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Resum 
El present Treball Final de Grau exposa, en primera instància, una aproximació als 

fonaments de la criptografia i la criptoanàlisi, així com una reflexió de la seva rellevància 

històrica. A continuació, es detalla el desenvolupament en software de l'algoritme de 

xifrat AES (Advanced Encryption Standard) i, posteriorment, es desenvolupa una 

plataforma experimental per tal de realitzar la implementació en software de l’algoritme 

de xifrat AES en un microcontrolador i permeti avaluar la seguretat del sistema 

criptogràfic a través d’un "Side Channel Attack". Mitjançant l’observació i l’anàlisi 

estadística dels patrons de consum del sistema criptogràfic, s'extreu informació de la clau 

secreta del sistema, i es demostra així una vulnerabilitat de l’estàndard de xifrat AES. 

L’atac es realitza primer sobre mesures extretes d’una referència per a comprovar que 

s’ha realitzat correctament el desenvolupament en software de l’atac i, posteriorment, es 

reprodueix aquest amb les mesures experimentals capturades amb la plataforma 

desenvolupada. Per últim, es conclou el projecte proposant possibles contramesures a 

l'atac i relacionant-ho amb el treball futur que es podria realitzar amb la investigació 

realitzada en aquest Treball Final d’Estudis.  

Abstract 

This report presents an outline of the foundations of cryptography and cryptanalysis as well 

as an insight on its historical relevance. An implementation of the AES (Advanced 

Encryption Standard) algorithm is then detailed and an experimental platform is developed 

to deploy the implementation on a microcontroller.  This platform allows the evaluation of a 

"Side Channel Attack" with which the security and reliability of the cryptographic system is 

evaluated, this is done by observing and performing a statistical analysis of the power 

consumption traces of the cryptographic System. Information of the secret key of the 

system is extracted, thus demonstrating a vulnerability in the AES encryption. The attack is 

first launched with simulated measures - extracted from related literature - in order to verify 

the correct implementation of the algorithm. The Side Channel Attack is then executed 

using experimental measures. Finally, the project is concluded by presenting possible 

countermeasures to the attack that can be implemented in future works based on the 

research presented in this bachelor’s degree thesis. 
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1. Introducció 

Aquest projecte s’ha dut a terme al grup de recerca QinE (Quality in Electronics) del 

Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

1.1. Motivació 

  

Per molts motius, desitjava que el meu Treball de Fi de Grau estigués enfocat en un 

tema que em motivés. En la meva experiència a la universitat, he crescut i m’he format 

com a persona, amb l’ajut i el suport dels companys, amics i professors. El Treball de Fi 

de Grau representa la conclusió de la primera fase dels meus estudis superiors, i m’ha 

permès integrar els coneixements i les capacitats adquirides durant el transcurs dels 

estudis de grau. Tot i ser de caire obligatori, dona la llibertat d’escollir la modalitat, la 

temàtica d’investigació i el tutor i, per tant, reconeix i atorga la responsabilitat a l’alumne 

de construir una investigació autònoma supervisada per un tutor,  preparant-te pel que 

serà el final d’una etapa que, amb més o menys mesura, tothom recorda amb enyor.  

 

De seguida vaig pensar que seria interessant realitzar un projecte en el camp de 

l’electrònica, que em permetria aprofitar alguns dels coneixements adquirits durant els 

meus estudis i que, a la vegada, podria ajudar-me a decidir per on encaminar la meva 

carrera professional. En una primera entrevista amb els professors Álvaro Gómez Pau i 

Salvador Manich Bou se’m va introduir en el món de la criptografia i la criptoanàlisi. 

Abans de començar amb el projecte, intuïa que la criptologia participa en moltes de les 

activitats que duem a terme a la nostra vida quotidiana, però he acabat descobrint que 

aquesta ha sigut determinant en molts moments de la Història, com ho continua sent ara. 

