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1 Introducere 

Proiectul „Tehnologii de procesare si garantare a continutului electronic – TAPE” isi propune sa dezvolte 
tehnologii care sa stea la baza unor produse sau servicii ce vor permite acoperirea unor necesitati aflate la 
convergenta pietelor de tip eDiscovery combinate cu arhivare electronica pe termen lung si garantare de 
continut. A doua etapa a proiectului – „Realizarea de modele experimentale si analiza cerintelor in vederea 
proiectarii prototipurilor” cuprinde urmatoarele activitati: 

2.1 Realizarea si testare de modele experimentale privind componentele tehnice de colectare, 
structurare, arhivare si garantare a continutului electronic. 

2.2 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate pentru componentele de colectare, 
structurare, arhivare si garantare a continutului electronic. 

2.3 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate pentru serviciul TTP de garantare a 
continutului web. 

2.4 Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare industrială) 
 

2.5 Diseminarea rezultatelor 

certSIGN SA isi propune realizarea si promovarea pe piata a acestor noi tehnologii ce urmaresc procesarea 
si garantarea continutului electronic, ca element principal al strategiei de diversificare a portofoliului de 
servicii si produse in domenii noi, inovative, folosind ca fundament experienta si maturitatea dobandite in 
domenii tehnologice specifice. 

2 Descrierea etapei si a activitatilor 

A doua etapa a proiectului a avut ca obiectiv „Realizarea de modele experimentale si analiza cerintelor in 
vederea proiectarii prototipurilor”. Etapa a cuprins urmatoarele activitati si livrabilele aferente: 

1. Activitate II.1  Realizarea si testare de modele experimentale privind componentele tehnice de 
colectare, structurare, arhivare si garantare a continutului electronic, cu livrabilul: 
 

a. Evaluare tehnica a diferitelor modelelor experimentale privind componentele tehnice de 
colectare, structurare, arhivare si garantare a continutului electronic. 
 

2. Activitate II.2 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate pentru componentele de 
colectare, structurare, arhivare si garantare a continutului electronic, cu livrabilul: 
 

a. Cerinte de functionalitate pentru componentele de colectare, structurare, arhivare si 
garantare a continului electronic. 
. 

3. Activitate II.3 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate pentru serviciul TTP de 
garantare a continutului web, cu livrabilul: 

a. Cerinte de functionalitate pentru serviciul TTP de garantare a continului web 
 

4. Activitate II.4 Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare industrială), cu 
livrabilul: 
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5. Activitatea II.4 - Diseminarea rezultatelor, cu livrabilele: 

 
a. Actualizare site web de prezentare a proiectului  
b. Document arhitectura propusa, publicare in site web dedicat proiectului 

3 Activitatea II.1 Realizarea si testarea de modele experimentale privind 
componentele tehnice de colectare, structurare, arhivare si garantare a 
continutului electronic  

In cadrul activitatii II.1 au  fost analizate  cateva modele conceptuale ce integreaza componente tehnice de 
colectare, structurare, arhivare si garantare a continutului electronic. Ca rezultat direct al analizei, au fost 
realizate si testate 2 modele experimentale.  

Conform studiilor din etapa I, au reiesit necesitati de colectare a informatiilor electronice atat in context 
static (fisiere stocate in cadrul retelei locale) cat si in context dinamic (fisiere in tranzit, continutul site-urilor 
web). Dificultatile identificate in cadrul primei etape au constituit de asemenea o problema in realizarea 
modelelor experimentale.  

Pentru indexarea, clasificarea si procesarea structurata a continutului de tip multimedia inca nu exista 
mecanisme tehnice eficiente si standardizate. In acest context, procesarea fisierelor ce contin informatii de 
tip text (chiar daca prelucrate obiectual, cum e cazul Word, Excel, PDF ) va fi un proces fundamental diferit 
fata de procesarea fisierelor cu continut media si multimedia. Daca in primul caz, toate informatiile ce vor fi 
utilizate pentru cautari ulterioare se regasesc in continutul fisierelor, pentru media si multimedia, informatii 
aditionale sunt necesare a fi furnizate la momentul procesarii. O varianta ce poate fi luata in considerare 
este utilizarea unor formate de tip deschis (XML) care sa furnizeze un set de detalii suplimentare pentru 
respectivul continut. Un dezavantaj major a utilizarii acestei abordari bazate pe metadate externe este 
cauzat de faptul ca pentru a introduce informatii relevante este necesara o procesare manuala a acestor 
fisiere.  

