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Czym jest Standard FIPS 140-2?   

Standard FIPS (Federalny Standard Przetwarzania Informacji, ang. Federal Information 
Processing Standard) 140-2 jest standardem sformułowanym przez rząd Stanów 
Zjednoczonych opisującym wymagania w zakresie szyfrowania i bezpieczeństwa wobec 
produktów informatycznych do przetwarzania danych istotnych, ale nie zastrzeżonych. 

Co określa standard FIPS 140-2? 

Standard zapewnia, że w przypadku danego produktu wykorzystywane są odpowiednie 
normy bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych, takie jak skuteczne algorytmy 
i metody szyfrowania. W ramach standardu określony jest także sposób uwierzytelniania 
osób i procesów, w celu wykorzystania produktu oraz sposób projektowania modułów 
lub składników, w celu nawiązania bezpiecznej interakcji z innymi systemami. 

Dlaczego niezbędne jest szyfrowanie? 

Dyski twarde są nieustannie wycofywane z użycia (zwroty w ramach gwarancji, naprawy, 
zwroty poleasingowe oraz zmiana zastosowania lub sprzedaż). Może także nastąpić utrata 
lub kradzież dysku. Gdy niezabezpieczone dane znajdą się poza kontrolą właściciela  
i wystąpi ryzyko ich nieodpowiedniego wykorzystania, firma może utracić przychody, udział 
w rynku i zaufanie klientów. Naruszenie regulacji prawnych w zakresie ochrony danych może 
także skutkować odpowiedzialnością cywilną. Niesie to ze sobą potencjalnie katastrofalne 
skutki dla każdej organizacji, a w szczególności firm z sektora MŚP. 

• Firma Seagate szacuje, że codziennie 50 000 dysków zawierających wiele terabajtów 
danych opuszcza centra danych.

• Firma IBM szacuje, że 90% dysków zwracanych do serwisów gwarancyjnych zawiera 
dane, które można odczytać.

Według ekspertów branżowych, m.in. z Instytutu Ponemon, średni koszt każdego 
nieuprawnionego dostępu do danych wzrasta corocznie i w roku 2008 koszty te wyniosły  
6,6 mln dolarów, czyli 202 dolary przypadły na każdą informację.1

Eksperci Instytutu Ponemon szacują, że 81% laptopów zawiera istotne dane oraz, że  
utrata i kradzież to problemy, które dotyczą aż 10% wszystkich laptopów. Ponadto szacuje 
się, że co tydzień tylko na amerykańskich lotniskach ginie lub zostaje skradzionych  

1 Instytut Ponemon, Badanie za rok 2008: Koszty nieautoryzowanego dostępu do danych w Stanach 
Zjednoczonych,luty, 2009 rok,  www.ponemon.org, na podstawie artykułu Badania wskazują na rosnące 
koszty nieautoryzowanego dostępu do danych, Ellen Messmer, Network World, 02/02/09.
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12 000 laptopów. Średni koszt zaginięcia laptopa zawierającego istotne dane, które nie są zaszyfrowane, wynosi dla 
firmy prawie 50 000 dolarów. W skrajnych przypadkach koszty mogą wynieść około miliona dolarów.2

Jakie poziomy ochrony obejmuje standard FIPS 140-2?

Standard FIPS 140-2 określa cztery poziomy ochrony. W ramach weryfikacji zgodności produktu ze standardem FIPS 
140-2 określany jest poziom zabezpieczeń produktu.

• Poziom 1 jest na ogół wykorzystywany w przypadku produktów służących do szyfrowania tylko na poziomie 
oprogramowania, co przesądza o ograniczonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkie składniki 
muszą być najwyższej jakości i jakiekolwiek braki w zabezpieczeniach są niedopuszczalne.

• Poziom 2 wymaga uwierzytelniania opartego na rolach. (Nie jest wymagane uwierzytelnianie poszczególnych 
użytkowników). Wymagana jest także możliwość wykrywania fizycznych naruszeń bezpieczeństwa, przy pomocy 
zamków lub pieczęci pozwalających na wykrycie naruszeń bezpieczeństwa. 

