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1 Introducere 
 

Prin obiectivele tehnice si planurile de realizare asumate in propunerea initiala de proiect, proiectul ADECS 
are ca scop principal dezvoltarea unor capabilitati in domeniul cercetarii fundamentale si al algoritmilor 
criptografici si a tehnicilor de criptare adaptate cerintelor prezentului, tinta principala fiind realizarea unui 
model experimental modern in vederea implementarii unui sistem de criptare a transmisiilor de voce 
pentru telefoanele mobile. Solutia trebuie sa acopere principalele platforme existente – Android si Apple 
iOS – si va permite protectia transmisiilor de voce, in timp real, folosind sisteme de tip VOIP. In plus, printre 
obiectivele proiectulului se constituie si realizarea unor platforme de dezvoltare de aplicatii de securitate 
pentru telefoane mobile din familia celor amintite precum si a unor platforme de testare-evaluare a 
securitatii pentru sistemele informatice (platformă de testare-evaluare a algoritmilor criptografici si 
platformă de evaluare de securitate a produselor IT conform standardului FIPS 140-2). 

Conform planului din cadrul proiectului, in aceasta etapa s-a urmarit elaborarea solutiilor pentru 
securitatea datelor si implementarea unora din componentele de securitate şi testare/evaluare propuse. 
Etapa a cuprins 4 activitati si livrabilele aferente: 

1. Activitatea III.1 Realizarea partiala a aplicatiei server de criptare voce, cu livrabilul: 
a. Aplicatie server de criptare voce 

2. Activitatea III.2 Realizarea  partiala a platformei de testare/evaluare pentru algoritmi, cu livrabilul: 
a. Platforma de testare/evaluare pentru algoritmi 

3. Activitatea III. 3 Testarea aplicatiei criptare voce, cu livrabilul: 
a. Raport de testare software pentru aplicatia de criptare voce  

4. Activitatea III.4 Testarea aplicatiilor incluse in platforma de testare/evaluare pentru algoritmi 
criptografici, cu livrabilul: 

a. Raport de testare software pentru aplicatii incluse in platforma de testare/evaluare pentru 
algoritmi criptografici 
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2 Activitatea III.1 Realizarea partiala a aplicatiei server de criptare voce 
 

In cadrul activitatii III.1 au fost realizate implementarea specificatiilor software realizate in cadrul etapei cu 
numarul 2 a proiectului in vederea implementarii aplicatiei de tip server, componenta a sistemului de 
securizare a vocii. 

În contextul extinderii Internetului mobil se constată o utilizare din ce în ce mai mare a serviciilor de tip 
voce peste protocolul IP (VoIP). Un element deosebit de important în contextul acestor noi evoluții îl 
constituie modul în care este asigurată securitatea comunicațiilor de tip VoIP. Stabilirea unei sesiuni de 
acest tip nu este un lucru facil datorită în primul rând al utilizării mai multor protocoale diferite. Marea 
provocare în acest caz o constituie interoperabilitatea schemelor utilizate precum și securitatea sistemului 
final. 

Pentru realizarea aplicatiei server de criptare voce s-a avut in vedere implementarea protocolului de 
semnalizarea de tip SIP. SIP este un protocol de acționează la nivel OSI aplicație și care are ca scop 
stabilirea, modificarea sau terminarea sesiunilor telefonice între utilizatori. Are la bază un protocol de tip 
text similar cu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). În prezent SIP este unul dintre cele mai utilizate 
protocoale VoIP și este prezent aproape în orice telefon IP existent în piață. 

Protocolul SIP prezintă următoarele cinci caracteristici de bază: 

1. Locația utilizatorului – determină adresa utilizată în comunicație 
2. Parametrii de negociere – determină tipul de comunicație precum și parametrii ce vor fi utilizați în 

cadrul sesiunii de comunicare 
3. Disponibilitatea utilizatorilor – determină în ce măsură un utilizator este disponibil în vederea 

stabilirii comunicației 
4. Stabilirea apelului – stabilește parametrii de apel pentru participanți și totodată informează 

utilizatorii despre statusul apelului ( suna, ocupat, în așteptare etc.) 
5. Managementul apelului – stabilește sesiunea de apel și închiderea acesteia. 

 

Într-o arhitectură SIP există agenți utilizator și servere. SIP utilizează un model distribuit de tip peer to peer 
cu un server de semnalizare. Serverul are rolul doar de a realiza semnalizarea în timp ce agenții se ocupă de 
interpretarea semnalelor și de partea de comunicație. Acest model este descris în figura de mai jos. 
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Aplicatia este implementata sub forma un server de tip proxy, scopul principal fiind acela de stabilire a 
conexiunilor VOIP securizate intre utilizatori si apoi de rutare a pachetelor de tip VOIP schimbate de acestia.  