Avand stabilite constrangerile initiale, au fost realizate cele doua modele experimentale.Primul model se 
bazeaza pe o arhitectura de tip client-server in care componenta client transmite solicitari catre 
componenta server si toata procesarea acestor cereri se efectueaza la nivelul componentei server.  

Componenta server fiind responsabila cu tot procesul de colectare, structurare, arhivare si garantare  au 
fost intampinate urmatoarele provocari: 

- Eficientizarea proceselor prin definirea de procese de tip „worker”  pentru fiecare dintre tipurile de 
actiuni solicitate de clienti. 

- Implementarea de mecanisme de protectie impotriva atacurilor de tip DoS. 
- Separarea activitatilor pe grupe functionale: 

o Colectarea; 
o Structurarea si arhivarea ; 
o Garantarea continutului electronic. 

-  Utilizarea unei combinatii SGBD-sistem de stocare pentru a optimiza viteza cautarilor si a relationa in 
mod unitar metadatele si continutul. 
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Aceasta abordare are un singur dezavantaj major in contextul continutului disponibil pe web ,  identificat ca 
atare de la momentul initial si dovedit in cadrul testelor efectuate. Daca pentru colectarea la nivelul 
serverului sau la nivelul tranzactiilor dintre client si server sistemul se preteaza foarte bine la cerinte, in 
cazul colectarii la nivelul clientului limitarile sunt evidente. Ca si slabiciuni reiesite din urma testarii: 

- Informatiile prezentate la nivelul client sunt in mare parte dependente de browser. Desi se lucreaza din 
partea tuturor furnizorilor de asemenea solutii la implementarea cat mai standarizata a mecanismelor 
de randare, inca exista diferente majore intre aceste solutii de prezentare a continutului web. 

- Cerintele de  colectare la nivel client presupun transmiterea ce cereri conform solicitarii de colectare 
catre serverul web si colectarea raspunsului generat de acesta.  

- Un numar mare de solicitari de captura de tip client conduce relativ rapid la o incarcare a benzii de date 
a sistemului de colectare, in genere paginile web in acest moment sunt contruite cu destul de mult 
continut media fapt care a crescut dimensiunea de la cativa KB la cateva zeci sau chiar sute de KB.  

Cateva avantaje au iesit in evidenta in utilizarea unei asemenea arhitecturi: 

- Toate operatiunile sunt efectuate la nivelul serverului existant inregistrari pentru toate actiunile 
efectuate de sistem. 

- Sincronizarea operatiunilor este exclusiv sub controlul sistemului de tip server. 

Al doilea model experimental realizat si testat abordeaza tot o arhitectura de tip client server din punctul 
de vedere al clientilor insa la nivelul serverului se implementeaza o arhitectura distribuita, utilizand 
instante de tip worker pe sisteme externe. Sistemul devine astfel nativ cross-platform, procesele de tip 
worker putand fi rulate atat pe servere windows cat si pe servere linux (sisteme care constituie majoritatea 
serverelor ce expun in internet servicii WWW). Pentru sistemele browser de tip client poate fi utilizat 
inclusiv sistemul de operare MAC OS. 

Implementarea unui asemenea model elimina toate dezavantajele relativ la prezentarea continului web din 
primul model, dupa cum urmeaza: 

- Sistemele client sunt dedicate pentru a rula instante de browser web prin intermediul carora se 
capteaza informatiile asa cum sunt prezentate clientului de diverse aplicatii si versiuni ale acestora de 
tip browser. 

- Cererile sunt procesate in mod distribuit, pe fiecare dintre instantele de tip client browser, serverul 
avand doar rolul de dispecerizare si colectare finala. 

- Un numar mare de solicitari de captura are impact doar asupra cantitatii de memorie utilizata de 
sistemul de tip server pentru administrarea cozilor de procesare. Fiecare client fiind dedicat acestui 
scop, acesta va dedica toate resursele de tip procesor, memorie si banda de comunicatie acestor 
colectari. 

- Sistemele de tip client pot functiona in retele diferite astfel incat o supraincarcare a clientilor nu va 
duce la imposibilitatea utilizarii sistemului central de tip server. 

