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İçerik



Temel 
Kavramlar



Kriptoloji
Haberleşmede veri güvenliğini sağlayan 

şifreleme cihazlarını, bu cihazlarda kullanılan 

algoritmaların tasarımını ve bu algoritmaların 

güvenilirliğini araştırır

Matematik bazlı olup elektrik ve elektronik 

mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, istatistik 

ve fizik bölümlerini ilgilendiren disiplinlerarası bir 

alandır.



Kriptografi

Kriptografi, iletilen bilginin istenmeyen şahıslar 

tarafından anlaşılmayacak bir biçime 

dönüştürülmesinde kullanılan tekniklerin 

bütünüdür.

Kriptografi gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi ve gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi ve 

inkar edememeinkar edememe gibi bilgi güvenliğinin temel 

amaçlarını sağlamaya çalışan matematiksel 

yöntemleri içermektedir.



Kriptanaliz

Kriptolojinin, kriptografik sistemlerin şifrelenmiş 

metinlerini çözebilmek için bu sistemlerin 

güvenliklerini inceleyen - zayıf yanlarını bulmaya 

çalışan dalıdır.

Anahtara sahip olmadan bir gizli yazının açık 

halini bulma bilimi olarak da nitelendirilebilir.



Temel Amaçlar

Bilgi istenmeyen kişiler 
tarafından 

anlaşılamamalıdır.

Bilginin iletilirken 
hiç 

değiştirilmemiş 
olduğu 

doğrulanmalıdır.



Temel Amaçlar

Gönderici ve alıcı 
birbirlerinin kimlikleri 

doğrulamalıdır.

Gönderici bilgiyi 
gönderdiğini inkar 

edememelidir.



Temel Amaçlar



Temel 
Kavramlar



Sınıflandırma



Klasik Kriptografik Sistemler

AtbashAtbash (M.Ö. 600-500)

•İbranice (Alef, Taw, Bet, Shin) 

• C = -P - 1 (mod 26)

ScytaleScytale (Sparta - M.Ö. 500)

•İki eşit çaplı tahta silindir

•Şifreli metin açık metindeki 

harflerin karışımıdır

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Z Y X WV U T S R Q P O N ML K J I H G F E D C B A



Klasik Kriptografik Sistemler

SezarSezar   Şifresi  Şifresi (M.Ö. 100-44)

•Harflerin alfabede K =3 konum 
sonrasındaki karşılığı ile değiştirir

•C = P+ K (mod 26)

•MERHABA  PHUKDED

•Kriptanalizi istatistiksel analizle 
kolayca yapılmaktadır

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

D E F G H I J K L MN O P Q R S T U V WX Y Z A B C



Klasik Kriptografik Sistemler
Enigma Enigma 1923 1923 (Arthur Scherbius, (Arthur Scherbius, 

1878-19291878-1929)

•Dönen silindir ile açık metnin her 
harfi yeni bir permütasyonla 
şifrelenir.

•2.Dünya Savaşında 200.000’den 
fazla sayıda Enigma makinesi 
üretilmiştir.

•Kriptanalizine Polonyalılar önderlik 
etmiştir

•Daha sonra, İngiltere’de yaklaşık 
7000 kişinin çabaları sonucu, Enigma 
ile şifrelenen metinler çözülmüştür. 

•Çözülmesi savaşın bitmesinde 
önemli rol oynamıştır



Günümüzde kriptografik sistemler

Bugün, kriptografi çok geniş 
uygulama alanlarına dahil olarak 
günlük hayatın önemli bir 
parçası olmuştur:

•sim kartlar, 

•cep telefonları, 

•uzaktan kumandalar,

•online bankacılık, 

•online alışveriş, 

•uydu alıcıları,

vs.





  

KRİPTOLOJİ

KRİPTOGRAFİ KRİPTOANALİZ

MAC / Özet Fonksiyonları 
/ Protokoller

Asimetrik Şifreleme

KRİPTOGRAFİKRİPTOGRAFİ

Simetrik Şifreleme



  

Güvenlik Hedeflerine 
Ulaşmanı Yolu: Kriptografi

 Gizlilik hedefi: Simetrik şifreleme (büyük dosyalar) ve 
Asimetrik Şifreleme (küçük mesajlar) 

 Bütünlük hedefi: Mesaj Kimlik doğrulama  (MAC) 
algoritmaları, Özet fonksiyonları 

 İnkar edilememezlik hedefi: Dijital imza ve X.509 
sertifikaları (dolayısıyla Asimetrik şifreleme, özet 
fonksiyonları ve Açık anahtarlı Altyapısı) 

 Kimlik Denetimi hedefi: Mesaj Kimlik doğrulama  
(MAC) algoritmaları, Özet fonksiyonları ve dijital imza

 Süreklilik hedefi: Mesaj Kimlik doğrulama  (MAC) 
algoritmaları, Özet fonksiyonları ve dijital imza



  

ALICE BOB

OSCAR
(Kötü Niyetli)

   Güvensiz Haberleşme
Kanalı

Güvenli Olmaya Kanal Üzerinden Haberleşme



  

ALICE BOB

OSCAR
(Kötü Niyetli)

   Güvensiz Haberleşme
Kanalı

Simetrik Şifreleme

C = E K (M) M = D K (C) 

M C C M

Şifreleme Deşifreleme

Güvenli Kanal

K K



Gizli anahtarlı sistemlerde, açık metin algoritmik 

işlemler ile gizli bir anahtar  kullanarak  şifrelenir.

Şifre çözme algoritması da bu gizli anahtarı 

kullanarak şifreli metni açık metne çevirir.

AÇIK METİN
…………….
….
……………
………….

AÇIK METİN
…………….
….……….
…………….
….