En un món on cada vegada és més difícil mantenir la privadesa, és clar que existeix un 

gran interès en la seguretat i, per tant, que se’n fomenta l’estudi. En les últimes dècades, 

s’han realitzat nombroses investigacions sobre aquesta matèria i sobre temàtiques 

similars i, per tant, existeix una gran quantitat d’informació a l’abast de qui vulgui 

interessar-se en l’estudi de la seguretat i el xifratge. Així, una de les motivacions 

principals d’escollir aquest projecte va ser la voluntat d’adquirir nous coneixements a 

sumar als que ja s’havien assolit durant els estudis de grau. Entrant en més detall, en 

tenir la possibilitat d’analitzar la situació de la criptografia actual i comparar-ho amb la 
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criptografia convencional i entendre el perquè ha acabat sent obsoleta. També, en 

descobrir alguns dels principals usos de la criptografia i la criptoanàlisi en l’actualitat, així 

com d’analitzar la situació actual dels Side Channel Attack. També m’ha permès 

determinar algunes de les causes que possibiliten fer un atac d’aquestes 

característiques, així com establir la relació entre la robustesa de l’algoritme i els mètodes 

que s’han descobert per acabar amb la seva seguretat. Considero molt interessant, tant a 

nivell personal com a nivell professional, poder aprendre d’una disciplina actual i 

rellevant, i tenir l’oportunitat de poder emprendre un projecte amb un equip de recerca 

com el del Departament d’Enginyeria Electrònica de l’ETSEIB. 
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1.2. Objectius  

El primer objectiu d’aquest present projecte és desenvolupar una plataforma hardware i 

software, amb l’ajuda del material electrònic corresponent i de l’entorn de desenvolupament 

Matlab, que sigui capaç de posar en marxa un algoritme de xifrat i permeti avaluar la 

robustesa del sistema criptogràfic envers un Side Channel Attack. El segon objectiu és 

realitzar el desenvolupament de l'algoritme que s’implementarà a la plataforma 

esmentada, l’algoritme de xifrat AES (Advanced Encryption Standard),  amb l’objectiu de 

comprendre el procés de xifrat i les operacions que es realitzen dins l’algoritme i, així, 

avaluar de manera més ferma els possibles punts d’atac. Aquest desenvolupament es 

farà en entorns de desenvolupament com Dev-Cpp i MPLAB. A continuació, el tercer 

objectiu és realitzar la implementació  software de l’algoritme de xifrat AES en un 

microcontrolador i avaluar la seguretat del sistema criptogràfic mitjançant un "Side 

Channel Attack". Per això, s’utilitza la plataforma hardware i software implementada i, 

mitjançant l’observació i anàlisi l’estadística dels patrons de consum de l’algoritme, 

s’extreu informació de la clau secreta, el que portarà a reflexionar sobre possibles 

contramesures a l'atac. Finalment, es vol concloure el projecte comparant els resultats 

obtinguts amb les hipòtesis inicials i, en definitiva, demostrar tècnicament que el projecte és 

factible. 

En resum, els objectius del treball són: 

• El desenvolupament d’una plataforma hardware i software que permeti avaluar la 

robustesa d’un sistema envers un Side Channel Attack. 

• El desenvolupament de l’algoritme AES en software. 

• La implementació en software de l’algoritme AES en un microcontrolador i 

realització del Side Channel Attack. 
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1.3. Abast del projecte 

Tenint en compte la metodologia més convenient per a afrontar aquest treball final de 

grau, més aviat orientat a la recerca, aquest es pot dividir en dues etapes: una primera 

aproximació més teòrica (capítols 2 i 3), en la que es vol definir el marc conceptual sobre 

el que es recolzarà tot el treball i una segona etapa, aquesta ja de caire més 

experimental (capítols 4 i 5), en la que es pretén  discutir i justificar empíricament les 

nostres hipòtesis i propostes relacionades amb la formulació d’un atac de Side Channel 

Attack a l’AES. 

Ja entrant en més detall, en el capítol 2, Contextualització i estat de l’art, s’expliquen 

alguns dels motius pels quals existeix la criptologia i s’indagarà en l’estat de l’art de 

l’algoritme AES i en la recerca més recent d’atacs de canal lateral. En el capítol 3, 

L’algorisme AES i la seva implementació, es realitzarà el desenvolupament software del 

model de l’AES i la implementació d’aquest en un microcontrolador PIC18F4520 de la 

fabricant de dispositius electrònics Microchip Technology.  

En el capítol 4, Implementació del SCA, s’expliquen els detalls tècnics del Side Channel 

Attack que es durà a terme en aquest projecte. Es parlaran dels possibles punts d’atac i 

de les seves vulnerabilitats. Finalment, es realitzarà una simulació experimental 

mitjançant traces simulades per a corroborar la implementació en software de l’algoritme. 