În modelul SIP, un agent utilizator ( telefon sau aplicație SIP) va negocia începerea comunicației cu propriul 
server SIP prin transmiterea unui mesaj de tip INVITE. Serverul va verifica dacă apelul este în domeniul pe 
care îl deservește sau nu, caz în care va căuta serverul DNS pentru domeniul țintă, apoi va identifica adresa 
IP și va retransmite apelul catre serverul SIP responsabil pentru domeniul țintă B.  Serverul SIP al 
domeniului B va verifica în tabela sa adresa IP pentru agentul B. În cazul în care această acțiune se 
finalizează cu succes apelul este redirecționat către agentul B. 

În acest moment, agentul B va avea toate informațiile necesare pentru stabilirea unei sesiuni RTP (de obicei 
apel de voce sau mesaj de tip text) cu agentul A. Utilizarea unui mesaj de tip BYE, inițiat de oricare dintre 
participanți, va termina sesiunea. 

Pentru aceasta etapa, s-a realizat implementare componentei operationale, cea care realizeaza stabilirea si 
operarea conexiunilor VOIP securizate intre utilizatori. Au fost implementate urmatoarele functionalitati: 

 Implementarea standardului SIP pentru interfatarea cu aplicatiile client in vederea 
stabilirii/intreruperii si gestiunii conexiunilor VOIP intre utilizatori  

 Rutarea pachetelor de mesaje criptate in cadrul conexiunilor VOIP 
 Autentificarea aplicatiilor client pe baza de certificate digitale si utilizand conexiune 

securizata TLS 
 Implementarea librariei criptografice in vederea implementarii urmatorilor  

algoritmi criptografici necesari: RSA, AES, SHA-2 
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 Implementarea functiei de validare a certificatelor utilizate la autentificarea 
aplicatiilor client la server si la stabilirea de conexiuni VOIP intre utilizatori 
 

În cazul autentificării datelor, s-a implementat atât HTTP basic authentication cât și HTTP digest 
authentication. În cazul HTTP basic authentication datele de autentificare ( nume utilizator și parolă) sunt 
transmise în clar ceea ce implică serioase riscuri de securitate. Din acest motiv, aceasta funcționalitate a 
fost implementată doar in scopuri de testare respectiv debug.  

În cazul HTTP digest authentication, datele de autentificare nu mai sunt transmise în clar ci doar un hash al 
parolei precum și alți parametri. Pentru realizarea hash-ului se utilizează ca și algoritmi SHA2.   

Pentru asigurarea confidențialității mesajelor s-a utilizat  standardul S/MIME prin utilizarea de certificate 
digitale. La nivelul aplicatie s-a implementant functionalitatea de TLS mutual. Prin utilizarea acestui 
protocol se asigură confidențialitatea întregului mesaj, inclusiv a părții de headere. Este important de 
asemenea de reținut că folosirea TLS presupune utilizarea TCP ca protocol de transport. 

Sistemul este compus din trei componente principale: 

• Componenta pentru inrolarea utilizatorilor 
• Componenta pentru stabilirea canalului de comunicație 
• Componenta pentru managementul apelului  

Înregistrarea utilizatorilor și conectarea acestora la server se realizează utilizând protocolul TLS folosindu-se 
în acest sens dubla autentificare ( atât din partea serverului cât și din partea utilizatorilor). 

Sistemul conlucreaza cu o instanță de baze de date MySQL (care este folosită doar pentru stocarea 
anumitor date în timpul rulării). Serverul operează intr-un mod stateless relativ la sesiunile de SIP ale 
utilizatorilor, aceasta nestocând informații despre utilizatori atunci când aceștia nu sunt înregistrați la 
server. 

Deoarece majoritatea arhitecturilor de rețea folosesc scheme de tip NAT, serverul de SIP conlucrează și cu o 
instanta de RTP proxy care are rolul de a ruta datele media între clienti, depășind astfel imposibilitatea 
comunicării punct la punct între aceștia. În acest sens, serverul are dezvoltat un modul de RTP proxy în 
scriptul său de configurare, astfel că întreaga interacțiune dintre acesta și componenta RTP proxy poate fi 
parametrizată. Comunicarea între server și componenta de RTP proxy se realizează local la nivelul 
serverului utilizând în acest sens un socket Unix. Serverul SIP realizează doar semnalizarea între utilizatori și 
realizează transportul mesajelor de tip SMS. Componenta RTP realizează exclusiv transportul datelor media 
(audio sau video). 