ŞİFRELEME
ALGORİTMASI

ŞİFRE ÇÖZME
ALGORİTMASI

ŞİFRELİ METİNŞİFRELİ METİN

^+%&+&%&/%
&/45+%&(++İ%

Gönderici ve alıcı 
tarafından paylaşılan 

gizli anahtar

Simetrik (Gizli) Anahtarlı 
Sistemler



Simetrik (Gizli) Anahtarlı 
Sistemler DES, AES, DES, AES, 

IDEA, KASUMI, IDEA, KASUMI, 
SAFERSAFER

A5/1 (GSM), A5/1 (GSM), 
RC4 (WEP), RC4 (WEP), 
E0(Bluetooth)E0(Bluetooth)



Blok Şifreler
 Blok şifreler, açık metni eşit uzunluktaki bloklara 

ayırıp, her bir bloğu bir fonksiyon yardımı ile tek tek 

şifreleyerek şifreli metni oluşturur.

n-bitn-bit

Açık MetinAçık Metin

BLOK
ŞİFRE

AnahtarAnahtark-bit

Şifreli MetinŞifreli Metin

n-bitn-bitn-bit

n = 64,128,256 bit

k = 64,80,128
168,192,256 bit

n-bit



Blok Şifreler - Tanım
Blok şifre sistemi matematiksel olarak şöyle 

tanımlanabilir: E: {0,1}k x {0, 1}n → {0, 1}n

    E(k, P) = Ek(P) = C.

Girdi olarak k-bitlik bir anahtar ve n-bitlik 

açık metin bloğunu alır

Çıktı olarak n-bitlik şifreli metin bloğu verir 

E fonksiyonu {0, 1}n kümesinde bir 

permütasyon tanımlar.



Blok Şifreler
Aynı anahtarı kullanarak her farklı girdi bloğu için farklı bir çıktı 

oluşturulmaktadır. 

Açık MetinAçık Metin n-bitn-bit

BLOK
ŞİFRE AnahtarAnahtark-bit

n-bitn-bitn-bit

n-bit

Şifreli MetinŞifreli Metin

PP11PP22PP33

CC11CC22CC33



Örnek Blok Şifre
E: {0,1}k x {0, 1}n → {0, 1}n

k = 2-bit  ve n = 3-bit diyelim, 

(2n)! = 8! = 40320 olası permütasyon’dan 

    sadece 2k = 22 = 4 tanesi kullanılıyor

Bu blok şifrenin dönüşümleri aşağıdaki gibi olsun : 

k=00, p0=(4,6,1,8,5,7,3,2)

k=01, p1=(5,2,7,1,8,6,4,3)

k=10, p2=(8,6,2,1,3,4,5,7)

k=11, p3=(3,8,6,2,4,7,5,1)



Örnek Blok Şifre

ŞİFRELEME     E: {0,1}2 x {0, 1}3 → {0, 1}3

k=00, p0=(4,6,1,8,5,7,3,2) Adres Açık metin Şifremetin

1 001 100

2 010 110

3 011 001

4 100 000

5 101 101

6 110 111

7 111 011

8 000 010

X=011’i şifreleyelim.

X’in adresi 3

Y=Ek(X)=Ek(3)=001



Örnek Blok Şifre

ŞİFRE ÇÖZME







=

46251783

87654321
'0p

Y=001’ i çözelim

Y’nin adresi 1.

Ek
-1(Y)=Ek

-1(1)=011=X.

Adres Şifremetin Açık metin

1 001 011

2 010 000

3 011 111

4 100 001

5 101 101

6 110 010

7 111 110

8 000 100



Blok Şifreler – 
Standartlaştırma

•Amerikan Milli Standartlar Bürosu (NBS) bilgi 
güvenliğini sağlamak için bir şifreleme algoritması 
geliştirmek amacıyla  1973’de proje başlattı.

•1974’te IBM tarafından finansal uygulamalar için 
geliştirmiş bir şifreleme ailesi (LUCIFER) duyuruldu. 

•NBS tarafından geliştirildi ve 1977’de NBS ilk 
standart Data Encryption Standard (DES)"i Federal 
Information Processing Standard (FIPS 46) olarak 
duyurdu.



DES Döngüsü



58 50 
42 34 
26 18 
10 02 
…

40 08 
48 16 
56 24 
64 32 
…



DES Güvenliği

 DES gizli anahtarı 56-bit 

 1998 yılında Electronic Frontier Foundation (EFF), 
250,000 Dolar maliyet ile tüm DES gizli anahtarlarını 
deneme yolu ile şifrelenmiş bir metni deşifre ederek 
kullanılan gizli anahtarı elde etmiştir. 

 2006 yılında yapılan COPACOBANA (Paralel çalışan 120 
FPGA) ile bu işlemi ortalamada dokuz günde yapmak 
mümkün oldu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/EFF_DES_cracker
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard#Secu

rity_and_cryptanalysis



Bilgi Şifreleme 
Standardı(3DES)

Açık MetinAçık Metin

Şifreli MetinŞifreli Metin

DES

DES

DES

Anahtar 1Anahtar 1

Anahtar 2Anahtar 2

Anahtar 3Anahtar 3

Şifreleme

Şifreleme

Şifre çözme

3DES anahtar uzunluğu 56*2=112-bit veya 56*3=168-bit



NIST 1997’de yarışma açar

Rijndael Algoritması (Joan Daemen, Vincent 

Rijmen), 2001 yılında 5 finalist algoritma arasından 

DES’in yerine standart olarak atanmıştır. 

DES'in zayıf yönlerinden hareketle bilinen tüm 

ataklara karşı önlemler alınmış, kolayca 

anlaşılabilir yapıda olup birçok ortamda 

çalışabilecek düzeydedir.

Gelişmiş Şifreleme StandardıGelişmiş Şifreleme Standardı
AES (Advanced Encryption Standard )

Blok Şifreler – 
Standartlaştırma



AES (Advanced Encryption Standard )

 Üç tane AES blok şifre sistemi:  AES-128, AES-192 and AES-

256.

 Her bir  AES blok şifre sistemi  128-bit blok uzunluğu ve 128, 

192 ve 256 bit anahtar uzunluklarına sahiptir. 

 DES şifre sisteminin tersine,  AES sistemleri kriptografi 

akademik topluluk tarafından  incelendi. 

 AES-128 blok şifre sistemi Cryptool animasyonunu inceleyelim.



Blok Şifreler – Çalışma 
Modları

Açık metinde aynı 
olan bloklar aynı 
anahtar kullanılarak 
şifrelendiğinde aynı 
şifreli metni verir.

İstatistiksel olarak 
açık metin hakkında 
bilgi veren bu durumu 
ortadan kaldırmak için 
çeşitli çalışma modları 
önerilmiştir.