En el capítol 5, Resultats Experimentals, s’ha portat l’experiment a la realitat i s’han 

validat els resultats experimentals. En el procés, s’ha pogut detectar una causa de 

desestabilitzat en la realització de l’atac, quan s’ha apreciat un desajust en la 

sincronització del senyal de rellotge intern del microcontrolador, que estava conduint a 

resultats amb els que no es podia identificar la correlació i, en conseqüència, realitzar la 

validació dels resultats experimentals. En el capítol 6, Planificació, es presenta la 

planificació temporal del desplegament del treball. A continuació, al capítol 7, es realitza 

una petita estimació del cost del projecte, en termes de recursos humans i equipament 

de laboratori i computacional necessari per a l’estudi. En el capítol 8 s’exposaran les 

conclusions d’aquest treball i així com algunes propostes de recerca futura en l’àmbit del 

projecte. 
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2. Estat de l’art 

2.1. Context històric  

2.1.1. La criptologia 

Tradicionalment, la criptologia (del grec kryptos: “ocult, secret” i logos: “estudi’) s’ha definit 

com la disciplina dedicada a l’estudi de la informació secreta, del tipus d’informació que ha 

estat anteriorment processada amb l’objectiu de ser inintel·ligible per a entitats no 

autoritzades.  

La criptologia ha evolucionat gradualment al llarg de la història, revolucionant-se amb 

l’aparició de les tecnologies de la informació i l’augment de les comunicacions digitals. 

L’objectiu original de la criptologia s’ha generalitzat comprenent també l’estudi de les 

tècniques de seguretat de la informació i centrant-se en la interpretació, la comunicació, 

l’emmagatzematge i la revelació de la informació.  

 

Figura 2.1: Evolució d’alguns dels fets més rellevants de la història de la criptologia. 

Hi ha constància del protagonisme de la criptologia a l’Edat Antiga. Les comunicacions 

segures van ser essencials per a la defensa dels pobles grecs davant les ofensives en les 
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invasions Perses. L’Escítala fou una tècnica de xifrat per substitució simple utilitzada a 

l’antiga Grècia que operava sobre cada caràcter del missatge, alterant-ne el seu ordre. 

Quatre segles més tard, el xifratge Cèsar representaria la dominància militar i política 

europea de l’imperi Romà. El cèlebre xifratge Cèsar fou el xifratge monoalfabètic més 

utilitzat, realitzant operacions de substitució fixa durant tot el missatge [1].  

Durant l’edat daurada de la civilització islàmica, molts manuscrits antics estrangers eren 

transportats a la capital de l’imperi, Bagdad, per ser afegits a la seva gran biblioteca. Alguns 

d’ells estaven xifrats, possiblement motivant l’escriptura del manuscrit “Desxifrant missatges 

criptogràfics” del filòsof i matemàtic Abu Al-Kindi [2], que conté la més antiga descripció de 

la criptoanàlisi mitjançant anàlisi de freqüències.   

La criptologia va ser clau per l’intercanvi d’idees durant el Renaixement. Això va ser en part 

gràcies al disc de xifrat de Leon Battista Alberti [3], que constitueix el primer xifrat conegut 

per substitució polialfabètica, utilitzant diferents alfabets de substitució en diferents 

moments del missatge. Resseguint la història moderna, una criptografia afeblida va canviar 

el curs de la història Europea. Es tracta de la coneguda conspiració de Babington, on Maria 

Stuart reina d’Escòcia, fou executada per la reina Isabel I d’Anglaterra, després de 

descobrir a través de la criptoanàlisi la conspiració de Maria Stuart d’assassinat contra la 

seva persona. 

Els avenços de la criptologia van anar produint-se cada cop de manera més freqüent. El 

1883, Auguste Kerckhoffs assentaria les bases de la criptografia moderna publicant els 

anomenats 6 principis de Kerckhoffs [4], on s’especificaven les propietats desitjades d’un 

sistema criptogràfic.  

1. Si el sistema no és teòricament trencable, almenys no ho ha de ser a la pràctica. 

2. L’efectivitat del sistema no ha de dependre de que el seu disseny romangui secret. 

la seguretat del sistema ha de recaure en la seguretat de la clau, sent coneguts la 

resta dels paràmetres del sistema criptogràfic. 

3. La clau ha de ser fàcilment memoritzable de manera que no calgui recórrer a notes 

escrites. 

4. Els criptogrames hauran de donar resultats alfanumèrics. 

5. El sistema ha de ser operable per una única persona. 

6. El sistema ha de ser fàcil d'utilitzar 
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Aquests principis, en particular el segon, suposa un punt d’inflexió a l’anteposar-se al 

corrent de pensament fins llavors predominant, la seguretat a la foscor, és a dir, la 

seguretat a base de mantenir el algoritme criptogràfic en secret. 

