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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1.1.Takım Üyeleri / Görev Dağılımları 

   Projede çalışan takım toplam 5 kişiden oluşmakta olup, takım içerindeki görev dağılımları, 
uzmanlık alanları ve bu alanlardaki başarıları tablo-1 de verilmiştir. Takım kaptanı yazılımdan 
sorumlu üye olup, diğer yazılımdan sorumlu üye de 11.sınıf öğrencisidir. Matematiksel 
algoritmayı geliştiren üyelerden birisi 9.sınıf, diğeri 10.sınıf öğrencisidir. Takımda projenin web 
sitesini yapan üye hazırlık sınıfı öğrencisidir. Takımdaki kişilerin tamamı ulusal ve ya uluslararası 
yarışmalarda farklı projelerle madalya almış kişilerden oluşmaktadır.  
 
     Tablo-1: Takım Üyeleri /Görev dağılımları ve uzmanlık alanları 

 

 
MATEMATİKSEL 

ALGORİTMA 
SORUMLUSU 

 
MATEMATİKSEL 

ALGORİTMA 
SORUMLUSU 

 
YAZILIM 

SORUMLUSU 

 
YAZILIM 

SORUMLUSU 

 
WEB SİTESİ 

SORUMLUSU 

 
GÖREVİ 

 

 
GÖREVİ 

 
GÖREVİ 

 
GÖREVİ 

 
GÖREVİ 

 
Takımda şifreleme 

algoritmalarını 
araştıran ve farklarını 

takıma sunan kişi 

 
Takımda projenin 

matematiksel 
algoritmasını yapan 

kişi 

 
 

Takımda projenin 
yazılımını yapan kişi 

Takımda 
yazılımın 
belirlenen 

soruna 
entegrasyonunu 

yapan kişi 

 
Takımda 

projenin web 
sitesini yapan 

kişi 

 
UZMANLIK 

ALANI 

 
UZMANLIK 

ALANI 

 
UZMANLIK 

ALANI 

 
UZMANLIK 

ALANI 

 
UZMANLIK 

ALANI 
 

Geleneksel şifreleme, 
simetrik şifreleme ve 

asimetrik 
şifrelemeleri biliyor. 

 
Asimetrik ve simetrik 
şifreleme hazırlamada 

uzman 

 
Iot Teknolojisi, 

Gömülü Sistemler, 
Robotik kodlama 

uzmanı 

 

C++ yazılım dili 

uzmanı 

 
Pyhton Yazılım 

dili ve web 
tasarımı uzmanı 

 
 

BAŞARILARI 

 

     BAŞARILARI 

 

BAŞARILARI 

 

BAŞARILARI 

 

BAŞARILARI 

Uluslararası Buca 
İMSEF2021 de 
matematik- 
Bilgisayar 
kategorisinde yaptığı 
şifreleme algoritması 
ile ödül almıştır. 

Uluslararası Buca 
İMSEF2021 de 
matematik- 
Bilgisayar 
kategorisinde yaptığı 
şifreleme algoritması 
ile ödül almıştır. 

TechAnkara2020 
Çizgi İzleyen ve 

Sumo Robot 
Kategorisinde 
projesi seçildi. 

UORG17(ODTÜ)  
Çizgi İzleyen 

Robot 
Kategorisinde bir 

projesi ile 
yarışmıştır. 

 
 

Expo-Sciences 
2022 Dubai’de 
altın madalya 

almıştır. 
İnternational 
GreenWich 

Olimpiad 2022 
de (İngiltere) 

finale kalmıştır. 
Final Temmuz 

2022 de 

 
 
 

Universal 
Project 

Olimpiad 2022 
(Amerika) da 

gümüş madalya 
almıştır. 

 

TAKIM KAPTANI ( YAZILIM SORUMLUSU) 
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1.2. Proje Özeti 

 
       Bu çalışmada e-ticaret sitelerinden olan otel rezervasyon sitelerinin müşterilerinin kişisel 
bilgilerinin ve banka bilgilerinin içeriğine ulaşamadan direk ilgili otele göndermesini 
sağlayacak bir matematiksel şifreleme algoritması ve yazılımı geliştirmek amaçlanmıştır. 
       Bu çalışmayı yapmaya iten en önemli neden de yakın zamanda yaşanmış, yemek 
kategorisinde hizmet veren bir e-ticaret sitesinin hacklenmesi, müşteri bilgilerinin üçüncül 
şahısların eline geçmesidir. 
      Projede yöntem olarak;  matematiksel şifreleme algoritması kısmında doğrunun eğimi, 
doğru denklemleri yani doğrunun analitiği, yazılım kısmında ise C++ yazılım dili 
kullanılmıştır. 
      Sonuç olarak matematiksel şifreleme algoritmasında simetrik bir şifreleme algoritması 
geliştirilmiştir. Algoritma geliştirilirken düzlemde alınan rastgele iki noktadan geçen doğrunun 
üzerinde üçüncü bir noktanın koordinatlarını, verilen iki noktaya göre bulma formülü 
geliştirilmiştir. Bu formül sırası ile uygulanmaya devam edildiğinde doğru üzerinde üç noktada 
bir tekrar aynı noktaya gelindiği bulunmuştur. Bu bulunan özellikten hareketle simetrik 
şifreleme algoritması geliştirilmiştir. 
      Algoritmada kapalı anahtarların sonsuza kadar değer alması sağlanabilmiştir. Şuan için 
kapalı anahtarların sonsuza kadar değer alabilmesi önemli gözükmese de kuantum 
bilgisayarların hayatımıza girmesi ile önemi daha iyi anlaşılacaktır.  
      Gerek simetrik şifrelemelerden olan DES, AES, BlowFish vb.  gerekse asimetrik 
şifrelemelerden olan RSA ve Eliptik Eğri Algoritmaları, algoritmalarından kaynaklı olarak 
kapalı anahtarları sınırlı değer almaktadır. Bu nedenle de yan kanal saldırılarına maruz 
kalmaktadır. Örneğin 2010 yılında Bellcore, 2013 yılında Shor Algoritması saldırısı olumlu 
sonuçların alındığı yan kanal saldırılarıdır. Bu nedenle projenin matematiksel şifreleme 
algoritması geliştirilirken ileriye dönük olarak kapalı anahtarların sonsuza kadar ve ya sonsuz 
farklı değer alması sağlanmıştır. 
 

