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Raport	   stiintific	   si	   tehnic	   in	   extenso	  
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Cloud	  –	  DTSDC	  	  
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1 Introducere	  
	  

Scopul proiectului pentru care este realizat prezentul raport  il reprezinta dezvoltarea de tehnologii 
noi de protectie a informatiilor, tehnologii care sa permita asigurarea securitatii datelor atat din 
momentul in care acestea sunt migrate de pe sistemele de calcul clasice (calculatoare sau servere 
individuale) catre sisteme virtualizate sau de tip cloud cat si in situatia in care datele sunt create in 
astfel de sisteme inca de la inceput. 

Cloud computing reprezinta un concept de prezentare a serviciilor ce tin de tehnologia informatiilor 
(IT) astfel incat utilizatorii nu trebuie sa detina resursele hardware si software pentru rularea 
serviciilor IT pe care le utilizeaza ci au acces la aceste resurse la distanta, peste Internet. Cloud 
computing nu este un domeniu nou din punct de vedere al serviciilor oferite dar acesta a cunoscut 
o expansiune importanta in ultimii ani si tinde sa devina mecanismul principal prin care serviciile IT 
sunt puse la dispozitia utilizatorilor. Acest lucru conduce practic la disparitia datelor stocate pe 
echipamente de calcul aflate sub controlul direct al utilizatorului, informatiile fiind pastrate la 
distanta, in centre de date asupra carora utilizatorul final nu detine niciun fel de control. 

Utilizarea cloud reclama mecanisme de protectie a informatiilor adaptate acestui mod de lucru, 
astfel incat decizia privind modul de protectie si diseminare a informatiilor sa ramana sub controlul 
utilizatorului final. Chiar daca datele utilizatorului sunt copiate pe servere diverse, in centre de date 
distribuite la nivel mondial, aceste informatii nu trebuie sa poata fi accesate in mod neautorizat de 
catre terti iar elementele esentiale ce definesc protectia informatiilor trebuie sa fie asigurate cel 
putin la acelasi nivel de incredere ca atunci cand datele s-ar afla pe un sistem de calcul controlat in 
exclusivitate de catre utilizator: 

• Autenticitate - se cunoaste cu siguranta sursa informatiilor 
• Integritate - informatiile nu au fost modificate neautorizat fara a fi detectat acest lucru 
• Non-repudiere - actiunile intreprinse nu pot fi negate 
• Confidentialitate - este pastrat secretul informatiilor si acestea nu pot fi accesate 

neautorizat 
• Disponibilitate – datele sunt accesibile utilizatorilor atunci cand au nevoie de ele 

 Etapele proiectului cuprind: 

1. Studii tehnice privind protectia informatiilor in cloud utilizand mecanisme criptografice 
2. Elaborarea si dezvoltarea modelelor experimentale 
3. Proiectarea prototipurilor si elaborarea documentatiei tehnice de realizare 
4. Dezvoltarea, testarea si validarea prototipurilor 
5. Transferul tehnologic al rezultatelor de dezvoltare experimentala 
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2 Descrierea	  etapei	  si	  a	  activitatilor	  
	  

	  

A patra etapa a proiectului „Elaborarea si dezvoltarea modelelor experimentale” a cuprins 5 
activitati si livrabilele aferente: 

1. Activitatea IV.1 Dezvoltarea software a prototipului certSAFE cu functionalitati extinse 
pentru integrarea in mediul cloud cu livrabilul: 

a. Prototipul final care contine functionalitatile extinse ale aplciatiei certSAFE 

Prototipul implementeaza  urmatoarele functii si API-uri pentru un management cat mai bun al 
ciclului de viata si deployment al produsului: 

-‐ abstractizarea accesului la sistemul de stocare a datelor (sistemul de gestiune a bazelor de 
date). API-ul abstractizeaza utilizarea bazelor de date Oracle, DB2, Firebird si Interbase in 
aceasta iteratie. 