Un altre fet rellevant va ser el cas conegut com Telegrama Zimmermann, que va ser la 

crònica de com un document encriptat canviava el desenllaç de la Gran Guerra. L’any 

1917, el secretari d’Afers exteriors de l’imperi Alemany, Arthur Zimmermann envià un 

telegrama instruint a l’ambaixador imperial a Mèxic per a que s’adrecés al govern mexicà 

amb l’objectiu de formar una aliança contra els Estats Units. Aquest telegrama va ser 

interceptat pels britànics i el desencriptat del seu contingut va probablement accelerar 

l’entrada dels Estats Units a la guerra.  

Els avanços en criptoanàlisi van aconseguir desxifrar la famosa màquina de rotors Enigma, 

a mitjans del segle XX, i van ajudar notablement als alitats a guanyar la segona guerra 

mundial.  

“Una teoria matemàtica de la comunicació” [5] és un article molt influent publicat l’any 1948 

per Claude Elwood Shannon. En aquest article, Shannon exposava els elements bàsics de 

la comunicació. Definia que una font d'informació produeix un missatge i un transmissor 

opera en el missatge per crear un senyal que pot ser enviat a través d'un canal. Un canal 

és el mitjà per portar la informació. Un receptor transforma el senyal i, finalment, una 

destinació pot ser una persona o una màquina. 

Shannon va reformular el segon principi de Kerckhoffs, convertint-se amb el que es coneix 

la màxima de Shannon: L’Enemic coneix el sistema. Això significa que el sistema 

criptogràfic és conegut per les entitats les quals es vol evitar que participin en l’intercanvi 

d’informació i, per tant, això no pot ser motiu de feblesa en quan a la seguretat del sistema. 

La criptologia fa un pic a mesura que augmenta la capacitat computacional, cada vegada 

més present en la seguretat, fent el salt a l’era de la informació amb l’aparició d’Internet, 

que genera un boom d’usuaris i d’informació al núvol que necessita de l’encriptació.  

A finals dels anys 60, es decideix fer un estàndard d’encriptació. IBM desenvolupa 
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l'algoritme estàndard d'encriptació de dades anomenat Data Encryption Standard o DES, i 

és seleccionat pel NIST (National Institute of Standards and Technology) com el model 

d'encriptació de dades a causa de la seva invulnerabilitat. Treballa amb textos per xifrar de 

64 bits i claus de 56 bits. Fins ben entrat als anys 90, es considera completament segur. 

A mitjans dels 90, a causa del increment de capacitat de càlcul dels processadors i les veus 

que alertaven del perill que això comportava (llei de Moore [6]) queda demostrat que DES 

ja no és prou fiable. La longitud de clau és massa petita. Ron Rivest, Adi Shamir i Len 

Adleman (RSA) de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) llencen 3 concursos per 

demostrar que, efectivament, es pot desxifrar la clau en poques hores amb atacs de força 

bruta. El primer desafiament aconsegueix trencar el sistema de xifrat en 39 dies, el segon 

amb 56 hores i el tercer en 22 hores. 

Paul Kocher va ser clau en el disseny circuits integrats com el Deep Crack, la màquina de 

cerca de claus que va ser capaç d’atacar el DES per força bruta. Kocher també va ser 

pioner en el camp del criptoanàlisi, en concret en l’atac de canal lateral de monitorització de 

temps, capaç de trencar les implementacions de RSA, així com el desenvolupament de 

l'anàlisi de potència i anàlisi de diferencial de potència [7]. 

És en aquest moment, l’any 1997, quan NIST decideix reemplaçar el DES, i es llança un 

concurs que dura 4 anys, on es presenten candidats de tot el món, per tal de definir el nou 

estàndard de xifrat. Se’n presenten quinze on, finalment, el guanyador és el sistema 

d'encriptació Rijndael dels creadors belgues Rijmen i Daemen. Aquest nou algoritme té 

longitud de claus més llargues i es considera infactible trencar-lo. Finalment, és aprovat pel 

govern d'Estats Units per a l'ús d'informació classificada d'alt secret i resulta ser l’algoritme 

de xifrat vigent fins ara i conegut, a partir d’ençà (amb petites modificacions), com 

Advanced Encryption Standard, AES.  

Actualment, es distingeixen quatre grans camps d’estudi dins la criptologia, sent aquests la 

criptografia, la criptoanàlisi, l’esteganografia i l’estegoanàlisi. 

