
DES’E ÖRNEK  

Şimdi bir örnek üzerinde çalışıp, bazı sonuçlarını ele alalım. Örneği elle 

yapmanız beklenmese de, bir adımdan diğerine geçen onaltılık kalıpları 

incelemeyi bilgilendirici bulacaksınız.  

Bu örnek için, düz metin onaltılık bir palindromdur. Düz metin, anahtar 

ve elde edilen şifreli metin aşağıdaki gibidir:  
  

Plaintext:  02468aceeca86420  

Key:  0f1571c947d9e859  

Ciphertext:  da02ce3a89ecac3b  

  

 Sonuçlar  

Tablo 4.2, algoritmanın ilerlemesini göstermektedir. İlk satır, ilk 

permütasyondan sonra verinin sol ve sağ yarısının 32 bitlik değerlerini 

gösterir. Sonraki 16 satır, her turdan sonra sonuçları gösterir. Ayrıca, 

her tur için oluşturulan 48 bit alt anahtarının değeri de gösterilir. Li = 

Ri-1 olduğuna dikkat edin.Son satır ters ilk permütasyondan (inverse 

initial permutation) sonra sol ve sağdaki değerleri gösterir. Birleştirilen 

bu iki değer şifreli metni oluşturur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 4.2 DES Örneği   

 

  
Not: DES alt anahtarları hex formatında sekiz 6 bitlik değer olarak gösterilir.  

  

  

  

DES'DEKİ ÇIĞ ETKİSİ (AVALANCHE EFFECT)  
Herhangi bir şifreleme algoritmasının istenen bir özelliği, düz metin 

veya anahtardaki küçük bir değişikliğin şifreli metinde önemli bir 

değişiklik üretmesi gerektiğidir. Özellikle, düz metnin bir bitindeki 

veya anahtarın bir bitindeki bir değişiklik, şifreli metnin birçok 

bitinde değişiklik üretmelidir. Bu çığ etkisi (avalanche 

effect) olarak adlandırılır.  

Burada, düz metindeki (Plaintext) 1 bitlik değişiklik şifreli metinde 

(cipher-text) 34 bitlik farklılığa neden olur. Anahtardaki 1 bitlik 

değişiklik şifreli metinde 35 bitlik farklılığa neden olur.  

Değişiklik küçükse, bu, aranacak düz metin veya anahtar alanın 

boyutunu azaltmanın bir yolunu sağlayabilir.  



Tablo 4.2'deki örneği kullanarak, Tablo 4.3, düz metnin 

12468aceeca86420 olması durumunda, düz metnin dördüncü biti 

değiştirildiğinde olan sonucu göstermektedir. Tablonun ikinci sütunu, 

iki düz metin için her bir turun sonundaki ara 64 bitlik değerleri 

göstermektedir. Üçüncü sütun, iki ara değer arasında farklılık gösteren 

bit sayısını gösterir. Tablo, sadece üç turdan sonra, iki bit arasında 

18 bitin farklı olduğunu göstermektedir. Tamamlandığında, iki 

şifre metni 32 bit pozisyonda farklıdır.  

Tablo 4.4, yalnızca dördüncü bit konumunda farklılık gösteren iki 

anahtarın orijinal düz metnini kullanan benzer bir testi gösterir: orijinal 

anahtar, 0f1571c947d9e859 ve değiştirilmiş anahtar, 

1f1571c947d9e859. Yine sonuçlar, şifreli metindeki bitlerin yaklaşık 

yarısının farklı olduğunu ve çığ etkisinin sadece birkaç turdan sonra 

telaffuz edildiğini göstermektedir.  
 

   

Tablo 4.3 DES'te Çığ Etkisi: Plaintext Değişimi  
  

  



Tablo 4.4 DES'te Çığ Etkisi: Anahtar Değişimi  

 

 

  

  

  
 