                          
                                                                    Şekil-1: Yazılımın ara yüzü 

 
     Yazılımın ara yüzü şekil-1 de gösterildiği gibi gönderilmek istenen ASCII Karakter Kodu 
Text kısmına yazılmaktadır. Max-Min Random Values kısmında şifreleme kullanılacak ve 
random olarak atanacak reel sayıların arağılı seçilmektedir. Şuan için -32000 ile 32000 
arasındaki reel sayıların atanması için tasarlanmıştır. Code Size kısmında gönderici ve alıcı 
kişiye tanımlanacak kapalı anahtardaki sayıların adedi seçilmektedir. Şifreleme 
algoritmasından kaynaklı olarak sayı adedi çift olacak şekilde en fazla 20 sayıdan oluşacak 
şekilde tasarlanmıştır. Sırası ile Generate ve Encode tıklandığında; Encode yazan kısmın 
altında ASCII Karakter Kodunun toplamını veren sayıların random olarak hangileri olduğu, 
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Generate kısmının altındaki sayılarda gönderici ve alıcı kişinin kapalı anahtarına tanımlanan 
sayılar olmaktadır. Sağ tarafta Code kısmının altındaki sayılar şifreli halini göstermektedir. 
Alıcı kişi Decode a bastığında kendisine hangi karakterin geldiğini ve ASCII Karakter 
Kodunun kaç olduğunu görmektedir. Şekil-1 de verilen sadece yazılımdan örnek uygulamadır. 
      Yazılım şuan için sadece bir demo olarak ve yukarda anlatılan özelliklere göre 
hazırlanmıştır. Ancak yazılım üzerinde gerek seçilecek reel sayıların aralıkları, gerekse 
tanımlanacak kapalı anahtardaki sayı adedi istenilen şekilde değiştirebilir ve büyütülebilir. 
     Şifreleme algoritması ve yazılım tamamen takım üyeleri tarafından hazırlanmış olup, bu 
yazılım sayesinde gönderici konumunda olan müşteriler kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini 
şifreli bir şekilde rezervasyon e-ticaret sitesine gönderecek, bu bilgileri alan otel görevlileri de 
kendilerine şifreli halde gelen veriyi deşifre ederek gerçek bilgilerine ulaşabilecektir. 
       

2. Algoritma ve Tasarım 

 

 
                                                               Şekil-2: Algoritma akış şeması 
     
    Şekil-2 görüldüğü gibi Gönderici konumunda olan müşteri bilgilerini girerken sırası ile 
gönderilmek istenen bilgilerin ASCII Karakterleri girilecek. Buna karşılık yazılımda kullanılacak 
sayıların aralığı belirlenecek. Gönderici ve alıcı kişi için tanımlanacak kapalı anahtarlardaki sayı 
adedi belirlenecek. Belirlenen sayı adedine göre Generate denildiğinde hem gönderilmek istenen 
karakterin kodu için hem de kapalı anahtarlar için belirlenen sayı adedince istenen sayı aralığına 
uygun olarak sayılar gelecek ve şifreleme işlemi yapılmış ve şifreli hali gözükecek. Şifreli hali 
server görevi gören rezervasyon şirketi veya sitesine gidecek. Bu site ve ya şirket şifreli halini alıcı 
konumunda olan ilgili otele gönderecek. İlgili otel kendi kapalı anahtarı ile şifreyi çözüp deşifre 
işlemini yapmış olacak. Müşterilerin kişisel bilgileri güvenli bir şekilde otele ulaşmış olacaktır.  
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3. Sistem Mimarisi 

 

