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noktas' olan özel anahtarlar'n üretimi, saklanmas' ve
kullan'lmas' a+amalar'nda olu+an tehditlere kar+' en
üst güvenlik düzeyinde bir yöntem önerilmi+tir. Bu
yöntemin gerçeklenmesinde ak'll' kart ve parmak izi
taray'c's' teknolojilerinden faydalan'lm'+t'r. Bu
çal'+mayla özel anahtar'n'n güvenli inden emin
olmak isteyen kullan'c'lar için güvenli ve dü+ük
maliyetli bir sistem olu+turulmu+tur.

ÖZET
Bu bildiride sanal ortam n bu kadar yayg nla mas yla
beraber ön plana ç kan e-güvenlik kavram n n temel
ta lar ndan olan say sal imzan n en zay f ve önemli
noktas olan özel anahtarlar n üretimi, saklanmas ve
kullan lmas a amalar nda olu an tehditlere kar en
üst güvenlik düzeyinde bir yöntem önerilmi tir. Bu
yöntemin gerçeklenmesinde ak ll kart ve parmak izi
taray c s teknolojilerinden faydalan lm t r. Bu
çal mayla özel anahtar n n güvenli"inden emin
olmak isteyen kullan c lar için güvenli ve dü ük
maliyetli bir sistem olu turulmu tur. Bu çal mada
önerilen çözüm ile, kullan c ya ait biyometrik
özelliklerin de (something you are) yetkilendirmede
gözönünde bulundurulmas ve bunun ak ll kart ve
parola ile entegre edilmesi ile üç kademeli bir
güvenlik seviyesi olu turmam z sa"lanm t r.
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Özel Anahtarýn Güvenliði, Biometrik Çözüm
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SAYISAL MZA VE AÇIK
ANAHTAR ALTYAPISI

2.1 Say)sal mza
E-ticaretin daha geni+ kitleler taraf'ndan kabul
görebilmesi için güvenlik çözülmesi gereken en
önemli problemdir.
Güvenli bir uygulaman'n
minimum gereksinimleri +unlard'r:
Gizlilik (Confidentiality).
Veri Bütünlü4ü (Data Integrity).
Kimlik Do4rulama (Authentication).
nkar Edememe (Non-repudiation).

GR

Son y'llarda internette özellikle elektronik ticaretin ön
plana ç'kmas'yla güvenli ve özel ba lant'lar istenir
hale geldi. Bu tür ba lant'lar'n sa lanmak zorunda
olmas', ara+t'rmac'lar' ,nternet kullan'm'n' daha
güvenli hale getirmek için çe+itli yollar bulmaya
yönlendirdi. ,lk ba+larda güvenlik duvarlar' (firewall),
sonra sald'r' tespit sistemleri (intrusion detection
system), daha sonra sanal özel a lar (Virtual Private
Networks). 4imdilerde ise aç'k anahtar altyap's' (PKI)
ve sertifika otoriteleri (CAs). Aç'k anahtar
kriptografisi üzerine oturan aç'k anahtar altyap's'
(AAA), kullan'c'lar'n'n anahtarlar'n'n merkezi olarak
olu+turulmas'n', da 't'm'n', takibini ve iptalini
gerçekler. Bunlar' sa lamak içinde anahtarlar' say'sal
sertifika biçiminde da 't'r.

Bu dört önemli özellikten biri veya bir kaç'n'n
sa lanmamas' durumunda söz konusu sistemin
güvenilirli inden bahsedilemez.
E-güvenlik kapsam' içerisinde veri bütünlü ü, kimlik
do rulama ve inkar edilememe özellikleri say'sal
imza sayesinde sa lan'r. Say'sal imza tek yönlü
matematiksel bir fonksiyonun ç'kt's'n'n asimetrik bir
algoritma ile +ifrelenmesi ile elde edilir. Aç'k-anahtar
+ifreleme algoritmalar' olarak da geçen asimetrik
algoritmalar'n en önemli özelli i kapama ve açma
i+lemleri için farkl' iki anahtara ihtiyaç duymas'd'r
[4]. Bu anahtar çifti aç'k anahtar ve özel anahtar
olarak adland'r'lmaktad'r. Aç'k anahtar sizin
imzan'z'n tan'nmas'n' sa lar ve herkesin eri+imine
aç'kt'r. Özel anahtar'n ise sadece sizin taraf'n'zdan
bilinmesi, kullan'lmas' ve özenle saklanmas'
gerekir.Aç'k anahtar kendi içerisinde kime ait
oldu una dair bir bilgiye sahip de ildir. Bu problemin
çözümünde say'sal sertifikalar kullan'larak kullan'c'
bilgileri ile aç'k anahtar' ili+kilendirilmesi sa lan'r.

