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Criptarea:
 Proces de codificare a informației astfel încât să poată fi înțeleasă doar de persoanele autorizate. 



Elemente fundamentale

 Criptarea poate fi hardware sau software;
  Algoritmul de criptare trebuie să fie viabil, 

puternic, greu de “spart”;
  Viteza procesului de criptare şi decriptare

este importantă;
  Uşurinta in utilizare;



Istoria Criptografiei
  Primele informaţii referitoare la criptografie provin din 

Egipt – acum 4000 ani
 Grecii au folosit transpoziţia – sec. 5 î.e.n.
  Cifrul lui Julius Caesar – tehnica substituţiei
  Italianul Alberti – cifrul polialfabetic, 1466;
  Razboiul civil din SUA – Lincoln trimite mesaje la 

generali ;
 Prima lucrare referitoare la criptarea asimetrica a fost 

publicata in 1976



Cifrul lui Julius Caesar – Exemplu:

Daca avem textul IULIUS CAESAR şi deplasam cercul din 
interior din figura 1 cu doua litere in sensul acelor de ceasornic, 
atunci textul criptat va fi GSJGSQ AYCQYP. 



Maşina Enigma
 Mașina este dotată cu o tastatură prin care se introduce 

textul clar simbol cu simbol, iar la capătul celălalt 
(imprimantă sau tablu cu becuri) rezultă simbolurile 
criptate.



Clasificarea metodelor Criptării

 Cu chei simetrice;
 Cu chei asimetrice;
 Algorotmi hash.



Criptarea simetrică



Algoritmi de criptare simetrici
  DES (Data Encryption Standard) 
• Lungimea cheii de criptare este de 56 biti;
• A fost dezvoltat de IBM şi devenit standard federal in 

1976;
• A fost folosit ca algoritm oficial de criptare pana in 2001 

de catre guvernul USA;
• In acest moment se considera nesigur, el fiind "spart" 

intre timp (cheia DES poate fi aflată in mai putin de 24 
ore folosind hardware performant şi/sau procesare 
distribuită. 

 Exemplu: DeepCrack + distributed.net.



Algoritmi de criptare simetrici
   3DES (3 Data Encryption Standard)
• Lungimea cheii de criptare este de 56 biti;
• Textul  trece prin 3 runde de criptare pana cand se ajunge 

la textul criptat (chipher-text). De fiecare dată se 
foloseşte o alta cheie, deci există in total 3 chei.

• Este considerat nesigur, a fost "spart";



Algoritmi de criptare simetrici

  AES (Advanced Encryption Standard)
• Lungimea cheii de criptare este de 128, 192 sau 256 

biţi;
• Este standardul oficial de criptare al guvernului 

USA incepand cu anul 2001 (NIST);
• Este considerat sigur, nu a fost incă "spart", nu se 

cunosc bug-uri şi este folosit in aplicaţii enterprise 
cu succes;

 



Algoritmi de criptare simetrici
o  Blowfish
•  A fost dezvoltat de către Bruce Schneier în 1993;
•  Lungimea cheii de criptare este intre 32 şi 448 biti;
•  Este considerat sigur, nu a fost înca "spart", nu se 

cunosc bug-uri şi este folosit in aplicaţii enterprise cu 
succes;

o Twofish
•  A fost dezvoltat de către Bruce Schneier in 1998;
•  Lungimea cheii de criptare este de 128, 192 sau 256 biti
•  Este unul dintre finaliştii concursului pentru alegerea 

noului standard AES;



Algoritmi de criptare simetrici
 Rivest Ciphers (aka Ron's Code)
• Este cel care a dezvoltat şi algoritmi de 

hashing MD2, MD4 si MD5;
• Această familie de algoritmi cuprinde RC1, 

RC2, RC3, RC4, RC5 şi RC6. Cei mai 
importanţi sunt RC4 folosiţi in produse 
comerciale şi RC6 unul dintre finaliştii 
concursului pentru AES;



Viteza de funcţionare a algoritmilor de 
criptare



 Sisteme de criptare prin chei asimetrice



Nota: 
 Dimensiunea cheilor sunt de 1024, 2048 sau chiar 4096 

biţi in timp ce o cheie a unui algoritm simetric nu 
depaşeşte de cele mai multe ori 256 biţi;

  Dimensiunea cheilor simetrice şi asimetrice nu poate fi 
comparată. 



RSA SECURITY COMPARA CHEILE 
SIMETRICE CU CELE ASIMETRICE IN 

URMATORUL MOD:



Algoritmi asimetrici de criptare
 RSA (Ronald Rivest, Adi Shamir si Leonard Adleman)

 A aparut in 1977 şi este primul şi totusi cel mai folosit 
algoritm asimetric de criptare ;

 Este implementat în majoritatea aplicaţiilor comerciale cum 
ar fi cele care folosesc SSL şi certificate digitale.



Algoritmi asimetrici de criptare
  Diffie-Helman 

 Este un algoritm de generare a unei chei simetrice intre 2 
parţi (A si B) folosind un canal nesigur şi fara vre-o 
cunoştinţa iniţiala; 

 Acest algoritm nu criptează date.



Algoritmii Hash

Definiţie:
 O funcţie hash este o procedură bine definită ce 

converteşte o cantitate de date de dimensiuni 
varibile intr-o secvenţă de date de dimensiuni mici.

 funcţia Hash este o funcţie „one-way” care mapează valorile dintr-
un domeniu larg într-o valoare (rezumat) de 160 biţi;

 dacă y = f(x), atunci este foarte greu de calculat x=f-1(y);
 la o schimbare minoră în input se va produce la output o valoare 

hash total diferită.