                                                                 Şekil-3: Sistem Mimarisi 

      Proje için öncelikle ara sunucu görevi görecek bir sunucu kiralanacak ve bu alanda çalışan bir 
şirektle ara sunucu satın alınacak. Ara sunucunun verileri yedekleme durumu olmayacak şekilde 
seçilmesi gerekmektedir. Ara sunucu alındıktan sonra geliştirilen şifreleme algoritması bu ara 
sunucuya entegre edilecektir. Müşteri kendi bilgisayarı veya telefonunda ara sunucuya bağlanıp, 
otelin istediği gerekli kişisel ve banka bilgilerini girecektir. Ara sunucu kendisine entegre edilen 
algoritma ve kendine tanımlanan kapalı anahtar ile şifreleme yapıp, şifreli halini, ana sunucu olan 
Rezervasyon şirketi Ana Server a yönlendirecektir. Ana server’a gelen şifreli bilgileri, otelin ilgili 
kişileri çekecek ve ara sunucuda deşifre işlemini yapacaktır.  
 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

4.1. Geliştirilen Şifreleme Algoritması 

    4.1.1. İki Noktadan Geçen Doğru Üzerinde Üçüncü Nokta Bulma Kuralı 

     Koordinat sisteminde A(x1, y1) ve B(x2, y2) noktaları apsisleri aynı olmayacak şekilde(eğim 
tanımsız olmayacak) rastgele verilsin. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimine ‘s’ dersek, 
doğrunun üzerinde bir C(x3, y3) noktası bulalım öyle ki C noktasının koordinatlarını A ve B 
noktasının koordinatlarına bağlı olarak yazabilelim. 
 A ve B noktalarından geçen doğru y = s.x + m olsun. …………………………………….(1) 
A noktası bu doğru üzerinde olduğundan, doğruyu sağlamak zorundadır. Buna göre; 
y1 = s. x1 + m  ise m = y1 – s.x1  olur. ……………………………………………………….(2) 
(2) , (1) de yazıldığında, y = s.x + y1 – s.x1  olur. …………………………………………..(3) 
Doğru üzerinde bulunan A, B noktalarının apsisleri ile aranan C noktasının apsisi için;  
x1 + x2 + x3 = s2 kabul edelim. Sonuçta x1 , x2 ve s bilindiğinden aranan şartlarda mutlaka sağlayan 
bir C noktasının apsisi bulunacaktır. Son durumda; 
x3 = s2 – x1 – x2 bulunur. …………………………………………………………………….(4) 

(1) De verilen doğrunun üzerinde C noktası bulunacağından; 
y3 = s.x3 + m çıkar. (2) de bulunan m değeri yazıldığında; 

y3 = s.x3 + y1 – s.x1   olur. ……………………………………………………………………(5) 
(4) de bulunan x3 (5) yerine yazıldığında; 
y3 = s.( s2 – x1 – x2) + y1 – s.x1   ve gerekli çarpanlara ayırma ve düzenlemeler yapıldığında; 

•Rezervasyo
n işlemi 
yapacak 
müşteri 

GÖNDERİCİ 

•Şifreleme ve 
deşifre işlemi 

yapacak ve satın 
alınacak sunucu 

ARA SUNUCU  
• Rezervasyon 

şirketi sitesi 

ANA 
SERVER 

•Şifreleme ve 
deşifre işlemi 

yapacak ve satın 
alınacak sunucu 

ARA SUNUCU  
• İlgili 

otel 

ALICI 
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y3 = -s. (x1 – x3) + y1 çıkar. …………………………………………………………………..(6) 
 Buna göre C noktasının koordinatları C(x3, y3) (4) ve (6) da bulunan A ve B noktalarının 
koordinatlarına göre bulunmuş olur. 
     
      4.1.2. Üçüncü Nokta Bulma Kuralının Sürekli Devam Ettirilmesi 
 
A (x1, y1) noktasından B (x2, y2) noktasına göre göre üçüncü nokta C (x3, y3) olsun. Şimdi sırayla 
B (x2, y2) noktasından C( s2-x1-x2 , -s.( x1-x3) +y1)  noktasına göre üçüncü noktayı bulalım. Bu 
nokta D(x4, y4 ) olsun. B ve C noktaları aynı doğru üzerinde olduğundan eğim aynıdır ve “s” dir. 
x4 = s2 –x2 -( s2-x1-x2) = x1 olur.  

y4= -s.(x2- x1) + y2 =   -   
y2−y1
x2−x1

 . (x2 – x1) + y2 ,   s = y2−y1
x2−x1

 eğimin tanımı 

y4 = y1 çıkar. görüldüğü gibi üçüncü nokta A (x1, y1) noktası çıkar. Bu şekilde sırası ile üçüncü 
nokta bulma kuralı uygulandığında; 

A –B – C – A – B - C-…….. şeklinde devam eder.  

