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ÖZET 
 
AES (Advanced Encryption Standard), günümüzde 
kullanılan en önemli blok şifreleme algoritmalarından 
biridir. Gücünü şifreleme algoritmasının en önemli 
yapılarından biri olan S kutularından almaktadır. S 
kutuları blok şifreleme algoritmalarındaki tek 
nonlineer yapıdır. AES blok şifreleme algoritmasında 
8 bit girişe ve 8 bit çıkışa sahip cebirsel olarak 
tasarlanmış bir S kutusu kullanılmıştır. Çalışmamızda, 
AES S kutusuna benzer S kutuları tasarlayan bir 
simulatör tasarlanmıştır. Ayrıca simulatör herhangi 
bir S kutusu için lineer ve diferensiyel kriptanaliz için 
önemli olan lineer yaklaşım tablosu ve XOR dağılım 
tablosunu oluşturmaktadır. Bu tasarım GF(28) (Galois 
alanı) aritmetiği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 
ABSTRACT 
 
AES (Advanced Encryption Standard) is one of  
important block ciphers used in encryption facilities. 
It takes its strength from an S-box which is very 
important component of the algorithm. S-boxes are 
only nonlinear component of an encryption algorithm. 
In AES block cipher, 8-bit input and 8-bit output 
algebriacally designed an S-box is used. In our study, 
we have designed a simulator which generates AES S-
box like S-boxes and obtains linear approximation 
table and XOR distribution table, which are very 
important in view of linear and differential 
cryptanalysis respectively, of the generated S-boxes. 
This design is realized using Galois Field, 
GF(28),arithmetic.  
 
Anahtar Kelimeler: AES (Advanced Encryption 
Algorithm), S Kutusu Tasarımı 
 
1. GİRİŞ 
 
Şifreleme, Sezar’dan başlayarak gelişmekte, verinin 
her türlü iletiminde verinin gizlenmesi ve güvenli bir 
şekilde iletilmesi için kullanılmaktadır. Şifreleme 
işlemini sağlayan şifreleme algoritmaları bir  

 
 
kriptosistemin temel öğesidir. Bir kriptosistem; 
şifreleme algoritması, anahtar, açık metin ve şifreli 
metinden oluşmaktadır. Blok şifreleme algoritmaları 
simetrik şifreleme algoritmaları grubuna girer. Bu tür 
algoritmalarda şifreleme ve deşifreleme işlemleri aynı 
anahtarı kullanır. Blok şifreleme algoritmaları 
günümüzde kriptografide önemli bir yer taşımaktadır. 
Bu algoritmalara örnek olarak DES (Data Encryption 
Standard) [1], AES (Advanced Encryption Standard) 
[2], [3] verilebilir. Blok şifreleme algoritmalarının 
gücü söz konusu olduğunda algoritmada kullanılan S 
kutuları, döngü sayısı, blok uzunluğu, anahtarın 
uzunluğu büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan 
algoritmaya yapılan saldırılara karşı dayanıklılıkta 
günümüz algoritmalarının gücünün ölçülmesinde bir 
kıstas olmuştur. Bu saldırılara örnek olarak lineer 
kriptanaliz [4] ve diferansiyel kriptanaliz [5] 
verilebilir. Ayrıca bahsedilen saldırılar DES 
algoritmasına karşı başarıyla kullanılmıştır. Bu 
saldırılar daha güçlü şifreleme algoritmalarının 
tasarımında büyük katkı sağlamışlardır. (Örn. AES) 
Bu saldırılardan sonra kesik diferansiyel kriptanaliz 
[6] ve yüksek dereceden diferansiyel kriptanaliz [6] 
gibi çeşitli saldırı tipleri geliştirilmiştir.  

 
AES şifreleme algoritması, bilinen tüm saldırı 
tiplerine karşı güvenlidir. Tasarımında kullanılan S 
kutusu (Nyberg’in [7] çalışmasından esinlenilmiştir) 
sonlu alanda ters alma işleminin kullanılması ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu algoritmayı lineer ve 
diferansiyel saldırılara karşı güvenli kılarken, 
algoritmanın tasarımında kullanılan, MixColumns 
(sütunları karıştırma) - ikinci lineer dönüşüm, lineer 
ve diferansiyel saldırılarda az sayıda aktif S 
kutusunun işin içine girmesine mani olmaktadır. 
 