Orjinal resimOrjinal resim Elektronik Kod ModuElektronik Kod Modu



Blok Şifreler – Çalışma 
Modları

KapalKapalıı Metin Zincirleme Mod Metin Zincirleme Moduu
CBC (Cipher-Block Chaining )

ŞİFRELEME ŞİFRE ÇÖZME



Blok Şifreler – Çalışma 
Modları

Karşılık Karşılık ModModuu
CTR (Counter)



Blok Şifreler – Çalışma 
Modları

Orjinal resimOrjinal resim ECB moduECB modu CTR moduCTR modu



Akan Şifreler

 Akan Şifreler işlevini açık metnin her bir karakterini 

zamanla değişen bir fonksiyona sokarak  yerine getirir .

Girdi olarak alınan bir anahtar (K) ve başlangıç vektörü 

(IV) ile üreteç mümkün olduğu kadar uzun periyotlu ve 

rastgele gözüken anahtar dizilerini (z1,z2,z3…) üretir ve elde 

ettiği anahtarı açık metinle şifreleme fonksiyonuna (h) 

sokarak şifreli metni elde eder.

AKAN 
ŞİFREAnahtar KAnahtar K

Başlangıç Vektörü IVBaşlangıç Vektörü IV Anahtar dizisiAnahtar dizisi
zz11,z,z22,z,z33……

Açık MetinAçık Metin
mm11,m,m22,m,m33…… Şifreli MetinŞifreli Metin

cc11,c,c22,c,c33……



Akan Şifreler – Çeşitleri
Kullan-At  Kullan-At  (One Time Pad)(One Time Pad)

1917’de Gilbert Vernam ve Major Joseph Mauborgne tarafından 
bulunmuştur.

1948’de Shannon, eğer anahtar rastlantısal ve bir kereliğine kullanılırsa 
bu şifrenin kırılamadığını kanıtladı

Açık metin, sahip olduğu uzunluğa eşit ve rastgele oluşturulan bir anahtar 
ile şifreli metine dönüştürülür.

Mükemmel gizlilik sağlar ama anahtar uzunluğu açık metin ile aynı 
uzunlukta olduğundan pratik değildir.



Örnek Kullan-At Şifreleme
ŞİFRELEMEŞİFRELEME

Anahtar K = 010011010001 (rastgele ve tek kullanımlık)

Açık metin      P = 101010111010

Şifreli metin C = 111001101011

ŞİFRE ÇÖZMEŞİFRE ÇÖZME

Şifreli metin       C = 111001101011

Anahtar K = 010011010001

Açık metin P = 101010111010

(212 olası anahtar)

+

+

+ 0 1

1

1

1

0

0

0



Akan Şifreler – Çeşitleri

A5/1 (GSM)A5/1 (GSM)

A5/1 hava kanalı üzerinden ses şifrelemesinde kullanılan bir şifreleme A5/1 hava kanalı üzerinden ses şifrelemesinde kullanılan bir şifreleme 
algoritmasıdıralgoritmasıdır



Akan Şifreler – Çeşitleri
E0 (    E0 (        )    )



Akan Şifrelerin Gelişimi

•Son 5 yıl içerisinde büyük bir gelişim gösterdi

•Donanım için uygun ve hızlı algoritmalar mevcut

•Standart ve açık çözümler konusunda eksikler var

•ECRYPT’in 2004’te açtığı yarışma eStream:  
34 aday algoritma’dan Eylül 2008 itibariyle 7 tanesi 

kullanılabilir olarak seçildi ancak bunların standart olmaları 
için henüz erken olduğu belirtilmektedir.



  

Mesaj Kimlik Doğrulama 
Kodu (MAC)

Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu  (Message 
Authentication Code (MAC) )  
algoritması, bir gizli anahtar kullanır ve 
verilen mesaj için küçük bir veri oluşturur. 
Bu veri, mesajın sonuna eklenir. 

Varsayım: A ve B kullanıcıları ortak ve gizli 
anahtar KAB  üzerinde anlaşsınlar. 

MACM = F(KAB,M)
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Mesaj Kimlik Doğrulama 
Kodu (MAC)
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Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu (MAC)

 Mesaj Kimlik Doğrulama Kodu 
sayesinde mesajı alan, mesajın 
değiştirilmediğine ikna olur.

 Mesajı alan, mesajın beklenen kişiden 
geldiğine de ikna olur (yerine geçme / 
taklit etme saldırısına önlem)
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Mesaj Kimlik Doğrulama 
Kodu (MAC)

  Blok Şifre Sistemleri kullanılarak MAC 
algoritmaları oluşturulmaktadır. 

  MAC algoritmasının tersi yoktur. 

  Bir çeşit girdi mesajına ve ayrıca gizli 
anahtara özgü  özeti çıktı olarak verir. 

  Alternatifi, kriptografik özet 
fonksiyonlarıdır.
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Tek yollu Özet Fonksiyonu

Özet Fonksiyonu Hash function değişken 
uzunlukta bir mesajı girdi olarak alıp, çıktı 
olarak sabit uzunlukta  H(M) (parmak izi, özet) 
yi üretir.

MAC algoritmaları gibi gizli bir anahtar 
girdilerden biri olmaz

Mesajın parmak izi, mesaj ile birlikte kimlik 
(mesajın kaynağını) doğrulama  için gönderilir



Özet Fonksiyonlar
MAVİ KIRMIZI BEYAZ

??
MAVİ KIRMIZI BEYAZ



Özet Fonksiyonlar
h:  {0,1}*  {0,1}n 

h fonksiyonu, herhangi bir uzunluktaki açık 
metni alıp sabit uzunlukta bir çıktı verir.
Büyük bir tanım kümesinden sabit görüntü 
kümesine çoktan-bire eşlemedir.

h: Açık Metin  Özet
Bu nedenle aynı özete sahip metinler 
bulunabilir.

Temel Özellikleri:
Sıkıştırma

Hesaplama kolaylığı



Özet Fonksiyonlar - Güvenlik 
KriterleriBir açık metnin özet fonksiyon değeri o metnin 
parmak izi veya DNA’sı gibi olmalıdır. 
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Tek yollu Özet Fonksiyonu

Mesaj özeti  H(M) Simetrik Şifre algoritmasının 
paylaşılan gizli anahtarı K

Mesajın kaynağını, kimliği doğrulanır
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Tek yollu Özet Fonksiyonu

Digital İmza Anahtar paylaşımı 
yok!