    4.1.3. Algoritmanın Üç Noktada Bir Tekrarına Dayanan Şifreleme Mantığı 

          Dik koordinat sisteminde A ve B noktaları alınsın. Sırasıyla üçüncü nokta C, B ve C 
noktalarına sırasıyla üçüncü nokta uygulandığında A noktası devam edilirse diğer nokta B noktası 
çıkmaktadır. Buna göre; 
   

AA      
 
 
  
  
 
 
 
  
 

 
       Şekil-4: Algoritmanın Çalışma Mantığı 
 
 
         4.1.4. ASCII Karakter Kodunun Algoritma İçin Tasarlanması 

4.1.3. de görüldüğü gibi B noktaları için Gönderilmek istenen ASCII Karakterinin Karakter Kodu 
adedi çift olmak üzere, 2 den başlayarak 20 ye kadar sayı adedinin toplamı şeklinde yazılsın. 
Yazılımda anahtarlar en fazla 20 sayıdan oluşacağı için. Ancak istenmesi halinde çift adet olmak 
şartıyla istenilen adette sayının toplamı şeklinde yazılabilir. 

  A   B   C   A   B 

A noktasının 
koordinatları 

gönderici kişinin 
anahtarı olsun. 

B noktasının 
koordinatları toplamı 
gönderilmek istenen 
karakterin kodunun 

olsun. 

C noktası üçüncü 
noktayı bulma 
kuralına göre 
oluşturulmuş 

karakter kodunun 
şifreli hali olsun. 

A noktasının 
koordinatları Alıcı 

kişinin anahtarı 
olsun. 

B noktasının 
koordinatları 

toplamı 
gönderilmek 

istenen karakterin 
kodunun olsun. 

 
ŞİFRELEME DEŞİFRE 
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       4.1.5. Gönderici ve Alıcı Kişiye Anahtar  Tanımlama 

4.1.2. de bulunan üç noktada bir sürekli başa sarması kuralı gereği, 4.1.4. de belirtilen şartlarda 
sayı adedi, gönderici ve alıcı kişinin kapalı anahtarı içinde tanımlanacaktır. Seçilen sayılardan tek 
sırada olanlar apsisler olacağından tek sırada olan sayıların aynı olmaması yani eğimin tanımsız 
çıkmaması gerekmektedir. Bu şart dışında random sonsuz farklı reel sayı tanımlanabilir. 

          4.1.6. On Sayı İçin Yapılmış Örnek Şifreleme ve Deşifre 

       4.1.6.1.  Örnek Şifreleme 
1-) Şifrelenecek Karakterimiz “%” karakteri olsun. Önce bu karakterin ASCII Karakter Kod 

Tablosundaki değerine bakalım. % = 37 dir.  
2-)  Bu karakterin 10 sayıdan oluşacak ve şifrelemede kullanılacak halini yazalım. Toplamları 

37 olacak şekilde rastgele 10 sayı seçebiliriz. 
  11, 3, 1,7, 2, 3, -4,-11, 12, 13 sayılarımız olsun.  
3-) şifrelemede kullanacağımız 10 sayı belirleyelim. Bu sayılar belirlenirken karakter kodunun 

10 sayı haline bakılıp karşılık gelen sayılar aynı olmayacak şekilde sonsuz seçim yapılabilir. 
Karşılıklı sayıları aynı almamamızın nedeni eğimin sıfır veya tanımsız çıkmaması içindir. 
Anahtardaki sayılarımız; 

5, 21, 4, 13, 3, 7, 3, 3, 9, 7 olsun. 
4-) Anahtardaki sayıların baştan itibaren ikili halleri ilk noktalar, karakter kodundaki 10 

sayının baştan itibaren ikili halleri ikinci noktalar kabul edip üçüncü noktayı bulma kuralını 
uygulayarak şifrelemeyi yapalım. 

 
Tablo-2: Gönderici Anahtarındaki A noktaları ve ASCII Kodunu temsil eden B noktaları 

Göndericinin anahtarının sıralı ikilileri Karakter kodunun sıralı ikilileri 
A1 (5,21) B1 (11,3) 
A2 (4,13) B2 (1,7) 
A3 (3,7) B3 (2,3) 
A4 (3,3) B4 (-4,-11) 
A5 (9,7) B5 (12,13) 

 
 
s = 21−3

5−11
 = -3 olur.   A1(x1, y1) = A1(5, 21) olur.  B1(x2, y2) = B1(11, 3) olur. 

  x3= (-3)2-5-11 = -7 olur. y3=-(-3).(5-(-7)) + 21 = 57 olur. C1(-7,57)  yine doğru üzerindedir. 

 
s = 13−7

4−1
 = 2 olur. A2(x1, y1) = A2(4, 13) olur.  B2(x2, y2) = B2(1, 7) olur. 

 x3= 22-4-1 = -1 olur.  y3= -2.(4-(-1)) +13 = 3 olur. C2(-1,3) yine doğru üzerindedir. 

 
s = 7−3

3−2
 = 4 olur. A3(x1, y1) = A3(3, 7) olur.  B3(x2, y2) = B3(2, 3) olur. 

 x3= 42-3-2 = 11 olur.  y3 = -4.(3-11) +7 = 39 olur. C3(11,39) yine doğru üzerindedir. 



9 
 

 
s = 3−(−11)

3−(−4)
 = 2 olur. A4(x1, y1) = A4(3, 3) olur.  B4(x2, y2) = B4(-4,- 11) olur. 

 x3= 22-3-(-4) = 5 olur. y3= -2.(3-5) +3 = 7olur. C4(5,7) yine doğru üzerindedir. 

 
s = 7−13

9−12
 = 2 olur.  A5(x1, y1) = A5(9, 7) olur.  B5(x2, y2) = B5(12, 13) olur. 

x3= 22-9-12 = -17 olur. y3= -2.(9-(-17)) +7 = -45 olur. C5(-17,-45) yine doğru üzerindedir. 

