edilebilir. 

b)Faz Kodlama (Phase Coding): Faz kodlama 
yöntemi de resim dosyalarında uygulanan “JPEG” 
algoritması benzeri bir yapı taşımaktadır. Gömme 
işleminde ses dosyası küçük segmentlere bölünür ve her 

segmente ait faz gizlenecek veriye ait faz referansı ile 
değiştirilir.  

Faz kodlama prosedüründe ses verisi kısa segmentlere 
bölünür. Her segmente DFT (Discrete Fourier Transform) 
uygulanarak faz ve magnitude matrisleri yaratılır. Komşu 
segmentler arasındaki faz farklılıkları hesaplanır. Her 
segment için yeni bir faz değeri bilgi gizlenerek 
oluşturulur. Yeni faz matrisleri ile magnitude matrisleri 
birleştirilerek yeni segmentler elde edilir. Yeni segmentler 
birleştirilerek kodlanmış çıkış elde edilir. 

c)Yaygın Spektrum (Spread Spectrum): Gizleme 
işlemi ses sinyalinin kullandığı frekans spektrumu 
üzerinde yapılmaktadır. Güçlü bir yapısı olmakla birlikte 
seste gürültü meydana getirmektedir. Resim 1 de örnek 
mahiyetinde bir ekran görüntüsü sunulmuştur. 

 

Resim 1. Ses dosyası içerisinde gömülü kredi kart manyetik kart bilgisine 
ait ses dosyası. 

d) Yankı veri gizleme (Echo datahiding): Bilginin 
gizlenmesi taşıyıcı ses sinyali üzerine bir yankı eklenmesi 
ile sağlanmaktadır. Bilgi yankının gecikme miktarı, 
zayıflama oranı veya büyüklüğü gibi değerler kullanılarak 
gizlenir. İki farklı gecikme değeri kullanılarak insan 
kulağının algılamayacağı düzeyde 0 veya 1’in kodlanması 
mümkündür. Her bitin kodlanması için sinyal segmentlere 
bölünür. Echodatahiding yöntemi herhangi bir gürültüye 
neden olmamakta veya kayıplı bir kodlama 
kullanmamaktadır [5]. 

 Kredi kartı dolandırıcılığı Europol tarafından ciddi bir 

uluslararası suç olarak kabul edilmiştir [6]. Europol 2012 
yılında, kredi kartından dolandırıcılığın Avrupa'da yılda 
yaklaşık 1.500.000.000 Euro ya ulaştığını bildirmiştir.  
Suç grupları için karlı ve kolay bir etkinlik olan bu 
dolandırıcılık türünde,  ödemede alınan kart verileri daha 
sonra kullanılmak üzere geliştirilerek istismar edilmektedir 
[7]. 

Kredi kartı dolandırıcılığı olaylarında, kredi kartı 
manyetik bant bilgileri özel bir okuyucu ile kopyalanarak 
ses dosyası şeklinde elde edilmektedir.  Bahse konulu ses 
kayıtları herhangi bir stereo enstrümantal kaydın frekans 
spektrumunun herhangi bir kanalına kayıt edilerek 
saklanılmaktadır. Çalışmada suç konusu olmuş ve 
üzerinde inceleme yapılmış bir kredi kartı dolandırıcılığı 
yönteminin olgu çalışması olarak ortaya konulması 
hedeflenmiştir. 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 

A. Yöntem 

Kredi kartı dolandırıcılığı olaylarında, kredi kartı 
manyetik bant bilgilerinin nasıl ses dosyası şeklinde 
kopyalandığı, bu dosyaların spektrum görüntülerinin nasıl 
olduğu ve bu ses dosyalarının herhangi bir stereo 
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enstrümantal kaydın frekans spektrumunun herhangi bir 
kanalına nasıl kayıt edildiği gösterilecektir.  

 Çalışma neticesinde adli ses uygulamaları açısından 
karşılaşılabilecek Steganografi inceleme alanları ile ilgili 
yeni metotlar geliştirilecektir.  

 Aşağıdaki vakada ses dosyası olarak kaydedilen kredi 
kartı bilgilerinin kopyalanması sureti ile kredi kartı 
dolandırıcılığı örneği incelemelerinde Adobe Audition 3.0, 
EnCase Forensic v6.18, Audacity v2.0.5 ve Magnetic Cart 
Reader yazılımları ile bulgudan sesi çıkarmak için tableau 
yazma koruma donanımı kullanılmıştır.  

III. BULGULAR 

 Kredi kartı sahtekârlıklarından biri olan, bankamatik 
cihazları üzerine yerleştirilen kredi kartı manyetik kart 
bilgilerinin dolandırıcılar tarafından tasarlanan basit teyp 
analog okuyucular ile okunarak ses dosyası şeklinde, 
hazırlanan düzenek vasıtası ile dijital olarak kayıt edilmesi 
ve bu ses dosyalarından elde edilen verilerle tekrar kredi 
kartının oluşturulması şeklindedir.  

Aşağıdaki vakada ses dosyası olarak kaydedilen kredi 
kartı bilgilerinin kopyalanması sureti ile kredi kartı 
dolandırıcılığına bir örnek sunulmuştur. Örnekte görülen 
kredi kartı dolandırıcılığı olayında ses kaydı prensibine 
göre çalışan aparatlardan oluşan düzenekler kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Düzenek ses kayıt ve kamera kayıt işlevi 
gören iki ayrı aparattan oluştuğu müşahede edilmiştir. 

Düzeneğin ses kayıt cihazı olduğu değerlendirilen 
parçasının monte edildiği kısmı incelendiğinde manyetik 
şeritli kartların bilgilerinin kaydedildiği depolama 
biriminin mevcut olduğu görülmüştür. İncelemeye ilişkin 
olarak düzeneğin kart okuyan kısmını gösterir fotoğraflar 
Resim 2 ve Resim 3’ te sunulmuştur. 

 

Resim 2. Düzeneğin kart okuyan kısmının önden görünümü. 

 

 

Resim 3. Düzeneğin kart okuyan kısmının arkadan görünümü. 

Ses kayıt işlevi gören mikrofonun çıkarılarak, okuyucu 
kafanın monte edildiği, bu sayede manyetik karttan elde 
edilen ses verilerinin kaydı sağlandığı anlaşılmıştır. 
İnceleme esnasında benzer işlevi gören ürünler ile 
karşılaştırılarak gerçekten bir ses kaydedici olup 
olmadığına açıklık getirilmiştir [8].  

Bununla birlikte  analizlerde örnek USB ses kaydedici 
ve düzenekten çıkan veri kaydetme birimi 
karşılaştırılmıştır. İncelemeyle ilgili fotoğraflar Resim 4 ve 
Resim 5 ile sunulmuştur 

 

Resim 4. Ses kaydedici düzenek. 

 

Resim 5. Mikrofon kısmına manyetik okuyucu kafa monte edilmiş 
depolama birimi. 

Manyetik şeritli kart okuyucuları az sayıda üretilmekte 
ve ticari amaçla perakende satış hizmetleri için üretilip 
kullanılmaktadır. Ancak zamanla meşru kullanım için 
üretilen bu ürünler yasadışı olarak da kullanımı artmıştır 
[9]. Elde edilen düzeneğe ait depolama biriminde “.wav” 
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uzantılı ses dosyaları tespit edilmiştir. Düzeneğe ait 
belleğin yazmaya karşı koruyucu bir donanımla 
incelenmesine ilişkin fotoğraf Resim 6 da sunulmuştur. 

 

 

Resim 6. Düzeneğe ait belleğin incelenmesi. 

“Wav” uzantılı dosyaların gerçek ses uzantıları olup 
olmadığına bakıldığında EnCase yazılımı imza 
doğrulamasında bu bilgileri ses dosyası olarak görmüştür 
(signature match olarak görüldü aşağıda buna ilişkin 
inceleme görüntüsü sunulmuştur). 

 

 

Resim 7. Düzenekte tespit edilen “.wav” dosyalarının imza doğrulaması. 

Yapılan incelemelerde seslerde Pickin arttığı bölge 
kesilerek Magnetik card Reader adlı program ile sayısal 
değeri kontrol edilmiştir.  

Bu çalışmalar sonunda bazı sayısal verilere 
ulaşılmıştır. Resim 8’de bu çalışmalara ilişikin bir ekran 
görüntüsü sunulmuştur. Bununla birlikte incelemeye konu 
kartta kart bilgisi kaydetme ya da kopyalama yapılıp 
yapılmadığı konusunda herhangi bir sonuca 
varılamamıştır. Ancak kartların bu bölümünde ürün 
sürümü, zaman damgası, hesap kodu, kart geçerlilik vb 
bilgilerin olduğu bilinmektedir [9].  

 

Resim 8. Ses dalgaları sayısal verilere dönüştürülüşü 

Manyetik şeritli kart yuvasını ve ödeme kartı bilgilerini 
üç track halinde ayrıntılı olarak saklamaktadır. İlk track, 
kodlama başına 7 bit karakter kullanarak, kart sahibinin 
bilgilerini içerir. Track iki ve üç ise karakter başına 5 bit 
kullanılarak kodlanan kart detaylarını içermektedir [9]. 

Örnek cihazdan çıkarılan bilgiler arasındaki ilişkinin 
nasıl kurulduğu veya kayıt bilgilerinin bütünlük denetimi 
için nasıl bir mekanizmanın olduğu konusunda yapılan 
araştırmalar neticesinde verilerin şifrelenmiş olabileceği 
veya başarısız bir düzenek olabileceği değerlendirilmiştir. 

 
Manyetik şerit üzerindeki veriler, okuma kafası 

sayesinde ses dalgası formunda okunmakta bu ses 
dalgaları sayısal verilere dönüştürülmekte bu dijital kayıt 
binary sayısal sistemine göre yapılmaktadır. Yazma işlemi 
de aynı mantıkla yapılıyor olabileceği gibi bu teknik 
süreçte düzeneği hazırlayanlar, kopyalamaya yönelik 
olarak özel bir ekipman da kullanabilmektedirler. Kartları 
klonlamak için oluşturulan bu ekipmanların kart 
ayrıntılarını okuma ve boş kartlara yazma gibi özellikleri 
vardır [9]. 

Kredi kartlarına ait kendine has sayısal değerlerin 
üçüncü nesil bir programla anlamlandırılabileceği, ancak 
bu düzenek kopyalamaya yönelik olarak hazırlanmış 
olduğu için bu teknik sürecin yardımcı donanımlara 
ihtiyaç duyduğu değerlendirilmiştir. Örneğin kart 
bilgilerinin boş bir karta yazılmasını sağlayan bir donanım, 
şifrenin öğrenilmesini sağlayacak bir gizli kamera ya da 
klavye kaydedici yöntemlere başvurulabilmektedir.  

Bununla birlikte kart bilgileri kopyalandığında şifre 
sormayan yerlerden işlem yapılarak da dolandırıcılık 
gerçekleştirilebilmektedir.   

Oluşturulan bu düzenekler sayesinde, elde edilen ses 
dosyaları şüphelilerin dijital veri taşıyıcıları, düzeneklerin 
veri depolama kısımları ve bilgisayarları içerisinde 
saklanmaktadır. Artan teknolojik gelişmeye paralel olarak, 
adli bilişim uzmanlarının artan yeteneklerine karşılık, suç 
unsurları da, suça konu olan bulguları dijital ortamlarda 
saklama ve iz bırakmama yönünde kendilerini 
geliştirmektedirler. 

Suçlular elde ettikleri bu ses dosyalarını çeşitli 
şifreleme yazılımları içerisinde muhafaza edebilecekleri 
gibi herhangi bir enstrümantal müzik kaydı içerisine de 
yerleştirebilirler. Basit bir ses dosyası şeklindeki bir 
gürültünün hiçbir anlam ifade etmeyeceği düşünülebilir. 
Ancak adli açıdan değerlendirildiğinde bu ses dosyası 
içerisinde çeşitli kullanıcılara ait çok sayıda kredi kart 
bilgisinin var olabileceği unutulmamalıdır. Bununla 
birlikte bu bilgiler herhangi bir müzik kaydı sinyalinin 
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frekans spektrumu üzerine de yerleştirilebilir veya steryo 
bir kaydın herhangi bir kanalına yerleştirilerek işitilebilir 
şiddeti (amplitude) azaltılabilir. 

Adli incelemelerde kullanılan çeşitli ses yazılımlar ile 
kayıt kanallarındaki seslerin frekans spektrumu üzerinde 
inceleme yapılabilir. Kayıtların ilk oluşturuldukları 
hallerini koruyup korumadıkları ve her hangi bir montaj, 
manipülasyon ve ekleme yapılıp yapılmadığı konularında 
kurgu ve manipülasyon inceleme tekniği kullanılır. Bu 
yöntem kredi kartı ses dosyalarının saklandığı şüpheli ses 
kayıtları içinde kullanılabilir. Uzman tarafından yapılan 
işitsel ve görsel incelemeler neticesinde bu veriler elde 
edilebilir. 

 Saklanılmak istenilen ses dosyası frekans spektrumu 
üzerinde stereo kayıtların herhangi bir kanalına ses şiddeti 
sönümlenerek saklanmıştır. Yine bu yöntemle farklı suç 
türlerinde herhangi bir söylem iletilmek istenilen kişiye 
iletilebilir. Herhangi bir medya oynatıcı ile kayıt 
dinlenildiğinde sadece enstrümantal müzik sesi duyulur. 
Ancak frekans spektrumu gözlenebilen yazılımlarla 
incelendiğinde kanallar arasındaki fark tespit edilebilir.  

 Yine deneme amaçlı yapılan bir çalışmada “.mp3” 
uzantılı bir volume ses dosyası oluşturulmuştur. 
İncelendiğinde dosyanın bir ses dosyası olduğu, diğer ses 
dosyalarından ayırt edilebilirliğinin güç olduğu 
belirlenmiştir. 

İçerisinde “.mp3” uzantılı olarak kendi kullanım 
modları ile birden çok ses dosyası bulunan USB veri 
taşıyıcısına, “Volume” ve “Hiddenvolume” modlarında 
farklı uzantılarda dosyalar konulmuştur.  
“PasswareEncryption Analyzer 3.5” yazılımı kullanılarak 
volume dosyasının tespit edilmesine yönelik çalışma 
yapılmıştır. Çalışma neticesinde bahse konulu yazılımın; 
“.mp3” uzantılı (Hiddenvolume) dosyasını bulamadığı, 
“.mp3” ve “.wav” uzantılı olarak kendi kullanım 
modlarında şifrelenmiş dosyaları ise bulduğu tespit 
edilmiştir. 

Yine “.mp3” uzantılı olarak oluşturulmuş “Volume” ve 
“Hiddenvolume” dosyasının adli inceleme yazılımı “FTK 
imager3.0.” ile header bilgilerinin incelenmesine yönelik 
analiz yapılmıştır. İncelemelerde; “.mp3” uzantılı bir 
dosya ve kredi kartı dolandırıcılığından elde edilen ses 
dosyası ile “Volume” ve “Hiddenvolume” modunda 
oluşturulmuş diğer bir “.mp3” uzantılı dosyası arasındaki 
farklar ve benzerlikler karşılaştırılmıştır.  

Normal bir .mp3 uzantılı ses dosyasında header 
bilgileri gözükmesi gerekirken, volume olarak 
oluşturulmuş .mp3 uzantılı hiddenvolume dosyasında 
herhangi bir veri olmadığı rast gele karakterlerden 
oluştuğu gözlemlenmiştir. Yani inceleme yapılan bir 
dosyanın header bilgileri yok ise rastgele karakterler var 
ise volume dosyası olabileceği değerlendirilebilir. Kredi 
kartı dolandırıcılığı şüphesi ile elde edilmiş verinin ses 
dosyası özelliği taşıdığı anlaşılmıştır. 

Olgu olarak sunulan kredi kartı dolandırıcılığı 
olayından elde edilen ses dosyalarının ne tür bilgiler 
içerdiklerinin ortaya konulması gerekmektedir. Yukarıda 
yapılan denemelerle bir ses dosyası olabileceği düşünülen 
dosyanın “volume”, “hiddenvolume” veya bir kredi kartı 
bilgisinin saklandığı ses dosyası olabileceği ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Bahse konulu bu dosyalarının 
çeşitli yazılımlarla dahi tespit edilmesi ve incelenmesinin 
güç olduğu anlaşılmıştır.   

IV. TARTIŞMA 

Her bir kredi kartına ait manyetik bant bilgilerini ses 
dosyası şeklinde kayıt edilebildiği ve yine herhangi bir 
konuşma veya enstrümantal ses dosyası içerisine frekans 
spektrumuna gizlenebildiği, 

Oluşturulmuş “.mp3” veya “.wav”  uzantılı “volume” 
konteynır ses dosyasına birden çok ses dosyasının 
gizlenebildiği konuları üzerinde çalışılmıştır. Bu 
karşılaştırmalar neticesinde; 

Kredi kart manyetik kart bilgilerine ait ses dosyalarının 
herhangi bir stereo enstrümantal ses dosyalarının kayıt 
kanallarından birine ses şiddeti sönümlendirilerek 
saklanabildiği anlaşılmıştır. Medya oynatıcıları ile bu 
farkın tespit edilemediği ancak adli ses inceleme 
yazılımları ile bu farkın tespit edilebildiği belirlenmiştir. 

Kredi kartı manyetik kart bilgilerine ait ses 
dosyalarının frekans spektrumu üzerine saklanabildiği 
işitsel olarak medya oynatıcıları ile bu farkın tespitinin güç 
olduğu ancak oluşturulabilecek ses “steganografi” 
inceleme yöntemi ile görsel olarak tespit edilebileceği 
gözlemlenmiştir. Olgu olarak sunulan olayda tespit edilen 
ses dosyaları, bu alanda oluşturulması gereken deney 
metodunun gerekliliğine yönelik bir çalışmadır. 

Yine kredi kartı dolandırıcılığı yönelik bu çalışmada 
adli anlamda analiz edilmiş bir olgu çalışması ortaya 
konulmuştur. Bu olgu çalışması sonucu, kredi kartı 
dolandırıcılığı gibi adli olaylara yönelik inceleme 
metotlarının geliştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Örnek 
olayda kredi kartı manyetik kart bilgileri, oluşturulmuş 
düzenekle ses dosyası şeklinde elde edilmektedir. Elde 
edilme esnasında steganografi yöntemi 
kullanılmamaktadır. Bahse konulu ses bilgilerinin veri 
taşıyıcıları içerisinde saklanması esnasında steganografi 
yöntemi kullanılmıştır. 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kredi kartı dolandırıcılığı olaylarında kredi kart 
manyetik kart bilgilerinin suçlular tarafından, ses dosyası 
halinde başka bir ses dosyasına, saklanabileceği 
anlaşılmıştır. Medya oynatıcıları ile bu farkın tespit 
edilemediği ancak yazılımlar ile bu farkın tespit 
edilebildiği belirlenmiştir. 

Diğer bir inceleme neticesinde oluşturulmuş “.mp3” 
veya “.wav”  uzantılı volume ses dosyasının içerisine çok 
sayıda ses dosyasının gizlenebildiği, normal bir .mp3 
uzantılı ses dosyasında header bilgileri gözükmesi 
gerekirken, volume olarak oluşturulmuş .mp3 uzantılı 
hiddenvolume dosyasında herhangi bir veri olmadığı 
rastgele karakterlerden oluştuğu gözlemlenmiştir. 
Yukarıda bahsedilen ses dosyaları ile kredi kartı 
dolandırıcılığı şüphesi ile elde edilmiş ses dosyalarının 
karşılaştırılması yapılmıştır.  Bahse konulu dosyaların ses 
dosyası özelliği taşıdığı anlaşılmıştır. İncelemelerde 
açılamayan ses dosya uzantılı verilerin, konteynır dosya 
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle 
İçeriğinden şüphe edilen ses dosyalarında da steganografi 
bulgularının tespitine yönelik analizler yapılmalıdır.  

Yine frekans spektrumu üzerine gizletilmek istenilen 
veri, gömülmek suretiyle saklanabilir. Bir şüpheli 
kullanıcıya ait veri taşıyıcı incelendiğine binlerce ses 
kaydı elde edilebilir. Her biri için bu incelemeyi yapmak iş 
yükünü artıran zor bir süreçtir. Bu nedenlerle olaya ait 
bulgular bir bütün olarak değerlendirilmeli, özellikle kredi 
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kartı dolandırıcılığına yönelik suç unsurlarının kullandığı 
donanım ve yazılımlar elde edildiği takdirde steganografi 
açısından da incelemelerin yapılması gerekmektedir. 
Böylelikle iş yükünün artmasına yönelik oluşabilecek 
sürecin, olaya ait diğer bulguların değerlendirilmesi ile 
uygulanabilir hale gelmesi sağlanacaktır. Yine 
incelemelerin sağlıklı ve güvenilir sonuçlara ulaşması için; 
örnek olaya benzer vakaların müstakil olarak değil, ses 
incelemeleri ve data incelemeleri gibi iki ayrı disiplinin bir 
arada çalışmaları sonucunda değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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Abstract— Delay Tolerant Network (DTN) is currently 

considered as the best technology for space communications. 

Because of the motivating challenges, such as intermittent 

communication environment and frequent link disruptions, 

research on this area has recently started to attract researchers. 

One sub-field that has not been extensively explored yet is the 

security concerns and issues, particularly the issue of key 

management in space communications. In this work, we 

proposed an authentication scheme for space communications, 

which will be tested and evaluated using simulations in our 

future research. 

Keywords— Delay tolerant networks, space communication, 

security 

I. INTRODUCTION 

A number of transmission protocols were designed and 
have been used for space communications [1][2][3]. Among 
these various protocols, Delay Tolerant Networking (DTN) 
Bundle protocol is considered as one of the best fits for 
implementing space communications by NASA [3]. This 
particular architecture operates above the transport layer as an 
overlay [3]. It operates on a new protocol called Bundle 
protocol [3]. This protocol works by using the services of an 
underlying convergence layer adapter (CLA), such as 
Licklider transmission protocol [3]. 

DTN Bundle protocol provides a store and forward 
transmission mechanism and custody of transfer option for 
space communications [3]. The store and forward mechanism 
is being used due to the disruptions in space communications, 
such as long signal propagation delay, length link disruptions, 
and high data loss rates [3]. On the other hand, the custody 
transfer option makes the DTN nodes responsible for 
guaranteeing the reliable forwarding of data towards to final 
end node.  

One of the critical concerns in space communications is 
network security. Encryption and networking security requires 
the distribution of keys at least between the sender and 
receiver, even if other nodes are not being involved in this 
security measure. As stated in [4], key management is very 
important for network security. Even in a connected network, 
key and its policy distribution is a major challenge to be 
handled. For a disconnected network, such as for DTN, this 
becomes even more challenging. Currently, there are no key 
management mechanisms implemented for DTNs. Therefore, 

there is a dire need to conduct research and provide key 
management schemes for space communications. 

II. BACKGROUND 

The authors in [5] discussed about recent directions and 
advancements of security concepts in space environment. One 
of the facts that they provided is the growing demand on the 
radio frequencies and availability of orbital places. Every year, 
the number of satellites using same frequency bands are 
increasing, which also increase the chance of interference of 
frequencies. Lowering the power output, hopping the 
frequency and managing the spectrum by software solutions 
can increase the use of bandwidth. Moreover, the authors 
discussed about the increase in the efforts to protect satellite 
communications links. Because most of the space devices 
relied on cyber networks, yet the interaction between 
cyberspace and outer space is defenseless. Although military 
communications are secured extensively, products intended to 
be used for civil and commercial purposes provides less 
security mechanisms in this area [5]. 

Burleigh, et al.’s research [3] is one of the well-known 
documented information about Delay Tolerant Networking 
(DTN). The authors discussed the use of DTN in space 
communications due to large signal propagation latencies, low 
transmission data rates, and intermittent scheduled 
connectivity in interplanetary environment. Their research also 
discussed about Consultative Committee for Space Data 
Systems’ (CCSFS) which introduced CCSDS File Delivery 
Protocol (CFDP) for secured file transfer in space 
environment. However, for the proposed idea there is no 
supporting protocol available in the OSI layers. Their research 
also discussed about the DTN and Bundling protocol 
associated with it. The possibility of the DTN without 
Bundling is also considered and compared. According to the 
results, the authors argue that if a new application layer for the 
Bundling services is created then the remaining layers don’t 
need to be changed. In other words, the current host and router 
technology will not be affected with the introduction of this 
new layer [3]. 

Farrell and Cahill reviewed security issues on Delay 
Tolerant Networking [6] in their study. Particularly, the 
authors discussed the challenges about key management issues 
in space communications. They claimed that the available key 
management techniques are not sufficient enough to work on 
projects that will employ DTN. Since most of the existing 
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algorithms require a number of roundtrip transmissions, they 
are not easily deployable to DTN architecture. Therefore, they 
discussed the possibility of having almost impossible to be 
replaced keys to be shared to all security responsible nodes on 
DTN, which however is not scalable. And so, resurrecting 
duckling scheme which is widely used in ad-hoc networks is 
offered as a potential solution [6], but this depends on the 
assumption that the DTN nodes have enough space to contain 
and can exchange keying material with other nodes. 

In [7], the authors provided the security analysis of the 
current DTN infrastructure. The authors have shown that 
Network, Transport and Application Layers in the bundle 
protocol’s code implementation have potential vulnerabilities 
that need to be addressed. Then the authors discussed about 
DTN security and the Bundle Security Protocols implemented 
in the Request for Comment, (RFC-4838), and Bundle 
Protocol Specification, (RFC-5050). They analyzed 
authentication of neighbors (BAB), integrity (PIB), 
confidentiality of the payload (PCB), and confidentiality of 
other bundles (ESB) that are available for the security 
mechanism for DTN. Based on their findings, the usefulness 
of the BAB is not very likely since there needs an existing 
confidence level to create a physical layer communication. 
However, PIB would be useful since the policy requires to 
identify and recognize the source of it. At the end, the authors 
suggested that the networking only get the benefit from 
encrypting bundles but not the applications. Therefore, 
application data needs to be secured by the entities that are 
liable for it, while the network should be secured with wide 
variety of tools, such as encryption during the whole 
communication. 

In [8], the authors extensively discussed about the security 
threats on various components of the space network and 
provided suggestions about possible protection mechanisms. 
According to the results of current defense mechanisms for IP-
mobility in space networks, attack on binding updates between 
mobile host and correspondent can be prevented by the return 
routability protocol, traffic redirection attack can be prevented 
by IPSec’s Authentication Header Protocol, and Man-in the 
middle attack can be prevented by Internet Key Exchange 
certification authentication where it needs complex and 
expensive cryptographic operations. The binding entry in the 
Home Agent can be prevented by authenticating and 
protecting data between the Mobile Host and the Home Agent 
with using IPSec protocol suites [8]. Although suggestions are 
provided, the authors didn’t focus on the intermittent 
connection behavior of DTN. 

In [9], the authors discussed the desired security 
credentials of DTN. Specifically, they deliberated preventing 
unauthorized applications carried through DTNs, preventing 
unauthorized applications taking control of the DTN 
infrastructure, preventing applications to send bundles at an 
unauthorized rate, eliminating bundles that are damaged or 
modified during transmission, and detecting the attacks from 
outside are the goals of the infrastructure. Also, the lack of 
DTN method for key management was discussed. Well known 
existing schemes used in general networking were proposed to 
be used. However, it is clear that these algorithms all require 

online status checking which was not very practical in a high 
delay space environment [9]. 

In another work [10], the authors implemented DTN 
bundling onboard on the UK - Disaster Monitoring 
Constellation (DMC) satellite and in the ground infrastructure 
to conduct experiments on the bundle protocol. One of the 
critical point they reflected was the time synchronization 
problem in bundle protocol. Specifically, the synchronization 
issue was seen while the tests were conducted before 
deployment. First, all DTN bundle agents were designed and 
experimented at NASA GRC in Cleveland, Ohio. Then two 
bungle agents were sent to Guildford, UK and Universal 
Space Networks in Alaska. The authors noted that the machine 
clocks had changed slightly which resulted in unsynchronized 
bundle time stamps. Therefore, these bundles were not 
accepted by the receiver because of the termination of DTN 
bundles. After resynchronization is done on the machines, the 
transmission went successfully. Therefore, the authors pointed 
out that a node is not able to learn the time frame while 
employing bundle protocol when use of shared UTC time in it 
[10]. Consequently, another protocol is required to keep the 
clock information.  

One of the main challenges in DTN is making the 
assumption that public key infrastructures will be always 
available at any time of point [11]. However, due to the 
intermittent connection presence in space this is not possible. 
Therefore, researchers proposed a dynamic virtual digraph 
(DVD) model for distribution of keys in space environment 
[11]. Specifically they extended graph theory and showed a 
scheme for public key exchange for space communications. 
By separating the owners from carriers, exchange of public 
keys and authentication of the nodes are claimed to be 
addressed by a two channel cryptography approach. However, 
the technique does not employ a separate node for verification 
of the keys, which is a potential problem if one of the nodes is 
compromised. 

III. METHODOLOGY 

Similar to connection oriented networking, in space 
networking, besides the keys are being distributed, the security 
policy associated with that has to be shared as well. It is also 
important to note that although one node may have the 
privilege to send the packets to another it may not be able to 
receive packets from the source. Another issue worth 
mentioning is the lifespan of the keys. Keys may contain a 
property where it needs to be refreshed or regenerated if it 
expires. It is evident that using shared keys among all the nodes 
in the space will reduce the complexity of the security. Shared 
keys should not be trusted by default in any type of networks. 
If the key is stolen, and even assuming notification channel is 
not hacked, warning the group and re-generating a new key 
will be a challenge because of intermittent connection in space 
environment. Another option would be giving the authority to 
multiple agencies to create group keys. However, in this 
technique, controlling the key is still not an easy task, and also 
it adds another vulnerability in the network. Currently, for 
Bundle Authentication Block only a shared key which is Hash 
Message Authentication Code is defined [3]. However, it is not 
required to use Hash Message Authentication Code on bundle 
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authentication. It is possible to use ephemeral key for Hash 
Message Authentication coding and then encrypt it with the 
public key of the desired receiver. With this way, only the 
receiver can decrypt the key and authenticate the packet. 
Another option would be creating short term shared keys like 
session key in IPsec. Based on this knowledge we proposed to 
use two channel authentication technique with a verification 
node. 

Before casting the details of the proposed methodology 
these the assumptions made for the DTN. 

 When one of the nodes detects other nodes in the space 
environment, it will stay enough time within the proximity 
to share public keys to each other. 

 Every node within the network can generate its own key 
pair. 

 Every node has a table of possible valid public keys 
associated with their owner information. 

 Another node, say X, acts as repository of every possible 
keys. 

We introduce 5 nodes within the interaction range of each 
other as illustrated in Figure 1 below. All the nodes within the 
perimeter (the dashed circle in figure) can exchange their 
public keys over the wireless channels. Therefore, when public 
keys are directed from their owners, the nodes will transfer 
their valid public keys in both ways. That way the validity of 
the public keys are assured effortlessly. Due to the possibility 
of attack and unauthorized manipulation of public key tables, 
we assign one of the nodes within the perimeter, say X, a node 
that is not closest to the sender or receiver, as holding the 
repository of the public keys. Since it is within the parameter, 
the keys can be verified with this node X to see if there is any 
possible intrusion to the all other nodes within the perimeter. It 
is also important to note that node X does not carry the bundles 
within the network, while only receives key information from 
the other nodes. 

 

Fig. 1. An example scenario. 

Particularly we divided the key exchange mechanism into 
three scenarios: a) between the sender and receivers, b) 
between the carriers, c) public key approval between the 
carriers. 

A. Key share between the sender and receiver 

Our assumption is that both the nodes of A and B are 
holding their public keys, and they are within the perimeter to 
interact without any other node(s)’ involvement. In this case,  

 Node A attaches its identity as Ida and the current time t 
to its public key PKa, then the result product of PKa-Ida 
at time t is sent to Node B over wireless channel. 

 Node A computes hash values as h = H(PKa-Ida-t). H is 
collision resistant hash function 

 Node A, sends the hash input to Node B over a manual 
channel. 

 Once those messages are received by Node B, it will 
accept PKa as the public key of Node A, if both t and h 
values do match, otherwise it will reject the further 
communication 

 In our proposed framework we assumed that both Node A 
and Node B are within communication parameter and exchange 
of the public keys can be done without any third party node’s 
help. With the technique, when the public key information is 
received from Node B, it will know the owner. Specifically, the 
received node can identify the ownership of the received 
message and timeframe when the message was sent.  

B. Key share among the carriers 

Node C combines the identification ID of the node Idc and 
its public key PKc. Using wireless channel Node C sends the 
combination of the identification ID and its public key to Node 
D and Node X. Moreover, Node C computes hash values as h = 
H(PKc-Idc). H is again collision resistant hash function. Then, 
Node C, sends the hash input to Node D over a manual 
channel. 

First, the ‘h’ is being checked for correctness in Node D. If 

it is correct, it will recheck the received public key with the 

information located in Node X if there is connection at the 

time of receiving the information from Node C. If those are 

matched as well, Node D will accept PKc. If the connection is 

not present with Node X, Node D will terminate its connection 

request with Node X and will only rely on the information 

received from Node C. This way, if someone manipulates the 

keys by spreading fake keys, this Node X can help to reject the 

incoming messages by the Nodes. 

C. Public key approval 

Because of the carrier nodes’ presence, we need to employ 

a strategy to validate the public keys to see if it is really 

coming from the owner, since one or more nodes may create a 

key pair and argue that it is the owner’s public key. As 

mentioned earlier, node X can help in validating the public 

key of the owner. However, because of the connection 

problems in space, the information arrived at the receiver may 

not be easily correlated with the information in Node X. 

Therefore, as a supporting structure, we propose to use 

incentive based node authentication scheme for the network as 

well. In this case each node will be designed to monitor the 

neighbor node activities, such as request—for-forwarding and 

the amount of packets forwarded by that node, assuming that a 
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node is able eavesdrop the transmission of its neighbor. At the 

end, the confidence level can be calculated by the total number 

of request for forwarding the packets to the total number of 

packets forwarded. This collected information will be shared 

among network so that the receiver node can gather this 

information and make a decision based on the key approval. 

IV. DISCUSSION AND CONCLUSION 

We have extended the work in [11] and include timestamp 
information to be checked when exchanging public keys and 
also include a repository type third party node if there are 
carriers between the sender and receiver. Specifically, we 
showed that if the sender and receiver nodes are within range to 
exchange their public keys, then the manual communication 
can be used. This two-channel approach will make sure the 
validity of the public keys that each of the nodes is holding. 
Therefore, after receiving a public key, the receiver will know 
which node generated the key and whether it is authentic or 
not. Also we used two verification strategies if other nodes are 
involved in the transmission. We think that the proposed idea 
can be used for exchanging keys between the sender and 
receiver, including all other nodes, while providing more 
security if there is a connection with the repository purposed 
node. While the proposed algorithm seems logically sound, it 
will need to be tested and evaluated using simulation to see 
how it will handle attacks made to the carrier and the key 
repository nodes. 
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Abstract— Public Key Infrastructure (PKI) quality attributes 

like security, availability, integrity, interoperability etc. are latent 

in nature meaning they cannot be measured or observed directly. 

This presents a problem on how they can be optimized since as 

Drucker’s maxim goes, if you can’t measure it, you can’t manage 

it. In this paper, we look at PKI security in eGovernment and 

present a visual quantitative assessment model derived from 

other models that can be used by decision makers to make 

optimized rational decisions when reasoning about PKI security. 

The data used to initialize the model is generic data generated in 

the laboratory since live data is yet to be collected. We opine that 

if key decisions are optimized during planning, implementation 

and auditing, then the security of the PKI solution will also be 

optimized. We also provide an eGovernment arrangement that 

relies on PKI security for identification, authentication and 

authorization. After literature review, we derive a conceptual 

framework from existing frameworks then model the 

quantitative decision support tool using path analysis techniques, 

specifically Partial Least Square Structural Equation Modeling. 

Since this paper is derived from work in progress, we shall 

publish actual results in our next paper, though this paper will 

have mock results based on the generated dataset.         

Keywords— digital certificate; eGovernment; public key 

infrastructure; security; variance; quality;   

 

I.      INTRODUCTION 

Governments are adopting new ways of doing business 
through the digital platform and are embracing online and 
mobile applications not only to improve internal efficiencies 
but offer their citizens delightful service. The security of 
eGovernment relies on secure identification and authentication 
of all stakeholders during transactions to make sure that only 
authorized parties get access to the relevant resources at the 
right time [1][2]. One reliable method of ensuring this in such 
complex environments is the use of public key infrastructure 
solutions to register all players, issue them with digital 
certificates and ensure that all communications are signed with 

digital signatures [3]. However, there is no best fit formula for 

optimizing all PKI solutions globally since each PKI operates 
in different contexts and each context offers emergent 

challenges that require to be addressed in a unique way [4].  

In this paper, we shall contribute to knowledge by 
developing a quantitative model for rational decision 
optimization when reasoning about PKI security in developing 
economies. We are cognizant of the fact that in most 
governments, PKI regulators, planners, implementers and 
assessors rely on quality management systems like ISO and 
standards such as x.50x in their PKI audits or reviews. In fact 
ISO 9126-(1-4) and later ISO 25030 (which is part of the 
Software Quality and Requirements Evaluation (SQuaRE) the 
ISO 25000 series,) forms the basis of identifying security as a 
worthwhile topic worth researching. Audits based on the 
standards above are paperwork intensive and try to ensure 
process and requirements compliance mainly through 
checklists but lack the capacity to measure latent quality 
properties like security, interoperability, availability, privacy, 
reliability, performance etc. which are not explicit hence 
cannot be observed directly. We demonstrate how security can 
be modeled using multivariate assessment of factors that have 
causal relationships using partial least squares structural 
equation models. After collecting data using questionnaires 
and interview methods, we use regression analysis in the form 
of Partial Least Squares Structural Equation Modeling to 
model and perform measurements in SmartPLS Version 3 [5]. 
The output is a generic but extensible quantitative PKI 
security rational decision optimization model. The model shall 
display variable relationships and their quantitative weights in 
such a manner that decision makers can use them to prioritize 
resources and or take corrective measures where needed 
during audits or when predicting scenarios [6].  

II.      PREVIOUS WORK IN SOFTWARE QUALITY OPTIMISATION   

In this section we briefly review other software quality 
optimization approaches presented in other works before 
justifying why we chose to utilize Partial Least Squares, 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The term 
optimization is not new when talking about software systems. 
Reference [7] presents software cost optimization using linear 
COCOMO equations. As is well known, COCOMO 
concentrates on effort and cost and ignores other important 
software quality properties like security. Reference [8] and [9] 
propose Enterprise Architecture Analysis (EAA) techniques to 
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Fig. 1. Proposed eGovernment model 

 

optimize non-functional quality attributes like security, 
availability, interoperability, integrity etc. This is good and in 
line with this paper. However EAA tools are derived from 
Unified Modeling Language (UML) and modeling follows 
Open Group’s ArchiMate. Enforcing quality attribute 
constraints using Object Constraint Language (OCL) requires 
considerable programming effort that many researchers would 
find difficult to learn. Reference [10] also presents the 
Architecture Tradeoff Analysis methodology (ATAM) 
initially developed by the Software Engineering Institute as a 
software architecture quality optimization framework. ATAM 
performs architecture analysis and design tradeoff decisions in 
order to achieve desired quality attributes such as security, 
performance, availability etc. in the final solutions. ATAM is 
good but its results depend on the quality of the architecture. It 
concentrates more on tradeoffs but lacks an inference or 
predictive capability based on quantitative assessments of the 
latent quality variables. Besides, PKI security is so critical that 
such pareto optimal [11] techniques may compromise the 
entire system (tradeoffs may introduce loopholes which can be 
used to commit exploits). Reference [12] also presents a 
comparative study on software quality optimization either 
using case-based or parametric methods. However, they view 
optimization from the point of view of the discovery and 
removal of defects only and ignore other important quality 
attributes. Reference [13] discusses how to optimize the 
quality of e-learning systems components  using multi-criteria 
evaluation, and specifically mention security as one of the key 
criteria that must be optimized. However, their model is too 
broad and does not give the security aspect the in-depth 
treatment it deserves.  

Other works like [14] suggest search based software 
engineering (SBSE) techniques as a means of searching for 
optimal solutions when faced by a large search space of 
potential solutions. SBSE strategies include automated tools 
that utilize simulated annealing and genetic algorithms to 
optimize activities such as requirements engineering, costing, 
project management, maintenance, quality assessment etc. 

(ibid). However, SBSE techniques use meta-heuristic 
algorithms to search large solution spaces to arrive at optimal 
solutions. This is computationally intensive and requires 
significant execution time that may render such techniques 
infeasible[15]. Lastly but not least, [6] presents the partial 
least square structural equation modeling (PLS-SEM) 
technique which is a multivariate data analysis method that 
can test theoretically supported linear and additive causal 
models. In our case, we adopt PLS-SEM to model software 
quality properties like security, performance etc. and the 
multi-variables that influence them in a user friendly and easy 
to understand environment. Other factors that influenced our 
choice for this framework are the ability to represent causal 
relationships in path models and perform predictive 
quantitative assessments on them even with small sample 
sizes.   

III. EGOVERNMENT SECURITY AND PKI  

Developing economies are both at an advantage and 
disadvantage when it comes to technology adoption in 
Government. They are advantaged because they adopt 
technologies that have already been tested live in the first 
world and hence most bugs and teething problems would have 
been removed or understood. However, they are 
disadvantaged because developing economies have their own 
unique socio-economic, socio-cultural and socio-political 
contexts which require solutions that are customized for them. 
When reasoning about PKI for instance, each country solution 
requires a unique technical, policy , legal and regulatory 
framework developed and customized in the country of 
implementation [3][16]. The poor ICT infrastructure, low 
incomes, low literacy on e-business, low trust levels, insecure 
transaction services, high costs of connectivity etc. present 
enormous challenges [17]. One big context challenge in 
developing economies for instance is the entrenched culture of 
corruption as detailed in the Transparency International (TI) 
report 2014 showing Nigeria, Kenya etc. ranking very poorly 
at positions 136 and 145 respectively [18].  Fig. 1 presents an 
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Fig. 2. National PKI Infrastrure, Kenya; Source Communications Authority of Kenya, 2014. 

 

extensible model for eGovernment demonstrating the central 
role that PKI plays to enforce security. After careful review of 
several eGovernment models like the ones for United 
Kingdom [19], Estonia [20], Australia [21], Kenya [22] etc. 
we conclude that the PKI solution should act as the secure gate 
keeper that identifies and authenticates all parties transacting 
online by providing an environment that is secure, trustworthy 
and supports non-repudiation [23]. A PKI enabled gateway 
makes sure that access to the secure government intranet is 
only allowed for parties that successfully authenticate using 
digital certificates. In so doing all government information 
resources across board are secured. The UK model also has a 
similar gateway but some of its information resources like for 
local authorities lie external to the secure intranet [19]. The 
Estonian model does not have a secure gateway but each 
agency connects to the common internet called the X-ROAD 
via a security server. Now that means it is possible to 
insecurely access the X-ROAD but be kept at bay by 
individual agency security servers. We propose that an 
amalgamation of the two though expensive would provide 
several layers of security that would be difficult to break. This 
would also enhance user privacy since different agencies 
require different identity information and a context sensitive 
smartcard based identity management system running on the 
intranet and agency servers would enforce it. More recent 
developments point to the fact that eGovernment is quickly 
moving towards the cloud [24].    

In Kenya, eGovernment and hence cyber security 
initiatives like PKI rest on a host of development, legal and 
regulatory frameworks namely: 

1. The Kenyan Constitution 2010 which recognizes 
electronic transactions.  

2. The Kenya Vision 2030 which identifies ICT as one 
of the important foundations for economic 
development bearing the theme “strengthening the 
foundation for a knowledge economy” and therefore 
achieving transformation in the government to make it 

responsive to the citizen [22]. Under this, the Kenya 
Transparency & Communications Infrastructure 
Project (KTCIP) sponsored by the World Bank helped 
set up Kenya’s PKI. 

3.  The National Cyber Security Management 
Framework which incorporated the Information and 
Communications Act 1998 and specifically Cap 411A 
which sets up a legal framework for eCommerce in 
Kenya. It also amalgamated the Electronic 
Certification and Domain Name Administration 
Regulations 2010 which sets relevant conditions that 
must be met for electronic communications to be 
authentic and provides for a national PKI. 

4. The National Computer Incident Report (NCIR) team.  

The Kenyan PKI model closely shadows that of South 
Korea since the company that won the tender to 
implement it (Samsung SDS) is from there. The project 
architecture is as captured in Fig. 2. 

 

IV. ASSESSING SECURITY IN PKI SOLUTIONS   

Some generic security threats in PKI as identified by the 
Australian Government include but are not limited to 
inappropriate evidence of identity, accidental/deliberate 
submission of wrong identity documents during initial 
registration, failure of necessary checks during registration, 
staff collusion, corrupt CA staff, poor record keeping, data 
entry mistakes, interception, database corruptions, social 
engineering attacks on certificate/registration authority (C/RA) 
staff/help desk, revocation failures, RA spoofing, 
compromised private key, private key media failure, Relying 
Party (RP) fails to check revocation status /certificate path, 
poor infrastructure security [25] etc. The document also gives 
mitigation measures for the identified threats and 
vulnerabilities. 
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Fig. 3.   PKI Assessment Model: Adopted from [4]. 

 

Reference [4] presents an assessment model when 
assessing PKI solutions to ensure interoperable and 
trustworthy systems as shown in Fig. 3. The model envisions a 
highly interdependent environment in which the policy body, 
assessor, assessors accreditation body and PKI accreditation 
body work in tandem to make sure that the CP, CPS, 
Standards etc. are applied to the CA’s Information Technology 
(IT) infrastructure and its procedures and operations to ensure 
qualitative systems. This paper draws most of its assessment 
criteria from [4] only that we provide a quantitative way of 
assessing the key attributes identified other than relying purely 
on checklists. The ISO 9126 standards [26] and SEI standards 
[26] identify general attributes when assessing software 
quality. 

PKI security is intrinsic to the quality of the Certificate 
Policy (CP) and the resultant Certificate Practice Statement 
(CPS) and how strictly they are enforced during planning, 
implementation and daily management [4]. We now briefly 
look at each of the variables identified in the CF before 
moving on to methodology. We recognize the fact that the 
variables and indicators selected for this model may not be the 
only ones available, hence the CF is extensible as indicated. 
Some had to be left out in order to make the study 
manageable. The major works from which these are drawn 
include [4][27][25]. 

Each quality property is a latent variable that has 
measurement indicators/ attributes. However, when assessing 
a quality property say security, it becomes necessary to study 

what variables influence it and how they can be measured. To 
measure the latent variable, indicators are used and they have 
to be sourced from literature, from current industry practice or 
empirically where they do not exist [28]. Table 1 identifies the 
exogenous variables that influence security in the model and 
some of their indicators mainly drawn from the PKI x.509 
standards [29] and the PKI assessment guidelines [4] and other 
literature. This forms the basis for coming up with the 
conceptual framework shown in Fig. 4 from which the PLS-
SEM model was drawn. 

Just like in [4] we divide our security assessment based on 
seven key areas: 

 Policy, legal and regulatory assessments 

 Initial registration controls 

 Certificate lifecycle controls 

 Management, operation and physical controls 

 Technical security controls 

 Certificate, CRL and OCSP profiles 

 Specification administration.   

However, when modeling, we do not specifically structure the 
model as such because we are more interested in the relevant 
security variables regardless of from which segment they 
come from and how they affect the four cornerstones of PKI 
security, namely confidentiality, integrity, availability and 
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TABLE I.  EXOGENOUS VARIABLES AND INDICATORS 

 

accountability [30]. The identified variables and their 
indicators are tabulated in Table 1. Notice however that in the 
table, we try to capture where a particular variable falls in the 
People, Process and Technology model (PPT) since this model 
has been widely applied in eGovernment studies. However we 
pitch for the CPPT model with C standing for Culture [31]. 
The culture variable is very important in developing 
economies because we argue that however well all the other 
variables are met, a culture of corruption for example can 
totally wipe out any gains and totally compromise security of 
PKI systems. The table translates to Fig. 6, the Conceptual 
Framework (CS). 

A. Personnel Controls 

We investigate whether key personnel have the right 
qualifications to handle their jobs in a trustworthy manner. 
Other controls include role separation for sensitive tasks and 
the trustworthiness of the process of engaging contract staff.  

B. Culture 

The research would investigate if there is a professional code 
of ethics and whether it is strictly enforced. We shall also find 
out the perception in terms corruption/nepotism on how 
tenders, contracts are issued and how staff are employed. 

C. Certificate Policy (CP) 

A CP is the cornerstone of a PKI. It is usually owned by 
the root certification authority and is usually drawn from the 
eGovernment security policy.  

A CP is a set of rules which govern the requirements that 
any PKI participant must meet in order to operate within the 
PKI and it lays the ground for various CA interoperability. 

D. Certificate Practice Statement  (CPS) 

Derived from a CP, a CPS states the practices and 
procedures that a single CA would use in all its operations.  

E. Physical Security Controls 

These measures for CAs/RAs/Subscribers try to minimize 
the risk of key compromise through break-in, theft, force 
marjorie, fires, power failures etc. 

F. Backup Policy 

The backup policy is a very sensitive area. If a backup 
agent is engaged, it is important to have a secure selection 
process. Also the format in which the data (and especially the 
keys) are stored in important i.e. plaintext or encrypted. Also, 
data retention periods, redundancy requirements etc. have to 
be met. 
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Fig. 4. PKI Security Decision Optimisation Conceptual Framework. 

 

G. Security Audit 

One important consideration is whether the assessors will 
be in-house or contracted. External auditors are likely to do an 
unbiased job. Other measurements include protection of the 
audit log against alteration or destruction since it may have 
important evidence. 

H. Certificate Lifecycle Management 

All the processes starting with initial registration, 
processing, issue, activation, deactivation, revocation etc. of 
certificates should be done in a secure and trustworthy 
manner. 

İ. Standards 

These are very important to any PKI solution. A checklist 
of the relevant standards will be used to assess adherence to 

best practice. 

J. Disaster Recovery 

Readiness to deal with disastrous events that can bring the 
PKI to its knees is very important. Good provisions for 
compromise reporting tested and tried recovery procedures 
after disasters etc. need to be assessed. 

K. CRL Management 

Certificate Revocation Lists (CRL) management is very 
important and can prove very costly if not handled properly. 
The reporting process when revocation is required should be 
secure e.g. who requests for a revocation and does the 
revocation messages have to be digitally signed? Also, strict 
reporting timelines are important. 
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L. Legal Security Controls 

The legal, policy and regulatory framework should be 
sufficient in order to deal with difficult scenarios like risk 
apportionment, potential liability management, indemnity, 
legal responsibilities etc. for all players like CA, RA, RP, 
Subscriber, repositories etc. 

M. Technical Controls 

These are a raft of assessments that would touch on a wide 
range of technical concerns like the logical security of the 
private key, security of the cryptographic module, computer 
and network controls. 

N. Client Components 

The term client here mainly refers to relying parties and 
citizens. The concern here is mainly on how the private key is 
stored, is it on the client computer or in a smartcard? How is 
the private key generated and or passed to the client after 
generation? Is the process secure? This is important since most 
cases of key loss and or compromise may emanate from this 
end. 

V. PLS-SEM BACKGROUND   

Partial Least Squares Structural Equation Modeling is an 
extension of the multiple linear regression analysis technique 
[32]. A linear regression model helps a researcher to study the 
causal relationship that one variable (called the independent 
variable say X) has on a dependent variable say Y. Suppose for 
example we wish to observe the relationship between 
education E and salaries of information security experts S 
based on the two variables only and ignoring all the others that 
could have an effect on S. Let S be the earnings and E the 
independent variable influencing S based on number of years 
spent at school. Assuming that data about the salaries and 
education levels of the experts were collected and plotted in a 
chart as shown in Fig. 2 then it would indeed appear that the 
more the number of years in education a person has the higher 
the income. This hypothesized relationship can be captured as 
follows in a simple regression model (1): 

  S= C0+E+                                                    (1) 

Where: S = salary of the expert (called the dependent or 
endogenous variable); C0 is baseline/constant earning with 

zero education;  is the positive effect on earnings for every 
year spent in school (called the regression coefficient) and E is 
the independent/exogenous/explanatory variable. However, a 
careful study of the scatter chart may lead the researcher to 
conclude that it is not education alone that may influence 
earnings since there is no strict linearity displayed. Other 
unaccounted for factored like experience, productivity etc. 
could have a significant impact. The researcher therefore 

includes an error term  which represents all those variables 
that have a causal relationship on the income but are not 
directly observable at times referred to as noise [33]. If we set 

 = 0 as in most cases, then the regression equation becomes 
the equation of a straight line in a 2-dimensinal plane with C0 

becoming the y-intercept and (E, S) being arbitrary points (x, 

y) that lie on the line and  the slope of the line as shown in 
(2).  

  S = C0+ E                                                            (2)    

Now this means that somewhere on the scatter chart we 
can find a line which satisfies (2) and this can be found by 

estimating (predicting) the values of C0 and  a task which 
requires considerable effort because many lines fit the bill. 
Hence the task is to find the best fit – a line L which best 
generalizes the data as shown in Fig. 5. One way of achieving 
this is selecting the line that has the minimum sum of square 
errors. We now move on to PLS-SEM. 

Structural Equation Models, also called simultaneous 
equation models are multivariate or multiple linear regression 
analysis models [34]. Unlike equation 1 where we only have a 
single influencing variable, we can model more variables say 

we add experience X to the model (1) resulting in (3).  is 
modeled to be positive.   

  S = C0+ E+X +                                                  (3) 

Equation 3 now has become a multi-regression and 
multivariate in nature. It now has two regression coefficients. 
It means that S is influenced by E and X and the task of 

estimating (predicting) values of C0,  and  is no longer 
within 2-D space but 3-D, and on a plane rather than a simple 
straight line and relies purely on observable variables S, E and 
X. Unlike humans who find it challenging to reason in more 
than 3-D, the computer can perform analysis of many 
variables in n-D space [35]. Each factor enters the analysis 
independently and its causal impact can also be assessed 
independently e.g. possibility of answering questions like   

 

“Holding education constant, how does experience influence 
earnings?” 

Partial Least Square (PLS) is an extension of multiple 
linear regression analysis equations [6]. The O observations 

described by D dependent variables are stored in an OD 
matrix denoted by I. The values of P predictors on the 

observations are stored in an OP matrix F. PLS does not aim 
to find hyper planes of minimum variance between responses 
and independent variables, but to predict I from F by finding a 
linear regression model through creation of new spaces where 
observed and predicted variables can be plotted [36]. 

 
 

Fig. 5. Scatter Chart of S/E 
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Fig. 6. PLS-SEM model: Adopted from [6]. 

 

 

Fig. 7. Model in SmartPLS: results of bootstrapping after 300 iterations  

 

Structural Equation Modeling is a technique for depicting 
relationships between variables with the aim of quantitatively 
testing the theory hypothesized by the researcher e.g. whether 
an independent variable influences the dependent one or not. 
In our case we use PLS-SEM tool that helps a person to model 
and do Analysis of Variance (ANOVA). A PLS-SEM model 
would have:  

 Exogenous variables: independent variables. All 
causal relationship arrows point away from it.  

 Endogenous variables: dependent variables. Path 
arrows point to it showing causal effects.  

 Indicators: observed measures or variables used 
to infer the value of the latent variable.  

Diagrammatically, a model take the form of Fig. 6 [6].  

VI. METHODOLOGY   

Literature review was done using the structure case 
strategy [37]. This helped the research to distill key PKI 
quality properties and develop the CF. The CF was then 
modeled in SmartPLS as shown in Fig. 7. 

All indicators are ideally translated into a questionnaire or 
interview question with interval measures on the responses. 
The responses were coded into values 1 – 7 and captured in an 
Excel file which was used to populate the model. In this paper, 
we use a generic data set to demonstrate how the model is 

expected to function since the researcher is still waiting for 
approvals from relevant authorities for live data collection 
from relevant Certification Authorities (CAs). We use a data 
set of 50 records. Notice that the single endogenous variable 
“OPTIMAL DECISION FIT” in the model has many 
exogenous variables that influence it. We use a reflective 
measurement scale because the indicators have correlations 
among themselves.     
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Fig. 8.   Indicator Reliability: results of PLS algorithm after 300 iterations 

 
Fig. 9.   AVE: results of PLS  algorithm after 300 iterations 

 
Fig. 10. f-Square: results of PLS algorithm after 300 iterations 

 

 

 

 

VII. RESULTS 

Figures 7 shows the results of the bootstrapping algorithm 
after 300 iterations and the significance level set at 0.05. The 
values on the causal lines between variables in the inner model 
represent the t-values. Looking at the model, we can say for 
example that accountability, confidentiality and availability 

are very significant factors when coming up with optimized 
decisions due to their high t-values. However, Confidentiality 
-> Optimal Decisions Fit has the lowest p-value among the 
three (0.096) which can be generated easily hence we can 
conclude that it is the most significant. Ideally, p-values 
should assume values of less than 0.05 e.g. 0.01 for the causal 
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relationship to be deemed reliable and significant. Of course 
our results here are unreliable because the data used is 
defective as mentioned earlier in the paper. Other analysis that 
can be done on the data include the PLS-SEM algorithm 
which can yield the following measurements: 

A. Explanation of Target Endogenous Variable Variance 

The R2 values are: Accountability = 0.452; Confidentiality 
= 0.631; Integrity = 0.475; Availability = 0.526; and 
OPTIMAL DECISION FIT = 0.068. This means that the four 
variables explain only 6.8% of the variability in OPTIMAL 
DECISION FIT. 

B. Path Coefficient Sizes and Significance of Inner Model 

Looking at the path coefficients of the inner model, the 
larger the quantitative measure the greater its significance. For 
example, checking the accountability variable, the variable 
that influences it most is Standards which has a coefficient of 
0.453. Hence the hypothesized path between Standards and 
Accountability is statistically significant while the rest with 
small or negative values are not. 

C. Indicator Reliability 

The reliability and validity of the latent variables is 
important when scrutinizing the structural model [6]. The 
following are considered: 

1. Indicator reliability: after running the PLS algorithm, 
square all the indicator weights. For exploratory 
research, values of 0.4 and above are required but 
generally values more than 0.7 are desirable [38]. In 
our example, very few indicators meet this threshold 
as shown in Fig. 8. 

2. Average variance extracted (AVE): this measures the 
validity of the latent variables. Best practice is that 
they should be above 0.5 [39]. Again notice how our 
variables fall short as shown in Fig. 9. 

  f- Square Test: in this case, the scores are positive as shown 
in Fig. 10.  

VIII. CONCLUSIONS 

PLS-SEM is a flexible method for modeling variables, 
their relationships and performing predictions. When used in 
assessing and optimising PKI security, it can be used to 
capture all relevant latent variables together with their 
indicators to come up with a structural model which can be 
used to optimise rational decision making. Ideally, the analysis 
of variance leads the assessor to answer important questions 
that help to enhance variables that seem to fall below expected 
values.      
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Ömer Sever, Ersan Akyıldız

Institute of Applied Mathematics, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

e-mail: severomer@gmail.com, ersan@metu.edu.tr

Abstract—Non-repudiation protocols are being widely used
over digital environment mainly as a solution to fair exchange
problem. In this paper we present a strong fair hybrid non-
repudiation protocol which works with an on-line TTP in the
first round and then works optimistic in next rounds. The
protocol offers stronger security by integration of Joux tri-
partite key exchange and uses certificateless ID based signature
and encryption methods. Non-repudiation protocols are used
for exchange of information with evidence of non-repudiation.
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I. INTRODUCTION

Non-repudiation protocols are used for exchange of infor-

mation with evidence of non-repudiation. Application of Non-

repudiation protocols are spreaded over Certfied E-mail, Elec-

tronic Contract Signing, e-commerce and electronic payment.

Although there are many different types of Non-repudiaition

protocols such as Certified E-mail, Contract signing, fair

exchange, differing in their goals; they are related with each

other and share the properties Non-repudiation and fairness in

common. To show these differences with an example; when

non-repudiation protocol is based on message delivery like

in Certified E-mail, receiver has to provide NRR in order

to get the message and obtain the NRO for that message.

But when non-repudiation protocol is based on exchange of

evidence of non-repudiation not the message itself like in

contract signing, obtaining message content is not important

but exchanging signed message/contract fairly is the main goal

of the application.

II. GENERAL DESCRIPTION

A. Non-Repudiation Protocols

Non-repudiation is defined as a security service by which

the entities involved in a communication can not deny having

participated, spcifically, the sender can not deny having sent

a message and the receiver can not deny having received a

message [1].

Non-repudiation is primarily depending on asymmetric

cryptography specifically to signatures which are accepted

as evidences. Regarding how used in a protocol, evidence of

origin supplies Non-repudiation of Origin and evidence of

receipt supplies Non-repudiation of Receipt.

Non-Repudiation Protocols can satisfy various properties in

different ways like:

• Fairness: Strong, weak, light

• Non-Repudiation: NRO, NRR, NRS, NRD

• State storage: Statefull, stateless

• Timeliness: Synchronous, Asynchronous

• TTP Inclusion: In-line, On-line, Off-line, Probabilistic

These properties and non-repudiation protocols have been

studied in [2], [3], [16] [20] and [5].

B. Pairing Based Cryptography

Public key cryptography is generally based on certificates

binding identities with public keys which are approved by

Certificate Authorities. What is different in ID-Based Cryptog-

raphy is public keys are dependant on user identities and/or

identifiers. This difference brings advantages and disadvan-

tages together as discussed in [9]. The advantages of ID-

Based Cryptography are mainly achieving different encryption

and signature schemes like ID-Based encryption [10], blind

[11], short [12], ring [13] and verifiably encrypted [14], [21]

signatures which are summarized in [4]. The disadvantage of

ID-Based cryptography is if the public key is dependant only

on identity of a user, key generator knows the private keys of

users when generation. In our protocol we used certificateless

public key cryptography described in [19].

1) Bilinear Pairings: Pairings in elliptic curve cryptogra-

phy are functions which map a pair of elliptic curve points

to an element of the multiplicative group of a finite field.

Below is the simple definition of a bilinear pairing , more

information on pairings like Weil or Tate pairings, divisiors

and curve selection can be found in [6] as a summary and in

[22] in more details.

Let G1 and G2 be additive abelian group of order q and G3

be multiplicative group of order q, a pairing is a function

e : G1 ×G2 → G3 (1)

e is suitable for cryptographic schemes when it is an efficiently

computable bilinear pairing which satisfies the following prop-

erties:

a) e is bilinear: For all P, S ∈ G1 and Q,T ∈ G2 we

have e(P +S,Q) = e(P,Q)e(S,Q) and e(P,Q+T ) =
e(P,Q)e(P, T )
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b) e is non-degenerate: For all P ∈ G1, with P �= 0 there

is some Q ∈ G2 such that e(P,Q) �= 1 and for all

Q ∈ G2, with Q �= 0 there is some P ∈ G1 such that

e(P,Q) �= 1

Consequtive properties of bilinearity are:

• e(P, 0) = e(0, Q) = 1
• e(−P,Q) = e(P,Q)−1 = e(P,−Q)
• e([a]P,Q) = e(P,Q)a = e(P, [a]Q) for all a ∈ Z

2) Modified Pairings: In this work we will use Type I [23]

supersingular curves for pairing instantiation in which G1 =
G2, since the certificateless ID-Based encryption and signature

schemes [19] we used are defined with this type. In this type

G1 is a subgroup of E(Fq). There is a distortion map ψ which

maps G1 into E(Fqk) and the modified pairing ê(P,Q) : G1×
G1 → G3 for P,Q ∈ G1 is defined by:

ê(P,Q) = e(P, ψ(Q)) as shown in section X in [22].

III. PROTOCOL DEFINITION

We present an ID-based hybrid non-repudiaiton protocol

using the Joux tri-partite key exchange scheme. Our protocol

is hybrid because in the first round of exchange TTP is

on-line but in the next rounds with same entities TTP works

off-line. TTP in the protocol also acts as PKG. If we had

used traditional ID-Based encryption and signature methods,

TTP can generate and escrow private keys of all users. But

in certificateless scheme of [19] users can generate their own

private keys. Also revocating a disclosed or lost private key

in pure ID-Based crypto systems is difficult because you have

to change the corresponding public key and so the ID of that

user depends on. Using schemes of [19] TTP can not escrow

keys but can revocate keys easily which is important for our

non-repudiation protocol depending on pairings.

A. Notation

Description of notation is as follows:

• A: Sender

• B: Receiver

• TTP : Trusted Third Party

• Mi: Message labeled i; 1 ≤ i ≤ 6
• SigX{M}: Message M signed by agent X’s private key

by ID-Based Signature Scheme

• (M)k: Message M symmetrically encrypted by key k

• {M}X : Message M encrypted for agent X’s public key

by ID-Based Encryption Scheme

• Sid: Session identifier

• EOO: Evidence Of Origin

• EOR: Evidence Of Receipt

• EOS: Evidence Of Submission of key

• EOD: Evidence Of Delivery

• h(M): Hash of message M

• Mid: Message identifier is equal to h(h(M), Sid)
• kek sid: Key encryption key which is equal to

h(ê([x]P, [y]P )z, sid)

B. Protocol Description

The protocol starts with an initialization and registration at

the beginning.

Initialization: TTP generates setup phase shown in

Section V and publishes system parameters G1, G3

ê, P, Ppub, Ppub ID, H1, H2. TTP generates s ∈ Z
∗
q where

Ppub = [s]P and keeps secret, TTP also generates its own

public key Ppub TTP and corresponding private key.

Registration: A user with identitiy ID registers to the

TTP. First TTP sends the partial key to user ID, then user

ID computes public key Ppub ID = [XID]Ppub where

[XID] ∈ Z
∗
q and sends to TTP over authentic channel. User

ID computes his private key as shown in Section V.

Execution: The sender A with public key Ppub A, private key

dA computes [x]P where x ∈ Z
∗
q chosen randomly for Joux

tri-partite scheme. The receiver B with public key Ppub B ,

private key dB computes [y]P where y ∈ Z
∗
q random element.

TTP with public key Ppub TTP , private key dTTP computes

[z]P where z ∈ Z
∗
q chosen randomly.

For the first time of exchange between the participants A, B

and TTP round 1 procedure is executed, for next exchanges

with the same participants round 2 procedure is executed.

1) Online Round: Round 1 is the online mod of the

hybrid protocol.

Main protocol of Round 1, shown in Figure 1 below is as

follows:

Step 1 A
EOO→ B : M1 = SigA{A,B, TTP, Sid,

h(M), [x]P, (A,B, TTP, {M}B)k}

A
EOO→ TTP : M2 = SigA{M1, {k}TTP }

Step 2 B
EOR→ A : M3 = SigB{A,B, TTP, Sid,

h(M), [y]P, (A,B, TTP, {M}B)k}

B
EOR→ TTP : M4 =M3

Step 3 TTP
EOD→ B : M5 = SigTTP {A,B, TTP, Sid,

h(M), [z]P, (k)kek sid}

TTP
EOS→ A : M6 =M5 +M4

Figure 1. First Round Message Flow

Here the critical point in the protocol is the usage of signed

Joux tri-partite key exchange, after the Step 3 of the Round 1,

A,B and TTP has [x]P, [y]P, [z]P in common. This means
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that they can compute ê([y]P, [z]P )x) = ê([x]P, [z]P )y =

ê([x]P, [y]P )z .

The steps defined above follow previous one after some

checks, as;

In Step 2 receiver B checks the identities, signature of sender

A in M1.

In Step 3 TTP checks:

• First, the identities, session identifier and signature of

sender A in message M2.

• Secondly, checks if the key k, which was sent in Step

1 by A is working properly. TTP decrypts the encrypted

part (A,B, TTP, {M}B)k in message M1 by the key k

and checks the ID’s are correct.

• Thirdly, checks the identities, session identifier and sig-

nature of receiver B in message M4 which is equal to

M3.

• Finally, cross-checks the encrypted part in M3 is same as

the encrypted part in M1.

If any of these checks fail then TTP cancels the protocol.

Otherwise TTP continues to Step 3, calculates the kek sid the

key encryption key which is equal to h(ê([x]P, [y]P )z, sid),
encryptes the key k with kek sid and sends the messages

M5 and M6.

a) Cancellation Sub-protocol: After Step 1 sender A can

cancel the protocol by sending TTP a cancellation message.

The TTP confirms the Cancellation request if the signature is

valid and the request is coming from the sender of the message.

The cancellation sub-protocol works as follows;

Step 1 A
Cancel→ B, TTP : M ′

1 = SigA{Cancel,M2}

Step 2 TTP
Confirm→ A,B : M ′

2 = SigTTP {Cancel −
Confirm, Sid,M

′
1, }

If A sends Cancellation request to only TTP and B sends

M3 and M4 meanwhile, TTP gets both Cancellation request

and M4. TTP aborts the protocol in this case also. But any

Cancellation request from sender after Step 3 is not accepted.

Cancellation confirmation is not valid without M ′
2. By this

way A cannot repudiate M1 and M2.

After Step 1 before Step 2 receiver B can also cancel the

protocol by sending TTP a Cancellation request. The TTP

confirms the Cancellation request if the signature is valid and

the request is coming from the receiver of the message. The

Cancellation sub-protocol works as follows;

Step 1 B
Cancel→ A, TTP : M ′

1 = SigB{Cancel,M1}

Step 2 TTP
Confirm→ A,B : M ′

2 = SigTTP {Cancel −
Confirm, Sid,M

′
1, }

Any Cancellation request from receiver after Step 2 is not

accepted.

b) Dispute Resolution: After Step 2 if the receiver B

did not get the key from TTP, recipient B can run Resolve
sub-protocol. This is a case if the message M3 has reached

to sender a but message M4 has not reached to TTP, because

of network error or sender A blocks it as an active attack.

The Resolve sub-protocol works as follows;

Step 1 B
Resolve→ A, TTP : M ′

1 =
SigB{Resolve,M1,M4}

Step 2 TTP
Confirm→ B : M ′

2 =M5

TTP
Confirm→ A : M ′

3 =M6

Before confirmation for resolve request TTP checks the

same points as done in main protocol at Step 3.

2) Off-line Round: Round 2 is the off-line mod of the

hybrid protocol.

After Round 1 with online TTP users can pass to Off-line

TTP. A,B and TTP has [x]P, [y]P, [z]P . A,B and TTP
have previously computed ê([y]P, [z]P )x), ê([x]P, [z]P )y

and ê([x]P, [y]P )z respectively. Now they can use this saved

pairing for computing new kek sid with new sid. Main

protocol of Round 2, shown in picture below is as follows:

Step 1 A
EOO→ B :M1 = SigA{A,B, TTP, Sid,Mid,

(MSubj , h(M), h(M,Sid))kek sid},
{A,B, TTP, Sid,Mkek sid}TTP }

Step 2 B
EOR→ A : M2 =

SigA{M1,MSubj ,Mid, h(M), h(M,Sid)}

Step 3 A → B : M3 =
SigA{A,B, TTP, Sid,Mid, (M)kek sid},

Figure 2. Second Round Message Flow

The steps defined above follow previous one after some

checks, as;

In Step 2 receiver B checks the identities,signature of sender

A and kek sid is working properly by decrypting the message

identifier encrypted in M1.

In Step 3 sender A checks the identities, session identifier,

signature of sender B and message subject MSubj has been

properly decrypted by B. If any of these checks fail then TTP

cancels the protocol.

a) Cancellation Sub-protocol: After Step 1 sender A can

cancel the protocol by sending TTP a cancellation message.

The TTP checks first if the signature is valid and the request

is coming from the sender of the message. The TTP confirms

the Cancellation request if the status of the session is not

Resolved. The cancellation sub-protocol works as follows;

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 60



Step 1 A
Cancel→ TTP,B : M ′

1 = SigA{Cancel,M1}

Step 2 If (Status(Sid) == Resolved)

2.a Then TTP
Reject→ A : M ′

2 = SigTTP {Cancel −
Reject, Sid,M2}
TTP

Reject→ B : M ′
3 = SigTTP {Cancel −

Reject, (M)kek sid}

2.b Else TTP
Confirm→ A,B : M ′

2 =
SigTTP {Cancel − Confirm, Sid,M

′
1}

(Status(Sid) = Cancelled)

b) Dispute Resolution: After Step 2 if receiver B does

not get message M3 or the hash of the message does not match

with the hash in the first message, receiver B runs Resolve sub-

protocol.

The Resolve sub-protocol works as follows;

Step 1 B
Resolve→ TTP,A : M ′

1 =
SigB{Resolve,M1,M2}

Step 2 If (Status(Sid) == Cancelled)

2.a Then TTP
Reject→ B,A : M ′

2 =
SigTTP {Resolve − Reject, Sid, SigTTP {Cancel −
Confirm, Sid,M

′
1}}

2.b Else TTP
Confirm→ A,B :

M ′
2 = SigTTP {Resolve −

Confirm, Sid,Mid, (M)kek sid,M1,M2}
(Status(Sid) = Resolved)

IV. PROTOCOL ANALYSIS

A. Fairness and Non-Repudiation

Proposed non-repudiation protocol satisfies fairness in both

rounds. By inclusion of online TTP in first round, TTP checks

the previous messages, identities, signatures and finally send

complementary evidences for both sender and receiver. This

achieves strong fairness at the end of the protocol as either

each party gets the expexted items (NRO,NRR,Message) or

none of them gets a valuable information. If the sender denies,

having sent a message M, the receiver can show NRO =
M1 +M6 and adjudicator rejects denial unless the protocol is

cancelled by TTP. In case of cancellation, the sender should

show a confirmed cancellation. If the receiver denies, having

received a message M, the sender can show NRR =M3+M5

and adjudicator rejects denial unless the protocol is cancelled

by TTP. In case of cancellation, the receiver should show a

confirmed cancellation. Since Cancellation requests after Step

2 is not accepted, cancellation confirmation and messages M5

and M6 can not be present at same time.

For the second round, strong fairness is achieved by help

of dispute resolution sub-protocols. Dishonest users can try

to get non-repudiation evidences hindering other party to get

respective evidence. As a case for dishonest sender; after Step

2, A gets successfully EOR, but can misbehave as sending

a cancellation request before a resolve request. In this case

since the exchange will be cancelled by TTP and confirmation

of cancellation is sent to both parties. Receiever can show

to adjudicator that the exchange with Sid is cancelled and

EOR in his message M2 is not valid anymore. As a case for

dishonest receiver; after Step 1, B gets successfully EOO, but

can misbehave as sending a resolve request to only TTP. In

this case the TTP will resolve the issue only if user B sends

valid EOR, and this EOR in M2 will be forwarded to sender

A also.

B. Timeliness

Asynchronous timeliness is achieved in the proposed proto-

col by means of cancellation sub-protocols without any time

constraint.

C. TTP State

TTP works in a statefull manner as has to keeps states of

protocol with respect to session identifiers. TTP also keeps

securely keys for respective pariticipating parties.

D. Efficiency and Comparison

The communication and computation bottleneck of the

protocol is TTP for the first round. Since TTP in our protocol

acts also as PKG, this situation naturally increased the burden

of TTP. But this is not a necessity, PKG and TTP can be

different. In that case users should get both PKG parameters

and TTP pairing parameters which requires two registration.

For the next rounds pairing computations on both sides seems

as the reason of computational burden when compared to

traditional PKI signatures and encryption.

The proposed protocol has inevitably common characteristics

with previously proposed non-repudiation protocols stated in

[7], [8] and [2]. It satisfies the required properties as NRO,

NRR, strong fairness and asynchronous timeliness but lacks

in efficiency because of pairing computation, online TTP and

statefull structure.

The advantage of using a hybrid protocol over other types

(pure in-line, on-line or offline) is a kind of optimization

between the security and performance. First online round

embedded with Joux Tri-partite key exchange scheme en-

hances the security and next rounds give better performance

as being off-line. Our new design does not contribute new

capabilities over previous protocols at the moment but it shows

that non-repudiation protocols can be built on pairing based

cryptography and it is possible to extend this work by using

unique properties of identity based cryptography.

E. Key escrow and Revocation

Generally key escrow is accepted as a positive capability for

authorized third party to gain access to keys needed to decrypt

encrypted data. But from view of non-repudiation key escrow

property of full Identity-based cryptosystems is regarded as

a negative capability. That is why we used identifier based

encryption and signature schemes (Certificateless PKC) and

TTP can not hold an escrow capability for the private keys

of users A and B as stated in [19]. Key revocation can

not be handled properly by PKG in a full Identity-based

cryptosystem. But by using identifier based encryption and
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signature schemes (Certificateless PKC) this problem is also

eliminated.

Another key escrow capability inherent from certificateless

PKC but not mentioned by Riyami and Paterson in [19]

for session keys is as follows: If the user ID sends YID =
[r][XID]P to TTP, then TTP can escrow session encryption

key k as k = V ⊕H2(ê(YID, U)). This method is similar to

Verheul’s escrow scheme described in [24] as user ID does

not reveal its private key XID to the escrow agent.

But this inherent escrow property is not practically applicable

to our protocol’s encryption cases for user B and TTP. The

case for user B in first round; B can not send YB = [r][XB ]P
to escrow authority because [r]P is also encrypted with the

Message for TTP. The case for TTP is not appropriate for

key escrow since it acts also as the PKG. The usage of this

property is only possible when TTP and PKG are different

authorities. In that case TTP can send YTTP = [r][XTTP ]P
to an escrow authority (possibly PKG) for decryption.

F. Confidentiality

Confidentiality of the message is ensured in both rounds

against evasdroppers. In the first round message is kept secret

even to TTP, but in the second round message can be decrypted

by TTP if the cancellation or dispute resolution sub-protocols

executed. This property is inserted to improve the efficiency

and generally TTP will not be joining the communication.

If required this property can be changed as done in the first

round.

V. CERTIFICATELESS ID-BASED SIGNATURE AND

ENCRYPTION SCHEME

ID-Based signature verification and encryption schemes use

publicly known variable such as identity or e-mail of a user

to derive public key without any key distribution for public

keys. For signing and decrypting user contacts to a Private

Key Generator (PKG, CA etc.) to derive the private key which

is dependant on the identity and master key of the PKG.

This scheme has some disadvantages stated in [4]

• The PKG can calculate users private keys which is a

problem for confidentiality in non-rep protocols

• User has to authenticate himself to PKG

• PKG needs a secure channel to send users private key

• USer has to publish PKG’s public parameters

To ensure non-repudiation in our protocol we used Riyami

and Paterson’s certificateless ID-Based encryption and signa-

ture schemes described in [19] to eliminate some of these

disadvantages. Here we present their work in our notation.

The setup phase is same for both encryption and signature

scheme:

Setup : Let G1 be additive group of prime order q
and G3 be multiplicative group of prime order q. Choose an

arbitrary generator P ∈ G1 and a random secret master key

s ∈ Z
∗
q . Set Ppub = [s]P choose cryptographic hash functions

H1 : {0, 1}∗ → G1 and H2 : G3 → {0, 1}∗. Public and

private key pair for user ID is computed as follows:

• TTP or PKG computes Ppub = [s]P and [s]H1(ID) and

send to user ID.

• User ID computes Ppub ID = [XID][s]P and send as

public key then computes dID = [XID][s]H1(ID) as

private key.

A. Certificateless ID-Based Encryption

Riyami and Paterson [19] has adapted the ID-Based Encryp-

tion Scheme of Boneh and Franklin [10] based on Bilinear

Diffie Hellman problem.

1) Encryption:
a. First choose a random r ∈ Z

∗
q

b. Message M encrypted by symmetric key k which is

ciphered as C = 〈[r]P, k ⊕H2(gID)r〉 where gID =
ê(H1(ID), Ppub ID)

2) Decryption: Given C = 〈U, V 〉 compute k as

k = V ⊕H2(ê(dID, U))
3) Proof of Decryption: Decryption works because; V ⊕

H2(ê(dID, U))
= V ⊕H2(ê(dID, [r]P ))
= V ⊕H2(ê([XID][s]H1(ID), [r]P ))
= V ⊕H2(ê(H1(ID), P )XID·s·r

= V ⊕H2(ê(H1(ID), [XID][s]P )r

= V ⊕H2(gID)r

B. Certificateless ID-Based Signature

Riyami and Paterson [19] has modified the ID-Based Sig-

nature Scheme of F.Hess [15] based on Weak Diffie Hellman

problem.

1) Signature: For signing message M user ID, chooses an

arbitrary P1 ∈ G
∗
1 and a random k ∈ Z

∗
q

a. First compute r = ê(P1, P )
k)

b. v = H(M, r)
c. u = [v]dID + [k]P1

The signature is the pair 〈u, v〉 ∈ 〈G1,Zq〉
2) Verification: When receiving a message M and signature

〈G1,Zq〉 verifier computes

a. r = ê(u, P ) · ê(H1(ID),−Ppub ID)v

b. Accept the signature iff v = H(M, r)

3) Proof of Verification: Check if r
?
= ê(P1, P )

k

r = ê(u, P ) · ê(H1(ID),−Ppub ID)v

= ê([v]dID + [k]P1, P ) · ê(H1(ID),−Ppub ID)v

= ê([v][XID][s]H1(ID)+ [k]P1, P ) · ê(H1(ID),−Ppub ID)v

= ê([v][XID][s]H1(ID), P ) · ê([k]P1, P ) ·
ê(H1(ID),−Ppub ID)v

= ê([v][XID][s]H1(ID), P ) · ê([k]P1, P ) ·
ê(H1(ID),−[XID][s]P )v

= ê([k]P1, P ) · ê(H1(ID), P )v·XID·s ·
ê(H1(ID),−[XID][s]P )v

= ê([k]P1, P ) · ê(H1(ID), P )v·XID·s · ê(H1(ID), P )−v·XID·s

= ê([k]P1, P ) = ê(P1, P )
k

VI. CONCLUSION

We proposed a non-repudiation protocol which has new

structure based on pairing based cryptography. The hybrid

structure consists of two rounds described in previous sections,

first round runs with an online TTP then second and next
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rounds run with offline TTP. Although online TTP has been

regarded as a bottle-neck for security protocols, this is not a big

challenge nowadays with usage of high available servers and

broad band internet connection. Our main contribution here is

the usage of signed Joux Tri-partite key exchange scheme in

the first round as a security enhancing method. Also the key

derived from Joux Tri-partite key exchange scheme is used in

next rounds which increases efficiency as use of symmetric

cryptography instead of asymmetric cryptography. Previous

works on non-repudiation protocols have used pairing based

cryptography to take advantages of different properties but

they also used traditional PKI for encryption and signatures.

Differently our protocol is fully based on pairing based cryp-

tography, especially certificateless ID based encryption and

signature schemes which prevents some problems of pure ID-

based systems.
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Abstract—The transparency order of an S-box has been an
important quantitative measure against the differential power
analysis (DPA), since it was introduced by Prouff in 2004. In
this paper, we find some affine transformations under which the
transparency order (TO) is invariant, and using this result we give
an efficient exhaustive search method to find the S-boxes with the
best TO among all the affine equivalent S-boxes. We perform our
search method for the well-known constructions in dimensions
≤ 6. For the optimal S-boxes in dimension 4 and the almost
perfect nonlinear (APN) S-boxes in dimension 5, we find that
the best TOs are 3.2 and 4.597 respectively. In dimension 6, we
consider the differentially-4 uniform rotation-symmetric S-boxes
(RSSBs) with the known maximal nonlinearity and find that the
best TO among the S-boxes that are affine equivalent to them is
5.238, which is noticeably better than the TOs obtained from the
other constructions with the same nonlinearity and differential
uniformity ≤ 4.

Keywords—Differential Power Analysis (DPA), S-boxes, Trans-
parency Order (TO)

I. INTRODUCTION

Symmetric cryptosystems embedded in cryptographic de-
vices leak side-channel information such as power consump-
tion, execution timing, or electromagnetic emission. Utilizing
this information, one can perform side-channel analysis (SCA)
to obtain the secret key used by such a cryptosystem. This kind
of cryptanalysis is much more efficient than linear or differen-
tial cryptanalysis in which a tremendous amount of plaintext-
ciphertext pairs are required in most cases, making them im-
practical to perform; however, an SCA attack can be mounted
by a few thousands of such pairs depending on the information
extracted from the side-channels. One of the most power-
ful SCA technique is the differential power analysis (DPA),
against which, as of date, there exist many countermeasures
such as masking at gate level or algorithmic level, inserting
random-time delays or dummy operations, and designing SCA-
resistant logic styles. However, these countermeasures lead to
a significant increase of power consumption, hardware area,
or processing time on the one hand, and can be yet vulnerable
to the DPA due to the glitches occuring in their hardware
implementations on the other hand. As it is suggested in [25],
a more efficient way to make a cryptosystem resistant against
DPA attacks can be accomplished by designing pertinent S-
boxes. In [25], the DPA resistance of an S-box is quantified
by introducing the notion of transparency order (TO), and since
then its validity has been verified by several implementation
results on cryptographic devices such as SASEBO-GII [19],
[20] board and ATmega163 smartcard [23], [24].

The TOs of some highly nonlinear S-boxes (including
the inverse function over F28 , used as S-box in the AES)

are shown [5] to be undesirably high. In [19], a constrained
random search is performed yielding S-boxes with better TOs
than that of the AES S-box but at the cost of worse nonlinearity
and differential uniformity making them susceptible to linear
and differential cryptanalyses respectively. A better trade-off
among the TO, nonlinearity, and differential uniformity is then
obtained [20] by looking into the class of rotation-symmetric
boxes (RSSBs). Subsequently, the TOs found in [19], [20] are
noticeably improved by employing heuristic searches such as
the steepest-descent-like iterative search [11] and genetic [23]
algorithms. All of these searches are carried out for the S-boxes
in dimension 8, and due to the huge sizes of the corresponding
search spaces (i.e, the size of the whole search space ≈ 21684,
whereas that of the class of RSSBs ≈ 2208.3), the resulting
S-boxes have nonlinearity and differential uniformity not as
good as those of the AES S-box.

Recently, it has been noted in several papers [11], [24],
[28] that the DPA resistivity of an S-box can be improved by
affine transformations while keeping the other cryptographic
properties such as nonlinearity, differential uniformity, and
algebraic degree intact. Defining the distance profile of an
S-box as an indicator of its DPA resistance, the optimal S-
boxes (with absolute indicator 8) each of which having the
second minimum distance the lowest among all the (extended)
affine equivalent ones are suggested in [28] to replace by
the eight S-boxes proposed in relation to the block cipher
PRINCE [1]; however, these S-boxes are not the best in terms
of their TOs. In [24], exploiting random search and genetic
algorithms it is observed that the TOs of the optimal S-boxes
in dimension 4 [16] range from 3.2 to 3.73 through some affine
transformations. Let us consider a pair of the affine equivalent
S-boxes S(x) and T (x), i.e.,

S(x)=T (xU ⊕ u)V ⊕ v for all x ∈ {0, 1}n,

where U, V are nonsingular binary matrices and u, v ∈
{0, 1}n. It has been shown in [24] that S(x) and T (x) can
have different TOs, and then independently from [24], it has
been noted [11] that S(x) and T (x) have the same TOs if V
is an identity matrix. Exploiting this result, the differentially-
4 uniform RSSBs with the known maximal nonlinearity 24
in dimension 6 are found [11] to have the TOs ranging from
5.238 to 5.905. Let

rS(a, v) =
∑
x∈Fn

2

(−1)v·(S(x)⊕S(x⊕a))
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be the autocorrelation function of S(x). The invariance of the
transparency order for the S-boxes satisfying the inequality

∣∣∣∣∣∣∣∣
∑

v∈Fn
2 ,

wt(v)=1

rS(a, v)

∣∣∣∣∣∣∣∣
≤ 2n+1 for all a ∈ Fn

2
∗

is studied in [22] showing the fact that the TO of such an S-box
S(x) is the same as that of T (x) if U and V are permutation
matrices.

In this paper, we obtain S-boxes having good transparency
orders by first determining the affine transformations under
which it can vary and then applying these transformations for
a given S-box. By performing our search strategy, we find
that the lowest TOs are 3.2 and 4.597 for the optimal S-
boxes in dimension 4 and the APN S-boxes in dimension
5 respectively. We have then considered the differentially-
4 uniform constructions, given in Table I, with the known
maximal nonlinearity 2n−1 − 2

n
2 in dimension n, and find

the corresponding ranges of their TOs in dimension 6 by em-
ploying our search method. We also perfom the same method
for the APN S-box in dimension 6 [10], which has remained
as the only known counterexample in even dimension since its
identification in 2009. Finally, we find the TOs of the S-boxes
which are affine equivalent to the 6×6 bijective RSSBs [14]
having the best possible trade-off between nonlinearity and
differential uniformity in their class.

Let τ be the TO of an S-box in dimension n. We denote
τ= τ

n as the normalized TO. Note that the original defini-
tion [25] of the TO assumes that the S-box consists of balanced
coordinate functions. Further, it has been shown [7] that it is
not possible to measure the TO of a bent function. Hence, it
is not correct to think of the upper bound n on τ as being
satisfied by the bent functions. We refer the reader to [11] for
the basic definitions regarding to the cryptographic properties
of the S-boxes and RSSBs.

II. TOS OF AFFINE EQUIVALENT S-BOXES

For an n×n S-box S(x), the number of affine transforma-
tions is given by

22n×
(

n−1∏
i=0

(2n − 2i)

)2

,

which is huge even for small size S-boxes. Considering an
S-box T (x)=S(xA ⊕ d)B ⊕ e, where A,B are nonsingular
binary matrices and d, e ∈ {0, 1}n, it has been shown [11]
that the transparency order of T (x) is the same as that of
S(xA ⊕ d) ⊕ e. Hence, for a single S-box, the number of
affine transformations necessary to obtain the S-box(es) having
minimum transparency order among all the affine equivalent
S-boxes is reduced to

∏n−1
i=0 (2

n − 2i). However, as shown
by the following proposition, the transparency order of an
S-box is also invariant under the column permutation of B,
which further reduces the number of affine transformations by
a fraction of 1

n! .

Proposition: Let τB and τC be the transparency orders
of S(x)B and S(x)C respectively, where B and C are

nonsingular binary matrices. If C is a column permutation of
B, then τB=τC .

Proof: Let B=[b0, . . . , bn−1] be an n×n binary matrix,
where bi ∈ Fn

2 is the ith column vector of B, and let
C=[bi0 , . . . , bin−1

] be a column permutation of B. We then
have

τC = n− 1

22n − 2n

∑
a∈Fn

2
∗

∣∣∣∣∣∣∣∣
∑

v∈Fn
2 ,

wt(v)=1

∑
x∈Fn

2

(−1)v·{S(x)C⊕S(x⊕a)C}

∣∣∣∣∣∣∣∣
= n− 1

22n − 2n

∑
a∈Fn

2
∗

∣∣∣∣∣∣∣∣
∑

v∈Fn
2 ,

wt(v)=1

∑
x∈Fn

2

(−1)vC
T ·{S(x)⊕S(x⊕a)}

∣∣∣∣∣∣∣∣
= n− 1

22n − 2n

∑
a∈Fn

2
∗

∣∣∣∣∣∣
n−1∑
k=0

∑
x∈Fn

2

(−1)bik ·{S(x)⊕S(x⊕a)}

∣∣∣∣∣∣
= n− 1

22n − 2n

∑
a∈Fn

2
∗

∣∣∣∣∣∣∣∣
∑

v∈Fn
2 ,

wt(v)=1

∑
x∈Fn

2

(−1)vB
T ·{S(x)⊕S(x⊕a)}

∣∣∣∣∣∣∣∣
= τB ,

where the superscript T denotes the transpose and τ is the TO
given by [7, Theorem 1], which removes the redundancy (in
terms of the maximization over all the initial register states)
in the original definition [25] of TO.

Thus we find that the number of affine transformations (or
the number of nonsingular n×n binary matrices which are
different up to the column permutation) under which the

transparency order is not invariant is equal to

∏n−1

i=0
(2n−2i)

n! ,
given for n=4, . . . , 8 in Table I. For instance, for an S-
box in dimension 6, a completely brute force to find the S-
box(es) with minimum TO among all the affine equivalent ones
requires to check the TOs of ≈ 280.46 S-boxes, whereas our
method reduces this number to ≈ 224.74 (see Table I). In the
following, using these transformations, we start by finding the
transparency orders of affine equivalent S-boxes for each of
the optimal 4×4 S-boxes.

III. RESULTS

A. S-boxes in dimensions 3 and 4

Up to the affine equivalence, there are merely four different
S-boxes [6] that are permutations of dimension 3. Among
them, only the one corresponding to the inverse function over
F23 has nonzero nonlinearity, and hence is of interest [8], [15]
in the design of block ciphers. We find that the transparency
order τ of the inverse function is 2.571 (τ = 0.857), which is
invariant under the affine transformations in dimension 3.

In [16], calling optimal an S-box which is a permutation
achieving the best possible trade-off between nonlinearity and
differential uniformity, it has been found that there are 16
optimal S-boxes represented by G0, . . . , G15 (in Table VI
of [16]) which are different up to the affine equivalence. For
each of these representatives, the maximum and minimum TOs
among those belonging to the 840 affine equivalent S-boxes
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TABLE I. NUMBER OF AFFINE TRANSFORMATIONS UNDER WHICH THE TO OF AN n×n S-BOX IS NOT INVARIANT FOR n=4, . . . , 8.

n 4 5 6 7 8

#
840 83328 27998208 32509919232 132640470466560

≈ 29.71 ≈ 216.35 ≈ 224.74 ≈ 234.92 ≈ 246.91

TABLE II. TRANSPARENCY ORDERS OF THE OPTIMAL S-BOXES IN DIMENSION 4.

Representatives of Absolute
Degree τmin(τmin) τmax(τmax)optimal S-boxes [16] Indicator

G12

8
3

3.400 (0.850)
3.667 (0.917)

G4, G5, G7

3.733 (0.933)
G3 (inverse function) 3.467 (0.867)

G6, G11, G13 3.333 (0.833)
G2, G9, G10, G14, G15 16

3.267 (0.817)
G0, G1, G8 3.200 (0.800)

TABLE III. TRANSPARENCY ORDERS OF THE AB PERMUTATIONS OF DIMENSION 5.

Representatives of Absolute
Degree τmin(τmin) τmax(τmax)AB permutations Indicator

Gold, Kasami α3

32 2 4.839 (0.968)
4.839 (0.968)Gold, Niho α5

Welch α7

8 3
4.645 (0.929)

Kasami α13 4.629 (0.926)

(see Table I) are found as given in Table II. In [24], optimal
S-boxes with TO equal to 3.2 are obtained by generating some
affine transformations randomly. As can be seen from Table II,
this is in fact the lowest possible TO among all the optimal S-
boxes, attained by the representatives G0, G1, and G8 after
applying the corresponding affine transformations. In Table
II, the representative G3 corresponds to the inverse function
over F24 for which the minimum TO is found as 3.467 which
is higher than the lower bound 3.269 in [5]. However, it is
seen from Table II that there exist optimal S-boxes which,
while keeping the same nonlinearity, differential uniformity,
and algebraic degree as those of the inverse function, have
TO less than that lower bound. In Section III-C, we obtain
similar results for differentially-4 uniform 6×6 RSSBs having
the maximum known nonlinearity 24.

B. S-boxes in dimension 5

We consider the TOs of the AB S-boxes which are per-
mutations of dimension 5. It has been shown [2] that there
are only four such S-boxes up to the affine equivalence and
each of them can be represented by a power mapping in F 5

2 as
listed in Table III. It is seen that the TO of the Gold functions
α → α5 and α → α3, which also correspond to the Niho
function and one of the Kasami functions respectively, remains
the same under affine transformations. In other words, their TO
(4.839) is invariant under any affine transformation. However,
the minimum TO (4.645) among the affine equivalent S-boxes
generated from the Welch function is better than the TO of
the Gold function and the lowest TO (4.629) among all the
AB permutations of dimension 5 is obtained from the other
Kasami function α→ α13.

C. S-boxes in dimension 6

In even dimension, the existence of APN permutations had
been unknown until 2009 when a counterexample in dimension

6 was identified [10]. Since then, it has remained as the only
known APN permutation in even dimension. Thus, besides
that permutation, we also consider the known differentially-4
uniform permutations (given in Table IV) having the maximum
known nonlinearity 24 and the TOs obtained from all of these
constructions by affine transformations are given in Table
V. We see that the minimum TO obtained from the APN
permutation in dimension 6 is 5.639 and the best one among
the other TOs is 5.524 corresponding to the function x→ x13

for which its low algebraic degree makes it susceptible against
higher order differential attacks. Hence, eliminating the TOs
of the quadratic and cubic functions, we find that the best TO
corresponding to those with algebraic degree ≥ 4 is 5.560.

In Table V, there are only a few differentially 4-uniform
constructions having the maximum nonlinearity 24 in dimen-
sion 6; however, as it is shown in [14], there exist 2332288×12
permutations achieving both of these cryptographic properties
in the class of RSSBs in dimension 6. It is found in [11] that the
best TO obtained from those RSSBs is equal to 5.238 which
is noticeably better than the minimum TO in Table V. Here,
we find their minimum TOs achieved by affine transformations
as follows. Recall from [14] that there are 4N2nϕ(n) affine
transformations for a given RSSB in dimension n, where ϕ(n)
is Euler’s totient function and N is the number of n×n
nonsingular circulant matrices over Fn

2 that are different up to
permutations of rows. We first sieve out the affine equivalent
ones among the 2332288×12 RSSBs by exploiting the afore-
mentioned affine transformations, and obtain 36522 RSSBs
in which each RSSB is a representative of the corresponding
set of affine equivalent RSSBs. Then, for each of the 36522
RSSBs we compute the 224.74 TOs corresponding to the affine
transformations in Table I to obtain its minimum TO. In Table
VI, the results are listed and compared to those found in [11].
We observe that four ones (shown in italic) out of ten minimum
TOs are improved, and the best TO (shown in bold) does not
improve by affine transformations.
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TABLE IV. DIFFERENTIALLY-4 UNIFORM PERMUTATIONS WITH THE MAXIMUM KNOWN NONLINEARITY 2n−1 − 2
n
2 IN EVEN DIMENSION n.

Function Condition Reference

x2n−2 n even [21]

x2
n
2 +2

n
4 +1 n ≡ 4 mod 8 [3]∑2n−3

i=0
xi n ≡ 2 mod 4 [29], [17]

x2i+1 gcd(i, n)=2, n ≡ 2 mod 4 [12], [21]

x22i−2i+1 gcd(i, n)=2, n ≡ 2 mod 4 [13]

αx2i+1 + α2
n
3 x2

−n
3 +2

n
3

+i α is a primitive element of F2n , 9 | (n+ 3i),
[4]

gcd(i, n)=2, n ≡ 6 mod 12 such that 9n(
F (x) + F (x)2

i
)∣∣∣

H

H={x ∈ F2n+1 | trn+1(x) = 0},

[18]

F (x)=x
1

2i+1 + tr(n+1,3)(x+ x22s), s ≡ i mod 3,
gcd(i, n+ 1)=1, n ≡ 2 mod 6(

βx
2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1

)∣∣∣∣
Hβ β ∈ F ∗

2n+1 , Hβ={βx2i + β2ix | x ∈ F2n+1},(
βx

2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1 + x

)∣∣∣∣
Hβ

gcd(i, n+ 1)=1, n ≥ 4 and even

TABLE V. TOS OF THE S-BOXES IN DIMENSION 6 CORRESPONDING TO THE CONSTRUCTIONS IN TABLE IV AND THE APN PERMUTATION IN [10].

Function∗ Absolute
Degree τmin(τmin) τmax(τmax)Indicator

x62 16 5 5.694 (0.949) 5.802 (0.967)

x62 + (x+ x2)63 + 1 16 5 5.667 (0.945) 5.810 (0.968)

x5 64 2 5.714 (0.952) 5.905 (0.984)

x13 32 3 5.524 (0.921) 5.714 (0.952)(
βx

2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1

)∣∣∣∣
Hβ

32 4 5.567 (0.928) 5.829 (0.972)

[(
βx

2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1

)∣∣∣∣
Hβ

]−1

32 3 5.595 (0.933) 5.841 (0.974)

(
βx

2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1 + x

)∣∣∣∣
Hβ

32 4 5.563 (0.927) 5.829 (0.972)

[(
βx

2i

2i+1 + β2ix
1

2i+1 + x

)∣∣∣∣
Hβ

]−1

32 4 5.560 (0.927) 5.829 (0.972)

APN permutation in [10] 64 4 5.639 (0.940) 5.905 (0.984)
∗ [F (x)]−1 denotes the compositional inverse of F (x), H={x ∈ F27 | tr7(x) = 0}, and

Hβ={βx2i + β2ix | x ∈ F27}, where β ∈ F ∗
27 and i = 1, . . . , 6.

TABLE VI. TOS OBTAINED FROM DIFFERENTIALLY 4-UNIFORM PERMUTATIONS WITH MAXIMUM KNOWN NONLINEARITY 24 IN THE CLASS OF RSSBS.

Absolute
Indicator

Degree
TOs of RSSBs

# of RSSBs
# of RSSBs
after sieving

TOs of affine
equivalent S-boxes

τmin(τmin) τmax(τmax) τmin(τmin) τmax(τmax)
16 5 5 .714 (0 .952 ) 5.810 (0.968) 128× 12 2 5 .667 (0 .945 ) 5.810 (0.968)
24 4 5.452 (0.909) 5.905 (0.984) 11776× 12 184 5.452 (0.909) 5.905 (0.984)
32 3 5.333 (0.889) 5.810 (0.968) 640× 12 10 5.333 (0.889) 5.833 (0.972)
32 4 5.333 (0.889) 5.905 (0.984) 411648× 12 6432 5.333 (0.889) 5.905 (0.984)
40 4 5.380 (0.897) 5.905 (0.984) 1140800× 12 17825 5.380 (0.897) 5.905 (0.984)
40 5 5 .619 (0 .937 ) 5.762 (0.960) 128× 12 2 5 .488 (0 .915 ) 5.853 (0.976)
48 4 5 .380 (0 .897 ) 5.905 (0.984) 233216× 12 3644 5 .369 (0 .895 ) 5.905 (0.984)
64 2 5.714 (0.952) 5.905 (0.984) 192× 12 4 5.714 (0.952) 5.905 (0.984)
64 3 5 .380 (0 .897 ) 5.905 (0.984) 10432× 12 172 5 .254 (0 .876 ) 5.905 (0.984)
64 4 5.238 (0.873) 5.905 (0.984) 523328× 12 8247 5.238 (0.873) 5.905 (0.984)
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Note that an RSSB can be implemented efficiently [26],
[9] in either hardware or software by exploiting the bit slicing
technique and the inherent rotation symmetry among its coor-
dinate functions. In addition, it is possible to perform the im-
plementation (see [20] for an efficient FPGA implementation)
using only the orbit representatives. It should be pointed out
that although the TO of an S-box is obtained independently
from the implementation method, its DPA resistance can be
affected by it. For instance, in [20] it has been demonstrated
that an efficient implementation of an RSSB can increase the
number of power traces required to reveal the last round key of
AES containing that RSSB, when compared with its look-up
table implementation.

IV. CONCLUSION

We have obtained the affine transformations under which
the TO of an S-box can vary. Then, using this result, we have
found the minimum TOs of the small size S-boxes construc-
tions known in the literature, along with the 6×6 RSSBs [14]
having nonlinearity 24 and differential uniformity 4. Since
most of the cryptographic properties such as nonlinearity,
differential uniformity, and algebraic degree are invariant under
the affine transformations, the S-boxes with minimum TOs
providing better resistance against DPA attacks are preferred in
practical cryptosystems. Hence the search strategy suggested
in this paper can be utilized efficiently for this purpose.

Finally, we should point out that Chakraborty et al. [7]
modified the definition [25] of the TO by taking the cross-
correlation terms among the coordinate functions into account,
which are assumed to be zero in its original form. We think
that it is an interesting open research question to evaluate the
6×6 RSSBs in terms of the modified TO and demonstrate the
effect of the cross-correlation terms on their DPA resistance
by means of practical side-channel analysis.
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Abstract—The first glimpses of digital forensics (DF) started 

back in 1970’s, mainly financial frauds, with the widespread use 

of computers. The evolution of information technologies and 

their wider use made the DF discipline evolve and nourish. Today 

DF discipline is one of the major issues for law enforcement (LE), 

government, industry, academics, justice and other organizations 

as stakeholders. We wanted to assess the maturity level of 

“Turkish DF” in view of the DF historical phases. We also 

wanted to clarify and define some specific institutional & 

organizational DF issues in Turkey. The current DF capacity, 

education and training efforts, organizational frameworks, 

experience - expertise - certification and practical knowledge 

gained and/or needed by DF community, national legislation - 

policy making and standardization issues along with the 

anticipated overall needs for the future were also sought. To do 

so we have prepared an online survey. Depending on the survey 

results we have assessed the maturity level of “National DF” for 

Turkey is in between the “Structured” and “Enterprise” phases, 

with a long way to go but with promising developments. This 

work was not intended to examine all the aspects of national DF 

issues, but based on the results of the survey, some of the 

aforementioned national issues have also been discussed and 

findings are stated. 

Keywords—Analytical, Digital Forensics, Law Enforcement, 

Maturity, Survey. 

I. INTRODUCTION 

This paper focuses on 10 different digital forensics (DF) 
issues that might reveal the current status of Turkish national 
DF maturity level via an online survey. The findings may also 
be interpreted as a basis for other national DF communities, 
where DF is a new and cross bordered discipline. The survey 
and the related work is not intended to determine all the aspects 
of national DF, but to some extend organizational, educational, 
expertise and implementation requirements were covered. 
Current national legislation needs are not included in this work. 

II. LITERATURE REVIEW 

In this part we have aimed to put forward the previously 
conducted DF surveys, where different aspects and 
perspectives used. The very first online DF survey [1], which 
attempted to enhance the growing body of knowledge 
regarding inherent issues in computer forensics, has been 

conducted in 2004. This study consisted of an internet-based 
survey that asked respondents to identify the top five issues in 
computer forensics. The results indicated that 
education/training and certification were the most reported 
issues (18%) and lack of funding was the least reported (4%). 
Findings of this work are consistent with the report declared in 
[2] where inputs from 126 individuals representing 114 
agencies sought and 10 critical DF issues named. These issues 
were; 

 “Public awareness,” 

 “Data reporting,” 

 “Uniform training and certification,” 

 “Management assistance for onsite electronic crime 
Task forces,” 

 “Updated laws,” 

 “Cooperation with the high-tech industry,” 

 “Special research and publications,” 

 “Management awareness and support,” 

 “Investigative and forensic tools,” 

 “Structuring a computer crime unit.” 

Brungs and Jamieson in [3] evaluated the attitudes and 
priorities of the Australian forensic community with Delphi 
methodology. Their work identified 17 legal issues, in 3 
categories; Judicial, Privacy and Multi-jurisdictional for DF. 
The top five issues reached in this study were; 

 “Jurisdictional,” 

 “Telecommunications Act Covering Data,” 

 “Interpretation of Telecommunications Act,” 

 “International Cooperation in Practice,” 

 “Revision of Mutual Assistance.” 

Another work [4], an extension of [3] has evaluated the 
attitudes and priorities of the U.S. forensic community, in order 
to determine the importance of the identified issues to five 
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stakeholder groups as of LE, Academics, Government, 
Industry, and Legal Experts. The DF issues defined in [3 and 4] 
with importance rankings from top to down were; 

 “Jurisdictional (state to state and federal to state),” 

 “Computer evidence presentation difficulties,” 

 “Criminal prosecution vs. civil litigation,” 

 “International cooperation in legal practice,” 

 “Access and exchange of information,” 

 “Confidential records and business system privacy,” 

 “Privacy protection for data transmission laws,” 

 “Privacy issues and workplace surveillance,” 

 “Interpretation of laws affecting digital evidence,” 

 “Preservation of privacy of clients during digital 
investigations,” 

 “Launching actions against persons unknown in civil 
litigation,” 

 “Requirement for best practices guides and standards,” 

 “Computer literacy in the legal sector,” 

 “Contrast of broadcast vs. communications,” 

 “Need to specify new offenses,” 

 “Testing of new tools and techniques,” 

 “Expert witness skills and qualifications.” 

One other DF related survey, that dealt with more specific 
and technical issues declared with [5]. The aim of this study 
was to outline usability guidelines for designing DF tools. The 
emerging main result of this study reported that “DF tools are 
not user friendly” [5]. 

III. METHODOLOGY 

A. Survey 

In view of [6], we designed an online survey that focuses 
on 10 different upper level DF issues, containing lower level 
subjects that provide extra information about the upper level 
issues.  

The targeted respondents for this survey were; LE 
Agencies, Government Institutions, National Defense Bodies, 
Industry and Private Sector, Universities and Academics, 
Researchers, Legal Authorities, Bar Associations, Non-
Governmental Organizations and other related individuals.  

The survey remained open online for nearly two months 
and 262 individuals, who are interested and work in DF 
discipline, were invited by emails to participate. All of the 
participants were informed about the scope and aim of the 
survey. Participation was on a voluntary basis and participants 
were informed and asked for consent for the input data. 

B. Participants 

The respondents to the survey were LE Agencies (Police 
and Gendarmerie), Industry and Private Sector, Academics, 
Researchers and Graduate Students from leading Universities 
and Research Organizations (TUBITAK), Non-Governmental 
Associations and Bar associations members where number of 
valid responses sum up to n=66. 

The response rate to the survey is slightly more than (25%). 
The number of respondents to the survey was consistent to 
meet the statistical sample size of 57 with confidence level 
95%. The calculations are based on [7-8] and our sample size 
has come out n=66 out of 262 informed and invited. 

C. Procedure 

The online survey consisted of 39 lower level questions, for 

10 higher level DF issues. An informal brainstorming 

workshop, lasting 3 days, with 4 to 7 people has been 

conducted. Participants to this workshop were; academics, LE 

staff, members of vocational organizations, industry agents and 

legal authority staff. Individual creativity, experiences, 

agreements and disagreements, personal insights and 

assessments were taken into consideration. The higher and 

lower level DF issues/questions were the outcomes of this 

informal workshop. The survey question and answer types with 

the corresponding number of questions are given in Table 1. 

The higher level DF issues and the aim of each ranking are 

given in Table 2 together with the corresponding number of 

questions. 

TABLE I.  SURVEY DESIGN AND QUESTION TYPES 

# Category Question Type Answer Type 
# of 

Ques. 

1 

Closed 

Dichotomous Yes & No (No idea) 3 

2 Multiple Choice Choose all that apply  7 

3 
Multiple Choice 

Matrix 
Choose one best apply  3 

4 Likert Scale 

very+,  somewhat+,  

neither, somewhat -,  

very-  

21 

5 Open Free 
Comments, insights, 

suggestions 
5 

IV. FINDINGS 

A. Demographics 

The striking findings and the appropriate course of action 
for the surveyed issues are listed and interpreted as follows. 

Gender and Age Distribution in DF Discipline: Male 
participants represented 83% of the overall participants, where 
female participants sum up to 17%. This result is supportive 
and consistent with the findings about gender distributions 
declared in [5] and it shows us that the DF field is highly 
dominated by males. More female involvement should be 
encouraged to and by DF community. 

Academic Degrees and Work Fields in DF: The most of the 
participants holds at least a bachelors degree 47%. Only 20% 
of participants had an education level lower than bachelors. 
Ph.D. degree holders were 20% of the sample, master’s degree 
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holders were 14%. The bachelor’s degree holder’s data are 
consistent with the result declared in [5]. 

DF Awareness: 94% of the participants have knowledge 
about the DF. The participants are very well aware of the 
requirements for sound DF. This is an indicator that our survey 
had reached to the right audience. The participants were chosen 
intentionally in order to get specific DF information, so the 
awareness level of DF is supposed to be high for the 
participants. 

 

TABLE II.  TEN HIGHER LEVEL DF ISSUES AND SURVEY AIMS 

# Higher Order DF Issues Aim 
# of 

Ques. 

1 
National DF Capacity and 

Current Abilities Current status, 

expectations, personal 

insights and assessments 

10 

2 DF & LE 8 

3 
Digital Forensic Examiner 

Attributes & Abilities 

Experience, 

expectations, personal 

insights and assessments 

2 

4 
Personal Characteristics of 

Digital Forensic Examiners 

Personal insights and 

assessments 
5 

5 DF Tools (HW & SW) Use Current status 2 

6 
DF Process - Phases & 

Procedures Experience, 

expectations, personal 

insights and assessments 

2 

7 

Digital Crime Scene 

Activities & Forensic Tool 

Usage 

4 

8 Digital Crime Tendency 
Expectations, personal 

insights and assessments 
2 

9 

National & Governmental 

Policy and Standards for 

DF Capability 

Experience, agreement, 

personal insights and 

assessments 

3 

10 
Additional Suggestions for 

DF in Turkey 

Any other suggestions, 

insights, comments, 

critiques and etc. 

1 

B. Descriptive Analysis 

The data submitted by the participants were examined using 
descriptive statistic analysis. The data were initially grouped 
into aforementioned 10 higher level order DF issues. These 
higher order issues and expected aims along with the number 
of questions for each issue were listed in Appendix-A. The 
higher level issues are supported and deepened by total of 39 
questions with different number of choice options. 

C. National DF Capacity and Current Status 

National DF staff: should have academic education gets 
%42, should have experience gets %45, enough in quantity 
gets %32, staff are knowledgeable gets %45 points out of 
%100 for each question. These findings are again consistent 
roughly with the findings declared in [5] as of level of expertise 
with forensics tools where %43 of participants reported being 
experts. 

The %32 rating for the number of DF experts/examiners is 
supposed to urge the responsible authorities to react. The need 
for increasing DF expertise and professional staff is obvious. 
Another indication is captured via the DF staff knowledge level 

of %45, which means organizations those employ and deploy 
DF personnel, should pay attention to vocational, in-service 
and hands-on training and workshops. 

Nearly %60 of participants favorably support that CERT 
and DF functions overlap, %52 says IT staff can perform DF, 
roughly %90 agreement for CERT and DF units are required in 
organizations, where there is only %52 support for DF units 
only in LE agencies. And finally over %94 consensus for DF 
education special content is required. This percentage suggests 
that; priority for national DF community is on DF examiners’ 
education, which accordingly requires a special content. That 
result is consistent with the findings declared in [1 and 2] as of 
DF education/training and certification. 

The support of nearly %60 for IT personnel can perform 
DF activities is supposed to be an unexpected value, where 
answer for DF education requires special content is around 
%94. These two indicators conflict and we think that, this 
contradiction is an outcome of the fact that more than %50 of 
the participants work field is IT. 

D. DF & LE 

Nearly %82 of the participants is not satisfied with current 
emphasis to DF in LE. Based on the central tendency 
assessment in statistics we say “Required emphasis to DF is not 
provided by LE agencies”. We assume that it is due to the lack 
of information and low awareness of DF by upper 
management. 

Nearly %77 of the participants are not satisfied with current 
organizational DF training opportunities, which means the 
required frequency of DF (in-service, vocational hands-on and 
workshops) training is not provided by LE agencies. 

We verified the problem with face-to-face interviews with 
DF and law people and concluded that one side speaks in 
legislative jargon where the other side speaks in digital jargon. 
Nearly %95 of the participants agreed on communication 
problem for DF examiners and legal authorities. 

E. DF Examiner Attributes & Abilities 

The expected academic major for DF examiners is another 
critical question. The data set pertaining to this multiple choice 
question are depicted in Table 3. After analysis we found out 
that two academic majors are favored by participants. These 
are “Information Sciences” and “Software Technologies” with 
more than %87 agreement. 

TABLE III.  THE EXPECTED ACADEMIC MAJOR FOR DF EXAMINERS 

# 
Academic major for DF 

examiners 

Support 

(%) 

1 Information Sciences 96.97% 

2 Software Technologies 87.88% 

3 Criminology 66.67% 

4 Hardware Technologies 63.64% 

5 Electronics Faculties 57.58% 

6 Law & Legal 50.00% 

7 Associate Justice Schools 7.58% 

8 Other 1.53% 
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The percentage of %50 for Law & Legal major expectation 
justifies a need for DF personnel to have education in law and 
judicial issues. This is we think due to the communication 
problem in between the legal bodies and DF personnel that we 
have described in Fig. 1. 

To the question of “Basic criminal law and justice 
education need for DF examiners?” we see an affirmative 
support of nearly %85 (See Table 4). The participants strongly 
support the idea that DF examiners should have education in 
law and/or at least to some extent get basic criminal law and 
justice education. This might be an effect of communication 
problems that DF and Legal staff share mutually in terms of 
vocational jargon. 
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Fig. 1. DF Personnel - Legal Authority Communication Problem 

TABLE IV.  CRIMINAL LAW EDUCATION FOR DF EXAMINERS 

# 

Basic criminal law 

education for DF 

examiners? 

1 Yes 84.85% 

2 No 15.15% 

F. Personal Characteristics of DF Examiners 

It is believed that the personal characteristics of a good DF 
examiner affect the DF process in a positive way and some of 
these characteristics that a DF investigator must possess are 
defined in [9].  

In view of this fact we wanted to scale the agreement level 
of participants. We asked the participants for personal 
characteristics of DF examiners whether it affects the 
soundness of DF process or not based on their experience. The 
astonishing but consistent outcome of %92 agreement is 
depicted in Table 5. This is an important issue we think, where 
the organizational human resources and DF departments should 
work closely for optimal recruitment of DF examiners. 

TABLE V.  PERSONAL CHARACTERISTICS OF DF EXAMINERS 

# 

Personal 

characteristics of DF 

examiners important? 

1 Yes 92.12% 

2 No 7.88% 

G. DF Process - Phases & Procedures 

DF publications and references in Turkish are not many in 
number, since the DF discipline itself is a newborn one. There 
are a couple of books mostly referred by national DF 
community, where authors define and reference the phases and 
DF process models by [10, 11, 30 and 31] as of four main 

phases. Actually to our knowledge there are quite number of 
other suggested models in the literature [12-29], where DF 
phases, procedures, tasks and activities differ, overlap or 
widened. 

We wanted to keep it simple and stay with in the general 
level of understanding. We assumed that most of the 
participants at least are familiar with the former four phases 
[30, 31] (Collection, Examination, Analysis, and Reporting) 
and built up a question. We asked the respondents their 
agreement levels whether they defend that there are other 
phases for DF process or not. The data set for this question 
analyzed and the emerging results are depicted in Table 6. The 
participants are mostly agreed and strongly defend that there 
are & there must be other DF process phases. The defenders 
side of participants sum up to nearly %67. 

TABLE VI.  SUPPORT FOR OTHER PHASES OF DF PROCESS 

# 

Support that there are additional DF 

phases other than Collection, 

Examination, Analysis and Reporting? 

1 Absolutely Yes 25.76% 

2 Defend so 40.91% 

3 Undecided 28.79% 

4 Not defend so 4.55% 

5 Absolutely No 0.00% 

H. National & Governmental Policy and Standards for DF 

Capability 

One of the most challenging questions was about “National 
& Governmental Policy and Standards for DF Capability 
Expectations“ if the participants defend or not. The 
participants’ agreement level for this issue captured via 27 sub-
questions. A question with 27 sub-questions is a big burden for 
a respondent whether a survey is online or not. We anticipated 
fatigue, inattentiveness and negligence from the participants 
but the results proved conversely. The results and percentage 
levels of agreement for this wider content question are depicted 
in Appendix-B1 and Appendix-B2. 

The sharp (Absolutely Yes) support for all sub-questions is 
more than %50, the only exception issue is “DF Outsourcing”. 
(See Fig. 2.) 
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Fig. 2. DF Outsourcing 

İ. Additional Comments, Suggestions and Insights 

This survey is aimed to determine the current status of 
national DF capability and define the needs along with 
expectations for national DF. For the survey results, we wanted 
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to check and validate the consensus among national DF 
stakeholders. The resulting graph is shown in Fig. 3. in 
Appendix-B2. 

The organization and stakeholder categories of the 
participants to our survey were as follows. LE (Police and 
Gendarmerie) 25%, Academics 21%, Industry and private 
sector 12%, Non-Governmental Associations 31%, Free 
Private DF volunteers 6% and Bar Association members 5%. 
The high percentage of “Non-Governmental Vocational 
Associations” showed us that announcement has been 
delivered to members of it. The low interest from legal 
authorities & bar association members is striking, where DF 
industry interest rate is normal, since there are not many DF 
private sectors corporate in Turkey. 

V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

According to authors of [32] DF passed a short but 
complex way of “Ad-Hoc”, “Structured” and “Enterprise” 
phases nearly in four decades. The national readiness of 
countries might vary for those phases depending on the 
economy, legislation, adoption level, expertise and other 
factors. Depending on the survey results we have assessed the 
maturity level of “National DF” for turkey is in between the 
“Structured” and “Enterprise” phases, with a long way to go 
but with promising developments. 

The survey results and feed backs from the experts and 
stakeholders about the DF, assured us that DF discipline is not 
only a new but also an evolutionary one with deeper and wider 
aspects that had to be dealt with. In order to cope with the 
digital crimes and criminals, national DF resources should be 
carefully and proactively planned. National policy, strategic 
planning, central standardization, stakeholder coordination and 
analytical perspective are required for cost-effective DF. We 
asses, Corporate DF needs, system analysis, resource planning, 
asset management, inner and outer coordination, expertise and 
educational requirements, standard operating procedures (SOP) 
for implementations, standardization and accreditation are the 
main issues that have priority for LE agencies. 

This work is not intended to examine all aspects of national 
DF issues but some concluding remarks about the survey 
results that are to be considered as the most meaningful or 
interesting are listed below.  

 %94 of the participants says that DF process requires 
expertise and special content education (this is 
consistent with the findings declared in [1 and 2]), but 
surprisingly %60 of the participants declare that IT 
personnel can perform DF activities. Currently, due to 
the lack of DF expert staff, IT personnel are accepted as 
DF examiners, this is an outcome of the fact that more 
than %50 of the survey participants work in IT field. 
We suggest the national authorities to build up a 
national plan and urge universities to train and educate 
DF experts. 

 Nearly %60 favorably supports that CERT and DF 
functions overlap. The feedback about this issue is 
important and for DF positions, it is better to appoint 
personnel with IT background. 

 The percentage of responses, if communication 
problems occur in between DF examiners and legal 
authorities is nearly %62. This is an important problem 
that should be coped with by DF community. There is 
undoubtedly a need for both sides to get some basic 
training in other parties working areas and jargon. 

 We assume that a good cyber investigator must possess 
some personal qualities and characteristics (some of 
these are defined in [9]). According to the participants’ 
experience, if personal characteristics of DF examiners 
affect the soundness of DF process we have got %92 
agreement. This is another important issue where the 
organizational human resources and DF departments 
should work closely. 

 The participants mostly agreed (%77) and strongly 
defend that there are & there must be other DF process 
phases other than the early defined “Collection, 
Examination, Analysis and Reporting” phases. 

 Only %37.88 of the participants supports the idea of 
“Outsourcing corporate DF needs”. 

As last words we suppose that our work is a purely local 
review of the current situation in a single country without any 
comparison to other countries. Since the current status and 
nourishment level of the DF discipline is very young, we 
encourage further national/international surveys and researches 
in order to get global expectations for DF.  
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VI. APPENDIX – A 

 

1 

National DF 

Capacity and 

Current Abilities 

1.1 Do you think DF staff has adequate academic background in Turkey? 

1.2 Do you think DF staff has adequate experience in Turkey? 

1.3 Do you think DF staff is adequate in quantity? 

1.4 Do you think DF staff has adequate knowledge and wisdom? 

1.5 Do you think CERT and DF disciplines overlap mutually to some degree?  

1.6 Do you think that information systems staff can perform DF activities and procedures?  

1.7 
Do you think that governmental-nongovernmental organizations should deploy Computer Emergency Response Teams 

(CERT)? 

1.8 
Do you think all of the governmental-nongovernmental organizations should deploy DF staff/units for managerial 

investigations? 

1.9 Do you think that DF staff should only be deployed in LE agencies? 

1.10 Do you think that the DF examiners fundamental education should have a special content? 

2 DF & LE 

2.1 Do you think LE agencies attach required importance to DF discipline? 

2.2 
Choose frequency of organizational DF workshops, vocational retraining, specialist courses and etc. in LE agencies in 

Turkey? 

2.3 Please choose the mutual level of miscommunication & misunderstanding in between Justice and LE DF personnel. 

2.4 
Please assess and check the organizational DF training activities that LE agencies should perform for employed DF 

examiners. 

2.5 Please check the functional areas for an organizational DF unit where expert staff and knowledge are must and critical. 

2.6 
Please indicate your agreement and evaluate the importance of bullets for a prospective in service and hands-on DF 

training for LE staff. 

2.7 Please assess and rate the DF laboratory physical attributes, other than SW & HW 

2.8 Please indicate your assessment for DF Certifications in terms of preference and priority for LE staff. 

3 

Digital Forensic 

Examiner 

Attributes & 

Abilities 

3.1 Choose the academic levels that DF examiners should have background in? 

3.2 Do you believe that DF staff should have basic criminal law and justice education? 

3.3 Choose the academic branches/disciplines that organizational DF examiners should have education in? 

3.4 
Please check the information technologies/systems functional areas that organizational DF examiners should expertise 

in? 

3.5 Please choose the operating systems that any DF examiner should have knowledge at? 

4 

Personal 

Characteristics of 

DF Examiners 

4.1 Do you believe that the personal characteristics of DF examiners affect the soundness of digital forensic process? 

4.2 Please check the personal characteristics that a digital forensic examiner should bear? 

5 
DF Tools (HW & 

SW) Use 

5.1 Please list the DF Software used in your organization. 

5.2 Please list the DF Hardware used in your organization. 

6 

DF Process - 

Phases & 

Procedures 

6.1 Do you defend that there are additional DF phases other than Collection, Examination, Analysis and Reporting phases? 

6.2 Assess and rate digital forensic process phases, in terms of importance. 

6.3 
Please assess and rate importance level for additional DF phases, other than Collection, Examination, Analysis and 

Reporting phases. 

7 

Digital Crime 

Scene Activities & 

Forensic Tool 

Usage 

7.1 Assess importance of initial tasks that are to be carried out at crime scenes by DF examiners. 

7.2 Please choose your assessment about the frequency of DF software use at a crime scene. 

7.3 Please choose your assessment about the frequency of DF hardware use at a crime scene. 

7.4 Please indicate your agreement level for basic material and mobile kit usage at a crime scene by DF examiners. 

8 
Digital Crime 

Tendency 

8.1 DF crimes and criminals will increase in quantity in the future?  

8.2 DF crimes and criminals are organized and work systematically? 

9 

National & 

Governmental 

Policy and 

Standards for DF 

Capability 

9.1 
Please indicate your agreement level for the following DF policy and standards, in terms of organizational adoption and 

acceptance by LE agencies in Turkey?  

9.2 
Indicate your opinion about the answers for question 41, if they are valid for organizations (governmental-

nongovernmental) other than LE agencies. 

10 

Additional 

Suggestions for DF 

in Turkey 

10.1 Please indicate any comments and suggestions about DF in Turkey. 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 76



VII. APPENDIX – B1 

 

# Options Sub-Question 
Support 

(%) 
# Sub-Question 

Support 

(%) 

1 

Absolutely Yes 

The existence and continuity of 

corporate DF resources 

77.27 

15 

Predefined digital evidence analysis 

and investigation standards and 

principles 

65.15 

Defend so 15.15 27.27 

Undecided 7.58 7.58 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 

2 

Absolutely Yes 

Formation of a different unit for DF 

other than the information technology 

unit 

66.67 

16 

Predefined digital evidence reporting 

and presentation standards and 

principles 

60.61 

Defend so 25.76 31.82 

Undecided 4.55 7.58 

Not defend so 1.52 0 

Absolutely No 1.52 0 

3 

Absolutely Yes 

Training of the DF unit personnel 

92.42 

17 

Predefined digital evidence long term 

maintenance and/or referral storage 

(Archive) standards and principles 

63.64 

Defend so 3.03 27.27 

Undecided 4.55 9.09 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 

4 

Absolutely Yes 

Outsourcing corporate DF needs 

21.21 

18 

Digital evidence management, digital 

evidence integrity, digital evidence 

validity, digital evidence assurance of 

quality 

71.21 

Defend so 16.67 21.21 

Undecided 36.36 7.58 

Not defend so 12.12 0 

Absolutely No 13.64 0 

5 

Absolutely Yes 

Cooperation with other institutions on 

DF 

56.06 

19 

Dissemination of personal, corporate 

and governmental data and 

maintaining confidentiality 

68.18 

Defend so 34.85 22.73 

Undecided 7.58 9.09 

Not defend so 1.52 0 

Absolutely No 0 0 

6 

Absolutely Yes 

Higher, central and governmental DF 

management for national level 

48.48 

20 

Implementation of the principles of 

chronological Chain-of-Custody 

(COC) 

63.64 

Defend so 34.85 30.3 

Undecided 13.64 6.06 

Not defend so 3.03 0 

Absolutely No 0 0 

7 

Absolutely Yes 

Usage of tested and approved DF 

software 

71.21 

21 

Certified staff recruitment, expertise, 

vocational training and technology 

monitoring 

77.27 

Defend so 16.67 18.18 

Undecided 9.09 4.55 

Not defend so 3.03 0 

Absolutely No 0 0 

8 

Absolutely Yes 

Usage of tested and approved DF 

hardware 

69.7 

22 

Mobile digital crime scene units, with 

appropriate equipment for digital 

investigations and with specific 

hardware and software 

74.24 

Defend so 18.18 18.18 

Undecided 10.61 7.58 

Not defend so 1.52 0 

Absolutely No 0 0 

9 

Absolutely Yes 

Dedicated institutional DF examination 

labs and areas 

65.15 

23 

Basic legal education for DF 

personnel in order to communicate 

with the judicial authorities 

65.15 

Defend so 22.73 28.79 

Undecided 12.12 6.06 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 
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10 

Absolutely Yes 

Organizational written and Standard 

Operating Procedures (SOP), 

principles, procedures and guidelines 

for DF examinations 

60.61 

24 

Long term storage or archiving 

accomplished DF analysis data, 

techniques, and methods for re-

assessment, referral and training 

53.03 

Defend so 30.3 39.39 

Undecided 7.58 7.58 

Not defend so 1.52 0 

Absolutely No 0 0 

11 

Absolutely Yes 

Judicial authorization for DF 

investigations 

59.09 

25 Continuity of top management support 

71.21 

Defend so 28.79 21.21 

Undecided 12.12 7.58 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 

12 

Absolutely Yes 

Administrative authorization for 

administrative DF investigations 

68.18 

26 

Determination of standards for DF 

functional principles and workflows 

by higher inter-central governmental 

structure 

51.52 

Defend so 22.73 36.36 

Undecided 9.09 12.12 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 

13 

Absolutely Yes 

Predefined digital evidence acquisition 

standards and principles 

60.61 

27 

Establishment of national software 

reference library for licensed software 

and the hash values for known and 

common files 

54.55 

Defend so 33.33 33.33 

Undecided 6.06 12.12 

Not defend so 0 0 

Absolutely No 0 0 

14 

Absolutely Yes 

Predefined digital evidence transport 

and storage standards and principles 

63.64 

  

Defend so 27.27 

Undecided 9.09 

Not defend so 0 

Absolutely No 0 
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Abstract—Nowadays, the increasing number of devices and
services that require a direct Internet access, creates new security
challenges. These challenges need to meet user feature-based
requirements with the companies’ restrictive security policies.
Therefore, security administrators need to adopt novel tools
in order to quickly and non-intrusively verify the degree of
exposure of Internet-facing services. In this respect, we find tools
such as Shodan and ZMap which enable scanning of services
at an Internet-scale. This paper presents a methodology that
expands the feature delivered by such tools with automated
vulnerability assessment capabilities. The proposed methodology
builds on the results returned by Shodan, which are analyzed
in order to automatically identify known vulnerabilities from
National Vulnerability Database. Experiments conducted on five
university-type institutions revealed the effectiveness of the pro-
posed approach and the high degree of service exposure which
may require immediate, yet simple service sanitizing security
measures.

Index Terms—Shodan, Vulnerability assessment, Internet scan-
ning, Common Platform Enumeration (CPE), Common Vulner-
ability and Exposure (CVE), National Vulnerability Database
(NVD).

I. INTRODUCTION

Recent surveys report an increasing trend on the number of

devices directly accessible from Internet. In fact, predictions

indicate that more than 25 billion devices are going to be

accessible from the Internet by 2015 and approximately 50

billion devices by year 2020 [1]. Among these we find a

wide palette of devices ranging from sensors and actuators,

Radio Frequency Identification-based devices (RFID), indus-

trial equipment, video surveillance cameras, to generic PCs

and networking devices.

The intrinsic mechanisms behind the automated discovery

of Internet-facing services have been recently reshaped by

the advancements in the field of Internet scanning. Novel

tools such as ZMap [2] are nowadays capable to deliver

accurate results in less than 45 minutes. This effectively means

that a single user machine may today scan the entire IPv4

address space in a time frame of tens of minutes. On one

hand, the increase of scan speeds may give Internet topology

analysts the necessary data to improve the current architecture.

On the other hand, however, these powerful tools may also

be used to discover vulnerable services and more generally,

critical network access points [3], [4]. As shown by a study

performed by Durumeric, et al. [4] modern Internet scanning

tools such as ZMap may be applied to identify vulnerable

services. Taking for instance the Heartbleed vulnerability, a

publicly acknowledged (April 2014) implementation bug in

the popular OpenSSL library, an attacker may remotely read

the memory of Web servers, including private data, e.g., pri-

vate cryptographic keys. Consequently, attackers “equipped”

with powerful Internet-scale mapping tools such as ZMap

may rapidly identify vulnerable services, possibly in less

time than it takes security administrators to deploy software

patches/configurations.

On top of the above-mentioned advancements and possible

threats, the Internet scanning community is developing novel

search engines aimed at identifying devices and services

directly connected to Internet. One of the most popular search

engines within this class is Shodan [5], designed to crawl

the Internet and to index all common services. Shodan is

able to index a wide variety of services and devices ranging

from traditional Internet services such as Web servers, FTP

servers, and SSH servers, to non-traditional devices such as

Web cameras, network switching equipment, and industrial

hardware [6], [7]. Despite the implemented limitations on the

number of returned scan results, tools such as Shodan and

ZMap are freely available to the general public. Moreover,

taking into account the massive “publicity” and debates that

followed the release of these tools [8], security designers are

faced with new challenges, which require urgent measures to

secure services exposed to Internet.

This work expands the domain of Internet scanning even

further with vulnerability assessment capabilities. We demon-

strate that results returned by powerful search engines such

as Shodan may be used to infer intrinsic service details and

most importantly to identify known service vulnerabilities.

Subsequently, our study confirms well-known recommenda-

tions [9] on reducing the degree of service exposure through

the implementation of well-established security measures, e.g.,
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closing unused ports, deploying firewalls, and sanitizing ban-

ners. The adopted methodology brings together several tools

and methods from the field of vulnerability assessment. More

specifically, it builds on Shodan’s results in order to identify

Internet-facing services, and uses the National Vulnerability

Database to automatically identify vulnerabilities associated to

each discovered service. We show that “unsanitized” service

banners, i.e., banners with vendor and version numbers, may

include significant information on services which may then

be used to identify vulnerable software. These results may be

maliciously used by an attacker to identify in a stealthy scan

the most vulnerable service and ultimately the most feasible

access point to critical assets. Experimental results conducted

on the services of five different university-like institutions

demonstrate the effectiveness of the proposed approach and

its applicability to non-intrusive vulnerability assessment.

The remainder of this paper is organized as follows. A

brief overview of related work is given in Section II. A

discussion on vulnerability reports as well as the presentation

of the proposed methodology are detailed in Section III. Then,

experimental results conducted on five different university-like

institutions are presented in Section IV. The paper concludes

in Section V.

II. RELATED WORK

In the field of network asset discovery we can find several

tools such as p0f [10] and PRADS [11], which rely on user-

specified signatures to distinguish between specific products

and version numbers. These tools generate a list of discovered

assets from network traffic capture files. Compared with such

approaches, the methodology proposed in this work goes fur-

ther and automatically identifies specific vulnerabilities, which

are extracted from the well-known National Vulnerability

Database (NVD).

Nessus is an “all-in-one” vulnerability assessment tool [12].

It actively probes services in order to test for known vulnera-

bilities and possible service configuration weaknesses. While

Nessus is an active vulnerability scanner, the method proposed

in this paper is a passive scanner, which does not require to

directly interact with the analyzed services.

Finally, we mention NetGlean [13], which provides a real-

time view on the analyzed system. It continuously monitors

the underlying network infrastructure and constructs machine

fingerprints based on a variety of system features such as in-

stalled services, OS name and version, and so on. Compared to

NetGlean, the method proposed in this paper goes further and

is capable to automatically identify (known) vulnerabilities,

and to produce meaningful service reports to security experts.

III. METHODOLOGY

This section presents the methodology used in the process of

revealing known vulnerabilities in Internet-facing services. We

start with an overview of Shodan and of vulnerability reports,

and we continue with the presentation of the undertaken

methodology.

A. Shodan

Shodan was launched in 2009 by programmer John Mat-

terly. It is a computer search engine equipped with a graphical

user interface that can identify Internet-facing devices and

services. Shodan crawls the Internet for available devices and

services and stores the collected data, namely IP address,

port and service banner in a database accessible via http:

//www.shodanhq.com or via Shodan API. At the beginning,

Shodan indexed basic services such as Telnet, FTP, SSH,

and HTTP. However, the complete list of services indexed by

Shodan has been continuously expanding to cover more than

80 services.

Shodan provides APIs for Python, Ruby, and

NodeJS languages. Given the popularity and wide-

spread use of the Python language, in the following

we provide a brief example on the steps required

to query Shodan’s database via its Python API.

Let us consider the following few lines of code:

1. from shodan import Shodan
2. api = Shodan(settings.Shodan.API_KEY)
3. result = api.host(host)

The previous lines provide a simple example on the use of

Shodan’s API to return information on one specific host, i.e.,

IP. Line 1 is used to import Shodan’s main module, while

line 2 instantiates the Shodan class. In this second line the

API_KEY is the user key that is automatically generated by

Shodan’s Web portal for each newly registered user. Finally,

line 3 calls host() function which returns the information

stored in Shodan database on the requested host’s IP address.

