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Özet: Grup Anahtar Anlaşması Protokollerinin kablosuz algılayıcı ağları (KAA) 
üzerinde çeşitli uygulamaları bulunmasına rağmen bu uygulamaların gerçek hayatta 
yalnızca birkaç örneği bulunmaktadır. KAA’lar için önerilen anahtar değişim 
şemalarının çoğu olasılıksal ön anahtar değişimi yaklaşımına dayanmaktadır. Bu 
çalışmada geleneksel grup anahtar değişiminin Arduino Mega devre kartı kullanılarak 
tasarımı ve gerçeklemesi önerilmiştir. Gerçeklenen algoritmaların enerji harcamaları 
düşük akım algılayıcılarla ölçülerek enerji gereksinimleri karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir.    
 
Anahtar Sözcükler: Kablosuz Sensör Ağları, Grup Anahtar Anlaşması, Kablosuz Ağ 
Güvenliği, Diffie-Helman Anahtar Değişimi, Ön Anahtar Değişimi, Enerji Harcaması 
 
 
Real Life Implementation and Energy Performance Evaluation of Group 
Key Exchange Protocols in Wireless Sensor Networks  
 
Abstract: There exist various implementations of Group Key Agreement Protocols in 
Wireless Sensor Networks (WSN). However, there are only a few real life application 
proposals of such protocols. Most of the proposed key exchange schemes in WSNs 
are based on the probabilistic key pre-distribution approach. In this study, the real life 
implementation and the design of a secure conventional group key agreement protocol 
will be proposed by using Arduino Mega boards. Energy expenditures of the 
implemented algorithms are measured via low current sensors and their energy 
requirements are comparatively analyzed. 
 
1. Giriş 
 
Kablosuz algılayıcı ağlar, fiziksel veya 
çevresel koşulları izlemek için gözlem 
yapılacak alana dağıtılmış otonom 
algılayıcılardan oluşur. KAA’lar sağlık 
hizmetleri, çevresel hassasiyet, askeri 
uygulamalar gibi pek çok farklı alanda 

kullanılabilirler. KAA uygulamalarında 
genel olarak en önemli konular güvenilir 
iletişim ve verimli enerji kullanımıdır.  
Algılayıcıların enerji tüketiminin 
azaltılması bakım periyodunu azaltacak 
ve kurulan sistemin uzun süre çalışmasını 
sağlayacaktır. Askeri uygulamalarda ise 
sistem ve iletişimin güvenliğinin 



sağlanması önemli bir özellik olarak öne 
çıkmaktadır. Saldırganın bir algılayıcı 
düğümünü ele geçirmesi veya iletişim 
kanalını dinlemesi; gizli verilerin 
saldırganca ele geçirilmesine ve hatta 
sistemin yanlış veri ile beslenmesine 
neden olabilir.  
 
Literatürde kablosuz algılayıcı ağlarının 
güvenliğine ilişkin önerilmiş çeşitli 
protokoller bulunmasına rağmen bu 
alanda geliştirilmiş kullanılabilir bir 
uygulama bulunmamaktadır. Bizim 
çalışmamızın ana motivasyonu da bu 
gerçeğe dayanmaktadır. Kablosuz 
algılayıcılar küçük boyutları sebebiyle 
düşük işlem kapasitesine ve görece 
yetersiz enerji kaynaklarına sahiplerdir. 
Bu kısıtlamalar güvenilir güvenlik 
mekanizmalarının kablosuz algılayıcı 
ağlarında uygulanmasını zorlaştırmak-
tadır.  
 
Kablosuz algılayıcılar yetersiz işlem 
kapasiteleri sebebiyle, grup anahtar 
anlaşması gibi karmaşık algoritmaların 
çalıştırılmasında yetersiz kalacakları 
düşünülmektedir. Bizim bu çalışmadaki 
ana vurgumuz ise kablosuz algılayıcı 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler 
neticesinde, bu aygıtların işlem gücünün 
ve enerji tüketiminin karşılanabilir 
olduğunu gerçek hayatta uygulama 
geliştirerek göstermektir.  
 
