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Kriptografik Modüllerin Güvenlik
Gereksinimleri
Oğuz YAYLA

Özet— Bu çalmadaki amacmz açk anahtar altyapsnda
kullanlan kriptografik modüllerin FIPS PUB 140 standard
çerçevesinde salamas gereken minimum gereksinimlerin temel
itibariyle neler olduu ve bu gereksinimlerin standardn ilk
sürümünden son sürümüne kadar nasl deitiini göstermektir.
Bunun yannda, hala FIPS PUB 140-1 standadna uyumlu
kriptografik modül ile hizmet veren elektronik sertifika hizmet
salaycsnn daha güncel ve üst seviyelere çkn kolaylatracak
bilgileri vermektir. Ayrca, kriptografik modül salayclarnn ilgili
modüllerinin yeni sürümlere onayl hale nasl geterebileceine
deineceiz.
Anahtar sözcükler—Kriptografik
Gereksinimleri, FIPS PUB 140

Modüller,

Güvenlik

I. GR
Kriptografik algoritmalar ve anahtar üretme gibi önemli
güvenlik ilemleri yapan donanm ve/veya yazlm
bileenlerine kriptografik modül denilmektedir. Modüller
dier bir çok güvenli kriptografik ilemler yapan bileen gibi
bir onay sürecinden geçmektedir. Bu ulusal[1] ve
uluslararas[2] teblilerde de belirtilmitir. Bir kriptografik
modülün neden onaylanmas gerektii u ekilde açklanabilir:
x Onay, modülün, kabul gören güvenlik
artlarn saladnn garantisidir.
x Onay program ile modülün tasarm
gereklerine göre en uygun güvenlii yerine
getirmesi salanr.
x Güvenilir bir onay standard tarafndan
onaylanm
kriptografik
modül
kullanclarna/müterilerine gerekli olan güveni
verecektir.
[1,2]’de belirtildii üzere kriptografik modüller
“ i. FIPS PUB 140–1 veya FIPS PUB 140-2’ye
göre seviye 3 veya üzerinde veya
ii. CWA 14167-2’de belirtilen kriterlere uygun
veya
iii. CWA 14169 standardna uygun ve TS
ISO/IEC 15408 (-l,-2,-3)’e veya ISO/IEC 15408 (-1,2,-3)’e göre en az EAL4+ seviyesinde olmaldr. ”
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artn salamaldrlar. Bu çalmada birinci maddedeki
Federal Information Processing Standards Publication(FIPS
PUB) 140 standartlarn[3,4,5] inceleyeceiz. Açkcas, [2]
‘nin yeni sürümlerinde FIPS PUB 140-1’e uygun olabilme
seçeneini kaldrlmtr. Ancak Türkiye’de hala FIPS PUB
140-1’e uyumlu kriptografik modüller kullanlabilmektedir.
FIPS PUB 140 standartlar, ana balklar ile, modülün
doru çalmasn, standartlara uygunluunu, testlerini ve
güvenliini incelemektedir. lk sürümü 1994 ylnda
yaynlanmtr. Daha sonraki sürümü 2001 ylnda
yaynlanm ve daha taslak halinde olan son sürümü kullanma
açlm ve yakn zamanda son halinin verilmesi
beklenmektedir. Bu çalmann ikinci bölümünde bu standartn
ilk sürümünün genel özelliklerini açklayacaz. Üçüncü
bölümde standartn ikinci sürümünün ilk sürümünden
farklarn belirteceiz. Dördüncü bölümde de standartn son
sürümünün gerektirdii yeni gereksinimlere deineceiz.
Beinci bölümde ise yeni sürümlere veya seviyelere uyum
salamak isteyen elektornik setifika hizmet salayclarn ve
kriptografik modül salayclarn önceki bölümlerde
bahsedilen farklardan yola çkarak neler yapabileceini
belirteceiz.