Results are returned in JSON format. A selection of fields

extracted from a result returned by Shodan is given below.

The complete JSON result can be found at [14].

"region_code": null,
"ip": "41.21.249.170",
"area_code": null,
"country_name": "South Africa",
"country_code": "ZA",
"data": [
{
"product": "Siemens HiPath 3000 telnetd",
"os": null,
"timestamp": "2014-01-12T18:25:41.370550",
"isp": "Vodacom",
"asn": "AS36994",
"banner": "*************************
HiPath 3000 Telnet **** ** Adjust the
Telnet ** window to the ** visible frame *
*************************"
}
]
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B. National Vulnerability Database

Essentially, vulnerabilities are software flaws, which may

allow malicious actors to perform illicit operations such as

altering data, take control of underlying Operating System,

or to expose and even destroy valuable/sensitive information.

In the early years of vulnerability reports (during the ’90s)

companies used to write custom vulnerability descriptions

which included – more or less – the same information needed

to identify the vulnerable software, possible exploits and the

impact of executing exploits. However, the wide variety of

vulnerability reports have lead to incompatibilities, to multiple

reports on the same software bugs and to an untraceable

state of vulnerabilities. As a solution to these problems the

Common Vulnerability and Exposure (CVE) was released in

1999. Its aim was to provide a uniform vulnerability naming

convention in order to facilitate dissemination of vulnerability-

related information.

One of the most well-established vulnerability databases,

the National Vulnerability Database (NVD), builds on the

information provided by CVE. NVD is meant to “enable(s) au-

tomation of vulnerability management, security measurement,

and compliance” and it is often viewed as the “ground truth”

for software vulnerability assessment [15]. The CVE entries

available in NVD include a variety of fields such as a brief

overview of the vulnerability, external references to advisories,

impact rating, and a list of vulnerable software.

At the heart of every CVE entry lies the Common Platform

Enumeration (CPE), “a standardized method of describing

and identifying classes of applications, operating systems, and

hardware devices present among an enterprise’s computing

assets” [16]. CPE names provide information on software

vendor, name, version, language, edition, etc.

C. Problem Statement

As mentioned before, today we are witnessing a new stage

of development in the field of Internet scanning. As a result,

we find powerful new publicly available tools, which have the

ability to scan the full IPv4 address space in under 45 minutes

[2]. Furthermore, with the development of device and service-

oriented search engines such as Shodan [5], we unveil the

complex shape of the Internet and its services. As a result, new

tools and methodologies are available, which can seamlessly

return results on previously identified Internet-facing services.

Despite the variety of the available tools we are missing an

automated identification of service vulnerabilities discovered

by non-intrusive tools such as Shodan. Besides the traditional

information pertaining to service description, banner, location,

the automated vulnerability identification would provide fur-

ther insight into the degree of service exposure in terms of

the number and severity of discovered (known) vulnerabilities.

In essence, such a methodology needs to encapsulate the

ability to communicate with service discovery tools such

as Shodan, automated CPE name reconstruction from the

available information, as well as the ability to automatically

Automated 
Vulnerability 

Assessment Tool
(AVAT)

Reports

SHODAN Web servers 

NVD Web servers 

Internet

List of Common 
Vulnerability and 
Exposure (CVE)

Shodan scan results

Fig. 1. Architecture of the proposed vulnerability assessment methodology.

extract CVE entries from NVD. These elements would provide

the necessary capabilities to assist security experts in the

analysis of Internet-facing services.

It is noteworthy that by leveraging the non-intrusive and

slow-rate scanning algorithms implemented within search en-

gines such as Shodan, the automated vulnerability assessment

can also be seen as non-intrusive and applicable off-line.

This provides an important asset in the tool-chain of security

experts, which may be applied at early service analysis phases.

D. Proposed Methodology

The undertaken methodology for the identification of

(known) vulnerabilities in Internet-facing services encapsu-

lates the results returned by Shodan and the data available in

National Vulnerability Database. Subsequently, key heuristic

algorithms are implemented in order to reconstruct CPE names

from service banners and to automatically extract CVE entries

from NVD.

The architecture of the proposed methodology is given

in Fig. 1. Here, the automated vulnerability assessment tool

(AVAT) communicates via Internet with the Shodan Web

servers and with NVD. From NVD it downloads the set of

all available (known) vulnerabilities and it stores them locally

for further processing. At the same time, by using AVAT, users

can issue queries on specific IP addresses, which are forwarded

to Shodan Web servers via Shodan Python API. Results are

then processed in the attempt to reconstruct CPE names and

to identify associated CVE entries.

In the reconstruction of CPE names AVAT uses the list of

known CPEs downloaded from NVD and it processes service

banners in the attempt to identify keywords that are also found

in known CPEs. Since NVD is updated on a daily basis, the

list of CPEs used by AVAT in the assessment process needs to

be recompiled when new NVD data files are made available.

For this purpose AVAT includes a module that automatically

verifies the availability of updates in NVD, and it downloads

CVE files (given in XML format) once an update is available.

Based on CVE files this particular model compiles a list of

all CPE names and these are made available to the steps that

follow.
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In order to reduce the state-space, the search builds on the

assumption that in general, vulnerabilities are associated to

software version numbers. As a result, the first step of the CPE

name reconstruction procedure is the identification of version

numbers in service banners. Once these version numbers are

identified, an in-memory hash table is built to ensure quick

search and access to CPE version numbers. The procedure

continues with the search of keywords that are also found in

the list of CPEs associated with a specific version number.

Once a CPE is found to match all keywords, it is placed in

the list of possible CPEs that may identify a CVE entry.
In the next phase of the vulnerability assessment, AVAT uses

the list of reconstructed CPEs in order to identify CVEs. CVEs

are stored in an in-memory graph structure, which associates

CPEs to CVEs. However, the procedure is not as straight-

forward as one might think, since AVAT needs to account for

boolean operators defined for each CVE entry. In fact, CVEs

may contain one or more AND/OR sections which denote

operators applied on CPEs that are needed for the CVE to be

applicable in a specific software context. This is a significant

aspect in vulnerability assessment, since in certain cases

vulnerabilities depend on the underlying Operating Systems

(OS), as well as a variety of modules and installed software.

As a result, AVAT needs to take into account all possible

CPEs identified in the previous phases, as well as the boolean

operators applied on them.
The output of AVAT is a list of services and their associated

vulnerabilities. AVAT also produces elementary reports in the

form of PNG image files which classify different services and

the number of discovered vulnerabilities.

IV. EXPERIMENTAL RESULTS

This section presents details on the experiments per-

formed with the proposed automated vulnerability assessment

tool/methodology (AVAT).

A. Experimentation Setting
The experiments aim at showing the degree of exposure of

traditional services. We illustrate that the lack of elementary

protective measures such as sanitizing service banners and

limiting the number of opened ports, may lead to highly visible

services which may ultimately “attract” attackers.
For this purpose we have selected five 24-bit IP address

blocks (class ’C’ sub-nets) associated to University-type insti-

tutions from different member states of the European Union.

The selected IP blocks have been carefully verified in order

to ensure that they are assigned to the selected institutions.

In the experiments that follow we use Ui to denote the i-th
University, where i ∈ {1, 2, 3, 4, 5}. Next, we launched AVAT

with each of the selected IP address blocks in the attempt to

identify services, to reconstruct CPE names, and to identify

known CVE entries. Results are discussed in the sub-sections

that follow.

B. Discovered Services
First, we look at the number and type of discovered services

for each University. As depicted in Table I, the number of

TABLE I
DISCOVERED SERVICE TYPES AND HOSTS.

Service U1 U2 U3 U4 U5

DNS 4 – 1 10 2
FTP 9 – 4 20 6
HTTP 75 34 5 54 39
HTTPS 26 38 5 20 31
IMAP 1 – – 4 2
IMAPS 7 1 – 4 4
POP3S 6 1 – 4 2
RDP 15 – 1 22 1
SMTP 7 – – 12 –
SSH 27 3 5 19 28

Total service type 26 8 7 30 13
Total service count 265 80 23 244 127

discovered services ranges from 23 in the case of U3 to 265

in the case of U1, while the number of services for U2 is of

80, for U4 is of 244, and for U5 is of 127. Within the list

of services we have found traditional HTTP/HTTPs services,

as well as DNS, FTP, and HTTP services. Nevertheless, we

have also found less common services such as SNMP, which

is usually specific to network switching/routing devices.

On the other hand, as shown in Table I, the number of

discovered services is not necessarily proportional to the

number of type of services. For example, in the case of U1 we

have found 265 services, and 26 different types of services,

while in the case of U4 we have found 244 services, and 30
different types of services.

C. Reconstructed CPE Names

Next, we launched AVAT’s CPE name reconstruction al-

gorithm on the five different IP blocks. Surprisingly, AVAT

identified more than 80 CPEs in the case of four Universities,

and 31 CPE names in the case of U3. A closer analysis

of these CPEs revealed various products and versions. Most

of the CPEs, however were linked to HTTP and HTTPs

services. Nevertheless, CPE names have been also discovered

for SNMP, FTP, as well as SSH.

More specifically, as illustrated in Fig. 2 and numerically in

Table II, in the case of U1 AVAT reconstructed 90 CPEs, for

U2 89 CPEs, for U3 31 CPEs, for U4 118 CPEs, and finally,

for U5 it reconstructed 79 CPEs. Considering the potential

vulnerabilities associated to each of these CPEs, we believe

that the discovered CPE names are a clear illustration of

the high degree of exposure of the analyzed institutions. It

is noteworthy that since the analysis performed by AVAT is

offline and it relies exclusively on the correctness of data

provided by third-party software, the actual conclusions need

to be carefully formulated. Nevertheless, the high number of

CPEs returned by AVAT are a clear confirmation of the highly

powerful capabilities of service banner-based analysis, which

is one of the first steps that an attacker might take in the

process of compromising vital Internet-facing services.
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Fig. 2. The number of reconstructed Common Platform Enumeration (CPE)
names.
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Fig. 3. The number of identified Common Vulnerability and Exposure (CVE)
entries.

D. Identified CVE Entries

In the next phase of the analysis we launched AVAT’s

CVE entry identification module. The module loaded an in-

memory mapping of the entire NVD database and used hash-

based tables for quick access to CVE entries. By using the

set of reconstructed CPE names from the previous phase,

CVE entries have been identified for each of the analyzed

institutions. In this respect, AVAT identified a surprisingly high

number of CVE entries, since each CPE may point to more

than one CVE entry. As illustrated in Fig. 3 and numerically

in Table II, for U1 AVAT identified 272 CVE entries, for U2 it

identified 94 CVE entries, for U3 it identified 60 CVE entries,

for U4 it identified 538 CVE entries, while for U5 it identified

84 CVE entries.

These numbers are surprisingly high and raise serious

concerns on the vulnerability of the analyzed institutions.

As a matter of fact, most of the discovered vulnerabilities

included a Common Vulnerability Scoring System (CVSS)

value above average (CVSS scores are in the range of 1 -

lowest, and 10 - highest). Furthermore, for all institutions

we have found several cases of CVEs with maximum CVSS

values. These indicate vulnerabilities of maximum severity,

where attackers may exploit software vulnerabilities in order

to run remotely injected malicious code and to finally take

control over underlying machines. For illustration purposes the

distribution of CVSS values across the five different analyzed

TABLE II
THE NUMBER OF DISCOVERED CPE NAMES AND CVE ENTRIES.

U1 U2 U3 U4 U5

CPE count 90 89 31 118 79
CVE count 272 94 60 538 84

CVE count with CVSS ≥ 7 75 16 16 132 12
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Fig. 4. Distribution of CVSS values across the five analyzed institutions.

institutions is portrayed in Fig. 4.

E. Discussion

The experiments presented in this section are a clear in-

dication that even today, banner-based analysis is not “old

fashioned”, and it remains one of the simplest ways that an

attacker may acquire information on services and their possible

vulnerabilities. Even more disturbing is the fact that in the vast

majority of the analyzed cases system administrators seem to

make the same configuration mistakes. That is, services are not

sanitized (in terms of the information/configuration exposure),

(possibly) unused ports are not blocked by firewalls, and

configurations of critical devices, e.g., network switches, are

easily accessible. To make matters worse, attackers now have

powerful third-party tools, e.g., Shodan, which they may use

to launch stealthy Internet-scale scans for vulnerable services.

Nevertheless, despite these warnings, we also need to look at

the positive side of the development of tools such as Shodan

and AVAT. In fact, the public disclosure on their powerful

capabilities has risen the level of awareness and the need to

place a larger emphasis on security requirements and on the

implementation of security measures. Furthermore, recently

published ICS-CERT reports [17] recommend “the usage of

tools, such as SHODAN and Google, and leverage those

platforms to enhance awareness of the Internet accessible

devices that might exist within your infrastructure”. These

reports are a clear illustration of the fact that nowadays it

does not suffice to simply place security devices, e.g., firewalls

and Intrusion Detection/Prevention Systems, in the “right”

network places. However, these traditional measures need to be

coupled with modern detection tools, which are less disruptive

as classic penetration-testing techniques, and may provide the

first level of information required to create a map of visible

and possibly vulnerable Internet-facing services. Based on
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these results, security administrators may then take appropriate

measures in order to significantly reduce the degree of service

exposure.

Briefly, we believe that AVAT brings several major contri-

butions to the field:

1) AVAT expands the features provided by Shodan with

automated vulnerability assessment capabilities.

2) Since AVAT falls into the category of passive vulnerabil-

ity assessment, it does not require direct interaction with

the analyzed services. Therefore, AVAT may process

various inputs originating not only from Shodan, but

from other tools as well such as p0f, and PRADS.

3) Finally, AVAT automatically updates its list of CPE and

CVE names, and it does not require constant develop-

ment of plug-ins. Obviously, since AVAT depends on

the availability of vulnerability descriptions in NVD,

its output is also highly dependent on the accuracy and

completeness of vulnerability reports, as given in NVD.

V. CONCLUSION

This paper presented an approach to vulnerability assess-

ment of Internet-facing services based on non-intrusive tech-

niques. The developed Automated Vulnerability Assessment

Tool (AVAT) leverages the results returned by Shodan in order

to reconstruct Common Platform Enumeration (CPE) names,

to identify critical Common Vulnerability and Exposure (CVE)

entries from National Vulnerability Database (NVD). Exper-

imental results conducted on five different university-type

institutions revealed the severity of service exposure. The

results confirmed that service banner-based analysis can pro-

vide significant information on service type, vendor, and even

version numbers, which may then be used to reconstruct

CPEs and to extract known CVEs from NVD. The analysis

underlined the necessity to apply typical service sanitizing

methodologies in order to reduce service exposure and the

number of attacks. As future work we intend to expand the

applicability of AVAT to other institutions and to implement

time-based analysis of services aiming at disclosing possible

critical changes in service configuration over a specific time.
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Abstract-CAPTCHAs are simple programs providing a 

challenge-response test used in computing to determine whether 

or not the users are humans in order to protect websites against 

automated programs. In this study existing CAPTCHA 

approaches are presented and compared based on their 

advantages and disadvantages. As it is explained, most existing 

approaches are not robust against attacks that are based on optical 

character recognition (OCR) approach. Therefore there is a 

demand for new CAPTCHA approaches to provide security for 

web forms. In this regard, three novel CAPTCHA approaches 

which composed of text and color elements are proposed and their 

effectiveness are shown by using examples. The proposed 

approaches are easy to implement in different platforms and 

suitable for providing basic security for non-commercial web 

applications. 

 

Keywords-CAPTCHA; Protecting Web Forms; Existing 

CAPTCHA Approaches; Novel CAPTCHA Approaches 

 

I. INTRODUCTION 

The Internet is continually developing, and in recent years, 

broadband, wireless network and mobile Internet technologies 

have been some of the major developments. Attacks on 

websites, web applications and web services, and financial 

losses resulting from them have made it clear that security is the 

key requirement for web applications. Both the users and 

owners of web applications have looked for solutions for their 

security needs and consequently tools for web application 

security have been developed. Surely, one of the commonly 

used solutions for web application security is CAPTCHA. 

CAPTCHA is an acronym for Completely Automated 

Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart and 

was introduced by Luis von Ahn, Manuel Blum, Nicholas 

Hopper and John Langford in 2000. Basically, CAPTCHAs test 

if you are human or machine and in this way prevent automated 

software from performing certain actions that degrade the 

quality of service of a given system, whether due to resource 

expenditure or abuse [1, 2]. As was figured out by computer 

scientists, one of the easiest ways to generate and grade tests 

that humans can pass but current computer programs cannot is 

to use images of language. The images of language 

take randomly generated text and manipulate the image to 

create distorted characters, so that a human can barely read it, 

but a web robot (bot) or automated script cannot. Each 

CAPTCHA implementation derives its strength by increasing 

the system’s complexity to perform image preprocessing, 

segmentation, and classification [3, 4]. Unfortunately early 

text-based CAPTCHAs were weak and solved by cleaning the 

image and using Optical Character Recognition (OCR). To be 

robust against such attacks modern text-based CAPTCHAs are 

designed such that the simultaneous use of three distinct 

abilities, namely invariant recognition, segmentation, and 

parsing, is required. 

 

CAPTCHAs are classified based on what is distorted [5]. Their 

common types are:  

 Text-based CAPTCHAs, 

 Image-based CAPTCHAs, 

 Puzzle-based CAPTCHAs,  

 Video-based CAPTCHAs, 

 Audio-based CAPTCHAs. 

Although some current CAPTCHAs are not weak against 

attacks and cannot easily be broken by bots, they are rather 

difficult to solve for some people. There lies an interesting 

trade-off between robustness and usability. Therefore, 

CAPTCHA designers should keep the fact in mind that a 

good CAPTCHA must be both robust and usable. In addition, 

they must make the algorithm they used to create the 

CAPTCHA public. 

 

II. WHY DO WE NEED CAPTCHA? 

CAPTCHAs are valuable for many purposes and used for 

practical security in several applications as follows [1-7]. 

 Preventing spambots and adbots from signing up to 

forums and from registering on websites, 

 Preventing bots from starting downloads, 

 Limiting numbers of queries that can be started from a 

single IP address, 

 Preventing spamming through comment posting in 

blogs, 

 Preventing bots from voting on online polls, 

 Preventing dictionary attacks, 

 Reducing spam and viruses, 

 Making online shopping safer 

 Diminishing abuse of free email account services, 

 Preventing bots from automatically completing a 

process such as account registration and login after 

failed attempts. 

To be usable and practically implemented, CAPTCHAs should 

be intuitive, easy to understand and easy to remember. Mainly, 

accuracy, response time and perceived difficulty are the 

common usability criteria of CAPTCHA schemes that are 
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applicable to address efficiency, errors and user satisfaction. 

However, these criteria offer little guidance. Therefore, 

distortion, content and presentation should be taken into 

consideration in CAPTCHA designs. 

 

A. CAPTCHAs’ Disadvantages 

Although CAPTCHAs are useful tools to distinguish between a 

human and a machine and this way provide many advantages 

as mentioned above, they have some disadvantages as follows 

[4, 5, 8, 9]. 

 Being annoying to type, 

 Sometimes being very difficult to read, 

 Being not compatible with users with disabilities, 

 Being time-consuming to decipher, 

 Creating technical difficulties with certain web 

browsers. 

 

B. Methods to Solve CAPTCHAs 

CAPTCHAs have been broken in research with image 

processing techniques but still require practical implementation 

and it is just a matter of time. There are two ways to evaluate 

the security provided by CAPTCHAs. 

 Coverage: Number of CAPTCHAs a user attempts. 

 Precision: Number of CAPTCHAs answered 

correctly. 

Basically, there are two approaches to get through CAPTCHAs. 

 Using cheap human labor to recognize CAPTCHAs, 

 Employing automated software using OCR 

techniques. 

In addition to these, there may be a bug either in the CAPTCHA 

mechanism itself or the surrounding application, allowing 

someone to bypass the CAPTCHA. Although a single 

CAPTCHA decoder cannot decode all CAPTCHAs, a three step 

process should be followed to programmatically decode them 

[10, 11]. 

1. Removing background: In this step, the CAPTCHA is 

cleared from any noise using image processing methods. 

2. Splitting characters: If the characters are separate, this step 

is easy. Otherwise, it is very hard. 

3. Converting separate images into strings: After separation, 

character images should be converted into strings by 

concatenating all single characters into one and returning 

it. Artificial neural networks are very useful in this step. 

 

III. REVIEW OF EXISTING CAPTCHA APPROACHES 

In this section, existing CAPTCHA approaches are discussed. 

 

A. Early CAPTCHA 

In an early CAPTCHA, a random word is camouflaged and 

users are asked to type what they see. This type of CAPTHA is 

easy to decode. An example of early CAPTCHAs is given in 

Fig. 1. 

 

Fig.1. Early CAPTCHA 

B. Improved CAPTCHA 

After realizing the disadvantages of early CAPTCHAs, 

computer scientists decided to provide more secure and user-

friendly CAPTCHAs. Based on this idea, they started including 

higher contrast to increase readability and varying fonts 

between characters to enhance security in their CAPTCHAs, 

which were called “improved CAPTCHAs”. Although these 

improvements were acceptable at that time, improved 

CAPTCHAs also proved to be easily breakable using artificial 

neural networks and artificial intelligence methods [1]. An 

example of improved CAPTCHAs is given in Fig. 2. 

 

 
 

Fig. 2. Improved CAPTCHA 

C. Modern CAPTCHA 

These CAPTCHAs focus more on making the individual 

characters harder to separate than background noise. 

Accordingly, an angled line is struck through the character 

string in order to make it highly difficult for web robots to 

segment and identify individual characters [1]. An example of 

modern CAPTCHAs is given in Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Modern CAPTCHA 

D. ASCII CAPTCHA 

An ASCII CAPTCHA uses a group of characters to create a 

visual display of a random string as shown in Fig. 4.   

 

 

Fig. 4. ASCII CAPTCHA 

E. Reverse CAPTCHA 

This type of CAPTCHAs attempt to use “reverse psychology” 

on web robots and ask site visitors to leave the CAPTCHA field 

blank as shown in Fig. 5.  

 

Fig. 5. Reverse CAPTCHA 

F. Mathematical CAPTCHA 

Although mathematical CAPTCHAs can be highly effective in 

providing security for some web applications, they can be 

completely useless in some scenarios. A simple mathematical 

CAPTCHA is easy for both most humans and web robots to 
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figure out. However, some mathematical CAPTCHAs as shown 

in Fig. 6 which contain a complex algebra equation that require 

segmenting the individual letters, symbols, and numbers, 

identifying them, and finally calculating the equation prove to 

be highly effective in preventing spam [1]. 

 

 

Fig.6. Mathematical CAPTCHA 

G. Animated CAPTCHA 

An animated CAPTCHA displays a random text string in an 

animation. Multiple frames are displayed in such a fashion that 

the image is easily readable by humans. To accomplish this, the 

characters are spread out over multiple frames and the letters 

are never displayed in the same frame. 

 

H. Image Recognition CAPTCHA 

This type of CAPTCHAs asks site users to identify a specific 

image presented within an image gallery. In this way, humans 

can easily pass through but web robots cannot.  

 

İ. 3D & 3D Object CAPTHAs 

Early versions of 3D CAPTCHAs included a random text string 

raised out of a distorted background to create a 3D effect. On 

the other hand, current versions called 3D object CAPTCHAs 

show the visitors images consisting of 3D objects, and ask the 

users to identify the objects.  

 

IV. PROPOSED CAPTCHA APPROACHES 

In this section, the details of proposed CAPTCHA approaches 

which are both simple and effective and provide basic security 

for non-commercial web applications are presented. Table 1 

lists the advantages and disadvantages of the existing 

CAPTCHA approaches as well as the proposed ones. 

 

A. Text & Color Combination-Based CAPTCHA 

In this approach, one of the four different colors, red, black, 

green and blue, will be used as background color and the text 

will be presented in white.  In the first step of this approach, 

image files which consist of a combination of 30 different 

words and 4 different background colors will be prepared. In 

the second step, one of the image files will be presented to the 

user. Then if the user clicks the correct color in the color palette, 

he will be enabled to key the word in the background in the text 

area. The same process will be repeated again for a different 

color in the same window as shown in Fig. 7. 

 

Fig. 7.Text & Color Combination-Based CAPTCHA 

B. Layered Text & Color Combination-Based CAPTCHA 

In this approach, different words in three different colors are 

presented in a layered scheme. When the user selects a color, 

the word in that color will be shown and the others will be 

hidden. The user is expected to enter the word and then the same 

process is repeated for the other colors. When the user enters all 

the words successfully, the user’s entrance to the site is 

approved. Figures 8, 9, 10 and 11 depict this process. 

 

 
Fig. 8. Layered Text & Color Combination-Based CAPTCHA 

 
Fig. 9. The user clicks yellow and enters the text 

 
Fig. 10. The user clicks red and enters the text 

 
Fig. 11. The user clicks blue and enters the text 

C. Moving-Object  CAPTCHA 

The CAPTCHA shown in Figure 12 is suitable for login 

systems which require a security code in addition to a given user 

name and password. Instead of a basic security code, the 

security can be provided by means of a moving-object 

CAPTCHA.  

 

 
Fig. 12. Moving-object CAPTCHA 
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For this purpose, after receiving the username and password, 

the login system generates a moving-object CAPTCHA on the 

screen and expects the user to enter the code displayed by the 

CAPTCHA. This approach is strong against autonomous image 

processing and OCR tools. 

 

Table 1.A comparison of existing CAPTCHA approaches [5, 7, 10-12] 

CAPTCHA Advantages Disadvantages 

Early CAPTCHA 

 
N/A 

Easily breakable and not complicated enough for web 

application security. 

Improved CAPTCHA  Strong against simple attacks due to background noise. 
Breakable after clearing background noise using OCR 

techniques. 

Modern CAPTCHA 

 
Complicated due to grid use. 

After decomposing grids from images using OCR 

techniques, text can be decoded.  

ASCII CAPTCHA N/A 
Not very effective in practice, capable of being bypassed by 
bots, confusing to site visitors. 

Reverse CAPTCHA N/A Its effectiveness is marginal, confusing to site visitors. 

Animated CAPTCHA 

 

More difficult to crack compared to simple CAPTCHA 

approaches. 

Some versions require the installation of programs that 

enable to play animations, rarely used since they can be 

broken with relative ease. 

Mathematical CAPTCHA Strong against attacks. Difficult to solve for people not familiar with mathematics.   

3D CAPTCHA 

 
Strong against attacks based on character analysis. Difficult to read and to create due to 3D images. 

3D Object CAPTCHA N/A Not suitable for all platforms annoying to site users. 

Image Recognition CAPTCHA Provide definite improvement in usability and good security. 
Not accessible to users who are visually impaired or have 
visual agnosia. Does not improve usability Adding an 

alternative text will make the CAPTCHA breakable 

Text & Color Combination-

Based CAPTCHA 

Easy to implement and use, difficult and time-consuming to 

decode.  

Decodable using pattern combinations after recognizing 

background color and text. 

Layered Text & Color 

Combination-Based 
CAPTCHA 

Strong against OCR analysis, Easy to implement and use, 

very difficult and time-consuming to decode. 
Difficult to read and understand. 

 

V.  CONCLUSION 

It has been proven that CAPTCHAs are one of the most potent 

mechanisms to protect web applications against automated 

form submissions. However, weak CAPTCHA schemes may 

only protect against random bots and may not offer any 

protection against targeted attempts to bypass them. Since some 

web applications solely rely on CAPTCHAs for their security, 

the CAPTCHA schemes need to be evaluated and thoroughly 

tested by security professionals and testers to make their 

implementations highly secure. 

In this paper, we have firstly reviewed existing CAPTCHA 

approaches, and described their advantages and disadvantages. 

Then we have proposed three CAPTCHA approaches that 

address the common disadvantages of the existing approaches 

and at the same time offer usability. All the proposed 

approaches are strong against automated software attacks using 

OCR techniques and can be practically implemented in any web 

applications. They are especially suitable for non-commercial 

web applications serving to all age groups with different mental 

abilities. 
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Özetçe —Güven, kablosuz algılama ağlarında üretilen veri-
lerin doğruluğunu ölçme konusunda önemli bir yer teşkil etmek-
tedir. Kablosuz algılama ağlarının, düşük hesaplama yeteneğine
ve enerji kısıtlamalarına sahip olmasından dolayı bu sistemlerde,
enerji verimliliğini etkilemeyecek bir şekilde güvenliği sağla-
mak oldukça güçtür. Bu problemi çözmek amacıyla daha önce
geliştirmiş olduğumuz ProTru adındaki mimari, multihop bir
yapı şeklinde güncellenmiş olup ve MultiProTru adında yeni bir
mimari geliştirilmiştir. ProTru’dan farklı olarak, baş düğüm-
lerin derecelendirildiği ve baş düğümlerin güven değerlerinin
karşılaştırılmasına dayalı bir yönlendirme mekanizmasına sahip
multihop bir mimari inşa edilmiştir. Bununla birlikte güven
değerlerini hesaplamada Kalman Filtrelemesi kullanılmıştır. Yeni
geliştirilen mimari, özellikle düğümlerden gelen verilerin doğru-
luk derecesinin kritik bir öneme sahip olduğu kablosuz algılama
ağları sistemlerinde, ağın güven değerini ölçerek, verinin güve-
nilirliği hakkında daha açık bir bilgi edinmemizi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler—Güven, Kablosuz Algılama Ağları, Kalman
Filtresi.

Abstract—Trust is an important factor in Wireless Sensor
Networks in order to assess the believability of the produced data.
Due to the limited computational power and energy resources
of the wireless sensor networks, it is a challenge to maintain
trust while using the energy efficiently. Previously we developed
a trust enhancing architecture called ProTru. In order to use
energy more efficiently, we developed a multi-hop version of our
previous architecture called MultiProTru. In this architecture
routing is done based on the trust values of the cluster heads. In
MultiProTru in order to find untrusted data we used Kalman
filtering approach. This new architecture will assist mission
critical sensor networks in assessing the trust value of the data
by calculating the network’s trustworthiness.

Keywords—Trust, Wireless Sensor Networks, Kalman Filtering

I. GİRİŞ

Güven, kendi kendini yönetebilen ve yapılandırabilen
kablosuz algılama ağları (KAA) gibi sistemler için oldukça
önemli bir kavramdır [5]. KAA, sınırlı hesaplama yetenekleri,
kısıtlı enerji kaynaklarına sahip olmaları ve ağ saldırılarına
maruz kalabilme ihtimalleri dolayısıyla çok hassas bir yapıya
sahiptirler. Buna ek olarak, KAA’nın dışarıdaki fiziksel
saldırılara da açık olması ayrı bir sorun teşkil etmektedir.
KAA’nda güven yönetim modelleri, düğüm arızası veya aksak-
lığı meydana geldiği zaman, bu hataları ve aksaklıkları en aza
çekmek için karar verme sürecinde etkili bir rol alır. Örneğin,
bir düğüm başka bir düğümle bu güven modelini temel alarak,
iş birliği yapmaya karar verebilir. KAA’nda güven konusunda

yapılan çalışmalar diğer alanlara kıyasla daha yenidir [7, 12].
Daha çok P2P ağlar ve Ad-hoc ile ilgili çalışmalarda güven
kullanılmıştır. Bu ağ tiplerinin birbirine çok benzer olmasına
rağmen KAA’nın sınırlı işlem yapabilme kapasitesine sahip
olması ve enerji noktasındaki kısıtlamalarının olması nedeniyle
KAA’na özel güven yönetim modellerinin geliştirilmesine
ihtiyaç duyulmuştur.

Veri toplama işlemi, güven yönetim modeli tasarımı
sürecinde oldukça önemlidir. Bu bağlamda ağdaki geçmiş
davranışlar göz önüne alınmalıdır. Bizim sistemimiz de
geçmişteki davranışları hesaplama ve analiz etme noktası
düşünülerek tasarlanmıştır. Örneğin, bir düğümün uzun süre
hayatta olmaması veya bir düğümün rastgele görünmesi ve
kaybolması güvenli olmayabilir. Buna ek olarak iletişim kat-
manında, eksik bilgi veren bir düğüm de güvenilir olmaya-
bilir. Ayrıca her düğüm, geçmiş zaman aralıklarında oluştu-
rulan verilerin hata paylarıyla ilgili istatistiki bilgi tutabilme
yeteneğine sahiptir. KAA’nda tutulacak bilgilerin dikkatli
seçilmesi gerekir çünkü güven modelinin sisteme büyük bir
yük getirmemesi önemlidir [5].

Bu çalışma aşağıdaki aşamalardan oluşmuştur. İlgili
çalışma Bölüm 2’de sunulmuştur. Bölüm 3’te ağ modeli ve
mimarinin yapısı anlatılmıştır. Bölüm 4’te ise güven değer-
lendirmesinde kullandığımız Kalman Filtreleme yöntemi açık-
lanmış. Bölüm 5’te çalışmanın sonucu hakkında bilgiler ver-
ilmiştir.

II. İLGİLİ ÇALIŞMA

Güven, uzun süredir sosyal bilimlerin bir araştırma alanı
olmuştur. E-ticaret için ise güven modelleri yeni bir alandır
[10]. KAA’nda ise güven konusu açık ve zorlu bir araştırma
konusudur. Ad-hoc ve P2P ağlar için kapsamlı güven mod-
elleri geliştirilmeye çaba sarf edilmesine rağmen bu model-
lerin, KAA’nda güvenliği sağlama noktasında yetersiz kaldığı
görülecektir [5]. KAA’nın hayatta kalması, kendi düğümlerinin
birbirine güvenmesine ve işbirliği içerisinde çalışmasına bağlı
olduğu için güven modellerinin geliştirilmesi zaruri bir hal
almıştır. Algılayıcı düğümlerinin sınırlı bir kaynak potansiye-
line sahip olmasından dolayı, bu ağlarda güvenliği sağlamak
için geleneksel kriptografik yöntemlerin kullanılması mümkün
değildir [4]. Bu yüzden, düğümler arasında verilerin güvenli
bir şekilde dağıtılması için yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuş-
tur.

İlk olarak Ganeriwal ve Srivastava [7] algılayıcı ağlar için
bir güven modeli geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri sistemin adı
ise RFSN (Reputation-based Framework for High Integrity
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Sensor Networks)’dir. Modellerinde güven ve itibar değer-
lerini güncellemek ve belirlemek için istatistiki bir yöntem
olan beta dağılımını kullanmışlardır. Güven kavramlarını ise
işbirliği olan ve işbirliği olmayan eylemler olarak iki temel
sınıfa ayırmışlardır. Düğümler, güvenirliği hesaplamada ikinci
el bilgileri dolaylı olarak kullanmıştır. Bu modelde, güvenilir
düğümden elden edilen ikinci el bilgilere, daha fazla ağırlık
verilir. Beklenen itibar değeri, düğümlerin güven değerini
temsil eder. Eğer güven değeri eşik değerinin altından çıkarsa,
bu düğüm işbirliği yapmayan düğüm olarak belirlenir. Onlar
bu çalışmalarında sadece pozitif bildirim aldıkları düğümleri
kullanmışlardır. Bu sayede gelebilecek saldırıları önlemeye
çalışmışlardır.

Algılayıcı ağların en önemli güvenlik açığı, küme
başlarının kötü olma ihtimalidir. Garth vd. [1] güvenilir küme
başlarının seçimi için dağıtık güven tabanlı bir araç öner-
mişlerdir. Bu yaklaşımda, güvenilir düğümlerden gelen doğru-
dan ve dolaylı bilgileri kullanmışlardır.

KAA’da güvenliği sağlamak adına yapılan bazı çalışmalar
yukarıda özetlenmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak, bizim de
güven konusunda yaptığımız çalışmalarımız olmuştur [3, 2, 8].

III. AĞ MODELİ VE MİMARİ YAPI

Bu bölümde Şekil 2’de de gösterilmiş olunan yeni mi-
mari anlatılacaktır. Yeni mimarinin ProTru’dan temel farkı,
farklı bir yönlendirme mekanizmasının kullanılması ve güven
değerinin hesaplanılmasında Kalman Filtreleme yönteminin
tercih edilmesidir. Geliştirilen bu yeni mimarinin daha iyi
anlaşılması için ProTru’nun ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bu
çalışmaya bakılabilir [3].

A. Ağ Mimarisi

Aşağıda MultiProTru’nun ağ mimarisi açıklanmıştır.

Yaprak Düğümler (Member Nodes): Yaprak düğümler,
tekil(unique) bir anahtarla tanımlanmış olan kaynak düğüm-
leridir. Yaprak düğümler, önce bilgiyi toplar; daha sonra bu
bilgiyi yayarlar ama diğer düğümlerden bilgi alamazlar. Yaprak
düğümler belli bir alana rasgele dağıtıldıktan sonra kümeleme
algoritmasını kullanarak bir baş düğüm seçerler ve elde ettik-
leri verileri bu baş düğüm vasıtasıyla merkez düğüme iletirler.
Ayrıca yaprak düğümlerin kendi aralarında bilgi alışverişi
yapmazlar.

Birinci Seviye Baş Düğümler (First Level Cluster Head):
Birinci seviye baş düğümler, mimaride kullanılan kavramlar-
dan bir tanesidir. ProTru mimarisinde sadece baş düğümler
vardır ve tüm baş düğümler aynı seviyeye sahiptir. Yeni
mimaride ise baş düğümler, merkez düğüme olan mesafelerine
göre derecelendirilir. Merkez düğüme uzak olan baş düğüm-
leri; birinci seviye baş düğümler, yakın olanları ise ikinci
seviye baş düğümler olarak adlandırılır. Bu derecelendirmenin
yapılmasındaki ana hedef, merkez düğüme uzak olan baş
düğümlerin, merkez düğüme daha yakın olan bir diğer baş
düğümü kullanarak, enerji verimliliğini ve veri iletiminde
kullandığı yolun güven değerini artırmasıdır. Bu düğümler,
diğer bir ikinci seviye baş düğüm yardımıyla veri iletimi yapıp
yapmayacaklarına, ikinci seviyedeki düğümün güven değerine
bakarak karar verirler. Eğer ikinci seviyedeki düğümün güven
değeri kendi güven değerinden büyükse, ikinci seviyedeki baş

düğüm araçlığıyla veri iletimini gerçekleştirirler. Bu sayede
veri iletiminde kullanılan yolun güven değeri artmış olur.

İkinci Seviye Baş Düğümler (Second Level Cluster Head):
İkinci seviye baş düğümler, hesaplama yeteneği noktasında
güçlüdürler. Bir grup düğümden bilgi alırlar ve aldıkları bil-
gileri birleştirme ve ileri grup için bilgi aktarım gibi çeşitli
hesaplamalar yaparlar. İkinci seviye baş düğümler, tekil bir
kimlik ile tanımlanırlar ve yaprakların grup liderleri olurlar.
Birinci seviye baş düğümlerden temel farkları ise merkez
düğüme yakın olmaları ve veri iletimini kendi başlarına yap-
masıdır. Özetle yaprak düğümlerden topladıkları bilgileri, bir-
leştirerek merkez düğüme doğrudan iletirler.

Merkez Düğüm (Base Station): Yaprak düğümlerden gön-
derilen verileri, baş düğümler vasıtasıyla alan merkezi düğüm-
ler(base station), mimarinin en yüksek hiyerarşisini temsil eder
ve final değerini hesaplarlar. Baş düğümler birleştirilen verileri,
gelen güven değerlerini ve merkez düğüme nakil olan düğüm
sayılarını hesaplayıp gönderecektir. Bizim mimarimiz dağıtık
doğası nedeniyle, merkezi düğüme gelen güven ve verilerin
ağırlıklı ortalamasını hesaplayarak nihai sonuca ulaşır.

B. Kümeleme Algoritması

Kablosuz iletişimde kullanılan sensör düğümleri, alıcı-
verici ve bekleme modunda eşit enerji tüketirler [9]. Bu ne-
denle, veri yönlendirme ve veri iletimi için bölgesel ağlar kur-
mak adına bazı baş düğümlerin seçilmesi gerekir. İletişim mod-
ülünde, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak için baş olmayan
düğümlerin kapatılması kümeleme algoritmalarının ilk fikridir.
Küme başlarının, küme içindeki düğümlerin çalışmalarını ko-
ordine etmesi, veri toplanmasını ve iletimini gerçekleştirmesi
gerekir. Bundan dolayı küme başlarının enerjisi hızlı tükenir.
Bu sebeple kümeleme algoritmasının, enerji tüketimini den-
gelemek ve yaşam döngüsünü uzatmak için ağ düğümlerinden
periyodik olarak bir küme başı seçmesi gerekir. Kümeleme
topolojisi, büyük ölçekli ağların dağıtımını yapmak için kul-
lanılan dağıtık algoritmaların uygulanmasına katkıda bulunur.
Bu bağlamda mimarimize en uygun olabilecek kümeleme
algoritmasının GAF (Geographic Adaptive Fidelity) olacağına
karar verilmiştir.

C. Yönlendirme Algoritması

Daha önce geliştirilen ProTru mimarisinde, düğümler
belli bir alana dağıtıldıktan sonra her düğüm, bir baş
düğüm seçmektedir. Daha sonra bu düğümler elde ettik-
leri verileri, baş düğüm üzerinden merkez düğüme gönder-
mektedir. Özetle, iletişim mekanizması Şekil 1’ de göster-
ilen Yaprak Düğüm (Member Node)→Baş Düğüm (Cluster
Head)→Merkez Düğüm (Base Station) şeklinde organize ol-
maktadır.

Geliştirilen yeni multihop mimarinin, bir önceki mimariden
temel farkı şudur. Daha önce tasarlanan ProTru mimarisinde
her baş düğüm, yaprak düğümlerden elde ettiği bilgiyi merkez
düğüme kendisi iletmektedir. Yani baş düğümler arasında bir
ilişki söz konusu değildir. Bu yaklaşımın temel dezavantajı
ise merkez düğüme çok uzak olan bir baş düğümün, topladığı
bilgiyi merkez düğüme gönderdikten sonra enerji verimlil-
iğinin düşmesidir. Bizim bu çalışmadaki temel motivasyon
kaynağımız da merkez düğüme uzak olan baş düğümün, baz
istasyonuna daha yakın olan bir baş düğümü kullanarak veri
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Member Node

Member Node To Cluster Head

Cluster Head to Base Station

Base Station

Şekil 1: ProTru Mimari
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Şekil 2: MultiProTru Mimari

iletimini gerçekleştirmesi oldu. Geliştirilen yeni multihop mi-
maride, veri iletiminde iki yol seçeneği mevcuttur:

• Yaprak Düğüm→Baş Düğüm→Merkez Düğüm

• Yaprak Düğüm→Birinci Seviye Baş Düğüm→İkinci
Seviye Baş Düğüm→Merkez Düğüm

Baş düğümün, merkez düğüme yakın olması duru-
munda Yaprak Düğüm→Baş Düğüm→Merkez Düğüm yol-
unu tercih etmektedir. Multihop mimaride ise baş düğümün
merkez düğüme uzak bir mesafede olması durumunda Yaprak
Düğüm→Birinci Seviye Baş Düğüm→İkinci Seviye Baş
Düğüm→Merkez Düğüm yolunu kullanıp kullanmayacağına
Birinci Seviye Baş Düğüm’ün ve İkinci Seviye Baş Düğüm ’ün
güven değerlerine bakılarak karar verilir.Özetle, bir baş düğüm
veri iletimi sırasında diğer bir diğer baş düğümü kullanıp
kullanmayacağına güven değerlerini esas alarak karar ver-
mektedir. Bu bağlamda multihop modelimizin akış diyagramı
Şekil 3’de gösterilmiş ve karar verme mekanizması aşağıda iki
maddeyle açıklanmıştır.

Şekil 3: Yönlendirme Akış Diyagramı

• Birinci seviye baş düğümünün güven değeri, ik-
inci seviye baş düğümün güven değerinden daha
düşük bir değere sahip olması durumunda, veriyi
gönderen birinci seviye baş düğümümüzün Yaprak
Düğüm→Birinci Seviye Baş Düğüm→İkinci Seviye
Baş Düğüm→Merkez Düğüm yolunu kullanmasına
izin verilir. Bu seçeneği kullanması durumunda hem
tercih ettiği yolun ortalama güven değeri, hem de
veriyi gönderen birinci seviye baş düğümün enerji
verimliliği artacaktır.

• Birinci seviye baş düğümünün güven değeri, ik-
inci seviye baş düğümün güven değerinden daha
büyük bir değere sahip olması durumunda ise, bir-
inci seviye baş düğüm, ikinci seviye baş düğüm
olarak güncellenmekte ve merkez düğümle Yaprak
Düğüm→Baş Düğüm→Merkez Düğüm yolunu kul-
lanarak direk olarak iletişime geçmektedir. Birinci
seviye baş düğümünün güven değerinin, ikinci seviye
baş düğümün güven değerinden daha düşük bir değere
sahip olmasına rağmen bu yolun seçilmesi durumunda
veri iletiminde kullanılan yolun ortalama güven değeri
azalacaktır.

Bu multihop modelde birinci seviye baş düğümünün güven
değerinin, ikinci seviye baş düğümün güven değerinden daha
düşük bir değere sahip olması durumunda enerji verimliliğin-
den ziyade veri iletim yolunun ortalama güveni değeri yük-
sek tutulması amaçlanmıştır. Bu sayede veri tutarlığının çok
önemli olduğu KAA sistemlerinde veri iletiminde kullanılan
yolun ortalama güven değeri artırılmıştır. Birinci seviye baş
düğümünün güven değeri, ikinci seviye baş düğümün güven
değerinden daha düşük bir değere sahip olması durumunda ise
hem enerji hem de veri iletiminde kullanılan yolun ortalama
güven değeri artırılır.

Şekil 2 incelendiği zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu kırmızı
düğümlerin ikinci seviye baş düğümler, 2.1 ve 3.1 nolu sarı
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düğümlerin birinci seviye baş düğümler ve diğer kalan 1.0.1,
1.0.2 gibi üç haneli mavi düğümlerin de yaprak düğümler
olduğu görülecektir. 2.1 ve 3.1 nolu düğümlerin birinci seviye
baş düğüm olarak tanımlanmalarının iki temel sebebi vardır.
Bu iki şartı da aşağıda sıraladığımız şekilde sağlamaları duru-
munda birinci seviye düğüm olarak tanımlanırlar. Bu şartlar:

• Birinci seviye baş düğümlerin merkez düğüme olan
mesafelerinin, diğer baş düğümlere olan mesafelerden
daha fazla olması gerekmektedir.

• Bir diğer koşul ise birinci seviye baş düğüme en
yakın olan ikinci seviye baş düğümün sahip olduğu
güven değerinin, birinci seviye baş düğümün güven
değerinden fazla olmasıdır.

Özetle, Şekil 2’deki 2 ve 3 numaralı ikinci seviye baş
düğümlerin sahip olduğu güven değerlerinin, 2.1 ve 3.1 nolu
birinci seviye baş düğümlerin güven değerlerinden büyük
olması sebebiyle bu baş düğümler, birinci seviye baş düğüm
olarak ilan edilmişlerdir.

Şekil 2’de görülen 5 numaralı ikinci seviye baş düğümün,
baz istasyonuna uzak olduğu ve direk kendisinin baz istasy-
onuyla iletişime geçmesi yerine 4 numaralı ikici seviye baş
düğüm aracılığıyla veri iletimi gerçekleştirmesi gerekirken bu
yolu tercih etmediği görülecektir. Bunun ana sebebi ise 4
numaralı ikinci seviye düğümün sahip olduğu güven değerinin
5 numaralı baş düğümün güven değerinden küçük olmasıdır.
5 numaralı baş düğümün bu yolu tercih etmesi durumunda
tercih ettiği yolun güven değeri azalacaktır. Bu durum da veri
güvenliğini tehlikeye sokacaktır.

IV. KALMAN FILTRELEMESI YÖNTEMIYLE DÜĞÜMLERIN

GÜVEN DEĞERININ HESAPLANMASI

Kalman filtrelemesi, 1960 yılında Rudolf Kalman tarafın-
dan ortaya atılan bir teoridir. İstatistik tabanlı olan bu model,
sensör ve veri füzyonü gibi birçok alanda kullanılır. Özel-
likle meteoroloji olaylarının tahmininde kullanılan bu mod-
elin, kullanım sıklığı ve alanı giderek artmıştır. Kalman fil-
trelemesi, mevcut ve önceki verilere dayalı olarak sistemin
durumu hakkında çeşitli tahminlerde bulunur. Bu bağlamda bu
yöntemin özyinelemeli (recursive) bir yapıya sahip olduğunu
söylenebilir. Kalman, sistemin geçmişte ürettiği değerleri kul-
lanarak sistemin gelecekte üretebileceği değeri tahmin ede-
bilme yeteneğine sahiptir. Örneğin, A ve B yolları arasında
seyahat eden bir gemi olduğunu ve bu geminin istikametini
GPS yardımıyla bulduğunu varsayalım. Yolculuk esnasında
GPS’in bozulması durumunda bu gemi rotasını bulamayacak-
tır. İşte tam bu noktada Kalman filtrelemesi devreye gire-
cek ve geminin geçmişte kullandığı rota bilgileriyle çeşitli
hesaplamalar yaparak geminin rotasını bulmasına yardım ede-
cektir. Bizim sistemimizde de, baş düğümün hesapladığı or-
talama değerden yaprak düğümün gönderdiği bilginin değeri
çıkarılarak farka dayalı bir model tasarlanılması düşünülmüş
ve daha sonra bu fark değerlerinin Kalman filtrelemesinden
geçirilip ideale daha yakın bir güven değerinin hesaplanılması
planlanmıştır.

A. Kalman Filtresi Formülleri

Bu kısımda Kalman filtresinde kullanılan formüller açık-
lanacaktır [11].Kalman filtrelemesi incelendiği zaman önce-
likle şu iki formülün kullanıldığı görülecektir.

xk = A.xk−1 +B.uk + wk−1 (1)

Zk = H.xk + vk (2)

• k : Zaman aralıklarını gösterir.

• xk : Tahmin değeridir.

• xk−1 : Önceki tahmin değeridir.

• uk : Kontrol değeridir.

• wk−1 : Önceki işlemin gürültüsüdür.

• Zk : Ölçülen değerdir

• vk : Ölçüm gürültüsüdür.

• A : Durum geçiş matrisidir.

• B : Kontrol matrisidir.

• H : Gözlem matrisidir.

Tahmin aşamasında ise şu iki formül kullanılmaktadır.

x̄k = A.x̄k−1 +B.uk−1 (3)

P̄k = A.Pk−1A
T +Q (4)

• x̄k : k anındaki tahmin değeridir.

• x̄k−1 : Tahmin sonrası, ölçümden önceki değerdir.

• P̄k : Ölçüm öncesi kovaryansı gösterir.

• Q : Tahmini işlem hata kovaryansıdır.

Ölçüm güncelleme evresinde şu formüller kullanılır.

xk = x̄k +Kk(zk −Hx̄k ) (5)

Burada (zk − Hx̄k ) ile tahmin ile gerçek karşılaştırılıp
inovasyon değeri bulunur ve Kalman kazancı hesaplanır.

Kk = P̄k H
T (HP̄k H

T +R)−1 (6)

Burada R ölçüm hata kovaryansıdır.

Pk = (I −KkH)P̄k (7)

ile de kovaryans güncellemesi yapılır.

B. Yaprak Düğümlerin Güven Değerinin Hesaplanması

Güven değeri hesaplanırken, başlangıçta her yaprak
düğüme e güven değeri atanır ve her bir yaprak düğüm
bağlı olduğu baş düğüme aynı anda veri gönderir. Bununla
beraber, her yaprak düğüme atanan bir tekil anahtar mevcuttur.
Daha sonra verilerin gönderildiği bu baş düğüm, aşağıdaki 8
numaralı denklemi kullanarak ortalama bir değer elde eder
ve her k anında elde ettiği ortalama değeri, her bir düğümün
göndermiş olduğu veri değerinden çıkararak bu fark değerlerini
Kalman filtresinden geçirilmek üzere her bir düğüme gönderir.
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d̄ =

n∑
i=1

diti

n∑
i=1

ti

(8)

• d̄ tüm düğümlerden toplanan ortalama veri değeri

• di tekil anahtar değeri i olan her bir yaprak düğümden
toplanan veri değeri

• ti her bir düğüme ait güven değeri

Bu kısımda k anında her bir düğüme başlangıçta e güven
değeri atandıktan sonra yaprak düğümlerin k+1 anındaki güven
değerlerinin nasıl hesaplandığı anlatılacaktır.

• k anında her bir yaprak düğüm (di , ti) bilgilerini
baş düğüme gönderir ve baş düğüm de gönderilen bu
değerleri kullanarak d̄ değerini hesaplar.

• Daha sonra k anında hesaplanan d̄ değerinden her
bir yaprak düğümün gönderdiği di değerinin mutlak
değeri alınarak bir fark değeri hesaplanır.

• Bir sonraki adımda ise her bir yaprak düğüm bu fark
değerlerini her k anı için Kalman filtrelemesinden
geçirir ve tahmini bir fark değeri elde eder ve genelde
bu değer ideale yakın bir değerdir.

• Kalman’ın hesapladığı bu tahmini fark değeri kul-
lanılarak her bir düğümün k+1 anındaki güven
değerini aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Bu-
rada kullanılan λ ise kullanıcı tarafından seçilir ve
değeri sıfır ile bir arasındadır.

ti = eλ.KalmanFarki−1
i (9)

C. Baş Düğümlerin Güven Değerinin Hesaplanması

Baş düğümlerin güven değeri, kendisine bilgi gönderen tüm
yaprak düğümlerin güven değerlerinin aritmetik ortalaması
alınarak hesaplanılmıştır. Yaprak düğümler, baş düğümlere
bilgi gönderdikten hemen sonra baş düğümlerin güven değeri
güncellenmektedir.

V. SİMULASYON SONUÇLARI

Simulasyon hesaplamalarında, bir alana rasgele olarak
dağıtılmış olan üç yaprak düğüm ve üç yaprak düğümün bağlı
olduğu bir baş düğümden elde edilen veriler kullanılmıştır.
Hesaplamlarda Netbeans derleyicisi kullanılmış ve hesapla-
malar Java dilinde kodlanmıştır. Bir baş düğüme bağlı üç
yaprak düğümün k=1 anından k=10 anına kadar baş düğüme
gönderdikleri veriler Tablo I ’ de gösterilmiştir. İlk aşamada
düğümlerden elde edilen verilerin, bir ortamın sürekli değişen
sıcaklık değerleri olduğu varsayılmış ve bu sıcaklık değerleri
rasgele bir şekilde üretilmiştir. Sıcalık değerlerinin birimi
santigrattır.

İkinci aşamada ise her k anında baş düğüme gönderilen
sıcaklık değerleri baş düğüm tarafından 8 numaralı denklem
kullanılarak düğümlerden toplanan verilerin ortalama değeri
hesaplanmıştır .Daha sonra baş düğüm tarafından hesaplanan
bu ortalama değerden her yaprak düğümün farkı alınmış ve

Şekil 4: Düğüm1 Fark Değerleri

bu hesaplamalar sonucunda elde edilen veriler Tablo II’ de
gösterilmiştir.

Bir sonraki aşamada ise Tablo II’ de gösterilen fark değer-
leri Kalman filtesinden geçirilmiş ve her k anı için Kalman’ın
hesapladığı değerler Tablo III ’te gösterilmiştir. Bu veriler 9
numaralı denklemde kullanılarak her k anı için düğümlerin
sahip olduğu güven değerleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak
da hesaplamalar sonucunda her k anı için güncellenen güven
değerleri Tablo IV’ de gösterilmiştir. Hesaplamalarda λ değeri
0.1 alınmıştır ve k=1 anında her düğüme e güven değeri
atanmıştır .

Tablo I: Düğüm Verileri

Zaman
Düğüm1
Verisi(d1)

Düğüm2
Verisi(d2)

Düğüm3
Verisi(d3)

k=1 32 27 45
k=2 56 33 46
k=3 52 47 39
k=4 55 76 34
k=5 57 35 25
k=6 51 34 51
k=7 57 33 23
k=8 59 66 88
k=9 58 13 45
k=10 115 52 32

Tablo II: Zaman k=1 den k=10 a kadar Baş Düğümün
Hesapladığı Ortalama Değer ve Yaprak Düğümlerden Farkı

b

Baş Düğümün
Hesapladığı

Ortalama
Değer(d̄ )

Baş Düğümün
Hesapladığı

Ortalama Değer
-

Düğüm1 Değer
(d̄ -d1)

Baş Düğümün
Hesapladığı

Ortalama Değer
-

Düğüm2 Değer
(d̄ -d2)

Baş Düğümün
Hesapladığı

Ortalama Değer
-

Düğüm3 Değer
(d̄ -d3)

34.666 2.666 7.666 10.334
45.096 10.904 12.096 0.904
45.991 6.009 1.009 6.991
54.986 0.014 21.014 20.986
39.066 17.934 4.066 14.066
45.333 5.667 11.333 5.667
37.692 19.308 4.692 14.692
70.988 11.988 4.988 17.012
38.645 19.355 25.645 6.355
66.333 48.667 14.333 34.333

VI. SONUÇ

KAA’nın, sahip olduğu sınırlı hesaplama yeteneği ve enerji
kısıtlamalarından dolayı bu sistemlerde enerji verimliğini ve
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Tablo III: Kalman Filtreleme Fark Değerleri

Zaman
Düğüm1
Kalman

Farkı

Düğüm2
Kalman

Farkı

Düğüm3
Kalman

Farkı
k=1 2.423 6.969 9.394
k=2 6.461 9.410 5.351
k=3 6.315 6.700 5.880
k=4 4.778 10.191 9.564
k=5 7.358 8.990 10.447
k=6 7.080 9.374 9.663
k=7 8.803 8.714 10.371
k=8 9.196 8.254 11.191
k=9 10.312 10.165 10.660
k=10 14.110 10.578 13.0039

Tablo IV: Güven Değerleri

Zaman
Düğüm1
Güven
Değeri

Düğüm2
Güven
Değeri

Düğüm3
Güven
Değeri

k=1 e e e
k=2 1.042 1.014 1.010
k=3 1.015 1.010 1.018
k=4 1.015 1.015 1.017
k=5 1.021 1.009 1.010
k=6 1.013 1.011 1.009
k=7 1.014 1.010 1.010
k=8 1.011 1.011 1.009
k=9 1.010 1.012 1.008
k=10 1.009 1.009 1.009

güvenliği aynı anda sağlamak oldukça güçtür. Özellikle, kısıtlı
hesaplama yetenekleri yüzünden bu sistemlerde, güvenliği
sağlamak için yüksek performanslı kriptografik algoritmaları
kullanmak oldukça zordur. Bu yüzden, KAA’nda güvenliği
sağlamak adına düşük enerji tüketen ve karmaşıklığı az olan
yeni modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Bundan hareketle daha önceki çalışmalarımızda geliştirilen
ProTru mimarisi, multihop bir şekilde güncellenmiş olup
MultiProTru adında bir mimari tasarlanmıştır. Bu multihop
mimarisinde, KAA’nın kullanıldığı sistemlerde güvenlik prob-
lemlerini çözmek adına yeni bir yaklaşım önerisinde bulunul-
muştur. Bu mimarinin sağladığı en temel avantaj, güvenliği
sağlayan algoritmanın zaman ve bellek karmaşıklığının minu-
mum seviyede tutulmasıdır. Bu sayede sistem büyük bir yükten
kurtartılmış olup, veri iletim esnasında kullanılan yolun orta-
lama güven değerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu mimarinin
sensörler tarafından ölçülen verilerin kritik bir öneme sahip
olduğu sistemlere katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Güven değerlerinin hesaplanmasında veri benzerliğine day-
alı yöntemlerin [6] kullanıldığı durumlarda şu sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Binlerce yaprak düğümün dağıtıldığı bir
alanda sürekli doğru bilgi gönderen bir yaprak düğümün hâkim
olduğu alanda ani bir değişiklik meydana gelebilir. Bu değişik-
lik, yaprak düğümün göndereceği değeri büyük miktarda aşağı
veya yukarı bir değere çekebilmektedir. Yaprak düğümden
bağımsız olarak gelişen bu durum itibariyle yaprak düğümün
bağlı olduğu baş düğüm, kendisine bağlı diğer yaprak düğüm-
lerin gönderdiği değerlere bakarak bu yaprak düğümün güven
değerini büyük miktarda düşürebilmekte ve bu doğru bilgi gön-

deren bu düğümü uyku moduna geçirebilmektedir. Bu prob-
lemi çözmek adına güven değerinin hesaplanmasında Kalman
filtrelemesi kullanılmış ve daha rasyonel bir güven değeri hesa-
planmaya çalışılmıştır. Şekil 4’ deki grafiğe bakıldığı zaman
da Kalman, gerçek fark değerlerini filtreleyerek daha ideal bir
fark değeri elde etmiştir. Kalman filtresiyle yaprak düğümlerin
geçmişte gönderdiği veriler ve güven değerleri kullanılarak bu
ani güven değerinin düşüşünün önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Veri benzerliğine dayalı yöntemlerle karşılaştırıldığı zaman
bu mimaride Kalman filtreleme yönteminin kullanılması, bu
problemi çözmek adına avantaj sağlamaktadır. Ayrıca yaprak
düğümlerin, veri gönderdikten hemen sonra güven değerlerinin
hesaplanması ve güven değerinin sürekli güncel tutulması ise
mimarimizin bir diğer özgün yönüdür.
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Mureş, Romania 540088

Email: bela.genge@ing.upm.ro

Zoltán Gál
Center for Informatics Services

University of Debrecen

Debrecen, Hungary 4032

Email: zgal@unideb.hu

Abstract—With the popularity of the Internet of Things on the
rise, sensor networks have become essential parts of traditional
Information and Communication Technology (ICT) infrastruc-
tures in a wide variety of applications. However, their increasing
complexity, inter-connectivity, and pervasive implementation,
exposes these infrastructures to a large variety of security threats.
As a result, practical security analysis needs to be performed to
evidentiate the possible vulnerable points in IoT infrastructures.
In this work we consider a typical architecture of a data
aggregation platform with publish-subscribe support composed
of interconnected sensor and ICT infrastructures. We present
a comprehensive threat analysis by considering the availability,
integrity, and confidentiality security objectives. We describe
the experimental results of a case study performed on a real,
laboratory-scale implementation of an IoT-based application.
Finally, we demonstrate that modern IoT-based software are sus-
ceptible to cyber attacks that use traditional attack vectors and
recently reported vulnerabilities, e.g., Heartbleed and Shellshock.

Index Terms—Sensor Data Aggregation, Heterogeneous Infras-
tructures, Threat Analysis, Attack Tree

I. INTRODUCTION

Internet of Things (IoT) is one of the most discussed subject

in modern Computer Science. It reshapes the way that we

perceive the traditional Internet, its scale and pervasive nature.

The IoT paves the way towards the implementation of complex

cyber-physical systems, and it provides direct applications to

improve the quality of life. In this respect, we find different

implementations starting from smart houses, to smart cities [1]

[2], and health care [3], e.g., smart hospitals. IoT is present in

heterogeneous form in all these applications, making a bridge

between “the things”, e.g., sensors and actuators, and the users.

One of the key emerging challenges in this new field of

science is the magnitude of data that is actually generated

by large-scale installations. In fact, the coupling of traditional

Information and Communication Technologies (ICT) hardware

and software with various sensors and sensor networks may

lead to unprecedented network topology sizes. Moreover, with

each new extension of this pervasive infrastructure a significant

amount of data may be generated. As a result, ICT hardware

and software needs to be properly designed and configured to

handle a huge amount of data. This needs to be processed,

stored, and finally retrieved. Subsequently, we believe that

a key task within this context is the management of data

life-cycle which must measure precisely the “time of birth

and death” of data with various granularity. On top of the

aforementioned issues, IoT enabling technologies need to

account for security properties associated to data crossing

different organizational boundaries.

One of the most frequently undertaken approach aimed at

addressing these challenges is the adoption of data aggregation
hardware and software. Data aggregation can be performed

in two different ways: aggregation without, and with loss of

information. In the former case the data is only unified and

arranged, while in the latter case additional operations are

performed on the data, e.g., statistical analysis, to “concen-

trate” it. The result in both cases is an ordered collection

of information, which can be applied in further tasks, e.g.,

surveys or decision making. In particular cases the information

freshness is a critical factor; therefore, a basic requirement of

IoT platforms is that the aggregated data needs to reach end

users in near real-time. To ensure this property the publish-
subscribe methodology is seen as a promising solution.

The complexity of data aggregator platforms with publish-

subscribe support (hereinafter called DA-PS platform) exposes

these infrastructures to a large variety of security threats.

As a result, the protection of the system is indispensable.

Essentially, the most significant security objectives that a

specific DA-PS platform needs to achieve are: availability,

integrity, and confidentiality (AIC).

This work analyzes the significance and applicability of

AIC in the context of data aggregation platforms. Unlike

traditional approaches originating mainly from the field of

Wireless Sensor Networks (WSN) [4], the study presented

in this work progresses beyond the limitations of WSN by

assuming a larger, and interconnected system architecture.

Here, classic WSN nodes forward data to industry-grade data

aggregation hardware, which are able to gather data through

different communication media/protocols and to forward data

to publish-subscribe nodes. The main novelty of this work

is that it provides intrinsic details and findings on a real-

world case study encompassing industrial data aggregation and

publish-subscribe hardware/software as well as ZigBee WSN

nodes.

The remaining of this paper is organized as follows. Section

II provides a brief overview of related work. Then, Section III
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Fig. 1. General DA-PS platform architecture

presents the general DA-PS platform architecture, categorizes

and describe the threats related to the platform, after which

section IV presents a case study of a real DA-PS platform,

and finally, in section V, the conclusion is formulated.

II. RELATED WORK

A wide range of studies discuss the data aggregation inside

the WSNs. A large variety of data aggregation methods

have been proposed with the requirements to assure the data

integrity and/or confidentiality [4] [5] [6] [7]. On the other

hand, only few works discuss the possibility of intercon-

nection of WSNs with other ICT infrastructures. The paper

[8] proposes an IoT gateway to make the bridge between

WSNs and traditional communication networks. In the [9] the

performance of a lightweight publish-subscribe based WSN

integration framework is analyzed for smart grid communica-

tion. The work [10] presents an experimentation platform for

smart grids using publish-subscribe service for the information

delivery. [11] discusses the WSN in the context of critical

infrastructures, e.g., SCADA systems, and provides a security

analysis on several WSN standards. Furthermore, in several

studies [12] [13] [14] the WSN data to cloud concept is

presented, which essentially consists of aggregating the data,

produced by different WSNs, into the cloud with the goal to

apply further operations on it.

Conversely, the study at hand provides intrinsic details and

analysis of a complex scenario, following the security aspect

of the data aggregation from the sensor nodes to the end users.

III. SYSTEM ARCHITECTURE AND THREAT ANALYSIS

In this section we present the typical architecture of a DA-

PS platform, and we provide a systematic approach to analyze

its main security properties.

A. System Architecture

Fig. 1 illustrates the general architecture of a DA-PS plat-

form. The platform is structured according to a two-layer

architecture: the sensor layer, and the aggregation layer. The

former is composed of sensors interconnected through a local

network, e.g., industrial buses or wireless mesh networks,

and the latter is a complex ICT infrastructure. The sensor

layer is composed of several sensor networks. Each of these

embodies several interconnected Sensor Nodes (SN), and a
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Send data
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data

Save
data
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Save
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config
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Fig. 2. Data flow diagram

single Sensor Interface (SI). On the aggregation layer we find

a centered Data Aggregator to which the Sensor Gateways

(SG) are directly connected. The interconnection between the

two layers is realized using one-to-one connections between

the SIs and SGs. The Subscribers (SB) are the clients which

connect to the DA-PS platform through the centralized DA.

Irrespective of the SN that generated it, data is transmitted

to the SI. From here, it is forwarded to the SG, where it is

temporarily stored for further processing. In the next step the

data is centralized at DA. Finally, using a publish-subscribe

service the data is delivered to the SBs.

In this context data aggregation is performed on two levels:

(i) on the first level the data from the SNs is aggregated in a

pre-configured SG; and (ii) on the second level the data from

the SGs is aggregated to the centralized DA.

The data handling inside the SGs and the DA is performed

by software agents: (i) the Sensor Agent collects the sensor

data streams from the SI and stores them in the SG database;

(ii) the DB Synchronizer Agent polls the SG database and

synchronizes the sensor data to the DA database; (iii) the

Publisher Agent polls the DA database and publishes every

new sensor data to the Publish-Subscribe Agent; and (iv)

the Publish-Subscribe Agent receives the published data and

forwards it to the subscribed clients.

B. Threat Analysis

Following traditional threat analysis techniques as a first

step we identify the main assets that need to be protected.
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TABLE I
THREATS, TARGETS AND EFFECTS IN A DA-PS PLATFORM

�����������Threats
Targeting points

SN and SI SN to SN SI to SG SG SG to DA DA DA to SB SB

Spoofing A, I, C - - A, I, C - A, I, C - -

Tampering I I I I I I I -

Repudiation - - - I, C - I, C - -

Information disclosure C C C C C C C C

Denial of service A, I A, I - A, I A A A A

Elevation of privileges - - - I, C - I, C - -

Unauthorized code execution - - - C, I - C, I - C

Physical access A, I, C - - A, I, C - - - C

OS related threats - - - A, I, C - A, I, C - C

In this particular scenario the most significant asset is the

aggregated data. Therefore, we mainly study the DA-PS ar-

chitecture from the perspective of data flows. Fig. 2 illustrates

the data flows of the previously presented DA-PS platform.

The rectangles represent the external entities; the rectangles

without side borders indicate the data stores; the circles are

processes, and the double circles are collections of processes

that handle the data; finally, the arrows represent the data

flows, while the red dashed lines the privilege boundaries.

In the next step, in order to determine the threats, we

adopted the STRIDE approach [15] because it provides a

general categorization for threats. According to STRIDE the

possible threats in a DA-PS are: spoofing, tampering, repu-

diation, information disclosure, denial of service (DoS), and

elevation of privileges. In this work we extend this list with:

unauthorized code execution, physical access, and Operating

System (OS) related threat categories. These denote a group of

threats whose effects can be disassembled to STRIDE groups,

but these gain a new significance in a unified form.

TABLE I tabulates the possible threats, their possible target

points, and feasible effects on availability (A), integrity (I),

and confidentiality (C) in a DA-PS platform.

1) Spoofing: Spoofing allows users to masquerade and to

impersonate other users in order to gain access to possibly cri-

tical resources. Results of spoofing attacks may affect the con-

fidentiality, integrity, but also the availability properties of cer-

tain assets. In case of sensor networks spoofing can be applied

for node replication or for malicious node insertion. It could

result in the disclosure of the forwarded information and may

enable the possibility for false data injection. Furthermore, a

malicious node can cause considerable transmission delay and

packet losses by performing selective routing. Spoofing is a

common threat also in ICT infrastructures and may affect the

SGs and the DA in a DA-PS platform. A general manifestation

of it may be the authentication of malicious entities using

credentials acquired as the result of an information disclosure,

e.g., stealing passwords. It is a common situation when the

default authentication credentials are not changed or weak

passwords are used. These are sensible to brute-force attacks,

but the leakage of the credentials can also occur as result of

phishing, social engineering or other data snooping attacks.

The single interface dedicated for the external user access

in the DA-PS platform is the publish-subscribe interface, on

which the user authentication is indispensable to control the

access to confidential data. Nevertheless, external access to

the other components of the platform may not be totally pro-

hibited, because the possibility for remote administration and

maintenance is a basic requirement for all of the modern ICT

systems. The unauthorized access to the remote administration

interfaces is a critical threat, because it can be the enabler of

further attacks, e.g., by inserting back-doors or redirections.

2) Tampering and Information Disclosure: The possibility

to intercept or to tamper the stored/transmitted data, as well as

the injection of specially forged data packets are considerable

threats. Furthermore, the large variety of known buffer over-

flow bugs in commonly used software libraries may make it

possible for the information from the memory to be directly

snooped. In addition, local communication on short range

data buses, e.g., RS232, SPI or I2C, inside or between the

components is generally unprotected and therefore subject to

interception or altering. In this context it may be specific to SN

to SI and SI to SG data lines. A significant attack dedicated for

information disclosure and tampering is the well-known man-

in-the-middle (MITM) attack where a malicious third party, by

inserting itself into the communication data line, may snoop,

modify, or inject false data packets. Consequently, it may cause

information disclosure, which violates the confidentiality, or

it is able to corrupt or selectively forward the data packets,

which affects the data flow integrity. On the other hand, replay

attacks can tamper the communication by inserting outdated

data in the system. The fact that both of the aforementioned

attacks are feasible on all the communication channels of

a DA-PS platform emphasizes the inherent threats of them.

Fortunately, all of the modern devices provide support for

modern cryptographic operations. In this respect we mention

the Transport Layer Security (TLS) which is an established

enabler of secure point-to-point communication channels, and

it can be effectively applied on the SG-DA and DA-SB data

lines of the DA-PS platform. Nevertheless, many security

threats were reported regarding to the different implementa-

tions of TLS, e.g., the OpenSSL Project. For example, the

Heartbleed bug [16] enables for the remote users to read the
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memory of a server, which by itself is a considerable threat

affecting the confidentiality, but the information acquired this

way, e.g., passwords, may drive to other threats, e.g., spoofing,

repudiation or elevation of privileges. Another example of TLS

vulnerability is the Poodle exploit [17], which profits from

the fallback to the SSLv3 protocol to initiate a MITM attack.

Furthermore, the usage of the Secure Shell (SSH) is a best-

practice for the remote administration, but that may infer new

vulnerability points to the system. For example, SSH uses

the Diffie-Hellman key exchange algorithm for securing the

communication, which is vulnerable to MITM attacks [18].

The threat level of a MITM attack was already termed, but its

application on remote administration channels is a particular

case, because it can provide full access to the system for an

attacker, e.g., security, OS or networking configurations.

3) Repudiation: Repudiation is a malicious action with the

goal to hide or change the authoring information of other

prohibited operations. It also can be extended to perform

data manipulation using a copied identity-assurance token.

This, in combination with other threats, e.g., spoofing or

tampering, can be a considerable threat in case of SGs and

the DA, because it may drive to undetectable intrusions, data

or configuration modifications and information retrievals.

4) Denial of Service: Denial of Service (DoS) can appear in

two forms in a DA-PS platform: (i) targeting the data exchange

between the components, e.g., consuming the bandwidth or

interrupting the connection; or (ii) consuming the resources

of the services in the system components, e.g., connection

slots of the publish-subscribe broker or the DA database.

This makes the targeted component temporary or persistently

unavailable for the users or other components, thus violating

its availability. It should be noted that even if a DoS attack is

not able to affect data content, it affects the integrity of the

data flows by causing packet losses.

5) Elevation of Privileges: In a DA-PS platform the data

flows tend to be on predefined paths and the software agents

are responsible for the data moving. In case of poorly con-

figured access rights, there is an increased risk towards the

insertion of unauthorized data flows. For example, in a DA-

PS platform, the access rights to the databases have to be

limited, otherwise a malicious agent can snoop or tamper the

stored data. Thereby, the Sensor Agent may only write and

the Publisher Agent may only read data. On the other hand,

in absence of the user authorization a malicious subscriber

may violate the data integrity by publishing false data.

6) Unauthorized Code Execution: The capability to receive

commands from other components of the system may open

the way for unauthorized code execution inside the software

modules. A common case is when a remote software can

send carefully crafted commands to a software module with

database access, to run unauthorized database queries, which

may cause information disclosure or tampering. In our context

this may be a specific threat for the SGs and the DA. In

addition, similar cases can occur as result of software bugs,

e.g., the recently discovered Shellshock bug [19] in the GNU

Bash.

7) Physical Access: Physical access is an emphasized threat

in the case of IoT systems, because the system has numerous

components exposed in uncontrolled environments. As result

of the physical access the attacker can gain full access to the

persistent storage of the affected component. This directly

cause the disclosure and the tampering of the confidential

information, e.g., sensor data, but physical access can also

be a starting point for further attacks, e.g., MITM attack,

by changing the configurations and inserting redirections or

node replication by stealing credentials. This fact has increased

significance in case of SGs and SNs in a DA-PS platform.

8) OS related threats: Most significant parts of the system

at hand are built on top of modern OS. As a result, the

components of DA-PS platform inherit all advantages that

originate from adopting a generic, and cost-effective com-

modity software. Nevertheless, traditional OS are known to

foster critical software vulnerabilities, e.g. Shellshock, which

in the present context may drive to unauthorized access to

confidential resources, e.g. sensor database, configuration files.

In addition, it is a considerable threat if multiple software

agents are running parallel with the same privileges, because

a compromised one can send signals to kill or modify the

other ones. Multiple features inside a DA-PS platform are

based on the mechanisms and tools provided by the OS, e.g.,

networking, right handling or resource management. These

mechanisms may require competent configuration to provide

the documented security features, thereby the shortage of it

may leave open vulnerability points.

IV. CASE STUDY

This section presents a case study of a real implementation

of a DA-PS platform following the architecture presented on

Fig. 1 and analyses all of the platform components based on

the list of threats described in the previous section.

A. Assumptions

The sensor level of the platform is implemented using the

ZigBee specification for low-power wireless mesh communi-

cation. In the experimental platform a SN is composed of

a ZigBee End Device or Router, mounted on an embedded

system which contains one or more sensors of different types.

The ZigBee Coordinator resides in the center of the WSN with

the other ZigBee nodes and the SG connected to it and acting

like the SI. As Sensor Nodes and Sensor Gateway an out-of-

the-box commercial solution was used whose name and vendor

we purposefully omit. It provides out-of-the-box Sensor Agent

and Sensor Synchronized Agent implementations as well as an

internal MySQL database.

A casual PC is placed in the role of the DA with a MySQL

database. Inside the DA, the Message Queue Telemetry Trans-

port (MQTT) protocol is used for the publish-subscribe ser-

vice which is a light-weight M2M messaging protocol over

TCP/IP using client-server architecture. The MQTT standard

is only a transport protocol, therefore providing appropriate

security features is the responsibility of the implementers.

Due to this fact the security of the system mainly depends
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on the unstandardised features and the code quality of the

broker implementation. Considering these, as MQTT broker

implementation the Mosquitto software was chosen and the

SBs and the Publisher Agent are custom applications written

in Java, both of these using the Paho software library.

The experimental DA-PS platform is composed of two

ZigBee sensor networks connected to two SGs whose data

is aggregated in the central DA. The SNs measure the envi-

ronmental temperature, humidity and the air pressure and the

SBs are weather monitoring mobile apps which list the actual

and the history of the weather information.

B. Security Assessment of the ZigBee Layer

The ZigBee standard provides two security levels, the net-

work layer and application layer security, both of these based

on the 128-bit AES encryption. Nonetheless, data intercepting,

tampering or injection can occur as a result of spoofing. The

disclosure of a security key may drive to node replication or

can enable unauthorized nodes to join the network allowing

the data to be snooped or modified.

The sensor nodes of the experimental DA-PS platform are

placed in an uncontrolled environment, therefore the physical

access to them is achievable. This may drive to information

disclosure, e.g., snooping the credentials, which can be the

starting point for further attacks, e.g. malicious node insertion.

On the other hand, DoS is a significant threat to the ZigBee

communication, because it may cause packet losses or link

interruptions.

C. Security Assessment of the Aggregation Layer

On the aggregation layer in the experimental platform the

communication between the components is secured using

TLS, therefore the standard information snooping or tampering

techniques, e.g., sniffing or packet injection, in most cases are

less likely to succeed. However, given recent vulnerabilities on

TLS implementations, attacks on TLS might still be possible,

given a vulnerable configuration/implementation.

1) Sensor Gateway: A close analysis of SGs revealed that

most of the threats are related to an extremely outdated Linux

OS version. Unfortunately, this OS version is subject to a vast

number of recently discovered and critical vulnerabilities, e.g.,

Heartbleed, Poodle and Shellshock. As a result, we strongly

believe that an attacker might adopt several different attack

vectors to compromise a SG. A specific example in this sense

are the remote administration features embodied in each SG.

In this respect remote administration is available by means

of a custom Web interface. This in turn can execute bash
commands with root privileges that allow administrators

complete (remote) control over the SG. While the advantages

of such a tool are obvious from a purely administrative point

of view, traditional security recommendations clearly state that

such measures should be avoided. In this scenario, the remote

Web browser provides advanced capabilities not only for

administrators, but for malicious actors as well. Furthermore,

by considering the outdated OS together with the highly

privileged application, an attacker might take full advantage of

the scenario. For example, by just considering one of the most

recently reported bash vulnerabilities, i.e., Shellshock, an

attacker can launch unauthorized code executions on the SGs,

which may open back-doors and ultimately lead to complete

system compromise, e.g., spoofing, tampering, repudiation,

information disclosure or elevation of privileges. Another

exploitable vulnerability that may be used in this scenario is

Poodle, which enables the successful execution of a MITM

attack on the administration data lines.

In terms of communication interface, a significant threat is

the susceptibility to DoS attacks. This may lead to the interrup-

tion of communications, and to dropped critical administrative

data packets.

Given their deployment in outdoor scenarios, SGs are

susceptible to physical tampering. In this context, attackers

with physical access to SGs may write in the contents of the

internal storage device and may change configurations such

as sensor data credentials. Most importantly, attackers may

install back-door malicious software which can enable remote

control and monitoring of SG activities in the attempt to

undertake other SG as well. Even more disturbing, as revealed

by our experiments, the ZigBee receiver is connected to the

on-board PC through RS232 bus within SGs. Here, despite the

encryption of data in the ZigBee network, unencrypted data is

available to applications.

2) Data Aggregator: In the experimental scenario the DA

runs up-to-date Linux OS and the possibility for physical

access to it is negligible. However, it serves the external

connection requests, receives data packets from remote entities

and also provides remote administration interface via SSH,

therefore it is exposed for other types of threats like a SG.

In this context the DoS is a considerable threat, because

it may cause the unavailability of the aggregated data. For

example, a burst of connection and/or authentication attempts

initiated from malicious clients may consume the open con-

nection slots of the MQTT broker, making the connection of

authentic clients impossible. In addition, bursts of subscribe

requests may consume the memory and the CPU time of the

DA, which may slow down the data delivery to the clients.

Furthermore, the input slots for the SGs represent another

target point for DoS attacks, on which the data aggregation

process can be obstructed.

On the other hand, the capability for remote administration

via SSH may be a considerable enabler of different attacks. For

example, an improperly hardened SSH service may drive to

a MITM attack on the configuration line, which may provide

access for the attackers with administrator privileges to the

DA. Furthermore, the probability for a successful brute force

attack, e.g., dictionary based attack, may reach a considerable

level if the passwords are not adequately selected in the DA.

3) Real Attack Scenario: Based on the analysis from this

section we provide an example of an attack aimed at affecting

the data flow integrity and the disclosure of confidential

information in the same time. Fig. 3 represents a real attack

scenario to accomplish the aforementioned tasks. For the

representation of the scenario we apply the attack tree model
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Fig. 3. Attack tree for MITM attack between SGs and the DA

proposed by Schneier [20], and to keep the attack tree as

simple as possible, we represent only the feasible sub-tasks

on it. The example presents a way to reach the aimed goals

by inserting a third party to the communication between the

SGs and the DA. For this, two main sub-tasks have to be

accomplished: spoof as a SG and a DA in the same time. The

former task can be achieved in different ways by profiting

from the large variety of vulnerabilities exposed by the SG.

For example, using the Shellshock vulnerability a back-door

can be opened on the SG to provide further access. Through

this, the client certificate used for the TLS handshake can

be cloned which opens a direct way for spoofing as a SG.

The latter task can be completed, for example, starting from a

MITM attack on a SSH administration line. This is achievable

by profiting from the vulnerability of the Diffie-Hellman key

exchange algorithm and it opens a direct way to obtain the

server certificate of the DA. Using it, the attacker can spoof

itself as a DA.

V. CONCLUSION

In this paper we have proposed a general architecture for

sensor data aggregation IoT platforms composed of sensor

networks interconnected with traditional ICT infrastructures,

with data delivery support based on publish-subscribe. The

complexity of these platforms exposes them to a large variety

of security threats, therefore we have formulated a compre-

hensive threat analysis considering the availability, integrity

and confidentiality security objectives. Using the STRIDE

approach in an extended form we have categorized the possible

threats against the studied platform and based on these we have

performed a case study on a real platform with the proposed

architecture. Finally, we have presented a real attack scenario

targeting the integrity and the confidentiality of the data flows

in the platform.
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Özet- Dijital dosyalarda üst veri (metadata) çoğu zaman kullanıcı 
farkında olmadan kaydedilmekte ve bu bilgiler adli bilişim 
analizleri açısından faydalı bir kaynak oluşturmaktadır. Farklı 
durumlarda farklı değişikliklere uğramasından dolayı üst 
verilerin analizi ayrıntılı bir inceleme gerektirmektedir. Rapor 
yazımında karar vermeye yardımcı olan bu verilerin doğru 
değerlendirilmesi güvenilir rapor verebilme açısından önemlidir. 

Dijital belgeler önemli üst veri bilgileri ihtiva etmektedir. 
Microsoft şirketinin geliştirdiği belge ve kelime işleme yazılımı 
olan "Microsoft Office Word" bu alanda kullanılan en yaygın 
yazılımlardandır. Yapılan çalışmada, MS Word 2010 yazılımı ile 
hazırlanmış bir dokümanın üst veri bilgilerinin yapısı incelenmiş, 
dosya üzerinde kullanıcının yaptığı işleme bağlı olarak 
değişebilen veya sabit kalan üst veri bilgilerinin tespit edilmesi 
için 18 farklı işlem sonucunda önemli olduğu değerlendirilen 6 
adet üst veri bilgisinde meydana gelen değişiklikler izlenmiş ve 
tablo halinde sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar kapsamında bu 
alanda inceleme yapan uzmanlar açısından dikkat edilmesi 
gereken hususlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital belge, Metadata, Üst Veri, MS Word 
2010.  

 

Abstract- Generally metadata information of digital files is saved 
automatically without notice of the user and and this data 
contains useful source for the computer forensic analyses. 
Metada information changes at different conditions, for that case 
it should be examined with details. It is important to analyse this 
useful information truely which helps giving reliable results at 
our reports.  

Digital documents have important metadata information. 
One of the most popular softwares at this field is Microsoft Office 
Word. At this study MS Word 2010 document metadata 
structure is examined, by applying 18 different processes to the 
digital document 6 different metadata changes are monitored to 
determine changing and unchanging metadata according to the 
user’s activity, the results are presented in a table. Important 
points and the are pointed out for the experts who make 
examinations at this field. 

Keywords: Digital document, Metadata, MS Word 2010 

 

I. GİRİŞ 

A. Kavram Olarak Metadata 

Metadata kavramı “Meta” ve “data” kelimelerinin 

birleşiminden oluşmaktadır. “Meta” kelimesi Yunanca kökenli 

olup, “birlikte, ile, sonrasında, yanında” anlamına gelmektedir  

 

[1]. Daha sonra Latince ve İngilizce kullanımında “bir şeyin 

ötesine geçme” anlamında kullanılmıştır. “Data” kelimesi ise 

Latince “verilen şey” anlamına gelen “datum” kelimesinin 

çoğul hali olup “ölçüm, deney, gözlemler sonucu elde edilen 

bilgi, veri” anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarsak 

metadata, bir veri hakkında başka bir veridir diyebiliriz [2].  

Metadata bilgileri, kullanıldığı alana göre farklı verilerden 

oluşabilmektedir. Örneğin kütüphanecilik, metadata sisteminin 

en eski ve en yaygın olarak kullanıldığı alandır. Hatta 

metadata kavramının oluşumu, ilk kütüphanecinin bir raftaki 

el yazısıyla yazılmış kağıt tomarlarının fihristini yapmasına 

dayandırılmaktadır. Kütüphanedeki kitap için metadata 

bilgileri kitabın adı, yazarı, basım yılı, konusu ve kitabın 

raftaki yerini belirten bilgiler gibi açıklayıcı bilgilerden oluşur 

[3]. Kütüphaneciler tarafından uzun süredir bilinen ve 

kullanılan metadata bilgilerinin oluşturulması ve 

yönetiminden, geçen yüzyıllarda bilgi/belge yönetimiyle 

uğraşan profesyonel kişiler sorumluydu. Günümüzde ise, bilgi 

kaynakları artan bir eğilimle dijital hale gelmiş, internet 

kullanımı yaygınlaşmış, organizasyonlar kendi iç bilgisayar 

ağları üzerinden veri paylaşımı yapmaya başlamıştır. Bu 

durum, istenilen veriye ulaşmak için verilerin dizinlenebilme 

ve filtrelenebilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla 

dijital verilere metadata sınıflama bilgilerinin eklenmesi 

gerekliliği tekrar gündeme gelmiş, bu konu bilgi/belge 

yönetimiyle uğraşan profesyonel kişilerle sınırlandırılabilecek 

bir konu olmaktan çıkarak tüm bilgisayar kullanıcılarını 

ilgilendirir hale gelmiştir[4]. 

B. Metadata ve Adli Bilişim 

Bir bilişim sistemi ile ilgili adli soruşturma yürüten 

soruşturmacı, o sistemde meydana gelen ve güvenilir 

sonuçlara ulaşmaya yardımcı olabilecek mümkün olduğu 

kadar olayı yeniden canlandırma ihtiyacı duyar. Adli bilişim 

soruşturmacısı için cevaplanması gereken temel sorular 5N1K 

olarak da kısaltılan; kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden 

sorularıdır [5]. Metadata bilgileri bu soruları cevaplamada 

yardımcı olabilecek veriler içermektedir. 

C. Metadata Standartları 

Metadata kullanıldığı alana göre farklılık 

gösterebilmektedir. Bu alan kütüphane veya müzede bulunan 

nesnelerin kayıtları olabileceği gibi dijital ortamda oluşturulan 

bir dosyanın kayıtları da olabilmektedir. Kullanıldığı alana 

Microsoft Office Word 2010 Yazılımı ile 

Oluşturulan Belgelerde Üst Veri (Metadata) Analizi 
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göre metadata standartları oluşturulmuştur. Standartlar 

oluşturulurken yapı, kullanılacak değerler, içerik ve formata 

göre sınıflandırılarak her biri için farklı standartlar üretilmiştir. 

Bu standartlar örnekleri ile Tablo-1’de sunulmuştur. 

TABLO-1. VERI STANDARTLARININ TIPOLOJISI [6] 

Tip Örnekler 

Veri yapısı standartları (metadata 

öğeleri, dizileri, şemaları): Bunlar 

bir kaydı veya bilgi nesnesini 

oluşturan “kategoriler” veya 

“taşıyıcılar”ın verisidir.  

MARC (Machine Readable 

Cataloging format), Encoded 

Archival Description (EAD), 

Dublin Core Metadata Element 

Set (DCMES). 

Veri değeri standartları (kontrollü 

kullanılan kelimeler, kontrollü 

listeler): Bunlar metadata öğeleri 

veya veri yapısı standartlarında 

kullanılan terim, isim ve diğer 

değerlerdir. 

Library of Congress Subject 

Headings (LCSH), Library of 

Congress Name Authority File 

(LCNAF), LC The saurus for 

Graphic Materials (TGM), 

Medical Subject Headings 

(MeSH). 

Veri içeriği standartları 

(fihristleme kuralları ve kodlar): 

Bunlar metadata elementlerinde 

kullanılan verinin söz dizimi 

kuralları ve formatı için 

kullanılan ana hatlardır.  

Anglo-American Cataloguing 

Rules (AACR), Resource 

Descriptionand Access (RDA), 

International Standard 

Bibliographic Description 

(ISBD). 

Veri formatı/teknik değişim 

standartları (makine dilinde 

anlaşılabilir metadata 

standartları): Bu standart türü veri 

yapısı standardının makine 

dilince kodlanarak ortaya konmuş 

halidir. 

MARC21, MARCXML, EAD 

XML DTD, METS, MODS, 

CDWA Lite XML schema, 

Simple Dublin Core XML 

schema, Qualified Dublin Core 

XML schema, VRA Core4.0 

XML schema 

 

D. Microsoft Word Dokümanı Metadata Standartı 

Microsoft Word, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde 

bulunan ve Bill Gates'in sahibi olduğu yazılım firması 

Microsoft tarafından Microsoft Windows ve Apple Macintosh 

işletim sistemleri tabanında çalışmak üzere yazılan ve dağıtımı 

yapılan bir belge ve kelime işleme yazılımıdır. İçinde bulunan 

detaylı metin biçimlendirme seçenekleri, ayrıntılı tablo, şekil 

ve grafik oluşturma başarıları nedeniyle, kendi türünde şu 

anda dünyadaki en popüler yazılımlardan biridir [7]. 

Microsoft, elektronik belge oluşturmada Office 2007’den 

itibaren kendi geliştirdiği Office Open XML dosya formatını 

kullanmaktadır. Open XML, XML tabanlı bir dosya sistemi 

olup, elektronik belgelerin (grafikler, sunumlar, çalışma 

kitaplar ve metinler gibi) saklanmasını amaçlar. Bu format 

2008 yılında ISO/IEC 29500:2008 standardı olarak kabul 

görmüştür [8].  

Office Open XML doküman özelliklerini depolamak için 

"Dublin Core Metadata" elemanları setini ve "Dublin Core 

Metadata Initiative" (DCMI) metadata terimlerini 

kullanmaktadır. "Dublin Core", dokümanlara ait üst verilerin 

belirli bir standart içerisinde tanımlanması, kaydedilmesi, 

farklı uygulamalar ile kolay iletişim kurabilmesi ve yapısal 

değişikliklerin bir bütün olarak kendi içerisinde 

tutulabilmesini sağlayan bir alt yapı modelidir ve "ISO 

15836:2003" standardı olarak kabul edilmiştir. "Dublin Core 

Metadata" elemanları seti 15 öğeden oluşmaktadır. Bunlar 

Title (başlık), Creator (oluşturan), Subject (konu), Description 

(açıklama), Publisher (yayımcı), Contributor (katkı sağlayan), 

Date (tarih), Type (tür), Format (format), Identifier 

(tanımlayıcı), Source (kaynak), Language (dil), Relation 

(ilişki), Coverage (kapsam), Rights (haklar) gibi öğelerdir [9]. 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 

Öncelikle Windows 7 işletim sistemine sahip bilgisayarda 

"MS Word 2010" yazılımı ile oluşturulan ".docx" uzantılı 

dosyanın başlık (header) bilgisi incelenerek dosyanın yapısı 

ortaya çıkarılmıştır. Dosya yapısında metadata bilgilerinin 

nerede yer aldığı tespit edilerek içeriğindeki veriler 

yorumlanmıştır.  

 Metadata bilgilerinden adli bilişim incelemesi açısından 

daha çok önem taşıyan 6 (altı)'sı üzerinde araştırma 

yapılmıştır. Bunlar: Yazan, son değiştiren, düzeltme numarası, 

oluşturma tarihi, son değiştirme tarihi, son yazdırma tarihidir.  

Yapılan araştırmada 18 (on sekiz) adet işlem uygulanarak 

her işlem sonucunda 6 (altı) adet metadata bilgisinin 

herbirisinde meydana gelen değişiklikler tespit edilmiş ve 

sonuçlar tablo halinde sunulmuştur. Farklı kullanıcı ile yapılan 

işlem sonuçlarını görebilmek için bilgisayarda farklı kullanıcı 

hesapları oluşturulmuştur. Yapılan işlemler sırasıyla şunlardır. 

 Doğrudan yazılım çalıştırılarak yeni boş belge 

oluşturulmuştur.  

 Bilgisayarda farenin sağ tuşuna basılarak yeni boş 

belge oluşturulmuştur.  

 Yeni belge oluşturulup içerisine veri yazılarak 

kaydedilmiştir. 

 Belge farklı kaydedilmiştir.  

 Belge farklı kullanıcı tarafından farklı kaydedilmiştir.  

 Önceden oluşturulmuş belgenin içeriğinde değişiklik 

yapılarak kaydedilmiştir.  

 Önceden oluşturulmuş belge farklı kullanıcı tarafından 

değiştirilmiş ve kaydedilmiştir.  

 Belge Fat32 ve NTFS formatlı bölümler arasında 

kopyalanmıştır.  

 Belge Fat32 formatlı bölüm içerisinde kopyalanmıştır.  

 Belge NTFS formatlı bölüm içerisinde kopyalanmıştır.  

 Belge Fat32 ve NTFS formatlı bölümler arasında 

kopyalanmış, kopyalandığı bölümde içeriği 

değiştirilerek kaydedilmiştir.  

 Belge yazdırılmış kaydedilmeden kapatılmıştır.  

 Belge yazdırılmış ve kaydedilmiştir.  

 Belge farklı kullanıcı tarafından yazdırılmış ve 

kaydedilmiştir.  

 Belge içeriğinde değişiklik yapılarak yazdırılmış ve 

kaydedilmiştir.  

 Belge içeriğinde farklı kullanıcı tarafından değişiklik 

yapılarak yazdırılmış ve kaydedilmiştir.  

 Belge yazdırılmış ve farklı kaydedilmiştir.  

 Belge farklı kullanıcı tarafından yazdırılmış ve farklı 

kaydedilmiştir.  
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III.  BULGULAR 

A. MS Word 2010 Metadata Bilgileri 

Oluşturulan ".docx" uzantılı dosya dosyanın yapısı Encase 

yazılımı ile incelenmiştir. Başlık (header) bilgisinin Ascii 

değeri olarak "PK", heksadesimal değeri olarak "50 4B 03 04" 

olduğu görülmüştür. Bu bilgiler bu dosyanın sıkıştırılmış 

yapıda olduğunu göstermektedir. Dosyanın uzantısı, 

sıkıştırılmış dosya uzantısı olan “zip” olarak değiştirilerek 

içeriğinin görüntülenebildiği tespit edilmiştir. Sıkıştırılmış 

yapıdaki ".docx" dosyası içerisindeki verilerin XML formatta 

olduğu ve belgeye ait metadata bilgilerinin "docProps" klasörü 

altındaki "core.xml" dosyasına kaydedildiği tespit edilmiştir. 

"core.xml" dosyası içerisinde yer alan metadata bilgilerini 

incelediğimizde şu bilgilerin bulunduğu görülmüştür. Başlık 

(Title), Konu (Subject), Yazan (Creator), Etiketler 

(Keywords), Açıklamalar (Descriptions), Son Değiştiren (Last 

Modified by), Düzeltme Numarası (Revision), Oluşturma 

Tarihi (Created), Son Değiştirme Tarihi (Modified), Son 

Yazdırma Tarihi (Last Printed).  

 Oluşturulan “docx” uzantılı dosyayı incelemek maksadıyla 

sıkıştırılmış yapıda olan dosyalar için Encase yazılımında 

kullanılan “File Mounter” scripti çalıştırılarak mount işlemi 

yapılmıştır. Bu işlem sonrasında “core.xml” dosyası, doküman 

görünümü seçilerek incelendiğinde mevcut olan metadata 

bilgileri XML yapıdaki sıra ile alt alta görülebilmiştir. 

 MS Word yazılımının kendi özellikleri kullanılarak da 

metadata bilgilerini görmek mümkündür. “Dosya” sekmesi 

altında yer alan “Bilgi” bölümünde görüntülenebilmektedir. 

 Ayrıca NTFS veya FAT formatlı bölümde MS Word 

dosyası üzerinde sağ tık yapılarak açılan pencerede 

“Özellikler” daha sonra “Ayrıntılar” sekmesi seçildiğinde 

“Kaynak” bölümünde metadata bilgileri 

görüntülenebilmektedir. MS Word dosyası doğrudan yazılım 

çalıştırılarak veya farenin sağ tuşuna basılarak 

oluşturulabilmektedir. Seçilen yönteme göre metadata 

verilerinin oluşum zamanı da değişmektedir. Farenin sağ 

tuşuna basılıp “Yeni” sekmesinden “Microsoft Word Belgesi” 

seçeneği seçilerek boş bir belge oluşturulduğunda, oluşan 

dosyanın boyutunun “0” (sıfır) olduğu ve metadata verilerinin 

kaydedildiği XML yapısının oluşmadığı görülmüştür. Boş 

belge açılıp içeriğinde değişiklik yapılarak kaydedilmesinden 

sonra metadata verilerinin oluştuğu tespit edilmiştir. “Başlat” 

menüsünden Microsoft Office klasörü altındaki “Microsoft 

Word 2010” sekmesine tıklayarak açılan belge içeriğinde 

değişiklik yapılmadan boş olarak kaydedilmesi durumunda 

dahi metadata verileri oluşmaktadır. 

B. Yazan (Creator) 

Yazan bilgisi belgeyi oluşturan anlamında 

kullanılmaktadır. Microsoft Office yazılımı kurulduktan sonra 

ilk çalıştırıldığında, kullanılmak istenilen kullanıcı adı ile baş 

harflerinin belirleneceği ekran karşımıza çıkmıştır. Farklı 

kullanıcı hesaplarında oturum açılarak yazılım ilk kez 

çalıştırıldığında da isim belirleme ekranının geldiği ve 

varsayılan ayar olarak oturum açılan hesap isminin yer aldığı 

görülmüştür. 

Kullanılacak isim ve baş harfler bilgilerinin Windows 

kayıt defterinin "HKEY_USERS\SID\Software\ 

Microsoft\Office\Common\UserInfo" anahtarında 

"UserName" ve “UserInitials” dizesinde yer alan kullanıcı 

isim bilgisi ve ilk harf bilgilerinden alındığı tespit edilmiştir. 

MS Office yazılımı ilk kez çalıştırıldığında gelen isim 

belirleme ekranında “Ad” ve “Baş harfler” bölümü 

değiştirilebilmektedir. Değiştirilmesi durumunda yeni yazılan 

“Ad” ve “Baş harfler” kayıt defterindeki “UserInfo” 

anahtarının "UserName" ve “UserInitials” dizesindeki 

değerleri değiştirmektedir. Değiştirilen “Ad” daha sonra 

oluşturulan Word belgelerinde "Yazan-Creator" olarak 

kaydedilmektedir. 

Aynı bilgisayarda farklı kullanıcı hesapları ile oturum 

açılması durumunda, oluşturulan belgelerin “Yazan” ismi 

oturum açılmış olan kullanıcı hesabının kayıt defterinin 

“UserInfo” anahtarındaki isim bilgilerini almaktadır. "Yazan" 

bilgisi incelemeci için belgeyi oluşturan kişi hakkında fikir 

vermesi açısından çok önemli bir ipucu olmakla birlikte 

“Yazan” bilgisinin üzerinde sağ tık yapıldığında burada yer 

alan bilgiyi değiştirme, silme veya farklı isim ekleme 

seçenekleri çıkmaktadır. Bu seçenekler kullanıldığında ise 

belgede bir değişiklik yapılmış olduğundan kaydetme işlemi 

yapılması durumunda son değiştiren kişi ismi ve tarihi 

kaydolmaktadır. Ancak bu işlem sadece belge üzerinde 

yapıldığından kayıt defterindeki ayarları değiştirmemektedir. 

MS Word dosya üzerinde sağ tık yapılarak metadata 

bilgileri görüntülendiğinde, bu bölümden de “Yazan” bilgisi 

değiştirilebilmektedir. Bu bölümden “Yazan” bilgisi 

değiştirildiğinde “Son Değiştiren” ve “Son Değiştirme Tarihi” 

metadataları ile Windows kayıt defteri ayarları 

değişmemektedir. Dosya sisteminde dosyanın değişiklik tarihi 

güncellenmektedir. 

C. Son Değiştiren (Last Modified by) 

Belge içerisinde en son değişiklik yaparak kaydetme işlemi 

yapan kullanıcıya ait bilgidir. Belgeyi son kaydeden bilgisi, 

aktif olan kullanıcı hesabının kayıt defterindeki “UserInfo” 

anahtarının "UserName" dizesindeki değerden alınmaktadır. 

MS Office yazılımı özellikleri kullanılarak ya da dosya 

üzerinde sağ tık yapılarak metadata bilgilerinin görüntülendiği 

bölümden “Son Değiştiren” bilgisi değiştirilememektedir. 

D. Oluşturma Tarihi 

Oluşturma tarihi, oluşturulan boş MS Word belgesinin 

içeriğinde yapılan ilk değişiklik tarihini ve saatini ifade eden, 

oluşturma işleminin yapıldığı sistemden alınan zaman 

bilgisidir. İlk değişiklik yapıldıktan sonra kaydetme işlemi ile 

oluşmaktadır.  

 Metadata bilgilerinin yer aldığı “core.xml” dosyasının 

içeriği incelendiğinde; oluşturma tarih bilgisi 

“<dcterms:createdxsi:type="dcterms:W3CDTF">2013-

06-T11:07:00Z</dcterms:created>” olarak kaydedildiği 
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görülmüştür. Burada yer alan “dcterms: created” ibaresi 

"Dublin Core" metadata standartlarına göre kullanılmış olan 

"created" yani "oluşturma tarihi" bilgisini "dcterms:W3CDTF" 

ibaresi ise yine söz konusu standarda göre kullanılan tarih 

zaman formatı olup “World Wide Web Consortium Datetime 

Format”ının kullanıldığını ifade etmektedir. “T” harfi “time” 

kelimesinin kısaltması olup zamanı ifade etmekte, “Z” ise 

“Zulu” yani GMT saat diliminin kullanıldığını göstermektedir.  

MS Word yazılımı "core.xml" dosyasına tarih saat 

bilgilerini belgenin oluşturulduğu sistemin saat ayarlarını 

GMT olarak kaydetmektedir. Dosya, MS Word belgesinin yer 

aldığı sistemde açıldığında ise sistem ayarlarında kayıtlı saat 

dilimine göre görüntülenmektedir. MS Office yazılımı 

özellikleri kullanılarak ya da dosya üzerinde sağ tık yapılarak 

metadata bilgilerinin görüntülendiği bölümden “Oluşturma 

Tarihi” bilgisi değiştirilememektedir. 

E. Son Değiştirme Tarihi (Modified) 

Son değiştirme tarihi, MS Word dosyasında herhangi bir 

değişiklik yapılıp kaydetme işlemi gerçekleştirildiğinde 

sistemden alınan tarih saat bilgisini ifade etmektedir. 

“core.xml” dosyası içeriğinde görülen ve “modified” 

bölümünde yer alan tarih saat bilgileri “Son Değiştirme 

Tarihi”ne ait zaman bilgisidir. “Oluşturma Tarihi” bölümünde 

açıklanan aynı format burada da kullanılmaktadır. Dolayısıyla 

belge içeriğinde değişiklik yapılarak kaydedilen bilgisayarın 

saat ayarları, belgenin son değiştirme tarihi bilgisi için önem 

arz etmektedir.  

MS Office yazılımı özellikleri kullanılarak ya da dosya 

üzerinde sağ tık yapılarak metadata bilgilerinin görüntülendiği 

bölümden “Son Değiştirme Tarihi” bilgisi 

değiştirilememektedir. 

F. Düzeltme Numarası (Revision) 

Düzeltme numarası, belgenin içeriğinde değişiklik 

yapılarak kaydedilmesi ile oluşan sayıdır. MS Word 

yazılımının Dosya/ Bilgi/ Özellikler/ Gelişmiş Özellikler/ 

İstatistikler sekmesi altında görülebilmektedir. Belgede 

değişiklik yapıldığını göstermesi açısından önemlidir. 

Yapılan deneylerde Windows 7 işletim sisteminin “Başlat” 

menüsünden Microsoft Office klasörü altındaki “Microsoft 

Word 2010” tuşuna tıklayarak boş belge oluşturulmuş ve 

içeriğinde değişiklik yapılarak kaydedilmiştir. Belgede 

düzeltme numarasının “1” den başladığı görülmüştür. Farenin 

sağ tuşuna basılıp “Yeni” seçeneği ve ardından “Microsoft 

Word Belgesi” seçeneği seçilerek boş belge oluşturulmuş 

içeriğinde değişiklik yapılarak kaydedilmiştir. Düzeltme 

numarasının “2”den başladığı görülmüştür.  

Önceden oluşturulmuş MS Word belgelerinin önceki 

düzeltme numarası kaç olursa olsun dosya farklı 

kaydedildiğinde düzeltme numarasının “2” olarak değiştiği 

tespit edilmiştir. MS Office yazılımı özellikleri kullanılarak 

“Düzeltme Numarası” bilgisi değiştirilememektedir. MS Word 

dosyası üzerinde sağ tık yapılarak metadata bilgileri 

görüntülendiğinde, bu bölümden “Düzeltme Numarası” bilgisi 

değiştirilebilmektedir. Bu bölümden “Düzeltme Numarası” 

bilgisi değiştirildiğinde “Son Değiştiren” ve “Son Değiştirme 

Tarihi” metadataları değişmemektedir. Dosya sisteminde 

dosyanın değişiklik tarihi güncellenmektedir. 

F. Son Yazdırma Tarihi (Last Printed) 

Son yazdırma tarihi belgenin yazdırıldığı anda sistemden 

alınan tarih ve saati ifade etmektedir. “core.xml” dosyası 

içeriğinde görülen ve “Last Printed” bölümünde yer alan tarih 

saat bilgileri “Son Yazdırma Tarihi”ne ait zaman bilgisidir. 

“Oluşturma Tarihi” bölümünde açıklanan aynı format burada 

da kullanılmaktadır. Yapılan çalışmada belge içeriğinde 

değişiklik yapıldıktan sonra belge yazdırılarak kaydetme 

işlemi yapıldığında bu bilginin güncellendiği, diğer 

durumlarda, yani belge içeriğinde değişiklik yapılmadan 

yazdırılması veya değişiklik yapılmadan yazdırılıp 

kaydedilmesi durumlarında ise son yazdırma tarihinin 

güncellenmediği tespit edilmiştir.  

MS Office yazılımı özellikleri kullanılarak ya da dosya 

üzerinde sağ tık yapılarak metadata bilgilerinin görüntülendiği 

bölümden “Son Yazdırma Tarihi” bilgisi 

değiştirilememektedir. 

G. MS Word Dosyasında Yapılan Testler ve Sonuçları 

 MS Word dosyasının 6 (altı) metadata bilgisinde meydana 

gelen değişiklikleri görmek için 18’er adet test yapılmıştır. 

Test sonuçları Tablo-2’de sunulmuştur.  

Tablodaki ikinci işlem olan, farenin sağ tuşuna basılıp 

“Yeni” seçeneği ve ardından “Microsoft Word Belgesi” 

seçeneği seçilerek boş bir belge oluşturulması durumunda, 

belgenin boyutunun “0” (sıfır) olduğu ve metadata verilerinin 

kaydedildiği XML yapısının oluşmadığından dolayı bu 

işlemde metadata bilgileri oluşmamış olarak belirtilmiştir. 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 105



TABLO-2. MS WORD 2010 DOSYASINDA YAPILAN TEST SONUÇLARI 

Yapılan İşlem 

Metadata 

Yazan Son Değiştiren Oluşturma Tarihi 
Son Değiştirme 

Tarihi 

Son Yazdırma 

Tarihi  
Düzeltme Numarası 

Doğrudan Yazılım 

Çalıştırılarak Yeni Boş Belge 

Oluşturuldu  

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Belge oluşturulduğu 

andaki sistemin tarih 

ve saatini aldı. 

Belgenin 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 1 oldu. 

Bilgisayarda Farenin Sağ 

Tuşuna Basılarak Yeni Boş 

Belge Oluşturuldu  

- - - - - - 

Yeni Belge Oluşturulup 

İçerisine Veri Yazılarak 

Kaydedildi 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Doğrudan yazılım ile 

oluşturulan belge 

oluşturulduğu andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. Sağ 

tıklayarak 

oluşturulan belge 

içerisine ilk verinin 

yazıldığı andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 

Doğrudan yazılım ile 

oluşturulan "1", sağ tıklayarak 

oluşturulan "2" oldu. 

Belge Farklı Kaydedildi Değişmedi. Değişmedi. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 2 oldu. 

Belge Farklı Kullanıcı 

Tarafından Farklı Kaydedildi 
Değişmedi. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 2 oldu. 

Önceden Oluşturulmuş 

Belgenin İçeriğinde Değişiklik 

Yapılarak Kaydedildi 

Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. 

Belgede değişiklik 

yapıldıktan sonra 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 
Kaydetme işleminden sonra 1 

arttı. 

Önceden Oluşturulmuş Belge 

Farklı Kullanıcı Tarafından 

Değiştirildi ve Kaydedildi 

Değişmedi. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Değişmedi. 

Belgede değişiklik 

yapıldıktan sonra 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 
Kaydetme işleminden sonra 1 

arttı. 

Belge Fat32 ve NTFS 

Formatlı Bölümler Arasında 

Kopyalandı 

Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. - Değişmedi. 

Belge Fat32 Formatlı Bölüm 

İçerisinde Kopyalandı 
Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. - Değişmedi. 

Belge NTFS Formatlı Bölüm 

İçerisinde Kopyalandı 
Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. - Değişmedi. 

Belge Fat32 ve NTFS formatlı 

Bölümler Arasında 

Kopyalandı, Kopyalandığı 

Bölümde İçeriği 

Değiştirilerek Kaydedildi 

Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. 

Belgede değişiklik 

yapıldıktan sonra 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

- 
Kaydetme işleminden sonra 1 

arttı. 
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Belge Yazdırıldı 

Kaydedilmeden Kapatıldı 
Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Oluşmadı. Değişmedi. 

Belge Yazdırıldı ve 

Kaydedildi 
Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Oluşmadı. Değişmedi. 

Belge Farklı Kullanıcı 

Tarafından Yazdırıldı ve 

Kaydedildi 

Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. Oluşmadı. Değişmedi. 

Belge İçeriğinde Değişiklik 

Yapılarak Yazdırıldı ve 

Kaydedildi 

Değişmedi. Değişmedi. Değişmedi. 

Belgede değişiklik 

yapıldıktan sonra 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin 

yazdırıldığı 

andaki sistemin 

tarih ve saatini 

aldı. 

Kaydetme işleminden sonra 1 

arttı. 

Belge İçeriğinde Farklı 

Kullanıcı Tarafından 

Değişiklik Yapılarak 

Yazdırıldı ve Kaydedildi 

Değişmedi. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Değişmedi. 

Belgede değişiklik 

yapıldıktan sonra 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin 

yazdırıldığı andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Kaydetme işleminden sonra 1 

arttı. 

Belge Yazdırıldı ve Farklı 

Kaydedildi 
Değişmedi. Değişmedi. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin 

yazdırıldığı andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

2 oldu. 

Belge Farklı Kullanıcı 

Tarafından Yazdırıldı ve 

Farklı Kaydedildi 

Değişmedi. 

Windows kayıt 

defterinde 

"UserName” 

dizesindeki kayıtlı 

değeri aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin farklı 

kaydedildiği andaki 

sistemin tarih ve 

saatini aldı. 

Belgenin 

yazdırıldığı 

andaki sistemin 

tarih ve saatini 

aldı. 

2 oldu. 

IV. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada dijital bir belge ile ilgili olarak meydana 

gelebilecek 18 (on sekiz) senaryo üzerinden işlem yapılarak 6 

(altı) adet metadata bilgisinde meydana gelen değişim 

sonuçları sunulmuştur. Yapılacak incelemelerde bu sonuçlara 

bakılarak kanaat oluşturulabilecektir.  

“Yazan” yani belgeyi ilk oluşturan bilgisi, belge ilk 

oluşturulduktan sonra yapılan işlemlerde sabit kalmış ve 

değişmemiştir. Ancak MS Word yazılımı ile bu bilginin 

değiştirilebildiği görülmüştür. İnceleme esnasında “yazan” 

bilgisinden yola çıkarak kesin kanaate varılmamalıdır. Ayrıca 

belgenin tespit edildiği sistem mevcut ise Windows kayıt 

defterindeki “UserInfo” anahtarında yer alan bilgiler kontrol 

edilmelidir.  

Metadata bilgilerinin kaydedildiği "core.xml" dosyası 

içerisindeki oluşturma, son değiştirme ve yazdırma tarihleri 

belge üzerinde bu işlemlerin yapıldığı andaki sistemin tarih 

saat bilgisi GMT saat dilimine dönüştürülmesi ile 

oluşmaktadır. Dolayısıyla, "core.xml" dosyasındaki tarih saat 

bilgisinden yola çıkarak inceleme yapılması durumunda, belge 

üzerinde bu işlemlerin yapıldığı andaki sistemin kayıtlı saat 

dilim ayarı ve saat bilgisi dikkate alınmalı, buna göre saat 

bilgisine ekleme veya çıkarma yapılarak gerçek zaman 

bulunmalıdır. 

Önceki düzeltme numarası kaç olursa olsun, MS Word 

dosyası farklı kaydedildiğinde farklı kaydedilen belgenin 

düzeltme numarası 2’den başlamaktadır. İnceleme esnasında 

bu numara 2 görüldüğünde dosya ismi değiştirilerek veya 

değiştirilmeden farklı kaydedilme işlemi yapılmış olabileceği 

göz önünde bulundurulmalıdır. Son yazdırma tarihi her ne 

kadar belgenin yazdırılmış olduğu bilgisini verse de 

güncellenmiş olmayabilir. Dolayısıyla bu tarih ve saat 

bilgisinden yola çıkarak kesin kanaatte bulunulmamalıdır. 

MS Word dosyalarında yer alan metadata bilgileri 

incelemelerde bazı bilgi ve ipuçları sunuyor olmasına karşı bu 

bilgilerin bazı yöntemler ve özel yazılımlar ile 

değiştirilebildiğinden dolayı bilgilerin gerçekliği konusunda 

emin olunmamalıdır. Sistemde yüklü ve kaldırılmış yazılım 

bilgileri de incelenerek bu türde bir yazılım kullanılmış mı 

tespit edilmelidir. Kayıt defterindeki bilgiler, kullanıcı 

isimleri, tarih saat ayarları, işletim sisteminin ve MS Office 

yazılımının kurulma tarihi gibi uzmanlık raporuna yazılacak 

kanaati destekleyici veriler mutlaka dikkate alınarak 

değerlendirilmelidir. 
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Özet— Bilgisayarlar, bilgisayar programları ve kütükleri 

dijital deliller açısından günümüzde oldukça büyük bir öneme 

sahiptir. Her ne kadar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 116 ve devamındaki maddelerinde “arama ve 

elkoyma” düzenlenmekte ise de bu hüküm bilgisayarlar, 

bilgisayar programları ve kütüklerini kapsamamaktadır. Zira  

“bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 

arama, kopyalama ve elkoyma”yı düzenleyen Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 134. maddesi, 116 ve devamı maddelere göre özel 

hüküm teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda, öncelikle genel 

olarak delil kavramı ve türleri, ardından dijital delilin tanımı ve 

delil sistemi içerisindeki yerinden bahsedilecek ve son olarak 

“bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 

arama, kopyalama ve elkoyma” bir dijital delil elde etme yöntemi 

olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler— ceza muhakemesi hukuku, delil hukuku, 

dijital delil, bilişim, adli bilişim. 

Abstract— Computers, computer programs and computer 

files have great importance in terms of digital evidence at the 

present time. Even though there is a general clause (art. 116 ff) in 

Turkish Criminal Procedure Code No. 5271 disposing “search 

and seizure”, these clauses do not include the computers, 

computer programs and computer files, because art. 134 of 

Turkish Criminal Procedure Code No. 5271 constitutes a special 

disposition for “search, duplication and seizure in computers, 

computer programs and computer files”. In this paper, first, we 

are going to mention the definition and forms of evidence, then 

the definition of digital evidence and its point in evidence system 

and last, we will try to explain “search, duplication and seizure in 

computers, computer programs and computer files” as a method 

of obtaining digital evidence. 

Keywords— criminal procedure law, evidence law, digital 

evidence, informatics, digital forensics. 

I. GIRIŞ 

Günümüzde doğrudan/gerçek bilişim suçlarının işlenme 

sıklığının artmasının yanında klasik suçların bilişim sistemleri 

kullanılarak işlendiği de (dolaylı bilişim suçu) görülmektedir. 

Bunun neticesinde, artık klasik delil elde etme yöntemleri 

yetersiz kalmakta bunun yanında bilişim sistemleri üzerinden 

de delil arama gereksinimi doğmaktadır. İşte bu ihtiyaç 

birtakım koruma tedbirlerinin ve delil elde etme yöntemlerinin 

de öneminin artmasına sebep olmaktadır. Ceza Muhakemesi 

Kanunu (CMK)’nun 134. maddesinde düzenlenen 

“Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde 

arama, kopyalama ve elkoyma” da bu delil elde 

yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. 21.02.2014 tarih ve 

6526 sayılı kanunun 11. maddesiyle değişikliğe uğrayan bu 

hüküm, günümüzde bilgisayarlar ve bilişim sistemleri 

aracılığıyla işlenen gerek bilişim suçlarının gerekse klasik 

suçların soruşturma ve kovuşturmasında maddi gerçeğin açığa 

çıkarılması için önemli bir yer teşkil etmektedir. Biz bu 

çalışmamızda, zaman ve kapsam sınırlaması dolayısıyla 

konumuzu “özel önem arz eden”, “sorunlu” noktalar ile 

sınırlandırmak suretiyle “bilgisayarlar, bilgisayar programları 

ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma” koruma 

tedbiri hakkında genel bilgi vermeye çalışacağız. 

II. CEZA MUHAKEMESI HUKUKUNDA DELIL 

Ceza muhakemesi, bir suçun işlenip işlenmediği, işlendi 

ise bunun sanık/fail tarafından gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediği ve nihayet sanık/fail tarafından yapıldı ise 

bunun hangi koşullar altında meydana geldiğinin tespit 

edilmesi için yapılmaktadır. 

Bu yapılırken ise, uyuşmazlık konusu olan olayı temsil 

eden, onun muhakeme önünde canlandırılmasına yarayan bazı 

araçlardan faydalanılır ki, bunlara “delil (kanıt/ ispat vasıtası)” 

denmektedir [1]. Doktrinde çeşitli açılardan değişik 

sınırlandırmalar yapılmakla birlikte, Kunter’in yaptığı ayrıma 

göre delilerin üç çeşidi olup bunlar, “beyan”, “belge” ve 

“belirti”dir. “Beyan” ve “belge” delilleri somut olaya özgü, 

onu doğrudan ispat etmeye yarayan deliller olup; “beyanlar” 

kendi içinde “sanık/ süpheli beyanı, “tanık beyanı” ve 

“sanıktan başka tarafların beyanı” (ör. katılan, malen sorumlu 

vb.) olarak üçe; “belgeler” ise yine kendi içinde, “yazılı 
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belgeler”, “şekil tespit eden belgeler” ve “ses tespit eden 

belgeler” olarak üçe ayrılmaktadır. Delillerin üçüncü türünü 

oluşturan “belirtiler” de yine kendi içinde, “doğal belirtiler” 

”(ör. kan, sperm) ve “yapay belirtiler” (ör. giyilen üniforma, 

eşyanın kime ait olduğunu gösteren harfler) şeklinde ikiye 

ayrılmaktadır [2]. 

Ceza muhakemesinde kural olarak her şey delil olabilir; 

diğer bir ifadeyle, belli hususların belli delillerle ispat edilmesi 

gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Doktrinde buna “delil 

serbestisi ilkesi” de denmektedir. Ama bu, elbette kuralsızlık, 

başıbozukluk, denetimsizlik demek değildir. Yani, ceza 

muhakemesinde her şey delil olabilmekle birlikte, bazı 

özelliklerinin bulunması da zorunludur.  

Bu bağlamda delillerin; gerçekçi, akılcı, olayı temsil edici 

ve müşterek olması ve ayrıca -belki de en önemlisi- hukuka 

aykırı olmaması gerekir [3].  

Delilin elde edilmesinde usulsüzlük yapılmışsa, o artık 

“hukuka aykırı delil”dir ve yüklenen suçun ispatında vicdani 

kanaate esas alınması mümkün değildir. 

III.  DIJITAL DELILLER 

Dijital delillerin bu sınıflandırmada nerede yer aldığının 

tespiti önem arz eder. Dijital deliller, bir tür yazılı açıklama 

(belgesi); ses ve/veya görüntü tespit eden belge; ortam tespit 

eden belge; veri tespit eden belge (ör. şüphelinin bilgisayar 

kayıtlarından çıkarılan kopya) veya ispat edilecek olayın 

kanıtlanmasına dolaylı olarak yardımcı olan ve vakıa ve iz 

şeklinde tanımlanan bir belirti olarak değişik şekillerde 

nitelenmektedir.  

İkinci önem arz eden ve tartışılması gereken nokta ise, 

dijital delillerin bu sayılan nitelikleri haiz olup olmadığıdır. Bu 

konuda çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte “dijital veya 

elektronik delil”, “iddia edilen bir fiilin ispatında kullanılmak 

istenen veya kullanılan; elektronik ortamda yaratılan, 

değiştirilen, iletilen veya saklanan veri, kayıt ve belgeler” 

olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle dijital delil ikrar, tanık 

beyanı vb. gibi belli bir delil tipini değil, delilinin özünü veya 

bir özelliğini ifade etmektedir [4].  

Elektronik yollar kullanılarak yapılan cihazlar analog veya 

dijital (sayısal) sinyalleri işleyebilmektedir. Analog sinyaller 

sürekli olan bir ölçekte iken, dijital sinyal sürekli olmayan bir 

ölçekte bulunmaktadır. Keza analog cihazlar sinyalleri 

doğrudan işlerken, dijital sinyaller sayılara çevrilerek 

işlenmektedir. Dolayısıyla analog cihazların yarattıkları ve 

sakladıkları veriler büyük ölçüde göz veya kulak gibi duyu 

organlarıyla (ör. teyp bandı, film, fotoğraf makinesi) 

algılanabildiği halde, dijital cihazlarda veri sayısal halde 

yaratıldığı ve sakladığı için verilerin teknik olarak 

orijinalliğinden bahsedilemez. Bunlara orijinalliği, hukuktaki 

tüzel kişi ile gerçek kişi arasındaki fark gibi olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ise, dijital verinin delil 

zinciri olarak en zayıf halkasını oluşturmaktadır; zira 

aidiyetinin tespitindeki zorluklar yanda, değiştirilmeye ve 

bozulmaya oldukça uygun bir niteliği sahiptir, bu yönüyle de 

güvenirlik sorunu vardır. 

Ceza Muhakemesinde her şeyin delil olabilmesinin 

mümkün olması karşısında dijital/sayısal ya da elektronik delil 

dediğiniz şeyin de delil olarak vicdani kanıya esas teşkil etmesi 

mümkündür. Zira ceza muhakemesinde maddi gerçek 

araştırıldığından kural olarak her şey delil [5] olup; belli 

hususların belli delillerle ispat edilmesi gibi bir zorunluluk 

bulunmamaktadır (delil serbestisi ilkesi). 

IV. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE 

KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA (CMK . 

134) 

Dijital veya elektronik delil “bilgisayarlarda, bilgisayar 

programlarında veya kütüklerinde” arama, elkoyma ve 

kopyalama işleminin nasıl yapılacağı CMK’nın 134. 

maddesinde düzenlenmiştir [6]. Aslında, “arama ve elkoyma” 

CMK’nın m. 116 ve devamı hükümlerinde düzenlenmekte ve 

bu hükümler genel hüküm teşkil etmekte, duruma uygun 

düştüğü ölçüde bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 

veya kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma 

işlemleri için de uygulanmaktadır.  

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında veya 

kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma tedbirlerine 

başvurulabilmesi için, koruma tedbirlerine ilişkin genel şartlar 

yanında; 

-bir suç soruşturmasının varlığı,  

-başka surette delil elde etme olanağının bulunmaması 

(ikincillik niteliği), 

-somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin 

varlığı, 

-hâkim kararının bulunması, 

-elkoyma yönünden bunlara ek olarak; bilgisayar 

programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 

çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 

bilgilere ulaşılamaması,  

gerekmektedir. 

CMK’nin 134. maddesinin ilk fıkrasında “Bir suç 

dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan 

kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde 

etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının 

istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar 

programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, 

bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların 

çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar 

verilir.” denmektedir. Burada dikkat çeken ilk ibare “bir suç 

dolayısıyla” ibaresidir. Buna göre, madde, mahiyeti ve cezası 

ne olursa olsun her suç tipi için uygulanabilecek, bu çerçevede 

hükümde öngörülen koruma tedbirlerine hakaret, tehdit gibi 

görece basit suçlarda dahi başvurulabilecektir. Kanaatimizce, 

muhakemesinde söz konusu tedbirlere başvurulabilecek 
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suçların maddede katalog halinde gösterilerek sınırlandırılması 

yerinde olacaktır. 

Hükümde dikkati çeken bir diğer ibare “somut delillere 

dayanan kuvvetli şüphe” ibaresidir. Bu ibare ile takdir 

hakkının kullanımında keyfiliğin önlenmesi ve denetimin 

sağlanması için somut bir ölçü norm oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Değişiklik önemli gözükmekle beraber, 

kanaatimizce gereksizdir; zira “kuvvetli şüphe” ve “bu 

şüpheye dayanak teşkil edebilecek somut delillerin varlığı” 

zaten tüm koruma tedbirleri yönünden aranması gereken 

asgari bir koşul niteliğindedir. 

Bu koruma tedbirine başvurulabilmesi “başka surette delil 

elde etme imkânının bulunmaması”na bağlanmıştır. Bu ibare, 

bilgisayarlar, bilgisayar programları veya kütüklerinde arama, 

kopyalama ve elkoymanın ancak ve ancak diğer delil elde 

etme yöntemlerinin sonuç vermeyeceği kanaatinin 

oluşmasından sonra uygulanabileceğini göstermektedir. Diğer 

bir ifadeyle CMK m.134’te yer alan bu koruma tedbirine son 

çare olarak başvurulabilecektir. “Başka surette delil elde etme 

imkânı bulunmaması” şartı “Telekomünikasyon Yoluyla 

Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve 

Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmeliğin” 4/c maddesinde tanımlanmıştır. İlgili maddeye 

göre, “soruşturma veya kovuşturma sırasında diğer tedbirlere 

başvurulmuş olsa bile sonuç alınamayacağı hususunda bir 

beklentinin varlığı veya başka yöntemlerden biri veya 

birkaçının uygulanmasına rağmen delil elde edilememesi ve 

delillere ancak bu yönetmelikte düzenlenen tedbirlerle 

ulaşılabilecek olması” halinde, başka surette delil elde etme 

imkânının bulunmadığından bahsedilir. 

Hükümde dikkati çeken bir diğer ibare ise, “bilgisayar” 

ibaresidir. Hükümde ve madde kenar başlığında kullanılan 

“bilgisayar” kavramı acaba adı “bilgisayar” olmayan, fakat 

bilgisayar ile aynı vasıfları taşıyan akıllı telefon benzeri 

aletleri yahut veri depolamaya yarayan USB gibi cihazları da 

kapsamakta mıdır? Bu konuya bir açıklık getirilmesi, 

kanaatimizce, yerinde olacaktır. 

Maddede, “şüphelinin kullandığı” bilgisayardan 

bahsedilmektedir. Üçüncü kişilere ait olsa dahi bir bilgisayarı 

şüphelinin kullanıyor olması halinde bu bilgisayarda arama, 

kopyalama veya elkoyma tedbiri uygulanabilecektir. Bu 

koruma tedbirine başvurulabilmesi için bilgisayarın malikinin 

mutlaka şüpheli olması gerekmez. Şüphelinin bir başkasının 

bilgisayarı kullandığı hallerde de kullanıcının şüpheli 

olduğunun ispatlanması halinde bu koruma tedbirine 

başvurulması mümkündür. 

CMK m. 134’te düzenlenen koruma tedbirine soruşturma 

evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim 

tarafından karar verilmektedir. Diğer koruma tedbirlerinden 

farklı olarak burada, gecikmesinde sakınca bulunan 

durumlarda Cumhuriyet savcısının emriyle uygulanmasına ve 

daha sonra hâkim onayı alınmasına müsaade edilmemiştir. 

Bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinin içerdiği verilerin kişilerin 

özel hayatını yakından ilgilendirdiği ve müdahalelerin kişilik 

haklarını ihlal edeceği düşünüldüğünde, bu koruma tedbirine 

hâkim kararı ile başvurulabilmesi kişisel hakların ve özel 

hayatın gizliliğinin korunması açısından yerindedir. 

Maddede her ne kadar “soruşturma”dan bahsedilse de, 

kanımızca bu koruma tedbirine kovuşturma aşamasında 

başvurulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Bir 

adım öteye geçecek olursak, mahkemenin kovuşturma 

evresinde maddi gerçeği açığa çıkarmak amacıyla re’sen delil 

araştırması gerektiğinden, bu koruma tedbirine de Cumhuriyet 

savcısının talebi olmaksızın re’sen başvurabilmesi 

gerekmektedir [7].  

CMK’nin 134. maddesinin ikinci fıkrasında “bilgisayar, 

bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 

çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 

bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve 

gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere 

elkonulabileceği” ifade edilmiştir. Burada, “elkonulabilir” 

ifadesinden “elkoyma” işlemine ancak “kopyalama” 

bakımından ihtiyaç duyulan hallerde başvurulabileceği açıkça 

anlaşılmaktadır. Nitekim ikinci cümlede “şifrenin çözümünün 

yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan 

cihazlar gecikme olmaksızın iade edileceği” belirtilmiş; “delil 

üretilmesi” ihtimali bu yolla bertaraf edilmeye çalışılmıştır. 

Ancak, uygulamada bu iki koşula zaman zaman riayet 

edilmediği görülmektedir. 

Üçüncü ve dördüncü fıkrada, “Bilgisayar veya bilgisayar 

kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün 

verilerin yedeklemesi yapılır. / Üçüncü fıkraya göre alınan 

yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir 

ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.” ifadeleri 

yer almaktadır. Bu fıkralarda, elkoyma işlemi sırasında 

sistemdeki bütün verilerin yedekleneceği ve şüpheliye veya 

vekiline alınan yedekten bir kopya verilerek ve bu hususun 

tutanak altına alınacağı belirtilmiştir. Hükmün ilk halinde 

“istem üzerine” gerçekleştirilmesi öngörülen “yedekten kopya 

verilmesi” işleminin 21.02.2014 tarihli ve 6526 sayılı kanunla 

“her halde zorunlu” kılınması da, aynı şekilde, şüpheli için 

getirilmiş yeni bir güvencedir. 

Bilgisayarların avukat bürolarında bulunması halinde, her 

ne kadar m.134, m.116’ya göre özel hüküm teşkil etse de, 

avukat bürolarında arama ve elkoyma için 116. maddeye göre 

zaten özel bir hüküm mevcut olduğundan (m. 130) avukat 

bürolarındaki bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve 

kütüklerinde arama ve elkoyma hususunda da m. 130 

uygulanmalıdır [8]. 

Arama, kopyalama, elkoyma vb.. hususlarda öngörülen bu 

katı şekil koşullarına uyulmaması halinde elde edilen delil 

hukuka aykırı hale geleceğinden soruşturma ve kovuşturmada 

yapılacak işlemler ile verilecek kararlara esas alınamaz.  

V. UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Dijital delillerin zor elde edilmesine karşılık kolayca 

değiştirilebilmesi veya yok edilebilmesi bu konudaki 

sorunların başında gelenlerdir. Uygulamada, bilgisayarlarda, 
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bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama ve elkoyma 

tedbirinin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmektedir. Dijital 

delillerin nasıl elde edileceği ve saklanacağı oldukça teknik 

konular olması karşısında bunların toplaması, saklaması vb. 

yönleri ile ilgili eğitimler verilmesi zorunluluk arz etmektedir. 

Ayrıca kolluğun yanında hâkim ve savcıların da adli bilişim 

konusunda uzmanlaşmaları gerekmektedir. Zira CMK’nın 

134. maddesinde düzenlenen bilgisayarlarda, bilgisayar 

programlarında ve kütüklerinde arama ve elkoyma tedbirine 

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine hâkim tarafından karar 

verilebilmektedir. Bu sebeple, hâkim ve savcıların da konu 

hakkında uzmanlaşmaları zorunludur. Aksi halde, 

bilgisayarlarda çok sayıda kişisel bilgi, belge ve veri 

bulunduğundan, buralarda yapılacak usulsüz arama ve 

elkoymalar özel hayatın gizliliğini koruma altına alan Anayasa 

m.20 ile AİHS m.8’in ihlal edilmesine sebep olacaktır. 

Bunun yanında, maddenin düzenlenme şekli ile ilgili 

sorunlar da mevcuttur. Öncelikle, maddede bu tedbire 

“soruşturma” evresinde başvurulabileceği ifadesi yer almakta, 

“kovuşturma” aşamasına ilişkin ise bir açıklık içermemektedir. 

Keza bu hususta doktrinde de farklı görüşler mevcuttur. 

Dolayısıyla sorun tartışmalara son verilecek şekilde açık bir 

yasal düzenlemeyle giderilmelidir. Diğer taraftan CMK m. 

134’te uygulanacak suçlar açısından bir ayrım getirilmemiş, 

herhangi bir sınırlamaya gidilmemiştir. Oysa bu koruma 

tedbirinin önemi ve uygulandığında müdahale edilen haklar 

düşünüldüğünde yalnızca önemli suçlarda başvurulabilmesi 

yerinde olacaktır.  

