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Özet—Dijital
imzann
matematiksel
altyaps
iyi
tanmlanmtr ve açk anahtar altyapsnn salad
kriptografik metodlar, gizlilik, bütünlük, inkar edememezlik
ve kimlik dorulamada etkin olarak kullanlabilmektedir. Veri
nesnelerine uygulanan dijital imza için tanml genel
standartlar (PKCS#7 veya CMS gibi) varsa da imzalanacak
verinin formatn, imza formatn ve elektronik belge formatn
tanmlayan bir standarda gereksinim vardr. Yalnzca uzun
dönemli elektronik imza geçerliliini destekleyen bir standart,
farkl kullanc ortamlarda çalan elektronik imza
çözümlerinin birbirleri ile uyumlu çalabilmelerine olanak
salar.
Bu noktada Telekomünikasyon Kurumu, atlan
imzalarn ETSI TS 101 733 standartna uygun olmasn tavsiye
etmektedir. Bu bildiride CMS tabanl MS CryptoApi
kütüphanesinin salad temel kriptografik metodlar
kullanlarak ETSI uyumlu elektronik imzann nasl
oluturulaca açklanmtr.
Anahtar kelimeler—elektronik imza, CMS, ETSI, imzalama
sertifikas.
Abstract—The mathematical aspects related to the
calculation of digital signatures are well defined and the
cryptographic methods, provided by public key cryptography,
are effective in achieving scalable confidentiality, integrity,
authentication and non-repudiation services. Even though
there have been defined so far general standards for defining
digital signature applied on data objects, like PKCS#7 or CMS,
there still exist the need for a standard entirely defining the
format of the data that is to be signed, the format of the
signature and the format of the electronic documents. Only the
existence of a widely accepted standard for the format of
electronic signature that could remain valid over long periods
could avoid the appearance of incompatible specifications and
solutions for electronic signatures in different user
environments. At this time, telecommunication institute advices
generating electronic signatures compatible with ETSI TS 101
733. In this paper, it is explained that how to generate ETSI
compatible electronic signature by using basic criptographic
methods provided from CMS based MS CryptoAPI .
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I. GR
MS CryptoAPI [12] ile PKCS#7 / CMS standard
kullanlarak elektronik imza oluturulmaktadr. Türkiyede
Tübitak’n gelitirmi olduu imzager (java ve .net ) e-imza
kütüphaneleri [1] ETSI uyumlu e-imza
üretip
dorulamaktadrlar.
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ETSI TS 101 733 [2] de belirtilen BES (basic electronik
signature ) formatnn PKCS#7 / CMS formatndan farkl
olarak sahip olduu ek imza nitelikleri nedeniyle Ms Crypto
API nin ürettii elektronik imza, Tübitak imza kütüphanesi
tarafndan dorulanamamaktadr.
ETSI TS 101 733, Cryptographic Message Syntax (CMS)
üzerine yazlm bir standartdr. CMS'nin güncel
RFC'si RFC 3852’dr. ETSI ise RFC 3369'u kullanmtr.
CMS [3] standartnda, atlan imzalara "Attribute" olarak
adlandrlan çeitli nitelikler eklemek mümkündür. ETSI
101 733, attribute'larla ilgili çeitli kstlar koyarak 9 farkl
imza format tanmlamaktadr. Bunlardan en basiti
BES(Basic Elektronic Signature) yani Temel Elektronik