Bu yöntem insanlara sanal ortamda bir kimlik
kazand'rmay' hedeflemektedir. Herkesin kendi kimlik
kart' yerine geçen say'sal sertifikalar' olacak ve bu
sertifikalar onlar'n bu sanal dünyan'n faydalar'ndan
en iyi +ekilde yararlanmalar' için uygun ortam'
sa layacakt'r. Al'+veri+, haberle+me, bilgi transferi,
anla+ma, sözle+me, noter gibi normal ya+am'm'zda
faydaland' 'm'z hizmetlerden sanal ortamda da
faydalanmam'z' gerçekle+tirecektir.

2.2 Aç)k Anahtar Altyap)s)
Güvenli haberle+menin çok geni+ bir kitleyi kapsad' '
göz önüne al'nd' 'nda bunun çok büyük ve sistemli
bir organizasyon gerektirdi i anla+'lmaktad'r. Bu

Bu bildiride sanal ortam'n bu kadar yayg'nla+mas'yla
beraber ön plana ç'kan e-güvenlik kavram'n'n temel
ta+lar'ndan olan say'sal imzan'n en zay'f ve önemli
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olarak
gerçeklenmesidir.
Genelde
uygulama
maliyetleri gözönünde bulunduruldu unda bu önemli
nokta gözard' edilmektedir. 4u anda kullan'lan
Entrust, Baltimore gibi önde gelen yaz'l'mlar dahi
anahtarlar'n olu+turulmas' i+lemini ekranda farenin
hareketleriyle toplad'klar' datay' kullanarak (taban
kabul ederek) yaz'l'msal olarak rastgele say'
hesaplayarak yapmaktad'rlar. Bu da anahtarlar'n
sa laml' 'n'
ve
güvenilirli ini
oldukça
zedelemektedir. Yap'lmas' gereken ise bu üretimi
tamamen bu i+ için özelle+tirilmi+ donan'msal
cihazlarla gerçeklemektir. Bu donan'msal cihazlar
rastgele say' üreteçlerine sahip olmal'd'rlar ve üretilen
say' dizilerini daha dayan'kl' ve güvenilir hale
getirmek için sa lamla+t'rma algoritmalar'ndan
faydalanmal'd'rlar. Bu da zay'f anahtar çiftlerine
sahip olma ihtimalini minimum düzeye indirir.

kadar çok say'da say'sal sertifikan'n olu+turulmas',
da 't'm', takibi ve gerekti inde iptal edilme
i+lemlerinin bir sistematik haline getirilmi+ +ekline
Aç'k Anahtar Altyap's' (AAA) denmektedir.
AAA e-güvenli in ana gereksinimleri olan gizlilik,
bütünlük, do rulama ve inkar edememeyi sa layan
aç'k anahtar kriptografisi üzerine oturmaktad'r.
Bir AAA a+a 'daki bile+enlerden olu+ur:
•
SO: Sertifika otoritesi, sertifikalar'n üretimi
ve iptalinden sorumludur,
•
KO: Kay't otoritesi, kullan'c'lar ve onlar'n
aç'k anahtarlar' aras'ndaki ba ' onaylar,
•
Sertifika sahipleri: Kullan'c'lar ya da
bilgisayarlar kendilerine ait olan sertifikalar'
kullanarak say'sal dokümanlar' imzalar ve +ifrelerler,
•
Depolar: Depolar sertifikalar' ve sil
listelerini depo eder ve kullan'ma sunarlar,
•
Güvenlik Prensipleri: Kurumun en üst
düzey bilgi güvenli i yönetimini tan'mlarlar. Ayn'
zamanda kriptografinin kullan'm'ndaki yöntem ve
prensipleri belirlerler, [2].

2.3.2
Özel Anahtar)n Saklanmas)
Bilindi i gibi anahtarlar, bit dizileridir ve onlar'n
haf'zada
tutulamayaca '
aç'kt'r.
Anahtarlar'
saklayabilecek teknolojiler ise çe+itlilik aç's'ndan
s'n'rl'd'r. Bunlar disket sürücüler, sabit diskler ve
donan'msal cihazlard'r.

AAA
kullan'c'lar'n
sisteme
kaydedilmesini,
sertifikalar'n'n üretilmesini, sertifikalar'n iptal
edilmesini ve gerekti inde di er AAA’lar ile çapraz
sertifikasyon yap'lmas' gibi temel fonksiyonlar'
sa lamal'd'r.