Componenta RTP, folosește ca și transport protocolul de tip UDP. Acesta deschide cate 4 porturi UDP  
aleatoare pentru fiecare apel de voce care se realizează. Componenta de tip RTP comunică în permanență 
cu serverul SIP pentru a afla date despre starea apelului în desfășurare. 

Serverul SIP foloseste componenta RTP proxy doar dacă detectează faptul că cel puțin unul dintre utilizatori 
este în spatele unei topologii de tip NAT (se testează dacă adresa IP sursă prezentă în pachetul de SIP si 
daca aceasta este diferita de adresa IP a pachetului primit – se semnaleaza prezența unui gateway). În caz 
contrar, pentru optimizarea comunicației, se folosește o transmisie RTP directă între utilizatori. 
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In livrabilul aferent acestei activitati, pe langa pachetele software dezvoltate, a fost realizata si o descriere 
detaliata a aplicatiei. Documentatia cuprinde elementele de proiectare si dezvoltare ale aplicatiei si 
descrierea in detaliu a acesteia. 
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3 Activitatea III.2 Realizarea  partiala a platformei de testare/evaluare 
pentru algoritmi 

 

In cadrul activitatii III.2 au fost realizate specificatiile unei platforme de dezvoltare comune pentru 
aplicatiile de securitate. 

Platforma software „Testare-evaluare algoritmi criptografici”, (denumită în continuare ADECS-ALG) este o 
platformă integrată pentru testarea şi evaluarea mecanismelor criptografice. Ea este compusă din mai 
multe module software special proiectate pentru a asigura suport tehnic evaluatorului pe întreg parcursul 
procesului de testare-evaluare a următoarelor mecanisme și funcții criptografice: 

• algoritm criptografic de tip bloc; 
• algoritm criptografic de tip şir; 
• generatoare de numerer aleatoare  
• generatoare de numerer pseudoaleatoare ; 
• funcții booleene; 
• polinoame primitive; 
• SBOX-uri; 

 

Datele necesare în procesul de testare-evaluare despre mecanismul criptografic evaluat (nume mecanism 
criptografic, nume dezvoltator, etc.) și rezultatele obținute în urma testării sunt înregistrate într-o bază de 
date (fișiere de tip xml). Pe baza datelor înregistrate în aceste baze de date ADECS-ALG permite generarea 
automată a fișelor de măsurători pentru testele efectuate și a raportului tehnic de evaluare. 

Modulele software ale platformei software ADECS-ALG sunt astfel proiectate încât să permită selectarea 
mecanismului criptografic evaluat și a testelor care se pot realiza pentru acel tip de mecanism. 

Avantajul principal al utilizării ADECS-ALG este acela că sprijină echipa de evaluare pe parcursul procesului 
de testare evaluare a primitivelor criptografice.  

În realizarea platformei software ADECS-ALG s-a ţinut cont de standardele care există în domeniu și de 
literatura de specialitate (cărți, articole, etc.) urmărindu-se realizarea unui produs care să unifice testarea 
mai multor tipuri de mecanisme criptografice. O parte a testelor implementate pentru fiecare mecanism 
criptografic sunt realizare conform cerințelor precizate în standardele de specialitate (ex: testarea cu 
bateria NIST). Cealaltă parte a testelor sunt gândite de dezvoltatorii platformei pentru a asigura 
funcționalitatea cerută. 
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Principalele funcţionalităţi implementate în ADECS-ALG sunt: 

- crearea proiectelor de testare-evaluare; 
- modificarea de proiectelor testare-evaluare; 
- ștergerea de proiectelor testare-evaluare;  
- testarea-evaluarea următoarelor tipuri de mecanisme criptografice: 

o algoritmi de tip bloc; 
o algoritmi de tip șir; 
o  generatoare de numere aleatoare; 
o generatoare de numere pseudo-aleatoare; 

- testarea-evaluarea  următoarelor funcţii criptografice:  
o funcţii booleene; 
o polinoame primitive; 
o SBOX-uri; 

- afişarea structurată a rezultatelor testării; 
- stocarea următoarelor informaţii în fișiere de tip xml: 

o date despre proiectele de testare-evaluare; 
o rezultate obţinute în urma efectuarii testelor; 
o date despre fişele de măsurători şi rapoartele tehnice de evaluare generate. 