II. FIPS PUB 140-1 1994
Bu standart, bilgisayar ve haberleme sistemlerindeki
(örnein bilgi depolama, eriim denetleme ve kimliklendirme,
radyo, video, faks gibi) kriptografik modüllerin (örnein akll
kartlar) salamas gereken güvenlik gereksinimlerini
tanmlamaktadr. Kriptografik modül, salad kriptografik
hizmete (örnein ifreleme, kimlik dorulama, e-imza, anahtar
yönetimi gibi), kullanld alana ve bulunduu ortama göre
çeitli güvenlik gerektirmektedir; bu yüzden standart artan
güvenlik seviyeleri belirtip bu seviyelerin maliyetine uygun
gereksinimleri açklamaktadr.
Bu güvenlik gereksinimleri, temelde kriptografik
modülün güvenli tasarm ve uygulamasn kapsamaktadr:
x temel tasarm ve belgelendirme,
x modül ara yüzleri,
x fiziksel güvenlik,
x yazlm güvenlii,
x iletim sistemi güvenlii,
x anahtar yönetimi,
x kriptografik algoritmalar,
x elektromanyetik güvenlik ve
x testler.
Kriptografik modüller, yalnzca donanm deil, ayn
zamanda yazlm, sürücü ve bunlarn birleimini içermektedir.

25•26•27 Aralýk December 2008 • Ankara / TÜRKİYE
253

3. ULUSLARARASI KATILIMLI
BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ VE
KRÝPTOLOJÝ KONFERANSI

Etkili bir güvenlik sistemi tasarlamada temel amaç sisteme
yaplacak atan sistemin kaybedecei bilgiden daha pahal
olmasdr.
Standardn yedi temel amac vardr:
1. Kriptografik
modülünü
istenmeyen
ilemlerden ve kullanmdan korumak.
2. Kriptografik modülündeki gizli bilgilerin
yetkisiz kii veya programlar tarafndan aça
çkmasn engellemek.
3. Kriptografik
modülündeki
yetkisiz
deiiklikleri engellemek.
4. Snflandrlmam bilginin korunmasnda
onayl güvenlik yöntemlerini uygulamak.
5. Kriptografik modülünün ilem durumunun
bilgisini salamak.
6. Kriptografik
modülünün
düzgün
çaltndan emin olmak.
7. Kriptografik modülünün ilem hatalarn
alglamak ve bu hatalar yüzünden, önemli güvenlik
bilgilerinin aça çkmasn engellemek.
Güvenlik Seviyeleri
Bu alt bölümde FIPS PUB 140-1 standartnn belirledii
güvenlik seviyelerinin gereksinimlerini ksaca belirteceiz.
Seviye 1
Kripto
modülünde,
FIPS
onayl
kriptografik
algoritmalarn kullanlmasn art komak gibi donanmsal
güvenlikten bamsz kiisel bilgisayar üzerinde çalan
sistemler için temel güvenlik öngörmektedir.
Gizli anahtarlarn yetkisizce deitirilmesi veya aça
çkarlmas; ayrca, açk anahtarlarn deitirilmesi
engellenmelidir. Eer bu anahtarlarn üretilmesi modül
içerisinde yaplyorsa, FIPS onayl üretme algoritmalar
kullanlmaldr. Üretme algoritmasnda rastgele say üreteci
kullanlmal, gerekli testlerden (rastgelelik testleri) geçmi
olmal ve bu üreteçteki besleme deerleri ve ara durum
deerleri gizli anahtar gibi korunmaldr. Anahtar datm
onayl elden, otomatik
veya birleimi yöntemlerle
yaplmaldr. Elden datlan anahtarlarn modüle girilmesi
veya modülden çk yine elden veya elektronik yöntemlerle
yaplmaldr. Elden girilen anahtarlarn doru ve ilgili kiiye
girildiinden emin olunmaldr. Gerekirse ifreli metinin açk
halini göstermemek artyla ksa süreli gösterimi olabilir.
Elden datlan gizli anahtarlar açk veya ifreli yöntemlerle
modüle girilmeli veya modülden çkarlmaldr. Ancak
elektronik datlan gizli anahtarlar ifreli yöntemlerle modüle
girilmeli veya modülden çkarlmaldr. Anahtar arivleme
yaplyorsa ifrelenmi arivler tutulmaldr.
Sistem üzerinde çalan yazlmlarn detaylar raporla
belirtilmelidir.
letim sistemi yürütülür kod formatnda olmal, onayl
kimlik dorulama tekniini kullanmal, ayn anda sadece bir
kullancnn modülü kullanmasna izin vermeli ve modül
birden fazla hizmeti ayn anda vermemelidir.
Modül kendi kendine düzgün çaltn test edebilmeli ve
bu test seviyesine çaltrlr çaltrlmaz geçebilmeli ve
hemen kriptografik algoritmalarn herbirinin doru çaltn
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örnein önceden bilenen deerlerle, yazlm ve sürücü
bileenlerinin doru çalabildiini örnein e-imza
algoritmasyla ve dier önemli fonksiyonlar kendi içlerinde
test edebilmelidir.
Ayrca, eer modül anahtar ikililerini üretiyorsa anahtar
ikililerinin uyumluluunu örnein ifreleme veya e-imza
algoritmalaryla, dardan yüklenen yazlm ve sürücülerinin
güvenlii testini yine örnein e-imza algoritmasyla, elle
girilen anahtarlarda hata belirleme kodlaryla ve rastgele say
üreteci koan modüller ardak ürettikleri rastgele say
bloklarnn farkllklarn test edebilmeli ve geçmelidir.
Seviye 2
Seviye 1’e ilave olarak,
1. Kriptografik modüldeki fiziksel zorlama ve
ilemlerin olduunu belli edecek fiziksel güvenlii
artrmaktadr.
2. Modül üzerinde ilem yapann rolüne özgü
kimlik dorulama yaplmaldr.
3. letim sistemi eriim kontrolünü salamal
ve önemli güvenlik bilgilerine yetkisiz eriimi
engelleyebilmelidir.

