
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIENCIAS EXATAS E DA TERRA ( COMUNICAÇÃO COORDENADA )

NOME: DANIELE H B BORGES

TÍTULO: CRIPTOGRAFIA RSA

AUTORES: DANIELE H B BORGES, DANIELE HELENA BONFIM BORGES

PALAVRA CHAVE: CRIPTOGRAFIA, RSA, ARITMÉTICA

RESUMO

A criptografia está presente mesmo que não possamos observar, quando digitamos senhas de banco ou de redes sociais, ao fazer transferências bancárias, mandar um e-mail ou

quando se compra algo pela internet, ou no cartão. A segurança destas ações está na criptografia, isso porque ninguém quer que sua conta seja invadida e roubada, ou que

alguém invada seu computador e mecha em documentos importantes, fotos e coisas pessoais.

Sites de bancos são criptografados, assim como redes sociais, sites do governo e outros. Tudo para que informações valiosas não se percam. Inclusive em alguns carros mais

modernos já é possível encontrar a linguagem de códigos, que pode ser usada no alarme, como na nova chave keyless que permitem a partida apenas com o acionamento de um

botão. Mas não adianta codificar se não ficar seguro, o código deve ser difícil ou impossível de ser quebrado para que haja uma segurança. 

Por isso a evolução dos métodos de criptografia foram necessários para que ficasse cada vez mais difícil se quebrar um código. No início muito usada em campos de batalhas ou

para guardar segredos, métodos variados foram criados.

Foi  usada intensamente na segunda guerra Mundial, onde de forma cada vez mais complexa ajudava nas comunicações, hoje está presente na linguagem de computador

(binária). Mas também é possível encontrar na linguagem para cegos, o Braille.

A mais usada atualmente é a RSA, que foi inventada por Ronald L. Rivest, Adi Shamir e Leonard M. Adleman, recebendo o nome por causa das primeiras letras de cada

sobrenome dos inventores, baseado na teoria dos números em sua construção é um dos métodos mais conhecidos, principalmente porque apesar de não ser muito complexo, é

de extrema dificuldade a quebra de seu código.

Sua segurança vem dos números primos, dado a dificuldade em fatorar grandes números, alguns dos que são usados tem cerca de 150 algarismos, tornando a fatoração

praticamente impossível.

Alguns programas ajudam a quebrar códigos, ou a fatorar os números, mas com muitos algarismos isso é um processo muito lento.

Por isso o assunto foi desenvolvido para ser abordado com alunos do Programa de Iniciação Científica da OBMEP (olimpíadas brasileiras das escolas públicas) no ano de 2015.

Desde a base aritmética até as técnicas para codificar e decodificar.

Este programa beneficia alunos que ganharam medalhas na OBMEP com um curso para que eles possam melhorar e aprimorar habilidades matemáticas, enfatizando a

aritmética e a geometria, com algumas aulas, inclusive, voltadas para a criptografia e para o método RSA. O curso é dividido por níveis (do G1 ao G7) de acordo com o ano

escolar do aluno e com sub níveis de acordo com quantas vezes já participou do curso.

Feito uma vez ao mês, com dez encontros presenciais no total e com fóruns on line para que possam trocar idéias com participantes de outros lugares.

Os alunos do Ensino Fundamental e Médio participaram de forma lúdica a uma aula de aritmética e depois dos métodos de criptografia, codificando e decodificando mensagens.
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