      Şimdi bulunan ikilileri sırayla yazdığımızda -7, 57, -1, 3, 11, 39, 5, 7, -17, -45 yani 10 sayıdan 
oluşan şifrelenmiş hali çıkar. 

 
4.1.6.2. Örnek Deşifre 

       Bulunan 10 sayıdan oluşan şifrelenmiş karakterin şifresini yine ikili olarak alıp tekrar alıcının 
anahtarı ile üçüncü nokta bulma kuralını uygulayalım. Burada önemli olan şifrelenmiş ikililerin ilk 
nokta alıcının anahtarının ikili halinin ikinci nokta olmasıdır. Bu sayede oluşan üçüncü nokta yine 
karakterin 10 sayılık hali olacaktır. 

Tablo-3: Şifreli hali olan C noktaları ve Alıcı anahtarı olan A noktaları 

 
s = 57−21

−7−5
 = -3 olur. C1(x1, y1) = C1(-7, 57) olur.  A1(x2, y2) = A1(5, 21) olur. 

 x3= (-3)2-5-(-7) = 11 olur. y3= - (-3).(-7-11) + 57=  3 olur. B1(11,3) yine doğru üzerindedir. 

 
s = 3−13

−1−4
 = 2 olur.  C2(x1, y1) = C2(-1,3) olur.  A2(x2, y2) = A2(4, 13) olur. 

 x3= 22-(-1)-4 = 1 olur. y3= - 2.(-1-1)+3= 7 olur. B2(1,7) yine doğru üzerindedir. 

 
s = 39−7

11−3
 = 4 olur.  C3(x1, y1) = C3(11, 39) olur.  A3(x2, y2) = A3(3, 7) olur. 

 x3= 42-11-3= 2 olur.  y3= - 4.(11-2) + 39= 3 olur. B3(2,3) yine doğru üzerindedir. 

 
s = 7−3

5−3
 = 2 olur. C4(x1, y1) = C4(5, 7) olur.  A4(x2, y2) = A4(3, 3) olur. 

  x3= 22-5-3= -4olur.  y3= - 2.(5-(-4)) + 7=  - 11 olur. B4(-4,-11) yine doğru üzerindedir. 

 

 
s = −45−7

−17−9
 = 2 olur.   C5(x1, y1) = C5(-17, -45) olur.  A5(x2, y2) = A5(9, 7) olur. 

 x3= 22-9-(-17) = 12 olur.   y3= - 2.(-17-12) + (-45)= 13 olur. B5(12,13) yine doğru üzerindedir. 

Şifrelenmiş karakterinin şifresinin ikili hali 
 

Alıcının anahtarının ikili hali 
 

 C1 (-7,-57) A1 (5,21) 
                          C2           (-1,3) A2 (4,13) 

C3 (11,39)                          A3 (3,7) 
                          C4           (5,7) A4 (3,3) 

  C5 (-17,-45)                          A5 (9,7) 
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Bulunan ikilileri sırası ile yazdığımızda karakter kodunun 10 sayılık hali; 

11, 3, 1, 7, 2, 3, -4, -11, 12, 13 olur. bu sayıları topladığımızda ; 
11+ 3+ 1+ 7+ 2+ 3 + (-4) + (-11) + 12 + 13 = 37 çıkar Bu sayıda ASCII karakter Kod 

tablosunda “%” karakterinin kodudur. Bu şekilde tüm metnin karakterlerinin şifrelemesi ve 
deşifresi yapılabilir. 

 
4.2. Yazılımın Kodları 
 

    ARITHMETIC_REQUIRED 
    if(power == 0) 
        return static_cast<_Type>(1); 
 
    _Type result = std::move(base); 
    for(size_t i = 1; i < power; i++) 
    { 
        result *= base; 
    } 
     
    return result; 
} 
 
    int integer = static_cast<int>(number); 
    double floating = number - static_cast<double>(integer); 
    return (floating >= 0.5) ? (integer + 1) : integer; 
} 
 
template<typename _Type> 
_NODISCARD static inline _Type find_slope(Vec<2, _Type> vec1, Vec<2, _Type> 
vec2) 
{ 
    return (vec2.y - vec1.y) / (vec2.x - vec1.x); 
} 
 
/* 
    A (x1, y1) noktasından B (x2, y2) noktasına göre göre üçüncü nokta C 
(x3, -y3) olsun. Şimdi  
    sırayla B (x2, y2) noktasından C( s^2-x1-x2 , -s.( x1-x3) +y1) 
*/ 
template<typename _Type> 
_NODISCARD static inline Vec<2, _Type> find_third_point(Vec<2, _Type> vec1, 
Vec<2, _Type> vec2) 
{ 
    _Type x3 = pow<_Type>(find_slope<_Type>(vec1, vec2), 2) - vec1.x - 
vec2.x; 
    _Type y3 = -find_slope<_Type>(vec1, vec2) * (vec1.x - x3) + vec1.y; 
 
    return {x3, y3}; 
} 
 
// 
using Key = std::vector<double>; 
using Code = std::vector<double>; 
 
public:  
    _NODISCARD static inline Code Encode(char character, Key& key) no 
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    { 
         
        auto normalized_numbers = RandomizeCharacter(character); 
        std::vector<Vec<2, double>> encoded_values_v; 
        Code encoded_values; 
 