Seviye 3
Seviye 2’ye ilave olarak,
1. Kriptografik modüldeki önemli gizli bilgilerin,
fiziksel zorlama ve ilemlerle ulalmasn
engelleyecek fiziksel güvenlii salamaldr.
Gerekirse
içindeki
önemli
bilgileri
sfrlayabilmelidir.
2. Sistem üzerinde çalan yazlmlarda yüksek
seviye diller kullanlmaldr.
3. Modül üzerinde ilem yapann gerçek kimliine
özgü kimlik dorulama yaplmaldr.
4. Veri kablo ve yuvalar fiziksel olarak dier kablo
ve yuvalardan ayrlmaldr. Modüle bilgi girii
ve çk ifreli yaplmaldr.
5. letim sistemi kriptografi yazlmna ve önemli
güvenlik bilgilere sistem üzerinde çalan dier
güvenilmeyen yazlmlar tarafndan eriilmesini
engellemelidir. güvenilir haberleme yolu
salayabilmelidir.
6. Modül çaltrldnda rastgele say üretecinin
düzgün çaltn test edebilmelidir. Ardak
20000 bit için monobit, poker, runs ve long runs
testlerinden
geçebilmelidir.
Bu
testlerin
ayrntlar [3]’de verilmitir.
Seviye 4
Seviye 3’e ilave olarak,
1. Kriptografik modülünün herhangi içine szmaya
kar içindeki önemli bilgileri yok ederek tepki
vermesini salamaldr ve gerekiyorsa modül
çalmamaldr.
2. Modülü çalmaz hale getiren en düük ve en
yüksek aras voltaj ve -100°C ile 200°C aras
scaklk deiimlerinde modülün güvenliinin
tehlikeye girmesini engelleyebilmelidir.
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3.

4.

Sistem
üzerinde
çalan
yazlmlarn
matematiksel yaplar ilk ve son koullar ile
beraber raporla belirtilmelidir.
Sadece onayl iletim sistemleri üzerinde
çallmal, kullanlan iletim sistemi doru
ileyebildiinin güvenliini salayabilmelidir.
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2.