Bu çalışma, kablosuz algılayıcı ağlarında 
grup anahtar değişim protokollerine 
odaklanmaktadır. Grup anahtar değişim 
protokolleri anahtarın dağıtılma 
yöntemine göre anahtar dağıtım 
protokolleri ve anahtar anlaşma 
protokolleri şeklinde gruplandırılabilir. 
KAA’larda grup anahtarı dağıtım 
protokolleri yerine kullanılan yapılara 
grup anahtarı ön dağıtım protokolleri 
denir. Bu çalışmada, açık anahtarlı 

şifreleme algoritmalarının kablosuz 
algılayıcılarda uygulanabilir olduğunu 
gözlemleyebilmek amacıyla çeşitli grup 
anahtar anlaşması ve anahtar ön-dağıtım 
protokolleri incelendi ve algılayıcılar 
üzerinde tatbik edildi. Uygulanan 
protokoller daha sonra enerji tüketimi 
açısından karşılaştırmalı olarak analiz 
edildi.  
 
Bu çalışmada, Burmester ve Desmedt 
tarafından önerilmiş geleneksel grup 
anahtarı yönetim protokolü [1] ile [2]’de 
tanımlanmış grup anahtarı ön dağıtım 
protokolünün KAA’lardaki 
uygulanabilirliği gösterilmiş ve elde 
edilen sonuçlar incelenmiştir.. Bildirinin 
bir sonraki bölümünde, grup anahtarı 
yönetim protokolleri ile ilgili genel 
tanımlamalar verilmektedir. Daha sonra 
ise grup anahtarı yönetim protokollerinin 
tarihsel gelişimleri ve özelliklerinden 
bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde [1] ve 
[2]’deki protokollerin KAA’lardaki 
uygulamaları ve başarım değerlendirmesi 
sonuçları paylaşılmıştır. Dördüncü ve son 
bölüm ise planlanan gelecek çalışmaları 
özetlemektedir. 
 
2. Grup Anahtarı Değişim 
Protokollerine Genel Bakış 
 
Kablosuz algılayıcılar, kablosuz radyo 
bağlantıları kullanarak haber- 
leşmektedirler. Bu durum, algılayıcı 
ağının dinlenme, araya sızma ve daha 
birçok saldırıya karşı savunmasız 
kalmalarına neden olur. KAA güvenli- 
ğinde birincil öncelik, algılayıcılar 
arasındaki iletişimin nüfuz edilemez 
olmasıdır; herhangi bir saldırganın 
sisteme müdahale etmesi veya yanlış 
bilgi ile yönlendirilmesi engellenmelidir. 
 
Güvenli bir ağ alt yapısı oluşturabilmek 
için güvenilebilir bir anahtar yönetimi 



mekanizması büyük önem taşımaktadır. 
Bu alanda ilk çalışma Diffie ve Helman 
[3] tarafından yalnızca iki katılımcı 
içeren gruplar için önerilmiştir. Daha 
sonra ikiden fazla katılımcı içeren 
gruplar için geliştirilmiştir [4]. Bundan 
sonraki çalışmalarda ise oluşturulan ağın 
güvenliğini arttırmak için anahtar dağıtım 
modelleri [5,6,7],  ağ yapısı [8,9] üzerine    
çeşitli öneriler getirilmiştir. Bu çalışmada 
test ettiğimiz [10] protokol ise önerilen 
diğer uygulamalara kıyasla farklı bir 
yapıya sahiptir. 
 
Genelde grup ön-anahtar dağıtım proto-
kollerinde tüm katılımcılar kendi anahtar 
dizisini yayınlarlar. Her bir katılımcı 
yayınlanan anahtar bilgilerini alır ve bu 
verileri kendi anahtar dizisiyle 
karşılaştırır. Ortak anahtar bulunması 
durumunda, ortak anahtara sahip 
kullanıcılar arasında bir iletişim yolu 
sağlanmış olur. Bu aşamadan sonra 
katılımcılar, haberleşmek istediği katı-
lımcı ile ortak olan anahtarı kullanarak 
aktarılacak veriyi şifreler ve bu şekilde 
gönderir.   
 