-‐ la sistemul de logging a fost adaugata o functionalitate de verificare a integritatii bazate pe 
algoritm de rezumat de tip sha256. Logurile se semneaza la intervale de tip predefinite 
pentru a asigura integritatea si nerepudierea 

-‐ migrarea serviciilor criptografice de la o arhitectura solid application la o arhitectura client-
server bazata pe WebServices. In cadrul prototipului solutia de recuperare a cheilor private 
de criptare foloseste o arhitectura bazata pe servicii Web de tip REST; 

-‐ capabilitati multitenant; aceasta functionalitate se refera in principal la mecanismele de 
stocare a datelor si la mecanismele de management a dispozitivelor criptografice. 
Arhitectura curenta nu permite implementarea conceptului de PKI as a service utilizand o 
infrastructura deja configurata ci pentru fiecare nou client o configurare de la zero trebuie 
dezvoltata, administrata si intretinuta. In conceptul multi-tenant administrarea si intretinerea 
sistemului se aplica unitar fiind valabila pentru intregul sistem, Un alt aspect important 
privind aceasta capabilitate este legata de setul de caractere (ASCII, UTF8, 
PRINTABLE_STRING, etc. ) si limba folosita in interfete. Prin migrarea serviciilor 
criptografice si modulul multitenant este posibil ca fiecare client sa utilizeze una dintre 
limbile suportate de aplicatie  

-‐ nu a fost posibila in totatlitate dezvoltarea layer-ului de abstractizare, in acest moment fiind 
suportate operatiunile de baza cu echipamente Thales si limitat pentru echipamentele 
Safenet. Este necesara o iteratie ulterioara pentru a implementa complet functionalitatile de 
tip de tip runtime deployment. 

	  

 

Serviciul de validare a starii certificatelor digitale implementeaza standardul RFC 6960 (OCSP) 
folosind ca mediu de transport protocolul HTTP si drept surse de date fie depozitarele 
infrastructurii cu chei publice fie direct accesand sistemul de gestiune a bazei de date.  Conform 
documentatiei de proiectare si realizare, prototipul serviciului de validare in cloud are urmatoarele 
caracteristici: 

-‐ prototipul ofera posibilitatea de runtime deployment; prin intermediul unor imagini 
preconfigurate deploymentul solutiei se face in unitati de timp masurate in minute. Prin 
acest mecanism este posibil ca incarcarea serviciilor accesate de utilizatori sa fie distribuite 
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pe mai multe sisteme in functie de necesitati, conform principiilor de utilizare a sistemelor 
cloud; 

-‐ capabilitati de tipul multitenant; prototipul permite un deployment prin intermediul caruia 
instante separate ale serviciului deservesc aceleasi autoritati de certificare fiind insa izolate 
la nivelul privilegiilor de acces si sistemelor de logging. 

-‐ modul de monitorizare prin intermediul caruia se va asigura failover si o translatare aproape 
transparenta a incarcarii 

-‐ integrarea cu echipamente de tip NLB in vederea utilizarii a mai multe noduri de procesare 
in functie de nivelul incarcarii. 

 

 

2. Activitatea IV.2 Dezvoltarea software  prototipului gateSAFE cu functionalitati extinse 
pentru integrarea in mediul cloud, cu livrabilul: 

a. Prototipul final care contine functionalitatile extinse ale aplciatiei gateSAFE 

 

 

Prototipul gateSAFE pentru functionare in cloud are implementate urmatoarele module: 

-‐ modul HSM; sistemul gateSAFE foloseste pentru protejarea cheii private un dispozitiv 
hardware de tip HSM ce asigura imposibilitatea extragerii acestei chei intr-o forma 
utilizabila in exteriorul acestui dispozitiv 

-‐ modul supervizor proces; prototipul utilizeaza un hypervisor care asigura accesul la HSM si 
supervizeaza (administreaza) procesul gateSAFE. 

-‐ modul configurare algoritmi criptografici; acest modul este o modernizare a componentei 
SSL care permite configurarea algoritmilor criptografici. 

-‐ modul de contorizare a accesului la servicii; Prin implementarea acestui modul se asigura o 
metoda de contorizare a unitatilor functionale apartinand unui anumit serviciu oferit in cloud 
(ex1: numarul de semnaturi digitale efectuate prin intermediul serviciului SSA; ex2: numarul 
de verivicari de semnaturi efectuate prin intermediul serviciului VSA) 

-‐ modul de accelerare a traficului web; Acest modul are ca scop scaderea timpului petrecut 
de la trimiterea requestului catre server si pana la afisarea rezultatului in browserul web 

-‐ modul de protectie malware; Datorita faptului ca traficul deservit de gateSAFE este criptat, 
interceptarea lui in vederea analizei devine imposibila fara compromiterea securitatii. pentru 
scanare optim este utilizarea unor echipamente specializate in asemenea operatiuni 
integrarea acestora fiind doar la nivel de retea 