In schimb, avantajele primului model nu se regasesc in totallitate in aceasta implementare, relevand chiar 
cateva mici dezavantaje: 

- Operatiunile de colectare sunt efectuate de clienti. Comunicatia intre clienti si server este autentificata 
insa sistemele de tip client sunt mult mai vulnerabile la atacuri. Acest lucru poate conduce la o 
vulnerabilitate a arhitecturii in conditiile in care sistemele client nu sunt actualizate si instalate in retele 
securizate. 
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- Desi serverul prioritizeaza distributia incarcarii, sistemele de tip client efectueaza colectarea propriu zis 
asa ca vor exista in mod cert situatii in care cereri aparute mai tarziu vor fi rezolvate mai devreme. 

 

Tehnologic, ambele variante functioneaza utilizand aceleasi principii. In cazul informatiilor statice, sunt 
analizate informatiile ce trebuiesc colectate, preluate in cadrul sistemului de stocare si generate 
metadatele pe baza carora continutul este indexat si protejat. Sistemul utilizeaza un SGBD in care sunt 
pastrate informatiile de tip metadata pe baza carora se poate identifica unde anume este localizat un 
anumit continut electronic in cadrul sistemului de stocare. In cazul informatiilor dinamice, se vor utiliza 
aplicatii de tip client pentru colectare si transmitere catre sistemul de tip server a informatiilor colectate. 

Pentru garantarea continutului s-au experimentat doua modele: 

- Un model bazat pe schema de algoritmi de hash prezentata in detaliu in cadrul etapei I, schema care ar 
putea reduce atat cerintele de procesare cat si viteza de raspuns in cadrul unei solicitari de validare.  

- Un model bazat pe semnaturi extinse avansate cu proprietati suplimentare pentru a putea fi rezistente 
pe termen lung si foarte lung. S-au avut in vedere formatele CAdES si XAdES propuse de ETSI pentru 
semnaturi avansate, iar in acest sens au fost dezvoltate (la un nivel experimental in acesta faza) doua 
biblioteci specifice care sa exporte structurile de date si functionalitatile necesare pentru aceste tipuri 
de semnaturi. 

Biblioteca dezvoltată experimantal pentru CAdES (CER_libCAdES) acoperă formate descrise de standardul 
ETSI 101733 şi permite crearea şi validarea acestor formate de semnătură. Figura de mai jos prezintă 
arhitectura bibliotecii CER_libCAdES. Ea exportă câte o interfaţă de programare pentru fiecare format 
CAdES. Biblioteca experimentala a fost dezvoltată pe mai multe nivele, fiecare nivel fiind bazat pe alte trei 
API –uri dezvoltate în acest sens: 

 CER_libCryptoEngine – un API pentru gestionarea unor motoare criptografice (cryptoengine –uri) 
prin care sunt realizate operaţiile de semnare şi hash, acestea fiind implementate software, sau pe 
dispozitive generice de tip PKCS#11. Aceasta va putea fi specializata in varianta finala pentru a 
putea lucra si cu dispozitive de tip HSM (Hardware Secure Module). Acest API exportă oricum o 
interfaţă IEngine pentru fiecare tip de engine implementat.  

 CER_libPKCS7 – un API care implementează structurile de bază specifice standardelor PKCS#7 şi 
CMS (RFC-5652). Acest API implementează de asemenea şi o interfaţă criptografică superioară de 
semnare şi hash (ISigner, IDigester). Această interfaţă foloseşte CryptoEngine –uri pentru a realiza 
operaţiile criptografice efective.  

 CER_libTS – un API care implementează funcţii de obţinere şi gestiune a token –urilor de marcă 
temporală. Conţine şi un client compatibil cu protocolul TSP (mentionat in standardul RFC 3161). 

Toată arhitectura bibliotecii este bazată pe API –urile criptografice BSAFE CryptoC şi CertC dezvoltate 
de firma RSA Security (EMC).  
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Arhitectura software pentru biblioteca CER_libCAdES 

 

Biblioteca experimental dezvoltata pentru XAdES (CER_libXAdES) implementeaza formate de semnatura 
avansată în format XML, menţionate în standardul ETSI 101903. Arhitectura software a bibliotecii este 
prezentată în figura de mai jos. Formatele XAdES generate de CER_libXAdES sunt bazate pe formatul de 
semnătură XMLDSig. Pentru gestionarea acestora am folosit biblioteca Apache de tip open-source XML-
Security-C, iar parsarea şi generarea structurilor XML au fost realizate folosind parserul XML Xerces-C. 