Disket sürücüler ve sabit diskler dü+ük maliyetli ve
geni+ bir kullan'm alan'na sahip olduklar' için iyi bir
çözüm olarak görünmektedir. Üzerinde ta+'yaca 'm'z
anahtara eri+im kontrolünü bir parolayla yapabiliriz.
Di er taraftan kolay kopyalanabilir olmalar' ve
manyetik alanlardan etkilenmeleri kullan'm' riskli
hale getirmektedir. Donan'msal cihazlar ise bizlere en
iyi çözümü sunmaktad'r. Kullan'lacak sisteme göre,
kripto kartlar'ndan ak'll' kartlara kadar geni+ bir
yelpazeye sahiptirler. Cüzdan'm'zda rahatl'kla
ta+'yabilece imiz
ak'll'
kartlar
kredi
kart'
büyüklü ünde
bilgisayarlar
olarak
çal'+abilmektedirler. Fiziksel dayan'kl'l'klar' da
oldukça yeterlidir. Son y'llarda üretilen kripto
i+lemcili ak'll' kartlar anahtar üretiminden imzalama
ve +ifreleme i+lemlerine kadar kart içinde yap'lmas'na
olanak sa lamaktad'r. Bu sayede özel anahtar'n kart'
terketmesine ihtiyaç kalmam'+t'r. Bu mikroi+lemcili
kartlar manyetik depolama ortamlar'na nazaran büyük
bir avantaja sahiptirler. Ak'll' kart okuyucusundan
dolay' ilk maaliyetleri biraz artt'rsalar da uzun vadede
olu+abilecek
risk
giderlerini
azaltt'klar'ndan
uygulamalarda ki kullan'm oranlar' giderek
artmaktad'r.

Sertifika tabanl' sistemlerin en büyük risklerinden bir
tanesi de kendimizin imzalama özel (private signing)
anahtar'n'n korunma problemidir [1-3].
2.3 Özel Anahtar)n Güvenli4i
AAA’n' olu+turmaya çal'+t' 'm'zda en kritik
konulardan bir tanesi özel anahtar'n korunmas'd'r.
Özellikle de Sertifika Otoritesinin özel anahtar'n'n
korunmas' sistemin kalbidir [1]. Bu anahtar çal'n'rsa
sistemin en ba+tan ilklendirilmesi gerekecektir. Yani o
ana kadar olu+turulmu+ bütün sertifikalar geçersiz
k'l'nacakt'r. Bütün sertifika sahiplerine bunun
duyurulmas', yeni sertifikalar'n gönderilmesi büyük
zaman, para ve prestij kayb'na sebep olacakt'r. Micro
planda tek kullan'c'y' dü+ünürsek, onun özel
anahtar'n'n çal'nmas' da bu ki+inin ba+'na telafisi
mümkün olmayan problemler açabilecektir. Özellikle
say'sal imza yasalar'n'n kabulünden sonra özel
anahtar'm'z'n çal'nm'+ oldu unu ve bizim yerimize
ba+ka birisinin bizi zor durumda b'rakabilecek
yaz'+malar yapabilece i ihtimali çözülmesi gereken
ciddi bir problemdir. Özel anahtar'n güvenli i
konusunu üç ayr' a+amada incelemek zorunday'z.
Bunlar anahtar'n üretimi, saklanmas'(korunmas') ve
kullan'lmas' a+amalar'd'r. Bu konuda getirilen
çözümün bu a+amalar'n hepsini ayr' ayr' ele almas' ve
bunlar' güvenli hale getirmesi gerekmektedir.

2.3.3
Özel Anahtar)n Kullan)lmas)
Kullan'c'n'n özel anahtar'n'n eri+im yöntemleri temel
olarak iki s'n'fa ayr'labilir,
A) Kullan'c'n'n hiç bir +ekilde ham özel anahtara
ula+amad' ' sistemler
B) Kullan'c'n'n ham özel anahtara ula+abildi i
sistemler.
Tabii ki kullan'c'n'n anahtara hiç bir +ekilde
ula+amad' ' sistemler güvenlik aç's'ndan çok daha
kuvvetlidir. Bu tip sistemlerde anahtara ula+'m

2.3.1
Özel Anahtar)n Üretimi
Anahtar çiftlerinin üretimi yap'l'rken dikkat edilmesi
gereken en önemli konu bu üretimin donan'msal
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4ekil 1:Kullan'c'n'n anahtarlar'n'n üretilmesi ve saklanmas'
yapmak için saklan'r. E er bu parmakizi datas'n' bir
ak'll' kart üzerinde saklarsak, sadece parolaya ba l'
basit yetkilendirme i+leminden kurtularak kullan'c'n'n
sahip oldu u bir özellikten faydalan'p daha sa l'kl'
bir yetkilendirme kontrolü yapm'+ oluruz. Bu amaçla
tasarlanan anahtar üretimini de içine alan yöntemde
ak'll' kart olarak üzerinde mikroi+lemcisi ve
donan'msal rastgele say' üreteci olan bir kart
kullan'lm'+t'r.. Parmakizi taray'c's' olarak da termal
('s'ya duyarl') bir taray'c' seçilmi+tir.

