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1 Introducció 

1.1 Motivació 
 
La raó d’haver escollit aquest projecte és perquè em permetia combinar dos temes que m’interessen i dels 
que sempre he volgut saber més. 
 
Per una banda està l’interessant tema de la seguretat i la criptografia. Des del primer moment tenia clar 
que volia fer un projecte relacionat amb aquest tema. El fet d’haver tingut l’oportunitat de fer 
l’assignatura optativa de criptografia em va permetre descobrir aquesta ciència amb tants anys d’història i 
poder aconseguir una base suficient per poder fer el salt de la teòrica a la pràctica per poder aplicar els 
coneixements que vaig anar adquirint a casos reals. 
 
Per l’altra, està tot el relacionat amb l’alta definició, un tema bastant nou que està de molta actualitat. Des 
del punt de vista lúdic m’ha semblat sempre molt atractiu el tema audiovisual però mai he anat més enllà. 
Escollir aquest projecte em permetia poder descobrir una mica més de com funciona realment tot el tema 
de l’alta definició i en concret del HD-DVD. 
 
Així doncs, el poder ajuntar en un sol projecte aquests dos temes m’ha motivat enormement a portar a bon 
terme el treball fins al punt de no quedar-me en el tema inicial que consistia només a xifrar uns fitxers, no 
he pogut evitar voler descobrir com es desxifraven, verificaven i com funcionava tot el sistema de 
protecció del HD-DVD tant d’aquests fitxers com d’altres. 
 

1.2 Objectius 
 
Els objectius d’aquest projecte s’han anat lleugerament modificant al mateix temps que anava descobrint 
coses noves. L’objectiu inicial era la protecció dels fitxers ACA (fitxers d’empaquetament que inclouen 
els fitxers de navegació) de HD-DVD emprant la tecnologia AACS, però l’interès per altres funcionalitats 
de l’AACS m’ha permès ampliar-los.  
 
Finalment, els objectius han resultat ser l’estudi de la tecnologia de protecció dels HD-DVD amb AACS i 
la implementació d’una aplicació que permet protegir, desprotegir i verificar els fitxers de recursos 
avançats, és a dir, els fitxers que composen els ACA. 
 
Aquest projecte es podria considerar com un complement del PFC Programa para gestión de ficheros 
ACA en HDDVD realitzat per Anais García Ruiz, que s’encarregava d’empaquetar els fitxers de recursos 
avançats dins de fitxers ACA. Una de les línies de treball futur d’aquest projecte era la possibilitat de 
xifrar aquests fitxers. Així doncs, amb l’aplicació que s’ha de desenvolupar, quan s’hagin de generar els 
ACA s’hauran d’agafar els fitxers protegits enlloc dels originals, obtenint així ACA’s xifrats. 
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1.3 Eines utilitzades 
 
Per realitzar el projecte s’han fet servir les següents eines: 
 

o Microsoft Office 2003 – Word: Per la redacció de la memòria 
o Notepad++: Editor de C++ i d’altres llenguatges que és molt clar a l’estar basat en colors. La 

redacció del codi està optimitzada per ser vista amb aquest programari lliure. 
o Microsoft Visual C++ 6.0: Per compilar i crear l’executable compatible amb Windows. 
o g+ v2.95: Per compilar i crear l’executable compatible amb Linux. 
o XVI32: D’editor d’hexadecimal de fitxers gratuït 
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2 HD-DVD 

2.1 Introducció 
 
El HD-DVD (High-Definition Digital Versatile Disc) de Toshiba és juntament amb el Blu-Ray un dels 
dos candidats a ser el disc òptic definitiu per emmagatzemar contingut audiovisual en l’alta definició, 
substituint així la definició estàndard (SD) que ofereixen els DVD actuals. 
 
Els discos de HD-DVD ofereixen 17 Gb d’espai d’emmagatzematge per capa, és a dir, els dics de doble 
capa tenen 34 Gb d’espai i els futurs discs de triple capa 51 Gb. 
 
L’objectiu d’aquests discos no és emmagatzemar més durada de contingut audiovisual que els DVD, el 
que es fa, és que s’emmagatzemi el vídeo i l’àudio amb la millor qualitat possible, arribant a una 
resolució de 1920×1080 píxels. 
 
Figura 1 – Comparativa de resolucions en HD amb SD 
 

 
En blavós, la resolució en HD Font: www.zonadvd.com 

 

2.2 Tecnologia 
 
Els discs d’alta definició es llegeixen fent servir un làser blau que, gràcies a la seves característiques, 
permet llegir amb més precisió les dades del disc. El contingut de vídeo es pot llegir a una velocitat de 
29.4 Mbit/s (tres vegades més ràpid que el DVD convencional). 
 
Figura 2 – Detall de les capes de DVD i de HD-DVD comparades 
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3 AACS al HD-DVD 

3.1 Introducció 
 
Amb la comercialització de nous suports audiovisuals en alta definició, les companyies propietàries del 
contingut van estar treballant per a trobar un nou sistema per protegir els seus discs amb l’objectiu 
d’intentar evitar les falles de seguretat que tenien els sistemes de protecció dels DVD. 
 
D’aquesta manera va nàixer AACS LA (Advanced Access Content System Licensing Administrator), que 
va ser fundada entre les següents grans empreses: 

o IBM 
o Intel 
o Microsoft 
o Panasonic 
o Sony 
o Toshiba 
o The Walt Disney Company 
o Warner Bros 

 
Juntes, van idear un estàndard anomenat AACS (Advanced Access Content System) que oferia 
una protecció més robusta que la que hi havia als DVD convencionals. Alguns dels punts forts 
eren que es feia servir un nombre més elevat i variat de claus (cada títol tenia les seves pròpies), 
era un sistema dinàmic en constant actualització que permetia revocar reproductors dels que 
s’havia demostrat que no eren prou segurs per a la gestió de l’estàndard.   
 

3.2 Antecedents 
 
Els sistemes de protecció totalment trencats que tenien els DVD eren principalment el CSS i el CPPM: 

3.2.1 CSS (Content Scramble System) 
 
Es xifrava el contingut amb una combinació de “Title Keys” i “Disc Keys”. La protecció es va trencar al 
cap de dos anys a causa d’un forat de seguretat d’un reproductor que va exposar les claus, permetent 
obtenir l’esquema complet del sistema mitjançant enginyeria inversa. 
 
Una altra de les debilitats d’aquest sistema era la mida de la clau que era de només 40 bits dels quals 
només n’eren útils 25.  

3.2.2 CPPM (Conent Protection for Prerecorded Media) 
 
Els discs tenen un identificador d’àlbum gravats a l’àrea “lead-in” per tant no es podria copiar el disc en 
la seva totalitat perquè aquesta capa només s’hi pot escriure des de discs pre-gravats. 
 
També es feia servir un que s’anomena C2 (Cryptomeria cipher) i consistia en un xifrat en bloc de 10 
voltes amb una clau de 56 bits i una mida dels blocs de 64 bits. 
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3.3 Criptografia de l’AACS 

3.3.1 AES / Rijndael 
 
El van crear els belgues Joan Daemen i Vincent Rijmen a partir d’un concurs per escollir l’AES 
(Advanced Encryption Standard) on van presentar el seu algorisme anomenat Rijndael que va resultar 
guanyador l’any 2000. 
 
Està considerat un dels algorismes de xifrat simètrics més potents de l’actualitat. El concepte de xifrat 
simètric es refereix al fet que per xifrar i per desxifrar es fa servir la mateixa clau. 
 
La mida dels blocs i de les claus pots ser de 128, 192 o de 256 bits, permetent escollir la combinació que 
més desitgi. Tot i així, està marcat com a estàndard una mida de 128 bits de clau i de bloc. 
 
En el cas de l’AACS que fa servir 128 bits de mida de clau i de bloc, el xifrat es farà en 10 voltes 
composades de quatre funcions invertibles que aporten diferents nivells de protecció al xifrat: 

• AddRoundKey: Fa una XOR de la matriu d’estat (intermèdia) amb cada byte de la subclau Ki. 
• ByteSub: Substitució no lineal dels bytes de la matriu d’estat. 
• ShiftRow: Es desplacen les files de la matriu per aportar difusió al xifrat. 
• MixColumns: Barreja les columnes d’una matriu d’estat a partir d’operacions polinòmiques. 

A cada iteració es fa servir una clau Ki diferent que s’ha generat a partir de la clau inicial K. 
 
En algunes parts de l’AACS es xifra amb un AES-G, que simplement significa que a l’AES normal 
després de li fa un XOR amb el contingut del text clar 
 
Figura 3 – Procés de xifrat per AES128 amb una clau i una mida de bloc de 128 bits 
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 9 iteracions 
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3.3.2 SHA1 
És una funció Hash creada pel NIST (National Institute of Standards and Technology). La finalitat 
d’aquesta funció aplicada a l’AACS és obtenir un resum del fitxer de tal manera que una lleugera variació 
del seu contingut alteraria el valor de hash generat, d’aquesta manera es pot validar la integritat del fitxer i 
assegurar que no ha estat modificat amb posterioritat. 
 

El procés segueix el següents passos: 
 
1. Es completa el missatge fins que tingui una longitud múltiple de 512 bits 
 
2. S’inicialitza un buffer de 5 paraules de 31 bits amb el contingut: 

A. 67452301 
B. EFCDAB89 
C. 98BADCFE 
D. 10325476 
E. C3D2E1F0 
 

3. Es processa el missatge en blocs de 512 bits, dividits en sublocs de 32 bits i utilitzant 4 voltes 
amb operacions de 20 bits sobre el bloc i el buffer 

 
4. El codi hash és el valor del buffer 

 
 

3.3.3 CMAC 
La CMAC també ofereix un resum de les dades que se li passen però amb l’afegit que inclou una clau en 
aquest càlcul (en el cas de l’AACS la clau és de 128 bits).  
 
El càlcul de la CMAC està basat en xifrat en bloc CBC (Cipher Block Chaining) i fa servir AES128 per 
xifrar els resultats parcials. 
 
El procés és el següent: 
 

Càlcul de les subclaus K1 i K2 a partir de la clau K indicada 
• Es xifra un bloc de 16 bytes tots zeros amb la AES128 fent sevir la clau K (el resultat és L) 
• Si el bit més significatiu de L és 0  K1 és L desplaçant un bit cap a l’esquerra 

Si el bit més significatiu de L és 1  K1 és L desplaçant un bit cap a l’esquerra XOR 0x87 
• Si el bit més significatiu de K1 és 0  K2 és K1 desplaçant un bit cap a l’esquerra 

Si el bit més significatiu de K1 és 1  K2 és K1 desplaçant un bit cap a l’esquerra XOR 0x87 
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Càlcul de la CMAC 
• Dividim el missatge en blocs de 16 bytes, si l’últim bloc ens queda incomplet l’emplenem amb un 

bit ‘1’ i la resta de bits de ‘0’ fins a omplir els 16 bytes. 
• Fem un XOR del primer bloc de missatge amb el bloc inicial C0 que correspon a 16 bytes tot 

zeros. 
• Xifrem el resultat amb AES128 fent servir la clau K. El que s’obtingui serà el bloc anterior pel 

següent bloc a tractar 
• Fem un XOR del bloc anterior amb el bloc de missatge. 
• Xifrem el resultat amb AES128 fent servir la clau K. El que s’obtingui serà el bloc anterior pel 

següent bloc a tractar 
• Repetim els dos passos anteriors tantes vegades com a blocs de missatge – 1 tenim per tractar 
• Si l’últim bloc de missatge era complet, fem un XOR del bloc anterior, del bloc de missatge i de 

la subclau K1.  
Si l’últim bloc de missatge era incomplet i s’ha hagut d’emplenar amb 10...0, fem un XOR del 
bloc anterior, del bloc de missatge emplenat i de la subclau K2 

• El resultat obtingut el xifrem amb AES128 fent servir la clau K i haurem obtingut el valor de 
CMAC 

 
Figura 3 – Càlcul de la CMAC quan els bytes del missatge són múltiples de 16 
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Figura 4 –Càlcul de la CMAC quan els bytes del missatge no són múltiples de 16 
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3.3.4 Estructura d’un disc HD-DVD protegit amb AACS 
L’AACS s’aprofita de les diferents àrees del HD-DVD per emmagatzemar certes dades que no es podrien 
copiar si s’intentés replicar el disc bit a bit: 
 

• Burst Cutting Area (BCA): La principal característica d’aquesta àrea és que es grava durant la 
fabricació del disc i que no es pot copiar quan es copia un disc bit a bit. Inclou l’opcional PMSN 
(Pre-recorded Media Serial Number) i la primera part del Volume ID del disc. 