mzadr. BES imzas içinde bulunmas zorunlu olan 3
attribute vardr. Bunlar CMS'de tanml Contenttype, Message-digest attribute’lar ve RFC 2634'te [4]
tanml signing-certificate ve other-signingcertificate attribute’larndan biri olmaldr.
MS CryptoAPI ile ETSI uyumlu imza atamamadaki
problem de bu noktada ortaya çkmaktadr. MS CryptoAPI,
BES yaps içine konmas gereken 3 attribute'tan ilk ikisini
imza içine koymasna ramen, üçüncü olarak konmas
gereken
signing-certificate veya other-signing
certificate attribute’larnn ikisini de koymamaktadr. Bu
nedenle MS CryptoAPI içinde bu atribute'lar direkt olarak
tanmlamak mümkün deil. Fakat Microsoft, imza yapsna
bir attribute eklemek için gerekli alt yapy oluturmutur ve
eer encoding’i de dahil olmak üzere attribute'u oluturup
MS CryptoAPI ye verilirse istenen attribute'un eklenmesi
mümkündür.
II. PKCS#7 / CMS
En önemli kriptografik standartlardan biri, RSA veri
güvenliinin çkard PKCS#7 dir. Bu standart, S/MIME
[5] eposta güvenlii, kredi kart ödemeleri için (Secure
Electronic Specification Transaction-SET) standart yada
gizli anahtar ve sertifikann güvenli tamasnda kullanlan
PKCS#12 standard gibi mekanizmalarda geni kabul
görmü ve temel alnmtr.
PKCS#7 standart, (Internet Engineering Task ForceIETF)’un S/MIME çalma grubunun ürettii ve sradan bir
mesajn dijital imzalanmas, özetinin alnmas, dorulanmas
yada ifrelenmesi amacyla kullanlan Kriptografik Mesaj
Sözdizimi (Cryptographic Message Syntax- CMS)
standardnn evrimlemi halidir. Temelde PKCS#7 /CMS,
elektronik verilere dijital imza gibi kriptografik
düzenlemeler eklemek için farkl kullanl biçimler
önermektedir. Standart, imzalama zaman, mesaj içerii ile
birlikte dorulanabilme, çoklu imza gibi niteliklere izin
verir. Standart, PKIX çalma grubunun [6] tanmlad
X.509 tabanl PKI gibi farkl sertifika tabanl mimarilere
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destek verecek ekilde tasarlanmtr. Tüm veri tipleri
ASN.1 sözdizimine uygun olarak açkça tanmlanmtr ve
ifreleme kurallar (DER ve/veya BER ifreleme nerede ve
ne zaman kullanlr gibi.) da ayrca belirlenmitir.
Herhangi bir içerie dijital imza eklenmesi gerektiinde
PKCS#7/CMS standardnda bulunan imzal veri (signeddata) içerik tipini paralel olarak çok sayda imzac
kullanabilir. Imzalanan veri format blobdur. PKCS#7/CMS
de belge eklerine dijital imza desteklenmemitir. Mesaj
kendi içinde imza dorulama için gerekli sertifikalar ve
sertifika iptal listelerini (CRL) [7] içerebilir. Standartla
ortaya çkabilecek olumsuz bir durum da içerikte imzalayan
olmad durumda sertifikalar ve CRL’ ler anlamszlaabilir.
Dahas veri ve imzasnn signed-data içerik tipi içinde
birarada gruplanmad ayrk imzalar da ortaya çkabilir. Bu
son durumda imza dorulama ilemi uygulama bamldr.
Örnein S/MIME’da tanml imzal belgeler için tanml iki
format application/pkcs7-mime with SignedData ve
multipart/signed’dr. Sonuç olarak ya multipart/signed
MIME içerik tipi[8] kullanarak ayrk imza oluturulabilir ya
da application/pkcs7-mime with SignedData[5] tipi
kullanarak tek CMS nesnesi oluturulabilir.
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Cades-BES yaps u ekildedir:

ekil 1: Elektronik imza (Cades -BES) format

Cades-BES, Avrupa elektronik imza yönergesi yasal
gereksinimlerini karlar. Temel kimlik dorulama ve
bütünlük denetimi salar.

IV. CADES-BES DE BULUNMASI ZORUNLU
NTELKLER
Aadaki niteliklerin imzal belgede bulunmas zorunludur.

III. ETSI ELEKTRONK MZA STANDARDI (CADES)
A çerik tipi (Content-type)
Elektronik imza, imzalayanla dorulayan arasnda uzun
yllar sonra bile oluabilecek anlamazlklarda kullanlabilir.
Bu standartta elektronik imza üretmede açk anahtar
altyaps baz alnmtr. Standartta ileri elektronik imza için
kullanlan format olarak ASN.1 (Abstract syntax notation 1)
belirtilmitir. Bu format CMS (Cryptographic message
syntax ) tabanl olup RFC 3852 [3] de tanmldr. Elektronik
imzalar bu nedenle CadES “CMS Advanced electonic
signature” olarak adlandrlr. ekil 1 de temel elektronik
imza format görülmektedir.
Standartta CMS (RFC 3852[3]) tabanl Elektronik imza
formatlar tanmlanmtr. Bu balamda temel olarak u
tanmlara yer verilmitir:
x mzalayan
x Dorulayan
x Güvenilir servis salayc (trusted service
providers)
x Hakem
Güvenilir servis salayclar (TSPs), imzalayanla
dorulayan arasnda güven ilikisi salamaya yarayan
varlklardr. Bu güven ilikisini u hizmetleri sürdürerek
salarlar:
x Kullanc sertifikalar
x Çapraz sertifikalar, zaman damgas tokenlar
x CRL[7] ve OCSP[11] sorgular
Bu hizmetler aadaki güvenilir servis salayclar
vastasyla sürdürülür:
x Sertifika makam
x Kayt makam
x CRL yaynlayc
x OCSP sunucu
x Iptal makam
x Zaman damgas makam
x Time-marking makam
x Imza politikas yaynlayc
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Content-type nitelii imzal içeriin tipini belirtir.
Content-type niteliinin sözdizimi CMS (RFC 3852 [3]) de
tanmldr. Content-type nitelii, signed-data yada
authenticated-data içindeki ContentInfo’nun içerik tipini
gösterir. Content-type nitelii imzali-veride (signed-data)
imzal
nitelikler
varsa
yada
dorulanm-veride
(authenticated-data) dorulanm nitelikler varsa mutlaka
bulunmaldr. Content-type nitelii imzal-veride ya da
dorulanm verideki encapContentInfo eContentType
deeriyle uyumaldr. Content-type nitelii imzal
olmaldr.
u nesne belirteci content-type niteliini belirtir:
id-contentType OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1)
member-body(2)
us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs9(9) 3 }
ContentType ::= OBJECT IDENTIFIER
B Mesaj özeti (message-digest)
Mesaj özeti (Message-digest) niteliinin sözdizimi CMS
(RFC 3852 [3]) de tanmldr. Mesaj-özeti (message-digest)
nitelii imzal-veride (signed-data)
imzalanacak
encapContentInfo eContent OCTET STRING verisinin
özetini gösterir. Imzal-veri için mesaj-özeti, imzalayann
mesaj özeti algoritmas ile hesaplanr. Imzal-veride imzal
niteliklerin bulunmas durumunda mutlaka mesaj özeti
nitelii de bulunmaldr. Mesaj özeti mutlaka imzal
olmaldr.
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u nesne belirteci content-type niteliini belirtir:
id-messageDigest OBJECT IDENTIFIER ::= {
iso(1) member-body(2)
us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs9(9) 4 }
MessageDigest ::= OCTET STRING
C mzalama sertifikas (signing-certificate) nitelii
mzalama sertifikas (signing-certificate) nitelii, ESS
imzalama-sertifikas (ESS signing-certificate) yada ESS
imzalama-sertifikas-v2 (ESS signing-certificate-v2) ile
desteklenmektedir. Bu niteliklerde imzalayan sertifikasna
referans bulunmaldr ve bu nitelikler yerine koyma ve
yeniden yaynlama saldrlarna kar koyan ve imza
dorulamada kstl sayda sertifikaya izin veren yapda
tasarlanmaldr. Tam bir sertifikadan daha youn ve küçük
bir yapdadrlar ve kolayca ayrdedilebilirler.
x mzalama sertifikas (ESS signing certificate)
nitelii (Enhanced Security Services -ESS) RFC
2634 [4] de tanmlanmtr ve özet algoritmas
olarak yalnzca SHA-1 e izin verir.
x mzalama sertifikas-V2 (ESS signing certificateV2) nitelii ise (ESS update: Adding CertID
algorithm agility) RFC 5035 [9] de tanmlanmtr
ve dier özet algoritmalar kullanldnda
kullanlmaldr.
Imza dorulamada kullanlacak sertifika, sertifika
zincirinde bulunmaldr ve sertifika zinciri de bo
olmamaldr. Signing-certificate RFC 2634 [4] (Enhanced
Security Services for S/MIME) içinde öyle tanmlanyor:
SigningCertificate ::= SEQUENCE {
certs SEQUENCE OF ESSCertID,
policies SEQUENCE OF PolicyInformation
OPTIONAL
}
id-aa-signingCertificate OBJECT IDENTIFIER ::= { iso(1)
member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1)
pkcs9(9)
smime(16) id-aa(2) 12 }

ESSCertID ::= SEQUENCE {
certHash Hash,
issuerSerial IssuerSerial OPTIONAL
}
Hash ::= OCTET STRING -- SHA1 hash of entire certificate
IssuerSerial ::= SEQUENCE {
issuer GeneralNames,
serialNumber CertificateSerialNumber
}
Sertifika zincirindeki ilk sertifika imza dorulama
sertifikas olmaldr. Bu sertifika için EssCertID
kodlamasnda issuerSerial alan mutlaka bulunmaldr.
Böylece imzay atan kiinin sertifikasna ulamak mümkün
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olabilir. mzalamaSertifikas (SigningCertificate) nitelii
mutlaka imzal olmaldr.
V. ASN1 ENCODE
Bu yapy encode edebilmek için DER encode fonksiyonlar
hazrlamak gereklidir. Bu fonksiyonlar MS CryptoAPI’de
[12]
tanml
bir
veri
yaps
olan CRYPT_ATTR_BLOB üzerinde ilem yapmaktalar.
Programda
kullanlan
EncodeLen, MakeTLV ve
BasaTagEkle metodlar öncelikle oluturulmutur. TLV,
Tag, Length, Value kelimelerinin ba harflerinden
olumaktadr. Der kodlamas böyle bir yap kullanmaktadr.