Çalışmamızda, 8×8 (8 bit giriş, 8 bit çıkış) AES S 
kutularına benzer S kutuları üreten bir simulatör 
geliştirdik ve S kutuları tasarlanırken sonlu alan 
GF(28)’de işlemler (toplama ve ters alma) kullandık. 
Ayrıca simulatör üretilen herhangi bir S kutusu için 
iki güvenlik kriteri olan LAT (Linear Approximation 
Table – Lineer Yaklaşım Tablosu) ve XOR 



Distribution Table (XOR Dağılım Tablosu) 
değerlerini ortaya koymaktadır. 
 
2. AES 
 
AES (Rijndael) algoritması 128 bit veri bloklarını 
128, 192, 256 bit anahtar seçenekleri ile şifreleyen bir 
algoritmadır. SPN [8], [9], [10], [11] algoritmasının 
geniş bir çeşididir. Döngü sayısı anahtar genişliğine 
göre değişmektedir. 128 bit anahtar için 10 döngüde 
şifreleme yaparken 192 ve 256 bit anahtarlar için 
sırasıyla 12 ve 14 döngüde şifreleme yapmaktadır. 
AES algoritmasında her döngü dört katmandan oluşur. 
İlk olarak 128 bit veri 4×4 byte matrisine 
dönüştürülür. Daha sonra her döngüde sırasıyla 
byte’ların yerdeğiştirmesi, satırların ötelenmesi, 
sütunların karıştırılması ve anahtar planlamadan gelen 
o döngü için belirlenen anahtar ile XOR’lama 
işlemleri yapılır. Byte’ların yerdeğiştirilmesinde 16 
byte değerinin her biri 8 bit girişli ve 8 bit çıkışlı S 
kutusuna sokulur. S kutusu değerleri, Galois alanı’nda 
(Galois Field - GF) GF(28), 8 bitlik polinom için ters 
alındıktan sonra lineer bir dönüşüme sokularak elde 
edilmiştir. Satırların ötelenmesi işleminde 4×4 byte 
matrisinde satırlar ötelenmiş ve sütunların 
karıştırılması işleminde herhangi bir sütun için o 
sütundaki değerler karıştırılmıştır. Döngünün son 
katmanında ise o döngüye ait anahtar ile XOR’lama 
yapılmaktadır. Şekil 1, 128 bit anahtar ile şifreleme 
için AES algoritmasını göstermektedir.  
 
2.1   AES S Kutusu 
 
AES’in S kutusu (Yerdeğiştirme Tablosu) iki 
dönüşüm kullanılarak elde edilmiştir: 
1- GF(28) de ters alma işlemi indirgenemez polinom 
“ 1348 ++++ xxxx ” kullanılarak gerçekleştirilir. 
İkili (binary) temsilde “00000000” kendisine 
eşleştirilir. 
2- Affine dönüşüm, GF(2) üzerinde uygulanır. 
Dönüşüm aşağıda gösterilmiştir. 
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3. S KUTUSU TASARIMI 
 
Bu bölümde çalışmamızın matematik alt yapısını 
oluşturmak için 2 teoreme ve 1 tanıma değinilecektir. 
Bu 2 teoremin ispatı yapılmamıştır ancak ispatlar 
[12]’den elde edilebilir. 
 
Teorem 1. mZ  eğer m asal sayı ise bir alandır. 
Tanım 1. mZ  bir alan olmak üzere set 
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polinom halka olarak isimlendirilir. [ ]xZ m ’in bir 
elemanı mZ üzerine polinom olarak isimlendirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şekil 1. Tüm AES Algoritması (128 bit anahtar için) 
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Pozitif dereceli bir polinom ∑
=

=
n

i

i
i xaxf

0
)(  için 

derece( )(xg )) < derece( )(xf ), derece( )(xh )< 
derece( )(xf ) ve )()()( xhxgxf =  şartlarını 
sağlayacak şekilde iki polinom varsa )(xf  polinomu 

mZ  üzerine indirgenebilir aksi takdirde pozitif 
dereceli )(xf  polinomu mZ üzerine indirgenemez 
polinom olduğu söylenebilir.. 
 
Teorem 2. )(xf , derecesi 1’den büyük mZ  alanı 
üzerine bir polinom olmak üzere [ ] )(/ xfxZ m sadece 
ve sadece )(xf  indirgenemez ise alandır. 