• Lead In Area: Aquesta àrea es grava durant la primera gravació del disc i només la poden llegir 
certs reproductors autoritzats. Inclou la segona part del Volume ID, el Key Conversion Data i una 
part del Media Key Block 

• Data Area: És la part on s’emmagatzemen les dades del disc, trobem els diferents directoris que 
es detallen a l’apartat 3.3.5. 

 
Figura 5 –Disposició física dels fitxers en un disc segons les àrees d’un HD-DVD 

 
Font: www.aacsla.com  
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3.3.5 Directoris i fitxers 
L’arrel d’un disc protegit amb AACS està format pels següents directoris: 
AACS: Inclou tots els fitxers relacionats amb la protecció AACS del disc. 

• DKF.AACS: “Directory Key File”, conté la clau del directori xifrada. 
• MKBROM.AACS: Conté una part del “Media Key Block”, l’altra es troba a l’àrea protegida 

“Lead In” del disc. 
• CONTENT_REVOCATION_LIST.AACS: Inclou la llista d’identificadors de disc (disc ID’s) 

a bloquejar per part del reproductor. 
• CONTENT_CERT.AACS: S’anomena fitxer “Content Certificate” i està composat de resums 

d’altres fitxers AACS per assegurar la seva integritat i autenticitat, podem trobar per exemple els 
hashs de les pròpies Taules de Hash #1 i #2. Una vegada el fitxer està complet, l’ha de signar la 
mateixa AACS LA. 

• CONTENT_HASH_TABLE1.AACS: Primera Taula de Hash del disc que inclou els hash per 
xifrar tots els P/S-EVOs (tots els fitxers de vídeo). 

• CONTENT_HASH_TABLE2.AACS: Segona i última Taula de Hash del disc que inclou els 
hash d’alguns fitxers que es troben al directori ADV_OBJ: 

o DISCID.DAT 
o MNGCPY_MANIFEST.XML 

i de fitxers del directori AACS: 
o DKF.AACS 
o VTUK###.AACS 

• VTKF###.AACS: S’anomena “Title Key File”, inclou les “Title Keys” de la Playlist ### (que 
pot ser de 000 a 999). És el fitxer que conté les claus que acaben desxifrant el contingut del disc. 

• VTUK###.AACS: Conegut com a “Title Usage File”, inclou les regles d’ús de cada  EVOB 
(fitxers de vídeo) com per exemple les limitacions de còpia o l’autorització per transmetre el 
senyal per una sortida analògica. 

• AACS_BAK: És una còpia de seguretat de la carpeta AACS, inclou els mateixos fitxers per si hi 
hagués algun problema de lectura d’algun d’ells, fet que impossibilitaria totalment la reproducció. 

ADV_OBJ: Directori que inclou el contingut de recursos avançats del disc, com poden ser els fitxers que 
composen els menús de navegació, imatges i altres fitxers de configuració del disc com poden ser: 

• DISCID.DAT: Fitxer de configuració caracteritzat per contenir el “Provider ID” que es fa servir 
per la segmentació de l’emmagatzematge persistent dins del reproductor. 

• MNGCPY_MANIFEST.XML: Conté adreces web per gestionar la còpia privada del disc en el 
cas que el propietari del contingut ho hagi autoritzat. 

 
Els fitxers que es troben dins el directori ADV_OBJ s’acostumen a trobar a la vegada dins d’un únic 
fitxer d’empaquetament anomenat “fitxer ACA”. És altament recomanable que els fitxers de contingut 
avançat es protegeixin abans d’empaquetar-los dins d’un fitxer ACA ja que aquests fitxers 
d’empaquetament no ofereixen cap protecció per si mateixos i qualsevol que desempaqueti l’ACA podria 
veure i modificar el seu contingut. 
 
HVDVD_TS: Directori amb els fitxers de vídeo (.evo) i informació del disc (.ifo, .bup, .vti). 
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3.4 Conjunt de claus involucrades en AACS 
Un dels punts forts del AACS són les diferents claus que fa servir i com s’aconsegueixen per 
anar calculant d’altres per poder desxifrar el contingut. Possiblement és de les parts que més 
costen d’entendre ja que tot forma un gran trencaclosques que no es pot trobar complet a cap 
documentació. He volgut ajuntar totes les peces per deixar clar com funciona aquest sistema. 
 

o Title Key (Kt): És la clau que permet desxifrar el contingut protegit. Aquesta clau es troba 
emmagatzemada juntament amb altres Title Keys dins del fitxer xifrat “Title Key File” (TKF). 
Inicialment, aquesta clau és totalment aleatòria ja que el mètode de xifrat on es fa servir  
(AES-128) no té claus febles ni subfebles 

o Volume Unique Key (Kvu): És la clau més important de tot el conjunt, s’encarrega de xifrar el 
fitxer on es troben emmagatzemades les “Title Keys”, aquesta clau és l’objectiu de tothom que 
vulgui desxifrar el contingut protegit amb AACS i per tant s’ha de protegir amb molta cura.  

o Volume ID (VID): Nombre únic per llançament, està format per dues parts: una que es troba a 
l’àrea BCA i l’altre que es troba a l’àrea Lead-In dels discs.  

o Media Key Block: Fitxer facilitat per AACSLA que s’inclou a tots els HD-DVD protegits que 
permet obtenir la Media Key (Km).  

o Media Key (Km): Clau que es genera a partir del Media Key Block. 
o Device Keys: Són les claus que fa servir el reproductor per obtenir la Media Key (Km) a partir 

del MKB, si el reproductor ja no està validat per AACS, el MKB farà que la Km obtinguda no 
sigui la correcta i el disc no es pugui reproduir. 

 
Figura 6 – Relació entre les claus més importants que fa servir AACS 
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3.5 Protecció d’un disc HD-DVD 

3.5.1 Protecció del contingut audiovisual 
El contingut audiovisual es protegeix dividint en blocs 1920 bytes els arxius de vídeo i xifrant-los seguint 
els següents passos: 

1. Amb la Title Key (Kt) corresponent es calcula una nova clau que s’anomena Content Key (Kc) 
 

Kc = AES-G ( Kt, Dtk, || CPI lsb_96 ) 
 

2. Els 1920 bytes de vídeo (C) amb l’AES-128CBCE fent servir la Content Key (Kc) creada. 
 

Ce = AES-128CBCE (Kc, C) 
 

Una vegada xifrat el contingut audiovisual s’encapsula juntament amb altres paràmetres 

 

3.5.2 Protecció dels elements de recursos avançats 
Els elements avançats són aquells que s’utilitzen com a material de navegació del disc, aquest grup inclou 
imatges, animació, programació del disc... 
 
Existeixen cinc mètodes diferents de protegir els fitxers, cada un aporta diferents mètodes de seguretat: 
xifrat, integritat, signatura digital... 
 
Segons el tipus de fitxer a xifrar i depèn de si el destí del fitxer és estar a un disc o a un emmagatzematge 
permanent, s’escull una protecció o una altra. Segons l’estàndard AACS es segueix el següent criteri: 
 
Figura 7 – Mètodes de protecció de d’ARF’s segons el tipus i el destí dels fitxers 

Mètode de protecció segons el destí del fitxer  

Tipus de Fitxer Disc HD-DVD amb AACS Emmagatzematge Persistent 
Imatges: JPG, PNG, CVI, M 
Animacions: MNG 
Sons: LPCM/WAV 
Fonts: OTF, TTF, TTC 

 
 

Xifrat 

 
 

Xifrat 

Documents: XML (XPL, MMF, XMU, 
XTS,XAX,XSS...) 

 

Hash 
 

MAC 

Codis ECMAScrip: JS Xifrat i Hash MAC 
Fitxers sense protecció (altres) No protegit No protegit 
 
Una vegada els fitxers estan protegits, es recomana que s’agrupin tots dins d’un fitxer d’empaquetament 
anomenat “ACA”, aquesta acció permet endreçar els fitxers i millorar la velocitat d’accés a aquests.. 
 
A continuació, es detalla com s’han de construir byte a byte els fitxers protegits. Els blocs que apareixen 
amb un lleuger ombreig signifiquen que el seu contingut està xifrat, la resta estan en text clar. 
 
Tot el procés de protecció, desprotecció i verificació l’he dissenyat i implementat amb la finalitat 
d’ajudar-me a entendre el funcionament de l’AACS i poder analitzar millor el comportament d’un 
reproductor AACS. 
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3.5.2.1 Xifrat 
 
El mètode de xifrat de AACS protegeix totalment el contingut del fitxer xifrant-lo amb el robust 
algorisme AES-128 – Rijndael. Li aporta confidencialitat ja que només es pot recuperar el fitxer protegit 
si es disposa de la clau de 128 bits que s’ha fet servir per xifrar-lo. 
 
Per protegir un fitxer amb aquest mètode cal construir un fitxer AACS seguint el següent estàndard: 
 
 
Figura 8 – Estructura d’un ARF protegit per Xifrat 
 

Bits 
Bytes 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

0 
1 
2 
3 

 
 

Identificador del fitxer (AACS  0x41h, 0x41h, 0x43h, 0x53h) 

4 Codi de la protecció per xifrat (0x01h) 
5 Reservat (0x00h) 
6 Nº de Title Key feta servir per xifrar el contingut d’aquest fitxer 
7 
8 
9 
10 

 
 

Nfs: Nombre de bytes del fitxer original 

11 
: 

Nfs +282 

 

De: Dades xifrades ( Drfn: nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a 272 bytes, 
concatenat amb Drd: contingut fitxer original ) 

 
 

• Identificador de fitxer: Els primers quatre bytes de tots els fitxers protegits amb AACS 
comencen amb aquestes inicials que estan formades pels bytes 0x41h, 0x41h, 0x43h i 0x53h. 

• Codi de protecció: Codi que identifica el tipus de protecció que s’aplica per saber quin mètode 
de desprotecció s’ha de fer servir per poder reproduir el fitxer. En cas de protecció per xifrat, 
aquest byte és 0x01h. 

• Nº de Title Key: Indica quina Kt: Title Key de les disponibles dins del fitxer de Title Keys 
(VTK.AACS) s’ha fet servir per xifrar, d’aquesta manera quan s’hagi de desprotegir el fitxer el 
reproductor sabrà quina clau ha de fer servir per desxifrar el contingut. 

• Nfs - Nombre de bytes del fitxer original: És el nombre de bytes que té el fitxer original 
desprotegit. 

• De - Dades xifrades: Aquest bloc està format pel nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ 
fins a 272 bytes (Drfn) més el contingut fitxer original (Drd). Tot xifrat amb AES128-CBCE fent 
servir la clau (Kt) indicada al byte 6 del fitxer AACS: 

 
De = AES-128CBCE ( Kt, Drfn || Drd ) 

 
En el cas que el contingut a xifrar no es pugui dividir en blocs exactes de 16 bytes, el bloc que 
quedi incomplet no es xifrarà i es quedarà en text clar. 
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3.5.2.2 Hash 
 
El mètode de Hash de AACS assegura la integritat de les dades protegides emmagatzemant el valor de 
SHA-1 del fitxer a protegir dins la Taula de Hash #2 del disc AACS. Un dels punts febles d’aquest 
mètode és que tot s’emmagatzema en text clar, i només desencapsulant el fitxer protegit es pot recuperar 
l’original. 
 
Per protegir un fitxer amb aquest mètode cal construir un fitxer AACS seguint el següent estàndard: 
 
Figura 9 – Estructura d’un ARF protegit per Hash 
 

Bits 
Bytes 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

0 
1 
2 
3 

 
 

Identificador del fitxer (AACS  0x41h, 0x41h, 0x43h, 0x53h) 

4 Codi de la protecció per hash (0x12h) 
5 
6 

 

Reservat (0x00h) 

7 
8 
9 
10 

 
 

Nfs: Nombre de bytes del fitxer original (Nfs) 

11 
: 

282 

 
Dfn: Nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un bloc 272 bytes 

283 
: 

Nfs+282 

 
Drd: Contingut fitxer original en text clar 

Nfs+283 
: 

Nfs+286 

 
Punter a la Taula de Hash #2 on es troba el valor de SHA1 dels dos blocs anteriors concatenats 

 
• Identificador de fitxer: Els primers quatre bytes de tots els fitxers protegits amb AACS 

comencen amb aquestes inicials que estan formades pels bytes 0x41h, 0x41h, 0x43h i 0x53h. 
• Codi de protecció: Codi que identifica el tipus de protecció que s’aplica per saber quin mètode 

de desprotecció s’ha de fer servir per poder reproduir el fitxer. En cas de protecció per xifrat, 
aquest byte és 0x12h. 