La criptografia són el conjunt de tècniques que s’encarreguen de l’estudi dels algoritmes, 

protocols i sistemes que s’utilitzen per a protegir la informació i proporcionar la seguretat 
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necessària tant en les comunicacions en si com a les entitats que participen en l’intercanvi 

d’informació.  

La criptoanàlisi s’encarrega de capturar i d’interpretar la informació construïda mitjançant 

la criptografia sense tenir-ne autorització. El seu objectiu és trobar i atacar el punt dèbil de 

la criptografia, explotar-lo i eliminar la seguretat que teòricament aportava aquesta tècnica 

criptogràfica. Així, qualsevol intent de criptoanàlisi s’anomena atac, i un atac amb èxit porta 

al trencament de la seguretat sistema, i es diu que el sistema s’ha trencat. Entrant ja en 

més detall, la criptoanàlisi és la branca de la criptologia en la que està centrada el present 

projecte. 

L’esteganografia són el conjunt de tècniques que s’ocupen del transport i la ocultació de 

missatges amb informació privada per un canal insegur, sense que sigui detectada per 

tercers, com també de la inclusió d’informació imperceptible en objectes digitals per a tenir 

un major control del seu ús (empremtes digitals o marques d’aigua). 

Estegoanàlisi busca la detecció de missatges ocults mitjançant l’esteganografia, amb 

l’objectiu de trobar i atacar el punt dèbil d’aquestes. Així, qualsevol intent d’estegoanàlisi 

s’anomena també atac, i un atac amb èxit porta al trencament de la seguretat del sistema 

proporcionada per la tècnica esteganogràfica. 

2.2. La criptografia 

La criptografia (del grec kryptos: “ocult, secret” i gráphin, "escriptura")  té com a objectius 

garantir el secretisme en la comunicació entre dos entitats, assegurar que la informació que 

s’envia és autèntica en un doble sentit i impedir que el missatge enviat sigui modificat en el 

seu trànsit. 

Ha de garantir la confidencialitat de la informació i que només sigui accessible a les entitats 

acreditades. Per això, s’utilitzen codis (en el sentit de substitucions semàntiques amb 

l’objectiu d’ocultar el sentit del missatge) i tècniques de xifrat (procediments que mitjançant 

un algoritme i una clau secreta transformen un missatge). 

Ha de proporcionar la integritat de la informació, és a dir, que la informació sigui la correcta, 

completa i inalterada per a entitats no desitjades. Busca, a més, l’autentificació de l’autor 
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del missatge i, per tant, ha de proporcionar mecanismes que identifiquin la identitat de 

l’emissor. Ha de ser vinculant, és a dir, ha d’assegurar que les entitats que participin en la 

comunicació puguin assegurar la seva conformitat respecte a la seva intervenció a la 

comunicació, i també tot el contrari, i que puguin negar-se a intervenir-hi.   

Un sistema criptogràfic es considera segur si un adversari amb les capacitats especifiques 

necessàries no pot trencar aquesta seguretat. Els mètodes criptogràfics actuals utilitzats 

són públics i segurs degut a la robustesa dels seus algoritmes i per la mida de clau que 

utilitzen. 

Dins el marc de la criptografia s’anomena encriptació o xifratge al procediment de 

transformació de missatges a través d’un algoritme que utilitza una clau de xifrat. Després 

de l’encriptació del missatge, aquest resulta incomprensible per a entitats que no tinguin  

coneixement de la clau secreta. El xifratge és un procés de convertir un missatge inicial a 

un missatge xifrat. El missatge inicial rep el nom de text en clar, text pla o, en anglès, 

plaintext. El missatge xifrat s’anomena criptograma, text xifrat o en anglès cyphertext. 

S’utilitza l’algoritme de xifrat i la clau de xifrat per al procés de xifratge.  

 

Figura 2.2: Esquema de blocs d’un algoritme de xifrat, on es poden veure dos entrades, el text pla i la 

clau de xifrat,  i una sortida, el criptograma. 

El desxifrat és el procés invers per a convertir un text xifrat a text pla. De la mateixa manera 

que amb el xifratge, s’utilitza l’algoritme de desxifrat i la clau de desxifrat per al procés de 

desxifrat.  

Els processos de xifratge i desxifrat formen part d’una entitat més gran, anomenada 

criptosistema. Un criptosistema és el conjunt d’algoritmes criptogràfics necessaris per a 

implementar una encriptació. Generalment, consta de tres algoritmes: un per a la generació 
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de la clau, un per a la encriptació i un tercer per a la desencriptació. Al conjunt d’algoritmes 

d’encriptació i desencriptació s’anomena algoritme criptogràfic. La figura 2.3 il·lustra la 

terminologia esmentada anteriorment. 