 
AES S kutusu sonlu alanda ters alma işlemi yapılarak 
elde edilmiştir. AES S kutusu için 

[ ] )1/( 348
2 ++++ xxxxxZ  sonlu alanında çarpmaya 

göre ters alma işlemi yapılmıştır. Daha sonra elde 
edilen değerlerin üzerine affine dönüşüm 
uygulanmıştır. Bu dönüşüm tüm S kutusu tanımını 
daha kompleks hale getirmektedir ve interpolasyon 
saldırılarına [13] karşı S kutusunun basit cebirsel 
ifadesini modifiye etme amacındadır. Yukarıdaki 
tanım ve ifadelerden yola çıkarak 8. dereceden çeşitli 
indirgenemez polinomlar bularak simulator tasarımını 
gerçekleştirebiliriz. Tablo 1 olası tüm 8. dereceden 
indirgenemez polinomları göstermektedir. Tablo 1’de 
polinomlar dizi formatındadır. Örneğin “101110111” 
polinom olarak 124568 ++++++ xxxxxx  
şeklinde temsil edilmektedir. 
 
 
Tablo 1. 8. Dereceden Tüm indirgenemez Polinomlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1   Sonlu Alanda Ters Alma İşlemi 
 
8-bit iki polinomun çarpımının kalanı seçilen 
indirgenemez polinoma göre 1 ise o zaman iki 
polinom birbirinin o indirgenemez polinoma göre 
tersidir. İndirgenemez bir polinoma göre ters alma 
işlemi için iki yöntem önerilebilir. Bu yöntemlerden 
ilki )2( mGF  yada mF

2
 için tablo oluşturmaktır. 

Ancak küçük m değerleri için bu etkili olacaktır. 
Sonlu alanda çarpmaya göre ters alma işlemi için 
ikinci yöntem olarak ikili Euclidean algoritmasını 
kullanabiliriz.  
 
Örnek 1: 42

F için indirgenemez polinom olarak 

14 ++ xx ’i seçelim. Bu alanın karakteristiği 2, 
eleman sayısı 16 ve bu alandaki bir üreteç eleman 

)0010(=α  dir. Bu α üreteç elemanının üslerini 
düşünelim. 

)0001( ),1001( ),1101( ),1111(

)1110( ),0111(),1010(),0101(

)1011( ),1100(),0110(),0011(

)1000(),0100 ),0010( ),0001(

15141312

111098

7654

3210

====

====

====

====

αααα

αααα

αααα

αααα

 
Dolayısıyla mFa

2
∈ ve ia α= olmak üzere a’nın 

çarpmaya göre tersi )12mod()(1 −−− =
mia α  şeklinde 

verilebilir. Buradan yola çıkarak ((0001)’in tersi 
(0001), (0010) tersi (1001), (0011) tersi (1110)....) 
şeklinde bulunabilir. 
 
Biz çalışmamızda ikili Euclidean algoritmasını 
kullandık. Algoritma 1, bu kullanılan Euclidean 
algoritmasını göstermektedir [14]. 

 
Algoritma 1. Ters Alma İşlemi için İkili Euclidean 

Algoritması 
 

Giriş: mFa
2

∈ , 0≠a .  

Çıkış: fa mod1− .  

Adım 1: ,1,, 21 ←←←← ggfvau
. 

 

Adım 2: x , u ’yu tam böldüğü sürece 
aşağıdaki işlemleri gerçekle. 

 Adım 2.1: xuu ← . 
 Adım 2.2: Eğer x , 1g ’i tam 

bölerse xgg 11 ←  
yap aksi taktirde 

xfgg )( 11 +←  
yap. 
 

Asal ve İndirgenemez Polinomlarİndirgenemez Polinomlar
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101100101101001101
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101110001111011101

100011101101110111

Asal ve İndirgenemez Polinomlarİndirgenemez Polinomlar

110000111
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110001101110110001

101100011110100011

101001101100011011

101100101101001101

110101001101100101

100101011111010111

111001111101111011

111100111110111101

100101101110011111

101101001111110011

101110001111011101

100011101101110111



Adım 3: Eğer  u  = 1 ise  ( 1g ) değerini 
döndür. 

Adım 4: Eğer derece ( u ) < derece( v ) ise 
21, ggvu ↔↔   yap. 

Adım 5: 211, gggvuu +←+← . 
Adım 6: Adım 2’ye git. 

 
İkili Euclidean algoritması (1110)’ın tersini örnek 
1’de gösterildiği gibi 1)(1 += xxp  yada (0011) 
şeklinde bulacaktır. Bu sonuç; 
derece ( )(1 xp ) < 4 ve derece ( )(2 xp ) < 3 olmak 

üzere 1)1).(()).(( 4
2

23
1 =+++++ xxxpxxxxp  

ifadesinde )(1 xp , )( 23 xxx ++  polinomunun 
çarpmaya göre tersi olacak şekilde gösterilebilir. 
Yukarıdaki ifadede )(1 xp ve )(2 xp [ ]xZ2  ∈ ’tir. 
 