• Nfs - Nombre de bytes del fitxer original: És el nombre de bytes que té el fitxer original 
desprotegit. 

• Dfn – Nom del fitxer: Nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un bloc 
272 bytes. 

• Drd – Dades originals: Contingut fitxer original en text clar. 
• Punter a la Taula de Hash #2: Punter de quatre bytes que indica on es troba el valor de SHA1 

dins la Taula de Hash #2 dels dos blocs anteriors concatenats. Només s’emmagatzemen els 64 
bits menys significatius del SHA-1 perquè ja són suficients per fer la verificació: 

 
[ SHA-1 ( Drfn || Drd ) ] lbs_64 
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3.5.2.3 Xifrat i Hash 
 
El mètode de Xifrat i Hash de AACS és el més segur dels cinc mètodes, per una banda xifra el contingut 
amb l’algorisme AES-128 – Rijndael aportant confidencialitat al fitxer i per l’altra emmagatzema 
diversos valors de SHA-1 a la Taula de Hash #2  corresponents a blocs de 512 bytes del contingut xifrat. 
Per protegir un fitxer amb aquest mètode cal construir un fitxer AACS seguint el següent estàndard: 
 
Figura 10 – Estructura d’un ARF protegit per Xifrat i Hash 
 

Bits 
Bytes 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

0 
: 
3 

 
 

Identificador del fitxer (AACS  0x41h, 0x41h, 0x43h, 0x53h) 

4 Codi de la protecció per xifrat i hash (0x11h) 
5 Reservat (0x00h) 
6 Nº de Title Key feta servir per xifrar el contingut d’aquest fitxer 
7 
: 

10 

 
 

Nfs: Nombre de bytes del fitxer original 

11 
: 

Nfs+282 

 

De: Dades xifrades ( Drfn: nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a 272 bytes, 
concatenat amb Drd: contingut fitxer original ) 

Nfs+283 
: 

Nfs+286 

 
Punter 1 a la Taula de Hash #2 on es troba el valor de SHA1 dels primers 512 bytes del bloc xifrat 

Nfs+287 
: 

Nfs+290 

 
Punter 2 a la Taula de Hash #2 on es troba el valor de SHA1 dels següents 512 bytes del bloc xifrat 

Nfs+291 
: 

Nfs+278+4*n 

 
Punter 3 al n-1 a la Taula de Hash #2 on es troba el valor de SHA1 dels 512 bytes del 3 al n-1 bloc xifrat 

Nfs+279+4*n 
: 

Nfs+282+4*n 

 
Punter n a la Taula de Hash #2 on es troba el valor de SHA1 dels últims 512 bytes del bloc xifrat n 

 
• Identificador de fitxer: Els primers quatre bytes de tots els fitxers protegits amb AACS 

comencen amb aquestes inicials que estan formades pels bytes 0x41h, 0x41h, 0x43h i 0x53h. 
• Codi de protecció: Codi que identifica el tipus de protecció que s’aplica per saber quin mètode 

de desprotecció s’ha de fer servir per poder reproduir el fitxer. En aquest cas és 0x11h. 
• Nfs - Nombre de bytes del fitxer original: És el nombre de bytes que té el fitxer original. 
• De - Dades xifrades: Aquest bloc està format pel nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ 

fins a 272 bytes (Drfn) més el contingut fitxer original (Drd). Tot xifrat amb AES128-CBCE fent 
servir la clau (Kt) indicada al byte 6 del fitxer AACS: 

 
De = AES-128CBCE ( Kt, Drfn || Drd ) 

 
En el cas que el contingut a xifrar no es pugui dividir en blocs exactes de 16 bytes, el bloc que 
quedi incomplet no es xifrarà i es quedarà en text clar. 

• Punters a la Taula de Hash #2: n punters de 4 bytes que indiquen on es troba el valor de SHA1 
(64 bits menys significatius) de n blocs de 512 bytes del bloc xifrat anterior. Si queda un bloc no 
complet no es calcula el SHA-1 d’aquest bloc (n <= (Nfs + 272) / 512). 
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3.5.2.4 MAC 
 
El mètode de MAC de AACS assegura la integritat i la signatura de les dades protegides emmagatzemant 
el valor de CMAC del fitxer als últims 16 bytes del fitxer AACS. Un dels punts febles d’aquest mètode és 
que tot s’emmagatzema en text clar, i només desencapsulant el fitxer protegit es pot recuperar l’original, 
però en canvi per validar el fitxer s’ha de saber la clau amb la que s’ha creat la CMAC (fet que amb la 
protecció per hash no passa ja que tothom pot obtenir el valor de SHA-1). 
 
Per protegir un fitxer amb aquest mètode cal construir un fitxer AACS seguint el següent estàndard: 
 
 
Figura 11 – Estructura d’un ARF protegit per MAC 
 

Bits 
Bytes 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

0 
1 
2 
3 

 
 

Identificador del fitxer (AACS  0x41h, 0x41h, 0x43h, 0x53h) 

4 Codi de la protecció per MAC (0x02h) 
5 Reservat (0x00h) 
6 Nº de Title Key feta servir per calcular la CMAC del fitxer 
7 
: 

10 

 
 

Nfs: Nombre de bytes del fitxer original (Nfs) 

11 
: 

282 

 
Drfn: Nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un bloc 272 bytes 

283 
: 

Nfs+282 

 
Drd: Contingut fitxer original en text clar 

Nfs+283 
: 

Nfs+298 

 
MAC dels dos blocs anteriors concatenats 

 
 

• Identificador de fitxer: Els primers quatre bytes de tots els fitxers protegits amb AACS 
comencen amb aquestes inicials que estan formades pels bytes 0x41h, 0x41h, 0x43h i 0x53h. 

• Codi de protecció: Codi que identifica el tipus de protecció que s’aplica per saber quin mètode 
de desprotecció s’ha de fer servir per poder reproduir el fitxer. En aquest cas és 0x02h. 

• Nº de Title Key: Indica quina Kt: Title Key de les disponibles dins del fitxer de Title Keys 
(VTK.AACS) s’ha fet servir per xifrar, d’aquesta manera quan s’hagi de desprotegir el fitxer, el 
reproductor sabrà quina clau ha de fer servir per desxifrar el contingut. 

• Nfs - Nombre de bytes del fitxer original: És el nombre de bytes que té el fitxer original. 
• Dfn – Nom del fitxer: Nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un bloc 

272 bytes. 
• Drd – Dades originals: Contingut fitxer original en text clar. 
• CMAC: 16 bytes amb el valor de CMAC  dels dos blocs anteriors concatenats fent servir la Title 

Key indicada al byte 6 del fitxer protegit: 
 

MAC = CMAC ( Kt, Drfn || Drd ) 
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3.5.2.5 No Protegit 
El mètode de No Protegit de AACS està pensat pels fitxers que no interessa o que no es volen protegir. 
Consisteix en una encapsulació bàsica del fitxer original oferint com a únic mètode de seguretat el xifrat 
amb AES128 – Rijndael del nom del fitxer. 
 
Per protegir un fitxer amb aquest mètode cal construir un fitxer AACS seguint el següent estàndard: 
 
Figura 12 – Estructura d’un ARF protegit per No Protegit 
 

Bits 
Bytes 

 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

0 
1 
2 
3 

 
 

Identificador del fitxer (AACS  0x41h, 0x41h, 0x43h, 0x53h) 

4 Codi de la protecció per No Protegit (0x21h) 
5 Reservat (0x00h) 
6 Nº de Title Key feta servir per xifrar el nom del fitxer 
7 
8 
9 
10 

 
 

Nombre de bytes del fitxer original (Nfs) 

11 
: 

282 

 
Nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un bloc 272 bytes xifrat amb la Title Key 

283 
: 

Nfs+282 

 
Contingut fitxer original en text clar 

 
• Identificador de fitxer: Els primers quatre bytes de tots els fitxers protegits amb AACS 

comencen amb aquestes inicials que estan formades pels bytes 0x41h, 0x41h, 0x43h i 0x53h. 
• Codi de protecció: Codi que identifica el tipus de protecció que s’aplica per saber quin mètode 

de desprotecció s’ha de fer servir per poder reproduir el fitxer. En cas de protecció per No 
Protegit, aquest byte és 0x21h. 

• Nº de Title Key: Indica quina Kt: Title Key de les disponibles dins del fitxer de Title Keys 
(VTK.AACS) s’ha fet servir per xifrar el nom del fitxer, d’aquesta manera quan s’hagi de 
desprotegir el fitxer, el reproductor sabrà quina clau ha de fer servir per desxifrar el contingut. 

• Nfs - Nombre de bytes del fitxer original: És el nombre de bytes que té el fitxer original 
desprotegit. 

• Dfn xifrat – Nom del fitxer: Xifrat amb AES-128 – Rijndael fent servir la Title Key indicada al 
byte 6 del fitxer protegit del nom del fitxer seguit de .AACS i omplert de ‘0’ fins a completar un 
bloc 272 bytes: 

 
Dfn xifrat = AES-128CBCE ( Kt, Dfn ). 

 
• Drd – Dades originals: Contingut fitxer original en text clar. 
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3.6 Replicació dels discs protegits 
En el procés de replicació dels discs és on es s’aplica realment l’AACS. Una vegada el disc està llest per 
ser duplicat s’ha de contactar amb AACSLA per iniciar aquest procés. 
 
Primer de tot el replicador ha d’estar reconegut per AACS LA ja que ha de rebre les claus necessàries 
directament des de AACS LA. Com que tot el disc està programat i totes les dues Taules de Hash plenes, 
s’ha d’enviar el fitxer CONTENT_CERT.AACS (que inclou resums de les taules entre altres dades) a 
AACSL A perquè el signi i el torni al replicador per poder-lo incloure al disc 
 
Sense aquest fitxer signat no es podrà reproduir el disc. 
 

3.7 Desxifrat i reproducció d’un disc HD-DVD amb AACS 
Abans de fer servir les taules de hash es comprova que el seu propi valor de hash no ha variat, 
per això s’ha de consultar el fitxer CONTENT_CERT.AACS que AACSLA ha signat durant la 
replicació del disc. 
 
El reproductor a partir de les seves Device Keys i la MKB del disc ha d’anar seguint la relació de 
claus que s’ha vist anteriorment a la figura 6 fins a trobar la Title Key necessària per desprotegir 
un bloc de contingut audiovisual o un ARF (fitxer de navegació). 

3.7.1 Desprotecció del contingut audiovisual 
 
Per desprotegir el contingut audiovisual es van seguint uns passos molt semblants al procés de xifrat: 
 

1. Amb la Title Key (Kt) corresponent, els 32 bits de la Title Key Data i els 96 bits menys 
significatius es calcula la Content Key (Kc) 

 
Kc = AES-G ( Kt, Dtk, || CPI lsb_96 ) 

 
2. Es desxifren el 1920 bytes de vídeo xifrat (Ce) amb l’AES-128CBCD fent servir la Content Key 

(Kc) creada. 
 

C = AES-128CBCD (Kc, Ce) 
 

Una vegada tenim el bloc desxifrat C, només cal unir-lo amb els altres blocs per reproduir el vídeos 
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3.7.2 Desprotecció dels elements de recursos avançats 
Tal com s’ha comentat anteriorment, aquests fitxers acostumen a trobar-se empaquetat dins de fitxers 
ACA, així que el primer pas que hauria de fer un reproductor es extreure’ls. Si no estan protegits els 
podrà reproduir directament, si ho estan,haurà de seguir les següents passes: 
 

o Desencapsular el fitxer i es desxifrar-lo si s’escau.  
o Fer un conjunt de verificacions per assegurar que el fitxer no ha estat manipulat des de que es va 

protegir. 
 
Per escollir quin mètode de desprotecció ha de fer servir el reproductor, aquest ha de mirar el contingut 
byte 4 del fitxer protegit que indica amb quin mètode s’ha encapsulat. 

3.7.2.1 Xifrat 
Desprotecció 
El primer pas per a recuperar el fitxer original serà desxifrar des del byte 11 fins al byte  
Nfs + 282 – ((Nfs + 282) %16), d’aquesta manera, entre els bytes 11 i 282 s’haurà obtingut el nom del 
fitxer original i entre els bytes 283 i Nfs + 282 – ((Nfs + 282) %16) el contingut desxifrat del fitxer, al 
que caldrà afegir els últims (Nfs + 282) % 16 bytes que estan en text clar dins del fitxer protegit que no es 
van xifrar perquè no omplien un bloc de 16 bytes complet. 
 