kullan'c' taraf'nda imkans'zd'r. Anahtar bir cihaz veya
donan'm içerisinde saklan'r ve anahtar'n bu cihaz
içerisinden ç'kmas'na kesinlikle izin verilmez.
Yap'lacak i+lemler bu cihaz'n içerisinde yap'l'r ve bu
cihaz'n kopyalanmas' ve yedeklenmesi engellenir.
Kullan'c'n'n özel anahtara ula+abildi i sistemlerde ise
anahtar'n güvenli bir +ekilde korundu undan
bahsedilemez. Uygulamalar'n kullan'lmas' için
anahtar farkl' bir ortama aktar'labilir. Kullan'c'
taraf'ndan elde edilip farkl' bir kayna a
kopyalanabilir. Bu +ekilde anahtar'n birçok kopyas'
etrafta dola+'yor olabilir. Sonuç olarak anahtar'n
istenmeyen ki+ilerin eline geçme ihtimali çok
yüksektir.

3.1 Kullan)c)n)n Sisteme Tan)t)lmas), Anahtar)n
Üretilmesi ve Saklanmas)
1.
Kullan'c' ak'll' kart'n' kart okuyucusuna
yerle+tirir. Ak'll' kart herhangi bir anahtar ya da data
içermemektedir.
2.
Anahtar çifti ak'll' kart üzerinde donan'msal
rastgele say' üretecinden faydalan'larak üretilir.
3.
Kullan'c'dan ki+isel bilgileri ile birlikte
parmakizi taray'c's'ndan parmakizi al'n'r.
4.
Kullan'c'dan 6 – 18 karakterlik bir parola
istenir.
5.
Parmakizi bilgisinden kriptografik kar'+t'rma
ve ekleme yöntemleri kullan'larak bir simetrik anahtar
olu+turulur [4]. Bu simetrik anahtar simetrik algoritma
ile kullan'larak özel anahtar koruma alt'na al'n'r. Özel
methodla +ifrelenen özel anahtar ak'll' kart üzerinde
saklan'r.
6.
Girilen paroladan ba+ka bir yöntemle di er
bir simetrik anahtar olu+turulur. Bu simetrik anahtar
ve farkl' bir simetrik algoritmayla parmakizi bilgisi
+ifrelenerek ak'll' kart üzerinde saklan'r.
7.
Aç'k anahtar ise kullan'c'n'n bilgisayar'na,
bir sertifika otoritesi taraf'ndan sertifikaland'r'lmak
üzere gönderilir. Veritaban'nda kullan'c' bilgileri ile
birlikte tutulur.

3 PARMAK Z TARAYICISI
DESTEKL AKILLI KART ÇÖZÜMÜ
Yukar'da incelenen bütün depolama yöntemlerinde
özel anahtar bir paroladan elde edilen bir +ifreleme
anahtar' ve bir simetrik algoritmayla +ifrelenerek
saklanmaya çal'+'l'r. Kullan'c', sisteme do ru parolay'
girerek yetki elde etti inde bir tak'm alt kriptografik
uygulamalara ula+'r ve imzalama, +ifreleme gibi
i+lemleri yapabilir. Sonuçta e er bir sald'rgan da
gerekli parolay' bir +ekilde ele geçirirse herhengi bir
kullan'c'dan fark' kalmaks'z'n çe+itli kriptografik
i+lemleri yapabilir. Burada eksik b'rak'lan sadece
kullan'c'n'n sahip oldu u biyometrik özelliklerin
ölçülerek bu yetkilendirme i+lemine kat'lamamas'd'r.
Bu i+lemler parmakizi taramas', ses veya yüz
taramas', dokulardan DNA kar+'la+t'rmas', retina ya
da kornea taramas'd'r. Bunlardan en eski ve kabul
görmü+ olan' parmakizi taramas'd'r. Her parma 'n
kendine özgü karakteristik e rileri vard'r. Bu e rilerin
görüntülenmesiyle parmakizi elde edilir. Bu data
kullan'lan parmakizi algoritmas'na göre 256 – 2048
bit aras'nda de i+ebilir. Elde edilen bu datadan tekrar
parmakizi görüntüsü elde etmek imkans'zd'r. Bu data
tekrar tarama sonucunda elde edilen bilgiyle
parmakizi algoritmas' yard'm'yla kar+'la+t'rma i+lemi