        //create 2d points 
        for (size_t i = 0; i < bra::password_and_key_size - 1; i += 2) 
        { 
            Vec<2, double> vec1 {normalized_numbers[i], 
normalized_numbers[i + 1]}; 
            Vec<2, double> vec2 {key[i], key[i + 1]}; 
            auto result = bra::find_third_point(vec1, vec2); 
            encoded_values_v.push_back(result); 
        } 
 
        for (auto& e : encoded_values_v) 
        { 
            encoded_values.push_back(e.x); 
            encoded_values.push_back(e.y); 
        } 
 
        return encoded_values; 
    } 
 
    _NODISCARD static inline double Decode(Code& code, Key& key) 
    { 
        //decode 
        std::vector<double> solved_numbers; 
 
            Vec<2, double> vec1 {code[i], code[i + 1]}; 
            Vec<2, double> vec2 {key[i], key[i + 1]}; 
            auto result = bra::find_third_point(vec1, vec2); 
            solved_numbers.push_back(result.x); 
            solved_numbers.push_back(result.y); 
        } 
 
        //sum 
        double result = 0.0; 
        for (auto& n : solved_numbers) 
        { 
            result += n; 
        } 
 
        double result1 = 0.0; 
        for (auto& n : code) 
        { 
            result1 += n; 
        } 
        double result2 = 0.0; 
        for (auto& n : key) 
        { 
            result2 += n; 
        } 
 
        std::cout << result1 << std::endl; 
        std::cout << result2 << std::endl; 
        std::cout << result << std::endl; 
        return result; 
 
 
 

Yazılımın kodları telif hakkı alındığı için parçalı ve eksik bir şekilde verilmiştir.  
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   4.3. Yazılımın Ara Yüzü ve Çalışması 

     

 

 

            

 

            

 
Yazılım C++ dilinde yazılmış simetrik bir şifreleme algoritması  

yazılımıdır. Diğer simetrik şifreleme yazılımlarına göre blok 
olarak değil, karakterleri sırası ile şifreleme yapar. Sol tarafta 

şekilde kutucuk içerisinde gösterilen TEXT WİLL BE 
ENCODED bölümüne şifrelenmek istenen ASCII Karakteri 
yazılır. Şifreleme işleminde sırasıyla her karakter bu bölüme 

yazılır. Örnek şifrelenmek istenen karakter ‘%’ olsun. 

 
Yazılımda kullanılmak üzere seçilecek reel sayıların aralığı MAX-

MİN RANDOM VALUES  kısmında solda şekilde işaretlenmiş 
bölümdür. Bu bölümden -32000 ile 32000 aralığında reel sayıların 

aralığı seçilebilmektedir. Örnek uygulama için  işaretlenmiş 
bölümde aralık 10933 olarak belirlenmiştir. Aralık belirlemesini 

random olarak kendimiz belirleyebiliyoruz. Yazılımda düzenlemeye 
gidip aralığı genişletebileceğimiz gibi, sayı kümesini de reel sayılar 

dışında bir sayı kümesi olarak da belirleyebiliriz. 

KEY kısmı 4.1. de anlatıldığı gibi simetrik şifreleme 
algoritmamızda gönderici ve alıcı kişiye tanımladığımız kapalı 

anahtarlar kısmıdır. Bu kısımda CODE SİZE kısmına anahtarların 
kaç tane reel sayıdan oluşması gerektiğini giriyoruz. 

Anahtarlarımızdaki sayı adedi 2-20 arasında çift adet sayıdan 
oluşacak şekilde kendimiz manuel olarak belirleyebiliyoruz. Şuan 
için yazılımda sayı adedi maksimum 20 belirlenmiştir. İstenmesi 
halinde çift adet olmak şartıyla istediğimiz kadar belirleyebilir. 

Yazılıma düzenleme yapabiliriz. Örnek uygulamamız için şekilde 
CODE SİZE kısmı 8 olarak seçilmiştir. 
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Yazılımda GENERATE dediğimizde soldaki şekilde işaretli 
bölümde bir önceki adımda belirlediğimiz üzere 8 sayıdan oluşan 

ve bu sayıların aralığı -10933 ile 10993 olacak şekilde gönderici ve 
alıcı kişiye tanımlanan kapalı anahtar çıkmaktadır. İşaretli 

bölümdeki sayıları yazılım random olarak atamaktadır. 4.1. de 
algoritma oluşturma adımlarında anlatıldığı üzere bu bölüm aslında 

sırası ile ikililer alındığında  4 farklı A1, A2, A3, A4  noktalarının 
koordinatlarını göstermektedir. 