 

Pe lângă API –urile de tip open-source menţionate, biblioteca CER_libXAdES foloseşte de asemenea cele trei 
biblioteci dezvoltate (CER_libCryptoEngine, CER_libPKCS7 şi CER_libTS) prezentate mai sus.  
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Arhitectura software pentru biblioteca CER_libXAdES 

În acest moment cele două biblioteci implementează formate de semnături digitale bazate pe schema de 
semnare RSA şi funcţii de hash SHA-1 şi familia SHA-2. Biblioteca CER-libCryptoEngine de acces la 
dispozitivele criptografice hardware este bazată pe interfaţa PKCS#11 [PKCS11]. 

 

In urma experimentelor facute am ajuns la cateva concluzii din care credem ca solutia care se preteaza cel 
mai bine la necesitatile relevate din proiect este o varianta a celui de-al doilea model experimental, bazat 
pe o arhitectura distribuita utilizand drept clienti sisteme pentru colectarea informatiilor dinamice si de tip 
aplicatie web. Pentru colectarea informatiilor statice (fisiere, continut static servere web) este mult mai 
eficienta abordarea unei arhitecturi client-server utilizand agenti de colectare. 
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Arhitectura propusa este urmatoarea: 
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Serverul central este responsabil cu administrarea si dispecerizarea solicitarilor de colectare si stocare a 
continutului electronic. Acesta coordoneaza actiunile ce urmeaza a fi efectuate de celelalte subsisteme. 

 

Subsistemul de colectare a continutului web client utilizeaza al doilea model experimental. Serverul de 
dispecerizare si control este instalat pe un sistem Linux enterprise. Acesta controleaza sisteme de tip client 
care sunt instalate pe Windows, Linux si Mac OS. Prin intermediul acestora, continutul redat in aplicatiile de 
tip browser sunt salvate in format imagine (png). Sistemele de tip client transmit catre subsistemul 
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centralizat de tip server, informatia colectata. Subsistemul de colectare a continutului web transmite catre 
sistemul central informatiile agregate pentru stocare si arhivare pe termen lung. 

 

Subsistemul de colectare a informatiilor statice si in tranzit utilizeaza primul model experimental. Serverul 
de colecetare este instalat pe un sistem Linux enterprise care receptioneaza informatiile colectate de la 
agentii autorizati instalati pe sistemele tinta. Acesti agenti transmit catre sistemul de tip server informatiile 
ce trebuiesc colectate impreuna cu un set minimal de metadate. Serverul este responsabil sa genereze un 
set suplimentar de metadate pe care le va asocia cu continutul electronic. Acest subsistem va utiliza de 
asemenea agenti care sunt responsabili cu colectarea informatiilor aflate in tranzit . 

Responsabilitatea finala a acestor subsisteme este sa consolideze informatiile colectate si sa le transmita in 
forma finala destinata a fi stocate si arhivate pe termen lung. Serverul central receptioneaza aceste 
informatii consolidate, le autentifica si utilizand SGBD si sistemul de stocare le plaseaza pentru stocare. 

Subsistemul de extragere a informatiilor are responsabilitatea autentificarii si autorizarii cererilor de 
extragere a informatiilor si de a prezenta informatiile solicitate daca acestea au fost identificate ca fiind 
stocate pe baza metatadelor utilizate la cautare.  

Toate aceste operatiuni sunt logate in extenso pentru a exista o trasabilitate completa a operatiunilor.  

Autorizarea accesului se bazeaza pe o schema de roluri implementata la nivelul sistemului centralizat. 
Autentificarea si autorizarea efectiva a utilizatorilor este efectuata de subsistemul de extragere a 
informatiilor. In acest sens o arhitectura PKI interna este definita, arhitectura care are urmatoarele 
responsabilitati: 

- Emiterea certificatelor digitale pentru operatorii care au dreptul de solicitare a informatiilor colectate 
- Introducerea de extensii private in certificate pentru a granulariza accesul la informatiile colectate 
- Revocarea certificatelor digitale pe masura ce nevoia de acces a disparut 
- Actualizarea periodica si la intervale de timp foarte scurte (maxim 24h) a listelor de certificate revocate 
- Emiterea de certificate digitale pentru securizarea comunicatiilor intre componentele de tip client-

server. Chiar daca nu este posibila utilizarea unor canale securizate de comunicatii end-to-end in toate 
situatiile este de dorit stabilirea unui canal de comunicatii cu autentificare a serverului (https) 

- Implementarea unui serviciu de marcare temporala pentru adaugarea unei astfel de marci pe schemele 
de hash implementate la nivelul sistemului de stocare si arhivare pe termen lung. 