Sonuçta kullan'c'n'n anahtar çifti ak'll' kartta
üretilmesi ile özel anahtar'n'n hiç bir +ekilde ak'll'
kart' terketmemesi sa lanm'+ olur. Ak'll' kart
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4ekil 2: Kullan'c'n'n yetki kontrolü ve özel anahtar'n'n kullan'ma aç'lmas'.
kullan'lmas') gene ak'll' kart'n içerisinde yap'lacakt'r.
Hiçbir
+ekilde
özel
anahtar
ak'll'
kart'
terketmeyecektir.
Uygulaman'n
bu
+ekilde
gerçeklenmesi maksimum güvenli i sa layacakt'r.

içerisinde de +ifrelenerek saklan'r. Aç'k (public)
anahtar ise gerekti inde sertifikaland'r'lmak ve di er
kullan'c'larla payla+mak için bilgisayara aktar'l'r.
Sertifikaland'r'lm'+ aç'k anahtar daha sonra ak'll'
karta da kopyalanabilir. Bu +ekilde kullan'c', ihtiyac'
oldu unda sertifikas'n' ak'll' kart'ndan di er
kullan'c'lar'n bilgisayarlar'na kopyalayabilir.

4

3.2 Kullan)c)n)n Yetki Kontrolü ve Özel
Anahtar)n)n Kullan)ma Aç)lmas)
1.
Kullan'c' ak'll' kart'n' kart okuyucusuna
yerle+tirir. Ak'll' kart kullan'c'n'n özel anahtar'n' ve
parmakizi bilgisini içermektedir.
2.
Kullan'c'dan daha önce sisteme girdi i
parolas' istenir. Bu parola yard'm'yla +ifrelenmi+
parmakizi bilgisi de+ifre edilir.
3.
Kullan'c'n'n parmakizi taramas' tekrar
yap'l'r. Elde edilen parmakizi bilgisi, ak'll' kart
üzerinde +ifresi çözülen parmakizi bilgisiyle
kar+'la+t'r'l'r.
4.
Parmakizleri tutmuyorsa kullan'c'n'n sisteme
giri+i engellenir. Parmakizleri tutuyorsa ak'll' kart
üzerinde +ifresi çözülen parmakizi bilgisinden
simetrik anahtar tekrar olu+turulup özel anahtar'n
+ifresi çözülür.
5.
Uygulama taraf'ndan bilgisayarda random
say' üretilip ak'll' karta gönderilir.
6.
Ak'll' kart içerisinde bu rastgele say' özel
anahtarla imzalan'p bilgisayara geri gönderilir.
7.
Uygulama sertifikaland'r'lm'+ aç'k anahtarla
bu bilgiyi de+ifre eder ve gönderdi i rastgele say' ile
kar+'la+t'r'r.E er ayn'ysa yetkilendirme i+lemi
tamalanm'+t'r. E er tutmuyorsa yetkilendirme
verilmez.
Bu yöntem sayesinde kart'n sahibinin gerçekten kart'n
gerçek sahibi olup olmad' ' tereddüde meydan
vermeyecek +ekilde anla+'lm'+ olur. Sadece parolay'
bilmesi ya da sadece parmak izi sahtecili i yapmas' ki
oldukça zor i+e yaramayacakt'r.Bundan sonra
yap'lacak imzalama i+lemleri (yani özel anahtar'n

4u ana kadar tasarlanan sistemlerin ço unda özel
anahtar'n korunmas' için sadece parola ya da PIN
(something you know) kullan'ld'. Geri kalan az bir
k'sm'nda ise ak'll' kartlar, jetonlar (something you
have) kullan'lmaya ba+land'.
Bu çal'+mada önerilen çözümde ise, kullan'c'ya ait
özelliklerin de (something you are) yetkilendirmede
gözönünde bulundurulmas' ve bunun ak'll' kart ve
parola ile entegre edilmesi üçlü bir güvenlik seviyesi
olu+turdu.
Zaten en yüksek güvenlik seviyesi üç faktörlü
yetkilendirmeyi birlikte kullan'r: bildi in bir +ey,
sahip oldu un bir +ey ve kendine ait bir +ey.
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SONUÇ

AAA uygulamalar'nda gerek sertifika otoritesinin
gerek de kullan'c'lar'n özel anahtarlar'n'n üretilmesi
ve saklanmas' sistemin en zay'f ve önemle çözülmesi
gereken bir problemidir.