 
ENCODE dediğimizde yandaki şekilde işaretli bölümde  

göndermek istediğimiz karakter olan ‘%’ karakterinin ASCII 
Karakter Koduna karşılık CODE SİZE kısmında belirlediğimiz 8 

sayının toplamı şeklinde 8 sayı random olarak atanmıştır. Bu 
sayılar sırası ile ikililer olarak alındığında aslında 4.1. de algoritma 

sürecinde anlatılan 4 farklı B noktaları yani B1, B2, B3, B4 
noktalarını temsil etmektedir. Bir önceki adımda bulunan A 

noktaları ile Karakter kodunu temsil eden B noktalarına sırasıyla 
üçüncü noktayı bulma kuralı uygulanacak. 

 
Soldaki şekilde işaretli bölümde CODE kısmında ‘%’ 

karakterinin şifreli hali görülmektedir. 4.1. de anlatıldığı üzere 
8 sayıdan oluşan A noktaları ve B noktalarına 4 kez üçüncü 
noktayı bulma kuralı uygulandığında oluşan C noktalarının 

sırasıyla koordinatları anlamına gelmektedir. İşaretli 
bölümdeki sayılar sırasıyla ikili halde ayrıldığında aslında C1, 
C2, C3, C4 anlamındadır. Gönderici kişi bu şekilde şifreleme 

yaparak alıcı kişiye yani otel görevlilerine göndermiş 
olacaktır. 

Gönderilmek istenen ‘%’ ASCII karakteri şifrelenerek alıcı 
kişiye yani otele geldiğinde, otel görevlisi soldaki şekilde 

DECODE bölümüne bastığında hem şifreyi çözmüş olacaktır. 
Gönderilmek istenen ASCII karakterini ve karakterin kodunu 

da görecektir. Yani deşifre işlemi yapılmış olacaktır. Bu 
şekilde müşteri rezervasyon bilgilerini şifreli bir şekilde ilgili 
e-ticaret sitesine göndermiş olacak. site kendisine gelen şifreli 
veriyi alıcı konumunda olan otele gönderecek. Otelde şifreyi 

çözerek, müşterinin gerçek kişisel bilgilerine ulaşmış olacaktır. 
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5. Yenilikçilik/Özgünlük 

5.1. Projenin Özgünlük ve Yenilikleri 

Bu çalışmada gerek şifreleme algoritması gerekse yazılımı tamamen takım tarafından 
yapıldığından yerli milli ve özgündür. Projenin yeniliklerini; 
 Şifreleme algoritmasında kapalı anahtarlardaki sayı adedi çift olmak şartıyla sonsuza kadar 

değer alabilir. Şuan yazılımda en fazla 20 sayı olacak şekilde yapılmıştır. Ancak yazılımda 
düzenlemeye gidilebilir. 

 Şifreleme algoritmasında random olarak seçilecek sayılar sonsuz farklı şekilde, çok büyük 
sayılarda seçilecek şekilde reel sayılardan seçilebilmektedir. Şuan yazılımda seçilecek reel 
sayıların aralığı -32000 ile 32000 arasında belirlenmiştir. Ancak yazılım üzerinde 
düzenleme yapılabilir. 

 Şifreleme algoritmasında seçilen sayılar sırasıyla ikililer şeklinde yani koordinat sisteminde 
noktalar şekline çevrilip, şifreleme yapılırken aslında her nokta için yeni doğrular 
oluşturulmakta ve her doğru için eğim farklı olmaktadır. Şifreli hali üçüncü bir kişinin 
eline geçtiğinde hem kapalı anahtar olmadan çözemez hem de olası yan kanal saldırısı 
uyguladığında bile her nokta için eğimi bilmesi gerekir. Eğimin kendisi de reel sayı 
çıktığından kırılmaya karşı güvenlidir. 

 Projenin tanıtımı ve demo uygulamasını müşterilerin görmesi, müşteri ile iletişim 
noktasında web sitesi kurulmuştur.  http://simetricasecurity.com/ web sitesinin adresidir. 
 

5.2. Şuan Kullanılan Simetrik Şifrelemeler ve Özellikleri ile Karşılaştırma 

                    
                                                    Şekil-5: Simetrik şifrelemeler ve özellikleri 
 
          Kullanılan simetrik şifreleme algoritmalarına göre güçlü olduğu yan kanal saldırıları; bilinen 
düz metin saldırısı, Seçilmiş düz metin saldırısı, Diferansiyel Kriptoanaliz, Lineer Kriptoanaliz 
saldırılarıdır. Yazılımın diğerlerine göre avantajları ise; Anahtar saklamak kolaydır. 
Ölçeklendirilebilirdir. Güvenilir anahtar dağıtımı vardır. Kimlik doğrulama sağlar. Arada biri 
şifrelemiş olamaz. Aradaki birisi veriyi değiştirmiş olamaz. İnkar edilememezlik sağlar.  
 