 

Pe baza informatiilor introduse in cadrul certificatelor digitale de infrastructura PKI, subsistemele vor 
intreprinde urmatorele actiuni: 

- Subsistemul de colectare a continutului web va utiliza acolo unde este posibil un certificat de server 
pentru securizarea liniei de comunicatie cu sistemele de tip client 

- Subsistemul de colectare a informatiilor dinamice si statice va utiliza un certificat de tip server pentru 
securizarea canalului de comunicatie prin intermediul caruia sunt transmise catre server informatiile de 
stocat si metadatele. Aceasta securizare este obligatorie mai ales avand in vedere faptul ca informatiile 
ce vor fi colectate pot avea continut sensibil si transmiterea acestora in clar prin intermediul canalelor 
de comunicatii clasice nu prezinta incredere. 
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- Subsistemul de extragere a informatiilor va implementa obligatoriu un mecanism de autentificare 
mutuala, utilizand un certificat de server si obligand operatorii care doresc sa utilizeze acest sistem sa 
detina un certificat digital pentru autentificare. 

- Subsistemul de extragere a informatiilor va implementa o mapare intre extensiile private si drepturi de 
acces pe nivele de confidentialitate a informatiilor stocate in cadrul sistemului de arhivare. 

- Sistemul centralizat va utiliza marca temporala aplicata schemei de hash si va valida faptul ca 
informatiile care sunt returnate catre subsistemul de extragere nu au fost alterate si sunt in aceeasi 
conditie ca la momentul in care au  fost introduse  

 

In cadrul realizarii modelelor experimentale urmatoarele standarde si specificatii tehnice au fost utilizate: 

- RFC 5280 – standardul Internet privind profilul certificatelor digitale si a listelor de certificate revocate 
- RFC 3161 – standardul Internet privind marca temporala 
- RFC 5652 – standardul Internet privind formatul mesajelor criptografice 
- Algoritmul RSA pentru semnatura electronica 
- Algoritmul SHA (256) – pentru hash 
- RFC 2818 si 5785 – standardul privind comunicatia HTTP peste TLS. 
- SQL pentru utilizarea SGBD 
- ETSI 101733 – standard ETSI privind formatul de semnatura avansata CMS (CAdES). 
- ETSI 101903 – standard ETSI privind formatul de semnatura avansata XML (XAdES). 
- XMLDSig – standard de semnatura XML de baza 

Acestea sunt avute in vedere si la generarea cerintelor tehnice si de functionalitate pentru implementarea 
sistemului. 

 

4 Activitatea II.2 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate 
pentru componentele de colectare, structurare, arhivare si garantare a 
continutului electronic 

 

Pe baza analizei modelelor experimentale si a elaborarii unei arhitecturi de principiu conform studiului II.1  
au fost analizate implicatiile si s-au definit un set de cerinte tehnice si de functionalitate ce trebuiesc 
respectate de componentele sistemului. 

In cadrul Analizei tehnice aceste cerinte sunt prezentate la nivel de detaliu astfel incat pe baza acestora sa 
poata fi elaborat cu modificari minore generarea prototipurilor pentru componentele de colecetare, 
structurare arhivare si garantare a continutului electronic. 

In cadrul acestei activitati, s-au definit cerintele pentru subsistemele de colectare a informatiilor statice si in 
in tranzit, subsistemului de extragere si a sistemului central. 