Tedbirin uygulanması ile ilgili sorunlara değinmek 

gerekirse, hepsinden önce CMK m. 119 kapsamında alınmış 

bir arama kararı ile bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 

ve kütüklerinde arama yapılamaz/yapılmamalıdır. Ayrıca, bu 

koruma tedbirine başka türlü delil elde etme imkânı 

bulunmuyorsa başvurulmalıdır. “Başka surette delil elde etme 

imkânının bulunmaması” ifadesi her ne kadar lafzi yorumla 

önce diğer tedbirlere başvurulması ve sonuç alınamaması 

olarak algılansa da dijital delillerin değiştirilme ve yok edilme 

kolaylığı düşünüldüğünde diğer tedbirlere başvurudan sonuç 

elde edilemeyeceği öngörülüyorsa CMK 134’e müracaat 

edilebilmelidir. Diğer taraftan elkoyma tedbirine mutlaka 

bilgisayar şifre ile koruma altına alınmış veya şifre 

çözülemediği için sisteme girilemiyor ya da bilgilere 

erişilemiyor ise başvurulmalıdır. Uygulamada şifre bulunup 

bulunmamasına bakılmaksızın bilgisayarlara el 

konulabilmektedir. Ayrıca elkoyma işleminin ardından şifre 

çözülüp gerekli bilgi ve veriye ulaşıldıktan ve kopyalandıktan 

sonra gecikmeksizin iade edilmelidir. Ne kadar süre içinde 

iade edileceği kanunda açıkça belirtilmemiş ise de 

“gecikmeksizin” ifadesi şifreyi çözme ve kopyalama için 

gerekli ve yeterli süreyi içerecek şekilde anlaşılmalı, bu makul 

süre aşılmamalı ve elkoyma tedbirinin geçici nitelikte olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

SONUÇ 

Bilişim suçları ve klasik suçların bilişim sistemleri 

kullanılarak işlenmesi günümüz ceza hukukunun temel 

sorunlarından birini teşkil etmektedir. Bu suçlulukla 

mücadelede “bilgisayar, bilgisayar programları ve 

kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma” hem koruma 

tedbiri hem de delil elde etme yöntemi olarak önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Ancak, bu koruma tedbirine 

başvurulabilmesi için adli bilişim alanında uzmanlaşmış 

görevlilere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, delillerin elde 

edilmesi, incelenmesi ve yorumlanması mümkün 

görünmemektedir. Ayrıca, bilişim sistemlerinde kişilerin hem 

kişisel verilerine hem de özel hayatın gizliliği kapsamında 

koruma altında olan verilerine erişilebilmektedir. Bu da çok 

önemli bir kişilik hakkı ihlali teşkil etmektedir. Bu sebeple, bu 

tür koruma tedbirlerinin sıkı koşullara bağlanması 

gerekmektedir. CMK m. 134’te yer alan hâkim kararına 

dayanma, kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması halinde ve 

başka surette delil elde etme imkânı bulunmadığında 

uygulanma kişilik haklarının korunması açısından önemli birer 

koşuldur. Ayrıca, bilgisayarlar, bilgisayar programları ve 

kütükleri söz konusu olduğunda genel arama ve elkoyma 

hükümlerinin değil de özel bir düzenleme ile getirilen koruma 

tedbirinin uygulanması ve bu özel düzenlemede daha sıkı 

koşulların bulunması da önemli bir gelişmedir. Bu koruma 

tedbirinin ve delil elde etme yönteminin etkili bir şekilde 

uygulanabilmesi için kolluk, savcılık ve yargı makamlarında 

adli bilişim eğitimi almış, bilişim yoluyla elde edilen delilleri 

elde edebilen, inceleyebilen ve bu delillerden sonuç 

çıkarabilen kolluk kuvvetlerine, savcılara ve hâkimlere adalet 

sistemimizde ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Özet — Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ile kişisel verilerin 

korunması ciddi bir problem teşkil etmektedir. Her geçen gün 

hayatımızda biraz daha fazla yer teşkil eden bilişim 

uygulamalarıyla birlikte kişisel verilerin korunmasına yönelik 

gereksinimler ortaya çıkmış ve bu bağlamdaki ihtiyaçlar 

beraberinde çözüm yaklaşımlarını da getirmiştir. Bu çalışmada 

kişisel verilerin korunması ile ilgili tanım ve tarihsel gelişimi 

verdikten sonra uluslararası alanda ve ülkemizdeki hukuki 

düzenlemeleri inceleyeceğiz. İlgili düzenlemeler ışığında mevcut 

bilişim uygulamalarında kişisel veri paylaşımının nasıl 

gerçekleştiğini ele alıp çeşitli yaklaşımlar ile kişisel verilerin 

korunmasına yönelik çözümler ifade edilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler— kişisel veriler; gizlilik; bilişim 

uygulamaları; uluslararası düzenlemeler; 

Abstract — Along with the proliferation of the information 

technologies, the preservation of personal data becomes a severe 

problem. As information systems take much more place in our 

life day by day, the requirements to protect the personal data 

becomes crucial issue and requirements in this context come up 

with the solution approaches for them. In this study, after giving 

the definition and the historical development about the 

preservation of the personal data, we will examine the legal 

regulations in the international scope and in our country. In the 

light of the concerning regulations, the subject of how the 

personal data distribution occurs in information systems will be 

handled and personal data preserving solutions will be 

elucidated. 

 

Keywords— personal data; privacy; information systems; 

international regulations; 

 

I.  GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim ve haberleşme 

araçları ve özellikle bilgisayarlar yaşamamızın her alanında 

yer almaya başlamıştır. Bu teknolojiler, hayatımızı 

kolaylaştırmanın yanı sıra pek çok sorunu da beraberinde 

getirmiştir. Kullanıcıların bu teknolojiler aracılığıyla kolay bir 

şekilde verilerini paylaşabilmeleri ve veri gizliliği konusunda 

bilinç eksiklikleri onları bu ortamlarda savunmasız 

bırakmıştır. 20. Yüzyılla birlikte temel hak ve özgürlükler 

alanında dünya genelinde ciddi anlamda hukuki düzenlemeler 

yapılmıştır[1, 2]. Buna paralel olarak iletişim teknolojileri 

konusunda özellikle bilgisayar kullanımında bazı 

düzenlemeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle Avrupa’da 

1950’li yıllardan sonra kişisel verilerin korunması ile ilgili 

önemli düzenlemeler birbiri ardına hayata geçirilmiştir. 

Ülkemizde bu konu ile ilgili olarak özel bir yasa 

bulunmamakla birlikte, çeşitli hukuki düzenlemelerde kişisel 

verilerin korunması güvence altına alınmıştır[3]. Ayrıca, 

7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 2’nci maddesiyle, Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının 20.maddesine hüküm eklenerek kişisel verilerin 

korunması güvence altına alınmıştır [3]. Kişisel verilerin 

korunması hakkı, verilerin kendisi ile beraber bireylerin 

özgürlüklerini de korumaktadır. Fakat sadece verinin 

kendisinin korunması, kişisel verilerin korunmasını değil veri 

güvenliğini ilgilendiren bir husustur. Bu bakımdan kişisel 

verilerin korunması, temel hak ve özgürlükler kapsamında 

kişisel verilerin korunmasına yönelik hizmet etmektedir[4].  

 

Gelişen teknolojiler neticesinde, yasal düzenlemeler 

olmaksızın kamu organlarının veri işlem faaliyetleri karşısında 

bireylerin özgür biçimde kişiliklerini geliştiremeyecekleri ve 

demokratik yaşama katılamayacakları düşüncesi ortaya 

çıkmıştır[4]. Kişisel verilerin korunması hukukunun ortaya 

çıkışında temelde üç etkenin bulunduğu söylenebilir: 

 Çeşitli örgütlerce kişisel verilere duyulan gereksinim; 

 Teknolojideki gelişmeler; 

 Gözetim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle 

duyulan kaygı[5]. 

Günümüzde yayınlanmakta olan “Person of Interest” dizisi 

kişisel verilerin korunması hukukunun çıkmasının aslında ne 

kadar yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu dizide 

tasarlanmış bir makine ile kişilerin cep telefonu konuşmaları, 

e-postaları, günlük davranışları kayıt altına alınmaktadır. Bu 

şekilde kendisi ile ilgili her türlü veri kayıt altına alınan 

kişinin kendisini güvende hissetmesi gerekmektedir. Bu 

güveni ise kişisel verilerin korunması hukuku verecektir. 

Kişisel verilerin korunması hukuku, gerçek kişilere hangi 

kişisel verilerinin, kim tarafından ve kimin için toplanıldığını 

ve işlendiğinin öğrenme hakkı vermektedir[6].  

II. TANIMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM 

A. Tanımlar 

Bilişim uygulamalarında, gizlilik olarak Türkçeye 

aktarılan “confidentiality” kelimesi ile mahremiyet olarak 

aktarılan “privacy” kelimesi karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. 

Mahremiyet, herkes tarafından bilinmeyen ve bilinmesi o 

kişinin kişisel haklarına zarar verecek bir kavram olarak 
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tanımlanmaktadır. Warren and Brandeis’e göre mahremiyet 

ise yaygın sivil ayrıcalıkları güvence altına alan bir hak olarak 

tanımlanmıştır[7]. Bilgi güvenliğinin en temel amaçlarından 

biri olan gizlilik ise bilginin içeriğinin yetkili kişiler harici 

herkesten korunması demektir.  

 

Hukuk literatüründe hak ve borçlara ehil olan varlıklara 

kişi denilmektedir. Medeni hukukumuzda kişiler gerçek ve 

tüzel olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. Gerçek kişiler 

insanlardır. Tüzel kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek üzere 

kurulmuş olan mal ve insan toplulukları olup bunlar kişi ve 

mal topluluklarıdır. 

 

Kişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki kişiye 

ilişkin her türlü bilgiyi ifade olan bir kavram olarak 

tanımlanmaktadır[3]. Anayasa mahkemesinin bir kararında ise 

kişisel verinin “belirli veya kimliği belirlenebilir olmak 

şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade ettiği” 

belirtilmiştir[8]. Bu tanımlardan da anlaşıldığı üzere kişisel 

veri kavramında temel unsur, bu verilerin kimliği belirli 

olmasa bile en azından kimliği belirlenebilir bir kişiye ait 

olması gerektiğidir. Tanımlardan ortaya çıkan diğer unsurlar 

ise veri ve bilgi kavramlarıdır. Veri işlenmemiş bilgi olarak 

tanımlanabilir. Bilgi ise, araştırılarak ve duyular kullanılarak 

elde edilen anlamlı veriler olarak tanımlanmaktadır. 

 

Bilişim uygulamaları verileri elle veya otomatik yollarla 

toplayarak bunları faydalı bilgi haline getirmektedir. Artan 

veri miktarı bunları kullanmada kolaylık sağlayacak bazı 

teknolojilerin gelişmesine imkan sağlamıştır. Bu sayede veri 

tabanı sistemleri, veri ambarları ve veri madenciliği gibi 

unsurlar ortaya çıkmıştır. Veri tabanı bilgisayar 

terminolojisinde güncellenebilen, silinebilen, taşınabilen 

düzenli ilişkisel bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Veri ambarı 

ilişkili bilgilerin bir arada bulunduğu, sorgulanabildiği ve 

üzerinde gerekli işlemlerin yapıldığı bir depodur. Veri 

madenciliği ise veri tabanlarındaki ve veri ambarlarındaki 

verilerden faydalı bilgilerin elde edilmesidir.  

 

Kişisel verilerin korunması sürecinde gizlilik, bu verilerin 

ilgili-yetkili kişiler tarafından kullanılmasını veya gerekli 

işlemlerin yapılması anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra 

bazı istisnai durumlarda verilerin başka kişiler ya da 

kurumlarla da paylaşılması mümkündür. Örneğin 11 Eylül 

olayının sonucu olarak Amerika’ya yolculuk yapan kişilerin 

bilgileri havayolu şirketleri tarafından ABD ile 

paylaşılmaktadır[5]. 

 

B. Tarihsel Gelişim 

Teknolojik gelişmeler hayatımızı her ne kadar her alanda 

kolaylaştırmış olsa da beraberinde bir takım sorunları 

getirmektedir. Bu sorunlardan biri ise önceki bölümlerde 

anlatıldığı gibi kişilerin verilerini paylaşması sonucu ortaya 

çıkan bu verilerin korunmasına dair sorundur. Bu problemin 

ortaya çıkmasıyla beraber 1900’lü yılların 2. yarısı itibariyle 

gelişmiş ülkelerde verilerin korunmasına dair hukuksal 

düzenlemeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Verilerin 

korunması, temelde “veri”lerin değil, bu verilerin ilişkili 

olduğu kişilerin korunmasını hedef alır[5]. Bu yüzden, kişisel 

verilerin korunması hukukunun ortaya çıkış noktasının bireyin 

korunması olduğu anlaşılmaktadır[9]. Kişisel verilerin 

korunmasına yönelik ilk yasal düzenlemeler özellikle Avrupa 

ülkelerinde ve ABD’de görülmektedir. Daha sonra ulusal ve 

uluslararası düzenlemeler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 

Kişisel verilerin korunması kavramının ortaya 

atılmasından günümüze kadar olan hukuki düzenlemeler Şekil 

1’de kronolojik olarak gösterilmiştir. Kişisel verilerin 

korunmasına yönelik günümüzde kullanılan kavramlardan 

bazıları yaklaşık 100 yıl kadar önce akademik çalışmaların 

konusu olmaya başlamıştır.  Bu konudaki en önemli 

çalışmalardan biri olarak kabul edilen 1890 yılındaki Gizlilik 

Hakkı çalışması ile mahremiyet ve gizlilik kavramları gün 

yüzüne çıkmaya başlamıştır[7]. Kişisel verilerin korunması 

hızla yayılan bir kavram olduğu için, 1900’lü yıllarda 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde ve 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde bu konuda hükümler 

bulunmaktadır. Bilgisayar kullanımının hayatımıza girdiği 

1950’li yıllarla beraber kişisel verilerin korunması hukuksal 

düzenlemelerde yer almaya başlamıştır. Verilerin korunmasına 

yönelik olarak ilk yasal düzenleme 1970 yılında Almanya’nın 

Şekil 1. Kişisel verilerin korunmasının tarihsel gelişimi 
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Hessen eyaletinde görülmektedir.  Bu düzenlemeyi 1973 

yılında İsviçre’de verilerin korunmasına yönelik olarak 

yapılan ilk ulusal düzenleme takip etmektedir. Daha sonra 

1974 yılında ABD’de, 1976 yılında Portekiz’de, 1977 yılında 

Almanya’da ve 1978 yılında İspanya’da kişisel verilerin 

korunmasına yönelik olarak yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

1980 yılına gelindiğinde ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) bu konuda rehber ilkeler yayınlamıştır. 1981 

yılında ise Avrupa Konseyi tarafından Avrupa’da kişisel 

verilerin korunmasına yönelik olarak ilk gelişme yaşanmıştır. 

1990 yılına gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler Bilgisayara 

Geçirilmiş Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeler’i 

yayınlamıştır. 1995 yılında Avrupa Birliği tarafından üye 

devletler nezdinde zorlayıcılığı bulunan 95/46/EC sayılı, 
“Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı 
Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi” yayınlanmıştır. 
Ülkemizde ise ilgili yasal düzenlemeler bulunmakla 
beraber 2010 yılında yapılan referandumla Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesine kişisel verilerin 
korunması ile ilgili hüküm eklenmiştir[15]. 
 

III. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM 

A. Uluslararası Düzenlemeler 

1) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

Uluslararası alanda kişisel verilerin korunması konusunu 

gündeme taşıyan ilk örgüt OECD’dir[10]. OECD kişisel 

verilerin korunmasına yönelik rehber ilkeler yayınlamıştır[11]. 

Yayınlanan OECD Rehber İlkeleri ile kişisel veriler 

uluslararası alanda güvence altında alınmıştır. OECD rehber 

ilkeleri tavsiye niteliğinde olup bu ilkelerin üye ülkeler 

tarafından bağlayıcılığı bulunmamaktadır.  

 

2) Birleşmiş Milletler 

Birleşmiş Milletler’in kişisel verilerin korunmasına 

yönelik en önemli girişimlerinden birisi 1990 yılında kabul 

ettiği “Bilgisayara Geçirilmiş Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin 

Rehber İlkeler”dir. BM Rehber İlkeleri uyarınca, ulusal hukuk 

sistemlerinde tanınması gereken güvenceler şu konulara 

ilişkindir: 

 Yasal ve dürüst yollarla toplama ve işleme ilkesi; 

 Verilerin doğruluğu ilkesi; 

 Amacın belirliliği ilkesi; 

 İlgili kişinin erişimi ilkesi; 

 Ayrımcılık yapmama ilkesi; 

 Veri güvenliği ilkesi; 

 Denetim ve yaptırım; 

 Verilerin sınır ötesi akışı [5]. 

 

3) Avrupa Konseyi 

4 Kasım 1950’de Konsey tarafından kabul edilen Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi, kişisel verilerin korunması ile ilgili 

doğrudan düzenlemeler içermemesine rağmen “Özel ve aile 

hayatına saygı hakkı” başlıklı 8. maddesinde bu konu ile ilgili 

olarak hükümler yer almaktadır[3]. Avrupa’da kişisel verilerin 

korunması ile ilgili olarak karşımıza çıkan ilk gelişme 28 Ocak 

1981 tarihli 108 sayılı “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 

Tutulması Sırasında İnsanın Korunmasına İlişkin 

Sözleşme”dir. Bu sözleşme sadece otomatik olarak işlenen 

veriler için güvence vermiştir. Sözleşmede öngörülen temek 

ilkeler şunlardır: 

 Verilerin meşru ve yasal yoldan elde edilmesi, belirli 

amaçla kullanılması; 

 Uygun ve güncel olması gibi belirli niteliğinin 

bulunması; 

 Hassas kişisel verilerin daha özel koruma altına 

alınması; 

 Verilerin güvenliğinin sağlanması; 

 İlgili kişinin verilere ulaşma, verilerin düzeltilmesi 

veya silinmesini isteme hakkı[12]. 

 

4) Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği veri koruma modelinin en önemli farklılığı 

“zorlayıcılığı”dır. Birlik üyesi devletlerin hepsinde kişisel 

verilerin korunmasını teminat altına alan kuralların 

uygulanmasını gözeten ve sağlayan birimler bulunmaktadır[5]. 

24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/EC sayılı, “Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin 

Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 

Direktifi” kişisel verilerin korunması konusunda çıkarılan en 

etkili düzenlemedir[13]. Bu direktifin en önemli 

özelliklerinden birisi sadece otomatik olarak işlenen verilerin 

değil elle işlenen verilerin de güvence altına alınmış olmasıdır.  

 

5) Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği 

Örgütün kabul ettiği “APEC Özel Yaşamın Gizliliği 

Çerçeve Belgesi” ise, APEC ülkesi ülkelerinin kişisel verilerin 

korunmasına yönelik kendi yaklaşımlarını göstermektedir[5]. 

 

B. Türkiye’deki Durum 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler, ülkemizde 

de yakından takip edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun 

araştırmasına göre; nüfusun 16-74 arasındaki kesiminin 

bilgisayar kullanım oranı 2013 yılında %49,9 iken bu oran 

2014 yılında %53,5’ e çıkmıştır[14]. Aynı araştırmaya göre ise 

internet kullanım oranı 2013 yılında %48,9 ilken 2014 yılında 

%53,8 seviyesine çıkmıştır. Bu sonuçlara göre ülkemizdeki 

her iki insandan birisi bilgisayar kullanmakta aynı zamanda 

internet erişim oranı da bilgisayar kullanım oranı ile doğru 

orantılı artış göstermektedir. Ama bu teknolojilerin 

kullanımının artması bunların kullanımı ile ortaya yeni 

sorunlar çıkartmıştır. Bu sorunların en başında kullanıcıların 

kendileri ile ilgili bilgileri paylaşması ve bu paylaşım sonucu 

ortaya çıkan bu verileri koruma ihtiyacıdır. Uluslararası 

alandaki bu konu ile ilgili düzenlemeler bir önceki bölümde 

anlatılmıştır. 

 

Türkiye, teknolojik gelişmeleri çok yakından takip 

etmesine rağmen, kişisel veri olarak adlandırılan unsurların 

korunması alanındaki düzenlemeler konusunda maalesef diğer 

ülkelerin özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde 
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kalmıştır. Henüz bu konuyla ilgili herhangi bir özel yasal 

düzenleme bulunmamaktadır. Kişisel verilerin korunmasına 

yönelik özel bir yasal düzenleme bulunmadığı için 28 Ocak 

1981 tarihinde Türkiye tarafından imzalanan Avrupa 

Komisyonu Veri Koruma sözleşmesinin onaylama işlemi hala 

tamamlanamamıştır. Kişisel verilerin korunmasına yönelik 

özel bir yasal düzenleme olmamasına rağmen Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasanın 20. maddesine 2010 referandumu ile 

bu konuda bir hüküm eklenmiştir[15]. 

 

26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da 

bununla ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. İlgili kanunun 

135. maddesinin 1. fıkrası ile kişisel verileri, hukuka aykırı 

olarak kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası 

verilecektir. Yine Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinin 1. 

fıkrasında ise  “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir 

başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde hüküm 

bulunmaktadır. Aynı kanunun 137.maddesi ise tutulan verileri 

belli süre içerisinde yok etmeyen kişileri cezalandırmaktadır. 

Maddelerden de anlaşılacağı üzere kişisel verilerin hukuk 

kuralları çerçevesinde toplanması, kullanılması ve yok 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Elektronik Haberleşme 

Kanunu ile de kişisel veriler güvence altına alınmaya 

çalışılmıştır.  Bunun yanı sıra özel hukuk, idare hukuku gibi 

alanlarda da bu konuda çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

IV. BİLİŞİM UYGULAMALARINDA VERİ PAYLAŞIMI 

Günümüzde bilişim uygulamaları hızlı bir gelişme süreci 

göstererek hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri haline 

gelmiştir. Kimi zaman alışveriş sitesi gibi uygulamalar 

ihtiyaçlarımızı karşılarken kimi zaman da Facebook, Twitter 

gibi sosyal ağlar eğlenceli zaman geçirmemizi sağlamaktadır. 

Sundukları bu hizmetlerin yanında, bilişim uygulamaları 

kişisel verilerin gizliliği ile ilgili sakıncalar 

oluşturabilmektedirler. Kullanıcılara ait verilerin toplanması, 

işlenmesi ve iletilmesi Şekil 2’de gösterildiği gibi 2 aşamada 

ele alınabilir. İlk aşama kullanıcı ile bilişim hizmetlerini 

sağlayan kurum arasında olup, bu aşamada kullanıcının 

kendisine ait veriler kurum tarafından toplanmakta, işlenmekte 

ve iletilmektedir[16]. Bilişim hizmeti sağlayan kurum bir 

alışveriş sitesi olacağı gibi kullanıcıları film ve kitaplar 

hakkında yorumlarını paylaştığı sanat ve edebiyat içerikli bir 

site de olabilir. Arkadaşlar arasında kişisel ve sosyal 

paylaşımlara ve sosyal ağlar oluşturmaya imkan sağlayan 

sosyal ağ siteleri de bilişim hizmeti sağlayan kurumlara örnek 

olarak düşünülebilir. Bunun yanı sıra günümüzde devletler de 

çeşitli hizmetlerini vatandaşlarına internet üzerinden sunmakta 

ve bu noktada onları da bilişim hizmeti sunan kurum olarak 

düşünebiliriz. 2’de kullanıcı-kurum veri paylaşımı dikey 

oklarla gösterilmektedir ve genelde kullanıcılar kişisel profil 

bilgilerini, çevrimiçi işlemlerin gerek duyduğu bilgileri girip 

kurumun veri tabanına gönderirler. Diğer aşamada ise bilişim 

hizmeti veren kurumlar kendi aralarında kullanıcıların 

verilerini paylaşma durumunda kalmaktadırlar[17]. Şekil 2’de 

yatay okla gösterilen bu paylaşım modeline kurumlar veri 

işleme süreçlerinde ihtiyaç duyabilirler. Bu bölümde bu veri 

paylaşım aşamaları farklı alt başlıklar altında ele alınacaktır. 

 

 
Şekil 2. Kişisel verilerin paylaşım aşamaları 

A. Kullanıcı – Kurum Veri Paylaşımı 

Çoğu bilişim uygulamasının kullanımında karşımıza ilk 

olarak, üyelik işlemi olarak adlandırılan kullanıcıdan zorunlu 

olarak demografik bilgiler, adres bilgileri gibi bazı hassas 

verilerin alındığı adım çıkmaktadır. Bu hassas verilerin en 

başında ise kimlik numarası olarak adlandırılan ve bu numara 

kullanılarak kişi ile ilgili olarak her türlü bilginin rahatlıkla 

elde edilebildiği veri gelmektedir. Bu gibi hassas verilerin 

alındığı bu adımda, karşımıza bu verileri elde etmeye yönelik 

saldırılar çıkmaktadır. Bu saldırıların en başında sosyal 

mühendislik olarak adlandırılan ve insanlardan istediklerini 

öğrenme sanatı ve bilimi olarak tanımlanan saldırı yöntemi 

gelmektedir. Burada amaç sisteme izinsiz girerek kullanıcı ile 

ilgili hassas bilgileri elde etmektir.  

 

Kullanıcı üyelik işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı 

kullanmaya başlamaktadır. Bu aşamada kullanıcı; tavsiyede, 

yorumda, beğenide bulunarak sistem tarafından kendisine ait 

verilerin toplanmasına isteyerek ya da istemeyerek izin 

vermektedir. Bunun yanı sıra kullanıcının hangi sayfalarda ne 

kadar süre harcadığı, hangi zaman dilimlerinde sisteme giriş 

yaptığı gibi bilgiler de sistem tarafından tutulmakta ve 

saklanmaktadır. Bu gibi veriler kullanılarak kullanıcının 

profili rahatlıkla oluşturulmakta ve kullanıcıya yönelik veriler 

işlenmektedir.  Kimi bilişim uygulamalarının üyelik 

sözleşmelerinde, kullanıcılardan bu gibi verilerin 

toplanacağına ve kullanılacağına dair bilgiler bulunmasına 

rağmen, çoğu bilişim uygulamalarının üyelik sözleşmesinde 

kullanıcılardan bu gibi verilerin toplanacağına ve 

kullanılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu 

durum da ortaya hukuka aykırı bir şekilde kullanıcılara ait 

verilerin toplanması ve kullanılması problemine sebep 

olmaktadır. 

 

Bilgisayar bilimleri alanında kullanıcıların veri 

hassasiyetlerine yönelik olarak kriptografik [18], rassal bozma 

[16] ve anonimleştirme[19] teknikleri kullanılarak çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Yakut ve Polat [16] çalışmalarında 

rassal bozma tekniğini kullanan sabit zamanlı ortak filtreleme 

algoritması ile kullanıcı gizliliğini koruyarak tahmin ve 

tavsiye gibi temel ortak filtreleme servislerini yerine getirecek 

bir yöntem önermişlerdir. Pinkas [18] veri madenciliğindeki 
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güvenli dağıtık hesaplama ve bunların uygulamalarını 

kriptografik tekniklere dayalı olarak gerçekleştirmiştir. 

Sweeney [19] ise çalışmasında k-anonimlik kavramını ortaya 

atmış ve veride bir etiketin en az k tane varlığa karşılık 

gelecek şekilde anonimleştirecek şekilde kullanıcı verilerinin 

gizliliğini sağlayacak yöntemi önermiştir. Akademik 

çalışmaların yanısıra günlük internet kullanımında kişisel 

verileri korumaya yönelik ağ teknolojilerinin kullanımı 

yaygınlaşmıştır. Bu teknolojilere örnek olarak The Onion 

Router (TOR), Virtual Private Network (VPN), proxy 

sunucuları verilebilir. Kişisel verilerin korunması TOR 

teknolojisinde iletişim seri sanal bir çok tünel üzerinden 

gerçekleştirilerek, VPN’de ise internet üzerinden sanal özel ağ 

denilen ağlara şifreli bir bağlantı kurularak sağlanmaktadır. 

Anonimliği sağlama amacıyla kullanılan Proxy sunucular 

sayesinde ise kullanıcı bir ağa doğrudan bağlanmak yerine ara 

sunucular üzerinden bağlanarak kimliğini gizleyebilmektedir. 

 

İnternet üzerinden yapılan iletişimde kişisel veriye yönelik 

risklerden biri de sosyal medya aracılığı ile kişiler arasında 

yapılan haberleşmede ortaya çıkmaktadır. Aslında, teknik 

olarak kullanıcı-kurum ile veri paylaşmaktadır ancak bu 

sitelerin yapısı kullanıcı-kullanıcı paylaşımları da beraberinde 

getirmektedir. Bu şekilde yapılan haberleşmede kullanıcılar 

kendileri ile ilgili kişisel verileri rahatça paylaşmaktadırlar. 

Özellikle bu ortamlarda paylaşılan hassas kişisel veriler 

önemli bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadırlar. Bu sorunların başında sahtekarlık, dolandırıcılık 

gibi tehlikelere maruz kalma gelmektedir. Bu gibi sorunların 

ortaya çıkmasını önleyebilmek ve daha aza indirmek için 

kullanıcıların verilerini, özellikle hassas kişisel verilerini 

sosyal medya aracılığı ile paylaşıp paylaşmama ve ne kadarını 

nasıl paylaşacakları konusunda bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

Ayrıca, kişi ile kurum arasında haberleşme esnasında 

üçüncü partilerce kişisel verileri açığa çıkarmaya yönelik 

saldırılar da olasıdır. Bunların başında sanal alışveriş 

uygulamalarında kredi kartı bilgisinin paylaşılması sırasındaki 

olası güvenlik açıklarıdır. Özellikle kullanıcıların çevrimiçi 

alışveriş yaparken alışveriş sitesinin geçerli SSL 

sertifikasyonu olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. SSL 

sertifikasyonu sayesinde kredi kartı bilgileri gibi hassas veriler 

gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece 

doğru alıcı tarafından şifre çözümlenebilir. SSL sertifikasında 

40 bit ve 128 bit gibi şifreleme yöntemi bulunmaktadır. 

Genellikle sanal alışveriş uygulamalarında anahtar uzunluğu 

128 bit şifreleme yöntemi kullanılmakta ve kullanılan bu 

yöntem ile şifrelenen verilerin üçüncü şahıslarca elde edilmesi 

büyük bir maliyet ve zaman gerektirmektedir. Kredi kartı 

bilgilerini elde etmeye yönelik diğer bir saldırı çeşidiyse 

oltalama (phishing) saldırısıdır. Oltalama saldırıları internet 

üzerinde en çok kullanılan saldırılardan bir tanesi olup bu 

saldırı yöntemi ile bankalardan gelmiş gibi gösterilen e-

postalar ile kişilere ait kredi kartı, banka hesap bilgileri elde 

edilmektedir. Bunun yanı sıra tuş kaydedici (keylogger) 

yazılımlar kullanılarak da kişilere ait bilgiler elde 

edilmektedir. Bu yöntemde klavye tuş girdilerini kayıt eden 

casus yazılımlar kullanılarak kullanıcının klavye ile girmiş 

olduğu hassas veriler kayıt altına alınmaktadır. Bu gibi 

saldırılara önlem olarak ise sanal klavye ve 3D güvenlik 

yöntemleri kullanılmaktadır.  

B. Kurum – Kurum Veri Paylaşımı 

Bilişim uygulamalarını geliştiren firmalar, kullanıcılara 

sunulan hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini 

artırabilmek, veriler üzerinden maddi ve manevi kazançlar 

elde edebilmek için müşteri bilgilerini başka firmalarla 

paylaşma yoluna gidebilmektedirler. FACEBOOK kullanıcı 

sözleşmesinde kullanıcılarının verilerinin başka kurumlarla 

paylaşılabileceği açık bir şekilde görülmektedir[20]. Kimi 

zaman bu durum üyelik sözleşmelerinde kullanıcılar 

bilgilendirilmek suretiyle yapılsa da kimi zaman kullanıcıların 

bilgisi dışında gerçekleştirilmesi olasıdır. Yukarıda da 

belirtildiği üzere kişisel verilerin diğer kurumlar ile 

paylaşılması ancak kişinin rızasının olması ile mümkündür.  

Bunun yanı sıra bu verilerin paylaşılması kimi zaman hukukun 

zorunlu kıldığı hallerde de mümkün olabilir. Bunun 

haricindeki kişisel verilerin paylaşılması işlemleri hukuka 

aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır.  

 

Kurumlar arası paylaşılmış veri üzerinden veri madenciliği 

yöntemleri akademik olarak çok sayıda makalede ele alınmış 

ve çok sayıda teknik önerilmiştir[17, 21]. Örneğin, öneri 

sistemleri ile ilgili Memiş ve Yakut’un gerçekleştirdiği 

çalışmada [17], kullanıcıya yapılacak olan önerinin kalitesini 

arttırabilmek amacıyla kullanıcı verilerinin aynı sektörde 

faaliyet gösteren iki şirket arasında paylaşılması yoluna 

gidilmektedir. Bu çalışmanın çıkış noktası ise bilişim hizmeti 

olarak öneri servisi sağlayan şirketlerin elinde gerçek 

kullanıcılara ait yeterli verinin bulunmamasıdır. Yazarlar bu 

çalışmada[17] bu yetersiz veri problemine yönelik olarak 

gizlilik korumalı öneri üretme yöntemi geliştirmişlerdir. 

Vaidya ve Clifton ise çalışmalarında [21] k-means kümeleme 

algoritmasının veri sahibi organizasyonların verilerini 

paylaşımlı bir şekilde girdi olarak kullanarak ve bu esnada 

gizlilik koruyarak nasıl gerçekleştirileceğini tartışmışlardır ve 

bu problemi çözümüne yönelik kriptografik tekniklerin yoğun 

olarak kullanıldığı organizasyonlar protokol 

 

Kurumlar arasında veri paylaşımı konusunda İspanya’da 

önemli bir olay yaşanmıştır. Bu olayda; İspanya’da bir 

Peugeot satıcısı firmanın, müşteri bilgilerini yine İspanya’da 

bulunan başka bir Peugeot satıcısı firmaya aktarması İspanya 

Veri Koruma Otoritesi tarafından değerlendirilmiştir. 

Müşterilerinin verilerinin yine aynı gruptaki başka bir satıcı 

firmaya aktarılabileceğine ilişkin genel ifadelerle bilgilendiren 

firmanın bu eylemini Veri Koruma Otoritesi yetersiz 

bulmuştur[5]. Yukarıdaki örnek olay 2 açıdan önemlidir. 

Birincisi, kişilere verilerin paylaşılacağına dair 

bilgilendirmenin genel ifadelerle değil açık bir şekilde 

yapılması istenmektedir. Diğer bir durum ise açık 

bilgilendirmenin sadece farklı firmalar arasındaki veri 

paylaşımında değil, aynı grup içerisindeki firmalarda da bu 

şekilde bir bilgilendirmenin gerekliliğidir. 
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V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özellikle, 20.yüzyılda kişisel veri kavramının ve bu 

verilerin korunması ihtiyacının ortaya çıkması beraberinde 

birtakım hukuki ve teknik yaklaşımları getirmiştir. Bu 

yaklaşımların yanı sıra bireylerin de kişisel verilerin 

korunması konusunda bilinçlendirilmesi de ayrı bir önem 

taşımaktadır. Tablo I’de bu yaklaşımlar, kullandıkları 

yöntemler ve getirileri özetlenmiştir. Kişisel verilerin 

korunmasına yönelik olarak artan ihtiyaçlar uluslararası 

camiada ve ülkemizde çeşitli hukuki düzenlemelere zemin 

hazırlamaktadır. Bir taraftan yasal düzenlemeler ile güvence 

altına alınan veriler, bilgisayar bilimleri alanındaki farklı 

gizlilik korumalı çözümlemeler ile de koruma altına alınmıştır. 

Ayrıca, uygulama alanında çok yaygın olmasa da gizlilik 

korumalı veri toplama, işleme ve paylaşma teknikleri veri 

korumaya yönelik farklı çözümler sunmaktadır. Artan ve 

değişen veri koruma ihtiyaçları ile birlikte bu çözümler 

mühendislik ve bilgi işleme alanındaki yerini alacaktır. 

 

TABLO I. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASINA YÖNELIK YAKLAŞIMLAR 

Kapsam Yöntemler Getiriler 

Hukuki 
Yaklaşımlar 

 

 Uluslararası 

Düzenlemeler 

 Anayasal 

Düzenlemeler 

 İlgili yasal 
düzenlemeler 

Kişisel verilerin korunmasına 

yönelik uluslararası düzenlemeler, 
anayasalar ve ilgili yasa, 

yönetmelik gibi hukuki 

düzenlemeler ile kişisel veriler 
yasal yollarla korunma altına 

alınmaktadır. 

Teknik 
Yaklaşımlar 

 

 Şifreleme 
algoritmaları 

 Rassal Bozma 
Teknikleri 

 Anonimleştirme 

Teknikleri 

 Ağ Teknolojileri 

Gelişen bilgisayar bilimleri 

yaklaşımları kişisel veriyi 
koruyarak veri toplama, işleme ve 

iletim imkanı sağlamaktadır.  

Bilinçlendirme 

Yaklaşımları 

 Eğitim ve 
Seminerler 

 Kitle İletişim 

Araçları 

 Sosyal Medya 

 

Kişisel verilerin korunmasına 

yönelik hukuki ve teknik 
yaklaşımlar konularında bireyleri 

bilinçlendirme gereklidir. Bu 
sayede verilerin paylaşılmadan 

önce ve sonra; ve herhangi bir 

hukuk dışı durum halinde hangi 
hukuki yöntemler ve tekniklerin 

kullanılacağı konusunda 

farkındalık oluşturulabilir. 

 
Bilişim uygulamalarında kişisel verilerin korunmasına 

yönelik olarak bir diğer yaklaşım ise bireylerin bu konuda 

bilinçlendirilmesidir. Gerek resmi makamlar, gerekse de 

bilişim hizmeti sunan kuruluşlar bu konuda yapmış oldukları 

yüz yüze eğitim ve seminer çalışmaları, kitle iletişim araçları 

üzerinden yayınladıkları tanıtım videoları, kamu spotları ve 

aynı zamanda dağıttıkları afiş, broşür gibi araçlar ile toplumsal 

bilinci arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Ayrıca 

bu kuruluşlar sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanarak 

kullanıcıları sosyal medya üzerinden de bilinçlendirme 

çalışmaları yürütmektedirler. Örneğin, ülkemiz Emniyet Genel 

Müdürlüğü sosyal mühendislik ve oltalama tehditlerine önlem 

olarak kısa mesaj göndererek vatandaşları bilgilendirmektedir. 

Teknik ve bilinçlendirme yaklaşımları ile güvence altına 

alınan kişisel verilerin korunmasının bir başka faydası da 

mahkemelerin iş yükünü azaltacak olmasıdır. Yine kişisel 

verilerin korunmasına yönelik olan bu yaklaşımlar bireyler 

nezdinde yaşanan ve yaşanacak olan mağduriyetleri 

azaltacaktır.  
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Özet - Adli Konuşmacı tanıma incelemelerinde; asılsız 

ihbarlar, terör, kaçakçılık, tehdit, dolandırıcılık ve benzeri 
olaylara konu olmuş ses kayıtları, konuşmacıları tarafından 
değiştirilmeye çalışılmaları nedeniyle adli ses incelemelerine 
konu olmaktadırlar.  Suça konu olan ve değiştirilmeye 
çalışılan konuşma seslerinin asıl sahibinin kim olduğu, itham 
edilen konuşmacıya ait olup olmadığı veya değiştirilerek ses 
sahteciliği yöntemleri ile oluşturulup oluşturulmadığı gibi 
problemler incelemelerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine 
etki etmektedir. Bu çalışmada 10 erkek konuşmacıya ait 
değiştirilmek suretiyle ses sahteciliği yapılmış kayıtlar 
üzerinde ve yine aynı konuşmacılara ait 20 orijinal ses kaydı 
olmak üzere toplam 30 kayıt üzerinde analizler yapılmıştır. 
Her konuşmacı için ayrı ayrı seçilmiş /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/ 
ve /ü/ fonemlerini kapsayan ve yine her bir fonem için 
seçilmiş en az 5 sözce üzerinde inceleme yapılmıştır. 
Çalışmada F1, F2, F3 ve F4 formant frekans değerleri 
üzerinde oluşabilecek farklılıklar ve benzerlikler ortaya 
konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ses sahteciliği 
yöntemlerinin nasıl yapıldığı ortaya konulmuş erkek 
konuşmacılara yönelik formant değerlerine ait tablolar 
oluşturulmuştur. Bu tablolar üzerinden değiştirilmeye 
çalışılan ses ile orijinal ses arasındaki farklılıklar ve 
benzerlikler ortaya konulmuştur. Yine konuşmacılara ait 
sahtecilik yapılarak oluşturulmuş ses ile orijinal ses, otomatik 
konuşmacı tanıma sistemi “VoiceNET” ile karşılaştırılmaları 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar bulgular bölümünde 
sunulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, Adli Konuşmacı 
Tanıma İncelemelerinde kullanılmak üzere ses sahteciliği 
yöntemleriyle oluşturulmuş ses kayıtlarının 
parametrelerinde, ne tür değişiklikler meydana geldiği ve 
konuşmacıların hangi tür yöntemlerle ses sahteciliği 
yaptıkları ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler - Konuşmacı Tanıma, Ses Kaydı, Ses 
Sahteciliği, Formant Analizi. 

 Abstract - At forensic speaker identification analyses, it 
can be examination request that the voice records about 
untrue denunciation for the reason that generally terror, 
smuggling, threatening, fraud ect. speakers try to change 
their voices. Voice records related with crime charged by 
their speaker and criminals try to change their voices while 
they are speaking about illegal issues. These voice records 
can be an examination subject for the forensic speaker 
identification analyses. Determining the original speaker can 
be a problem for the voice analysis expert. At this study 
changed voice records of 10 men compared with 20 original 
voice records same people. Totally 30 records are analysed 
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For each  of the speakers /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/ and /ü/ 
phonems and 5 words for each phonem are analysed. 
Similarities and differences for F1,F1,F3 and F4 formant 
values are evaluated. According to evaluation results it has 
been proved that how voice forgery is made and formant 
values for men are presented in a table.  Similarities and 
differences for the original voice and changed voice are 
presented at the table and also original voices and changed 
voices  are compered by VoiceNet  Automatic Speaker 
Identification System, scores are presented at the findings 
chapter.  At the result of  the analyses it is presented that 
which parameters change by which methods criminals use 
for voice forgery. 

Keywords: Speaker identification, Voice Record, Voice 
Forgery, Formant Analysis. 

I. GİRİŞ 

Ses ve konuşmacı tanıma incelemeleri, bütün işlevsel 
ve görsel duyuların kullanıldığı çok yönlü bir analizdir [1]. 
Başka bir ifade ile adli konuşmacı tanıma (AKT) 
incelemesi, işitsel ve görsel duyuların kullanıldığı 
disiplinler arası bir analiz türüdür. Üretilen söylemler, 
iletilen mesaj haricinde sahibine ait birçok bilgiyi de 
içermektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak kişinin kim 
olduğu, fiziki ve psikolojik durumunun (hasta, yorgun, 
stresli, heyecanlı, korku, ağlamaklı... vb.) ne olduğu 
hakkında bir değerlendirme yapılabilmektedir. 

 Bu durumu günlük yaşantımızda sık sık tecrübe 
edebilmekteyiz. Çoğunlukla, kendilerini görmeden birçok 
arkadaş ve yakınımızı seslerinden ayırt eder ve tanırız. 
Hatta konuşmacının ilk bir iki sözcesinden kim olduğunu, 
konuşmanın ilerleyen safhalarında ise kişinin bulunduğu 
ruh halinin nasıl olduğu hakkında yorum bile yapılabiliriz. 
İnsan beyni bunu istemimiz veya kontrolümüz dışında 
otomatik olarak yapmaktadır [2]. Günlük hayatta 
konuşmasını dinleyerek, konuşan kişiyi tanımanın 
mümkün olup olmadığı sorulduğunda, çoğumuz bunun 
mümkün olacağını koşulsuz olarak söyleyebiliriz. İnsan 
doğasında bulunan üstün bir yetenek ile karşılaştığı 
kişilerin morfolojik özelliklerden faydalanarak yüz tanıma 
işlemini yapabildiği gibi söylemlerden elde ettiği işitsel 
parametrelerden de faydalanarak konuşmaların ve 
söylemlerin sahibini ayırt edebilir [3].  

Ancak bu ayırt etme yeteneği adli olayların 
aydınlatılmasında yeterli değildir. Konuşan kişinin 

Adli Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde Ses 
Sahteciliği 
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kimliği, suç muhakemesi konusu ise durum mutlaka farklı 
olacaktır. Mağdur, failin sesini duymuş ama kendisini 
görmemiş olabilir ve sesin daha önceden tanıdığı bir kişiye 
ait olduğunu iddia edebilir. Ya da konuşmacısı bilinmeyen 
bir ses kaydının, şüphelinin sesi ile karşılaştırılması 
istenebilir. Bu koşullarda güvenilir ve bilimsel sonuçlara 
ulaşmak için AKT incelemesi yapılması gerekmektedir 
[2]. 

Konuşmacı tanıma incelemeleri kapsamında 
karşılaşılan durumlardan biri de ses değiştirme (ses 
sahteciliği) 156, 155 ve 112 gibi ihbar hatlarına yapılan 
asılsız ihbarlar ya da tehdit veya şantaj söylemlerinin konu 
olduğu ses kayıtlarıdır. Konuşmacılar kimliklerini 
gizlemek amacıyla farklı şekillerdeki ses sahteciliği 
yöntemlerini kullanabilirler. Bu yöntemlere örnek vermek 
gerekirse ses genliğini artırarak gırtlaktan konuşma, ses 
tonunu inceltmek (tizleştirmek) suretiyle konuşma ve 
burnunu kapatarak konuşma gibi yöntemler 
kullanılmaktadır [4]. Konuşmacıların söylemlerini 
değiştirme çabaları, özellikle ses genliği, rengi (tını), ezgi, 
ton, konuşma hızı ve şive gibi işitsel parametreleri 
etkilemektedir. Ancak ses değiştirmek ya da taklit etmek  
(ses sahteciliği) çok yorucu bir işlemdir. Kısa süreli 
konuşmalarda yapılan ses sahteciliğinin uzun süreli 
konuşmalarda devam ettirilmesi çok zordur. Çoğunlukla 
sesin renginde, ezgisinde ve vurgusunda dalgalanmalar 
olur ve orijinal sesle ilgili çeşitli izler bırakır. Konuşmacı 
sesini değiştirme çabası içerisinde nefes kontrolü ve 
sözcelerin net üretilmesine yönelik bir çok sıkıntı ile karşı 
karşıya kalır. Bu nedenlerle mukayese amaçlı 
şüphelilerden elde edilen ses kayıtları en aza 10 dakika 
süreli olarak, serbest ve metne dayalı olmak üzere iki 
bölüm halinde elde edilmelidir.   

Ses sahteciliğinde, teknolojik gelişmelerle birlikte 
konuşmacılara ait söylemleri değiştiren bir çok yazılım 
ortaya çıkmıştır. Bu tür yazılımlar konuşma seslerinde 
genellikle mekanik bir ses etkisi oluşturmaktadır. Bu 
yöntemle elde edilmiş ses kayıtlarının gerçek sahiplerinin 
konuşmacı tanıma yöntemleri ile tespit edilebilmesi çok 
zordur. Ancak incelenen söylemlerin mekanik bir ses 
olduğu ve bu nedenle sahte ses olarak üretilmiş olabileceği 
yönünde kanaat ortaya konulabilir. 

AKT incelemelerinde çeşitli ölçümler kullanarak 
değerlendirmeler yapan otomatik ve yarı otomatik 
yazılımlar bu günlerde piyasada mevcuttur. Yüksek 
doğrulukla ölçüm yapabilen bu tip yazılımların önündeki 
en büyük engel ise sesin kalitesidir. Ayrıca yazılımlar elde 
ettiği verileri kıymetlendirerek karşılaştırdığı ses topluluğu 
içerisinden konuşmacının şüpheliye ne kadar benzediği 
hakkında bir olasılık da üretebilmektedir. Söz konusu 
yazılımlar soruşturma veya istihbarat elde etme gibi 
amaçlar için yarar sağlamaktadır. Ancak, konu mahkeme 
önünde bir delil ise mutlak değerlendirmenin uzman 
tarafından yapılması gerektiği ve bu tür yazılımların 
uzmana karar verme sürecinde yardımcı bir araç olacağı 
unutulmamalıdır. 

AKT, farklı iki kayıtta yer alan konuşmacı seslerinin 
birbiriyle mukayesesine denir. Adli konuşmacı tanıma 
incelemelerinde suç muhakemesine konu olan kayda 
inceleme konusu (suç konusu) kayıt, karşılaştırma 
yapılmak üzere elde edilen kayda ise mukayese ses kaydı 
denilmektedir.  

Ses, kendisine has bir takım ayırıcı özellikler 
taşımaktadır. Bu ayırıcı özellikler, hem birlikte hem de 
ayrı ayrı etkinlik gösteren bir dizi konuşma ses 
eylemlerinden oluşmaktadır [5]. Bu ses eylemleri AKT 
incelemelerinin temel parametrelerini oluşturur ve 
analizler işitsel ve görsel olarak iki ana başlık altında 
yapılır. İşitsel incelemede, konuşmacıya ait konuşma 
kalitesi, şive-ağız, konuşma hızı, konuşma bozuklukları, 
konuşma şekli ile ezgi, odak, vurgu, süre, ton gibi dilsel 
öğeler değerlendirilir. Görsel incelemede ise genel olarak 
ses örnekleri içerisindeki frekans bilgileri (temel frekans, 
formant frekansları F1, F2, F3, F4 ve formant bant 
genişliği) değerlendirilir. Otomatik ve yarı otomatik 
yazılımlar görsel incelemeler içerisinde kullanılır. 

Ses inceleme uzmanı işitsel ve görsel analizlerden 
oluşan inceleme süreci içerisinde işitsel olarak elde ettiği 
benzerlik veya farklılıkları görsel olarak da değerlendirir. 
İşitsel ve görsel analizler birbirlerini tamamlayıcı nitelikte 
olup bu iki analiz bir arada kullanılır. Ancak ses örneğinin 
kalitesi (sinyal/gürültü oranı) düşük olduğu durumlarda 
görsel analizden elde edilecek parametrelerden bir kısmı 
inceleme için yeterli olmayabilir. (Örneğin; F4 formant 
değeri oluşmayabilir.) Bu gibi durumlarda uzman işitsel 
parametrelerden elde edeceği bilgilerle düşükte olsa bir 
kanaate ulaşabilir. 

AKT incelemeleri işitsel ve görsel olmak üzere temel 
iki analiz yöntemiyle gerçekleştirilir. 

A. İşitsel İnceleme 

Hiçbir yazı dizgesi, konuşma dilindeki ton yüksekliğini 
ve vurgunun anlam taşıyan değişimlerini yansıtmaz [6]. 
Konuşmacılara ait söylemler, metinlerden farklı olarak 
analizler sonucunda tespit edilebilecek bir takım 
parametreler barındırır [3]. İşitsel incelemeler; 
konuşmacıya ait ses örneklerinden elde edilen 
parametrelerin ayırt edilmesi ve insan sesinin oluşumunda 
(ses tellerinin yapısı, ses organları, ağız ve çene yapısı vb.) 
meydana gelen olgulara yönelik detayları kapsar. Bu 
genellikle diksiyon, konuşma şekli, tonlama, konuşma 
bozuklukları, şive, tını, konuşma hızı… gibi söyleyiş 
özelliklerine yöneliktir. Bu özelliklerin yanında 
konuşmacıya ait ses rengi ile birlikte nesnel özellikler de 
karşılaştırılmalıdır. Bunlar ses ve konuşma kalitesi, 
parçalar üstü sesbirimler, diyalekt, psikolojik kaynaklı 
anlık konuşma bozuklukları, edinimden ya da patolojik bir 
sebepten dolayı kaynaklanan artikülasyon bozuklukları,  
nefes kullanım gibi özelliklerinin de karşılaştırılması 
gereklidir [7]. Dolayısıyla ses inceleme uzmanının, işitsel 
analiz yapabilmesi için farklı disiplin alanlarının 
konularını kapsayan bir eğitim alması gerekir. Ayrıca ses 
inceleme uzmanının yapmış olduğu her inceleme kendisi 
için yeni bir tecrübedir.  

Örneğin, ses tonu fısıldar gibi çıkabilir veya yoğun bir 
şekilde genizden gelebilir. Ya da iki ayrı kayıt, şive 
açısından büyük farklılık gösterebilir. Bu durumda her ne 
kadar konuşmacının her iki şiveyi de konuşabilmesi 
ihtimali mevcut olsa da, iki farklı konuşmacıdan söz 
edilebilir. Aslında bir konuşmacının birbirinden çok farklı 
olan iki farklı şiveyi kullanabilmesi olağan bir durum 
değildir. Bu nedenle, konuşmaların aynı kişi tarafından 
yapıldığına yönelik güçlü nedenler olmalıdır. Daha da 
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önemlisi şivesini değiştiren konuşmacının değişikliğe 
devamlı hâkim olmasındaki güçlüktür.  

Adli incelemeler haricinde günlük hayatta normal bir 
konuşmanın kime ait olduğu sorulduğunda ses kaydının 
bir kez dinletilmesinin ardından, çok büyük olasılıkla 
kaydı birkaç kez daha dinletilmesi istenecektir. Bu soruya 
adli bir olayın çözümüne yönelik olması halinde verilecek 
kararın önemi nedeniyle kaydın birçok kez dinlenmesi ve 
her seferinde farklı bir bulgunun tespit edilmesi söz 
konusudur. Çünkü insan belleği kayıt cihazı gibi 
çalışmamaktadır. Bilgiyi seçer ve bilgiyi işlenmiş ve 
kodlanmış bir şekilde saklar. Bu bilgilerin tümü istemli ve 
net olarak hatırlanamayabilir. Tıpkı, bir kelimeyi bilirsiniz, 
ancak çoğu zaman hatırlayamazsınız. Ya da yeni 
öğrendiğiniz kelimeleri hatırlamak için tekrar yapma ve 
kelimeyi zihnimizde bir obje ile bağlantılı hale getirme 
ihtiyacının hissedilmesi gibidir.  

Ses inceleme uzmanı da bir kaydı ele aldığında 
öncelikle sese ve konuşmacıya aşina olmak için birçok kez 
dinleyecektir. Konuşan kişinin profilinin, uzman zihninde 
canlanabilmesi için defalarca dinlenmesi gerekecektir. Bu 
yapılan işlemin normal dinlemeden farkı; uzmanın almış 
olduğu eğitimin ve tecrübelerinin ışığında, konuşmacıya 
ait işitsel parametreleri değerlendirmesidir. 

ASHA (American Speech-Language-Hearing 
Association) tarafından 1996’da bildirilen ortak 
açıklamaya göre merkezi işitsel işlemlemenin 
gerçekleşebilmesi için, işitsel sistemin bazı mekanizma ve 
fonksiyonları yerine getirebilmesi gereklidir. Bu işitsel 
mekanizmanın oluşması için gerekli olan fonksiyonlar 
şunlardır. Sesin geldiği yönü bulma, sesin yönüne göre 
kaynağını tespit etme. Sesler arasındaki farklılıkları tespit 
etme, benzer ve farklı sesleri ayırt etme. Seslerin süresini, 
tınısını, şiddetini ve sesler arasındaki aralıkları tanıma. 
Akustik uyaranın süresini işlemleme. Sinyalde gerçekleşen 
çok hızlı değişiklikleri algılama, hızla duyulup biten 
sinyaldeki sözel ve sözel olmayan seslerin süresini çok 
hızlı çözümleyip, seslerin ne olduğunu tespit etme. Her iki 
kulağa gelen farklı sesleri süre ayırt ederek tanımlama, 
seslerin işitiliş sırasına göre, süresinin çok kısa sürede 
çözümlenip, gelen sesin sırası ve kelime içindeki seslerin 
sırasını tespit etme. Devam eden sinyalden eksilen 
bölümleri tahmin etme. Geri plan gürültüden konuşma 
seslerini süzme. Konuşma seslerini gürültüden ayıklayıp 
sesleri eksiksiz işitme ve uyarıyı anlama ile ilgili 
fonksiyonlardır [8]. 

Yukarıda anlatılan işitsel işlemleme, ana dilde yer alan 
seslerin ayırt edilmesine, telaffuzdaki bazı ince detayların 
algılanmasına ve üretilmesine yönelik alınan uygun bir 
eğitimle pekiştirilir. Bu genellikle diksiyon gibi ses ve 
vurgu özelliklerine yöneliktir. Dolayısıyla ses inceleme 
uzmanının, telaffuzun hassas farklarının belirlenmesi ve 
değerlendirilmesinde önemli bir avantajı vardır.  

Bir konuşma içerisindeki söylemlerin anlaşılması, 
gelen akustik uyaranların kısa süre içerisinde veya ses 
değişimlerinin algılanması yoluyla olmaktadır. Farklı 
zamanlarda gelen, özellikle süresi kısa olan konuşma 
seslerinin işlemlenmesi sesleri ayırt etmek için önemlidir. 
Bu durum, konuşma seslerinin fonetik yapısının 
özelliklerinin kısa süre içinde tespit edilmesini gerektirir 
[8]. 

B. Görsel İnceleme 

Görsel incelemeler, ses izlerinin sayısal olarak 
gözlemlenmesini sağlar. Aslında ses mekanizmasının izi, 
derin ses gibi terimlerle işitsel olarak tarif edilebilir ancak 
bu izlerin ayrıntılı açıklaması sadece görsel inceleme ile 
mümkün olur.  Görsel inceleme başka bir değişle akustik 
inceleme, temel frekanslar, formant frekansları ve formant 
bant genişliği gibi bir dizi parametrenin ölçülmesine ve 
gözlemlenebilmesine olanak tanır. 

Konuşma esnasında ses yolunda oluşan anlık 
rezonans ve tınlamaların yoğunlaştığı bölümlere sesin 
formantları denir. Görsel incelemelerde, inceleme ve 
mukayese konusu kayıtlardan seçilen ses örneklerinin; 
formant bant genişliği, formant frekansları (F1, F2, F3, 
F4) ve perde (Temel) frekansları karşılaştırılır. 

Ses sinyalimiz geniş bir frekans bandına sahip 
olmasına rağmen, incelemelerde 100 Hz ile 3500 Hz’lik 
bir frekans aralığını kapsayan ilk üç veya dört formantı 
analiz etmek yeterlidir. Ses örneklerinin farklı 
frekanslardaki enerji potansiyelinin zamana göre 
değişiminin en iyi şekilde analiz edildiği formant değerleri 
F1, F2, F3 ve F4 formant değerleridir.  

Görsel incelemede ses örnekleri arasındaki 
karşılaştırma işlemi, birbirine benzer olarak seslendirilmiş 
sözcükler üzerinde yapılır. Örneğin; inceleme konusu 
kayıtlarda geçen “d-a-va” sözcesindeki /a/ sesi ile 
mukayese ses kaydında benzer şekilde seslendirilmiş “d-a-
vranış” sözcesindeki /a/ sesinin formant değerleri 
karşılaştırılmalıdır. Çünkü sesli harflerin seslem anında 
çene açısının durumu ve dilin pozisyonu her sesli harfte 
farklı olmaktadır. 

Sesin zaman ve frekans boyutlarındaki tayfsal 
görünümüne spektrogram denir. Spektrogramlar, zamana 
karşı frekanslar arasında enerji dağılımını gösteren grafik 
çizgilerdir. Sesin izi olarak da adlandırılan spektrogramlar, 
frekans, genlik ve formant frekansları gibi bir dizi 
parametrenin ölçülmesine, gözlemlenebilmesine ve 
akustik dalgaları en küçük birimleri ile incelenmesine 
olanak tanır. 

Spektrogramlar, günümüzde kullanılmaya devam 
etmektedir. Bu inceleme yönteminin en önemli özelliği 
belki de karşılaştırılacak ses örneklerinin hazırlanmasında 
pratik bir yöntem olmasıdır. İnceleme ve mukayese 
konusu ses örneklerine ait izler aynı anda görsel 
karşılaştırmaya tabi tutulabilir. Görsel bir teknik olan bu 
yöntemde, sesin zaman, frekans ve genlik 
karakteristiklerinin incelenmeleri yapılır. Karakteristik 
özellikler ünsüz, ünlü ve yarı ünlülerdeki bağımsız 
hareketlerde ya da birbirlerini etkilediği durumlardaki 
genel formant şekli, pozisyonu, perde periyotu, formant 
bant genişliği, ortalama frekans, formant enerji seviyesi ve 
diğer özellikleri içermektedir. 

Ağız boşluğunun biçimi, oluşumu, yutak bölgesinin üst 
kısımları ve ağızın çeşitli durumları sesin rengini veren 
etkenlerdendir [9]. İnsan sesi, kendisini oluşturan ses 
üretim organları ve bunların yapısına göre şekillenerek 
karakteristik özellikler kazanır. Bu özellikleri etkileyen 
unsurlar kişinin yaşı, gırtlak yapısı, yutak boşluğu, ağız ve 
çene yapısı, diş, dudak ve ses tellerinin yapısı, alkol ve 
sigara alışkanlığıdır. Örneğin; uzun boylu bir kişinin yutak 
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boşluğu büyük ve soluk borusu uzun olacaktır. Bu da ses 
karakteristiğini kısa ve küçük bir yapıya sahip bir insana 
nazaran farklı olmasını sağlayacaktır. Ses üretim yolunda 
olan bu boşlukların ses üretim anında kavite görevini 
görerek, sesin kavite şekli ve boyutuna göre rezonanslı 
olarak tınlamasına sebep olacaktır.  

İşitsel ve görsel analiz kombinasyonu, dünya genelinde 
yaygın olarak tercih edilmektedir. Bu kapsamda Avrupa 
Adli Bilimler Ağı Organizasyonu (ENFSI) bünyesinde 
faaliyet gösteren Adli Konuşma ve Ses Analiz Çalışma 
Grubunun (ENFSI-FSAAWG) yayımlamış olduğu adli 
konuşmacı tanıma için referans terimlerinde yer alan; 
metotlar, örneklerin analizi, karar ifadeleri, değerlendirme 
yöntemleri, uzman eğitimi ve kalite konu başlıklarına göre 
inceleme faaliyetler yürütülmelidir [10]. 

Adli konuşmacı tanıma incelemelerinde, analizler 
esnasında sahte olarak üretilen (değiştirmek suretiyle) ses 
kayıtlarının parametrelerin karşılaştırılmasında problemler 
oluşmaktadır. Bu nedenle sahtecilik yöntemiyle 
değiştirilmiş ses kayıtlarının parametreler üzerinde 
oluşturduğu etkilerin tespiti önem kazanmış ve bir ihtiyaç 
olarak karşımıza çıkmıştır. Bu probleme çözüm üretmek 
amacıyla; aynı konuşmacıya ait,  orijinal ses kayıtları ile 
yine aynı konuşmacıdan elde edilmiş sahte ses kayıtlarının 
formant değerleri üzerindeki benzerliklerin ve 
farklılıkların ortaya konulması düşünülmüştür. Yine elde 
edilen ses kayıtları üzerinde otomatik konuşmacı tanıma 
yazılımlar ile incelemeler yapılmıştır. 

C. Araştırmanın Amacı 

AKT incelemelerinde; inceleme konusu (suç konusu) 
ses kayıtları, söylemleri üreten konuşmacılar tarafında 
kimliklerini gizlemek amacıyla değiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Özellikle 156, 155, 112 hatlarına yapılan 
ihbarlar ya da tehdit, şantaj ve benzeri olaylarda yine bu 
özellikteki ses kayıtlarına rastlanılmaktadır. Suça konu 
olan ve değiştirilmeye çalışılan konuşma seslerinin asıl 
sahibinin kim olduğu, itham edilen konuşmacıya ait olup 
olmadığı veya değiştirilerek ses sahteciliği yöntemleri ile 
oluşturulup oluşturulmadığının, örnek olarak oluşturulan 
kayıtlar üzerinden analizler sonucunda belirlenmesi 
hedeflenmiştir. 

D. Tanımlar 

1) Adli Konuşmacı Tanıma İncelemesi: Farklı iki 
kayıtta veya aynı kayıt içerisinde yer alan konuşmacılara 
ait seslerin birbiriyle mukayesesine denir. 

2) İnceleme Konusu Ses Kaydı: Adli veya idari 
tahkikata konu olan konuşmacısı bilinmeyen kayıtlara 
denir.  

 3) Mukayese Ses Kaydı: Konuşmacısı bilinen ve 
karşılaştırması yapılacak kişiye ait olan konuşma kaydını 
ifade eder. 

4) Mukayese Ses Örneği: Mukayese ve inceleme 
konusu kayıt içerisinden karşılaştırma amacıyla seçilen ses 
örnekleri; ünlü sesler, sözce, söylem veya söylem 
gruplarından her biridir.  

 5) Görsel (Cihaza Dayalı) İnceleme: Ünlü seslerin 
anlık olarak grafiksel görünümü, formant frekansları ve 
perde (temel) frekanslar üzerinde ses inceleme yazılımları 

kullanılarak yapılan ve sayısal veriler elde edilmesine 
olanak sağlayan inceleme yöntemidir. 

 6) İşitsel İnceleme: Konuşma kalitesi, ağız, yaş, 
cinsiyet, ezgi, vurgu, süre, tonlama, konuşma hataları, 
konuşma bozuklukları (psikolojik veya patolojik sebepler) 
gibi ayırt edici konuşma özellikleri, mesleki terminoloji 
kullanımı ve eğitim durumu gibi diğer öğeleri kapsayan, 
uzmanın eğitimini ve tecrübesini de harmanlayarak elde 
ettiği sonuçları içeren analiz yöntemidir [11]. 

E. Sınırlılıklar 

İşitsel analizler şive, ağız, sesin rengi, diksiyon, 
konuşma şekli, konuşma bozuklukları gibi parametreleri 
kapsar. Bu parametreler göreceli olarak değerlendirilir ve 
ulaşılabilecek sonuçlar açısından incelemecinin eğitim ve 
tecrübesine göre farklılıklar gösterebilir. Konuşmacı 
tanıma incelemelerinde sayısal değerlerin tespit 
edilebildiği ve elde edilen verilere göre sonuçların ortaya 
konulabileceği yöntem, konuşma bandını kapsayan F1, F2, 
F3 ve F4 formant analiz yöntemidir [3], [6], [12], [13] . 
Çalışmada görecelik faktörünü ortadan kaldırmak ve 
ölçülebilir matematiksel değerler üzerinde analiz yapmak 
amacı ile işitsel parametreler üzerinde incelemeler ve 
değerlendirmeler yapılmamıştır. Bu nedenle sadece görsel 
parametrelerden F1, F2, F3 ve F4 formant değerleri 
incelemeye alınmıştır. 

Yapılan çalışma Kurgu/Manipülasyon veya Kayıt 
Güvenirliği olarak adlandırılan inceleme alanlarına 
yönelik olarak yapılmamıştır. Bu çalışmada ses sahteciliği 
yönteminin konuşmacı tanıma incelemelerine yönelik 
etkileri üzerinde durulmuştur. 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 

 Çalışmada 10 erkek konuşmacıdan elde edilen ses 
kayıtları üzerinde incelemeler yapılmıştır. Her bir 
konuşmacıdan (ses izolasyonu yapılmış laboratuvarda) 2 
adet beşer dakikalık, içeriğinde serbest ve metne bağlı 
söylemler bulunan kayıtlar elde edilmiştir. Daha sonra 
aynı konuşmacılardan; her hangi bir etki ve yönlendirme 
yapılmadan seslerini değiştirmeleri talep edilmiş ve bu 
şekilde de beş dakika süre ile söylemleri kayıt edilmiştir. 
Kayıtlar OLYMPUS DIGITAL VOICE RECORDER WS-
200 ses kayıt cihazı ile elde edilmiştir. Elde edilen 
kayıtların çözünürlüğü; 16-bit, 44100Hz örnekleme oranı, 
mono ve “wma” uzantılı olarak oluşmuştur. Kayıtlar dijital 
ses kayıt cihazı hafızasından bilgisayar ortamına “Adobe 
Audition 3.0” yazılımı ile 16-bit, 44100 Hz örnekleme 
oranı, mono ve Microsoft PCM “wav” formatında 
aktarılmıştır.  Elde edilen ses kayıtları (sahte ve orijinal 
konuşmalar) “Praat”,  “VoiceNET” ve 
“AdobeAudition3.0” yazılımları kullanılarak analiz 
edilmiştir.  

III. BULGULAR 

Otomatik konuşmacı tanıma sistemi “VoiceNET” 
yazılımından, yapılan karşılaştırılmalar sonucu elde edilen 
olasılık değerleri Tablo-1’ de, orijinal sesler ile sahte 
seslerin farklarına yönelik elde edilen sonuçlar ise Tablo-
2’de sunulmuştur. Otomatik konuşmacı tanıma sistemi 
tarafında üretilen olasılık değerleri 1 (bir) ile 0 (sıfır) 
sayıları arasında değişebilmektedir. Adli konuşmacı 
tanıma incelemelerinde aynı kişiye ait kayıtlarda bu 
değerin 0.90 ve üzerinde bir değer olması, farklı kişiye ait 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 122



 
 

 

kayıtlarda ise 0.50 ve daha düşük bir değer olarak 
hesaplanması beklenir [13]. Yazılımdan elde edilen 
olasılık değeri “1” sayısına ne kadar yakın ise 
karşılaştırması yapılan ses kayıtlarının aynı konuşmacıya 
ait olma olasılığı artar. Yine elde edilen olasılık değerinin 
“0” sayısına ne kadar yakın ise karşılaştırması yapılan ses 
kayıtlarının aynı konuşmacıya ait olma olasılığı azalır.  

TABLO I. “VoiceNET” Otomatik Konuşmacı 
Tanıma Yazılımından Elde Edilen Olasılık Değerleri 

Konuşmacı 
Rumuzu 

Orijinal Ses 
Kayıtlarının 

Karşılaştırılmasından 
Elde Edilen Olasılık 

Değerleri 

Orijinal Ses Kaydı İle 
Değiştirmek suretiyle 
Üretilmiş (Sahte) Ses 

Kayıtlarının 
Karşılaştırılmasından 
Elde Edilen Olasılık 

Değerleri 

E1 0.90004 0.77621 

E2 0.95751 0.89895 

E3 0.95173 0.81744 

E4 0.94571 0.74395 

E5 0.94454 0.86214 

E6 0.94771 0.80291 

E7 0.97122 0.79522 

E8 0.93141 0.77621 

E9 0.95152 0.82633 

E10 0.98221 0.78611 

 

TABLO II. Orijinal Ses Kayıtlarının 
Karşılaştırılmasından Elde Edilen Olasılık Değerleri ile 

Sahte Ses Kayıtlarının Karşılaştırılmasından Elde Edilen 
Olasılık Değerinin Karşılaştırılması 

Konuşmacı Rumuzu Fark 

E1 0,12383 

E2 0,05856 

E3 0,13429 

E4 0,20176 

E5 0,08240 

E6 0,14480 

E7 0,17600 

E8 0,15520 

E9 0,12519 

E10 0,19610 

Aritmetik Orta 0,13981 

 

Ses kayıtlarındaki söylemlerin formant değerleri 
üzerinde otomatik konuşmacı tanıma sistemi “VoiceNET” 
yazılımıyla kişilerin doğal ses kayıtlarıyla sahte olarak 
üretilen ses kayıtlarının karşılaştırılması yapılmıştır.   

Karşılaştırma sonucunda kişinin doğal olarak ürettiği 
iki kaydının benzerlik oranının adli konuşmacı tanıma 
incelemeleri açısından yüksek bir olasılık olarak 
sınıflandırılan aynı kişiye ait olarak değerlendirilebilecek 
bir aralıkta (1>P>0,90) hesaplandığı gözlenmiştir. Aynı 
kişinin sesini, değiştirmek suretiyle sahte olarak ürettiği 
konuşmasıyla doğal konuşmasının karşılaştırılması 
sonucunda olasılık değerinin (P<0,90) azaldığı ve aynı 
kişiye ait olduğu yönünde bir değerlendirme yapılabilecek 
bir aralık olan  (0.90>P>0.50) olduğu gözlenmiştir. 

 

 

TABLO III. Formant Değerleri 

“Keb/a/b” Sözcesindeki /a/ Foneminen Elde Edilen Formant 
Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 630Hz. 1075Hz. 2480Hz. 3463Hz. 

Değiştirilmiş ses 642Hz. 1082Hz. 2525Hz. 3516Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

12Hz. 7Hz. 45Hz. 53Hz. 

“Bilez/i/k” Sözcesindeki /i/ Foneminen Elde Edilen Formant 
Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 233Hz. 2240Hz. 3050Hz. 3597Hz. 

Değiştirilmiş ses 236Hz. 2245Hz. 3175Hz. 3690Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

3Hz. 5Hz. 125Hz. 93Hz. 

“Sab/u/n” Sözcesindeki /u/ Foneminen Elde Edilen Formant 
Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 245Hz. 618Hz. 2410Hz. 3320Hz. 

Değiştirilmiş ses 258Hz. 628Hz. 2493Hz. 3398Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

13Hz. 10Hz. 83Hz. 78Hz. 

“Y/ü/k” Sözcesindeki /ü/ Foneminen Elde Edilen Formant Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 476Hz. 1817Hz. 2594Hz. 3717Hz. 

Değiştirilmiş ses 444Hz. 1795Hz. 2721Hz. 3903Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

32Hz. 22Hz. 127Hz. 186Hz. 

“b/ı/çak” Sözcesindeki /ı/ Foneminen Elde Edilen Formant Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 508Hz. 1614Hz. 2904Hz. 4220Hz. 

Değiştirilmiş ses 524Hz. 1645Hz. 2710Hz. 3990Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

16Hz. 31Hz. 194Hz. 230Hz. 

“/e/rken” Sözcesindeki /e/ Foneminen Elde Edilen Formant Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 605Hz. 2154Hz. 2992Hz. 4122Hz. 

Değiştirilmiş ses 583Hz. 2094Hz. 3110Hz. 4224Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

22Hz. 60Hz. 118Hz. 102Hz. 

“/o/rtak” Sözcesindeki /o/ Foneminen Elde Edilen Formant Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 598Hz. 982Hz. 2858Hz. 3827Hz. 

Değiştirilmiş ses 622Hz. 1024Hz. 3050Hz. 4020Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

24Hz. 42Hz. 192Hz. 193Hz. 

“/ö/ldü” Sözcesindeki /ö/ Foneminen Elde Edilen Formant Değerleri 

Formant F1 F2 F3 F4 

Orijinal Ses 574Hz. 1527Hz. 2668Hz. 3964Hz. 

Değiştirilmiş ses 583Hz. 1585Hz. 2807Hz. 4161Hz. 

Formant Değerleri 
Arasındaki Fark 

9Hz. 58Hz. 139Hz. 197Hz. 
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 İncelenen kayıtlarının formant değerleri Praat, Multi-
Speech ve Speech Analyzer yazılımları ile manuel olarak 
incelenmiş yapılan incelemede sahte olarak üretilen 
söylemler ile doğal olarak üretilen söylemlerin formant 
değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan 
incelemeler neticesinde /a/, /e/, /i/, /ı/, /u/, /ü/, /o/ ve /ö/  
fonemlerinden elde edilen formant değerlerinden örnek 
olarak seçilen veriler Tablo-3’de sunulmuştur.  

  Tablo-3’ün birinci satırında şahsın doğal 
konuşmasından elde edilen, ikinci satırında ise şahsın 
sahte olarak ürettiği konuşmasından elde edilen formant 
değerleri gösterilmiştir. 

“Praat” yazılımıyla aynı kişiye ait doğal ve 
değiştirilmek suretiyle sahte olarak üretilen söylemlerin 
F1, F2, F3 ve F4 formant değerleri karşılaştırılmıştır elde 
edilen bulgulara yönelik sonuçlar üretilmiştir.  

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Praat yazılımıyla aynı kişiye ait doğal ve değiştirilmek 
suretiyle sahte olarak üretilen söylemlerin F1, F2, F3 ve 
F4 formant değerleri karşılaştırılmıştır. Yapılan 
karşılaştırmalar neticesinde F1 ve F2 formant 
değerlerinden elde edilen sonuçların, konuşmacının 
kimliklendirilmesi açısından kabul edilebilir frekans 
değerlerine sahip olduğu, ancak F3 ve F4 formant 
değerlerinin birbirinden farklı frekans değerleri içerdikleri 
gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda F1 ve F2 
formant değerlerinin sahte üretilmiş seslerde değişmediği, 
F3 ve F4 formant değerlerinin ise değiştiği belirlenmiştir. 

 Ses sahteciliği şüphesiyle elde edilmiş ve incelemeye 
alınan ses kayıtlarında bahse konulu farklılıkların 
oluşabileceği, bu nedenle F3 ve F4 formant değerlerinin 
kabul edilebilirliğinin F1 ve F2 formant değerine göre 
daha düşük seviyede tutulması gerektiği anlaşılmıştır.  

Yine yapılan çalışmada, ses kaydı elde edilen 
konuşmacıların bir birlerinden farklı ses sahteciliği 
yöntemlerini kullandıkları, 2 konuşmacının ses genliğini 
artırıp şive kullandığı, 6 konuşmacının ses genliğini artırıp 
gırtlaktan konuştukları ve 2 konuşmacının ise ses tonunu 
inceltmek suretiyle konuştukları anlaşılmıştır. Ses 
sahteciliği yapan konuşmacıların bahse konulu söylemleri 
üretirlerken belir bir süreden sonra orijinal konuşmalarına 
geri döndükleri, sahte ses üretme yeterliliklerini 
kaybetmeye başladıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle 
konuşmacı tanıma incelemelerinde; şüphelilerden elde 
edilecek mukayese amaçlı ses kayıtların kısa süreli değil 
en az 10 dakika süreyle serbest ve metne bağlı olmak 
üzere elde edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu sayede 
orijinal seslerinin elde edilmesi ve konuşmacı tanıma 
incelemelerinde gerçek parametrelerin analiz edilmesine 
yönelik problemler ortadan kaldırılabilineceği 
belirlenmiştir. 

KAYNAKLAR 

[1] Tosi, Oscar, (1979), Identification, Theoryand Legal Applications, 
Maryland: Universitiy Park Press, pp.57-58. 

 
[2] JKDB, (2011), Adli Bilimler II, 1.Baskı, Ankara: Jandarma Genel 

Komutanlığı Basım Evi. 
 

[3] Özer, Ömer, (2014), “Adli Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde 
Karşılaştırılan Parametreler ve Farklı Kayıt Ortamlarından Elde 
Edilen Konuşmaların Parametrelerinin Karşılaştırılması.” Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara: Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri 
Enstitüsü.  
 

[4] Chollet,G., Perrot,P., Karam, W., Mokbel, C., Kanade, S., and 
Petrovska-Delacr´etaz, D.,’Identities, forgeriesanddisguises’, 
International Journal of Information Technology and Management 
(IJITM), Special Issue on: “Advances and Trends in Biometrics,” 
Vol. 9, No. 4, 2009. 
 

[5] Bayram, Levent, (2001), “Uzun Süreli Bellek Yoluyla Ses ve 
Konuşmacı Tanıma”, Polis Bilimleri Dergisi, 3(3-4), ss.1-12. 
 

[6] Lyons, John, (1972), Einführung in Die Modern Linguistic, 
London: Cambridge & MIT Press. 
 

[7] Hollien, Harry, (2000), Aural-Perceptual Speaker 
İdentification:ProblemsWithNoncontemporarySamples. 
ForensicLinguistics, 7, pp.199-211. 
 

[8] Katz, James, (2002), Handbook of ClinicalAudiology, Baltimore: 
Lippincott Williams &Wilkins. 
 

[9] Aksan, Doğan, (2000), Türkiye Türkçesi Gelişmeli Sesbilimi, 
Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. 
 

[10] ENFS, Forensıc speech and audıo analysıs workıng group Terms 
of reference for forensıc speaker analysıs.,2008. 
 

[11] TDK, (2013), Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Kriminal 
Terimler Sözlüğü. 
 

[12] VoiceNet kullanım kılavuzu, “User Manuel Operating 
Instructions”, 2009. 
 

[13] H.Musayev, L. Әliyev., “Tәqlid vә onun müәyyәn edilmәsindә 
formantların rolu.” Azәrbaycan Respublikası, Әdliyyә Nazirliyi, 
Mәhkәmә Ekspertizası, Kriminalistika vә kriminologiyanın aktual 
mәsәlәlәri № 39, 2003-сü il, sәh. 101-103. 

 
[14] Burucu E., “Adli Bilişim ve Elektronik Deliller”, “Rapor 

Hazırlama”, 2014, seçkin Yayıncılık. 
 

[15] ÖZER Ö., “Güncel Tehdit, Siber Suçlar”, “Akreditasyon 
Faaliyetleri”, 2014, seçkin Yayıncılık. 
 

 

 

 

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 124



Adli Amaçlı Ses ve Konuşmacı Tanıma Sistemleri 

Üzerine Bir İnceleme
 

Mustafa YANKAYIŞ  

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Fakültesi,  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Davutpaşa-Esenler 

İSTANBUL  

 

Fethullah KARABIBER  

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Fakültesi,  

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Davutpaşa-Esenler 

İSTANBUL

 

 
Özet—Bu makalede adli bilişim alanındaki önemli 

konularından biri olan ses ve konuşmacı tanıma sistemleri 

hakkında genel bir inceleme yapılmıştır. Bir ses ve konuşmacı 

tanıma sisteminin bileşenleri, bu tür makine öğrenmesi 

sistemlerinin en önemli aşaması olan özellik çıkarımı ve 

konuşmacı modelleme konuları üzerinde durulmuştur. Adli ses 

inceleme alanında kullanılan yazılımlar hakkında genel bilgiler 

verilmiştir. Bununla birlikle yeni tekniklerin geliştirebilmesi 

için kullanılabilecek veri setleri derlenmiştir. Makalede ayrıca 

gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutabilmek 

amacıyla bazı önerilere de yer verilmiştir.   

Anahtar kelimeler— adli ses analizi; konuşmacı tanıma; 

özellik çıkarma; ses inceleme yazılımları; ses veri setleri 

Abstract—In this paper, a general overview of the speech 

and speaker recognition systems, which is one of the most 

important topics in the field of computer forensics, is presented. 

This study has focused on the topics of components of a speech 

and speaker recognition system, feature extraction, which is the 

most important stage of this kind of machine learning system, 

and speaker modeling. General information is given about the 

software tools used for forensic voice analysis. Additionally, 

properties of some datasets, which can be used for developing 

new techniques, are given. In addition, some suggestions are 

given to shed light on the future work to be done in this area. 

Keywords—forensic voice analysis; speaker recognition; 

feature extraction; speech analysis software; datasets for speech 

I. GİRİŞ 

Bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi, bilgi 
güvenliğinin önemini artırmış ve buna bağlı olarak yeni suç 
türlerinin de (bilişim suçları) ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Bilişim suçlarının tespit edilmesinde yine bilişim 
teknolojilerinden istifade edilmektedir. Bilişim suçlarının 
aydınlatılması için güvenilir ve geçerli delillerin elde edilmesi 
gerekir. Bu tür suçların aydınlatılmasında dijital deliller ön 
plana çıkmaktadır. Aynı zamanda dijital deliller çok çabuk 
zarar görebildiğinden delillerin doğru bir şekilde elde edilmesi 
ve incelenmesi yöntemlerin güvenirliliği açısından önem 
taşımaktadır. 

Adli vakaların hızla arttığı günümüzde bu olayların 
çözümü için geliştirilen yöntemler de suçun niteliğine göre 
değişim göstermektedir. Adli bilişimde biyometrik 
yöntemlerin kullanımı, giderek yaygın hale gelen bir çözüm 
seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Parmak izi, yüz 
tanıma gibi popüler biyometrik yöntemlere ses ve konuşmacı 
tanıma yöntemleri de eklenmiştir [1]. Ses ve görüntü kayıt 
sistemlerinin yaygınlaşması, mobil telefonların kullanımının 
giderek artması ve adli vakaların birçoğunda sesin suçun 
işlenmesinde vasıta olarak kullanılması sesin delil olarak 
önemini daha da artırmaktadır. Gelecekte suçların 
azalmayacağı ve suç anında sesin kullanılmaya devam 
edileceği varsayımıyla adli amaçlı ses ve konuşmacı tanıma 
sistemlerinin öneminin artacağı söylenebilir. 

Aynı kişinin farklı zamanlarda kaydedilmiş sesleri, kişiler 
(özellikle kardeşler ve akrabalar) arasındaki ses benzerlikleri, 
taklit sesler, kişilerin hastalık durumları, psikolojik durumları, 
sesin oluştuğu ortamdaki gürültüler gibi durumlar mevcut 
konuşmacı tanıma sistemlerinin aşması gereken en önemli 
problemlerden bazılarıdır [2]. Bu zorluklardan dolayı henüz 
%100’lük doğruluk oranına ulaşamamış olan konuşmacı 
tanıma sistemleri üzerine ülkemizdeki çalışmalar yeterli 
düzeyde değildir.  

Kriminal ses teşhisinde insan faktörünün mümkün olduğu 
kadar azaltılması ve konuşmacıya özgü objektif 
parametrelerin sayısının arttırılması bir gerekliliktir. Ancak 
uygulanan tekniklerin yeni olmasından dolayı ülkemizde ve 
dünyada ses analizi, konuşma ve konuşmacı tanıma sistemleri 
üzerine çalışan ve bunları gerektiğinde güvenilir bir şekilde 
sunabilecek bilgi ve tecrübeye sahip yetişmiş uzman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu alanda yetiştirilecek uzman personel 
inceleme işlemi öncesinde belirli aralıklarda ayırma, 
filtreleme, ön vurgulama, gürültülerden arındırma, nakil ve 
kayıt araçlarının etkilerini değerlendirme vb. çalışmaları 
yürütecektir. Bu işlemler için gerekli konuşma örneklerini 
doğru ve uygun bir şekilde hazırlayacaklardır. Konuşmacı 
tanıma sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun başlangıçta 
uygun konuşma kayıtlarının seçimi, filtreleme ve diğer ön 
işleme adımları için giriş değerlerinin belirlenmesi, belirli 
parametrelerin seçimi, ortaya çıkan sayısal verilerin 
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değerlendirilmesi ve teşhis hakkındaki son kararın formüle 
edilmesi gerekmektedir.  

Makalenin bundan sonraki bölümlerinde şu konulara yer 
verilmektedir: 2. bölümde ses ve konuşmacı tanıma 
sistemlerine genel bir bakış yapılarak bir ses ve konuşmacı 
tanıma sisteminin yapısı ve aşamaları hakkında bilgi 
verilmektedir. Ayrıca ses analiz yazılımları ve ses analizinde 
kullanılan veri setleri hakkında özet bilgiler verilmiştir. 3. 
bölümde bu sistemlerin en önemli aşaması olan özellik 
çıkarımı konusuna değinilmekte ve bu konuda öne çıkan 
yöntemlerden kısaca bahsedilmektedir. 4. bölümde ise elde 
edilen özelliklerin modellenmesinde kullanılacak makine 
öğrenmesi yöntemleri ile karşılaştırma ve eşleştirme 
yöntemleri üzerinde durulmaktadır. 5. bölüm ise tartışma ve 
sonuç bölümü olup ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinin 
mevcut durumu ile ilgili tespitlerden ve gelecekte 
yapılabilecek çalışmalar için bazı önerilerden oluşmaktadır.  

II. SES VE KONUŞMACI TANIMA SİSTEMLERİ 

Bir otomatik ses ve konuşmacı tanıma sistemi temel olarak 
verilerin elde edilmesi, öznitelik (özellik) çıkarımı, benzerlik 
eşleme ve sonuca karar verilmesi aşamalarından oluşur [3]. 
Ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinde dosyadan veya 
mikrofondan girilen ses ile daha önceden veri tabanına 
kaydedilmiş sesler arasında şablon eşleştirme (template 
matching) yapılmakta ve sesin kime ait olduğu tespit 
edilmektedir. Bu sistemler Şekil 1’de verildiği gibi [3], eğitim 
ve test olmak üzere iki modda çalışmaktadır. Eğitim modunda 
her kullanıcıdan ses örnekleri alınarak bir referans konuşmacı 
modeli oluşturulur ve test modunda yeni giriş sinyali, 
oluşturulan referans modelleri ile karşılaştırılır. Karşılaştırma 
sonucunda en iyi eşleşme bulunarak konuşmacı tanıma işlemi 
yapılır.  

 
Şekil 1. Bir ses ve konuşmacı tanıma sisteminin bileşenleri (Eğitim ve test 

modları için) 

Ses işareti, konuşmacının farklı özellikleri (sağlığı, yaşı, 
cinsiyeti, psikolojisi vb.) ve konuşmanın kaydedildiği ortam 
hakkında bilgi taşır. Bu nedenle ses sinyalleri güvenilir ve 
ayırt edici bir özellik olarak birçok sektörde (adli bilişim, 
telefon bankacılığı, telefonla alışveriş, güvenlik kontrolü, 
bilgisayarların sesle kontrolü…) kullanılmaktadır [4].  

Ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinin kullanım 
alanlarından bazıları aşağıda listelenmiştir:  

 Konuşmacı tanıma: Bir ses kaydındaki sesin kime ait 
olduğunun olasılıksal olarak tespiti ile ilgili veriler 
ortaya koyma amacıyla yapılan ses bilimsel çalışmadır. 

 Ses açılımı: Hastalık, gürültü gibi sebeplerden dolayı 
anlaşılması güç olan bir ses kaydının metne 
dönüştürülmesi veya böyle bir metnin güvenilirliği ile 
ilgili tanıklık yapmak amacı ile kullanılan ses bilimsel 
çalışmalardır. 

 Kayıt bütünlüğünün doğrulanması: Bir ses kaydı 
üzerinde kurgu veya montaj yapılıp yapılmadığının 
tespiti ile ilgili ses bilimsel çalışmalardır.   

 Dil veya aksan tanıma: Bir konuşmacının muhtemel 
kökeninin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalardır. 

 Cinsiyet tanıma: Bu çalışmalarda, bir ses kaydının ait 
olduğu kişinin cinsiyeti ile ilgili tespitler yapılmaktadır.  

Ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinin yukarıda 
bahsedilen kullanım teknikleri kapsamında birçok kriminal 
vakanın çözülmesi mümkün olabilmektedir. Bu kriminal 
vakalar arasında cinayet, hırsızlık, soygun, gasp, adam 
kaçırma, asılsız ihbarlar, tehdit telefonları vb. sayılabilir.  

A. Ses İşleme Teknolojileri 

Ses işleme teknolojileri konuşma tanıma (speech 
recognition) ve konuşmacı tanıma (speaker recognition) 
olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Konuşma tanıma ne 
konuşulduğu ile ilgili bir teknoloji iken konuşmacı tanıma 
sistemleri daha çok konuşanın kim olduğu ile ilgilidir. 
Konuşmacı tanıma sistemlerini de kendi içinde konuşmacı 
doğrulama (speaker verification), konuşmacı kimlik belirleme 
(speaker identification) ve konuşmacı bölütleme (speaker 
diarization) olmak üzere üç grupta toplayabiliriz.  

1) Konuşmacı doğrulama (speaker verification): 

Konuşan kişinin kendi kimliğini ispat etmesi gerektiği 

durumlar için geçerlidir. Konuşmacı doğrulama, sınırlarda 

yapılan pasaport kontrollerinde kişinin yüzü ile belgedeki 

resmin birebir karşılatırılmasına benzetilebilir. 

Konuşmacının ses izi veritabanındaki o kişi olduğu iddia 

edilen ses izi ile birebir karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucu 

benzerlik oranı belirli bir eşik değerin üzerindeyse sonuç 

olarak sisteme kabul, benzerlik oranı belirli bir eşik değerin 

altındaysa sisteme red cevabı döndürülür. Burada eşik 

değerinin belirlenmesi önemlidir. Düşük bir eşik değeri 

seçilirse sistem yanlış kabul (false positive- birinci tür hata) 

cevabı verecektir. Bu durum güvenliğin ön planda olduğu bir 

sistemde kabul edilebilir bir durum değildir. Yüksek bir eşik 

değeri seçilirse sistem yanlış red (false negative – ikinci tür 

hata) cevabı verir. Bu sistemlerde birebir eşleştirme yapıldığı 

için sistemin performansı veritabanındaki kaydı bulunan 

kişilerin sayısından bağımsızdır.  

2) Konuşmacı kimlik belirleme (speaker identification): 

Konuşmacı herhangi bir kimlik iddiasında değildir. Birden 

çoğa bir eşleştirme yapılır. Konuşmacı kimlik belirleme, 

işleyiş açısından, bir güvenlik görevlisinin herhangi bir 

suçlunun robot resmini, emniyetin suçlulara ait veritabanında 

bulunan resimlerle tek tek karşılaştırmasına ve en yakın 
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eşleşmeye bu şekilde ulaşmasına benzetilebilir. Konuşmacı 

kimlik belirleme sistemlerinde konuşmacının ses izi, 

veritabanındaki diğer ses izleri ile ayrı ayrı karşılaştırılır. 

Veritabanındaki sesler, kapalı veya açık küme ses izlerinden 

oluşabilir. Bütün konuşmacılar sistem tarafından biliniyorsa 

kapalı, bütün konuşmacılar sistem tarafından bilinmiyorsa 

açık küme bir kimlik belirleme işlemi vardır. Kapalı kümede 

sonuç, sistemin belirlediği en iyi eşleştirmedir. Açık kümede 

ise sistem konuşmacıyı veritabanındaki bir ses izi ile 

eşleştirebilir; ama sonuçta bazen eşleştirme yapılamaması da 

muhtemeldir. Bu sistemlerde birden çoğa eşleştirme işlemi 

yapıldığından veritabanında ses izi bulunan kişilerin sayısı ile 

sistem performansı doğrudan bağlantılıdır. Kişi sayısı 

arttıkça sistem daha yavaş sonuç verecektir.  

3) Konuşmacı bölütleme (speaker diarization): İki veya 

daha fazla konuşmacıya ait bir ses sinyalinin hangi 

bölümlerinde hangi konuşmacının konuştuğunun tespit 

edilmesi işlemidir. Bu sistemler iki aşamadan oluşmaktadır. 

Birincisi, konuşma sinyalini farklı kişilere ait konuşmaların 

olduğu bölümler olarak ayırmaktır. İkincisi ise bu bölümlerin 

hangi konuşmacıya ait olduğunun belirlenmesidir.  

B. Ses İşleme Teknolojilerinde Konuşma Usulleri 

Konuşmacı tanıma sistemlerinde konuşmalar iki 
kategoride değerlendirilir: Metin bağımlı ve metin bağımsız. 
Kayıt ve doğrulama anında aynı metin kullanılıyorsa buna 
metin bağımlı tanıma denir. Konuşmacıdan bir isim, şifre, sayı 
veya birkaç cümle söylemesi istenir. Bu şekilde sabit bir metin 
olması riski azaltır ve sistem performansını olumlu yönde 
etkiler. Metin bağımlı sistemler daha çok konuşmacı 
doğrulama sistemlerinde tercih edilir. Metin bağımsız 
sistemlerde ise daha esnek bir yapı vardır. Bu durumda kayıt 
ve test metinleri birbirinden farklıdır. Esasen birçok adli 
bilişim uygulamasında olduğu gibi kayıt kişinin bilgisi dışında 
gerçekleştirilir. Metin bağımsız sistemlerin konuşmacı kimlik 
belirlemede kullanımı daha yaygındır. Metin bağımlı 
konuşmacı tanımada konuşmacının ne söylediğini belirleme 
eğilimi de göze çarpmaktadır. Bunun yanında metin bağımsız 
sistemler konuşmacının ne söylediği ile ilgilenmezler.  

C. Ses Analiz Yazılımları 

Adli bilişim alanında dijital delil olarak kullanılan ses ve 
konuşmaların doğru bir şekilde analizi birçok adli vakanın 
aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Adli ses 
uzmanları, ses analizi ve konuşmacı tanıma gibi işlemleri 
yapabilmek için bu alanda kullanılmak üzere geliştirilmiş 
yazılımlardan yararlanmaktadırlar. Bu yazılımlar; seslerin 
iyileştirilmesi, farklı kaynaklardan gelen seslerin 
ayrıştırılması, formant ve perde frekansları gibi ses 
özelliklerinin ortaya çıkartılması, spektrogram analizi, iki ses 
arasındaki benzerliğin bulunması gibi işlemleri yapabilen 
araçları içermektedirler. 

Adli ses inceleme alanında kullanılan yazılım ve araçlara 
şu örnekler verilebilir:  

 Batvox [5]: İspanyol mühendisler tarafından adli 
bilişimde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu dünya çapında 35 ülke 
tarafından kullanılan bir yazılımdır.  

 FAW (Forensic Audio Workstation) [6]: İlk sürümü 
1993 yılında Speechpro firması tarafından geliştirilmiş 
olan adli bilişim amaçlı ses analiz yazılımıdır. Günümüz 
itibariyle 36 ülkede 350 laboratuvarda kullanılmaktadır. 
Başlangıçta basit bir ses editörü olarak tasarlanan 
yazılım, dünya çapında popüler bir araç haline gelmiştir.   

 VoiceNet [10]: Telefon konuşmalarında otomatik kimlik 
belirleme için geliştirilen adli bilişim için özel olarak 
tasarlanmış bir yazılımdır. Bir çift ses örneğini 
karşılaştırır ve sonuç olarak bir eşleşme olasılığı verir. 
Düşük kalitedeki konuşma sinyalleri için de başarılı 
sonuçlar vermektedir.   

 Voicebox [7]: Mike Brookes tarafından geliştirilmiştir. 
Konuşma işleme işlemlerinin yapıldığı birçok Matlab 
fonksiyonundan oluşmaktadır. Bu alanda çalışmak 
isteyen araştırmacılar için açık kodlu güzel bir kaynaktır. 
Bütün fonksiyonlar ayrıntılı bir şekilde raporlanmıştır.      

 Praat [8]: Hollanda Amsterdam Üniversitesindeki 
araştırmacılar tarafından geliştirilen, konuşma analizi 
yapılabilen ve farklı işletim sistemleri(Windows, 
Macintosh, Linux, FreeBSD…) için sürümleri bulunan 
ücretsiz bir uygulamadır. Formant analizi, perde analizi, 
spektral analiz (spektrogram) gibi sesle ilgili özellikler 
kolaylıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca bu işlemler 
sonucu elde edilen özellikler sayısal veriler şeklinde 
veya görsel olarak başka uygulamalara 
aktarılabilmektedir. Bu özellikleri ile yazılım, 
araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.  

 WaveSurfer [9]: WaveSurfer sesin görselleştirilmesi ve 
manipülasyonu için geliştirilmiş açık kaynak bir 
yazılımdır.  Konuşma üzerine yapılan araştırmalarda tek 
başına yeterli olabilecek işlevsellikte, basit ve kullanıcı 
dostu bir ara yüze sahiptir. Ekstra eklentilerle ses üzerine 
farklı uygulamalarında kullanılabilmesine olanak 
sağlamaktadır. 

 Colea [11]: Konuşma analizi için MATLAB tabanlı bir 
yazılım aracıdır. Dalga şekli düzenleme, spektrogram 
analizi, formant analizi, perde analizi, filtreleme ve 
karşılaştırma gibi işlevleri mevcuttur.   

Burada kısaca bahsedilen yazılımlardan bir kısmı (Batvox, 
VoiceNet, FAW vb.) adli ses inceleme için özel olarark 
tasarlanmış olup bazıları (Praat, Wavesurfer vb.) genel olarak 
ses ve konuşma inceleme araçlarıdır. Bununla birlikte Adobe 
Audition [12] ve Sony Soundforge Pro [13] gibi ses inceleme 
yazılımlarının bazı özellikleri adli ses analizinde 
kullanılabilir.  

D. Ses Analizinde Kullanılan Verisetleri 

Bu bölümde, özellikle konuşmacı tanıma ve kimlik 
belirleme gibi alanlarda yeni yöntemler geliştirmek isteyen 
araştırmacıların kullanabileceği veri setleri hakkında bilgi 
verilmektedir. Bütün alanlarda olduğu gibi bu alanda da 
çalışmaya başlamanın ilk adımı uygun bir veri seti bulmak 
veya bu veri setini oluşturmaktır. Veri seti seçimi, varmak 
istediğimiz hedefle doğrudan ilişkilidir. Sektördeki mevcut 
sistemlerin değerlendirilmesinde ve uluslararası çalışmalarda 
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çok sıklıkla karşımıza çıkan veri setlerinin bazıları aşağıda 
verilmektedir. 

 TIMIT ve NTIMIT [14]: Bu veri setinde Amerikan 
İngilizcesi için hazırlanmış farklı bölgelerin 
lehçelerinden oluşan kadın ve erkek toplam 630 kişiye 
ait konuşma örnekleri mevcuttur. NTIMIT ise TIMIT 
veri setinin telefon hattı üzerinden geçirilmesiyle elde 
edilmiştir. Bu veri seti eğitim ve test olarak iki kısma 
bölünmektedir. 

 ELSDSR [15]: Danimarka Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar ve Matematik Modelleme Bölümü yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerinin çabalarıyla oluşturulmuş 
bir veri setidir. 24 ile 63 yaşlar arasında bulunan 12 erkek 
ve 10 kadın olmak üzere toplam 22 kişinin ses 
kayıtlarından oluşur.  

 YOHO [16]: Metin bağımlı konuşmacı tanıma sistemleri 
için oluşturulmuş bir veri tabanıdır. Gerçek ofis 
ortamında üç ayın üzerinde bir süre içinde elde 
edilmiştir.  

 Polycost [17]: 1996 yılı Ocak – Mart ayları arasında 
uluslararası telefon hatları üzerinden İngilizce konuşan 
yabancılardan elde edilmiştir. 74 erkek ve 59 kadın 
olmak üzere 133 farklı kişiye ait 1285 arama kaydından 
oluşmaktadır. Konuşmacılar 13 farklı ülkeden 
seçilmiştir.  

 MOBIO [18]: 152 kişinin (100 erkek ve 52 kadın) ses ve 
video görüntüsünden oluşmaktadır. Ağustos 2008 ve 
Temmuz 2010 yılları arasında kaydedilmiştir. 

 BANCA [19]: BANCA, çok modlu doğrulama 
sistemlerinin eğitimi ve testi için tasarlanmış büyük bir 
veri tabanıdır. BANCA veri tabanı iki modlu (yüz ve ses) 
ve dört Avrupa dili için geliştirilmiştir. BANCA veri 
tabanı nispeten temiz verilerden oluşmaktadır. Temel 
UBM-GMM (Universal Background Model - Gaussian 
mixture model) sistemleri için oldukça iyi sonuçlar 
vermektedir. Veriler yarısı erkek ve yarısı kadın olmak 
üzere 208 kişiden elde edilmiştir.  

 Voxforge [20]: VoxForge Linux, Windows ve Mac 
üzerinde çalışan ücretsiz ve açık kodlu ses tanıma 
motorlarında kullanılmak üzere ses kayıtları toplamak 
için geliştirilmiş bir sistemdir. 

III. ÖZNİTELİK ÇIKARIMI 

Bir konuşma kaydından konuşmacının kendisini 
karakterize eden değerlerin çıkartılması işlemine öznitelik 
veya bir başka deyişle özellik çıkarımı denir. Öznitelik 
çıkartma, bir konuşmacıyı sonradan tanımlayabilmek için ses 
sinyalinden elde edilmiş küçük bir veri topluluğu oluşturmaya 
yarayan bir işlemdir. 

Özniteliklerin çıkartılması, ses ve konuşmacı tanıma 
sistemlerinin performansı için hayati öneme sahiptir. Çünkü 
öznitelik çıkarma yöntemi ve bu yöntemin verimliliği genel 
sistem performansını ve başarımını etkileyen en kritik 
aşamadır. Bir öznitelik, yeterli sıklıkta karşılaşılan, kolay 
ulaşılabilen ve ayırt ediciliği yüksek olmalıdır. Aynı zamanda 

güvenli bir şekilde korunabilmelidir. Çevresel 
faktörlerden(gürültülü ortam, mikrofon, telefon...) ve 
konuşmacının anatomik özelliklerinden (nezle, grip vb. 
hastalıklar) en az etkilenen tutarlı özellikler olmalıdır. Sahte 
ve taklit konuşmacılara karşı güvenilir olmalıdır [21]. 

Ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinde öznitelik çıkarımı 
denildiğinde ilk akla gelen kısa süreli spektral özelliklerden 
(short-term spectral features) olan formant frekanslarının 
belirlenmesidir. 

Bir ses sinyaline ait spektrogram zaman, frekans ve genlik 
olmak üzere üç boyutta ses bileşenlerini görüntüler. Konuşma 
anında ses yolundaki havanın titreşim frekansı ve sesin yüksek 
enerjiye sahip olduğu frekans demek olan Formant frekansları 
spektrogramlar yardımıyla bulunabilir. Bir spektrogramda her 
1000 Hz.’lik bölümdeki frekansların tepe noktaları formant 
frekanslarını vermektedir. Ünlü seslerde formant frekansları 
düşük frekanslarda daha belirginken ünsüz seslerde yüksek 
frekanslarda daha belirgindir.  Ünlü seslerin birbirinden ayırt 
edilebilmesinde formantların kullanılması önemlidir. Hem 
seslendirilen ünlüye hem de konuşmacıya göre değişiklik 
göstermektedir [3]. Şekil 2’de bir konuşma sinyalinin 
spektrumu, spektrogramı ve formant frekansları 
verilmektedir. 

 
Şekil 2. Örnek bir konuşma sinyaline ait spektrum(a), spektrogram(b). 
Formant frekansları kırmızı çizgiler olarak gösterilmektedir. 

 

Ses işlemedeki bir başka önemli özellik ise perde 
frekansıdır (pitch frequency). Perde frekansı ses üretimi 
anında akciğerlerden gelen hava dolayısıyla ses tellerinin 
titreşim frekansıdır. Sesin kaynağını oluşturur. Tonlu diller 
(tonal languages) açısından oldukça önemlidirler. Bu tür 
dillerde bir kelime farklı tonlarda (perde frekansı) 
söylendiğinde farklı anlamlara gelmektedir.  

 Ses işlemede formant frekansları ve perde frekansları gibi 
konuşmacıları karakterize eden ayırt edici özelliklerin ortaya 
çıkartılabilmesi için bazı özellik çıkarımı yöntemlerinden 
yararlanılmaktadır. Özellik çıkarımı konusunda birçok 
çalışmada öne çıkan yöntemlerden üç tanesi aşağıda 
özetlenmiştir: 

 Doğrusal Öngörülü  Kepstral Katsayılar (Linear 
Predictive Cepstral Coefficients - LPCC): Bu 
yöntemdeki temel düşünce verilen bir konuşma 
sinyalinin t anındaki ses örneğinin önceki ses 
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örneklerinin doğrusal bir kombinasyonu olarak 
düşünülebilmesidir. Konuşmada gürültü olması 
durumunda konuşmanın spektral karakteristiğini 
modellemede yetersiz kalmaktadır [22]. LPCC yöntemi 
sonucunda ortaya çıkan katsayılar yardımıyla formant 
frekansları elde edilebilmektedir.  

 Mel Frekansı Kepstrum Katsayıları ( Mel Frequency 
Cepstral Coefficients-MFCCs) [23]: En yaygın olarak 
kullanılan bu öznitelik çıkarma yöntemi, 1Khz üzerini 
algılayamayan insan işitme algısı üzerine 
temellendirilmiştir. Başka bir ifadeyle, insan kulağının 
kritik bant genişliğinin frekans ile bilinen değişiminin 
modellenmesi MFCC yönteminin en önemli özelliğidir. 
MFCC uygulanması sonucunda konuşmacılara özel, bir 
ses izi (voiceprint) oluşmaktadır. Böylelikle eğitim 
aşamasında referans ses izlerini içeren bir veri kümesi 
oluşmaktadır. Yeni elde edilen ses izi veri setindeki 
referans ses izleri ile karşılaştırılarak sonuca gidilir. Bir 
örüntü tanıma tekniği kullanılarak ses izleri arasındaki 
benzerlikler ve farklılıklar tespit edilir. 

MFCC kullanımında, çerçeve büyüklüğünün 20-30ms 
arasında olması, çerçevelerin 10ms üst üste bindirilmesi, 24 
ile 30 arasında Mel filtresi kullanımı gibi  yaygın olarak tercih 
edilen parametre değerleri mevcuttur. Slaney yaptığı 
çalışmada 40 adet Mel filtre kullanarak başarımı artırmıştır 
[24]. Elde edilen Mel Frekansı Kepstrum Katsayıları 12 ile 15 
arasında değişmektedir. Elde edilen katsayılar birinci türev ve 
ikinci türev alınarak yeni özellikler elde edilmiş (energy, delta 
MFCC özellikleri, double-delta MFCC özellikleri…) ve 
toplam özellik sayısı 39 a çıkarılmıştır. Bu değerlere öznitelik 
vektörü oluşturma aşamalarının her biri için parametre 
değişiminin konuşmacı tanımaya etkisi incelenerek tanımayı 
arttırıcı en iyi değerlerin tespit edilmesiyle ulaşılmıştır. Bunun 
yanında bu parametre değerlerinin dinamik olarak belirlendiği 
çalışmalara da rastlanmaktadır [25].  

 Mel Frekansı Ayrık Dalgacık Katsayıları (Mel-
Frequency Discrete Wavelet Coefficient - MFDWC) 
[26]: MFDWC’deki adımlar MFCC’dekilerle tamamen 
aynıdır. Tek fark son adımdaki Ayrık Kosinüs 
Dönüşümü (Discrete Wavelet Transform - DCT) yerine 
Ayrık Wavelet dönüşümü (Discrete Wavelet Transform 
- DWT) kullanılmasıdır. MFDWC konuşmacı 
doğrulamada kullanılır ve MFCC’ye göre gürültülü 
ortamlarda daha iyi performans gösterir. Çünkü DWT 
hem zaman hem de frekans domaininde başarılıdır. 

IV. MODELLEME 

Konuşmacı modelleri, öz nitelik vektörlerinde taşınan, 
konuşmacıya özel bilgileri temsil etmede kullanılır. Sık 
kullanılan konuşmacı modelleme ve makine öğrenmesi 
teknikleri aşağıda kısaca verilmektedir: 

 Dinamik Zaman Eğrilmesi (Dynamic Time Warping - 
DTW) [27]: Metine bağımlı konuşmacı tanıma 
sistemlerinde çok kullanılan bir sınıflandırma tekniği 
olmasına rağmen şimdi yerini istatistiksel yöntemlere 
bırakmıştır. Farklı hızlarda yapılan konuşmalardaki 
zamanlama problemini çözmek için kullanılır. 

 Vektör Niceleme (Vector Quantization – VQ) [28]: 
Metinden bağımsız konuşmacı tanıma sistemlerinde 
konuşmacıya ait bütün özellikleri kullanma durumunda 
özellik vektörünün boyutu artabilir. Vektör niceleme her 
konuşmacının kod vektörlerinden oluşan birer kod kitabı 
ile temsil edildiği özellik vektörünün boyutunu düşüren 
bir yöntemdir. Kod kitabı özellik vektörlerinin 
ortalamalarından oluşan kod vektörlerinden oluşur.  

 Saklı Markov Modeli (Hidden Markov Model – HMM) 
[29]: Konuşmacı tanıma uygulamalarında başarıyla 
uygulanan istatistiksel bir yöntemdir. HMM 
konuşmacının nasıl ses ürettiğinin istatiksel bir modelini 
çıkartır. Referans konuşmacılar için oluşturulan model 
parametreleri göz önüne alındığında, özel bilinmeyen bir 
çıkış dizisini oluşturan gizli durumların olasılığı Viterbi 
algoritması kullanılarak hesaplanır. 

 Gauss Karışım Modeli (Gaussian Mixture Model – 
GMM) [22]: Birden çok Gauss yoğunluk fonksiyonu 
kullanarak bir konuşmacıya ait öznitelik vektörlerinden 
kişinin akustik niteliklerini temsil eden olasılık yoğunluk 
fonksiyonunun bulunması prensibine göre çalışan bir 
modeldir.  

 Destek Vektör Makineleri (Support Vector Machines – 
SVM) [30]: Pozitif ve negatif örnekleri bilinen bir uzayı 
ikiye bölen en iyi hiper-düzlemi bulmaya çalışan ve bu 
örnekler arasındaki mesafeyi en uzak yapan destek 
vektörlerini bulmaya çalışan bir sınıflandırma 
yöntemidir.  

V. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Teknolojinin gelişmesi sonucu artan bilişim suçlarının 
ortaya çıkarılması ve bunun sağlam güvenilir delillerle 
yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer biyometrik 
sistemler gibi ses ve konuşmacı tanıma sistemlerinin adli 
bilişimde kullanılması ve gelecekte bu kullanımın artarak 
devam etmesi, bu konunun uzmanları tarafından 
öngörülebilen ve beklenen bir durumdur. Bu nedenle 
Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların hızlandırılması bir 
ihtiyaç haline gelmiştir.  

Günümüz teknolojik sistemlerinin her an karşımıza 
çıkartabileceği ciddi adli vakaların üstesinden gelebilmek için 
yeni ve daha iyi tekniklerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Bunun yapılabilmesi için bu alandaki ar-ge çalışmalarında 
disiplinler arası ortak hareket edilmelidir. Bilgisayar 
mühendislerinin, dilbilimcilerin ve adli bilişim uzmanlarının 
bir araya geldiği araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Türkiye’de adli bilişim alanındaki ses ve konuşmacı 
tanıma uygulamaları tarafından kullanılabilecek, makalede 
bahsi geçen veri setleri ölçeğinde kapsamlı bir veri seti Türkçe 
için bulunmamaktadır. Gelecek çalışmalar için kapsamlı bir 
veri setine ihtiyaç vardır. Uluslararası, yaygın kullanılan veri 
setlerinin yapısı incelenerek benzer bir veri setinin de Türkçe 
için geliştirilmesi, bu alanda çalışmayı düşünen araştırmacılar 
için yararlı olacaktır. Ayırt edilmesi daha zor olan kardeş ve 
akraba seslerinin veri setinde bulunması daha başarılı 
uygulamalar çıkmasına yardımcı olacaktır.  
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Yabancı diller için geliştirilmiş uygulamalarda kullanılan 
yöntemler detaylı bir şekilde öğrenilmeli ve bu yöntemlerin 
Türkçe’ye uyarlanıp uyarlanmayacağı araştırılmalıdır. 
Uygulamaların parametre değerleri optimum hale getirilerek 
başarımı yüksek bir yöntem geliştirilebilir. Burada üzerinde 
durulması gereken; Türkçe bir konuşma tanıma sistemi için 
daha ayırt edici özellikleri ortaya çıkarabilen bir öz nitelik 
çıkarımı yöntemi geliştirilebilmesidir. Özellikle ayırt 
edilmesinde zorluklar bulunan kardeş ve akraba seslerinin 
daha başarılı bir şekilde tespiti için etkili çözümler 
araştırılabilir. 
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Özet—Bu çalışmada 24 bit RGB formatında 128 × 128 

boyutlarında gizli ve 24 bit RGB formatında 512 × 512 

boyutlarında taşıyıcı görüntüler kullanılarak bir filigranlama 

uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan gizli 

görüntülerin şifrelenmesinde, görüntü özellik tabanlı iki 

katmanlı şifreleme kullanılmıştır. Gizli görüntüler öncelikle 

kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarına ayrılmıştır. Birinci katman 

şifrelemede; gizli görüntü renk uzayları, kendi görüntü özellikleri 

kullanılarak yer değiştirme algoritması ile şifrelenmiştir. Daha 

sonra gizli görüntü, renk uzaylarının görüntü boyutları yeniden 

düzenlenerek binary (ikili) formata dönüştürülmüştür. Bu 

görüntüler ikinci katman şifrelemede; taşıyıcı görüntü özellikleri 

kullanılarak şifrelenmiş ve taşıyıcı görüntünün kırmızı, yeşil ve 

mavi renk uzayına en önemsiz bit yöntemi ile filigranlanmıştır. 

Üç adet taşıyıcı görüntü ve iki adet gizli görüntü kullanılarak 

yapılan çalışmada görüntüler arasındaki değişimleri ölçmek 

amacıyla tepe sinyal gürültü oranından (TSGO) yararlanılmıştır. 

Çalışma sonucunda, 51.13 dB ile 51.91 dB arasında değişen 

TSGO başarısı ile filigranlama gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler—görüntü özellik tabanlı görüntü şifreleme; 

filigranlama; RGB taşıyıcı görüntü; RGB gizli görüntü; tepe sinyal 

gürültü oranı (TSGO) 

Abstract—In this study, a watermarking application is made 

by secret images (128 × 128) and host images (512 × 512). These 

images have 24 bit RGB format. Image feature bases two layered 

encoding was used in coding of secret image used in the study. 

Firstly, secret image separated to red, green and blue color space. 

In the first layer encoding, secret image color spaces are coded by 

local change algorithm with individual image features. After that, 

secret images are transformed to binary image format by 

rearranging of color space image dimensions. In the second layer 

encoding, these images are coded using host image features and 

are watermarked to R, G and B spaces using least significant bit 

(LSB) method. This study is realized with three host images and 

two secret images and peak signal-to-noise ratio (PSNR) value is 

used in order to measure difference between the images. At the 

end of the study, watermarking task is successfully done with 

51.3 dB - 51.9 dB of PSNR values. 

Keywords—image feature based image encryption; 

watermarking; RGB host image; RGB secret image; peak signal-to-

noise ratio (PSNR) 

I.  GİRİŞ 

Görüntülerin filigranlanması konusu, 2000’ li yıllardan 

itibaren üzerinde çok yoğun çalışılan bir görüntü işleme alanı 

haline gelmiştir. Filigranlama çalışmalarında; gizli mesaj veya 

bilgi içeren görüntüler, çeşitli teknikler kullanılarak taşıyıcı 

görüntülerle birleştirilmekte ve filigranlanmış yeni görüntüler 

elde edilmektedir. Filigranlama çalışmalarının birinci amacı 

taşıyıcı görüntülerde en az bozulma ile filigranlama 

yapılmasıdır. Bu çalışmaların ikinci amacı ise filigranlama 

algoritması tersine işletildiğinde en yüksek doğruluk ile gizli 

görüntünün yeniden elde edilmesidir. Bu kapsamda 

filigranlanmış görüntüye; gürültülendirme, sıkıştırma gibi 

uygulamalar yapılması durumunda bile gizli görüntünün kabul 

edilebilir bir doğrulukla yeniden elde edilmesi istenilmektedir. 

Ayrıca gizli mesajın niteliğine göre; gizli görüntünün 

filigranlama yapılmadan önce şifrelenmesi, sık tercih edilen 

bir yöntemdir. Bu kapsamda; şifrelenecek görüntü özelliklerin 

şifreleme algoritmasına dahil edilmesi, her görüntü için 

kendine özgü şifreleme sonuçlarının üretilmesini sağladığı için 

şifreleme işlemini daha kaotik bir hale getirmektedir. 

Filigranlama çalışmalarının çeşitlenmesinde çalışmalarda 

kullanılan gizli ve taşıyıcı görüntülerin formatları etkili 

olmuştur. Bu kapsamda; literatür çalışmaları, beş başlık 

altında incelenebilir. 

 

1. Gri-seviye taşıyıcı görüntüler ve binary gizli 

görüntüler kullanılan filigranlama çalışmaları. 

2. Gri-seviye taşıyıcı görüntüler ve gri-seviye gizli 

görüntüler kullanılan filigranlama çalışmaları. 

3. RGB taşıyıcı görüntüler ve binary gizli görüntüler 

kullanılan filigranlama çalışmaları. 

4. RGB taşıyıcı görüntüler ve gri-seviye gizli görüntüler 

kullanılan filigranlama çalışmaları. 

5. RGB taşıyıcı görüntüler ve RGB gizli görüntüler 

kullanılan filigranlama çalışmaları. 

Bu gruplandırma başlıklarının sıralaması, filigranlama 
konusunda literatür çalışmalarının gelişimini de 
yansıtmaktadır. Bu gelişim sıralamasının oluşmasında, zaman 
içinde kullanılan görüntülerin siyah-beyaz görüntülerden 
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renkli görüntülere doğru gelişim göstermesi önemli bir 
etkendir. Son yıllarda; RGB formatındaki taşıyıcı ve gizli 
görüntülerin kullanıldığı çok sayıda filigranlama çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonuçlarının birbiri ile 
karşılaştırılmasında çalışmalarda kullanılan taşıyıcı ve gizli 
görüntüler ile görüntü boyutları önemlidir. Literatür 
çalışmalarında filigranlama konusunda ortak bir görüntü 
veritabanı oluşturulamamıştır. RGB formatındaki taşıyıcı ve 
gizli görüntülerin kullanıldığı çalışmalarda [1-16]; kullanılan 
filigranlama teknikleri, taşıyıcı görüntüler, taşıyıcı görüntü 
boyutları, gizli görüntü boyutları ve çalışma sonucunda elde 

edilen TSGO değerleri hakkındaki ayrıntılı bilgiler Tablo I’  
de verilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan görüntüler 24 bit 
derinliğine sahiptir. Ayrıca; Tablo I’ de verilen çalışmalar 
haricinde, gizli görüntülerin daha düşük bit derinliği ile ifade 
edildiği filigranlama çalışmaları da [17] gerçekleştirilmiştir. 
Bununla birlikte; literatürde, taşıyıcı ve gizli görüntülerin bit 
derinliği, görüntü boyutları hakkında çalışma içinde herhangi 
bir bilgi yer almayan veya sonuçların değerlendirmesinde 
performans kriteri kullanılmayan çalışmalarda [18-24] 
mevcuttur.

TABLO I.       LİTERATÜR ÇALIŞMALARINA AİT BİLGİLER 

Çalışma                                   

ve                                

Çalışma Yılı 

Metod Taşıyıcı Görüntü  

Taşıyıcı 

Görüntü 

Boyutları              

(RGB) 

Gizli 

Görüntü 

Boyutları             

(RGB) 

TSGO (dB) 

Xing ve Tan [1]               

Yıl: 2007 
Tekil değer ayrışımı ve Arnold dönüşümü Lena 512 × 512 64 × 64 33.4874 

Amir ve ark. [2]               

Yıl: 2007 
Bağımsız bileşen analizi Lena 512 × 512 120 × 120 ---- 

Zhong ve ark. [3]              

Yıl: 2008 

Lorenz kaotik şifreleme ve Arnold 

dönüşümü  
Lena 512 × 512 52 × 52 ----  

Yong ve ark.  [4]                              

Yıl: 2009 

Ayrık kosinüs dönüşümü ve kör 

filigranlama algoritması 
Lena 512 × 512 

64 × 64                  

64 × 64 

41.0354                 

41.2335 

Zhong ve Zhu [5]                

Yıl: 2009 

Ayrık kosinüs dönüşümü ve çok katmanlı 

Arnold dönüşümü 
Baboon 512 × 512 64 × 64 ----  

Golea ve ark. [6]              

Yıl: 2010 
Tekil değer ayrışımı 

Lena, House vb.           

(11 görüntü) 
512 × 512 

8 × 8               

16 × 16             

32 × 32 

32.5755-35.9606      

33.0856-44.2581 

42.9759-52.7325 

Basu ve ark. [7]              

Yıl: 2010 

Bit düzlem indeksi modülasyonu ve bit 

değişimi 

Palms, Animal vb.  

(11 görüntü) 
256 × 256 ----  32.018-46.726 

Wei ve Weijiang [8]            

Yıl: 2010 

Dörtlü hızlı Fourier dönüşümü ve ayrık 

kosinüs dönüşümü 
Lena 512 × 512 32 × 32 43.2602 

Al-Gindy ve ark. [9]             

Yıl: 2011 

Gizli görüntülerin RGB' den binary tipe 

dönüştürülmesi ve ayrık kosinüs 

dönüşümü 

Lena, Pepper ve Baboon 512 × 512 32 × 32 37.144-42.087 

Golea ve ark. [10]              

Yıl: 2011 

Tekil değer ayrışımı ve genetik 

optimizasyon algoritması 
Lena ve House 512 × 512 ---- 

33.9333-38.9288    

38.6803-40.8365    

Su ve ark. [11]                         

Yıl: 2012 
Tamsayılı dalgacık dönüşümü 

Lena, Pepper, Baboon 

ve Plane 
512 × 512 64 × 64 55.8415-55.8774 

Bedwal ve Kumar [12]            

Yıl: 2013 
RGB haritalama ve bit değişimi Lena, Pepper ve Baboon 

256 × 256         

512 × 512 

128 × 128             

256 × 256 

40.92-41.10                       

40.88-41.12    

Su ve ark. [13]                         

Yıl: 2013 
İki seviyeli ayrık kosinüs dönüşümü 

Lena, Pepper, Baboon 

ve Plane 
512 × 512 64 × 64 34.0312-34.9512 

Gupta ve ark. [14]        

Yıl: 2014 
Yüksek değerli bit değişimi 

Lena, Pepper, Baboon 

ve Jet 
512 × 512 

64 × 64             

.                                          

180 × 180 

42.4312-51.4612 

Pradhan ve ark. [15]            

Yıl: 2014 

Ayrık kosinüs dönüşümü ve iki boyutlu 

Arnold haritalama 
Barbara 512 × 512 64 × 64 41.09-45.15 

Chen ve ark. [16]                    

Yıl: 2014 
Dörtlü hızlı Fourier dönüşümü 

Lena, Baboon vb.           

(10 görüntü) 
512 × 512 32 × 32 37.255-37.679 



II. METOD 

A. Taşıyıcı ve Gizli Görüntüler 

Bu çalışmada, 24 bit RGB formatında ve 512 × 512 

boyutlarında üç adet taşıyıcı görüntü (Lena, Baboon ve 

Peppers) [25] ve 24 bit RGB formatında ve 128 × 128 

boyutlarında iki adet gizli görüntü (ISDF2015 ve Selçuk 

Üniversitesi Logosu) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

görüntüler Şekil 1’ de verilmiştir. Tablo I incelendiğinde bu 

çalışmada kullanılan taşıyıcı görüntülerin daha önce yapılan 

çalışmalarda da sıklıkla kullanıldığı görülmektedir.  
 

Şekil 1. a) Gizli görüntü-1 (ISDF2015) b) Gizli görüntü-2 (Selçuk 
Üniversitesi Logosu) c) Taşıyıcı görüntü-1 (Lena) d) Taşıyıcı görüntü-2 

(Baboon) e) Taşıyıcı görüntü-3 (Peppers)  
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B. Birinci Katman Şifreleme 

Gerçekleştirilen filigranlama çalışmasında, ilk olarak gizli 

görüntülerin birinci katman şifrelenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda; gizli görüntüler kırmızı, yeşil ve mavi renk 

uzaylarına ayrılmıştır. 24 bit RGB görüntülerin renk 

uzaylarına ayrılması ile elde edilen görüntüler 8 bit 

derinliğinde gri-seviye görüntülerdir. Daha sonra, renk 

uzaylarına ayrılmış görüntüler birinci katman şifrelemeye tabi 

tutulmuştur. Bu aşamada; daha önce Yaşar ve Ceylan [26] 

tarafından binary görüntülerin görüntü özellik tabanlı 

şifrelenmesinde kullanılan ve piksel yer değiştirme 

kategorisinde yer alan şifreleme algoritması gri-seviye 

görüntülere adapte edilerek kullanılmıştır. Çalışmada 

kullanılan bu algoritmada öncelikle; görüntülerin 1. 

satırlarındaki piksel değerleri sayısal olarak toplanmış ve bu 

toplamın satır boyutu modülüne göre eşdeğeri bulunmuştur. 

Daha sonra bu satır, kendi satırı için hesaplanan bu modüler 

eşdeğer kadar sola kaydırılmıştır. Sırasıyla bütün satırlar için 

aynı işlemin tamamlanmasının ardından sütunlarda aynı 

yöntemle yukarı yönlü olarak kaydırılmıştır. Bu şifreleme 

algoritması kısaca şu şekilde özetlenebilir. 

 

1) M × N (Satır × Sütun) boyutundaki 8 bit gri-seviye 

görüntünün 1. satırındaki matris hücresi değerlerini 

topla. 

2) Toplamın mod M’ ye göre eşdeğerini hesapla. 

3) Satırı, bu eşdeğer basamak kadar sola (satır başı satır 

sonundan devam eder kuralına uygun olarak) kaydır. 

4) M adet satır için 1-3 nolu basamakları tekrarla. 

5) M × N (Satır × Sütun) boyutundaki 8 bit gri-seviye 

görüntünün 1. sütunundaki matris hücresi değerlerini 

topla. 

6) Toplamın mod N’ ye göre eşdeğerini hesapla. 

7) Sütunu, bu eşdeğer basamak kadar yukarı (sütun başı 

sütun sonundan devam eder kuralına uygun olarak) 

kaydır.  

8) N adet sütun için 4-7 nolu basamakları tekrarla. 

 

Şifreleme algoritması arka arkaya birden çok kez 

tekrarlanabilir. Şekil 2’ de çalışmada kullanılan bir adet gizli 

görüntünün (ISDF2015) kırmızı, yeşil ve mavi renk uzay 

görüntüleri ve şifreleme algoritmasının 1, 5 ve 10 kez 

çalıştırılması ile elde edilen görüntüler verilmiştir. Şekil 2, 

şifreleme algoritmasının bir kez çalıştırılması durumunda bile 

ne kadar etkili olduğunu görsel olarak ortaya koymaktadır. 

Ayrıca çalışmanın Sonuçlar bölümünde sayısal bilgileri 

verilen, gizli görüntüler ve gizli görüntülerin birinci katman 

şifreleme ile şifrelenmiş halleri arasındaki TSGO değerleri de 

bu durumu destekler niteliktedir.  

Çalışmada görüntülerin bu algoritmanın 10 kez işletilmesi 

ile elde edilen versiyonları kullanılmıştır. Ancak; gizli 

görüntülerin kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarının 

algoritmanın farklı sayılarda işletilmesi ile elde edilen 

versiyonlarının birleşimi olarak ifade edilmesi de mümkündür. 

 

 
Şekil 2. a) Şifreleme algoritmasının 1 kere işletilmesi sonucu oluşan görüntü 

b) Şifreleme algoritmasının 5 kere işletilmesi sonucu oluşan görüntü c) 
Şifreleme algoritmasının 10 kere işletilmesi sonucu oluşan görüntü 

C. RGB Gizli Görüntülerin Binary Formata Çevrilmesi 

2011 yılında Al-Gindy ve arkadaşları [9] tarafından, RGB 

gizli görüntülere ait piksel değerlerinin 10’ luk taban yerine 

binary (ikili) formatta ifade edilmesi ve elde edilen binary 

sayıların bazı önemli bitleri kullanılarak filigranlama 

yapılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Gerçekleştirilen filigranlama çalışmasının ikinci 

aşamasında; bu temel fikir üzerinden hareket edilerek RGB 

gizli görüntülerin, görüntü boyutları değiştirilmiş ve binary 

formata dönüştürülmüştür. Binary formatlı sayılarda sırasıyla 

bitler, kendinden sonraki bitlerin toplamı kadar bilgi taşır. 

Örneğin; 8 bitlik bir sayıda birinci en anlamlı bit bilginin % 

50’ sini, ikinci en anlamlı bit bilginin % 25’ ini, üçüncü en 

anlamlı bit % 12.5’ ini taşır. Bunun bir diğer anlamı, 8 bitlik 

bir sayıda bilginin % 87.5’ lik kısmının ilk üç en anlamlı bit 

ile, kalan % 12.5’ lik kısmının ise kalan beş bit ile taşındığıdır. 

Bu sebeple, önemli bitlerin saklanması (ilk üç bit) diğer 

bitlerin saklanmasından daha önemlidir. Bu noktadan 

hareketle, bu çalışmada birinci en anlamlı bitler 5’ er kez, 

ikinci ve üçüncü en anlamlı bitler 3’ er kez, diğer bitler ise 1’ 

er kez tekrarlanarak dönüştürme gerçekleştirilmiştir. Bu 

tekrarlama sayıları keyfi olarak seçilmiş olup bu sayıların 

farklı kullanılması da mümkündür. RGB formatlı görüntülerin 

kırmızı, yeşil ve mavi uzayları; birinci katman şifrelemeden 

sonra, görüntü boyutları değiştirilerek binary formata 

dönüştürülmüştür. Şekil 3, bu işlemi anlatmaktadır. Bu işlem 

sonunda; 128 × 128 boyutlarındaki görüntülerin yeni 

boyutları, 512 × 512 olarak düzenlenmiştir. Boyutların 

yeniden düzenlenmesi sırasında, RGB gizli görüntülere ait 

verilerde herhangi bir kayıp yaşanmamıştır. 
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Şekil 3. 128 × 128 boyutlarındaki gizli görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renk 

uzaylarının görüntü boyutları değiştirilerek 512 × 512 boyutlarında binary 
formatlı görüntülere dönüştürülmesi 

D. İkinci Katman Şifreleme 

Çalışmanın ilk aşaması olan birinci katman şifreleme ile, 

gizli görüntülerin kendi görüntü özellikleri kullanılarak 

şifreleme gerçekleştirilmiştir. İkinci katman şifrelemede ise 

gizli görüntüler, filigranlamanın gerçekleştirileceği taşıyıcı 

görüntünün özellikleri kullanılarak şifrelenmektedir. Bu 

aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ikinci 

katman şifrelemede kullanılacak taşıyıcı görüntü 

özelliklerinin, işlemlerin tersine çevrilmesi sırasında herhangi 

bir sorun yaşanmaması için, filigranlanmış görüntüden 

bozulmadan elde edilebilmesidir. Bu filigranlama 

çalışmasında, yöntem olarak en anlamsız bitin değiştirilmesi 

kullanılmıştır. Bu sebeple, taşıyıcı ve filigranlanmış 

görüntülerin 0.5 eşikleme sabiti ile eşiklenmesi durumunda 

elde edilecek binary formatlı görüntüler aynı olacaktır. Bu 

noktadan hareketle; ikinci katman şifrelemede, taşıyıcı 

görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarının 

eşiklenmesi ile elde edilen binary formatlı eşiklenmiş 

görüntülere ait özelliklerden yararlanılmıştır. İkinci katman 

şifrelemede öncelikle, 24 bit RGB formatındaki taşıyıcı 

görüntüler kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarına ayrılmıştır. 

Daha sonra bu görüntüler, 0.5 eşikleme sabiti ile eşiklenmiştir. 

Bu aşamada elde edilen görüntüler 512 × 512 boyutlarında 

olup binary formattadır. Çalışmada ikinci katman şifreleme 

Eşitlik (1) ile gerçekleştirilmiştir. 
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Eşitlik (1)’ de, f(i,k); taşıyıcı görüntü renk uzaylarının 

eşiklenmesi ile elde edilen binary görüntü matrisini, g(i,k); 

birinci katman şifrelemesi yapılmış ve binary formata 

dönüştürülmüş gizli görüntü matrisini, l(i,k); ikinci katman 

şifreleme sonuç matrisini ifade etmektedir. Bu aşamada; 

taşıyıcı görüntünün sırasıyla kırmızı, yeşil ve mavi renk 

uzayının eşiklenmesi ile elde edilen görüntüler, birinci katman 

şifrelemesi yapılmış ve binary formata dönüştürülmüş gizli 

görüntülerin kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarının ikinci 

katman şifrelenmesinde kullanılmıştır. Eşitlik (1)’ e göre, 

matrisler üzerinde aynı koordinatlar için eşiklenmiş taşıyıcı 

görüntü matris değeri tek ise gizli görüntü değeri aynen 

korunarak sonuç matrisine atanırken, çift ise gizli görüntü 

değerinin tersi alınarak sonuç matrisine atanmaktadır. Bu bağıl 

şifreleme çok daha karmaşık biçimlerde de gerçekleştirilebilir. 

E. Filigranlama 

Gizli görüntünün filtreleme, kesme ve gürültü ekleme gibi 

saldırılara karşı kalıcılığına göre filigranlama yöntemleri; 

dayanıklı, kırılgan ve yarı-kırılgan olmak üzere üç gurupta 

incelenebilir [27]. Kırılgan filigranlamada; filigranlanmış 

görüntüye basit bir işlem uygulandığında gizli görüntü 

kolaylıkla yok olmakta veya bozulmaktadır. Kırılgan 

filigranlama genellikle veri doğrulama amacıyla 

kullanılmaktadır [27]. Kırılgan filigranlama çalışmalarında 

taşıyıcı görüntüye ait piksel değerlerinin değiştirilmesi sıklıkla 

kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, şifrelenmiş ve binary 

formata dönüştürülmüş gizli görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi 

renk uzayları, sırasıyla taşıyıcı görüntünün kırmızı, yeşil ve 

mavi renk uzaylarına en önemsiz bitin değiştirilmesi yöntemi 

kullanılarak filigranlanmıştır. 

F. Sonuçların Değerlendirilmesinde Kullanılan Performans 

Kriterleri 

Gri-seviye formatında ve M × N boyutlarında f referans 

görüntüsü ve g test görüntüsü olmak üzere iki görüntü 

arasındaki karesel ortalama hata (KOH), Eşitlik (2) ile 

hesaplanır. 
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RGB formatında ki görüntüler kırmızı, yeşil ve mavi olmak 

üzere üç renk uzayına sahiptir. İki RGB görüntü arasındaki 

KOH hesaplanırken her renk uzayı Eşitlik (2) kullanılarak 

kendi arasında değerlendirilir ve elde edilen KOH değerleri 

toplanarak 3’ e bölünür. 24 bit iki RGB görüntü arasındaki 

tepe sinyal gürültü oranı (TSGO) ise Eşitlik (3) ile hesaplanır. 

Eşitlik (3)’ den de anlaşılacağı üzere KOH değeri sıfıra 

yaklaşırken TSGO sonsuza yaklaşır. Bu durum test görüntüsü 

ile referans görüntünün maksimum derecede örtüştüğünü 

gösterir.  
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Bu çalışmada, RGB taşıyıcı görüntüler ile filigranlanmış 

görüntülerin karşılaştırılmasında ve RGB gizli görüntüler ile 

birinci katman şifreleme ile şifrelenmiş görüntülerin 

karşılaştırılmasında TSGO kullanılmıştır. 