• Poziom 3 obejmuje także zabezpieczenie przed fizycznym naruszeniem mającym na celu demontaż lub modyfikację, 
co powoduje, że naruszenie takiego zabezpieczenia jest niesłychanie trudne. W przypadku wykrycia naruszenia 
powinna istnieć możliwość usunięcia przez urządzenie krytycznych parametrów bezpieczeństwa. Poziom 3 obejmuje 
także niezawodną ochronę, przy pomocy kluczy kryptograficznych i zarządzanie kluczami, uwierzytelnianie oparte na 
sprawdzaniu tożsamości oraz oddzielenie interfejsów, za pomocą których wprowadzane są parametry zabezpieczeń 
o znaczeniu krytycznym, zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie oprogramowania.

• Poziom 4 obejmuje zaawansowaną ochronę przed naruszeniami i został opracowany z myślą o produktach 
użytkowanych w środowiskach bez ochrony fizycznej.

Jakim poziomem zgodności ze standardem FIPS 140-2 charakteryzują się produkty firmy Seagate?  

Dyski Seagate® z technologią samoszyfrowania (SED) są zgodne ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 2.

Dlaczego produkty firmy Seagate przeszły weryfikację zgodności ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 2? 

We wszystkich rodzajach organizacji istnieje rosnące zapotrzebowanie na szyfrowanie danych w celu zabezpieczenia 
przed ich utratą lub kradzieżą. Weryfikacja zgodności ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 2 jest postrzegana 
jako oznaka bezpieczeństwa i jakości. Poza tym stanowi to dla wszystkich klientów informację o zgodności dysków 
SED firmy Seagate z wymaganiami federalnymi rządu Stanów Zjednoczonych w zakresie produktów z dziedziny 
zabezpieczeń.

Jakie rodzaje produktów obejmuje standard FIPS 140-2?  

Standard FIPS 140-2 odnosi się do wszystkich produktów służących do przechowywania lub przesyłania istotnych 
danych. Do produktów tych zaliczają się m.in. urządzenia do szyfrowania łączy, dyski twarde, dyski flash oraz 
inne wymienne pamięci masowe. Wśród produktów znajduje się także oprogramowanie służące do szyfrowania 
przesyłanych lub magazynowanych danych.  

Czy na pewno potrzebny jest tak wysoki poziom zabezpieczeń? Czy hasło systemu operacyjnego nie jest 
wystarczającym zabezpieczeniem? 

Zabezpieczenia systemu operacyjnego można w łatwy sposób obejść przez wyjęcie dysku twardego i zainstalowanie 
go w innym komputerze. Nawet hasła systemu BIOS zabezpieczające dyski twarde ATA nie są bezpieczne, chyba że 
zastosowano dysk twardy firmy Seagate z technologią SED. Szyfrowanie danych przechowywanych na dysku twardym 
lub innym nośniku pamięci masowej jest rozwiązaniem sprawdzonym w zakresie zabezpieczeń. 

Jakie organizacje i firmy wymagają zapewnienia zgodności ze standardem FIPS 140-2?  

W Stanach Zjednoczonych Narodowy Instytut Norm i Technologii (NIST) wymaga, aby wszystkie krajowe agencje  
korzystały z produktów zgodnych ze standardem FIPS 140-2 na poziomie 2 w celu zapewnienia ochrony danych 
określanych jako Istotne, ale Niezastrzeżone przechowywanych w systemach komputerowych i telekomunikacyjnych 
(w tym systemach przetwarzania mowy).3 W Kanadzie Agencja ds. Bezpieczeństwa Łączności (CSE) wymaga, aby 

2 Badanie firmy Intel: koszt kradzieży laptopów w sektorze firm, eWeek, 23 kwietnia, 2009; Badanie Instytutu Ponemon, kwiecień 2009.
3 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/index.html
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wszystkie krajowe agencje korzystały z modułów kryptograficznych standardu FIPS 140-2 na poziomie 2, w celu 
zapewnienia ochrony danych określanych jako Informacje chronione (klasy A lub B), przechowywanych w systemach 
komputerowych i telekomunikacyjnych (w tym systemach przetwarzania mowy). Zgodność ze standardem FIPS 140 jest 
także koniecznym warunkiem zamieszczenia produktu kryptograficznego na liście wstępnie dopuszczonych produktów 
z dziedziny bezpieczeństwa, przygotowywanej przez rząd kanadyjski.3 W Wielkiej Brytanii Grupa ds. Bezpieczeństwa 
Komunikacji Elektronicznej (CSGE) zaleca zastosowanie modułów kryptograficznych zgodnych ze standardem  
FIPS 140 Validated.4   