Proprietaţii
 Cost scăzut;
 Determinism-  pentru o valoare de intrare dată, ea trebuie 

să genereze întotdeauna aceeaşi valoare hash.
 Uniformitate;
 Domeniu de variaţie mare;
 Normalizarea datelor.



Semnătura digitală



Definiţia

Este un eşantion de date care demonstrează că o 
anumită persoană a scris sau a fost de acord cu 
documentul căruia i s-a ataşat semnătura sa.



Roluri
 Caracterul oficial al documentului;
 Probă (în termeni de proprietar al semnăturii);
 Eficienţă (claritatea şi finalitatea unui document);
 Acord (măsura legalităţii şi autorizării).



Factorii dezvoltării semnăturii 
digitale

Dezvoltarea spectaculoasă a TIC;
Amploarea Internet;
Comerţ electronic, afaceri electronice;
Viteză şi securitate.



Semnătura – funcţii generale
 Să autentifice documentul; 
 Să îl autentifice pe cel care semnează.;
 Să fie un act afirmativ;
  Este creată prin mijloace controlate exclusiv de 

semnatar;
 Eeste legată de datele în formă electronică.
  Eficienţă.



Caracteristici 
 Semnăturile electronice permit autentificarea mesajelor 

digitale;
 Semnătura electronică nu este: o semnătură scanată, o 

iconiţă, o hologramă, un smart card, un fişier etc;
 Eliminarea lucrului cu hârtii şi a costurilor aferente 

acestora;
 Eliminarea timpilor “morţi” şi a resurselor angrenate în 

depozitare şi manipulare;
 Securizarea comunicaţiilor în cadrul firmei, precum şi a 

tranzacţiilor on-line.



Terminologie (1)

Semnatar:
 Semnatar reprezintă o persoană care deţine un dispozitiv 

de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie 
în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ.

Date de creare a semnăturii:
 Date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice 

date în formă electronică cu caracter de unicitate folosite 
de semnatar pentru crearea unei semnături electronice.



Terminologie (2)

DSCS (dispozitiv securizat de creare a 
semnăturii),îndeplineşte  următoarele condiţii:

 datele de creare a semnăturii, să poată apărea numai o 
singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi 
asigurată;

 datele de creare a semnăturii să nu poată fi deduse;

 semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin 
mijloacele tehnice disponibile la momentul generării 
acesteia.



Obiectivele semnăturii electronice

Utilizator
Semnatura 
electronică

Confidenţialitate

Autentificare

Integritate

Autorizare

Non-Repudiere



Certificat digital=Identitate electronică

 Certificatul digital este un 

document electronic a cărui 

validitate este garantată de 

un terţ de încredere (ex: 

VeriSign, Adacom, E-Sign)

Owner: Darii Petru
Title: Contabil Sef
Company: Companie
Authority: Semnătură
Digital ID: BZRTCP
Valid Until: 08/07/2011

Attested to by:
E-SIGN Moldova S.A.

Ana 
Lisnic



Componenţa certificatului digital

      Semnătura emitentului    

Versiune
Număr serial

Algoritmul criptării
Numele emitentului

Perioada de valabilitate
Numele subiectului

Cheia publică a subiectului

Identifică formatul certificatului
Identifică certificatul

Algoritmul folosit 
pentru semnarea 

certificatului
Numele 

Autorităţii de 
Certificare

Data de 
încetup şi 

cea de sfârşit 
a 

certificatului

Valoarea hex a cheii publice

Identifică 
proprietarul perechii 

de chei



INTERNETINTERNET

Crearea şi verificarea semnăturii

Semnare Semnare 
electronicăelectronică

Cheia privată a lui AliceCheia privată a lui Alice

DeDecriptarecriptarea a 
esenţei esenţei 

mesajului mesajului 
(MD)(MD)

Cheia publică a lui AliceCheia publică a lui Alice

Text Text în clarîn clar

Bună 
Bob, 
Alice

BobBob

PlaintextPlaintext

Bună 
Bob, 
Alice

Mesaj necriptatMesaj necriptat

MDMD

17392737493748371739273749374837
Esenţa mesajuluiEsenţa mesajului

MD-ul criptatMD-ul criptat
““SemnSemnăturaătura””

#d(8d$
?Me4p)

MDMD

17392737493748371739273749374837

17392737493748371739273749374837

= ?= ?

1. Aplicarea 
funcţiei hash

2. Criptarea 
esenţei 

mesajului

3. Recalcularea 
MD-ului în 

vederea 
comparării

4. Decriptarea 
MD-ului 
original

5. În cazul în care cele 2 MD-uri 
coincid, semnătura este verificată

AliceAlice

PlaintextPlaintext

Bună 
Bob, 
Alice



INTERNETINTERNET

Semnare + Criptare

        

AliceAlice BobBob

PlaintextPlaintext

Bună 
Bob, 
Alice

CriptareCriptare

Cheia publică a lui BobCheia publică a lui Bob

Semnare Semnare 
(o altă (o altă 
criptare)criptare)

Cheia privată a lui AliceCheia privată a lui Alice

DeDecriptarecriptare

Cheia privată a lui BobCheia privată a lui Bob

Text cText criptatriptat

aN!3q
*nB5+

#d(8d$
?Me4p)

SemnSemnăturăătură

PlaintextPlaintext

Bună 
Bob, 
Alice

Semnat 
de 
Alice

Cheia publică a lui AliceCheia publică a lui Alice

DeDecriptarecriptarea a 
semnsemnăturiiăturii

Verificarea Verificarea 
semnăturiisemnăturii

Semnatura 
e OK ?



SEMNĂTURA DIGITALA IN RM
 Emiterea certificatului cheii publice are loc la Centrele 

de Certificare a Cheilor Publice existente în Republica 
Moldova. http://www.pki.cts.md/

http://www.pki.cts.md/
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Va mulţumim !
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