III. DENEYLER VE SONUÇLAR 

A. Deneyler 

Gerçekleştirilen filigranlama çalışmasında öncelikli olarak 

128 × 128 boyutlu 24 bit RGB formatlı gizli görüntülerin 

kırmızı, yeşil ve mavi renk uzaylarına 10 kez birinci katman 

şifreleme algoritması uygulanmıştır. Elde edilen şifrelenmiş 8 

bit gri-seviye gizli görüntü renk uzaylarının görüntü boyutları 
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yeniden düzenlenerek, görüntüler 512 × 512 boyutlu binary 

formatlı görüntülere dönüştürülmüştür. Bu aşamadan sonra 

512 × 512 boyutlu 24 bit RGB formatlı taşıyıcı görüntüler 

renk uzaylarına ayrılmıştır. Elde edilen her bir renk uzayı 0.5 

eşikleme sabiti için eşiklenmiştir. Elde edilen binary 

görüntüler gizli görüntülerin ikinci katman şifrelenmesinde 

kullanılmıştır. Çalışmanın son aşamasında gizli görüntülerin 

kırmızı, yeşil ve mavi renk uzayı karşılığı binary görüntüler 

sırasıyla taşıyıcı görüntülerin kırmızı, yeşil ve mavi renk 

uzaylarına en önemsiz bitin değiştirilmesi yöntemi 

kullanılarak filigranlanmıştır. Sistemin genel çalışmasını 

anlatan blok diyagram Şekil 4’ de verilmiştir. Şekil 4’ de blok 

diyagramı verilen algoritma tersine işletildiğinde 

filigranlanmış görüntülerden gizli görüntüler tam doğrulukla 

yeniden elde edilebilmektedir. 

B. Sonuçlar 

Çalışmada, 24 bit RGB formatında ve 512 × 512 

boyutlarında üç adet taşıyıcı görüntü (Lena, Baboon ve 

Peppers) ve 24 bit RGB ve 128 × 128 boyutlarında iki adet 

gizli görüntü (ISDF2015 ve Selçuk Üniversitesi Logosu) 

kullanılmıştır. Gizli görüntülerin, birinci katman şifreleme 

algoritmasının 1, 5 ve 10 kez işletilmesiyle şifrelenmiş halleri 

ve orijinal hallerinin karşılaştırılması sonucu elde edilen 

TSGO değerleri Tablo II’ de verilmiştir. Bir adet taşıyıcı 

görüntü (Lena) ve iki adet gizli görüntü için çalışma 

sonucunda elde filigranlanmış görüntüler Şekil 5’ de 

görülmektedir. Bütün taşıyıcı ve gizli görüntüler kullanılarak 

çalışmada elde edilen filigranlanmış görüntüler ve orijinal 

taşıyıcı görüntüler arasındaki TSGO değerleri ise Tablo III’ de 

verilmiştir. Çalışmada, filigranlama işlemi tersine işletildiği 

zaman gizli görüntüler tam doğrulukla yeniden elde edilmiştir. 

 
 

Şekil 5. Filigranlanmış görüntü örnekleri 

 

TABLO II. BİRİNCİ KATMAN ŞİFRELEME ALGORİTMASI İLE 

ŞİFRELENMİŞ GİZLİ GÖRÜNTÜLERE AİT TSGO SONUÇLARI 

Gizli Görüntüler 
Algoritmanın Tekrarlanma Sayısı 

1 5  10 

ISDF2015                           7.56 dB 7.62 dB 7.61 dB 

Selçuk Ü. Logosu 9.80 dB 9.77 dB 9.77 dB 

TABLO III. FİLİGRANLANMIŞ GÖRÜNTÜLERE AİT  
TSGO SONUÇLARI 

Gizli Görüntüler 
Taşıyıcı Görüntüler 

Lena Baboon  Peppers 

ISDF2015                           51.47 dB 51.21 dB 51.91 dB 

Selçuk Ü. Logosu 51.73 dB 51.41 dB 51.13 dB 

 

 
Şekil 4. Filigranlama algoritması blok diyagramı

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 135



IV. TARTIŞMA 

Bu çalışmanın birinci katman şifreleme aşamasında, daha 

önce Yaşar ve Ceylan [26] tarafından binary gizli görüntülerin 

şifrelenmesinde kullanılan ve piksel yer değiştirme 

kategorisinde yer alan şifreleme algoritması RGB görüntülere 

adapte edilerek kullanılmıştır. Şekil 2, şifreleme 

algoritmasının bir kez çalıştırılması durumunda bile ne kadar 

etkili olduğunu görsel olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca 

Tablo II da verilen TSGO sonuçları da bu durumu destekler 

niteliktedir. Bu çalışma ile ortaya konan iki katmanlı şifreleme 

yapısı hem gizli görüntü hem de taşıyıcı görüntü özelliklerini 

kullanarak şifreleme yapması sebebiyle her gizli ve taşıyıcı 

görüntü için farklı sonuçlar üretmektedir. Bu durum statik 

şifreleme matrisleri veya standart yer değiştirme 

permütasyonları kullanılarak yapılan şifrelemelere göre 

şifreleme işleminin güvenliğini üst düzey bir noktaya 

taşımaktadır.  

Bu filigranlama çalışması ile elde edilen ve Tablo III’ de 

verilen filigranlama sonuçları, Tablo I’ de ayrıntılı sonuçları 

verilen literatür çalışmaları ile karşılaştırıldığında etkili bir 

filigranlama çalışması gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Çalışma sonuçları, sadece Golea ve ark. [6] ile Su ve ark. [11] 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen sonuçların 

gerisinde kalmıştır. Ancak bu literatür çalışmalarında [6, 11] 

kullanılan gizli görüntü boyutları (32 × 32 ve 64 × 64), bu 

çalışmada kullanılan gizli görüntü boyutlarından (128 × 128) 

daha küçüktür. Bu çalışmalar ile tam bir karşılaştırma yapmak 

amacıyla çalışmada gizli görüntülerin bu boyutlarda (32 × 32 

ve 64 × 64) kullanılması durumunda elde edilecek TSGO 

sonuçları hesaplanmıştır. Gizli görüntülerin 64 × 64 

boyutlarında kullanılması durumunda 56.96 dB ile 57.61 dB 

arasında, 32 × 32 boyutlarında kullanılması durumunda 62.59 

dB ile 63.21 dB arasında değişen TSGO değerleri ile 

filigranlanma gerçekleştirilmektedir. Bu sonuçlar Golea ve 

ark. [6] ile Su ve ark. [11] tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalarda elde edilen sonuçlardan daha yüksektir. 
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Abstract— In recent years, information security landscape has 

seen a shift in the source of malicious activity from individual 

attackers to large criminal organizations and governments. 

Advanced persistent threats are a manifestation of this trend. 

They are carefully planned and expertly executed attacks, usually 

employed as an important weapon in cyber warfare. This paper 

provides a thorough investigation of advanced persistent threats. 

We describe their life cycle, classify their nature and common 

objectives using information from real examples. We also review 

mitigation strategies and defense methods, and extract strategic 

principles for strengthening potential targets from the literature. 

This work constitutes our initial steps towards building a holistic 

security policy to effectively neutralize the impact of advanced 

persistent threats. 

Keywords—Advanced Persistent Threats; Cyber 

Warfare; Cyber Security; APT 

I.  INTRODUCTION 

Historically, countries have employed spies to collect 

information about each other. This collected information could 

then be used to determine the goals and plans of enemies or 

rival states. Recently, computer malware has started 

supplementing, or even replacing, traditional spies in espionage 

operations [8]. More conventional cyber threats such as 

spyware, viruses, worms, Trojans etc. are still a big problem 

and cannot be neglected. In addition, organizations and 

countries now have a new and bigger problem dealing with a 

new class of cyber threats: Advanced Persistent Threats 

(APT).  

The sources of APTs are well-funded, sophisticated and 

organized groups that are methodically compromising 

governments and commercial institutions without being 

detected. In most cases, their primary goal is to steal data and 

intellectual property rather than to cause immediate damage to 

the organization. They are typically in pursuit of valuable 

assets. In every step of the APT attack, the target organization 

might think that everything is in order because they do not 

come across website defacement, denial of service, etc. Every 

attack step is executed in a stealthy manner. In an ordinary 

attack, the attacker wants to quickly enter the system and exit 

as soon as possible to avoid detection. In an APT attack, on the 

other hand, the main purpose is to maintain access to the 

system long enough to reach the ultimate goal. One of the 

many reasons for the significance of APT is the fact that it has 

changed the rules from static attacks to dynamic attacks.  These 

dynamic attacks will always evolve to be successful and gain 

access to valuable information. 

The term APT was originally established as a code name 

for allegedly China-sourced intrusions against American 

military organizations [1]. In 2006, the United States Air Force 

(USAF) analysts started using the term APT in referring to 

intrusion activities when communicating with civilians who 

lacked sufficient security clearance. This enabled military 

teams to talk about attack characteristics without disclosing 

classified identities. Below, we elaborate on what each part of 

the term APT means, based on the explanation given by 

Bejtlich [20]. Advanced means that the adversary is capable of 

operating at different technical ability levels regarding 

computer intrusion. The intruder can continuously change 

attack tools and patterns to avoid detection, and maintain 

access without being noticed. The adversary is also capable of 

developing custom exploits. Techniques are not necessarily 

difficult as APT actors can use known or unknown 

vulnerabilities, but the adversaries must be advanced enough to 

utilize them. Malware is usually delivered within the content of 

commonly allowed protocols including HTTP/S, SMTP, FTP, 

etc. Persistent means that the adversaries are determined to 

accomplish a certain mission. To this end, they continuously 

perform monitoring actions and interact with the target. Their 

actions are not random or improvised. Rather, they operate as 

part of a command chain and work to accomplish specific 

goals. They are not necessarily running malicious code all the 

time, but they try to maintain continuous access until they 

reach the goal. Their method can be described as a slow and 

quiet intrusion approach. Threat means that the adversary 

intends to cause harm or loss, is organized, financed and 

motivated. There is substantial human involvement in the 

attack, which is not carried out by completely automated 

computer malware. Coordinated human efforts are the real 

threat in APT attacks, rather than automated computer 

programs [1, 2]. In contrast to traditional attacks, APT attacks 

are not used to interrupt services but primarily to steal 

intellectual property, sensitive internal business and legal 

documents and other valuable data [5].  

The remainder of this survey is organized as follows. 
Section II explains some major APT attacks. Section III 
introduces and briefly describes the attack life-cycle of APTs. 
Section IV presents information about mitigating the impact of 
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APTs and defending against them. Finally, Section V 
summarizes the paper and proposes future work ideas. 

II. ADVANCED PERSISTENT THREAT EXAMPLES 

Some of the attacks that are commonly classified as an 
APT attack are explained below. 

A. Operation Aurora 

Google detected Aurora and publicly revealed it on 

January 12, 2010. The attack started in mid-2009 and targeted 

large world-famous companies. Media reports stated that 

Adobe, Symantec, Yahoo, Dow Chemical, and Northrop 

Grumman were among targeted companies [21].  

Microsoft Internet Explorer vulnerability is leveraged in 

this attack and user intervention is required. It allows for 

remote code execution on victim computers. According to a 

McAfee report [30], command and control servers of Aurora 

are generally located in Taiwan. Intellectual property and 

software resources are stolen via these command and control 

servers. Aurora’s aim is to steal and modify source code 

repositories at high technology firms. 

B. Stuxnet 

It is arguably the most interesting malware in recent years. 
Computers on which Siemens Step 7 software is installed are 
infected by the malware. The modular structure of malware has 
been previously imagined by experts and scientists, but this 
imagined malware had been never seen until Stuxnet. Industrial 
control systems (ICS) are attacked by Stuxnet. This cyber-
attack affected an important industrial control system in Iran: It 
was reported to have seriously damaged Iran's nuclear 
centrifuges in Natanz [29].  

Stuxnet includes Windows OS and previously unseen PLC 
rootkits, zero-day exploits, antivirus evasion techniques, 
process injection, network infection, command and control 
mechanism. Industrial control systems are not generally 
connected to the Internet. Sometimes they are not connected to 
each other in a closed network. Some of them are local 
computers. Sabotaged ICS and PLC devices and peripherals 
are not common attack targets for most cyber attackers. But 
apparently the actors behind Stuxnet are sophisticated, they 
know the assembly-like language of PLC devices and they can 
test their own code.  

It is believed that the first ICS infiltration in Iran occurred 
with the help of an insider or USB device. PLC devices that are 
not connected to the Internet were infected via USB and LAN. 
Connected Windows computers were infected by zero-day 
print spooler service vulnerability [14]. 

C. Duqu  

The code base and structure of Duqu bear great 
resemblance to Stuxnet. Duqu is not Stuxnet, but its design 
philosophy shows many similarities. However, their objectives 
are different: Stuxnet was used to sabotage industrial control 
systems, but Duqu was used to collect and steal information 
about organizations with remote access methods.  

 The name Duqu was given to this malware because the 
keylogger module that steals information creates ~DQ file 
prefix. It has modules such as infostealer, keylogger, 
communication, etc. It is a good example of modular structured 
malwares. 

Duqu is automatically set to run for 30 days. If it cannot 
communicate with command and control servers for 30 days, it 
removes itself automatically to avoid detection. It has a valid 
digital driver signature similar to Stuxnet. It is thought that 
certification keys of a Taiwan firm were stolen [19].  

D. Red October  

Diplomatic service units are targeted at the international 
level. This malware is used for intelligence activities against 
diplomatic services. Regions where the malware is effective 
include Eastern Europe and Central Asia. The attack was 
highly active for several years, from 2007 to 2013. It is still 
thought to resume reduced activity. 

APT actors behind Red October stole information not only 
from PCs but also from mobile devices including smartphones. 
Intelligence information is also stolen from Cisco network 
devices, USB disk drives (even deleted files in USB disks). 

Malicious code is sent via e-mail as an Excel, Word or PDF 
attachment. Java browser plugin vulnerability is used as 
another method to infiltrate targeted systems. Servers in 60 
different domains are used as command and control centers. 
Afterwards, these domains are closed by hosting firms 
voluntarily involved in the operation [18].   

E. Miniduke  

This is one of the latest emerging APT attacks. Besides 
traditional command and control servers, twitter accounts are 
also used for sending commands. Victim computer owners are 
generally diplomats, IT, energy, military and telecom 
professionals. First victim computers were first identified in 
April 2012. Miniduke uses the zero-day vulnerability of Adobe 
Reader 9, 10 and 11 software. 20KB backdoor code was 
written in assembly language [17]. 

F. Regin  

Regin was first noticed in the spring of 2012 and it became 
public in late 2014. It is thought that the start of the malware 
goes back to 2003. The victim computers are very diverse 
including financial, government and research institutions 
(especially cryptographic research institutions), political bodies 
and telecommunication companies. One of the individual 
victims is famous cryptographer Jean Jacques Quisquarter. US 
intelligence agency NSA and British intelligence agency 
GCHQ are thought to have developed this malware to collect 
wide-ranging information about European Union countries 
[27]. According to German newspaper Bild, Regin was 
detected on a flash drive belonging to an aide of Angela 
Merkel [28]. 

The most important features of the Regin attack are its long 
activity period of over 10 years and its ability to effectively spy 
on GSM networks [16].  
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TABLE I.  COMPARISON OF MAJOR APT ATTACKS. 

 
OPERATION 

AURORA 
STUXNET DUQU 

RED 
OCTOBER 

MINIDUKE 

(COSMICDUKE) 
REGIN GAUSS 

Years active 
June– 

December 2009 
2009-2010 2010-2011 2007-2013 2012-2014 2003-2014 2011-2012 

Targeted 
Industries 

High 
technology 
firms including 
Google. 

Industrial 
Control 
Systems. 

Stealing 
digital 
certificates of 
firms 
(according to 
McAfee). 

Diplomatic 
services. 

Governments, 
diplomatic, energy, 
telecom operators, 
military 

Telecom firms 
especially 
GSM 
operators, 
government 
bodies, 
technology 
firms. 

Banks and 
finance 
firms. 

Victims region 

English spoken 
high technology 
countries. 

Especially 
Iran and 
some other 
countries. 

France, 
Netherlands, 
US, Britain, 
Iran, Sudan, 
Vietnam and 
several 
countries.  

Wide range of 
countries. 

Australia, Belgium, 
France, Germany, 
Hungary, 
Netherlands, Spain, 
Ukraine, United 
States 

Afghanistan, 
Algeria, 
Belgium, 
Brazil, Fiji, 
Germany, 
India, 
Indonesia, Iran, 
Kiribati, 
Malaysia, 
Pakistan, 
Russia, Syria. 

Middle East 
countries 
primarily 
Lebanon. 

Used tools for 
remote access 

Custom. Custom. Custom. 
Publicly 
available. 

Publicly available. Custom. Custom. 

Initial 
compromise 

Internet 
Explorer 0-day 
vulnerability 

It is 
considered 
insider or 
removable 
disk drives. 

Word 
document 
zero-day 
vulnerability 

Excel, Word 
and PDF 
documents 
known 
security 
vulnerabilities 

spoofs popular 
applications 
including Java, 
Acrobat Updater, 
Google Chrome. 

It is unknown 
but considered 
use of man-in-
the-middle 
attacks with 
browser zero-
day exploits. 

USB drive 
.LNK 
exploit. 

Command & 
Control 
communication 

HTTP and 
HTTPS, proxy-
aware. 

HTTP 
HTTP and 
HTTPS, 
proxy-aware. 

HTTP with 
using 60 
different 
domains. 

HTTP, Social 
network accounts, 
Twitter. 

HTTP, HTTPS 
and P2P 
protocols. 

HTTPS 

 

G. Gauss  

It is similar in code structure to Flame and Duqu malwares, 
but Gauss is more widespread than them. Victim computers are 
generally located in the Middle East. Its code was written in 
C++. Many security firms assess that Stuxnet, Duqu, Flame 
and Gauss are produced by the same actors [22]. Their 
structure is almost the same.  

Gauss steals credentials to access online services of banks 
including Fransabank, Byblos Bank and Bank of Beirut. Gauss 
is the first known nation-state supported banking malware [15].  

Table I provides summarized characteristics of the 
aforementioned APT attacks. As shown in the table, generally 
allowed traffic and protocols such as HTTP and HTTPS are 
used for command and control communications. Even 
command and control communications are designed as proxy-
aware. Initial compromise is usually performed by using zero-

day vulnerabilities. Most APT attacks are not detected for a 
long time in the organizations. The tools used for remote 
access to compromised systems are usually custom-made, but 
public tools are used in some cases. It can be seen in the table 
that every APT attack has a target industry and specific 
targeted countries.  

III. ATTACK LIFE-CYCLE OF ADVANCED PERSISTENT THREATS 

Attack life-cycle of an APT attack is described briefly in 
Mandiant's APT report [2]. The attack life-cycle for 
compromising an organization with the help of an APT attack 
can be summarized in three steps. The first step includes 
gathering information about the target to gain initial access.  
Identifying the organization, privileged user profiles to be 
targeted, activities of the firm, important treaties with third 
parties are all investigated in this phase. The most commonly 
used method for the initial compromise is spear phishing. 
Intruders gather information about targeted organizations using 
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social networks, open source intelligence, social engineering 
etc. Crafted illegitimate emails that are sent to the executives 
and privileged users are highly successful in obtaining initial 
entry. Relatively well-protected servers behind firewalls are not 
primary targets. Instead, the main target is the users in the 
organization. Detailed intelligence gathering is very important 
to prepare crafted emails. Observed methods of initial 
compromise are links to malicious websites and spear phishing 
messages that contain malicious attachments. APT actors rarely 
target an organization’s internet-facing servers to upload 
malicious code. Instead, the target for APT actors is to 
establish a foothold in the organization. The change of the 
target from servers to users did not happen suddenly. Users are 
now the primary target because servers are typically well-
protected by firewalls and other network security measures.  

Targeted victim user computers are infected with malware. 
It is known that APT actors can use public backdoors such as 
RAT, Poison Ivy, Gh0st. Alternatively, they can use custom 
backdoors that they developed themselves. With the help of 
these backdoors, they can establish connections to command 
and control servers. Open, encoded or advanced encrypted 
communication can travel through these connections. The 
backdoors will allow APT actors to enter a system through 
shell or GUI. 

After the initial compromise, the second step begins. This 
step can be summarized as control and discovery phase. After 
establishing a foothold in the organization, it is necessary to 
access to more resources, privileged computers and users. Root 
access, admin accounts, domain privileges, local and service 
accounts are all useful and valuable for intruders. APT 
attackers move carefully to avoid detection. They show 
extreme care not to take any unnecessary steps. They try to 
obtain legitimate user account passwords and sometimes 
password hashes are used for pass-the-hash attacks [23]. 

It is important to collect information about infiltrated 
networks including users, groups, computers, the nature of 
information on the network and shared directories. Items of 
interest are generally documents, databases and servers. 
Valuable organization data are kept on the servers. APT actors 
primarily target privileged user computers. They have to move 
laterally to gain access to servers storing valuable data. 
Compromised user credentials are leveraged to gain access to 
the servers. 

The last step in APT attacks is to maintain presence and 
extract valuable information. Maintaining presence in the 
organization network requires continuous control and access to 
its computers. Sustained access from outside of the network is 
one of the primary objectives. Different backdoors are essential 
for long term access. Multiple command and control servers, 
different malwares, multiple compromised computers are 
utilized for redundancy and long term access. 

The primary goal of APT is to steal valuable information: 

intellectual property, business deals, technical knowledge etc. 

If attackers find valuable information, they first compress it, 

usually using a password, into archive files (RAR, ZIP, 7-ZIP 

etc.), and then transmit them over the Internet. Transmission is 

achieved by means of file transfer protocols such as FTP or 

custom developed file transfer tools. This cycle of 

reconnaissance, identifying valuable data, and moving 

laterally to access that data is repeated continually in a 

compromised network [2]. Fig 1 shows the attack life cycle of 

APTs and the actions are summarized in each step.  

 

Fig. 1. Attack life-cycle of APTs. 

IV. MITIGATING THE IMPACT OF ADVANCED PERSISTENT 

THREATS AND DEFENDING AGAINST THEM 

  
Because of the stealthy manner of APT attacks, continuous 

monitoring and logging structure have a great importance. 
Early detection of malicious activity will mitigate the impact of 
APT attacks in many cases. Some of the studies on the 
subject are described below.  

 The proposed framework in [4] has the following three 
main components:  

1. Multi-stage Attack Model,  

2. Layered Security Architecture,  

3. Security Event Collection and Analysis System. 

Multi-stage attack model is similar to APT attack life cycle 
of Mandiant's aforementioned report [2]. APT intruder follows 
this sequence of steps, which is called Intrusion Kill Chain 
(IKC). The detection of a complex attack can only be achieved 
by a layered security architecture. This way, the attacker will 
need to invest more resources and time to reach the targets. The 
likelihood of attack detection through the activation of one or 
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more sensors increases with the number of interactions 
between the attacker and the targeted system. The process of 
collecting logs and correlation requires an infrastructure that 
can become difficult to properly operate and maintain. A 
network of 100 hundred hosts can generate around 100 GB of 
daily logs and alarms [10,11]. Considering that an APT attack 
can last months or even years, a large organization may require 
a significant investment to establish a system for collecting and 
analyzing logs. This is called security event collection and 
analysis system.   

Due to the complex structure of APT and the difficulty of 
detecting it, strong defense requires a layered security approach 
involving various countermeasures. In [9], proposed 
countermeasures are divided into the below five sections.  

 1. Patch Management: This is considered the first line of 
defense for both the operating system and third-party 
applications. Patch management will provide limited defense 
against zero-day vulnerabilities, however, it can help to stop 
further exploitation of systems.  

 2. Network Segregation: Isolating workstations in different 
parts of a network is an effective technique that can prevent the 
malware from spreading within the organization to an extent. 

 3. Whitelisting: Internet access policies must be strict, and 
traffic inspection of incoming and outgoing data must be made 
carefully.  A blacklist approach could lead to false negatives, 
i.e., it could be unable to block all attack-related traffic. 
Instead, a generous whitelist approach can result in a higher 
detection rate and provide a more secure alternative.  

 4. Dynamic content execution: Most client-side exploitation 
techniques require dynamic content execution to trigger the 
vulnerabilities (e.g. Malicious Office, PDF documents). In 
order to fight this, execution of dynamic content must be 
limited and carefully controlled. 

 5. Trusted computing: The trusted computing base (TCB) 
of a system must be kept under control and feasible to analyze. 
It is important to limit the software allowed to be installed and 
executed on a system. A robust TCB will reduce the impact of 
APT attacks [12].   

Defense against APT does not rely on one-size-fits-all 
software or hardware solutions. The right approach involves a 
strong understanding of the system and effective use of 
existing detection tools such as logging, NetFlow [25], 
intrusion detection systems (IDS) and deep packet inspection 
(DPI). Incident response is necessary but not sufficient to deal 
with APT attacks. Careful design of controls around data is 
required to minimize exposure and corresponding risk [13].   

In dealing with conventional threats, priority is given to 
firewalls and anti-malware tools, but data loss prevention 
might be overlooked. APTs are specifically designed to 
bypass countermeasures such as firewalls, anti-virus and IDS 
tools, particularly the ones relying on signatures. According to 
Tankard [7], organizations should pay careful attention to their 
network traffic and the services they provide to be able to cope 
with APT. For a strong defense in depth, it is necessary to 
employ a variety of host-based and network-based measures, 

such as log analysis, file integrity checking, registry monitoring 
and rootkit detection.   

It is imperative to have an in-depth understanding of the 
normal activity on the network, along with the ability to 
analyze events in relation to each other. Through this level of 
pervasive visibility it is possible to spot anomalous activity – 
such as suspicious data transfers or excess network usage [6]. 
Fig. 2 shows the sources for the discovery of breaches. This 
figure demonstrates that, as of 2013, monitoring, audit, log 
review, NIDS and HIDS data were not used enough by 
companies and organizations to detect APT attacks. 

 

 
Fig. 2. Breach Discovery by Source [24]. 

 

In his book on APT [1], Cole proposes many different 
methods that need to be utilized to effectively handle APT. We 
highlight some of the primary themes:  

A. Profound information about organization systems and 

identification of the organization’s valuable data 

Why our organization can be exposed to APT attack is the 
first question to be answered. The answer to this question must 
consider the valuable information that the organization owns. It 
is very difficult to defend against an attack if you do not realize 
what you should protect. Re-assessment of the organization’s 
data at risk is important. Re-evaluation of the network and 
devices connected to the organization’s network are also 
important to understand what is happening across the network.  

B.  The necessity for focusing on the valuable information of 

the organization 

At the core of in-depth security is valuable information. 
Because perfect security does not exist in real-life systems, 
evaluation of what is valuable and not valuable is critical to be 
successful. After making this distinction, focus must be given 
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to critical data. Trying to protect everything is rarely the right 
approach. In order to defend an organization in a holistic way, 
it is important to monitor the servers that contain valuable data. 
Access to valuable data should be in a layered manner thus 
monitoring of inbound and outbound traffic of core valuable 
data can be accomplished.   

C. Risk management 

After determining what is valuable for the organization, 
risks must be identified and assessed. The organization must 
always keep in mind that short-term positive improvements can 
lead to long-term negative consequences. Risk management 
should be effective and applicable. The first risk management 
plan is never a perfect plan, so these plans should always be re-
evaluated. Planning for risks that are highly unlikely to occur 
can be a waste of time. Events and circumstances with non-
negligible likelihood should be considered first.  

D. Increasing detection and logging capabilities  

In terms of IT security, offense is always easier than 
defense because an active vulnerability is enough to infiltrate 
the organization network. Adversaries will always find 
vulnerabilities, so the speed and accuracy of detection are 
critical. The latest breaches indicate that organizations fall 
short in terms of detection. To improve the chances of 
determining an APT attack, logging capabilities of the used 
technology (IPS/IDS, firewall, proxy, host, application firewall, 
network devices etc.) must be increased. All evidence of the 
attack is in the logs of these devices. Inbound traffic is 
generally taken into account to prevent attacks but outbound 
traffic is not always considered to detect the attack. 
Organizations must keep in mind that prevention will not 
always be successful, hence, logging and detection are crucial 
to improving defense. 

E. Log correlation and cross-referencing logs 

Log entries of devices do not contain phrases like “I am 
being attacked”. Log entries are only sequences of events that 
vary from system to system. There is a small amount of 
standards that the logging software solutions comply with. 
Every device in the network sees the event through a particular 
lens. IPS and IDS devices see packets, whereas the application 
server sees users, requests and sessions. They are logging the 
same processes but from a different viewpoint. 

Log correlation and cross-referencing logs are used to filter 
the log events and reveal meaningful alerts. Log correlation can 
help to monitor any activity across systems and different 
network devices. Because malicious activity will always be 
different from normal user activity, cross-referencing logs can 
be quite useful. 

F.  Continuous monitoring 

Because the threat is constant, continuous monitoring is a 
must. Continuous monitoring does not require all system-wide 
logs. It is important to know what to monitor and what not to 
monitor. According to NIST SP800-92 log management guide 
[26], high risk device logs must be analyzed by automated or 
manual means at least six times a day. 

Organizations have many security devices that produce 
logs.  APT attacks make some changes to systems in the target 
organization. It is always vital to look for deviations from 
previous settings. To be able to properly search for and identify 
anomalies, one must first understand what is normal. Point-in-
time audits are insufficient to respond in time against targeted, 
persistent zero-day-attacks. An efficient way to continuous 
monitoring must involve the ability to collect and consolidate 
logs from diverse systems and devices. Then these logs are 
correlated into a central database, so the data can be analyzed 
in real-time for analysis and alerting. A well-designed and 
implemented continuous monitoring program will significantly 
improve the quality of an organization’s security.   

V. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

In this paper, we put advanced persistent threats (APT) in 
the spotlight. APTs are different from other types of malicious 
activity in many aspects, including strong technical and 
financial capabilities of adversaries, execution of operational 
plans in a human hierarchy, and the determination of attackers 
to achieve long-term objectives. We describe their main 
characteristics in more detail by analyzing major APT 
examples over the last decade. We also discuss the APT life-
cycle, along with mitigation and defense strategies. 

There are numerous attack tools and malware types, so it is 
extremely difficult to protect organizations from APT. Actors 
behind APT continuously develop new tools to infiltrate 
organizations. The APT battlefield continues to evolve in many 
dimensions. Things that were possible only in theory ten years 
ago are happening now. Therefore, it is safe to conclude that 
information security challenges will always be changing and it 
is difficult to predict a steady state, or to tell that such a state is 
possible. APTs will continue to be one of the primary sources 
of security-related headache in the coming years. 

Governments and other organizations are not successful at 
detecting and neutralizing malicious activity. Out-of-the-box 
security solutions are not able to cope with APTs. Effective 
solutions to defend organizations against APTs should involve 
an enhanced detection capability, multi-layered structure and 
defense-in-depth including compartmentalization of valuable 
information assets. Proper logging and monitoring capabilities 
are also necessary.  

Deep packet inspection (DPI) and analyzing huge amounts 
of network traffic of large scale organizations are difficult. 
Network flow analysis tools (netflow, sflow, jflow, etc.) can be 
used to detect APT attacks in real-time. Statistical and 
behavioral network anomaly detection is convenient for flow 
analysis. However, this method may produce too many false-
positives. Flow analysis must be supported with open source 
intelligence (destination whitelisting, blacklisting, sender and 
recipient policy, etc.) and log correlation of network security 
devices. Our future work in this area will focus on using 
network flow analysis, log correlation and open source 
intelligence all together to detect APT attacks in real-time. 
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Özet—Bu çalışmada, OWASP tarafından yayınlanan 2013 

yılına ait ilk 10 web uygulama güvenliği açıklıkları, açıklıkların 

kaynakları ve bu açıklıkları istismar eden saldırıları önlemek için 

kullanılan güvenlik çözümleri araştırılmıştır. Ayrıca açıklıkları 

kullanarak gerçekleştirilebilecek saldırılara karşı kullanılan 

güvenlik çözümleri; kullanım alanları, çalışma mantığı ve 

verimlilikleri açısından değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda, hangi tür saldırılara 

karşı nasıl bir güvenlik çözümü tercih edilmesi konusunda 

öneriler sunularak, farkındalığın ve web uygulama güvenliğinin 

arttırılmasına yönelik çözümler sunulmuştur.  

Anahat Kelimeler—OWASP 2013, web uygulama güvenliği, 

açıklık, bilgi güvenliği, güvenlik çözümleri 

 

Abstract—In this paper, OWASP 2013 Top 10 vulnerabilities 

and seeds of them are presented. In addition, security solutions 

which are used for preventing possible attacks caused by these 

vulnerabilities are compared in terms of usage fields, intrusion 

detection mechanisms, performances and platform-dependencies. 

Finally, according to the information and findings obtained from 

this research it is aimed to contribute on improving the security 

awareness and web application security level by presenting 

suggestions about which security solutions must be preferred 

when faced with which web-based attack. 

Keywords — OWASP top 10 2013, web application security, 

vulnerability, information security, security solutions 

I.  GİRİŞ 

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber web 
servisleri ve uygulamaları bilgi paylaşımını şekillendirmiş, web 
uygulamalarının kullanımını arttırmıştır [1]. Web uygulamaları 
finansal işlemler, bilgi paylaşımı, sosyalleşme ve iletişim 
kurma gibi ihtiyaçlardan dolayı kullanılabildiği gibi, devletler 
tarafından kamu hizmetlerinin internet üzerinden 
sağlanabilmesi için de kullanılabilmektedir [2-4]. Birçok 
işlemin yapılmasını sağlayan web uygulamaları, kişisel bilgiler, 
banka hesap bilgileri ve kurumsal bilgiler gibi çeşitli bilgileri 
barındırdığından saldırıların hedefi haline gelmektedir [1]. Bu 
ortamların güvenliğinin sağlanabilmesi web uygulamalarının 
güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Web uygulama güvenliği, 
üzerinde bulundurduğu verilerin gizlilik, bütünlük ve 
erişilebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla alınan tedbirlerin 
tümünü ifade etmektedir. Web uygulama açıklıklarının istismar 
edilmesi, kişi ve kurumlar için maddi ve manevi zararlara 

neden olabilmektedir. 10 Ekim 2014 tarihinde, çevirim içi 
ödeme yöntemi olan PayPal'in uygulama kodundaki bir açıklık 
istismar edilerek kullanıcı hesabı ele geçirilebildiği ortaya 
çıkmıştır [5]. Web uygulamaları üzerinden yapılan siber 
saldırıların bir örneği de Rusya tarafından Estonya'ya yapılan 
siber saldırılardır. Verdiği hizmetlerin büyük bir bölümünü 
web üzerinden veren Estonya'da saldırılar sonucu hayat durma 
noktasına gelmiştir [6]. Bu saldırıları engellemek için saldırı 
tespit/önleme sistemi, güvenlik duvarı, uygulama katmanı 
güvenlik duvarı, veritabanı güvenlik duvarı ve uygulama 
kodunun güvenliği sağlamaya yönelik güvenlik tedbirleri 
uygulanmaktadır [1-4,7-11]. Bu şekilde, pek çok teknik ve 
teknolojiyle bu ortamların güvenliğini sağlamak amacıyla 
çalışılmaya devam edilmektedir. 

Bu çalışmada web uygulama güvenliğinin arttırılması 
amacıyla, web uygulamaları açıklıkları ve bu açıklıkların 
bulunduğu ortamlar araştırılmıştır. Bu ortamlar üzerindeki 
açıklıklar istismar edilerek yapılan saldırılara karşı kullanılan 
güvenlik çözümleri konusundaki çalışmalar incelenmiştir. 
Güvenlik çözümleri çalışma mantığı,  performansı ve 
saldırılara karşı başarıları ile hangi tür saldırılarda hangi 
çözümlerin uygulanması gerektiği kriterleri bakımından 
karşılaştırılmıştır. Bu sayede güvenlik uzmanlarının hangi tür 
saldırılara karşı nasıl bir güvenlik çözümünü tercih etmeleri 
konusunda kapsamlı bir araştırma sunulmuştur. 

Makalenin geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir. II. 
Bölümde web uygulamalarının kullanım alanları ve güvenlik 
durumları hakkında bilgi verilmiştir. III. Bölümde OWASP 
(Open Web Application Security Project) tarafından 2013 
yılında yayınlanan listedeki ilk on web açıklığı; uygulama, 
sunucu ve iletişim altyapısı güvenliğini tehdit eden unsurlar 
şeklinde üç başlık altında ele alınmıştır. IV. Bölümde ise bu 
açıklıklara yönelik yapılan saldırı yöntemlerine karşı kullanılan 
güvenlik çözümleri ve hangi tür saldırılara ne tür önlemler 
alınabileceği incelenerek güvenlik çözümlerinin 
karşılaştırılması yapılmıştır. V. Bölümde ise sonuç ve öneriler 
üzerinde durulmuştur. 

II. WEB UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ VE GÜVENLIK 

DURUMLARI 

İnternet en büyük ağdır ve internetin kullanımının 
artmasıyla beraber bilgi sistemlerinde kullanılan uygulamalar 
da internet ağı odaklı bir şekilde gelişmektedir. İnternetin 
yaygınlaşmasıyla beraber masaüstü uygulamaları yerine web 
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uygulamaları kullanılmaya başlanmıştır [1,2]. Web 
uygulamaları günlük hayatımızda önemli bir yer tutmakta, 
etkileşimli bir yapı ile resimler, videolar, sesli materyaller gibi 
zengin özellikler sunmaktadır [1,2]. 

Web uygulamalarını saldırıların hedefi haline gelmesinde 
merak, zarar verici niyet, para kazanma umudu gibi birçok 
etken rol oynamaktadır [1,2,8]. Bu etkenleri ise, geliştirilen 
uygulamanın güvenliğinden ziyade fonksiyonelliğinin göz 
önünde bulundurulması, güvenlik bilgisinden yoksun kişilerin 
web uygulaması geliştirmesi ve bunun sonucunda oluşan 
açıklıklar tetiklemektedir [8]. Web uygulamalarının güvenlik 
durumunu ortaya koyan çeşitli raporlar bulunmaktadır. Web 
güvenliği için çözüm sağlayan bir şirket olan "Beyaz Şapka 
Güvenlik (White Hat Security)" şirketinin yayınladığı, "2013 
Web Sitesi Güvenlik İstatistikleri" raporuna göre analiz edilen 
farklı alanlardaki web sitelerine ait açıklık tespit değerleri 
tarafımızdan grafik haline getirilerek yüzdelik dilimler şeklinde 
Şekil I’de ifade edilmiştir [17]. 

ŞEKİL I.  FARKLI ENDÜSTRİLERDE ANALİZ EDİLEN SİTELERİN 

AÇIKLIK YÜZDELERİ. 

 
 

Bulut, mobil ve web açıklıklarının sürekli değerlendirilmesi 
için uygulama güvenliği sağlayan bir kurum olan CENZIC'in 
“Uygulama Güvenlik Açıklığı Eğilimleri Raporu 2014'e 
(Application Vulnerability Trends Report)” göre ise 2013 
yılında uygulamaların %96'sında bir ya da birden fazla ciddi 
açıklık bulunduğu bilinmektedir [18]. Bunun yanında, 
uygulama başına 2012 yılında düşen açıklık sayısı 13 iken, bu 
rakam 2013 yılında 14’e yükselmiştir [18]. 

İstatistiki veriler bu konuda bir şeylerin yanlış olduğunu ve 
artık farklı güvenlik çözümlerinin geliştirilip, uygulanması 
gerektiğini göstermektedir [19]. Bu çalışmada da web 
uygulamalarındaki açıklık kaynakları ve güvenlik çözümleri 
incelenmiş ve güvenlik yöneticilerine doğru güvenlik 
çözümünü tercih etmelerinde dikkat etmeleri gereken hususlar 
konusunda öneriler sunulmuştur.  

III. WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ AÇIKLIKLARI 

Literatür incelendiğinde güvenlik riskleri hakkında en 
kapsamlı çalışan kuruluş olarak OWASP göze çarpmaktadır. 
OWASP dünya çapında yazılım güvenliğini geliştirmeye 
odaklanmış bir kuruluştur. Kuruluşun misyonu, dünya çapında 
birey ve kuruluşların gerçek yazılım güvenlik riskleri hakkında 
bilinçli karar verebilmesi için yazılım güvenliğini öne 
çıkarmaktır. Kuruluş web uygulama güvenliğinde farkındalığı 

arttırmak için en bilindik web uygulama açıklıklarını 
yayınlamaktadır [22]. Açıklığın yayınlanan listedeki sırası 
Tablo I’de sunulmuştur. 

Web uygulamalarının güvensiz olması; uygulamanın 
kaynak kodu, uygulamanın üzerinde çalıştığı sunucu veya 
sunucu istemci arasındaki iletişim altyapısının üzerindeki 
açıklardan kaynaklanmaktadır [20,21].   

Bu çalışma kapsamında OWASP tarafından 2013 yılında 
yayınlanmış web uygulamalarının güvensizliğine sebep olan 
açıklıklar; Dalai (2011) ve Microsoft tarafından yapılan 
güvenlik riski değerlendirmesi ölçütlerine göre (uygulama 
kodu, sunucu ve iletişim altyapısı) kaynağı ve açıklıktan 
etkilenen taraflar başlıklarında sınıflandırılarak Tablo I’de 
sunulmuştur. 

TABLO I. OWASP İLK 10 AÇIKLIK, AÇIKLIK KAYNAKLARI VE 

ZARAR GÖREN TARAFLAR 

 

Etkilenen taraf değerlendirilirken, sunucu etkilendiğinde, 
doğrudan ya da dolaylı olarak istemci de etkileneceğinden 
dolayı etkilenen taraf sunucu olarak değerlendirilmiştir. Sadece 
kullanıcının etkilendiği durumlarda istemci, hem sunucunun 
hem de istemcinin ayrı ayrı etkilendiği durumlarda etkilenen 
taraf sunucu/istemci olarak değerlendirilmiştir. 

Sıra 

Nu. 
Açıklık Kaynak Etkilenen 

1 Enjeksiyon (Injection) Uygulama Sunucu 

2 

Kırık Kimlik Doğrulama ve 

Oturum Yönetimi (Broken 

Authentication and Session 
Management) 

Uygulama İstemci 

3 
Siteler Arası Betik Çalıştırma 
(Cross-Site Scripting (XSS)) 

Uygulama 
Sunucu/ 
İstemci 

4 

Güvensiz Doğrudan Nesne 

Başvurusu (Insecure Direct 
Object References) 

Uygulama Sunucu 

5 
Güvenlik Yanlış Yapılandırma 
(Security Misconfiguration) 

Sunucu Sunucu 

6 
Hassas Veriyi Açıkta Bırakma 

(Sensitive Data Exposure) 
Uygulama Sunucu 

7 
İşlev Seviyesi Erişim Kontrolü 
Eksikliği  (Missing Function 

Level Access Control) 

Uygulama Sunucu 

8 

Siteler Arası İstek Sahteciliği 

(Cross-Site Request Forgery 

(CSRF)) 

İletişim 
Altyapısı 

İstemci 

9 
Bilinen Açıklık Bileşenlerini 
Kullanma (Using Known 

Vulnerable Components) 

Uygulama Sunucu 

10 

Doğrulanmayan Yönlendirme 

ve İletme (Unvalidated 
Redirects and Forwards) 

Uygulama 
Sunucu/ 

İstemci 
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 OWASP kuruluşu web uygulama güvenliğinde farkındalığı 
arttırmak için en bilindik web uygulama açıklıklarını 
yayınlamaktadır. OWASP tarafından yayınlanan listeye göre 
2013'ün en bilindik 10 açıklıkları, uygulama kodu açıklıkları, 
sunucu kaynaklı açıklıkları ve iletişim altyapısı kaynaklı 
açıklıklar olarak aşağıda başlıklar altında ele alınmıştır. 
Açıklıkların 8 tanesi uygulama kodu iken diğerleri sunucu ve 
iletişim altyapısı başlıkları altında ele alınmıştır. 

A. Uygulama Kodu Kaynaklı Açıklıklar 

Kod içerisindeki kusurlar bu kategori altında bulunmaktadır 
[20,21]. Bu açıklıklar üzerinde sisteme ciddi zararlar 
verebilecek saldırılar düzenlenebilmektedir. Web 
uygulamalarına yapılan saldırıların büyük çoğunluğu 
kullanıcıdan alınan giriş değerlerinin kontrol edilmemesinden 
kaynaklanmaktadır [4]. SQL enjeksiyon ve çapraz-site 
betikleme saldırıları da giriş değerlerinin uygunluğunun kontrol 
edilmemesini istismar eden saldırılarıdır [4,23]. OWASP 2013 
en bilindik 10 açıklıklar listesinde yer alan ve bunlardan 
uygulama kodu kaynaklı olan açıklıklar ile istismar yöntemleri 
aşağıda ele açıklanmıştır. 

Enjeksiyon (Injection), Enjeksiyon açıklıkları komutun ya 
da sorgunun bir kısmında güvenilmeyen verinin yorumlayıcıya 
gönderilmesiyle meydana gelmektedir. Saldırganın kötücül 
verisi istenmeyen komutların çalıştırılması ya da uygun 
yetkilendirme olmadan verilere erişimi sağlayacak şekilde 
yorumlayıcı yanıltabilmektedir. Enjeksiyon saldırıları SQL, OS 
ve LDAP komutları üzerinden yapılabilmektedir [22]. 

Kırık Kimlik Doğrulama ve Oturum Yönetimi (Broken 
Authentication and Session Management), Uygulama 
fonksiyonlarının kimliklendirme ve oturum yönetimiyle ilgili 
fonksiyonlarının uygulanmaması sonucu meydana gelmektedir. 
Bu açıklık üzerinden saldırganlar şifreler, anahtarlar, oturum 
jetonu (token) ya da diğer kullanıcıların bilgilerini tahmin etme 
şeklinde açıklığı kullanabilmektedir [22]. 

Siteler Arası Betik Çalıştırma (Cross-Site Scripting (XSS)), 
Siteler Arası Betik Çalıştırma açıklığı uygulamaların web 
tarayıcı üzerinden, güvenilmeyen verinin alınması ya da 
gönderilmesi sırasında, verilerin düzgün doğrulanmaması 
sonucu meydana gelmektedir. Bu açıklık saldırganlara, 
kurbanının tarayıcısı üzerinde betik çalıştırmasını 
sağlamaktadır [22]. Saldırı sonucu, kullanıcının oturum bilgisi 
çalınabilmekte, web sitelerine zarar verilebilmekte ya da 
kullanıcılar kötücül sitelere yönlendirilebilmektedir [22,24]. 

Güvensiz Doğrudan Nesne Başvurusu (Insecure Direct 
Object References), Doğrudan nesne başvurusu, uygulamayı 
geliştiren kişinin uygulama içerisinde kullanılan dâhili 
uygulama nesnelerinin referanslarına uygun erişim kontrolü 
yapılmaması sonucu meydana gelmektedir. Referansların 
erişim kontrolü ya da diğer korumalar yapılmaması sonucu, 
saldırganlar verilere yetkisiz erişerek bu referansları 
değiştirebilmektedir [22]. 

Hassas Veriyi Açıkta Bırakma (Sensitive Data Exposure), 
Web uygulamaların birçoğunda kredi kartları, vergi numaraları 
ve kimliklendirme bilgilerini düzgün olarak korumamaktadır. 
Saldırganlar da zayıf korunan verileri kredi kartı 
dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı ya da diğer suçlar için 

çalabilmekte ya da değiştirebilmektedir. Bu açıklık uygulama 
üzerinde bulunan hassas bilgilerin yetkisiz kişilere erişimi 
imkân sağlamaktadır. Hassas veriler açığa çıkmaması için 
saklanırken ya da gönderilirken şifreleme gibi ekstra önlemler 
alınmalıdır [22]. 

İşlev Seviyesi Erişim Kontrolü Eksikliği (Missing Function 
Level Access Control), Web uygulamalarının birçoğunda 
kullanıcı ara yüzü kullanılabilir olmadan önce erişim hakları 
seviyesinde fonksiyonlar doğrulanmaktadır. Ancak 
uygulamaların her bir fonksiyona erişim sağlandığında bu 
erişim kontrollerini sunucu üzerinde yapması gerekmektedir. 
Eğer istek doğrulanmazsa, saldırganlar düzgün kimliklendirme 
yapmadan sahte isteklerle fonksiyonlara erişimleri mümkün 
olabilmektedir [22]. 

Bilinen Açıklık Bileşenlerini Kullanma (Using Known 
Vulnerable Components), Yazılım modülleri, çerçeveler 
(frameworks) ve kütüphaneler gibi bileşenler, genellikle tam 
yetkiyle çalışmaktadırlar. Eğer bu bileşenlerin açıklıkları 
istismar edilebilir ise, saldırganlar açıklıklar üzerinden sistem 
üzerinde, veri kaybına yol açmasına ya da sunucuyu ele 
geçirmesini kolaylaştırabilir. Uygulamalarda bilindik 
açıklıkları olan bileşenlerin kullanılması uygulamanın güvenlik 
seviyesini düşürebilir ve mümkün saldırı alanları ve etkilerine 
olanak sağlamaktadır [22].  

Doğrulanmayan Yönlendirme ve İletme (Unvalidated 
Redirects and Forwards), Web uygulamaları sık sık 
kullanıcıları diğer sayfa ve web sitelerine yönlendirmekte ve 
hedef sayfalara karar vermek için güvenilmeyen veri 
kullanmaktadırlar. Bu saldırı türünde, saldırganlar kullanıcıları 
sahte ya da kötücül sitelere yönlendirebilir ya da yetkisiz 
sayfalara erişim için iletebilirler [22].  

B. Sunucu Kaynaklı Açıklıklar 

Uygulamanın çalıştığı sunucu üzerinde güvenlik 
yapılandırmasının düzgün şekilde yapılmamasından dolayı 
ortaya çıkan açıklıklar bu kategori altında 
değerlendirilmektedir [20,21]. OWASP 2013 en bilindik 10 
açıklıklar listesinde yer alan ve bunlardan sunucu kaynaklı olan 
açıklık ile istismar yöntemleri aşağıda ele alınmıştır.  

Güvenlik Yanlış Yapılandırma (Security Misconfiguration), 
Uygulamanın güvenliğinin sağlanabilmesi için uygulamalar, 
çerçeveler (frameworks), uygulama sunucu, web sunucu, 
veritabanı sunucu ve ortamlar için güvenlik ihtiyaçları 
bulunmalı, güvenli yapılandırma tanımlanmalı ve uygulanmış 
olması gerekmektedir. Varsayılan güvenlik ayarlarının 
güvensiz olmasından dolayı, güvenlik yapılandırması 
tanımlanmış, uygulanmış ve sürdürülmüş olması ve bunlara ek 
olarak yazılımlar güncel olmalıdır [22]. Güvenlik 
kontrollerinin düzgün uygulanmaması sonucu, sunucu 
üzerindeki açıklık istismar edilerek uygulama üzerindeki 
verilere erişim sağlanabilmektedir. Veritabanı bağlantısında 
şifre belirlenmemesi ve uzaktan bağlantı özelliğinin açık 
olması durumu bu açıklığa örnek olarak verilebilir. 
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C. İletişim Altyapısı Kaynaklı Açıklıklar 

Sunucu ile istemci arasındaki iletişim altyapısı üzerindeki 
açıklıklar bu kategori altında ele alınmıştır. Bunlar iletim 
katmanı, ağ katmanı ya da OSI modelinin diğer 
katmanlarındaki zafiyetlerden ortaya çıkan açıklıklardır 
[20,21]. OWASP 2013 en bilindik 10 açıklıklar listesinde yer 
alan ve bunlardan iletişim altyapısı kaynaklı olan açıklık ile 
istismar yöntemi aşağıda verilmiştir. 

Siteler Arası İstek Sahteciliği (Cross-Site Request Forgery 
(CSRF)), Bu saldırılar sisteme kendini tanıtmış kullanıcının 
tarayıcısını web uygulaması üzerinde açıklık oluşturmak 
amacıyla, kullanıcının oturum çerezi ya da diğer otomatik 
olarak eklenen kimliklendirme bilgisini içeren, sahte HTTP 
istekleri göndermesine zorlamaktadır. Bu da saldırganlara, 
açıklık bulunan web uygulamasının gelen istekleri kullanıcıdan 
gelen meşru istek olarak görmesini sağlamaktadır. Bu şekilde 
kullanıcıların sistem üzerindeki eposta adresi gibi bilgiler 
değiştirilebilmektedir [22]. 

IV. WEB UYGULAMALARI SALDIRILARINDAN KORUNMA 

YÖNTEMLERI 

Web uygulamalarına yönelik yapılan saldırıları önleme 
amacıyla geliştirilen akademik ve ticari olarak birçok güvenlik 
çözümleri bulunmaktadır. Güvenlik çözümleri incelendiğinde 
uygulama kodunun güvenliğinin sağlanması için PHAN, 
SWAP, Diglossia, PSIAQOP güvenlik çözümleri önerilmiştir. 
Ayrıca, imza tabanlı güvenlik sistemleri ve anormallik tabanlı 
güvenlik sistemleri olarak   Saldırı Tespit Sistemleri 
yaklaşımları kullanılmaktadır [1-4,7-11]. Bu bölümde Saldırı 
Tespit Sistemleri ve uygulama kodunun güvenliğinin 
sağlanmasında kullanılan yöntemler anlatılmıştır.   

Yapılan araştırma sonucunda güvenlik çözümlerinin 
özellikleri arasında özgün ve etkili çözüm sağlayan kriterler 
ayıklanmıştır. Bu kriterler; imza tabanlı, performans etkin, 
programlama diline özel, sıfır gün saldırısında başarılı olma 
olarak belirlenmiştir. Bu kriterler ve güvenlik çözümleri Tablo 
II’de sınıflandırılmıştır. 

TABLO II. GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Güven 

Yöntemleri 

İmza 

Tabanlı 

Performans 

Etkin 

Programlama 

Diline Özel 

Sıfır Gün 

Saldırısında 

Başarılı 

İmza 
Tabanlı 

Sistemler 

        

Anormallik 
Tabanlı 

Sistemler 

        

PHAN         

SWAP         

Diglossia         

PSIAQOP         

 

 

A.Saldırı Tespit Sistemleri 

Saldırı tespit sistemleri bir sisteme saldırı olup olmadığının 
tespitinde kullanılan, hem dâhili hem de harici saldırılara karşı 
koruma sağlayan bir güvenlik sistemidir [13,14]. Bu sistemin; 
uç birim ve ağ tabanlı saldırı tespit sistemi olmak üzere iki türü 
olup, uç birim tabanlı saldırı tespit sistemleri bir ya da birkaç 
uç birim sistem üzerindeki verileri analiz etmektedir [14,25]. 
Bu bilgiler genellikle; sistem çağrıları, uygulama kayıtları, 
dosya sistemi değişiklikleridir [25]. Ağ tabanlı saldırı tespit 
sistemleri ise, ağ topolojisinde tüm trafiğin üzerinden geçecek 
bir konumda üzerinden geçen trafiği analiz etmektedirler 
[14,25]. Saldırı tespit sistemleri anormallik tabanlı ve imza 
tabanlı olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Bu 
yöntemler aşağıda açıklanmıştır. 

Anormallik tabanlı saldırı tespit sistemi, anormallik tabanlı 
saldırı tespit sistemi daha önceden belirlenen bir davranış 
referansı üzerinden çalışmaktadır [8,13-16]. Bu yaklaşımda, 
belirlenen davranış ve sistemin anlık davranışı olmak üzere iki 
adet profil kullanılmaktadır [13]. Davranış belirleme işleminde 
çeşitli kaynaklardan alınan; işlemci kullanımı, TCP bağlantı 
sayısı, izleme olayları, basılan tuş kayıtları, sistem çağrıları, ağ 
paketleri, kullanıcıların oturum süreleri, eposta sayısı, dosya 
sistemlerine erişim ve güvenli çalışma şartları gibi çeşitli 
bilgiler kullanılmaktadır [8,13]. Davranış belirleme işlemi 
statik ya da dinamik şekilde yapılabilmektedir [8]. Davranış 
belirleme işleminden sonra bilinen davranış ile sistemin anlık 
davranışı karşılaştırılarak saldırı olup olmadığının tespiti 
yapılmaktadır [14,16]. Anormallik tabanlı sistemlerdeki başlıca 
sorunlar; sistemin normal çalışmasının daha önceden 
belirlenmesi gerekliliği, sistemin normal çalışması olarak 
belirlenen şartların zaman içerisinde değişmesi, normal 
davranışın öğrenilmesi esnasında saldırılarının normal davranış 
olarak algılanması ve makine öğrenme tekniklerinin zorluğudur 
[7,13,14].  Ayrıca sistemin normal davranışı zamanla çok sık 
değişiyorsa, kötü niyetli kişiler yapacağı saldırıyı geniş bir 
zaman aralığına yayabilir ve sistem üzerinde fark edilmemesini 
sağlayabilirler [14]. Anormallik tabanlı yaklaşımlar sistem 
üzerindeki olayları sürekli olarak takip ettiği ve belirli bir şarta 
bağlı olarak çalışmadığı için sıfır gün saldırılarına karşı daha 
başarılı koruma sağlamaktadır [7,13]. Fakat bu yaklaşımda 
yanlış uyarı üretilme sık görülen bir durumdur [7,13].  

İmza tabanlı saldırı tespit sistemi, imza tabanlı sistemler 
daha önceden elde edilen bilgi birikimini kullanarak, bilinen 
saldırılardan oluşturulmuş imzalar üzerinden çalışan bir 
yaklaşımdır [8,13,14,16]. İmza tabanlı sistemlerde saldırı 
olduğu halde saldırı olduğu önceden tespit edilememiş, imza 
veritabanında bulunmayan özgün saldırılara karşı koruma 
sağlanamamaktadır [13]. Fakat önceden bilinen ve imza 
veritabanında bulunan saldırılara karşı efektif koruma 
sağlanmaktadır [13]. İmza tabanlı yaklaşım diğer yaklaşımlara 
göre daha az yanlış uyarı üretmesinden dolayı gerçek dünyada 
daha kabul edilebilir bir yaklaşımdır [7,16]. 

Saldırı tespit sistemlerinin amacı yetkisiz erişimler, bilgi 
sistemlerine sızma, istenmeyen ve kötücül ağ trafiğinin 
tespitidir ve virüsler, truva atları ve solucanlar gibi kötücül 
yazılımların zararlarını en aza indirmektedir. [14, 15,17] Saldırı 
tespit sistemleri, bilgi sistemlerine ağ üzerinden gelebilecek 
saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlandıklarından 
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dolayı, web uygulamalarına karşı yapılan saldırılarda da sistem 
üzerinden yapılabilecek saldırılara karşı koruma 
sağlayabilmektedir. Saldırı tespit sistemleri, bilinen açıklık 
bileşenlerini kullanma ve güvenlik yanlış yapılandırma 
açıklıklarını istismar eden saldırıları tespit edebilmektedir. 

A. Uygulama Kodunun Güvenliğinin Sağlanmasında 

Kullanılan Yöntemler 

Web uygulama güvenliğinin arttırılması amacıyla 
uygulama kodunun güvenliğinin sağlanması yöntemleri de 
bulunmaktadır. Bu yöntemlerin belirli saldırı tipine ve 
programlama diline yönelik olması gibi kısıtları bulunmaktadır. 
Literatürde uygulama kodunun güvenliğinin sağlanması için 
birçok yöntem mevcuttur.  

Diglossia, web uygulamalarında SQL ve NoSQL 
sorgularında enjeksiyon saldırı olup olmadığını PHP 
programlama dilinde kesin ve etkili bir biçimde tespit edebilen 
bir araçtır [10]. Diglossia, enjeksiyon açıklığını kullanan 
saldırılarından olan SQL ve NoSQL enjeksiyon saldırılarına 
karşı koruma sağlayabilmektedir [10].  

SWAP (Secure Web Application Proxy), sunucu tarafında 
çalışan bir güvenlik çözümüdür. SWAP, sistem üzerinde ters 
vekil sunucu olarak çalışan ve bu şekilde bütün HTML 
cevaplarının içeriğini kontrol ederek, çapraz-site betikleme 
açıklığını kullanan saldırılara karşı koruma sağlayabilmektedir 
[12]. 

PHAN (PHP Hybrid Analyzer), PHP programlama dilinde 
çalışan, web uygulamalarının güvenliğini statik ve dinamik 
yöntemlerin güçlü yönlerini birleştirerek hibrid bir yaklaşım 
kullanan bir araçtır [4]. Phan, enjeksiyon açıklıklarını kullanan 
saldırılara karşı koruma sağlayabilmektedir [4]. 

PSIAQOP (Preventing SQL Injection Attack based on 
Query Optimization Process), sorgu optimizasyonu yaparak 
bilinen bütün SQL enjeksiyon saldırılarına karşı koruma 
sağlayan özgün bir yaklaşımdır [26]. Sorgu optimizasyonu 
sezgisel kurallara bağlıdır [26]. PSIAQOP, enjeksiyon 
açıklığını kullanan SQL enjeksiyon saldırılarına karşı koruma 
sağlayabilmektedir [26].  

V.  SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu makalede, OWASP tarafından yayınlanan 2013 yılına 
ait ilk 10 web uygulama açıklıkları, açıklık kaynakları ve bu 
açıklık kaynaklarını istismar eden saldırılara karşı kullanılan 
güvenlik çözümleri ele alınmıştır. Yapılan araştırma sonucunda 
elde edilen sonuçlara göre: 

1) Web uygulama güvenliğinde açıklıkların uygulama kodu, 
sunucu ve iletişim altyapısından oluştuğu ve bu çalışmada 
özetlenen açıklıkların kontrol edilmesi ve açıklıkların 
kapatılması, 

2) Güvenlik çözümlerinin çeşitlilik gösterdiği ve bu güvenlik 
çözümlerinin seçilmesinde; 

 Uygulamanın geliştirildiği yazılım dili, 

 Uygulamanın üzerinde çalıştığı sunucu sayısı, 

 Uygulamanın üzerinde çalıştığı sunucunun 
yazılım ve donanım özellikleri, 

 Uygulamanın üzerinde çalıştığı web sunucu 

programı. 

 gibi kriterlere dikkat edilmesi, 

3) Açıklıkların büyük bir bölümünün uygulama kodu 
kusurlarından dolayı oluştuğu, 

4) Web uygulama geliştiricilerin yansıra web uygulamalarını 
kullanan kişilerin bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin de 
büyük önem taşıdığı, 

5) Web uygulama güvenliğini arttırmaya yönelik olarak bu 
çalışmada sunulan uygulama kod güvenliği 
yöntemlerinden mutlaka faydalanılması, 

6) Uygulama güvenliğinin sağlanabilmesi için saldırıların 
zamanında tespit edilmesinin çok önemli olduğu ve Bölüm 
IV'te sunulan tespit yöntemlerinin mutlaka kullanılması, 

7) Güncel açıklıkların takip edilmesi ve giderilmesi gerektiği 

görülmüştür. 

Bu çalışma ile güvenlik uzmanlarının web uygulama 
güvenliğinde hangi tür açıklıklara karşı nasıl bir güvenlik 
çözümünü tercih etmelerine yardımcı olarak, web uygulama 
güvenliğinin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. 
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Özet—Günümüz bilgisayarları çoğunlukla bilgileri birincil 

olarak sabit diskte saklarken, aslında bulut sistemler depolama 

açısından daha verimli ve erişilebilirdir. Bulut sistemler kişisel 

bilgilerin saklanması için geleceğin önemli depolama birimleri 

olarak görülmektedir. Bu çalışmada, SystemC’de yapılan tasarım 

ve Arduino geliştirme kartıyla alınan biyometrik parmak izi 

verisinin yardımı ile Diffie-Hellman anahtar değişimi kriptografi 

algoritmasının buluta erişimde güvenlik derecesini arttırması 

hedeflenmiştir. Şifreleme için gerekli çarpma işleminin daha 

etkili yapılması için bilgisayar ortamındaki SystemC ile kriptoloji 

algoritması gerçeklenmiştir. Bulut sistem kullanıcısının 

biyometrik verilerini alan Arduino UNO mikro denetleyicisi, 

hemen ardından Diffie-Hellman işlemleri için bilgisayar 

(SystemC) ile haberleşir. Biyometrik veriler anahtar değişimi 

algoritmasının hesaplarında kullanılmak üzere gizli, kişiye özel 

bir tanımlama numarası (ID-identification number) ile eşleştirilir. 

Böylelikle, insana ait olan eşsiz biyolojik veriler yardımı ile 

güvenliği arttırılmış bir yapı hedeflenmiştir. Gömülü sistemlerin, 

yazılım ve donanım mühendisliğinin kesişimini içine alan en 

geniş çalışma alanı olduğu düşünüldüğünde, önerilen tasarımın 

disiplinler arası bir çalışma ürünü olarak ileride de geliştirmeye 

açık olduğu düşünülmektedir. Güvenlik uygulamasına yönelik 

olan bu çalışma, biyometrinin de katkısı ile işler bir çözüm 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler—biyometrik güvenlik; bulut sistemler; bilgi 

güvenliği; Diffie-Hellman anahtar değişimi; SystemC; Kriptografi; 

Arduino  

 

Abstract—Today’s personal computers primarily store all the 

data in the hard disk drives, while cloud systems are more 

efficient and accessible in terms of storage. Moreover, cloud 

systems are considered as the significant storage units of our 

personal data for the future. In this study, we aimed to increase 

the security level of accesses into cloud systems via Diffie-

Hellman key exchange cryptography algorithm, whereby design 

in SystemC and the usage of Arduino development board to take 

the fingerprint data. To increase the efficiency of the 

multiplication process needed for encryption, cryptography 

algorithm is realized by using the SystemC on the PC side. The 

Arduino UNO microcontroller, which captures the biometric 

data of the cloud user, immediately communicates with PC 

(SystemC) to have the Diffie-Hellman process started. Each 

biometric data is mapped into a confidential and private ID to be 

used in the calculations of key exchange process. Thus, a new 

structure that has increased security via the unique biological  

human information, is aimed. When it is considered that the  

 

 

 

embedded system is the largest intersection of  

hardware and software engineering, proposed design as an 

interdisciplinary work is considered to be worthy of future 

research for further development. By the addition of the 

biometrics, this study as for the applied security, serves an 

efficient solution.  

Keywords—biometric security; cloud systems; information 

security; Diffie-Hellman key exchange; SystemC; Cryptography; 

Arduino 

 

I. GİRİŞ 

Bulut bilişimde kullanıcılar kendi verilerinin nasıl 
saklandığıyla ilgili kesin ve detaylı bilgi sahibi olmadıkları için 
servis sağlayıcılara güvenmek durumundadırlar [1]. Bu durumu 
sistem düzeyinde tasarımlarla hazırlanan donanım destekli 
şifreleme algoritmalarıyla bir miktar daha güvenli hale 
getirmek oldukça kritiktir. Ancak biyometrik bilgilerin 
güvenlik sağlamak amacıyla kullanılması sırasında bir sorun 
ortaya çıkmaktadır: Biyometrik bilgilerin güvenliği ne derece 
gizli tutulacaktır? Her biyometrik verinin kişiye özel olan eşsiz 
bir anahtar olduğu düşünülürse, kişiye özel alanlara giriş çıkış 
sırasında güvenlik arttıran bir unsur olarak kullanılabilmesi 
mümkündür. Biyometrik veriler değiştirilmesi mümkün 
olmayan doğuştan biyolojik olarak gelen değerli özelliklerdir. 
Bu sebeple bu özel verilerin güvenliğini de göz önüne alarak 
bir sistem tasarımını yapılmıştır.  

Geçtiğimiz günlerde medyada yer bulan, bulutta saklanan 
kişisel verilerin bir yolla kötü niyetli insanlar tarafından ele 
geçirildiği iddiası ile bazı ünlü kimselerin verilerinin 3. 
kişilerin eline geçtiği söylenmiştir. Bu durum bulut bilişime 
erişimin daha kontrollü yapılması gerektiğini de ortaya 
koymuştur. Buradan yola çıkarak bu çalışmada, kişiye özel 
hesapların erişimi sırasında, kişiye ait çalınamaz, 
değiştirilemez özellikler kullanılarak yetkilendirme yapılması 
amaçlanmaktadır. Kişilerin kendi özel biyometrik verilerini, 
üçüncü şahısların eline geçmesi endişesi ve hatta bulut servisi 
sağlayıcılara olan güvensizliklerinden ötürü direkt olarak bulut 
tarafında değil de kendi taraflarında kontrol etmeleri daha 
güven vericidir. Bu sebeple bu çalışmada kişisel şifrenin yanı 
sıra hesapları izinsiz girişten korumak adına bir de parmak izi 
verisi kontrolü ve alınan biyometrik veriye bağlı gizli anahtar 
üretimi anlatılacaktır. Gizli anahtar bulut ile haberleşme 
aşamasında kullanılacak önemli bir parametredir.   
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A. Biyometri 

Biyometri (Biometrics) köken olarak Yunan “bios” yani 
yaşam ve “metron” hesaplama kelimelerinin birleşiminden 
oluşmaktadır [2]. Doğuştan gelen kişiye özel bu eşsiz özellikler 
artık günümüzde pek çok mühendislik uygulamasında 
güvenlik, sınıflandırma, doğrulama, tanımlama gibi amaçlarla 
ve adli vakalarda kullanılmaktadır. 

Biyometrik metotların çeşitlerine bakıldığında, bunları 3 
ana sınıfta toplamak mümkündür: fiziksel, davranışsal ve 
kimyasal [3]. Uygulamaya yönelik biyometrik özellikler 
kullanılacağında bu şemadan faydalanarak tasarımı 
gerçekleştirmek, ortaya konan tasarımın fizibilitesi açısından 
önemlidir. 

 
Şekil 1. Biyometrik metotların çeşitlerinin sınıflandırılması [3]. 

 

Kişinin değiştiremediği ve kendine özgü olan bu denli 
önemli ve eşsiz olan veriler hangi uygulamada kullanılırsa 
kullanılsın, güvenlik içinde tutulmalıdır. Bu sebeple olası sanal 
saldırılara karşı dirençli tasarımlar uygulamalar 
geliştirilmelidir.  

Şekil 2.’de Alice isimli kullanıcının biyometrik verisini, 
giriş yapmak istediği bulut alanına, diğer bir deyişle Bob’a 
gönderdiğini varsayarsak, verilerin iletimi sırasında, Eve isimli 
bir siber korsanın olması ve verileri çalmak istemesi olasıdır 
[4]. Bu durum, aradaki adam saldırısı (man-in-the-middle 
attack) olarak da nitelendirilir [5].  

 
 

Şekil 2. Verilerin iletimi sırasındaki olası tehlike senaryosu. 

B. Bulut Sistemler 

Gizli, açık veya hibrit modelleri olan bulut bilişimin 
servislerinin neler olduğuna bakıldığında üç tip karşımıza 
çıkmaktadır. Bunlardan ilki, yazılım olarak servis ismini alan 
Software as a Service (SaaS), kullanıcılara servis sağlayıcının 
bulut altyapısındaki uygulamalarını kullanmasını sağlar. Bu 

serviste platform ve altyapı katmanları ile ilgili bir yönetim söz 
konusu değildir. Sunulan ikinci servis, platform olarak servis 
denilen Platform as a Service (PaaS) olup, uygulamaların bulut 
tarafına programlama dilleri yardımıyla konulmasını sağlar. 
Son servis altyapı olarak servis, İngilizce ismiyle Infrastructure 
as a Service (IaaS)’dir. Burada kullanıcılar diğer servislerle 
birlikte en geniş kontrol alanına sahiptirler [2]. 

Şekil 3. Bulut bilişimin servis çeşitleri [2]. 

C. Arduino Geliştirme Kartı 

Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan, programlama özellikleri 
bakımından kolaylıklar sağlayan Arduino geliştirme kartları, 
bu çalışmada mikro kontrolcü olarak kullanılmaktadır. UNO 
isimli modeli örnek çalışmada kullanılan bu kart ile parmak izi 
sensöründen alınan verilerin sensör içindeki tanımlama ve 
karşılaştırma işlemleri, ardından da ait oldukları kullanıcıya ait 
eşsiz numaranın şifreleme yapısına gönderilmesi 
gerçekleştirilecektir. Bilgisayar ve bulut ile de haberleşme 
imkanı sağlayan Arduino geliştirme kartları C++ tabanlı 
programlama ortamı sunmaktadır. Sisteme ilişkin kodlar, bu 
kartın geliştirme aracı sayesinde (Arduino IDE 1.0.5), nesneye 
yönelik olarak (Object Oriented Programming) 
gerçekleştirilmiştir. 

D. Diffie-Hellman Anahtar Değişimi 

Diffie ve Hellman tarafından 1976 yılında ortaya konan 
anahtar değişimi algoritması ile, verileri gönderen kişilere ait 
gizli sayılar saklı kalarak kişilerin birbirlerini tanıması ve 
haberleşmesi daha güvenli hale gelmiştir. Buna göre, iki kişi 
yani Alice ve Bob, kendi aralarında haberleşirken birbirleri ile 
haberleştiklerini garantilemek için kullanacakları ortak/aynı α 
ve p sayılarına ek olarak yalnızca kendilerine özel olan a ve b 
ile sembolize edilen gizli sayılara da sahip olacaklardır. Bu a 
ve b sayılarını yalnızca kendileri bilecek şekilde saklayacak ve 
veri alışverişinden önce gönderdikleri kişi de dahil olmak üzere 
kimsenin elde etmesi mümkün olmayan bir gizleme ile 
korumaya alacaklardır. Burada matematiksel olarak modüler 
aritmetik ve üs alma işlemlerinden faydalanan Diffie-Hellman, 
tarafların kullandığı ortak ve açık olarak paylaşılan α taban ve 
p mod değeri olmak üzere α’nın üssü olarak işleme giren gizli 
a ve b değerlerini kullanmışlardır [6]. Açıklanan matematiksel 
yaklaşım aşağıdaki (1) denkleminde ifade edilmektedir.  
   
                  (αb mod p) a mod p = (αa mod p) b mod p                  (1)      

          Örnek Durum: 

α = 5, p = 7, a = 2, b = 3 olmak üzere; 

5
3
 mod

 
7 = 125 mod 7 = 6  = (α

b
 mod p) = B  ve 
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5
2
 mod

 
7 =  25  mod 7 = 4  = (α

a
 mod p) = A 

(1) numaralı denkleme göre, 

(α
b
 mod p) 

a
 mod p = (α

a
 mod p) 

b
 mod p 

= (B)
a
 mod p = X = (A)

 b
 mod p = Y olacak şekilde, 

= (6)
2
 mod 7 = (4)

3
 mod 7 

= 36 mod 7 = 64 mod 7 

= 1 = 1  

yani, X = Y olarak bulunmaktadır. 

 Görüldüğü üzere, (1) numaralı denklemdeki eşitlik verilen 
sayısal örnekle de desteklenmiş oldu. Burada Bob’un gizli b 
değerinin (α

b
 mod p) şeklinde, Alice’e ait gizli a değerinin ise 

(α
a
 mod p) şeklinde işleme dahil edildiğini söyleyebiliriz. 

Böylece bu değerlerin gizlenerek paylaşıldığı, ayrıca açık 
olarak paylaşılan α ve p değerleri ile de yeniden gönderildiği 
tarafta üstel ve modüler işleme sokularak, birbirlerinin aynısı X 
ve Y değerlerine ulaşıldığı görülmektedir. Haberleşmeden önce 
böyle bir yaklaşım ile bulut kullanıcısı ve bulut tarafı 
desteklenen donanım ile haberleşip, biyometrik parmak izi 
verisi ile de arttırılmış güvenlikle birbirlerini tanıyabilirler.  
Şekil 4.’de kullanılan değişkenlere ve paylaşılan değerlere ait 
bilgiler verilmektedir. 

 

Şekil 4. Diffie-Hellman anahtar değişimi   [7]. 

 Elbette a ve b sayıları burada verilen örnekteki gibi düşük 
bitli sayılar olmayacaktır. Örneğin, bizim önerdiğimiz sistem 
için daha güvenli olması açısından 512 bit değerindeki sayılar 
kullanılmıştır, çünkü SystemC ortamı sc_biguint<512> 
değişken tanımlaması ile bu imkanı sunmaktadır. Büyük bitli 
sayılarla çalışmak, özellikle kullanılan algoritma gereği üs 
alma sırasında çarpma işlemlerinin her bir zaman döngüsü 
açısından fazla olması anlamına gelmektedir. Gelecek 
çalışmalar için çarpma işlemini daha etkin bir yöntem ile 
gerçekleştirerek iyileştirme öngörülmektedir. SystemC 
ortamının tercih edilme sebebi de bundan dolayıdır. 

II. ÖNERİLEN SİSTEM 

Literatüre bakıldığında benzer bir uygulama olarak aynı 
ZFM-20 parmak izi sensörünün kullanıldığı mikroişlemci 
tabanlı bir çalışma görülmektedir [8]. Ancak şifreleme ile ilgili 
değil yalnızca sensörden yapılan eşleşmeye göre erişim sistemi 
tasarımı gerçeklenmiştir. [9] ise kullandığımız sensörün 
aynısını kullanarak laboratuvar erişim kontrolü sistemini 
ethernet tabanlı olarak gerçeklemiştir. Bu kaynak sensörün 
çalışma prensibini de detaylı olarak anlatmaktadır. Biyometrik 
verilerin güvenli kullanımı açısından hash fonksiyonlarına 
benzer matematiksel yaklaşımlar kullanılabilir. Biyometrik 
verilerin hash fonksiyonları ile işlenmesi fikri [10] kaynağında 
detaylandırılmıştır. Buna göre (2) numaralı denklemde 
gösterilen simetrik hash fonksiyonundan yola çıkarak (3) 

numara ile gösterilen verinin girdi olarak fonksiyona 
gönderilmesi ile hash sonucu elde edilecektir. Simetrik olan bu 
hash fonksiyonundan yola çıkarak önerdikleri sistemde, [10] 
biyometrik verilerin ufak değişimlere olan direncinden ve 
kullanılabilirliğinden bahsetmektedir. Çünkü standart hash 
fonksiyonları girdi değişimine karşı çok hassastır ve 
biyometrik veriler resim olarak alındığı sırada %100 aynı gri 
seviyesi değerlere, ışık şiddetine ve parmak yönüne sahip 
olamayabilir. Bu kapsamda (4) denklemindeki veriler de 
(2)’deki fonksiyona gönderilse sonuç yine aynı çıkacaktır. Biz 
de çalışmamızda, gelecek araştırmalarda esneklik sağlaması 
açısından parmak izinden anahtar üretimi sırasında benzer bir 
fonksiyon kullandık. 

                          H
m
(X) = x1

m
+x2

m 
+…..+ xn

m      
               (2) 

                                    X = x1x2x3...xn
   
                             (3) 

                                    X = x2x3xn...x1
   
                             (4) 

Ancak bizim yaklaşımımızda biyometrik veriden anahtar 
elde edilmesi sırasında üstel fonksiyonun çalışma zamanının 
fazla olmasından dolayı giriş verisinin tüm değerleri 
toplandıktan sonra üstel fonksiyonun uygulanması söz konusu 
olacaktır.  

                          H
m
(X) =(x1+x2

 
+…..+ xn)

 m     
               (5) 

Ayrıca, bu çalışma gömülü sistem tasarımında yazılımı ve 
donanımı bir araya getirerek sistem seviyesinde tasarım 
yapmayı amaçlamaktadır. Belli, basit kriptografi 
algoritmalarına donanım yardımıyla çözüm getiren SystemC 
tabanlı bir yapı, diğer yandan sensörlerden aldığı verilere bağlı 
ID değerlerini şifrelenmek üzere kullanılacak olan yapıya 
gönderen Arduino UNO geliştirme kartı ve öte yandan verilerin 
iletiminden önce otorizasyon için kendi anahtarını, ortak α ve p 
değerlerine bağlı üreten bulut yapısı bir araya gelerek 
senkronize olarak çalışacak ve kullanıcı güvenliği 
arttırılacaktır. 

 

Şekil 5. Önerilen sistemin genel yapısı. 
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Sistemin çalışma prensibi kısaca şu şekildedir: giriş 
yapacak kişi, kullanıcı adını ve şifresini (PIN, password) 
standart sistemler de olduğu gibi sisteme girecek ve önceden 
bu bilgilerle yeni kayıt sırasında eşlenmiş parmak izi verisi 
kıyası için sensöre parmağını gösterecektir. Eşleşme sensörün 
kendisinde gerçekleşecektir. Şifre kullanımı, uç durumları 
önlemek adına geleneksel çoğu giriş sisteminde olduğu üzere 
bizim sistemimizde de bulunmaktadır. Bu şifre, tek yumurta 
ikizlerine ait biyometrik benzerlikten ortaya çıkabilecek 
güvenlik sorunlarını ve parmak sağlığı açısından problemi olan 
kullanıcıların (örneğin fiziksel açıdan engelli vatandaşların 
yalnızca şifre kullanması, parmak izi verisi noksanlığı) 
sıkıntılarını en aza indirmek adına diğer sistemlerde olduğu 
gibi sürdürülmektedir. Okutulan parmak izinin doğruluğu 
sensörde bulunan flaş bellekteki kayda göre yapılmaktadır. İlk 
kayıt sırasında alınan veriler template – şablon olarak 
saklanmaktadır. Sensör kullanıcı tarafında bulunduğu için 
buluta direkt parmak izi verisi iletimi söz konusu değildir. 
Parmak izi – şifre eşleşmesi ardından, Arduino kontrol kartı 
bilgisayar ortamında var olan SystemC tabanlı yapı ile 
haberleşerek alınan biyometrik veriye bağlı üretilen 512 bitlik 
anahtar için Diffie-Hellman işlemleri gereği hesaplanan 
değişkenleri alacak ve bulut ortamı ile haberleşmek için, 
buluttan gelecek olan Diffie-Hellman değişkenini talep 
edecektir. Gerekli karşılaştırmaları yapan Arduino, kişiye ait 
olan eşsiz parmak izi verisine bağlı olarak üretilen anahtar 
sayesinde buluttan gelecek verilerin doğrulamasını 
yapabilecektir. Biyometrik veriden dinamik olarak anahtar 
üretmek için ise sensörden okunan parmak izi verisine ait ilgili 
bayt değerleri ardışık olarak toplanmış olup, PIN (4 bayt) de 
üstel olarak (5) numaralı denklemdeki gibi işleme sokulmuştur 
ve denklem (6) elde edilmiştir. Eğer gerekli ise 0 değerleri ile 
512 bitlik bir değere tamamlanmıştır. 512’den büyük ise, 
yalnızca 512 bit kullanılacaktır.  

  Y = (ParmakİziBayt1+ParmakİziBayt2+……+ParmakİziBayt256)PIN       (6) 

Bu ID veya anahtar, kişinin bulata veri transferinde ve 
buluttan gelecek veri kontrolünde Diffie-Hellman için 
kullanılacak olup, böylece sanal sistemlerdeki rassal olarak 
sayı üretme işlemi de kişinin dinamik değerlerine 
bağlanacaktır.  

Burada Alice isimli tarafın önerdiğimiz sistem, Bob isimli 
tarafın ise bulut bilişim olduğu düşünülebilir. Aşağıdaki Şekil 
6.’da, sensör, Arduino ve bilgisayar üçgeninde gerçekleşen 
kurduğumuz sistem gösterilmektedir. 

 

Şekil 6. Kurulan sisteme ait bilgisayar, mikro kontrolcü ve sensör bağlantıları. 

Sistemde kullanılan parmak izi sensörü, içindeki özel DSP 
çip yardımıyla görüntüyü alma, saklama, karşılaştırma gibi 
performans ve görüntü işleme teknikleri gerektiren işlemleri 
etkin biçimde gerçekleştirmektedir. Sensör, fabrikasyon olarak 
57600 Baud Rate-birim zamanda iletilen karakter- değerinde 
haberleşecek şekilde üretilmiştir. Bu oran iletişim 
protokolleriyle hazırlanan veri paketleri ile 9600 seviyesine 
çekilmiştir. Sensör çalışırken parmaktan 256x288 piksellik 
Şekil 7.’deki formatta ham görüntüyü alır. Ardından 
görüntüden bir şablon elde eder ve veri tabanında saklar. 

Sensöre ait FAR ve FRR oranlarına bakıldığında, Yanlış 
Kabul Oranı (False Acceptance Rate-FAR) <%0.001 ve 
Yanlış Red Oranı (False Reject Rate-FRR) <%1.0 olarak 
görülmektedir [11]. Sistemin tek yumurta ikizleri açısından 
güvenilirliğinin kıyas ve değerlendirmesinin yapılması 
açısından [12] çalışmasına bakılabilir. Bahsi geçen çalışmada 
yalnızca ikizlerin bulunduğu bir araştırmaya ait FAR ve FRR 
oranları sunulmaktadır. Aynı sistemde ikiz olan ve 
olmayanların dahil edildiği bir analiz de sunulmaktadır. İlgili 
makaledeki değerlere göre kullandığımız sensörün hatalı kabul 
ve red oranları kabul edilebilirdir. Yine de ikizler gibi güvenlik 
açıkları doğurabilecek örnekler için sistemimizde PIN 
koruması da bulunmaktadır. 

 

 

Şekil 7. 256x288 piksellik ham parmak izi görüntüsünün temsili yapısı. 

 

Ayrıca önerilen sistemin tüm işlemleri Intel Core i7-
4700MQ 2,4 GHz işlemcili, 16GB RAM’e sahip, x64-bit 
Windows 8 işletim sistemi olan bir dizüstü bilgisayarda 
gerçekleştirilmiştir. SystemC için geliştirme ortamı ise Visual 
Studio 2008 (C++) olarak sağlanmıştır. SystemC kütüphaneleri 
ilgili ortama aktarılarak yazılım gerçeklenmiştir. 

Tasarımın ilk evrelerinde sistemin genel çalışma yapısı 
çalışma diyagramı olarak hazırlanmış ve Şekil 8.’deki son 
haline ulaşılmıştır. Bu diyagram, (sequence diagram) belli bazı 
kurallara uygun olarak ve bazı örnekler incelenerek çizilmiştir 
[13]. 
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      Şekil 8. Sistemin çalışma diyagramı (değişken isimleri Şekil 4.’e göre            
       verilmiştir). 

III. SONUÇ 

Bu çalışma sonunda, donanımsal olarak doğru ve eşzamanlı 
çalışan bir sistem elde edilmiştir. Bilgisayar üzerinden seri 
haberleşme protokolü vasıtasıyla haberleşen yapı, Diffie-
Hellman anahtar değişimi için gerekli değişkenleri SystemC ile 
yazılan yapıdan alıp bulut bilişim ile güvenli anahtar değişimi 
yapmaya hazırdır. Böylelikle kişilerin bulut hesaplarına 
arttırılmış güvenlikle erişmeleri mümkün olacaktır. 

Kullanılan parmak izi tarayıcısına ait güvenilirlik oranları, 
sensörün özelliği gereği belli bir kesinliğe bağlı olarak elde 
edilmektedir. Bu, sistemde kayıtlı olan parmak izi verisi ile 
doğrulama sırasında okutulan parmağın durumuna bağlı olarak 
değişmektedir. Aşağıdaki Tablo 1’de, beş farklı kişiye ait 
önceden kayıtlı parmak izi şablonuna, sensör yardımıyla 
ulaşılıp, erişim anındaki doğrulama sırasında elde edilen 
kesinlik yüzdeleri sunulmuştur. Veri tabanında toplam beş kişi 
olacak şekilde, yine aynı kullanıcılar önceden tanımlanmıştır. 
Burada verilen oranlar, sensörün kesinliğine bağlı olarak 
sensörden dönen “confidence number” yani güvenilirlik 
sayısına göre yüzdesel sunulmuştur. İlgili güvenilirlik aralığı  

0-255 arasındadır [11]. Verilen oranlar kişinin önceden 
okuttuğu parmak izi verisine ve geçiş anında okuttuğu verinin 
kalitesine göre önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. 

  TABLO I.             PARMAK İZİ SENSÖRÜ KESİNLİK ORANLARI 

Veri alınan kişi Okunan veriye bağlı kesinlik oranı (%) 

A %81 

B %69 

C %72 

D %60 

E %78 

 

Ayrıca sensörün veri okuma, karşılaştırma ve sonuç 
döndürme işlemlerinin toplam zamanı, Tablo 1’deki 
güvenilirlik ölçümü yapıldığı sırada kaydedilip Tablo 2’de 
sunulmuştur.  

TABLO II.             PARMAK İZİ SENSÖRÜ ÇALIŞMA ZAMANLARI 

Veri alınan kişi 

Tablo 1 için sensörün veri okuma, 

karşılaştırma ve sonuç döndürme işlemlerinde 

geçen toplam süre (milisaniye - ms) 

A 1170ms 

B 1207ms 

C 1163ms 

D 1126ms 

E 1141ms 

 

Kullanılan sensörün üretici firma tarafından sunulan 
Windows işletim sistemi için hazırlanmış bir kullanıcı ara yüzü 
de bulunmaktadır. Bu program, USB üzerinden bilgisayara 
direkt bağlı olan sensörü kontrolcü olmadan kontrol eder. 
Tablo 2’de verilen okuma sürelerinden çok daha hızlı 
(~[40,100] ms) işlem süreleri elde edildiği görülmüştür.  

Gelecekte öngörülen çalışmalardan öncelikli olanı 
sistemimiz için Windows tabanlı bir ara yüzün meydana 
getirilmesidir. Bu, çalışmanın gerçek hayatta mühendislik 
uygulaması olarak kullanılabilirliğini arttıracaktır. Ayrıca, 
SystemC tarafında gerçeklenen Diffie-Hellman anahtar 
değişimi algoritmasından farklı başka algoritmalar da 
gerçeklenebilir. Parmak izi sensörü dışında güncel olarak 
teknolojinin gelişimi ile birlikte yeni sensörlerin ortaya 
çıkmasıyla ve yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle parmak 
damarı gibi başka bazı sensörler de eklenebilir.  

Burada bahsedilen bulut yapısı açık kaynak kodlu her hangi 
bir sağlayıcı olabilir. Hatta üzerinde bulut sistemi 
gerçekleştirilmiş Raspberry Pi veya Beagle Board/Bone gibi 
geliştirmeye açık bir kart ile haberleşmek de Arduino vasıtası 
ile mümkündür. Buradaki bilgisayar-mikro denetleyici 
arasındaki kablolu haberleşme yerine ise XBee gibi bir 
kablosuz haberleşme modülü kullanarak yeni ve daha pratik bir 
çözüm getirilebilir. Yapılacak olan yeni çalışmalarımızda bu 
yeniliklere önem verilecektir. 
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Özet— Bu çalışmada, güvenlik raporlarında yayınlanan 2014 

yılına ait ilk 5 sırada yer alan (RiskTool, Adware, Trojan-SMS, 

Trojan-Banker ve Trojan) mobil tehdit içerikli uygulamalar ve bu 

riskli uygulamalar için alınması gereken önlemler araştırılmıştır. 

Mobil cihazlarda meydana gelen bu 5 tehditin; kullanım alanları, 

çalışma mantığı anlatılmış ve alınabilecek önlemler 

sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, üzerinde 

durulan 5 mobil tehdit içerikli yazılım için alınması gereken 

güvenlik tedbirleri belirlenmiş ve kullanıcı farkındalığı, üretici ve 

yazılım geliştiriciler için yapılması gereken düzenlemeler 

hakkında görüşler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler— Güvenlik, 2014, Mobil, Tehdit, Trojan, 

Trojan-SMS, Trojan-Banker RiskTool, Adware, Önlem, 

Farkındalık 

Abstract— In this paper, published security reports in 2014, 

Top 5 mobile vulnerabilities (RiskTool, Adware, Trojan-SMS, 

Trojan-Banker ve Trojan) and precaution for these threats are 

presented. This 5 threat occurring in the mobile device are 

classified according to usage areas, detection mechanisms and 

performances. Finally, according to the result from this research, 

security measures should be taken to mobile threats have been 

identified. Besides opinions about user awareness, regulations for 

manufacturers and software developers are presented. 

Keywords — Security, 2014, Mobile, Threat, Trojan, Trojan-

SMS, Trojan-Banker RiskTool, Adware, Measure, Awareness 

I.  GİRİŞ 

     Hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak çeşitlenen 

mobil cihazların kullanıcıya sağladığı hizmetler ve kolaylıklar, 

mobil teknolojileri günlük hayatımızın bir parçası yapmıştır. 

Günlük hayatta iletişim amacıyla kullandığımız telefonlar 

farklı işlevleri ve fonksiyonları olan karmaşık araçlar haline 

dönüşmüştür. Mobil teknolojilerin sürekli gelişimi ve artan 

talep yeni dönemlerin mobil cihazlar üzerine kurulacağını 

göstermektedir. 

 

     Günümüzde mobil cihazlardaki uygulamalar, e-ticaret, e-

bankacılık, uzaktan erişim kontrolü, e-cüzdan gibi kişisel 

kullanıma yönelik olduğu gibi sınır kontrolü, adli bilişim, suçlu 

tespiti ve e-pasaport gibi kurumsal kullanım için tasarlanmış 

hizmetlerde sunmaktadır [1][2]. Fakat Mobil cihazlar, sağladığı 

bu üstünlüklerin yanı sıra, pek çok zafiyeti, tehdidi, açıklığı ve 

saldırıyı da beraberinde getirmiş ve mobil ortamları hedef 

olarak göstermiştir [1-27].  

 

     Kullanıcıya ait bir mobil cihaz üzerinden, kişinin kimlik 

bilgileri, sağlık bilgileri, kredi kartı numaraları ve şifreleri, 

adresi, telefonu, kişisel resim ve videoları, facebook, twitter, 

linkedin vb. sosyal ağlara giriş için kullandığı şifre ve kullanıcı 

adı bilgileri gibi birçok veriye erişilebilmektedir [4]. Mobil 

cihazlara yapılan saldırılarda bu verilere erişimi 

amaçlanmaktadır. Kullanıcıya ait bu tarz kişisel veriler ele 

geçirildikten sonra ise sahte kimlik oluşturma, bankacılık 

işlemleri vb. gibi birçok alanda illegal olarak 

kullanılabilmektedir [5].  

 

     Bu sebeple mobil platformlardaki bu güvenlik sorunu 

doğrultusunda; mobil tehditlerin güncel olarak takip edilmesi, 

mevcut tehditlerin incelenmesi ve analiz sonucunda var olan 

açıklıkların kapatılması, kullanıcı tarafında farkındalığın 

oluşturulması ve en önemlisi bu saldırıların gerçekleşmeden 

önce önlenmesi büyük önem arz etmektedir. 

 

     Bu çalışmada, literatürdeki mevcut çalışmalar ve güvenlik 

raporları incelenmiş, en çok karşılaşılan 5 mobil tehdit türü 

üzerinde durulmuş, istatistikler karşılaştırılarak mobil saldırı 

türleri, yöntemleri ve gelişmeler değerlendirilmiş ve son olarak 

bu saldırılara karşı alınması gereken tedbirler ve çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

 

     Çalışmanın geri kalan kısmı şu şekilde düzenlenmiştir: 2. 

bölümde literatür araştırması yapılmıştır. 3. bölümde 2014 

yılına ait mobil cihazlarda görülen en önemli 5 mobil tehdit ele 

alınmıştır. 4. bölümde ise karşılaşılan bu tehditler için alınması 

gereken önlemler ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur. 

Son olarak araştırma sonucu elde edilen sonuçlar 5. bölümde 

tartışılmıştır. 

II. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

     Mobil uygulamalar, tehditler ve önlemleri üzerine bugüne 

kadar yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, bu çalışmaların 

mobil cihazlarda güvenli oturum ve mobil cihazlarda çalışan 

kötücül uygulamalar engelleme üzerinde durduğu 

görülmektedir. Bu bölüme mobil ortamlarda tehdit unsuru 

olarak görülebilecek durumlar ve bu platformdaki güvenlik 

zafiyetini azalabilmek amacıyla yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. 

 

     Topgül ve Tatlı tarafından yapılan bir çalışmada [6], 2012 

yılında farklı mobil platformları (örn. Symbian, Blackberry, 

J2ME, Android, iOS) tehdit eden mobil kötücül yazılımlar 

değerlendirilmiştir. Ele alınan mobil kötücül yazılımların 

fonksiyonel özelliklerine değinilerek bu tehditlere dair gelecek 

tahminlerinde bulunulmuştur. Yazarlar çalışma sonucunda, 

bütün mobil teknolojiler ve işletim sistemleri kıyaslandığında 

Android işletim sisteminin mobil kötücül yazılımların en 

büyük hedefi haline geldiği sonucuna varmışlardır. Özellikle 
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Google’ın kontrol sahibi olmadığı 3. Parti uygulamaların 

zararlı yazılım yaymaya devam ettikleri görülmüştür.  

 

     Peng ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise [7] 

mobil kötücül yazılımların 2004 yılından bu yana göstermiş 

oldukları tarihsel gelişimleri değerlendirilmiştir. Ayrıca bu 

yazılımların bulaşma yöntemleri detaylı bir şekilde araştırılarak 

bu amaçla kullanılan genel epidemik modeller kıyaslanmıştır. 

Yazarların geleceğe dair öngörüler de yaptığı çalışmada, mobil 

sosyal ağların kötücül yazılımların yayılmasında kullanılan en 

etkin platformlardan biri olduğu ve bu tür yazılımların yayılma 

politikasının tam olarak anlaşılabilmesi için ağ topolojisinin 

incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

     Mohite ve Sonar [8], mobil kötücül yazılımların güncel 

gelişimleri üzerine yaptıkları çalışmalarında bu yazılımların 

yayılmasında kullanılan SMS/MMS, Bluetooth/Wi-Fi ve FM-

RDS ortamlarını incelemişlerdir. Birçok tespit yönteminin de 

karşılaştırıldığı çalışmada, yazarlar SMS/MMS ortamının 

mobil kötücül yazılımların yayılması için en hızlı ortam olduğu 

sonucuna varırken bulut tabanlı analiz yönteminin tespit 

amacıyla kullanılan en kapsamlı yöntem olduğu sonucunu elde 

etmişlerdir.  

 

     Mobil cihazların bilgi güvenliği bakış açısıyla 

değerlendirildiği başka bir çalışmada ise [9] 2000-2014 yılları 

arasında rastlanan mobil saldırılar türlerine göre 

gruplandırılmış ve en güncel çözüm önerileri üzerinde 

durulmuştur. Sonuç olarak yazarlar, kullanıcıların akıllı 

telefonlarını koruma amacıyla birçok çözüm önerisi sunarken, 

en önemli adımın farkındalık kazanılması olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

 

     Mikhaylov ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 

ise [10] mobil kötücül yazılımların meydana getirebileceği 

zararlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda cep telefonlarının 

sahip olduğu bir açıklığın kullanılarak bir saldırgan tarafından 

uzaktan kontrol edilmesi sonucu yaşanabilecek saldırılar ele 

alınmıştır. Bu amaçla yapılan deneysel çalışma sonucunda, 

saldırganların bu tür açıklıkları kullanarak ücretli aramalar 

yapabilmekten kişisel verileri ele geçirmeye ve işletim 

sistemine zarar vermeye kadar birçok saldırıyı 

gerçekleştirebildikleri görülmüştür.  

 

     Bir başka çalışmada [11] ise kötücül mobil yazılımların; 

sosyal ağları, mobil tarayıcıları ve işletim sistemlerini 

kullanarak ne tür tehditler meydana getirdikleri üzerinde 

durulmuştur. 2009-2010 yılları arasında farklı işletim sistemleri 

için saldırı türlerinin istatistiksel verilerle desteklendiği 

çalışmada, yazarlar hassas ve kişisel verilerin korunması için 

mobil cihazlara yönelik ulusal güvenlik politikalarının 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır.  

 

     Felt ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise [12] 

2009-2011 yılları arasında ortaya çıkmış olan iOS, Android ve 

Symbian tabanlı kötücül yazılımlar analiz edilmiştir. Bu 

kapsamda belirtilen işletim sistemlerindeki 46 adet zararlı 

yazılımı içeren bir veri seti kullanılarak bu yazılımların 

arkasındaki gerekçeler araştırılmıştır.  Sonuç olarak mobil 

kötücül yazılımların geliştirilmesinin ve kullanılmasının 

sebepleri arasında kullanıcı bilgilerinin satılması, değerli 

bilgilerin çalınması, maddi kazanç sağlanması ve arama motoru 

optimizasyonu gibi motivasyonların yer aldığı görülmüştür.  

 

     Literatürde mobil kötücül yazılımları analiz eden ve tarihsel 

gelişimini ele alan çalışmaların yanı sıra bu tür saldırıların 

tespiti için yeni yöntemler geliştiren çalışmalarda mevcuttur. 

Bu kapsamda Penning ve arkadaşları tarafından yürütülen bir 

çalışmada [13], siber suç motivasyonuyla gerçekleştirilen 

mobil saldırılar özetlenmiş, mevcut önleme yöntemleri ve bu 

yöntemlerin kısıtları araştırılmış ve mobil cihazlarda kötücül 

yazılımların önlenmesi aşamasında karşılaşılan güçlükler 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışma kapsamında, mobil 

kötücül yazılımların tespiti için bulut tabanlı bir yaklaşım 

önerilmiştir. Mobil kullanıcıları, uygulama marketlerini ve 

güvenlik uzmanlarını kapsayan bu metodoloji ile bir 

uygulamanın marketten indirilmesi için istek gönderilmesiyle 

birlikte aynı isteğin bulutta bulunan güvenli kütüphanelere de 

gönderilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir. Fakat uygulama 

yeniyse “Malware Detector 5000” isimli sisteme gönderilerek 

uygulamanın statik ve dinamik bir şekilde analizi 

yapılmaktadır. Zararlı olduğu tespit edildiği durumda buluta 

eklenmektedir. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntem ile 

uygulamanın güvenlik taramasının istemci tarafında değil de 

bulut üzerinde daha güçlü sistemler tarafından yapılmasının 

güvenlik seviyesini artırdığı yönündedir. 

 

     Jin ve Wang tarafından yapılan bir çalışmada ise [14] 

yazılım tanımlı ağların (software defined networking) 

kullanımı ile bir mobil kötücül yazılım tespit sistemi 

geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem yalnızca bağlantı kurulumu 

paketlerinin kullanımıyla gerçek-zamanlı trafik analizi yaparak 

şüpheli ağ aktivitelerini tanımlamaktadır. 

 

III. MOBİL TEHDİTLER 

 

     Mobil tehdit, gün geçtikçe daha sık duyulan bir kavram 

haline gelmektedir. Birçok teknoloji firması ve istatistiksel 

rapor sonuçlarına göre bu kapsamda kullanıcı ve üretici tabanlı 

koruma yöntemleri geliştirme sürecine girmektedirler [15]. 

Mobil cihazların bilgisayarlardan daha korunmasız bir 

mekanizması bulunmaktadır. Günümüzde, mobil cihazlar ile 

bankacılık, mail, e-ticaret, video resim vb. her türlü işlemi 

yapmamız sebebiyle, kullanıcının mobil cihazından ele 

geçirilen verinin değeri kullanıcının bilgisayarından ele 

geçirilen verinin değeri ile aynı olmaktadır [4]. Fakat çoğu 

kullanıcı bilgisayarında virüs koruma vb. uygulamalarla 

güvenlik eksikliklerini giderme yolundayken aynı hassasiyeti 

mobil cihazlarında göstermemektedir. Bu sebeple daha elverişli 

bir saldırı ortamına sahip olan mobil platformlar, saldırı 

yöntemlerine maruz kalmaktadır. Bu çalışmada mobil 

platformda görülme oranı en yüksek olan 5 saldırı biçimi 

üzerinde durulmuştur ve yapılan saldırının amacı, uygulanma 

yöntemi, ele geçirdiği veri türü ve saldırı yönteminin etkileri 

üzerinde inceleme yapılmıştır ve Tablo 1’de sonuçlar 

özetlenmiştir. Bu saldırılar aşağıdaki alt başlıklarda detaylı 

olarak incelenmiştir. 

 

A. RiskTool 

 

     Mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalar, mobil cihazlar 

üzerinde çalışırken, cihaz üzerinde farklı etkiler yaratmaktadır. 

Kullanıcının bir uygulamayı kullanmayı tercih etmesi halinde, 

uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu konusunda kendisini 

sorgulaması gerekmektedir. Bir uygulamanın ne kadar 

güvenilir olduğu konusunda belirli kıstaslar mevcuttur. Kötü 

amaçlı kullanım için hazırlanan uygulamalar mobil cihazlar 
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üzerinde farklı saldırı yöntemleri ile farklı sonuçlar elde 

edebilmekte ve farklı alanlara erişim sağlayabilmektedir [16]. 

RiskTool (riskli yazılım), kullanıcının faydalanması 

durumunda, kullanıcıya ait mobil cihazdaki mevcut kişisel 

verilerin silinmesi, kopyalanması, değiştirilmesi, uzak 

merkezlere gönderilmesi gibi işlemleri kullanıcıdan izin 

almaksızın yapabilen ve yasal olarak görülen uygulamalardır 

[17].  Bu tehdit, genellikle yasal amaçlarla kullanılan ve 

aşağıda verilen program türlerini içerebilir: [18]  

 

 Uzaktan yönetim yardımcı programları 

 IRC istemcileri 

 Numara çevirme programları 

 Dosya indirme programları 

 Bilgisayar etkinliğini izlemeye yönelik yazılımlar 

 Parola yönetimi yardımcı programları 

 İnternet sunucu hizmetleri (FTP, web, proxy ve telnet gibi)

TABLO I. EN ÇOK RASTLANAN 5 MOBIL TEHDIDIN FARKLI YILLARA GÖRE DAĞILIM ORANLARI [15] 

 

SALDIRI TANIMI KARŞILAŞILAN İSMİ 2013 2014 

RiskTool 
Kullanıcı için zararlı içeriğe sahip legal olarak 

görülen uygulamalar 
RiskTool.AndroidOS.SMSreg.gc %14,17 %26,6 

Adware Reklam bilgisi içeren yazılım türü Adware.AndroidOS.SMSreg.gc %10,76 %19,4 

Trojan- SMS 
Mobil cihazlardan SMS yolu ile veri alabilen 

yazılım türü 
Trojan-SMS.AndroidOS.Stealer.a %15,63 %14,0 

Trojan- Banker 

Mobil cihazların bankacılık işlemlerini kullanması 

sırasında, mobil cihazdan girilen verileri alabilen 

yazılım türü 

- - %9,2 

Trojan Mobil cihaz üzerinde çalışan casus yazılım türü Trojan.AndroidOS.OpFake.bo %1,47 %8,8 

 

Bir uygulamanın, kullanım sürecinde mobil cihaz üzerinde ne 

gibi durumlara yol açabileceği aşağıdaki durum 

senaryolarında özetlenmiştir. Bunlar:  

 

 Kullanıcı tarafından seçilen uygulama zararlı bir içeriğe 

sahip olmamasına rağmen, istikrarlı olarak çalışan bir 

uygulama değilse, güvenlik zafiyeti oluşturur. Uygulama 

kodu içinde yer alan hatalı kod parçacıkları üzerinden 

uygulama saldırıya uğrayabilir ve bu açıklıklar 

kullanıcının aleyhinde kullanılabilir.  

 Uygulamaya kasten yerleştirilen kötücül kodlar sayesinde 

kullanıcı üzerinde hâkimiyet kurulabilmektedir. Bu tür 

zararlı yazılım kodları içeren uygulamaları fark etmeyen 

kullanıcı bu uygulamaları kullandığında risk altında 

kalmaktadır. 

 Kullanılan bazı uygulamalar yükleme sonrasında, mobil 

cihazda var olan diğer uygulamaları çalıştırmak suretiyle 

müdahale ettikleri bu uygulamanın yapabileceklerini, 

kullanıcıdan onay almadan gerçekleştirebilmektedir. Bu 

sebeple geliştirilen uygulamaların diğer kötücül 

uygulamalar tarafından kullanılmasını engellemek için, 

uygulamanın çalıştırma işleminde şifreleme veya 

biyometrik tekniklerin kullanıldığı karakteristik özellikler 

kullanılarak izinsiz kullanımın önüne geçilebilmektedir 

[19]. 

 Mobil cihazlarda kullanılan kötücül uygulamalar, tarayıcı 

veya uygulama indirme servislerine erişerek, kullanıcının 

izni olmaksızın, farklı uygulamaları mobil cihazlara 

indirme işlemini yapıp çalıştırma kapasitesine sahip 

olabilmektedir. 

 Mobil cihazlar üzerinde kullanılacak yazılım, kendi yetki 

alanı dışındaki alanlara erişim hakkı talebinde 

bulunabilmektedir. Malware olarak değerlendirilen bir 

uygulamanın etki alanı dışında yetkilendirme istemesi, 

uygulamanın kötücül yazılım olduğuna dair bir izlenim 

vermektedir. 

 

Güvenlik raporuna göre; 2014 yılının üçüncü çeyreğinde, 

mobil cihazlarda karşılaşılan için kötücül yazılımların 

sıralamasında, RiskTool %26,5 oranla 1. sırada yer almıştır. 

Aynı raporun 2013 yılı istatistik değerleri incelendiğinde 

%14,17 oranla 2. sırada yer alan RiskTool, %12,33 artış değeri 

göstererek mobil tehditler başlığı altında 2.sıradan 1. sıraya 

yükselmiştir. Bu uygulamalar kullanıcı için yasal olarak 

görülen fakat potansiyel olarak tehlikeli içeriğe sahip 

uygulamalardır [15]. 

 

B. Adware 

 

     Geliştirilen mobil yazılımlar, uygulama kullanım sürecinde 

üç farklı yolu takip etmektedir [20]. Bunlar ücretli 

uygulamalar, ücretsiz uygulamalar ve kazançlarını 

reklamlardan kazanan uygulamalardır. Ücretsiz (freemium) 

uygulamalar, ücretli (premium) uygulamalar ve geliştirici 

tarafından herhangi bir kâr amacı gözetmeksizin geliştirilen 

uygulamalardır. Ücretli uygulamalar, geliştirici tarafından 

belirlenen meblağ karşılığında kullanıcılar tarafından satın 

alınan uygulamalardır. Bunun dışında kullanıcı tarafında 

ücretsiz yazılım olarak görülüp, uygulama geliştiricisinin 

uygulamada yer verdiği reklam verisinden kazanç sağladığı 

yazılımlar adware olarak adlandırılır [20]. Adware 

yazılımlarında amaç, uygulama geliştiricisinin maksimum 

kazanç sağlaması ve geliştirilen uygulamanın minimum ücret 

karşılığında kullanıcıya sunulmasıdır [21].  

 

     Adware yazılımları, kullanıcının mobil cihaz üzerinde 

yaptığı aramalar, ilgi alanlarınız, sık ziyaret ettiğiniz siteler, 

alışveriş tercihleriniz vb. bütün işlemlerini inceleyerek, elde 

ettiği bu veriler doğrultusunda kullanıcıya özelleştirilmiş 

reklam içerikleri sunma işlemini yapan yazılımlardır [22]. 

Fakat veri toplama işlemi kullanıcıdan habersiz olarak 

gerçekleştiğinde bu yazılımlar kötücül yazılımlar olarak kabul 

edilmektedir [20]. Bu yazılımlar reklam görüntüleme ve veri 

toplama işlemleri dışında varlığını belli etmeyen yazılımlardır. 

Mobil cihaz üzerinde, bir adware yazılımının çalışıp 

çalışmadığı, uygulama yöneticisi gibi bir panel üzerinden 

tespit edilememektedir ve bu uygulamalar mobil cihaz üzerine 
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herhangi bir veri kaydetme işlemi yapmamaktadır [23]. 

Adware yazılımları, mobil cihazlara, ücretsiz olarak kullanılan 

veya paylaşılan yazılımlar veya virüslü web siteleri tarafından 

ulaşabilmektedir [24].  

 

     2014 yılının üçüncü çeyreğinde, mobil cihazlar için kötücül 

olarak tespit edilen yazılımların oylaması sonucunda ortaya 

çıkan sıralamada, Adware %19,4 oranla 2. sırada yer almıştır. 

Aynı raporun 2013 yılı istatistik değerleri incelendiğinde 

%10,76 oranla 3. sırada yer alan Adware, %8,64 artış değeri 

göstererek mobil tehditler başlığı altında 3.sıradan 2. sıraya 

yükselmiştir [15].  

 

C. Trojan-SMS 

 

     Kötücül yazılımlar içinde en hızlı ve basit uygulama 

Trojan-SMS uygulamalarıdır. Bu sebeple dünya çapında 

“mobile malware” olarak adlandırılan zararlı yazılımlar içinde 

yüksek oranlara sahip olan Trojan-SMS, kolay 

geliştirilebilmesi ve uygulanması sonucu kısa sürede sonuç 

alınabilmesinden, saldırganların en çok kazanç elde ettiği 

kategoridir.  Sadece iletişim amaçlı geliştirilen eski teknoloji 

ürünü telefonlardan günümüzdeki akıllı telefonlara kadar her 

mobil cihaz mesaj gönderme ve alma fonksiyonunu yerine 

getirebildiğinden Trojan-SMS yöntemi geniş uygulama 

alanına sahiptir [25].  

 

     Trojan-SMS yazılımları, indirme işlemi yapılan siteleri, e-

posta, noktadan-noktaya olarak adlandırılan dosya aktarım 

siteleri gibi internet ortamlarından mobil cihazlara 

bulaşabilmektedir. Bu programlar, kullanıcı cep telefonu 

üzerinden ücretli telefon numaralarına kısa mesaj yollayarak 

kullanıcının para harcamasına neden olabilmektedir [26].  

 

     2014 yılı güvenlik raporlarına göre, mobil tehditlerin 

türlerine göre dağılımlar incelendiğinde, 2014 yılının üçüncü 

çeyreğinde Trojan-SMS %21,9 oranla 3. sırada yer almıştır. 

Aynı raporun 2013 yılı verilerine göre Trojan-SMS yazılımları 

kötücül uygulamalar listesinde %15,63 ile 1. sırada iken 2014 

yılında 3. sıraya gerilemiştir [15]. 

 

D. Trojan-Banker 

 

     Mobil bankacılık ve ödeme işlemlerinin kullanım alanı gün 

geçtikçe artış göstermektedir. Mobil bankacılık işlemlerindeki 

bu artışın en büyük sebepleri, sıradan bankacılık hizmetlerine 

kıyasla daha düşük maliyet, kolay erişim, hızlı işlem gücü 

olarak gösterilebilir [27]. Bankacılık sektörü ile mobil müşteri 

arasındaki bu durum, kullanıcı kimlik ve mali veri kayıtlarını 

elde edebilme gibi sebeplerle saldırganlar tarafından cazip bir 

alan haline gelmektedir ve bu sebeple bu tarz saldırıları 

yapabilmek adına yöntemler geliştirilmiştir [28]. Trojan-

banker; çevrimiçi bankacılık işlemlerinde, kullanıcı bilgilerini 

elde edebilmek amacıyla hazırlanmış truva atı yazılımlarıdır 

ve mobil cihazlar üzerinde gerçekleştirilen bankacılık 

işlemlerindeki kritik bilgileri elde edebilmek amacıyla 

geliştirilmiş kötücül yazılımlardandır [29]. Kullanıcı 

tarafından tamamen zararsız, kullanışlı ve işlevsel olarak 

görülebilir. Fakat bu yazılımlar mobil cihaz üzerine 

yerleştirilen, tamamen kullanıcıdan bağımsız olarak 

çalışabilen, yasadışı veya kötü amaçlı eylemleri 

gerçekleştirmek üzere hazırlanmış uygulamalardır [30]. Truva 

atları, virüs ve solucanlar gibi kendi kendini çoğaltabilme 

yeteneğine sahip olmadığından, yayılma işlemini 

gerçekleştirebilmek için kullanıcıları kullanmaktadır [31]. En 

yaygın trojan-banker yazılımı Zeus olarak bilinmektedir [29]. 

Bir trojan-banker yazılımı; mobil cihaz üzerinde farklı alanlara 

yöntemler ile veri elde edebilmektedir. Bu yöntemler [32]: 

  

 Mobil cihazlar, internet bankacılığı işlemlerinde 

kullanılabilmektedirler. Bu sebeple, kullanıcı mobil cihaz 

üzerinde bankacılık işlemlerine erişim sağladığı esnada, 

mobil cihaz ekran görüntülerini kayıt altına alabilme, 

mobil cihaz üzerindeki giriş verilerini tıklama 

hareketlerini kayıt altına alarak şifre vb. gizli bilgilere 

erişim sağlayabilme yeteneklerine sahip olan trojan 

yazılımları ile kişisel bilgileri farklı şahısların eline 

geçebilmektedir. 

 Mobil cihazlarda uygulanan başka bir yöntem ise, 

geliştirilen trojan yazılımlarının mikrofon aracılığı ile 

ortam dinlemesi suretiyle özel bilgilere erişilebilmesidir. 

Mobil cihazlarda internet bankacılığı dışında, telefon 

bankacılığı işlemleri de yapılabilmektedir. Kullanıcı, 

mobil cihaz üzerinde banka temsilcisi ile yapacağı 

konuşma esnasına, kullanmış olduğu kart numarası ve 

şifresi gibi gizli bilgiler mobil cihaz mikrofonu gibi 

alıcılar yardımıyla kayıt altına alınarak saldırganların 

eline geçebilmektedir.  

 

     Güvenlik raporlarına göre; 2014 yılının üçüncü çeyreğinde, 

mobil cihazlar için kötücül olarak tespit edilen yazılımların 

oylaması sonucunda ortaya çıkan sıralamada, Trojan-Banker 

%9,2 oranla 4. sırada yer almıştır. Aynı raporun 2013 yılı 

istatistik değerleri incelendiğinde en popüler 20 zararlı mobil 

uygulama listesinde Trojan-Banker’in yer almadığı 

görülmektedir [15].  

 

E. Trojan 

 

     Trojan veya truva atı, yararlı bir uygulama bünyesinde 

gizlenebilen veya bağımsız bir uygulama olup kendini farklı 

bir işlevi olan yazılım şeklinde gösterebilen, böylece kendini 

sistem üzerinde gizlemek suretiyle çalışan uygulamalardır 

[33]. Sistem üzerinden kullanıcı tarafından dikkatli bir 

inceleme yapılmadığı takdirde tespit edilememektedir ve 

kullanıcılar müzik, video, resim, metin işlem vb. gibi işlevleri 

yerine getirebilen uygulamaları mobil cihazlarında 

kullanmaktadırlar [34]. Trojan yazılımları, kullanıcılar 

tarafından popüler sayılabilecek bu uygulamaların sistem 

dosyalarına yerleştirilmektedir. Trojanlar kapasite olarak çok 

az yer kapladıklarından sistem dosyalarında çok fazla alan 

işgal etmezler. Truva atları diğer kötücül yazılım çeşitleri gibi 

kendi başlarına işlem gücüne sahip olmadığından, kullanıcı 

hareketlerine ihtiyaç duyarlar [26].   

 

     Trojan yazılımları, kullanıcının mobil cihazı üzerinde 

internet trafiğini çok fazla arttırmak suretiyle etkilerini 

kısıtlama prensibine göre çalışmaktadır [35]. Truva atları 2 

farklı yöntem ile mobil cihazlarda kullanılabilmektedir. Bu 

yöntemler [36]:  

 

 Trojanlar, keylogger tarzı uygulamalarla ile mobil cihazda 

izinsiz çalışmak sureti ile kullanıcı tarafından tıklanan 
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veya dokunmatik olarak yapılan her hareketin kayıt altına 

alabilmektedir. Bu şekilde, elde edilen verilerden parola 

gibi hassas bilgiler elde edilebilmektedir. 

 Trojanlar, oturum ele geçirme tekniği ile mobil 

kullanıcının daha evvel açtığı oturumunu ele geçirip, e-

posta sisteminin kimlik doğrulama kısmının es geçmesini 

sağlayabilmektedir.  

 

     2014 yılı güvenlik raporları üçüncü çeyreğindeki sonuçlara 

göre, mobil cihazlar için kötücül olarak tespit edilen 

yazılımların oylaması sonucunda ortaya çıkan sıralamada, 

Trojan %13,2 oranla 5. sırada yer almıştır [15]. 

 

IV. ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 

     Mobil ortamlarda karşılaşılabilecek tehditlere karşı 

alınması gereken önlemler; kullanıcı taraflı alınması gereken 

önlemler, uygulama geliştirici ve mobil cihaz üreticisini 

kapsayan teknik önlemler, hukuki önlemler olmak üzere 3 

başlık altında ele alınmıştır. Bunlar aşağıda sunulmuştur. 

 

Kullanıcı taraflı alınan önlemler: 

 

 Mobil cihazlarda kullanılmak üzere, uygulamaların 

geliştirildiği, ücretli/ücretsiz olarak paylaşıldığı AppStore, 

GooglePlayStore ve BlackberryAppWorld gibi uygulama 

yükleme servisleri bulunmaktadır [37]. Mobil cihazın 

temel kurulumunda yüklenen uygulamalar haricinde, 3. 

parti olarak adlandırılan yazılımlar kullanıcılar tarafından 

mobil cihazlara yüklenebilir. Mobil cihazlar üzerinde 

çalışan bu uygulamalar, kurulum sırasında mobil cihaz 

üzerindeki çeşitli alanlara erişim hakkı isteyebilir. Mobil 

cihaz kullanıcısı, yüklediği uygulamanın ne tür erişim 

hakkı talep ettiğini değerlendirmeli ve buna göre 

uygulama tercih etmelidir. Mobil bir uygulamanın erişim 

izni isteyebileceği alanlar kimlik, kişi ve takvim bilgileri, 

konum, SMS ve telefon, kablosuz bağlantı bilgileri 

(bluetooth ve wireless), giyilebilir sensörler, mikrofon, 

fotoğraf, medya ve dosya içerikleri olarak 

sınıflandırılabilir [38]. Mobil cihaz kullanıcısının, 

uygulama izin ve gereksinimleri konusunda farkındalığı 

yüksek olmalıdır. Kullanılan uygulamanın erişim yetkileri 

sorgulanmalı, gereksiz erişim izni talep eden uygulamalar 

tercih edilmemelidir.  

 AppStore, Google Play Store ve Blackberry App World 

gibi uygulama yükleme servislerinde yer almayan, farklı 

kaynaklar üzerinden erişilen uygulamalar da mevcuttur. 

Kişisel web siteleri, dosya paylaşım siteleri vb. yerlerden 

temin edilen uygulamalar içerik olarak kontrolden 

geçmemiş uygulamalardır. Bu sebeple kullanıcı uygulama 

yükleme işlemi sırasında, güvenirliliğini anlayabilmesi 

için, uygulamanın sertifika veya elektronik imza gibi 

kriterlerini kontrol etmesi gerekmektedir [19].  

 Mobil cihazlarda kullanılan yazılıma entegre olan adware, 

malware, risktool, trojan vb. kötücül yazılımları tespit ve 

denetleme için geliştirilen antiviral yazılımları mevcuttur.  

Bu yazılımlar tarafından sunulan hizmetlerden 

faydanılmalı ve gerek virus gerekse casus yazılımları 

tespit eden uygulamalar kullanılmalıdır [23].  

 Mobil cihaz kullanıcısı, kendince önem arz ettiğini 

düşündüğü tüm verileri şifrelenmiş bir biçimde mobil 

cihaz üzerinde tutmalıdır. Bu şekildeki bir yaklaşım, 

mobil cihaz üzerinden ele geçirilen verinin korunması 

açısından büyük önem taşır [8].  

 Mobil cihazın Wi-Fi ve bluetooth erişimi daimi olarak 

açık bırakılmamalıdır. Kullanım esnasında açılıp 

kapatılması kullanıcının sürekli olarak risk altında 

olmasını engeller [8]. 

 Mobil cihaz kullanılırken uygulama kullanım oranı ve 

batarya bilgisi kıyaslanmalıdır. Herhangi bir uygulama 

aktif olarak kullanılmıyorsa, batarya şarjı sürekli olarak 

azalıyorsa, bu durumda arka planda kullanıcı tarafından 

farkında olunmayan bir uygulama çalışıyor demektir [8]. 

Bunun kontrol edilmesi gereklidir. 

 Kullanılmayacak uygulamalar telefonlara 

indirilmemelidir. 

 

 

Teknik önlemler: 

 

 Mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemleri, güvenlik 

kriterine bakış açılarına göre farklılık göstermektedir. 

Bunlar farklı erişim yetkileri ve farklı kısıtlama 

kriterlerine sahiplerdir. Bu sebeple mobil tehditler 

incelenirken, mobil cihaz üzerinde çalışan işletim sistemi 

büyük önem arz etmektedir [11].  

 IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar android işletim 

sistemine göre dış çevreye daha fazla kapalıdır. Bu 

sebeple dış etkenlerden daha az etkilenen ve daha kararlı 

bir ortam üzerinde çalışmaktadırlar. Bu sebeple, işletim 

sisteminin izni olmadan yapılabilecek işlemler için 

kullanıcılar farklı alanlara yönelmişlerdir. Bu işlemlerden 

biri jailbreak olarak adlandırılır. Jailbreak işlemi mobil 

cihaz kullanıcısının geliştirici yetkisine sahip olması için 

yapılan işlemdir. İşletim sistemi üzerinde “root” erişimi 

sağlama yöntemi olan jailbreak sayesinde kullanıcı ücretli 

veya ücretsiz, ya da appStore tarafından onay almış veya 

almamış her türlü uygulamayı kullanma hakkına sahip 

olmuş olur. Aynı biçimde Android işletim sistemine sahip 

mobil cihazlarda, root erişimi konusunda savunmasızdır. 

Bu sebeple mobil cihaz uygulama geliştiricileri işletim 

sistemlerindeki bu zafiyetin farkında olmalı, bunları 

gidermeli veya yapmamalıdır [12]. 

 AppStore, Google Play Store ve Blackberry App World 

gibi uygulama yükleme merkezlerindeki yer alan 

uygulamalar sıkı bir biçimde denetlenmelidir. Kötücül 

yazılım içeren uygulamalar tespit edilmeli veya uygulama 

yüklenmeden önce ayrıntılı bir biçimde incelenip ters 

mühendislik (reverse engineering) yapılarak uygulama 

kodlarında kötü etki yaratabilecek kod parçacıkları tespit 

edilmeli ve temizlenmelidir [12].  

 Operatörler tarafından sunulan “güvenli internet” 

hizmetinden mutlaka faydalanılmalıdır. 

 

Hukuki Önlemler: 

 

 Mobil cihazlarda çalışmak üzere çok sayıda mevcut 

uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birçoğu 

mobil cihazlarda kullanıldığı takdirde bilerek veya 

bilmeyerek zafiyet oluşturmaktadır. Bu sebeple öncelikle 

uygulama geliştiricilerin bu konuda dikkatli olması 

gereklidir. İndirilen uygulamalar ile ilgili haklar 

bilinmelidir. 
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 Kullanılan uygulamalardan zarar görmesi durumunda 

iletişime geçilebilecek bir geliştirici şahıs bilgisi 

olmalıdır. Bu sebeple uygulama geliştiricilerin bilgileri, 

uygulama yüklemesi yapıldığında kayıt altına alınmalıdır. 

Kullanıcıya hangi uygulamanın kime ait olduğu bilgisi 

göz önüne alarak kullanım hakkı tanınmalıdır. 

 Geliştiricilerin uygulama ile birlikte güvenilirliklerini 

kullanıcıya gösterebilmek amacıyla sertifika veya 

elektronik imza gibi teknikler kullanarak, yaptıkları 

uygulama ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü riski göze 

alabileceği bir düzen kurulmalıdır [13].  

 Kaynağı belli olmayan uygulamaları kullanan kişiler ile 

alakalı olarak yasal yaptırımlar oluşturulmalıdır. Her türlü 

bilgilendirmeye rağmen riskli yazılımları kullanan 

kullanıcılar için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak, 

kendilerinin izni olmadan yapılan her türlü işlemin 

sorumluluğunun kendilerine ait olduğu konusunda 

farkındalık oluşturulmalıdır [13]. 

 

V. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

     Bu çalışmada mobil cihazları tehdit eden RiskTool, 

adware, Trojan-SMS, Trojan-Banker ve Trojan detaylı olarak 

incelenmiş, mobil cihazlarda görülen güvenlik ihlalleri 

araştırılmış, karşılaşılabilecek güvenlik zafiyetleri için 

alınması gereken önlemler üzerinde durulmuştur. Mobil 

cihazlarda kullanılan uygulamalar güvenlik başlığı altında 

değerlendirildiğinde, kullanıcıya büyük sorumluluk 

yüklemektedir. Mobil uygulamalar doğru kullanılmadığı ve 

izinlerin kontrol edilmediği takdirde kullanıcı mahremiyeti 

bundan zarar görebilmektedir.  

 

     Yapılan çalışmada mobil ortamlarda karşılaşılacak bu tip 

saldırı senaryolarına karşı alınması gereken önlemler kullanıcı 

taraflı, teknik ve hukuki olarak 3 başlık altında toplanmıştır. 

Kullanıcı taraflı alınabilecek önlemler kullanıcı farkındalığını 

arttırmaya yönelik önlemlerdir. Kişinin, mobil cihaz ve 

uygulama kullanımı sırasında karşılaşılabilecek riskli 

durumlara karşı alması gereken tedbirler belirtilmiştir. Bunun 

yanı sıra, kullanıcı farkındalığı dışında, uygulama geliştirici ve 

mobil teknolojilerin üreticilerini ilgilendiren, güvenlik 

standartlarını yükseltecek kriterler ve çözüm önerileri 

sunulmuştur. Son olarak yasal düzenlemelerle desteklenen, 

uygulama geliştirici ve kullanıcı kişiler için yaptırım gücü 

yüksek mekanizmaların geliştirilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. 

 

     Yapılan bu çalışma 2014 yılı mobil tehditler raporları 

doğrultusunda güncel verilerden oluşturulmuştur. 2014 yılında 

en sık görülen saldırı türleri baz alınarak yapılan çalışmanın 

literatüre katkısı 2 farklı biçimde gerçekleşmiştir. Bunlar: 

 

 Popüler bir konu olan mobil teknolojiler ve 

uygulamalarının kullanımında kullanıcıya yol gösterecek 

ve farkındalık oluşturacak bilgiler bulunmaktadır. 

 Bunun yanı sıra mobil teknoloji üreticileri ve yazılım 

geliştiricilerin dikkat etmesi gereken hususlarda kriterler 

belirlenmiş olup çalışma bu alanda yol gösterici niteliğe 

sahip olmaktadır. 

 

 2014 yılı güvenlik raporları temel alınarak yapılan bu 

çalışmada: 

 

 Mobil ortamda en yaygın tehditler listesinde 1.sırada 

%26,5 oranla RiskTool adı verilen uygulama olduğu 

görülmektedir. RiskTool görünüşte yasal olan fakat 

kullanım sırasında güvenlik zafiyeti oluşturan 

yazılımlardır. Aynı raporda 2013 yılı zararlı mobil 

uygulamalarının dağılım oranlarına da yer verilmiştir. 

2013 yılı sonuçlarına göre mobil tehdit listesinde 1. sırayı 

Trojan-SMS alırken, 2014 yılı değerlendirme 

sonuçlarında Trojan-SMS’in 3. sıraya gerilediği 

görülmektedir. Bu düşüş değerinden, Trojan-SMS 

uygulamasının popülerliğinin azaldığı ve RiskTool 

yazılımının popülerliğinin arttığı sonucu çıkarılmaktadır.  

 Mobil ortamda en yaygın tehditler listesinde 2.sırada 

%19,4 oranla Adware yazılımları yer almaktadır. 2013 ile 

2014 yılı dağılım oranları karşılaştırıldığında; Adware 

yazılımlarının görülme oranının %8,64 artış değeri 

göstererek 3.sıradan 2.sıraya yükseldiği tespit edilmiştir. 

 Trojan–Banker yazılımları 2014 yılı değerlendirme 

sonuçlarında 4. sırada yer alırken; 2013 yılı istatistiksel 

dağılım oranlarında en yaygın 20 zararlı yazılım listesine 

girememiştir. Bu durumdan, Trojan-Banker yazılımlarının 

2014 yılında artış gösterdiği sonucu çıkarılmaktadır. 

 

     Son olarak, mobil ortamlarda karşılaşıbilecek tehditlerin 

azaltılabilmesi ve gizliliği korunması gereken verilerin güvenli 

bir biçimde paylaşılması, mobil ortamlarda uygulamaların 

güvenlik zafiyeti oluşturmadan kullanılabilmesini sağlayacak 

uygulamalar ile kanun ve düzenlemelerin oluşturulması 

konusunda yapılan çalışmalara katkılar sağlanması 

beklenmektedir. 
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Özet--- Günümüzde web servislerinde güvenlik temel olarak iki 

kısımda incelenir. Kimlik doğrulama ile kullanıcının sisteme 

güvenli olarak bağlanması üzerine yoğunlaşırken, mesaj 

güvenliği ile iletilecek mesajın güvenli bir biçimde istemci ve 

sunucu arasında iletişim mesajlarının güvenliği ile ilgilenilir. Bu 

çalışmada SOAP protokolünde kullanılan kimlik doğrulama 

yöntemleri açıklanarak Java İçin Web Servis Güvenliği’ndeki 

versiyonlarına bağlı olarak incelenecek. Uygun kimlik doğrulama 

yöntemi seçilmeye çalışılacaktır. Karşılaştırma olarak sisteme ilk 

bağlanma ve sonraki bağlanmalar dikkate alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler--- WSS4J, SAML, şifreleme, imzalama. 

Abtract— Today, as a basis for web services security is analyzed 

in two parts. Focusing on the secure authentication to connect to 

the user's system, the interest of the message to be transmitted in 

a secure manner with messaging security and security of the 

communication messages between the client and the server. In 

this study, explaining the authentication method used in the 

SOAP protocol will be reviewed depending on the version of the 

Web Services Security for Java. Appropriate authentication 

method will be chosen. Initial binding and subsequent 

attachment to the system will be considered as a comparison. 

Keywords— WSS4J, SAML, encryption. 

I. WEB SERVİS GÜVENLİĞİ 

   Web servis güvenliği, geniş bir yelpazede güvenlik belirteci 

biçimleri, güven etki alanları, imza biçimleri ve şifreleme 

teknolojileri destekler. Bunun yanında mesaj içeriği son 

güvenlik için bir protokol tanımlamaktadır [1]. Çoklu istemci 

ve sunucunun bulunduğu ortamda bir mesajın bir parçası 

olarak güvenlik belirteçleri göndermek için mesaj 

bütünlüğünü doğrulamak ve mesaj gizliliğini korumak işini 

sağlayan güvenlik tedbirlerini içeren bir yapıdır [2]. Web 

hizmeti güvenlik mekanizmaları böyle bir güvenlik belirteci 

geçen, ya da kombinasyon halinde imzalama etkinleştirmek ve 

mesaj şifreleme ve bir güvenlik belirteci olarak sağlayan tek 

görevler için kullanılabilir [3].  

 

 

 

 

 

 

TABLO I. WEB SERVIS GÜVENLIK SPESIFIKASYONLARI [4] 

Ws-Güvenli 

Konuşma 

Ws-Federasyonu Ws-Yetki 

Ws-Politika Ws-Güven Ws-Gizlilik 

WS-Güvenliği 

SOAP (Basit Nesne Erişim Porokolü) 
 

Web servis güvenliğinde güvenlik, temel mantıkla ikiye 

ayrılır. Bunlar web servisinin doğru kişilerce kullanılmasının 

sağlanması ve iletişimde bulunan verinin güvenliğidir. Bir 

sonraki bölümde kimlik doğrulama ve yetkilendirme 

konularına değinilerek, testte kullanılan web servis güvenliği 

kimlik doğrulama çeşitleri tanımlanacaktır. 

 

SOA(Servis Odaklı Mimari) =   SOAP(kurumsal) + 

REST(mobil) 

 

A. Kimlik Doğrulama 

 

   Sunucu kendisindeki bilgi veya siteye erişim sağlayanın tam 

olarak kim olduğunu bilmesi gerektiğinde kimlik doğrulama 

kullanılır. Kimlik doğrulamasında, kullanıcı veya bilgisayar / 

sunucu veya istemci kimliğini karşı tarafa kanıtlamak 

zorundadır. Genellikle, bir sunucu tarafından kimlik 

doğrulama, kullanıcı adı ve parola kullanımını gerektirir [5]. 

Kimlik doğrulamanın en önemli dezavantajı web servisiyle 

iletişime geçmekte izinli olan istemcilerin servisi hangi yetki 

seviyesinde kullanması gerektiğinin belirlenmemesidir ki, bu 

sorun yetkilendirme ile çözülmüştür.  

 

B. Yetkilendirme 

 

   Yetki, istemcinin bir kaynak kullanımı veya bir dosyaya 

erişmek için sunucu tarafından belirlenen kısıtlama ve izinler 

doğrultusunda kimliği doğrulananın izlenmesi sürecidir. 

Sunucunun bu erişim talebinin kimin olduğunu belirlemesi 

sürecinde yer alan bazı kavramlar nedeniyle yetkilendirme 

genellikle kimlik doğrulama ile birleştirilmiştir [6].   

Yetkilendirme için gerekli kimlik doğrulama tipi değişebilir; 

parolalar bazı durumlarda gerekebilir bazı durumlarda ise 

gerekmez. Bazı durumlarda, herhangi bir yetkilendirme gerek 

yoktur. Kimlik doğrulamasından geçen kişiler için tek yetki 
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durumu geçerli olup bunu için ayrı bir yetkilendirme kuralları 

oluşturmaya gerek yoktur. 

 

C. Test İçin Kullanılan Web Servis Güvenliği                        

Kimlik Doğrulama Çeşitleri 

 

1. Güvenliksiz: Tüm istekleri herhangi bir güvenlik 

tedbiri olmadan işler. 

2. Kullanıcı İsmi Belirteci: Tüm istekler geçerli bir 

kullanıcı ismi ve şifre güvenlik tedbiri ile işlenir. 

3. İmzalı Kullanıcı İsmi Belirteci: İstekler mesaj 

güvenliğini doğrulamak için bir kimlik sağlayıcı ile birlikte 

geçerli bir dijital imza ister. 

4. Şifreli Kullanıcı İsmi Belirteci: Tüm istekler geçerli 

bir şifrelenmiş kullanıcı ismi ve şifre ile kimlik doğrulama 

gerçekleştirilmiştir. 