Verificació 
Abans que un reproductor AACS accepti i reprodueixi aquest ARF, verificarà que el nom que hi havia 
xifrat dins del fitxer protegit era el mateix que el nom que tenia el fitxer protegit. Si el nom és el mateix, 
el reproductor acceptarà el fitxer i el reproduirà, en cas contrari el reproductor actuarà com si el fitxer no 
existís i llançarà l’error HDVD_E_FILENOTFOUND o FILENOTFOUND. Si no s’ha pogut capturar 
l’error, el reproductor s’aturarà. 
 

3.7.2.2 Hash 
Desprotecció 
Per a la recuperació del fitxer original només cal desencapsular el fitxer protegit creant novament un 
fitxer que contingui des del byte 283 al byte Nfs+282. 
 
Verificació 
Abans que un reproductor AACS accepti i reprodueixi aquest ARF, verificarà que el SHA-1 corresponent 
al fitxer obtingut coincideix amb el que està apuntat pel punter a la Taula de Hash #2 que es troba als 
quatre últims bytes del fitxer protegit. També es verifica que nom que hi ha dins del fitxer protegit és el 
mateix que el nom que tenia el fitxer protegit.  
 
Si les dues verificacions són satisfactòries, el reproductor acceptarà el fitxer i el reproduirà, en cas 
contrari el reproductor actuarà com si el fitxer no existís i llançarà l’error HDVD_E_FILENOTFOUND o 
FILENOTFOUND. Si no s’ha pogut capturar l’error, el reproductor s’aturarà. 
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3.7.2.3 Xifrat i Hash 
Desprotecció 
El primer pas per a recuperar el fitxer original serà desxifrar amb AES-128 – Rijndael amb la clau que 
indica el sisè byte del fitxer protegit, des del byte 11 fins al byte Nfs + 282 – ((Nfs + 282) %16), 
d’aquesta manera, entre els bytes 11 i 282 s’haurà obtingut el nom del fitxer original i entre els bytes 283 
i Nfs + 282 – ((Nfs + 282) %16) el contingut desxifrat del fitxer, al qual caldrà afegir els últims  
(Nfs + 282) % 16 bytes que estan en text clar dins del fitxer protegit que no es van xifrar perquè no 
omplien un bloc de 16 bytes complet. 
 
Verificació 
Abans que un reproductor AACS accepti i reprodueixi aquest ARF, verificarà aleatòriament el 5% dels  
n blocs de 512 bytes dels que ha emmagatzemat el SHA-1 a la Taula de Hash #2. També es verifica que 
el nom que hi ha dins del fitxer protegit és el mateix que el nom que tenia el fitxer protegit.  
 
Si les dues verificacions són satisfactòries, el reproductor acceptarà el fitxer i el reproduirà, en cas 
contrari el reproductor actuarà com si el fitxer no existís i llançarà l’error HDVD_E_FILENOTFOUND o 
FILENOTFOUND. Si no s’ha pogut capturar l’error, el reproductor s’aturarà. 
 

3.7.2.4 MAC 
Desprotecció 
Per a la recuperació del fitxer original només cal desencapsular el fitxer protegit creant novament un 
fitxer que contingui des del byte 283 al byte Nfs+282. 
 
Verificació 
Abans que un reproductor AACS accepti i reprodueixi aquest ARF, verificarà que la MAC generada a 
partir del fitxer obtingut coincideix amb l’emmagatzemada als 16 últims bytes del fitxer protegit. També 
es verifica que el nom que hi ha dins del fitxer protegit és el mateix que el nom que tenia el fitxer protegit.  
 
Si les dues verificacions són satisfactòries, el reproductor acceptarà el fitxer i el reproduirà, en cas 
contrari el reproductor actuarà com si el fitxer no existís i llançarà l’error HDVD_E_FILENOTFOUND o 
FILENOTFOUND. Si no s’ha pogut capturar l’error, el reproductor s’aturarà. 
 

3.7.2.5 No Protegit 
Desprotecció 
Per a la recuperació del fitxer original només cal desencapsular el fitxer protegit creant novament un 
fitxer que contingui des del byte 283 al byte Nfs+282. 
 
Verificació 
Abans que un reproductor accepti aquest ARF, verificarà que el nom que hi havia xifrat dins del fitxer 
protegit és el mateix que el nom del fitxer protegit. Si es verifica, el reproductor acceptarà el fitxer, en cas  
contrari ignorarà el fitxer i llançarà l’error HDVD_E_FILENOTFOUND o FILENOTFOUND.  
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3.8 Revocació 
Dins del MKB (Media Key Block) que inclou AACS LA a cada disc protegit, hi ha dues llistes de 
revocació: Drive Revocation Disk i la Host Revocation List. 
 
Aquestes llistes que es van actualitzant cada cert temps i es van incloent als nous llançaments de HD-
DVD tenen una llista dels reproductors que no son considerats prou segurs per AACS LA perquè 
emmagatzemen claus importants a llocs de fàcil accés (per exemple una de les versions del reproductor 
software POWERDVD) o reproductors dels que s’han revelat les seves Device Keys permetent així fer 
més fàcil el trencament de la protecció AACS. 
 
Si un reproductor intenta reproduir un disc on la versió de la MKB que inclou indica que el reproductor 
està revocat, el reproductor mai podrà reproduir aquest disc ni qualsevol altre que porti la mateixa versió 
o superior de MKB. 
 
Aquest mètode ha portat molta polèmica perquè hi ha hagut gent que s’ha trobat havent comprat 
legalment un reproductor i un disc HD-DVD i no l’ha pogut reproduir. Com a solució es recomana 
actualitzar el firmware del reproductor on s’inclouen noves Device Keys. 
 

3.9  Còpia gestionada 
Una de les innovacions que ofereix AACS és la còpia gestionada, que permet, si el propietari del 
contingut ho vol, fer còpies del disc o bolcar-lo a altres suports. 
 
Per fer servir aquest sistema es necessita que el disc tingui el PMSN (Prerecorded Media Serial Number) 
que era un identificador únic del disc i que el reproductor estigui connectat a Internet perquè ha d’accedir 
un servidor de gestió de les còpies (adreça del qual es troba dins del disc). 
 
El procés es portaria a terme tal com indica la figura 13: 
 
Figura 13 – Procés de còpia gestionada 

 
HD - DVD URL Servidor 

Contingut PMSN disc 
Xifrat Content ID 
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Gestionada 

Reproductor amb 
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Selecció del servei desitjat 

(MCS) Transacció / Autenticació 

Permís concedit / Inici del procés de còpia 
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3.10  Apagada analògica 
 
Un dels forats de seguretat al qual s’enfronta l’alta definició (HD) és la possibilitat que aquest contingut 
sigui reproduït i interceptat per un canal analògic. Això pot comportar una falta de control sobre el senyal 
i no pot assegurar la protecció del contingut tal com faria si es transmetés a través d’un canal digital. 
 
La solució que ha aportat AACS és limitar progressivament la sortida del contingut en HD a través de 
sortides analògiques fins al punt de prohibir-ho totalment a partir de 2014.  
 
 
Figura 14 – Cable compost (sortida analògica) 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 15 – Cable HDMI (sortida digital) 
 

 
     Font: www.hdmi.org 

Font: www.enmages.com 
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Hi ha fixades dues dates clau en aquest polèmic procés: 
 

o 31 de desembre de 2010: A partir d’aquesta data, només es podrà veure contingut sense xifrar a 
través de SD (Definició Estàndard). No es pot veure contingut en HD sense xifrar a través de 
sortides analògiques si no és que durant el procés es converteix a SD. 

 
Això comportaria que una persona que veu un contingut protegit en AACS a través d’un cable 
analògic enlloc d’un cable HDMI el passaria de veure de HD a SD, és a dir, d’una resolució 
1920x1080 píxels a 960x540. 

 
o 31 de desembre de 2013: A partir d’aquesta segona data, cap producte fabricat o venut pot 

permetre la sortida de cap tipus de contingut (ni xifrat ni desxifrat) a través de sortides 
analògiques. 

 
Els encarregats de portar a terme tècnicament aquesta limitació són dos flags anomenats ICT i DOT: 

o ICT (Image Constrained Token): Quan s’activa aquest flag es limita la resolució de la sortida, 
passant de HD a SD a partir d’un algorisme reescalat, amb la pèrdua de qualitat que això 
comporta. 

o DOT (Digital Only Token): Quan s’activa aquest flag, s’evita que contingut desxifrat passi per 
una sortida analògica, és a dir, només permet transmetre per una sortida digital. 

 

3.11 Atacs que ha patit AACS 
Per ara, els principals atacs que rep AACS venen a partir del robatori de claus, no serveix de res treballar 
un robust sistema si les claus s’acaben exposant al públic en algun moment.  
 
Aquestes claus han estat revelades principalment per dues bandes: 

o Certs reproductors de HD-DVD no suficientment segurs emmagatzemaven les claus en memòria i 
hi ha gent que ha pogut detectar exactament on eren i les ha pogut extreure. Un dels casos que 
més s’ha parlat és d’una versió del conegut reproductor per PC POWERDVD. 

o No se sap exactament d’on han sortit altres claus, però se sospita que podrien venir de persones 
que participen en alguna part del procés de xifrat dels discs. 

 
Aquests atacs han permès desxifrar contingut i permetre copiar i reproduir el contingut audiovisual per 
exemple en un PC.  
 
Tot i així, el que encara no s’ha aconseguit és copiar “bit a bit“ un disc protegit i poder-lo reproduir 
perquè el xifrat es fa de tal manera que només funcioni per aquell disc en concret, és a dir, per ara no 
s’està establint cap xarxa de dics HD-DVD copiats que ofereixen la mateixa qualitat que un disc HD-
DVD original. 
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3.12  AACS amb Blu-Ray 
 
La implementació i algun detall de l’AACS varia lleugerament en els discs Blu-Ray, un dels punts més 
importants és que en el Blu-Ray la protecció AACS és obligatòria i en els HD-DVD no. 
 
L’estructura i de les carpetes i els noms dels fitxers són una mica diferents però tots els conceptes es 
mantenen (claus, MKB, revocació...) tot i que en el Blu-Ray hi ha un fitxer per cada capa del disc com és 
el cas dels dos Content Certificate o de les Taules de Hash. 
 
 
Contingut del directori AACS d’un disc Blu-Ray: 
 

o AACS 
o Unit_Key_RO.-inf 
o MKB.inf 
o ContentRevocation.lst 
o Content000.cer 
o Content001.cer 
o ContentHash000.tbl 
o ContentHash001.tbl 
o CPSUnit00001.cci 
o CPSUnit00002.cci 
o             : 
o DUPLICATE 

 Unit_Key_RO.-inf 
 MKB.inf 
 ContentRevocation.lst 
 Content000.cer 
 Content001.cer 
 ContentHash000.tbl 
 ContentHash001.tbl 
 CPSUnit00001.cci 
 CPSUnit00002.cci 
               : 

 30



4 Desenvolupament de l’aplicació 

4.1 Objectius 
Amb la finalitat d’acabar d’entendre el funcionament de l’AACS i posar-lo en pràctica, s’ha dissenyat i 
implementat una aplicació que permet protegir, desprotegir i verificar els diferents fitxers de contingut 
avançat que es poden trobar en un disc HD-DVD.  
 
Tal com s’ha explicat més àmpliament al punt 3.6.2, els fitxers de recursos avançats són aquells que es 
troben dins la carpeta ADV_OBJ d’un disc HD-DVD i que s’utilitzen per muntar els menús de navegació, 
imatges, animacions, efectes de so, programació del disc... és a dir, tot el que no és material audiovisual.  
 
Aquests fitxers reben el nom de ARF (Advanced Resource Files) i normalment no s’acostumen a trobar 
dispersos dins la carpeta ADV_OBJ sinó que s’empaqueten dins d’un fitxer que s’anomena fitxer ACA 
que sí es troba a la carpeta esmentada.  
 
Com que aquests fitxers també es poden trobar en emmagatzematges persistents (com podrien ser 
memòries USB) s’han plantejat dos tipus de protecció: per fitxers que aniran a un disc AACS i per fitxers 
que aniran a un emmagatzematge persistent. 
 
Segons el tipus de fitxer que s’ha de protegir i segons el destí final del fitxer (disc o emmagatzematge 
persistent) s’escull i s’utilitza un dels cinc mètodes d’encapsulació definits per AACS. 
 