Burmester ve Desmedt tarafından 
önerilen protokol anahtar değişim 
aşamasını tek seferde diğer protokoller 
gibi bir şifreleme işlemi yapmadan 
gerçekleştirir [1]. En son adımda, grup 
anahtarı hesaplanırken diğer protokoller-
den farklı olarak paylaşılan anahtar 
bilgileri üzerinde bir cebirsel işlem 
kullanır ve sonuçta grup anahtarı 
oluşturulur. Bu yüzden bu protokol 
iletişim ve hesaplama yükü bakımından 
en iyi performansı gösteren protokoldür. 
Bizim yapmış olduğumuz testlerde bu 
protokolü kullanmaktaki amacımız, 
KAA’ların kısıtlı enerji ve hesaplama 
gücü kullanılarak, oluşturulabilecek en 
güvenilir protokol olduğunu düşünme-
mizdir. 

3. Grup Anahtarı Değişim 
Protokollerinin Kablosuz Algılayıcı 
Ağlarında Başarım Değerlendirmesi 
 
Bu bölümde, grup anahtarı yönetim 
protokollerinin KAA uygulamalarının 
başarımı değerlendirilecektir. Bu 
çalışmada kullanılan anahtar uzunluğu, 
kullanılan şifrelemenin güvenilirliğinin 
sağlanması amacıyla 128-bit olarak 
seçilmiştir. Bu çalışmada ilk olarak 
algılayıcı cihazı amaçlı Arduino Fio [11] 
mikro denetleyici kartları kullanılmıştır. 
Bu kartın seçilmesinde esas olan, 
üzerinde kablosuz iletişimi sağlamak 
amacıyla IEEE 802.15.4 tabanlı Xbee 
modülü bulunmasıdır. Fakat çalışmamız 
esnasında görülmüştür ki Arduino Fio 
mikro denetleyisinin donanımsal 
özellikleri (2KB RAM) 128-bit anahtar 
üzerinde işlem yapılmasını imkansız 
kılmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada 
donanımsal özellikleri daha gelişmiş (8 
KB RAM) olan Arduino Mega 2560 [12] 
mikro denetleyicisi kullanılmıştır. Bu iki 
mikro işlemcinin genel özellikleri Tablo-
1 de belirtilmiştir. Bu işlemciye Xbee 
modülü harici olarak bağlanmıştır. 
Testler 3 ve 6 adet algılayıcıdan oluşan 
gruplarla yapılmıştır. Ayrıca bir  Xbee 
modüllü sürecin izlenebilmesi amacıyla 
bir bilgisayara bağlanmış ve algılayıcılar 
arasındaki iletişim gözlemlenmiştir. 
Enerji ölçümünün gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla Sparkfun ACS712 Low Current 
Sensor Card [13] kullanılarak bir devre 
tasarlanmış ve bu devrenin sağladığı 
bilgiler Arduino Fio mikro işlemcisiyle 
işlenerek USB kablosu aracılığıyla 
bilgisayara aktarılmıştır.  Arduino Mega 
2560 mikro işlemcisinin enerji ihtiyacı 
(5V), dizüstü bilgisayarın, USB giriş 
portundan sağlanmış ve oluşturulan devre 
kullanılarak mikro işlemci üzerinden 
geçen akım mA cinsinden bir saniyelik 
aralıklarla örneklenip kaydedilmiştir.



 
Tablo 1. Arduino Mega ve Arduino Fio’nun donanımsal özellikleri 

 Mega Fio 
Mikro işlemci ATmega 2560 ATmega328P 
Çalışma Voltajı 5 V 3.3 V 
SRAM 8 KB 2 KB 
Çalışma Hızı 16 Mhz 8 Mhz 