- generarea fişelor de măsuratori; 
- generarea rapoartelor tehnice de evaluare. 

Pentru fiecare mecanism criptografic evaluat platforma ADECS-ALG creează un set de date de identificare 
care sunt stocate în baza sa de date. ADECS-ALG permite existenţa mai multor proiecte de testare-evaluare 
simultan, fiecare din aceste proiecte fiind identificat de un set de date de identificare. Setul de date este 
format din următoarele date:  

o nume produs evaluat; 
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o versiune produs evaluat; 
o tip mecanism de criptare : 

o algoritm de tip bloc; 
o algoritm de tip şir; 
o PRNG; 
o RNG; 

o informaţii despre mecanismul criptografic: 
o Lungime cheie; 
o Lungime bloc; 
o Număr runde; 
o Mod de lucru; 

o contextul de utilizare a mecanismului: 
o Online/Offline; 
o Hard/Soft; 
o Date/Voce; 

o funcţii criptografice implementate în cadrul mecanismului: 
o Funcţii booleene; 
o Polinoame primitive; 
o SBOX-uri; 

o vectori de test; 
o date despre dezvoltatorul/solicitantul evaluării: 

o Nume; 
o Adresa; 
o Telefon; 
o Email; 

o date despre proiect 
o Datele despre documentele de solitare (numar de înregistrare); 
o Numărul comenzii interne 
o Perioada estimată a procesului de testare evaluare; 
o Datele de înregistrare a contractului 

  

Pe baza setului de date de identificare și a rezultatelor obținute în urma testării unui mecanism criptografic 
platforma permite generarea fişelor de măsurători corespunzătoare testelor efectuate și a raportului tehnic 
de evaluare. 

 Platforma software ADECS-ALG permite generarea raportului tehnic de evaluare la încheierea testării unui 
mecanism criptografic. Informațiile înregistrate în baza de date pe parcursul procesului de evaluare a unui 
mecanism criptografic vor fi folosite pentru completarea anumitor câmpuri din raportul de testare. Acesta 
va fi completat ultrerior de către evaluator cu informațiile obținute în cadrul testării-evaluării.  
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4 Activitatea III. 3 Testarea aplicatiei criptare voce 
 

In cadrul activitatii III.3 a fost realizata testarea aplicatiei client pentru criptarea vocii pe canal de  date. In 
acest sens au fost realizate o serie de teste de functionalitate si regresie pentru aplicatie. 

Au fost astfel testate urmatoarele functionalitati: 

• Testare instalare corecta a aplicatiei 
• Testare functionalitate generare certificat digital si conectare aplicatie la serverul de comunicatie 
• Testarea functionalitatilor de adaugare/stergere contacte 
• Testarea functionalitatii de apelare a unui contact 
• Testarea functionalitatii de transmitere mesaje securizate 
• Testarea functionalitatilor de stocare securizata a mesajelor securizate 
• Testarea comunicatiei pe diferite canale de comunicatie: 3G/4G respectiv Wifi 

Livrabilele aferente acestei activitati sunt compuse din documente ce realizeaza pe de o parte descrierea 
raportul de testare software si pe de alta parte rezultatele testelor realizate. Ca platforma de management 
a rapoartelor de testare a fost utilizata aplicatia Mantis Bug Tracker v. 1.2.17.  

Raportul Testării Software (Software Test Report - STR) este un document ce are ca scop consemnarea 
rezultatelor testelor executate privind testarea de acceptanţă a aplicatiei.  

• Test acceptat (Clasa A) – în cazul concordanţei dintre rezultatele obţinute şi cele aşteptate; 
• Test acceptat (Clasa B) – în cazul în care pentru cerinţa testată au apărut  disfuncţionalităţi 

noncritice ce  pot fi remediate în cadrul sesiunii curente de testare; 
• Test eşuat (Clasa C) – în cazul în care au apărut erori critice ce au condus la imposibilitatea testării 

cerinţei curente sau rezultatul obţinut este diferit de cel aşteptat.   

 

In cazul testelor de clasa B, in cazul in care pentru cerinta testata au aparut  disfunctionalitati acestea vor fi 

clasificate astfel: 

Severitate Prioritate Descriere 

1 Critica Functionalitatile de baza ale sistemului se opresc complet si constant sau 
lipsesc. Blocare completa si continua a sistemului. Procesul de acceptanta 
nu poate continua. 