Per desprotegir el fitxer s’escollirà el mètode que correspongui al fet servir per la protecció, dada que 
s’indica en un byte concret del fitxer protegit 
 
Imitant el comportament d’un reproductor compatible amb AACS, cada vegada que es desprotegeixi un 
fitxer es verificarà amb els mecanismes que disposen cada un dels mètodes utilitzats. 
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4.2 Disseny 
Només hi ha un actor que és l’usuari que fa servir l’aplicació per protegir, desprotegir i verificar. 
 
L’estructura de l’aplicació no és excessivament complexa perquè gran part de la complexitat recau en la 
manipulació de les rutes dels fitxers i del contingut dels fitxers a protegir i desprotegir. 
 
Un diagrama de classes aproximat seria el següent: 
 
Figura 16 – Diagrama de classes de l’aplicació 
 
 cmac 
  

-mida_clau 
 -mida_bloc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
El programa principal accedeix directament a la classe encapsula_fitxer, aquesta classe accedeix a les 
altres que són totes de criptografia ( les classes cmac i CRijndael són de programari lliure) 

 

 

 
 

-bytes_de_missatge 
-k1[16] 
-k2[16] 
-p_k1 
-p_k2 

-resultat[16] 
-p_resultat; 

-bloc_anterior[16] 
-p_bloc_anterior 

-p_tot_zeros 
-ultim_bloc[16] 
-p_ultim_bloc 

 
 

+calcul_cmac(…) 

encapsula_fitxer 
 

-nom_fitxer_aacs[272] 
-p_ruta_fitxer_entrada 
-p_ruta_fitxer_sortida 

-p_ruta_taula_hash 
-p_nom_fitxer_aacs 

-f_entrada 
-f_sortida 
-f_temp 

 
 

+encryption(…) 
+DES_encryption(…) 

+encryption_and_hash(…) 
+DES_encryption_and_hash(…) 

+MAC(…) 
+DES_MAC(…) 

+hash() 
+DES_hash() 

+non_protected(…) 
+DES_non_protected(…) 

-afegir_hash(…) 

CSHA1 
 
: 
 
 

+Update (…) 
+HashFile (…) 

+DecryptBlock (…) 
+Encrypt (…) 
+Decrypt (…) 

: 

CRijndael 
 
: 
 
 

+MakeKey (…) 
+EncryptBlock (…) 
+DecryptBlock (…) 

+Encrypt (…) 
+Decrypt (…) 

: 

utilitza 

utilitza 

utilitza 

utilitza
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4.3 Implementació 
L’aplicació s’ha implementat en C++ per poder-la compilar i executar des de Windows i des de Linux. 
Per la compilació en Windows s’ha utilitzat l’aplicació Microsoft Visual Studio 6.0 i per la compilació en 
Linux el compilador g++ versió 2.95. 
 
Per poder protegir els fitxers cal fer servir tres classes criptogràfiques: AES/Rijndael, SHA1 y CMAC. 
Degut a la complexitat de la programació del AES/Rijndael i del SHA-1 s’ha decidit fer servir dues de les 
implementacions de codi lliure disponibles les qual són de les més utilitzades en aplicacions que 
necessiten d’aquests mètodes criptogràfics. En canvi per a la implementació de la CMAC s’ha decidit 
programar-la tota per dues raons: primer perquè el funcionament està molt ben documentat al 
“Recomendation for Block Cipher Modes of Operation: The CMAC Mode for Authentication” i en segon 
lloc perquè com a mínim volia tenir l’oportunitat de programar un algorisme criptogràfic. 
 
El programa s’ha dividit en els següents fitxers: 

o main.cpp: Programa principal, s’encarrega de rebre els paràmetres que indica l’usuari, generar 
les rutes dels fitxers resultants i necessaris per a la protecció, comprovar que els fitxers que 
s’utilitzaran existeixen, escollir el tipus de protecció o desprotecció que s’utilitzarà en cada cas i 
mostrar els errors que puguin sorgir relacionats amb aquests aspectes. 

o encapsula_fitxer.cpp: És on es troben els cinc mètodes per protegir i els corresponents cinc 
mètodes per desprotegir i verificar els fitxers. També hi ha un mètode que afegeix el valor de 
hash a la Taula de Hash nº 2 de AACS. 

o encapsula_fitxer.hpp: Capçalera de encapsula_fitxer.cpp 
o cmac.cpp: S’encarrega de generar la CMAC a partir d’un text que se li passa i d’una clau. 
o cmac.hpp: Capçalera de cmac.cpp 
o externes/rijndael.cpp: Implementació de xifrat AES128 de codi lliure. Rep un búffer de text i 

una clau de 16 bytes i el torna xifrat. 
o externes/rijndael.hpp: Capçalera de rijndael.cpp. 
o externes/sha1.cpp: Implementació de signatura SHA1 de codi lliure. Rep un fitxer i torna el seu 

valor de SHA1, que equival a un “resum” únic del fitxer. 
o externes/sha1.hpp: Capçalera de sha1.cpp. 
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4.3.1 Programa principal 
El programa principal està format per un main i tres funcions: 
 
int main (int argc, char **argv): 
Rep d’entrada les variables argc i **argv que capturen els paràmetres que passa l’usuari des de la línia de 
comandes. El main s’encarrega que el nombre de paràmetres sigui el correcte i que siguin els indicats per 
a cada cas.  
 
També és l’encarregat de crear l’objecte fitxer_a_encapsular de la classe encapsula_fitxer, una vegada 
està tot validat i s’ha decidit quin tipus de protecció o desprotecció s’ha d’aplicar al fitxer, es procedeix a 
cridar al mètode de la classe encapsula_fitxer que correspongui segons cada cas: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
encapsula_fitxer fitxer_a_encapsular (p_ruta_fitxer_entrada, p_ruta_fitxer_sortida, p_ruta_taula_hash,   
p_nom_fitxer_aacs); // Creació de l’objecte de la classe encapsula_fitxer 
. 
. 
. 
 
if (xifrat){ // Si xifrat és cert, es procedeix a escollir l’encapsulació del fitxer segons el tipus  
  

switch(tipus_xifrat){  
  case 1 : fitxer_a_encapsular.encryption(p_clau);   break; 
  case 2 : fitxer_a_encapsular.encryption_and_hash(p_clau);  break; 
  case 3 : fitxer_a_encapsular.MAC(p_clau);    break; 
  case 4 : fitxer_a_encapsular.hash();    break; 
  case 5 : fitxer_a_encapsular.non_protected(p_clau);   break; 
  default: break;   // No s'ha acceptat el fitxer d'entrada, ja s'ha donat l'error 
 } 
} 
else  // Si xifrat és fals, es procedeix a escollir la desencapsulació del fitxer segons el tipus 
{  
 switch(tipus_xifrat){  
  case 1 : fitxer_a_encapsular.DES_encryption(p_clau);  break; 
  case 2 : fitxer_a_encapsular.DES_encryption_and_hash(p_clau); break; 
  case 3 : fitxer_a_encapsular.DES_MAC(p_clau);   break; 
  case 4 : fitxer_a_encapsular.DES_hash();    break; 
  case 5 : fitxer_a_encapsular.DES_non_protected(p_clau);  break; 
  default: break;   // No s'ha acceptat el fitxer d'entrada, ja s'ha donat l'error 
 } 
} 

Extracte de main.cpp, on s’escull la funció per encapsular o desencapsular segons si s’està protegint o desprotegint un fitxer i 
basant-se amb el valor de “tipus” que ha retornat la funció “validar entrada i tipus xifrat”
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Per escollir el mètode de protecció o de desprotecció que s’ha d’utilitzar per tractar un fitxer i per generar 
les rutes dels fitxers que s’han de fer servir, s’utilitzen dues funcions: 
 
validar_entrada_i_tipus_xifrat: 

o Genera la ruta completa del fitxer d’entrada, comprova que existeix i que s’hi pot escriure. 
o Genera la ruta de la Taula de Hash #2 i comprova que existeix. 
o Escull el tipus de protecció adient a cada cas: 

o Si volem protegir es basa en dos factors: 
o En funció de si el fitxer ha de pertànyer a un disc AACS o a un emmagatzematge 

persistent. 
o En funció de l'extensió del fitxer. 

o Si volem desprotegir es basa en el quart byte del fitxer AACS que indica quin mètode s’ha 
fet servir per protegir-lo i per tant quin s’ha de fer servir per desencapsular-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

f_entrada.read((char*)&ch, sizeof ch); 
if (ch==0x01)        tipus=1;  // Encryption – xifrat 

else  if(ch==0x11)      tipus=2;  // Encryption and Hash - xifrat i hash 
else if (ch==0x02)     tipus=3;  // MAC 

else if (ch==0x12)    tipus=4;  // Hash 
else if (ch==0x21)  tipus=5;  // Non-Protected – No protegit 

 
Extracte de main.cpp on es llegeix el byte nº 4 d’un fitxer protegit que indica amb quin mètode s’ha encapsulat. En el cas que no 
hi hagi cap coincidència, tipus serà igual a 0 i no es procedirà a desencapsular el fitxer.

 
validar_sortida 

o Genera la ruta completa del fitxer de sortida en funció de la ruta d'entrada i la ruta de sortida 
indicades per l'usuari. La verifica i comprova que existeix i que s'hi pot escriure. 

o Si el fitxer ha de pertànyer a un disc AACS, la ruta de sortida inclourà la carpeta ADV_OBJ, si ha 
de pertànyer a un emmagatzematge persistent no s’inclourà. 

o Genera la ruta de la taula de Hash #2 que es faria servir per comprovar els hashs del fitxers 
encapsulats, si no existeix permet continuar, però avisarà més tard. 

o Finalment, també recorre a una funció ajuda( ) que mostra per pantalla una breu ajuda del 
programa on es pot trobar la sintaxi acceptada i algun aclariment important pel bon funcionament 
de l’aplicació. 
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4.3.2 Classe encapsula_fitxer 
La classe encapsula_fitxer, s’encarrega de la protecció, desprotecció i verificació dels fitxers. 
 
A la part privada trobem el mètode que afegeix un valor de hash a la Taula de Hash n#2 de AACS, els 
punters de les rutes dels fitxers i la declaració dels fitxers que es faran servir al llarg de la classe. Estan a 
la part privada perquè només s’accedeix des d’altres mètodes de la classe. 
 
A la part pública, hi ha el els 5 mètodes de protecció de fitxers i els seus corresponents mètodes de 
desprotecció i verificació; es troben a la part pública perquè s’accedeix des de fora de la classe, és a dir, 
directament des del main.cpp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

class encapsula_fitxer 
{ 
private: 
 void afegir_hash (char* punter_hash, UINT_8 *p_valor_de_hash, bool &taula_plena); 
   char nom_fitxer_aacs[272]; // Mètode que afegeix un hash la Taula 
 char *p_ruta_fitxer_entrada, *p_ruta_fitxer_sortida, *p_ruta_taula_hash, *p_nom_fitxer_aacs; 
 ifstream f_entrada;    // Fitxer d’entrada 
 fstream f_sortida;    // Fitxer de sortida 
 fstream f_temp;     // Fitxer temporal 
  
public: 

encapsula_fitxer (char *p_ruta_fitxer_entrada_0, char *p_ruta_fitxer_sortida_0, 
char *p_ruta_taula_hash_0, char *p_nom_fitxer_aacs_0);  // Constructora 

 virtual ~encapsula_fitxer ();   // Destructora que no s’implementa 
 void encryption (char *p_clau);   // Encapsulació per Xifrat 
 void DES_encryption (char *p_clau);  // Desencapsulació per Xifrat 
 void hash ();     // Encapsulació per Hash (no cal la clau) 
 void DES_hash ();    // Desencapsulació per Hash  (no cal la clau) 

void encryption_and_hash (char *p_clau);  // Encapsulació per Xifrat i Hash 
 void DES_encryption_and_hash (char *p_clau); // Desencapsulació per Xifrat i Hash 
 void MAC (char *p_clau);   // Encapsulació per MAC 
 void DES_MAC (char *p_clau);   // Desencapsulació per MAC 
 void non_protected (char *p_clau);  // Encapsulació per No-Protegit 
 void DES_non_protected (char *p_clau);  // Encapsulació per No-Protegit  
}; 

Extracte de encapsula_fitxer.hpp on s’aprecia la definició de la classe encapsula_fitxer
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4.3.2.1 Constructora 
La principal funció de la constructora és permetre que les rutes dels fitxers que li passen estiguin 
disponibles per a tots els mètodes de la classe, per això el primer que fa és que els punters creats 
a la part privada de la classe apuntin al mateix lloc que apunten els punters que ha rebut la classe, 
és a dir, apunten a la posició de memòria on hi ha el nom de les rutes verificades. 
 