In linii mari, cerintele pentru aceste subsisteme si sistemul central abordeaza urmatoarele cerinte majore: 
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- Sistemul centralizat trebuie sa utilizeze mecanisme de tip redundant astfel incat sa asigure 
disponibilitatea serviciilor in conditiile defectarii vreuneia dintre componentele acestuia 

- Sistemul e stocare trebuie sa ofere tehnologii de redundanta, replicare si  backup. 
- Subsistemul de extragere trebuie sa implementeze obligatoriu autentificare si autorizare utilizand 

certificate digitale si extensii private 
- Subsistemul de colectare a informatiilor statice si in tranzit va transmite in mod securizat informatiile 

colectate catre sistemul centralizat 

Conex, cerintele functionale pentru implementarea unei infrastructuri PKI au fost definite tot in cadrul 
acestei activitati. Astfel infrastructura PKI implementata pentru securizarea acestui sistem va trebui sa 
raspunda minim urmatoarelor cerinte: 

- Sa emita certificate digitale conform RFC 5280 
- Sa implementeze o autoritate de marcare temporala conform RFC 3161 
- Sa suporte definirea de extensii private pentru a fi incluse in certificatele digitale emise 

Elaborarea cerintelor a avut in vedere adaptarea tehnologiilor existente (cu referire in special la garantarea 
continutului electronic) in vederea crearii unor tehnologii noi (s-au avut in vedere viitoare tehnologii 
paralele de indexare si clasificare cu algoritmi combinati pentru continutului tip „text” cu cel tip 
„bitmap/multimedia”) . 

In ceea ce priveste crearea de tehnologii noi, s-a pus accent pe elaborarea unor mecanisme tehnice de 
colectare si utilizarea unor algoritmi de indexare si clasificare astfel incat componentele rezultante sa ofere 
eficienta maxima utilizand componente de securitate care in mod uzual introduc supraincarcare asupra 
sistemelor.  

5 Activitatea II.3 Analiza tehnica si stabilirea cerintelor de functionalitate 
pentru serviciul TTP de garantare a continutului web  

In cadrul acestei activitatii au fost definite cerintele de functionalitate pentru un serviciu de tip TTP de 
garantare a continutului Web. Un asemenea serviciu isi propune generarea unor informatii care sa prezinte 
o imagine a informatiilor prezentate de un site web la un anumit moment dat de timp. Un asemenea 
serviciu se adreseaza atat unui furnizor de servicii web cat si unui client a unui asemenea serviciu. 

Implementarea unui sistem de tip TTP este realizabila prin intermediul celor doua subsisteme, de colectare 
a continutului web (din punctul de vedere al clientului) si de colectare a informatiilor statice si dinamice 
(din punctul de vedere al furnizorului). 

Cerintele in ceea ce priveste colectarea informatiilor statice si dinamice au fost definite in cadrul activitatii 
II.2 in cadrul subsistemului  respectiv. In cadrul activitatii au fost atinse tangential si cerintele privind 
subsistemul de colectare a continutului web, majoritatea cerintelor fiind dezvoltate in cadrul activitatii II.3. 

Pe baza modelului experimental dezvoltat in cadrul activitatii II.1 care abordeaza sisteme de colectarea a 
continutului web la modul general au fost adaugate cerinte prin care un asemenea sistem poate fi utilizat 
pentru a oferi servicii de tip TTP. 

In dezvoltarea cerintelor de functionare au fost avute in vedere necesitati practice ce reies in cadrul unui 
asemenea sistem. In cazul in care informatiile colectate sunt la nivelul furnizorului de servicii, atunci 
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continutul static va fi stocat, indexact si protejat impotriva alterarii utilizand scheme hash si marcare 
temporala. Suplimentar, poate fi utilizata semnatura electronica combinata cu marcare temporala pentru a 
genera un document semnat electronic conform legii semnaturii. 

Din punctul de vedere a informatiilor prezentate la nivelul clientului, in cadrul unui serviciu de tip TTP 
pentru a asigura faptul ca informatiile prezentate clientului sunt cele stocate in cadrul sistemului si orice 
imbunatatire a standardelor tehnice, limbajelor de programare utilizare in web pentru dinamizarea 
continutului (javascript, ajax, html, etc.) nu altereaza modul de prezentare dupa momentul la care s-a 
efectuat colectarea, abordarea cu stocarea unor imagini in care tot continutul este captat utilizand 
browserul si rezolutia sistemului client ofera cea mai apropiata de realitate situatie de fapt. 

In linii mari, un asemenea subsistem trebuie sa raspunda la urmatoarele cerinte functionale: 

- Abilitatea de utilizare pentru colectare a celor mai uzuale browsere in contextul celor mai uzuale 
sisteme de tip desktop (windows, linux, mac). Sistemul trebuie sa poata folosi minimal urmatoarele: 
Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. 