Özet fonksiyonları ile Açık Anahtarlı Şifrelemenin 
birlikte kullanımı Sonuç: Mesajın kaynağını 
doğruma
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Tek yollu Özet Fonksiyonu

Avantaj: Mesaj kimlik doğrulama için  
şifrelemeye ihtiyaç yok. Fakat  taraflar 
SAB üzerinde anlaşmalı

Paylaşılan gizli değer SAB

MDM = H(SAB||M)

MDM||M
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Basit bir Özet Fonksiyonu

Girdi: n-bit blok dizisi 

Çıktı: Bir tane n-bit blok 

Temel İşlem: Her blok için bit-bit XOR

Çıktı n-bit bloğun i pozisyondaki bit 
değeri: 

C i=b i1 b⊕ i2⊕⋯ b⊕ im
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Basit bir Özet Fonksiyonu

Not: Kriptografik özellikler açısında oldukça 
zayıf bir özet fonksiyonu. Sadece bir örnek. 
İlk temel önlem her bir bloğu belli miktarlarda 
dairesel kaydırmak.

C i=b i1 b⊕ i2⊕⋯ b⊕ im



SHA (Secure Hash 
Algorithm)

• 1993’te  Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) tasarladı 
 ve  Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü (NIST) 
yayımlandı (SHA-0)

SHA-3
(2012)

• 1995’te  SHA-0 SHA-1 olarak yeniden tasarlandı

•SHA-224
•SHA-256
•SHA-384
•SHA-512
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SHA-1 Özet Fonksiyonu
SHA-1 birçok güvenlik uygulama ve 
protokollerinde yaygın olarak kullanılmaktadır:  

Güvenli olduğu düşünülüyordu fakat 2005 SHA-1 
de bir güvenlik açığı bulundu. SHA-1 yapısında 
matematiksel bir zayıflık olma ihtimaline karşılık 
daha güvenli bir özet fonksiyonu arayışına 
girilmeye başlandı. 

Her ne kadar  SHA-2 özet fonksiyonları için bir 
saldırı rapor edilmediyse de, SHA-2 fonksiyonları 
SHA-1 e algoritmik olarak benzemektedir. 
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SHA-3 

SHA-3 Seçimi: 

Yeni özet fonksiyon standardı, SHA-3,  seçmek için 
düzenlenen açık yarışmanın (2008-2012 aralığı) ilk turu 
için 51 aday özet fonksiyonu vardı.

Yarışmanın 3. turunda NIST kriptografi ile uğraşan 
kitleden önemli geribildirim ve kendi 
değerlendirmelerine dayanarak  5 tane  SHA-3 
finalistini seçti:  -

           BLAKE, Grøstl, JH, Keccak, ve  Skein
Detaylar: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/NIST_hash_function_competition

 http://csrc.nist.gov/groups/ST/hash/sha-3/index.html

2012 sonu itibariyle kazananın seçilmesi bekleniyor.  SHA-3 
detayları, FIPS 180-3 standardında yer alacak. 

http://en.wikipedia.org/wiki/NIST_hash_function_competition
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HMAC
HMAC, bir çeşit MAC fonksiyonudur ve kriptografik bir 
özet fonksiyonu (gizli anahtar kullanmaz) kullanılarak 
tasarlanır. 

Yazılımda hızlı çalışır 

Gizli anahtar kullanımı gereklidir. 

Tasarım ilkeleri  RFC 2104  de listelenmiştir. 

Ipsec te kullanılır
 Aynı anda hem bütünlük hem de kimlik doğrulama için 
kullanılır
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HMAC http://en.wikipedia.org/wiki/HMAC

  H(·)  kriptografik özet fonksiyonu

  K: gizli anahtar ve sağ tarafı özet fonksiyonun kullandığı blok 
uzunluğuna göre sıfır ile doldurulur. 

 m: kimliği (kaynağı) doğrulanacak bir mesaj

    ∥ : uçuca ekleme    and   :   XOR işlemi⊕

  opad dıştaki özet fonksiyonda, arka sıra 0x5c  tekrarı ile oluşan 
sabit değer (0x5c5c5c…5c5c,  hexadecimal)

  ipad içteki özet fonksiyonda, arka sıra 0x36 tekrarı ile oluşan 
sabit değer (0x363636…3636,  hexadecimal )

HMAC(K,m) matematiksel  tanımı:

    HMAC(K,m) = H((K  opad)  H((K  ipad)  m))⊕ ∥ ⊕ ∥  
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HMAC http://tools.ietf.org/html/rfc2104

 B: byte cinsinden blok uzunluğu (Genelde B=64)
L : özet fonksiyon çıktısının byte cinsiden uzunluğu  (MD5 için  L=16 

for MD5, SHA-1 için L=20) 

 K: uzunluğu en fazla B olabilir. 

  ipad =  B kere 0x36 tekrarlanması  /  opad = B kere 0x5C tekrarlanması

 Basamaklar: 
− (1) K nın sonunda B byte oluncaya kadar sıfır eklenmesi  (Örneğin,
 K 20 byte ise ve B=64 ise K nın sonuna 44 tane  sıfır byte 0x00 

eklenecek)
− (2) Basamak (1) deki byte dizisi,  ipad ile XOR işlemine tabi tutulur.
− (3) Basamak (2) de oluşan dizinin sonuna  mesaj m eklenir
− (4) Basamak (3) de oluşan veriye, özet fonksiyon H uygulanır. 
− (5) Basamak (1) deki byte dizisi,  opad ile XOR işlemine tabi tutulur.
− (6)  Basamak (5) deki özet değerinin sonuna, Basamak (4) teki 

değer eklenir.
− (7)  Basamak (6) de oluşan veriye, özet fonksiyon H uygulanır. 

    HMAC(K,m) = H((K  opad)  H((K  ipad)  ⊕ ∥ ⊕ ∥
m)) 



Asimetrik Kriptografi (Açık Anahtar 
Kriptografisi)

1976 yılında Diffie ve Hellman
Gizliliğin yanı sıra, kimlik doğrulama ve 
inkar edememe
Simetrik Kriptografi’deki anahtar 
dağıtımı sorununa çözüm
Gizli ve açık, iki çeşit anahtar mevcut
Açık anahtarlar herkes tarafından bilinir.
Gizli anahtarlar kişiye özeldir.