 
 
 
 Extracte de la constructora on es fa l’assignació dels punters de la casse als punters que han passat a la constructora

 p_ruta_fitxer_entrada = p_ruta_fitxer_entrada_0; 
 p_ruta_fitxer_sortida = p_ruta_fitxer_sortida_0; 
 p_ruta_taula_hash = p_ruta_taula_hash_0; 

 
 
També s’encarrega d’afegir al vector nom_fitxer_aacs l’extensió “.AACS” obtenint així un 
vector amb el nom del fitxer sense cap ruta, seguit de “.AACS” i tot ple de “0” fins a omplir els 
272 que indica l’estàndard. 

Extracte de la constructora on s’afegeix l’extensió “.AACS” al vector que guarda el nom del fitxer a protegir (sense cap ruta) 

 // Obté el nom del fitxer d'entrada sense la ruta seguit de .AACS 
 int proper_valor=0; 
 while (nom_fitxer_aacs [proper_valor] != 0x00) proper_valor++;  
 nom_fitxer_aacs [proper_valor]='.'; 
 nom_fitxer_aacs [proper_valor+1]=0x41; // "A" 
 nom_fitxer_aacs [proper_valor+2]=0x41; // "A" 
 nom_fitxer_aacs [proper_valor+3]=0x43; // "C" 
 nom_fitxer_aacs [proper_valor+4]=0x53; // "S" 
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4.3.2.2 Xifrat 
Aquest mètode de protecció es porta a terme xifrant un vector de mida igual a la mida del fitxer a protegir 
més 272 bytes que té com a contingut un bloc de 272 bytes amb el nom del fitxer seguit de .AACS sense 
ruta i omplert de zeros a la part restant, més el contingut del fitxer a protegir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

buffer_entrada = (char *) calloc( bytes+272, sizeof(char)); //reservem els bytes per guardar el nom del 
fitxer + .AACS + 0x00 fins a 272 bytes i els 
bytes del fitxer 

 
buffer_sortida = (char *) calloc( bytes+272, sizeof(char)); //reservem els bytes per guardar el nom del 

fitxer + .AACS + 0x00 fins a 272 bytes i els 
bytes del fitxer 

  
for ( q=0; q<272; q++ ){   // Posem al buffer el nom del fitxer + .AACS + 0x00 fins omplir 272 bytes 

buffer_entrada[ q ] = nom_fitxer_aacs[ q ]; 
} 
  
for ( q=272; q<bytes+272 ; q++ ){   // Posem al buffer el contingut del fitxer per xifrar 
 f_entrada.read ( ( char* ) &ch, sizeof ch ); 
 buffer_entrada [ q ] = ch; 
}  
 
CRijndael aes; 
  
aes.MakeKey ( p_clau,CRijndael::sm_chain0, 16, 16 );  //Definim la clau passada i la mida del bloc 
aes.Encrypt ( buffer_entrada, buffer_sortida, ( bytes + 272 ), 1 );  // *p_resultat = AES (amb CBC mode) de 

16 bytes tot '0' amb la K que ens han passat 

Extracte del mètode que protegeix per Xifrat on es xifra  

Per a la desprotecció cal desxifrar el contingut amb la clau i crear un fitxer nou a partir del 
resultat. 
 
Com a verificació d’aquest mètode només es pot comprovar quan el nom desxifrat que estava 
dins del fitxer és el mateix que el nom real del fitxer. 
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4.3.2.3 Hash 
Per calcular el valor de hash, s’han de passar el contingut a protegir a un fitxer temporal, aquest contingut 
és un bloc de 272 bytes amb el nom del fitxer seguit de .AACS sense ruta i omplert de zeros a la part 
restant més el contingut del fitxer a protegir, una vegada obtingut el hash s’afegeix a la Taula de Hash #2 
mitjançant el mètode afegir_hash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// S'escriu al fitxer temporal el nom del fitxer original +. AACS + un conjunt de 0x00 
for(i=0; i<272; i++){       
 f_temp.write((char*)&nom_fitxer_aacs[i], sizeof ch);  
}  
 
// Lectura del fitxer d'entrada i segona escriptura del fitxer temporal 
for(q=0; q<bytes; q++){ 
 f_entrada.read((char*)&ch, sizeof ch); 
 f_temp.write((char*)&ch, sizeof ch);   
}  
f_temp.close(); 
 
 
// Càclul del SHA1 del fitxer temporal: Nom Fitxer + .AACS + Contingut 
CSHA1 sha1;    // Farem servir una classe externa per calcular el hash del fitxer 
sha1.Reset();    // Inicialitzem les constants per calcular el hash 
sha1.HashFile("temp_hash_aacs.tmp"); // passem el fitxer temporal 
sha1.Final ( );       // Finalitzem els càlculs 
p_valor_de_hash = sha1.m_digest;   //Punter al valor de hash resultant del fitxer   
p_valor_de_hash += 12;  //Avançem el punter que on està emmagatzemat el hash del fitxer perquè només 
ens iteressen els 8 bytes de menor pes 
afegir_hash ( punter_hash, p_valor_de_hash, taula_plena ); 

 
 

4.3.2.4 Xifrat i Hash 
Aquest mètode de protecció uneix els dos anteriors en un de sol, primer xifra el nom del fitxer 
juntament amb el contingut i després calcula el hash sobre el contingut xifrat.. 
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4.3.2.5 MAC 
 
Per calcular el valor de MAC, s’ha de passar el contingut a protegir a un vector, aquest contingut és un 
bloc de 272 bytes amb el nom del fitxer seguit de .AACS sense ruta i omplert de zeros a la part restant 
més el contingut del fitxer a protegir. El valor de MAC s’obtindrà de la classe cmac detallada al punt 
3.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracte del mètode que protegeix per MAC on veiem la part que es prepara el contingut al qual s’ha de calcular la CMAC i 
com es crida el mètode per calcular-la 

buffer = ( char* ) calloc( bytes+272, sizeof ( char ) );  // Reservem espai per guardar les dades a calcular la CMAC 
 
for ( q=0; q<272; q++ ){ 
 buffer [ q ] = nom_fitxer_aacs [ q ];     // S’emmagatzema el nom del fitxer seguit de .AACS i sense ruta 
} 
for ( q=272; q<bytes+272; q++){ 
 f_entrada.read ( ( char* ) &ch, sizeof ch ); 
 buffer [ q ]=ch;           // S’emmagatzema el nom del fitxer a continuació del nom 
}  
 
cmac tipus_cmac;      // Creació de l’objecte tipus_cmac 
tipus_cmac.calcul_cmac ( buffer, bytes+272, p_clau, p_cmac ); // Es crida el mètode del càlcul de la cmac 

passant el buffer a protegir, la mida, la clau 
i on s’emmagatzemà el resultat 

4.3.2.6 No Protegit 
 
Aquest mètode és el més simple de tots, s’ha de protegir només el nom del fitxer que s’emmagatzema 
dins del fitxer protegit. Es fa xifrant amb AES128 el vector nom_fitxer_aacs amb la clau p_clau. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
// Xifrem el nom del fitxer d'entrada seguit de .AACS i omplert de 0 fins completar 272 bytes 
CRijndael aes; 
aes.MakeKey ( p_clau, CRijndael::sm_chain0, 16, 16 );  //Definim la clau passada i la mida del bloc 
aes.Encrypt ( nom_fitxer_aacs, nom_fitxer_aacs_xifrat, 272, 1 );  // AES (amb mode CBC) de 16 bytes tot '0' 

amb la K que ens han passat 

Extracte del mètode sense protecció, on es mostra com es protegeix el nom del fitxer amb AES128 que es troba dins del fitxer 
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4.3.3 La classe CMAC 
La classe CMAC calcula el valor de CMAC d’un vector a partir del seu contingut i d’una clau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

class cmac 
{ 
private: 
 int mida_clau;    // 16 bytes = 128 bits 
 int mida_bloc;    // 16 bytes = 128 bits igual que la clau 
 int bytes_de_missatge;  // Bytes de missatge que hi ha a l'últim bloc incomplet 
  
 char k1 [16];   // Subclau K1 de 16 bytes 
 char k2 [16];   // Subclau K2 de 16 bytes 
 char *p_k1;   // Punter a la subclau K1 
 char *p_k2;   // Punter a la subclau K2 
 
 char resultat [16];  // Vector on es va guardant el resultat a cada pas 
 char *p_resultat;  // Punter al vector anterior 
  
 char bloc_anterior [16];  // Vector on hi ha el bloc anterior 
 const char *p_bloc_anterior; // Punter al vector anterior 
 char *p_tot_zeros;  // Punter a un vector on tot son 0 
  
 char ultim_bloc [16];  // Vector de l’últim bloc 
 char *p_ultim_bloc;  // Punter al vector anterior 
 
public: 
 cmac ();    // Constructora 
 virtual ~cmac ();   // Destructora que no s’implementa 
 void calcul_cmac (char *p_missatge, int const mida_missatge, char *p_clau, char *p_cmac); 
}; 

Extracte de encapsula_fitxer.hpp on s’aprecia la definició de la classe encapsula_fitxer 

 
 
A la part privada definim els atributs als quals es podrà accedir des dels mètodes públics de la classe, com 
les mides, les subclaus, els resultats parcials i els blocs. 
 
A la part púbica trobem la constructora, la destructora que no cal implementar-la perquè no s’utilitza 
memòria dinàmica i el mètode que calcula la CMAC. 
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4.3.3.1 Càlcul de la CMAC 
La constructora inicialitza els atributs de la classe, defineix les mides del bloc i de la clau a 16 bytes 
(perquè és el que indica l’estàndard AACS), inicialitza els vectors de resultat i de bloc_anterior a 0x00 i 
fa que els punters apuntin als seus vectors corresponents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dins del mètode que calcula la CMAC hi ha dos blocs principals,  el primer és el càlcul de les subclaus 
K1 i K2 a partir de la clau principal que ens han passat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

cmac::cmac() 
{ 
 mida_clau = 16;  //Mida de la clau per xifrar: 16 bytes 
 mida_bloc = 16;  //Mida dels blocs: 16 bytes 
 p_k1 = k1;  //Punter a la subclau K1 
 p_k2 = k2;  //Punter a la subclau K2 
 
 for (int i=0; i<16; i++){ 
  resultat [ i ] = 0x00; 
  bloc_anterior [ i ] = 0x00; 
 } 
 
 p_resultat = resultat; 
 p_bloc_anterior = bloc_anterior; 
 p_tot_zeros = bloc_anterior;  
 p_ultim_bloc = ultim_bloc; 
} 

CRijndael aes;     // Creació de l’objecte aes de la classe CRijndael 
  
aes.MakeKey ( p_clau, CRijndael::sm_chain0, mida_clau, mida_bloc );  //S’indica la clau i la mida del bloc 
aes.EncryptBlock ( p_tot_zeros,  p_resultat );  // Xifrem amb AES un bloc de 16 bytes tot ple de zeros   

amb la clau que ens han passat, el resultat s’emmagatzema al 
vector “resultat” 

//Càlcul de la subclau K1: 
if ( ( resultat [ 0 ] ) < ( 0xFFFFFF80 ) ) {            //Si el bit de major pes de "resultat" és 0  
 mou_bit_esquerra ( p_resultat,  mida_clau );       // Mou un bit a l’esquerra a tot el bloc 
} 
else 
{ 
 mou_bit_esquerra ( p_resultat,  mida_clau );                   // Mou un bit a l’esquerra a tot el bloc 
 resultat [ mida_bloc – 1 ] = resultat [ mida_bloc – 1 ] ^ 0x87;   //XOR de resultat (K1) amb 0x87 
}                                   (ho especifica l’estendard del càlcul 
                             de la CMAC) 
memcpy ( k1,  p_resultat,  mida_bloc );  // Emmagatzema el valor de la subclau 1 al vector k1 
memcpy ( k2,  k1,  mida_bloc );    // K2 agafa inicialment el valor de K1 
 