III. FIPS PUB 140-2 2001
Kriptografik modül onay program standarda eklenmitir.
Bu program modülün bu ve dier kriptografik standartlara
uygunluunu onaylamaktadr.
Müterek Ölçütler (Common Criteria) EAL 2/3/4,
srasyla seviye 2/3/4’e eklenmitir.
“Önemli bilginin korunmas için onayl güvenlik ilemleri
doru bir ekilde uygulanmak ve çaltrmak” amac
standardn amaçlar arasna eklenmitir.
letim Sistemi Güvenlii (Operating System Security)
bal lemsel Çevre Güvenlii (Operational Environment
Security) ile, Yazlm bal Tasarm ile ve Çevresel Etkiler
bal Fiziksel Etkiler ile deitirilmitir; ancak, içerdikleri
güvenlik gereksinimleri benzer tutulmutur.
Kriptografik algoritmalar, kriptografik modül özellikleri
altnda verilmitir.
Belgelendirmeye daha fazla önem verilmi ve her türlü
ayrntnn belgesini onay almak için istenmektedir.
140-1’de modül üzerinde ilem yapmak için kimlik
dorulama ve bunun için de PIN, parola, biyometrik gibi
mekanizmalar kullanlyordu. Ayrca, 140-2’de 10-6 olaslkla
rastgele kimlik dorulayabilme olabileceini belirtmitir.
Dakikadaki çoklu eriim için daha yüksek bir olaslk (10-5) da
belirtilmi. Ayrca, açk parola girilmemesi gibi kimlik
dorulama geri beslemesi de açk olmamaldr.
Rastgele say üretecinin güvenlik seviyesi kriptografik
algoritmalarla ayn seviyeye çkarlmtr.
Modül içerisindeki herhangi bir servisin durmas halinde
sistemin darya istenmeyen bir bilgi verip vermeyeceini test
eden by-pass testi eklenmitir.
Modülün hem kullanc hem de yönetici yardm
belgelerinin olmas gerektii eklenmitir.

IV. FIPS PUB 140-3 2008
140-3’de rastgele kimlik dorulayabilme olasl 10-6’dan
10 ’e indirilmitir. Dakikadaki çoklu eriim için ise 10-5’den
10-7’e indirilmitir. Parola uzunluu üzerinde kstlama olmas
ve basit parolalarn kullanlmasnn da engellemesi istenmitir.
Ayrca, dorulamada geri besleme yaplmamas önerilmitir.
Her türlü geçici önemli güvenlik bilgisi, parolalarn özeti
ve test anahtarlar da sfrlanmal ve geri dönü olmamaldr.
Ayrca güvenlik seviyelerinde 140-2’ye ek olarak unlar
ilave edilmitir:
1. Seviye 3’deki kriptografik modül
a. Önemli kriptografik bilgilerini zaman
ölçümü atana kar koruyabilmelidir.
b. Üzerinde
çallan
iletim
sistemi,
kullanclar, kripto yazlmn ve güvenlik
bilgilerini
deitirebilmesini
engelleyebilmeli
ve
ilemlerini
-8
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denetleyebilmelidir. Güvenlik verileriyle
güvenilir
bir
kanal
üzerinden
haberlemelidir
ve
bunlar
denetleyebilmelidir. Ayrca, iletim sistemi
uzaktan yönetime izin vermemelidir.
Seviye 4’deki kriptografik modül
a. ki seviyeli kimlik dorulamasyla ilem
yapan denetleyebilmelidir: gizli parola,
fiziksel anahtar/token veya biyolojik
özellik(biyometrik).
b. Önemli güvenlik bilgileri basit ve deimeli
güç ölçüm ataklarna kar koruyabilmelidir.
Ayrca, modül kullanlmyorken bile
içerisindeki önemli güvenlik bilgilerinin da
çkmasn engellemek için bu bilgileri
ifrelemeli ve eriim kontrolü salamaldr.

140-3’de yeni bir güvenlik seviyesi tanmlanmtr:
Seviye 5:
Bu seviyedeki bir modül, seviye 4’e ilave olarak modül
kullanlmyorken bile içerisindeki bütün güvenlik bilgilerinin
da çkmasn engellemek için bu bilgileri ifrelemeli ve
eriim kontrolü salamaldr.
Scaklk ve voltaj dalgalanmalarnda hatalara kar
dayankl olmaldr. Görünmez radyasyona kar dayankl
olmaldr. Ayrca, fiziksel mukavemet alglayc ve sfrlama
devrelerinin ilemez hale getirilmesine kar korunakl
olmaldr. Sfrlama gerektiinde, içindeki bütün güvenlik
bilgilerini sfrlamaldr.