2 Majora Caracteristici de baza sau de importanta majora ale sistemului lipsesc, 
sau nu sunt conforme cu specificatiile, sistemul functionand eronat in 
mod constant sau continuu. Functionalitatile de baza ale sistemului nu 
pot fi utilizate. 

3 Medie  Functii de importanta medie dar care nu sunt vitale sau critice pentru 
utilizarea sistemului lipsesc sau sunt afectate de defecte in mod continuu 
sau repetat. 

4 Minora Sistemul functioneaza corect dar necesita un efort suplimentar de 
operare. 
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5 Nedefinita Defecte care nu au fost detaliate. Opinii referitoare la functionalitatea 
sistemului sau recomandari legate de imbunatatirea functionalitatii 
sistemului. Nu au nici un impact asupra functionarii sistemului. 
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5 Activitatea III. 4 Testarea aplicatiilor incluse in platforma de 
testare/evaluare pentru algoritmi criptografici 

 

In cadrul activitatii III.4 a fost testarea aplicatiilor incluse in platforma de testare/evaluare pentru algoritmi 
criptografici.  

Platforma de testare/evaluare pentru algoritmi criptografici a fost proiectată şi realizată sub forma unui 
pachet de programe software care va constitui un instrument foarte util şi eficient, în sprijinul activităţii, în 
primul rând, a celor trei laboratoare de testare-evaluare certificate la nivel naţional (din cadrul MApN, SIE şi 
SRI).  După maturizarea produsului şi în funcţie de feedback-ul obţinut de la entităţile evaluatoare, vor fi 
întreprinse demersuri pentru diseminarea produsului către structurile specializate ale UE.  

Pachetul software realizat constituie o implementare a procesului de testare-evaluare care rezolvă 
probleme complexe legate de automatizarea cât mai multor etape şi elemente ale acestui proces. Este 
realizată astfel asistenţa completă a echipei de testare-evaluare pe întreg parcursul procesului, de la 
primirea solicitării de evaluare a unui produs şi până la finalizarea raportului de testare-evaluare pentru 
acesta.  Sunt astfel curpinse toate cele 3 faze ale procesului de evaluare: 

a) Faza I Pregătirea evalării; 
b) Faza II Desfăşurarea evaluării; 
c) Faza III Concluzia evaluării. 

 

A fost realizata testarea principalelor funcţionalităţi implementate in platforma de testare/evaluare  dupa 
cum urmeaza: 

• posibilitatea de logare la aplicaţie pe două roluri: rol de şef de laborator şi rol de evaluator; 
• acceptarea existenţei mai multor proiecte de testare - evaluare simultan; 
• posibilitatea ca rolul de şef de laborator sa ofere următoarele funcţionalităţi: 

• crearea de roluri de evaluator; 
• crearea de proiecte de testare evaluare noi; 
• introducerea datelor referitoare la documentaţia sistemului (tipul, numele, număr 

de înregistrare şi versiunea documentului); 
• generarea unor statistici ale evaluării; 
• generarea diferitelor tipuri de rapoarte;  

• posibilitatea ca rolul de evaluator sa ofere următoarele funcţionalităţi: 
• evaluarea unui sistem sau produs conform standardului ales (FIPS PUB 140-2 sau 

CC); 
• hotărăşte ce decizie (trecut/picat) trebuie luată pentru fiecare test efectuat; 
• generarea fişelor de măsurători după terminarea testelor unui domeniu din FIPS 

sau a unei clase de asigurări din Common Criteria, etapă de testare pentru 
algoritmi. 

A fost testata de asemenea capabilitatea platformei de a permite existenţa mai multor proiecte de testare - 
evaluare simultan, precum si capabilitatea de a genera statistici referitoare la rezultatele testelor efectuate 
sau a unor statistici care indică procentul de acoperire al unei evaluări. 
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O atentie deosebita a fost acordata testarii de functionalitate a capabilitatii platformei de a permite 
generarea de tipuri diferite de rapoarte pe parcursul efectuării unei evaluări: raport de observaţii şi raport 
de testare - evaluare final.  Rapoartele de observaţii trebuie sa contina informaţii despre rezultatele parţiale 
ale evaluării şi sunt create ori de câte ori apare o problemă pe parcursul unei evaluări sau trebuie analizat 
stadiul în care se află evaluarea respectivă.  

Livrabilele aferente acestei activitati sunt compuse din documente ce realizeaza pe de o parte descrierea 
raportul de testare software si pe de alta parte rezultatele testelor realizate. Ca platforma de management 
a rapoartelor de testare a fost utilizata aplicatia Mantis Bug Tracker v. 1.2.17. 
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