//Càlcul de la subclau K2:  
if ( ( k1[ 0 ] ) < ( 0xFFFFFF80 ) ) {   // Si el bit de major pes de K1 és 0  
 mou_bit_esquerra ( p_k2,  mida_clau ); // Mou un bit a l’esquerra a tot el bloc 
} 
else 
{ 
 mou_bit_esquerra ( p_k2,  mida_clau );     // Mou un bit a l’esquerra a tot el bloc 
 k2 [ mida_bloc - 1 ] = k2 [ mida_bloc - 1 ] ^ 0x87;     // A l’últim byte de K2 li fa un XOR amb 0x87 
}          (ho especifica l’estendard del càlcul de la CMAC) 

La constructora de la classe cmac on s’inicialitzen els atributs

Extracte de cmac.cpp on s’aprecia el càlcul de les sublacus K1 i K2
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El segon apartat és el càlcul de la CMAC una vegada tenim les subclaus K1 i K2. La utilització de la 
subclau K1 o K2 depèn de la llargada del missatge a xifrar, si el missatge es pot dividir en blocs complets 
es farà servir la subclau K1 i si es no es pot dividir en blocs complets es farà servir la K2 (tots els detalls 
de l’algorisme del càlcul de la CMAC es poden trobar a l’apartat 3.3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aes.MakeKey ( p_clau,CRijndael::sm_chain0,  mida_clau,  mida_bloc ); 
 
int blocs; 
if  ( mida_missatge % mida_bloc == 0)   // Es calcula el nombre de blocs 
 blocs = mida_missatge / mida_bloc;  // Blocs sencers 
else 

blocs = ( mida_missatge / mida_bloc ) + 1;  // Blocs sencers + bloc parcial 
 
// Cada volta al for tracta un bloc de 16 bytes de missatge 
for ( i=1; i<blocs; i++ ){    //Comencem a i=1 per fer totes les voltes menys l'última 

xor ( bloc_anterior, p_missatge );   //XOR del bloc anterior amb el bloc del missatge 
 aes.EncryptBlock ( p_bloc_anterior, p_cmac );  //p_cmac =  AES (p_bloc_anterior XOR missatge) 

memcpy ( bloc_anterior,  p_cmac, mida_bloc );  //p_bloc_anterior = p_cmac 
 p_missatge += mida_bloc;   // Avança el punter del missatge tot un bloc (16 bytes) 
} 
  
 
// Es tracta l'últim bloc, que pot ser un bloc complet o un bloc parcial 
if( mida_missatge % mida_bloc == 0 ){   // * L'últim bloc és complet  
 xor ( p_missatge, p_k1);    // XOR del bloc amb K1 
 xor ( bloc_anterior, p_missatge); // fa un XOR del bloc anterior amb el bloc del missatge 
 aes.EncryptBlock ( p_bloc_anterior,  p_cmac ); // Càlcul final de la MAC a partir del AES128 
} 
else{      // * L'últim bloc és parcial (menys de 16 bytes de missatge) 

bytes_de_missatge=mida_missatge % mida_bloc;  // Nº de bytes dins del bloc que són missatge 
 memcpy ( ultim_bloc, p_missatge, bytes_de_missatge ); // Es copia l’últim bloc de missatge 
 ultim_bloc [ bytes_de_missatge ] = ( char ) 0x80;  // Al byte següent al missatge serà 0x80h 
 for ( i = ( bytes_de_missatge + 1); i < mida_bloc; i++ ){  // Omplim de 0x00 fins omplir els 16 bytes 
  ultim_bloc [ i ] = 0x00; 
 } 
 xor ( p_ultim_bloc, p_k2 );            // Com el bloc és complet es fa un XOR del bloc amb K1 
 xor ( bloc_anterior, p_ultim_bloc );           // fa un XOR del bloc anterior amb el bloc del missatge  

aes.EncryptBlock ( p_bloc_anterior, p_cmac );    // Càlcul final de la MAC a partir del AES128 
} 
Extracte de cmac.cpp amb l’algorisme de càlcul de la CMAC una vegada ja hem obtingut les claus 

 
Tal com es pot veure al quadre anterior, pel càlcul de la CMAC s’han fer servir dues funcions: 
 
void xor(char *valor1,  char *valor2):  Calcula el XOR de dos blocs de 16 bytes i deixa el resultat al 
vector apuntat pel primer valor. 
 
void mou_bit_esquerra(char *p_actual, int mida): En un bloc de mida “mida” es mou a tot el bloc un 
bit cap a l’esquerra del vector apuntat pel punter p_actual. 
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4.4 Execució 
L’execució de l’aplicació és fa des de línia de comandes i tal com s’ha comentat es pot fer des de 
Linux o des de Windows.  
 
La sintaxi que segueix és la següent: 
 

• Per protegir o encapsular un fitxer: 
c:/protegir_arf   -e   -d/-p   ruta_entrada   ruta_sortida   [ruta_fitxer_amb_clau] 

 On:  
o –e: Vol dir que estem encapsulant. 
o –d / –p: Hem d’indicar si el destí del fitxer és un disc AACS (-d) o un 

emmagatzematge persistent (-p). 
o ruta_entrada: Ruta completa del fitxer que volem protegir/encapsular. 
o ruta_sortida: Ruta on es troba el disc que estem muntant, és a dir, la ruta on 

estarien entre altres les carpetes ADV_OBJ i AACS. Dins la carpeta AACS hi ha 
d’haver la Taula de Hash #2 del disc: CONTENT_HASH_TABLE2.AACS. 
En el cas que estiguem protegint un fitxer per a un emmagatzematge persistent, no 
cal que s’indiqui cap ruta on estiguin les carpetes ADV_OBJ i AACS perquè no 
les fan servir, qualsevol ruta on es pugui escriure serà suficient. 

o ruta_fitxer_amb_clau: Ruta on hi ha el fitxer que inclou la clau que es fa servir 
per xifrar. La clau la formen els primers 8 bytes d'aquest fitxer independentment 
del seu contingut o del seu format. 
Aquest paràmetre no cal posar-lo per protegir o desprotegir per Hash (per exemple 
fitxers xml que van un disc AACS), si no s’ha indicat el paràmetre i és necessari, 
el programa el demanarà. 
El programa mostra la clau en hexadecimal. 
 

Exemple: c:/protegir_arf   –e –d   c:/imatge.jpg   d:/   c:/clau1.txt 
  (a d:/ hi ha una carpeta ADV_OBJ i una carpeta AACS). 

 
• Per desprotegir o desencapsular un fitxer: 
c:/protegir_arf    -d    ruta_entrada    ruta_sortida    ruta_fitxer_amb_clau 

 
o –d: Vol dir que estem desencapsulant. 
o ruta_entrada: Ruta completa del fitxer que volem desprotegir/desencapsular. 

A no ser que el fitxer pertanyi a un emmagatzematge persistent, aquest fitxer ha 
d’estar dins d’una carpeta que es digui ADV_OBJ i al mateix nivell que aquesta 
carpeta hi ha d’haver una carpeta AACS amb la Taula de Hash #2 del disc: 
CONTENT_HASH_TABLE2.AACS.  
 ruta_sortida: Ruta on es deixarà el fitxer desprotegit, agafarà el mateix nom que 
el fitxer protegit. 

o ruta_fitxer_amb_clau: Ruta on hi ha el fitxer que inclou la clau que es fa servir 
per xifrar. La clau la formen els primers 8 bytes d'aquest fitxer independentment 
del seu contingut o del seu format. 
Aquest paràmetre no cal posar-lo per protegir o desprotegir per Hash (per exemple 
fitxers xml que van un disc AACS), si no s’ha indicat el paràmetre i és necessari, 
el programa el demanarà. 
El programa mostra la clau en hexadecimal. 
. 

Exemple: c:/protegir_arf   –d   d:/ADV_OBJ/imatge.jpg   c:/desxifrats   c:/clau1.txt 

 44



4.5 Interpretació dels resultats 
Tan important com el fet de poder protegir i desprotegir els fitxers és l’estudi dels resultats que ofereix el 
programa, l’encapsulació indica els resultats que s’obté de les funcions SHA-1 i CMAC. 
 
La desprotecció s’ha fet de tal manera que s’intenta emular, dins les possibilitats, el comportament d’un 
reproductor AACS davant d’un fitxer protegit, es podrien extreure uns quants punts que cal destacar: 
 

o Desencapsulació: No acostuma a fallar ja que es limita a treure del fitxer protegit les capçaleres i 
a desxifrar-lo si s’escau, en aquest punt no es valida res, ni tan sols si el fitxer obtingut té sentit. 

o Validació de la integritat: Igual que faria un reproductor AACS, abans d’acceptar un fitxer que 
s’ha protegit per CMAC o per Hash és mirar que els valors que correspondrien al fitxer 
encapsulat són iguals que els valors novament generats a partir del fitxer desencapsulat. Això 
assegura que ningú ha modificat el contingut del fitxer protegit després d’haver-lo encapsulat 
(cosa que seria molt fàcil ja que tret dels dos mètodes on intervé el xifrat, tot s’emmagatzema en 
text clar). 

o CMAC: Es comprova si la CMAC emmagatzemada als últims bytes del fitxer protegit 
coincideix amb la generada amb la del fitxer desprotegit que es genera.  

o HASH: Es comprova si el valor de SHA1 de la Taula de Hash #2 que està apuntat per un 
apuntador emmagatzemat al fitxer protegit, coincideix amb el valor de SHA1 generat a 
partir del fitxer desprotegit que es genera. 

o Validació del nom del fitxer: Tot i que sembli una comprovació sense importància, el fet de 
comprovar que el nom del fitxer emmagatzemat dins del fitxer protegit és el mateix que el nom 
del fitxer real ens assegura que no s’està intentant fer passar un fitxer per un altre, cosa que podria 
ser un gran perill perquè es podria executar codi maliciós dins el reproductor. 

o Comportament del reproductor AACS: Després de desprotegir i desencapsular els fitxers, el 
reproductor AACS pot prendre dues decisions: 

o Acceptar el fitxer:  Quan el fitxer s’ha desencapsulat correctament i no ha fallat cap verificació 
(ni aquestes dues ni les que no s’han pogut implementar per falta d’accés a cert contingut xifrat 
dels discs, com per exemple verificar que la Taula de Hash #2 no ha estat modificada), el 
reproductor procedeix a fer servir el fitxer. 

o Descartar el fitxer:  Només pel fet que hagi fallat alguna de les verificacions, el reproductor 
descartarà el fitxer i actuarà com si el fitxer no existís, mostrant un error. 
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5 Jocs de proves 
 
S’han ideat uns jocs de proves per intentar mostrar tot el que pot fer l’aplicació i a la vegada verificar el 
seu correcte funcionament. 
 
Aquests jocs de proves inclouen la interfície amb l’usuari, la protecció de fitxers, la desprotecció i la 
verificació d’aquests. 
 
Tots els fitxers i els directoris fets servir en aquest joc de proves s’inclouen al CD entregat amb 
la memòria. 
 

5.1.1 Captura d’errors des de la interfície: 
Es prova el programa principal que és el contacte directe amb l’usuari. S’intenten forçar els possibles 
errors que pot tenir l’usuari a l’hora d’introduir els paràmetres i ens assegurem que tots aquests errors són 
capturats per l’aplicació fent que mostri missatges d’error segons cada cas. 
 

S’executa l’aplicació des de fora la línia de comandes o sense passar-hi paràmetres. 
protegir_arf 

o Mostra l’ajuda 
 

Es passen paràmetres incorrectes: 
protegir_arf  –z  –z  c:/originals/imatge1.jpg  c:/disc  c:/clau1.txt 

o ERROR: Primer paràmetre incorrecte, ha de ser -e o -d (ajuda: protegir_arf /?) 
o ERROR: Segon paràmetre incorrecte, ha de ser -d o -p (ajuda: protegir_arf /?) 

 
El fitxer d’entrada, de sortida o de la clau no existeix: 

protegir_arf  –e  –d  c:/originals/imatge9.jpg  c:/disc  c:/clau1.txt 
o ERROR: No s'ha trobat el fitxer d'entrada 

 
No s’inclou el fitxer de la clau quan és necessari: 

protegir_arf  –e  –d  c:/originals/imatge1.jpg  c:/disc  
o ERROR: No s'ha pogut obrir el fitxer on es troba la clau per xifrar 

 
No es troba la Taula de Hash #2 de AACS  (reanomenat el directori temporalment a C:/disc/AACS2): 
protegir_arf  –e  –d  c:/originals/Bookmarks.xml  c:/disc  c:/clau1.txt  
 

o ERROR:No s'ha trobat la taula de hash num 2 i per tant no es pot encapsular el fitxer                    
   * Ruta esperada de la taula: C:/disc/AACS/CONTENT_HASH_TABLE2.AACS 
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5.1.2 Mètode d’encapsulació per Xifrat 
Es posa a prova el mètode de protecció de fitxers per xifrat, la desprotecció de fitxers AACS que han estat 
protegits amb aquest sistema i que la verificació de nom sigui correcta. Com que el programa principal ja 
s’ha encarregat que tots els fitxers que s’han de fer servir existeixen no cal fer aquestes comprovacions.  
 

