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Resumo

Este artigo apresenta um estudo sobre a criptografia em chaves de acesso para um

melhor entendimento sobre uma das mais famosas e importantes técnicas quando

falamos em segurança da informação e que está presente no dia-a-dia de quem

troca informações por meio algum software.

Começa por uma breve citação sobre a história da criptografia, como era usada no

inicio  de  sua  criação,  onde  surgiu  na  tentativa  de  explicar  o  nascimento  dessa

técnica e sua necessidade nos meios de comunicação. A seguir, uma abordagem do

que se resuma a criptografia, com uma explicação detalhada do seu funcionamento

e sua função no campo das chaves de acesso, a importância da criptografia para a

segurança da informação e para o tráfego de dados. Posteriormente uma análise

dos tipos de chaves e suas formas de criptografia, assimétrica e simétrica, seu uso

nos dias de hoje e mostra onde e como estão sendo usadas, nos alertando sobre

alguns cuidados que devemos tomar, preservando a confidencialidade, integridade e

privacidade das informações. Por fim, o artigo tenta mostrar ao leitor a importância

da criptografia, como ela é essencial em nosso meio e sensibilizar o mesmo sobre

os  riscos  do  envio  de  informações  sem  nenhuma  forma  de  criptografia  para  a

confidencialidade dos dados.

Introdução

Muitas vezes fazemos tudo sem desconfiar que algo improvável possa acontecer,

confiamos que não existem pessoas nos espionando, o presente artigo possui um

conteúdo sobre criptografia em chaves de acesso.

Tendo em vista que diariamente enviamos e recebemos mensagens, alguma vez já

se perguntou se sua conversa está segura? Quais ferramentas são usadas para

garantir  a  confidencialidade  dessas  informações?  Como  funcionam  essas

ferramentas? 

Objetivos

O  artigo  tem  como  objetivo  esclarecer  a  importância  da  criptografia  para  a

segurança  da  informação,  esclarecer  os  processos  responsáveis  por  manter  as



informações seguras desde o ponto de saída até o destinatário  final,  garantindo

confidencialidade, integridade e privacidade.

Por  fim,  o  artigo  traz  como  finalidade,  sensibilizar  e  conscientizar  os  cidadãos

comuns  da  funcionalidade  e  importância  da  criptografia  para  a  proteção de sua

privacidade no mundo tecnológico.

Metodologia 

Este artigo usou como metodologia para o desenvolvimento o método de pesquisa

bibliográfica e análises de documentos escritos por especialistas no assunto.

Desenvolvimento

A criptografia é uma técnica que existe desde a criação da escrita, existem relatos

de que soldados espartanos deixavam mensagens codificadas por onde passavam.

 “Ciência  que  estuda  os  princípios,  meios  e  métodos  para

tornar ininteligíveis as informações, através de um processo de

cifragem, e para restaurar informações cifradas para sua forma

original, inteligível, através de um processo de decifragem”.

 (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI, 2007, p. 17)

Existem duas formas de trocar mensagens criptografadas, chamam-se criptografia

simétrica e assimétrica.

A criptografia simétrica costuma ser a mais usada por ser mais veloz, mas não tem a

mesma segurança da forma assimétrica, éusada uma única chave compartilhada

entre o emissor e o receptor com a função de cifrar e decifrar os dados.

A criptografia assimétrica é menos utilizada pelo tempo consumido para decifrar a

mensagem, é usado um par de chaves distintas, a chave pública tem a função de

cifrar a mensagem e a chave privada tem a função de decifrar a mensagem.



Resultados

Ao fim do artigo podemos concluir que a criptografia em chaves de acesso é uma

ferramenta  de  suma importância  para  a  comunicação,  informações  confidenciais

como dados bancário, dados pessoais entre outros tipos de informações sigilosas

são enviados de um ponto a outro diariamente por meios não confiáveis.

A criptografia garante um nível de segurança considerável, garantindo privacidade,

autenticidade e integridade dos dados,  o  usuário  não precisa se preocupar  com

pessoas não autorizadas tendo acesso as suas informações.

Considerações Finais

Em Andamento...
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