 
3.2   Affine (lineer) Dönüşüm 
 
Affine (lineer) dönüşümü, sonlu alanda ters alma 
işlemi gerçekleştirildikten sonra her eleman üzerinde 
uygulanan, lineer ve diferansiyel kriptanalize karşı 
herhangi bir koruma sağlamayan fakat S kutusunun 

)2(,)( 81 GFxxxf ∈= − şeklindeki basit cebirsel 
ifadesini kompleks hale getirmek için kullanılan bir 
dönüşümdür. Çalışmamızda, 4 farklı affine dönüşüm 
seçenek olarak verilmiştir. Bunlardan herhangi birisi 
kulllanılabilir. 
 
 
4. S KUTULARI İÇİN İKİ ÖNEMLİ 
GÜVENLİK KRİTERİ 
 
Blok şifreleme algoritmalarına yönelik iki önemli 
saldırı tekniği lineer ve diferansiyel kriptanalizdir. Bu 
saldırılardan lineer kriptanaliz 1993 yılında Matsui [4] 
tarafından teorik bir saldırı olarak keşfedilmiştir. Daha 
sonra DES algoritmasına karşı başarı ile 
uygulanmıştır. Lineer kriptanaliz şifreli metin bitleri 
ile açık metin bitleri arasındaki yüksek olasılıkta 
lineer ifadelerin meydana gelme avantajını kullanır. 
Diferansiyel kriptanaliz ise 1991 yılında Biham [5] 
tarafından keşfedilmiştir. Lineer kriptanalize 
benzemektedir. Farklı olarak seçilmiş açık metin 
saldırısıdır ve şifrenin açık metin farkları ile son 
döngüdeki farkların yüksek olma olasılığının 
avantajını kullanma fikri temellidir. Her iki saldırı 
tekniği de şifrenin tek nonlineer yapısı olan S 
kutularını kullanarak saldırıyı amaç edinir. 
 

 

                                                 
  ba ↔  : a’nın b’ye, b’nin a’ya atanması anlamındadır. 

4.1   S Kutularının Lineer Yaklaşım Tablosu 

Lineer yaklaşım tablosu (Lineer Approximation 
Table) (LAT)[15], lineer kriptanalize karşı S 
kutularının güvenliğinin ölçülmesinde çok önemli bir 
test kriteridir. Verilen bir S kutusu n

2
n
2 ZZ:S →   w. 

satır ve c. kolon LAT (w, c) (1) deki gibi 
tanımlanabilir. (1) deki ifadede P giriş bitlerini ve 
S(P) S kutusunun çıkış bitlerini, •  nokta ürünü 
göstermektedir. n × n boyutunda bir S kutusu için 
lineer yaklaşım tablosu nn 22 ×  matrise denk düşer. 
 

1nn
2 2S(P)}cPw|Z{P # c)LAT(w, −−•=•∈=     (1) 

 
En büyük LAT girişi ( c)(w,LATmax S

cw,
) çok 

önemlidir çünkü lineer kriptanalizin karmaşıklığı en 
büyük girişe bağlıdır. Ayrıca en büyük LAT girişi bir 
S kutusunun nonlineerliğini bulmada kullanılabilir. (2) 
ifadesi bunu göstermektedir. 

c)(w,LATmax2NLM S
cw,

1n
S −= −                            (2) 

 
4.2  S Kutularının XOR Tablosu (Fark Dağılım 
Tablosu) 
 
Diferansiyel kriptanaliz saldırısı blok şifreleme 
algoritmasında kullanılan S kutularının fark 
tablosundaki (XOR tablosunda) [16], [17] bazı özel 
girişlerinin kullanılması esasına dayanır. n × n 
boyutunda bir S kutusu için XOR tablosu nn 22 ×  
matrise denk düşer. Bir S kutusu n

2
n
2 ZZ:S →  ve (∆a, 

∆b) XOR tablosuna giriş olarak indekslensin. P giriş 
vektörü için ∆a  kadar değiştirildiğinde, ∆aP ⊕ , 
çıkışın ∆a)S(PS(P)∆Y ⊕⊕=  sayısı ∆b  olsun. O 

zaman n
2

n
2 Z∆b  ve(0,0...0)Z∆a ∈≠∈  olmak üzere 

XORS (a,b) (3) deki gibi ifade edilebilir. 
 

∆b}  ∆a)S(PS(P) |Z{P # b)(a,XOR n
2S =⊕⊕∈=   (3) 

 
b)(a,maxXOR(S)XOR

ba,
Smax =                               (4) 

(4) ifadesi bir S kutusunun maksimum değerinin en 
geniş XOR tablosu girişi olduğunu göstermektedir  
 
 
 
 
 
 
                                                 
  nZ2  : )2(2 GFZ =  sonlu alanında n  boyutlu vektör. 