Es protegeix la imatge imatge1.jpg que anirà a un disc AACS: 
protegir_arf  –e  –d  c:/originals/imatge1.jpg  c:/disc  c:/clau1.txt 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge1.jpg  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació i desxifrat correctes (el programa ha pogut crear un fitxer). 
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer obtingut i comprovem que és exacte a l’original i veiem novament la imatge. 

 
Es desprotegeix el fitxer AACS amb una clau diferent per provocar un error: 

protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge1.jpg    c:/desprotegit  c:/clau2.txt 
o Desencapsulació i desxifrat correctes. 
o Validació del nom incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és totalment diferent de l’original. No es pot obrir com a 

imatge .jpg. 
 

Es modifica contingut del fitxer AACS per forçar un error: 
Amb un editor, el des del byte 600 al 625 

o Desencapsulació i desxifrat correctes. 
o Validació del nom correcta 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és totalment diferent de l’original. No es pot obrir com a 

imatge .jpg. 
 

Es modifica contingut del fitxer AACS per deixar-lo com estava: 
 

Es modifica el nom del fitxer AACS per forçar un error: 
c:/disc/ADV_OBJ/imatge1.jpg  c:/disc/ADV_OBJ/imatge1_.jpg 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS reanomenat: 
protegir_arf –d  c:/disc/ADV_OBJ/matge1_.jpg  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació i desxifrat correctes. 
o Falla la verificació del nom  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer obtingut i comprovem que és exacte a l’original. Veiem novament la imatge. 

(S’ha descartat per possible suplantació de nom, no perquè el fitxer estigues malmès per dins). 
 
Es proven amb el mateix sistema altres fitxers: imatge2.png, audio.wav i font.ttf obtenint resultats 
satisfactoris. 
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5.1.3 Mètode d’encapsulació per Hash 
Es proven els mètodes de protecció i desprotecció de fitxers per Hash i que les verificacions de nom i de 
coincidència amb la Taula de Hash #2 de AACS siguin correctes.  
 

Es protegeix el fitxer Bookmarks.xml que anirà a un disc AACS: 
protegir_arf  –e  –d  c:/originals/Bookmarks.xml  c:/disc  c:/clau1.txt 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/Bookmarks.xml c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta (el programa ha pogut crear un fitxer). 
o Validació de hash correcta. 
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és exacte a l’original. 

 
Es modifica contingut del fitxer AACS per forçar un error: 

Amb un editor, el byte 286 que correspon a ‘m’(6Dh) el modifiquem per ‘n’(6Eh) 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/Bookmarks.xml c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta. 
o Validació de hash incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que fitxer obtingut té un byte diferent a l’original, a l’executar-lo 

dóna un error de xml. 
 

Es modifica el nom del fitxer AACS per forçar un  altre error: 
c:/disc/ADV_OBJ/Bookmarks.xml  c:/disc/ADV_OBJ/Bookmarks_.xml 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat i reanomenat: 
protegir_arf –d  c:/disc/ADV_OBJ/matge1_.jpg  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta  
o Validació de hash incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Validació del nom incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que fitxer obtingut té un byte diferent a l’original, a l’executar-lo 

dóna un error de xml. 
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5.1.4 Mètode d’encapsulació per Xifrat i Hash 
Es proven els mètodes de protecció i desprotecció de fitxers per Xifrat i Hash i que les verificacions de 
nom i de coincidència amb la Taula de Hash #2 de AACS siguin correctes. L’objectiu és que si un fitxer 
desprotegit s’ha obtingut amb problemes, abans hagi fallat alguna validació ja que això voldrà dir que el 
reproductor AACS ja haurà descartat el fitxer. 
 

Es protegeix el fitxer javascript.js que anirà a un disc AACS: 
protegir_arf  –e  –d  c:/originals/javascript.js  c:/disc  c:/clau1.txt 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/javascript.js  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació i desxifrat correctes (el programa ha pogut crear un fitxer). 
o Validació de hash correcta. 
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és exacte a l’original. 

 
Es desprotegeix el fitxer AACS amb una clau diferent: 

protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/javascript.js  c:/desprotegit  c:/clau2.txt 
o Desencapsulació i desxifrat correctes. 
o Validació de hash correcta (perquè és sobre el contingut xifrat). 
o Validació del nom incorrecta (perquè el nom també està xifrat).  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és totalment diferent de l’original i a l’executar-lo apareix un 

error de javascript. 
 

Es modifica contingut del fitxer AACS per forçar un error: 
Amb un editor, es modifica el byte 600 que és B7 per B3 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/javascript.js c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació i desxifrat correctes. 
o Validació de hash correcta (perque no ha comprovat el bloc on està el byte modificat) 
o Validació del nom correcta (perque no ha comprovat el bloc on està el byte modificat) 
o Obrim el fitxer obtingut i veiem que és totalment l’original i a l’executar-lo apareix un error de 

javascript. 
PERILL: El reproductor ho hauria estat capaç de detectar l’error i hauria acceptat el fitxer 

 
 

 49



5.1.5 Mètode d’encapsulació per MAC 
Es protegeix novament el fitxer Bookmarks.xml però aquesta vegada anirà a un emmagatzematge 
persistent de AACS: 

protegir_arf  –e  –p  c:/originals/Bookmarks.xml  c:/disc  c:/clau1.txt 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS: 
protegir_arf  –d  c:/disc/Bookmarks.xml c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta 
o Validació de MAC correcta. 
o Validació del nom correcta. 
o Podem obrir el fitxer sense problemes 

 
Es desprotegeix el fitxer AACS amb una clau diferent per provocar un error: 

protegir_arf  –d  c:/disc/Bookmarks.xml c:/desprotegit  c:/clau2.txt 
o Desencapsulació correcta. 
o Validació de MAC incorrecta (perquè s’obté amb la clau)  AACS descarta el fitxer. 
o Validació del nom correcta. 
o Podem obrir el fitxer sense problemes perquè no intervé la clau en la seva desprotecció 

 
Es modifica contingut del fitxer AACS per forçar un error: 

Amb un editor, el byte 286 que correspon a ‘m’(6Dh) el modifiquem per ‘n’(6Eh) 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat: 
protegir_arf  –d  c:/disc/Bookmarks.xml c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta 
o Validació de MAC incorrecta.  AACS descarta el fitxer. 
o Validació del nom correcta. 
o A l’obrir ens dóna un error de xml perquè hi ha un byte diferent de l’original 

 
Es modifica el nom del fitxer AACS per forçar un  altre error: 

c:/disc/Bookmarks.xml  c:/disc/Bookmarks_.xml 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat i reanomenat: 
protegir_arf – c:/disc/Bookmarks.xml  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació incorrecta. 
o Validació de MAC incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Validació del nom incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o A l’obrir ens dóna un error de xml perquè hi ha un byte diferent de l’original 
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5.1.6 Mètode d’encapsulació no protegit 
Es protegeix el fitxer d’extensió no reconeguda per HD-DVD imatge3.gif que anirà a un disc: 

protegir_arf  –e  –d  c:/originals/imatge3.gif  c:/disc  c:/clau1.txt 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge3.gif  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta  
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer sense problemes 

 
Es desprotegeix el fitxer AACS amb una clau diferent per provocar un error: 

protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge3.gif  c:/desprotegit  c:/clau2.txt 
o Desencapsulació correcta  
o Validació del nom incorrecta (perquè no ha pogut desxifrar correctament el nom de dins del fitxer 

AACS)  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer sense problemes perquè no es està afectat per la clau 

 
Es modifica contingut del fitxer AACS per forçar un error: 

Amb un editor, modifiquem els valor dels bytes 600 al 625 per FFh 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat: 
protegir_arf  –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge3.gif c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta  
o Validació del nom correcta. 
o Obrim el fitxer i veiem que l’ha imatge ha quedat alterada 

 
Es modifica el nom del fitxer AACS per forçar un error: 

 c:/disc/ADV_OBJ/imatge3.gif    c:/disc/ADV_OBJ/imatge3_.gif 
 

Es desprotegeix el fitxer AACS modificat i reanomenat: 
protegir_arf –d  c:/disc/ADV_OBJ/imatge3_.gif  c:/desprotegit  c:/clau1.txt 

o Desencapsulació correcta  
o Validació del nom incorrecta  AACS descarta el fitxer. 
o Obrim el fitxer i veiem que l’ha imatge ha quedat alterada 
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6 Temps emprat 
 
La primera part del projecte referent a la documentació sobre el complex funcionament de l’AACS i de 
les funcions criptogràfiques que fa servir, va durar des de que vaig escollir el tema (juliol) fins a 
setembre, dedicant unes dues hores al dia. 
 
El disseny i la implementació es va allargar des de les primeres proves que es van començar a fer al 
setembre fins a finals de desembre que es va passar tot el joc de proves. Durant aquest procés s’han anat 
ampliant les funcionalitats del programa inicial, aportar la capacitat de desprotegir i verificar. Dedicant 
més de 5 hores al dia de mitja 
 
La part de la memòria s’ha portar a terme en el plaç d’un mes, tot i que descobrint certs aspectes ha 
motivat alguna lleugera modificació a l’aplicació, com és el cas de poder protegir per a emmagatzematge 
persistent a més a més de protegir per a discs. Dedicant més de 5 hores al dia de mitja. 
 
Amb més temps disponible s’hauria modificat com es passen les claus a l’aplicació, ho hauria fet com a 
Title Key File desxifrat enlloc de passar-li directament la clau. També s’hauria completat més la memòria 
amb altres aspectes menors de l’AACS 

 52



7 Impacte mediambiental 
 
La realització d’aquest projecte ha suposat un impacte mediambiental bastant baix.  
 
Per una banda tindríem la despesa elèctrica de l’ordinador que s’ha fet servir i per l’altre estaria la 
despesa de material com pot ser el paper utilitzat imprimir algunes especificacions i la memòria en sí. 
Tots els papers que no es faran servir més endavant es reciclaran perquè es pot accedir a la documentació 
en format pdf si algun dia falta. També s’han fet servir 6 CD que quan ja no hagin de fer servei també es 
poden reciclar 
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8 Conclusions 
 
Els objectius s’han anat complint en gran part, m’hauria agradat anar una mica més lluny amb el xifrat i 
poder-lo provar en discs HD-DVD reals però malauradament no disposava de tecnologia suficient per 
portar-ho a terme. Tret d’això, em sento molt satisfet de fins on he pogut arribar, s’ha superat l’objectiu 
inicial de xifrar fitxers ACA i s’ha pogut desxifrar i verificar el contingut protegit. També s’ha pogut fer 
un estudi del funcionament de l’AACS amb la resta d’elements del disc, que inicialment no estava previst 
però que he trobat molt útil i interessant per acabar d’entendre punts que no em quedaven del tot clars. 
 
En quan a la criptografia, el fet de poder-me familiaritzar amb l’aplicació pràctica de funcions 
criptogràfiques i fins i tot poder-ne programar una, m’ha ajudat enormement a entendre més els conceptes 
que havia après a nivell teòric, ara ho veig tot més clar i entenc perquè s’apliquen certs mètodes en 
detriment d’altres. 
 
L’aplicació que s’ha desenvolupat s’ha fet de tal manera que es pot utilitzar en molts altres escenaris que 
no cal que estiguin forçosament relacionats amb AACS ni HD-DVD. Se li poden trobar moltes utilitats 
perquè xifra amb un nivell de seguretat molt elevat tot tipus de fitxers i a més, protegeix la integritat dels 
fitxers amb mètodes realment fiables. 
 
De cara al futur, es podrien fer nous projectes relacionats amb AACS, seria un gran avanç poder tenir 
accés a la tecnologia de replicació dels dics que és realment on es fa la part més important del xifrat. 
 
Tot i així, tal i com sembla que està evolucionant la guerra de formats entre HD-DVD i Blu-Ray, potser 
seria millor fer l’estudi de l’AACS sobre Blu-Ray ja que a més de ser obligatori en aquest suport, tot 
apunta que el suport de Sony serà el guanyador d’aquesta guerra. 
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