
Istoric 

Informația a însemnat întotdeauna putere (în termeni economici, se spune că informația 

este cel mai scump și valoros factor de producție), iar protecția acesteia a fost dintotdeauna 

un obiectiv principal. Primele texte cifrate (informația care trebuie sa rămână apanajul doar 

al unor inițiați) au fost realizate încă de acum 4.000 de ani în Egiptul antic.  

Cu toții am auzit și am fost fascinați de cifrul Enigma inventat de inginerul german Arthur 

Scherbius. Enigma utiliza 3 sau 4 rotoare ce se mișcau independent și tastau litere în funcție 

de ceea ce se tasta la o mașină de scris. Dar până la Enigma, romanii au fost cei care au 

dezvoltat primele sisteme de criptare celebru fiind cifrul lui Cezar utilizat încă din timpul 

războiului Galic.  

Din perioada Evului Mediu, prin Renaștere și până în epoca modernă, criptografia s-a 

dezvoltat permanent, odată cu progresul tehnologic și odată cu dezvoltarea științelor 

matematicii și a ingineriei. De menționat este cifrul lui Vigenere  - primul cifru ce utiliza o 

cheie de criptare.  

În epoca modernă, la începutul anilor 70, IBM a realizat că, clienții săi solicită o anumită 

formă de criptare, așa ca au realizat un cifru denumit Lucifer. În 1973, Biroul de Standarde 

American a realizat un concurs pentru stabilirea unui standard național de criptare. Lucifer a 

fost acceptat și redenumit DES. În 1997, același birou de standardizare a lansat un alt 

concurs pentru înlocuirea standardului DES. Din cele 50 de propuneri trimise, a fost ales 

sistemul Rijndael ce a fost rebotezat AES (Advanced Encryption Standard). Acest algoritm 

este utilizat de Trust4Mobile în varianta de 256 de biți.  

Terminologie 

Criptografie – ca termen general, criptografia definește procesele și metodele utilizate 

pentru a menține secret un anumit set de informații  

Criptarea (E) - ca element al criptografiei, reprezintă conversia datelor într-o serie de 

caractere, care vizualizate, nu pot fi citite ca un text comun 

Mesajul în clar (M)  - este mesajul ce urmează să fie criptat/secretizat. În criptografie, M 

poate fi un text, un mesaj de voce, video, etc. 

Mesajul cifrat (C) (criptograma)  - este mesajul criptat/secretizat, inaccesibil persoanelor 

neautorizate 

Algoritm criptografic – reprezintă funcția sau funcțiile matematice, utilizate pentru a 

transforma mesajul în clar în criptogramă. De obicei se utilizează două funcții: una pentru 

criptare și una pentru decriptare. 

Cheia criptografică  - este mărimea necesară realizării criptării. În cele mai multe cazuri, 

aceasta cheie este secretă. 

Importanța criptografiei pentru un sistem informatic 

Creșterea accentuată a infracțiunilor cibernetice și continua utilizare a Internetului ca 

platforma pentru atacuri ce pot ajunge să fie considerate chiar acțiuni teroriste (atunci când 

sunt îndreptate împotriva infrastructurilor critice), reprezintă o continuă provocare pentru 

specialiștii IT. Criptografia reprezintă sistemul central al acestei provocări deoarece aceasta 

asigură identitatea, confidențialitatea și integritatea informațiilor ce împreună formează 



elementele fundamentale ale unui comerț electronic de încredere și ale unei comunicări 

sigure.  

 În general, sunt recunoscute 3 tipuri de criptografie: 

 Criptografie cu cheie secretă sau criptografie simetrică 

o Utilizează o singură cheie de criptare atât pentru criptare, cât și pentru 

decriptare. Cel mai cunoscut sistem de criptare simetrică utilizat încă astăzi 

este DES, ce utilizează chei de 56 de biți și blocuri de 64 de biți. Principala 

problemă a acestui sistem este faptul că atât emițătorul, cât și receptorul 

mesajului trebuie să cunoască respectiva cheie, ceea ce ridică problema 

distribuției cheilor. 

 Criptografie cu chei publice sau criptografie asimetrică  

o Utilizează o anumită cheie pentru criptare și o alta pentru decriptare. 

Deoarece deducerea unei chei din cealaltă este imposibilă, una dintre chei este 

publică, disponibilă oricui dorește sa transmită un mesaj criptat. Doar 

destinatarul mesajului, cel care deține a doua cheie (cea privată) poate 

vizualiza conținutul comunicării. Acest sistem este utilizat de Trust4Mobile 

pentru generarea semnăturilor electronice, ceea ce face ca atacurile de tip 

man-in-the-middle să fie imposibile. 

o Cel mai utilizat algoritm criptografic pentru schimbul de chei criptografice este 

RSA. Algoritmul RSA (Rivest, Shamir, Adleman) este unul dintre cele mai 

cunoscute sisteme criptografice cu cheie publică. El se bazează pe dificultatea 

extremă a factorizării numerelor. 

 Funcții HASH 

o Utilizează o transformare matematică pentru a cripta ireversibil informația. 

Aceste funcții sunt utilizate pentru a asigura integritatea unui mesaj sau a 

unui set de date. Funcțiile HASH sunt utilizate de Trust4Mobile pentru 

asigurarea integrității convorbirilor. 

 

Imaginea de ansamblu 

Schimbul de informații și utilizarea în siguranță a criptografiei necesită încredere. În acest 

sens mai multe modele informatice au fost create pentru a putea garanta identitatea celor 

implicați în comunicare. Există mai multe modele de încredere, dar cel mai utilizat, integrat 

de specialiștii certSIGN în aplicația Trust4Mobile, este reprezentat de certificatele digitale. 

Certificatele digitale atestă faptul că persoana cu care comunici este chiar cea care pretinde 

că este. 

 