-‐ modul de configurare a numarului de fire de executie; prototipul gateSAFE foloseste un 
numar de fire de executie software egal ca ordin de marime cu numarul de fire de executie 
hardware. Aceste fire de executie sunt fi gestionate de sistemul de operare 

-‐ modul de balansare a incarcarii; gateSAFE se integreaza cu echipamente de tip NLB. 
Distributia incarcarii este gestionata de aceste echipamente care interactioneaza cu 
gateSAFE la nivel operational (stare sistem, nivel incarcare, etc.) 
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-‐ interfete web pentru management si analiza a traficului; prototipul are implementata 
interfeta de configurare a aplicatiei si analiza a traficului; aceasta este usor de utilizat, 
intuitiva, modulara si optionala; deasemenea interfata de configurare respecta  
compatibilitatea cu metoda clasica de configurare folosind fisiere XML. 

 

 

3. Activitatea IV.3  Dezvoltarea software a  prototipului suitei de aplicatii shellSAFE cu 
functionalitati extinse pentru integrarea in mediul cloud - semnarea si criptarea fisierelor 
individual in cloud (clickSIGN), cu livrabilul: 

a. Prototipul final care contine functionalitatile extinse ale suitei de aplciatii shellSAFE 

Prototipul implementeaza o arhitectură client-server si ofera servicii de creare și verificare a 
semnaturilor digitale în cloud. Acesta este alcătuit din două componente, una pentru crearea 
semnaturilor digitale (SSA) și una pentru verificarea semnaturilor digitale (VSA). Sistemul este 
construit pe modelul arhitecturii client-server și opereaza ca serviciu web. Un serviciu web este o 
aplicație web de tip client-server, în care un server furnizor de servicii este accesibil unor aplicații 
client, care nu sunt de tip browser, pe baza adresei URL a serviciului. 

Componenta care creează semnături electronice utilizează un dispozitiv criptografic, precum un 
HSM (modul hardware de securitate), un token de securitate sau un fișier PKCS #12. Componenta 
care oferă servicii de verificare a semnăturii electronice poate fi utilizată pentru validarea 
certificatelor digitale, folosind standardul OCSP, detaliat în RFC2560. 

SSA ofera și capabilități de semnare a documentelor în cloud, utilizând serviciile de stocare de 
tipul SharePoint/OneDrive, fără a fi necesară descărcarea acestor documente pe mașina 
utilizatorului. 

 

Caracteristicile majore ale prototipului sunt: 

• Oferă semnături pentru orice tip document, semnături încorporate pentru documentele PDF și 

semnături pentru valori hash precalculate.  

• Suportă mai multe dispozitive criptografice pentru producerea de semnături. 

• Suportă marcarea temporală a semnăturilor digitale. 

• Permite co-semnarea și contra-semnarea documentelor generice și a valorilor hash 

precalculate, așa cum sunt documentate în standardul Cryptographic Message Syntax, detaliat 
în RFC5652. 

• Verifică semnăturile semnate create în conformitate cu standardul (RFC5652). 

• Verifică certificatele digitale folosite pentru crearea semnăturilor digitale printr-un server OCSP. 

• Este accesibil pe web, prin standardul de comunicare SOAP. 

• Oferă suport pentru semnarea documentelor din mediul de stocare de tip 
SharePoint/OneDrive. 
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4. Activitatea IV.4 Dezvoltarea software  prototipului suitei de aplicati shellSAFE cu 
functionalitati extinse pentru integrarea in mediul cloud - stocarea bulk a informatiilor in 
cloud (diskSAFE), cu livrabilul: 

a. Prototipul final care contine functionalitatile extinse ale suitei de aplciatii shellSAFE 

diskSAFE isi extinde functionalitatile cu suport pentru „Cloud”. Discurile virtuale create pe un 
calculator sunt fi sincronizate cu un sistem de "Cloud" si vor putea fi montate pe orice alt 
calculator. Principul este asemanator sistemelor cunoscute ca „Dropbox” sau „Google Drive” dar 
aduce in plus confidentialitatea prin criptarea datelor folosind schema de criptare bazate pe 
certificate digitale X509.  

diskSAFE este compus din 3 module:  

• Interfata Utilizator  

• Modul Kernel  

• Modul de Sincronizare 

 
 
Interfata utilizator reprezinta partea vizuala a aplicatiei si permite administrarea discurilor, 
administrarea utilizatorilor autorizati, optiuni globale, etc. Pentru a crea un disc virtual utilizatorul va 
avea de parcurs un „wizard” de unde va putea alege: 

• Va putea opta pentru optiunea de „cloud” pentru sincronizarea discului cu un sistem de 
"Cloud".  

