
Asal Sayılar ve 

Şifreleme

Bileşenleri asal sayılar olan sayısal şifrelerin çözülmesinin, rastgele

sayısal şifrelerin çözülmesinden daha zor olup olmadığını

araştırarak, asal sayıların şifreleme biliminde ne derece önemli

olduğunu keşfetmek.

Amaç:

Kullanılan Yöntem:

Sonuçlar ve Değerlendirme:

Kaynaklar:

Giriş ve Hipotez:

“Kriptoloji” olarak da bilinen Şifreleme Bilimi, eski zamanlardan bu

yana, başta matematikçiler olmak üzere birçoklarının ilgisini

cezbetmiş ve bir mesajın, verinin…vs şifrelenerek güvenli bir biçimde

saklanması ya da gereken yere iletilmesi konusunda ciddi çalışmalar

yapılmıştır.

Teknolojinin ve internetin hayatımızın odağında olduğu

günümüzde, bankacılık işlemlerinin, hatta alışverişlerin bile sıklıkla

internet üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde, kişisel verilerin çok

daha güvenli bir şekilde saklanması gerekliliği “Şifreleme Bilimi”nin

önemini daha da arttırmıştır.

Biz de, yaptığımız araştırma ile Asal Sayıların şifreleme için ne

ölçüde gerekli olduğuna bir yanıt bulmaya çalıştık.

HİPOTEZ: Çarpanları büyük asal sayılar olan tek alternatifli sayısal

şifreleri çözmek, birden fazla çarpan alternatifi olan sayısal şifreleri

çözmekten daha zordur.

Eşit sayıda şifre/sayı içeren ve çözülmesi için eşit süre tanınan

formlardaki doğru ve yanlış/boş sayılarını her bir öğrenci için analiz

ettik. Beklediğimiz gibi, 1. formdaki şifrelerin doğru bir şekilde

çözülme yüzdesi, 2. formdaki şifreleri doğru bir şekilde çözebilme

yüzdesine göre çok daha yüksekti. 1. formdaki şifrelerin kırılma

yüzdesi %68 iken, yarı asal sayılardan oluşan 2. formda bu oran

%31’de kaldı. (Ayrıntılı istatistiki veriler aşağıdaki tabloda

paylaşılmıştır.)

Bu sonuçlar, başta mobil/internet bankacılığı olmak üzere bir çok

alanda kullanılan RSA Şifreleme Metodunda neden yarı asal sayıların

anahtar değer olarak kullanıldığı sorusuna yanıt bulabilmemiz

açısından basit ama önemli bir veri sunmuş oldu.

Her birisi, en çok dört basamaklı 10 tane sayıdan oluşan iki adet

etkinlik formu hazırladık.

1 numaralı formdaki sayılar 63, 84…vs gibi asal olmayan çarpanları

da bulunan sayılardı. Bu sayıları 1’den farklı iki doğal sayının çarpımı

şeklinde yazmak gerektiğinde alternatif sayımız birden fazladır.

Örneğin 63 sayısını 7 ile 9’un çarpımı olarak yazabileceğimiz gibi 3

ile 21’in çarpımı olarak da yazabiliriz.

2 numaralı formdaki sayılar ise matematikte “Yarı Asal Sayılar”

olarak bilinen, iki asal sayının çarpımı şeklinde ifade edilebilen 65,

91,…vs gibi sayılardı. Bu sayıları 1’den farklı iki doğal sayının çarpımı

şeklinde yazmak istediğimizde ise alternatifimiz tektir. Örneğin 65

sayısını yalnızca 5 ile 13’ün çarpımı olarak ifade edebiliriz.

Bu formları, Tekirdağ ili Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 8. sınıfta

okuyan 30 öğrenciye dağıttık ve formlardaki her bir sayıyı 1’den

farklı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazmalarını istedik. Her bir

formu tamamlamak için öğrencilere 3’er dakika süre verdik ve

doğru/yanlış/boş sayılarını analiz ettik.
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