Figura 2.3: Esquema d’un sistema criptogràfic. Un criptosistema està format per l’algoritme 

d’encriptació, el de desencriptació i el que genera la clau de xifrat. 

La criptografia es pot classificar segons el tipus de clau de xifrat que utilitzi. Actualment, 

existeix la criptografia de clau simètrica, la criptografia de clau asimètrica i la criptografia 

híbrida (una combinació de les dues). La utilització d’un sistema simètric o asimètric 

dependrà de les tasques a dur a terme. 

2.2.1. Criptografia de clau simètrica 

També anomenada criptografia de clau secreta o criptografia d’una clau, ja que s’utilitza la 

mateixa clau per xifrar i desxifrar, tant l’emissor com el receptor [8]. Les dues parts tenen 

accés a aquesta clau, on l’emissor encripta un missatge utilitzant la clau, l’envia al 

destinatari i aquest el desxifra amb la mateixa clau. Són sistemes molt eficients. 

Figura 2.4. Criptografia de clau simètrica. La mateixa clau s’utilitza per al xifrat i desxifrat (clau 

secreta), i és pactada anteriorment entre les dues entitats que participen en el xifratge. 
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Tota la seguretat del xifratge recau en la seguretat de la clau. Per tant, conèixer l’algoritme 

que s’està usant no pot ser motiu d’ajuda per a l’atacant. Això s’aconsegueix fent que la 

mida de la clau sigui molt gran. Actualment, amb la capacitat computacional dels ordinadors 

moderns, es pot arribar a desxifrar claus amb extrema rapidesa. És la raó per la qual la 

mida de la clau és de vital importància en aquest tipus de criptosistemes, ja que obliga a 

l’atacant a haver de provar totes les possibles combinacions de claus dins l’espai de claus, i 

aquest ha de ser extraordinàriament gran, fent que sigui impossible de desxifrar. 

Tot i que el criptosistema sigui totalment segur, el canal d’intercanvi/compartició de claus 

entre emissor i receptor pot ser no ser-ho, comprometent per complet la seguretat del 

sistema. A un atacant del criptosistema li seria més fàcil interceptar la clau en aquest 

moment que no pas fer l’atac al criptosistema en si.  

Un altre inconvenient podria ser el nombre de claus que s’han d’arribar a generar. Si el 

nombre de parelles emissor-receptor és N, s’hauran de crear N(N-1)/2 claus. Si el nombre 

de parelles N és gran, el sistema es sobrecarregaria. Això es pot resoldre utilitzant centres 

de distribució de claus simètriques, on es redueix el risc de fuga d’informació i filtracions.  

Els algoritmes de xifrat més emprats que funcionen amb criptografia simètrica són el Triple 

DES i l’AES. 

Els xifrats de clau simètrica també es poden classificar en funció del tipus d’algoritme de 

xifrat que s’empri.  

- Xifrats de flux: xifren amb correspondències bit a bit, com un flux de bits. 

- Xifrats de bloc: xifren el missatge en blocs de n bits de longitud fixe, anomenat text 

pla o text clar. L’AES és un exemple d’algoritme de xifrat per blocs, com també ho 

és el DES. 
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2.2.2. Criptografia de clau asimètrica  

També anomenada criptografia de clau pública o criptografia de dos claus. Aquest mètode 

utilitza dos tipus diferents clau: la clau pública i la clau privada [9]. En un sistema de 

comunicació asimètrica, cada usuari que participa en la comunicació genera el seu propi 

parell de claus pública i privada. Com indiquen els noms, la pública és accessible al públic i 

la privada només la coneix el creador del parell de claus no havent-se de revelar a ningú. 

L’ús que se li dona a les claus pot ser diferent, depenent de la finalitat amb la que es busqui 

xifrar el missatge. 

Si el que es busca és confidencialitat, es diu que es tracta d’un xifrat de missatge. Així, 

l’emissor encriptaria el missatge amb la clau pública del receptor, transmetria el text xifrat al 

destinatari i aquest aplicaria l’algoritme de desxifrat amb la seva clau privada, obtenint el 

missatge original. Es garanteix la confidencialitat al missatge: el text xifrat amb la clau 

pública no pot ser desencriptat per cap entitat que no sigui la persona que coneix la clau 

privada.  

 

Figura 2.5: Esquema del concepte de xifrat de missatge mitjançant la criptografia de clau asimètrica. 