V. TAVSYELER
Bölüm III ve IV’den anlalaca üzere standartn güncel
sürümlerinin bir önceki sürümünden çok fazla farkllklar
yoktur. Ancak, dikkat edilmesi gereken “FIPS Onayl
algoritmalarn” sürekli deiim ve geliim içinde olmasdr.
Simetrik kriptosistemlerinde DES[6]’ten AES[7] veya
TDES[8]’e geçilmesi zorunlu hale gelmitir. Yine simetrik
kriptografide kullanlan ifreleme modlar deitirilmitir[9].
Açk
anahtarl
kriptosistemlerde
ise
RSA’nn
Bleichenbacher’n gelitirdii ataklara açk olduu anlalm
ve
2002
ylnda
RSA’nn
uygulama
yöntemi
deitirilmitir[10]. Ayrca, 2009 ylndan itibaren en az 2048
bit açk anahtar uzunluu kullanlacaktr[13]. Dier e-imza
sistemlerinden, DSA sisteminin kulland deerlerin nasl
üretilecei detaylandrlmtr[11]. EDSA sisteminin ise nasl
uygulanaca ilk kez detayl halde açklanmtr[11]. Ayrca,
ayn standartn güncel sürümü[12] taslak halinde olmasna
ramen yaklak iki yldr yorumlara ve tavsiyelere açktr.
Gelitirilecek RSA/DSA/EDSA e-imza sistemlerinin, bu
taslak da göz önüne alnarak gelitirilmesinde gelecek
uygulamalar için faydal olaca kaçnlmazdr. Özetleme
algoritmas MD5 kullanmdan tamamen kaldrlm ve 2011
ylndan itibaren en çok kullanlan SHA-1 özetleme
algoritmas da kullanmdan kaldrlacaktr[13]. Yerlerine
SHA-256/SHA-384 veya yeni bir algoritma kullanlacaktr.
Rastgele say üreteci için kararl yöntemlerin önemli bilgilerin
korunmas ilemlerinde kullanlmas önerilmitir[14].
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Dolaysyla, elektronik sertifika hizmet salayc veya
kriptografik modül salayc temel anlamda modül üzerinde
ilem yapmak için kimlik dorulama verisini (PIN vb.) en az
sekiz basamakl tanmlarsa, modül içerisinde kullanlan
rastgele say üreteçlerini [15]’de belirtilen yöntemlere göre
tanmlarsa ve güncel kriptografik algoritmalarn (AES,
RSAPSS, SHA256 vb.) da tanmlarsa modülün güncel
sürümlere; hatta üst seviyelere uygun olmasn salam olur.
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[13] National Institute of Standards and Technology, Cryptographic
Algorithms and Key Sizes for Personal Identity Special Publication
800 -78-1, August 2007.
[14] National Institute of Standards and Technology, Annex C:
Approved Random Number Generators for FIPS 140-2, Security
Requirements for Cryptographic Modules, March 17, 2003.
[15] National Institute of Standards and Technology, Special
Publication 800-90 Recommendation for Random Number
Generation Using Deterministic Random Bit Generators, June 2006.

VI. SONUÇ
Bu çalmada kriptografik modüllerin güvenlik
gereksinimleri FIPS PUB 140 standardna göre verilmitir.
Yeni nesil kriptografik modüllerin daha fazla anahtar boyu ve
daha dayankl kriptografik algoritmalar ile son kullancya
daha uygun güvenlik çözümleri sunaca anlalmaktadr.
Çalmann
bütününü
bozmamak
için
kriptografik
algoritmalarda(DES, RSA, DSA, SHA-1, rasgele say
üreteçleri vb) olan deiiklikler detayl verilememitir. Ancak,
böyle bir çalmann bu çalmann devam olabilecei
görülmektedir.

VII. TEEKKÜR
Bu çalmann ekillenmesinde büyük katklar olan
TÜBTAK 105G126 nolu projedeki yöneticilerime ve
arkadalarma teekkür ederim.
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