Diffie-Hellman Anahtar 
Değişimi



Diffie-Hellman Anahtar Değişimi

•Gizli anahtarlı sistemlerde 
şifreleme ve şifre çözme için ortak 
bir anahtar gerekmektedir. 

•Diffie-Hellman anahtar değişimi bu 
anahtarı oluşturmak için 
kullanılmaktadır

•Sonlu cisimler üzerinde veya eliptik 
eğri aritmetiğinde bu anahtar 
değişiminin uygulaması  
yapılabilmektedir.



Ayrık Logaritma Problemi

Zp *= {1, 2, …,p-1}

Zp*’de g ve y verilmiş ve gx = y (mod p) 
ise  x kaçtır?

 x = loggy bulunması zor bir problemdir.

Örnek: Z17’de g=3 ve y=11 , 
3x = 11 (mod 17) => x = ?

317mod3

117mod3

617mod3

217mod3

1217mod3

417mod3

717mod3

817mod3

1417mod3

1617mod3

1117mod3

1517mod3

517mod3

1317mod3

1017mod3

917mod3

317mod3

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=





Asimetrik Kriptografi

AÇIK METİN
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Şifreleme / Deşifreleme 
(Encryption/Decryption) – mesaj alıcının açık 
anahtarı ile şifrelenir 

Dijital İmza (Digital signature) – gönderici, 
mesajını (genelde mesaj özetini) kapalı 
anahtarı ile şifreler 

Anahtar Değişimi (Key Exchange) – Simetrik 
şifreleme algoritmasının gizli anahtarını, ik 
taraf paylaşır. Basitçe, taraflardan biri bu 
anahtarı belirler ve alıcının açık anahtarı ile 
şifreler ve alıcıya iletir. 

Açık Anahtar Şifreleme 
Uygulamaları



  

Açık Anahtarlı Şifreleme için 
Gereksinimler

Kullanıcı B  kolayca, açık anahtarlı şifreleme için anahtar ikilisini 
yaratabilir: açık anahtar (public key) PUb ; gizli anahtar (private 
key) PRb

Kullanıcı A da benzer şekilde açık anahtar ikilisini yaratır: (public 
key) PUa ; gizli anahtar (private key) Pra

Kullanıcı A, izleyen mesaj M için açık anahtar şifrelemeyi,  
Kullanıcı B nin açık anahtarı ile yapar: C = E PUb (M) ve C yi 
Kullanıcı B ye gönderir. 

Kullanıcı B ise  gizli anahtarını ve deşifreleme algoritmasını 
kullanarak C den, Kullanıcı A, anın gönderdiği M mesajını (veya 
dosyasını) elde eder:    DPrb(C) = DPRb[E Pub(M)] = M



  

Açık Anahtarlı Şifreleme Gereksinimleri
C = E PUb (M) 

Kötü niyetli veya erişim yetkisi olmayan için:
 açık anahtar PUb  dan gizli anahtar PRb elde 

etmesi hesaplama açısından mümkün 
olmamalı.

 açık anahtar PUb   ve kapalı metin C yi 
kullanarak  orjinal metin  M  elde etmek 
hesaplama açısından mümkün olmamalı.

 Açık anahtar ve gizli anahtar arasında 
matematiksel bir bağ mevcuttur. Birisi 
şifreleme için kullanılır ise bir diğeri 
deşifreleme için kullanır:  

      M = DPRb[EPUb(M)]= DPUb[EPRb(M)]



RSA Algoritması

1977 - Ron Rivest, Adi Shamir ve 
Leonard Adleman

Çarpanlara ayırmanın zorluğunu 
temel alır

Şifreleme ve elektronik imza 
uygulamalarında kullanılmaktadır. 



RSA Algoritması
Çarpanlara ayırma problemi nedir ?

Verilen N sayısını bölen asal sayıları bulmak

187’in asal çarpanları nelerdir? 

125242242467304226980818040029626771449089399
9696163333810499416229537186732403225293282070
2035478088806772257620720696601299194344613764
0922660671107037754599453565985942582513009492
9079821734466752164546345927610001917102516385
9012394863073232630792295249446485750541517740
2322499891218582307842351942219477? 



RSA’da Anahtar Oluşturma

Ayşe iki asal sayı p ve q’yu seçer. 
Örnek p=17 ve q=11

 N = p x q’yu elde eder. 
N = 17 x 11 = 187

φ(N)= (q-1)x(p-1)’i hesaplar. 
φ(N)= 16 * 10 = 160

1 < e < φ(N)  ve obeb(e, φ(N))=1           
            olan bir e seçer.  

e = 7 diyelim; 
1< e=7 < 160 ve obeb(7,160)=1

N =187p = 17 q =11 e = 7

 



N =187p = 17 q =11 e = 7

RSA’da Anahtar Oluşturma

1 < d < φ(N) ve  e x d = 1 (mod φ(N)) 
olan d’yi bulur

7 x d = 1 (mod 160) => d = 23

Böylece Ayşe gizli p, q ve d 
anahtarlarını, açık N ve e anahtarlarını 
oluşturmuş olur.

d = 23GizliGizli  AnahtarlarAnahtarlar:: Açık Anahtarlar: Açık Anahtarlar: 



RSA – Şifreleme

BARIŞBARIŞ

AYŞEAYŞE

Gizli: p=17,q=11,d=23

Açık: N=187 ,e=7   

MerhabMerhab
aa

• m =Merhaba (mm = 88)

• C = me (mod N)

•  C = 887 = 11 (mod 187) 

&Şğ4%3?
4’ ?

(C =11)



RSA – Şifre Çözme

BARIŞBARIŞ AYŞEAYŞE

Barış:
Merhaba

&Şğ4%3?
4’

(C =11)

Anahtarlar

Açık: N=187 ,e=7

Gizli: p=17,q=11,d=23

• C = 11

• m = Cd (mod N)

->m = 1123 = 88 (mod 187) 

->m = Merhaba



  

RSA Güvenilirliği
 Deneme-yanılma saldırısını (Brute force attack): tüm olası anahtarları 

deneyerek bulmaya– dayanıklık için büyük  e and d seçilebilir

 Bununla beraber ne kadar büyük anahtar kullanılır ise açık şifreleme 
algoritması o kadar yavaşlayacak

 Büyük n tam sayısı için büyük iki asal sayı çarpanını (Standartların 
tavsiyede ettiği şekilde, saldırılara kuvvetli asalların seçildiğini 
varsayarsak)  bulmak adına çarpanlarına ayırma metodu zor bir 
problemdir. 