3.1. Grup Anahtarı Ön-Dağıtım 
Protokolünün Uygulanması 
 
Anahtar ön-dağıtım protokolü olarak 
Eschenauer ve Gligor’un protokolünü [2] 
uyarladık. Bu protokolde öncelikle 
sistemde kullanılabilecek tüm anahtarları 
içeren büyük bir anahtar havuzu oluştu-
rulur ve sistem devreye alınmasından 
önce (anahtar ön-dağıtım aşaması) bu 
havuzdan oluşturulan anahtar dizileri, her 
algılayıcıya yüklenir. Ortak anahtar keşif 
aşamasında her algılayıcı kendi anahtar 
havuzundaki anahtarların tanıtıcılarını 
diğer algılayıcılara iletir. Eğer herhangi 
iki algılayıcı arasında ortak bir anahtar 
varsa bu anahtar ortak anahtar olarak 
seçilir ve bir iletişim yolu sağlanmış olur. 
Bu aşamadan sonra katılımcılar, 
haberleşmek istediği katılımcı ile ortak 
olan anahtarı kullanarak aktarılacak 
veriyi şifrelerler ve bu şekilde gönderir. 
Anahtar ön-dağıtım protokolünün test 
edilmesi sırasında 128bit uzunluğunda 
anahtarlardan oluşturulmuş 1000 adet 
biricik anahtara sahip bir havuz 
kullanılmıştır. Ayrıca bu 1000 anahtarın 
ilk 5 basamağının ayırt edici olması 
sağlanmıştır. Her bir algılayıcıya yüzer 
adet anahtar yüklenmiştir. Ortak anahtar 
keşif aşamasında 128 bit uzunluğundaki 
anahtarın ilk 5 basamağı kullanılmıştır. 
Aygıtlar anahtar dağıtımını round-robin 
düzenlemesine göre yapmaktadırlar. 
Protokolün çalışmasını doğrulamak 
amacıyla, protokolün her bir tekrarı 
sonunda her algılayıcı hangi 

algılayıcılarla bağlantı kurduğunu 
bilgisayara aktarır ve protokolün başarılı 
olup olmadığına karar verilir. Grup 
içindeki tüm algılayıcıların diğer 
algılayıcılarla doğrudan haberleşebildiği 
varsayılmıştır. Bu sebeple kurulamamış 
tek bir bağlantı bile genel başarısızlık 
olarak kabul edilmiştir. 
 
3.2 Grup Anahtarı Değişim 
Protokolünün Uygulaması 
 
Grup anahtarı oluşturma protokolü 
algoritması olarak Burmester ve 
Desmedt’in önerdiği protokol [1] temel 
alınmıştır. Algılayıcılara öncelikle 4 tane 
değer yüklenmiştir (ilk üç özellik [10] 
temel alınaraktan): 
• q: Algoritmanın çalışması için gereken 
büyük asal sayı 
• p: 2q+1, aynı zamanda asal olması 
gerekmektedir 
• 𝜶, öyle ki 𝐺! =    𝑖! 𝑖 ∈ 𝑍!∗   alt grubu 
için üreteç 
• Kimlik numarası (id): Algoritmanın 
çalışması için iletilen değerlerin kime ait 
olduğunun bilinmesi gerekmektedir. 
 

1. Her sensör rastgele q tabanından 
bir  𝑟!   sayısı seçer. Sonrasında  
𝑍! =   𝛼!!   (𝑚𝑜𝑑  𝑝) hesaplar ve 
yayınlar. 

2. Her sensör yayınlanan bu verileri 
kullanarak  𝑋! =    (𝑍!!!/
𝑍!!!)!!   (𝑚𝑜𝑑  𝑝) hesaplar ve  
yayınlar 



3. Ardından tüm sensörler 
konferans anahtarını hesaplar 
𝐾! ≡ 𝑍!!! !! ∗ 𝑋! !!! ∗
𝑋!!! !!!… . . (𝑋!!!)  

 
Hatırlatma: Dürüst kullanıcılar aynı 
anahtarı hesaplayacaklardır. 

𝐾 ≡ 𝛼!!!!!!!!!!⋯!!!!!   (𝑚𝑜𝑑  𝑝) 
 
Bu adımların sonunda her algılayıcıda 
aynı K anahtarı oluşmuştur ve bu anahtar 
grup anahtarı olarak verinin 
şifrelenmesinde kullanılır.  
 