5. SAML Belirteci: İstekler mesaj güvenliğini 

doğrulamak için bir SAML (Güvenlik Onaylama İşaretleme 

Dili) kimlik sağlayıcı ile birlikte talep eder[7]. 

II. TEST EDİLEN YAZILIM 

   Yazılım WSS4J jarı çeşitli versiyonları iüzerinden aynı web 

servise farklı kimlik doğrulama yöntemleri ile servise 

bağlanma süreleri ölçülmüştür. Karşılaştırmada servise ilk 

bağlanma ve servise sonraki 15 bağlantı üzerinden bağlantı 

süresi ölçülmüş. Bu protokolde en iyi kimlik doğrulama çeşiti 

belirlenmeye çalışılmıştır. Şifreleme yönteminde şifreleme 

algoritmaları bâzlı karşılaştırılmaya girilmemiştir.  

 

A. Sisteme İlk Bağlanma Zamanı 

 

   Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo4 ve Tablo 5’de test edilen 

protokolün çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri ile ölçülmüş 

ilk bağlantı süreleri gösterilmiştir. Yatay eksende 1 değeri ile 

WSS4J jarının 1.6.9 versiyonu, 2 ile 1.6.10 versiyonu, 3 ile 

1.6.11 versiyonu, 4 ile 1.6.12 versiyonu, 5 ile 1.6.12 

versiyonu, 6 ile 1.6.13 versiyonu, 7 ile 1.6.14 versiyonu ve 8 

ile 1.6.15 versiyonu test edilmiştir. Çalışma süreleri milisaniye 

biçimindedir. Tablolardaki noktalı biçimindeki doğru eldeki 

verilen doğrultusunda grafik araçlarının oluşturduğu 

(uydurduğu) doğrudur. Bu doğru sayesinde versiyonların 

iyileştirilip iyileştitilmediği sonucuna varılmak istenilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

2000

2500

3000

3500

4000

0 2 4 6 8 10

Güvenliksiz

 
Şekil 1. Güvenliksiz kimlik doğrulama ile 

 

 Şekil 2. Kullanıcı ismi belirteci ile 

 

 Şekil 3. İmzalı kullanıcı ismi belirteci ile 
 

 Şekil 4.Şifreli kullanıcı ismi belirteci ile 
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 Şekil 5. SAML belirteci 
   

 İlk beş tablo incelendiği zaman varılacak sonuç yeni 

versiyonlarda çalışma sürelerinin artıp, performansta iyileşme 

olmasıdır.  Performans  açısından bakıldığında  SAML 

belirtecinin  performans iyileştirmesinin en az olduğu 

sonucuna varılır.  Yani SAML belirtecininde sisteme 

bağlanma süresi çok fazla geliştirilememiştir. 

 

B. Sisteme İlk Bağlanma Zamanı Dışındaki Diğer 

Bağlanma Zamanları 

 

Tablo 6, tablo 7, tablo 8, tablo 9 ve tablo 10 ile ilgili kimlik 

doğrulama yöntemlerinin ilk bağlanmadan sonraki on bes adet 

bağlanma zamanındaki çalışma süreleri belirtilmiştir.
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           Şekil 6. Güvenliksiz kimlik doğrulaması ile 
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Şekil 7. Kullanıcı ismi belirteci ile 
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 Şekil 8. İmzalı kullanıcı ismi belirteci ile 
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C. Sisteme Ortalama Bağlantı Süreleri

50

250

450
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Ortalama Bağlantı Süreleri

Toplu Bağlantı Süreleri Ortalaması

İlk Bağlantı Hariç Toplu Bağlantı
Süreleri Ortalaması

Şekil 11. Ortalama bağlantı süreleri 
 

 

   Tablo 11.de yatay sütundaki sayılar ile bölüm C’de Test İçin 

Kullanılan Web Servis Güvenliği                        Kimlik 

Doğrulama Çeşitleri’deki kimlik doğrulama çeşitleri 

bölümdeki sıraları ile imgelenmiştir. 

 

SONUÇ 

   İlk bağlanma sürelerine bakıldığında kimlik doğrulama 

yönteminde güvenlik seviyesi arttığında bağlanma süresinin 

arttığı görülmüştür. Bunun sebebi gayet açıktır. Güvenlik 

mekanizmalarının ne kadar iyi olması istendiğinden bu 

ortamın oluşturulması maliyeti açıktır. Yani güvenlik seviyesi 

ile bağlantı hızı ters orantılıdır. 

 

Şifreli kullanıcı ismi belirtecinin performansı imzalı kullanıcı 

ismi performansına göre düşüktür. Bunu sebebi imzalı 

kulanıcı isminde kullanıcı ismi şifrelenmeyip sadece kimin 

olduğu belli edilmek istenilmişir. Yani güvenlik mekanizması 

imzalıda daha düşük olup, eğer imzalı ve şifreli güvenlik 

mekanizması olsaydı bu durumda şifreliden daha kötü bir 

performans sergileyeceği açıktır. 

 

   En nihayetinde SAML’ın ilk bağlanma süresininçok yüksek 

olmasına karşın, sonraki bağlanmalarda güzel bir performans 

sergilediği gözlemlenmiştir. SAML’de ilk bağlanma sonraki 

bağlamalarda bağlama süreleri arasındaki fark diğer güvenlik 

mekanizmalarına göre daha azdır.  

 

  Ortamın oluşturulmasında yararlanılan WSS4J jarında 

versiyon ilerledikçe kimlik doğrulama çeşitlerinin çalışma 

süreleri bağlamında geliştirildiği gözlemlenmiştir. 

 

   Bu çalışmada çıkan sonuç güvenliksiz bir ortamında her 

zaman daha hızlı çalışacağı, güvenlik mekanizlarının güvenlik 

seviyeleri ile çalışma sürelerinin ters ilişki olduğu, SOAP’da 

eğer kimlik doğrulamada güvenlik mekanizması kullanılmak 

isteniyorsa bunu için en iyisinin SAML olduğudur. 

 

   SAML’ın ilk bağlanma süresinin diğer güvenlik 

mekanizlarına göre daha yavaş olmasının sebebi bu güvenlik 

mekanizmasının kullanıcının kullandığı kullanıcı ismimlerinin 

topalyarak ortamlara tek kullanıcı ismi ve şifre ile 

bağlanmasıdır. SAML xml tabanlı olup bu mekanizmaya 

kullanan sistemlere  OpenID, Kerberos örnek verilebilir[8]. 
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Özet—Bu çalışmada, Ankara ilindeki kablosuz internet 

kullanıcılarının güvenli internet kullanım alışkanlarının 

incelenmesi ve toplumun sosyoekonomik düzeyi ile bilgi güvenliği 

farkındalığı arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda kablosuz ağ cihazlarına yönelik ilçe bazlı güvenlik 

düzeyi ölçümleri uzaktan izleme ile yapılarak araştırma 

sonuçları Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle 

karşılaştırılmıştır. Ankara ilinin Çankaya, Yenimahalle ve 

Keçiören ilçelerinde yapılan alan çalışması kapsamında 16978 

kablosuz ağ cihazı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

incelenen cihazların %72 oranında güvenli kabul edilen WPA2 

şifreleme bulunduğu, %64 oranında SSID kimliğinin 

değiştirilmiş olduğu, %43 oranında WPS standardı kullandığı, 

%98 oranında 2GHz bandında yayın yaptığı tespit edilmiştir. 

Sonuçlar bilgi güvenliği farkındalığı ile Ankara ili halkının 

sosyoekonomik düzeyleri arasında %95,58 oranında benzerlik 

ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın toplumun bilgi güvenliği 

farkındalığına dikkat çekmesi ve temel eğitim müfredatlarına 

konulması yönünde katkılarının olacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler—Kablosuz; Farkındalık; Web Güvenliği 

 

Abstract— This paper analyses the habit of using secure 

internet between the wireless network users in Ankara, the 

capital of Turkey and examines the relationship between 

socioeconomic level of people and information security 

awareness. In this context, district based security measurements 

for wireless network devices have done with remote tracking and 

the results have been compared with TUIK’s data. 16978 wireless 

network devices has been examined within the field study in 

Ankara city; particularly Çankaya, Yenimahalle and Keçiören 

districts. Study shows that %72 of the examined devices use 

WPA2 encryption (which acknowledged as secured), as %64 

have changed their SSID, %43 are using WPS security standard 

and %98 are broadcasting on 2GHz frequency. Results show 

%95,58 similarity between information security awareness and 

socioeconomic levels of people of Ankara. It has been considered 

this study will call attention to information security awareness 

and contributes to put to syllabuses of basic education. 

 

Keywords— Wireless; Awareness; Web Security 

I.  GİRİŞ 

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, evlerde ve iş 

yerlerinde internet ve kablosuz ağ kullanımı artış 

göstermektedir. Akıllı cihazların ve taşınabilir bilgisayarların 

kullanımının artması, kablosuz erişim noktalarının çok sayıda 

kişi tarafından kullanılmasını sağlamıştır. Bu ağ cihazlarını 

kurup yöneten ve kullanan kişilerin toplumu oluşturan bireyler 

oldukları düşünülürse bilgi güvenliği farkındalığı ve temel 

bilişim güvenliği düzeylerinin, halkının ancak %10,76’sının 

üniversite mezunu olduğu [1] ve temel güvenlik eğitimlerini 

müfredatlarında bulundurmayan bir ülkede, beklentilerin 

altında olabileceği öngörülmektedir. 

Bilgi güvenliği farkındalığının oluşması için literatürde 

çok sayıda ve geniş katılımlı çalışmalar yapılmaktadır [2-5]. 

Kablosuz ağ güvenliği farkındalığı konusunu temel alan 

çalışmalar da mevcuttur [6].  

      Bu çalışmalar incelendiğinde mevcut sorunların bilgi 

güvenliği farkındalığının düşük olması ve kullanıcıların 

çoğunluğunun kablosuz ağ cihaz güvenliği konusunda cihazın 

varsayılan ayarlarını kullanmak gibi bilinçsiz yaklaşımlar 

benimsediği öngörülmektedir.  

Holvast tarafından yapılan bir çalışmada güncel gizlilik 

kavramı teknolojinin gelişmesine bağlı olarak video kayıt, 

biyometrik, genetik, kimlik hırsızlığı, veri madenciliği, akıllı 

kartlar, GPS, internet, kablosuz haberleşme ile memetik, 

dilbilim, ortam zekası gibi gelecek teknolojileri içine alan bir 

konsept olarak değerlendirilmektedir [7].  

Kablosuz ağ cihazlarının yaygın olarak bulunması ve aktif 

olarak kullanılması güvenlik endişelerini beraberinde 

getirmektedir. Bu ağlardaki yönetim bilinçsizliğinden 

kaynaklanan güvenlik açıkları kullanıcı verilerini tehdit 

etmektedir [8]. 

Kablosuz ağ cihazlarına erişim ve denetim her geçen gün 

farklı engelleri beraberinde getirmektedir. Bu alanda 

Wardriving gibi yöntemler güvenlik tehditlerinin başında 

gelmektedir [9]. Eğitim faktörü, özellikle ülkemiz gibi 

güvenlik farkındalığını temel eğitim müfredatlarında 

bulundurmayan toplumlar için milli tehdit haline gelmektedir. 

Bir ülkenin bilgi güvenliği farkındalığının ölçülmesinde 

bireylere yapılan anketler önemli olmakla birlikte kişilerin 

kendilerini doğru değerlendirebilecek bilgi birikimi ve 

deneyimleri olmadığından sonuçların tutarlı çıkması için 

toplumun genel yapısını çıkartmak zorlaşmaktadır [2]. 
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Bu sorunun önüne geçmek için farkındalık deneyimleri 

kişilere anket yapılmadan mesken kablosuz erişim cihazlarının 

en aktif kullanıldığı zaman dilimlerinde alanında uzman 

kişilerce uzaktan incelenmesi yani literatürde geçen ifadesiyle 

Wardriving yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın 

sonraki bölümlerinde meskenlerde bulunan cihaz yöneticileri 

aynı zamanda internet kullanan ve o cihazdan sorumlu ev 

sahipleri ya da kiracılar cihaz yöneticisi olarak 

nitelendirilmektedir. Bu çalışma Ankara ili için önerdiğimiz 

yöntem sayesinde toplumsal bazda orantılı bir örneklem 

sunmaktadır. 

      Bu çalışma kapsamında toplumdan örneklem toplanarak 

kablosuz ağ cihazı yöneticilerinin bilgi güvenliği 

farkındalığının ölçülmesi ve kişilerin sosyoekonomik 

durumları arasındaki öngörülen ilişkisinin belirlenerek ileriye 

yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Bu sayede toplumu oluşturan her kesimden bireyin kendi 

evindeki kablosuz ağ cihazını nasıl yönettiği ve ne düzeyde 

farkındalık kültürüne sahip olduğu ortaya konulmaktadır. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde kablosuz güvenlik 
sistemlerine ve yöneticilerin bu güvenlik sistemlerine yönelik 
davranışlarına ilişkin bilimsel veriler ve araştırmalar, üçüncü 
bölümünde kullanılan metot ve yöntemler, dördüncü 
bölümünde deneysel sonuçlar ve son bölümde toplum 
bilincinin artırılmasına yönelik tartışma ve öneriler 
sunulmuştur. 

II. LİTERATÜR ÇALIŞMALARI 

Bu çalışmanın bilimsel yönünün ortaya konulması için 

mevcut anket çalışmaları, güvenlik raporları, teknik ve sosyal 

analizler ile toplum farkındalığı önerileri incelenerek 

tartışılmıştır. 

Zhang ve arkadaşları tarafından siber suçlar üzerinde bir 

araştırma çalışması yapılmıştır. Yazarlara göre bilişim suçları 

beş farklı sınıfta kategorize edilmelidir. Bu kategoriler; 

bilgisayar ve ağların bir suç aracı olarak 

kullanılması(Copyright, Spamming), bilgisayar ve ağların bir 

suç hedefi olması(DOS Attack, Malware, Hacker), bilgisayar 

ve ağların bir suç mekanı olması(Phreaking), bilgisayar ve 

ağlar üzerinden işlenen geleneksel suçlar(Phishing, Online 

Gambling, Cyberterrorism) ve diğer bilgi suçları(Trade Secret) 

olarak beş başlık altında incelenmektedir. Sonuç olarak, 

insanların bu tip saldırılara karşı ayrı ayrı bilinçlendirilmesi ile 

güvenlik artışı hedeflenmiştir [2].  

Rezgui ve Marks tarafından yapılan bir çalışmada 

gelişmekte olan ülkelerden olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde 

bulunan yükseköğretim kurumlarında çalışan kişilerin bilgi 

sistemi tehditleri karşısındaki tutumları ile güvenlik 

farkındalık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma 

yapılmıştır. Yazarlar, üniversite çalışanlarının genel olarak 

davranışlarını etkileyen sosyal değişkenlerin özellikle kültürel 

önyargılar ve bireysel inançlar ile sorumluluk bilinci 

olduğunu, güvenlik farkındalık düzeyinin ise bundan kısmi 

olarak etkilendiğini tartışmaktadır. Bu çalışmada 45 kişilik bir 

denek grubuna sunulan anket çalışması, gözlemler ve sistem 

kullanım kütükleri gibi incelemeler sonucunda ortam şartları, 

politikalar, yönergeler ve standartların bilgi güvenliği 

farkındalığının sağlanmasında aktif rol oynadığı 

düşünülmektedir [3].  

Parsons ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise 

bilgisayar sistemlerindeki çoğu tehdidin kullanıcı 

davranışlarıyla ilişkilendirilebileceği ortaya konulmuştur. 

Tasarlanan bir anket çalışması ile iş yeri bilgisayarı 

kullanımındaki prosedür ve politikalar hakkındaki bilgi, tavır 

ve bunların davranışlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Yazarlar 500 Avusturalyalı bireyin katıldığı anketin 

sonuçlarına göre politika ve prosedür hakkındaki bilgiler ve 

bunlara karşı gösterilen direnç davranışı gözlemlemişlerdir 

[4].  

Huang ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada 

bilişim sistemleri güvenliği ve sistemi kullanan kişilerin 

güvenlik algılarını arasındaki ilişkiyi analiz etmek için 2 farklı 

yöntem önerilmiştir. İlk yöntem denek grubuna çevrimiçi 

bankacılık deneyimi diğeri ise bir tartışma sitesine üye olma 

süreçlerini kapsamaktadır. Sonuç olarak bilginin algı üzerinde 

en etkili bileşen olduğu, güvenlik algısının insanların bilişim 

temelli uygulamaları kullanmalarını geliştirdiği görülmüştür. 

Yazarlar çalışmanın Çin kültürüne bağlı etkilerden dolayı 

diğer kültürler ve yaş grupları ile kıyaslamalar yapılması 

gerektiğini tartışmaktadır [5].  

Deloitte şirketinin Hindistan’da 2008 yılında yaptığı bir 

araştırmada, Hindistan’da güvenli sayılmayan (Şifresiz ve 

WEP) ağların, tüm ağların %86’sını kapsadığını ortaya 

koymuştur [6]. 

Fatani ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada kablosuz ağ 

güvenlik riskleri; kablosuz sinyallerin bina dışına taşması, 

izinsiz kablosuz ağ kurulumu, cihaz açıkları, mimari sinyal 

kayıpları, yasadışı erişim, yasadışı sinyal dinleme,  DoS 

saldırıları ve hatalı yapılandırma olmak üzere 8 kategoride ele 

alınmıştır [8].   

Shukla ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 33 

yükseköğrenim enstitüsünün kullandıkları kablosuz ağ 

standartları ve güvenlik özellikleri araştırılmıştır. Çalışmada, 

WPA-PSK’nın statik bir şifreleme türü kullandığı, WPA’nın 

(Wi-Fi Protected Access) ise TKIP kullanıp şifresinin 

otomatik olarak değiştiği, bu yüzden de WPA’nın daha 

güvenli bir şifreleme olduğu tartışılmıştır. WEP (Wired 

Equivalent Privacy) protokolü ise paylaşımlı statik şifreler 

kullandığından güvenliğinin diğerlerinden daha düşük ve 

istenilirse izinsiz erişime karşı açık bir protokol olduğu 

gösterilmiştir [10]. 

Cone ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise 

siber güvenlik eğitimi ve farkındalığı için bir video oyunu 

önerilmiştir. Tasarlanan oyun eğitim politikalarına ve kurum 

gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Yazarlar, bu 

oyun motoru sayesinde fiziksel güvenlik, sistem yapılandırma 

güvenliği, para korunumu ve siber saldırılara karşı tepki gibi 

konulara katılımcının dikkatini çekmeye çalışmışlardır. Sosyal 

Mühendislik, erişim denetimi, şifre yönetimi, veri korunması 
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ve fiziksel güvenlik mekanizmaları gibi konuları içeren temel 

farkındalık senaryoları önerilmiştir. Geliştirilen senaryolar 

halen 130 kuruluş çalışanı üzerinde test edilmekle birlikte 

sonuçlar henüz açıklanmamıştır [11].  

Veri güvenliği farkındalığını artırmak için ülkemizde de 

geliştirilmiş uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalardan birisi 

olan Ajan4141, bilgi güvenlik bilincini artırmak için 

geliştirilmiş bir eğitim benzetimidir [12].  

Kruger ve arkadaşları 2006 yılında yaptıkları bir çalışmada 

uluslararası bir madencilik şirketinde bilgi güvenlik 

farkındalığını ölçmek için prototip bir model geliştirmişlerdir. 

Sonuç olarak ölçüm aracının bilgi güvenlik farkındalığı 

programının yönetim kuruluna bilgi sağlayabilecek yardımcı 

bir kaynak olarak öngörülmüştür. Bu şekildeki bir model basit 

bir yöntem ile veri toplanmasına ve derecelendirme sisteminin 

yapılmasına olanak tanımaktadır. Ayrıca çok kriterli sorunun 

çözümünü ve güvenlik bilinci seviyelerinin nicel bir şekilde 

ölçümünü sağlamıştır [13].  

Gonzalez tarafından yapılan bir araştırmada Wi-Fi 

standartlarının geçmişi ve yeni Wi-Fi teknolojilerinin 

uyumluluk sorunları ele alınmıştır. 1999 yılında WEP 

şifrelemesinin çıktığı, 2001 yılında ise WEP’in ciddi güvenlik 

açıklarının bulunduğundan bahsedilmiştir. Bunun üzerine 

2003’te gelen TKIP WPA ağını 2004’te duyurulan, WPA’ya 

göre daha güvenli ve AES şifrelemeli WPA2’nin izlediğinden 

söz edilmiştir. WPA2’nin daha güvenli olmasına karşın AES 

şifrelemesinin güçlü donanımlar istemesi ve geriye dönük 

olmaması, bunun günümüzde dahi bu teknolojiye geçemeyen 

insanların bulunmasına yol açtığını göstermiştir [14]. 

Bu konuyla ilgili daha önceden yapılan araştırmalar, bilgi 

güvenliğinin sağlanmasında teknoloji kadar eğitim ve bireysel 

farkındalık sorunlarının da olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmanın sonraki bölümünde bireylerin bilgi güvenliği 

farkındalıklarının ölçülmesi ile ilgili yeni bir yöntem 

sunulmaktadır.  

III. METODOLOJİ 

Bu bölümde mesken ağ yöneticilerinin bir diğer ifadeyle 

ev ve işyeri gibi alanlarda internet kullanan ve kullandıran ev 

sahibi ya da kiracıların kablosuz kullanım alışkanlıklarının 

incelenebilmesi için Ankara’da yapılan kablosuz ağ cihazı 

taraması ve bu taramanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin 

bilgiler ve taramanın yapılış şekline ilişkin gerekçeler 

verilmiştir. 

Çeşitli bölgelerdeki kablosuz ağ cihazlarının incelenmesi 
kapsamında en uygun zamanı bulmak için çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda internet kullanımının 
en yoğun olduğu saatlerin 19:00-23:00 arasındaki süre olduğu 
tespit edilmiştir [15]. Ancak yerleşimi iş yeri ağırlıklı olan 
bölgeler bu saatlerde mevcut mesai saatlerinden dolayı aktif  
olmadıklarından iş yeri ağırlıklı bölgeler mesai saatleri 
dahilinde taranmıştır. Kablosuz ağ cihazlarını listelemek ve 
bunları bölgelere göre sıralamak için çeşitli uygulamalarla 
testler ve sonuçlarının performans karşılaştırmaları yapılmıştır. 
Analizler sonucunda en uygun programın özellikle akıllı 

cihazlar ile işlemin yapılmasına olanak tanıyan Nirsoft firması 
tarafından geliştirilen Wi-Fi Collector uygulaması olduğu 
tespit edilmiştir [16]. 

Bu araştırmanın alan çalışması için gerekli bölge seçimi, 
verilerin toplanması ve bu verilerin işlenmesi Grafik 1’de 
sunulmuştur. 

Alan çalışmasında ilk adım, araştırma yapılacak bölgenin 
seçilmesidir. Bu bölge seçimi; bölgenin eğitim seviyesi ve o 
bölgenin ağırlıklı olarak mesken veya iş yeri olarak kullanımı 
göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

Sonraki adımda, gezici ekipler seçilen bölgeyi GPS ve 
haritalar ile gezerek kablosuz ağ cihazlarının meta verilerine 
ulaşmaktadır. Veriler Wi-Fi Collector uygulaması ile 
toplanarak ön işlemlerden geçirilmekte ve tasarlanan veri, veri 
işleme modülüne aktarılmaktadır. 

Veri işleme modülü, toplanan verilerin önce sınıflara 
ayrılması ve anlamlı parçaların ayıklanması süreçlerini 
yönetmektedir. 

Son olarak verilerin kıyaslama grafiklerine aktarılmasıyla 
ve şehir haritası üzerinde görselleştirilmesi ile işlem 
tamamlanmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen ve genel eğitim seviyesi 
bilinen [17] bölgelerde yaşayan kablosuz ağlar cihazları 
tarafından kullanılan WEP, WPA ve WPA2 şifreleme 
standartları Tablo I üzerinde gösterilmiştir. 

TABLO I. KABLOSUZ AĞ CİHAZLARINDAKİ ŞİFRELEME 
TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Özellik/ 

WEP WPA WPA2 Şifreleme 

Yöntemi 

Yılı 1999 2003 2004 

Şifre Uzunluğu 
40bit-5/104bit-13 

karakter 

8-63 ASCII/ 64 Hexadecimal 

karakter 

Şifreleme 

Kuvveti 
40bit/104bit 128 bit 

Şifreleme 

Protokolü 

Kullanıcı tarafından 

girilen 40/104bitlik 

bir şifreleme anahtarı 

TKIP TKIP/AES 

 

 Tablo I WEP şifreleme sisteminin WPA ve WPA2’ye göre 
çok daha güçsüz olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde 
WEP şifreleri kolayca kırılabilir hale gelmiştir [18]. 

A. Bölge Seçimi 

 Bölge seçimi kapsamında Ankara ilinin sosyoekonomik 
düzeyi ve bölgelerin mesken-iş nüfus farklılıkları göz önünde 
bulundurularak bölgeler seçilmiştir. 

 Bölgeler seçilirken seçilecek bölgenin yerleşiminin 
mesken veya iş ağırlıklı olması, seçilen bölgeler arasındaki 
sosyoekonomik düzey farklılığının belirgin olması ve 
seçilecek bölgelerdeki nüfusun yoğunluğu olarak üç kriter baz 
alınmıştır. 

 Çankaya, yerleşimi iş ağırlıklı alanlardan olup ve 
sosyoekonomik seviyesi yüksek olduğundan [19]; 
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Yenimahalle ve Keçiören ise yerleşimleri mesken ağırlıklı 
olduklarından bu çalışma kapsamında seçilmiştir. Bu üç 
bölgenin ortak özelliği ise nüfus yoğunluklarının örneklem 
oluşturabilecek kadar fazla olmasıdır. 

 

Bölge Seçimi Veri Toplama Modülü

Veri
Görselleştirme 

Modülü

Verilerin 
Kategorilenmesi

Verilerin 
Ayıklanması

Veri İşleme Modülü

Sonuçların 
Değerlendirilmesi

 

 

Grafik 1: Alan çalışmasında izlenilen yöntem 

B. Veri Toplama Modülü 

 Veri toplama modülü, verilerin Warwalking ve Wardriving 
metotlarıyla toplanmasını kapsamaktadır. 

 Wardriving ve Warwalking metotları, bir araçla veya yaya 
olarak bölgenin taranıp; bölgede bulunan kablosuz ağ 
cihazlarının bir sisteme kaydedilmesidir [9]. Toplanan bu 
veriler kablosuz cihazın ismi, MAC adresi, modem markası, 
sinyal seviyesi, yayın yaptığı frekans ve kanal, güvenlik ve 
şifreleme sistemi, BSS tipi, WPS desteği, verinin elde edilme 
zamanı ve GPS koordinatlarını içermektedir. Bu çalışmada 
Warwalking ve Wardriving sistemlerini uygularken GPS 
yardımıyla belirli rotalardaki kablosuz ağ cihazları bölgesel 
olarak tespit edilmiştir. 

 Alınan bu veriler ile bir harita taslağı oluşturulup, seçilen 
bölgelerdeki eksik kısımlar ve rotalar gözlemlenmiş; çeşitli 
rotalardaki ve bölgelerdeki kablosuz yoğunluk değişimleri  
incelenerek bu inceleme sonuçları bölgelerin sosyoekonomik 
düzeyleri ile karşılaştırılmıştır.   

C. Veri İşleme Modülü 

 Veri işleme modülünde toplanan veriler ayıklanma 
işleminden sonra kategorize edilmektedir. 

 Veriler, bulundukları bölgedeki çakışmaları önlemek ve bu 
bölgelerdeki eksik bilgi veren kablosuz ağ cihazlarının 
ayıklanması, dolayısıyla tarama verilerinin daha kaliteli analiz 
edilmesine olanak tanımaktadır. 

 Veriler ayıklandıktan sonra bölgelerine, şifreleme 
türlerine, WPS özelliklerine, ağların bağlı olduğu cihazın 
markasına, SSID’sine ve yayın yaptıkları frekanslara göre 
kategorileri ayrılmaktadır. 

 Örnek olarak Çankaya verileri için: 

 Yapılan diğer tarama verileriyle aynı olan ögeler 
ayıklanır. 

 Eksik bilgi veren kablosuz ağ cihazları ayıklanır. 

 Ayıklanan veriler daha sonra belirlenen kategorilere 
göre sıralanır.  

D. Veri Görselleştirme Modülü 

 Ayıklanan ve kategorize edilen veriler görselleştirme 
modülü ile grafikler üzerinde anlaşılır hale getirilir. Buna ek 
olarak Veri Toplama Modülünde oluşturulan harita taslağı 
işlenen veriler ve bu verilerin sahip oldukları GPS 
koordinatlarıyla beraber kullanılarak tamamlanır. 

 

Resim 1: Tamamlanmış bir harita taslağı. 

E. Sonuç Modülü 

 Ayıklanan ve görsel haline getirilen veriler, diğer 
bölgelerle ve araştırmalarla karşılaştırılır. 

 Bu karşılaştırmaların sonuçlarına göre bölgenin kablosuz 
ağ farkındalığı yüzde olarak (WPS aktif olmayan ağ 
yüzdesi(WPS-) + WPA2 şifreleme türüne sahip ağ yüzdesi + 
SSID’si değiştirilmiş ağ yüzdesi(SSIDD))/3 formülü ile 
hesaplanır. 

KFP(Kablosuz Farkındalık Puanı)= (%WPS- + %SSIDD + 
%WPA2)/3    

 Sonraki bölümde bu çalışma kapsamında elde edilen 
sonuçlar ve önerilen Kablosuz Farkındalık Puanı değerleri 
sunulmuştur. 

IV. DENEYSEL SONUÇLAR 

Metodoloji bölümünde önerilen yöntem ile yapılan tarama 

ve sonuçları bu bölümde sunulmaktadır. 

Alan çalışması kapsamında Ankara’da önerilen yöntem ve 
uygulama ile mesken çeşitliği dikkate alınarak çeşitli 
güzergahlardaki kablosuz ağ cihazlarına ait bilgiler 
toplanmıştır. 

Yaptığımız alan çalışmaları neticesinde 16.978 adet 
kablosuz ağ cihazına ait veri elde edilmiştir. Bu verilerin 
işlenmesi ve incelenmesi sonucunda: 16.978 kablosuz ağ 
cihazının 12.303 tanesi WPA2, 3.119 tanesi WPA, 426 tanesi 
WEP güvenliğine sahipken 1130 tane güvenliği olmayan ve 
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herkes tarafından erişebilir konumda ağ cihazı olarak 
bulunmaktadır. 

Bu ağların 10.136 tanesinin varsayılan (default) haldeki 
SSID’leri değiştirilmişken 6.112 cihazın SSID’leri varsayılan 
olarak bırakılmıştır. Bu verilere ek olarak 730 tane de SSID’si 
gizlenmiş ağ tespit edilmiştir. Bu ağların 7.320’sında WPS 
bulunurken 9.658 ağda WPS’ye rastlanılmamıştır. 16.978 ağın 
16.570’i 2GHz frekansında, 408 tanesi de 5GHz frekansında 
yayın yapmaktadır. Araştırma kapsamında bulunan bütün 
kablosuz cihazların yasal aralık dahilinde [20] yayın yaptıkları 
tespit edilmiştir.  

TABLO II. İLÇELERE GÖRE KABLOSUZ AĞ ÖZELLİKLERİ 

 

Bu araştırma ile elde edilen verilere ait kıyaslama 
görselleri Şekil 1-6 nolu grafiklerde sunulmaktadır.  

 

 

 

Şekil 1: Kablosuz ağlardaki şifreleme türleri 

Şekil 1’de araştırmaya katılan ağ cihazlarının şifreleme 
yöntemlerine ait karşılaştırmalar sunulmaktadır. 

Güvenli sayılan WPA2’nin bütün kablosuz ağ cihazlarının 
%72’ini kapsaması araştırmanın yapılmış olduğu bölgelerdeki 

kablosuz ağ güvenliğinin ve güvenlik farkındalığının yüksek 
olduğunu gösterir. 

 

Şekil 2: Kablosuz ağların SSID türü 

 SSID, her modemin kendini kullanıcıya tanıtmak için 
kullandığı maksimum 32 alfanümerik karakterden oluşabilen 
isimdir. SSID, kullanıcının isteğine göre değiştirilebilir veya 
gizli hale getirilebilir. SSID’nin varsayılan olarak bırakılması, 
modemi çeşitli saldırılara açık hale getirebilmektedir [21]. 
Şekil 2’de araştırmaya katılan ağ cihazlarının SSID isimlerine 
ait karşılaştırmalar sunulmaktadır. 

 

Şekil 3: Kablosuz ağ cihazlarının WPS analizi 

WPS(Wi-Fi Protected Setup), kullanıcıların bir tuş 
aracılığıyla uzun şifreler girmesine gerek kalmadan kablosuz 
bir ağa bağlanmasını sağlayan bir internet güvenlik 
standardıdır. Ancak WPS’nin açık tutulması kablosuz ağ 
cihazını saldırılara açık hale getirebilir [22]. Şekil 3’te 
araştırmaya katılan ağ cihazlarının SSID isimlerine ait 
karşılaştırmalar sunulmaktadır. 

Özellik Kategori Çankaya Keçiören Yenimahalle 

SSID 

Varsayılan 1318 2076 2718 

Değiştirilmiş 4349 3288 2499 

Gizli 338 201 191 

Şifreleme Şifresiz 563 316 251 

Türü 

WEP 202 151 73 

WPA 887 1196 1036 

WPA2 4354 3903 4046 

WPS 
WPS+ 2347 3480 3831 

WPS- 3659 2086 1575 
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Şekil 4: Kablosuz ağ cihazlarının yayın frekansı 

 Normal şartlar altında kablosuz yayınların frekansı 
2GHz’dir. Ancak bazı modemler 5GHz frekansta yayın 
yapmaya da olanak sağlamaktadır. 5GHz frekans daha az 
kullanıldığından ötürü diğer frekanslarla karışma ihtimali 
2GHz’ye göre daha düşüktür. Ancak frekansı yüksek 
olduğundan dolayı kapsama alanı 2GHz’ye göre daha 
düşüktür. Bazı ülkelerde ise  askeri ve hava-radar 
iletişimleriyle çakışmayı engellemek için [23] 5GHz yayın 
frekansının kullanılması yasa dışı sayılmaktadır [20]. Şekil 
4’te araştırmaya katılan ağ cihazlarının frekans bant 
karşılaştırmaları sunulmaktadır. 

 

Şekil 5: İlçelere göre kablosuz ağ şifreleme türleri 

 Şekil 5’teki verilere bakıldığı zaman yerleşimi hem iş 
yeri hem mesken ağırlıklı olan Çankaya semtindeki 
şifrelemesi olmayan kablosuz oranı mesken ağırlıklı 
yerleşim yerleri olan Keçiören ve Yenimahalle’ye göre 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun en büyük sebebi 
çoğu kurumsal ağların müşteri ihtiyaçları doğrultusunda 
şifresiz sunulması olduğu düşünülmektedir. 

 

TABLO III. EN UZUN VE EN KISA 10 SSID 

En Uzun 10 SSID Uzunluk 

Anca internetini ac dersin zaten 32 

Turkcell BlackBerry Hotspot 4451 32 

www.icgiyimkolik.com>0312*****63 32 

ANKARAGUCU_DUSTU_MELIH_DE_DUSCEK 

 32 

YeniBinyilSurucuKursuMotorsiklet 

 32 

HP-Print-7F-Officejet Pro X476dw 

 32 

GOLGE ILK YARDIM EGITIM MERKEZI 

 31 

Uyan_ey_gozlerim_gafletten_uyan 

 31 

Basgan internet mi lazim la? :) 

 31 

DIRECT-2H-Dilan KasacÄ± (Galaxy 

 31 

 

En Kısa 10 SSID a B n X x 9 13 AB AC ae 

Uzunluk 
 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

 

En uzun SSID’ler incelendiği zaman 10 SSID’nin sadece 
1’inin varsayılan SSID olduğu gözlenmektedir.  

 

Şekil 6: Kablosuz ağ cihazlarının marka analizleri 

Marka analizi verilerinde %10 ve altı diğer kategorisinde 
belirtilmiştir. Burada belirtilmiş 3 markanın diğer markalardan 
daha fazla olmasının başlıca sebebinin internet dağıtım 
şirketlerinin bu 3 marka ile ortak yürüttüğü kampanyalar 
olduğu düşünülmektedir. 

Bütün bu verilerin KFP’si hesaplandığında özellikle 
mesken ve işyerlerinde bulunan kablosuz ağ yöneticilerinin 
%64 oranında bilgi güvenliği farkındalığına sahip oldukları 
anlaşılmaktadır. 

Elde edilen bulgular ve mevcut istatistikler sonraki bölüm 
içerisinde tartışılmıştır. 
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V. TARTIŞMA 

     Bu bölümde elde edilen sonuçlar TÜİK verileri kullanılarak 

[17] toplumun sosyoekonomik örneklemleri ile kıyaslanması 

ve incelemenin yapıldığı bölgelerde yaşayan kablosuz ağ 

cihazlar yöneticilerinin bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri 

tartışılmıştır. 

TABLO IV. ARAŞTIRMA VERİLERİ İLE TÜİK EĞİTİM SEVİYESİ 
VERİLERİNİN [17] YÜZDELİK ORANDA KARŞILAŞTIRMASI 

Özellik Kategori Çankaya Keçiören Yenimahalle 

SSID 

Varsayılan 22 37 50 

Gizli 6 4 4 

Değiştirilmiş 72 59 46 

Şifreleme Şifresiz 9 6 5 

Türü 

WEP 3 3 1 

WPA 15 21 19 

WPA2 73 70 75 

WPS 
WPS+ 39 63 71 

WPS- 61 37 29 

KFP 

(WPS- + 

SSIDD + 

WPA2)/3    

68 55 50 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 12 24 20 

İlköğretim 10 19 14 

Ortaokul 5 8 7 

Lise 34 32 33 

Üniversite 39 17 26 

Ortaöğretim 

Üzeri Eğitim 

Durumu 

Lise + 

Üniversite 
73 49 59 

 
 KFP (Kablosuz Farkındalık Puanı); belirli bir bölgedeki 
kablosuz ağların bilinçli kullanım oranını hesaplamak için 
düşünülen;  bilinçli kullanılan kablosuz ağ cihaz özellikleri 
(WPS kullanılmaması, WPA2 şifreleme kullanılması ve 
SSID’nin değiştirilmiş olması) yüzdelerinin toplanıp 3’e 
bölünerek, 0 ile 100 arasında elde edilen bir puandır. 

  KFP verilerinin TÜİK eğitim durumu verileri ile ilişkisini 
incelemek için KFP’ler ve Ortaöğretim  
Üzeri Eğitim Durumu yüzdeleri kendi aralarında toplanıp 
aralarındaki ilişki yüzde olarak hesaplanmıştır. 

TÜİK verilerine göre [17] Yenimahalle bölgesindeki 

ortaöğretim üzeri eğitim (Lise + Üniversite)  %59 oranındadır. 

Yenimahalle verilerine KFP uygulandığında ise kablosuz ağ 

bilinçlilik oranının %50 olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 

Çankaya ilçesindeki bu oranlar sırasıyla %68 ve %73’tür. 

Keçiören ilçesinde ortaöğretim üzeri eğitim %49 iken 

kablosuz ağ bilinçlilik oranının %55 olduğu görülmektedir. 

Bu veriler ışığında eğitim seviyesi ile kablosuz ağ bilinci 

arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu öngörülmekle birlikte 

çalışmanın farklı coğrafi bölgelerde ve ülkelerde yapılarak 

sonuçların desteklenmesi gerekmektedir. 

VI. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada kablosuz ağ cihazı kullanıcılarının, kablosuz 

ağ cihaz kullanım alışkanlıklarının incelenmesi ve toplumun 

eğitim düzeyinin kablosuz ağ kullanım farkındalığıyla 

ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  Bu çalışmanın 

yapılması için önceki bölümlerde anlatılan Wardriving ve 

Warwalking yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemler 

seçilirken yöntemin efektifliği ve daha sonra yapılacak 

çalışmalar ile uyumluluğu göz önüne alınmış, seçilen 

yöntemlerin uygulanması kapsamında 5 adımlı bir alan 

çalışması yöntemi önerilmiştir. Bu çalışma kapsamında çalışır 

halde 16978 kablosuz ağ cihaz verisi incelenmiş, incelenen bu 

verilerin yüzdeleri Tablo IV üzerinde gösterilmiştir. Bütün 

bölgelerde WEP şifreleme türüne sahip kablosuz ağ 

cihazlarının diğer türlere göre en küçük payı almasına karşılık 

güncel olan WPA2 şifreleme türünün ise bütün bölgeler için 

en yüksek paya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yenimahalle 

ilçesindeki kablosuz ağ cihazlarında diğer bölgelerden farklı 

olarak, varsayılan (default) SSID oranı, SSID türleri arasında 

çoğunluğa sahip olduğu görülmektedir. Buna karşılık olarak 

WEP şifreleme türünün diğer bölgelere göre daha az cihazda 

bulunmuştur. Çankaya bölgesinde ise WPS özelliği 

kullanılmayan cihaz yoğunluğunun diğer iki bölgeye göre 

daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca Çankaya bölgesinde 

ortaöğretim üzeri eğitim seviyesi ve önerdiğimiz Kablosuz 

Farkındalık Puanı diğer iki bölgeye göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. TÜİK’in 2013 ilçelere göre eğitim seviyesi 

verileri ile bu ilçelerin KFP’leri arasında %95,58’lik bir 

yakınsama olduğu görülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’deki 

sosyoekonomik durumun bilgi güvenliği üzerindeki etkisini 

ortaya koymaktadır.  

Kablosuz ağların kullanımı için devlet ve kullanıcıların 

yapması gerekenler maddeler halinde belirtilmiştir. 

 Kablosuz ağ güvenliğindeki farkındalığı artırmak için 

ilköğretim düzeyinden itibaren müfredatlara bilgi 

güvenliği farkındalık eğitimleri eklenmelidir. 

 Kullanıcılar SSID ve şifreleme türleri hakkında 

kurulum sihirbazları, kamu spotları, cihaz üreticileri 

ve servis sağlayıcılar tarafından bilgilendirilmelidir. 

 Okuma yazma oranı düşük olan ülkemizde bilgi 

güvenliği farkındalığı için halk eğitimlerine önem 

verilmelidir.  

 Kablosuz ağ cihazlarının güvenlik özellikleri BTK 

tarafından standart haline getirilerek, bu cihazlar için 

bir SSID ataması veya ilk kurulumda SSID’nin 

değiştirilmesinin, şifre değişikliğini WPA2 türünde 

yapılması ve WPS özelliğinin kapalı olmasının 

sağlanması niteliklerini kapsayan bir süreç olmalıdır. 
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 Kablosuz ağların güvenliğini artırmak için; aktif olarak 

kullanılmıyorsa WPS’nin devre dışı bırakılması, kablosuz ağ 

cihazınızın SSID’sinin değiştirilmesi ve WPA2 şifreleme 

türünün kullanılması önerilmektedir. 

Bu çalışmanın sonuçları tartışıldığı zaman kablosuz ağ 

cihaz güvenliğinin sağlanmasında sosyoekonomik kriterlerin 

önemli olduğu ve halkın bilgi güvenliği farkındalığı 

kazanmasında gelir ve eğitim düzeyi arasında ilişki olduğu 

gösterilmiştir. 
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Özet — Günümüz dünyasında bilgi güvenliği, siber 

güvenlik teknolojileri ve bunlarla birlikte doğrudan 

ilişkili olan sayısal adli analiz teknolojilerinin ilerlemesi, 

teknolojiyi üreten ülkelerin ulusal güvenlik altyapıların 

kabiliyetinin artırılmasının yanı sıra iç hukuk sisteminin 

de sağlıklı yürümesine yardımcı olmaktadır. 

Yaşadığımız bilgi çağında siber güvenlik ve adli analiz 

teknolojilerinin yerli kaynaklar ile geliştirilmesi tıpkı 

milli savunma kaynaklarının da yerli kaynaklar ile 

geliştirilmesi ile aynı öneme sahiptir. Siber güvenlik 

araçlarından daha ziyade adli bilişim araçları siber 

savaş ve ulusal/bireysel güvenliği tehdit eden durumlar 

da kullanılmasından dolayı adli süreçlerin sağlıklı 

işlemesi için de önemlidir. 

Hukuk insanları verecekleri birçok adli karar için adli 

bilişim araçlarının çıktılarına bakmakta ve kararını bu 

deliller ışığında vermektedirler. Bundan dolayı adli 

bilişim araçlarının çıktılarının her zaman ve her koşulda 

sağlıklı ve tutarlı olması gerekmektedir. Bu 

çalışmamızda dünyada adli bilişim teknolojisi üreten 

ülkelerin ürünü piyasaya sürülmeden önce hangi 

aşamalardan geçirdiği ve testleri uyguladığı hakkında 

detaylı bir araştırma sunulmaktadır. Test ve süreç 

aşamalarının yanında yerli adli bilişim araçlarının 

üretilmesinin öneminden de bahsedilip somut çözüm 

önerileri sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler — adli bilişim, siber güvenlik, adli analiz 

araçları, yazılım geliştirme, yazılım test süreçleri, ulusal güvenlik 

 

Abstract - The progress of information security and 

cyber security technologies together with digital forensic 

analysis technologies in the world will help increasing 

the ability of the national security infrastructure of 

technology producing countries as well as conducting the 

domestic legal system properly. Today, in the 

information age, the development of cyber security and 

forensic analysis technologies by using domestic sources 

is as important as the development of national defense 

sources by using local resources. Digital forensics tools 

are much more important than cyber security tools for 

the healthy functioning of the judicial process due to 

their usefulness in cyber warfare and national/individual 

security-threatening conditions. 

For many judicial decisions, the lawyers and legal 

experts are looking at the outcomes of forensic tools and 

making their decisions in the light of the evidences that 

they provide. Therefore, the output of computer 

forensics tools must always be proper and consistent in 

all circumstances. In this study, a detailed research has 

been submitted on which stages the product passes 

through and the tests applied before the placement in the 

market by the “digital forensics technology” producing 

countries in the world. In addition to testing and process 

stage, the importance of producing local forensic tools is 

also mentioned and solid solution offers were presented. 

 
Keywords — computer forensics, cyber security, forensic 

analysis tools, software development, software testing process, 

national security 

I. GİRİŞ 

 Adli bilişim bir bilim dalı olarak balistik, kriminoloji, adli 

tıp ve diğer adli bilimler gibi hukuk sistemine delil sağlayan 

ve hukuksal düzenin daha sağlıklı, efektif ve doğru 

çalışması için sayısal delil üreten bir bilimdir. Adli bilişimin 

temel amacı adli süreç içinde potansiyel yasal sayısal 

delillerin adli bilişim yazılım ve donanımları sayesinde 

keşfedilmesi, toplanması, analiz edilmesi ve sunulmasıdır 

[1-2]. 

 Mahkeme ya da soruşturma birimlerine sunulacak adli 

deliller yasal mevzuat çerçevesinde Şekil 1’de gösterilen ön 

tanımlı ve düzenli adımlar silsilesi ile elde edilmektedir.  

 Bundan önce adli bilişim, adli bilişim süreçleri, adli 

bilişim türleri, adli bilişim araçları ve uzmanlığı ve adli 

sayısal delil elde etme yöntemleri üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır [3-7]. 

 
 Şekil 1. Adli Bilişim Süreçleri 

 

 Yapmış olduğumuz bu çalışma ise adli bilişime ait süreç, 

yöntem ya da konseptlerden ziyade adli bilişim 

yazılımlarının milli siber güvenlik bağlamında önemine 

değinilmiştir. Milli bir adli bilişim yazılımının önemine 

değinirken uluslararası piyasa koşullarında da yarışabilecek 

bir yerli yazılımın önemi herkes tarafından bilinmektedir.  

 Bilindiği üzere siber güvenlik ya da kurumsal yazılımlar 

kullanılmadan önce birçok test aşamasından geçmekte ve 

belirli bir kaliteye sahip olduğu takdirde kullanılmaktadır.  

 Kolluk birimleri, zanlılara ait dijital delillerin tespitinde 

“adli bilişim yazılımlarını” aktif biçimde kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu araçlar vasıtası ile elde edilen delillerin adli 

süreçlere etkisi ise kaçınılmaz derecede büyüktür. Bir 

zanlının suçlu ya da suçsuz olduğuna kanaat getirilirken 

kullanılacak bu delillerin elde edilme süreçlerinde kullanılan 

Uluslararası Standartlar Perspektifinde Adli 

Bilişim Yazılımlarına Ait Test Süreçleri ve 
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adli bilişim araçlarının; kararlı, yinelenebilir ve 

doğrulanabilir olması ise bahsedilen adli etkiden dolayı çok 

önemlidir. Adli bilişim yazılımları, insanların ya da 

organizasyonların hayatlarına dair karar verilecek 

aşamalarda devreye girdiklerinden dolayı diğer 

yazılımlardan ayrılmaları daha sıkı ve denetlenebilir test 

süreçlerinde geçmesi gerekmektedir. 

 Çalışmamızda adli bilişim yazılımlarının test süreçlerinin 

nasıl ve hangi adımlar takip edilerek yapılabilirliğinin 

gözlemlenebilmesi adına dünyada kabul gören EnCase , 

Sleuth Kit ya da FTK gibi adli bilişim yazılımlarının da test 

süreçlerini gerçekleştiren National Institute of Standards and 

Technology (NIST) tarafından tanımlanmış adli bilişim test 

metodoloji ve süreçleri detaylı olarak sunulmuştur [8]. 

Sonrasında milli adli bilişim yazılımının önemi ve milli 

siber güvenliğe katkısından bahsedilmiştir. Son olarak ise 

yerli adli bilişim yazılımı oluşturulması ve nedenleri ile 

ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 

  

II. ULUSLARARASI ADLİ BİLİŞİM YAZILIMLARI 

TEST SÜREÇLERİ  

 Çalışmamızın bu bölümünde yerli kaynaklarla geliştirilen 

adli bilişim araçlarının piyasaya sürülmeden önce geçmiş 

olduğu test ve yöntem aşamalarından bahsedilecektir. Bu 

nedenle bu çalışmada adli bilişim yazılımlarının test 

süreçlerinin nasıl gerçekleştiği, - uluslararası standartlar 

çerçevesinde NIST (National Institute of Standarts and 

Technology) tarafından bu süreçlerin nasıl işletildiği 

hakkında süreç bilgisinden bahsedilecektir. 

 NIST, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı 

bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’de Türk Standartları 

Enstitüsü(TSE) muadili bir kamusal kurumdur. NITS’in 

görevi gereği birden çok standart ve teknoloji faaliyeti 

yürütmekle birlikte, adli bilişim soruşturmalarında 

kullanılacak olan “bilişim araçlarını (yazılım ya da 

donanım)” kalite ve güvenilirlik açısından incelemektedir. 

Aynı zamanda adli birimler tarafından kullanılabilirliğini 

onaylamak amacı ile “The Computer Forensic Tool Testing 

(CFTT)” [9] projesini başlatmıştır. Bu projenin temel amacı, 

bahse konu olan adli bilişim araçlarının kanun uygulayıcı 

uzmanlar tarafından kullanılıp kullanılamayacağı kararının 

verilmesinin sağlanmasıdır. Adli kanun uygulayıcılarının, 

mahkemeye verecekleri dijital delillerinin adli süreci 

değiştirmesinin aşikâr olması nedeni ile CFTT projesi, ele 

aldığı adli bilişim araçlarını, ticari olarak kullanıma 

sunulmadan evvel çok hassas bir biçimde test etmektedir. 

Adli süreçlerin hassasiyeti nedeni ile CFTT Amerika Adalet 

Bakanlığı, Ulusal Adalet Enstitüsü(National Institute of 

Justice) [10] ve diğer adli kurumlar tarafından 

desteklenmekte ve eş güdüm halinde çalışmalar 

sağlanmaktadır. Bu süreçler ile ilgili olarak detaylar alt 

başlıklarda sunulmuştur. 

A.  Temel Bilgiler 

 NIST tarafından gerçekleştirilen adli bilişim yazılımının 

uygunluk ve kalite testlerinin alt yapısı, ISO-IEC Guide 2 – 

“Standardization and Related Activities – General 

Vocabulary” standardında belirlenen uluslararası uygunluk 

değerlendirme programı, testleri, ölçütleri çerçevesinde 

tanımlanmış temel terimler ve konseptler perspektifinde 

gerçekleştirilmektedir.  

 Standart yazılım araçları için “Önceden tanımlanmış bir 

işin, sürecin ya da servisin tamamlanması” gibi uygunluk ve 

uyumunu tanımlamaktadır. Uyum testinden kasıt ise 

spesifikasyonların teknik gereksinimlerinin yazılım 

tarafından tamamen karşılanıp karşılanmadığının 

tanımlanmasıdır. 

 Kavram ve konsept standartlarının yanı sıra, adli bilişim 

testleri sırasında kullanılacak laboratuvarlara ait gereksinim 

ve standartlarını tanımlanması da çok kritiktir. Bu nedenle 

NIST –CFTT projesi kapsamında kullanılacak 

laboratuvarlar için ISO/IEC 17025 “General Requirements 

for the Competence of Testing and Calibration 

Laboratories” standartı da test laboratuvarının yeterliliği için 

kullanılmaktadır. Belirtilen standart sadece laboratuvarların 

yeterliliğine ait standartları değil aynı zamanda testler için 

yeterlilik/gereksinim standartlarını da belirlemektedir. Bu 

sayede test sonuçlarının güvenilirliği ve yeterliliği hakkında 

şüpheler de en aza indirgenmektedir. 

 

Bu iki standart sayesinde NIST-CFTT projesi kapsamında 

testleri yapılan yazılımların en yüksek seviyede güvenilirliği 

ve sağlamlığı garanti edilmektedir. 

B. NIST – Test Süreçleri 

 NIST – CFTT projesi kapsamında teslim alınan bir 

yazılımın test süreçleri aşağıdaki Şekil 2’deki gibi 

listelenebilir. 

 

 
Şekil 2. NIST – Adli Bilişim Yazılımı Test Süreçleri [9] 

 

 Bu süreçler herhangi bir ticari adli bilişim yazılım firması 

tarafından NIST’e yapılan başvuru neticesinde yazılımın 

adli makamlar tarafından kullanılması için bu süreçleri 

yaşaması ve uygundur raporunu alması gerekmektedir. 

 

1) Adli Bilişim kategorisinin belirlenmesi 

 Bu aşamada adli bilişim uzmanları tarafından testin 

yapılması talep edilen yazılım için ana kategori belirlemesi 

yapılır. Örneğin; ağ adli bilişim yazılımı, veritabanı adli 

bilişim yazılımı vb. Bu sayede sonraki aşamalarda 

gerçekleştirilecek olan test gereksinimlerin ölçeğinin 

küçültülmesi sağlanmış olur. 

 

2) Belirlenen kategori için gereksinimlerin tanımlanması 

 Doğrulanması istenilen ürün için, adli bilişim 

gereksinimlerine ait teknik ya da fonksiyonel gereksinimlere 

ait spesifikasyonlar ürün tarafından tanımlanabilir olmalıdır. 

Özellikle adli bilişim ürünü, öngörülen adli bilişim 

Adli Bilişim kategorisinin belirlenmesi

Belirlenen kategori için gereksinimlerin tanımlanması

Gereksinimler çerçevesinde test kontrollerinin oluşturuluması

Kontroller için test kodlarının geliştirilmesi

İlişkili test durumlarının tanımlanması

Test prosedürlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Raporun sunulması
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kategorisi için uygulanabilir özellik ve gereksinimleri 

tanımlar.  

 Başlangıçta, federal, devlet ya da kolluk kuvvetlerine ait 

uzmanlardan oluşan bir grup uzman, kategoriye ait adli 

bilişim aracı için gereksinim ve spesifikasyon listesi 

hazırlar. Bununla birlikte, nihai gereksinim listesi, bu 

araçları kullanacak komite tarafından gözden geçirilir. Bu 

gereksinimler test kontrolleri ve süreçlerinde uygulanacak 

geliştirmeler için temel nitelik teşkil ederler. 

 

3) Gereksinimler çerçevesinde test kontrollerinin 

oluşturulması 

 Test kontrolleri, test edilecek ya da ölçülecek bir duruma 

ait davranış, hareket ya da durumu tanımlamak zorundadır. 

Test kontrollerinin temel amacı spesifikasyonlar ve test 

durumları arasında köprü vazifesi görmektir. Her test koşulu 

birbirinden bağımsızdır ve tamamlanma koşulları da 

farklıdır. Ayrıca her test koşulunun sonuçları bir ya da daha 

fazla test durumuna bağımlılık da içermektedir. 

 

4) Test Durumları 

 Test durumları sistemsel olarak hangi işlevlerin test 

edileceğini ya da hangi süreçlerin bir arada test edileceğini 

tanımlamaktadır. Test durumları, tanımlanmış test 

durumlarını test ortamında uygulanmasını kapsamaktadır. 

Bilgisayar bilimleri ve adli bilişimi uzmanlarından oluşan 

gruba ait genel gözlem ya da düşüncelerine göre test 

durumları daha da daraltılarak efektif sonuçların elde 

edilmesi sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak, NIST 

İstatistiksel Mühendislik Bölümü de bağımsız test durumları 

oluşturarak sürecin iyileştirilmesi adına katkıda 

bulunmaktadır. 

 

5) Test Yöntemleri 

 Test yöntemlerinin kapsamını test amacı ile kullanılacak 

yazılım ve testlerin tamamlanması için kullanılan 

prosedürlerin birleşimidir. Kısacası test kontrolleri ve test 

durumları ‘Ne’yin test edileceği sorusunun cevabı ise, Test 

yöntemleri ‘Nasıl’ nasıl edileceği sorusunun cevabıdır. Bu 

çerçevede NIST-CFTT projesi bünyesinde yapılan testlerde 

‘ISO/IES 13210 “Information Technology – Test Methods 

fpor Measuring Conformance to POSIX”’ standardı 

kullanılmaktadır. Böylece kullanmış oldukları test 

yöntemleri adli bilişim kullanımı için makul ve güvenli 

uygulanabilir standartlarını sağlamış olacaktır. 

 Yapılan testlerin yeterli seviyede dokümantasyonun da 

oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla ISO/IEC 17025 

standardının tanımlamış olduğu ‘’standart olmayan test 

yöntemleri” için dokümantasyon kriterlerine bağlı kalarak 

dokümantasyon oluşturulmaktadır. 

 Uluslararası standartlara göre, meşru test sonuçları elde 

edilmediği sürece gerçekleştirilen testlerin doğruluğu, 

uyumluluğu ve güvenilirliği hala sorgulanmakta ve kabul 

süreçlerini geçememektedir. 

 Test metotları standart bir metotlar silsilesine 

oturduğunda, uygulamış olduğunuz test tüm katılımcılar 

tarafından kabul edilebilir bir standart haline gelir. İlgili 

alanda herhangi bir standardın olmaması durumunda ise, bir 

adli bilişim yazılımının kabul edilebilmesi için ilgili 

alandaki tüm uzmanların görüşlerinin alınması 

gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı NIST –CFTT 

projesinde adli bilişim yazılımının kabulü aşamasında tüm 

test süreçleri ve yazılımları etki bir biçimde 

kullanılmaktadır. 

6) Test Sonuçlarının Raporlanması 

 NIST test sonuçlarının yayınlanması sırasında ISO – 

17025 standardı çerçevesinde belirlenmiş olan test sonuç 

raporlarında bulunması gereken kriterleri gözeterek test 

sonuçlarını raporlamaktadır. NIST tarafından hazırlanan 

örnek adli bilişim araçlarına ait test sonuç raporları 

aşağıdaki kriterleri içermektedir. 

 

 Test edilen ürünün ismi, 

 Test ortamının tanımlanması, 

 Testin nerede gerçekleştirildiği, 

 Test raporu için eşsiz bir tanımlayıcı, Kurum 

tarafından doküman numara standardında 

belirlenmiş numara. Örneğin :  FT0001, 

 Üreticinin ismi ve adresi, 

 Test edilen yazılıma ait tanımlama, 

 Ürüne bilgisine ait net açıklama. Versiyon, 

Eklentileri vb. 

 Ölçüm için kullanılan test kriterleri, 

 Test süreçlerinde yetkili kişilere ait İsim(ler), 

Fonksiyon(lar) ve İmza(lar) ya da bunlara eş kişi 

tanımlama bilgisi, 

 Yorum ve Görüşler, 

 Ek bilgiler. Örneğin, ürüne ait uygulanmış özel 

yöntemler. 

C. Tekrarlanabilirlik ve Yeniden Üretilebilirlik 

 Adli süreçlerde elde edilen adli bilişim delillerinin aynı 

ortam koşullarında ileriki zamanlarda tekrar talep edilmesi 

ihtimallerinden dolayı adli bilişim yazılımlarının elde ettiği 

sonuçları tekrar edilebilirlik ve tekrardan üretilebilirlik 

çerçevesinde yeniden oluşturabilmesi istenmektedir. 

 Adli bilişim yazılımlarında tekrarlanabilirlik kavramını, 

aynı test ortamında (aynı bilgisayar, disk, metot) aynı 

sonuçların elde edilmesi olarak tanımlayabilirken; tekrar 

üretilebilirik ise, aynı test sonuçlarının farklı test 

ortamlarında da elde edilebilmesi olarak 

tanımlanabilinmektedir. 

 

D. Yönetimsel Mevzular ve Dokümantasyon 

 Kalite kontrol ve dokümantasyon, test sonuçlarındaki 

yeniden üretilebilirlik ve tekrarlanabilir kavramlar için 

kullanılan anahtar kelimelerdir. Bu kavramlar nedeni ile 

yazılımın test sürecinin başlamasından tamamlanana kadar 

ki tüm seviyelerde yeterli bilgiyi içererek Şekil 3’de 

belirtilen içeriğe sahip dokümantasyonun yapılması 

gerekmektedir. Bu kayıtlar, yazılımsal ve donanımsal 

testlerin yanı sıra kontrol ve koruma amacı ile de süreçlerin 

güvenilirliğini sağlar. 
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Şekil 3. Adli Bilişim Yazılım Test Süreç Dokümantasyon    

    Formatı [9] 

TABLO I. TEST SÜREÇLERINDE KULLANILAN STANDARTLAR [9] 

Test Aşaması Standart Numarası Açıklama 

Altyapı ISO/IEC Guide 2, 

Standardization and Related 

Activities – General 

Vocabulary 

Test süreçleri 

boyunca kullanılacak 

olan standart 

terimlerin 

tanımlarını 

kapsamaktadır. 

Altyapı ISO/IEC 17025, General 

Requirements for the 

Competence of Testing and 

Calibration Laboratories 

Test süreçlerinde 

kullanılan üst test 

ölçüm bilgilerini 

içermektedir. 

Test Yaklaşımı  ISO/IEC 13210 “Information 

Technology – Test Methods for 

Measuring Conformance to 

POSIX” 

 

Tekrarlanabilirlik 

& Yeniden 

Üretilebilirlik 

ISO 5725, “Accuracy (trueness 

and precision) of measurement 

methods and results.” 

 

III. MİLLİ ADLİ BİLİŞİM YAZILIMININ ÖNEMİ 

 İçinde yaşadığımız toplumsal süreç tarım toplumundan, 

sanayi toplumundan geçmiş bilgi toplumdur bu nedenle de 

günümüz dünyasında ülkeler artık ulusal güvenliklerini 

bilgilerini korudukları ölçüde koruyabilmektedirler 

denilmektedir. Bilgi ve siber çağı yakalayabilen toplumların, 

siber güvenlik politikalarını geliştiren bu politikalara göre 

tedbir alan ve ulusal siber ağlarına yapılan bir saldırıyı savaş 

sebebi sayan ülkelerin bilgi çağında da kazanan tarafta 

olacakları açıktır. 

 Çağın yakalanması amacı ile Ulaştırma Bakanlığı 

koordinasyonunda Milli İstihbarat Teşkilatı, Genel Kurmay 

Başkanlığı ve birçok kritik kamu kurumunun başkanlarının 

bulunduğu Siber Güvenlik Kurulu 2012 yılında ilk 

toplantısını yapmış ve “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 

2013 – 2014 Eylem Planı” kamuoyuna sunulmuştur [10]. 

Eylem planının temel vurgusu siber güvenlik ile ilgili yasal 

düzenlemelerin yapılmasının sağlanması, adli süreçlerin 

adapte edilmesi ulusal siber olaylara müdahale organizasyon 

yapısının kurulması gibi birçok kritik maddenin yanında 

yerli siber teknolojilerin geliştirilmesi de bulunmaktadır. 

 Devletin en üst kademesince alınan yerli siber 

teknolojilerin geliştirmesi kararının yerli yazılım ve 

donanımların geliştirilmesi ile ulusal güvenliğimize ne kadar 

katkısı olacağı herkes tarafından bilinmektedir. Amerika ve 

Hindistan gibi bilişim teknolojilerinde ilerlemiş ülkelerin 

siber güvenlik eylem planlarında doğrudan yerli siber 

güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesinin yanında adli 

bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili maddelerde 

bulunurken bizim siber güvenlik eylem planımızda mevcut 

değildir. Bu durum bir eksiklik gibi görülmekle birlikte yerli 

siber teknolojiye olan vurgu ile bu iki teknolojinin benzer 

işlemleri görmesi nedeni ile kısmen yeterli olduğu 

düşünülebilir [11].  

 Bilindiği üzere siber güvenlik yazılımları herhangi bir 

kurum, organizasyon ya da birey tarafından kendi çıkarları 

ya da savunmaları amacı ile kullanılabilir, ya da savunma 

sırasında olası görülecek zararlar eğer ulusal güvenlik 

seviyesinde değilse bireysel veya kurumsal kalabilir. Benzer 

biçimde olası siber saldırılarda yetersiz olan siber güvenlik 

yazılım ya da donanımları genel perspektifte halk tarafından 

konu hakkında yetersiz olunduğu ve geliştirilmesi gerekliliği 

şeklinde cevap bulur. Fakat adli bilişim yazılımları 

doğrudan hukuksal süreçler ile ilgili olduğu ve birey ya da 

organizasyonların hayatlarını etkilemeleri nedeni ile hukuki 

manada verilecek yanlış/eksik bir karara sebep olmaları 

insanlar nezdinde hukuk sisteminde geri dönülemez 

güvensizlik ortamı oluşturulabilir.  

 Şu anda ülkemizde adli makamlar tarafından istenilen tüm 

adli bilişim taleplerinde Amerika, İsrail ve Rusya kökenli 

yazılım ve donanımlar kullanılmaktadır. Bahsedilen 

yazılımlar dünya çapında kabul görmüş ve bir önceki 

bölümde bahsedilen test süreçlerinden başarı ile 

geçmişlerdir. Lakin yerli yazılımın olmaması ve yukarıda 

bahsedilen ülkelerden bu yazılımların alınması birçok 

sorunla karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır [12]. 

 Yazılım ve donanımların pahalı olması ve 

doğrudan ithalat yapılması, 

 Yazılım ve donanımların kaynak kodları dâhil satın 

alınamadığından teknoloji transferi 

yapılamamaktadır. 

•Kesin ve net test durumlarının tanımlanması

Uygun Teşhis

•Adli bilişim kategorisine göre gereksinimler için test metodları

Kapsam

•Versiyon numarası da dahil olmak üzere hangi ürünün test 
edileceği bilgisi

Tanımlama

•Testin uygulanması için kullanılacak ön değerler;  test edilecek 
diskin boyutu, erişim yöntemi vb.

Parametreler

•Test ortamı ya da kullanılacak bilgisayarlar

Çalışma Ortamı

•Test yada destek amaçlı kullanılan yazılımlar

Referans Standartlar

•Testin tamamanlanmış olduğu yer

Çevre Koşulları

•Test sürecinde kullanılan ekipmanlar için test amaçlı 
kullanılmadan önce yapılan hazırlıklar ve bu ekipmanlara ait 
tanımlamalar ve dokumantasyonun yapılması

•Test öncesi yapılan kurulum aşamaları için kontrollerin 
yapılması

•Test sürecinde yapılan dökümantasyonun nasıl, hangi isimlerle 
ve nerede tutklacağı ile ilgili tanımlamalar

•Test sonuçlarını güvenilrili için hangi prosdürelerin kullanılacağı

Metodların Tanımlanması

•Beklenen sonuçlar nelerdir

Kabul Kriterleri

•Hangi veriler yakalancak, sonuçlar nasıl analiz edilecek ve 
sunulacaktır

Veri
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 Adli bilişim yazılımları uzun ve sürekli gelişmesi 

gereken bir süreç istediğinden özel sektörün bu 

sürece dâhil olmak istememektedir. 

 Bahsedilen yazılımlar adli süreçlerin yanı sıra 

ulusal siber güvenlik için de aktif olarak 

kullanılabileceğinden kendi siber savunma ve 

saldırı yeteneklerimizin eksik kalması olarak 

sayılabilir. 

 Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı kamu, kolluk, 

üniversite ve  özel sektör birlikteliği ile birlikte yerli adli 

bilişim yazılımlarının geliştirilmesi çok önemlidir. 

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER 

  Toplumsal yapılarda ulusal güvenliğin bir parçası da 

bireylerin ülkedeki hukuk sistemlerine güvenmesi ve 

inanmasıdır. Günümüz bilgi çağında birçok suçlu 

gerçekleştirdiği olay ile ilgili delil niteliğindeki bilgileri 

bilgisayar, akıllı telefon ya da harici bellek gibi sayısal veri 

depolayıcı cihazlarda saklamaktadır. Bu deliller kolluk 

kuvveti marifeti ile hukuk sistemine sunulmaktadır. 

Ülkemizdeki adli kolluk kuvvetleri ise maalesef adli delil 

niteliğindeki sayısal verilerin elde edilmesini yabancı ülke 

kaynaklı yazılım ve donanımları temin ederek elde 

etmektedir. Bu nedenle yabancı ülkelerden yazılım ve 

donanım satın alınarak ülke kaynakları dışarıya 

aktarılmakta, aynı zamanda yerli beyinlerin de bu yazılım ve 

donanımları üretmesinin de kısmen önüne geçilmektedir. 

 Teknoloji üretimi noktasında en önemli teşvik edicinin 

devlet stratejisi olması ve “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 

ve 2013 – 2014 Eylem Planı” ile milli siber güvenlik 

konusunda yerli yazılım geliştirilmesi desteğinin sağlanması 

hem özel sektörümüz için hem de yerli beyinler için büyük 

bir fırsat olduğu bir gerçektir. Bu destekten yola çıkarak, 

hukuk sistemine doğrudan katkısı ve etkisinden dolayı, milli 

adli bilişim ve siber güvenlik yazılım ve donanımlarımızın 

geliştirilmesi hayati derecede önemlidir. Adli bilişim 

yazılımlarının geliştirilmesi ise siber güvenlik 

yazılımlarından ziyade bireyleri doğrudan etkilemesinden 

dolayı daha kritik seviyede önemlidir. Geliştirilecek adli 

bilişim yazılımlarına ait süreçlerin yerli kaynaklarla 

geliştirilmeye başlanmadan önce Amerika örneğindeki gibi 

standartlarının ve test metodolojilerinin belirlenmesi ve 

süreçlerin çok titiz ve açık takip edilmesi gerektiği herkesin 

malumudur. Bu nedenlerden dolayı ülkemizdeki Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE) koordinesinde üniversite ve 

adli birimlerinde dâhil olacağı Amerika benzeri bir 

yapılanmanın teşkil edilerek önceden tüm aşama ve 

yöntemlerin belirlenerek, TÜBİTAK ve benzeri devlet 

destekli teşviklerle birlikte duyurular vasıtası ile yerli 

firmaların desteklenmesi ülke kalkınmasına faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Ülkemizde maalesef adli bilişim ile ilgili kanun ve yeterli 

mevzuat olmamasından dolayı, adli bilişim yazılımları ile 

ilgili de bir standart belirlenmemiş olup adli süreçlerde 

halen yabancı ülkelerde standart testleri yapılan ya da hiç 

yapılmamış adli bilişim yazılımları kullanılmaktadır. Tabi ki 

adli bilişim yazılım standartları ve test süreçleri adli 

süreçlerin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır ama bunlardan 

daha önce adli bilişim ile ilgili kanun, adli bilişim uzmanlığı 

ile ilgili temel standart ve sertifikasyonunda hazırlanması 

gerekmektedir. Bununla ilgili olarak Ulusal Siber Güvenlik 

Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nda çeşitli kamu 

kuruluşlarına siber güvenlik ile ilgili mevzuat geliştirilmesi 

için görevlendirme yapılmış olup, adli bilişim ile ilgili 

mevzuatsal iyileştirme hakkında bir madde 

bulunmamaktadır. Bir sonraki eylem planından adli bilişim 

ile ilgili hem mevzuatsal hem de teknolojik ilerleme 

yapılması için maddelerin eklenmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Bunlarla birlikte ülkemizde son dönemde yaşanan ve 

delillerin karartılması veya bozulmasına neden olan 

faaliyetlerin artmış olması bu konuda daha fazla 

çalışılmasının,  insan kaynağının artırılmasının ve olumsuz 

faaliyetlerin en aza indirgenmesinin ne kadar önemli 

olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede özel önlem ve 

çalışmaların yapılması, uygun teknolojilerin geliştirilmesi 

yanında kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi neticesinde 

hukuki süreçlerin daha sağlıklı yürüyeceği 

değerlendirilmektedir. 
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Abstract—Digitization of information has provided many 

benefits and made life easier for all of us, but at the same time, it 

has introduced serious security challenges. Healthcare-related 

information is a great illustration of this tradeoff. This 

information must be protected carefully to preserve the privacy 

and trust of patients, and make sure that the best possible service 

will be delivered. In this work, we present an extensive review on 

various aspects of healthcare data security, including 

international guidelines, standards, and the past research on 

healthcare data protection. We shed light on the characteristics 

of healthcare information, along with the requirements and 

methods for securing it.  

Keywords—information security; healthcare data security; 

eHealth; electronic health records 

I.  INTRODUCTION  

Information is the most critical resource of all organizations 

today. Managing and securing information is a topic of great 

importance for a country. There are many types of critical 

information infrastructures in the areas of telecommunications, 

energy, banking, finance, government, military intelligence, 

and last but not least, healthcare. Our focus in this work is on 

protecting healthcare-related information.  

Healthcare systems contain sensitive and critical 

information. There are many challenges associated with 

protecting health data. Many different types of information 

need to be collected and stored in healthcare. These data types 

have various sizes, sources, validity periods, and levels of 

confidentiality.  

Another challenge regarding healthcare data is that the 

period of confidentiality is usually very long. Most healthcare 

information stays relevant for many years, as data from 

several years ago can be used to inform current decisions 

about a patient. Besides, healthcare data contain sensitive 

information that must remain private. 

Healthcare information also has a big data aspect. For 

instance, images representing X-rays and tomography results 

should have sufficient resolution to possess the required image 

quality. Every resident of a country has some healthcare 

information, and multiple copies of this information should be 

stored at different places for availability purposes. Hence, all 

the challenges associated with distributed big data apply to 

healthcare data as well. 

In this paper, we concentrate on the requirements for and 

challenges in the protection of healthcare-related information. 

We present an extensive survey on the standards, threats, and 

protection measures regarding healthcare data security. 

Section 2 provides information on international standards for 

securely storing, sharing and accessing healthcare data. 

Section 3 classifies the types and sources of healthcare data. 

Section 4 follows this data along its life cycle. Section 5 

identifies the most important threats to health data, and 

describes some of the countermeasures and defense strategies. 

Section 6 includes information about a few instances of 

similar research efforts. Finally, Section 7 presents a summary 

and concludes the paper. 

II. GUIDELINES AND STANDARDS ABOUT HEALTHCARE DATA   

Healthcare systems vary greatly between countries around 

the world. Furthermore, various clinical devices are used for 

disease diagnosis and these devices produce different types of 

data. Healthcare systems need to exchange data to assist in 

decision making in every step of patients’ diagnosis and 

treatment. For these reasons, many international standards are 

published in order to facilitate the exchange of data and 

communication among healthcare entities. In this section, we 

list and briefly explain these standards. 

HL7 standards, produced by Health Level Seven 

International, are concerned with the transfer of healthcare 

information between various systems. The “7” in the name 

indicates layer 7, which is the application layer in the OSI 

model for communication systems.  This set of international 

standards specify the rules that will allow healthcare system to 

communicate and share information easily and in a consistent 

manner [1]. 

Healthcare data security is critical due to the necessity of 

protecting the privacy and integrity of patients’ sensitive 

information. The International Organization for 

Standardization (ISO) has published several international 

standards setting security and privacy rules for healthcare data 

[2]. Below, we scan these security standards. 
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ISO/IEC 27000 series provides guidelines on information 

security, risks and controls about information security 

management. In particular, ISO 27799:2008 provides 

guidelines for the information security management of health 

information. Its scope is not limited to digital information: It 

covers health information in all forms. 

ISO/TR 11633-1:2009 centers on security of remote 

maintenance services, devices and systems in healthcare. It 

gives detailed information about requirements and risk 

analysis. In addition, it defines security based controls for 

healthcare systems. ISO/TR 11633-2:2009 demonstrates an 

example implementation of an information security 

management system (ISMS). It is not concerned with the 

communication issues or methods for data encryption.  

ISO/TS 13606 series (ISO 13606-1:2008, ISO 13606-

2:2008, ISO 13606-3:2009, ISO/TS 13606-4:2009, ISO 

13606-5:2010) specifies the methodology for healthcare data 

sharing. It identifies the communication between electronic 

health record (EHR) systems. It defines the privileges 

necessary for accessing healthcare data. It also gives general 

security requirements for technical solutions and standards 

about EHR communications. ISO/TS 14441:2013 identifies 

security and privacy requirements for EHR systems.  

ISO 17090 series (ISO 17090-1:2013, ISO 17090-2:2008, 

ISO 17090-3:2008, ISO 17090-4:2014) gives guidelines about 

digital signatures and certificates in healthcare. It defines 

requirements for certificate policies and gives detailed 

information about best practice in certification. In addition, it 

describes the minimum requirements for a cross-border 

communication security policy.  

In addition to the above mentioned international standards, 

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 

(HIPAA) is a United States legislation regarded as a well-

established guideline governing the security of healthcare 

information. HIPAA includes specifications on protecting 

patient rights, regulating health insurance plans, policies, and 

employers, electronic health care transactions etc. [3, 4]. 

III. TYPES AND SOURCES OF HEALTHCARE DATA 

Healthcare data is big and includes detailed personal 

information. Also, it is a highly sensitive type of data and 

critical for proper operation of healthcare systems, thus 

making it complex to collect, store, manipulate, and access 

medical records. Medical records from ancient times contain 

patients’ name and summary of illness [5]. In the mid-1960s, 

physician Lawrence Weed first proposed Electronic Medical 

Record (EMR) as a way to organize healthcare information for 

improved patient treatment [6]. Today, EMR comprises the 

main source of Electronic Health Record (EHR). 

Healthcare records contain different types of data collected 

from various sources. The main terms for digital healthcare 

data today are EMR and EHR. EMRs track the history of a 

patient at one healthcare institution. It contains information 

such as medical history, treatment history, test results, 

allergies, chronic diseases, vaccinations, X-rays etc. EHRs, on 

the other hand, are not limited to one institution. Rather, they 

combine data from multiple sources: hospitals, clinics, 

specialists, laboratories, pharmacies, nursing homes, and any 

other place where healthcare data are generated and stored [7, 

8]. Benefits of EHRs include providing a more complete view 

about the patient to healthcare professionals, and preventing 

redundant tests and procedures, thereby reducing costs and 

improving patient satisfaction. Personal health records (PHRs) 

include the same types of data as EHRs. However, all health 

records are accessed and managed by patients. Patients can 

use PHRs in private, secure, and confidential environment [9]. 

Another way to classify patient data is by permanency. 

Patient data can be divided into permanent data, and a series 

of healthcare events. Some examples of the permanent data of 

a patient are name, date of birth, gender, genetic information, 

identification number, blood type, allergies, names of parents, 

nationality, etc. Note that some of this permanent data (e.g. 

name or nationality) may be subject to change, albeit with 

small probability and frequency.  

The second part of data is about the healthcare services that 

the patient receives. This portion of patient data consists of 

healthcare events, which represent any kind of healthcare 

service provided to the patient. A healthcare event can be 

anything from vaccination to an eye exam to an open heart 

surgery. Each healthcare event is recorded and becomes part 

of patient history. A typical healthcare event consists of many 

steps: patient’s visit to a hospital or clinic, collecting initial 

health information, doctor examination, laboratory testing, 

diagnosis, treatment, filling out prescriptions, and so on. Each 

step generates new data that must be protected throughout its 

lifetime. Examples of such data are blood pressure, weight, 

blood test results, disease information, current medication and 

doses, prescription records, radiology images, and billing 

information, etc. [10]. 

Healthcare data is created by and collected from different 

sources. All healthcare data is directly or indirectly related to 

the patient. Fig. 1 shows the sources of healthcare data in a 

generic sample healthcare system. The first step of data 

creation in a healthcare event is a patient checking in at the 

hospital. Medical records, patient data, lab results are created 

by the hospital. Pharmacy data is claims/prescription and drug 

information. Testing organizations lab contains images, order, 

and result. Referral process, eligibility, and claim/status are 

composed by the physician. Public health, medical society, 

family planning, mental healths are related to 

county/community entities. Billing and payment information 

is obtained from billing claims and reimbursement. Data of 

medical supplies and devices are managed by material 

management.   

IV. LIFE STAGES OF HEALTHCARE DATA   

Healthcare records are collected from many different 

systems, so record types vary greatly. Healthcare data are used 

across diverse organizational, settings, and disciplines. In 
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Fig. 1. Sources of healthcare data  

addition, the lifespan of healthcare data is generally long due 

to continuous updating and use of the data. For this reason, the 

lifecycle of health data is an important topic to study in order 

to understand the security issues in healthcare systems. 

Besides, knowing the lifecycle of health records is essential to 

provide good data management. In this section, we identify 

and explain all the different life stages of healthcare data.  

Healthcare systems consist of various organizations, 

institutions, and disciplines. These systems generate various 

types of healthcare data and share data among each other. 

Health data life cycle consists of the steps shown in Fig. 2. 

These steps are identified as follows: Generate/Collect 

Share/Use, Archive/Store, and Destroy/Remove. 

 

 
Fig. 2. Data life cycle 

A. Generate & Collect  

Generating data is the first step of the data lifecycle. 

Health data is generated by a diverse set of organizations. Data 

life cycle of a healthcare event begins with the patient making 

an application to the hospital. Fig. 3 shows the entities that 

generate healthcare data throughout this life cycle.  

 Fig. 3. Entities generating healthcare data 

Personal data such as name, date of birth, sex, address, 

and weight, health insurance number etc. are pulled from the 

database. At the same time, information about medical 

personnel (doctor, nurses, caregiver etc.) dealing with patient 

is generated. After the doctor examines the patient, the process 

of creating medical records begins. Medical records are 

laboratory test results, radiology images, X-rays, and other 

reports. In addition, medications and dosing, prescription 

records, and information of pharmacies begin to be generated 

during treatment [10, 11]. While the patient is treated, 

payment information is created. During the treatment process 

allergies, adverse drug reactions, chronic diseases, family 

history, surgeries, vaccinations, observations of daily living 

(ODLs), immunization status, vital signs are produced and 

integrated into EMRs. 

B. Share & Use 

Healthcare systems have a multidimensional relationship 

because all units need to use the data of each other. Therefore, 

information sharing among health systems is an important 

issue. . Hospitals, imaging centers, clinics and other healthcare 

institutions transfer health records to each other in order to 

make the treatment process more effective. Some of the 

problems to focus on in order to ensure successful use of 

distributed healthcare information are data consistency and 

timely, reliable transmission of data over networks. 

In a typical healthcare event workflow, the hospital first 

requests medical tests from test organizations lab. Then, test 

organizations lab shares data like X-rays, reports, etc. with the 

hospital. Physician uses lab results to diagnose the patient’s 

disease. After diagnosis, physician may write a prescription. 

Prescribed drugs are shared with pharmacies [12]. 

In addition, health data are shared with research 

institutions to facilitate improvements in medical research, 

quality of healthcare and reduce costs. This data can be quite 

helpful in the efforts to invent new drugs or medical 

equipment. Furthermore, clinical data will assist medical 

researchers in finding more effective prevention or treatment 

methods. Fig. 4 demonstrates the interaction between different 

entities in the healthcare system in relation to data sharing. 

 

Fig. 4. Relationships among the units using and sharing healthcare data 
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C. Archive & Store 

Hospital Information System (HIS) is in the center of 

healthcare systems. However, health data will grow to a few 

hundred gigabytes over years of use, perhaps reaching the 

terabyte range at large multi-facility organizations. Data sizes 

grow very fast because of clinical images created by Picture 

Archiving and Communication Systems (PACS) and scanned 

patient records from Document Management and Imaging 

(DMI) systems or Enterprise Content Management (ECM) 

solutions. In addition, terabytes of new data is created every 

year by hospitals moving towards paperless environments 

and/or introducing Electronic Healthcare Records (EHRs) 

[13]. Fig. 5 demonstrates the organization of archive data for 

data storage in a hospital. 

 

 
Fig. 5. Medical archive for hospital data storage [13] 

Nowadays, health information is stored primarily in an 

electronic environment. Healthcare systems consist of various 

organizations, institutions, and disciplines. Each part of the 

healthcare system has various databases. These databases are 

hospital database, drug database, warehouse database, billing 

database, immunization database, and test laboratory 

database.  

D. Destroy & Remove 

Destruction of data is the last step of lifecycle data. At 

first, suitable healthcare data should be selected for 

destruction. Usually, health records of a patient are deleted 

after death. Healthcare data about patients must be destroyed 

for patient rights as it contains personal or business sensitive 

information. Data should be destroyed both physically and 

digitally. 

For health data on electronic media, different methods are 

used. Data can be overwritten via software or hardware tools 

(clearing), the storage device can be subjected to strong 

magnetism or degaussing (purging), or the media can be 

physically destroyed by disintegration, pulverization, melting, 

incinerating, or shredding [14].    

V. HEALTHCARE DATA SECURITY THREATS AND 

COUNTERMEASURES 

Healthcare records are important data for every country. 

Records consist of important detailed information about 

citizens of the country. Specifically, security and privacy have 

to be provided for personal health data.  

Privacy has many definitions in the literature. The 

Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) defines it as “any information relating to an identified 

or identifiable individual (data subject)” [15]. The American 

Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and the 

Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) in the 

Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) standard [15] 

definitions are “The rights and obligations of individuals and 

organizations with respect to the collection, use, retention, and 

disclosure of personal information” [16]. 

A healthcare system faces the following threats [17, 18]: 

 Breach of legitimate patient records and care through 

medical identity theft 

 Financial/billing fraud 

 Unauthorized access to PHI 

 Privacy loss   

 Tampering  

 Exploitation of software vulnerability. 

 Hardware or software  

 Malware 

 Social engineering - Gaining access to the system by 

manipulating either the patient or someone with 

legitimate access to the information. 

 Man-in-the-middle - The attacker controls the 

communication between end points and can inject or 

modify messages. 

 Denial-of-service attacks 

 Data loss/leak 

Many security solutions should be used in order to 

mitigate threats. We break down these solutions under the 

following headings.  

A. Physical Security 

Physical security is first step of protecting the data. All 

steps in the data lifecycle have to provide physical security. 

Physical security of data involves protection against 

environmental threats, accidents, physical sabotage, and theft. 

Buildings hosting healthcare systems and the infrastructure 

must be protected carefully. 

There are three main components to physical security. 

First, attackers can be kept away from protected targets by 

physical obstacles and sites can be hardened against 

environmental disasters and accidents by using fences, locks, 

guards, water sprinklers, and water-resistant equipment. 

Second, imminent threats can be caught through the use of 

surveillance systems such as alarms, video cameras, smoke 

detectors, heat sensors, and intrusion detection systems. Third, 

measures can be taken to limit damage recover quickly from 

attacks, accidents and disasters [19]. 
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All of the above measures should be employed to a 

certain extent in order to ensure the physical security of 

healthcare data. Perhaps the most critical sites to protect are 

centralized data centers storing healthcare data. Such centers 

must be treated with the same level of concern for security as 

military sites and financial institutions. 

B. Access Control 

Access control is another important step in protecting the 

data. All steps in the data lifecycle must have well-designed 

access control. Healthcare staff members who have authorized 

access to a user’s data may misuse it to perform malicious 

attacks on the users’ healthcare data. If an unauthorized person 

reaches healthcare systems, he/she may copy healthcare data 

easily. Then, these healthcare records can be used for a variety 

purposes. Thus, all healthcare systems and applications must 

have strong access control. Through access control systems, 

an organization can restrict and monitor the use of critical 

data, and protect privacy and security [20].  

 People in various roles are involved in all steps of the 

health data lifecycle. Therefore, raising security awareness 

must be a priority. Employees should receive training about 

data security, privacy, and patient rights. Each employee and 

department should have enough information about procedures, 

guidelines, and standards related to data security and privacy. 

However, even in the absence of proper awareness, access 

control must protect the systems and data from both malicious 

actors and well-intentioned employees with insufficient 

security awareness. 

 Despite all access control efforts, unauthorized access may 

be inevitable. Audit is a crucial tool to ensure trust in systems 

and improve security over time. Audit and log information for 

the entire system should be carefully taken and stored. This 

information will then be used to analyze what went wrong and 

figure out how to strengthen the protection. 

C. Network Security 

 Security of network communication is third step of 

protecting the data. Healthcare staff members enter patient 

information from an application interface. Application sends 

data about patients to the database using the network. Hence, 

network is required in all steps in the data lifecycle [21]. 

 Network security involves securing the data throughout its 

movement from the source to the destination over a network. 

In addition, defending the systems connected to the network 

from outsider attacks, ensuring that confidential information is 

not leaked from inside the network, and protecting the 

underlying networking infrastructure. Firewalls, intrusion 

detection and prevention systems, ingress/egress filtering 

structures, protocols such Internet protocol security (IPsec) 

and SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer 

Security) are among tools commonly used for providing 

network security. 

 One specific healthcare application requiring strong 

network security is the use of wireless body area networks 

(WBAN). Data collected by wearable devices are uploaded to 

the Internet to be accessed and monitored by medical 

professionals. Beyond access control and privacy issues, it 

must be guaranteed that each patient’s data stay isolated and 

data integrity will not be threatened by interference [22, 23].  

D. Privacy Protection 

 Satisfying the privacy requirement is crucial for sharing and 

using healthcare data. Private data are defined as “data that 

could be used to identify one from a group” both in HIPPA 

and R(97) [24, 25]. There are three main aspects of privacy 

protection of healthcare data. The first is how to define 

privacy. The second is how to build a privacy policy that 

meets the requirements dictated by laws and regulations. The 

third is how to implement privacy protection based on the 

given privacy definition and policy [26]. 

 Concerning the privacy requirement, an intriguing solution 

is represented by the use of the so-called negative databases 

[27], in which the information is complemented before being 

stored. In other terms, all the strings which do not describe the 

identity of a user are stored in the database, such that a search 

query on that user is successful only if it returns no matches. 

Although this is a promising way to protect users’ privacy, it 

has several drawbacks, since it considerably increases the 

storage space and the management complexity [31]. 

 Another solution to provide data privacy in databases is 

represented by the concept of k-anonymity and its variants 

[28, 29, 30]. The rationale of this approach is to analyze the 

sets of attributes of each user and to store in each database 

only a subset of them which are common to a sufficiently 

large set of users, in such a way as to introduce some 

ambiguity if one tries to identify the user from such a set of 

attributes [31]. 

E. Storage Security 

 Digital healthcare information is immense, so 

unsophisticated storage solutions are not suitable for 

healthcare data. The storage architecture affects both the 

privacy and availability of data. Regular backups and 

sufficient redundancy in the architecture are necessary.  

 Storage devices should be separated from other systems 

hardware physically. Also, storage network traffic should be 

separated from other network traffic.  Healthcare data backups 

should be taken regularly and physical security should be 

provided for backup media (tapes, drives, servers, other 

storage devices). Sensitive data have to be encrypted then 

stored. Backup data encryption key should be different from 

stored data encryption key [32]. 

VI. RELATED WORK 

A large number of research studies about preserving the 

privacy of healthcare data have been conducted in recent 

years. Appari and Johnson [33] provided a review of research 

on information security and privacy in healthcare. Carrion, 

Aleman and Toval [34] focused on the growing interest among 
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health service providers in providing PHRs (Personal Health 

Records). They described privacy policies for a number of 

web-based PHRs and assessed privacy characteristics 

according to the HIPAA standard. 

It is becoming increasingly important for healthcare 

organizations to invest in IT security resources. Kwon and 

Johnson [35] investigated the relationship between 

organizational capabilities and healthcare data security by 

analyzing data from 250 healthcare organizations. They 

demonstrated that IT security, prevention and audit 

capabilities are positively correlated with data security.  

The amount of digitized healthcare information has been 

rapidly increasing. Big data solutions offer ways to improve 

the healthcare process while reducing costs. Patil and Seshadri 

[36] presented a study on the security vulnerabilities and 

threats in the healthcare industry by focusing on the big data 

aspect of healthcare information.  

VII. SUMMARY AND CONCLUSIONS 

 In this paper, we put the issue of healthcare data protection 

under the microscope. Our contributions are the following: 1) 

identification of the most important international standards 

about healthcare information and its security, 2) classification 

of all the different life stages of healthcare data, and 

examination of how data are managed at each stage, 3) review 

of the most serious threats facing healthcare information, and 

suggestions for effective protection of healthcare data based 

on the literature.   

 Providing security for healthcare data is crucial for the 

privacy of patients and correctness of treatments. Healthcare 

data is extremely sensitive information, thus it must be 

preserved with utmost care to maintain the trust of patients. 

Suitable storage architectures and physical security measures 

are essential. In addition, data in transit must be secured using 

strong end-to-end encryption and message authentication 

techniques. Role-based access control should be managed 

carefully, as parts of healthcare data need to be observed by 

various medical professionals. Finding the right balance 

between patient privacy and the efficiency of healthcare 

professionals in doing their jobs is a complex problem that 

will continue to be an active topic for research and discussion. 

 As future work, we plan to generate a framework to 

mitigate security threats faced in all the different life stages of 

healthcare data. In addition, we will concentrate on providing 

privacy and security of data taken from wearable wireless 

health monitoring devices in body area networks.  
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Abstract—Mobile phones have become a significant part of digital 

forensics as they have become capable of producing, processing 

and storing various types of data. Mobile phones hold important 

data such as SMS, call logs, GPS information, communication 

list, passwords, photos and videos, all of which can be used as 

digital evidence in cybercrime and computer forensics cases. 

Besides, there are lots of open-source and commercial tools 

developed for different purposes and different data types to be 

used in criminal cases. In this study, the role of mobile phones in 

digital forensics is investigated. The concept of digital evidence is 

analyzed in detail by summarizing the types and sources of 

evidence under different categories. Additionally, digital evidence 

acquisition methods for mobile phones are reviewed and three 

different mobile forensic tools are introduced in the light of 

NISTIR (NIST Interagency or Internal Reports) technical 

security report and academic studies. 

Keywords—digital forensics; mobile forensics; digital evidence; 

data acquisition; mobile phone forensic tools; NISTIR 

I. INTRODUCTION  

With the rapid development of technology, mobile phones 
have started to play an important role in our daily lives. These 
devices are becoming more and more popular, and their 
computing capabilities have approached those of personal 
computers. They can perform similar duties as PCs and enable 
users to perform tasks like accessing the Internet, playing 
games, checking e-mails, downloading applications etc. As a 
result, a large variety of information is generated, processed 
and stored on mobile phones during regular use. This situation 
increases the importance of mobile phones and makes them 
considerable platforms for digital investigations.  

Mobile phones keep important data such as SMS, call logs, 
GPS information, communication list, passwords, photos and 
videos which can be used as digital evidence in cybercrime and 
computer forensic cases [1-3]. Therefore, acquiring, analyzing, 
and presenting the data that are located on mobile phones are of 
vital importance in forensic investigations.  

Acquiring digital evidence on mobile phones becomes 
possible by using automated mobile forensic tools [4, 5]. There 
are lots of tools developed for different purposes and different 
data types for gathering digital evidence. So, it is quite 
important for security engineers and forensic analyzers to know 
the technical specifications, reliability and accuracy levels of 

tools before deciding which tool will be suitable for the nature 
of the case.  

This paper presents a review of different aspects of digital 
evidence acquisition from mobile phones. The contributions 
are the following: Types and sources of digital evidence are 
explained in detail. In addition, digital evidence acquisition 
methods for mobile phones are reviewed, and three different 
mobile forensic tools are introduced in the light of technical 
security reports published by NIST and academic studies. Data 
types, operating systems and devices supported by these tools 
are listed.   

 Paper organization is as follows: Section 2 explains the 
digital evidence types and sources on mobile phones. Section 3 
clarifies the digital evidence methods by addressing their 
acquisition methodologies and specific features. In Section 4, 
three different mobile forensic tools are introduced in detail. 
Finally in Section 5, the work is concluded, suggestions and 
directions for future works are given. 

II. DIGITAL EVIDENCE ON MOBILE PHONES 

Information on every type of file (such as audio, video, 

picture and digital etc.) which are stored on a digital device 

are named as digital evidence [4]. In this section, digital 

evidence on mobile phones are explained in terms of evidence 

types and sources. 

A. Digital Evidence Types 

In this study, digital evidence types that are used in mobile 
forensics are classified in five different subtitles.  

1) Location Information: Location of a suspect in a 
particular time period is useful evidence in mobile forensics. 
Some mobile phones record locations of cellular towers they 
connect to and provide historical records about where the user 
was in a particular time. Also, mobile phones with GPS include 
map records and historical location information that can be 
useful for investigations. Additionally, EXIF data are 
embedded in digital pictures, and keeps date and time values 
about pictures taken. GPS provides waypoints, plots of 
destinations and ways taken by providing mapping 
functionality to user [6].  

Localization parameters, which are defined as information 
that can be used to detect the location of an active mobile 
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phone and its user, are also accepted as location information for 
digital investigations [7].  

In order to determine the location of a mobile phone, it is 
usually sufficient to turn on the device to detect the 
approximate place of the device. Some possible alternatives to 
detect the location of a mobile device are as follows [13]: 

• Cell identification 

• Time of arrival (TOA) 

• Time difference of arrival (TDOA) 

• Enhanced observed time difference (E-OTD) 

 Recently, remote activation of electronic devices with 
mobile phones have become possible in organized crimes and 
terrorist attacks. Electronic devices can be activated or 
deactivated with a call or an SMS that includes a code [7]. 

2) NSP Records and Message Logs: NSP (Network Service 
Provider) records can be used for getting usage logs of mobile 
devices by forensic analyzers. These records are generated by 
Call Detail Records for billing. The information obtained from 
these records can be classified as follows [7]: 

• User’s phone number 

• Called numbers by the user 

• IMEI number of the device 

• Information about the cell where the phone has a 
connection 

• Sent SMS by the user 

• Date, time, and duration of made voice calls 

Text and Multimedia messages can be thought in the scope of 
message logs. The advantage of SMS is that they can work 
with lower quality GSM signals while voice calls require 
higher quality signals. Messages are important for forensic 
investigation but unfortunately they are kept for limited periods 
[7]. 

3) Intercepted data: Interception is defined as catching 
transmission information that can be a part of conversation or 
the other forms of a communication. However, it is perceived 
as a violation of personal rights so it is only used with legal 
permissions [7]. 

4) Malware on mobile phones: Since mobile phones are 
being used for online banking and shopping extensively, users 
are initial targets for computer criminals to steal money or 
valuable information. For instance, smartphone users who use 
mobile banking applications may get their sensitive financial 
information captured by malignant third parties without their 
consent [6].  

Additionally, there are some programs that provide tracking 
capabilities on mobile phones. These programs are known as 
“spyware” and used to eavesdrop on users. For example, with 
Mobile Spy malware on Windows mobile devices, text 
messages of users can be acquired. However, since these 
programs leave traces on devices, they can be easily detected 
by forensic investigators. 

5) Connections of mobile phones with the outside: Mobile 
phones can connect to various networks via cellular towers, 
Wi-Fi access points and Bluetooth. These connected networks 
may store useful information about devices but it can motivate 
criminals to delete evidence remotely.  

NSPs provide information about data acquired from mobile 
phones or recoverable data. It provides useful historical details 
for digital investigators because it keeps call logs, messages 
and billing records that keep activity information related to 
other mobile devices. For instance, by using these records it is 
possible to obtain a suspect’s phone number. 

In conclusion, investigators can discover information about 
suspects who connect to cloud based services like Gmail, 
Yahoo, Hotmail via their online accounts. Also, individual 
information of suspects can be acquired via online social 
networks they use, such as Facebook, Twitter, Foursquare, etc. 
[6]. 

B. Digital Evidence Sources 

In this study, data sources on mobile phones are 

summarized in five different types. Three of them are in the 

device such as internal memory, memory card, SIM card and 

other two of them are related to device such as network 

service providers (NSP) and back up files. 

 
1) Internal memory: Physical and logical investigations are 

mostly made in this segment of the mobile phone. In logical 
investigations, the data that can be accessed through regular 
browsing are analyzed. In physical investigations, on the other 
hand, it is possible to obtain the entire image of the device 
memory, including data which cannot be seen using logical 
methods. Also in this segment, deleted data can be brought 
back [2]. 

Some data that are located on the internal memory of 
mobile devices are the following: 

• Incoming calls 

• Outgoing calls 

• Missed calls 

• Phone book 

• Text message (SMS) 

• Instant message (IM) 

• Photograph 

• Video 

• Calendar 

• E-mail 

• Private ring tone (Distinctive ring tone can be 
remembered by the witness in an investigation) 

• Location information 

• Installed apps 
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2) Memory card: Memory cards can be defined as portable 
electronic record devices. They do not have the risk of losing 
data even the power is off. Additionally, it is possible to 
recover data deleted from memory cards.  Although some of 
them are the size of a fingernail, memory cards can store 
gigabytes of data. They are used in lots of different devices like 
mobile devices, digital cameras and palmtop computers [8]. 

Some data that can be located on the external memory card 
of mobile devices are:  

• Text message 

• Instant message 

• Photograph 

• Video 

• Sounds file 

3) SIM card: SIM card is a smart card that keeps subscriber 
information. It preserves personal information, messages and 
call logs in it. SIM card analysis processes are implemented 
over GSM operators. GSM operators keep call detail records. 
These records include information like the person to whom its 
subscriber talked, and also time and duration of this call. But 
GSM operators cannot keep information about call context and 
listen. This can sometimes be done by government units [2]. 

Some data located on the SIM card are: 

• Phone book 

• Text message (SMS) 

• Incoming calls 

• Outgoing calls 

• Missed calls 

4) Network Service Provider (NSP): NSPs store certain 
information about mobile phones such as call logs, messages 
and billing records etc. These data are useful in showing the 
connection of the device with outside world. For example, 
NSPs can provide a suspect’s phone number by means of kept 
records [6]. In addition to call records and message 
information, a large amount of user data can be collected from 
NSPs, including subscriber information like name, address, 
age, nationality, and so on [9]. 

5) Backup files: When a mobile phone is synchronized with 
a computer, a backup file is created and this backup file keeps 
all data indefinitely. Even if information like e-mail messages 
and private data are deleted, they continue to be stored in the 
backup. These files can be saved in a special format and special 
tools are necessary to interpret these backup files. For example, 
Blackberry backup files are stored in IPD format and can only 
be read by using Amber ABC Converter [6]. 

III. DIGITAL EVIDENCE ACQUISTION METHODS 

There is no one standard way to acquire data from mobile 
phones because of the wide variety of devices and operating 
systems. The purpose is to gather data from mobile phones 

with methods that minimize data loss or alteration. There are 
three types of acquisition methods which are classified as 
logical acquisition, physical acquisition and manual 
examination. While logical and manual methods require 
interaction about specific degree, physical methods require 
interaction or physical deconstruction [6]. 

A. Logical Acquistion 

Logical acquisition is applied by using mobile phone 
forensic software. Logical acquisition is generally used to 
obtain undeleted data. Some part or all of the data can be 
recovered by using forensic tools. These data include phone 
book, call logs, SMS, photos, etc. [6]. In addition, it is possible 
to recover deleted items via logical acquisition, though it is not 
common. This is only applied to unallocated segments on 
mobile phones [10]. Logical acquisition has some limitations 
on recoverable items and can only access data related to the 
operating system [6]. 

B. Physical Acquistion 

Physical acquisition is also applied by using mobile phone 

forensic software. It is used to extract data at the hardware 

level. In other words, physical acquisition can get all the data 

on the device while logical acquisition is restricted to 

acquiring data stored in files or the operating system. 

Therefore, physical acquisition is the more comprehensive and 

powerful method for data acquisition from mobile phones. It 

can recover different sorts of data in every situation, even 

those in unallocated segments [10]. Physical acquisition 

method can also be applied to damaged mobile phones and 

causes less alteration on the device while collecting data [6]. 

C. Manual Examination 

The most powerful method of data acquisition from mobile 
phones is physical acquisition, while logical acquisition and 
manual examination ranked as second and third, respectively. 
Manual examination, contrary to the other two methods, has 
risks caused by human errors. Since manual examination is 
performed by touching the mobile phone’s keyboard, the risk 
of making errors such as dialing the call button or deleting an 
item is higher with this method. However, doing manual 
examinations properly will reduce the risks of altering original 
data. With proper procedures and documentations, manual 
examination can be a suitable option for acquiring data [10]. 

IV. DIGITAL EVIDENCE ACQUISITON TOOLS 

There are lots of forensic toolkits developed for mobile 
devices in order to acquire, analyze and present the needed data 
by using different interfaces such as IR, Bluetooth or serial 
cable [11-13].  

In this section, three different commercial tools which are 
used for digital evidence acquisition are introduced in terms of 
their technical specifications, data types and operating systems 
on which they are effective.  
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A. XRY 

XRY is a mobile device forensic tool that is developed by 
Micro Systemation (MSAB) based in Stockholm. It is used to 
acquire data from GSM, 3G phones and SIM cards by 
connecting to phones via IR, Bluetooth or a USB cable [21]. 
The phone model is specified by the name and model of the 
device, IMEI number, manufacturer, subscriber id, 
manufacturer code, picture of the phone, device clock and PC 
clock, after the connection.  There is a package version of XRY 
named “XRY Complete” which includes software and 
hardware providing examiners with the opportunity to do both 
logical and physical analysis of mobile devices [14]. By using 
this forensic software, some data can be acquired such as 
contact and call lists, calendar information, SMS and MMS, 
photos, audio files, notes taken, connection information, video, 
graphic files, documents and logs. All data that are acquired 
logically or physically are saved in an XRY file that cannot be 
altered [14]. 

In addition, the clone SIM of an original SIM can be 
created by using a special SIM. This clone SIM provides the 
opportunity to access a device without network 
communications. It prevents the radio signals from damaging 
the data due to incoming data that can overwrite the 
recoverable data during the examination. According to NISTIR 
(NIST Interagency or Internal Reports) 7387 report XRY also 
provides access to GSM devices that are not readable without 
the SIM card when a SIM does not exist [13].  

By testing XRY tool on an iPhone, it is shown that data are 
acquired from the above mentioned fields. It is also observed 
that XRY is the only software program which acquires deleted 
Notes and inserts it into its reporting tool [21]. Also, Glisson et 
al. reported that by combining XRY logical and physical 
methods, they were able to recover a higher rate of the data 
successfully, compared to CUFED and RTA tools [15].  

B. OXYGEN Phone Manager 

This tool can be useful for law enforcement, police 

departments and all government services for acquiring data 

logically [13, 16]. By using OPM, examiners can obtain data 

in multiple formats (e.g., .rtf, .html, .csv) and data types such 

as contacts, calendar, SMS, MMS, call lists, phone book 

contacts, logs, ring tones, to-do lists, pictures, logos, profiles, 

java applications, games, play lists, flash card files, 

multimedia, GPS locations and gallery from mobile phones 

[17]. OPM is customized for mobile phones produced by 

Sendo, BenQ, Nokia, Siemens, Sony Ericson, Panasonic, and 

some Samsung models but it is designed to support Nokia 

phones mostly. It also provides some libraries and packages 

for Borland Delphi for software developers. Also, it provides 

forensic analyzers with the opportunity to scan acquired files 

and view graphical images by building and locating a tree 

structure of the obtained data, according to NISTIR 7387 

report [13]. 

C. MOBILedit! 

NISTIR 7387 reports that Mobiledit! is a tool that gives 
investigators the opportunity to obtain data logically, analyze 

and state data from GSM/CDMA/PCS mobile phone devices 
manufactured by Philips, Alcatel, Motorola, Ericsson, General, 
LG, Nokia, Panasonic, Siemens, Samsung, and Sony Ericsson 
[13]. Mobiledit! can connect to mobile phone devices by a 
Bluetooth link, a cable interface or an Infrared (IR) port. After 
the connection is established, the mobile phone is specified by 
its model and IMEI number, manufacturer, and picture of the 
phone. After the acquisition of the data stored in .med file 
format, some types of information like device specifics, contact 
lists that are located on phone and SIM card, missed calls, last 
numbers called, answered calls, inbox, sent messages, and 
drafts, etc. can be retrieved. It is noted that data that can be 
acquired vary depending on the mobile phone’s capabilities. 

MOBILedit! is a search engine that allow investigators to 
make simple string searches in some specific folders but does 
not allow searching multiple cases or folders for complex 
search patterns.[13] 

V. SUMMARY AND CONCLUDING REMARKS 

In this study, the role of mobile phones in the field of 
digital forensics is examined. The concept of digital evidence is 
investigated in depth by studying the digital evidence types, 
sources, acquisition methods and tools. Additionally, three 
different commercial tools that are used commonly and advised 
by forensic experts are introduced in the light of technical 
security reports and academic studies.  

The conclusions derived from this study are as follows: 

• Digital evidence types can be classified under five 
headings: location information, NSP records and 
message logs, intercepted data, malware on mobile 
phones, and the connections of the mobile phone with 
the outside.  

• Digital evidence sources on mobile phones can be 
classified in five categories. Three of them are in the 
device which are internal memory, memory card, SIM 
card and two of them are related to device which are 
network service providers (NSP) and backup files.  

• There are lots of data acquisition tools developed for 
mobile forensics but the range of devices are typically 
narrowed to some certain platforms in accordance 
with manufacturer’s production type, operating 
systems, or architecture of the used hardware. 

• Commercial tools provide more efficient results when 
compared with open-source tools in the field of 
mobile forensics. 

• There is no guarantee to recover deleted items with 
XRY, OPM and MOBILedit! tools. With these tools it 
is possible to obtain and back up evidence logically 
and physically. However, physical image requires 
rooting the device and this introduces the risk of 
losing evidence so it is not preferred in digital 
forensics. 

• The common feature of the three introduced tools is 
that all of them require Bluetooth, IR or USB cable 
connection to the device. 
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• The common types of evidence acquired from these 
tools are contacts, SMS, MMS, call records, logs and 
files. 

Finally, with this study, the goal is to contribute to mobile 
forensics by explaining the basic concepts of this field and 
providing useful insights to forensic experts to help them 
choose the most appropriate tool according to the nature of the 
criminal case. In addition, conducting an experimental study by 
using the three forensic tools mentioned in this paper and 
making a comparison of them in terms of their recovery 
success and time are considered as future work. 
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Özet— Sosyal ağ ortamlarındaki kontrolsüz büyüme, sayısız 
tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu tehlikelerin çoğu, sosyal 
medya kullanıcılarının bilinçsiz kullanımından kaynaklanmaktadır. 
Bu durum ise kötü niyetli kullanıcıların işlerini oldukça 
kolaylaştırmakta, özellikle bu alanda internet suçlarının artmasına 
neden olmaktadır. Bu makale çalışmasında amaç, sosyal ağ 
kullanıcılarını bilgi güvenliği alanında bilinçlendirmek ve 
kullanıcıların en çok karşılaştığı saldırı ve tehditlere karşı 
alınabilecek önlemleri tartışmaktır. 
Anahtar Kelimeler— Sosyal Ağlar, Bilgi Güvenliği, Sosyal Ağ 
Saldırıları, Sosyal Mühendislik 
  
Abstract — Uncontrolled growth in social networks brings countless 
dangers along with it. Most of these dangers result from 
irresponsible use of social media users. This situation considerably 
facilitates the work of malicious users and it especially leads to an 
increase in internet crimes. In this study, it is aimed to make the 
social network users conscious of the field of information security 
and discuss the precautions that will be taken against the most 
common attacks and threats the users encounter. 
Keywords—Social Networks, Information Security, Social Network 
Attacks, Social Engineering. 
 

I. GİRİŞ 
Son yıllarda, mobil teknolojilerin çok hızlı gelişmesi ve etkin 

bir şekilde kullanılmasıyla, sosyal ağlara olan ilgi de her geçen 
gün artmaktadır. Özellikle cep telefonları sayesinde, sosyal ağ 
araçları farklı yaş gruplarındaki birçok insan tarafından günlük 
yaşantımızda etkin olarak kullanılmaktadır. Masaüstü 
bilgisayarlardan dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden cep 
telefonlarına kadar internete bağlanabilen her akıllı cihazda 
sosyal ağ araçları kullanılabilmektedir. Bu nedenle, insanlar 
kişisel bilgilerinin yanı sıra,  günlük yaşamlarının hemen hemen 
her aşamasını sosyal medya ortamlarında paylaşmaktadırlar [1]. 
Yeni insanlar tanıdığımız, önceden tanıdığımız insanlarla yıllar 
sonra tekrar karşılaştığımız, duygu ve düşüncelerimizi, sosyal ve 
siyasi fikirlerimizi tartışmaya açtığımız, oyunlar oynayıp, 
sohbetler ettiğimiz, özel ve kişisel bilgilerimizi paylaştığımız bir 
dünyanın varlığı, yanında tehlikeleri de beraberinde getirir. 
Nitekim kontrolsüz bir şekilde gelişen bu dünya insanların aklına 
bile gelmeyecek tehlikeler barındırmaktadır. Bu dünyada yaşayan 
insanlar bu tehlikelerden habersiz, sınırsız bir özgürlüğe sahip 
olduklarını zannederek; varlıklarını, giderek artan bir bağlılık ve 

bağımlılıkla sürdürmekte hatta her geçen gün bunu 
perçinlemektedirler.  
Sosyal ağ ortamlarındaki kontrolsüz büyüme, sayısız tehlikeyi de 
beraberinde getirmektedir. Bu tehlikelerin çoğu, sosyal medya 
kullanıcılarının bilinçsiz kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu 
durum ise kötü niyetli kullanıcıların işlerini oldukça 
kolaylaştırmakta, özellikle bu alanda internet suçlarının artmasına 
neden olmaktadır. Yapılan birçok akademik çalışmada, kullanıcı 
zafiyetlerinden dolayı sosyal medya ortamlarında ciddi güvenlik 
risklerinin oluştuğu, bu güvenlik risklerinin ise çok büyük tehlike 
ve tehditlere yol açtığı ifade edilmektedir [2-5].   

Oehri ve Teufel tarafından yapılan çalışmada, sosyal ağlarda 
güvenlik konusu kullanıcılar bağlamında ele alınmıştır. 
Şirketlerin sosyal ağlardaki güvenlik kaygıları incelenmiş ve 
güvenlik zinciri halkalarının zayıflık dereceleri gösterilmiştir. Bu 
verilerden yola çıkarak, güvenlik sorununun en önemli sebebinin 
sosyal ağların bilinçsiz kullanımından kaynaklandığı 
vurgulanmıştır. Çalışanlar, paylaşımlarına dikkat etmedikleri 
takdirde çok büyük güvenlik açıklarının oluşabileceği anlatılmış 
ve bir önlem olarak kullanıcıların sosyal ağ kullanımında dikkatli 
olmaları gerektiği vurgulanmıştır [2]. Chen ve Shi tarafından 
yapılan çalışmada ise sosyal ağlarda kişisel bilgilerin 
güvenirliğinin, özel bilgilerin herkese açık bir şekilde paylaşımı 
sebebiyle tehlikeye girdiği üzerinde durulmuş, kötü amaçlı 
kişilerin bu bilgiler yardımıyla yapabileceği saldırı tekniklerinden 
en yaygın olanları anlatılmış, bu tekniklere karşı alınabilecek 
önlemler önerilmiştir. Ayrıca kullanıcıların sosyal ağlar 
üzerinden yapacakları gizlilik ayarlarıyla bilgilerini 
korumalarının gerekliliğinin yanı sıra hukuksal olarak yasalar 
çerçevesinde de güvenliklerinin sağlanmaya çalışıldığı 
vurgulanmıştır [3]. Kumar ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, 
kurum veya şirket çalışanlarının sosyal ağlarda paylaştıkları 
bilgilerin kötü amaçlı kişileri cezp ettiğini ve çeşitli saldırı 
teknikleri ile bu bilgileri ele geçirip bunlardan menfaat sağlamaya 
çalıştıklarını belirtmişlerdir. Şirketlerin ürünlerini, sosyal medya 
kullanıcılarının bu ortamlarda paylaştıkları bilgilere göre 
şekillendirdiği, buradaki tartışmalar ve paylaşılan fikirlere göre 
ürün ürettikleri konusuna vurgu yapmışlardır. Kumar, Facebook 
ve twitter sosyal ağ sitelerini incelemiştir. Daha sonra sosyal 
ağların kurumsal ağlar için neden riskli olduğu konusuna 
değinmiş ve sosyal ağlarda şirket çalışanlarına gelebilecek 
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saldırılar basit örneklerle anlatmıştır. Son olarak da şirketlerin iş 
güvenliği ve sosyal ağ dengesini nasıl sağlayacağını anlatmış, 
gerek marka değeri gerek maddi zarara uğramadan şirketlerin 
sosyal ağlardan nasıl yarar sağlayacağını özetlemiştir [4]. Lee ve 
Chung akıllı telefonlarda sosyal ağ güvenliği sorunu için bağlam 
tabanlı güvenlik modelini önermişlerdir. Bilindiği gibi akıllı 
telefonlar artık birkaç cihazın işlevini bir arada barındırmaktadır. 
Bu da kötü amaçlı kodların yayılması, istenmeyen kişilerin 
intranete erişimleri, kimlik hırsızlıkları gibi tehlikeleri 
beraberinde getirmektedir. Bu tehditleri önlemek için bağlam 
tabanlı teknolojileri kullanmışlardır. Bu amaçla bağlam tabanlı 
tekli oturum ve erişim kontrol sistemi kullanılmış, uygun 
güvenlik seviyesi tespiti için de bulanık mantık ve çoklu içerik 
yarar teorisinden (multi-attribute utility theory) yararlanılmıştır. 
Yapılan çalışmada sistemin her türlü duruma karşı nasıl çalıştığı 
analiz edilmiş ve sistemin yararları, problemleri, çıkabilecek 
sorunlar ve çözümleri anlatılmıştır [5]. Ali-Eldin ve Van den Berg 
sosyal ağlarda paylaşılan verinin dinamik kontrolü için mobil 
uygulamalarda bir yapı kurmuşlar ve bu yapının bir simülasyon 
ile sonuçlarını görmeyi amaçlamışlar. Hazırlanan yapıda kolay 
anlaşılabilir ve kullanılabilir bir yüksek seviye hizmet mimarisi 
tasarlanmış, bu mimariye gizlilik tercihleri bileşenleri 
eklenmiştir. Gizlilik tercihleri, gizlilik tehlike seviyesine göre 
ayarlanabilir olarak tasarlanmıştır. Gizlilik tehlike seviyesi 
verileri toplanır ve ifşa etme (disclosure) kararı kural motoru 
olarak çalışan yapı yardımıyla verilir.  Böylece sosyal ağlarda 
kişinin kendini kimlere açıklayıp kimlere gizli tutacağı kararı 
sağlıklı bir şekilde verilmiş olur [6].  
Bu makale çalışmasında, sosyal ağ kullanıcılarının yoğun olarak 
karşılaşabileceği saldırı türleri incelenmektedir. Hangi saldırının 
kimlere ve ne şekilde gerçekleştirildiği ve bu saldırı türlerine 
karşın alınabilecek önlemler konusunda bilgiler analiz 
edilmektedir. 
 

II. SOSYAL AĞ ORTAMLARINDAKİ TEHLİKELER 
Sosyal ağların genel amacı, insanları birbiriyle kaynaştırmak, 

kaybettikleri sosyal bağları kurmak, yeni insanlarla iletişime 
geçmelerine ve internet ortamında eğlenmelerine yardımcı 
olmaktır [7]. Bu nedenle herhangi bir sosyal ağa kayıt olan 
herkesten kendilerini tanıtan bir profil oluşturmaları istenir. Profil 
genellikle adı-soyadı ile birlikte doğum tarihi (gün/ay/yıl), adres, 
telefon numarası, E-posta adresi, meslek ve pozisyon gibi kişisel 
bilgileri de içerir. Ayrıca sosyal ağ araçları kullanıcılara fotoğraf, 
video paylaşımı ve anlık konum bildirme gibi paylaşım özellikleri 
de sağlamaktadır.  

Sosyal ağlarda bilgi güvenliğinin neredeyse tamamen 
kullanıcının kontrolüne bırakılması ve kullanıcıların da dikkatsiz 
ve özensiz kullanımı sebebiyle sosyal ağ profilleri kötü amaçlı 
kullanıcılar için açık hedef olmaktadır. Kişisel bilgilerin 
paylaşımı, saldırganların oldukça zahmetsiz bir şekilde istedikleri 
bilgilere erişimlerini sağlamaktadır; oysaki telefon veya E-posta 
gibi iletişim araçları kullanılarak kurulan bağlarda saldırganların 
amaçlarına ulaşmaları için daha fazla çaba göstermeleri 

gerekmektedir. Bu saldırılar; kişi, kurum veya şirketlerin itibarını 
zedeleme, maddi kazanç, özellikle küçük çocuklara yönelik cinsel 
istismar amacı taşımaktadır [8, 9].  

Telefon veya internet üzerinden yapılan her işlemde 
ulaşılmasının zor olduğu düşünülerek anne kızlık soyadı güvenlik 
amacı ile kullanılmaktadır. Ama sosyal ağlar sayesinde artık bu 
bilgiye de ulaşmak çok kolaydır. Profilde aile kısmına 
eklenebilecek kuzen, dayı veya teyzenin soyadlarından, 
etiketlenen resimlerden veya bir resim ya da bir iletide bu kişilere 
hitaben yazılabilecek yorumlardan kolayca bu bilgi elde 
edilebilir. 

Bir diğer güvenlik zafiyeti, kullanıcı sosyal ağa kayıt olurken 
paylaştığı gizli veya açık tüm bilgilerin bir sunucuda depolandığı 
ve kaydolurken kabul edilen sözleşmeye göre sosyal ağ 
sağlayıcısı tarafından bu bilgilerin kullanılabileceğidir. Kullanıcı 
profilinin veya paylaşımının silindiğini düşünse dahi o bilgiler 
sosyal ağ sağlayıcısı tarafından depolanmaktadır [10]. Bu kadar 
risk taşıyan bir ortamda elbette çok sayıda kötü amaçlı kullanıcı 
bulunmaktadır ve bu saldırganların gerçekleştirdiği çok çeşitli 
saldırı teknikleri mevcuttur.  

 
A. Kötücül Yazılımlar (Malware) 
 Malware; kullanıcı hakkındaki bilgilerin saldırganın eline 
geçmesine yardımcı olan, bilgisayarda birtakım aksaklıklara 
neden olabilen kötücül yazılımlardır [11]. Genel internet 
saldırılarından biri olarak bilinen Malware sosyal ağların 
gelişmesinden sonra sosyal ağlarda da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Koobface virüsü [11] ve Sammy solucanı [12] 
bu uygulama için en önemli saldırılardan ikisidir. Sosyal ağ 
araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte sosyal ağ 
araçlarına özel malware yazılımları yapılmaktadır. Bu yazılımlara 
"Socware" adı verilmektedir [13]. Bu kötücül yazılımlara karşı 
alınabilecek temel önlemler şunlardır [14, 15]. 
 Güvenlik duvarı açık ve aktif olarak ayarlanmalıdır.  
 Anti-malware yazılımları kullanılmalıdır. 
 İnternet ortamında gezinirken dikkatli olunmalı ve 

tıklanan her bağlantıya dikkat edilmelidir. 
 Kullanılan bütün yazılımların orijinal olmalarına dikkat 

edilmelidir. 
 Sistem üzerinde saldırı tespit ve engelleme (IDS-IPS) 

araçları kullanılmalıdır. 
 
B. ClickJacking 

Bu saldırıda saldırgan, kullanıcıya normal bir sitede 
geziniyormuş hissi vererek kandırmaktadır. Yani kullanıcı, 
görüntülenen sitede herhangi bir butona tıkladığı zaman arka 
planda çalışan ve saldırganın hazırlamış olduğu kodlardan oluşan 
web sayfası çalışır ve kullanıcı hiç farkına varmadan saldırıya 
uğramış olur. Clickjacking saldırısının tespiti oldukça zordur. 
Çünkü tarayıcıda kaynak kodlar görüntülenmek istendiğinde 
sadece ön plandaki sayfanın kodları görülmektedir. Saldırı 
kodları arka planda kaldığı ve web sitesine gömülerek 
çalıştırıldığı için saldırı görülmemektedir. Saldırgan clickjacking 
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saldırısı gerçekleştirmek için sadece üç araca gerek duyar: 
HTML, CSS ve JavaScript [16] . Bu üç araç ile hazırlayacağı bir 
web sayfasını popüler bir web sitesine düzgün bir konumlandırma 
ile yerleştirdikten sonra tek yapması gereken kurbanın gerekli 
butonlara tıklamasıdır. Saldırı için genellikle sosyal ağ 
sitelerindeki “beğen” ve “paylaş” butonları hedef olarak seçilir 
[11, 16]. Saldırgan bu saldırıyla kullanıcının kişisel bilgilerini 
alabileceği bir kayıt formu gönderebilir ve bu sayede kullanıcının 
kişisel bilgilerini ele geçirebilir, kurbanın çerezlerini çalabilir, 
internette kullanıcının istemediği şeyleri hissettirmeden 
yaptırabilir veya daha karmaşık ve büyük sorunlara yol açabilecek 
bir güvenlik sorunu ile kullanıcıyı baş başa bırakabilir [17]. 
Clickjacking için geliştirilmiş araçlardan biri CJTool olarak 
adlandırılan ve basitçe sürükle bırak ile nokta ve tıkla teknikleri 
ile hazırlanmış bir saldırı aracıdır. Tek bir iş yapmak amacı ile 
tasarlanmıştır, bu nedenle de gelişime kapalı, güvenlik araçlarınca 
desteklenmeyen ve rağbet görmemiş bir saldırı aracıdır [18]. 
BeEF ise tarayıcı odaklı çalışan yaygın bir saldırı aracıdır. Birden 
çok saldırı vektörüne sahiptir ve tek seferlik bir saldırı aracı 
değildir. Aktif bir destekçi topluluğu vardır ve aylık güncellenen 
açık kaynak kodlama uygulamasıdır. İçine clickjacking aracı 
entegre ederek kullanmak çok kolay ve rahattır  [18]. Bu saldırı 
tekniğinin nasıl uygulandığı Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Kullanıcılar bu tehditle 
Facebook duvar 
mesajlarındaki 
linkler yoluyla 
karşılaşabilir

Kullanıcılar kişisel 
bilgilerini soran bir 

anket sayfasına varana 
kadar birçok sayfaya 

yönlendirilirler

Kullanıcılar siber 
saldırganlara hassas 
bilgileri ifşa eden 
anketi doldurur  

Şekil 1. Clickjacking Saldırısı 

 
Bu saldırıyı önleyebilmek için alınabilecek önemli bazı önlemler 
aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
 Kullanıcı bir sosyal ağ sitesinde gezinirken tıklamak istediği 
bir butona tıklamadan önce fare imlecini butonun üzerine getirip 
kullandığı web tarayıcısının alt kısmında yazan adresi 
incelemelidir. Güncel ve popüler tarayıcıların birçoğunda 
(İnternet Explorer, Crome, Firefox gibi) alt tarafta 
yönlendirilecek adres görünür. Eğer adres yanlış ise butona 
tıklanmamalıdır, 
 Grafiksel olmayan bir tarayıcı kullanılmalıdır veya Grafiksel 
tarayıcı kullanılıyorsa NoScript, X-Frame-Options veya çerçeve 
avı gibi tarayıcı araçları kullanılmalıdır. Burada ilk seçenek için 
kullanıcıların böyle bir bilgiye sahip olduklarını veya bunu 
yapmayı alışkanlık haline getirebileceklerini söylemek oldukça 
güçtür. Tarayıcıların artık grafik tabanlı çalıştığı da düşünülürse 
tarayıcı araçları kullanmak oldukça mantıklı bir seçimdir, yalnız 
NoScript Scriptlerin tamamını saldırı kodu olup olmadığına 
bakmaksızın engeller ki bu da sayfalar arasında gezinirken fazlaca 
sıkıntı yaratır. Çerçeve avı tekniği kullanışlı değildir, ancak en 
kullanışlısı X-Frame-Options olarak önerilmektedir.  

C. Sosyal Mühendislik 

Bilgi güvenliği sistemleriyle doğrudan alakalı veya 
kişi/kurum/kuruluşların özel bilgilerine erişim sağlamak için 
insanları aldatma süreci olarak nitelendirilebilecek olan sosyal 
mühendislik, güvenli sanılan sistem ve ağlar için önemli 
tehditlerden biridir [19]. Sosyal mühendislik ile ilgili yeterli 
bilgiye sahip olunsa dahi özellikle geliştirilen yeni sosyal 
mühendislik ataklarına karşı savunma yöntemleri genel olarak 
yeterli olmaktan uzaktır. Zorlama, ikili ilişkileri kullanma, 
etkileme, sorumluluğu, ahlaki değerleri ve bağlılığı azaltma gibi 
amaçları olan yöntemler kullanılarak başarı sağlanan sosyal 
mühendislik ataklarına karşın, güvenlik politika ve eğitimlerinde 
önlemler alınması gerekmektedir. Sosyal mühendislik 
yönteminin işleyişi Şekil 2’de gösterilmektedir: 
 

Dostluk ve Güven 
Uyandırma

Güveni Kötüye 
Kullanma

Bilgiyi 
Kullanma

Araştırma

Geri Besleme

 
Şekil 2. Sosyal Mühendislik Yaşam Döngüsü 

 
Bir kurum/kuruluşu hedef alan sosyal mühendislik saldırılarının 
hedeflediği temel unsur istismar edeceği bir personeldir. 
Saldırıyla suiistimal edilebilecek profillerden bazıları aşağıda 
verilmiştir [20]. 
 Kolay ve direkt ulaşılabilir personel (Servis, çağrı merkezi 

ve santral elemanları, telefonlara yanıt veren sekreter vb. 
çalışanlar). 

 Kurum/kuruluş içerisinde önemli noktadaki personel 
(Yöneticiler ve gizli/kritik bilgiye erişim hakkı olan 
personel). 

 Sevilen personel. 
 Destek ihtiyacındaki son kullanıcı kişiler. 
 Aldatılmış, kandırılmış ya da ikna edilmiş personel. 
 Eski personel. 

Sosyal mühendislik yöntemi ile yapılan bir saldırı amacına ve 
seçilen kurbana göre değişiklikler göstermektedir. Bu nedenle 
Şekil 3’de gösterildiği gibi sosyal mühendislik teknikleri ile 
birçok saldırı türleri bulunmaktadır. 
Saldırgan profili ise saldırıdaki yöntem ve hedefe göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Bu kısımdaki farklı profil yaklaşımları 
mevcuttur. 
Otoriter yaklaşım: Hedeflediği sisteme erişmek için, saldırdığı 
kişiyi, kendisinin üst düzey yönetici olduğuna ikna etmek. 
Yardımsever yaklaşım: Yardıma ihtiyaç duyan müşteri ya da 
çalışanları, yetkili çalışan olduğuna ikna etmek. 
Ortak noktalar çıkarmak: Hedef aldığı personel ile arasında 
çeşitli bağlar, benzerlikler oluşturmak. Akrabalık, meslektaşlık, 
ortak arkadaşlık vb. gibi kavramları kullanmak. 
Karşılıklı yardımlaşmak: Hedeflenen kişi ile o kişiden istenen 
herhangi bir iyilik için bir karşılık önermek. 
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Bağlılık ve dürüstlüğü kötüye kullanmak: Kurum/kuruluş 
çalışanının kurum/kuruluşa olan bağlılığı ve sadakatinin istismar 
edilmesine dayanır. Çalışanı, isteğin gerçekleşmemesi 
durumunda kurumunun zarar göreceğine inandırarak hedef 
gerçekleştirilir. 
Düşük bağlılıktan yararlanmak: Kuruma bağlılık seviyesi 
düşük olan çalışanları ikna ile aldatıp kurum aleyhinde 
kullanmak. 

Oltalama 
(phishing)

 Omuz 
Sörfçülüğü

 Truva Atı

Çöp 
Karıştırma

 Tersine Sosyal 
Mühendislik

Çevrimiçi 
İçerik Sörfü

 Rol Yapma

Sosyal 
Mühendislik 
Teknikleri

 
Şekil 3. Sosyal Mühendislik Teknikleri 

 
Sosyal Mühendislik Yöntemleri: Sosyal mühendislikte 
kullanılan yöntemler vakanın türüne göre, içinde bulunulan 
durumun şartlarına göre farklılık gösterebilir. Aşağıda sosyal 
mühendislik saldırılarında kullanılabilecek temel yöntemler 
verilmiştir [21]: 
 Hedefe yönelik gerçek dışı senaryolar üretmek. 
 Saldırganın güvenilir bir kaynak olduğuna ikna etmek. 
 Zararlı ve kötücül yazılım araçları kullanmak.  
 Gerçek, güvenilir bilgi alınmasına karşılık olarak yardım, 

daha iyi bir kuruma transfer, para, eşantiyon, hediye vb. 
önermek. 

 Bilgi edinmek için önce güven kazanmak, sonra o güveni bilgi 
edinmek için kullanmak. 

 Diğer Yöntemler 
1. Omuz sörfü: Şifrelerin veya erişim hakkı bulunulmayan 

sistemlere erişilirken saldırıya maruz kalan kişinin 
izlenmesi, 

2. Çöp karıştırmak: Çöpe atılmış kâğıt, ajanda, CD vb. 
ortamların incelenmesi,  

3. Eski donanımları kurcalamak: Artık kullanılmayan, 
başkalarına satılan vb. eski donanımların incelenmesi. 

Sosyal Mühendislikte saldırı yöntemleri, sınırlı bir yapıda 
olmayıp, saldırganın bilgi, sosyal zekâ ve yaratıcılığıyla 
sınırlandırılabilecek bir olgudur. Tipik veya yeni dolandırıcılık 
yöntemlerinin de kullanılması ile olası sosyal mühendislik saldırı 
sayısı ve tipleri de artacaktır. Sosyal mühendislik saldırılarının 
başarılı yapılması durumunda, aşağıda belirtilen çeşitli risklerinde 
ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. 

 Yetkisiz erişim 
 Hizmet hırsızlığı 
 Güven ve itibar kaybı  

 Dağıtık hizmet engelleme  
 Hassas bilgi erişimi ve veri kaybı 
 Yasal yaptırıma uğramak 

Sosyal Mühendislik İçin Alınması Gereken Önlemler [20, 21]; 
 Fiziksel Güvenlik 
 Etkili Güvenlik Politikaları 
 Eğitim ve Yaptırımlar 
 Olay Müdahalesi 
 Denetim 

 
Sazan avlama veya yemleme olarak adlandırılan saldırı, 
kullanıcıları kandırmak için en çok kullanılan sosyal mühendislik 
saldırılarından biridir. Sazan avlama yöntemi internette hedef 
kullanıcıların; kullanıcı adları, şifreleri, kimlik numaraları, kredi 
kartı numaraları gibi bilgilerini elde etmeyi amaçlarlar. Diğer bir 
deyişle sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı yapmak için kullanılırlar 
[12]. Bu saldırılar için genellikle popüler web sayfaları hedef 
seçilir. Saldırının şematik gösterilimi Şekil 4’de verilmiş olup,  
algoritması aşağıdaki gibi işlemektedir [22]. 

1- Öncelikle saldırgan, kurbanının üye olduğu sosyal ağın 
hemen hemen aynısı bir web sayfası hazırlar. 

2- Bu web sayfasının linkini sahte bir E-posta ile kurbana 
gönderir. Amaç kurbanın linki tıklaması ve sosyal ağa 
bağlanıyormuş gibi bilgilerini girip saldırgana 
göndermesidir. 

3- Kurban linki tıklayarak sahte web sayfasına saldırganın 
istediği bilgileri girer ve gönderir. 

4- Saldırgan elde ettiği bilgileri istediği gibi kullanır ve 
istediği kazancı edinir.  