 1994 yılında 428 bit RSA n çarpanlarına ayrıldı. Ödül: $100

 2010 yılı başlarında 768 bit uzunluğunda n tam sayısı (232 ondalık 
basamaklı),  “Number Field Sieve”  algoritması  ile çarpanlarına 
ayrılmıştır  (http://eprint.iacr.org/2010/006.pdf). 

 RSA anahtarının uzunluğu genelde 1024–2048 bit. Bazı uzmanlar, 
1024-bit anahtarların yakın zamanda kırılabileceğini düşünüyorlar. 

 Standartlar, n tam sayısının en az 2048 bit olmasını tavsiye ediyor. 

http://eprint.iacr.org/2010/006.pdf


Elektronik İmza
Gönderilmek istenen belgeye eklenen kimlik doğrulama 
amacıyla kullanılan elektronik veriye elektronik imza adı 
verilir.
E-imza sanal ortamda ıslak imzanın yerine geçmekte ve 
kullanıcı kimliğini içermektedir.
E-imza bireylerin kimlik bilgilerinden oluşturulmakta olup 
herkesin e-imzası birbirinden farklıdır.

Kullanıcı tarafından gönderilen mesajın kesinlikle o kişi 
tarafından yollandığı, gönderilen mesajın iletim esnasında 
değiştirilmediği, göndericinin gönderdiği mesajı inkar 
edememesi e-imza ile sağlanır. 



Elektronik İmza



Elektronik İmza Algoritmaları

RSA

Digital Signature Algorithm (DSA)

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)



RSA ile İmzalama

BARIŞBARIŞAYŞEAYŞESevgili Barış,
……………………
…..…… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………

Ayşe

H 

H(m)m

Özet:
e10f1ss8f
b3

Açık: N=187 ,e=7

Gizli: p=17,q=11,d=23

H(m)d (mod N) = s

Elektronik 
İmza

AYŞE



Sevgili Barış,
……………………
…..…… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………

Ayşe

Elektronik 
İmza

AYŞE

Deneme – Test 
…....
………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………

Ayşe

RSA – İmza doğrulama

BARIŞBARIŞAYŞEAYŞE

Kötü AdamKötü Adam

????



Benimle bir 
daha asla…....
………………… 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………

Ayşe

RSA – İmza doğrulama

BARIŞBARIŞ
Elektronik 

İmza

AYŞE

Ayşe’nin Açık Anahtarları:   N=187 ,e=7

H H(m)

se (mod N) = H(m)

m

s

: )



Çarpanlara Ayırma Yöntemleri 

– Quadratic Sieve (QS), 

– Number Field Sieve (NFS), 

– Elliptic Curve Factorization 

O (exp (√ log n loglog n))

O ( exp ((64 /9log n )1/3 (loglog n )2/3 ))

O (exp (√ log n loglog n))





Number Field Sieve

 Quadratic Sieve yönteminin cebirsel sayı 
cisimleri üzerinde işlenme biçimi 
– Polinom ve factor bazı seçimi
– İlişkili verilerin toplanması
– Matris oluşturma aşaması
– Diğer işlemler(karekök, gcd, ...)

 1024 bitlik RSA sayısı 2.2 GHz AMD 64 
işlemcili, 2GB bellekli yaklaşık 12 milyon 
bilgisayar kullanılarak 1 sene de

O(exp ((c+O (1 ))( log n)1/3 ( loglog n)2/3) )



Örnek

 RSA-512(=RSA-155) 
– NFS yöntemi ile çarpanlarına ayırmak için yaklaşık 

2,6 x 106 büyüklüğünde bir faktör bazı oluşturmak 
gerekmektedir.

– Ayrıca
• 6,7 x 106 tane satır
• 2,6 x 106 tane sütun
• 4,2 x 108 ağırlıklı dan oluşan matrisini çözmek 

gerekmektedir.

– Bu sistemi toplamda yukarıda bahsedilen olanakları 
ile çözmek Sieving için 73 gün

– Matris çözümü ve diğer işlemler için yaklaşık 30 gün, 
toplamda 103 gün sürecektir.



RSA Parametre Güvenlik 
Değerleri

Güvenlik Seviyesi 
(=secstr)

RSA(=nlen)

80 1024

128 3072

192 7680

256 15360



e: açık anahtarı
o d (gizli anahtar)’den önce üretilmelidir
o 216 − 1 < e < 2nlen−2*secstr (1024 için 216 − 

1 < e < 2864)

n: açık anahtarı
o önceden üretilen açık anahtalar ile yeni 

üretilen açık anahtarın ortak böleni 1 olmalı



p ve q asal sayılarının sağlaması 
gereken özellikler
o gcd(p − 1, e) = 1
o gcd(q − 1, e) = 1
o 2secstr+20 ≤ (p±1 veya q±1 in herhangi bir çarpanı) 

≤2secstr + 40

o 2nlen/2−1 _≤ p, q _≤ 2nlen/2 − 1
o p − q > 2nlen/2−secstr+20; (nlen=1024 için 

nlen/2−secstr+20 = 412)



d: gizli anahtarın sağlaması gereken 
özellikler
o d = e−1 mod lcm(p − 1, q − 1)
o d > 2nlen/2 değilse yeni e, p, q seçilir.



DSA (Digital Signature Algortithm)

Sayısal İmza Algoritması

1991, NIST (National Institute of Standards and 

Technology) 

1993 FIPS 186 (Federal Information Processing 

Standard)

El-Gamal şifreleme sisteminin bir türevi

Ayrık logaritma problemine dayanır.



Ayrık Logaritma Problemi

Zp *= {1, 2, …,p-1}

Zp*’de g ve y verilmiş ve gx = y (mod p) 
ise  x kaçtır?

 x = loggy bulunması zor bir problemdir.

Örnek: Z17’de g=3 ve y=11 , 
3x = 11 (mod 17) => x = ?
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DSA’da Anahtar Oluşturma
Ayşe q |(p-1) olacak şekilde iki asal sayı p ve q’yu seçer. 