Firmy cywilne z całego świata, współpracujące z organizacjami rządowymi Stanów Zjednoczonych, Kanady lub 
Wielkiej Brytanii, są także zobowiązane do zapewnienia zgodności używanych produktów ze standardem FIPS 140-2. 
Ponadto na całym świecie wzrastają wymagania w zakresie zapewnienia zgodności ze standardem FIPS 140-2  
w sektorze firm, głównie w przypadku branży finansowej, ochrony zdrowia i edukacji oraz zdywersyfikowanych pionowo 
przedsiębiorstw infrastrukturalnych. Firmy te, z własnej inicjatywy, przestrzegają wysokich standardów ochrony 
danych. W przypadku tych firm dostrzeżony został rygorystyczny charakter standardu FIPS-140, dzięki czemu stanowi 
on preferowany standard bezpieczeństwa w zakresie szyfrowania.

Na czym polega weryfikacja zgodności ze standardem FIPS 140-2? 

Weryfikacja zgodności ze standardem FIPS 140-2 polega na przeprowadzeniu testów i procedur certyfikacyjnych 
mających na celu sprawdzenie zgodności produktu ze standardem FIPS 140-2. Instytut NIST wdrożył Program Walidacji 
Modułów Kryptograficznych (Cryptographic Module Validation Program, CMVP), który umożliwia weryfikowanie 
zgodności produktów z tymi wymaganiami. 

Jak można uzyskać certyfikat zgodności ze standardem FIPS 140-2? 

W celu uzyskania statusu FIPS 140-2 Validated™ (zgodność ze standardem FIPS 140-2) produkt powinien być 
zaprojektowany i eksploatowany zgodnie z określonymi wymaganiami, następnie powinien zostać przetestowany oraz 
zatwierdzony przez jedno z 13 niezależnych laboratoriów, posiadających akredytację instytutu NIST.  

Która wersja standardu FIPS 140 obowiązuje obecnie? 

FIPS 140 to seria standardów w dziedzinie bezpieczeństwa, określających wymagania wobec modułów kryptograficznych. 
Standard FIPS 140-1 został opublikowany w 1994 roku i został zastąpiony przez opublikowany w 2001 roku standard FIPS 
140-2, będący obecnie standardem obowiązującym. FIPS 140-3 to nowa wersja standardu. Prace nad opracowywaniem 
tego standardu rozpoczęły się w 2005 roku. Projekt nowej wersji został opublikowany w grudniu 2009 roku, jednak 
prawdopodobnie prace nad nią potrwają co najmniej rok.  

Czy istnieje lista produktów zgodnych ze standardem FIPS 140-2 Validated? 

Listę produktów zgodnych ze standardem FIPS 140-2 Validated prowadzi instytut NIST.  
Lista znajduje się w witrynie: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/documents/140-1/1401vend.htm

Dlaczego standard FIPS 140-2 ma duże znaczenie dla partnerów handlowych firmy Seagate? 

Partnerzy handlowi firmy Seagate mogą wykorzystać zgodność produktu ze standardem FIPS 140-2, jako skuteczne 
narzędzie marketingowe w celu zaprezentowania wysokiej jakości i krytycznego znaczenia stosowanych rozwiązań 
z zakresu bezpieczeństwa, nieobecnych w przypadku innych produktów. Stanowi to ważne kryterium dla obecnych 
klientów skoncentrowanych na bezpieczeństwie. 

www.seagate.com 
Połączenie bezpłatne: 00 8004 SEAGATE (732 4283) 
(połączenie płatne: 001 405 324 4714)

3 http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/index.html
4 www.cesg.gov.uk/