Sosyal mühendislik saldırılarından sazan avlama saldırıları da 
yapılma amaçlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır [23]: 
Mızraklı Sazan Avlama: Sazan avlama saldırılarının en yaygın 
olarak kullanılanı mızraklı sazan avlama saldırısıdır. Bu saldırı 
belirli bir kişi kurum veya gruba yapılan saldırılar olarak 
tanımlanır. Bu saldırı türü sazan avlama saldırılarının %91'ini 
kapsamaktadır.  
Kopyalama Yoluyla Sazan Avlama: Bir kurum, banka veya 
şirketin mailinin içeriği, birebir aynı veya benzeri bir şekilde 
hazırlanarak ek veya bağlantı saldırıyı düzenleyen tarafından 
değiştirilerek kurbanların adreslerine yollanır. Eki açan veya 
bağlantıyı tıklayan kullanıcıdan kişisel bilgilerini bir forma 
girmeleri istenir. Kullanıcı "gönder" butonuna bastığında ise 
bilgileri orijinal mail adresine değil saldırgana göndermiş olur.  
Balina Saldırısı: Birçok güncel sazan avlama saldırıları üst düzey 
yöneticilere ve kurum ve şirketlerin en yüksek makamlarındaki 
kişilere yönlendirilmiş durumdadır. Bu özel sazan avlama 
saldırıları balina saldırıları olarak adlandırılır. 
Wifi Dolandırıcılığı: Saldırganlar bedava Wifi noktalarını 
genellikle SSLTRİP gibi araçlarla, o ağı kullanan tüm 
kullanıcılardan faydalanma amacı ile orta adam saldırılarını 
çalıştırmak için yapılandırır. Bu amaçla yapılan saldırı Wifi 
dolandırıcılığı olarak adlandırılır. 
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Bağlantı Hilesi: Sazan avlamanın çoğu yöntemleri; sahte bir 
kuruluşa ait olarak görünen bir E-postada bağlantı kurmak için 
tasarlanmış bazı aldatma tekniklerini kullanır. Yanlış yazılmış 
URL'ler veya alt etki alanlarının kullanımı kimlik avcıları 
tarafından kullanılan ortak hilelerin bazılarıdır. 

 

Kurban Web 
Sunucu

Saldırgan

Dolandırıcılık E-postası gönderir

Kurban dolandırıcılık URL'sini tıklar

 Dolandırıcılık web sayfası görüntülenir

 Kurban bilgileri gönderir Kurban Kullanıcılar

Bir host ile anlaşılır ve sahte web site ve toplu mail gönderme aracı 
kurulur

Şekil 4. Sazan Avlama Saldırısı 
 
Filtreden Kaçma: Sazan avlama saldırılarından korunabilmek 
için geliştirilen "anti-sazan avlama filtreleri"nden kurtulabilmek 
için geliştirilmiş bir saldırı türüdür.  
Web Sitesi Sahteciliği: Burada kurban sıklıkla kullandığı web 
sayfalarını ziyaret edecekken saldırganın müdahalesi ile 
saldırganın istediği başka bir siteye yönlendirilir. Bu saldırıları 
yaparken saldırgan adres çubuğunu değiştirmek için JavaScript 
kodlarını kullanır. Bu kodlar yardımı ile ya adres çubuğu üzerine 
legal bir URL resmi yerleştirilir veya orijinal adres çubuğu 
kapatılarak legal URL ile bir yenisi açılır. Saldırgan kurbana karşı 
güvenilir bir web sitesinin kendi kod açıklarını da kullanabilir. Bu 
teknik büyük problemlere sebep olabilir çünkü kullanıcı güvenlik 
sertifikalarının doğru göründüğü sitelerde doğrudan oturum açar. 
Bu tarz bir kusur 2006 yılında PayPal'a karşı kullanılmıştır.  
Telefon İle Sazan Avlama: Bu sazan avlama türünde, web siteleri 
yerine telefon kullanılmaktadır. Güvenilir bir kuruluştan geldiği 
iddia edilen bir mesaj ile kurbanın o kuruluşla ilgili bir sorunu 
olduğu ve çözüm için saldırgan tarafından verilen bir telefon 
numarasının aranması istenmektedir. O numara arandığında ise 
VOIP servisi ile sağlanan bir ses kurbanın o kuruluş ile ilgili özel 
bilgilerini girmesini söyler. Kurban bu bilgileri girdiği anda o 
bilgiler saldırgan tarafından kullanılmak üzere ele geçirilmiş 
bulunmaktadır.  
Gizli Yönlendirme: Web sitesinin etki alanından etkilenmesine 
dayanan taklit edilebilir bir login popup kusurundan yola çıkılarak 
gerçekleştirilen saldırı tipidir. Bu saldırı, iyi bilinen exploit 
parametrelerine dayanmaktadır. Diğer sazan avlama 
yöntemlerinde sayfa URL'leri değiştirildiğinden fark edilebilirler 
ama burada kötü niyetli bir popup diyalog kutusu ile gerçek site 
bozularak yapılır, bundan dolayı fark edilmesi çok güçtür. Bu 
nedenle en performanslı sazan avlama tekniğidir. Kurban bir kez 
giriş yaptığında saldırgan kurbanın Facebook profilinde bulunan 

E-posta adresi, doğum tarihi ve iş geçmişini içeren kişisel bilgileri 
ele geçirebilir hatta daha fazla yetkiye sahip olması durumunda 
posta kutusu, arkadaş listesi gibi daha özel verilere erişebilir hatta 
kurbanın hesabını yönetebilir.  
 Microsoft güvenlik istihbaratı raporuna göre sazan avlama 
saldırılarının %85 i sosyal ağlarda gerçekleşmektedir [11]. Bunun 
nedeni sosyal ağ kullanıcılarının yabancıların ekleme davetlerini 
kabul etme ve onlarla bağlantı kurma isteklerinden 
kaynaklanmaktadır. Hiçbir güvenlik önlemi olmamasına rağmen 
sosyal ağ kullanıcıları hiçbir tehditle karşılaşmayacaklarını 
düşünerek hareket etmektedirler.  
Sazan avlama saldırıları her geçen gün artarak devam etmekte ve 
buna karşın anti-sazan avlama gruplarınca bazı önlemler 
geliştirilmektedir. Bu önlemler temel olarak dört başlık altında 
toplanabilirler [24]. 

1- En yaygın anti sazan avlama yöntemi tarayıcıların güvenlik 
araç çubuğunu kullanmaktır. Bu teknikte Mozilla, Internet 
Explorer (sürüm 7) gibi tarayıcılar kara liste oluşturur 
kullanıcı sahte bir siteye bilgilerini göndermeden önce bu 
listeler kontrol edilir. Böylece kullanıcının sazan avlama 
saldırılarından kurtulması sağlanır. 

2- Meşru sitelerin sahtelerinden görsel olarak ayırt edilmesi 
yöntemidir.  Dinamik güvenlik kabuğu, başarı ile 
doğrulanmış siteleri göstermek için rastgele oluşturulmuş 
bir görsel hash (karma) kullanmayı önerir.  

3- E-posta gönderenin kimliğinin doğrulanması yöntemidir 
böylece çalınan E-posta adresleri kullanılmadan saldırı 
engellenmiş olur. 

4- Bu yaklaşımda kullanıcı bilgileri şifrelenerek gönderilir, 
eğer bilgiler farklı bir etki alanına gönderilirse işe yaramaz 
hale gelir. Yani gizli bilgiler sahte bir web sitesine 
gönderildiğinde önce uyarı üretilir sonra işlem iptal edilir.  

5- Anti-sazan avlama filtreleri kullanarak sazan avlama 
saldırılarının büyük bir kısmı bertaraf edilebilir. Bu filtreler 
optik karakter tanıma, akıllı kelime tanıma gibi metin 
tanıma yöntemlerini kullanarak filtreleme yapmaya çalışır. 

Her ne kadar bu çözümler sazan avlama saldırılarını önlemeye 
yardımcı olmak için geliştirilmiş olsalar da kullanıcıların sahte 
sitelere bilgilerini göndermemeleri için link edilmiş siteyi iyice 
incelemeleri gerekmektedir.  

 
D. Siteler Arası Kod Çalıştırma (XSS) Saldırıları 
Saldırganların hazırlamış oldukları zararlı kodları (scriptleri) web 
bağlantılarında gizler ve bağlantıyı tıklayan kurbanın profili XSS 
solucanları tarafından sarılır. Ayrıca sarılan profil de kendi 
arkadaşlarına solucanı yayar ve kısa sürede ağın büyük bir kısmı 
saldırıya uğramış olur [25]. Saldırının nasıl gerçekleştirildiği 
Şekil 5’de net olarak gösterilmektedir. En çok karşılaşılan XSS 
saldırıları da şunlardır [26]. 
Reflected XSS: Bu XSS türü zaafiyet bulunan web 
uygulamalarında ilgili alanlara  Javascript kodlarının yazılması ile 
gerçekleştirilir. Etkisini sadece saldırıyı gerçekleştiren kişinin 
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gördüğü bu XSS tipini kurbanlara uygulamak için sosyal 
mühendislik yöntemlerinden faydalanılır.  
Stored XSS: Reflected XSS'ten farklı olarak saldırganın betik 
kodu uygulamanın veritabanına eklediği XSS saldırı türüdür. 
Siteyi ziyaret eden herkese etki eder. Bu saldırı türü Reflected 
XSS saldırısından daha tehlikelidir.  
 

Kurban

Saldırgan Sunucu

Kurban Website

3.sayfa.com/XSS betiği gönder
4. Değerli verileri gönder

XSS betiği 
kaydı

2. Linke tıkla
1. XSS betiğini gönder

1.2.

3.

4.

 
Şekil 1: XSS Saldırısı 

 
DOM XSS Saldırısı: Bu saldırı türünde kullanılan DOM 
(Document Object Model) nesneleri ile hedef web sitesinin 
index’i değiştirilebilir, sayfanın kodları ile oynanabilir, virüs, 
trojan gibi zararlı kodlar sayfaya entegre edilebilir. En zararlı XSS 
türüdür.  
OWASP(Open Web Application Security Project) şirketi 
tarafından, XSS Saldırılarına karşı alınabilecek önemler aşağıdaki 
gibi tespit edilmiştir [27].İzin verilen yerler dışında asla 
güvenilmeyen veri eklenmemelidir. Bu duruma örnekler Tablo 
1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. XSS saldırılarının önlenmesi için güvenilmez veri girişinin yasak 

olduğu yerler 
<script>...Buraya Asla Güvenilir Olmayan Veri 
Girmeyin...</script> 

Doğrudan bir script 
içine 

<!--... Buraya Asla Güvenilir Olmayan Veri 
Girmeyin...-->            

HTML yorumlarının 
içine 

<div ... Buraya Asla Güvenilir Olmayan Veri 
Girmeyin...=test />        

Bir öznitelik adına 

< Buraya Asla Güvenilir Olmayan Veri Girmeyin... 
href="/test" />    

Bir etiket adına 

<style>... Buraya Asla Güvenilir Olmayan Veri 
Girmeyin...</style>    

Doğrudan CSS içine 

 Güvenilir olmayan veri, herhangi bir HTML bileşeni 
içerisine konulacaksa (div, p, b, td vb.) HTML escape metodu 
kullanılmalıdır. Bu metot birçok web framework yapısında 
mevcuttur. HTML kodlamalarında, herhangi bir çalışabilir 
içerik veya betik dosyasından korunmak için & --> &amp,  < 
--> &lt,  > --> &gt,  " --> &quot,  ' --> &#x27,  &apos, &apos, 
/ --> &#x2F karakterlerinden kaçınılmalıdır. 

 Input alanında sadece girilmesi gereken verilerin 
girilebilmesine izin verilmelidir (A…Z, a…z, 0..9 vb).  

 HTML’de kullanılan tipik öznitelikleri (width, name, value) 
içerisine girilen verilere dikkat edilmelidir. 

 Javascript verilerinin içerisine güvenilir olmayan girişlerden 
kaçınılmalıdır. 

 CSS dosyaları birçok saldırıya sebep olabilmektedir. 
Stylesheet ve style taglarına mutlaka dikkat edilmelidir. 

 
Çarpraz Site İstek Açıkları (CSRF) saldırıları: CSRF saldırıları; 
sosyal ağ kullanıcısının, saldırganın ağa eklediği saldırı linkine 
tıklaması ile gerçekleşir. Üye olan kullanıcı, ağa giriş yaptıktan 
sonra linke tıklar, bundan sonra kullanıcının üyelik bilgileri 
değiştirilmiş olur, kullanıcı "şifremi unuttum" sayfası aracılığı ile 
kullanıcının şifre bilgilerini ele geçirebilir. Tarayıcıların yeterince 
güvenlikli olmamasından kaynaklanır. Bu saldırıyı 
gerçekleştirmek için profesyonel bir yazılımcı olmak gerekir [28]. 
Saldırının nasıl gerçekleştirildiği Şekil 6’da gösterilmektedir: 

1. Kurban zararlı web sitenin ana sayfasını yükler

2.Kurban kötücül JS betiğini yükler

4.Kurban kötücül yazılımla
 verilmesi istenmeyen

 bilgileri gönderir

JS

3.Kurban virüslü web sitesi ile 
iletişime geçer

Kurban Virüslü Web 
Sitesi

Savunmasız Platform  
Şekil 2. CSRF Saldırısı 

 
OWASP şirketi tarafından belirlenmiş CSRF önlemleri aşağıdaki 
gibi maddeler halinde verilebilir [29]; 
 CAPTCHA kullanımı, 
 Tek seferlik şifrelerin kullanılması, 
 Yeniden kimlik doğrulaması, 
 Bir web uygulamasının kullanımı bittikten sonra oturumun 

kapatılması, 
 Web tarayıcısının oturum bilgilerini kaydetmesine izin 

verilmemesi, 
 HTTP ‘referer’ ile bir web sitesinin kendisinden üretilen 

istekle istemciden habersiz başka bir site üzerinden zorla 
üretilen istekler ayırt edilebilir. 

 GET metodunun sadece verilerin okunmasında kullanılması, 
verilerin değiştirilmesinde kullanılmamasıdır. Böylece IMG 
gibi GET metodu kullanan taglarla yapılan saldırılar 
engellenebilir. 

 Kullanıcı oturumunda tutulan rassal bir değer üretilip bu 
değerin saklanıp, kullanıcı oturumuna da “hidden” olarak 
gönderilmesi. Böylece istemci tarafından gelen değerin 
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oturumda tutulan değerle aynı olmaması durumunda saldırı 
olduğu tespit edilecektir. 
 

III. SONUÇ 
Sosyal ağlar ülkemizde çok yaygın bir kullanım oranına sahip 

olmasına karşın, bilgi güvenliği ve kişisel güvenlik açısından 
değerlendirildiğinde, bu konuda sağlıklı bir bilinç düzeyinde 
olunduğunu söylemek oldukça zordur. Güvenlik zafiyetleri ve her 
türlü olası tehlike hususundaki farkındalık düzeyimizin düşük 
olduğunu ispatlayan onlarca vaka yaşanmaktadır. Bilinçsiz 
kullanımlar sonucunda insanlar dolandırılmakta, kredi kartı 
bilgilerinin ele geçirilmesi ile binlerce kişi mağdur olmakta, 
siyasi, sportif, yaşam biçimi vb. unsurlar yüzünden insanlar 
gerçek yaşamlarında cinayetlere kurban gidebilmektedir. Sosyal 
ağların kötücül amaçla kullanılmasına yönelik olarak, gizlilik 
politikaları ve kullanım kuralları yeterli olmayıp, bunlar dışında 
yasalar çerçevesinde de çeşitli önlemler alınması gerekliliği 
açıktır [30]. 

Bu makale çalışmasında, günümüzde oldukça yaygın 
kullanılan sosyal ağ ortamlarındaki kullanıcıların en çok 
karşılaştığı saldırı türleri incelenmiş ve bu saldırılara karşı 
alınabilecek önlemler üzerinde durulmuştur. Gelişen teknoloji ile 
birlikte ortaya çıkmış olan sosyal ağlar, insanların günlük 
hayatlarına giderek artan oranlarda etki etmekte ve yararlarının 
yanı sıra birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. 
Sosyal ağlar, bilişim korsanlarının ciddi olarak hedef haline 
getirdiği, geliştirdikleri yeni tekniklerle kötücül faaliyetlerini 
gerçekleştirmek için kullandıkları bir alan olabilmektedir. Bu 
sebeple sosyal ağların kullanımında azami ölçüde dikkatli 
olunmalı, bilgi güvenliği unsurlarını dikkate alarak büyük önem 
arz eden temel güvenlik durumları göz ardı edilmemelidir.   
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Abstract - Data link and network layer are the OSI reference model 

of the network component that handled both frame and packet of 

a data unit. The objective of these layers to transfer a packet from 

source to its destination in the network system. The traditional 

architecture of these layers, the adversary considered these layers 

are the weakest layers in network security. The Attackers are able 

to compromise these layers and exploited their vulnerabilities. 

This thread result by attackers received much attention in the field 

of network security. Because in network system having a secured 

network is the first priority to reach their requirement. A network 

is said to be secured if it can sustain from compromised. In order 

to secure the network, the network administrator must have a 

good knowledge of understanding the techniques used by attackers 

and their mitigation. In this paper, we analyse different types of 

data link and network layer attacks and techniques of these 

attacks and their countermeasures such as Prevention, Detection 

and defend mechanisms. 

Keywords- Network Attack, Network layers, Detection and 

Prevention 

I. INTRODUCTION 

The computer networks are developed to support human 

network communication such as a person to person exchange 

information, knowledge, idea, opinion, and advice. Computer 

networks are mostly connected via Ethernet cable or wireless 

through radio waves. The computer network is configured base 

of two types, peer to peer and client/server network. The peer 

to peer network is implemented on less than ten computers. The 

client/server network is more suitable for larger area network 

consists of centralized computer or server act as a storage 

location of file and application for communication within the 

network. 

The computer networks are designed as stack of layers, each 

layer builds upon the one below it and each layer do its job 

separately and pass to the next layer. These layers also provide 

an interior service above it and correct error that occur on below 

it [1]. The network layers are organized into two international 

standard, OSI reference model and TCP/IP model [2].    

The OSI reference model is a network stack consists of 

seven layers. Each layer performs a well-defined function. In 

the OSI model of the network system, the data link layer is a 

second layer of the OSI model that provides a reliable link 

between two directly connected nodes and correct the errors 

that occurs in the physical layer. However, data link layer 

consists of device such as switch, Ethernet token ring etc. [3]. 

The layer above the data link layer is the network layer, the 

network layer is designed to determine how packet are forward 

from source to destination. The network layer consists of a 

router, IP and IPV6 [4] etc. These two layers are used to deliver 

frame in local network and guide packet to end point. 

The TCP/IP model was developed under sponsorship of 

defence advanced research project agency (DARPA). The 

TCP/IP model defining the internet protocol consists of four 

layers and each layer is responsible for difference phase of 

commutation. Despite the importance of the network and 

information that it shared, send etc. Secured of this network 

becoming more a threat with the expansion of network users. 

Attackers are trying to exploit and compromise and get access 

to sensitive data [5]. The techniques that attackers used are so 

efficient and hard to visualise. Because of this reason now 

majority of organizations are concerned about how they will 

protect their data against these attackers. This paper will analyse 

data link and network layer attacks and their defence 

mechanism. 

II. DATA LINK LAYER ATTACKS 

The data link layer of a network is a second layer in the OSI 

reference model that provides forward of data and error 

correction that happen in physical layer. It also provides a 

service interface to the network layer. Generally, most of 

systems administrators of networks do not monitor the data link 

layer unless there is connectivity issue. Most intrusion 

detections are applied in high layer of the OSI reference model 

[5, 6]. However, due to lack of external security control in data 

link layer security threat become challenging.  

The security challenges of data link layer have now received 

greater attention of many organizations. The attacker used 

malicious program to exploit system network. However, if the 

data link layer is hacked, the integrity, essential communication 

and availability of service to the network layer are exploited. 

This section will analyse data link layer attacks and their 

defence mechanism, are listed below.   

A. CAM Table Overflow Attack 

 The CAM table stand for content address memory table. The 

CAM table is a dynamic table in computer network switch that 

maps the MAC address to a specify switch port [7]. It maintains 

all switch ports of their MAC address, allowed uniquely 

distribution of an information to assign physical addresses. The 

switch maintains database of MAC address and guide the 

received frame.  
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The CAM table overflow attack is an attack in data link layer 

on a switch. It is a technique employed to compromise the 

security vulnerabilities of data link layer. The CAM table 

overflow turns a switch into a hub. The attackers succeed by 

floods the CAM table with the new MAC address of the switch 

port by filling a CAM table beyond the capacity of its memory, 

the table will not long deliver packet base on the MAC address 

of the switch. The switch is unable to learn the new Mac address 

and relative path, behaviour like hub begin, start broadcasting 

Ethernet frames to the flow traffic and every connected attacker 

can hear the traffic flow through the switch. 
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Figure 1 CAM table overflow Attack 

The figure 1 described how MAC addresses overflow transpire. 

The attacker used Macof program tool to compromise the host 

packet. These tools contain randomly MAC and IP addresses 

that generate switch from source to destination. The Macof tool 

fills up CAM table memory with aim of consuming the amount 

of memory, until the CAM table could not accept the new MAC 

address. As long the Macof tools remain running the CAM table 

remain full, the attackers are exploiting the network. 

Defence Mechanism: The CAM table overflow attacks, hacker 

succeed because there is no authentication when client 

broadcast the MAC addressed, this result the hacker pretend to 

be thousands of users, providing authentication will prevent the 

CAM table overflow attack. Moreover, CAM table overflow 

attack prevents by limiting the number of hosts to switch port 

[8]. Some big organizations prevent the CAM table overflow 

attacks by configuring port security of the switch or by 

specifying the MAC address of a specific switch port. Also can 

be prevented by allowing switch dynamically learn and fixed 

the problem. 

B. VLAN Hopping Attack 

The VLAN stand for virtual local area network. The VLAN is 

the process of separating a switch into broadcast domains? 

Allow logically segment of LAN into different network 

department.  

The VLAN hopping attacks occur when the attacker send a 

packet to a switch port to generate traffic with a VLAN ID of 

an endpoint [7]. The attacker in VLAN hopping is trying to 

imitate switch to agree Trunking and send receive traffic 

between VLANS. The attacker also used a tang to send a double 

tang. In tagging, the attacker insert a second 802.1q tag near the 

existing tag, this result the existing tag to strip off by the first 

switch. Remain tag contains a difference LAN to which the 

packet will be sent [9]. The figure 2 diagram illustrates how the 

VLAN hopping occur. 
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Figure 2. VLAN hopping attack 

Defence Mechanism: VLAN hopping attacks, to ensure data 

link layer did not fall under this attack, all user ports should be 

assigned as access port and not used port should be switched off 

or using dedicated VLAN ID for all trunk [10].  

C. STP Manipulation Attack 

The switch topology of a network redundant link is always 

hopping and cause loops. This result the Time to Live (TTL) of 

sending packet already exists in the network layer. The TTL 

number only magnifies when the packet passing through the 

router while in data link layer no way to destroy the packet that 

is in loops and result broadcast storm. The STP is used in data 

link layer in the switch of network to prevent creation of loops 

bridging in Ethernet network topology. It provided switch to 

have redundant link and loop free topology. The STP prevents 

broadcast storm, identifies one switch as Root Bridge and block 

all remain data pathway.  

The STP manipulation attack occurs when the attacker 

compromise spanning tree protocol Root Bridge by spoofing. 

The spoofing of Root Bridge is done by broadcasting out STP 

configuration and changing bridge protocol data unit (BPDU) 

force STP to recalculate again and if the attacker can 

compromise the root bridge, traffic is easy to redact and sniff it 

[1, 11].  The figure 3 illustrates how STP manipulation happed. 
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Figure 3. STP manipulation attack 

Defence Mechanism: The method to mitigate against the 

manipulation of STP by using root bridge guards and BPDU 

guard. These guards are enrichment command that enforces 

root bridge placement. The STP manipulation also can be 

prevented by disabling the usage of priority zero [11]. 

D. ARP Spoofing (ARP Poisoning) Attack 

The ARP stand for address resolution protocols. The ARP is a 

protocol in a network that maps the protocol addresses of 

internet to sensible machine addresses in local area network 

[12].  

The ARP spoofing occurs when the attacker used to know the 

ARP address of the host and attempted compromised the 

network. In ARP spoofing the attacker targets forward a packet 

to a destination by sending a packet with another host Ethernet 

address with an aim to compromise the entry of CAM table. 

When the attacker sends out a request of broadcast ARP address 

in order to find the MAC address of a specified host and ARP 

response request by sending the address [13].  

The ARP spoofing attack allowed gratuitous reply even ARP 

request did not receive a response. The figure 4 described how 

hacker spoofing IP addresses. 

Defence Mechanism: ARP spoofing can be defended using 

timer hold down by setting the length of time entry during ARP 

cache. The ARP spoofing can also mitigate with intrusion 

detection tools. In IDS fake ARP message detects and maintain 

the stability of MAC table. Some small organizations used 

strength authentication for protection instead of IP address [14]. 

 

 

Figure 4. ARP Spoofing (ARP Poisoning) Attack 

E. DHCP Starvation Attack 

DHCP (dynamic host control protocol) is a client/server 

protocol that allowed a computer to have their IP address 

without a pre configure of the original IP address. The server is 

dynamically giving the IP address to network host.  

The DHCP starvation attacks occurs when the attacker request 

broadcast DHCP with the aim of spoofed the MAC address. The 

DHCP server some time runs out of IP addresses this result 

DOS (Daniel service attack) attack [15]. Figure 5 illustrated the 

behaviours of DHCP attack 

 DHCP Server

Attacker

Port1

Port2 Port4

Port3

Attacker Send Many Difference DHCP 

Request With Many MAC Address

Server Run out of  Ip Addresses to Allocate 

to Valid Users

 

Figure 5. DHCP Starvation Attack 

Defences Mechanism: The DHCP starvation attack is mitigate 

by reduce number of MAC address of switch port or by 

implementing port security on the switch. 

III. NETWORK  LAYER ATTACKS 

The network layer is one of the most crucial parts in the OSI 

reference model of a network. The layer 3 of a network contains 

main protocol that provided packet service from source to 

destination for example router, IPV6, IP and Proxy etc. In terms 

of security the network layer is particularly vulnerable to attack 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 203



both external and internal sources. This section will explain the 

types of attacks in the network layer. 

A. IP Spoofing Attack 

The IP stand for internet protocol, is a well-known popular 

protocol that used for communication across any interconnect 

network such as VLAN and WAN. The IP has two types of 

protocol, TCP (transmission control protocol) and IP (internet 

protocol). The IP is also used in application like electronic mail 

and file transfer. The network layers of the OSI reference model 

information packets are routed via their IP addresses. 

The IP spoofing is a type of attack in the network layer. The 

attacker spoofing IP by forging a packet that have an IP source 

and hide their anonymity with an aim to the compromised the 

network system. When the attacker forges packet with source 

IP address, then router will forward the packet to the 

destination, then router will not check the validity of the packet 

source address [16]. The goal of spoofing IP to establish a 

connection that will allow attackers have root access to a 

destination host and enable them to create a backdoor in the 

target system. The figure 6 diagram illustrate IP spoofing 

attacks. 

 Server
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Cracker

123.45.32.1

User1

192.102.45.0

User2

193.145.0.129

IP Spoofing

195.102.45.0
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Figure 6. IP Spoofing attacks 

Defence Mechanism: The IP spoofing can be defended using 

router based filter by detecting the compromised packet. The 

router filter is done by comparing each coming packet interface 

with the associated expected interface of the IP source packet 

in MAC table. The IP spoofing can also be prevented by 

avoiding all applications that used IP address for authentication 

or by disable the source routing [17]. 

B. Teardrop Attack 

The teardrop attack is a type of DOS attack that compromise 

computer system. This type of attack is done by sending a 

fragmented IP datagram pair to target a system. The teardrop 

attack result system to crash in order to create backdoor or get 

access to sensitive data [18, 19]. 

Defence mechanism: The teardrop attack can be defended by 

main tools such IDS, Cisco Security program etc. [19]. 

C. ICMP Attack 

ICMP standard for internet control message protocol. ICMP is 

most used protocol in the field of network topology. The aim of 

ICMP for query error and report to network administrator. The 

ICMP found on any integral part of the IP address to determine 

if the system is responding [20]. 

The ICMP attack happened because of ICMP does not 

have authentication. This allowed the attacker to use ICMP to 

target system and intercept packet. The ICMP attack is easy to 

intercept packets, the attacker only needs to send spoofed ICMP 

message just like is coming from the original host gateway. 

Compromised ICMP massage cause overwhelming to network 

system and create a back door [21].  

Defence Mechanism: The ICMP attack can be defended by 

using IDS, firewall and limiting the network across the 

component of the network [19, 21]. 

D. Ping Flood Attack 

Ping is a command used by network administrator to test 

computer connectivity. The ping flood attack is another 

category of ICMP attack; the attacker compromised the 

bandwidth connection of the network in order to slow the flow 

of traffic [22]. The ping flood also can be done by sending 

frequent messages of the ICMP request packet with the aim to 

target network host, the combination of request and replay 

cause the network to crash and create a back door [23]. 

Defence Mechanism: The ping flood is mitigated by 

reconfigure of the router component or disable the ICMP echo 

message request of the network [24]. 

E. Smurf Attack 

The Smurf attack of network layer involved exploit internet 

protocol to create denial of service attack [25]. The attacker 

used malicious program that is called Smurf. These Smurf 

grogram cause part of the network to be inaccessible. This 

attack performs by sending ICMP echo request to broadcast 

network address all the systems will receive the echo request 

and send a response to adversary source. 

Defence Mechanism: the Smurf attack can defended using 

intrusion detection and vulnerability software [26]. 

F. DDOS/DOS Attack 

The denial of Service (DOS) attack is a type of attack in the 

network layer. DOS attack occurs when the attackers send a 

packet of the message with an aim to compromise 

vulnerabilities of the network service [27]. It prevents 

legitimate of user from getting access of network component by 

exhaust the functionality of the service and capacity of 

bandwidth connection. The DOS attack exploits website of 

large organizations and resulted a business system failure [28].  

The distributed denial of service (DDOS) attack is a new type 

of large scale attack in the network layer. The Distributed denial 
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of service attacks results a victim to denial of service request 

[29]. The attacks are launched indirectly with large amount of 

compromised computer system on the network [30]. Before 

performing distributed denial of service the attacker takes 

control of many computers over a network and all the 

computers are vulnerable. In a distributed denial of service 

attack the attacker used denial of service attack to weaken the 

computer and inserts malicious code then launches the attack.  

The distributed denial of service attack increase frequently and 

disturbance the global network and take down a popular website 

like yahoo, CNN and amazon etc. The DDOS attack is hard to 

defend because they do not target specifies system; they use a 

large number of zombies and distribute them to a different 

location, then launch attacks [31]. Figure 7 illustrated the 

DDOS attack. 

Target Server

Attacker

Handler

Compromised

İnternet

 

Figure 7. DDOS attack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defence Mechanism: The DDOS attack is mitigated using a 

firewall, though the firewall plays crucial role in organizing the 

security solution and provided complete protection against 

DDOS attack. It can also be mitigated using intrusion detection 

to offer anomaly-based capabilities [32,33]. 

IV. COMPARISON OF DATA LINK AND NETWORK LAYER 

ATTACK AND DEFENCES 

The data link and network layer of OSI model are developed to 

support communication within the network system. The table 1 

compared the data link and network layer. This comparison 

offers generic means to explain network attacks and their 

functions into multiple phases. If proper security measure is not 

implemented an attacker can compromise the security holes by 

using different attack techniques. We address common data link 

and network attacks and their solutions. The comparison shows 

that these attacks are productive.  

The attack techniques on the data link and network layers are 

efficient and sometimes are invisible [34-35]. If one layer is 

attacking the whole communications are interrupted. The below 

table 1 also describe some techniques for detecting and defends 

against attackers such as Intrusion Detection Systems (IDS), 

Packet filtering, access list, firewall and Encryption techniques 

that can be implemented to secure data link and network layer 

of a network. In addition, also we described the tool for 

understanding the data communications between two 

networked systems.  
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Table 1. Comparison of Data Link and Network Layer Attack and Defences 

Type of the Attack Attack Agent Defence and Detection 

CAM table overflow The attacker fills the memory of the MAC table cause to overflow IDS, switch dynamically fixed the problem 

VLAN hopping attack The attacker trunked the switch IDS, switch off unused port 

STP manipulation Manipulate the STP cause link layer to loop IDS, Root bridge guard 

ARP Spoofing attacks The attacker sends a request of ARP Used Timer Hold Down, filtering, IDS 

DHCP starvation attack Spoofing the MAC address IDS, reduce the number MAC address 

IP spoofing attacks The attacker spoofing IP addresses IDS, Authentication, router base filter 

Teardrop attacks Send fragment IP datagram pair cause system to crash IDS, Cisco security software 

ICMP attacks Spoofed the ICMP message Provide authentication, IDS 

Ping flood attack Compromised the bandwidth of a network  By reconfigure of the router 

Smurf attack Exploit internet protocol to create denial of service attack IDS, vulnerability software 

DDOS/DOS attack Result victim to denial of service request IDS, firewall etc. 

V. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Network security is never an easy subject. Many methods are 

developed to mitigate network infrastructure and 

communication over an Internet, but these mitigation 

techniques some are critical to defend the network against 

intrusion. In order to eliminate all these attack techniques, 

critical designation of network infrastructures must improve. 

The network security most provide a secure access to the 

network from virtually any endpoint and protect against viruses, 

zombies, spam, phishing and other attacks with multiple threat-

detection techniques.  

This paper analysis the most well-known attacks techniques of 

data link and network layer. These network attacks are most 

prompted problem that a design to compromise the network 

resources like server, bandwidth, and disk space etc. There are 

many different types of these attacks include CAM table 

overflow, VLAN hopping, STP manipulation, ARP spoofing, 

DHCP starvation, IP spoofing teardrop, ICMP, Ping flooding, 

Smurf,  and DDOS attacks. In addition, we analysed some of 

these attack mitigation techniques such as IDS, IPS, and IP trace 

back. These mitigation techniques overcome these attack 

problems by configuring a switch and router.  

 Also we compare all these types of attacks and their mitigation 

techniques. The comparison shows the behaviour of the attacker 

that used to eavesdrop traffic, manipulate data and deny the 

flow of information in the network system and we have given 

some trick to mitigate against most common attacks, also the 

limitation of the existing solution. These attackers are mostly 

attacking switch and router of the network.  

We can suggest that a new environment that will suit a network 

security system in data link and network layer, using threat 

monitor. The threat monitor will be distributed across the router 

and switch. Will capture all the traffic in log file. This log file 

will contain information about every transferred response and 

request. By applying specifies technique to a log file can 

quickly record a broadcast storm and analysis using machine 

learning and data mining techniques.  After analysis and 

identify the cause of the broadcast storm, the threat monitor will 

develop a solution to the problem and reports to system users. 
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Özet - Üretim sırasında meydana gelen ve kontrol edile-
meyen saçılımlara dayalı olarak tümdevreye özgü imza üre-
ten bileşenler Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyonlar (PUF) ola-
rak adlandırılmaktadır. PUF devrelerinin ana kullanım alan-
larını asıllama, kimlik üretimi, anahtar üretimi ve IP koruması
oluşturmaktadır. Eşsizlik ve sağlamlık da klanlanamama gibi
her PUF yapısının sağlaması gereken özellikler arasındadır. Bu
bildiride ilk olarak hata düzeltme kodları (ECC) bloğu ile
birlikte konvensiyonel Ring Osilatörü (RO) PUF gerçeklemesi
anlatılmaktadır. Devamında, sıralama tabanlı bir RO-PUF uy-
gulaması sunulmaktadır. Son olarak, iki sistem performansları
açısından karşılaştırılmakta ve avantajları ile dezavantajları
tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler-PUF, Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyonlar,
Eşsizlik, Sağlamlık, Ring Osilatörü, FPGA, Anahtar Üretimi.

Abstract - Physical Unclonable Functions (PUFs) are security
primitives that have the capability of chip specific signatures on
the fly depending on small mismatches present in the manu-
facturing process. Key generation, IP protection, authentication,
and ID generation are the main usage areas of PUF circuits.
Beside unclonability, uniqueness and robustness are two other
key features that each PUF circuit should provide. In this work,
conventional PUF circuits with Error Correction Codes (ECC)
are summarized. Then, Ordering-Based RO-PUFs are presented.
Finally, two system is compared in terms of performances and
their advantages and disadvantages are discussed.

Keywords-PUF, Physical Unclonable Functions, Uniqueness,
Robustness, Ring Oscillator, FPGA, Key Generation.

I. GİRİŞ

Fiziksel Klonlanamaz Fonksiyon (PUF) yapıları ilk olarak

2001 yılında ortaya atılmıştır [1], [2]. Bu yapılar tümdevreye

özgü ve klonlanamaz imza üretme kapasitesine sahiptirler ve

bu özellikleri üretim sürecindeki kontrol edilemeyen eşik geri-

limi, oksit kalınlığı, doping konsantrasyonu gibi bileşenlerden

kaynaklanmaktadır. PUF yapılarının bir diğer özelliği de

tümdevredeki karakteristik özellikleri başka bir tümdevre için

kopyalamak mümkün olmadığından üretilen imzanın eşsiz ve

tümdevreye özgüdü olmasıdır [3].

Kripto işlemlerinde kullanılan anahtarların üretimi PUF

yapılarının kullanıldığı üç temel alandan ilkidir. Her gerek-

sinim duyulduğunda üretilen bu anahtar ile uçucu olmayan

bellek ihtiyacı ortadan kalkmakta yada uçucu bellekte saklanan

anahtarların kaybolmaması için sürekli besleme sağlayacak

olan bataryaya olan gereksinim ortadan kalkmaktadır [4].

Özel anahtarların tümdevvreye transferi ihtiyacının ortadan

kalkması ve özel anahtarların tümdevreyi hiçbir şekilde ter-

ketmemesi de devre güvenliğini arttırmaktadır. FPGA üze-

rinde yer alan IP’lerin şifreli olarak yüklenerek çalınmalarının

önüne geçilebilmesi de anahtar üretiminin getirdiği bir başka

avantajdır. Bunların yanında tümdevre için kimlik üretmek ve

otantikasyon sağlamak PUF yapılarının kullanılabileceği diğer

alanlardır. PUF devrelerinin bunlar gibi önemli alanlarda yakın

gelecekte çok daha yaygın kullanılacağı öngörülmektedir.

Bugüne kadar geliştirilen PUF yapılarının başında Arbiter

PUF, SRAM PUF, Ring Oscillator (RO) PUF, Butterfly PUF

ve Glitch PUF gelmekte olup, silikon üzerine uygulanabilir

olmaları nedeniyle kullanışlı ve ekonomiktirler [5]–[9]. Genel

olarak gürültüye duyarlı olan PUF yapılarının oluşturduğu bit

dizileri %100 doğru sonuç isteyen anahtar üretimi gibi uygu-

lamalarda kullanılmadan önce Hata Düzeltme Kodları (ECC)

ile hatasız hale getirilmektedir. Buna karşın sıralama tabanlı

RO-PUF yapıları %100 doğru bit dizileri üretme kapasitesine

sahiptir.

Gerek FPGA uyumlulukları, gerekse değişken koşullar

altında güvenilir çalışmaları itibariyle RO-PUF’lar anahtar

üretimine en uygun PUF çeşitlerindendir [10], [11]. Kon-

vensiyonel RO-PUF’lar iki adet eş RO’nun frekanslarını

karşılaştırarak 1 bit veri üretirler. Uygulamalar belli uzunlukta

bit dizisi üretimi gerektirdiğinden aynı anda belli sayıda RO

sistemde kullanılır ve ikişer ikişer frekansları karşılaştırılarak

ihtiyaç duyulan dizi üretilir. Sıralama tabanlı RO-PUF’ların

çalışma prensibi ikiden fazla sayıda RO’nun gruplanarak

frekanslarının karşılaştırılması ve çıktı üretilmesine dayanır.

Burada önemli olan gruplama adımında frekans olarak bir-

birinden uzak RO’ların seçilip dış etkenlere bağlı olarak

frekans sıralamalarının değişimi ve dolayısı ile bit dizisi-

nin hatalı üretilmesinden kaçınılmasıdır. Bu gruplama doğru

şekilde yapılabildiği takdirde %100 doğru bit dizilerinin ECC

bloklarına ihtiyaç duyulmadan üretilmesi mümkün olmaktadır.

Bu avantajının yanında, sıralama tabanlı RO-PUF’lar yüksek

entropi üretim yetenekleri ile kullanılacak RO sayısının da

azaltılması, dolayısı ile alan, zaman ve güç açısından da

avantajlı PUF devrelerinin üretilmesini sağlamaktadırlar [12],

[13].
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Şekil 1. Konvensiyonel RO-PUF’ların Blok Yapısı.

Tablo I
FREKANS BELIRLEME DEVRESININ VIRTEX5 CIHAZLARDA ALAN

KULLANIMI.

FPGA 96 128 160 192 224 256
Tipi RO RO RO RO RO RO

Virtex5 31 44 44 57 62 68

Bu çalışmada bizim temel amacımız, konvensiyonel ve

sıralama tabanlı RO-PUF’ların uygulama örneklerini sunmak

ve performanslarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla, ilk olarak II.

bölümde bir adet konvensiyonel RO-PUF yapısı ECC bloğu

ile birlikte sunulmaktadır. III. bölümde sıralama tabanlı RO-

PUF uygulaması anlatılmaktadır. IV. bölümde iki farklı RO-

PUF yapısı performansları itibariyle karşılaştırılmakta, avan-

tajları ve dezavantajları tartışılmaktadır. V. bölüm ile bildiri

sonlandırılmaktadır.

II. KONVENSIYONEL RO-PUF’LARIN VE HATA

DÜZELTME KODLARININ UYGULANMASI

Konvensiyonel RO-PUF’ların blok yapısı Şekil 1’de su-

nulmaktadır. Şekilden de görülebileceği gibi ilk olarak uy-

gulanan RO’ların frekansları belirlenmekte ve bu frekans-

lar kullanılarak bit çıktıları oluşturulmaktadır. Frekans be-

lirleme işlemi hem konvensiyonel hem de sıralama tabanlı

PUF’larda kullanılmakta olup, genelde sayıcı ve çoğullayıcı ile

gerçekleştirilmektedir. Bu adımda, belli bir zaman dilimi bo-

yunca tüm RO’ların salınım sayıları belirlenmektedir. Ŏnerilen

sistemde, bir çoğullayıcı ve sayıcı kullanılarak RO’lar teker te-

ker seçilir ve frekansları belirlenir. Bu kapsamda 96, 128, 160,

192, 222 ve 256 RO’dan oluşan altı adet örnek sistem uygu-

laması yapılmıştır. Bu sistemlerin alan karşılaştırmaları Xilinx

Virtex5 FPGA’ler için yapılmış ve Tablo I’de sunulmuştur.

Tablodan da görülebileceği üzere önerilen frekens belirleme

devresinin maksimum çalışma frekansı 430 MHz olmaktadır.

Bu frekans da 5 katmanlı RO’ların salınım frekansından

önemli ölçüde yüksek olduğu için çalışma sorunsuz olarak

sağlanabilmektedir. Frekans belirleme adımından sonra gelen

çıktı üretme adımı da bir karşılaştırıcıdan oluşmakta olup

Virtex5 cihazlarda 5 slice kullanılarak gerçeklenebilmektedir.

Konvensiyonel RO-PUF’lar ile %100 güvenilir çıktı üret-

mek için gerekli son blok ECC’dir. ECC’nin PUF uygula-

malarındaki kullanımcı Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekilden

Şekil 2. Konvensiyonel RO-PUF’lar ile Anahtar Üretim Şeması.

Tablo II
VIRTEX5 CIHAZLARDA GERÇEKLENEN HATA DÜZELTME KODLARININ

ALAN KULLANIMI.

Hata Düz. (255, (255, (255, (255, (255, (255,
Kap. 231,3) 207,6) 187,9) 163,12) 139,15) 131,18)

Enc. Vir. 17 19 21 25 33 33
Dec. Vir. 148 178 272 288 363 427

de görülebileceği üzere, ilklendirme fazında PUF çıktısı

ECC kodlayıcıya aktarılmakta ve yardımcı veri üretilerek

veri tabanına kaydedilmektedir. Kullanım fazında ise ECC

kod çözücü o anda kendisine gelen gürültülü PUF çıktısını

yardımcı veriyi kullanarak düzeltmektedir. Bose, Chaudhuri,

and Hocquenghem (BCH) kodları çok sayıda hatalı biti bulu-

nan verileri düzeltme garantisi ile PUF devrelerinde kullanıma

uygun bir ECC algoritmasıdır [14]. Bu çalışmada BCH kodları

uygulanmış, alan ve zaman performansları analiz edilmiştir.

Birden fazla hata düzeltme yeteneğine sahip ECC algoritma-

larının kapasiteleri üç bileşenli bir notasyon ile gösterilmek-

tedir, (a, b, c). Bu formatta a düzeltilecek veri ve yardımcı

veri bitlerinin sayısını, b veri bitlerinin sayısını, c de ECC

algoritmasının gürültülü bir veride düzeltebileceği maksimum

hatalı bit sayısını simgelemektedir. Düzeltilecek maksimum

hatalı bit sayısı arttıkça, ECC bloğunun hem kodlayıcı hem

de kod çözücü birimlerin karmaşıklığı, dolayısı ile de alan,

zaman ve güç tüketimi artmaktadır.

ECC gerçeklemesinin PUF sistemi üzerine getireceği alan

artışının belirlenebilmesi için farklı hata düzeltme kapasite-

lerine sahip BCH kodlayıcı ve kod çözücüler gerçeklenmiş

ve alan kullanımları analiz edilmiştir. İncelenen tüm sistem-

lerde a bileşeni 255 bit olarak seçilmiştir. Sonuçlar Tablo

II’de sunulmaktadır. Sonuçlar incelendiğinde, beklendiği gibi

hata düzeltme kapasitesi arttıkça alan kullanımının da arttığı

görülmektedir. Ŏrneğin, Virtex5 cihazlarda 3 bit düzeltme

kapasiteli BCH kod çözücü 148 slice yer kaplarken 18 bit

hata düzeltme kapasiteli kod çözücü 427 slice yer kapla-

maktadır. Gerçeklenen RO-PUF devresinin 18 bite kadar hata

yapabileceği bilindiğinden (255, 131, 18) BCH kodlayıcı ve

kod çözücünün kullanılması ideal çözüm olarak görülmektedir

[15].
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III. SIRALAMA TABANLI RO-PUF’LARIN

GERÇEKLENMESI

Daha önceden de belirtildiği gibi sıralama tabanlı RO-

PUF’ların temel avantajı %100 güvenilir veri üretimini yüksek

entropi kullanımı ile sağlamasıdır. Her ne kadar belirli bir

uzunluktaki PUF çıktısının üretimi için gerekli RO sayısı

sıralama tabanlı RO-PUF’larda konvensiyonel yapılara göre

önemli ölçüde azalsa da, daha doğru bir analizin yapılabilmesi

için çıktı üretim bloklarının da gerçeklenmesi ve alan ve

zaman bakımından performans analizlerinin yapılması fay-

dalı olacaktır. Bu amaçla, sıralama ve çıktı üretme yapıları

geliştirilmiş ve farklı sayıda RO ve grup büyüklükleri için

gerçeklenmiştir.

Sıralama tabanlı RO-PUF’lar için geliştirilen çıktı üre-

tim mekanizması Şekil 3’te gösterilmektedir. Bu yapıya

göre, gruplama adımının ilklendirme fazında PC tarafından

yapılıp tümdevre üzerinde yada dışarıdaki bir hafızada tutu-

lacağı yada tümdevre üzerindeki bir mikroişlemci tarafından

gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bir grup içindeki RO’lara

ait frekansların sıralanması ve bu sıralamaya göre çıktı üre-

tilmesi sıralama tabanlı RO-PUF’ların zorunlu adımları olup,

sistemin performansı ve maliyeti açısından kritik öneme sahip-

tir. Bu adımda gerekli fonksiyonlar varolan bir mikroişlemci

yada bu işler için özel olarak tasarlanıp tümdevre üzerinde

gerçeklemiş donanımlar tarafından yapılabilir. Sistemde bir

mikroişlemcinin bulunmadığı varsayımıyla bu fonksiyonlara

özel donanımlar tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Bu tasarıma

göre RO’lara ait salınım sayılarının belirlenmesi ardışıl olarak

yapılmaktadır. Herbir RO numarası ve RO’ya ailt salınım

sayıları, bu sayılar küçükten büyüğe bir sıra oluşturacak

şekilde kütüklerde tutulmaktadır. 4 RO’ya ait sıralama işlemi

Şekil 4’te gösterilmiştir. Bu işlem için harcanan zaman

m adet RO içeren bir grup için m2/2 ile sınırlıdır. An-

cak sıralama işlemi frekans belirleme işlemi ile aynı anda

gerçekleştirilebildiği için sadece son grubun sıralama işlemi

sistemin hızını düşürmektedir.

Sıralama tabanlı RO-PUF’ların çıktı üretme işlemi her bir

sıralamanın farklı bir bit dizisiyle eşleştirilerek, ardışıl devreler

ile gerçeklenmiştir. Bu adımda RO numarası ve sıralama

bilgisi beraber kullanılır. Çıktı üretme işleminin pseudo kodu

Algoritma 1’de sunulmuştur. 4 RO içeren bir grup için bu

işlem Şekil 5’te gösterilmektedir. Sıralama devresinin çalışma

zamanı m RO için m ile sınırlıdır. Sıralama işlemine benzer

şekilde, sadece son grubun çıktı üretme zamanı sistemin hızını

düşürmektedir.

IV. UYGULAMA SONUÇLARI VE ANALIZI

Her bir RO’nun tek tek ölçülmesi birbirlerine kilitlen-

melerinin önüne geçtiği için doğru bir tasarım uygulaması

olduğundan, bir adet sıralama belirleme ve çıktı üretme bloğu

sıralama tabanlı RO-PUF’lar için yeterlidir. Ancak bu blok-

ların sistemde ortaya çıkabilecek en büyük RO grubuna göre

gerçeklenmesi gerekir.

Bu mettota, grup büyüklükleri için bir üst sınır belirlenir

ve gruplama adımında bu üst sınır dikkate alınarak gruplar

oluşturulur. Bu çalışmada, önerilen sıralama ve çıktı üretme

Şekil 3. Sıralama Tabanlı RO-PUF’ların Blok Yapısı.

Şekil 4. Sıralama Devresi Örnek Çalışması.

devreleri 3’ten 10’a kadar sayıda RO içeren grup büyüklükleri

için gerçeklenmiş ve Virtex5 cihazlardaki alan kullanımları

Tablo III’te sunulmuştur. Tablodan görülebileceği üzere, grup-

lar büyüdükçe devreler için gereken kaynaklar da önemli

ölçüde artmaktadır.

Konvensiyonel ve sıralama tabanlı RO-PUF’lar kullanılarak

128 bit çıktı üretmek için gerekli alan, farklı maksimum grup

uzunluklarına göre belirlenmiş ve Tablo III ile Şekil 6’da

gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre, izin verilen maksimum grup

büyüklüğü arttıkça entropi kullanımı da arttığından gereken

RO sayısı düşmektedir. Sunulan sonuçlar Matlab analiziyle

belirlenmiş olup güvenli olarak sunulabilmeleri için yukarı

doğru yuvarlanmışlardır. Gerçekleme sonuçlarına göre mak-

simum 4 RO’lu grupların kullanıldığı sıralama tabanlı RO-

PUF kullanımının ideal çözüm olduğu ortaya çıkmaktadır.

Grupları daha fazla büyütmenin, sıralama ve çıktı üretme

devrelerinin alan kullanımı arttığından sistem performansına

faydası olmamaktadır. Bunların yanında, konvensiyonel RO-

PUF gerçeklemesinin alan kullanımının ECC bloğu nedeniyle

ciddi miktarda fazla olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Ancak
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Şekil 5. Çıktı Üretimi Örnek Çalışması.

Data:

Bir gruptaki RO numaralarının frekanslarına göre

sıralanmış listesi, RO[m].
Result: çıktı.

for i← 1 to m− 1 do
çıktı = çıktı + RO[i]*(m-i)!

for j ← i to m− 1 do
if RO[i] < RO[j] then

Azalt RO[i]

end
end

end

Algorithm 1: Çıktı Üretimi Pseudo Kodu.

bu adım %100 doğru sonuç gerektirmeyen uygulamalarda

elimine edilebilir.

V. SONUÇ

Sıralama tabanlı RO-PUF’lar %100 doğru çıktı üre-

tim yetenekleri, yüksek entropi kullanımları ve FPGA or-

tamına uyumlulukları ile gelecek vaat eden yapılardır.

Ancak bu çalışmaya kadar tüm bileşenleriyle tam bir

gerçeklemeleri yapılmamıştır. Bu nedenle de konvensiyo-

nel RO-PUF’larla adil bir karşılaştırma yapılması mümkün

değildi. Bu çalışmada konvensiyonel ve sıralama tabanlı RO-

PUF’ların alan kullanımları araştırılmıştır. Analiz sonuçlarına

göre sıralama tabanlı RO-PUF’ların küçük RO grupları kul-

lanılarak %100 doğru çıktı üretimi için optimum çözümü sun-

dukları belirlenmiştir. Bu yapılar sayesinde hem ECC blok-

larına olan gereksinim ortadan kalkmakta hem de devrenin

alan, zaman ve güç bakımından performansı iyileşmektedir.
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Özet—Günümüzde bilişim sitemlerinden en az bir tanesini 

kullanmayan kimse bulunmamaktadır. Söz konusu bu sistemler 

kullanıcıya ait gizli ajanda gibi çalışmakta, kullanıcının kişisel 

verilerini de depolamaktadırlar.  

Soruşturmalar sırasında daha fazla delil elde etmek 

maksadıyla, şüphelilerin kullandıkları bilişim sistemlerine el 

konulmakta veya birebir kopyaları alınarak içerisinde arama 

faaliyeti yapılmaktadır. Ancak bu el koyma ve birebir kopya 

işlemi neticesinde şüpheliye ait çok sayıda kişisel verilerde 

soruşturma makamına geçmektedir. Bu nedenle CMK madde 

134 tedbirine son çare olarak başvurularak kişisel veriler 

güvence altına alınmış olmalıdır. Bu kanunda 2014 yılında 

yapılan değişiklik ile “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 

sebeplerinin varlığı” cümlesi eklenmiştir. Bu sayede, bu tedbire 

başvurabilmesi için şüphelinin kullandığı bilişim sistemlerinin 

doğrudan veya dolaylı şekilde olayda kullanıldığının ibraz 

edilmesi istenmiştir.  

Keywords— Bilişim sistemleri, el koyma, CMK madde 134, 

birebir kopya 

Abstract - Nowadays, computer systems are so nested into our 

daily life that we have to use at least of them. These systems are 

now working as a logger of our daily agenda storing our most 

private information. The potential of vast evidence that can be 

collected from digital devices becomes a catalyst for digital 

investigators to acquire more digital systems.  

However, the private information belonging to the suspect is 

eventually examined by the investigator. Therefore, the ruling of 

CMK 134 should be applied as a last resort not to violate the 

privacy of the suspects. The 2014 amendment in this law rules that 

acquiring computer systems must be upon “the existence of 

probable cause”. Therefore, to apply this rule, the use of computer 

systems in the crime which is under investigation should be 

declared (burada submitted da kullanılabilir.). 

Keywords— Computer systems, CMK 134, forensic image 

 

I.  GİRİŞ 

Gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemleri insanların 
hayatını kolaylaştırmaya başlamıştır. 90’lı yıllarda evimize 
sabit bir telefon hattı alabilmek için aylarca sıra beklemek 
gerekirken, bugün her aile bireyinde bir cep telefonu 
bulunmakta olup internetin ucuzlaması ve yaygınlaşması 

neticesinde insanlar internet için bilgisayarlardan ziyade cep 
telefonu tercih etmeye başlamışlardır. 

Geçmişte suç örgütleri, yeteri kadar eleman, silah ve araç-
gereç temin ettikten sonra suç işleyebilirken, günümüzde 
bunların yerini bilişim sistemleri almıştır. Üstelik bu tür 
suçlarda yakalanma riski eskiye oranla daha az olabilmektedir. 
Suç işlenmesi sırasında doğrudan veya dolaylı şekilde bilişim 
sistemlerinin kullanılması, yeni nesil cep telefonlarının da 
bilgisayar gibi çalışması, bu tür sistemlerin de soruşturmalarda 
ele geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Şüphelilerin kullandığı bilişim sistemlerinin, usulüne 
uygun olarak ele geçirilmesi, incelenmesi ve verilerin analiz 
edilerek ilgili makamlara sunulması neticesinde, 
soruşturmanın genişletilmesi, sonlandırılması veya şüpheliler 
hakkında daha sağlıklı karar verilmesine neden olunacağı göz 
önüne alındığında, bilişim sistemlerindeki verilerin, şüphelinin 
lehine veya aleyhine gizli birer tanık oldukları söylenebilir. 

 Soruşturma sırasında şüphelilerden elde edilecek delillerin 
başında şüpheliler tarafından kullanılan bilişim sistemleri 
gelmektedir. Bu tür sistemlerin suç işlemede kullanılması veya 
bünyelerinde suça ait izler barındırmasının yanında, şüpheliye 
ait kişisel verileri de bulundurması da göz önüne alındığında, 
bu sistemlere el konulması veya incelenmesi için özel bir 
düzenleme yapılmasına ihtiyaç olmuştur. 1 Haziran 2005 
tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 134’ncü 
maddesi ile bu ihtiyaç kısmen giderilebilmiş, 2014 yılında 
6526 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle de kanunun iki 
maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

II. KANUN KAPSAMINDA KULLANILAN TEKNİK TERİMLER 

Türk Dil Kurumu, bilişim sisteminde kullanılan kütük 
kelimesini “Bir arada işlenen ve birbirleriyle ilgili olan 
kayıtların tümü” olarak tarif etmektedir. İngilizce computer 
file olarak adlandırılan ve Türkçeye bilgisayar kütüğü olarak 
geçirilen bu tanım, bilgisayar sistemindeki dosyaların yerine 
kullanılmıştır. 

Bilişim sistemi, bilgileri toplamak, sınıflandırmak, 
özetlemek ve kullanıcıların hizmetine sunmak için kurulan 
sistemler[1] olarak tanımlanmışken, Bilişim Ağı 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi Ve Bilişim Suçları Hakkında 
Kanun’unda ise bilgisayar, çevre birimleri, iletişim altyapısı 
ve programlardan oluşan veri işleme, saklama ve iletmeye 
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yönelik sistem olarak tanımlanmıştır.  Aynı kanunun tanımlar 
bölümünde ise bilgisayarı, belleğindeki programa uygun 
olarak aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen, yürüteceği 
programı ve işleyeceği verileri ezberinde tutabilen, çevresiyle 
etkileşimde bulunabilen masa üstü ve dizüstü bilgisayarlar, 
cep telefonu ve benzeri tüm elektronik aygıtlar olarak 
tanımlamıştır. 

Veri, bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her 
türlü değeri ifade eder[2].  

Elektronik veri, optik ve benzeri yollarla üretilen, taşınan 
veya saklanan kayıtları ifade eder[3].  

Birebir kopya (imaj), şüphelinin kullandığı bilişim 
sistemlerinde bütün verilerin (bit to bit) adli kopyalama 
yöntemleriyle başka bir diske kopyalanmasıdır. 

HASH değeri, dijital ortamdaki verilerin güvenliği için 
geliştirilmiş tek taraflı şifreleme algoritmasıdır. Kısaca, bir 
diskin, bir dosyanın veya bir verinin parmak izidir. Halk 
arasında en yaygın olarak MD5 ismi ile bilinmekte, hedef 
sistemde yapılan en küçük bir değişiklik (bir bit) nedeniyle 
HASH değeri bozulmaktadır. Bir veri veya diskin HASH 
değerinin tespit edilmesi ile o verinin bütünlüğü güvence 
altına alınmış olmaktadır. 

Aşağıda içerisinde “vedat” yazısı bulunan bir word 
belgesinin çeşitli HASH değerleri görülmektedir. Kolluk 
kuvvetleri tarafından genelde MD5, SHA1 ve SHA256 
değerleri kullanılmakta iken SHA512 ve Whirpool'ün 
güvenliği en üst seviyededir. 

 

Resim-1 HASH değerleri 

III. CMK MADDE 134 KANUNU VE UYGULAMADA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve 
Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma koruma 
tedbirinin hangi suçlar için uygulanacağı kanun maddesinde 
belirtilmemiştir. CMK tasarısının ilk şeklinde, 134’ncü 
maddenin ilk fıkrasında mevcut bulunan “iki yıl ve daha fazla 
hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren cürümler”  ifadesi, 
Adalet Bakanlığı komisyonunda metinden çıkarılmıştır. Bu 
nedenle, her türlü suçlarda bu tedbire başvurulabilmesinin 
yolu açılmıştır.  

Soruşturmalarda, şüpheliler hakkında daha fazla delil 
toplamak veya organize suç örgütü mensupları arasındaki 
bağlantıları açığa çıkarabilmek maksadıyla, her soruşturmada 
bu kanun maddesine başvurulabilmektedir. 

Suç örgütlerince, hedefler hakkında yaptıkları çalışmalar, 
şantaj görüntüleri, ses kayıtları, rüşvet amaçlı dağıtılan 
paralara ait tutulan kayıtlar veya banka kayıtlarına, cep 
telefonu veya bilgisayar sistemlerinde rastlanabildikleri göz 
önüne alındığında, bu tedbirin her olayda uygulanabileceğini 
göstermektedir. 

Alanında uzman hukukçular ile bu maddelere dayanarak 
soruşturmayı yürüten C.Savcıları ve kolluk kuvvetleri, 
kanunun tam olarak ihtiyacı karşılamadığını, güncellenmesi 
veya değiştirilmesi gerektiği beyan etmelerine rağmen, sadece 
06 Mart 2014 tarihli 6526 sayılı CMK ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, ancak iki maddesinde 
değişiklik yapılabilmiştir. 

CMK’da düzenlenen arama ve el koyma maddelerinden 
ayrı olarak düzenlenen bu kanun maddesi, soruşturma 
sırasında delil toplamada son çare olarak bu kanuna 
başvurulmasını istenilmektedir. Çünkü bu dijital deliller 
içerisinde, dava konusu verilerin yanında, şüpheli veya 
ailesine ait kişisel verilerde imajlarla birlikte soruşturma 
dosyasına girmektedir. 

A. Bir suç şüphesi nedeniyle soruşturmanın başlatılmış 

bulunması 

Kanunun birinci fıkrası, “Bir suç dolayısıyla yapılan 
soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkânının 
bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile 
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar 
kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek 
metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir” 
şeklindedir[4]. 

Bu tedbirin uygulanabilmesi için adli bir soruşturmanın 
başlatılmış olması gerekmektedir. Resmi kurum ve 
kuruluşlarda yapılan idari veya disiplin soruşturmalarında bu 
tedbire başvurulmaması gerekmektedir[5]. CMK içerisindeki 
bazı kanun maddelerinde, gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde C.Savcılarına hâkimlerin yetkilerini kullanmalarına 
imkân vermesine rağmen, bu kanun maddesinde, hâkime 
verilen bu yetki geçici bile olsa kimse ile paylaşılmamıştır. Bu 
nedenle, bu yetkiyi kullanan veya kullandıran kişi/kişiler suç 
işlemiş olacaktır. 

Kovuşturma aşamasında bu tedbire başvurulması ile ilgili 
herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak kovuşturmaya 
kadar geçen süre içerisinde, dijital delillerin karartılabileceği 
veya suç içeren verilere ulaşmak imkânsız hale 
gelebileceğinden, zamanında uygulanmayan bu tedbir 
kovuşturma aşamasında fazlaca bir işe yaramayacaktır. Ancak 
mahkemelerin re’sen delil toplayabildikleri göz önüne 
alındığında kovuşturma sırasında da bu tedbire 
başvurulmasında bir engel durum yoktur. 
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B. Makul bir şüphenin bulunması 

 “Başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması 
halinde” ibaresi ile bu tedbire son çare olarak başvurulması 
gerekirken iken, 06 Mart 2014 tarihinde 6526 sayılı değişiklik 
ile birinci fıkraya "somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı" cümlesi eklenmiştir. Bu ekleme ile dijital 
deliller içerisinde soruşturma konusuna yönelik veri 
bulunduğuna dair kuvvetli şüphenin ibraz edilmesi istenerek 
basit şüphe ile bu tedbire başvurulma durumları ortadan 
kaldırılmıştır. 

Rüşvet gibi suçlarda, şüphelinin kullandığı bilgisayar veya 
cep telefonu için bu tedbire başvurulabilmesi zorlaştırılmıştır. 
Şüpheli hakkında bu tedbire başvurulabilmesi için, rüşvet 
kayıtlarının bilgisayar veya cep telefon içerisinde tutulduğu 
veya irtibatların bu sistemler aracılığıyla yapıldığına dair 
mahkemeye yeterli delilin sunulması gerekmektedir.  

Yapılan bu düzenleme ile dijital delillerin toplanmasında 
çeşitli sıkıntıların yaşanmasına neden olunacaktır. Çünkü 
dijital deliller, arama sırasında zor bulunan, muhafazası için 
özel dikkat gerektiren ve en kolay karartılabilen delillerdir. Bu 
nedenle bu tür deliller, klasik delillerle birlikte zamanında 
toplanmalıdır. Belirli bir süre geçtikten sonra dijital delillere 
yönelik toplama faaliyetinde istenen veya beklenen sonuç 
alınamayacaktır. 

C. Başka suretle delil etme imkanı bulunmaması 

Soruşturmalarda yeteri kadar delil toplanması neticesinde 
bu tedbire başvurulmaması istenmektedir. Kullanılan bu 
sistemler, kullanıcılara ait kişisel verileri de depolayan 
sistemlerdir. El konulan veya birebir kopyası alınan bu sistem 
içerisindeki bütün bilgiler (yıllar önce yazdığı bir metin, on-
line yazışmaları, e-posta kayıtları veya resim dosyaları gibi) 
imajlarla birlikte soruşturma makamına geçmektedir. Dijital 
deliller içerisindeki mahrem bilgilerin varlığı da dikkate 
alındığında, şüpheliye isnat edilen suçla, şüphelinin kullandığı 
sistemlerin arasında bir bağlantı olduğu yönünde kuvvetli bir 
şüphe var ise son çare olarak (ultima ratio) bu tedbire 
başvurulmalıdır. 

Eğer başka suretle delil elde etme imkânı olan durumlarda, 
kişisel verilerin güvenliği açısından bu sistemlere el 
konulmamalı veya birebir kopyaları alınmamalıdır. 

D. Şüpheli tarafından kullanılan sistemler 

Resmi kurumlar veya özel şirket çalışanları, çalışma 
süresince kendilerine tahsis edilen sistemleri kullanılmaktadır. 
Bu sistemlerin kimlere ne zaman ve ne amaçla verildikleri 
kurum veya şirket içerisinde kayıt altına alınmaktadır. Bu tür 
sistemlerle suç işlenmesi durumunda, bu bilgisayar 
sistemlerinin durumu ne olmalıdır? 

Kanunda, "şüphelinin kullandığı" ibaresi yerinde 
kullanılmıştır. Aksi takdirde, resmi kurum veya şirketlerde 
şüpheliye tahsis edilen bilgisayarın imajının alınması veya 
incelemesi işlemlerinde zorlaşacaktı.  

Bu ifade ile soruşturma görevlileri ile şüphelilerin 
kullandığı sistemlerin sahipleri veya yöneticileri arasında 
yaşanabilecek zilyetlik problemi de çözülmüştür. 

Arama faaliyeti sırasında kolluk tarafından yaşanan 
sıkıntıların başında, arama mahallinde bulunan 3’üncü kişiler 
ile bunlara ait olduğu iddia edilen bilişim sistemlerinin 
varlığıdır. Arama mahallindeki bu sistemler, incelemeden 
gerçek sahipleri tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, arama 
öncesi şüpheli kendisine ait bir bilişim sistemini orada 
bulunan üçüncü kişilere vermek suretiyle delil saklama 
yapabileceğinden, arama mahallinde tespit edilen ve diğer 
kişilere ait olduğu iddia edilen dijital deliller için, CMK. 
116[6] ve 117[7]’nci maddelerinde düzenlenen “Arama” ve 
“Elkoyma” koruma tedbirlerine başvurulmalıdır. Bu faaliyete, 
şüpheli ve diğer kişilerin beyan veya itirazları var ise, tutanağa 
dâhil edilmelidir.  

Kanun maddesinde “şüpheli” ifadesinden 
bahsedildiğinden, mağdura ait bilişim sistemlerinin 
incelenmesi için hâkim kararına gerek olmamakla birlikte 
C.Savcılığının görevlendirmesi yeterli olacaktır. 
Görevlendirme neticesinde mağdurlara ait sistemlerin birebir 
kopyaları yine mağdur veya vekili huzurunda alınmalıdır. 
Çünkü inceleme sırasında başkaca bir suç içeren verinin tespit 
edilmesi halinde, mağdur kişi şüpheli duruma gelebilecektir.  

E. Dijital delillerin şüphelinin kullanımında olması 

Soruşturma konusu olan dijital delillerin, şüpheli 
tarafından kullanılıyor olması yeterli olup maliki olmasına 
gerek yoktur[8]. Resmi kurumlarda ve bazı özel şirketlerde 
şahısların kendi bilgisayarları yerine kurum veya şirket 
tarafından tahsis edilen bilgisayarlar kullanılmaktadır. Bu tür 
bir işyerinde çalışan şüpheli hakkında CMK 134 kapsamında 
alınan bir karar doğrultusunda şüphelinin ev ve işyerinde 
kullandığı bilgisayarların birebir kopyası alınacaktır.  

Bu işleme resmi kurum veya şirket yöneticileri tarafından, 
şüphelinin kullandığı bilgisayarın o kurum veya şirkete ait 
olması ve şüphelinin sadece kullanıcı durumda bulunması 
nedeniyle birebir kopyasının alınamayacağı şeklinde itiraz 
edilmektedir. Ancak kanun içeriğinde, ev veya işyerindeki 
bilgisayarlarla ilgili bir ayrım yapmadan doğrudan şüphelinin 
kullandığı ibaresi ile şüpheli tarafından kullanılan bütün 
sistemlerin birebir kopyası alınmalıdır. 

F. Bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 

kütükleri 

Kanun içerisindeki "bilgisayar ve bilgisayar programları 
ile bilgisayar kütüklerinde" açıklamasında sadece bilgisayar 
kelimesinin kullanılması, şüphelinin kullandığı diğer bilişim 
malzemelerinin (cep telefonu, SIM kartı veya CD/DVD) 
imajlarının alınması veya bunlara el konulması sırasında, 
kolluk kuvvetleri ile şüpheli veya vekilleri arasında tartışmalar 
yaşanmaktadır.  

Kanunda geçen bilgisayar kelimesi aslında bilişim 
sistemleri yerine kullanılmıştır. Bilgisayar kütüğü ile de, 
bilgisayar sistemindeki verileri işaret etmektedir. Bu nedenle,  
"bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 
kütüklerinde" kavramı ile şüphelilere ait bütün veri saklama 
özelliği olan dijital delilleri kapsamaktadır. 

Kanunda bilgisayar kelimesi üzerinde yaşanan karmaşa 
Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği madde 17[9]  ile 
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düzeltilmiştir. Yönetmeliğin bu maddesi ile CMK madde 134 
ile paralellik taşımasının yanında, üçüncü maddesine eklenen 
“bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile 
çıkarılabilir donanımları” cümlesi ile “bilgisayar, bilgisayar 
programları ile bilgisayar kütükleri” ibaresi genişletilmiştir. 

Mahkeme kararında hem CMK madde 134 hem de Adlî 
Ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 17’nci maddesinin 
belirtilmesi, aramalar sırasında bilgisayar haricindeki dijital 
delillerin birebir kopyalarının alınması veya el konulması 
sırasında, kolluk kuvvetleri ile şüpheli veya vekilleri arasında 
yaşanabilecek tartışmaların da önüne geçilmiş olacaktır. 

Kanun koyucu tarafından, “bilgisayar ve bilgisayar 
kütükleri” ibaresi, “bilişim sistemleri” ile değiştirilmesi, 
uygulama sırasındaki yaşanan/yaşanacak tartışmaları 
sonlandıracaktır. 

G. Arama 

Ev ve işyerindeki aramalarda şüphelilerden ele geçirilen 
dijital delillerde soruşturma konusuna yönelik yapılacak 
araştırmalarda adli arama olarak anılmaktadır. Bu tür 
incelemelerde şüpheli, ailesi veya şüphelinin işyerine ait çok 
sayıda kişisel veya iş yerine ait bilgilere de erişilebilmesi 
nedeniyle, inceleme yetkisi hâkime kararına bağlanarak kişisel 
veriler güvence altına alınmıştır. 

Dijital delil incelemelerinin nerede veya kimler tarafından 
yapılacağı hakkında bir düzenleme yapılmayarak tercih 
soruşturma savcısına bırakılmıştır. C.Savcısı öncelikle resmi 
bilirkişilik yapmaya yetkili kurumlardan herhangi birisini 
tercih etmesi gerekmektedir. Ancak bu kurumların iş yükünün 
fazlalığı nedeniyle inceleme ve raporlamanın uzun zaman 
alması nedeniyle, yerelde bu işi yapabilecek birimlerde tercih 
edilebilmektedir. 

İnceleme amacıyla mahallinden görevlendirilecek bilirkişi, 
şüpheliye ait çok sayıda kişisel veya kurumsal veriye erişim 
sağlayacaktır. Resmi kurum personeline yönelik 
soruşturmalarda gerek kurumdan gerekse ilgili personelden ele 
geçirilen dijital delillerin incelemesi için öncelikle resmi 
bilirkişi yapmaya yetkili kurumlar veya mahallinde bu imkân 
ve kabiliyeti olan diğer resmi kurumlar tercih edilmelidir. 

İnceleme sırasında, dijital deliller içerisindeki dava konusu 
olmayan kişisel verilerin raporlanması halinde TCK madde 
134[10]'te düzenlenen, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 
gündeme gelebilecek olup soruşturma makamı inceleme talep 
ederken bu hususlarla ilgili hassasiyetini belirtmelidir. 

H. Kayıtların çözümlemesi 

Madde içerisindeki "bu kayıtların çözülerek metin hâline 
getirilmesi" ile ne anlatmak istediği tam olarak 
anlaşılamamıştır. Bir Windows işletim sisteminde, ilk 
kurulduğu zaman kendisine ait 10 bine yakın dosya 
bulunurken, bu rakam kullanıcı tarafından oluşturulan 
dosyalarla 100 bine kadar ulaşabilmektedir. Sadece bu 
dosyaların isimleri ve HASH değerleri yazdırılsa bile tahkikat 
dosyasına en az 10 klasör eklenecektir. Organize suçlarda 
şüpheli sayısı ile ele geçirilen dijital delil miktarının ise çok 
fazla olduğu durumlarda bu sistemi kullanmak mümkün 
olmayacaktır.  

Bu tür bir problemle karşılaşmamak için inceleme yapan 
kurum veya birimler ile görevlendirilen bilirkişiler, aranan 
verilere daha hızlı erişebilmek ve daha az yer kaplaması 
nedeniyle suç içeren verileri CD/DVD veya USB bellek 
içerisinde soruşturma makamlarına sunması gerekmektedir. 

Kanunun bu fıkrasının "suç unsuru içeren veriler rapor 
haline getirilmesi" şeklinde değiştirilmesi daha gerçekçi 
olacaktır. 

İ. El koyma durumu 

Kanunun ikinci maddesinde; "Bilgisayar, bilgisayar 
programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 
bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve 
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el 
konulabilir" ifade edilmektedir. 

"Şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi" ibaresi 
ile bilgisayarın açılış şifresinden bahsedilmişse, birebir kopya 
işlemlerinde sabit diskler çıkarıldığından, bilgisayar açılış 
şifrelerinin bir önemi yoktur. Şifrelenmiş dosyalardan 
bahsedilmişse, bu tür dosyalar ancak inceleme neticesinde 
tespit edilebilmektedir. 

Verileri saklamak ve şifrelemek için geliştirilen Truecrpyt 
ve PGP gibi programlarla şifrelenmiş veya gizlenmiş verileri 
tespit etmek ve şifrelerini kırmak bazen aylar alabilmektedir. 
Bu nedenle şifreli bir sisteme el konulabilmesi yapılacak 
inceleme sırasında karar verilmesi yerinde olacaktır. 

El koyma ile ilgili ikinci sorun ise, aynı zaman diliminde 
çok sayıda farklı adreste yapılacak aramalarda yaşanmaktadır. 
Cihaz ve personel yetersizliği, ele geçirilen dijital delillerin 
fazlalığı, imaj süresince ev veya işyerinde beklenilen süre gibi 
nedenlerden dolayı, bazen olay yerinde imaj alınamamaktadır. 
Bu durumlarda dijital deliller adli bilişim kurallarına uygun 
olarak, zarar görmeyecek şekilde şüpheli veya vekili 
huzurunda mühürlenerek el konulmalıdır. Mühürlü çuvallar 
soruşturma merkezinde yine şüpheli veya vekili huzurunda 
açılarak imajları alınmalıdır. Bu sayede kolluk üzerinde şüphe 
bırakılmadığı gibi CMK 217[11]’nci maddesi gereğince, 
hukuka aykırı delil elde etme durumu da ortadan kaldırılmış 
olacaktır. 

J. İşlemi biten cihazların iade edilmesi 

Kanunun ikinci maddesinin devamında, “Şifrenin 
çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, 
el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir" şeklinde 
belirtilmiştir. 

Dijital delillerle ilgili el koyma kararı verilmemişse, 
birebir kopya bitiminde dijital deliller iade edilmektedir. 
Ancak soruşturma konusu milli güvenliğe ait bilgilerin 
çalınması, şantaj ile bulundurulması veya depolanması suç 
olan verilere yönelik yürütülen soruşturmalarda bahse konu 
dijital delilleri barındıran cihazlarla ilgili yapılacak işlem 
açıklanmamıştır.  

Örneğin bir şantaj olayında, şüphelinin bilgisayar veya cep 
telefonunda tespit edilen bu verinin sahibi kimdir? Şantaj 
yapılan kişiye mi, yoksa şüphelinin sisteminde bulunduğu için 
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şüpheliye mi ait olduğuna kim nasıl karar verecektir. Bu ve 
benzeri bir olayda, birebir kopya sonunda dijital delillerin 
şüpheliye iade edilmesi neticesinde, suç içeren veriler yeniden 
şüpheliye iade edilmiş olacak ve suçun işlenmesine olanak 
verilmiş olacaktır. Bu durum, silahla suç işleyen bir kişinin 
silahının seri numarasının tespit edilerek silahın yeniden 
sahibine verilmesine benzetilebilir. Üstelik şüphelinin 
tutuklanması veya mahkemeden ceza alması neticesinde 
mağdura ait verileri intikam düşüncesi ile internetten 
paylaşması da ihtimal dâhilindedir[12].  

Bu kapsamda, toplumda infial oluşturacak çocuk suçları, 
milli güvenliğe ait verilerin çalınması veya şantaj gibi suçlara 
yönelik başlatılan soruşturmalarda mahkemeden el konulma 
kararı alınmalı, birebir kopya yine şüpheli huzurunda 
yapılmalı, birebir kopya üzerinde yapılacak inceleme 
neticesinde suç içeren verilerin bulunmaması neticesinde 
cihazlar iade edilmelidir. 

Bu tür verilerin tespit edilmesi durumunda, bu dijital 
delillere TCK madde 54[13] kapsamında gerekçesi belirtilmek 
suretiyle müsadere için karar alınmalıdır.  

Çocuk müstehcenlik suçları, şantaj, casusluk veya TCK 
madde 226[14] kapsamında yürütülen soruşturmalara yönelik 
olmak üzere, bu kanun maddesine, “içerisinde toplumda infial 
yaratabilecek veriler ile milli güvenliğe ait veriler bulunan 
dijital delillerin müsaderesine ….” ibaresi eklenmelidir. 

K. Birebir kopyalama faaliyeti 

Kanunun üçüncü fıkrasında; “Bilgisayar veya bilgisayar 
kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün 
verilerin yedeklemesi yapılır" dördüncü fıkrasında ise 
"Üçüncü fıkraya göre alınan, bu yedekten bir kopya 
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus 
tutanağa geçirilerek imza altına alınır " denilmektedir. 

Adli bilişim uygulamalarında, hedef verinin yeri tam 
olarak bilinmediği için kısmı imaj kavramı yoktur. Aramada 
veri saklama özelliği bulunan bütün dijital delillerin birebir 
kopyaları, donanımsal veya yazılımsal olarak uluslararası 
formatta  (bit to bit) alınması gerekmektedir. 

Son yasa değişikliğinden önce, şüphelinin istemesi halinde 
kendisine bir suret kopya imaj verilirken, fıkraya eklenen 
"Üçüncü fıkraya göre alınan” ibaresi ile kopya verilmesi 
zorunlu hale getirilmiştir. Şüpheliye verilen birebir kopyalar 
içerisindeki verileri, çeşitli geri getirme programları her zaman 
kurtarabilmek mümkündür.   

Milli güvenliğe ait bilgilerin çalınması, şantaj ile 
bulundurulması veya depolanması suç olan verilere yönelik 
soruşturmalarda, şüphelilere ait dijital delillerin birebir 
kopyalarının şüpheliye verilmesi durumunda, suç işlenmesi 
önlenemeyecektir.  

Kanun veya yönetmelikte, birebir kopya için ihtiyaç 
duyulan boş disklerin kim tarafından temin edeceği 
belirtmemiştir. Soruşturma sırasında şüpheliye verilecek 
birebir kopyaya ait diskler de dâhil olmak üzere bütün 
masraflar C.Savcılığı tarafından karşılanmalıdır. 

L. El koymaksızın kopyalama 

Kanunun beşinci maddesinde; "Bilgisayar veya bilgisayar 
kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının 
veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler 
kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer 
tarafından imza altına alınır" ifade edilmektedir. 

“Sistemdeki verilerin tamamı veya bir kısmının kopyası 
alınabilir” ibaresi adli bilişim uygulamalarında doğru bir 
yaklaşım değildir. Çünkü delil bütünlüğü için, kapalı sistemler 
açılmadan, açık sistemler ise usulüne kapatıldıktan sonra 
imajları alınmaktadır. Açık sistem üzerinde yapılan kontrolde, 
sabit diskin birden fazla bölümden (partition) oluştuğu tespit 
edildiğinde, görevli personel dava konusu verilerin hangi 
bölümde olduğunu nasıl tespit edecek veya hangi bölümün 
imajının alacağına kim nasıl karar verecektir.  

Üstelik delil olan veriler, mevcut dosyalar içerisinde mi, 
yoksa kullanıcılar tarafından görülemeyen silinmiş alanlar 
içerisinde mi oldukları ancak incelemede tespit edilebilecektir. 
Bu gibi nedenlerden dolayı hedef sistemlerin fiziksel olarak 
imajlarının alınması gerekmektedir. 

Alınan kopyalardaki verilerin kâğıda yazdırılması hususu 
yukarıda açıklandığı gibi hemen hemen imkânsızdır. Çünkü 
kopya içerisinde ne kadar veri bulunduğunu, bunların ne 
kadarının soruşturma konusunu ilgilendirdiğini, ne kadarının 
özel hayatı ilgilendirdiği ancak inceleme sırasında 
anlaşılabilecektir. 

IV. SONUÇ 

Teknolojinin hızlı gelişmesi neticesinde, her insan çeşitli 
amaçlar için en az bir bilişim sistemini kullanmaktadır. 
Teknolojinin insanların hayatlarını kolaylaştırmasının yanında 
suç işlemeyi de eskiye nazaran daha da kolaylaştırmıştır. 
Günümüzde klasik şekilde bir bankayı soymak çok riskli ve 
tehlikeli iken, bir bilgisayar ve internet vasıtasıyla bir 
bankanın güvenlik açığından istifade ederek başka bir hesaba 
göndermek suretiyle, en az riskle soygunu gerçekleştirmek 
mümkündür. Yine bilgisayar ve internetten faydalanarak 
3’üncü kişiler adına suç işlemek, çeşitli dijital deliller 
üretmek, şantaj amaçlı bilgiler toplamak mümkün hale 
gelmiştir. 

Bilgisayar ile işlenen suçlara yönelik olarak hazırlanan 
kanun ve yönetmelikler, günümüzdeki bilişim suçlarını 
önlemede yetersiz kaldığı gibi çeşitli mağduriyetlerin 
yaşanmasına da neden olabilmektedir. 

2005 yılındaki CMK değişikliğinden önce şüphelinin 
kullandığı bilişim sistemleri ile ilgili çalışmalar TCK 116 ve 
117'nci madde kapsamında yapılmakta iken, şüphelinin 
kullandığı sistemlerin kopyalanması ve incelenmesi CMK 
134'üncü maddesi kapsamında hâkim kararına göre yapılmaya 
başlanmış, bu sayede sistem içerisindeki kişisel veriler 
güvence altına alınmıştır. 

06 Mart 2014 tarihinde 6526 sayılı CMK ve bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile şüpheli 
lehine olacak şekilde iki maddesinde değişiklik yapılmıştır. 
Birinci fıkraya “somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
sebeplerinin varlığı” cümlesi ile yapılan ekleme neticesinde, 
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soruşturma makamı, şüphelinin kullandığı bilişim 
sistemlerinin suçta kullanıldığına dair kuvvetli şüphelerini 
ortaya koyması istenmektedir. Yine aynı maddenin 5’inci 
fıkrasında yapılan bir başka değişiklikle, şüpheli istesin veya 
istemesin, alınan her kopyadan da bir surette kendisine 
verilmesi gerekmektedir.  

Siber Suçlar sözleşmesinde, bilişim sistemleri içerisinde 
bulundurulması ve depolanması dahi suç içeren verileri 
taşımak suretiyle veya erişilmez bilişim sistemleri suç 
verilerden temizlemek amacıyla bir düzenleme 
yapılmışken[15] ülkemizde milli güvenliğe ait bilgilerin 
çalınması, şantaj ile bulundurulması veya depolanması gibi 
suç verilerine yönelik soruşturmalarda bu tür verileri 
barındıran sistemlere yönelik ne yapılacağı konusunda bir 
düzenleme yapılmaması büyük eksikliktir. 

Kanunlarda yapılacak gerekli düzenlenemeye kadar, bu tür 
suçlara yönelik yapılacak soruşturmalarda şüphelilerden ele 
geçirilen dijital deliller için el konulma kararı verilmeli ancak 
inceleme birebir kopya üzerinden yapılması için şüpheli veya 
vekili huzurunda birebir kopyası alınmalıdır. Eğer inceleme 
neticesinde soruşturma konusu olan ve halen suç içerdiği 
tespit edilen verilerin tespit edilmesi neticesinde ise bu sefer 
müsadere kararı alınarak suçun işlenmesi önlenmeye 
çalışılmalıdır. 

Bütün bu bilgiler ışığında, bu kanunun uygulanmasında 
yaşanan sorunların çözümü için, Adalet Bakanlığı 
organizesinde, C.Savcıları, avukatlar, üniversiteler ve ilgili 
kolluk personelinin katılımıyla bir çalıştay yapılması, 
hazırlanacak teklif ve görüşlerin kanun değişikliğine esas 
olmak üzere Adalet Bakanlığına sunulması gerekmektedir. 
Bunun yanında yine soruşturma veya kovuşturma sırasında 
karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri de zamana bağlı 
kalmaksızın C.Savcıları tarafından Adalet Bakanlığına, kolluk 
tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilmelidir. 

Günümüzde işlenen her suçun içerisinde dolaylı veya 
doğrudan bilişim sistemlerinin bulunduğu göz önüne 
alındığında, bu kanun maddesinin yukarıda açıklanan hususlar 
ışığında yeniden ele alınması, ihtiyaç duyulan düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir. 
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Abstract - First proposed by Shamir and Blakley “Secret 

Sharing” can be applied to text, image and audio files. But 

especially the shared files, obtained in the application performed 

with the audio files can be similar to the original file.In this 

study, an application technique for the similarity problem of 

between the share files and the original file has been described. 

According to this technique, first, changed the sequences of audio 

file data and then shares are obtained. This method is applied to 

different audio file in the MATLAB, the suitability of the results 

is discussed. This technique consist of simple calculations so can 

be the availability of real-time applications.  

Keywords --Secret Sharing, Audio encryption  

 
Özet - İlk olarak Shamir ve Blakley tarafından ortaya atılan 

Gizlilik Paylaşımı fikri, metin, resim ve ses dosyaları üzerinde 

uygulanabilir. Ancak özellikle ses dosyaları üzerindeki 

uygulamalarda, elde edilen pay dosyaları orijinal dosyaya 

benzerlik gösterebilmektedir. Bu çalışmada Shamir’in 

polinomsal tabanlı Gizlilik Paylaşımı yöntemine göre ses 

dosyalarının paylara ayrılması ve birleştirilmesi sürecindeki bu 

benzerlik problemi için bir uygulama tekniği açıklanmıştır. Ses 

dosyası verilerinin önce dizilimlerinin değiştirilip sonra payların 

elde edilmesine dayanan bu teknik, MATLAB ortamında birçok 

ses dosyasına uygulanarak sonuçlarının uygunluğu tartışılmıştır. 

Tekniğin basit hesaplamalardan oluşmasından ötürü gerçek 

zamanlı uygulamalarda kullanılabilme alternatifi söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler -  Gizlilik paylaşımı, Ses şifreleme 

 

 

I. GİRİŞ 

Sayısal teknolojinin hızlı gelişmesiyle beraber,  televizyon, 

telefon gibi iletişim sistemlerinde de sayısal teknolojilere geçiş 

yapılmıştır. Sayısal iletişim teknolojileri, verilerin kolaylıkla 

saklanabilmesi, iletişim sürecindeki kolaylık, genişleyebilirlik 

gibi önemli avantajlara sahiptir. Ancak bunun yanı sıra bu 

sistemlerdeki gerek statik gerek dinamik haldeki verilerin 

istenmeyen kişilerce ele geçirilmesi mümkündür. Özellikle 

internet gibi herkese açık bir ağ ortamını kullanan metin, 

resim, video ve ses verileri için bu risk çok daha büyüktür. 

Dolayısıyla bu gibi sistemlerde, kişiye özel sayısal bilgilerin 

sadece yetkili kişiler tarafından elde edilmesi yani istenmeyen   

kişiler tarafından ele geçirilmesini önlemek için önemli 

kriptografik ve sistematik veri güvenlik sistemleri 

geliştirilmiştir ve bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. 

Bu çalışmalardan bir tanesi 1979 yılında Shamir ve Blakley 

tarafından bir birinden bağımsız olarak ortaya atılmış olan 

Gizlilik Paylaşımı yöntemidir[1, 2, 3]. Shamir’in “ k-1. 

dereceden benzersiz bir polinomu bütün olarak tanımlamak 

için k tane noktaya ihtiyaç vardır” kuralına dayandırdığı 

yöntemde gizlenmesi istenen bir bütün veriden, n adet pay 

(parça)  oluşturulur ve farklı kişilere dağıtılır.   Bu paylardan  

k tanesi  ( k ≤ n) bir araya getirilmeden orijinal bütün veri elde 

edilemez. Ayrıca paylarda bir bozulma ya da kötü niyetli bir 

pay sahibi tarafından kasti bir bozma durumu meydana gelirse 

bunun sonucunda o payın dâhil olduğu grup ile orijinal verinin 

yeniden elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Paylarda bir hile 

ya da bozulma olup olmadığının tespit edilmesine yönelik 

çalışmalar da gerçekleştirilmiştir [4,5].  

 Gizlilik Paylaşımı yöntemi (k, n) eşik şeması yöntemi 

olarakta adlandırılmaktadır [ 3]. Gizlilik Paylaşımı yönteminin 

görüntü dosyalarına uygulanması üzerine yapılan temel 

çalışmalardan birisi Naor ve Shamir’in 1994 yılında yaptığı 

çalışmadır [6]. Shamir yönteminin siyah beyaz görüntü 

dosyalarına uyarlandığı ve Görsel Kriptografi olarak 

adlandırılan bu çalışma (2,2)’lik eşik şeması yöntemine 

dayandırılmıştır [3]. Resimlerde gizlilik paylaşımı yöntemi 

üzerine yapılan çalışmalardan birçoğunda, yöntemin sadece 

siyah beyaz resimler üzerinde değil, gri seviye veya renkli 

resimler üzerinde de uygulanabileceği gösterilmiştir [3, 7, 8, 9, 

10]. Bunlardan önemli bir tanesi olan Thien ve Lin’in 

çalışmasında; önerilen yöntemin gri ve renkli resimlere direkt 

olarak uygulanabilirliği gösterilerek pay’ların daha küçük 

boyutlara indirgenebildiği belirtilmiştir [3,11]. Görsel 

kriptografi uygulamalarında daha küçük boyutlu payların 

oluşturulması için farklı çalışmalar da yapılmıştır [12, 13].  

 Gizlilik Paylaşımı yöntemi,   ses dosyaları için de 

uygulanmış olup bu yöntemler “Ses Gizlilik Paylaşımı” 

yöntemi olarak adlandırılmıştır.  (k,n) eşik şeması fikrinin 

temel alındığı bu çalışmalarda paylar ses, gizlenecek olan veri 

ise yine bir ses veya başka bir deyişle sesin sayısallaştırılmış 

formu olmaktadır [14, 15]. Gizlenen orijinal ses verisi yeterli 

sayıda payın birlikte eşzamanlı olarak çalınması ile veya pay 
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dosyalarının birleştirilmesiyle elde edilebilmektedir. Bu 

konuda yapılan bir çalışmada internet üzerinden VoIP 

protokolü ile aktarılan konuşma ses dosyalarının, gizlilik 

paylaşım yöntemine dayanan paylarının oluşturulup, farklı 

rotalardan alıcısına gönderilmesi ve orada birleştirilerek 

orijinal dosyanın elde edilmesi hedeflenmiştir. Böylece VoIP 

dosyalarının yetkisiz dinlenmesini önleyici bir güvenlik 

oluşturulmuştur [16]. Gerçek zamanlı ses iletişiminin, metin 

iletilmesi kadar kolay olmadığından bahsedilen bir diğer 

çalışmada ise, VoIP sistemi ile ses iletiminde ağ 

saldırılarından korunmak için gizlilik paylaşım yöntemi ve 

diğer güvenlik tedbirleri açıklanmıştır  [17].  İnternet 

üzerinden taşınacak ses mesajlarının güvenliğini 

sağlayabilecek, gizlilik paylaşım yöntemine dayanan bir 

çalışma ve farklı zamanlarda yapılan buna benzer çalışmalarda 

mevcuttur [18, 19]. VOIP protokolünün her iki fazında da, 

gizlenmek istenen verinin ses dosyaları içerisinde 

gönderilmesi veya gizli kanallardan gönderilmesi işlemi içinde 

ses gizlilik paylaşımı metodu kullanılmıştır. Bu konuda 

yapılan birçok çalışma mevcuttur [19, 20, 21].  

 Gerek metin, gerekse resim veya ses dosyaları için 

kullanılan Shamir’in gizlilik paylaşımı yöntemindeki kritik 

noktalardan birisi, orijinal dosyadan elde edilen pay 

dosyalarının her birinin orijinal dosyaya benzeşim miktarıdır. 

Thien ve Lin, bir resim dosyasının ilk olarak herhangi bir 

anahtar değeri ile permüte edilerek hem güvenliğin artırılması 

hem de söz konusu problem için bir çözüm önermişlerdir [3, 

11]. Tek kanallı kayıt edilmiş ses dosyaları tek boyutlu bir dizi 

formundadır.  Dolayısıyla Shamir’in ( k, n ) eşik şemasına 

göre elde edilecek payların orijinal ses dosyasına benzemesi 

söz konusudur. Bu istenmeyen bir durumdur.  

Bu bildiride, tek boyutlu ses dosyalarından gizlilik 

paylaşımı yöntemi ile elde edilecek pay dosyalarının, orijinal 

ses dosyasına benzerliğini azaltmak için ses dosyasının 

karıştırıldıktan sonra gizlilik paylaşım algoritmasının 

uygulandığı bir teknik sunulmuştur. Bildirinin ilerleyen 

bölümlerinde, kullanılan tekniğin açıklaması, MATLAB 

ortamında gerçekleştirilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve 

yapılabilecek çalışmalar hakkında öneriler sunulmuştur. 

II. GELİŞTİRİLEN  TEKNİK 

Geliştirilen uygulamanın amacı, Shamir algoritmasına göre 

paylara ayrılacak ses dosyalarının orijinal ses dosyasına 

benzerliğinin azaltılmasıdır. Bunun için ilk işlem, tek boyutlu 

dizinin ilk N adet elemanının birinci satırını oluşturacağı MxN 

boyutlu bir matrisin oluşturulmasıdır. Bundan sonra 

sütunlardaki elemanlar sırasıyla yan yana getirilerek ses 

dosyası tek boyutlu yeni bir dizi haline getirilir. Bu yeni 

dizinin Shamir algoritmasına göre paylara ayrılması işlemi 

yapılır. Orijinal ses dizisini elde etmek içinse; payların 

birleştirilmesi işleminden sonra elde edilen tek boyutlu  

diziden, aynı şekilde MxN boyutlu bir matris oluşturulur. Bu 

matrisin sütün elamanları sırayla yan yana getirilerek orijinal 

dizi elde edilir. Geliştirilen uygulamanın dayandığı nokta 

Shamir’in (k,n) eşik şeması yöntemidir. Bu yöntem iki 

kısımdan oluşmaktadır.  

1- Belirlenen (k) eşik değerine göre k-1. dereceden bir 

polinom oluşturulur. Eşitlik.1’de verilen bu polinomda a0 

katsayısı gizlenmek istenen S verisidir. Diğer katsayılar (a1,  

a2, …, ak-1)  gelişigüzel seçilen değerlerdir. Pi, i’nci pay 

değeridir. 

 

  

 

2- Gizlenmek istenen veri 1. eşitlik kullanılarak n adet paya 

(P) ayrıldıktan sonra, k tane pay ile orijinal verinin elde 

edilmesi işlemi ise Lagrange interpolasyon yöntemi ile 

gerçekleştirilir. Bu işlem eşitlik.2 de verilmiştir. 

 

 

Gizlenmek istenen dosyadaki her bir sayısal veri değeri, 

yani ses dosyasındaki her bir örneklenmiş genlik değeri a0, 

veya resim dosyasındaki her bir pikselin renk değeri, 

eşitlik.1’deki polinoma tabi tutularak, ilgili pay dosyasındaki 

yeni veri değerleri elde edilir. Eşitlik.1 incelendiğinde her pay 

için elde edilen yeni değerlerin, orijinal verilere belirli sabit 

değerlerin eklenmesi şeklinde oluştuğu açıkça görülebilir. 

Eğer gizlenecek dosya ASCII, EBDIC v.b kodlanmış 

karakterlerden oluşan bir metin dosyası ise bu şekilde elde 

edilecek pay dosyalarının orijinal dosyaya benzeme ihtimali 

azdır. Ancak bu bir ses dosyası veya resim dosyası ise elde 

edilecek pay dosyaları, orijinal ses dosyasına veya resim 

dosyasına benzerlik gösterebilir. Çünkü bu dosyalardaki her 

bir örneklenmiş ses genliği veya resim piksel değerlerine, sabit 

değerlerin eklenmesinden dolayı, orijinal sesin genliği veya 

resmin renk tonu değişir. Fakat orijinal dosyaya benzerdir. Bu 

durum ise çözülmesi gereken bir problemdir.  

A- Tekniğin Açıklanması  

Bu çalışmada açıklanan teknikte, yukarıda belirtilen 

problemin etkisini azaltmak için öncelikle orijinal ses 

dosyasındaki veri dizilimleri değiştirilerek, karıştırılmış bir ses 

dosyası elde edilmiştir. Daha sonra bu dosyadan Shamir 

gizlilik paylaşım yöntemine göre paylar elde edilmiştir. 

Paylardan birkaçının birleştirilerek karıştırılmış sesin elde 

edildiği ortamda ses verilerinin dizilimi ilk aşamanın tersi 

şeklinde değiştirilerek orijinal ses dosyası tekrardan 

oluşturulabilmektedir. Bu işlem üç aşamada 

gerçekleşmektedir.  

a. Ses verilerinin dizilimlerinin karıştırılması işlemi: Vektör 

şeklindeki orijinal ses verilerinin MxN’lik bir matris formatına 

dönüştürülmesiyle başlar. Oluşturulan MxN’lik matriste, 

1.sütundan başlanarak sütün elemanları yan yana yazılarak 

tekrar bir dizi vektör elde edilirse, bu dizi orijinal ses 
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vektöründen farklı olacaktır.  Ses vektörünün matris formatına 

dönüştürülmesinde şu adımlar izlenir: 

1. Çarpımları ses vektörünün uzunluğuna eşit olacak şekilde 

M ve N sayıları seçilir. M ve N değerleri bir birine ne kadar 

yakın olursa ses verileri de o kadar fazla karışmış olur. Bu 

nedenle uygulamada ses vektörünün uzunluğunun karekökü 

alınarak bir sayı elde edilir. Bu sayı bir tamsayı ise M ve N bu 

karekök değerine eşit olur. Karekök değeri tam sayı değil ise 

M ve N değerleri bir alt ve bir üst sayıya eşit olur.  Bu 

durumda ses dosyasının boyutunda biraz büyüme olur.  

2. Ses dizi elemanlarının ilk N tanesi birinci satırda, ikinci N 

tanesi ikinci satırda olacak şekilde MxN boyutunda bir matris 

oluşturularak, tüm ses verileri bu matrisin içerisine 

yerleştirilir. Eğer M ile N’in çarpımı ses dosyasının 

uzunluğundan büyükse kalan kısım her hangi bir değer ile 

doldurulabilir. Uygulamamızda bu değer 0 olarak alınmıştır. 

3. MxN’lik matrisin elemanları birinci sütundan başlanarak 

sırayla yan yana yazılır. Böylece N tane sütun birleştirilerek 

karıştırılmış yeni ses vektörü elde edilmiş olur.  

 

b. Payların elde edilmesi veya birleştirilmesi işlemi: Bu 

şekilde elde edilmiş yeni ses vektöründen, seçilen k ve n 

değerlerine göre, n adet pay elde edilir. Pay dosyalarının her 

bir elemanı eşitlik.1’deki polinoma göre hesaplanır. Bu şekilde 

elde edilen pay dosyaları orijinal ses dosyasından oldukça 

farklı olmaktadır. Orijinal ses dosyasını elde etmek için ise ilk 

aşamada; n adet pay dosyasından herhangi k tanesi ve eşitlik.2 

kullanılarak karıştırılmış ses dosyası elde edilir.  

 

c. Orijinal ses dosyasını elde etme işlemi:  Bunun için; 

karıştırılmış ses dosyası üzerinde şu adımlar izlenir: 

 

1. Ses verilerinin ilk N tanesi birinci satırı, ikinci N tanesi 

ikinci satırı oluşturacak şekilde ses genlik verileri ile MxN 

boyutundaki bir matris oluşturulur. Bu matris karıştırılmış ses 

dosyasını ifade etmektedir.  

2. MxN boyutlu bu matrisin elemanları, birinci sütundan 

başlanarak yan yana birleştirilir. N tane sütun birleştirilene 

kadar bu işlem devam eder. Böylelikle orijinal ses dosyası 

elemanları tek boyutlu dizi olarak  elde edilmiş olur.  

3. Eğer M ile N’nin çarpımı ses dosyasının uzunluğundan 

büyükse, ilk aşamada MxN’lik matrisi oluşturabilmek için ses 

verilerinin sonuna eklenen değerler silinir. 

 

B- Uygulama  

  

Yukarıda açıklaması verilen tekniğin uygulaması için wav 

formatında tek kanallı 153947 byte’lık bir ses dosyası 

kullanılmıştır. Bu ses dosyasına ait bazı başlık bilgileri,  

Sample Rate: 22050, Byte Rate: 22050, Block Align:1, Bit Per 

Sample: 8 şeklindedir. Uygulama MATLAB ortamında 

geçekleştirilmiştir. İlk önce ilgili wav dosyasından, hiçbir ön 

işlem yapılmadan Shamir’in (3,5) eşik şemasına göre, eşitlik.1 

kullanılarak 5 adet pay oluşturulmuştur. Bu şekilde elde edilen 

sonuçlara göre, pay dosyalarının orijinal ses dosyasına 

benzediği ve pay dosyalarından elde edilen seslerin orijinal 

sese benzediği ve biraz gürültülü olarak dinlenebildiği tespit 

edilmiştir. Bu duruma örnek olması için orijinal ses dosyasının 

ve elde edilen 1.pay dosyasının genlik – zaman örnek sayısı 

grafikleri Şekil.1’de verilmiştir. Şekildeki her iki grafik 

incelendiğinde, normalize genlik değerlerinin örneklenmiş 

zamana göre biribirlerine benzediği açıkca görülmektedir. Bu 

ise istenmeyen bir durumdur. 

 Uygulamanın sonraki aşamasında ise, tek boyutlu dizi 

şeklindeki wav dosyasının elemanlarının karıştırılması 

yapılmıştır. Bu işlem Bölüm II,a’da anlatılan şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Buna örnek olması amacıyla ardışık 16 

elemanlı bir dizi üzerinde yapılan işlem Şekil.2’de 

gösterilmiştir. 

 

Şekil.1. a) Orijinal ses grafiği, b) 1.payın ses grafiği. 

 

 

 

 
Şekil.2. 16 elemanlı bir dizinin elemanlarının karıştırılması. 
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Şekil.2’den anlaşılacağı gibi 16 elemanlı bir S dizisinin 

elemanlarının karıştırılması için, dizinin ilk dört elemanının 

1.satırını oluşturduğu 4x4’lük bir L matris tanımlanmıştır. 

Buradan karıştırılmış K dizisini oluşturmak için, L matrisinin 

ilk sütununun elemanları dizinin ilk 4 elemanı olacak şekilde, 

sıralanarak tek boyutlu dizinin oluşturulması gerekir.  

Karıştırılmış diziden orijinal diziye dönüşüm için Bölüm 

II.c’ de açıklanan işlemler yapılmalıdır. Bu yapıya göre, 

orijinal wav dosyasının, karıştırılmış şeklinin ve iki dosya 

arasındaki farkın normalize genlik-örnekleme sayısı grafikleri 

Şekil.3’de verilmiştir. Karıştırılmış ses ile bu sesin 1. 4. ve 

5.paylarından tekrar elde edilen karıştırılmış ses grafikleri ise 

Şekil.4’de verilmiştir.  

 

 

Şekil.3. a) Orijinal ses grafiği, b) Karıştırılmış ses grafiği, c) Fark ses 

dosyasının grafiği. 

 
Şekil.4. a) Karıştırılmış ses grafiği, b)1, 4, 5. paylarla oluşturulmuş ses grafiği 

 
Şekil.5. a) Karıştırılmış ses grafiği, b) Karıştırılmış sesten elde edilen orijinal 

ses grafiği. 
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Karıştırılmış sesten orijinal ses dosyasının elde edilmesi 

ise,  bölüm II.c kısmında açıklanan adımlara göre 

gerçekleştirilmiş olup, paylardan elde edilen karıştırılmış ses 

ve bundan elde edilen orijinal ses grafiği  Şekil.5’de 

gösterilmiştir. Sunulan bu karıştırma tekniğine göre yapılan 

uygulamalardan,  orijinal ses dosyasından elde edilen pay 

dosyalarının, orijinaline benzemediği ve tek bir pay 

dosyasından orijinal ses hakkında fazla bir yorum 

yapılamayacağı şeklinde olumlu bir sonuç elde edilmiştir. 

 

III. TARTIŞMA 

Uygulama sonuçları göstermiştir ki; ses dosyalarından 

doğrudan doğruya, gizlilik paylaşım yöntemine göre pay 

dosyaları elde edilebilir. Bu pay dosyalarının güvenlik analizi, 

Shamir’in (k, n) gizlilik paylaşımı için kullanılan   (1/m) D/k 

genel ifadesiyle yapılabilir [22]. Burada m mod değeri, D ses 

dosyasının byte sayısı, k ise birleştirilecek pay sayısıdır.  Buna 

göre bu uygulama için (1/251)153903/3 değerinin uygunluğu ve 

dolayısıyla pay dosyalarının tahmin edilebilme ihtimalinin 

düşük olduğu görülmektedir.  Fakat bu pay dosyalarının 

orijinal dosyaya benzerliği göz ardı edilmemelidir. Bunun için 

orijinal ses dosyalarının bir ön işlemden geçirilerek ses pay 

dosyalarının benzeme oranlarının azaltılması gerekir. Bu 

bildiride sunulan basit teknik bu işlem için bir alternatif 

olabilir. Ayrıca pay dosyalarının boyutu, orijinal dosya 

boyutunda olmaktadır. Bu durum uygulamanın çözülmesi 

gereken bir problemidir. 

VOIP uygulamalarında çoklu rotalama yöntemi ve 

Shamir’in gizlilik paylaşımı uygulamaları mevcuttur [16,17, 

20]. Fakat pay dosyalarının orijinal ses dosyasına 

benzerliğinin azaltılması için bu bildiride sunulan uygulama 

tekniğinin benzerlerine rastlanmamıştır. 

Yöntemin gereği olarak gizlenen pay dosyalarının elde 

edilmesi veya birleştirilmesi için bilgisayara dayalı 

hesaplamalar gerekmektedir. Ancak klasik şifreleme 

yöntemlerinin içerdiği karmaşık hesaplamaları gerektirmemesi 

önemli bir avantaj sağlamaktadır. Teknikte basit 

hesaplamaların kullanılması, uygulamanın gerçek zamanda 

uygulanabilirliği şansını arttırmaktadır. Daha küçük boyutlu 

ve orijinal dosyaya daha az benzeyen pay dosyalarının gerçek 

zamanda oluşturulması veya birleştirilme çalışmaları için 

FPGA platformlarının kullanılması bir alternatif olarak 

görülebilir. 

IV. SONUÇ 

Bu çalışmada Shamir’in gizlilik paylaşımı yönteminin ses 

dosyalarına uygulanması işleminde pay dosyalarının, orijinal 

dosyaya benzerliğini azaltmak için bir uygulama tekniği 

açıklanmıştır. Çalışmada, gizliliği paylaştırılacak ses 

dosyasının verileri önce karıştırılmış daha sonra Shamir’in 

gizlilik paylaşımı için önerdiği polinom tabanlı yöntem 

kullanılarak paylar elde edilmiştir. Payların birleştirilerek 

orijinal ses dosyasının elde edilme sürecinde ise, açıklanan 

karıştırma sürecinin tersi tekrarlanmıştır. MATLAB ortamında 

gerçekleştirilen farklı denemeler ile önerilen uygulama 

tekniğinin, ses dosyalarının gizlenmesinde başarılı sonuçlar 

elde edebileceği gösterilmiş olup, sonuçların bir kısmı örnek 

bir uygulama üzerinde grafiksel olarak açıklanmıştır.  
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Abstract— Development in computing technology for the past 
decade has also given rise to threats against the users, 
particularly in form of malware. However, manual malware 
identification effort is being overwhelmed due to the sheer 
number of malware being created every day. Most of the 
malware are not exactly created from scratch; large numbers of 
them are byproducts of particular malware family. This means 
that same or slightly modified resolution can be applied to 
counter their threat. This paper analyzes string matching 
methods for identification of same family malware. We 
investigate and compare the effectiveness of three well-known 
pattern matching algorithms, namely Jaro, Lowest Common 
Subsequence (LCS), and N-Gram.  After researching these three 
algorithms we found out thresholds of 0.79 for Jaro, 0.79 for 
LCS, and 0.54 for N-Gram showed to be effective for string 
similarity detection between malware. 

Index Terms— Jaro, Longest Common Subsequence, Malware 
Analysis, N-gram, String Similarity 

I. INTRODUCTION  
In the annals of computing history, technological advances 

have enabled advances in threats against the users. One form of 
these threats is malware. Since malware’s first creation in 
1970, there have been numerous variations of malware 
circulating around the world. The complexity and attack 
vectors of malware have also advanced along with 
advancements in technology. In recent decade, malware mainly 
targeted personal computer users but as mobile operating 
systems become increasingly common, malware target has also 
shifted toward mobile operating system users. Similarly if 
recently private company networks were the main target of 
malware, it is possible that the next malware attack may be 
aimed to cloud computing network. 

While the motivation behind malware creation varies, there 
is no doubt about its destructive nature by its exploitation of 
vulnerabilities. These vulnerabilities can be found any time, 
even on the same day the software is released [1].  

Concerns regarding apparent vulnerabilities of computer 
users, coupled with the malware capability to elude detection, 
trigger a unified effort between software companies and 
academic researchers. Together these parties work to devise 
analysis methods that will identify and help resolve these 
threats. 

Due to the significance of malware identification in 
formulating solution, we perform research on improving the 
framework of same family malware identification. This is done 
through application of string matching algorithms with 
appropriate threshold values. Specifically, we have evaluated 
the performance of well known string matching algorithms to 
identify same family malware. As reflected later in Section 4, 
we have shown that string matching algorithms can be 
employed for differentiating same family member malwares 
from distinct ones. 

The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, 
related studies in malware identification are discussed. The 
employed methodology is elaborated in Section 3. Test case 
and results are discussed in Section 4 and the paper is finalized 
with discussion and conclusion section. 

II. BACKGROUND STUDY 
According to Islam et al. [2], manual malware analysis has 

become overwhelmed due to the higher volume of malware 
being produced every day. Contrary to this; however, 
Walenstein et al. [3] found through his research that the high 
volume of malware is a byproduct or a variant of a malware 
family. Therefore further research must be done to analyze 
malware similarities and differences for identification purpose. 

Motivated by the facts presented by Walenstein [3] and 
Kendall et al [4], the method of malware identification and 
classification are categorized into two types of analysis: 
dynamic analysis and static analysis. According to [4], 
dynamic analysis is done through studying the behavior of a 
running malicious code in a controlled environment such as in 
a virtual machine. Dynamic analysis may yield immediate 
information on what the malware is doing instead of how it 
accomplishes its purpose. The authors in [4] stated that the 
static analysis performs its task by studying a malicious code 
structure and extracting assembly code without actually 
running it. Static analysis research can be slow and exhaustive, 
but the result gained is very detailed.  

This research will focus on static analysis due to the fact 
that it is safer and may provide detailed results albeit in a 
slower and more complex way.  According to [2] and [4], static 
analysis is usually done in one of these ways: Features analysis 
or contextual analysis. The authors in [2] explained that 
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features analysis conducted by analyzing bytes, binary, and 
disassembly. This type of analysis measured certain patterns in 
the malware and was exemplified by [2], [3] and Park, et.al [5]. 
Features analysis key argument is that no matter what code is 
being executed, the end result is still the same. Contextual 
analysis utilizes command string/code analysis. This method 
examines strings inside suspected malware that is represented 
in a certain programming language or an unusual Windows PE 
API calls. Islam, et. al. [2], Lee, et. al. [6], and Sulaiman, et. al. 
[7] used this type of static analysis in their research.  

The authors in [6] and [7] showed that contextual analysis 
yields more accurate results and provides better classifications. 
They further argued that by knowing which strings were used, 
it may show which programming language and windows API 
are being employed. This will be helpful in determining 
exploits and the pattern being used by the malware. The 
authors in [5] proposed that both methods of malware analysis 
have something in common: both perform difference and 
similarity analysis on the malware. The similarities helped 
detect generic signatures while the differences helped on 
improving an existing solution. Combined, features analysis 
and contextual analysis were the main methods being used in 
malware identification and classification. 

The authors in [2], performed classification of malware 
features through a combination of methods called Function 
Length Frequency (FLF) and Printable String Information 
(PSI). FLF measures the “length” of the function through the 
number of bytes of code in it, and the frequency these “length” 
occurs within a particular sample of malware. They found out 
that within the same malware family, the shape of the 
function’s “length” pattern was similar. PSI method extracted 
printable strings and analyzes of their occurrence in samples to 
form a pattern. PSI has a global list of available API calls and 
counts the occurrence to determine the pattern. The authors in 
[2], did not mention about similarity analysis being done in PSI 
but rather looked for the occurrence count. This can potentially 
be enhanced by introducing string similarity detection 
algorithm to reduce redundant occurrence count. Further the 
authors claim classification efficiency being over 98 percent. 

The authors in [3], proposed a method which analyzes 
distinctive feature comparison of information. This is opposite 
to the traditional method of looking at a particular signature. 
They employed a method to determine "n-grams" which is a 
sequence of n-characters found in succession inside 
disassembly. They also measured "n-perms" which is the same 
as n-grams except the ordering of the characters is not taken 
into account. The results were further weighted for relevance 
and applied into a vector model by calculating the result using 
standard cosine similarity formula. The lower the score, the 
less relevant the feature was. The relevant features that match a 
certain similarity threshold were then compared iteratively 
through a database where it was ranked in the order of 
similarity for further classification. 

Research by [5] featured assembly instruction sequence 
similarity analysis through byte comparison and byte order 
analysis. This method calculated the frequency of certain 
instructions that appear in sequence of cmp blocks in assembly 

instruction. This frequency was modeled into a vector and 
further calculated to compare the cmp blocks between the 
source program and target program to find the similarity. The 
formula being used to calculate the vector of similarity is the 
standard cosine formula such as being used by [3].  

The authors in [5] used the Levenshtein distance [6] to 
calculate the similarity based on the assembly instruction order. 
If there are some sections with similar frequencies of assembly 
instructions and similar order in the sequence, it is considered 
similar. The authors in [7] performed their research by 
extracting strings of malicious executable. They devised a 
method to filter these strings based on several qualifications 
such as the length of strings, and filtering out normal/common 
API calls. Once the data is filtered, they employed Jaro-
Winkler algorithm with a modified Levenshtein distance 
algorithm to determine if one malware is a member of a certain 
family through its similarities. The researchers also managed to 
show that the lower level similarity in the same family of 
malware is a possible indication of polymorphism or mutation 
in the code.  

In [8], the authors gathered a collection of API “snippets” 
extracted from binary into a readable windows PE string 
format. These snippets were a collection or sequences of 
unusual API calls. These sequences share characteristics 
between malware and the authors assumed they do not appear 
in a normal program. To support these assumptions, the 
snippets were compared to normal program to see if any of the 
bad snippets appear anywhere in the body of code from the 
extracted string. If there were no matches found within non-
malicious program then it was considered a malicious 
characteristic. These characteristics were then organized 
further for classification and identification of certain malware 
family. 

From [7] and [8] we see that [7] employs a certain kind of 
modified Jaro-Winkler algorithm, the approach that they used 
can definitely be improved through refining the filter and 
comparing the algorithm with other string similarity detection 
algorithms, while the pattern comparison in the other work, [8], 
can certainly benefit from actual use of string similarity 
algorithm to which it can potentially increase the efficiency of 
characteristics detection. 

III. METHODOLOGY 
Based on the previous study, we focused our research on 

leveraging the string similarity for the purpose of identification 
and classification of malware families. In order to do this, we 
choose three well-known algorithms for string similarity 
detection.  

A. Jaro Algorithm 
Jaro is a type of edit-distance algorithm which detects 

string similarity by counting minimum number of operations 
needed to transform one string to another [9]. The improved 
version of this algorithm, Jaro-Winkler, is relying on the 
literature results that claims most misspelling errors occur after 
the 4th character; thus, boosting the closeness degree if the 
mismatch is located later part of the word.  
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However, in case of malware, the only reason for a 
misspelling to occur is in obfuscation and when that happens 
the scrambling can take place any part of the text. Moreover, 
Jaro algorithm takes the accidental transposition of two 
adjacent letters as one of the possible ways of creating 
mistyped data and this greatly impacts the distance score of 
two misspelled words. However, this scenario rarely seen in 
malware; thus, having this measure can increase the false 
positive ratings. Therefore, we have modified the Jaro 
algorithm as follows: 

Dj = ½ * (m/[S1] + m/[S2]) 
Where S1 and S2 represent the number of characters in the 
strings respectively and m represents the total number of 
characters matching between S1 and S2. 

B. LCS Algorithm 
According to [10], LCS is a similarity detection algorithm 

which uses the concept of finding the longest subsequence 
common to all sequences in a group or series of sequences 
(often only two sequences). LCS can be a variant of edit 
distance algorithm when only insertion and deletion operations 
are allowed.  

C. N-Gram Algorithm 
According to [3], N-Gram algorithm is a string matching 

algorithm utilizing a collection of n-items from a contiguous 
sequence of strings. And n-gram of size one is referred as 
unigram, two is known as bigram, and three is a trigram. For 
string similarity matching usually a trigram is used as 
exemplified by [3] in their research. Borrowing from this 
previous research we establish our N-Gram test with tri-gram.  

Using these three algorithms, we conduct an experiment 
with several families of malwares to determine the optimum 
condition for identifying same family malware.  

IV. TEST CASE AND RESULTS 
To conduct the first experiment, four random different 

malware families were obtained, Asylum, Bagle, Welchia, and 
Brontok. Furthermore, we take randomly two or three random 
samples of malwares belonging to each family with a total of 
eleven samples, as shown in Table 1.  

TABLE I.  MALWARE SAMPLES LIST 

Malware Family Sample Name 

Asylum A1,A2,A3 

Bagle B1,B2,B3 

Welchia W1,W2 

Brontok C1,C2,C3 

For the purpose of experiment, the strings from these 
malwares are extracted and compared between same families 
and cross-compared between different malware families. 
Strings extracted from the malwares comprised of Windows 
API calls and non-Windows API calls. Non-API calls may 
contain either signature strings or patterns that can be used to 

identify malware families; however it may also contain 
meaningless strings. For our first series of tests the entire 
extracted strings are compared. Table 2 represents exact 
identical strings found in malware comparison. A series of tests 
are run to establish optimum thresholds for two strings to be 
considered near identical. The thresholds are established using 
two criteria: 1. The adjusted thresholds need to show high 
quantity of near-identical strings between same-family 
malware.  2. The adjusted threshold needs to show zero or low 
quantity of near-identical strings between two malware of 
different families. 

TABLE II.  EXACT IDENTICAL STRINGS 

Malware Comparison 
Modified 

JARO LCS NGRAM 

C1vC2 18 18 18 

C1vC3 18 18 18 

C1vA1 2 2 2 

C1vB1 1 1 1 

W1vW2 12 12 12 

W1vA1 7 7 7 

W1vB1 3 3 3 

W1vC1 2 2 2 

A1vA2 51 51 51 

A1vA3 51 51 51 

A1vB1 20 20 20 

B1vB2 21 21 21 

B1vB3 26 26 26 

Table III shows near identical strings found in malware 
comparison done with optimum thresholds of 0.79 for Jaro, 
0.79 for LCS, 0.54 for n-Gram.  

TABLE III.  NEAR IDENTICAL STRINGS 

Malware Comparison 
Modified 

JARO LCS NGRAM 

C1vC2 5 3 0 

C1vC3 0 0 0 

C1vA1 0 0 0 

C1vB1 0 0 0 

W1vW2 5 4 1 

W1vA1 1 1 1 

W1vB1 4 4 2 

W1vC1 0 0 0 

A1vA2 14 14 1 

A1vA3 15 12 3 

A1vB1 10 9 2 

B1vB2 10 9 4 

B1vB3 11 8 3 
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The result from the test also shows that any single string 
may have both identical and near identical results when 
compared. For example the string “lstrcpyA” from sample A1 
has an identical match in sample A2 and a near identical match 
with the string “lstrcmpA” in the same malware sample.  

In Figure 1, the same GET script appears on both sample 
A1 and A2, which is a very distinguishing similarity between 
the two. This line clearly indicates they belong to the same 
malware family. 

 
Fig. 1 Identical Non-API Call from Sample A1 vs Sample A2 

The conclusion derived from the comparison between full 
extracted strings shows Windows API calls can theoretically be 
used as a malware family identifying pattern as exemplified by 
[8], however, the test also shows Windows API calls might be 
just common program initializer that can occur on any kind of 
application. Non-API calls on the other hand clearly signify a 
pattern or may contain identifier. 

To further gain focused result, another series of tests are 
done with the Windows API excluded from the string extracts. 
After removing the Windows API strings, the numbers of exact 
identical strings shows are shown in Table IV. This Windows 
API filtering resulted in a simplified and faster detection for 
malware differentiation. 

TABLE IV.   FILTERED IDENTICAL STRINGS 

Malware Comparison 
Modified 

JARO LCS NGRAM 

C1vC2 15 15 15 

C1vC3 0 0 0 

C1vA1 0 0 0 

C1vB1 0 0 0 

W1vW2 2 2 2 

W1vA1 0 0 0 

W1vB1 0 0 0 

W1vC1 0 0 0 

A1vA2 2 2 2 

A1vA3 0 0 0 

A1vB1 0 0 0 

B1vB2 0 0 0 
B1vB3 0 0 0 

 
The test impact is visible on the quantity of near -identical 

strings detection, it reduce the amount of near identical 
detection by almost 40 percent as shown on Table V.   

Removal of Windows API calls will speed up signature 
analysis, reduce false positives, and may potentially reduce the 

time needed for malware family classification when used in 
large batches of files. 

Both tests show evidence that the appearance of 
meaningless strings is not a coincidence and may act as 
potential differentiating malware signature if, and only if: 
1. The meaningless strings show as exact identical match. 
2. It appears consistently over a significant population of a 
malware family. 

TABLE V.        FILTERED NEAR IDENTICAL STRINGS 

Malware Comparison 
Modified 

JARO  LCS NGRAM 

C1vC2 5 3 0 

C1vC3 4 7 2 

C1vA1 0 0 0 

C1vB1 0 0 0 

W1vW2 5 4 1 

W1vA1 0 0 0 

W1vB1 0 0 0 

W1vC1 0 0 0 

A1vA2 10 10 1 

A1vA3 4 5 2 

A1vB1 0 0 0 

B1vsB2 7 7 3 

B1vB3 6 5 3 
 

Furthermore to support this argument, D. Plohman [11] 
showed that a string that seems meaningless might be a code 
reference in assembly, only that these codes are obfuscated. 

As a final test, we have randomly selected forty six 
malware samples from twenty different malware families, and 
executed the algorithms to test the performance. Specifically, 
the results from the comparisons are being used to calculate 
sensitivity, specificity, precision, and accuracy of the 
algorithms. 

Sensitivity is a proportion of true positives [12] that are 
correctly identified by the malware comparison test. Specificity 
is a proportion of true negatives that are correctly identified by 
the comparison test [12]. Precision measures the relevancy of a 
data through fractional portion of true positive from the 
combination of true positives and false positives [13]. As 
shown in Table II, modified Jaro algorithm has higher 
precision rates than the LCS and N-Gram. 

TABLE VI.  PERFORMANCE RESULTS 

Algorithm Specificity Sensitivity Precision 
Original Jaro 91.98% 60.83% 31.64% 
Modified Jaro 95.19% 65% 38.62% 

LCS 94.15% 55% 32.47% 
N-Gram 97.36% 40% 28.53% 

 
The last parameter we measure is the algorithms’ accuracy, 

which is defined by the level of correct detection compared to 
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the combined result of the test [13]. Average accuracy of 
91.2% is counted for the original Jaro, 94.56% for modified 
Jaro, 93.33% for LCS, and 95.89% for N-Gram. 

We found out one factor affecting the decision when 
considering two malwares as same family members. The 
numbers of near identicals need to be greater than 4 for Jaro, 
LCS, and N-Gram to achieve high specificity and precision 
values. One near identical often not enough as an adjustment 
for classification decision. This will yield to a large number of 
false positives.  

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK 
Jaro, LCS, and N-Gram algorithms can be potentially used 

for string similarity detection which in turn can be used to 
differentiate a malware from another. With fine-tuned 
thresholds, the potential can be boosted further to provide a 
considerable degree of malware detection.  

Strings that belong to non-API calls category seems more 
likely to act as a pattern or a malware signature identifier, thus 
it is important to consider removing Windows API calls to 
reduce false positives and enhance analysis speed.   

Potential future work can be directed in determining which 
Windows API can be classified as uncommon when found in a 
file. Instead of filtering Windows API completely, we can 
include a small set of uncommon Windows API which does 
not appear in normal clean executables or files.  This may 
further aid the effort for malware family classification.  

Another potential work would be creation of new string 
similarity detection algorithm to improve the efficiency of 
these three algorithms. 
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Özet—Usulüne uygun toplanmış ve analize tabi tutulmuş deliller, 
suçun aydınlatılmasında soruşturma makamı için temel istihbarat 
kaynağıdır. Delilin incelenmesi aşamasında kullanılan bilimsel 
teknikler, doğru yer ve zamanda kullanıldığında doğruluğu 
yüksek bilgi sağlayan temel kaynaklar arasında yer almaktadır. 
Elektronik deliller günümüzde kolluk kuvvetlerinin en fazla 
rastladığı deliller arasında bulunmaktadır. Elektronik delilleri; 
kolaylıkla değiştirilebileceği, manipüle edilebileceği hatta fazla iz 
bırakmadan silinebileceği ve yoktan var edilebileceği gerçekleri 
karşısında, sayısal delillerin; toplanmasının, derlenmesinin, 
nakledilmesinin ve analiz edilmesinin önemi bugün daha iyi 
anlaşılmaktadır. Delili toplayan veya muhafaza altına alan 
birimler delil bütünlüğünün korunarak ceza adalet sistemine 
hukuki delil olarak girdi yapılmasından sorumludur. Bilgisayar, 
bilgisayar kütükleri ve programlarında arama ve el koyma işlemi 
CMK.’nın 134. maddesi ile Adlî ve Önleme Aramaları 
Yönetmeliği’nin 17. maddesinde yer alan muğlâk ifadeler, 
elektronik delillerin tespiti ve toplanması aşamasında art niyetli 
kullanılmasına fırsat sağlamaktadır. Elektronik delillerin nasıl 
kopyalandığından(imaj oluşturma) ziyade, bütünlüğünü 
sağlayacak donanım ve yazılımların kullanılması ön plana 
çıkmaktadır. Günümüzde adli kopyalama işlemlerinde yüksek 
maliyetli adli kopyalama donanımlarının yanında açık kaynak 
adli kopyalama yazılımları da kullanılmaktadır. Çalışmamızda 
açık kaynak uygulamaların, adli kopyalamada güvenirliği konusu 
ele alınmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler— Elektronik Delil, Adli Kopya (imaj), CMK 
134, Açık Kaynak Uygulamaları, Delilin Toplanması, Bilgisayar 
Adli İncelemesi, Yazma Koruma 
 
Abstract—Duly collected and subjected to analysis according 
evidence is basic intelligence source for the investigating 
authorities to the elucidation of the crime. Scientific techniques 
used in examining the evidence, the accuracy when used in the 
right place and time, are among the main sources providing high 
information. Electronic evidence today found that most of the 
police force are among the evidence. Easy to replace the 
electronic evidence, can be manipulated, even in the face of more 
than a trace of can be deleted and the truth may be out of 
nothing, the collection of digital evidence, the compilation, the 
importance of transport for and analyzing is better understood 
today. Collecting evidence or maintained under field units while 
maintaining the integrity of the criminal justice system that is 
responsible for making entries as legal evidence. Computers, 
computer files and programs on the search confiscation cmk's 
Article 134 of the Judicial and Prevention Searches Regulation 
17. Located vague in substance, increase leads to malicious use of 
the stage and collect detection of electronic evidence. Copied 
rather than how to ensure the integrity of electronic evidence and 
 
 

forensic copies of the same party hardware and software ( image ) 
can be used in the creation. Today, besides the high cost forensic  
duplication equipment for these processes are also used open 
source software legal copy. In this study, we handled the integrity 
and trustworthiness of open source acquisition tools. 
 

Keywords—Electronic Evidence, Forensic  images, CMK 134, 
Open Source Applications, Evidence Collection, Computer 
Forensics, Write Protection. 

I. GİRİŞ 

Sanayi toplumunda kullanılan insan ve makine gücünün 
yerini, bilgi toplumunda düşünce ve akıl gücünün alması ile 
toplumların kullanımında olan vasıtalar dönüşüme uğramıştır. 
90’lı yılların başından itibaren ülkemizde kullanılmaya 
başlayan bilgisayar ve bilişim sistemleri zaman içerisinde hızlı 
bir artış göstermiştir. Suçluların hızlı değişimin yaşandığı 
teknoloji dünyasına ayak uydurmakta gösterdiği başarı devlet 
bünyesinde karşılığını bulamamıştır. Hayatımızın bir parçası 
olan elektronik cihaz ve veri depolama aygıtlarının, bir suça 
tanık olması, ipucu veya kanıtlar barındırması günümüzde 
sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu durum suçun 
aydınlatılmasında elektronik delillerin önemini her geçen gün 
artırmaktadır[1]. Toplumda bilişim suçları, bilgisayar suçları 
olarak da bilinmektedir. Bilgisayar teriminden: “Programlara 
ve verilen komutlara göre işlem yapan, otomatik olarak 
çalışan, sıralı işlem yapan, verileri depolama, işleme tabi 
tutma, tasnif ve terkip etme, iletme özelliklerine sahip olan, 
elektronik ya da manyetik akımlarla çalışan, mantıklı sonuçlar 
üreten, programlanabilen, genel amaçlı kullanılabilme 
özelliklerine sahip elektronik cihazlar”[2] anlaşılmaktadır. 
Aslında bilgisayar bilişimin bir unsuru olup, bilişim 
faaliyetinin gerçekleşmesinde önemli bir etken cihazdır.  

 
Günümüzde olay yerinde klasik suç delillerinden farklı 

olarak elektronik delillere sıkça rastlanmaktadır. Delil ihtiva 
etmesi muhtemel bilgisayar sistemleri üzerindeki incelemeler, 
sistemin veri depolama birimlerinin yazma korumalı bir 
ortamda ve dijital imzalı doğrulaması yapılmış olarak birebir 
alınmış kopyaları üzerinde gerçekleştirilmelidir[3]. CMK’nın 
134. Maddesinde: “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, 
başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı 
bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde  
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arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline 
getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.” ifadesi yer 
almaktadır. Söz konusu kopyaya “adli kopya” veya “imaj” adı 
verilmektedir.  

Günümüzde bu kopyalama (imaj alma) işlemleri çeşitli 
donanım veya yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 
Adli kopyaların teknik incelemesi ardından hazırlanan teknik 
inceleme raporunun sorgulanması Anglo-Sakson ve Kıta 
Avrupası hukuk sistemlerinde, 30 yıllık bir geçmişe sahiptir. 
1980’lerin ortasından başlayıp 1990’lardan itibaren ABD’de 
“uzman görüşünün” rutin bir süreç dâhilinde delil olarak kabul 
edilmesi bilim adamları tarafından yüksek sesle tartışılmaya 
başlanmıştır [4]. 

 
Son dönemlerde, klasik sistemde tarafların inisiyatifine 

bırakılmış olan bilirkişi raporu hazırlanması konusu 
mahkemelerin yetkisi içine alınması eğilimi 
gözlenmektedir[5]. Kıta Avrupası’ndaki mahkemeler resmi 
olarak görevlendirilmiş bilirkişinin ulaştığı sonuçları kabul 
edebilir ya da etmeyebilirler[6]. ABD Yüksek Mahkemesinin 
"Daubert v.  Merrell Dow İlaç A.Ş." hakkındaki davada 
bilirkişi ifadesini bilimsellikten uzak olarak ifade etmesi [7] 
sonucundaki süreçte, bilimsel delil hakkındaki düşünce: 
“Teknik verilerle ulaşılan sonuçların genel kabul edilebilir 
olmasından ziyade her koşul altında aynı sonucu vermesi” 
yönünde değiştiği görülmüştür [8]. 

II. ELEKTRONİK DELİLLERİN KOPYALANMASI 

A. Adli Kopya ve Hash Değeri 

Olay yerinden elde edilen bir nesnenin delil olarak kabul 
edilebilmesi için bütünlüğünün korunmuş olması 
gerekmektedir. CMK Md. 217/2 fıkrasında “yüklenen suç, 
hukuka uygun elde edilmiş her türlü delille ispat edilir” hükmü 
ile hukuka uygun elde edilen her türlü delilin suçu 
aydınlatmada kullanılabileceği vurgulanarak, kabul edilme 
şartı hukuka uygun elde edilmesine bağlanmıştır. Yine CMK 
206. maddesi, kanuna aykırı olarak elde edilen delillerin red 
edileceği hükmünü içerir. Elektronik delilin geçerli 
sayılabilmesi için kanuna uygun elde edilmiş olması 
gerekmektedir. Elektronik delillerin (E-delil), elde edilmesine 
yönelik hususlar CMK’nın 134. Maddesi ile Adlî ve Önleme 
Aramaları Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde “Bilgisayar, 
bilgisayar kütükleri ve programlarında arama el koyma” 
başlığı ile düzenlenmiştir.  

 
CMK’nın 134/2’nci fıkrasında; “Bilgisayar, bilgisayar 

programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin 
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş 
bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve 
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el 
konulabilir.” ifadesi yer almaktadır. 134/3’üncü fıkrasında; 
“Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi 

sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.” 
ifadesine yer verilmektedir. 134/5’inci fıkrasında ise 
“Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, 
sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası 
alınabilir.” Şeklinde ifade edilmektedir. E-Delillere “Hangi 
hallerde el konulacağı ve kopyalanmasına” yönelik hususlar bu 
şekilde açıklanmıştır.  

 
CMK’nın 134. Maddesi ile Adlî ve Önleme Aramaları 

Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde ayrıntılı olarak 
tanımlanmamış olsa da e-delillerin toplanmasında, klasik 
delillerin toplanması sürecinde olduğu gibi “delilin usulüne 
uygun toplanması” yani “değiştirilmeksizin (bütünlüğü 
korunarak) ceza adalet sistemine girdi yapılması” gerekir. Öte 
yandan hukuk sistemine, dolayısıyla da hukuk kurallarına 
aykırı biçimde elde edilmiş delil olarak tanımlanabilecektir. 
Gerek mahkeme kararlarında gerekse de öğretide çok doğru 
biçimde dile getirilen “hukuka aykırılık” kavramı “yasaya 
aykırılıktan” daha geniş bir anlama sahiptir[9]. “Hukuka 
aykırılık” en başta milli hukuk sistemimiz içinde yürürlükteki 
tüm hukuk kurallarına aykırılık anlamına gelir. Bu çerçevede; 
anayasaya, usulüne uygun olarak kabul edilmiş uluslararası 
sözleşmelere, kanunlara, kanun hükmünde kararnamelere, 
tüzüklere, yönetmeliklere, içtihadı birleştirme kararlarına ve 
teamül hukukuna aykırı uygulamaların tümü “hukuka 
aykırılık” kavramı içinde yer alır[10]. Hukuka aykırı olarak 
elde edilmiş delilin akıbeti konusunda da tartışmalar olmakla 
birlikte, söz konusu e-delil “usulsüz ulaşılan delil” ya da 
“hukuka aykırı delil” olacağından dolayı kolayca 
reddedilebilecektir[11].  