• Locatia fisierului imagine corespunzator dicului virtual.  

• Selectarea certificatelor utilizatorilor autorizati 

• Locatia fisierului imagine corespunzator dicului virtual. 

• pentru formatarea discului(FAT16, FAT32, NTFS sau exFAT). 

• Algorimul de criptare (AES256, Blowfish, DES sau Triple DES) 
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5. Activitatea III.4 Diseminarea rezultatelor, cu livrabilele: 
a. Actualizare site web de prezentare a proiectului  
b. Document arhitectura propusa, publicare in site web dedicat proiectului 

 

In	  cadrul	  activitatii	  IV.5	  a	  fost	  realizata	  diseminarea	  rezultatelor	  astfel:	  

• Pe	   site-‐ul	   web	   al	   proiectului	   au	   fost	   adaugate	   elemente	   privitoare	   la	   rezultatele	   obtinute	   si	   la	  
modelele	  propuse.	  

In	   cadrul	   workshop-‐ului	   tehnic	   	   care	   s-‐a	   desfasurat	   	   la	   sediul	   Certsign	   impreuna	   cu	  
specialisti	   	   pe	   Microfot	   Azure,	   au	   fost	   prezentate	   cele	   trei	   solutii	   pentru	   securizarea	  
documentelor	  in	  cloud.	  

Desi	  toate	  cele	  trei	  solutii	  pot	  fi	  instalate	  si	  pot	  rula	  in	  principiu	  in	  orice	  solutie	  de	  cloud,	  au	  fost	  alese	  
cateva	  dintre	  acestea	  pentru	  exemplificare.	  Astfel,	  pentru	  

-‐ Semnarea	  documentelor	  a	  fost	  aleasa	  platforma	  Azure	  oferita	  de	  Microsoft	  si	  platforma	  Office	  365.	  
In	  esenta,	  platforma	  office	  365	  foloseste	  ca	  solutie	  de	  stocare	  a	  fisierelor	  platforma	  OneDrive	  care	  
la	  randul	  ei	  este	  implementata	  ca	  solutie	  peste	  SharePoint.	  Au	  fost	  analizate	  posibilitatile	  de	  
interfatare	  cu	  platforma	  online	  Office	  365	  la	  toate	  nivelele:	  SharePoint,	  storage	  OneDrive	  si	  Office	  
365.	  Desi	  toate	  trei	  nivelele	  pot	  constitui	  punctele	  de	  plecare	  in	  scenariul	  de	  utilizare	  (ex:	  initierea	  
procesul	  de	  semnare	  a	  unui	  fisier),	  limitarile	  existente	  in	  aceste	  aplicatii	  cloud	  in	  acest	  moment	  a	  
impus	  folosirea	  directa	  a	  SharePoint	  ca	  punct	  de	  stocare	  a	  fisierelor	  si	  de	  initiere	  a	  procesului	  de	  
semnare.	  Mai	  departe,	  aplicatia	  ce	  realizeaza	  efectiv	  procesul	  de	  semnare	  va	  rula	  pe	  platforma	  
cloud	  Microsot	  (Azure)	  ca	  si	  componenta	  distincta.	  Aplicatia	  prezinta	  componentele	  specifice	  
aplicatiilor	  Azure:	  data	  storage,	  cozi	  de	  mesaje,	  storage	  de	  tip	  blob,	  cloud	  services:	  web	  role	  si	  
worker	  role	  

-‐ Criptarea	  discurilor	  virtuale	  in	  cloud	  au	  fost	  alese	  platformele	  OneDrive	  si	  Dropbox.	  Aplicatia	  
diskSAFE	  foloseste	  platforma	  de	  storage	  existenta	  pentru	  a	  crea	  si	  stoca	  fisiere,	  ele	  reprezentand	  in	  
fapt	  componentele	  discului	  virtual.	  Profitand	  de	  avantajele	  sincronizarii	  pe	  chunk-‐uri	  (bucati	  de	  
date)	  si	  implementand	  in	  driverul	  diskSAFE	  aceasta	  stocare	  a	  discului	  in	  chunk-‐uri	  se	  obtine	  o	  
sincronizare	  eficienta	  si	  rapida	  a	  datelor.	  Cea	  mai	  mare	  responsabilitate	  ii	  revine	  moduluilui	  de	  
kernel	  din	  diskSAFE	  care	  va	  gestiona	  si	  arbitra	  repartitia	  fisierelor	  in	  interiorul	  chunk-‐urilor	  de	  date.	  