Örnek p=23 ve q=11

 (Zp-{0})’ın q elemanlı alt grubunun üreteci g’yi hesaplar.

g = 2 [211=1(mod23)]

1 < x < (q-1) olan x seçer. 

x = 7 diyelim. ( 1 < x = 7 < 10)

 y = gx (mod p)’yi hesaplar

y = 27 mod 23 = 13

g =2p = 23 q =11 x = 7GizliGizli  AnahtarAnahtar::Açık Anahtarlar: Açık Anahtarlar: y =13



DSA - İmzalama
Ayşe,
•1<k<q-1 olan bir k seçer ve k-1 mod q’yu bulur.
• rr = (gk mod p) mod q hesaplar.
• ss= k-1 ( H(m) + xr ) mod q’yu elde eder.
•(rr, s s) çifti imzası olur.

Açık: p ,q, g, y Gizli: x

H(m)

m

x (rr,,ss)



DSA - İmza doğrulama
Barış,
•Ayşe’nin açık anahtarlarını alır 
• rr ve ss‘yi kontrol eder.(1<r,s<q-1)
•H(m) ve w= ss-1 mod q’yu bulur
•u1=H(m)*w mod q
•u2=r*w mod q
Son olarak;
•v= (gu1yu2 mod p) mod q
• rr = v ise imza doğrulanır.

m

(rr,,ss)

H(m)



DSA Parametre Değerleri

p q

1024 160

2048 224

2048 256

3072 256



ECDSA (Elliptic Curve DSA)
1985 – Victor Miller ve Neal Koblitz

Eliptik eğrilerdeki ayrık logaritma 
problemine dayanır.

DSA’da kullanılan çarpımsal [ Zp–
{0} ] grubunun yerine toplamsal 
eliptik eğri grubu E(Fp) kullanılır.
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Eliptik Eğri Kriptografi

Eliptik Eğri Kriptografi (Elliptic Curve Cryptography (ECC)) 
tabanlı şifreleme algoritmaları, RSA yerine tercih edilmeye 
başlandı. 

 Dr. Scott Vanstone (Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
Profesörü ve Certicom şirketi kurucularından), ECC için açık 
anahtarlı kriptografinin gelecek nesli (özellikle kablosuz 
iletişim) olarak bahsediyor. Certicom firmasının ECC üzerine 
algoritmalar konusunda birçok patenti mevcuttur. 

Kaynak: 
http://www.compseconline.com/hottopics/hottopic20_8/Next.
pdf

http://www.certicom.com/index.php/about/9-board-of-directors/94--founder-a-evp-strategic-technology


11/06/12  103

Eliptik Eğri Kriptografi
-Kullanım Yararları-

Eliptik Eğri Kriptografi tabanlı şifreleme algoritmaları, DSA ve RSA 
parametrelerine nazaran daha küçük parametreler kullanırlar ve 
eşdeğer güvenlik seviyesini sağlarlar (Bakınız: “On the Security of 
1024-bit RSA and 160-bit Elliptic Curve Cryptography”:

http://lacal.epfl.ch/files/content/sites/lacal/files/papers/ecdl2.pdf 

Eğer izleyen kaynaklardan bir veya birkaçı sınırlı ise Eliptik Eğri 
Kriptografi kullanın faydası olacaktır: 

• İşlemci Gücü 

• Veri depolama alanı 

• Band genişliği 

• Güç Tüketimi 

Eliptik Eğri Kriptografi  is özellikle sınırlı çevre birimlerine sahip akıllı 
kart, mobil cihazlar, el bilgisayarları ve diğer benzeri sistemler için 
tercih edilebilir.

http://lacal.epfl.ch/files/content/sites/lacal/files/papers/ecdl2.pdf
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Eliptik Eğri Kriptografi

Standartlar: ANS X9F1 | CRYPTREC | IEEE P1363 | 

NESSIE | NSA Suite B

 Netscape Security Services (NSS), yazılım kütüphanesi 

kümesi olup, birçok platform bağımsız istemci-server 

uygulamalarını desteklemektedir. NSS içinde desteği 

bulunanlar:  SSL v2 and v3, TLS, PKCS #5, PKCS #7, PKCS 

#11, PKCS #12, S/MIME, X.509 v3 sertifikaları ve diğer 

güvenlik ile ilgili standartlar. 
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Eliptik Eğri Kriptografi

Open SSL and  NSS (sürüm 3.8) Eliptik Eğri Kriptografi 
algoritmalarını desteklemektedir. 

Mozilla web tarayıcı  Eliptik Eğri Kriptografi algoritmalarını  

SSL sayesinde desteklemektedir. 

E-posta imzalama/doğrulama için  ECDSA kullanılabilir 

(Digital Signature Algorithm (DSA), Eliptik Eğri Kriptografi 

sürümü )



Eliptik Eğriler
p>3  bir asal sayı olmak üzere 
FFpp’de bir eliptik eğri E(E(FFpp)) söyle tanımlanır:

a,b є FFpp = {0, 1, 2, …,p-1} ve  4a3+27b2≠0 (mod 
p)

yy22=x=x33+ax+b+ax+b  

x,y є Fp = {0, 1, 2, …,p-1} olan tüm (x,y) çözümleri 
ve  ∞∞ = (0,1, 0)

}{}:),{()( 32 ∞∪∈= b+ax+x=yxFFyxFE ppp



Eliptik Eğriler - Örnek
F23 ‘te tanımlı yy22=x=x33+x+1+x+1 bir eliptik eğridir 

E(F23)
 (4+27=8 mod 23)

E(F23)’e ait (x,y) noktaları:

(0, 1) (0, 
22) (1, 7) (1, 

16)
(3, 
10)

(3, 
13) (4, 0) (5, 4) (5, 

19)

(6, 4) (6, 
19)

(7, 
11)

(7, 
12) (9, 7) (9, 

16)
(11, 
3)

(11, 
20)

(12, 
4)

(12, 
19)

(13, 
7)

(13, 
16)

(17, 
3)

(17, 
20)

(18, 
3)

(18, 
20)

(19, 
5)

(19, 
18)



Eliptik Eğriler
E(Fp)’ye ait tüm bu noktalar toplamsal grup 
oluşturur.
Bu grubun aritmetiğinde iki temel işlem 
tanımlanır:

Toplama :Toplama :PP ≠  ≠ QQ =>  => PP +  + Q = RQ = R İki kat alma İki kat alma 
:2P = R:2P = R
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y1=0 → P= -P → 2P 
= 0



Eliptik Eğriler – Örnek Toplama

E(F23)

P = (3, 10) ve Q = (9, 7) olsun. P + Q = (x3, y3): 

λ =
−
−

=
−

=
−

= − = ∈−7 10

9 3

3

6

1

2
2 111

23
  

Z .