3.3 Grup Anahtarı Değişim 
Protokollerinin	  Karşılaştırmalı	  Ön	  
Sonuçları	  
 
Her iki protokol de üç ile beş algılayıcı 
içeren ağlar üzerinde test edilmiştir (Şekil 
1). Bu testlerde protokollerin birim 
zamanda enerji ihtiyaçları ölçümler 
yapılarak tespit edilmiştir. Yapılan 
testlerde hesaplanacak olan anahtarın 
uzunluğu 128-bit olarak belirlenmiştir. 
Paket çakışmalarını en aza indirgemek 
amacıyla sistem Round-Robin 
düzenlemesine göre çalıştırılmıştır. 
 

 
Şekil 1. Örnek Kablosuz Algılayıcı Ağı 

 
Ölçümlerde protokoller açısından atomik 
olarak düşündüğümüz operasyonlar 
esnasındaki enerji harcamasını tekrarlı 
ölçümlerle örnekleyip operasyon başına 
gereken ortalama enerji harcamalarını 
belirledik. Atomik operasyonlara örnek 

  
Şekil 2. Enerji Ölçüm Düzeneği 

olarak algılayıcıların herhangi bir işlem 
yapmadan çalıştıkları durumlar, 
düğümler arası anahtar transferi, anahtar 
karşılaştırmaları ve modüler üstel 
fonksiyon hesaplamaları düşünülmüştür. 
Bu hesaplamalar Şekil 2’de görülen 
düzenek vasıtası ile ölçülmüştür. 
 
Ön sonuçlar olarak vereceğimiz ölçüm 
değerlerinde, tek bir düğüm baz 
alındığında; ön-anahtar dağıtım protokol-
lerinin enerji gereksinimi 833,63 mJ, 
grup anahtarı değişim protokolünün 
enerji gereksinimi ise 336,68 mJ olarak 
ölçülmüştür. Test sonuçlarına göre 
kablosuz algılayıcı ağlarında 
uygulanamaz kabul edilen grup anahtarı 
değişim protokollerinin harcadığı enerji 
ön-anahtar dağıtım protokollerinin 
harcadığı enerjinin üçte bir oranındadır. 
Bu durumda daha güvenli kabul edilen 
grup anahtarı değişim protokollerinin 
KAA’lar için en uygun aday olduğu 
gözlemlenmiştir. 
 
4. Karşılaşılan Zorluklar ve Gelecek 
Çalışmalar 
 
Bu çalışmada kablosuz algılayıcı 
ağlarında grup anahtarı değişim 
protokolleri için enerji gereksinimi 
ölçümleri yapılmıştır.  Karşılaştırılan 
algoritmalardan Burmester ve Desmedt 
enerji gereksinimi açısından en verimli 
protokol olarak ölçülmüştür. Bu durumda 



daha güvenli kabul edilen grup anahtarı 
değişim protokollerinin KAA’lar için en 
uygun aday olduğu gözlemlenmiştir. 
 
Çalışmamız sırasında karşılan zorlukları 
şu şekilde listeleyebiliriz: 
• Kullanılan Arduino Mega 

algılayıcılarında işlem sırasındaki 
işlemcinin kullandığı akım seviyesi 
düşük olduğu için bu seviyede ölçüm 
yapabilecek cihaz bulmak zordur. Bu 
nedenle ölçüm yapma kabileyeti olan 
algılayıcı tabanlı sistem 
tasarlanmıştır. 

• Kullanılan algılayıcı tabanlı sistemi 
dahi protokolün çalışmasını bir bütün 
olarak ölçmekte yetersiz kalmıştır. 
Bu nedenle atomik ölçümler 
yapılmıştır.	  

Ön sonuçlarını verdiğimiz bu çalışmanın 
daha geniş seviyede testlerinin yapılması 
en önemli gelecek çalışmalarımızdan 
biridir. Ek olarak daha fazla sayıda grup 
anahtarı değişim protokolünün 
karşılaştırılması hedeflenmiştir. 
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