-‐ Folosirea	  unor	  mecanisme	  de	  autentificare	  si	  autorizare,	  a	  fost	  aleasa	  platforma	  Azure	  in	  care	  va	  
rula	  o	  instanta	  a	  aplicatiei	  gateSAFE.	  Creând	  o	  solutie	  virtuala	  de	  aplicatii,	  putem	  considera	  ca	  
mediul	  reprezentat	  de	  sistemele	  de	  operare	  pe	  care	  ruleaza	  aplicatiile	  ce	  folosesc	  gateSAFE	  ca	  
solutie	  de	  securizare	  a	  traficului	  reprezinta	  un	  mediu	  izolat	  si	  securizat,	  ca	  si	  cum	  acestea	  ar	  rula	  
„on-‐premises”.	  Folosind	  protocoale	  standardizate	  precum	  SSL	  si	  HTTP,	  aplicatia	  gateSAFE	  se	  
integreaza	  cu	  succes	  in	  scenariul	  securizarii	  aplicatiilor	  web	  ce	  ruleaza	  in	  cloud-‐ul	  Azure	  al	  caror	  
trafic	  respecta	  aceste	  protocoale.	  
	  
Participare	  conferinta	  nationala	  Cybersecurity	  –	  Bucuresti	  :	  

In	  cadrul	  acestei	  conferinte	  au	  fost	  disseminate	  o	  serie	  de	  rezultate	  obtinute	  in	  urma	  activitatii	  de	  cercetare	  
in	   cadrul	   proiectului	   DTSDC	   si	   anume:	   rezultate	   evaluare	   algoritmi	   de	   criptare	   si	   solutii	   de	   securizare	   a	  
datelor	   in	   cloud.	   Audienta,	   formata	   in	   preponderenta	   din	   peste	   200	   de	   directori	   IT	   si	   responsabili	   cu	  
securitatea,	   au	   apreciat	   prezentarea	   certSIGN	   manifestandu-‐si	   interesul	   in	   ceea	   ce	   priveste	   dezvoltarea	  
ulterioara	   a	   solutiilor	   prezentate.In	   cadrul	   acestei	   etape	   am	   realizat	   2	   articole	   de	   cercetare	   ce	   contin	  
rezultate	  obtinute	   in	   cadrul	  proiectului.	  Ambele	  articole	  adreseaza	  o	   zona	   foarte	   fierbinte	  aflata	  acum	   in	  
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vizorul	  comunitatii	  de	  cercetare	  si	  anume	  criptografia	  homomorfica	  (FHE)	  si	  propun	  in	  acest	  sens	  metode	  
de	  aplicare	  a	  schemelor	  homomorfice	  pentru	  procesare	  datelor	  criptate	  direct	  in	  cloud.	  Cele	  doua	  articole	  
au	  fost	  trimise	  fiind	  si	  acceptate	  pentru	  a	  fi	  prezentate	  la	  conferinta	  internationala	  „Romanian	  Cryptology	  
Days	   (RCD-‐2015)”	   (vezi	   https://www.sie.ro/rcd2015/	   )	   ce	   va	   avea	   loc	   in	   perioada	   21-‐23	   Septembrie	   in	  
Bucuresti.	  Articolele	  sunt	  denumite:	  	  

• 	  „Comparison-‐Based	  Applications	  for	  Fully	  Homomorphic	  Encrypted	  Data”	  
• „Homomorphic	  Evaluation	  of	  SPECK	  Cipher”	  

Ambele	   articole	   urmeaza	   sa	   fie	   incluse	   intr-‐un	   volum	   al	   jurnalului	   „PROCEEDINGS	   OF	   THE	   ROMANIAN	  
ACADEMY	  Series	  A:	  Mathematics,	  Physics,	  Technical	  Sciences,	  Information	  Science	  (P	  ROMANIAN	  ACAD	  A)”.	  
Jurnalul	  respectiv	  este	  indexat	  Thomson	  ISI,	  ultimul	  factor	  de	  impact	  publicat	  pentru	  acesta	  fiind	  de	  1.115.	  

	  

Director	  proiect	  	  

Adrian	  Floarea	  

	  