 
Söz konusu bilgiler ışığında, elektronik delillerin 

toplanmasında veya elde edilmesinde önemli olan husus 
kopyalama yapan yazılım/donanımın çıktısının, kopyası alınan 
veri depolama aygıtının birebir aynısı olması ve değiştirilmesi 
durumunda bunun tespit edilebilmesidir.  

 
Günümüzde doğrulama işlemi Hash (Sayısal Doğrulama 

Değeri) değeri kullanılarak yapılmaktadır.  Bu sayısal 
doğrulama değeri tek yönlü bir algoritmik fonksiyondur. Tek 
yönlü olma özelliği sayesinde bu değerden geriye dönülerek, 
doğrulama değeri hesaplanan veri parçasına ulaşılması 
hesaplama zamanı açısından pratikte mümkün olmamaktadır. 
Sayısal doğrulama değerinin kullanım alanlarından birisi de 
orijinal veri ile o verinin adli kopyasının birbirleri ile aynı olup 
olmadığını karşılaştırmaktır [12]. Günümüzde kullanılmakta 
olan tek yönlü sayısal doğrulama değerleri: Snefru, N-Hash, 
Snefru, N-Hash, MD4, MD5, M2, SHA ve diğerleridir [13]. 

 
 Elektronik delilin bütünlüğünün korunmasına ilişkin 

kontrol verisi sayısal doğrulama değeri olup, kopyalamanın 
yazılım veya donanım kullanılarak gerçekleştirilmesinin hiçbir 
önemi yoktur. Sadece kopyalama işlemini yapan yazılım veya 
donanımın veriyi değiştirmeksizin kopyalaması istenmektedir. 
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B. Adli Kopyalama Yöntemleri 

Bilgisayar veya bilgisayarı kütüklerinin kopyalanması 
işleminde donanımsal ve yazılımsal teknikler kullanılmaktadır. 
Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, hukuka uygun delil 
olması için e-delilin bütünlüğünün bozulmamış olması 
gerekmektedir. E-delilin bütünlüğün korunarak 
kopyalanmasında, kopyalamayı gerçekleştiren yazılım ya da 
donanımdan; Herhangi bir müdahale olmaksızın (e-delil 
içerisine veri girişi veya çıkışı,  I/O) işlemin gerçekleşmesi 
veya işlemin ardından sayısal doğrulama değerinin üretmesi 
gibi ihtiyaçları karşılaması beklenmektedir.  

 
1. Donanımsal Kopya Alma 

Adli kopya alma işlemi için özel olarak geliştirilmiş cihazlar 
kullanılarak kopya alma işlemidir. Söz konusu cihazların bir 
girişine delil diski diğer girişine de kopyanın içine alınacağı 
disk bağlanarak işlem gerçekleştirilir. Burada delil diskinin 
bağlı olduğu girişin yazma korumalı olması sebebi ile delil 
bütünlüğünün bozulması ihtimali söz konusu değildir. İşlem 
sonucunda sayısal doğrulama değeri üretilir (Şekil-1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Adli Kopyalama Cihazları 

 
2. Yazılımsal Kopya Alma 

Donanımsal imaj almada kullanılan cihazların maliyetlerinin 
yüksek olması kolluk kuvvetlerini ücretsiz ve güvenilir 
alternatifler aramaya itmiş olup bu kapsamda kullanılan 
yazılımsal imaj alma tekniklerini iki başlık altında 
toplayabiliriz. 

a.   Çalıştırılabilir CD’ler  Vasıtasıyla; 
İnternet üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilen ve delil 

bilgisayarına takılarak, CD üzerinde yüklü olan işletim 
sisteminin çalıştırılması ve delil disklerinin yerlerinden 
sökülmeksizin adli kopyalarının alınması işlemidir. 
Donanımsal kopya almaya oranla daha fazla eğitim 
gerektirmektedir. İşlem sonucunda Sayısal Doğrulama Değeri 
üretilir. En çok kullanılan adli inceleme amaçlı hazırlanmış 
çalıştırılabilir CD’ler; FCCU Gnu/Linux Boot CD, Helix Boot 
CD, Caine Boot CD, Backtrack Boot CD vb. 

b.   Adli İnceleme Yazılımları Kullanılarak; 
Adli incelemede kullanılan programların hemen hemen 

hepsinin adli kopya alma bölümü bulunmakta olup delil diski 
programın çalıştığı bilgisayara yazılımsal veya donanımsal 

yazma korumalı olarak bağlanması suretiyle kopyanın alınması 
işlemidir. Bu işlem sonucunda da sayısal doğrulama değeri 
üretilir. 

 
 

TABLO I.  ADLI KOPYALAMA YÖNTEMI KARŞILAŞTIRILMASI 

 
 
 
Söz konusu teknikler karşılaştırıldığında, yazılımsal 

tekniklerin bir kısmında yazma koruma özelliği bulunmasına 
rağmen bir bölümünde bu özelliğin mevcut olmadığı 
görülmektedir. Her iki yöntem sonucunda da sayısal 
doğrulama değeri üretildiği görülmüştür.(Tablo-I) 

 
Delilin bozulmasını engellemek için depolama birimlerinin 

kopya alacak donanım veya yazılımın çalıştığı bilgisayara 
yazma korumalı olarak bağlanması gerekir. Yazma koruma 
donanımları, adli kopyalama cihazı veya işletim sisteminden 
herhangi bir komutun diske gitmesini engellemek üzere 
tasarlanmıştır[14]. 

 
Söz konusu cihaz veya yazılımlar sayesinde, kopyalama 

yapan donanım veya yazılımdan, delil depolama birimine veri 
transferi önlenmiş olur. Yazılımsal yöntemlerle kopyalamanın, 
ilave yazma koruma ihtiyacı eksikliğini gidermek için ilave 
yazma koruma cihazları kullanılmaktadır (Şekil-2). 
 

 
 
Şekil 2. Yazma Koruma Cihazları 

 
Uygun yazma koruma cihazları ile koruma altına alınmış 

delillerin kopyalanması için kullanılacak donanım veya 
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yazılım işlevsel olarak aynıdır. Aralarındaki fark; hız, 
raporlama, kopya format gibi adli mercilerin, şüpheli ya da 
sanığın ihtiyacı olmayan ayrıntılardan ibarettir. Kaldı ki söz 
konusu verilerden hız durumsal farklılıklar gösterebilmektedir. 
Yani her seferinde aynı hız olmama ihtimali mevcuttur. Intel 
Core i5 işlemci, 1.80GHz hız ve 4.00 GB RAM sahip 
bilgisayar kullanılarak, 2 GB (1.928Mb) kapasiteli flash 
diskin, farklı kopyalama teknikleri ve donanımlar kullanılarak 
adli kopyalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kopyalama işlemi 
sırasında özel bir yazma koruma donanımı kullanılmamıştır. 
Kopyalama işleminde; 

 
 Açık kaynak kodlu Caine GNU/Linux  işletim 

sisteminde çalışan GuyMaker ve Linux DD açık kaynak kodlu 
kopyalama yazılımları,  

 TD-3 donanımsal kopyalama cihazı, 
 Adli bilişim yazılımları (X-Ways, EnCase, FTK) 

üzerinden kopyalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan kopyalama neticesinde ulaşılan sonuçlar “TABLO II” 
de sunulmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üç farklı adli kopyalama tekniği kullanılarak alınan birebir 

kopyaların MD5 sayısal doğrulama değerinin aynı olduğu 
görülmüştür. Yapılan uygulama ile sayısal doğrulama 
değerinin, kullanılan yazılım veya donanıma göre değişiklik 
göstermeyeceği görülmüştür.  

III. SONUÇ 

Ceza adalet sisteminin sağlıklı işlemesinde ihtiyaç duyulan 
güvenilir veya kabul edilebilir delil, değiştirilmemiş ve el 
koyulduğundaki hali ile birebir aynı olmalıdır. E-delillerin 
kopyalanmasında, uygulamayı gerçekleştirenin (kolluk, 
bilirkişi, vb.) delilin “ayna görüntüsünü”[16] aktarabilmesi 
gerekmektedir.  Elektronik delillere ilk müdahale kritik 
önemde olup, elektronik delillerin yok olmasına veya 
değişmesine neden olabilecek riskler ile doludur. Çalışan 
sistemin kapatılmaması, kapalı sistemin açılmaması şeklinde 
basite indirgenemeyeceği düşünülen ilk müdahale uzman 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yazma koruma 
donanımlarının ilk amacı, sabit disk üzerindeki tüm veriye 
erişim imkânı verirken, kullanıcının alanında her hangi bir 
değişikliği engellemektir.[17] Tüm verinin okunmasına imkân 
verirken, disk üzerine yazmaya engel olmaktır.  

Adli kopyalama cihazları ile kopyalama yapılırken, ayrı bir 
yazma koruma ünitesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Söz konusu 
cihazlara bağlanan delil diskleri bu cihazlar içerisinde yer alan 
özellikler sayesinde yazma korumalı olarak bağlanmaktadır. 
Kopyalamanın yazılımsal olarak gerçekleştirilmesi 
durumunda, farklı bir yazma koruma yazılım ya da 
donanımının kullanılması gerekmektedir. Adli kopya alma 
yazılımlarının bir kısmı beraberinde yazma koruma özelliği 
bulundurmaktadır. Fakat bu özelliğin aktife edilerek, delil 
diskinin bütünlüğünü korunması bilişim uzmanının 
yeterliliğine bağlıdır. Delillerin kopyalanması işleminin yazma 
korumalı olarak gerçekleştirilmiş ve işlem sonucunda Hash 
değerinin üretilmiş olması taraflar veya adli makamlar için en 
sağlıklı dayanaklardır.  

Mevzuatlarımızda e-delillere ilk müdahaleden raporlama 
aşamasına kadar geçen sürede yapılması gerekenlere yönelik 
düzenlemelere ihtiyaç olup e-delillerin elde edilmesi 
aşamasında uyulması gerekli hususların bu düzenlemelerin 
başında geldiği değerlendirilmektedir. İlk planda ele alınması 
gerektiği değerlendirilenler;  

 E-delillerin elde edilmesi aşamasında kullanılacak 
yazılım ve donanım uygulayıcıların inisiyatifine 
bırakılmayacak kadar hayati öneme sahip olup kullanılacak 
donanım ya da yazılımın güvenirliğinin ve kabul 
edilebilirliğine yönelik test ve denemelerin ülkemizde de tek 
elden yapılmasına ihtiyaç vardır. ABD’de söz konusu testler 
Standartlar Enstitüsü’nde (NIST) e-deliller bölümü tarafından 
yapılmakta olup ülkemizde de buna benzer yapılanmalara 
gidilmelidir. 

 Ülkemizde de ceza adalet sisteminin aktörleri 
tarafından, uygulayıcıların kullanabileceği kabul edilebilirlik 
testinden geçirilmiş adli kopyalama yazılım veya 
donanımlarının üretilmesine ihtiyaç olup söz konusu yazılım 
veya donanım ülkemiz kolluk kuvvetlerinin bu konudaki 
dışarıya bağımlılığı azaltacağı değerlendirilmektedir. 

 Delillere ilk müdahaleden raporun teslimine kadar 
geçen sürede yapılması gerekenlerin ayrıntılı olarak 
düzenlendiği delil elde etme ve raporlama süreci (delil zinciri) 
oluşturularak ülkemiz mevzuatlarına eklenmeli, e-delillerin 
kabul edilebilirliği söz konusu sürecin doğru ve eksiksiz 
işletilmesine bağlanmalıdır.  

 
E-delillerin olduğu bir davada, şüpheli veya sanık 

kopyalamada değişim olmadığına emin olmak isterken, hâkim 
veya savcı da delilin usulüne uygun toplandığına emin olmak 
ister. Delil toplama sürecinin oluşturularak, bu süreç içerisinde 
kullanılacak yazılım ve donanımın test edilmiş olması söz 
konusu kuşkuları en aza indirecektir. 
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Abstract—Access rights control is the one of the painful 

activities within the information security topic. The activities 

access rights control has very high cost on time and effort. 

Because access rights controls can not be done cost effectively, 

especially on complicated database systems, this activity can be 

omitted or can not be done as proper as it should be. In this 

paper we propose a method that access rights are adaptively and 

automaticly defined by system. We anticipate and observe that, 

by keeping transaction based rights usage information, access 

rights control process will be much more cost effective and 

qualified. 

Keywords — Database, access authorization, authority control, 

entitlement management 

Özet— Erişim yetkilerinin gözden geçirilmesi konusu bilgi 

güvenliği başlığı altındaki zahmetli çalışmalardandır. Bu konuda 

yapılan çalışmalar kurumlar içerisinde zaman ve iş gücü maliyeti 

yüksek çalışmalardır. Özellikle karmaşık veri tabanı yapıları 

içerisinde erişim yetkilerinin gözden geçirilmesi her zaman 

maliyet etkin bir şekilde yapılamadığından ihmal edilebilmekte 

veya yeterince nitelikli biçimde gerçekleştirilmemektedir. 

Çalışmamızda, erişim yetkilerinin adaptive bir biçimde sistem 

tarafından otomatik olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Hareket 

(transaction) tabanlı yetki kullanım bilgilerinin tutulması 

yöntemi ile erişim yetkilerinin gözden geçirilmesi sürecinin daha 

nitelikli ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirileceği öngörülmekte 

ve buna ilişkin gözlemsel tespitler yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler — Veri tabanı, erişim yetkisi, yetki 

denetimi, yetki yönetimi 

I.  GİRİŞ 

Günümüzde sistem güvenliği çok katmanlı bir güvenlik 

anlayışını yansıtmaktadır. Bu anlayış verinin iletildiği bütün 

katmanlarda, kullanıcı ara yüzünden, iş mantığı uygulamasına 

ve verinin saklanma ortamına kadar, güvenlik 

gereksinimlerinin yerine getirilmesini gerektirmektedir [7,8]. 

Dolayısı ile verilerin saklandığı yer olan veri tabanı içerisinde 

verilerin güvenli olarak saklanması hassas bir konudur. Bir 

sistemin güvenliğinin sağlanmasında ana kontrolleri şu şekilde 

sıralayabiliriz[1,2] ;  

 Erişim kontrolü (access control): Veriye yetkisiz erişimin 

engellenmesini sağlayan kontrol. 

 Şifreleme (encryption): Hassas veya kritik verinin şifre 

kullanılarak değiştirilmesini, saklanmasını ve şifreli 

olarak iletimini sağlayan kontrol. 

 Çıkarım kontrolü (inference control): Veri tabanına erişim 

hakkı olan ancak hassas bilgiye erişim yetkisi olmayan 

kullanıcının hassas veriyi veya bilgiyi dolaylı yollardan 

elde etmesinin engellenmesi kontrolüdür [5]. 
 Akış kontrolü(flow control): Veri veya bilginin yetkisiz 

kişilere ulaştırılma kanallarının kapatılması kontrolüdür  
 

Ülkemizde özellikle bankacılık ve telekomünikasyon 
sektöründe bilginin güvenliğinin sağlanması, yasalar ile 
teminat altına alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu sektörlerde, 
gerek devlet kuruluşları tarafından (BDDK, SPK, TİB, BTK) 
gerekse, özel sektör, bağımsız denetçi kuruluşları tarafından 
denetimler gerçekleştirilmektedir. Güvenlik konusunda yapılan 
denetimlerde kullanıcıların erişim yetkilerinin düzenli olarak 
gözden geçirilmesi önemli bir başlıktır. [3,6] 

Bu çalışmada temel hedef, çok kullanıcılı bir sistemde, 

organizasyon şeması içerisinde var olan rollere uygun olarak 

yönetimce standart olarak atanmış erişim yetkilerinin kimi 

kullanıcılarca kullanılmadığı ortamlardır. Önerilen yöntem ile 

kullanıcı yetkilerinin adaptive bir şekilde sistem tarafından 

otomatik olarak olması gereken seviyeye taşınması 

sağlanacaktır. Aynı organizasyon içerisinde çok sayıda ve 

değişik kullanıcıların kullandığı büyük birleşik veri 

tabanlarının yönetiminde, bu yöntem çok daha önemli 

olacaktır. Kurumsal veri tabanı yönetim sistemlerinde çok 

sayıda kullanıcının, kullanıcı rollerinin bulunması vb. nedenler 

ile yeni bir kullanıcı tanımlandığında, her zaman en az yetki 

prensibine (principle of least privilege) uygun şekilde 

tanımlamalar yapılamayabilmektedir. Yapılan çalışmada, 

yukarıda anılan kontroller ve bahsedilen denetleyici, 

düzenleyici kuruluşların denetimlerine uyumlu olma amacı ile, 

verilen yetkilerin kullanılıp kullanılmadığını tespit ederek 

erişim yetkilerinin adaptive bir şekilde olması gereken seviyeye 

indirilmesi amaçlanmıştır. 

II. VERİ TABANI ERİŞİM KONTROLÜ  

Veri tabanı güvenliğinin sağlanması aşağıdaki başlıklar altında 

incelenebilir; 
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 Veriye Erişim ile ilgili etik konular, bu konu  gizliliğin 

ötesinde mahremiyetin sağlanması altında 

incelenebilmektedir, 

 Yasa koyucu veya kurum tarafından uygulanan, kanun, 

politika, prosedür vb. 

 Sistem ile ilgili güvenlik kontrolleri; Örnek olarak 

donanım seviyesinde, işletim sistemi seviyesinde veya veri 

tabanı yönetim sistemi seviyesinde belirlenecek güvenlik 

kontrolleri, 

 Organizasyon tarafından tanımlanması gereken veri 

gizlilik seviyeleri; Örnek olarak tasnif dışı, gizli, çok gizli 

vb.  

 

Bilgi güvenliği alanında, erişim kontrolü kullanıcıların 

kaynaklar ile etkileşimini yönetir. Erişim kontrolü kapsamında 

kullanıcıların belirli kaynaklarla eşleşmesi alındığında, söz 

konusu kullanıcıların tanımlandığı ve kimlik doğrulamasının 

yapıldığı var sayılır. 
Erişim kontrol modellerinden Discretionary Access 

Control (DAC), Mandatory Access Control (MAC) ve Role 
Based Access Control (RBAC) genel kabul görmüş olan üç 
erişim kontrol modelidir. Bunlardan  

 DAC: Veriye erişimin veri sahibi tarafından kullanıcılara 

belirlenen yetkiler ve politikalar çerçevesinde 

gerçekleştiği, 

 MAC: hem veri hem de kullanıcıların güvenlik 

seviyelerine göre sınıflandırıldığı ve verilere erişimin buna 

uygun olarak kurumsal güvenlik politikaları çerçevesinde 

gerçekleştiği, 

 RBAC: veriye erişim yetkilerinin organizasyondaki 

tanımlı olan roller çerçevesinde gerçekleştiği 
modellerdir [1, 9]. 

Bu kontrollerden erişim yetkilendirmesi başlığı altında, 

sistem içerisinde yer alan verilerin gizlilik sınıflarına göre;  

 Hangi veriye   (Ne) 

 Hangi kullanıcıların  (Kim) 

 Hangi yetkiler ile  (Nasıl) 

 Ne kadar süre ile   (Süre) 

 

erişeceği konuları yer alır. Bu konular özellikle büyük 

miktarda ve farklı kaynaklardan gelen veriyi işleyen 

organizasyonların veri tabanı yönetim sistemlerinde daha 

karmaşık bir hal almaktadır. Söz konusu karmaşıklık 

içerisinde kurumların veri tabanı yönetim sistemleri 

incelendiğinde her bir veri tabanı objesine erişim yetkisinin 

hangi seviyede olması gerektiğinin kontrolünün tek tek gözden 

geçirilmesi çok zor olduğu ve verilen yetkilerin tamamının 

kullanılmadığı görülmektedir. 
 Ayrıca bilgi güvenliği yönetim sisteminde uluslararası bir 
standart olan ISO IEC 27001 standardı da erişim kontrollerinde 
erişim yetkilerinin düzenli olarak gözden geçirilmesine ilişkin 
kontroller yer almaktadır[6] . 

III. YETKİ YÖNETİMİ  

Güvenlik bakış açısı ile veri tabanında yer alan verilere 

erişebilmesi için kullanıcılara veya uygulamalara işini 

yapabilecek en az yetki prensibine (principle of least 

privilege) uygun olarak erişim tanımlanmalıdır. Bu prensibe 

göre kullanıcılar veya uygulamalar işlerini yapabilecekleri en 

düşük yetki seviyelerinde çalışmaları gerekmektedir. Bir veri 

tabanı yönetim sistemi içerisinde hangi verilerin şifreleneceği, 

hangi kullanıcıların hangi verilere hangi yetkiler ile ne sürede 

erişeceği konusu en mükemmel şekilde tasarlansa bile, 

muhtemelen yaşayan sistem içerisinde yeni oluşturulacak 

verilerin ve kullanıcıların bahsedilen konulardaki seviyeleri iş 

yaşantısının yoğun temposu içerisinde her zaman yeterince 

doğru tespit edilmemektedir. 
Somut olarak güvenlik denetimlerinde ve çalışmalarında 

kullanıcıların erişim izinlerinin gözden geçirilmesi önemli ve 
zahmetli bir konudur. Birçok ticari veri tabanı yönetim sistemi 
içerisinde kullanıcıların erişimlerinin yukarıda bahsedilen 
kapsamda gözden geçirilmesini sağlayacak bir modül 
bulunmamaktadır. Bu makalede önerilen yöntem ile erişim 
yetkilerinin denetlenmesi ve kullanıcıların doğru yetki 
seviyelerine atanması süreci daha zahmetsiz olarak 
gerçekleştirilecektir. 

A. Önerilen Yöntem   

Veri tabanı yönetim sistemi içerisinde 

hareketlere(transactions) ilişkin birçok detaylı kayıtlar yer 

almaktadır. Söz konusu detaylı kayıtlar veri tabanlarında 

özellikle felaket kurtarma işlemlerinde hayati öneme sahiptir.  

 Bir kullanıcıya bir objeye herhangi bir yetki verilmesi konusu 

da bir harekettir.  

 

Önermiş olduğumuz yöntemin uygulamasında; 

 Her bir obje için, kullanıcıların yetkilerinin yer aldığı 

(bakınız Tablo 1) veya her bir kullanıcı için objelere olan 

yetki matrisi yer alması gerekmektedir.  

TABLO 1 CAPABILITY MARTIX, CM 

Capability Matrix for Object O  

Users/ Yetki Select Insert Delete Update … 

User 1 *P1     

User 2 P2 P3    

User 3 - P4 - -  

User 4 P5  P6 P7  

…      

* P ilgili kullanıcının obje üzerindeki yetkisini ifade eder 

 

  Bunun yanı sıra yetki kullanım zamanı ve kullanılan 
yetkinin yer aldığı ayrı bir matris yer almaktadır (bakınız 
Tablo 2 ).  

TABLO 2 USAGE MATRIX, UM 

Usage Matrix for Object O 
User - 

Yetki 

P1 P2 P3 P4 P5 … 

User1 X*  X X   

User2  X  X X  

User 3 X  X X   

User 4 X X  X   

…       

* X ilgili kullanıcının P1 yetkisini kullanım sayısını ifade eder 
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Bir güvenlik uygulaması ortamında yukarıda bahsedilen 

CM ile UM matrislerinin yardımı ile basitten karmaşık olana 

doğru aşağıdaki aksiyonlar gerçekleştirilebilir;  

 CM ve UM matrislerinin karşılaştırması yapılarak 

kullanılmayan yetkilerin kullanıcılardan geri alınması 

(revoke işlemi): Bunun için CM Matrisinde güncelleme 

yapılması yeterlidir.  

 İstatistiksel değerlendirme: Her bir kullanıcı için nesne 

üzerinde yetkilerin kullanım sıklıklarının ve profillerinin 

ortaya çıkarılması. Bunun için UM Matrisi üzerinde 

okuma ve değerlendirme yapmak yeterli olacaktır.  

 Zaman boyutlu istatistik: UM Matrisi benzeri bir matris 

kullanarak her kullanım için bu matrise zaman damgası 

(timestamp) konarak zaman boyutunda kullanım istatistiği 

çıkarma işlemi. 

 

Söz konusu kullanıcıya ilişkin verilen yetki çerçevesinde 

hangi objeye ne zaman eriştiği bilgisinin tutulması ile söz 

konusu kullanıcının objelere erişim yetkisinin dönemsel olarak 

izlenmesi mümkün olacaktır. Böylece eğer bir kullanıcıya 

verilen yetkiler içerisinde kullanmadığı veya gerçekten ihtitaç 

duymadığı yetkiler varsa bu durumda uyarlamalı olarak 

(adaptive) yetki kısıtlaması yapılacaktır. 

 

B. Uygulama Senaryosu 

Bu durumun bizlere sağlayacağı kolaylık gerçek bir 

uygulama senaryosu ile daha kolay anlaşılabilir. Kullanıcılara 

ve uygulamalara veri tabanı içerisinde herhangi bir erişim 

kontrolü uygulanmadığını düşünelim. Böyle bir durumda "en 

az yetki prensibi" gereği verilerin ve kullanıcıların iş 

ihtiyaçları analiz edilmelidir. Bu durum yukarıda da 

bahsedildiği üzere zahmetli bir süreçtir. Kullanıcı erişimlerinin 

belirli bir dönem kayıt altına alındığı sistemde ise 

kullanıcıların (uygulama kullanıcıları da dahil olmak üzere) iş 

ihtiyaçları gereği günlük erişimleri rahatlıkla 

gözlemlenebilecektir. Kullanıcının sadece belirli dönemlerde 

(örnek olarak muhasebe kapanış, denetim vb) ihtiyacı olacak 

olan erişimler de bu çerçevede kolaylıkla ortaya 

çıkartılabilecektir. Eğer söz konusu erişim yetkisinde "en az 

yetki prensibi "ne uygun olmayan yetkiler söz konusu ise, bu 

yetkilerin aşamalı (gradual) ve uyarlamalı (adaptive) olarak 

geri alınması gerekmektedir.  Önerilen yöntemler yardımı ile 

tüm kullanıcıların ideal yetki seviyesine ulaşması sağlanmış 

olacaktır. 

IV. TARTIŞMA 

 Veri tabanı yönetim sistemlerinden Oracle firmasının veri 
tabanı güvenliği konusunda TÜBİTAK tarafından yayınlanmış 
olan “Oracle Veri Tabanı Güvenliği Kılavuzu” bulunmaktadır 
[10].  Söz konusu doküman içerisinde kullanıcı oluşturulması 
süreci hakkında “Yeni kullanıcı oluşturma ve hali hazırda 
kullanımda olan kullanıcı hesaplarının yetki değişimleri vs. 
gibi durumlarda, veri tabanı yöneticiyle birlikte güvenlik birim 
sorumlularına anlık bilgilendirme yapabilecek sistemler 
kurulmalıdır. Sınırlı haklara sahip bir kullanıcının haklarını 
genişletmesi ( zararlı kod çalıştırma vb. teknikler ile ) 

durumunda anlık sorgulama ve araştırma yapılmasına imkân 
tanıyan alarm mekanizmaları büyük öneme haizdir.” 
denilmektedir. Yine aynı kılavuz içerisinde ver, tabanı yönetim 
sisteminin kurulumu ile birlikte sistemde tanımlı olarak gelen 
varsayılan kullanıcılar ile ilgili “Veri tabanı kullanıcıları 
incelenmeli ve veri tabanının kendi oluşturduğu veya sonradan 
oluşturulan ama kullanılmayan kullanıcı hesapları (dormant 
accounts) belirlenmelidir. Kullanılmayan veritabanı 
kullanıcıları hesapları kilitlenmiş olmalıdır. Diğer bir değişle 
bu hesapların account_status değeri locked olmalıdır. Aksi 
halde saldırganların bu kullanıcıları kullanarak sisteme sızma 
olasılıkları artacaktır.” denilmektedir. Çalışmamızın söz 
konusu durum hakkında, sistemde account_status değeri locked 
olmayan kullanıcıların kolaylıkla tespit edilebilmesine de 
katkısı olacaktır. Söz konusu doküman içerisinde 
kullanılmayan kullanıcı hesaplarının tespit edilmesi hakkında 
“Pasif kullanıcı hesaplarını belirleme esnasında dba_users 
tablosunda en son sisteme giriş tarihleri incelenebilir. Örneğin 
SQL*Plus’ta aşağıdaki sorgu kullanılarak, son 30 gün 
içerisinde kullanılmayan kullanıcı hesapları bulunabilir:” 
denilmekte ancak uyarlamalı (adaptive) bir yöntem 
önerilmemektedir. Önerdiğimiz yöntem yetkilerin uyarlamalı 
olarak gereken seviyeye taşınması ile yapılan çalışmadan 
farklılaşmaktadır. 

V. SONUÇ 

Bu çalışmada veri tabanı güvenlik kontrolleri ve bu 
kontrollerden özellikle erişim yetkileri ile erişim yetkilerinin 
gözden geçirilmesi (yönetimi) konusunda bilgi verilmiştir. Bu 
kapsamda erişim izinlerinin gözden geçirilmesi sürecinin 
zahmetli bir süreç olmasından bahsedilmiş ve bu durumun 
kurumlar açısından zorluklarına dikkat çekilmiştir. Gelecekte 
erişim izinlerinin ya da yetkilerinin gözden geçirilmesine 
ilişkin yapılacak iyileştirme çalışmasının adaptive olarak 
sistem tarafından otomatik olarak gerçekleşmesi için bir 
çerçeve belirlenmiştir. 
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Abstract—In this paper, the authors describes the current 

offering of Security Information/Event Management (SIEM) 

solutions and provides an evaluation of free or low-cost and open-

source tools capable of meeting the SIEM needs of small-to-

medium sized organizations. The authors also offer a 

recommendation of a hardware and software configuration that 

IT managers can use to direct the deployment of their own SIEM 

system to achieve Payment Card Industry (PCI) compliance and 

risk mitigation while minimizing costs. 
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I. INTRODUCTION AND BACKGROUND 

A breach in the computer systems of any business or 

organization can lead to significant financial losses. Data 

breaches at commercial entities like Target, Home Depot and 

Sony in 2013 and 2014 have resulted in over 1.25 billion dollars 

in losses [1, 2, 3]. In these breaches, cybercriminals stole the 

credit card information of millions of customers and in some 

cases, released sensitive documents and intellectual property 

into the public domain. These companies lost money from fraud 

recovery and investigative costs, civil suits and possibly even 

more in damage to their respective brands. Similar data 

breaches in the past were the impetus for the creation of the 

Payment Card Industry Data Security Standard. 

A. Payment Card Industry Data Security Standards 

In 2006, financial service providers Visa Inc., American 

Express, Discover Financial Services, MasterCard and JCB 

International formed the Payment Card Industry Security 

Standard Council and created the Payment Card Industry Data 

Security Standard (PCI DSS) [4]. This standard guides 

companies in storing and safeguarding credit cardholder data. 

PCI DSS consists of 12 sections that govern the physical 

protection of cardholder data, deployment of anti-virus 

programs and other security requirements. This paper will focus 

upon section 10 of PCI DSS 3.0 which relates to tracking and 

monitoring all access to network resources and cardholder data 

and section 11 related to intrusions into the network on which 

cardholder data resides [2]. 

B. Security Information Event Management Systems 

Security Information and Event Management (SIEM) 

solutions can be described as systems that monitor network 

system security and access controls in real-time and correlate 

this logged information with other events triggered within the 

network [5]. Computer Incident Response Teams (CIRTs) use 

the information provided by SIEM systems to conduct 

investigations into brute-force attacks, data exfiltration or 

malware infections. While these systems prove to be very 

useful, they can be incredibly expensive [6, 7, 8]. In this work, 

the authors evaluate and discuss options to create an effective 

and low-cost SIEM environment for risk mitigation, incident 

handling, and maintaining compliance with Payment Card 

Industry Data Security Standards. 

II. COMPONENTS OF A SIEM ENVIRONMENT 

Many SIEM solutions are available from a wide variety of 

vendors and vary in what they can do. However, they all tend 

to be made up of similar components [9, 10]. Three of which 

are the focus of this paper: An event management system, an 

intrusion detection system (IDS), and a log collector as shown 

in Figure 1.  

 

Figure 1. Diagram of SIEM Components 

These three components provide an audit trail for the system 

administrators. Instead of managing these systems in-house, 

many companies have turned to security vendors which provide 

these services [11, 12, 13]. Mitigating the risk of intrusion and 

non-compliance with industry regulations is what drives 
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companies to these vendors. These vendor-provided solutions 

may pass the test of a cost-benefit analysis, but using free or 

affordable and open-source programs may be a less expensive 

and desired method of mitigating risk and complying with PCI 

DSS 3.0. 

A. Event Management 

This system is responsible for providing a central location 

from which to configure monitoring tools for the environment, 

correlate data and present it in the form of meaningful reports. 

A ticketing system will also be useful in creating and 

maintaining an audit trail for incident tracking and resolution. 

B. Intrusion Detection Systems 

Section 11.4 of PCI DSS mandates that adherents “use 

intrusion detection and/or intrusion-prevention techniques to 

detect and/or prevent intrusions into the network” [14. It also 

states that the IDS/IPS must be kept up to date [14]. An IDS 

will provide alerts upon detection of traffic or activity that 

triggers specific, defined alert rules. Incident responders will be 

able to use this information to appropriately and effectively 

respond to possible intrusions into the network. IDSs can be 

host-based, analyzing activity occurring on a computer or 

network-based, which means it analyzes network traffic.  

Companies can gain coverage that will satisfy PCI DSS 

compliance standards by deploying network and host-based 

IDSs like Snort and OSSEC. These programs allow an 

administrator to customize alert rules to flag certain types of 

network or local activity deemed anomalous or malicious.  

C. Log Management 

With the adoption of PCI DSS, log management requires 

methods that “encompass normalization, analysis, reporting, 

and disaster-proof archival” [15]. The volume of logs created in 

enterprise environments is too large to use Windows’ built-in 

Event Viewer to investigate logged incidents. PCI DSS also 

requires that companies seeking compliance “retain audit trail 

history for one year” and have “a minimum of three months 

immediately available for analysis [14]. The number of log 

sources in an environment, can produce an enormous amount 

of log data that must be reviewed and stored. An appropriate 

log management solution is needed to collect, organize and 

retain these system logs. 

III. COST CHALLENGES 

Configuring a SIEM solution can bring significant costs to 

a business. If the level of expertise of the current IT staff cannot 

meet the demands of SIEM monitoring, a company could 

choose to provide additional training, hire a new employee that 

possesses the required skills or outsource the duties to a 

Managed Security Service Provider (MSSP). Each one of those 

options will help a company mitigate risk, but depending on the 

size and financial resources of the company, not all options may 

be suitable. 

A. Training Costs 

Every company strives for its employees to be adequately 

trained, but a challenge arises when certification courses reach 

astronomically high prices. For example, a training course and 

certification attempt to become a Global Information Assurance 

Certification in Intrusion Analyst costs $4,895 before factoring 

in the cost of travel to the course and lodging for its duration. 

The costs for other certifications in the field of Computer 

Security can be found in Table 1. 

TABLE I.  COST OF COMPUTER SECUIRTY CERTIFICATIONS 

Provided Service Product Estimated Cost 

GIAC Certified Intrusion 

Analyst 
$4,895* 

GIAC Certified Incident 

Handler 
$5,095* 

EC-Council Certified Ethical 

Hacker 
$2,895* 

B. Hiring Costs 

Symantec Global Services states that the salary for an 

experienced security professional may vary from $60,000 to 

$140,000 [16]. Many highly qualified candidates may not 

desire to work in small or medium size companies because the 

compensation packages may not meet the candidate’s salary 

requirements. Table 2 features common position titles with 

median salaries.  

TABLE II.  AVERAGE SALARIES IN COMPUTER SECURITY 

Position Title Median Salary 

Information Security Analyst $91,210* 

Network and Computer 

System Administrator 
$77,910* 

Network Security Analyst $76,000* 

C. Cost of Managed Security Service Providers 

In response to higher training fees and extremely high 

compensation packages for employees, it may be more 

favorable for a small or medium-sized company to outsource 

duties to an MSSP, but more financially feasible for a large 

company to hire and dedicate an employee to perform security 

duties in-house. One such MSSP, Alert Logic, released its 

Threat Manager™ which uses intelligent multi-factor 

correlation via a patented 7-factor threat scenario model to 

analyze network activity [17]. This outsourcing can also reduce 

the time needed to perform routine maintenance on the SIEM 

component(s). For example, Alert Logic offers 24x7 analysis 

support from its Security Operations Center to accompany 

network monitoring. This will provide incident handlers with 

more time to respond to an event. 

The most time consuming task of network monitoring and 

protection is the research into the “latest cyber-threats, 

vulnerabilities, hacker techniques, and security developments” 

[16]. Alert Logic backs its IDS with alert rules created by a 

dedicated research team. This passes the time-savings onto the 

customer and provides up-to-date protection from many 

different types of attacks, exploits and intrusions. 

While these products and services are extremely powerful 

and useful, the prices at which they are offered may be out the 

reach of businesses with less money to devote to information 
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security. Table 3 displays the starting prices of products and 

services offered by three popular MSSPs [18, 19, 20]. 

TABLE III.  POPULAR MSSP OFFERINGS 

Provided Service Product Cost 

Log and Network 

Security 
LogRhythm SIEM 2.0 $25,000 

Network Security FireEye NX 1400 $17,400/yr 

Log, Network,  

Web Application 

Security 

Alert Logic Cloud Defender 

Suite 
$35,988/yr 

IV. PROPOSED SIEM FRAMEWORK 

The adoption of Open-Source alternatives over vendor-

specific options can significantly reduce the cost of deploying 

a SIEM solution. An example of this is the Open Source 

Security Information Management (OSSIM) System offered by 

AlienVault [21]. This system allows for the central collection, 

correlation and analysis of security relevant data [21]. Freely 

available tools like OSSIM make implementing a security and 

compliance system more accessible to smaller companies or 

organizations with limited funds. Keeping the cost factor as one 

of the foci of the evaluation, the proposed framework is 

represented in Table 4. 

TABLE IV.  PROPOSED SIEM FRAMEWORK 

Event Management OSSIM 

Intrusion Detection Snort & OSSEC 

Log Management Splunk 

A. Event Management 

The first component to be discussed is the SIEM 

management system. Many systems have been offered to meet 

this need. HP’s ArcSight platform and RSA’s Security 

Analytics are effective tools, but The Open Source Security 

Information Management (OSSIM) system was chosen as a free 

alternative to the aforementioned tools [22]. When properly 

deployed, OSSIM offers a variety of useful features. It 

possesses multi-user web interface with an incident ticketing 

tracking system. This will provide a Computer Incident 

Response Team with the capability to effectively delegate work 

to other team members. 

B. Intrusion Detection 

Snort is a signature based, network intrusion device offered 

and supported by Sourcefire [23]. It is a powerful and highly 

customizable network IDS [23]. Its power and usefulness 

comes from its ruleset. These rules can be created by the end 

user to trigger alerts on any type of activity they wish. The Snort 

community also offers rule sets that cover current and emerging 

threats [24]. These rule sets are created and updated by Snort’s 

Vulnerability Research Team, a group of experts working 

around the clock to proactively discover, assess, and respond to 

the latest trends in hacking activities [25]. Rule sets are applied 

on each sensor of the IDS. A sensor is any device running an 

instance of Snort. The annual cost of these rules for “Business” 

subscribers is listed as $499.00/sensor if you are deploying 5 or 

less. The cost drops to $399.00/sensor if 6 or more are deployed. 

However, anyone can obtain these same rules for free 30 days 

after the release date with a “Registered User” subscription 

[26]. This is a less expensive route to take, but it may negatively 

impact the level of protection. 

Snort is an extremely valuable asset when it comes to 

meeting the requirements of section 11.4 of PCI DSS 3.0. It 

should be included in the SIEM environment of any corporation 

seeking to monitor and protect their environment. 

Bro, another intrusion detection system, provides a 

comprehensive platform for traffic analysis [27]. It operates as 

an intrusion detection system through its pattern matching 

capability. Bro uses a proprietary scripting language to extend 

its functionality. The program ships with pre-written scripts and 

is highly modifiable. However, a user should be warned that 

Bro has a very steep learning curve when compared to Snort. 

Configuration and customization of Bro begins with obtaining 

a mastery of the scripting language. Without it, a user may not 

be able to accomplish required tasks for PCI DSS 3.0 

compliance. Compared to Snort, the training required to use this 

framework will consume more time and more money. 

Therefore, it is not recommended for a small-to-medium size 

business. 

OSSEC (Open Source Security) is a host-based intrusion 

detection system capable of monitoring a computer’s file 

systems for modifications. Like Snort, it performs its analysis 

with the assistance of a rule set. It analyzes activity on the file 

system and triggers alerts when the activity matches a rule. 

These alerts can be sent to an event management system such 

as OSSIM or it can be sent in an email to an administrator. One 

of the greatest features of OSSEC is its “Active Response” 

feature. Active Response allows OSSEC to take immediate and 

automatic responses when rules are triggered [28]. This 

involves running scripts to disable network cards in the event 

of malware infections or displaying alert messages to inform 

users of an intrusion. This feature allows a CIRT to begin 

remediating an intrusion before the team gets to the 

compromised device. Table 5 contains a side-by-side 

comparison of the features each of the intrusion detection 

possesses. 

TABLE V.  INTRUSION DETECTION SYSTEM COMPARISON 

 Snort Bro OSSEC 

Adaptable Rulesets Yes No Yes 

Integrates with OSSIM Yes No Yes 

Community Support Yes Yes Yes 

Reporting Features Yes Yes Yes 

Active Response No Yes Yes 

 

C. Log Management 

Alert Logic’s Log Manager is a device capable of 

collecting, correlating and forwarding logs for archival. Paired 

with the Alert Logic web interface, this product allows a user to 

perform token-based searches for log data. The company also 

offers a “LogReview” service in which security analysts review 

the logs for suspicious or anomalous activity and report it to the 

customer. When paired, these offered services satisfy sections 

10.2, 10.3, 10.5, 10.6 and 10.7 of PCI DSS. While that is a great 

benefit, it comes at a cost that may be outside the budget of a 
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small or medium business. Immediate pricing was for the Log 

Manager product paired with the LogReview service was 

available through Amazon Web Services. The annual cost with 

the smallest Log Manager virtual appliance would be $6,300 

[29]. Smaller businesses may not wish to pay this price for just 

one component of a SIEM solution. 

On the other hand, Splunk, created by Splunk Inc., is a log 

data collection and analysis platform that is offered at three tiers 

of service: Free, Enterprise and Cloud. This work is focused on 

the Free and Enterprise tiers. The program provides a web 

interface from which a user executes log searches or creates 

reports for analytical purposes. The free tier has a log collection 

cap at 500MB/day [30]. This means that only 500MB can be 

imported into Splunk Free within 24 hours, but the search 

function will still be available. The 500MB/day limit may 

present a challenge to some users. A company with less 

computer users and fewer machines may not need to concern 

itself with this data limitation, but medium-sized companies 

may have to carefully determine what needs to be logged. 

The Enterprise tier does not have a limit on daily indexing, 

but the removal of the cap comes with a cost. A perpetual 

license for the Enterprise tier costs $4,500 excluding annual 

service fees [30]. One benefit of Splunk’s pricing model is that 

as the amount of data indexed per day increases, the cost of the 

license is lowered. 

The easiest method of creating an inexpensive and 

effective log management solution for PCI DSS would be to 

emulate the functions of Alert Logic’s Log Manager within 

Splunk. By using the product documentation for the Log 

Manager on the Alert Logic website, an IT staff can configure 

their own environment to log appropriate data. This will also 

cut down on the logging of unnecessary data if a company opts 

for the free tier offered by Splunk Inc. A document detailing the 

types of logs the LogReview service analyzes can be found 

online. It can be determined that all log types presented in Table 

6 should be collected in order to pass a PCI DSS audit [31]: 

TABLE VI.  22 PCI REPORTS 

Active Directory Global Catalog 

Change 

Windows Failed Logins by 

Administrative User 

Active Directory Global Catalog 

Demotion 

Windows FTP Failed Logins 

Database Failed Logins Windows User Account Created 

Network Device Failed Logins Windows User Account Modified 

Network Device Policy Change Windows User Group Created 

Excessive Windows Account 

Lockouts 

Windows User Group Modified 

Excessive Windows Account 

Lockouts by Administrative 

User 

Failed UNIX Switch User 

Command 

Excessive Windows Failed 

Logins 

UNIX Account Created 

UNIX Failed Logins UNIX Group Created 

UNIX SSH Failed Logins UNIX Sudo Access 

UNIX Switch User Command 

Success 

Time Clock Changes 

 

It should also be noted that the hardware configuration 

have a significant impact on the performance of log searches. 

In the proposed configuration of a SIEM appliance, the authors 

suggest using multiple Solid State Hard Drives configured in 

RAID 0 to reach maximum I/O speed. Log searches may need 

to sift through a large amount of data. The RAID 0 

configuration will ensure that searches are executed and results 

are presented as quickly as possible. While there will be 

significant gains in performance, a regular backup should be 

made of the hard drives in the event of a hard drive failure. 

 

V. RECOMMENDATIONS AND CONCLUSIONS 

A. Software Recommendations 

In this work the authors recommended low-cost 

configurations and possible free, open source alternatives to the 

paid subscription-based solutions from security vendors. 

Specifically, after evaluating the features, benefits, and 

drawbacks of each of these programs, the authors concluded 

that OSSIM, Splunk, Snort, and OSSEC were the best tools for 

a SIEM system in a corporate environment. Bro, while it can be 

useful, requires training that is beyond the estimated skillsets 

already possessed by the typical IT worker. The learning curve 

is too steep and specialized to warrant an IT manager assigning 

resources and staff to learn the scripting syntax. Snort and 

OSSEC are much easier to wield and require less of an 

educational effort. 

B. Hardware Recommendations 

In order to execute these programs and services effectively, 

a framework with the proper hardware configuration must be 

deployed. Purchasing a system directly from a manufacturer 

may have increased costs and unnecessary components. Non 

customized systems will also hinder an attempt to optimize 

certain components and functions. In Table 7, the authors 

recommend hardware specifications of a low-cost SIEM 

framework for small to medium sized business: 

TABLE VII.  HARDWARE RECOMMENDATIONS 

Operating System Ubuntu Desktop 14.04 LTS $0.00 

Processor 8-Core AMD FX-8350 4.0GHz $189.00 

Motherboard GIGABYTE GA-990FXA-UD3 ATX $127.00 

Hard Drive 4x 240 GB Mushkin enhanced 

Chronos 2.5’’ (SSD) 
$451.00 

RAM Team Elite Plus 32GB (4 x 8GB) 

DDR3 SDRAM DDR3 1333 
$285.00 

Power Supply SeaSonic S12II 430B 430W $59.00 

Case COOLER MASTER HAF XB EVO 

RC-902XB-KKN2 
$94.00 

Network Interface 

Card 

3x PCI Express PCI-e PCIE LAN 

Gigabit Ethernet 
$31.23 

Total  $1,241.15 
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C. Deployment Recommendation 

The SIEM described in this paper demonstrates a high level 

of versatility. It is possible to deploy this system on premise, in 

a hosted environment such as those provided by Rackspace or 

in a public or private cloud environment like Amazon Web 

Services or Microsoft Azure. Having a SIEM that can operate 

in any one of these environments will allows a business to 

secure their assets wherever they may reside. 

While the system can be deployed in variety of ways, the 

most efficient and cost-effective method would be in an on 

premise, virtualized server. Cloud-based hosting options are 

priced by the hour. As this system will be running twenty-four 

hours a day and seven days a week, the accumulated costs can 

be quite high. The overall system will consist of three virtual 

machines: one for OSSIM and OSSEC, one for Snort and one 

for Splunk. Network traffic and log data will be directed to these 

virtual machines from hosts and network devices for analysis 

and indexing. 

These hardware components ensure that the SIEM 

framework will have enough resources to handle everything 

that it may encounter. In a rare case when the machine is 

overwhelmed in a small or medium corporate environment, 

multiple frameworks can be deployed into different segments 

of the network. Segmentation may also focus the framework’s 

resources to the specific hosts that need to comply with PCI 

DSS 3.0. 

D. Vulnerability Management Recommendations 

With the adoption of the SIEM solutions proposed in this 

paper, it must be noted that, like any other piece of software, 

there exists the potential of security vulnerabilities within its 

components. If present in these products, those vulnerabilities 

will be incorporated into the SIEM. A great benefit of using 

open-source tools, is the vast community supporting it. Well 

established tools like, OSSIM, Snort and OSSEC are constantly 

being improved upon by members of the open-source 

community. Vulnerabilities are found and reported in order for 

patches to be created and distributed in an update.  

For commercial applications like Splunk, the availability of 

vulnerability research and patch development is even more 

reliable. Commercial vendors take great steps to ensure that the 

users of their products receive updates in a timely manner. 

Care must be taken to monitor the vendor sites to apply 

software updates for Splunk, OSSEC, OSSIM and Snort when 

updates and patches are released. Doing so will reduce the 

likelihood of events like application crashes, buffer overflows 

and remote-code execution which can lead to severe security 

compromises. 

E. Training Recommendations 

It may be necessary to improve the technical knowledge of 

an IT staff in order to fully take advantage of a system such as 

the one proposed in this paper. Formal training classes from 

entities like GIAC or INFOSEC can be replaced with on-

demand training materials offered by the Association of 

Computing Machinery (ACM). The ACM provides material on 

subjects including Linux Administration, Information Security, 

Ethical Hacking, and Networking. Access to this library of 

information can be obtained with a professional membership 

with the ACM. The cost is only $99.00 per year [32]. This cost 

can absolutely be afforded by smaller businesses. The 

investment in employee training will further reduce the need to 

hire additional IT staff members. The authors recommend the 

following courses to develop a knowledgeable and capable 

Incident Response Team: Linux Security, Network+, Certified 

Ethical Hacker, Certified Information Systems Security 

Professional, and Certified Information Security Manager. 

VI. FUTURE RESEARCH 

     While this proposed system is fully capable of assisting 

small and medium sized businesses with risk mitigation and 

PCI DSS compliance, additional research can further improve 

the system. By no means is the system proposed in this paper 

the only low-cost open-source SIEM composition. Many tools 

are available with which to support the security and compliance 

requirements of a small- or medium-sized company. 

     A tier-based offering of this SIEM system will aid 

businesses in choosing the appropriate hardware profile for 

their environment. This will reduce the likelihood of resources 

being wasted. Also, improvements to the scalability of the 

system will allow businesses to secure heavily segmented 

networks and expand the reach of the system as the business 

grows. 

VII. CONCLUSION 

     An effective and inexpensive Security Information Event 

Management solution is absolutely within the reach of a 

company functioning within tight budgetary constraints. A 

combination of open-source software, freeware and 

inexpensive professional training will have three effects on a 

company. It will allow savings in time and money to be devoted 

elsewhere, improve the overall knowledge, skills and abilities 

of IT workers and protect corporate networks from attacks on 

the network and fines from non-compliance with PCI DSS 3.0. 
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   Özet—Bu çalışmada WCF’de (Windows İletişim Temelleri) 

Throttling (Azaltma) mekanizmasını farklı iki protokolü temsil 

eden wsHttpBinding (Web Servis Http Bağlama – Http 

protokolünü simgeleyen olarak) ve netTcpBinding (İnternet 

İletim Denetim Protokolü Bağlama – Tcp protokolünü 

simgeleyen olarak) bağlama  türlerine göre varsayılan olarak ve 

Azaltma mekanizması parametrelerine bağlı olarak 

incelenecektir. Amaç yapılmak istenen işin mümkün olan en az 

çalışma zamanında yapılabilmesine olanak sağlayacak 

mekanizma parametrelerinin optimum değerlerini bulmaktır. 

Karşılaştırmada hız, iletişim mesaj sayısı ve iletişim mesaj 

boyutu parametreleri kullanılacaktır. 

 

   Anahtar Kelimeler—Tekil; çoklu; servis bâzlı; oturum bâzlı; 

çağrı bâzlı; Http; Tcp. 

 

  Abtract—In this stduy In in this study WCF (Windows 

Communication Basics) Throttling mechanism compare with two 

prtocol via two bindings which are wsHttpBinding (Web Services 

http Binding - as symbolizing the Http protocol) and 

NetTcpBinding (Internet Transmission Control Protocol Binding 

- TCP as symbolizing the protocol) default by the binding type as 

will be examined and Reduction mechanism depending on the 

parameters. Aim to be made to allow the required work done 

with the least possible time job is to find the optimal values of the 

parameters of the mechanism. Speed comparison, the 

communication message communication message size and 

number of parameters will be used to compare. 

Key-words— Single; multiple; service based; session based; call-

based; Http; Tcp. 

 

I. GİRİŞ 

   Bu bölümde ilerleyen bölümlerde karşılaştırmalarda 
kullanılacak protocol kavramlarına ve azaltma mekanizmasına 
değinilicektir. 

   Çalışmada kullanılan Http protokolü, dağıtılmış, işbirlikçi, 
çoklu ortam bilgi sistemleri için bir uygulama protokolü [1] 
olup bulut ortamının veri iletişiminde artık bir standart olarak 
kabul edilmiştir. Bu protokolü desteklemeyen ortam yok 
gibidir. Wcf’de bu protocol temelde basicHttpBinding (Temel 
Http Bağlama) ve wsHttpBinding ile temsil edilir. Bu 
çalışmada basicHttpBinding’in katılmamasının nedeni bu 
bağlamanın güvenlik mekanizmalarına açık olmaması ve 
günümüz ortamında güvenliksiz very iletişiminin kabul 

edilmemesi yönünden artık kullanımının eski işletim 
sistemlerinde azalması ve yeni işletim sistemlerinde 
desteklenmemesidir.  TCP, TCP/IP protokol takımının iki 
aktarım katmanı protokolünden birisidir. Gelişmiş bilgisayar 
ağlarında paket anahtarlamalı bilgisayar iletişiminde kayıpsız 
veri gönderimi sağlayabilmek için TCP protokolü 
oluşturulmuştur [2]. 

   Bu iki protokol arasındaki en önemli fark Http’nin daha çok 
mesaj seviye güvenliği ile ilgilenirken Tcp’nin daha çok taşıma 
seviyesi güvenlikle ilgilenir. Esasında iki protokol tipi de bu iki 
güvenlik tipinin karışımını kullanır [3]. Fakat oranları farklılık 
gösterir. Örneğin Tcp istemci ve sunucu arasında iletişime 
geçmeden önce kullanılacak veri iletişim yolunun test eder. 
Http ise daha standart bir protokol olduğundan Tcp kadar 
özellikleri (örn. Tcp kabul paketi, bağlantılı protokol olması) 
kendisinde varsayılan olarak barındıramaz. 

 

Şekil 1.   Protokollerin katmanla ilişkisi [4] 

   Azaltma Mekanizması sunucunun en verimli olarak 

çalıştırılması mantığına dayanır. Yapılacak işleri belirli 

parametrelere bağlı olarak belirli bir sıraya sokarak işlerin en 

kısa zamanda yapılması bu mekanizmanın esas görevidir. Bu 

mekanizma her iş için uygun olmayabilir. Verilen işler 

birbiriyle bağlantılı olduğunda sunucunun boşta kalan 

zamanlarını diğer işlemler için kullanması mümkün 

olmayacaktır. Örneğin bir internet sistesinde kullanıcılar eğer 

kendi özel işlerinin yaptıkları zaman uygun olup birinin 

göndereceği değeri diğerleri kullanacaksa bu mekanizma 

efektif olarak kullanılamıyacaktır. 
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   Eş zamanlı işletilen çağrılarında En Fazla Eşzamanlı Çağrı, 

En Fazla Eşzamanlı Örnek ve En Fazla Eşzamanlı Oturum 

parametreleri kullanılır. 

II. MEKANIZMA PARAMETRELERI 

   Azaltma mekanizması belirli bir iş toğluluğunun belirli bir 

zaman aralığında yapılabilmesi ile ilgilenir. Parametreleri esas 

kategorik olarak Servis Örnek Bağlam Modu ve Eşzamanlılık 

Modu’dur. Wcf servislerinde  azaltma mekanizması 

düzenlemesi konfigürasyon dosyası veya kod üzerinden 

düzenlenebilir. WCF’de bu mekanizma Servis Azaltma 

Davranışı sınıfı olarak  System.ServiceModel.Description 

(Sistem Servis Model Tanımı) isim uzayında tanımlanmıştır 

[5]. 

   Örnek bağlam modu sunucuda servis örneklerinin ne kadar 

süre tutulacağıyla ilgilenip üç çeşiti bulunmaktadır. 

 

Şekil 2.   WCF, Servis Örneği şeması 

 Çağrı bâzlı: İsteklerin aynı veya farklı istemciden   gelip 

gelmediğine bakılmaksızın her istek için servis örneği 

oluşturulduğu durumdur. 

 Oturum bâzlı: Her istemcinin oturumunda oturum 

süresince servis örrneği oluşturulur. 

 Tekil: Uygulamanın yaşam süresinde isteklerin aynı 

istemcinin veya farklı istemcilerden gelmesine 

bakılmaksızın bütün istekler tek servis örneği üzerinden 

yürütülür [6]. 

   Birliktelik (eş zamanlılık) Modu ise başlıca üç  kategoriye 

ayrılır. Evrensel (Reentrant) moda burada değinilmeyecektir. 

     Tekil: WCF’de varsayılan eş zamanlılık modudur. 

Bunu anlamı verilen herhangi bir zaman aralığında 

sunucu tek iş parçacığına ulaşır. Servis örneği 

tarafından istekler işletildiği sürece belirli bir 

zamanda sadece bir işlem yürütülür bir işler sırada 

bekler. 

    Çoklu: Azaltma mekanizsı için daha uygun bir 

eşzamanlılık modudur. Fakat çoklu iş parçacıkaları 

benzer kaynağı kullanmak istedikleri zaman eş 

zamanlılık sorunu ortaya çıkar. WCF’de servis örneği 

dağıtılmış kaynaktır [7]. 

 

Şekil 3.   Birliktelik Modu türleri 

   Kısaca mekanizma üç kategorideki parametrelerinden 

etkilenir. Bunlar: Servis Örnek Bağlam Modu, Servis 

Eşzamanlılık Modu ve kullanılana  bağlamanın oturumu 

destekleyip desteklenediğidir. 

III. TEST EDILECEK YAZILIM 

   Test edilecek yazılım oluşturulmuş bir işi yüz kere yapılması 

ve her yapılma arasında belirli bir süre beklenmesine 

dayanılır. Bu durumda işlemci belirli durumlarda ya işlerin tek 

tek yapıp aradaki durumda beklenip yada belirli oranlarda 

başka işleri yapma yapmaya çalışacaktır. Çoklu işlerin 

yapılabilmesi durumunun gözlenmesi için yapılacak iş kısa 

tutulup bekleme süresi uzun tutulmaya çalışılmıştır. İlk başta 

mekanizma varsayılan değerlere göre test edilip daha sonra 

verilecek parametrelere göre test edilecektir. Taşıma katmanı 

güvenliğinde kullanılan proxy mekanizmasında tek istemci 

kullanıldığı gibi burada da tek istemci kullanılacaktır. Tek 

istemci kullanılmasının bir nedenidir. Günümüzde SSL 

(Güvenli Giriş Katmanı)’den daha popüler hale gelen TLS 

(Taşıma Katmanı Güvenliği)’de tekil istemci kullanılmasıdır. 

   Yazılım Visual Stdio 2010 ile test edilip test edilirken 

kullanılan bilgisayarın özellikleri şöyledir. İşlemci çift 

çekirdekli 2.0 GHz., ram 2 GB, bellek 160 GB HDD ve 

işletim sistemi Windows 7 32 Bit Professional’dır. Testlerde 

kullanılan Adet değişkeni ilgili değişkenin değerini ifade 

etmektedir. 

 

Şekil 4.   Sunucu taraflı program işletilmesi ekran görntüsü örneği 
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Şekil 5.   İncelenecek parametreleri gösteren kod parçacığı (Parametreler 
birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir.) 

IV. PROTOKOLLERE BAĞLI OLARAK VARSAYILAN THROTTLING 

MEKANIZMASI 

   Bu bölümde wsHttpBinding ve netTcpBinding’in Throttling 

mekanizmasını varsayılan değerlerle (ilerdeki bölümlerde 

bahsedilen değerleri belirtmeksizin) ilişkisi incelenecektir. 

TABLO 1.   wshttpBinding bağlamının mekanizmanın varsayılan değerleri ile 

birliktelik modu ve örnek bağlam modu bâzlı hız ölçüm değerleri (her birinde 

iletişim mesaju sayısı 106 olup, iletişim mesaj boyutu 652 KB (kilobayt)’tır. 

                           Örnek Bağlam Modu 

 

 

Birliktelik 

modu 

 Tekil Çağrı Bâzlı Oturum Bâzlı 

Tekil 90 sn. 90 sn. 90 sn. 

Çoklu 10 sn. 9 sn. 10 sn. 

 

TABLO 2.    netTcpBinding bağlamının mekanizmanın varsayılan değerleri 

ile birliktelik modu ve örnek bağlam modu bâzlı hız ölçüm değerleri (her 

birinde iletişim mesaju sayısı 100 olup, iletişim mesaj boyutu 141 KB 
(kilobayt)’tır. 

                           Örnek Bağlam Modu 

 

 

Birliktelik 

modu 

 Tekil Çağrı Bâzlı Oturum Bâzlı 

Tekil 99 sn. 99 sn. 99 sn. 

Çoklu 9 sn. 9 sn.  9 sn. 

V. WSHTTPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU 

TEKIL BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

  Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 106 olup iletişim mesaj boyutu 652 KB’tır. 

TABLO 3.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 90 6 19 11 13 16 10 

2 51 7 15 12 11 17 10 

3 34 8 14 13 11 18 10 

4 26 9 12 14 10 19 10 

5 22 10 12 15 11 20 9 
 

TABLO 4.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 10 

2 9 

3 10 

4 11 

5 9 

 

TABLO 5.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 11 

2 11 

3 11 

4 10 

5 10 

VI. WSHTTPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU 

OTURUM BÂZLI BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

   Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 106 olup iletişim mesaj boyutu 652 KB’tır. 

TABLO 6.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 90 6 18 11 11 16 10 

2 51 7 16 12 11 17 11 

3 34 8 14 13 12 18 10 

4 26 9 13 14 11 19 9 

5 20 10 12 15 10 20 10 

 

TABLO 7.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 11 

2 9 

3 11 

4 11 

5 10 

 

TABLO 8.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 11 

2 11 

3 11 

4 10 

5 10 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 246



VII. WSHTTPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU 

ÇAĞRI BÂZLI BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

   Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 106 olup iletişim mesaj boyutu 652 KB’tır. 

TABLO 9.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 90 6 19 11 11 16 10 

2 51 7 15 12 11 17 10 

3 34 8 15 13 10 18 9 

4 25 9 12 14 10 19 10 

5 21 10 12 15 10 20 9 

TABLO 10.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 9 

2 11 

3 11 

4 9 

5 10 

TABLO 11.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 90 6 19 11 11 16 11 

2 52 7 15 12 12 17 11 

3 34 8 15 13 11 18 11 

4 27 9 13 14 11 19 10 

5 21 10 12 15 10 20 10 

VIII. NETTCPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU TEKIL 

BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

   Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 100 olup iletişim mesaj boyutu 141 KB’tır. 

TABLO 12.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 98 6 17 11 10 16 10 

2 49 7 15 12 10 17 10 

3 32 8 13 13 10 18 10 

4 24 9 12 14 9 19 10 

5 20 10 11 15 9 20 8 

TABLO 13.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 9 

2 9 

3 9 

4 8 

5 9 

TABLO 14.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 9 

2 8 

3 9 

4 8 

5 9 

IX. NETTCPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU 

OTURUM BÂZLI BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

   Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 100 olup iletişim mesaj boyutu 141 KB’tır. 

TABLO 15.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 98 6 17 11 11 16 8 

2 49 7 14 12 10 17 9 

3 32 8 13 13 9 18 9 

4 24 9 12 14 10 19 8 

5 20 10 11 15 9 20 8 

TABLO 16.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 9 

2 9 

3 8 

4 8 

5 8 

TABLO 17.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 11 

2 11 

3 11 

4 10 

5 10 

X. NETTCPBINDING BAĞLAMA ILE ÇOKLU BIRLIKTE MODU 

ÇAĞRI BÂZLI BAĞLAMA MODU YAZILIM TEST SONUÇLARI 

   Bu bölümde elde edilen verilerden (Adet parametresi ile tek 

zamanla işletilebilecek iş parçacıkları adedi belirtilmiştir. Ç.S: 

Çalışma Süresi (saniye) )’dir. Tüm test adımlarında iletişim 

mesaj adedi 100 olup iletişim mesaj boyutu 141 KB’tır. 

TABLO 18.    En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 98 6 16 11 10 16 9 

2 49 7 15 12 9 17 8 

3 33 8 13 13 9 18 9 

4 25 9 11 14 9 19 8 

5 20 10 11 15 9 20 8 
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TABLO 19.    En Fazla Eş Zamanlı Oturum İşletimi 

Adet Ç.S. 

1 9 

2 9 

3 9 

4 9 

5 9 

 

TABLO 20.    En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. Adet Ç.S. 

1 98 6 17 11 11 16 9 

2 49 7 14 12 10 17 9 

3 32 8 13 13 9 18 9 

4 25 9 12 14 10 19 9 

5 20 10 11 15 9 20 8 

XI. SONUÇ 

  Tablolar incelendiği zaman çalışma sürelerinin farklılık 

gösterdiği fakat iletişim mesaj sayısı ve iletişim mesaj boyutu 

değerlerinin aynı protokolde farklı koşullarda değişmediği 

görülmüştür. Bu zaten WCF Azaltma Mekanizmasında 

beklenen bir sonuçtur. Fakat wsHttpBinding bağlamanın 

çalışma süresi netTcpBinding bağlamanın çalışma süresinden 

daha iyi olmasına karşın, iletişim mesaj sayısı ve iletişim 

mesaj boyutu değerleri daha fazladır. 

   wsHttpBinding bağlamanın çalışma süresi daha iyi olmasına 

karşın netTcpBinding bağlama verilen çalışma parametrelerine 

göre ölçülen hızlarda optimum düzeye daha hızlı ulaşıp, 

aradaki hız farkını azaltıp optimum hızda bâzı noktalarda daha 

iyi sonuç vermiştir. 

   Örnek Bağlam Modu, Çağrı Bâzlı seçildiğinden En Fazla Eş 

Zamanlı Oturum İşletimi durumunda protokol bağımsız olarak 

adet değişkeninden bağımsız değildir ve adet değişkenine 

bağlı olarak çalışma zamanı değişmektedir. Diğer Eş Zamanlı 

Örnek İşletimi parametrelerinin Tekil ve Oturum Bâzlı 

Örneklem Bağlam Modu seçildiğinde ise çalışma süresi adet 

parametresinden etkilenmemektedir. Yani çalışma süreleri 

birbirine yakın olmaktadır. 

   Çağrı Başı Örnek Bağlama Modunda; eş zamanlılık sorun 

olmaz. Durum bilgisi çağrılar arasında saklanamaz. Fakat 

uygulanamanın ölçeklenebilirliğine daha uygundur. 

   Oturum Başı Örnek Bağlama Modunda ise eş zamanlılık 

çoklu iş parçacıklı istemciklerde soru oluşturur. Durum 

bilgileri çağrılar arasında saklanır. Fakat uygulamanın 

ölçeklenebilirliğine uygun değildir [8]. 

   Sonuçları toplarsak esas çıkan sonuç şudur: Eğer 

oluşturulacak yazılım tam kurumsal (geniş çaplı) değilse 

sadece Örneklem Bağlama Modundan hangisinin 

belirleneceğinin seçilmesi yeterlidir. Çünkü WCF varsayılan 

olarak optimum değerleri kendisi oluşturmaktadır. Fakat eğer 

oluşturulan yazılım kurumsal ise Örnek Bağlama Modunun 

yanında En Fazla Eş Zamanlı Çağrı İşletimi, En Fazla Eş 

Zamanlı Oturum İşletimi, En Fazla Eş Zamanlı Örnek İşletimi 

parametrelerinin uygun değer verilmesi gerekir. Fakat şu 

unutulmamalıdır ki; verilen parametreler istemciler arasındaki 

birliktelik durumunu etkileyecektir. En Fazla Eş Zamanlı 

Örnek ile oluşturulacak servis örnekleri ile örnek içinde 

istemci birlikteliği sağlanacak fakat servis örnekleri arasında 

birlik sağlanmayacaktır. 

   Günümüzde Tcp protokolünün Azaltma Mekanizmasına 

uyumu daha iyi olmasına karşın Http protokülünün daha çok 

kullanılmasının en önemli nedeni Http’nin istemci ve sunucu 

arasındaki iletişimde evrensel olarak kabul etmesi bazı 

ortamların Tcp’yi desteklememesidir. 

KAYNAKLAR 

[1] Fielding, Roy T.; Gettys, James; Mogul, Jeffrey C. ,“Hypertext Transfer 
Protocol”, HTTP/1.1. IETF. RFC 2616.R., 1999. 

[2] Vinton G. Cerf, Robert E. Kahn, "A Protocol for Packet Network 
Intercommunication". IEEE Transactions on Communications, 1974. 

[3] Mirsat Yeşiltepe, “Servis Odaklı Mimari Güvenliğinde Güvenlik 
Tiplerinin Karşılaştırılması”, Akademik Bilişim 2015,2015. 

[4] Scott Allen, “A Software Developer's Guide to HTTP Part III–
Connections”, PluralSight,2012 

[5] ServiceThrottlingBehavior Class, ” https://msdn.microsoft.com/tr-
tr/library/system.servicemodel.description.servicethrottlingbehavior(v=v
s.110).aspx”, Şubat 2015. 

[6] Juval Lowy, “Discover Mighty Instance Management Techniques For 
Developing WCF Apps”, https://msdn.microsoft.com/en-
us/magazine/cc163590.aspx, 2006. 

[7] Michèle Leroux Bustamante, “Concurrency and Throttling 
Configurations for WCF Services”, Dev Pro Community, 2009. 

[8] Shivprasad Koirala, “Three ways to do WCF instance management”, 
CPOL, 2010. 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 248

https://tools.ietf.org/html/rfc2616
https://tools.ietf.org/html/rfc2616
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Engineering_Task_Force
http://ece.ut.ac.ir/Classpages/F84/PrincipleofNetworkDesign/Papers/CK74.pdf
http://ece.ut.ac.ir/Classpages/F84/PrincipleofNetworkDesign/Papers/CK74.pdf
https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.servicemodel.description.servicethrottlingbehavior(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.servicemodel.description.servicethrottlingbehavior(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/system.servicemodel.description.servicethrottlingbehavior(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163590.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163590.aspx


Uzaktan Erişim Sağlanabilen Modemlerin Güvenlik 

Risk Analizi

Yunus ÖZKÖK 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye 

yunusozkok@kku.edu.tr  

Murat DENER 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 

muratdener@gazi.edu.tr 

 

 
Özet—Bilgisayar ve internet kullanımı son zamanlar da daha 

da yaygınlaşmış ve kullananların sayısı artmaya başlamıştır. 

İnternet, artık her eve, kolay bir şekilde kurulabilmekte ve 

ucuzluğu ile de hemen her ev de kullanılmaktadır. Günümüzde 

internet kullanımı, zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kullanımı 

bu kadar artan bir teknolojinin güvenlik açığı oluşturmasıda 

mümkün olmaktadır. Bu güvenlik açıkları olası riskleri de 

beraberinde getirebilmektedir. Bu çalışma da hemen her ev de 

kullanılan adsl modemlerin beraberinde getirdiği güvenlik 

riskleri ve bu sorunların giderilmesi incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler—bilgi güvenliği, kişisel bilgi güvenliği, 

sanal tehdit ve unsurlar, modem güvenliği, bilgisayar güvenliği. 

I.  GİRİŞ  

Son zamanlar da internet kullanımı tüm evlerde, 
işyerlerinde, çeşitli kurum ve kuruluşlar da yaygınlaşmaya ve 
insan hayatının bir parçası haline gelmektedir. Hatta internet 
kesintisi olduğunda, insan yaşamında bir çok işi de 
aksayabilmektedir. Kısacası internet, zorunlu ihtiyaçlardan biri 
haline gelmektedir.  

Kullanımı bu kadar yaygınlaşan internet, problem ve 
riskleri de beraberinde getirmektedir. İnternete bağlı olan her 
bilgisayar açık bir tehdit altında kalmaktadır. Ayrıca yapılan 
araştırmalarda, bilgisayar ve internet ortamında güvenliği 
tehdit eden unsurların ve yöntemlerin arttığı vurgulanmaktadır 
[1]. 

65535 kapısı olan bir evin güvenliği nasıl tam anlamıyla 
sağlanamıyorsa, günlük kullanılan bilgisayarlarında güvenliği 
tam manasıyla sağlanamamaktadır. Fakat kullanılan 
bilgisayarlar da tüm portlar açk bir şekilde bulunmamaktadır. 
Kullanılan program ve yazılımlara göre ihtiyaç halinde portlar 
açılmakta ve kullanılabilmektedir.  

Modemler, bilgisayarların internete bağlanmasını sağlayan 
bir aracı görevi üstlenmektedirler. Modem üretici firmalar, 
kendilerine özgü modem görsel arayüzleri tasarlamaktadırlar. 
Bu arayüzlere ulaşmak için oluşturulan kullanıcı adı ve şifreler 
genelde standart olmakta ve bu kullanıcı adı ve şifrelere 
ulaşmak bir hayli kolay olmaktadır. Modemlerin, 
bilgisayarlarda kullandığı bazı portlar vardır. Bu portlardan en 
önemlisi 80 portu olan http portudur. Bu port sayesinde bir 
modeme uzaktan erişim sağlanabilmektedir. Uzaktan erişim 
sağlanan modemlerin arayüzüne ulaşmak için, firmaların 
belirlediği standart kullanıcı adı ve şifrelerin bilinmesi yeterli 
olmaktadır. Bu kullanıcı adı ve şifrelere ise internetten 

rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bir modemin arayüzüne 
bağlanan art niyetli kişiler diledikleri bir çok işlemi modem ve 
bilgisayar üzerinde yapabilmektedirler. Bu da kişisel 
bilgisayarlar üzerinde önemli sayılabilecek bir risk ve tehdit 
oluşturmaktadır. 

Bu risklerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz 
kullanımdan, yani kullanıcıların kendisinden 
kaynaklanmaktadır. Ş.Sağıroğlu ve Y.Vural, "ülke bilgi 
güvenliği" isimli araştırmasında bahsettiği üzere, bilgi 
güvenliğinin sağlanmasında en zayıf olan halka insan 
faktörüdür ve bu halka ile birlikte gelen zafiyetlerin 
giderilmesinde eğitim önemli bir rol oynamaktadır. [4] 

Yine Ş.Sağıroğlu başka bir çalışmasında, "siber güvenlikte 
en önemli ve en zayıf halka olan bireylerin siber güvenlik 
konusunda eğitilmesi gerekmektedir" cümlesi ile kullanıcıların 
bilinçlendirilmesi konusundan bahsetmektedir. [5] 

Bu çalışma da, evlerde kullanılan kişisel bilgisayarların 
nasıl bir tehdit altında olduğunu, bazı bilinçsiz kullanım 
yüzünden ne denli sonuçlar ortaya çıkabileceğini incelemekte 
ve bu sorunu gözler önüne sermektedir. 

Çalışmanın 2.bölümünde dünyada ki internet kullanıcıları 
istatistikleri ve bilgi güvenliği ile ilgili bazı tanımlamalar 
verilmektedir. 3.bölümünde ise belirli bir IP aralığının 
güvenliği test edilmiş ve güvenlik dereceleri incelenmiştir. 
4.bölümünde ise araştırma ile ilgili sonuç ve öneriler 
sunulmaktadır. 

II. DÜNYA DA VE ÜLKEMİZDE Kİ İNTERNET KULLANIMI 

A. Dünyada ki internet kullanıcısı sayısı 

Dünyada internet kullanımı gün geçtikçe daha da 
artmaktadır. ABD' de yapılan bazı araştırmalara göre her 
geçen yıl internet kullanım oranında %40 artış görülmektedir. 
Dünyada ki internet kullanımının istatisiki bilgileri ise şu 
şekildedir : 

Çin; dünya internet kullanımında, 456 milyon kullanıcısı  
ilk sırada gelmektedir. Onu takiben ikincisi sırada Amerika 
243 milyon, üçüncü olarak Japonya 102 milyon ve dördüncü 
olarakta Hindistan 87 milyon internet kullanıcısına sahiptir. 
Türkiye ise bu sıralama da 14. sırada yer almaktadır. Türkiye 
de 30 milyon internet kullanıcısı bulunmakta olup, bu da 
nüfusun %39'una tekabül etmektedir. 
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Yukarı dada bahsedildiği üzere internet, artık zaruri bir 
ihtiyaç haline gelmektedir. Bu kadar fazla kullanımı olan bir 
teknolojinin beraberinde getirdiği güvenlik problemleri de 
azınsanmayacak derecededir. Özellikle kişisel internet 
kullanımında bilinçsiz kullanımdan dolayı oluşan riskler, kötü 
niyetli bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelmektedir. 
Böyle bir durum da kullanıcıların bilgilendirilmesi, internet 
kullanımı hakkında alacakları kısa bir eğitimin ardından 
kullanmaya başlaması yerinde bir çözüm olacaktır. 

B. İnternet kullanıcılarını tehdit eden risk ve unsurlar [3-5] 

Yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde bilgisayarlar, 
hayatın hemen her alanına girmiş ve kullanılmaya 
başlanmıştır. Hayatımızın bir çok alanında yer alan bilgisayar 
teknolojileri; iletişim, para transferi, sağlık hizmetleri, askeri 
sistemler, kamu hizmetleri ve daha sayılamayan bir çok alanda 
kullanılmaktadır. Teknoloji de ki bu gelişmeler ve artan 
kullanımı ile beraberinde güvenlik risklerini getirmekte ve 
kullanılan sistemleri birer açık hedef haline getirmektedir. 

Bilişim sistemlerine ve bu sistemler tarafından işlenen 
verilere yönelik güvenlik ihlalleri inanılmaz bir hızla 
artmaktadır.  

Bilişim güvenliğinde 3 temel güvenlik prensibi 
bulunmaktadır. Bunlar :  

 Gizlilik 

 Bütünlük 

 Süreklilik 

prensipleridir. Bu prensipler, internette bulunan verinin 
"gizliliğinin" sağlanması, bu verilerin bir "bütünlüğünün" 
olması ve bu verilere "sürekli" erişim halinde olması şeklinde 
açıklanabilir. 

Tehdit : Saldırıya uğrayan ve zarar gören bir sistemin ya 
da kuruluşun, zarar görmesinin altında yatan sebep olarak 
tanımlanabilir.  

Tehditleri 2 farklı başlıkta incelemek mümkündür. 
Birincisi insan kaynaklı olan tehditler; bunlar insanların, 
bilerek veya bilmeyerek sisteme zarar veren unsurlar olarak 
ele alınabilir. İkincisi ise doğa kaynaklı tehditlerdir. Bunlar ise 
önceden tahmin edilemeyen tamamen kendiliğinden gelişen 
tehdit unsurlarıdır. 

 

Tablo 2. Tehdit kaynakları ve etkileri hakkında bilgiler 

Tehdit Kaynağı Etkileyebileceği 
güvenlik boşluğu 

Oluşan Risk 

Virüs Antivirüs'ün 
eksikliği 

Virüs bulaşması 

Hacker Sunucu bilgisayar 
üzerinde çalışan 
güçlü hizmet 
programları 

Gizli bilgilere 
yetkisiz erişim 
hakkının elde 
edilmesi 

Kullanıcılar İşletim sisteminde 
yanlış ayarlanmış 

Sistemin 
çalışamaz duruma 

bir parametre gelmesi 

Yangın Yangın söndürme 
cihazının eksikliği 

Bina ve 
bilgisayarların 
zarar görmesi 

Çalışanlar Erişim denetim 
mekanizmasının 
yetersizliği 

Görev-kritik 
bilgilerin zarar 
görmesi 

İş ortağı olan bir 
firmanın yetkilisi 

Erişim denetim 
mekanizmasının 
yetersizliği 

Ticari sırların 
çalınması 

Saldırgan Kötü yazılmış 
bilgisayar 
programları 

"tampon taşması" 
hatasının alınması 

Kötü niyetli 
ziyaretçi 

Güvenlik 
görevlisinin 
olmayışı 

Kıymetli cihaz 
veya bilgilerin 
fiziksel olarak 
çalınması 

Çalışan Tutulan kayıtlarda 
ki yetersizlik 

Veriler üzerinde 
değişiklik 
yapılması 

Saldırgan Güvenlik 
duvarının 
ayarlarının iyi 
yapılmamış olması 

Bir "hizmet 
durdurma" 
saldırısının 
gerçekleşmesi 

Virüsler incelendiğinde kendi içerisinde çeşitli kollara 
ayrılmaktadır. Bu tehditler kısaca incelenecek olursa:  

 Virüsler 

 Solucanlar 

 Casus yazılımlar 

 Keyloggerlar 

 Trojanlar 

 Exploit ve Metasploitler 

şeklinde sıralanabilmektedir. 

Tabi ki bu virüslerin yapımında etkisi olan birileri 
bulunmaktadır. Bunlar bilgisayar korsanları (yani hackerlar) 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hackerlar, uzun yıllardır kötü 
niyetli kişiler olarak bilinsede, anlam olarak tam manasıyla 
düşünüldüğü şekilde olmamaktadır. Hackerlar da kendi 
içlerinde çeşitli kollara bölünmektedir. Hackerlar, yaptıkları 
işlere göre 3 farklı şekilde incelenmektedir. Bunlar :  

 Beyaz şapkalı hackerlar : Bunlar bilinenin aksine 
tamamıyla iyi niyetli olup, sadece sistemlerin 
güvenliğini sağlamaya çalışan bireylerden 
oluşmaktadır. Yasal olarak hiç bir usülsüz işe 
girmemektedirler. 

 Siyah Şapkalı Hackerlar : Bu bölümdeki hackerlar, 
herkesçe bilinen kötü niyetli olan kişilerdir. Tamamen 
zarar vermek üzerine odaklanmış kişilerden 
oluşmaktadır. 
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 Gri şapkalı hackerlar : Bunlar ise, tamamen kendi 
çıkarlarına odaklanmış kişilerden oluşmaktadır. Kendi 
çıkarları bir sistemi güvenliğini sağlamaktan 
geçiyorsa, beyaz şapkalılar gibi çalışmaktadırlar. Art 
niyetli bir şekilde çalışarak kendi çıkarlarını elde 
edeceklerini bilirlerse bu sefer siyah şapkalılar rolüne 
bürünebilmektedirler. Aralarında en tehlikelilerinden 
biri olarak görülebilmektedir. 

Bu tehdit ve unsurlar, kişisel bilgisayar ve internet 
kullanıcılarının karşılaşabilecekleri riskleri tanımlamaktadır. 
Güvenliğin sağlanabilmesi için, güvenlik tehdidi 
oluşturabilecek saldırıların nereden geldiğini, nasıl yapıldığını 
ve nasıl unsurlar olduğunu bilmek gerekmektedir. 
Oluşabilecek tehditler bilinmeden, gerekli önlemler 
alınamamaktadır.  2.bölümde bahsedilen hususlar, bu 
önlemleri daha rahat alabilmek amacıyla bahsedilmektedir. 

Bu bölümde verilen temel tanımlama ve bilgilerden yola 
çıkarak, 3.bölümde kişisel internet kullanıcıları için bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir. 

III. KİŞİSEL İNTERNET KULLANICILARININ GÜVENLİĞİ 

Türkiye de bulunan kişisel internet kullanıcılarının 
çoğunluğu adsl modemler aracılığıyla internete 
bağlanmaktadır. ADSL modemlerin her birinin yönetimi için 
tasarlanmış bir arayüzü bulunmaktadır. Bu arayüzlere erişim,  
local olarak sağlanmasının yanında uzaktanda erişim 
sağlanabilmektedir. Hatta bir çok modem, kurulduğu anda 
otomatik olarak uzaktan erişime açık bir şekilde gelmektedir. 
Modemlerin arayüzlerine erişim için kullanılan kullanıcı adı 
ve şifrelerin fabrika çıkışlı aynı olduğu düşünüldüğünde, 
uzaktan erişime açık bir modemin bağlı olduğu bilgisayar, art 
niyetli bilgisayar korsanlarının öncelikli hedefi haline 
gelmektedir. Aynı zamanda bilgisayar korsanları olarak tabir 
ettiğimiz siyah şapkalı hackerlar açısından modemler, birer 
açık kapı işlevini görmektedir. Kişisel internet kullanıcılarının 
büyük bir kısmının da bilinçsiz kullanıcı olduğu 
düşünüldüğünde, kötü niyetli kişiler için internet dünyası 
adeta bir şeker kazanını andırmaktadır.  

Bununla ilgili, kişisel internet kullanıcılarının modem ve 
bilgisayar güvenliğinin ne derece güvenli/güvensiz olduğunu 
tespit etmek amacıyla, bir bölge ve o bölgede ki IP aralıkları 
belirlenmiştir. Bu ip aralıkları Angry ip scanner adlı program 
aracılığıyla taranmış ve uzaktan erişime açık olan ip 
numaraları belirlenmiştir. 

 
Şekil 1. Angry ip scanner ile ip aralığı tarama 

Ip numaraları güvenlik ihlali olmaması nedeniyle 
gösterilmemektedir.  

Ekranda görüldüğü üzere solunda kırmızı buton olanlar 
erişime kapalı, mavi buton olanlar ise uzaktan erişime açık 
olabileceğini işaret etmektedir. Bu ip numaralarından herhangi 
birini kopyalayıp, internet tarayıcısından girilmeye 
çalışıldığında o ip'nin bulunduğu modeme veya server'a 
ulaşmak mümkün olmaktadır. Taramanın yerleşim yeri 
civarında yapıldığını varsayılırsa, ip numaralarının neredeyse 
hepsi birer kişisel bilgisayar kullanıcısını tarif etmektedir. 
Herhangi bir internet tarayıcısına bu ip lerden birisi 
girildiğinde modemin kullanıcı adı ve şifre isteyen arayüzüne 
ulaşılmaktadır. Buradaki ip numaralarından herhangi birine 
girilmeye çalışıldığında aşağıda ki ekran ile karşılaşılmaktadır: 

 
Şekil 2. Modem arayüz ekranı (örnek) 

 
Resim açıklamasında da görüldüğü üzere bu sadece temsili 

bir modem arayüzüdür. Burada istenen kullanıcı adı ve şifre 
bilgileridir. Eğer ki kullanıcı bilinçli bir kullanıcı değilse, 
modemin modeline ait varsayılan kullanıcı adı ve şifre ile 
arayüze erişim sağlanmaktadır.  Çünkü bir modemin (özellikle 
kişisel olarak kullanılan modemlerin) hiç bir amacı yokken 
uzaktan erişime açık olması, kullanıcının bu konuda bilgili 
olmamasından ve üretici firmaların bu konuda ki 
ihmalkarlığından kaynaklanmaktadır. Bu probleme dikkat 
etmeyen bir kullanıcı genelde kullanıcı adı ve şifre 
değiştirmeyi de düşünememektedir. Böylece kötü niyetli 
kişiler tarafından modemler kolay bir şekilde ele 
geçirilebilmektedir. 

Bir modemi ele geçiren kötü niyetli kişi ise, modem 
üzerinden yapacağı: port yönlendirme, backdoor(arka kapı 
açma) vb bir çok ayarlama ile kullanıcının bilgisayarını ele 
geçirebilmektedir. Exploit ve metasploit adı verilen virüs 
türleri sayesinde, modem üzerinden açtığı bir port veya arka 
kapı sayesinde, bilgisayara bu virüsleri kolaylıkla 
yükleyebilmektedir. Bu da, o kullanıcının bilgisayarını bir 
zombi bilgisayar haline getirebilmekte, hatta daha da art 
niyetli kişiler ise kullanıcının özel ve kişisel bilgilerini 
çalabilmektedirler.  

Yapılan bu kısa araştırma da toplamda 500 adet IP 
numarası taranmış ve bunların yaklaşık %20'si uzaktan 
erişime açık halde bulunmuştur. Uzaktan erişim sağlanabilen 
modemlerin %78'i ise varsayaılan kullanıcı adı ve şifre 
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kullanmakta, böylelikle kötü niyetli kişilerin eline bir fırsat 
vermiş olmaktadır.  

IV. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırmada, kişisel internet kullanıcılarının nasıl 
bir tehdit altında olduğu vurgulanmak istenmekte, ve yapılan 
çalışma ile bu tehditler kanıtlanmaktadır.  

Alınabilecek önlemler madde şeklinde kısaca sıralanacak 
olursa :  

 Kullanıcıların bilinçlendirilmesi 

 Üretici firmaların her modeme özel şifre 
belirlemesi, 

 Kullanıcıların güvenli şifreleme yapabilmesi ve 
bilgisayar ve interneti daha bilinçli ve dikkatli bir 
şekilde kullanabilmesi 

olarak sıralanabilmektedir. 

Bu çalışma seçilen bir bölge de yapılan  bir çalışmadır. 
Daha geniş bir araştırma yapıldığında bu rakam ve oranlar 
değişebilmektedir. Araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan bu 
veriler ile alınabilecek önlemler kısa ve net olmaktadır. 
Bunlardan ilki, modem üretici firmaların, varsayılan olarak 
modemlerin uzaktan erişime kapalı olmasını sağlaması ve 
arayüz giriş bilgilerinin daha güvenli bir kullanıcı adı ve şifre 
ile olası tehditlerden uzaklaştırması gerekmektedir. İkinci bir 
önlem olarak, kişisel bilgisayar ve internet kullanıcılarının 
bilinçlendirilmesi, bu bağlamda kullanıcılara kısa eğitim 
videoları veya kamu spotu şeklinde bilgilendirmeler yapılarak, 
bilgisayar ve internet kullanımı hakkında bilinçlendirilmeleri 

gerekmektedir. Girişte ve diğer bölümlerde belirtilen tehdit ve 
risk unsurları, bir çok kullanıcı ve servis sağlayıcısının 
önemsemediği fakat bir o kadar da üzerinde durulması 
gereken bir konu olmaktadır.  Yapılan çalışma ile, gereken 
önemin verilmesi vurgulanmaktadır. Çalışmanın kişisel 
internet kullanıcıları açısından faydalı ve dikkat çekici olacağı 
düşünülmektedir. 
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Özetçe—Adli bilişimde sayısal deliller çok büyük önem arz 

etmektedir. Bu yüzden delillerin doğrulanması ve bütünlüğünün 

sağlanması için çeşitli yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. 

Kriptografik özet fonksiyonları bu gereksinimleri sağlamak için 

sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada kriptografik özet 

fonksiyonlarının adli bilişimdeki kulanım alanları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler—kriptoloji, özet fonksiyonu, delil 

doğrulama, delil bütünlüğü, SHA3 

 

Abstract—Digital evidence is of utmost importance in digital 

forensics. Therefore, various methods are needed for verification 

and integrity of evidence. Cryptographic hash functions are 

frequently used to ensure these requirements. In this study have 

been studied usage areas of cryptographic hash functions in 

digital forensics. 

Keywords—cryptography; has function; evidence verification; 

evidence integrity; SHA3 

I.  GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler ile birlikte sayısallaşan yaşantımız 
içerisinde kullandığımız birçok ürün ve hizmet hayatımızı 
kolaylaştırmaktadır. Ancak birçok kolaylığı getiren bu 
teknoloji, aynı zamanda suçluların kötü amaçlarına ulaşmasına 
yardım ederek ürün ve hizmetleri kolaylıkla klonlayabilme; 
tersine mühendislik, kurcalama yolu ile orijinallerin sahtelerini 
kolaylıkla yaparak haksız rekabet ve kazanç elde edilme 
olanağı sağlamaktadır [1, 2]. Önceleri sadece sayısal 
ortamlardaki kritik öneme sahip verilerimizi işleyen, depolayan 
ve iletilen farklı uygulamaları (e-devlet, e-ticaret, e-posta, 
internet bankacılığı, sosyal medya iletişim araçları gibi) tehdit 
eden saldırganlar artık birçok kişinin kredi kartını kolaylıkla 
klonlayabilmekte ve kopya ettikleri klonlar ile kişinin yerine 
geçip o kişinin kimliği ile çok ciddi maddi zararlar 
verebilmektedir. İlaç endüstrisinde yaşanan ürün sahtekârlıkları 
(sıtmaya karşı üretilen ilaçların kopyalarının yapılması) ise 
olayın sadece maddi yönlerinin değil insan hayatına 
kastedebilecek kadar ciddi boyutlarının olduğunu 
göstermektedir. 

Teknolojik gelişmeler ile bilişim alanında işlenen suçlarda 
meydana gelen bu artış sonucunda birçok toplum bilişim 

suçları olgusuyla karşı karşıya kalmış ve bu suçlarla mücadele 
edebilmek için gerekli olan altyapı ve yasal düzenlemelerin 
tamamlanmasına hız vermiştir. Bilgisayar suçu teriminin 
kökeni 1960’lı yıllarda yayımlanan çeşitli makalelere kadar 
uzanmaktadır [3]. Bilgisayar suçu veya bilgisayar aracılığı ile 
işlenen suçların incelenmesi çalışmalarının ilk basamağında 
delillerin toplanması, toplanan delillerin doğrulanması ve 
bütünlüğünün sağlanması gelmektedir.  Çünkü bilişim suçu 
incelemesi sürecinde delillere el koyma, delillerden elde edilen 
klonların bire bir aynı olup olmamasının doğrulanması ve 
delillerin daha sonra değiştirilip değiştirmediğine ilişkin 
bilgiler suçun failinin bulunmasında büyük önem arz 
etmektedir. Bu alanda yaşanmış kötü tecrübeler birçok adli 
bilişim olayında delillerin, daha en başta geri dönülmeyecek 
şekilde kaybolduğunu, uydurma deliller ile gerçeğin 
anlaşılmasının engellendiğini ve adalet duygusunun 
zedelendiğini göstermektedir [4-9]. 

Bu çalışmada adli bilişim analizlerinde delillerin 
doğrulanması ve bütünlüğünün sağlanması aşamasında etkin 
bir rol oynayan kriptografik özet fonksiyonları incelenmiştir. 
Çalışmanın ikinci bölümünde öncelikle kriptoloji bilim dalı 
genel hatları ile tanımlanarak konuya yabancı kişilerin çeşitli 
temel kavramları anlayabilmesi hedeflenmiştir. Üçüncü 
bilimde kriptolojik özet fonksiyonları tanıtılmış, genel tasarım 
mimarileri verilmiş ve bu alanda kabul edilen en son standart 
olan SHA3 algoritması seçim sürecine değinilerek bu alandaki 
gelişmeler kısaca özetlenmiştir. Dördüncü bölümde delillerin 
doğrulanması ve bütünlüğünün özet fonksiyonları kullanılarak 
nasıl sağlandığı, özet değerlerinin uyuşmaması problemi ve 
veri üzerinde yapılan değişikliklerin özet değerlerine nasıl 
yansıdığı gösterilmiştir. Son bölümde elde edilen sonuçlar 
tartışılarak çalışma özetlenmiştir. 

II. KRİPTOLOJİ BİLİMİ 

Kriptoloji biliminin temelleri yazının icadına kadar 
dayanmaktadır. Uzun yıllar boyunca, kriptoloji kişiye özel 
tasarımlar ve bu tasarımlara karşı gerçekleştirilen saldırıların 
karşılıklı etkileşimi olan bir sanat olarak kalmıştır. Günümüzde 
ise şifreleme sanatı bir bilim dalı olarak desteklenmektedir. 
Modern kriptoloji komplike ve disiplinler arası bir alandır. 
Kriptoloji mühendisliği matematik (cebir, sonlu grup, halka ve 
cisim teorisi), elektrik mühendisliği (donanım tasarımı, ASIC, 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 253



FPGA) ve bilgisayar bilimleri (algoritmalar, karmaşıklık 
teorisi, yazılım tasarımı, gömülü sistemler) disiplinlerinin 
birleşimidir [10-14]. 

Kriptoloji disiplini iletişim güvenliğini sağlamak için 
iletişimin taraflarına çeşitli protokoller sunmaktadır. Bu 
protokollerin güvenliği çözülmesi zor matematiksel 
problemlere dayandığı için iletişimin güvenliği ispatlanmış 
olmaktadır. Genel bir sınıflandırma yapılacak olursa kriptoloji 
bilimi kriptografi ve kriptanaliz olmak üzere iki temel alana 
ayrılmaktadır. Kriptografi belgelerin şifrelenmesi ve şifresinin 
çözülmesi için kullanılan yöntemleri araştırırken; kriptanaliz 
ise kriptolojik sistemlerin kurduğu mekanizmaları inceler ve 
kırmaya çalışır [14]. 

Modern kriptoloji bilimindeki en temel sorun güvensiz bir 
ortam boyunca iletişim güvenliğinin sağlanmasını garanti 
etmektir. Gönderici ve alıcı haricinde hiç kimsenin erişimi 
olmadığı atanmış bir kanal boyunca tarafların haberleştiğini 
mükemmel bir ortam ideal iletişim kanalı olarak 
adlandırılmaktadır. Gerçek yaşamda iletişim kuracak tarafları 
birbirine bağlayacak ideal iletişim kanalları yoktur. Genellikle 
gönderici ve alıcılar internet benzeri genel herkese açık bir ağ 
üzerinden iletişimi sağlamaktadır. Kriptolojinin temel amacı 
iletişim kuracak tarafların kullandıkları kanalın güvenlik 
özelliklerinin ideal bir iletişim kanalının sahip olduğu güvenlik 
özelliklerine benzemesini sağlamaktır. İdeal bir iletişim kanalı 
tüm yönleriyle taklit edilemeyeceğinden kriptoloji 
uzmanlarının temel amacı iletişim için kritik öneme sahip olan 
bazı güvenlik gereksinimlerini sağlamaktır.  

İletişim güvenliğinin sağlanması için göz önünde 
bulundurulması gereken temel gereksinimler gizlilik, 
yetkilendirme ve bütünlük olarak sıralanabilir. Gizliliğin 
sağlanması iletişim içeriğinin saldırgandan gizlenmesi 
anlamına gelmektedir. Yetkilendirme gereksiniminde alıcı 
kendisine gelen mesajın geçerli bir göndericiden geldiğini 
garanti etmektedir. Bütünlük gereksiniminde ise alıcı iletişim 
kanalından gelen mesajın içeriğinin değişmediğini garanti 
etmektedir [13, 14]. 

Gizlilik, yetkilendirme ve bütünlük gibi güvenlik 
gereksinimlerini sağlamak için kriptoloji bilimi gönderici ve 
alıcılara çeşitli protokoller sağlamaktadır. Protokol aslında bir 
programlar (algoritmalar, yazılımlar) koleksiyonudur [4, 7]. Bu 
programlardan bazıları gönderici tarafında çalıştırılırken diğer 
programlar alıcı tarafında aktif olmaktadır. Göndericinin 
kullandığı programlar iletişim kanalında iletilecek verinin nasıl 
paketleneceğini (verinin hangi tekniklerle kodlanacağını) 
göstermektedir. Alıcının kullandığı programlar ise iletişim 
kanalından alınan paketten orijinal veriyi nasıl geri elde 
edeceğini (verinin kodunu nasıl çözeceğini) göstermektedir. 
Hem gönderici hem de alıcı tarafında çalışan programlar çeşitli 
kriptolojik anahtarları kullanmaktadır [13, 14]. 

Günümüzde kullanılan modern şifreleme protokolleri üç 
ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar simetrik şifreleme, 
asimetrik şifreleme ve özet (hash) fonksiyonlarıdır.  

Simetrik şifreleme algoritmaları kendi içerisinde blok 
şifreleme ve akış (stream) şifreleme algoritmaları olmak üzere 
iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Simetrik şifrelemede 
gönderici ve alıcı şifreleme ve şifre çözme için aynı anahtarı 

kullanmaktadır. Anahtar değerini saldırgan bilmemektedir. 
Anahtarın genellikle düzgün bir dağılıma sahip rasgele bir 
karakter topluluğu olduğu varsayılmaktadır. Veri iletişimine 
başlamadan önce gönderici ve alıcı saldırganın bilmediği bir 
anahtar değeri üzerinde anlaşırlar. Bu anahtar değerinin güvenli 
bir şekilde iletildiği varsayılır. Anahtarın gizliliğinden dolayı 
bu protokol genellikle gizli anahtarlı şifreleme algoritması 
olarak da adlandırılmaktadır [9-12].  

Asimetrik şifreleme modelinde ise iletişim yapacak taraflar 
biri açık diğeri gizli olmak üzere iki anahtara sahiptir. 
Kullanıcının sahip olduğu açık anahtar kendisinin gizli anahtarı 
ile bağlantılıdır. İletişim yapacak tarafların açık anahtarları 
(saldırganda dâhil olmak üzere) herkes tarafından 
bilinmektedir. Bu yüzden bu protokol de genellikle açık 
anahtarlı şifreleme algoritması olarak adlandırılmaktadır. 
Gönderici tarafında çalışan algoritmada veri iletişimi kurulacak 
alıcının açık anahtarı kullanılarak veri paketlenir ve iletişim 
kanalıyla alıcıya gönderilir. Alıcı tarafında kullanılan 
algoritmada ise iletişim kanalından elde edilen paketlenmiş 
veriden alıcının gizli anahtarı kullanılarak orijinal veri elde 
edilir [9-12].  

Son kategori olan özet fonksiyonları ise bir sonraki 
bölümde detaylı olarak açıklanmıştır. 

III. KRİPTOGRAFİK ÖZET FONKSİYONLARI 

Kriptografik özet fonksiyonları değişken uzunluktaki 
herhangi bir veriden sabit ve genellikle daha küçük uzunlukta 
özet değerleri çıkartmak için kullanılır [9-12, 15].  

Girilen veri ne kadar büyük olursa olsun özet bilginin 
uzunluğu değişmez. Özet fonksiyonlarında, tek yönlü (one-
way) fonksiyonlar kullandığı için özet değerinden giriş verisine 
ulaşılması veya giriş verisi ile ilgili bilgi edinme teorik olarak 
imkânsızdır. Çünkü özet değeri, veri ile ilişki kurulamayan, 
anlam bütünlüğü içermeyen ve rastgele seçilmiş sayılar gibi 
görünmektedir. 

Özet değeri elde edilen veriye özeldir. Özetleme işlemi her 
tekrarlandığında aynı sonucu verir. Veride 1 bit değişiklik 
olması durumunda bile özet bilgisi değişir. Bu yüzden bu 
değere genellikle verinin dijital parmak izi, özet değeri ya da 
kısaca özeti denir.  

Özet fonksiyonları çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
Kriptoloji biliminde açık anahtar alt yapısı, elektronik imza 
uygulamaları ve rastgele sayı üreteçleri en temel kullanım 
alanları olan bu fonksiyonlar ayrıca tablolarda veriyi 
indeksleme, çift kayıtları veya aynı isimli dosya 
tanımlamalarını engellemek için ya da veri bozulmalarını tespit 
edilmesi için de kullanılabilir. 

Bir fonksiyonun kriptografik özet fonksiyonu olarak 
nitelendirilebilmesi için çeşitli gereksinimleri sağlaması 
gerekmektedir. Bu gereksinimler [15, 16, 17]: 

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

 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. 

 Özet fonksiyonlarını tasarlamak için birçok yöntem 
önerilmiştir. Temel bir sınıflandırma ile bu tasarım yöntemleri 
üç farklı gruba ayrılabilir. Bu tasarım grupları Merkle-
Damgard, HAIFA ve Sünger (Sponge) yapıları olarak 
adlandırılmaktadır [18]. 

A. Merkle-Damgard (MD) Yapısı: 

Bu tasarım mimarisi literatürde yaygın biçimde kullanılan 
bir tasarımdır. Tasarım iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci 
aşamada özet değeri alınacak mesaj uzunluğunun sıkıştırma 
fonksiyonuna (compression function) parametre olarak 
aktarılacak blok uzunluğunun tam katı olmaması durumunda 
bir tamamlama (padding) işlemi uygulanır. Tamamlama işlemi 
için mesajın sonuna öncelikle bir “1” ardından gerekli sayıda 
“0” eklenir. Bu aşamada özet değerinin çakışmaya karşı daha 
dayanıklı olması için en sona mesaj uzunluğu da eklenir. 
Tasarımın iterasyon aşamasında ise mesaj 𝑚 bitlik bloklara 
bölünerek (𝑚0,𝑚1,…,𝑚𝑡−1) sıkıştırma fonksiyonuna sokulur. 
Burada ℎ0 önceden belirlenen bir başlangıç vektörüdür 
(intialization vector, 𝐼𝑉). 

 

Fig. 1. Merkle-Damgard Yapısı 

Merkle-Damgard yapısının çakışmaya karşı direnci olduğu 
ispatlayabilmek için 𝑓 fonksiyonunun çakışmaya direçli olup 
olmadığı incelenerek gösterilmiştir. Ancak bu ilişkinin tersi ya 
da ters görüntü dayanıklılığı için aynı şeyi söylemek doğru 
değildir. 

B. 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 [19]. Bu yapıda 𝑓 fonksiyonu 
tuz değeri (salt) 𝑠, ve o ana kadar özetlenen mesaj bit sayısı 
olan 𝑏 değeri gibi iki değişken kullanmaktadır. Özet 
fonksiyonu denklem (1)’deki gibi ifade edilebilir. 

            (1) 

C. Sünger (Sponge) Yapı 

Özet fonksiyonları alanında önerilen en yeni tasarım 
kalıplarından biri sünger yapısıdır. Bu yapı Emme (Absorbing) 
ve Sıkma (Squeezing) olmak üzere iki temel bileşen 
içermektedir. Sünger yapısının genel mimarisi Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 

 

Fig. 2. Sünger Yapısının genel görünümü 

𝑟 ve 𝑐 bitlik kısımların uzunluğu sünger yapının hızında ve 
güvenilirliğinde etkilidir. 𝑐’ye süngerin kapasitesi denir ve 
yapının güvenliğini belirler. 𝑟 bitlik kısım 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 T-
Sponge denir [20]. 𝑓 fonksiyonu rastgele olduğu müddetçe, 
yapının rastsal kahin (random oracle) olduğu kabul edilir. 
Panama, RadioGatun, Grindahl, Keccak bu yapıya örnek olarak 
gösterilebilir. 

D. 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. 

 

Fig. 3. Blok şifre tabanlı yapıların genel görünümü 

Şekil 3’de çeşitli örneklerinin gösterildiği bu yapı, mesaj ve 
ara değerin eklenip eklenmeyeceğine ve eklenirse nereden 
yapıya dahil edileceğine göre 64 farklı şekilde oluşturulabilir. 
[21]. Ancak bu yapılardan sadece 12'sinin güvenli, diğerlerinin 
zayıf olduğu gösterilmiştir. 
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E. Akan Şifre Tabanlı Fonksiyonlar:  

Akan şifreleri temel alan özet fonksiyonları genellikle hız 
ve verimlilik için tasarlanmış yapılardır. 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. 

F. SHA3 Yeni Özet Fonksiyon Standardı 

Kriptografi biliminin en önemli ayaklarından birini analiz 
çalışmaları oluşturmaktadır. Kriptografik özet fonksiyonlarının 
analizi de literatürde yaygın şekilde çalışılmaktadır. Özellikle 
son yıllarda Wang ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmalar, 
birçok özet fonksiyonunun belirtildiği kadar güvenli olmadığını 
göstermiştir. MD4 ve RIPEMD fonksiyonları için yapılan 
analiz çalışmalarında diferansiyel kriptanalize dayanan yeni bir 
saldırı tekniği kullanılarak, tüm çevirimi kapsayan çakışmalar 
bulunmuştur. Daha sonra bu atak geliştirilerek herkes 
tarafından bilinen ve çoğu alanda kullanılan diğer özet 
fonksiyonlarının analizinde kullanılmıştır. Yapılan bu 
çalışmaların sonucunda “National Institute of Standards and 
Technology” (NIST), yeni özet fonksiyon standardı SHA3 

seçilmek üzere, herkesin katılımına açık bir tasarım yarışması 
başlatmıştır [22]. 

Yeni algoritmanın ters görüntü kümesi, ikincil ters görüntü 
kümesi ve çakışma atakları için gerekli güvenlik sınırlarını 
sağlamasının yanı sıra, bilinen bütün atak yöntemlerine karşı 
da güvenli olmasının yanı sıra çeşitli amaçlarda kullanabilmek 
için değişik özet boylarını da desteklemesi istenmiştir. Ayrıca, 
önerilecek tasarımların yazılımsal ve donanımsal kodlamalar 
yönünden verimli olmasının bir tercih kriteri olacağı 
belirtilmiştir. 

Üç aşamada gerçekleştirilen SHA-3 yarışmasında ikinci 
aşamaya kalan algoritmalar için bir analiz Tablo 1’de 
verilmiştir. Tabloda gösterilen mesaj uzunluğu, durum (state) 
uzunluğu, tur sayısı sütunlarında “/” sembolü ile ayrılan 
verilerin ilki 256 bitlik, ikincisi ise 512 bitlik özet boyları 
(çıktılar) için kullanılan değerleri göstermektedir. Tabloda 
CubeHash, Fugue ve Hamsi özet fonksiyon algoritmaları tam 
anlamıyla bir sünger yapı olmasalar da, mesajı işleme 
açısından sünger benzeri bir yapıya sahip oldukları için aynı 
yapı içerisinde sınıflandırılmıştır. 

TABLO 1: SHA3 ADAYLARININ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 

Algoritma  Algoritma 

Yapısı  

Mesaj 

uzunluğu 

(bit)  

Durum 

(State) (bit)  

Tur 

Sayısı 

Anahtar MDS S-Kutusu Toplama 

Rotasyon 

XOR 

Mantıksa

l İşlem 

Blake  HAIFA  512/1024  512/1024  10/14  Var Yok Yok Var   Yok  

BMW Blok Şifre  512/1024  1024/2048  16/16  Var Yok Yok Var Yok 

CubeHash  Sünger  256/256  1024/1024  16/16  Yok  Yok Yok Var Yok 

ECHO  HAIFA  1536/1024  2048/2048  8/10  Yok 4x4  8x8  Yok  Yok  

Fugue  Sünger  32/32  960/1152  960/1152  Yok 4x4  8x8  Yok Yok 

Groestl  Blok Şifre  512/1024  1024/2048  10/14  Yok 8x8  8x8  Yok Yok 

Hamsi  Sünger  32/32  512/1024  3/6  Var Yok  4x4  Yok  Yok 

JH  Blok Şifre  512/512  1024/1024  35,5/35,5  Yok 1,5x1,5  4x4  Yok Yok 

Keccak  Sünger  1024/1024  1600/1600  24/24  Yok Yok Yok Yok  ˄,¬  

Luffa  Sünger  256/256  1024/1536  8/8  Yok Yok 4x4  Yok Yok

Shabal  Akan Şifre  512/512  1920/1920  3/3  Var Yok Yok Var ˄,¬  

SHAvite-3  HAIFA  512/1024  512/1024  12/14  Var 4x4  8x8  Yok  Yok

SIMD  MD  512/1024  512/1024  4,5/4,5  Var Yok Yok Yok ˄,¬,˅  

Skein  Blok Şifre  256/512  256/512  72/72  Var Yok Yok Var Yok

 

IV. ADLİ BİLİŞİMDE ÖZET FONKSİYONLARI 

A. Delil Doğrulaması Sürecinde Özet Fonksiyonları: 

Bilişim suçu incelemesi sürecinde orijinal delillerin 
kopyalarının alınmasının önemli bir süreç olduğuna daha önce 
değinilmişti. Bu kopya alma işlemi terminolojide genellikle 
“imaj alma” olarak adlandırılmaktadır. Alınacak imajların 
orijinal delil ile birebir aynı olması için sistemin en düşük 
seviyede sektör sektör kopyalanması gerekmektedir. Bu 
kopyalama işlemi bit bazında kopyalama olarak bilinmektedir. 
Düşük seviyede kopyalama olarak da adlandırılabilecek bu 
süreci gerçekleştirmek için çeşitli kopyalama yazılım ve 
donanımları kullanılmaktadır. Bu yazılım ve donanımlar 
aracılığı ile imaj alma sürecinde sadece sistem üzerinde var 
olan dosyaları kopyalamak yerine; veri depolama birimi 
üzerindeki boş veri alanları, silinmiş veri alanları ve disk yapısı 
olduğu gibi kopyalanarak olası delil kaybına yol açacak 
problemlerin engellenmesine ve orijinal delil ile birebir aynı 
kopyanın elde edilmesi sağlanmaktadır [4, 6, 7, 9, 23]. 

Delillerin kopyası alındıktan sonra elde edilen imajın 
orijinal delil ile birebir aynı olup olmadığının doğrulanması 
gerekmektedir. Bunun için orijinal delil ile kopya delilin ayrı 
ayrı özet değeri alınarak karşılaştırılır. Her özet değeri 
üretildiği verinin parmak izi olduğu için sadece eğer kopya 
delil orijinal delil ile birebir aynı ise özet değerleri de aynı 
olacağından kopya delilin doğruluğu garantilenmiş olacaktır. 

B. Delil Bütünlüğü Sürecinde Özet Fonksiyonları: 

Adli bilişim çalışmalarında kullanılacak bir delilin içerdiği 
bilgiler üzerinde değişiklik olup olmadığının incelenmesi 
aşamasında da özet fonksiyonlarının kullanılması yaygın bir 
yaklaşımdır. Bu yaklaşım terminolojide delil bütünlüğü olarak 
bilinmektedir [4, 6, 7, 9, 23].  

Delil bütünlüğünün korunup korunmadığının kontrol 
edilebilmesi için deliller üzerinde işlem yapmadan önce özet 
değeri alınmalıdır. Bu işlemin ardından Analist delil üzerinde 
incelemelerini bitirdikten sonra ikinci bir özet değeri 
almaktadır. Eğer alınan her iki özet değeri de aynı ise delil 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 256



üzerinde herhangi bir değişiklik olmadığı aksi taktirde delil 
üzerinde bozulmalar ve değişiklikler olabileceği sonucuna 
varılır. 

Bunu göstermek için Tablo 2’de farklı veriler için elde 
edilen özet değerleri verilmiştir [24]. Tablo 2’den kolayca 

görülebileceği gibi veri üzerindeki en ufak bir değişiklik çıkışa 
çok farklı yansımaktadır. Buda özet fonksiyonların değişikliğe 
ne kadar duyarlı olduğu ve delil bütünlüğünün kontrolünde 
anahtar araçlardan biri olduğunu doğrulamaktadır. 

TABLO 2: VERI ÜZERINDEKI DEĞIŞIKLIĞIN ÖZET DEĞERINE OLAN ETKISI  

Mesaj 256-bit Özet Değeri 

isdfs2015 sempozyumu 4b6ab50102e4daba9632d7c9929d225967a5ba2f733c30bad25d1e32813adfc5 

Isdfs2015 sempozyumu 63b2bef2d9ff5716e96bdf08ca70359834bec810050fdc337e781d40891b0191 

Isdfs2015 sempozyumU c6b5d74a9dd9fa90ea78625f0189317c73a8bc19252eb41ea578d6d28bb21247 
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C. Özet Değerlerinin Uyuşmaması Problemi: 

Özet fonksiyonları adli bilişim uygulamalarında delil 
doğrulama ve delil bütünlüğü süreçlerinde önemli bir araç 
olmasına rağmen bazı durumlarda incelenen delil üzerinde 
herhangi bir değişiklik olmamasına ve orijinal delil olmasına 
rağmen farklı zamanlarda alınan özet değerlerinde 
uyuşmazlıkların olabileceği tespit edilmiştir. Bu gibi özel 
durumlarda deliller üzerinde değişiklik olduğu sonucuna 
varmak her zaman doğru olmayabilir. Bu tip yanlış 
anlaşılmalara yol açmamak için bu süreci daha geniş bir 
perspektifte değerlendirmek gerekmektedir. Aşağıda özet 
değerlerinin uyuşmaması probleminin ortaya çıkmasına sebep 
olabilecek bazı durumlar kabaca aşağıda listelenmiştir [25]. 

 İlk özet alma işleminden sonra incelenen delil üzerinde 
‘bad sektör’ oluşması halinde daha sonra alınacak ikinci 
özet değerinde bad sektör olan kısım 
okunamayacağından özet değerleri birbirinden farklı 
çıkabilir. 

 Özet alma işlemi her ne kadar kullanılan yazılıma bağlı 
olmasa da istisnai durumlarda programların nasıl 
davranacağını belirleyen tasarım parametreleri farklı 
özet değerlerinin elde edilmesine sebep olabilir. 
Örneğin Encase ve FTK yazılımları bozuk sektörlerle 
karşılaştığında farklı davranmaktadır. FTK bozuk 
sektörleri tamamen 0’larla doluymuş gibi kabul edecek 
şekilde programlanmış iken, bir başka yazılım farklı bir 
şekilde davranabilir. 

 Çok düşük bir ihtimal dahilinde olsa da özet alma işlemi 
sırasında rasgele erişimli hafıza (RAM)’de yaşanan bir 
problem farklı özet değerlerinin elde edilmesine sebep 
olabilir. 

 Özet alma işlemi esnasında kullanılan donanımlarda 
meydana gelen herhangi bir sorundan dolayı farklı özet 
değerlerinin elde edilebilir. 

V. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Teknolojinin hayatımıza getirdiği avantajları kullanırken 
beraberinde ortaya çıkan bilişim suçları ile mücadele 
edebilmek için gürbüz araçlar ve yöntemlere gereksinim 
duyulmaktadır. Bu çerçevede özet fonksiyonları önemli bir rol 
üstlenmektedir. Bu çalışmada özet fonksiyonları ve adli bilişim 
çalışmalarındaki rolü tanıtılarak bu alanda çalışmayı düşünen 
araştırmacılar için bir başlangıç rehberi oluşturulmaya 
çalışılmıştır. 
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Özet—Teknolojinin gelişmesine ve internet kullanımının 

artmasına paralel olarak birçok alanda gerçekleşen elektronik 

dönüşümlerin başında sağlıkta dönüşüm gelmektedir. Yasal 

düzenlemelerde, kişisel veri içinde kabul edilen kişisel sağlık 

verileri, elektronik dönüşüm sonrası Elektronik Sağlık Kaydı 

(ESK) adı altında tutulur hale gelmiştir. ESK’ nın yer ve 

zamandan bağımsız erişilebilir olması birçok avantaj sağlarken 

yetkisiz kullanımlardan dolayı da mahremiyet ihlalleri gibi 

birçok tehlikeyi ortaya çıkarmaktadır.   Kişisel sağlık verisi, ESK 

ve mahremiyet üzerine yapılan sosyal bilimler alanındaki 

çalışmalar, yasalar, mevzuatlar tanımlardan öteye 

geçememektedir. Hatta birçok zeminde bile anlam farklılıkları 

göze çarpmaktadır. Bu alandaki tanımların ortak anlam ifade 

edecek şekilde yapılması önemlidir. Bu çalışma; tanımlamalar 

doğrultusunda gizlilik ve güvenlik üzerine teknolojik altyapının 

gelişmesi, kişilerin kendi sağlık verileri üzerindeki 

hâkimiyetlerini korumaya yönelik olarak onam yönetimi 

çalışmalarının yapılması gerekliliğinin altını çizmekte, bilişim 

alanında yapılan çalışmaları incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler—kişisel sağlık verisi; elektronik sağlık 

kaydı; gizlilik; güvenlik; onam yönetimi. 

Abstract— Health transformation is the head of the electronic 

transformation which occurs in many areas in parallel with the 

advances in technology and the increase of the internet usage. 

The personal health data which is accepted in the personal data 

in legal adjustments has become to be kept under the name of 

Electronic Health Record (EHR) after the electronic 

transformation. Although EHR has the advantages of the 

accessibility regardless of time and location, hazards such as 

privacy invasion would occur because of the unauthorized access. 

Personal health data, EHR and privacy in the area of the studies 

in social science, laws and regulations remain only as definitions. 

Moreover, in many areas, the discrepancy in the meanings can be 

seen. It is significant to construct the definitions in this area in a 

way such that they can express a common meaning. This paper 

focuses on the improvements about the technological 

infrastructure of privacy and security in light of the definitions, 

the necessity of the consent management to protect the rights of 

the individuals on their health data and it surveys the studies in 

the area of information technology. 

Keywords— personal health data; electronic health record; 

privacy; security; consent management. 

I.  GİRİŞ 

Tıp bilişimi alanındaki gelişmeler sağlık alanında birçok 
elektronik geçişi tetiklemiştir. Bunların başında da kişisel 
sağlık verilerinin dijital ortama geçişi gelmektedir. Bireylerin 
sağlık verilerinin elektronik ortama aktarılması, veriye erişim 
için yer ve zaman gibi sorun haline gelmiş birçok kısıtı ortadan 
kaldırmakta, kişiye sunulan sağlık hizmetinin sürekliliğini 
sağlayarak kalitesini arttırmaktadır. Sağlık verileri, elektronik 
geçiş öncesi daha çok sağlık çalışanlarının kontrolü 
altındayken, geçiş sonrasında bu verilere erişim yetkilerinin 
sadece kurumun ya da çalışanlarının hassasiyetinde 
belirlenmesi yeterli olmamaktadır. Diğer yandan kişisel sağlık 
verisine erişimin gerekliliği, kişinin faydalandığı sağlık 
hizmetinin iyileşmesi, sağlık verilerinden çıkarsanacak ulusal 
ve hatta uluslararası faydalar için zorunlu görülmektedir. 
Ancak, kişisel sağlık verisine izinsiz erişim ya da bu verinin 
izinsiz kullanımı, kişisel verilerin satıldığı günümüzde kişinin 
sosyal anlamda etiketlendiği, maddi ve manevi büyük 
zararlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 

Siegler, tıp alanı için mahremiyeti [1] “hastanın kişisellik 
ve gizlilik düşüncesine saygının gelişmesi” olarak 
tanımlamaktadır. Fakat yine Siegler’e göre mahremiyetin diğer 
tanımına [1] bakıldığında, mahremiyetin “tıbbın temel bir 
amacı olan hastanın sağlık bakımının geliştirilmesi” için 
hizmet ettiği görülmektedir. Bu tanımlar sonucunda; sebebi ne 
olursa olsun kişiye ait tüm sağlık verisi, kişinin bilgisi ve izni 
dışında paylaşılmamalı, kullanılmamalı ve saklı tutulmalıdır. 

Bu çalışma; kişisel sağlık verisinin gizlilik ve güvenlik 
önemini vurgulamayı, kişisel sağlık verisinin elektronik 
ortamda tutulan hali olan Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) 
tanımını vermeyi ve bilişim alanındaki ESK ile ilgili 
çalışmaları aktarmayı hedeflemektedir. Çalışmanın 
organizasyonuna bakıldığında; ikinci bölümde Elektronik 
Sağlık Kaydı (ESK) tanımı yapılmakta, sağlık kaydı 
sistemlerinin özellikleri verilmekte ve farklı zeminlerde 
gizlilik, güvenlik gibi bazı temel terimlerin ortak anlamlarının 
belirlenmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. Üçüncü bölümünde 
ESK ile ilgili teknolojik çalışmalar aktarılmaktadır. Dördüncü 
bölümde ESK’ nın korunması ile ilgili takip edilmesi gereken 
adımlar öneri olarak özetlenmektedir. 
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II. ELEKTRONİK SAĞLIK KAYDI 

Kişisel sağlık verisi, yasal mevzuatlarda ve yönetmeliklerde 
kişisel veri kategorisinde hassas ve kritik veri olarak kabul 
edilmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası kanunlarda ve 
çalışmalarda bunların erişim, kullanım, paylaşım, arşivleme, 
koruma tanımları yapılmaktadır. Bu veriler, dijital ortama geçiş 
öncesi kurumların yerel sistemlerinde tutulup arşivlerinde 
saklanırken, geçiş sonrası sağlık bilgi sistemlerinde Elektronik 
Sağlık Kaydı (ESK) olarak tutulmaktadır. Sağlık Bilgi ve 
Yönetim Sistemleri Topluluğu (Healthcare Information and 
Management Systems Society,  HIMSS) tarafından Elektronik 
Sağlık Kaydı (ESK) tanımı “Hasta sağlık bilgilerinin herhangi 
bir sağlık kuruluşunda bir veya birden çok kuruluş tarafından 
oluşturulmuş boylamsal (dikey) elektronik kayıtlardır. Bu 
bilgiler kapsamına hastanın cinsiyeti, ilerleme notları, 
sorunları, tedavileri, yaşam belirtileri, geçmiş tıbbi bilgileri, 
bağışıklıkları, laboratuvar verileri ve radyoloji raporları 
girmektedir” [2] olarak verilmektedir. ESK, kişinin doğumdan 
ölümüne kadar geçen sürede tüm sağlık bilgilerini bilgisayar 
ortamında tutan ve devamlılığını sağlayan bir bilgi deposu 
olarak görülmelidir. Elektronik sağlık kayıtlarını ulusal ve 
uluslararası kanun ve yönetmeliklere göre alan ve saklayan, 
gerektiğinde iletimini sağlayan bu sistemler günün her saati 
çalışan gerçek zamanlı sistemlerdir. Bu sistemler her hastanın 
sadece bir kayıt ile ilişkilendirilmesi, hastanın tüm 
şikâyetlerinin, tanı, teşhis, tedavi gibi tüm sağlık verilerinin 
kaydedilmesi, bu kayıtlara kurum içinde tüm birimlerden 
rahatça ulaşılması, gerektiğinde kurum dışından erişilmesi ve 
bunların yanında randevu sistemini ve yönetsel işlevleri 
desteklemesi gibi özellikleri barındırmaktadırlar. Aynı 
zamanda bu sistemlerin; mahremiyet, güvenlik, izlenebilirlik 
ve veri bütünlüğü özelliklerini sağlaması da önemlidir [3]. Bu 
bağlamda elektronik sağlık kayıtlarının gizliliğini ve 
güvenliğini sağlayacak, izlenebilirliğini destekleyecek ve veri 
bütünlüğünü bozmayacak bir sistemin olması gerekmektedir.  

Sağlık alanında hizmet alımı talebinin artması sonucu, daha 
kaliteli hizmet verebilmek ve verimliliği arttırmak için hastanın 
tıbbi kayıtlarına erişimin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi 
önemlidir. Otomatikleştirilmiş tıbbi kayıt ve bilgisayarlı tıbbi 
kayıt dönemlerinden sonra gelen elektronik sağlık kaydı ile 
kayıtlara istenilen an erişim mümkün kılınmakta ve birçok 
kazanım elde edilmektedir. 

Ancak, bu geniş erişim imkânları; hastanın kişisel sağlık 
verisinin ve kişisel bilgilerinin izinsiz kullanımı, açığa 
vurulması, metalaştırılması gibi birçok riskin ortaya çıkmasını 
tetiklemektedir. 2013 Temmuz ayında Amerika’da Advocate 
Medical Group yönetici ofisinden HIPAA [4] güvenlik 
kurallarıyla da koruma altında olması gereken 4 milyon kişinin 
elektronik sağlık kayıtları çalınmıştır [5]. Elektronik sağlık 
kayıtları; kişilerin ad ve soyadları, doğum tarihleri, adresleri ve 
telefon numaraları gibi tüm kişisel bilgilerinin yanında sağlık 
kayıtlarını da içerdiklerinden ciddi mahremiyet sorunları ortaya 
çıkarmaktadır. 2013 yılındaki bu olaydan önce 2011 yılında 
yaşanan bir olayda 5 milyon kişinin bilgilerinin çalınmış 
olması en büyük mahremiyet ihlali olarak görülmektedir [6]. 
Türkiye’ de de benzer mahremiyet ihlalleri yaşanmaktadır. 
2013 yılında bir eczacı, eczaneye gelen hastanın kişisel 
verilerini hastanın yakınlarıyla paylaşmıştır [7]. Bu izinsiz 
paylaşım sonrası eczacıya dava açılmıştır. Türk Eczacılar 

Birliğine de şikâyette bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının internet sitesinde, 28 bin engellinin adı, soyadı, 
TC kimlik numarası, engel oranı ve adres bilgilerinin yer aldığı 
bir dosyanın paylaşıldığı ortaya çıkmıştır [8]. Bu bilgi işlem 
hatasının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği ve mahremiyet 
ihlallerini tetikleyebileceği kaygısı ile bakanlığa karşı dava 
açılmıştır. 2014 yılında Diyarbakır’ da yaşanan bir olayda; 
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından bildirilen suça karışmış, cinsel istismara ve tecavüze 
uğramış 872 çocuğun listesi Bağlar İlçe Emniyet 
Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlanmıştır [8]. Bunun 
sonucunda Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü hakkında dava 
açılmış ve emniyet müdürü görevden alınmıştır. Yine 2014 
yılında tüm sağlık kurumlarında zorunlu hale getirilen avuç içi 
kimlik taramasına, kişisel bilgilerin gizliliği hakkındaki 
Anayasanın 20. Maddesine aykırı olduğu belirtilerek açılan 
dava sonucu yürütmeyi durdurma kararı gelmiştir [9]. Tüm bu 
ihlallerle ve bu ihlallerin ortaya çıkardığı tehditlerle baş etmek 
için sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliği üzerine yapılan 
çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmaların 
başında rol tabanlı bilgi erişimi, nitelenebilir roller ve izinler, 
bağlamsal erişim kontrolü gelmektedir. Bu çalışmalar onam 
yönetimi, yetkilendirilmiş politika altyapısı ve otonom ajanları 
içermektedir.   

Türkiye’de, tıp bilişiminde sağlık verisinin gizlilik ve 
güvenlik çalışmalarından önce mahremiyet, güvenlik, hasta 
hakları gibi iç içe geçmiş kavramların netliğe kavuşması 
kritiktir. Aynı zamanda bu kavramların bilişim, hukuk ve tıp 
alanlarında aynı anlamsal değere varması önemlidir. Çünkü 
hasta hakları derken, hukuk alanında kanunlarda hastanın 
haklarının yer alması önemliyken tıp alanında hastanın sahip 
olduğu tedavi hakkı, sağlık uygulamalarından faydalanma 
hakkı gibi anlamlar çıkartılabilmektedir. Güvenlik kavramı 
bilişim alanında donanım ve/veya yazılım güvenliği anlamında 
algılanırken, yine tıp alanında hastanın herhangi bir sağlık 
kurumundaki fiziki güvenliği olarak algılanabilmektedir. 
Bahsedilen kavramların hepsi ayrı ayrı birçok kanunda, 
mevzuatta geçmektedir. Kişisel verinin tanımı, bu verinin 
kullanımı, korunması, erişimi ile ilgili tanımlara ve kısıtlara 
bakıldığında; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20. Maddesi, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. Maddesi, 95/46/EC 
numaralı Avrupa Birliği Direktifi, 108 numaralı Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu Madde 
23 ve 24, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı 8. Maddesinde yer 
aldığı görülmektedir [10]. Kişisel sağlık verisi tanımı ve sağlık 
verisinin kullanımı, korunması ve erişimi ile ilgili belirtimler 
de Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları, Avrupa Statüsü Ana 
Sözleşmesi Temel Dokümanı 6. Maddesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı 
Veri Güvenliği Genelgesi, HIPAA, Sağlık Hizmetlerinde 
Mahremiyet ve Gizlilik Üzerine Avrupa Rehberi ve son olarak 
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin 
Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı gibi birçok temel 
sağlık dokümanında yer almaktadır [10]. Bu noktada 
kavramların ortak anlam ifade etmesi önem kazanmaktadır. 
Belirtilen bu yönetmeliklerde ve dokümanlarda kişisel sağlık 
verilerinin ya da kişisel verilerin mahremiyeti bir bütün olarak 
ele alınmamaktadır. Tıp bilişimi ve tıp hukuku bağlamında 
kişisel sağlık verisi, gizlilik ve güvenlik kavramları ortak bir 
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anlamda tanımlanmalıdır. Kişisel sağlık verisinin gizliliği ve 
güvenliği için asıl problem ortaya konulmalı, çerçevesi 
çizilmesi, sınırlar belirtilmelidir. Verinin nasıl toplanıp, nerede 
ve ne kadar süre ile nasıl tutulacağından, kimlere, hangi 
şartlarda nasıl iletileceğine, verinin hangi izinlerle ve hangi 
amaçla kullanılacağından, erişim izinlerinin nasıl 
belirleneceğine ve bu erişimlerin nasıl tutulacağına dair birçok 
senaryonun tanımlanması gerekmektedir. Bu senaryolar, 
tanımlar, kısıtlar kanunlarla, mevzuatlarla, yönetmeliklerle net 
olarak tanımlandığında bilişim alanında gizlilik ve güvenlik 
politikalarının tanımı da çok daha kolay yapılacaktır. 
Tanımlamalar yapıldığında ise dijital ortama, bu gizlilik ve 
güvenlik politikalarının entegrasyonu günümüz teknolojisiyle 
çok kısa sürede yapılabilecektir. 

Türkiye’ de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu sonucu Medula sisteminde SGK’ dan hizmet alan 
bireylerin kişisel verilerini tutmaktadır. Ayrıca Sağlık 
Bakanlığı, Aile Hekimlikleri, Ana Çocuk Sağlıkları, Verem 
Savaş Dispanserleri gibi birçok kurumdan Kadın İzlem Formu, 
Gebe İzlem Formu, Lohusa İzlem Formu, Aşı İzlem Formu ve 
Obez Hasta Bilgi Formu gibi formlarda kişilerin sağlık bilgileri 
ile birlikte kişisel bilgileri de toplanmaktadır. Engelli Bakım 
Merkezleri, Üreme Merkezleri, Genetik Tanı Merkezleri de 
sağlık verilerini toplamakta ve elektronik kayıt olarak 
tutmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarının tuttuğu veriler de dâhil 
olmak üzere toplanan verilere bakıldığında tüm kimlik verisi, 
iletişim bilgileri, gebelik durumları, bulaşıcı hastalıkları, sağlık 
kayıtları, cinsel eğilimi, aile sağlık geçmişi, meslek ve gelir 
durumu, izlem (kadın, gebe, lohusa) kayıtları,  kişinin anne 
babası dâhil ailesini kan gurubu, intihar teşebbüsleri, aile 
planlama yöntemleri gibi tedavi hizmetleri ile birlikte koruyucu 
hekimlik için gerekli olan birçok bilginin toplandığı 
görülmektedir. Tüm bu toplanan kişisel veriler ve kişisel sağlık 
verileri, Anayasanın 20. Maddesinde [10] belirtilmiş durumlar 
dışında ancak bireyin izni alınarak erişimi ve kullanımı söz 
konusu olmalıdır. Bu noktada yine onam kavramı büyük önem 
kazanmaktadır. 

Mahremiyet ve güvenlik konularını ciddiye alan ve 
çalışmalar yapan kuruluşlara bakıldığında;  tıp hukuku 
zemininde sınırları belirleyen, tanımlamalar yapan, çalıştaylar 
düzenleyen Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu [11] aktif 
olarak çalışmaktadır ve Türk Tabipler Birliği öncülüğünde 
çalışan bu grup, farkındalık yaratmak konusunda ciddi adımlar 
atmaktadır. Türk Barolar Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Halk 
Sağlığı Derneği, Hasta ve Hasta Yakını Derneği gibi pek çok 
dernek ve birlik bir araya gelerek toplumu ve sağlık 
çalışanlarını bilgilendirmeyi hedeflemişlerdir. Aynı zamanda, 
Türk Tabipler Birliğinin de konuyla ilgili yayınları mevcuttur 
[12]. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu [13] ve 
dergisi de sağlık alanında ki yenilikleri tartışmakta ve beyin 
fırtınası yaparak öneriler getiren bir oluşum olarak öne 
çıkmaktadır.  Konuyla ilgili bilgilendirici sunumlar 
yapmaktadırlar. En büyük veri toplayan kurum olarak SGK da 
2005 yılında yayımlamış olduğu Veri Güvenliği Genelgesini 
güncellemekte ve üzerinde çalışmalar yapmaktadır [14]. 

III. TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR 

Kurumlar kendi yerel sistemlerinde tuttukları ESK’ yı dış 
sistemlerle de paylaşmaktadırlar. ESK’ nın gizliliğini ve 
güvenliğini sağlamak için yapılan mevzuatlar, yasalar, 
çalıştaylar ve sosyal bilimler kapsamındaki çalışmalar genel 
olarak II. Bölümde aktarılmıştır. Türkiye’ de hukuksal zeminde 
kendine net olarak yer bulamayan bu konunun teknolojik 
gelişmelerine bakıldığında da sayının az olduğu görülmektedir. 
Kurumların, birlik ve derneklerin yaptıkları çalışmalar; tanım 
ve belirtimlerden ibaret olup, bilişim alanındaki çalışmalar 
genellikle tez alanında sınırlı kalmış durumdadır. Türkiye ile 
kıyaslandığında yurtdışında internet kullanımına daha erken 
geçildiği görülmektedir. Bundan dolayı birçok alandaki 
problemler, tehditler erken fark edilmiş ve çözümler, öneriler 
getirilmiştir. Bu problemlerden biri de gizlilik ihlalleridir. 
Mahremiyetin sağlanması için çalışmaların çok daha erken 
başlaması, teknolojik olarak da bilişim alanındaki gelişmelerin 
ülkemize göre daha erken başlamasını tetiklemiştir. 
Uluslararası birçok çalışmanın yapılması ve yayınların olması 
da kişisel sağlık verilerinin korunması için Türkiye’nin önünde 
olumlu anlamda emsal teşkil etmelidir. 

Türkiye’ de teknolojik olarak yapılan çalışmalara 
bakıldığında onam yönetimi, biyometrik yöntemler, parola ile 
kimlik doğrulama, veriye erişimde standartların kullanımı gibi 
çeşitli çalışmalar görülmektedir. 