 

http://simetricasecurity.com/
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6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

     Bu çalışma ile turizm alanında faaliyet gösteren rezervasyon şirketlerinin ve sitelerinin 
rezervasyon sırasında müşterilerin kişisel bilgilerine ve banka bilgilerine ulaşımı engellenmiş 
olacaktır. Her ne kadar bu şirket ve siteler e-ticaret kapsamında olsa ve güvenliği ön plana 
çıkardığını ifade etseler de kullandıkları güvenlik yazılımları kendilerinin geliştirdiği yazılımlar 
olduğundan kapalı anahtarları da kendileri üretmektedir. Bu nedenle de müşteri bilgilerine her 
zaman ulaşabilmektedirler. Ancak geliştirilen şifreleme algoritması ve yazılımı tamamen özgün 
olduğundan, sadece müşterilerin ve ilgili otellerin kullanmasından dolayı belirtilen rezervasyon 
şirketleri ve siteleri sadece şifrelenmiş bilgiye ulaşabilecek ve bu şifreli veriyi otomatik olarak 
ilgili otellere göndermek zorunda kalacaklardır. Geliştirilen şifreleme algoritması ve yazılımı 
turizmde sadece güvenli rezervasyonda değil istenmesi halinde güvenli veri aktarımının 
kullanılmasının gerektiği her alanda kullanılabilir. 

Tablo-5 : İş – zaman çizelgesi 

 

 

İşin Tanımı Ocak  Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 
Projenin matematiksel 

algoritması için literatür 
taraması 

        

 
Projenin matematiksel 

algoritmasının geliştirilmesi         

 
Matematiksel algoritmanın 

denenmesi ve olası problemlerin 
belirlenmesi ve telifin alınması 

        

 
Yazılımın C++ dilinde yazılması         

Yazılım üzerinde denemelerin 
yapılması ve olası problemlerin 

belirlenmesi ve yazılımın 
telifinin alınması 

        

 
Web sitesinin kurulması         

 
Web sitesi üzerinden anlaşmalı 

otellerle pilot uygulamanın 
yapılması 

        

Pilot uygulama sonucunda 
eksiklerin ve sorunların 
belirlenmesi ve gerekli 

önlemlerin alınması 
        

Yazılım üzerinde en uygun sayı 
aralığının ve kapalı 

anahtarlardaki sayı adedinin 
belirlenmesi ve gerekli 

düzenlemenin yapılması 
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7. SWOT Analizi  

7.1. Güçlü Yönleri 

 Kapalı anahtarlardaki sayı adedi çift olmak üzere istenilen adette artırılabilir. Bu sayede 
güvenlik arttırılmış olur. 

 Yazılımda kullanılacak reel sayıların aralığı büyütülebilir. Bu sayede güvenlik arttırılmış 
olur. 

 Gerek karakter kodu için belirlenen sayılar gerekse kapalı anahtarlardaki sayıların reel 
sayılardan seçilmesi hem büyük sayılar kullanmamızı hem de virgülden sonraki basamak 
sayısını da değiştirmemizi sağlayacağından güvenlik arttırılmış olur. 

 Algoritmada her sıralı ikili için yani koordinat sistemindeki nokta hali için sürekli değişen 
doğruların olması ve eğimlerinin farklı olması bir avantajdır. 

 Proje için kurulan web sitesi sayesinde kendimiz anlaşmalı otellerle pilot uygulaması 
yapabilecek ve buna göre sorunlara birincil dereceden müdahale edebileceğiz. 

7.2. Zayıf Yönleri 

 Yazılımın demo olarak yapılması, seçilecek sayıların aralığının -32000 ile 32000 aralığında 
belirlenmesi 

 Yazılımın demo olması ve kapalı anahtarlardaki sayıların adedinin maksimum 20 olması 

7.3. Fırsatlar 

 Şifreleme algoritması ve yazılımı turizmde güvenli rezervasyon için yapılmış olsa da 
aslında tüm e-ticaret uygulamalarında güvenlik adına kullanılabilir. 

 Şifreleme algoritmasının ve yazılımının telif hakkının alınmış olması. 
 Şifreleme algoritması ne kadar simetrik bir şifreleme de olsa asimetrik şifreleme 

algoritmalarının kullanıldığı her alanda da kullanılabilir. Örneğin internet bankacılığı, 
güvenli veri aktarımı, güvenli e-posta vb. 

7.4. Tehditler 

 Yazılımın pilot uygulamasına başlanılmadığı için akustik kriptoanaliz gibi yan kanal 
saldırılarına karşı durumu incelenememiştir. 

 Yazılımın pilot uygulaması yapılamadığı için anahtar uzunluğu ve hızı test edilememiştir. 

  Zayıf yönler ve tehditler bölümünde belirtildiği gibi öncelikle yazılımın pilot uygulaması web 
sitesi üzerinden denenecek olası problemler, hız sorunu, anahtar uzunluğu, yan kanal saldırıları 
konusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bundan sonraki aşamada da anahtarlardaki sayı 
adedi ve sayıların seçileceği reel sayı aralığı için en mantıklı karar verilip, yazılım üzerinde 
düzenleme ve güncelleme yapılacaktır. Yapılacak düzenlemede öncelik müşterilerin güvenliği 
olacağından hız faktörü her ne kadar önemli olsa da güvenliğin daha öncelikli olduğu bir 
düzenlemeye gidilecektir. 
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