- Incarcarcarea va fi distribuita clientilor care vor avea task-uri de colectare in functie de browserele 
utilizate 

- Comunicatia cu serverul va fi autentificata. In cazul in care tehnic este posibil se va asigura si o 
securizare a canalului de comunicatie. 

- Serverul va indexa si stoca imaginile primite de la sistemele de tip client. Acesta trebuie sa permita 
utilizarea unor servicii externe de semnare si marcare temporala ale acestor imagini  inainte de a le 
transmite sistemului centralizat de stocare si arhivare. 

- Deoarece caracterul de TTP presupune ca imaginile stocate sunt obtinute utilizand accesul la site-uri 
disponibile public, caracterul de confidentialitate a acestor imagini este redus. Din acest motiv, 
subsistemul trebuie sa permita o granularizare a accesului implementand la minim doua nivele, public 
si restrictionat. Pentru nivelul restrictionat se pot adauga mecanisme suplimentare de autorizare daca 
este cazul, informatiile publice pot fi consultate de oricine. 

 

Generarea acestor cerinte a avut in vedere experienta acumulata pe parcursul realizarii modelelor 
experimentale, studiile din cadrul etapei I si adaptarea tuturor acestor factori la cerintele de piata. 
Consideram ca implementarea unui sistem care sa raspunda la cerintele generate in cadrul acestei etape 
poate genera interes atat din partea  utilizatorilor obisnuiti cat si din partea furnizorilor de servicii utilizand 
sisteme web. 

6 Activitatea II.4 Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala 
(pentru cercetare industriala)  

In vederea protejarii drepturilor de autor asupra rezultatelor realizate in partea de cercetare 
experimentala, in aceasta etapa au fost demarate actiuni in acest sens. Mai concret a fost pregatita 
documentatia necesara in vederea inregistrarii la Oficiul Roman Pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) a 
rezultatelor obtinute in aceasta etapa in acdrul modelelor experimentale realizate si testate pentru 
componentele tehnice de colectare, structurare, arhivare si garantare a continutului electronic. Aceasta 
documentatie va fi depusa la O.R.D.A. in cadrul unei cereri specifice in etapa imediat urmatoare. 
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7 Activitatea II.5 - Diseminarea rezultatelor 

In aceasta etapa au  fost actualizate site –ul web al proiectului   (www.proiect-tape.ro)  elemente 
descriptive privind evaluarea modelelor experimentale. 

Pentru realizarea diseminarii a fost realizata o deplasare in Belgia, la Brussels, unde au avut loc intalniri cu 
specialisti tehnici si in domeniul standardizarii. Unul dintre interlocutori a fost compania General Dynamics 
din Statele Unite ale Americii careia I s-au prezentat: 

• Prezentarea arhitecturii de colectare, structurare si arhivare de date si provocarile intampinate 
• Posibilitatea reutilizarii rezultatului cercetarii, si anume componenta de colectare continut on-line, 

si in alte directii ca, de exemplu, monitorizarea activitatii utilizatorilor si sisteme DLP (Data Lost 
Prevention) 

• Prezentarea utilizarii de algoritmi de indexare si clasificare astfel incat componentele rezultante sa 
ofere eficienta maxima utilizand componente de securitate care in mod uzual introduc 
supraincarcare asupra sistemelor 

• Prezentarea modalitatilor de garantare a continutului prin utilizarea de algoritmi hash si semnaturi 
electronice extinse avansate cu proprietati suplimentare pentru a putea fi rezistente pe termen 
lung si foarte lung 

• Standardizarea la nivelul UE cu privire la formatul semnaturilor electronice, cu detalierea 
formatelor  CadES, descris de standardul ETSI 101733, si XadES, descris in standardul ETSI 101903 

• Prezentarea bibliotecilor CER_libCAdES si CER_libXAdES dezvoltata experimental in proiect 
 

Reprezentantii General Dynamics a fost interesati de rezultatele obtinute pana in prezent fiind avute in 
vedere intalniri ulterioare pentru a stabili eventuale modalitati concrete de implementare a conceptelor 
rezultate 

 

Virgiliu Mihail TOGAN 

DIRECTOR PROIECT 
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