132 +x+x=y



Eliptik Eğriler – Örnek İki kat alma

E(F23)

P = (3,10) olsun. 2P = P + P = (x3, y3): 

132 +x+x=y

λ =
+

= = = = ∈−3 3 1

20
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20

1

4
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2
1

23
( )
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Z



Eliptik Eğrilerde Ayrık Logaritma 
Problemi
Eliptik eğri üzerindeki Ayrık 
Logaritma Problemi, eğri üzerindeki bir 
 P noktasının k  ile çarpımına denk 
olan kP=Q noktası verildiği zaman  
sayısının k bulunmasıdır.

Çarpma işlemi toplama ve iki katı 
alma işlemleri kullanılarak uygulanır. 



Eliptik Eğrilerde Ayrık Logaritma 
Problemi



ECDSA’da Anahtar Oluşturma

Ayşe Fp de tanımlı bir eliptik eğri E’yi seçer. 

E(Fp)’nin n elemanlı alt grubunun üreteci olan 

P bulur.

1 < d < (n-1) olan d seçer. 

 Q = dP’yi hesaplar

P, E, dGizliGizli  AnahtarAnahtar::Açık Anahtarlar: Açık Anahtarlar: n, Q



ECDSA - İmzalama
Ayşe,
•1<k<n-1 olan bir k seçer ve k-1 mod n’i bulur.
•kP = (x1,x2) ve rr = x1 mod n hesaplar.
• ss= k-1 ( H(m) + dr ) mod n’i elde eder.
•(rr, s s) çifti imzası olur.

Açık: E ,P, n, Q Gizli: d

H(m)

m

d (rr,,ss)



ECDSA - İmza doğrulama
Barış,
•Ayşe’nin açık anahtarlarını alır 
• rr ve ss‘yi kontrol eder.(1<r,s<n-1)
•H(m) ve w= ss-1 mod n’yu bulur
•u1=H(m)*w mod n
•u2=r*w mod n
Son olarak;
•v= u1P+u2Q mod n’i hesaplar.
• rr = v ise imza doğrulanır.

m

(rr,,ss)

H(m)



DSA - ECDSA

Grup F*
p E(Fp)

Grup 
elemanları

Tam sayılar {1,2,
….,p-1}

Eğrideki noktalar ve 
∞

Grup İşlemi Mod p’de çarpma Noktaları toplama  ve 
 iki kat alma

Gösterimler Elemanlar: g, h

Çarpma: g . h
Bir elemanın tersi:  g-

1

Bölme: g/h
Üs alma: gx 

Elemanlar: P, Q
Toplama: P + Q
Bir elemanın tersi:  -P
Çıkarma: P+(-Q)
Kat alma: kP

Ayrık 
Logaritma 
Problemi

g є Zp ve h = gx mod 
p ise 
x kaçtır? 

P є E(Fp) ve Q= kP ise
k kaçtır?



Asimetrik Sistemlerin 
Karşılaştırılması

Şifreleme İmzalama Anahtar 
Paylaşımı

RSA Evet Evet Evet

Diffie-Hellman Hayır Hayır Evet

DSA Hayır Evet Hayır

Eliptik Eğriler Evet Evet Evet
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Açık Anahtarlı Şifreleme ile Simetrik Şifreleme 
Anahtarı Paylaşımı

 Simetrik Şifreleme için, gizli anahtar (secret key) mutlaka haberleşecek iki kişi 
arasında güvenli bir şekilde paylaşılmalıdır (örneğin Ayşe and Bülent arasında).

 Bir yaklaşım “Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritmasını” kullanmak. Yaygın 
kullanılıyor fakat basit halinde kullanımı kimlik doğrulama olmadığı için 
kullanılmalıdır. 

 Diğer bir güçlü yaklaşım açık anahtar sertifikaları (alıcının açık anahtarı edinmenin 
yolu) kullanmaktır: 

− Bülent, Ayşe ile güvenli haberleşmede bulunmak ister. Bunun için Bülent izleyen 
yolları takip eder: 
1) Mesaj M yi hazırlar

 2) Bu mesajı belirlediği gizli anahtar K (belki bir kere kullanmak üzere) ile 
simetrik bir şifreleme sistemi ile şifreler (AES-192 gibi):  EK(M)=C  

3) Ek olarak gizli anahtar K yı, Ayşe'nin açık anahtarı PUa ile bir açık 

anahtar şifreleme algoritması ile şifreler: EPUa(K)=K' 
           4) Bülent  K' ve C yi  Ayşe'ye gönderir. 

− Ayşe  DPRa[K']= DPRa[EPUa(K)]=K elde eder ve ayrıca M yi hesaplar: 
DK(C)=M   
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Kriptografi Standartları
 ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); 

Algorithms and  Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash 
functions and asymmetric algorithmsuu

 IEEE P1363 (2000): "Standard Specifications for Public-Key Cryptography".

 ANSI X9.62, Public Key Cryptography for the Financial Services Industry, The 
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA), 2005.

 FIPS PUB 140-1-2-3, Security Requirements for Cryptographic Modules 
(prepared by National Institute of Standards and Technology: NIST, US federal 
agency 

  IETF RFC 3647: Internet X.509 PKI Certification Plan (prepared by the Internet 
Society)

  PKCS #1: RSA Cryptography Standard
  PKCS #3: Diffie-Hellman Key Agreement Standard
  PKCS #5: Password-Based Cryptography Standard
  PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Standard
  PKCS #10: Certification Request Syntax Standard
  PKCS #11: Cryptographic Token Interface Standard
  PKCS #12: Personal Information Exchange Syntax Standard
  PKCS #13: Elliptic Curve Cryptography Standard
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