   •    : nZux 2, ∈  olmak üzere nnwxwxwxwx ⊕⊕⊕=• ...2211  

 



5   TASARLANAN SİMULATÖR 
 
Çalışmamızda tasarlanan simulatör daha önce 
anlatıldığı gibi sırasıyla herhangi bir 8. dereceden 
indirgenemez polinom kullanarak sonlu alanda ters 
alma işlemi yapmakta sonrada seçilen bir affine 
dönüşüm kullanılarak her tersi alınan değer bu 
dönüşümden geçmektedir. Daha sonrada herhangi 
üretilen bir S kutusu için 28×28 matrisi boyutunda 
oluşan LAT ve XOR tablolarının seçilen bir değere 
karşın tek satırını göstermektedir. LAT için bu değer  
 

 
 
giriş toplamı iken XOR tablosu için seçilen değer giriş 
farkıdır. Çalışmamızda asal polinomlar ve AES S 
kutusunun tasarımında kullanılan indirgenemez 
polinom programda seçenek olarak konulmuş diğer 
indirgenemez polinomlar için ise elle girilme imkanı 
verilmiştir. Örnek 2, asal polinom “101100101” yani  
“ 12568 ++++ xxxx ” polinomu kullanılarak 
tasarlanan simulatörü göstermektedir. Simulatör 
Visual Studio .NET ortamında hazırlanmıştır.

Örnek 2: Asal polinom “101100101” kullanılarak üretilen S kutusunun simulatör aracılığıyla gözlenmesi.  
 

 
Adım 1 

 
Adım 2 



 
Adım 3 

 

                             
Adım 4 



 
Adım 5 

 
 
 
 
6 . SİMULATÖR ARACILIĞIYLA ELDE 
EDİLEN SONUÇLAR 
 
Çalışmamızda tasarlanan simulatör AES benzeri 
cebirsel S kutuları tasarlamanın yanında LAT ve XOR 
tabloları için elde edilen değerleri ortaya koymaktadır. 
Üretilen S kutuları izomorfik diğer bir anlatımla aynı 
yapıda olduğundan dolayı XOR ve LAT tabloları 
açısından benzer özellikler ortaya koymaktadır. Tüm 
S kutuları için LAT ve XOR tablolarının giriş toplamı 
ve fark değeri ne olursa olsun (0 değeri hariç) tüm 
satırları aynı dağılımı vermektedir. Yani giriş ne 
olursa  

 
 
 
 
 
olsun çıkış dağılımı aynıdır. Tablo 2 ve Tablo 3 giriş 
ne olursa olsun tüm S kutuları için sırasıyla çıkışın 
fark dağılımını ve çıkış toplamının dağılımını 
vermektedir. Tablo 2’de kullanılan ip fark değerini, 
Tablo 3’te kullanılan ip  çıkış toplamının mutlak 
değerini, iφ ise meydana gelen ip sayısını temsil 
etmektedir. 

 
Tablo 2. Tüm S kutuları için Elde Edilen Çıkış Farkının Dağılımı 
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Tablo 3. Tüm S kutuları için Elde Edilen Çıkış Toplamının Mutlak Değerlerinin  Dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 3’teki sonuçlardan yararlanarak ve (2) ifadesini 
kullanarak tüm S kutularının nonlineerliği 

1121627 =− olarak bulunur. Bu S kutularının normal 
nonlineer değeri ise n bit giriş n bit çıkışa sahip bir S 
kutusu için maksimum nonlineer değer olan (5) 
ifadesine bölünerek bulunabilir.  
 

1
2
n

1n 22
−− −                                                 (5) 

 
Tüm S kutularının normal nonlineer değeri 

93,0
22

112
37 =

−
olarak bulunur. Bu da S kutularının 

yüksek nonlineerliğer sahip olduğunu göstermektedir 
 
 
7.   SONUÇLAR 
 
Çalışmamızda AES S kutusuna benzer S kutuları 
üreten bir simulatör tasarladık. Cebirsel üretilen S 
kutularından herhangi biri kolaylıkla bir şifreleme 
algoritmasında kullanılabilir. Ayrıca bu izomorfik S 
kutuları LAT ve XOR tablosu (iki önemli güvenlik 
kriteri) açısından benzer özellikler göstermektedir. 
Çalışmamız istenirse yapılacak bir iki küçük 
değişiklikle şifreleme algoritması tasarımında 
kullanılacak bir araç görevi görecektir. 
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