S’empren les dues claus del destinatari per a xifrar i desxifrar: s’utilitza la clau pública de la persona B 

per a l’algoritme de xifrat i la clau privada de la persona B per a l’algoritme de desxifrat. S’assegura la 

confidencialitat del missatge. 

Si en canvi el que es busca es la informació és identificació i autenticitat, aleshores es fa el 

que es diu una firma digital. Així, el missatge es xifra amb la clau privada de l’emissor, i 

qualsevol persona que tingui accés a la clau pública de l’emissor el podrà desencriptar. Per 

tant, el missatge estarà protegit però el seu contingut podrà ser revelat per qualsevol 

identitat, tenint la seguretat de que aquell missatge ha sigut generat per l’emissor, utilitzant 

la seva clau privada i que ningú més coneix. 
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Figura 2.6: Esquema del concepte de firma digital mitjançant la criptografia de clau asimètrica. 

S’empren les dues claus del emissor per a xifrar i desxifrar: s’utilitza la clau privada de la persona A 

per a l’algoritme de xifrat i la clau pública de la persona A, accessible per a tothom, per a l’algoritme de 

desxifrat. S’assegura la identificació i l’autenticitat del missatge. 

La criptografia asimètrica elimina el problema de la comunicació/transmissió de la clau que 

presenta la criptografia simètrica, però no aconsegueix igualar l’eficiència de la criptografia 

simètrica ja que els temps de càlcul són més llargs. 

El mètode més conegut que utilitza criptografia simètrica és el RSA. 

Segons el segon principi de Kerckhoffs, tota la seguretat ha de reposar sobre la clau i en 

cap cas sobre l’algoritme. Per tant, la mida de la clau és una variable de seguretat del 

sistema. És evident que com major sigui la clau, major seran les combinacions a provar i 

més difícil serà desxifrar-la. Tot i així, no es pot agafar un valor absolut de mida de clau per 

a comparar la seguretat d’un sistema criptogràfic. Agafant d’exemple la criptografia 

simètrica amb l’asimètrica, donada la tecnologia actual, és suficient per a xifrats simètrics 

claus de 128 bits, però es recomana l’ús de claus públiques de 1024 bits en els xifrats 

asimètrics.  

Per a exemplificar la robustesa del sistema tenint en compte la mida de la clau, si es 

suposa que en la realització d’un atac es prova una combinació de clau cada 1 µs, en el  

cas més senzill s’haurien de provar 2128 claus, és a dir, per a provar totes les claus es 

tardarien 2128 µs = 3,4·1038 µs = 1,078·1025 anys, és a dir, vàries edats de l’univers. 

Una avantatge de la criptologia de clau pública és precisament la seguretat que dona l’ús 

exclusiu del propietari de la clau privada. Tot i així, comparat amb el simètric necessita un 
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major temps de processament per a una mateixa longitud de clau. Per tant, donat que es 

recomana que la mida de les claus simètriques són 5 o 6 vegades més llargues que les 

claus simètriques, això suposa una gran desavantatge. A més, el criptograma ocupa més 

espai que el text pla.  

La criptografia simètrica i la criptografia asimètrica no són tècniques excloents. De fet, són 

esquemes de xifratge complementaris perquè proporcionen diferents propietats al sistema. 

La criptografia híbrida utilitza les dues criptografies per a protegir parts de la informació. 

Combina l’eficiència de la criptografia simètrica amb la capacitat de crear escenaris per a la 

protecció i implementació de serveis de seguretat de la criptografia asimètrica.  

Eines com PGP o SSH utilitzen un format híbrid, format per la criptografia simètrica per a la 

transmissió eficient d’informació i per a intercanviar les claus secretes s’utilitzen algoritmes 

asimètrics per a protegir-les. 

2.3. La criptoanàlisi  

L’ objectiu de la criptoanàlisi (del grec kryptós, "amagat" i analýein, "deslligar") és trobar el 

punt dèbil de la criptografia i explotar la debilitat per extreure’n informació sensible. Un atac 

no té perquè associar-se al “trencament” total de la seguretat que ofereix el sistema 

criptogràfic, sinó a esbrinar una informació desitjada debilitant el sistema. Generalment, no 

es coneix el sistema criptogràfic emprat per a la codificació. Un intent de criptoanàlisi 

s’anomena atac, i quan un atac porta al trencament de la seguretat del sistema, es diu que 

s’ha trencat el sistema. 