En temel çalışmalardan biri olan onam yönetimi, kişinin 
sağlık verisine kişinin onamı / izni ile erişilebilmesi anlamına 
gelmektedir. Hasta, hangi verisine kimin erişeceği gibi 
izinlerini belirler. Ve veriye olan tüm erişimler bu izinler 
doğrultusunda gerçekleşir. Onam yönetimi üzerine yapılan 
çalışmaların sayısı yavaş da olsa artmaktadır. “E-sağlıkta Hasta 
Verisi Gizliliği ve Onam Yönetimi” [15] çalışmasında, XML 
tabanlı olan XACML [16] politika dili tabanlı yeni bir model 
tasarlanmış olup, bu iki modelin birbirlerine dönüşümlerinin 
yapılabildiği belirtilmektedir. Bu yeni politika dili ile hastaların 
izinlerinin tutulduğu onam editörü tasarlanmıştır. Aynı 
zamanda, izin isteklerini de değerlendirip cevaplayan ayrı bir 
onam editörü sunulmaktadır. Burada onam yöneticisi önemli 
bir rol üstlenmektedir. Onam dokümanından elde edilecek 
bilgilere göre bir karar mekanizması işlemekte ve gelen erişim 
isteğine doğru cevabın dönmesi hedeflenmektedir.  

“A Semantic Model For Personel Consent Management” 
[17] çalışmasında ise kişinin verisine kimin eriştiğinin ve bu 
verinin ne amaçla kullanılacağının önemi vurgulanmakta, 
bireylerin değişen ihtiyaçlarına ve/veya isteklerine göre izni 
alınacak bilgilerin belirlenmesi ve izin politikalarının 
yaratılması için anlamsal ağ tabanlı kişisel onam yönetimi 
modeli önerilmektedir. Bu model, kişisel veri içinde yer alan 
kişisel sağlık verisinin de onam yönetiminin gerçeklenmesi için 
önemlidir. 

Kişilerin mahremiyetlerinin ihlalleri ve bu alandaki 
farkındalığın ülkemizde de başlamasıyla birlikte, biyometrik 
veriler için doğrulama metodları üzerine 2008 yılında yapılan 
“Kişisel Gizliliği Sağlayan Biyometrik Doğrulama Sistemleri” 
[18] adlı çalışma bu alanda yapılan çalışmalardan ilkidir. Bu 
çalışma; tek bir biyometrik veri üzerine değil de birden çok 
biyometrik verinin bir araya gelmesiyle çoklu biyometrik 
verinin gizliliği üzerine bir yöntem önermektedir. Bu metotla 
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birlikte dijital imzanın da sisteme dâhil olabilmesi için 
saptamalar yapılmaktadır. Bulanık Kasa adı verilen yöntem 
dinamik imza ve parmak izi ile gerçeklenmektedir. 

2010 yılında “Kişisel Sağlık Verilerinin Elektronik İletişim 
Yöntemleriyle İletimi, Standartları ve Çözüm Yolları” [19] 
çalışmasında özellikle vurgulanan nokta ise verinin iletiminde 
kullanılacak standartların önemi olmuştur. ISO 27000 standart 
ailesinin bilgi güvenliği için çok kapsamlı süreçlere sahip 
olduğu ve özellikle ISO 27799:2008 standardının sağlık 
alanında kullanıldığı, ISO/IEC 27002 standardı ile bilgi 
güvenliğinin yönetilmesinin nasıl olması gerektiği 
belirtilmiştir. Vurgulanan ortak nokta; yetkisiz erişimler için 
şifreleme gibi güvenlik yöntemlerinin sağlanması ve emsal 
teşkil eden olumlu örnekler, yasal düzenlemeler, tavsiye 
kararları kapsamında kullanılan düzenleyici uyumdur. 

2012 yılında yapılan “Hastaların Yetkilendirilmesi İçin 
Gelişmiş Bir Kişisel Sağlık Kaydı Platformu” [20] adlı tez 
çalışmasında, farklı formatlarda tutulan elektronik sağlık 
kayıtlarını tutan kişisel sağlık kaydı sistemlerinin birbirleriyle 
iletişim kurabilmesi sorun olarak görülmüştür. Bu sistemlere 
tıbbi cihazların entegrasyonu da katılmış ve tüm sistemlerin 
ortak dili konuşması istenmiştir. Bu noktada ise; kullanılan veri 
formatları, standartlar, terminolojiler çok çeşitli olduğundan 
entegrasyonun zaman ve para olarak maliyeti çok yüksek 
olduğu görülmüş, bu zorlu süreci çözmek için ortak standartlar 
üzerine kurulmuş ve bu standartlar altyapısında servis sunan bir 
kişisel sağlık platformu tasarlanmıştır.  Bu çalışmada; OSGI 
[21], Adobe Flex [22], Adobe BlazeDS [23], RPC Services 
[24], XACML [17], SNOMED CT [25], ICD 10 [26] gibi 
birçok temel standart ve ortak terminoloji kullanılmıştır. Bu 
çalışmanın içinde; basit anlamda tasarlanmış, hastanın 
yapılacak işlemler için onamlarını tutan bir onam editörü 
modülü mevcuttur. 

 “Medikal Bilgi Sistemlerinde Güvenlik, Mahremiyet ve 
Kimlik Doğrulama” [27] isimli çalışmada, kişisel sağlık 
kayıtlarının mahremiyeti için parola ile kimlik doğrulama ve 
biyometrik kimlik doğrulama seçenekleri üzerine durulduğu 
görülmektedir.  

En büyük kişisel sağlık verisi toplayan kurum olarak Sağlık 
Bakanlığı, aile hekimlikleri, hastaneler, dal merkezleri, tıp 
merkezleri, doku bankaları, eczaneler, diş hekimlikleri, sağlık 
merkezleri olmak üzere birçok yerden bu verileri almaktadır. 
Bu verilerin güvenliğini sağlamak için de en başta standartlar 
bazında bir güvenlik zemini oluşturmaya çalışmaktadır. Bütün 
veriler Ulusal Sağlık Veri Seti (USVS 2.0) [28] kapsamında 
toplanmakta ve burada ne tür bilgilerin alınacağı da 
belirtilmektedir. 65 adet veri setinin bulunduğu bu kümede, her 
bir veri seti kapsam ve amaç olarak farklı tanımlamaları 
içermektedir. MSVS [29], ICD10 [26], SUT [30], IEEE 802.1x 
[31] standardı diğer kullanılan standartların başında 
gelmektedir. “Electronic Health Record Interoperability as 
Realized in the Turkish Health Information System” [32] adlı 
çalışmada da, Sağlık Bakanlığının Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi 
için kullandığı teknikler aktarılmakta, mantıksal ESK yapısı 
için uygulanan The UN/CEFACT Core Components Technical 
Specification (CCTS) metodolojisinden bahsedilmektedir. 
Ayrıca ESK’ nın bir yerden bir yere transferi için HL7’nin [33] 
sunduğu ebXML, Web Services ve Minimal Lower Layer 

Protocol (MLLP) 3 iletim özelliğinin kullanıldığı 
aktarılmaktadır. 

IV. SONUÇ 

Sağlık sistemlerinin günümüzdeki güvenlik ve gizlilik 
açıkları daha çok sağlık verisine erişimin yer ve zamandan 
bağımsız olmasından kaynaklanmaktadır. Fiziki olarak veri 
tabanlarına yetkili kullanıcılar dışında dışarıdan erişim için 
birçok donanımsal ve yazılımsal koruma gelirken sistemi 
kullanan tüm personel içeriden ve hatta dışarıdan da bu veriye 
rahatça erişebilmektedir. Asıl nokta, yetkili personellerin de 
sağlık verisine kontrollü erişiminin gerçekleştirilmesidir. 
Oluşan ihlallere bakıldığında, bu erişimlerin kötüye kullanıldığı 
ve mahremiyet üzerine ihlallerin gerçekleştiği görüşmektedir. 
Olası risklere ve oluşabilecek ihlallere karşı alınan tedbirler 
üçüncü bölümde aktarılmıştır.  

Çoğunlukla hukuk ve tıp perspektifinden incelenen 
mahremiyet kavramı, tanımsal olarak birçok mecrada 
tartışılmıştır. Kanun, mevzuat, yönetmeliklerde kendine yer 
bulmuştur. Ancak, hala kişisel sağlık verisinin gizliliği ve 
güvenliği dendiğinde anlamsal farklılıklar çıkarılabilmektedir. 
Öncelikle, yasalaşmayı bekleyen “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanun Tasarısı”’ nın ivedi olarak kabul edilmesi gerekliliği, bu 
farklılıkların giderilmesi için önemlidir. Ayrıca hasta verisine 
sağlık sistemindeki yaşam döngüsü boyunca gerçekleşecek 
erişim yöntemlerinin ve verinin korunma yöntemlerinin 
tanımlanması gerekmektedir. Aynı zamanda yetkisiz 
erişimlerin yaptırımlarının açıkça belirtilmesi de kritiktir. Bu 
tanımlamalar ve belirtimler yapılmadan teknolojik çalışmaların 
sağlıklı ve hızlı ilerlemesi güç görünmektedir. Ancak, tüm bu 
çalışmaların yanında bireylerin, durumun ciddiyeti hakkında 
bilinçlenmesi ve bu konunun farkındalık yaratması bir diğer 
önemli konudur. Çünkü tüm verilerin sahibi durumundaki 
hastaların, sağlık sistemlerin birbirleriyle iletişim halinde 
oldukları yönündeki bilinç seviyesi oldukça düşüktür [34]. 
Hastaların gizlilik ve güvenlik bağlamındaki farkındalıkları ve 
duruşları, sağlık kaydı sistemlerinin güvenliğinin bir parçası 
olarak görülmelidir.  

Teknolojik çalışmaların temelinde ise sağlık bilişiminde 
kullanılan standartlar yer almaktadır. Ortak standartların 
üzerinden ilerlemek, altyapıyı bu standartlar üstüne tasarlamak, 
sonrasında olabilecek ekleme, güncelleme, silme işlemlerinin 
ve entegrasyonların hızlı yapılması ve sistemlerin ortak dili 
konuşması bakımından önemlidir.  

Mevcut sistemlerde, kişisel sağlık verisinin gizliliğinin ve 
güvenliğinin arttırılması yönelik olarak, kavramların ortak 
anlam ifade etmesi, kişilerin farkındalığının artması ve 
standartların kullanımı üzerlerinde ilk durulacak konulardır. 
Sonrasında ise bu temel üzerine geliştirilecek algoritmalar, 
altyapılar, yöntemler önem kazanmaktadır. Teknolojiler 
bölümünde anlatılan çalışmalar maalesef yeterli değildir. 
Veriye erişimi, kişinin izni doğrultusunda gerçekleştiren onam 
yönetimi çalışmalarına hız verilmesi mahremiyet bağlamındaki 
çalışmaları bir adım daha öteye götürecektir. 

Günümüzde kâğıt tabanlı olarak tutulan onam formları, tüm 
sağlık kurumlarında kullanılmakta olup sadece hukuki bir 
durumda kullanılmak üzere saklanmaktadır. Bunların 
elektronik ortamda kişilerin tercihlerine göre alınıp, 
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istenildiğinde düzenlenebilmesi gerekmektedir. ESK için 
olabilecek tüm erişim, görüntüleme, kullanım, iletim işlemleri 
de bireyin yine izin verdiği tercihleri üzerinden yapılmalıdır. 
Verilere erişimin kamu düzeni, ulusal güvenlik, sağlık 
ahlakının korunması [35] gibi ciddi durumlar dışında sadece 
kişinin onayı ile yapılması gerektiğinden dolayı elektronik 
bilgilendirilmiş onam formları ve onam yönetimi çalışmaları 
gelecekte kendine daha fazla yer bulacaktır. Ve kişisel sağlık 
verisi mahremiyeti için teknolojik çalışmaların bir an önce 
hayata geçmesi, ihlallere açık olan, maddi ve manevi riskleri 
tetikleyebilecek sağlık sistemlerinde önem arz etmektedir. 
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Abstract—One Time Password that is string value is used only 

once for the purpose of two factor authentication. Various 

methods are used to provide this process. Hash function based 

methods are the most effective among them. In this paper, One 

Time Password generation methods which based on hash 

functions were studied. Keccak hash algorithm, which is the 

latest standard for hash functions, was preferred to generate this 

value. One Time Password generation methods based on hash 

functions is called Hashing-Based Message Authentication Code 

structure. This structure is used to generate One Time Password 

with a key value and the hash function. In this application, 

statistical property of Hashing-Based Message Authentication 

Code values was investigated. Special Publication 800-22 A 

Statistical Test Suite is used to analysis of testing random and 

pseudorandom number generators. The result of the test suite is 

demonstrated that the method is effective. Hence, these tests are 

useful as a first step to determine whether a generator is suitable 

for a cryptographic application.  

Keywords— Hash function; keccak; one time passwords; hash-

based message authentication code 

I.  INTRODUCTION 

Recently, internet is widely used and a lot of critical 

service such as financial services is provided with it. Because 

of this expanding, security is going to be more important 

subject day by day. There are various methods to provide this 

security against malicious and attacker. During the online 

services, two factors authentication is provided with different 

methods such as biometric, smart card, passwords. The most 

useful method among them is passwords for two factor 

authentication. The passwords are divided into two categories 

such as static and dynamic. Static passwords are not change 

for each authentication. However, dynamic passwords are 

renewed for each process.  

The most useful and efficient method for two factor 

authentication is One Time Password (OTP) [1]. The 

passwords are used only once and not used again in any 

session. Hence, even if malicious obtain the password of any 

session; it is impossible to use this password again [2]. There 

are two wide approaches to generate OTP. These are called 

time-based and mathematical-based systems. 

In the time-based systems, OTP generations are generated 

with hardware components are called 'token'. This hardware 

has a real-time clock synchronized with the authentication 

server for simultaneous operation. In these schemes, OTP is 

produced from time value and the secret key. Thus, time is an 

important part of the algorithm. 

In mathematical based systems, both user and server have 

a counter value synchronized with each other [3]. An example 

of these algorithms has been proposed by Leslie Lamport. In 

1981, Lamport has proposed an authentication mechanism 

which uses one-way hash functions to generate OTP [4]. In 

this scheme, a seed value is determined, and then the next 

OTP are derived from combination of the seed and counter. 

Various methods are used to generate OTP such as random 

number generating function, one way hash function. The most 

useful and efficient approach is one way hash function 

because one-wayness is indispensable feature for this structure 

[5]. Clearly, as secure hash functions used to generate a new 

password, the password cannot be derived from the used 

passwords. It is impossible to estimate these OTP generated 

with this function. Thus, OTP used in any session is not 

available for subsequent sessions and are not exposed any 

threat for the new OTP. 

Hash functions are used in varies security applications and 

internet protocols such as message authentication code, digital 

signatures, random number generation etc. 

In this study, special structure of hash function is used to 

generate OTP. This structure is called HMAC (Hash Based 

Message Authentication Code). In this paper, HMAC based 

OTP generation is examined because this method is more lean 

and common to provide two factor authentication [6]. The 

most indispensable of this structure is hash functions. Thus, 

these functions are very important in terms of security of 

HMAC.  

In this paper, Keccak hash algorithm was used to create the 

HMAC structure because this algorithm is the most recent 

hash standards [7]. It was determined the latest standards for 

hash functions in October 2012 by NIST (National Institute of 

Standards and Technology). Keccak hash function has been 

investigated by hundreds of scientists during four years and 

any weakness has not been determined. In this contest, the 

candidate algorithms are evaluated based on criteria’s such as 

safety, speed. Therefore, Keccak hash function considering 

these parameters is preferred among these candidates.  
In the next section a general background of HMAC based 

OTP generator and hash function especially Keccak are given. 
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In Section 3 test results for this structure are presented. In last 
section concludes. 

II. HMAC BASED OTP GENERATOR 

An approach was suggested by Leslie Lamport to generate 

one time passwords. The approach that called HMAC is used a 

key value and hash functions to generate OTP. Security of 

OTP  is dependent on security of hash algorithm and the key 

value. Keccak hash function which is the latest standard for 

hash function was used to generate secure passwords. It is 

approved that Keccak is more secure than the other algorithms 

participated competition for the new hash standards [6]. 

In this structure, OTP is generated depending on key and 

the counter. The key was used as seed value shared secretly 

between the user and the authenticator. The counter is a 

variable that is updated for each process. Synchronization 

between the user and the authenticator mechanism is provided 

with the counter. The counter expressed as c, is given in (1). 

After HMAC algorithm is calculated, the output value is 

truncated. 

 
OTP = truncate (HMAC-Keccak((k, c))                            (1) 

A. HMAC Structure  

General structure of HMAC algorithm is shown in Fig. 1. 

In this structure; x is input message, H is hash functions (MD5, 

Keccak etc..), k is the secret key, opad is hex (0x36) value 

repeating formed by the byte array, ipad is hex (0x5c) value of 

the byte sequence formed by repetition, | | is merge operation, 

⊕ is XOR operator, b is message blocks. 

A HMAC structure is more robust than the hash function 

used to construct HMAC [7]. Security of the algorithms is 

depended on security of two parameters which are hash 

functions and secret key. 

 

 

Figure 1. General structure of the HMAC algorithm. 

 

B. Hash Functions 

Hash functions receive a variable-length message and 

produce a fixed-length output value. This output value is 

expressed as the hash value. General structure of hash 

functions is given in the Fig. 2. This structure is also called as 

Markle-Demgard structure [8]. 

 

 
Figure 2. The general structure of hash functions. 

 

To perform these functions, firstly, input data is divided 

into equal size blocks. Then, these blocks are processed by 

hash function sequentially. Finally, output of the whole 

message is produced by the processing of the last message 

block and it represents the whole message [8].  

C. Hash Function's Security Requirements 

Hash functions should have three features to be accepted 

secure. These are pre-image resistance, weak collision 

resistance and collision resistance [8]. The properties are 

investigated as fallows. 

Pre-image resistance is that original message cannot be 

derived from the hash value. This feature is the most important 

safety parameter in the hash functions. 

Weak collision resistance is that for a given message and 

its hash value, it is to be impossible to calculate a second 

message with same hash.  

Collision resistance is that for randomly selected two 

different messages, it is impossible to calculate a couple of 

messages with same hash.  

In collision resistance, two input message are selected 

randomly. However, in weak collision resistance, one message 

and its hash value is known and tried to find a second message 

having same hash value with previous. 

D. Overview of Keccak 

Keccak was announced the latest standard for hash 

functions in October 2012. The function is based on sponge 

structure [9]. In the cryptography, the sponge functions or 

sponge structure take an input bit sequence of any length and 

produce a hash value desired output length [10]. In these 

structures, the first block of the input message and the initial 

value is combined with XOR operation. For the first block, the 

initial value is taken as zero.  For the other blocks, this value is 

the output value of the previous f function. f is the kernel 

function of sponge structure.  
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Figure 3. General structure of the Keccak hash function. 

 

In this structure, the initial vector, intermediate output value 

and hash value are formed with r and c parameters. r shows 

the message block size to be processed by f function and c is a 

parameter used for security. Hash value is produced after the 

whole message blocks are processed by Keccak. The overall 

structure of the algorithm is given in Fig. 3.  

Keccak algorithm is consisted with two main parts. The 

first is observed phase that message blocks are received. The 

second is squeezing phase that output value is produced. 

The observed phase is formed with the following steps. 

1. Firstly, the initial vector value is assigned zero. Then the 

input message is divided into blocks. If necessary, adding is 

performed in the last block. In the process of adding is written 

10 ... 1-bit sequence instead of the missing bits sequentially. 

2. The first block of the input vector are XORed with the 

first r bits of initial vector and this process is performed for the 

all blocks, sequentially. This value is formed new value of the 

input vector r ‘bits’ part. 

3. Input vectors are performed by the f function, and this 

value creates a new input vector. If all input blocks are 

processed, the first part of the algorithm is terminated. 

The squeezing phase of the Keccak is as follows. Hash 

values' r bits is consisted the first r bits of hash value that are 

taken from at the end of the first portion of the input vector. If 

necessary, re-processing the input vector by the f function and 

r-bit portion is received again. This process  is maintained to 

generate desired lengths for the hash values.  

E.  Function 

f kernel function which has a secure and flexible scheme is 

an essential part of the sponge structure. Varies vector block 

size is used in this function as the first and intermediate output 

values. These changes are demonstrated by V = 5x5xw 

structure and w expressed as w = 2 ^ l, l = 1, 2... 6.  Therefore, 

the vector sizes can be received by Keccak changed among 25, 

50..., 1600 sequentially.  

The number of rounds used in Keccak varies according to 

the vector size. This change is represented by the expression 

12 +2l. For example, if the input vector is taken as 1600-bit 

length, l is 6 and the number of rounds is 24. Vector size 

should be large especially for safety.  

Five basic operations are performed in each round of f 

function. These processes are repeated sequentially for each 

round.  

Ɵ: Equations (parity) of each 5-bit column is calculated, 

and adjacent columns are XORed. 

P: According to the number of triangles values, for each of 

the 25 words rotation is performed at the bit level. 

: 25 words make the process of relocation to a fixed 

structure. 

Χ: the merge process is done at the bit level by using the 

structure of a = a ⊕ (¬ b & c). 

ι: Values in the input vector is XORed. 

III. ANALYSIS OF HMAC BASED OTP GENERATOR 

Special Publication 800-22 a Statistical Test Suite for 

Random and Pseudorandom Number Generators for 

Cryptographic Applications is applied to determining and 

testing random and pseudorandom number generators. The 

standard examines randomness of the number used in varies 

system. Randomness is the most important parameter for 

cryptographic application. Especially, generated random value 

should be unpredictable in the absence of knowledge of the 

inputs. At the standard, randomness is determined a lot of 

parameter such as Frequency Monobit Test, Runs Test, 

Discrete Fourier Transform. These test suites are explained in 

the NIST 800.22 standard exactly [11]. These tests are useful 

to determine whether a generator is suitable for a 

cryptographic application because unpredictable and other 

randomness parameters are analyzed with these. 

The produced HMAC based OTP value was analyzed 

according to these parameters. Results are showed in Table 1. 

As shown in the table, results produced from HMAC structure 

are quite successful. The results showed that the system used 

to generate OTP is provided sufficient security for 

cryptographic applications. One factor of these results is 

Keccak hash function used to construct HMAC based OTP 

generator because security of the function is approved. In the 

generator a secret key and a counter are used to generate the 

OTP because a small change in seed value is enough to 

generate secure results. This is also demonstrated that 

proposed scheme is effective. Successful results of these tests 

suite are provided that the generator is suitable for a 

cryptographic application. These tests are useful as a first step 

to determine whether any generator is suitable for a 

cryptographic application. 

 
TABLE 1: TEST RESULTS OF NUMBERS GENERATED BY THE 

SYSTEM IN THE NIST 800.22. 

NIST 800.22 Tests                PValue           Result 

Frequency Monobit Test 0,547 Successful 

Frequency Test with a Block 0,036 Successful 

Runs Test 0,948 Successful 

Longest Run of Ones in a Block 0,240 Successful 

Binary Matrix Rank 0,641 Successful 

Discrete Fourier Transform 0,651 Successful 

Non Overlapping Template Matching 0,684 Successful 

Overlapping Template Matching 0,270 Successful 

Universal Test 0,696 Successful 

Linear Complexity 0,808 Successful 

Serial Test 0,567 Successful 

Approximate Entropy 0,049 Successful 

Cumulative Sum 0,525 Successful 
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IV. CONCLUSIONS 

OTP are used in many fields such as internet banking, 
wireless network access. In this paper, HMAC approach was 
used to generate the OTP. In this scheme, Keccak hash 
function, the latest standard of hash algorithms, was used to 
develop more secure system. Also, a key value shared secret 
between the user and the authenticator was used. Produced 
OTP was analyzed with NIST 800.22 standard test suite. This 
standard is shown that the value produced with HMAC is 
secure for cryptographic application. Proposed scheme value is 
evaluated with these test suits, and result of this evaluation is 
successful for cryptographic application. 
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Özet—Adli bilişim alanı her geçen gün çok çeşitli 

problemlerle karşılaşmaktadır. Özellikle suç vakalarında 

müdahale edilen büyük veri, yaygın olarak kullanılan 

kriptografik uygulamalar, mobil teknolojilerdeki muazzam 

gelişim ve yasaların teknolojik yeniliklere cevap vermede geç 

kalması bunların başlıcaları olarak sıralanabilir. Bulut bilişim 

teknolojilerinin hayatımıza iyiden iyiye nüfuz etmeye başladığı 

günümüzde, artık her işlem sadece internete bağlanma 

uzaklığındadır. Bilişim teknolojilerinin küreselleşmesine katkısı 

büyük olan bulut bilişim, bu yönüyle bilişim evriminin son 

halkasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın konusu, adli bilişim 

dünyasının yürümek zorunda olacağı belki de en engebeli yol 

olacak bulut adli bilişimidir. Bulut bilişimin hayatlarımızı ve 

çalışmalarımızı kolaylaştırdığı ortadayken, adli bilişim 

dünyasındaki yansımaları ise şimdilik ters yöndedir. 

Çalışmamızda ağırlıklı olarak bulut adli bilişiminin getirdiği 

açmazlar, buna ilaveten sınırlı olarak da bulut bilişim 

teknolojilerinin adli bilişim alanına getirdiği avantajlar üzerinde 

durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler—adli bilişim; bulut adli bilişimi; bulut 

bilişim; bulut bilişim teknolojileri 

Abstract—Digital forensics world everday faces miscellaneous 

problems. Especially vast amount of data regarding the cases, 

common usage of cryptographic applications, the huge progress 

in mobile technologies and the latent reaction of legal regulations 

to new technological developments can be listed as the principal 

issues. Due to massive infiltration of cloud technologies into our 

lives, it's just internet connection we need. Cloud computing is 

the last ring of the computing evolution, due to its massive 

contribution to the globalization of IT technologies. The main 

issue of this paper is cloud forensics, maybe the roughest road on 

which digital forensics has to walk. It's obvious that cloud 

computing facilitates our lifes and efforts, but for now it's just the 

reverse for digital forensics. In the paper, we focused mainly on 

the challenges of cloud forensics, and on a limited basis the 

advantages of cloud computing on digital forensics.   

Keywords—digital forensics; cloud forensics; cloud computing; 

cloud computing technologies 

I.  GİRİŞ 

Günümüzde problem alanı giderek genişleyen adli bilişim 
dünyası, bulut bilişimin getirdiği paradigma değişimiyle 

neredeyse tüm bildiklerini unutma ve yeni çözümler bulma 
noktasında görünmektedir. Bulut bilişim teknolojilerinin çok 
dinamik bir yapıda olması, adli bilişim için zorunluluk arz 
eden "kim, ne amaçla, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapmış?" 
sorularının cevaplarını bulmayı çok zorlaştıran bir mahiyet 
sergilemektedir. Adli bilişim dünyasının, belki de üstesinden 
gelmesi gereken en zor teknoloji değişimiyle karşı karşıya 
olduğunu söyleyebiliriz.  

Bilişim teknolojilerindeki bu büyük devrimin, görünen o ki 
adli bilişim dünyasındaki karşılığı ancak bir bakıcı ifadesiyle 
"bunca yaramaz çocukla baş etmeye çalışırken, bir tek sen 
eksiktin" olabilir. Her ne kadar, 1990'larda kişisel bilgisayarlar 
(PC) ile başlayan, 2000 yılı başlarından itibaren internet 
teknolojileri ile devam eden bilişim devriminin son 
halkasında, 2010'dan başlayarak üçüncü on yılın yıldızı olarak 
bulut bilişim teknolojileri gösterilse de [1], zaten birçok 
kaynaktan gelen zorluklarla başa çıkmaya çalışan adli bilişim 
dünyası için, bu son halkanın etkisinin kırılması çok zaman 
alacak gibi görünmektedir.  

Bulut bilişim teknolojilerinin, adli bilişim alanına negatif 
etkisinin uzun süre devam edeceğini öngörmemizin temel 
nedeni, özellikle bulut bilişim teknolojilerinin güvenlik 
açısından tam olarak olgunluğa erişememiş olması ve bulut 
teknolojilerinin adli bilişim uygulamalarını pek dikkate 
almayan bir istikamette ilerlemesidir. Önümüzdeki süreçte 
görünen o ki, bulut bilişim teknolojileri, en azından genelgeçer 
araç, yöntem ve uygulamalar geliştirilene değin, adli bilişim 
dünyasının baş etmekte çeşitli açmazlarla karşılaşacağı ve 
tabiri caizse ezberlerin bozulduğu bir düzlem olacaktır. 

Bu çalışmamızda; ağırlıklı olarak bulut bilişim 
teknolojilerinin adli bilişim alanına getirdiği problem 
sahalarını ve sınırlı olarak da bulut bilişim teknolojilerinin adli 
bilişim alanına getirdiği avantajları ele aldık. Çalışmamızın 
müteakip bölümleri ve ele alınacak konular şöyledir: Bölüm 
2'de bulut bilişim teknolojileri, Bölüm 3'te adli bilişim ve 
bulut adli bilişimi kavramları ve Bölüm 4'te bulut bilişim 
teknolojilerinin adli bilişim alanına etkileri ele alınacak, 
Bölüm 5'te problem alanlarının giderilmesi noktasında bir 
değerlendirme yapılarak sonuç ortaya konulacak ve çalışma 
tamamlanacaktır.  
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II. BULUT BİLİŞİM KAVRAMI 

A.  Bulut Bilişim Kavramı ve Özellikleri 

Özellikle mobil iletişim platform ve ortamlarındaki 
gelişmeler, iş dünyasının çok dinamik bir yapıda olması ve 
sürat gerektirmesi, devletlerin ve ticari girişimcilerin bilişim 
teknolojilerine yaptıkları yatırımların yeni ürün ve teknolojiler 
ile artması gibi nedenler, bulut bilişim kavramını ve 
teknolojilerini doğurmuştur. Bilişim dünyasının bu sınırları 
zorlayan yeni çocuğunun dünyamızın küreselleşmesi benzeri, 
bilişim teknolojilerinin yaşamakta olduğu evrimin son halkası 
olduğunu ifade edebiliriz. 

Bulut bilişim kavramı, Türk Standartları Enstitüsü'nce 
hazırlanan dokümanda [2] "işlemci gücü ve depolama alanı 
gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç 
duyulduğu kadar kullanılması esasına dayanan, uygulamalar 
ile altyapının birbirinden bağımsız olduğu ve veriye izin 
verilen her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, 
gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde arttırılıp 
azaltılabildiği, kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol 
altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir bilişim türüdür" 
şeklinde tanımlanmıştır. Yine Amerikan Ticaret Bakanlığı 
bünyesindeki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü 
(National Institute of Standards and Technology - NIST), 
bulut bilişim kavramını, "paylaşımlı ve ayarlanabilir bir 
kaynaklar havuzuna (ağlar, sunucular, depolama ortamları, 
uygulamalar ve diğer hizmetler), internet bağlantısı üzerinden 
istenilen her yerden ve uygun bir şekilde erişim imkanı veren 
ve minimum seviyede yönetimsel çaba ve hizmet 
sağlayıcıların desteği ile süratli bir şekilde hizmetlerin 
kullanıma sunulmasına imkan veren bir model" olarak 
tanımlamıştır [3]. Aynı enstitü tarafından, bulut bilişimin 
olmazsa olmazları ya da bir bilişim sistemine bulut bilişim 
teknolojisi denebilmesi için gereken özellikler; istendiğinde 
kendiliğinden hizmete erişim, geniş ağ bağlantısı, kaynakların 
bir havuzda birleştirilmesi ve bu havuz aracılığıyla 
dağıtımı/kontrolü, süratli bir şekilde hizmetin esnetilebilmesi 
ve verilen/alınan bu hizmetlerin ölçülebilir olması olarak 
belirlenmiştir. Şekil-1'de bulut bilişim genel mimarisi 
görülmektedir. 

B.  Hizmet Türleri 

1) Bulut Yazılım Hizmeti (Software-as-a-Service): 

Kullanıcıların, sadece bulut hizmet sağlayıcısı tarafından 

kendilerine bir bulut altyapısı üzerinden sunulan yazılımları 

internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz vasıtasıyla bir 

arayüz ya da bir tarayıcı aracılığıyla kullanabildiği ve 

kullanıcıların yazılımlar üzerinde sınırlı ayarlamalar 

gerçekleştirebildiği bulut bilişim mimarisidir. Kullanıcılar 

açısından temel hedef, donanım, yazılım, bakım ve idame ile 

personele ayrılan giderlerin azaltılmasıdır. 

  
2) Bulut Platform Hizmeti (Platform-as-a-Service): 

Kullanıcıların, bulut hizmet sağlayıcısı tarafından kendilerine 
bir bulut altyapısı üzerinden sunulan yazılım geliştirme 
ortamlarında kendi yazılımlarını geliştirebildikleri ve 
geliştirilen yazılımlar üzerinde kontrol ve denetim 
yapabildikleri bulut bilişim mimarisidir. Kullanıcılar açısından 

temel hedef, donanım ve yazılım temin etme giderlerinin 
azaltılmasıdır. 

3) Bulut Altyapı Hizmeti (Infrastructure-as-a-Service):  
Kullanıcıların, bulut hizmet sağlayıcısı tarafından kendilerine 
bir bulut altyapısı temelinde sunulan altyapı üzerinden; işlemci 
gücü, bilgisayar ağları, veri depolama ortamları, işletim 
sistemleri ve üzerinde koşturulan uygulamalar gibi diğer temel 
bilişim kaynaklarını kullanabildikleri ve bahsedilen ortamlar 
üzerinde kontrol ve denetim yapabildikleri bulut bilişim 
mimarisidir. Kullanıcılar açısından temel hedef, donanım ve 
yazılım temin etme ve bunlar için belirli bir yer tahsis etme 
giderlerinin azaltılmasıdır [2][3]. 

Temel hizmet türleri yukarıda görülen üç tip olmakla 
birlikte, özellikle bulut güvenlik hizmeti (Security-as-a-
Service), bulut adli bilişim hizmeti (Forensics-as-a-Service), 
bulut veritabanı hizmeti (Database-as-a-Service) gibi hizmet 
türleri de kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya 
çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dağıtım Modelleri 

1) Özel Bulut Modeli: Genellikle güvenlik gereksiniminin 
ön planda olduğu organizasyonlar, Ar-Ge faaliyetlerine odaklı 
ya da kritik bir sektörde faaliyet gösteren ticari firmaların 
kullanageldiği bir modeldir (bir üniversite içerisinde konuşlu 
öğrenci pansiyonunda sadece okul öğrencilerinin kalabilmesi 
ya da bir firma mensuplarının gittikleri yerlerde anlaşmalı bir 
otelde kalmaları gibi). Kullanıcılar organizasyon 
içerisindendir ve mülkiyeti, yönetimi, işletimi ilgili kullanıcıda 
olabileceği gibi bu işi yapan üçüncü bir hizmet sağlayıcıda da 
olabilir. Ayrıca, kullanılan donanım ve istasyonlar kullanıcı 
bünyesinde tesis edilmiş olabileceği gibi dış kaynaklı da 
olabilir. 

2) Genel Bulut Modeli: İsteyen herkese açık model 
türüdür. İster ticari bir firma, ister devlet kontrolünde bir yapı 
olsun kullanılacak altyapı, ilgili organizasyon dışında hizmet 
sağlayıcının işletim sorumluluğu ve denetiminde bir yerdedir. 
(bir ülkedeki yerli ya da yabancı turistlerin gittikleri tatil 
beldesindeki ya da şehirdeki istedikleri otelde kalabiliyor 
olmaları gibi)  

3) Topluluk Bulut Modeli: Kullanım amacı yönünden özel 
bulut modeline; işletim sorumluluğu, yerleşim ve denetim 
açılarından ise genel bulut modeline benzeyen bir yapıdadır. 
(farklı bir şehirde düzenlenen bir seminere giden 
öğretmenlerin, o şehrin öğretmenevinde kalmaları ya da devlet 

 

Şekil 1. Bulut bilişim mimarisi 
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memurlarının kendileri için tahsis edilmiş lojmanlarda kalması 
gibi) 

4) Karma Bulut Modeli: Yukarıda bahsedilen özel, genel 
ve topluluk bulut modellerinin karışımından oluşan bir 
modeldir. Her alt model kendi içerisinde kendi özelliklerini 
korur (bir üniversite kampüsü içerisinde; okulda görev yapan 
personelin kullanımı için ayrılan bir otopark, öğrencilerin 
kullanımına ayrılan bir otopark ve üniversiteye gelen 
misafirler için ayrılan otoparklar olduğunu, bunlar dışında 
üniversite sınırları içerisindeki bir Ar-Ge merkezinde 
çalışmalar yapan ve çeşitli üniversiteler ve ticari firmalardan 
katılımların olduğu bir çalışma grubu için belirlenmiş bir 
otopark ve son olarak isteyen herkesin araçlarını park 
edebildiği bir kafeteryaya ait bir otoparktan oluşan karma yapı 
gibi) [2][3][4]. 

III. ADLİ BİLİŞİM KAVRAMI VE BULUT ADLİ BİLİŞİMİ  

Adli bilişim kavramının ortaya çıkması, bilişim ve 
bilgisayar teknolojilerinin gelişmesine ve suç işlemede bir 
unsur olmaya başlamasına paralel olarak 1980’li yılların 
sonlarına dayanmaktadır. Ancak adli bilişim 
uygulamalarından biri olan veri kurtarma işlemini de dikkate 
aldığımızda, aslında 1970’lerin ilk dönemlerine kadar 
gitmemiz gerekir [5][6]. İlk olarak farklı şekillerde ifade edilse 
de (forensic computing, computer forensics, cyber forensics 
vb.) sayısal verilerin birçok ortamda üretilir, işlenir ve tutulur 
olması düşünüldüğünde günümüzde gelinen nokta itibariyle 
adli bilişim kavramının tam karşılığı İngilizce tabiriyle "digital 
forensics" ifadesidir. Günümüzde kullanılan ya da anlaşılması 
gereken şekliyle tanımlayacak olursak, adli bilişim; konusu 
suç oluşturan eylemlerde, bu suçlarla ilişkili kişilerin 
kullandıkları elektronik ortamlardan elde edilen sayısal 
verilerin, işledikleri suçlarla bağlantılarını ortaya çıkarmak ve 
suç delillerini ilgili adli makamlara sunmak amacıyla güvenlik 
birimleri ya da ehliyetli kişi/kurumlarca yapılan analiz 
işlemleri bütünüdür diyebiliriz. Şekil-2'de adli bilişime konu 
olan çeşitli sayısal delil ortamları görülmektedir.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adli bilişim uygulamalarında yapılan işlemler birbirlerine 
çok yakın olmakla birlikte, işlenen suçun türü, söz konusu 
elektronik ortam, elektronik ortamın yapısı, delillerin kalıcı-
uçucu olması, suç şüphelilerinin uyguladıkları karartma 
teknikleri ve yapılan işlemlerin zamanı gibi faktörlere bağlı 
olarak farklı adli bilişim türleri ortaya çıkmıştır [7][8]. Bunlar: 

 Statik data adli bilişimi (disk forensics) 

 Canlı adli bilişim (live forensics) 

 Ağ adli bilişimi (network forensics) 

 Mobil cihaz adli bilişimi (mobile device forensics) 

 Veritabanı adli bilişimi (database, log forensics) 

Çalışmamızın içeriğini oluşturan ve bulut bilişim 
teknolojilerindeki gelişmelerle doğru orantılı olarak 
genişlemeye devam eden bir diğer adli bilişim türü olarak da 
bulut adli bilişimini (cloud forensics) sayabiliriz. Bulut adli 
bilişimi, mimarisi itibariyle ağlardan ve ağa bağlı cihaz ve 
sistemlerden oluşması nedeniyle ağ adli bilişiminin bir alt 
disiplini olarak kabul edilmektedir. Bir diğer yaklaşıma göre 
ise bulut bilişim ile adli bilişim karması bir disiplindir [9]. 

Bulut adli bilişimin, ağ adli bilişiminin bir alt türü 
olduğunu kabul etmekle birlikte; buluttaki veri depolama 
olanaklarındaki gelişim dikkate alındığında sabit data adli 
bilişimi, özellikle sanallaştırma teknolojisinin çok yoğun 
olarak kullanıldığı bir arena olarak bulut bilişim ortamlarına 
müdahale dikkate alındığında canlı adli bilişim, kullanıcı ve 
hizmet sağlayıcı arasındaki iletişim teknolojisine dayanarak ağ 
adli bilişimi, mobil cihazlardaki olağanüstü artış, internet 
erişim hızlarının alabildiğine genişlemesi ve ucuzlaması 
noktaları dikkate alındığında mobil adli bilişim ve son olarak 
da özellikle bulut bilişim teknolojilerinin iki ana unsurundan 
biri ve belki de büyük abisi diyebileceğimiz hizmet sunucu 
tarafındaki günlük kayıtlarını (logs) düşündüğümüzde 
veritabanı adli bilişimi, sunulan/alınan bulut bilişim 
hizmetinin türüne göre bulut adli bilişiminin konusunu 
oluşturur. Kısaca ifade etmek gerekirse, bahsedilen türlerden 
oluşmuş karma, farklı, özgün bir adli bilişim türüdür.  

IV. BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ADLİ BİLİŞİM 

ALANINA ETKİLERİ 

A.  Genel Bakış 

Bulut bilişim teknolojilerinin ve kullanım alanlarının 
muazzam bir hızla artması, kullanılan ortamları suçlular/suç 
örgütleri için de cazip hale getirmiştir. İnternet kullanımındaki 
artış ve süratli erişim imkanları, kullanıcıların bilgisayar, 
tablet ya da akıllı telefonlar üzerinden bir tarayıcı ile 
istedikleri internet  kaynağına ulaşmaları internet ortamını ve 
dolayısıyla da bulut bilişim ortamlarını özellikle siber suçlar 
ve hatta sunduğu depolama imkanları ile klasik suçlar için 
elverişli yeni bir saha haline getirmiştir [10]. 

Konuyu siber suçlar noktasında ele aldığımızda, güvenlik 
açısından henüz istenen olgunluğa erişememiş bir yapı olan 
bulut bilişim teknolojileri, siber korsanlar için bulunmaz bir 
ortam sunmaktadır. Hakeza, siber korsanlık marifetiyle ele 
geçirdikleri verileri muhafaza etmek için de bulut bilişimin 
sunduğu depolama imkanlarından daha iyi bir seçenek olamaz. 
Hatta, özellikle son dönemlerde hayli dikkat çeken, firmalara 
ya da firmaların işlemlerini gerçekleştirirken kullandıkları 
gerçek kişilere ait özel verilerin ele geçirilmesi, daha sonra bu 
verilerin çok kuvvetli kriptografik tekniklerle şifrelenerek 
bulutta bir yerlerde tutulması ve muhataplara para karşılığında 
şantaj yapılması konunun önemini çok açık bir şekilde gözler 

 

Şekil 2.  Geleneksel elektronik delil ortamları 
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önüne sermektedir. Öte yandan, bulut bilişim depolama 
imkanları klasik suçlara ilişkin verilerin de muhafaza 
edilebilmesi noktasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Madem ki bahsettiğimiz suçlar bulut bilişim 
teknolojilerinin sunduğu ortamlarda işlenmektedir; tespit 
edilen suçların ve delillerin ortaya çıkartılması ve suçluların 
cezalarını almalarının sağlanması için neyin nasıl 
yapılacağının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Maalesef bulut adli bilişimi, adli bilişimin 
şimdiye kadarki ilerlediği noktanın çok ilerisinde açmazlar 
getirmiştir. 

Söz konusu açmazlar, birçok araştırmacı ve sahada aktif 
olarak görev yapan adli bilişim emektarı tarafından çeşitli 
araştırma ve makalelerde ele alınmıştır. Kimileri bu açmazları 
teknik, yasal ve organizasyonel boyutlarıyla ele almıştır [9]. 
Bazıları, klasik adli bilişim süreçlerinden yola çıkarak ilgili 
safhalardaki problemleri ortaya koyma yoluna gitmiştir [10] 
[11][12]. Konuya ilişkin en kapsamlı çalışma Amerikan 
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü ( NIST) tarafından 
hazırlanmıştır. Haziran 2014'te taslak olarak yayımlanan 
dokümanda, bulut adli bilişiminin getirdiği söz konusu 
açmazlar, hem tekil olarak ve hem de birbirleri ile bağlantıları 
noktasında üst gruplandırmalar şeklinde özetlenmiştir [13]. 

B. Bulut Adli Bilişimi ve Getirdiği Açmazlar 

Bulut bilişimin getirdiği açmazların ve birbirleriyle 
bağlantılarının daha iyi anlaşılması açısından, bu açmazların 
organizasyon, yasal düzenlemeler ve teknik boyutları ile ele 
alınmasının daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. 

1) Organizasyonel boyuttaki açmazlar: 

a)  Yapılan işlemlerin takibindeki zorluklar: Bulut 

teknolojilerinin yapısından kaynaklanan bir problemdir. Bir 

tarafta hizmet sağlayıcı, diğer tarafta kullanıcıların olduğu bir 

ortamda; bir soruşturma/incelemenin yapılabilmesi ve sayısal 

delillerin kontrol edilebilmesi çok da kolay olmayacaktır.  

b) Görev ve sorumluluklardaki belirsizlik: Bulut adli 

bilişiminde şayet sorumluluklar tam olarak belirlenmemişse 

yapılacak bir soruşturma/incelemede kriz ortamı oluşacaktır. 

Bulut bilişim hizmetleri sağlanır ve alınırken hazırlanan 

hizmet seviyesi anlaşmalarında (service level agreement - 

SLA) genellikle adli bilişim konusu göz ardı edilmektedir. 

Adli bilişim uygulamaları yapılması gerektiğinde de kimin, 

hangi işlemi, nasıl, kiminle işbirliği içinde yapacağı 

konusunda belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, bulut 

ortamında adli bilişim uygulamaları dikkate alındığında 

mutlaka hizmet sağlayıcı ve kullanıcıların da yardım ve 

işbirliğine ihtiyaç vardır. 

c) Başkalarına bağımlılık: Bulut bilişim 

ortamlarındaki dağıtık yapı dolayısıyla, adli bilişim 

uygulamalarında mutlaka bir yerde gözün göremediği, elin 

ulaşamadığı noktalar olacak ve söz konusu alanlarda 

gerçekleştirilmesi gerekli işlemlerde başkalarına bağımlılık 

kaçınılmaz olacaktır. Burada hizmet sağlayıcı tarafındaki 

personel yanında, bir başka ülkedeki kolluk kuvveti ile de 

işbirliği ve koordinasyon gereken durumlar olacaktır. Yapılan 

çalışmaların neresinde olunursa olunsun, karşıdaki muhatabın 

istenilen işlemleri ne kadar doğrulukla yaptığı ya da yapılması 

gereken işlemleri yerine getirmeye ne kadar ehliyetli olduğu 

noktalarında yüzde yüz emin olmak ve yapılan işlemlere 

tamamiyle sahip çıkabilmek mümkün olmayacaktır. 

d) Eğitim: Bulut adli bilişimi, bu alanda görev alacak 

herkesin yetkin olmasını gerektirmektedir. Sadece hizmet 

sağlayıcı tarafındaki teknik personel, adli bilişim işlemlerini 

yerine getiren kolluk görevlisi ya da hukuki zemindeki hakim, 

savcı, avukat değil; özellikle ABD'de olduğu gibi, adalet 

mekanizması içerisinde bulunan ve insanlardan oluşan jüri 

mensuplarının da konu hakkında belirli bir seviyede bilgi 

sahibi olması gerekmektedir. Sadece bir  ya da birkaç tarafın 

konuya hakimiyeti olayın tam olarak anlaşılması ve net bir 

kanıya ulaşılması için yeterli olmayacaktır. Ancak en önemli 

görev ve sorumluluk kolluk görevlisinindir. Kolluk görevlisi, 

bir soruşturma sürecinde yaptığı uygulama ve işlemler ile 

eriştiği delilleri şeffaf bir şekilde muhataplara sunabilmeli ve 

karşı tarafı suçluluğa ya da suçsuzluğa ikna edebilmelidir.  

Konuya ülkemiz özelinde bakacak olursak, karşılaştığımız 
manzara pek iç açıcı değildir. Ülkemizde bırakın bulut adli 
bilişimini, adli bilişim konusu özellikle akademik çevrelerde 
daha yeni yeni ilgi görmektedir. ABD, İngiltere, Avustralya 
gibi ülkelerde adli bilişim konusunda birçok standartlar 
oluşturulmuş, çeşitli eğitimler ve bu bağlamda sertifikalar 
belirlenmiştir. Ülkemizde ise maalesef birkaç makale okuyan 
bir akademisyen ya da üç-beş diskin kopyasını alıp inceleme 
yapan bir kolluk görevlisi kendisini bir anda adli bilişim 
uzmanı olarak lanse edebilmekte, bu durum ise bilirkişilik 
konusunun istismarına ve dolayısıyla da adaletin terazisinin 
şaşmasına neden olmaktadır. 

2) Yasal boyuttaki açmazlar: 

a) Birden çok yasal alana yayılma: Yine bulut bilişim 

teknolojilerinin yapısı nedeniyle, sayısal deliller birçok yere 

dağıtık vaziyette bulunmaktadır. Delillerin elde edilmesindeki 

zorluklar yanında, ilgili verilerin bulunduğu yere bağlı olarak 

söz konusu takip edilen faaliyetin ilgili yerde suç olup 

olmadığı, yapılacak adli bilişim işlemlerinin hangi ülke 

yasaları çerçevesinde gerçekleştirileceği konuları ortaya büyük 

bir problemin çıkmasına neden olmaktadır. Unutulmamalıdır 

ki, yasalar çerçevesinde yapılmayan bir işlem boşa kürek 

çekmekten farksız olacaktır. 

b) Çoklu kullanıcı profili ve diğer verilerin gizliliğine 

riayet problemi: Bulut adli bilişimin getirdiği en zorlu 

açmazlardan biri de bu konudur. Bulut bilişimin sanal 

teknolojilere dayanması, gerçekleştirilen soruşturma ve adli 

bilişim incelemelerini zorlaştıran bir etkiye sahiptir. Bulut 

hizmet sağlayıcıların birden çok kullanıcıya hizmet vermesi 

nedeniyle, gerçekleştirilen bir soruşturma ve adli bilişim 

incelemesi sadece ilgilisiyle sınırlı kalmamakta ve diğer 

kullanıcıların verilerine de erişim olmaktadır. Bu durum ise, 

hem elde edilecek sayısal delillerin sahihliğini tartışmalı hale 

getirmekte ve hem de konuyla hiç alakası olmayan özel/tüzel 

kişilerin verilerinin gizliliğine riayet edilmemesine neden 

olmaktadır. 

c) Hizmet seviyesi anlaşmalarındaki eksiklikler: Bulut 

bilişim hizmetinden faydalanmak isteyen bir kullanıcı ile 
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hizmet sağlayıcı arasında, hizmetin içeriği ve kapsamına 

ilişkin bir anlaşma yapılması gerekmektedir. Bu anlaşmaya 

hizmet seviyesi anlaşması (SLA) adı verilmektedir. Çoğu 

zaman hizmet sağlayıcının asıl amacı para kazanmak ve 

hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcının da bir an önce 

işlerini yoluna koymak olduğundan, anlaşmanın adli bilişime 

ilişkin hususları göz ardı edilmektedir. Bu durum da, özellikle 

hizmet sağlayıcının konuyla alakalı bir hazırlığı yoksa ya da 

yeterli değilse, adli bilişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

esnasında karmaşaya neden olmaktadır. 

3) Teknik boyuttaki açmazlar: 

a) Delillerin toplanması ve elde edilmesi: Bulut adli 

bilişiminde en sorunlu konulardan bir tanesi de bu konudur. 

Geleneksel adli bilişim uygulamalarında, sayısal delilin 

bulunduğu  bir ortam vardır ve öncelikle donanım açısından 

elektronik cihaza ulaşılması gereklidir ve bu aşama toplama 

olarak ifade edilir. Daha sonraki aşamada ise, elektronik 

cihazdaki sayısal deliller uygun yöntemlerle kopyalanır ve 

elde edilir. Bulut bilişim mimarisinde sanallaştırma 

uygulamaları yoğun olarak kullanıldığından, erişim çoğu 

zaman imkan dahilinde olmadığı için elektronik cihazların 

toplanması da pratikte mümkün olmamaktadır. Sayısal 

delillerin elde edilmesi, bahsedilen sanal uygulamalar ve sanal 

diskler üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. 

b) Verilerin dinamik yapısı: Bulut ortamındaki 

verilerin dağıtık bir yapıda olması, birden çok noktada birkaç 

kopyasının tutuluyor olması ve verilere ilişkin işlemlerin çok 

hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olması adli bilişim 

uygulamalarını zorlaştırmaktadır. 

c) Delillerin ayrıştırılması: Bir kullanıcı ile ilgili 

sayısal deliller elde edilmeye çalışılırken, örneğin bir sunucu 

üzerinde diğer kullanıcılara ait verilerin de depolanıyor ya da 

işleniyor olması, adli bilişim uygulamalarını zorlaştıracaktır. 

Bunun yanında yapılacak bir yanlış işlemle verileri ve 

faaliyetleri suç unsuru barındıran bir kullanıcı suçsuz, konuyla 

hiç ilgisi olmayan ve verilerini yasal çerçevede bulut 

ortamında tutan masum bir kullanıcı ise suçlu ilan 

edilebilecektir. 

d) Verilerin yerinin tespiti: Geleneksel adli bilişimdeki 

elektronik ortamı tespit etme ve toplama mümkün olmadığı 

için bulut ortamındaki verinin tam olarak yerinin tespiti 

mümkün olamayabilmektedir. Ayrıca, verilerin yedeklenmesi 

de yaşanan sorunu katmerli hale getirmektedir. 

e) Zaman farklılıkları ve deliller arasındaki 

korelasyonun sağlanamaması: Bulut ortamındaki çeşitli cihaz, 

sistem ve uygulamadan elde edilecek veriler arasındaki 

korelasyonun ortaya konabilmesi gerekmektedir. Bazen bir 

bulut hizmeti için belki bir hizmet sunucu, diğer bir hizmet 

sunucuya ve o da bir diğerine bağımlı durumda olabilecektir. 

Tüm bu hizmet sağlayıcılardan elde edilecek örneğin günlük 

kayıtlarının (logs) birbirleriyle hem format ve hem de 

zamanlama (synchronization) olarak ne kadar uyumlu olacağı 

büyük bir soru işaretidir. Buradan taşınan sorunlarla,  örneğin 

bu kayıtlar ya da elde edilmiş başka veriler üzerinde, verilerin 

oluşturulma, değiştirilme ve hatta silinmelerine ilişkin olarak 

yapılacak bir analiz sağlıklı olmayacaktır. 

f) Veri kurtarma: Geleneksel adli bilişim 

uygulamalarındaki gibi bir şekilde silinmiş, kaybolmuş 

verilerin kurtarılması ya da artıklarına ulaşılması, bulut 

ortamındaki kaynakların etkin kullanılması kapsamındaki 

esneklik ve dinamik yapı nedeniyle bulut adli bilişiminde pek 

mümkün değildir. Ancak, sanallaştırma uygulamalarının 

getirdiği anlık resim (snapshot) kabiliyeti adli bilişim 

uygulamalarına pozitif yönde bir etkiye sahiptir. 

g) Şifreleme: Birçok bulut hizmet sağlayıcısı, 

kullanıcılara ait verilerin güvenilir bir yapıda tutulduğunu ve 

verilerinin gizliliğine riayet edildiğini garanti etme noktasında 

şifreleme (encryption) uygulamalarını kullanmaktadır. Yapılan 

bir adli bilişim uygulamasında şifrelenmiş verilerin 

çözümünün yapılabilmesi gerekmekte ve bu durum işlemleri 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca, bunun haricinde kullanıcılara da 

verilerini şifreleme imkanı sağlanabilmekte, bu durumda ise 

elde edilen şifrelenmiş verilerin çözümlenebilmesi 

kullanıcının insafına ya da işbirliğine kalmaktadır.  

C. Bulut Bilişim ve Getirdiği Avantajlar 

Bilişim evriminin son halkasını oluşturduğunu 
düşündüğümüz bulut bilişim teknolojilerinin, adli bilişim 
dünyasının başına sadece dert açtığını söylemek ve düşünmek 
her şeyden önce bilime ve gelişmeye aykırı bir çıkarım 
olacaktır. Mutlaka bulut bilişim alanındaki problem sahaları 
da zamanla azaltılacak ve belki de tamamen geçersiz 
kılınacaktır. Bulut bilişimin sunduğu imkanlar elbette adli 
bilişim faaliyetlerindeki diğer problemlerin giderilmesi 
noktasında kullanılabilmelidir.  

Konuya ilişkin olarak ilk uygulama, henüz gelişme 
evresinde olan adli bilişim uygulamalarının bulut mimarisi 
üzerinden gerçekleştirilmesi düşüncesinden hareketle 
geliştirilen bulut adli bilişim hizmeti (Forensics-as-a-
Service)'dir. Özellikle bilgisayar ve taşınabilir ortamlardan 
elde edilen sayısal delillerin depolanması ve analizinde 
işlemlerin hızlandırılmasına, delillerin daha güvenli bir 
ortamda tutulmasına ve adli bilişim uzmanları arasındaki fikir, 
bilgi, tecrübe alışverişine imkan sağlayarak işbirliğininin 
artmasına imkan sağlayacaktır. Diğer bir uygulama ise, 
özellikle kuvvetli şifrelerin kırılmasında bulut bilişimin 
işlemci gücünden yararlanılmasıdır.  

Bahsedilen iki avantajdan farklı olarak, önceki kısımdaki 
açmazlar bir şekilde giderilir ve sağlıklı bir adli bilişim 
faaliyeti icra edilebilirse, bulut ortamındaki verilerin 
yedeklerinin bulunması ve birçok noktada kayıt bırakılması 
dikkate alındığında, bu durum özellikle bulut ortamında 
gerçekleştirilmiş siber suçlar soruşturulurken daha sağlıklı 
sonuçlara ulaşılmasında faydalı olabilecektir. 

V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bulut bilişim teknolojileri şüphesiz bilişim dünyası için bir 
devrim niteliğindedir. Sürekli yeni çıkan ürünleri takip etmek, 
mevcut imkanlarını güncellemek durumunda kalan ve bu 
işlemler için büyük miktarlarda para ve emek harcayan iş 
dünyası, devletler ve hatta her birey için bulut bilişim 
teknolojileri ile bu problemler büyük ölçüde ortadan 
kalkacaktır. Bu kadar avantajları olan bir teknolojinin de 
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günden güne kullanımının artarak yaygınlaşacağını tahmin 
etmek o kadar da zor değildir. Sistemlerini, faaliyetlerini, 
yaptıkları işlemleri bulut ortamına aktarmış olanlar için büyük 
bir kolaylıklar zaman dilimine girilmiştir. Bunun yanında 
birçokları için de buluta geçiş çok cazip görünmesine rağmen, 
özellikle güvenlik gerekçesiyle bu düşünceyi bir türlü hayata 
geçirememe durumu söz konusudur.  

Bulut mimarisi itibariyle kolay erişilebilen, çok kuvvetli 
bir işlemci gücü sağlayan, neredeyse istenildiği kadar veri 
depolamaya imkan sunan ve yüksek mertebelerde ağ trafiğini 
kaldırabilen bir yapıdadır. Bu ortam yasal faaliyet yürütenler 
kadar, siber korsanların/ suç örgütlerinin de yaptıkları zararlı 
faaliyetleri için kaçırmak istemeyecekleri bir fırsattır. 
Güvenlik noktasında henüz tam olarak istenen seviyelerde 
bulunmayan bir zeminde, suça ilişkin faaliyetlerini 
kriptografik imkanlarla gizlemeleri, verilerini farklı bulut 
ortamlarında yedeklemeleri de çok kolay olmaktadır. 

Suç işlemek için bu kadar müsait olan bir ortamda, 
suçların araştırılması ve gerekli delillerin elde edilmesi konusu 
da önemli bir yerde durmaktadır. Ancak bulut bilişim 
teknolojileri, adli bilişim açısından daha önceki seleflerine pek 
de benzemeyen bir seviyede zorluğu beraberinde getirmiştir. 
Henüz bulut ortamındaki bir sayısal delile tam olarak nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği ile ilgili yetkin bir standart 
mevcut değildir. Aslında, her vaka kendi içinde ayrı bir 
vakadır. Tıp dünyasında şöyle bir ifade vardır: "hastalığa göre 
tedavi değil, hastaya göre tedavi uygulanması gerekir". Aynı 
durum bulut adli bilişimi için de geçerlidir. Bulut ortamında 
yapılan bir soruşturmanın ucunun nerelere kadar uzanacağı, 
sonuç alınıp alınamayacağı daha önce bahsi geçen nedenlerle 
muğlaklık arz etmektedir.  

Sonuç olarak, bulut adli bilişimi hem bulut hizmeti 
sağlayıcılar, hem kolluk güçleri ve hem de yasal düzenlemeler 
noktasında içinde bulunduğu açmazlar yumağını çözmek 
durumundadır ve bu açmazların çözümünde sıralanan 

bileşenler dışında mutlaka akademik çalışmalara ve yeni 
yöntem ve araçlara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Özet— Bu çalışmada, güvenli iletişim için kullanılacak çoklu 
ortam dosyalarına yeni bir veri gizleme yöntemi önerilmiştir. 
Önerilen sırörtme yöntemi sıkça kullanılan yer değiştirme 
yöntemi yerine eşleştirme yöntemini kullanmaktadır. Önerilen 
yöntemde veriler sıralı olarak gizlenmektedir. Yöntemin başarım 
performansı literatürdeki çalışmalar ile kıyaslanmış ve sonuçlar 
gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler—sırörtme; sıraçma; veri gizleme; güvenlik; 
iletişim 

Abstract— This work proposes a novel data hidden method 
for secure communication. Proposed data hidden method use 
least-significant-bit (LSB) matching instead of LSB. The new 
method modified one bit for four bits. Therefore, the method 
allows embedding same data as LSB but fewer changes. The 
experimental results of the proposed method show better 
performance than other exist literature works and LSB. 

Keywords—steganography; steganalysis; daha hidden; secure 
communication 

I.  GİRİŞ  
İnternet teknolojilerinin gün geçtikçe gelişmesi ve hızlı bir 

şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte iletişim olanakları son 
derece artmıştır.  Anlık olarak sürekli hızlı iletişim ortamlarının 
en büyük sorunu güvenlik olmuştur. İletişimde güvenlik unsuru 
üzerinde çalışan birçok çalışma vardır. Şifreleme veya sırörtme 
(steganography) yöntemleri bunlar arasında sayılabilir.  

Şifreleme günümüzde de sıkça kullanılan bir güvenlik 
yöntemidir. Şifrelemede iletilecek veri iletim ortamında üçüncü 
kişilerin anlayamayacağı şekilde şifreleme algoritmasına bağlı 
olarak kodlanır. Şifreleme algoritmalarının bulunması ile şifre 
çözme algoritmaları bulunmuş ve böylece birbirini sürekli 
geliştiren bir süreç başlamıştır.  Şifreleme yönteminde en 
büyük açık gönderilen verinin anlamsızlığı nedeniyle şifreli 
olduğunun bilinmesi ve içerdiği bilginin önem taşıdığının 
anlaşılmasıdır. Bu nedenle şifreli veri çözülemese de iletişimin 
engellenebilmesi için iletim hattına saldırılarda bulunulabilir. 
Veri iletişiminin engellenmesi, şifreleme işlemini geçersiz ve 
yararsız kılacaktır.  

Sırörtme de iletilen gizli veri açık bir şekilde sergilenmez. 
Gizli veri fark edilmeyecek bir ortamda gizli bir şekilde 
saklanır. İletilecek gizli veri herhangi bir dosyaya gömülerek 

masum bir şekilde transfer edilebilir. Sırörtmede iletilecek veri, 
ayrıca şifreleme mekanizmaları ile de desteklenerek iki boyutlu 
bir güvenlik sistemi oluşturulabilir. Sırörtme yöntemlerine 
karşı da geliştirilmiş bazı saldırı yöntemleri mevcuttur. Sıraçma 
olarak isimlendirilen bu yöntemler, taşıyıcı dosya içerisindeki 
gizli verinin algılanmasını amaçlayan birçok farklı 
mekanizmalar içerebilir. Yapılan çalışmalarda, sayısal ortamda 
sırörtme yöntemleri genellikle resim dosyaları üzerinde 
uygulanmıştır [1,5]. Resim dosyalarından farklı olarak 
hareketli görüntüler üzerinde çalışan Çetin ve Özcerit video 
dosyalarının içerisine gizleme yapacak renk histogramına 
dayalı yeni bir gizleme tekniği sunmuşlardır [6].  

Bu çalışmada, yeni bir veri gizleme yöntemi sunulmuştur. 
Önerilen yöntemin başarımı literatürdeki çalışmalarla 
kıyaslanmıştır. Bölüm 2’de önerilen yöntem, Bölüm 3‘de ise 
önerilen yöntemin başarım performansı verilmektedir. 
Çalışmanın sonucu ise Bölüm 4’de verilmiştir. 

II. R YÖNTEMİ İLE VERİ GİZLEME YÖNTEMİ 
Eşleşme alanı mantığına göre çalışan veri gizleme 

yöntemlerinde amaç gizlenecek bilgiyi varolan bitleri 
değiştirmeden kullanarak gizlemek ve dosyada mümkün 
olabilecek en az değişiklikle veri gizleme işlemini 
tamamlamaktır. Geleneksel yer değiştirme yönteminde(LSB) 
ise gizlenecek verilerin bitleri parça parça dosyanın her bir 
baytının son bitine saklanır. Burada son bitler 1 yada 0 olarak 
değiştirilmektedir. Burada iki durum söz konusu olduğu için 
dosyanın son bitleri %50 oranında değişime uğramaktadır. 
Yani 1000 bit veri gizlendiğinde ortalama olarak taşıyıcı 
dosyada 500 bitlik bir veri değişmiş olur.  

Eşleştirme yönteminde ise dosyanın son bitleri direk 
değiştirilmez. Bunun yerine dosyadaki bitler korunarak 
gizlenmek istenen bilgi varolan bitler ile temsil edilmeye 
çalışılır. Buda dosyada en az değişiklik oluşturduğu için 
gizleme işlemin ortaya çıkma ihtimalini azaltır.  
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Şekil 1. Önerilen gizleme yöntemi çalışma mantığı 

Önerilen yöntemde(bundan sonra R olarak geçecektir) taşıyıcı 
dosya 4 baytlık çerçevelere bölünür. 1.baytın baştan(MSB) 7 
biti eşitleme alanları için kullanılır. 7 bitlik bilgiden 4 adet 
eşitleme alanı oluşturulur. Buna göre bit0, bit1, bit2 ve bit3 EA0 
olarak adlandırılmıştır. 4 bit sağa kaydırma(shift) yöntemi ile 
bit1, bit2, bit3 ve bit4 EA1, bit2, bit3, bit4 ve bit5 EA2  ve bit3, 
bit4, bit5 ve bit6 EA3 olacak şekilde 4 farklı eşitleme alanı 
oluşturulmuştur. Bu 4 bitlik eşitleme alanlarına uygun olarak 
gizlenecek mesajda 4-bit gruplar halinde çerçevelere bölünür. 
İlk 4 bit ile işleme başlanır ve eşitleme alanlarından birisine 
eşit olup olmadığına bakılır. Eğer eşitleme alanlarından 
hiçbirisine eşit değilse bir sonraki 4 baytlık çerçeveye geçilir. 
4 bitlik mesajın bu çerçeve için eşitleme alanlarından birine 
eşitliği araştırılır. Eşitleme alanlarından birisine eşitse Şekil 
1’deki tabloda gösterildiği gibi ilgili baytın son biti(LSB) 
terslenir. Örneğin EA3’e eşit ise 1. baytın son biti terslenir. 
Böylece çerçevede bilginin hangi bitlerde olduğu işaretlenmiş 
olur. LSB bitlerine veri gizleneceği için eşitleme alanı 
bitlerine dahil edilmez.  
 

III. BAŞARIM ANALİZİ 
Literatürde 4 farklı eşleştirme yöntemine dayalı yöntem ile 

R yönteminin başarımı kıyaslanmıştır. Buna göre gri tonda bir 
resime 500 baytlık veri gizlenmiş ve değişen bit sayılarını 
karşılaştırılmıştır.  

TABLO I. 500 BAYT GİZLENMİŞ 8 BİTLİK BMP RESMİN VERİ 
GİZLEME KARŞILAŞTIRMASI [7] 

Yöntem Değişen Bit Sayısı Gerekli Piksel Sayısı 
İmge Kareleri[8]  1153 18833 
Mielikainen[9] 1458 3888 
Chan[10] 1285 3888 
Hamming matrisi[11] 911 14580 
R 1000 25536 

 

Tablo 1’e göre R yönteminin Hamming matrisinin 
performansına çok yakın sonuç üretmiş olduğu gözlenmiş ve 
diğer üç yönteme göre oldukça başarılı olduğu görülmektedir. 
Veri gizlemek için en az piksel gerektiren Mielikainen ve Chan 
yöntemleri varken Hamming, İmge Kareleri ve R şeklinde 
başarı sıralaması vardır. R yöntemi daha çok piksele ihtiyaç 
duymaktadır. Bunun nedeni eşleşme alanı yöntemine göre veri 
gizleme yapmasıdır. Bunun yanında dosyada en az değişiklik 
yapmaktadır.  

R yönteminin başarım analizini yapmak için 24 bitlik bmp 
resme 14320 bitlik veri hem önerilen yöntemle hemde LSB 
yöntemi ile gizlenmiştir. Gizleme sonucunda değişen bit 
sayıları karşılaştırılmıştır.  

  
a) 

 
b) 

  
c) 

Şekil 2. Veri gizlenmiş ve orjinal 24 bitlik tank.bmp resimleri 

a)-R yöntemine göre 14320 bit veri gizlenmiş 24 bitlik tank.bmp 
stego resmi 
b)-LSB yöntemine göre 14320 bit veri gizlenmiş 24 bitlik tank.bmp 
stego resmi 
c)-Orjinal 24 bitlik tank.bmp resmi 
 

 Bir veri gizleme yönteminin başarısı, steganaliz 
yöntemlerine karşı dayanıklılığı ile ölçülmektedir. Steganaliz 
dosyadaki değişiklikleri analiz ederek dosya içerisinde gizli 
verinin varlığını bulmaya çalışır. Gizli verinin tespitinin zor 
olabilmesi için gizlenecek dosyada en az değişiklik yapmak 
gerekir. Taşıyıcı dosyada ne kadar değişiklik yapıldığını analiz 
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etmek için MSE(ortalama karesel hata) ve PSNR(en yüksek 
sinyal gürültü oranı) değerleri önem kazanır.  

MSE iki resim arasındaki farkı bulmak için geliştirlmiş bir 
formüldür. Bu formülde iki resmin piksel değerlerinin 
farklarının karelerinin toplam piksel değerlerine bölünmesidir. 
İki resim arasında bir fark yoksa MSE 0’a eşit olur. 

𝑀𝑆𝐸 = !,![!! !,! !!! !,! ]!

!.!
                                                  (1) 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔!"
!!

!"#
                                                         (2) 

Eşitlik 2’de R resimdeki en büyük piksel değeridir. 8 bitlik gri 
resim için R=28 -1 = 255 olur. İki resim birbirinin aynısı ise 
PSNR sonsuza yaklaşır. Yani PSNR ne kadar büyükse resimler 
arasındaki fark daha azdır.  

TABLO II. MSE VE PSNR ANALİZİ 

Dosya Yöntem 
Gizlenen Veri (Bayt)- 

Değişen Bit- 
Gizlenen/ 
Değişen 

MSE PSNR 

Amerika 
LSB 22147 88588 2 0,1448 56,523 

R 22147 44294 4 0,0724 59,535 

Köpek 
LSB 7463 29852 2 0,0997 58,143 

R 7463 14926 4 0,0499 61,145 

 

Tablo 2’de iki farklı dosyaya hem LSB hem de R yöntemi 
ile eşit oranda veri gizlenmiştir. Her iki dosya içinde R 
yönteminin başarımı LSB yöntemine gore %100 daha başarılı 
olduğu görülmektedir. Amerika dosyasına 22147 bayt very 
gizlenmiş ve LSB yöntemi ile 88588 bit değişirken R 
yönteminde 44294 yarısı kadar bit ile aynı oranda veri 
gizlenmiştir. R yönteminin MSE değeri LSB yönteminin yarısı 
kadardır. Buda orjinal dosyaya daha benzer olduğunu 
göstermektedir. PSNR değerinden de R yönteminin daha 
başarılı olduğu görülmektedir. R yöteminin LSB yönteminden 
en önemli farkı 1 bitlik Alana 4 bit veri gizlemesidir. Bundan 
dolayı dosyada daha az değişiklik yapılmıştır.  

 
24-bitlik imgeye hem LSB ile hemde R1 yöntemi ile 8422 

bayt veri gizlenmiştir. Şekil 2’de ki-kare sonuçları verilmiştir. 
 

TABLO III. RS STEGANALİZİ (BİLGİ 1: KIRMIZI, 2 YEŞİL, 3 MAVİ 
KANAL OLASILIĞI, 4 TOPLAM OLASILIK, 5 GİZLENEN BOYUT 

(BYTE)) 
Dosya 

Gizlenen Veri Bilgi Orjinal LSB R 

Amerika 
22147 Bayt  

1 1,953% 82,72% 15,71% 
2 0,211% 0,211% 16,65% 
3 0,414% 0,414% 15,68% 
4 0,860% 27,78% 16,01% 
5 657,90 21253,82 12255,16 

Köpek 
7463 Bayt 

1 0,555% 52,08% 6,815% 
2 0,552% 0,552% 6,623% 
3 0,555% 0,552% 5,988% 
4 0,005% 17,73% 0,064% 
5 206,22 6622,22 2418,67 

 
Tablo 3’de iki farklı dosyanın belirli oranda veri gizlenmiş 
hallerine ve orjinal hallerine RS steganaliz uygulanmıştır. 
Analiz sonuçları incelendiğinde LSB ye gore R yönteminin 
dosyada daha az değişiklik yaptığı ve RS yönteminin verdiği 
sonuçlara gore yarı yarıya daha düşük değerler verdiği 
gözlenmiştir. 

 
 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Şekil 3. Ki-kare steganaliz sonuçları 

a)- Amerika orjinal dosyası 
b)- Amerika 22147 bayt LSB yöntemi ile veri gizlenmiş 
c)- Amerika 22147 bayt R yöntemi ile veri gizlenmiş 
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Şekil 3’te kikare steganaliz sonuçlarına göre LSB yöntemine 
göre R yönteminin sonuçları orjinal dosyanın sonuçlarına çok 
yakın çıkmıştır. Buda R yönteminin dosya da çok daha az 
değişiklik yaptığını göstermektedir. Kikare yöntemi R yöntemi 
ile gizlenen verileri tespit edememiştir. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Şekil 4. Ki-kare steganaliz sonuçları 

a)- Köpek orjinal dosyası 
b)- Köpek 7463 bayt LSB yöntemi ile veri gizlenmiş 
c)- Köpek 7463 bayt R yöntemi ile veri gizlenmiş 

 
Şekil 4’te kikare steganaliz sonuçlarına göre LSB yöntemine 
göre R yönteminin sonuçları orjinal dosyanın sonuçlarına çok 
yakın çıkmıştır. Buda R yönteminin dosya da çok daha az 
değişiklik yaptığını göstermektedir. Kikare yöntemi R yöntemi 
ile gizlenen verileri tespit edememiştir. 
 

IV. SONUÇ 
Bu makalede sunulan çalışmanın amacı, bilgi iletişiminin 

güvenli olmadığı internet gibi ortamlarda güvenli iletişim için 
uygulanan sırörtme yöntemlerini anlatmak ve yeni bir sırörtme 
yöntemini sunmaktır. Önerilen R yöntemi geleneksel LSB 
yöntemine göre %100 oranında taşıyıcı dosyada daha az 
değişiklik yapmaktadır. Böylece steganaliz yöntemlerine daha 
dayanıklı olduğunu göstermiştir.  
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Özet—Haberleşmede, anlık mesajlaşma uygulamaları da 

kullanılmasına rağmen, günümüzde SMS yaygın kullanılan bir 

haberleşme aracıdır. SMS; ucuz, hızlı, kullanımı kolay ve 

internet gerektirmediği için hala iletişim için kullanılan popüler 

yollardan biridir. SMS ile gönderilen gizli bilgilerin korunması 

kolay olmamakla birlikte, gönderilen SMS'in yetkisi olmayan 

kişilerce görüntülenmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu 

çalışmada, mobil cihazlar arasında gönderilen SMS'lerin; gizlilik 

ve bütünlük olarak bilinen temel iki bilgi güvenliği kuralının 

sağlanması amacıyla, Android tabanlı mobil bir uygulama 

geliştirilmiştir.Uygulama, SMS verisinin gönderen ve alıcı 

arasında şifreli bir şekilde paylaşımını amaçlamaktadır.Şifreleme 

işlemlerinde, simetrik şifreleme algoritması olan Advanced 

Encryption Standarts (AES) kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler—SMS, AES,  Android, Mobil Cihazlar,  

Güvenlik Algoritması, Android Uygulaması ,Gizli Anahtarlı 

Şifreleme, Simetrik Şifreleme. 

 

Abstract—Even though the instant messaging applications are 

being used in communication, SMS is a commonly used 

communication tool.  SMS is cheap, fast, and easy to use and one 

of the popular ways still used for communication as it does not 

require internet connection.  While the protection of the data sent 

via SMS is not easy, it is possible for the sent message to be seen 

by unauthorised persons.  In this study, an Android based mobile 

application was developed for the purpose of providing two 

security rules of the SMSs sent between two mobile devices 

known as confidentiality and integrity. The application is 

intended to perform the SMS messaging between the sender and 

the receiver in an encrypted manner. In the encryption process 

AES – Advanced Encryption Standards which is a symmetric 

encryption algorithm was used.  

 

Keywords—SMS, AES, Android, Mobile Devices, Security 

Algorithm, Android Apps, Secret Key Cryptography, Symmetric 

Encryption. 

I. GİRİŞ 

Mobil iletişim cihazları, bilgi toplama ve yayılması için 

popüler araçlar haline gelmişlerdir. Hassas bilgiler SMS olarak 

gönderildiğinde, bu mesajın meşru göndereni tarafından 

iletilmesinin yanı sıra içeriğinin korunması da önemlidir. SMS 

trafiği şifresiz bir şekilde yapılmaz. A5 şifreleme algoritması 

kullanılarak şifrelenirler. Fakat günümüzde bu algoritma 
kırılabilmektedir. Kırılabilmesi nedeniyle güvensiz bir 

haberleşmeye neden olmaktadır [1]. 

International Telecommunication Union (ITU) raporuna 

göre 2010 yılında 6.1 tirilyon SMS mesajı gönderilmiştir [2]. 

SMS servisinin çok yaygın kullanılmasının nedenleri; ucuz, 

hızlı, kullanımı kolay ve internet gereksiniminin olmaması 

şeklinde sıralanabilir. SMS (Short Message Service), cep 

telefonu aracılığı ile yazılan bir mesajın cep telefonlar arasında 

gönderilmesini sağlayan mesajlaşma hizmetidir.  

Gönderilen mesajların içeriği, şebeke operatörü ve 

personeller tarafından görüntülenebilmektedir. Bu, bilgi 

güvenliği temel prensiplerinden biri olan gizlilik prensibi ile 
çelişmeye neden olmaktadır. Yetkililer dışında, SMS 

gönderiminde kullanılan şifreleme algoritmasının zayıf olması 

nedeniyle kötü niyetli kişiler de bu şifreyi kırabilir, SMS 

bilgisini görüntüleyebilir hatta SMS içeriğini değiştirebilir. Bu 

da bilgi güvenliği prensiplerinden hem gizlilik hem de 

bütünlük prensipleri ile çelişkiye neden olur. Çalışmada, bu iki 

bilgi güvenliği maddesinin tam anlamıyla 

gerçekleştirilebilmesi için SMS gönderisi şifrelenecektir. 

Uygulama, mobil bir işletim sistemi olan Android 

platformu üzerinde geliştirilmiştir. IDC’nin raporuna [3] göre, 

2014’ün üçüncü çeyreğinde Android işletim sistemi, 

pazarın %84’üne hakim durumdadır. Bu nedenle Android 

işletim sistemi, kullanıcısı en çok olan işletim sistemidir. 
Android,  inu  2.6 çekirdeği kullanılarak yapılmış açık 

kaynak kodlu bir mobil işletim sistemidir [4]. İşletim 

sistemleri, içinde yüklü olan uygulamalar ile kullanılabilir hale 

gelir. Android işletim sisteminde kullanılan her hizmet bir 

uygulamadır. 

Bu çalışmada, SMS veri güvenliğini sağlamak için bir 

şifreleme tekniği kullanılmış ve mobil bir uygulama 

geliştirilmiştir. Önerilen teknik ile SMS verisi, AES 

algoritması kullanarak şifrelenir ve gönderilmesi gereken 

numaraya şifreli bir şekide gönderilir. Şifreli SMS verisini 

alan taraf, önceden belirlenmiş olan parola ile şifreyi çözerek 

SMS verisine ulaşır. 

Çalışmanın; ikinci bölümünde SMS hakkında bilgiler 

verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan şifreleme 

hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde uygulamada 
kullanılan teknolojiler ve uygulama tasarımı hakkında bilgi 

verilmiştir. Beşinci bölümde, gerçekleştirilen uygulamadan 

bahsedilmiş, son bölümde sonuç ve öneriler sunulmuştur. 
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II. SMS 

SMS, mevcut haliyle bir kısa mesaj servisidir.Basitçe, cep 
telefonlar arasında kısa metinler gönderimi veya Global 

System for Mobile Communications (GSM) bulunduran 

cihazlar arasında kısa metinler gönderimi yapar. Her bir SMS 

başına 160 karakter ( atin alfabesinde bulunan; harfler, 

numaralar, semboller)limiti bulunmaktadır [5]. Diğer 

alfabelerde, örneğin Çince'de maksimum boyut 70 karakterdir. 

 

Şekil 1: SMS Transfer İşlemi 
  

A. SMS Çalışma Prensibi 

SMS servisi bir cep telefonu özelliği olarak bilinmektedir, 

Fakat SMS diğer bilgisayar cihazları ile de çalışabilmektedir. 

SIM kartı kullanıldığı sürece PC,  aptop veya Tablet PC 

örnek olarak verilebilir. Cihazların SIM kartına ihtiyacı vardır, 

çünkü SMS servisi dahili SIM kartı istemcisine ihtiyaç 

duymaktadır. 

 
1) BTS 

Base Transceiver Station (BTS) kullanıcı ekipmanı ile bir 

ağ arasındaki wireless bağlantıyı kolaylaştıran ekipmanın bir 

parçasıdır. Kullanıcı ekipmanlarına; mobil telefonlar, W   

telefonlar, wireless internet bağlantısı olan bilgisayarlar, Wifi 

ve WiMAX cihazlar örnek olarak verilebilir [6]. 

 

2) MSC 

Mobile Switching Center (MSC) GSM/CDMA için en 

önemli teslimat düğümüdür. MSC, sesli arama ve SMS yanı 

sıra başka servislerin (örneğin konferans görüşmeleri, faks ve 
devre anahtarlamalı veri gibi) yönlendirilmesinden de 

sorumludur.  Uçtan uca tüm bağlantıları MSC kurar ve bitirir 

[7]. 

 

3) SMSC 

SMS bir cep telefonundan iletildiğinde, mesaj SMS Center 

(SMSC) tarafından alınır. Ardından hedef bulma ve hedefin 

telefonuna mesaj gönderme işlemlerini gerçekleştirir. SMSC, 

SMS servisinin merkezinde yer alır. SMS iletmenin yanında, 

SMSC gelen mesajları kayıt altında tutabilir.Fakat limiti 

ölçüsünde mesaj tutabilir.  imitini aşarsa tutamaz. Hedef cep 

telefonu aktif değilse, SMS kaydedilir ve cep telefonu aktif 

hale gelince yeniden gönderilir. SMSC, gönderilen SMS'lerin 

başarılı ulaşıp ulaşmadığını kontrol edip geri bildirimde 

bulunur. SMS teslim edilirken, gönderici cep telefonu ve 

SMSC aktif iletişimdedir. Hedefin aktif olmayan cep telefonu 

aktif olursa, SMSC direk göndericiye haber verir ve SMS 
teslimatının başarıyla gerçekleştiğini bildirir [8]. 

 

B. SMS Güvenliği 

SMS güvenliğini tehdit eden saldırılar mevcuttur. Bunlar 

aşağıda açıklanmaktadır. 

 

 Man-in-middle Attack: Ortadaki adam olarak 

isimlendirilmesinin nedeni, SMS trafiği ortasında 

bilinmeyen bir kimsenin trafiğe müdahale 

edebilmesidir. Kullanıcı ağı doğrulamaz (tasdiklemez) 
böylece saldırgan man in the middle saldırı 

gerçekleştirmek için meşru ağ ve aynı şebeke kodu 

ile yanlış BTS kimliğini kullanabilir.  

 Replay Attack: Saldırgan tekrar bir saldırı 

gerçekleştirmek için daha önce abone ve ağ arasında 

alınıp verilen mesajları kötüye kullanabilir.  

 Message Disclosure: Şifreleme kısa mesaj iletiminde 
kullanılmadığından iletim sırasında mesajlar 

yakalanabilir. Buna ek olarak SMS mesajları 

hedeflenen alıcıya başarılı bir şekilde ulaşmadan önce 

SMSC tarafından düz metin olarak depolanır. Bu 

mesajlar mesajlaşma sistemine erişimi olan SMSC 

kullanıcıları tarafından görüntülenebilir.  

 Denial of Service: DOS saldırısı, kurbanın cep 
telefonunu ulaşılmaz hale getirebilmek için 

yapılmaktadır. Tekrarlanan mesajlar gönderilerek 

yapılır. 

 SMS Tapping: Saldırgan bir SMS'i farklı yerlerden 
dinleyebilir. Bir mobil telefondan BTS'ye 

gönderilmiş veya alınmış bir SMS'in, bir radyo 

yayınından dinlenmesi kolay değildir. Mobil 

telefondan BTS'ye giden trafik A5 şifreleme 

algoritması kullanılarak şifrelenir. Saldırganlar A5 

algoritmasını biliyor, fakat çözmek için trafiğin 

büyük bir kısmını analiz etmeleri gerekir. Eğer 
saldırgan, BTS'ye erişim sağlarsa veya GSM ağının 

farklı noktalarına erişebilirse dinleme kolaylaşır [9]. 
 

III. ŞİFRE EME 

Şifrelemedeki ana amaç SMS ile gönderilen bilgilerin 

gizliliğinin güvence altınaalınmasıdır. Modern şifreleme 
sistemleriyle yapılan güvenlik, yeterince güçlü olmalıfakat 

kullanıcıların kullanımını zorlaştırmamalıdır. 

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 279



Şifreleme algoritmaları; Asimetrik Şifreleme, Simetrik 

Şifreleme ve Anahtarsız Şifreleme olmak üzere üç çeşittir. 

 

A. Asimetrik Şifreleme 

Asimetrik anahtar şifreleme aynı zamanda açık anahtarlı 

şifreleme olarak da bilinir. Bu method şifrelenmiş mesaj 

yapmak için bir ortak anahtar ve bir özel anahtar olmak üzere 

iki anahtar kullanır. Ortak anahtar halka açık yapılır (herkes 
ulaşabilir) ve bu anahtarı olan kişiye mesaj göndermek isteyen 

herhangi biri tarafından şifrelemek için kullanılır. Özel anahtar 

gizli tutulur ve alınan mesajı çözmek için kullanılır. Asimetrik 

anahtarlı şifreleme sisteminin bir örneği RSA’ dır. 

 

Şifreleme için asimetrik şifreleme kullanabiliriz. Açık 

anahtar şifreleme daha az güvenli ortam üzerinden dağıtılabilir 

ve en iyi asimetrik şifreleme algoritması RSA’ dır. Asimetrik 

şifreleme kullanmanın dezavantajları şunlardır: 

 

 Açık anahtarlar kimlik doğrulaması gerektirir. 

 RSA şifreleme çok güçlü değildir. 

 Yavaştır ve daha fazla bilgisayar kaynağı kullanır. 

 Özel anahtarların kaybı onarılmaz olabilir. 

 İşlem gücü zorlu. 

 Asimetrik şifreleme kullanılan uygulamalar daha fazla 

işlem gücüne sahip cihazlar için yazılmış olmalıdır. 

B. Simetrik Şifreleme 

Simetrik şifreleme; paylaşılan anahtar, tek anahtar, gizli 

anahtar, özel anahtar veya tek anahtarlı şifreleme olarak bilinir. 

Bu mesaj şifreleme, gönderici ve alıcı mesajı şifreleme ve 

deşifreleme işleminde aynı anahtarı kullanır. Gönderici ve 

alıcı başlangıçta paylaşılan anahtarı belirtmek zorunda daha 

sonra mesajı şifremek ve deşifremek için bu anahtarı 

kullanırlar. Uygulamada bu tip şifreleme algoritması olan AES 

şifreleme algoritması kullanılmıştır [10]. 

 

Simetrik anahtar şifrelemenin dezavantajları şunlardır: 

 Gizli anahtarın değişimi içi güvenli bir kanala 

ihtiyaç duyulur. 

 Mesaj doğruluğu garanti edilemez. 

 

1) AES Algoritması 

AES (Gelişmiş Şifreleme Standardı)  AES-128, AES-192 

ve AES- 256 olmak üzere üç blok şifre içerir. Sabit blok 

boyutu 128 bit, anahtar boyutu ise 128, 192, ya da 256 bittir. 

Blok boyutu maksimum 256 bittir ancak anahtar boyutunun 

harhangi bir teorik maksimum boyutu yoktur. Düz metinden 

şifreli metine dönüştürme işlemi yapılırken şifre kullanılır. Her 

turun çıktısı bir sonraki çıktının girdisini oluşturur. Son turun 

çıktısı olan şifreli düz metin şifre metni olarak bilinir [11]. 

Uygulamada AES şifreleme algoritmasının 128 bit versiyonu 

kullanılmıştır. 

 

IV. UYGU AMA GEREKSİNİM ERİ VE UYGU AMA TASARIMI 

A. Uygulama Gereksinimleri 

Uygulama, MacOS işletim sisteminde java programlama 

dili kullanılarak yazılmıştır.  Kodlama ve tasarım işlemi, 

Android Studio1.0.1 programı üzerinde Android Developer 

Tools (ADT) v23.0 ile mimimum Android 2.2 versiyonu 

destekleyecek şekilde 4.0 versiyonda geliştirilmiştir.  Android 

arayüzünün geliştirilmesi için, XM  standardı kullanılmıştır. 

Uygulama; SMS göndermek ve SMS almak için iki adet izin 

gerektirmektedir.Uygulama gerçek ortamda Samsung Gala y 

Note 2 N7100, Samsung Gala y S5 cihazlarında test edilmiştir. 

B. Uygulama Tasarımı 

Uygulama tasarımı dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci 

kısımda, uygulama başlatıldığında çalışan ve mesaj gönderme 

veya gelen mesajları okuma bölümüne gidilebilmesini 

sağlayan iki buton bulunmaktadır. İkinci kısım, mesajların 

gönderilidiği kısımdır. Üçüncü kısım, gelen şifreli mesajların 

okunduğu kısımdır. Dördüncü kısım ise gelen şifreli 

mesajların deşifre edildiği kısımdır. 

Uygulamayı oluşturan kısımlar şu şekildedir:  

1. Ana Ekran 

2. Mesaj Gönderme Ekranı 

3. Gelen Mesajlar Ekranı 

4. Mesaj Ekranı 

Uygulama açıldığında ekrana ilk önce  Mesaj Gönder  ve 

 Gelen Mesajlar  butonlarının seçilebileceği alan gelir.  Mesaj 

Gönder  butonuna tıklandığında mesaj gönderme ekranı 

gelir. Gelen Mesajlar  butonuna tıklandığında gelen şifreli 

SMS'ler görüntülenir. Görüntülenen mesajlardan birine 

tıklandığında, ekrana parola ekranı gelir.Parolaya giriş 

yapılınca şifreli metin deşifre edilip  Mesaj  ekranında 
görüntülenir. 

 

V. UYGULAMA 

A. Ana Ekran 

Uygulamaya giriş yapılınca gelen ekrandır. Ekran 

içerisinde iki adet buton bir adet te tview bulunmaktadır. Bu 

butonlara tıklamak suretiyle,  Mesaj Gönder  ve  Gelen 

Mesajlar  bölümlerine ulaşılabilmektedir. 
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Şekil 2: Ana Ekran 

 

B. Mesaj Gönderme Ekranı 

Bu ekrana, ana ekrandan seçilen  Mesaj Gönder  butonu 

aracılığı ile ulaşılır. Bu ekran içerisinde, dört te tview, üç 

editview ve bir buton bulunmaktadır.Editview'lere 

gönderilmek istenen telefon numarası, gönderilmek istenen 

mesaj ve karşılıklı olarak belirlenmiş olan parola 

girilir.Ardından  SMS Gönder  butonuna basılır ve SMS 

şifrelenip karşı tarafa gönderilir. 
 

 
Şekil 3: Mesaj Gönderme Ekranı 

C. Gelen Mesajlar Ekranı 

Bu ekrana, ana ekrandan seçilen  Gelen Mesajlar  butonu 

aracılığı ile ulaşılır. Bu ekranda bir texview bir de listview 

bulunmaktadır. Gelen mesaj tespit edildiği zaman, gelen 

mesajın telefon numarası ve şifreli mesaj listview'e 

eklenir. istview'de listelenen mesajlardan biri seçilince, 

ekrana parola girilmesi için bir dialog gelir. Buradan girilen 

parolaya göre şifre deşifre edilip  Mesaj Ekranı  bölümü açılır. 

 

 
Şekil 4: Gelen Mesajlar Ekranı 

 

 
Şekil 5: Parola Giriş Ekranı 
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D. Mesaj 

Gelen Mesajlar bölümünde bulunan listeden bir mesaj 

seçilir ve seçilen mesaj için parola girişi yapılır. Mesaj 

ekranına parola girişinden sonra ulaşılır.Bu ekranda beş 

texview  bulunmaktadır. Eğer doğru parola girilmişse şifre 

çözülür, yanlış parola girilmişse şifre çözülemez. 
 

 
Şekil 6: Mesaj Ekranı 

 

 

VI. SONUÇ VE ÖNERİ ER 

Kullanıcılar, SMS verisinin gönderildiği yolu 

dinlendiklerini düşündükleri ana kadar önemsemezler. Ama 

SMS gönderilerinin dinlenmesi sonrasında önlem almanın bir 

yararı olmayacaktır. Çünkü gönderiler yetkisiz kişiler 

tarafından erişilmiş olabilir. Gerçekleştirilen çalışma 

sonucunda; kullanıcılara iletişim için daha güvenli bir yol 

sağlanmış ve SMS verileri gönderilmesi gereken hedefe, 

gizlilik ve bütünlük bozulmadan gönderilebilmiştir. Yapılan 
uygulama gelen mesajları sadece anlık olarak kaydetmektedir. 

Dolayısıyla SMS bilgilerinin tutulduğu bir veri tabanı 

bulunmamaktadır. Gelen mesajlara bakıldıktan sonra 

uygulama kapatılınca mesajlar yok olur. Böylelikle veriler 

uygulamanın yüklü olduğu cihazda da kayıt altında 

tutulmayarak gizlilik seviyesi artırılmış olunur. Uygulama 

tasarımında bir Android teknolojisi olan Listview kullanıldığı 

için mesajların görüntülenmesi daha kolay olmaktadır. 

Uygulamanın arayüz yapısı, yapılmış benzer uygulamalardan 

daha kullanışlıdır. Uygulama, Türkçe ve İngilizce dil desteği 

sunmakla beraber internet erişim izni gerektirmemektedir. Bu 

uygulama, yüksek seviyedeki organizasyonların birbiri ile 

haberleşmesi, askeri personellerin birbiri ile haberleşmesi ve 

gizli bilgi paylaşımının önemli olduğu çoğu yerde 

kullanılabilir. Bu uygulama Android 2.2 ve üzeri sürümlerinin 
yüklü olduğu tüm cihazlarda çalışabilir. Uygulama veriler için 

güvenli, hızlı ve güçlü bir şifreleme sağlar. Kullanılan yöntem, 

güçlü bir şifreleme sağladığı için saldırganların şifreli bilgiyi 

çözmeleri çok zor hale gelmiştir. Matematiksel olarak kırılma 

zorluğu yüksek bir algoritma seçildiği için kaba kuvvet 

saldırısına da dayanıklıdır. Bir çok SMS şifreleme tekniği 

mevcuttur fakat bunların bir kısmının uygulanabilirliği 

tartışılmaktadır. Araştırmalar sonucunda, DES algoritmasının 

anahtar uzunluğunun yetersiz olduğu ve Blowfish 

algoritmasının da çok bellek tükettiği görülmüştür. Bu nedenle 

simetrik şifreleme yönetemleri arasından en uygun şifreleme 

yöntemi olarak AES algoritması seçilmiştir. AES şifreleme 
algoritması kullanılarak güçlü bir şifreleme oluşturulmuştur. 

Uygulama içerisinde, asimetrik şifreleme kullanılmadığı için 

fazla işlem gücü gerektirmemektedir. Fakat uygulamaya 

asimetrik şifreleme eklenerek parola giriş işlemi kaldırılıp 

yerine açık ve gizli anahtarların olduğu bir şifreleme 

getirilebilir. Bu şekilde parolanın çalınma endişesi ortadan 

kalkar. Fakat işlem gücü artar gizli anahtarın güvenliğinin 

sağlanması gerekir. 
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Özetçe—Günümüzde bilgi güvenliği önemli bir problem 

haline gelmiştir. Özellikle hastanın mahremiyetini içeren ve 

teşhis niteliği taşıyan görüntülerin kimliklendirilmesinin 

gizlenmesi ve bu kimliklerin doğrulanması önemli bir 

problemdir. Hastaların mahremiyetini korumak ve aitliği 

doğrulamak için steganografik yöntemlerden faydalanılması 

önerilmiştir. Bu makalede hasta bilgileri qr koda çevrilerek idrar 

imgelerinin içerisine gizlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler—İmge Steganografi, Damgalama, Bilgi 

Giüvenliği, Biyomedikal İmge İşleme 

Abstract— Nowadays, information security has become a 

major problem. In particular, the identification of hidden images 

which contain and identify the nature of the patient's privacy and 

verification of this identity is an important problem. This study 

have been proposed protect the privacy of the patient and utilized 

to verification with stenographic methods. In this study, patient 

information will be converted QR code and embedded into urine 

images. 

Keywords—Image Steganography, Watermarking, Information 

Security, Biomedical Image Processing 

I.  GIRIŞ 

Son yıllarda gelişen teknolojisi ile birlikte günümüz 
dünyasının en büyük problemlerinden biri bilgi güvenliğini 
sağlamak olmuştur. Elektronik ortamdaki verilerin çoğalması 
ve bu verilere erişimin kolaylaşması, ayrıyeten tüm bu 
gelişmelerle beraber bilgisayar korsanlığı olaylarının da 
popüler kültürde yerini alması ve cihazların işlem gücünün ve 
paralel programlama yeteneğinin artmasıyla beraber, bilgi 
güvenliğinin sağlanması daha da zor bir hal almıştır. 
Günümüzde bilgi güvenliğinin sağlanması artık kişisel bir 
sorun olmaktan çıkıp, uluslararası bir problem haline gelmiştir. 
Siber savaş ve savunma teknikleri, ülkelerin milli savunma 
stratejilerin de dahi yerini almıştır.  

     Bilgi ve veri gizleme teknikleri, eski çağlardan 
günümüze kadar gelişerek kullanılan tekniklerdir. Bu 
tekniklerin kullanılmasındaki temel amaç, gönderilecek verileri 
güvenilir bir kanal oluşturup o kanal vasıtasıyla 
aktarabilmektir.  Son yıllarda bilgisayar ve diğer sayısal 
ortamlarda birçok bilgi ve veri gizleme tekniği geliştirilmiştir 
ve geliştirilmeye devam edilmektedir [1].  İki kişi arasında 
yapılan iletişimin bir başka kişi tarafından fark edilmeyecek 

şekilde gerçekleştirilmesine bilgi gizleme denir. Çeşitli 
yerlerde ve gönderilecek bilginin önemli olduğu durumlarda 
bilgi gizleme sıklıkla kullanılmaktadır [2].  

     Çeşitli devlet birimlerinde, örneğin askeri ve sivil 
istihbarat birimlerinde, bu birimlerin kendi aralarındaki 
iletişimin güvenli olması ve gönderilen gizli bilgi ve verilerin 
başka kişilerce erişilmemesi istenmektedir. Bu gizli veri ve 
bilgilerin içeriği şifrelense bile bazen korunamayabilir [3].  

     Bilgi gizlemenin en önemli alt dallarından biri olan 
steganografi sayısal ortam bilgi ve verilerinin korunması için 
kullanılmaktadır. Son yıllarda sayısal ortamdaki veri ve 
bilginin artmasıyla da steganografinin bu alanda kullanımı da 
artmıştır. 

Son Bite Ekleme (LSB (Least Significant Bit – En 
Anlamsız Bit)) metodu kullanılarak yapılacaktır. Kırılgan bir 
damgalama sisteminin geliştirilmesi önerilmektedir. 

Bildirinin ikinci bölümünde steganografi, üçüncü 
bölümünde önerilen metot ve son bölümünde ise sonuç ve 
önerilerden bahsedilecektir. 

II. STEGANOGRAFI 

Steganografi, bir nesnenin içerisine bir bilginin ya da 
verinin gizlenmesidir. Günümüzde temel steganografi kavramı, 
dilbilim ve teknik steganografi olmak üzere iki sınıfa ayrılır. 
Teknik steganografi de bilgi ya da veri, sayısal imge, ses, video 
imgeleri üzerine saklanabilir [4]. 

     Temel olarak şimdiye kadar kullanılan steganografik 
uygulamalarda, yukarıda da bahsedilen sayısal imge, ses, video 
imgeleri üzerinde gizlenmiş veri ya da bilginin saklanması 
hedeflenmiştir. Böylelikle bir yerden başka bir yere herhangi 
bir kanal vasıtasıyla gönderilmek istenen veri ya da bilgi 
saklanarak, üçüncü kişilerin eline geçmesi önlenmiş olacaktır. 
Gizlenecek verinin ya da bilginin niteliği herhangi bir ses, imge 
v.b. sayısal veri olabileceği gibi bir metinde olabilir [5], [6].  

     Temel olarak günümüzde kullanılan steganografi 
yöntemleri şifreleme işlemlerinden farklıdır. Steganografi veri 
veya bilginin gizlenmesi işlemi iken, şifreleme işlemi ise bu 
veri veya bilginin içeriğinin korunması işlemidir [5,6]. Son 
yıllarda steganografik yöntemlerdeki gelişmeler ışığında, bu 
yöntemlerin kullanım alanları da, filigran ve parmak izi,  askeri 
ve sağlık olarak gün geçtikçe genişlemektedir.  
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Bu makalede önerilen steganografik yöntem teknik 
steganografinin alt dallarından olan imge steganografi sınıfına 
girmektedir. Şekil 1’de teknik steganografinin türleri 
verilmiştir. 

 

Şekil 1. Teknik Steganografi türleri. 

III. İDRAR İMGELERE VERI GIZLENME UYGULAMASI 

Çalışmanın amacı kan hücresi görüntülerine veri gizleyerek 
veri kimliklendirmesini sağlayabilmektir. 

İlgili histolojik görüntülerin sahibinin, bilgileri qr koda 
çevirilerek ilgili idrar imgeye gömülecektir. Kullanılması 
önerilen imgeler[7] Şekil 2’de verilmiştir.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Şekil 2. Örtü nesnesi olarak kullanılan idrar imgeleri. 

Hematolojik imgelere gömülmesi planlanan gizli veri QR 
kod olarak gizlenecektir. Kullanılan imgeler 3 katmanlı RGB 
(Red, Green, Blue – Kırmızı, Yeşil, Mavi) imgelerdir. 
Spekturumu en düşük olan katman B katmanı olduğu için gizli 
QR mesaj B katmanına gömülecektir [8]. Örneğin mesajın 
“176*** Türker Tuncer 29/11/1986 Tunceli ….” olduğunu 
varsayarsak oluşan QR kod Şekil 4’teki gibi olacaktır [9]. 

 

Şekil 3. Gizli veriyi içerisinde barındıran QR kod 

Veri gizleme işlemi için son bite ekleme yöntemi 
kullanılmıştır. 506x376x3’lük örtü imgelerine 200x200 
boyutunda ikilik QR kod gömülüştür.  

Veri gizleme işleminin görsel kalite metrikleri olan PSNR 
(Peak Signal Noise Rate, Tepe Sinyal Gürültü Oranı) tüm 
imgeler için hesaplanmıştır ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 
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TABLO I.  PSNR DEĞERLERI 

İmge 
 

PSNR (dB) 

 

Gizli Verinin 

Boyutu (bit) 

(a) 58,38 40.000 

(b) 58,12 40.000 

(c) 58,21 40.000 

(d) 58,35 40.000 

(e) 58,36 40.000 

(f) 58,29 40.000 

 

Gizleme fonksiyonunu güçlendirmek için PRNG( Pseudo 
Random Number Generator, Sözde Rastgele Sayı Üreteçleri) 
kullanılabilir.B katmanın son bitlerine sırasıyla gizlenmiş veri 
tekrar B katmanın son bitleri kullanılarak elde edilir. 

IV. SONUÇ VE ÖNERILER 

Önerilen sistem ile imge kimliklendirme yapılmıştır. 
Steganografik yöntem olarak ise son bite ekleme yöntemi 
seçilmiştir. Bu yöntemin seçilmesinin temel amacı hızlı kolay 
kullanılabilir ve kırılgan olmasıdır. Elde edilen PSNR oranları 
mükemmel PSNR oranı olan 48,13 dB’den büyük çıkmıştır 
[10, 11].  Sağlık bakanlığının E-Sağlık projelerinde 
kullanılması önerilmiştir [12]. Sonraki çalışmalarda damganın 
hem güvenliği hemde kırılganlığı arttırılarak değişimlere 
duyarlı ve güvenilir bir damga haline getirilmesi 
düşünülmektedir. 
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Abstract— With the rapid development of technology, 

computers have became an inseparable part of our daily life and 

people have started shifting their presence online. In this context, 

the crime phenomenon has gained a new dimension. A new type 

of crime called as cyber crimes emerged in addition to the 

conventional crimes. Also the conventional crimes began to be 

committed in the virtual environment with the help of 

technology. In order to solve a crime, it is required to reveal 

clearly the connection between the perpetrator, crime scene and 

the time. For cyber crimes and the crimes committed using 

computers, this kind of connection establishment is possible with 

the information to be obtained as a result of a forensic 

examination.In this study, we will focus on where the date and 

time information of transactions carried out on the computer can 

be obtained and how they can be interpreted during the forensic 

examinations.  

Keywords: Computer Forensics, Timeline Analysis, Date and 

Time Informations 

Özet— Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte bilgisayarlar 

günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, insanlar 

varlıklarını elektronik ortama taşımaya başlamışlardır. Bu 

bağlamda suç olgusu da yeni bir boyut kazanmıştır. Klasik 

suçların yanında, bilişim suçları olarak da adlandırılan yeni suç 

türleri ortaya çıkmış, ayrıca klasik suçlar teknolojinin yardımıyla 

sanal ortamlarda da işlenmeye başlamıştır. İşlenen bir suçun 

aydınlatılabilmesi için, kişi(fail), zaman ve mekân arasındaki 

bağlantının açık bir şekilde ortaya konulabilmesi gereklidir. 

Bilişim suçlarında ve bilişim yoluyla işlenen suçlarda ise bu 

durum gerçekleştirilecek adli bilişim incelemesi neticesinde elde 

edilecek bilgilerle mümkündür. Bu çalışmada, adli bilişim 

incelemelerinde bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilen işlemlere 

ilişkin tarih ve zaman bilgilerinin nerelerden elde edilebileceği ve 

elde edilen bu bilgilerin nasıl yorumlanabileceği üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, Timeline Analizi, Zaman 

Bilgileri 

I.  GİRİŞ 

Adli bilişim incelemelerinde, dosyalar üzerinde hangi 
işlemlerin ne zaman gerçekleştiğinin tespit edilmesi önem 
taşımaktadır. Bunun için dosyalara ilişkin zaman bilgileri, 
dosyanın yer aldığı dosya sistemi üzerinden elde edilerek 
yorumlanmaktadır.  

Dosya sistemi üzerinden yalnızca dosya ve dizinlere ilişkin 
zaman bilgileri elde edilebilmekte, bilgisayar üzerinde 

gerçekleşen oturum açma işlemleri, USB kullanımı,  ziyaret 
edilen web sayfaları gibi birçok işleme ilişkin zaman bilgileri 
ise doğrudan dosya sistemi tarafından saklanmamakta, bu 
durum da yalnızca dosya sistemi üzerinden elde edilen 
bilgilerle yapılacak incelemeyi yetersiz kılmaktadır. Bu 
nedenle adli bilişim incelemelerinde sıkça başvurulan bir 
yöntem olan timeline analizinde, dosya sisteminden elde 
edilecek bilgilerle sınırlı kalınmayarak, işletim sistemi ve 
uygulamalar tarafından saklanan zaman bilgileri ile dosyaların 
kendi içerisinde yer alan zaman bilgileri de toplanarak, elde 
edilen bu bilgiler bütüncül bir yaklaşım içerisinde 
değerlendirilir. 

Bu çalışmada bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin tarih ve zaman bilgilerinin nerelerden elde 
edilebileceği ve elde edilen bu bilgilerin nasıl 
yorumlanabileceği üzerinde durulacaktır. Çalışma kapsamında 
adli bilişim incelemelerinde elde edilebilecek zaman bilgileri 
“Dosya Sisteminden Elde Edilen Zaman Bilgileri”, “İşletim 
Sisteminden Elde Edilen Zaman Bilgileri” ve “Dosyanın 
İçerisinde Bulunan Zaman Bilgileri” olmak üzere 3 başlık 
altında ele alınacaktır.  

II. DOSYA SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN ZAMAN 

BİLGİLERİ 

Dosyalara ilişkin ne tür zaman bilgilerinin saklanacağı ve 
bu bilgilerin hangi durumlarda güncelleneceği, dosya sistemleri 
arasında farklılık göstermektedir. Bu çalışmada günümüzde 
karşılaşılan en yaygın dosya sistemleri olan FAT ve NTFS 
dosya sistemleri ele alınmıştır. 

A. FAT Dosya Sistemi 

FAT dosya sisteminde her dosya ve dizin için, dizin 
girdisi(directory entry) olarak adlandırılan bir girdi oluşturulur 
ve dosya ismi, dosya boyutu, zaman bilgileri gibi dosya ve 
dizine ilişkin bilgiler bu girdide saklanır[1]. 

Dizin girdisinde, bir dosyaya ilişkin üç tür zaman bilgisi yer 
alır: 

 Oluşturulma Zamanı (Created Time) 

 Son Değiştirilme Zamanı (Last Modified Time) 

 Son Erişim Zamanı (Last Access Date) 

 Bu zaman bilgilerinden oluşturulma zamanı ve son 
değiştirilme zamanı tarih ve saat bilgilerinden oluşmakta iken 
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son erişim zamanı yalnızca tarih bilgisinden oluşmaktadır. 

 

Resim 1: FAT Dosya Sistemindeki Zaman Bilgileri 

FAT dosya sisteminde yer alan zaman bilgilerinin hangi 
durumlarda güncellendiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TABLO I: FAT DOSYA SİSTEMİNDE ZAMAN BİLGİLERİNİN DEĞİŞİMİ 

Yapılan İşlem 
Oluşturulma 

Zamanı 

Değiştirilme 

Zamanı 

Son Erişim 

Zamanı 

Dosya  

Oluşturma 

Değişir Değişir Değişir 

Yeniden 

Adlandırma 

Değişmez Değişmez Değişmez 

Dosya  

Düzenleme 

Değişmez Değişir Değişmez 

Dosyaya  

Erişim 

Değişmez Değişmez Değişir 

Taşıma  

(Aynı partition) 

Değişmez Değişmez Değişmez 

Taşıma  

(Farklı partition) 

Değişmez Değişmez Değişir 

Kopyalama 

(Aynı/farklı prt.) 

Değişir Değişmez Değişir 

B. NTFS Dosya Sistemi 

 NTFS dosya sisteminde, ilgili partitionda bulunan her 
dosya ve dizin için, MFT tablosunda en az bir MFT 
girdisi(MFT entry) oluşturulur ve dosya veya dizinlere ait 
bilgiler bu MFT girdilerinde saklanır[2]. 

 MFT girdisinin yapısına bakacak olursak, her MFT girdisi 
default olarak 1 KB büyüklüğündedir. MFT girdilerinin ilk 42 
baytı imza değeri(signature value), sıra değeri(sequence value), 
bu MFT girdisinin kullanılıp kullanılmadığını gösteren bayrak 
değeri(flag value) gibi verileri saklamak için kullanılır. Geriye 
kalan baytlar ise dosya ismi, zaman bilgileri gibi verileri 
taşıyan ve attribute olarak adlandırılan veri yapılarını saklamak 
için kullanılır[3]. 

NTFS dosya sisteminde, dosya ve klasörlere ilişkin zaman 
bilgileri $STANDART_INFORMATION ve $FILE_NAME 
attributelerinden elde edilebilir. 

1) $STANDART_INFORMATION Attribute 

 
$STANDART_INFORMATION attribute, dört çeşit zaman 

bilgisi barındırır. Bu zaman bilgilerinin her biri 8 bayt 
uzunluğundadır ve 1 Ocak 1601 tarihinden itibaren şu ana 
kadar geçen sürenin 100 nanosaniye(10-7saniye) cinsinden 
karşılığı şeklinde saklanır[3]. Bu zaman bilgileri şunlardır: 

 Oluşturulma Zamanı (Created Time) 

 Son Değiştirilme Zamanı (Last Modified Time) 

 Son Erişim Zamanı (Last Access Date) 

 MFT Değiştirilme Zamanı (MFT Modified Date) 

NTFS dosya sisteminde, FAT dosya sisteminden farklı 

olarak bir dosyaya ait metadata bilgilerinin ne zaman 

değiştirildiğini gösteren MFT Değiştirilme Zamanı bilgisi 

bulunur. 

 

$STANDART_INFORMATION attribute’nde yer alan 

zaman bilgilerinin hangi durumlarda güncellendiği aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

TABLO II: $STANDART_INFORMATION ATTRIBUTE ZAMAN 
BİLGİLERİNİN DEĞİŞİMİ [4] 

Yapılan 

İşlem 

Oluşt. 

Zamanı 

Değişt. 

Zamanı 

Son Erişim 

Zamanı 

MFT 

Değiştirilme 

Zamanı 

Dosya  

Oluşturma 

Değişir Değişir Değişir Değişir 

Yeniden  

Adlandırma 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişir 

Dosya  

Düzenleme 

Değişmez Değişir Değişmez Değişmez 

Dosyaya  

Erişim 

Değişmez Değişmez Değişir Değişmez 

Taşıma  

(Aynı prt.) 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişir 

Taşıma  

(Farklı prt.) 

Değişmez Değişmez Değişir Değişir 

Kopyalama 

(Aynı/farklı 

prt.) 

Değişir Değişmez Değişir Değişir 

 

 

2) $FILE_NAME Attribute 

 
$FILE_NAME attribute nın temel amacı dosyanın ismi ve 

bulunduğu dizin bilgilerini saklamaktır. Bu attribute de 
$STANDART_INFORMATION attribute ile aynı adları 
taşıyan 4 çeşit zaman bilgisi barındırır(Oluşturulma, 
Değiştirilme, MFT değiştirilme ve Erişim zamanları). 

NTFS dosya sisteminde, bir dosya veya dizine ilişkin 

özellikler kısmında gösterilen zaman bilgileri 

$STANDART_INFORMATION attribute de yer alan zaman 

bilgileridir.  

 

 

Resim 2: NTFS Dosya Sistemindeki Zaman Bilgileri 

$FILE_NAME attribute’nde yer alan zaman bilgilerinin 

hangi durumlarda güncellendiği aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 
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TABLO III: $FILE_NAME ATTRIBUTE ZAMAN BİLGİLERİNİN 
DEĞİŞİMİ[4] 

Yapılan 

İşlem 

Oluşturulma 

Zamanı 

Değiştirilme 

Zamanı 

Son Erişim 

Zamanı 

MFT 

Değiştirilme 

Zamanı 

Dosya  

Oluşturma 

Değişir Değişir Değişir Değişir 

Yeniden  

Adlandırma 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişmez 

Dosya  

Düzenleme 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişmez 

Dosyaya  

Erişim 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişmez 

Taşıma  

(Aynı prt.) 

Değişmez Değişmez Değişmez Değişir 

Taşıma  

(Farklı prt.) 

Değişir Değişir Değişir Değişir 

Kopyalama 

(Aynı/farklı 

prt.) 

Değişir Değişir Değişir Değişir 

III. İŞLETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARDAN ELDE 

EDİLEN ZAMAN BİLGİLERİ 

İşletim sistemi ve uygulamalardan elde edilecek veriler de 
dosya sistemi içerisindeki hiyerarşiye dâhil olmalarına rağmen, 
bu verilerin saklanmasında karar verici unsur dosya sistemi 
değil işletim sistemi veya ilgili uygulamadır. 

Bu kategorideki zaman bilgileri aşağıdaki kaynaklardan 
elde edilebilir: 

 .LNK dosyaları 

 Geri dönüşüm kutusu 

 Antivirüs logları 

 Windows olay logları 

 Web browser geçmişleri 

 Kayıt defteri 

 Son erişilen(recent) dosyalar 

 Yüklü programlar 

 Shellbag ve Prefetch kayıtları 

 Web sunucu erişim logları 

 Proxy erişim logları 

 Bu çalışmada işletim sistemi ve uygulamalardan elde 
edilebilecek zaman bilgilerinden 5 tanesi ele alınacaktır: 

A. Geri Dönüşüm Kutusu 

Dosyaların silinme zamanları adli bilişim incelemelerinde 
önem taşımaktadır.  Bir dosya geri dönüşüm kutusuna 
gönderildiği  yani silindiği zaman bu dosya için $Recycle.Bin 
dosyası  içerisinde  $I  ile  başlayan  bir  dosya  oluşturulur[5].  
Bu dosyada silinen dosyaya ilişkin dosyanın orijinal ismi, 
silinmeden önce bulunduğu yer, silinme zamanı gibi bilgiler 
yer alır.  Bu dosyanın 16.  baytından sonra gelen 8 baytlık veri,  
dosyanın silindiği zaman bilgisidir. 

 

Resim 3: Geri Dönüşüm Kutusundan Elde Edilen Zaman Bilgisi 

B. .LNK Dosyaları 

Bir  dosya  açıldığında,  Windows  bu  dosya  için  Recent  
klasöründe  bir  .LNK  uzantılı dosya  oluşturur.  .LNK  
dosyasında,  açılan  dosyaya  ilişkin  volume  bilgisi,  
oluşturulma, değiştirilme ve erişim bilgileri  gibi bilgiler 
tutulur.  .LNK dosyasının 28. Baytından itibaren gelen 8 
baytlık veriler sırasıyla dosyanın oluşturulma, değiştirilme ve 
son erişim zamanlarını gösterir[6]. 

.LNK  dosyalarındaki  oluşturulma  zamanı,  ilgili  
dosyanın  ilk  defa  açıldığı  zamanı, değiştirilme  zamanı,  
ilgili  dosyanın  bulunduğu  konumun  değiştirdiği  
zamanı(örneğin  dosya başka bir dizini taşınmışsa vb.), erişim 
zamanı da ilgili dosyaya son erişildiği zamanı gösterir. 

 

Resim 4: .LNK Dosyasından Elde Edilen Zaman Bilgisi 

C. Windows Olay Logları 

Windows,  farklı loglama seviyelerinde meydana gelen 
olaylar için bir log kaydı oluşturur. Bu kayıtlar XML 
formatında saklanır. Her olay kaydı bir zaman bilgisi barındırır 
ve bu bilgi log kaydına sebep olan olayın gerçekleşme 
zamanını gösterir. 

Log kayıtlarında bulunan zaman bilgisi UTC formatından 
farklı olarak sistem zamanı formatında saklanır[7]. 

 

Resim 5: Windows Olay Logundan Elde Edilen Zaman Bilgisi 

D. USB Kullanım Geçmişi 

Windows işletim sistemleri, bilgisayarda kullanılan USB 
depolama aygıtları ile ilgili olarak   
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[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\En
um\USBSTOR\] konumunda çeşitli bilgiler tutar[8]. 

USB  cihazlarına  ait  zaman  bilgisi  olarak  ilgili  aygıtın  
sisteme  ilk  takıldığı  ve  son takıldığı zaman bilgileri elde 
edilebilir. 

 

Resim 6: USB Kullanım Geçmişinden Elde Edilen Zaman Bilgisi 

E. Browser Geçmişleri 

Neredeyse  tüm  internet  tarayıcıları .sqlite  
veritabanlarında  kullanıcıların  yaptığı geçmiş ziyaret kayıtları, 
download bilgileri, sık kullanılan bağlantılar, cookielerin 
oluşturulma zamanı gibi bilgileri tutar. 

  

Resim 7: Browser Geçmişinden Elde Edilen Zaman Bilgisi 

IV. DOSYA İÇERİSİNDE BULUNAN ZAMAN BİLGİLERİ 

Günümüzde birçok dosya türü, işletim sisteminin kendisi 
ile ilgili tuttuğu zaman bilgilerinden bağımsız olarak, kendi 
veri yapıları içerisinde zaman bilgileri barındırmaktadır. 
Dosyaların kendi yapıları içerisinde bulunan zaman bilgileri, 
kullanılan işletim sistemi veya dosya sisteminden bağımsızdır. 

Kendi içerisinde zaman bilgisi barındıran dosya türlerine 
şunlar örnek verilebilir: 

 Office dosyaları 

 .zip dosyaları 

 E-mail dosyaları 

 Ses ve video dosyaları 

 Bu kategorideki zaman bilgilerinden 2 tanesi ele 
alınacaktır: 

A. EXIF Bilgileri 

Exif(Exchangeable image file format), dijital kameralar, 
tarayıcılar ve diğer sistemler tarafından kaydedilen görüntü ve 
ses biçimlerini belirten standarttır. Exif bilgileri arasında bir 
ilgili resmin ne zaman oluşturulduğu bilgisi de yer alır.   

 

Resim 8: EXIF Zaman Bilgisi 

B. Office Belgeleri 

 Microsoft Office, Office 2007 ile birlikte yeni bir kayıt 

formatı geliştirerek(docx, xlsx, pptx), dosyalara ilişkin verileri 

dosya içerisine gömülü xml dosyaları halinde tutmaktadır.  Bu 

verilerden  dosyanın  oluşturulma  tarihi,  son  düzenlenme  

tarihi  gibi  veriler  core.xml  dosyası içerisinden elde 

edilebilir[9]. 

 

Resim 9: Office Dosyalarından Elde Edilen Zaman Bilgisi 

V. ZAMAN BİLGİLERİNİN YORUMLANMASI 

Adli bilişim incelemelerinde elde edilen zaman bilgilerini 
şu şekilde yorumlayabiliriz: 

1) Elde edilen zaman bilgilerinin formatına dikkat 

edilmelidir. Eğer veriler UTC formatında ise, bilgisayarın saati 

ile UTC arasındaki zaman farkı tespit edilerek, işlemin 

gerçekleştiği gerçek zaman hesaplanmalıdır. 

 

 

 
 

Resim 10: UTC Zaman Farkı 

2) Eğer aynı konumda bulunan ses/resim/video 

dosyalarının  erişilme(accesed) zamanları birbirine çok yakın 

ise, bu durum söz konusu dosyalara media player vb. 

kütüphane oluşturmak için tarama yapan bir program 

tarafından erişildiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

 
Resim 11: Yakın Erişim Zamanına Sahip Dosyalar 

3) Dosyaların zaman bilgileri arasında bariz tutarsızlıklar 

var ise(örneğin zaman bilgileri çok eski veya çok ileri bir 

tarihe sahipse), zaman bilgilerinin anti-forensics toollar ile 

manipüle edildiği düşünülebilir. 

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 289



 
Resim 12: Manipüle Edilmiş Zaman Bilgileri 

4) Eğer  aynı  konumda  bulunan  dosyalarının  

erişilme(accesed)  zamanları  birbirine çok yakın değil ise ve 

bariz tutarsızlıklare bulunmuyorsa,  bu  durumda  dosyaların  

kullanıcı(lar)  tarafından  ilgili zamanlarda gerçekten 

görüntülendiği düşünülebilir. 

 

5) Eğer  incelenen  diskte  erişilme(accesed)  zamanları  

birbirine  çok  yakın  çok  sayıda dosya varsa, bu durum söz 

konusu dosyalara antivirüs vb. otomatize bir tool tarafından 

erişildiği şeklinde yorumlanabilir. 

 
Resim 13: Antivirüs Tarafından Taranmış Dosyalara Ait Zaman Bilgileri 

6) Eğer  bir  dosyaya  ait  oluşturulma(created)  ve  

değiştirilme(modified)  zaman  bilgileri aynı ise, bu durum 

dosyanın başka bir konumdan kopyalanmadığı ve 

oluşturulduktan sonra üzerinde herhangi bir değişiklik 

yapılmadığı şeklinde yorumlanabilir[10].  

 

 
Resim 14: Oluşturulduktan Sonra Üzerinde Değişiklik Yapılmayan Dosyalara 

Ait Zaman Bilgileri 

7) Eğer bir dosyaya ait değiştirilme(modified) zamanı 

oluşturulma(created) zamanından önce ise, bu durum dosyanın 

başka bir konumdan kopyalandığı şeklinde yorumlanabilir. Bu 

bağlamda, değiştirilme tarihleri farklı ancak oluşturulma 

tarihleri değiştirilme tarihlerinden sonra ve birbirine çok yakın 

olan dosyalar, birlikte kopyalanmış, download edilmiş veya 

winzip vb. çıkarılmış olabilir[10]. 

 

 
Resim 15: Kopyalanan Bir Dosyaya Ait Zaman Bilgileri 

8) EXIF bilgileri içerisinden elde edilen zaman 

bilgilerinin, ilgili medya dosyasını oluşturan fotoğraf makinesi 

vb. cihazların tarih ve saat bilgisinin doğruluğuna bağlı olduğu 

unutulmamalıdır. 

VI. TIMELINE ANALİZİNDE KULLANILABİLECEK 

ARAÇLAR 

Bilgisayar sistemlerinde farklı zaman bilgilerinin 
bulunması, zaman bilgilerinin farklı formatlarda saklanması, 
çok fazla miktarda dosya bulunması ve bunlara ait zaman 
bilgilerinin manuel olarak incelenmesinin zorluğu gibi 

sebeplerden dolayı timeline analizinin yardımcı toollar 
kullanılarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Timeline analizi için ticari bir ürün olan Encase[11] 
yazılımının Timeline modülü kullanılabileceği gibi, 
Autopsy[12], log2timeline[13] gibi ücretsiz tool lar da 
kullanılabilir. 

A. Autopsy Kullanımı 

 http://www.sleuthkit.org/autopsy/ adresinden indirilebilen 
Autopsy, standart kurulum işleminin ardından Autopsy.exe 
çalıştırılır ve gelen pencerede “New Case” seçilerek olay ve 
incelemeci bilgileri girilir.  

 

Resim 16: Autopsy Case Oluşturma 

 Daha sonra incelenecek veri kaynağının seçilmesi gerekir. 
Çıkan pencereden bir imaj dosyası, yerel disk ya da diskin 
içindeki bazı dosyalar incelenmek üzere seçilir. 

 

Resim 17: İncelenecek Veri Kaynağı Seçimi 

 Program gerekli dosya sistemi bilgilerini işledikten sonra 
klasör ağacını oluşturur. Tools > Timeline menüsünden, 
timeline modülü başlatılır. 

 Açılan pencerede sol kısımda Yıl/Ay/Gün gibi detay 
ayarlamaları, gösterilecek tarih formatı ve hangi veri 
türlerinden elde edilen zaman bilgilerinin kullanılacağı gibi 
filtreler uygulanarak incelenilecek zamana/ veri tiplerine 
yoğunlaşma sağlanır. 
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Resim 18: Autopsy Genel Görünüm 

 Yine ekranın sağ üst tarafındaki alanda, sol menüde 
belirttiğimiz seçenek ve filtrelere göre incelenecek dosyalardan 
elde edilen zaman bilgileri ile bir grafik çizilmektedir. Bu 
alanda yer alan butonlar sayesinde grafik üzerinde zoom 
yapılabilmekte, istenildiği takdirde screenshot alınabilmektedir. 

 

Resim 19: Autopsy Genel Görünüm-2 

VII. SONUÇ 

Adli bilişim incelemelerinde zaman bilgileri, dosya 
sisteminin kendi kayıtları, işletim sistemi ve uygulamalar 
tarafından oluşturulan kayıtlar ve dosyaların kendi veri yapıları 
içerisindeki bilgiler gibi farklı konumlardan elde edilebilmekte 
ve farklı formatlarda olmaktadır. 

Elde edilecek zaman bilgileri, dosyaların/işletim sisteminin 
düzgün çalışması için olmazsa olmaz(essential) veriler 
olmadığı ve bu sebeple manipülasyona açık olduğu için, 
bilgilerin güvenilirliği mümkünse farklı kaynaklardan da 
doğrulanmaya çalışılmalı, yapılacak çıkarımlar tek başına 
zaman bilgilerine dayandırılmamalıdır. 

Zaman bilgilerinin güncellenmesi konusunda, incelemeye 
konu sistemde kullanılan dosya ve işletim sistemine, hatta 
bunların konfigürasyonuna göre farklılıklar olabileceği için, 
şüpheli görülen hallerde mevcut dosya ve işletim sistemi 
üzerinde istenilen işlemler test edilerek değişiklikler 
gözlemlenmelidir. 

 

KAYNAKÇA 

[1]   Microsoft Corporation, Microsoft Extensible Firmware Initiative FAT32 

File System Specification  FAT: General Overview of On-Disk Format 
[Online]. (28.12.2014). Erişim: https://msdn.microsoft.com/en-

us/windows/hardware/gg463080.aspx 

 

[2]   J. Medeiros, NTFS Forensics: A Programmers View of Raw Filesystem 

Data Extraction, Grayscale Research 2008 [Online]. (20.02.2015). Erişim: 
http://grayscale-research.org/new/pdfs/NTFS%20forensics.pdf 
 

[3]  B. Carrier,  “File System Forensic Analysis”, Pearson Education Inc., 
2005  

 

[4]   R. Lee, Windows  7  MFT  Entry  Timestamp  Properties, SANS Digital 
Forensics and Incident Response Blog [Online]. (22.02.2015). Erişim: 
http://digital-forensics.sans.org/blog/2010/04/12/windows-7-mft-entry-

timestamp-properties 
 

[5] M. Machor, Forensic Analysis of the Microsoft Vista Recycle Bin 

[Online]. (22.02.2015). Erişim: http://www.forensicfocus.com/forensic-
analysis-vista-recycle-bin 

 

[6]   H. Parsonage, The  Meaning  of  Linkfiles  In  Forensic  Examinations 
[Online]. (20.02.2015). 

Erişim:http://computerforensics.parsonage.co.uk/downloads/TheMeaningofLI

FE.pdf 

 
[7]  SANS Institue, EVTX  and  Windows  Event  Logging [Online]. 

(22.02.2015). Erişim: http://www.sans.org/reading-

room/whitepapers/logging/evtx-windows-event-logging-32949 
 

[8]  J.J. Barbara, Windows7 Registry Forensics: Part 6 [Online]. (22.02.2015). 

Erişim:http://www.forensicmag.com/articles/2012/08/windows-7-registry-
forensics-part-6 

 
[9]   K. Gudjonsson, Office  2007  Metadata, SANS Digital Forensics and 

Incident Response Blog [Online]. (20.02.2015). Erişim: http://digital-

forensics.sans.org/blog/2009/07/10/office-2007-metadata/ 
                             

[10]  K.P. Chow, F.Y.W. Law, K.Y. Pierre, “The Rules of Time on NTFS File 

System”, SADFE, 2007  

 

[11] EnCase Computer Forensic Software, Guidance Software Inc.. 

(20.02.2015).Erişim:https://www.guidancesoftware.com/products/Pages/encas

e-forensic/overview.aspx 
 

[12] Autopsy (20.02.2015).Erişim: http://www.sleuthkit.org/autopsy/ 

 
[13] Log2timeline  (20.02.2015). Erişim: http://log2timeline.net/

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 291

https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463080.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463080.aspx
http://grayscale-research.org/new/pdfs/NTFS%20forensics.pdf
http://digital-forensics.sans.org/blog/2010/04/12/windows-7-mft-entry-timestamp-properties
http://digital-forensics.sans.org/blog/2010/04/12/windows-7-mft-entry-timestamp-properties
http://www.forensicfocus.com/forensic-analysis-vista-recycle-bin
http://www.forensicfocus.com/forensic-analysis-vista-recycle-bin
http://computerforensics.parsonage.co.uk/downloads/TheMeaningofLIFE.pdf
http://computerforensics.parsonage.co.uk/downloads/TheMeaningofLIFE.pdf
http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/logging/evtx-windows-event-logging-32949
http://www.sans.org/reading-room/whitepapers/logging/evtx-windows-event-logging-32949
http://www.forensicmag.com/articles/2012/08/windows-7-registry-forensics-part-6
http://www.forensicmag.com/articles/2012/08/windows-7-registry-forensics-part-6
http://digital-forensics.sans.org/blog/2009/07/10/office-2007-metadata/
http://digital-forensics.sans.org/blog/2009/07/10/office-2007-metadata/
https://www.guidancesoftware.com/products/Pages/encase-forensic/overview.aspx
https://www.guidancesoftware.com/products/Pages/encase-forensic/overview.aspx
http://www.sleuthkit.org/autopsy/
http://log2timeline.net/


 
 

AUTHORS INDEX/YAZAR İNDEKSİ 
 

A   
Akçay M.  150 
Aktepe C. 168 
Akyıldız E. 58 
Aliyev L. 119 
Arslan B. 156 
Arslan Ç. 109 
Aşkar A. 102 
Atıcı M.A. 14 
Avcı D. 283 
Avcı E. 30 
Avincan K. 89 
Aydoğdu D. 144 
Aygün S. 150 
B  
Bakan M. 102 
Bal M. 189 
Bay O.F. 70 
Baykara M.  85,194 
Bayrak M.E. 137 
Bostan A. 20 
Bostanci E. 8 
Bozkurt Ö.Ö. 163 
Bulbul H.I. 70 
Burucu E. 119 
Bürhan Y. 194 
C/Ç  
Can Ö. 259 
Catalkaya H. 230 
Ceylan M. 131 
Chemwa G.W. 47 
Chen L. 43 
Çalışkan H. 278 
D  
Dalkılıç G. 24 
Daş R. 85,194,201 
Demirci M. 137,182,189 
Dener M. 249,278 
Dogru I.A. 14 
Doğan G. 89 
Durdu A. 274 
Dündar G. 208 
E  
Eken H. 182 

Emekci A. 268 
Enachescu C. 79 
Ertam F. 30 
G  
Gal Z. 96 
Genç S. 286 
Genge B. 79,96 
Gökalp M. 213 
Gunes I.  1 
Gündüz M.S. 144,156,189 
Güneş E.O.  150 
H  
Hakkoymaz V. 235 
Haller P. 79 
K  
Kapkic A. 168 
Karabade A. 201 
Karabiber F. 125 
Karaman M. 176 
Karaman M. 230 
Kavut S. 64 
Koca E. 230 
Kömürcü G. 208 
Kuğu E. 268 
Kurulay M. 244 
Kuşoğlu İ. 37 
M  
Mastjik F. 224 
Memiş B. 113 
Mollarecep Ö. 235 
O  
Olca E. 259 
Onochie U.A. 238 
Ozel M. 70 
Ö  
Özcanhan M.H. 24 
Özcerit A.T. 274 
Özer A.B. 253,264 
Özer Ö. 37,119 
Özkaynak F. 253 
Özkök Y. 249 
Özteriş G.H. 131 
Öztürk B. 189 
P  

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 292



 
 

Polat H. 1 
Poyraz M. 283 
Pusane A.E. 208 
S  
Sağıroğlu Ş. 14,144,156,176
Saluk A. 102 
Sandor H. 96 
Sever Ö. 58 
T  
Tarazan Ş. 20 
Tatar Y. 219 
Temiztürk M. 102 
Temiztürk M. 268 
Tuna G. 85 
Tuncer G. 168 
Tuncer T. 30,283 
V  
Varol A. 224 

Varol C. 224,238 
Varol H. 43 
W  
Wang R. 43 
Y  
Yagci S.T. 168 
Yakut İ. 113 
Yakut S. 264 
Yankayış M. 125 
Yarımtepe O. 24 
Yaşar H. 131 
Yavanoglu U. 168 
Yavuzcan H.G. 70 
Yayla E. 189 
Yazan E. 219 
Yeşiltepe M. 163,244 
Z  
Zeynelov E. 119 

 

The 3rd International Symposium on Digital Forensics and Security Ankara, Turkey 11-12 May 2015

ISDFS 2015 Proceedings 293



Symposium Venue 
Gazi University Faculty of Engineering Conference Center

Address
Eti Mh. Yükseliş Sk. No: 5, Maltepe / Ankara

39°55’51.4”N 32°50’56.3”E

20
15

11
-1

2 
M

ay

S
P

O
N

S
O

R
S


	Ön
	KitapISDFS.v2
	KitapISDFS - Copy_Part1
	12-Catalkaya-Elektronik-Kopyanin
	KitapISDFS - Copy_Part2

	Arka