VI. ETSI UYUMLU ELEKTRONK MZA
OLUTURMAK ÇN KULLANILAN ALGORTMA
Ms CryptoApi’nin[12] salad en temel kriptografik
medodlar kullanlarak u ilem admlar ile ETSI uyumlu
elektronik imza gerçekletirilebilir. ekil 2 de bu ilem
admlar gösterilmektedir.
Deikenleri tantp ilk deer atadkdan sonra kullancya
sertifika seçtirilir.
x Sertifika store açmak için CertOpenSystemStore
kullanlr.
x Store'daki sertifikalar liste halinde gösterip
kullancnn seçmesine imkan tanmak için
CryptUIDlgSelectCertificateFromStore kullanlr.
Seçilen sertifika için iptal kontrolü yaplr. Sertifika
geçerliyse devam edilir.
Microsoft’un ekleyemedii signingCertificate attribute
oluturulur. Bu attribute RFC 2634’de [4] tanmldr.
x Sertifika icinden blob olarak issuer'i ve serial'i
alnr.
x Blob halindeki issuerdan GeneralNames yapisi
olusturulur.
x Blob
halindeki
serial'dan
CertificateSerialNumber=INTEGER
yapisi
olusturulur.
x IssuerSerial yapisi olusturulur.
x Hash'i hesaplamak ve Hash yapsn olusturmak
için
CryptAcquireContext,
CryptCreateHash,
CryptHashData,
CryptGetHashParam,
CryptDestroyHash, CryptReleaseContext metodlar
kullanlr.
x Hash ve IssuerSerial kullanarak ESSCertID yaps
olusturulur.
x SigningCertificate yaps elde edilir.
mza sonucunun kaç byte olduunu belirlemek için
CryptSignMessage kullanlr.
x CryptSignMessage(&SigParams,false,1,MessageAr
ray, MessageSizeArray,NULL, &DataSize)
mzay atmak için CryptSignMessage kullanlr.
x CryptSignMessage(&SigParams,false,1,MessageAr
ray,MessageSizeArray,sonuc->pbData,&DataSize))
Her iki ilem için CryptSignMessage metodu kullanlyor
fakat girilen parametreler nedeniyle birinde imza büyüklüü
alnrken dierinde imza atlyor.
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E-imza olutur

Kullanc imza
sertifikas seçer
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gerekmeden güvenli elektronik imza uygulamas
gelitirebilir. Sonuçta elde edilen imzal dosyalar Tübitak’n
datt Imzager MIM [10] ile açlm ve imzalarn
doruland ve ETSI standardna uygun olduu
görülmütür. ekil 3 de bu programn ekran görünümü
verilmitir.

Sertifikann
iptal durumunu
kontrol et

Sertifika
geçerli
Evet
Sertifika

Sertifikadan issuer
ve serial al

basaTagEkle
metodu

Issuer ile General
Names yapsn
olutur

basaTagEkle
metodu

Serialdan
CertificateSerialN
yapsn olutur

makeTLV
metodu

makeTLV
metodu

IssuerSerial yap
olutur ve özetini
(hash) bul

lgeler Tübitak Imzager program ile baarl

ESSCertID yaps
olutur
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VII. SONUÇ
Yukarda ilem admlarn gerçekletirerek oluturduum
elektronik imza modülü, dll uzantl bir kütüphane
programdr. Microsoft .Net C++ ortamnda, Ms CryptoAPI
kullanlarak hazrlanmtr. Bu kütüphane kullanlarak ETSI
uyumlu elektronik imza oluturulabilir ve oluturulan
imzalarn iptal kontrolleri yaplabilir. Masaüstü ve web
tabanl kullanc arayüzü yazlmlarnda ve uygulama
yazlmlarnda bu kütüphanenin dardan kullanlmas
(import edilmesi) yeterlidir. Uygulama gelitiren kiinin
karmak kriptografik algoritmalar bilmesi ve kullanmas
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