La criptoanàlisi s’ha hagut d’adaptar a la creixent complexitat de la criptografia. La potència 

de l’atac, és a dir, la capacitat real d’amenaça d’un atac ve determinada per la probabilitat 

de dur-lo a terme. 

Com que els sistemes criptogràfics utilitzats actualment són segurs, molts dels èxits de la 

criptoanàlisi actual resulten ser atacs amb poca probabilitat d’aplicar-se exitosament més 

enllà de l’àmbit teòric.  
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Les propietats característiques de cada atac són el que realment determina si es pot dur a 

terme actualment, és a dir, que sigui més o menys realitzable. Els atacs poden ser tant 

sobre el software com sobre el hardware on reposa. 

2.3.1. Atacs actius i passius  

Es distingeixen dos tipus d’atacs, segons la manera en que s’aproximi el sistema  per a 

realitzar l’atac, i aquests són els atacs actius i els atacs passius [10]. Els atacs actius 

modifiquen el sistema atacat o les seves operacions i suposen una amenaça a la integritat i 

la disponibilitat de la informació. En els atacs actius s’utilitzen tècniques de suplantació 

d’informació, tècniques de captura de paquets de dades que circulen pel sistema, de 

modificació de missatges per a crear falsos fluxos de dades i tècniques amb l’objectiu de 

degradar el servei, entre d’altres.  

Un exemple d’atac actiu són els atacs de pertorbació. Mitjançant una injecció d’un pols 

electromagnètic o de làser sobre el hardware on està corrent l’algoritme, s’influencia el xifrat 

i permet a l’atacant obtenir informació sobre la clau. 

En els atacs passius, l’atacant no altera les dades o la comunicació entre les entitats, 

intenta extreure el màxim d’informació monitoritzant el procés de transmissió de manera 

passiva amb l’objectiu de passar desapercebut. Representen una amenaça per a la 

confidencialitat de la informació. En general, s’intenta per una banda deduir  informació 

fixant-se en les característiques del canal de transmissió, de l’origen, del destí i de tot allò 

que no és estrictament la informació transmesa. Aquesta tècnica s’anomena Anàlisi de 

tràfic. Sovint es combina amb tècniques d’escolta de paquets, en que mitjançant l’escolta i 

monitorització dels paquets de dades que viatgen pel canal de transmissió s’intenta inferir 

informació sensible.  

Un exemple d’atac passiu són els atacs de força bruta. Un atac per força bruta consisteix 

en identificar la clau de xifrat provant totes les possibles combinacions de claus fins a que la 

correcta sigui descoberta. En aquest tipus d’atacs s’ha de tenir coneixement de l’algoritme 

de xifrat del qual se’n vol extreure la clau i una parella text pla/text xifrat. D’aquesta parella, 

se’n tria una com a valor de base i l’altre com a valor que es vol arribar a demostrar. El 

procediment és el següent: es realitza el xifrat del text pla amb cada una de les possibles 



Criptoanàlisi AES mitjançant SCA  Pág. 21 

 

claus (el que s’anomena espai de claus), fins a arribar trobar la que permet obtenir el text 

xifrat, sent la que ho permet la clau emprada per al xifratge. També es pot fer triant el valor 

base el criptograma amb l’algoritme de desxifrat, i combinar-lo amb totes les possibles 

claus fins a trobar el text pla original. 

Hi ha diversos factors a tenir en compte en un atac per força bruta. El temps emprat en un 

atac per força bruta vindrà determinat per la longitud de la clau, perquè serà el que definirà 

el nombre de combinacions a realitzar entre text pla/espai de claus en un xifrat o 

criptograma/espai de claus en un desxifrat. Com que es tracta d’un procés de prova i error 

el cost computacional és molt alt. Això s’acostuma a atenuar combinant els atacs per força 

bruta amb atacs de diccionari. 

Per a una clau de molta longitud es pot demostrar matemàticament que els càlculs en un 

atac per força bruta poden tardar segles en poder-se completar, com ja s’ha vist en l’apartat 

anterior, en que atacs en sistemes amb claus de 128 bits tardarien vàries edats de l’univers 

en poder-se completar. 

La complexitat dels càlculs també ve imposada pel codi (alfabet) que s’hagi emprat per 

codificar la clau. Una clau escrita amb dígits numèrics tindrà un espai de claus més petit 

que no pas un que també inclogui caràcters. Es pot demostrar que la complexitat afegint 

caràcters creix de manera potencial. 

Un altre exemple d’atac passiu són els atacs de Canal Lateral o Side Channel Attack, en el 

quals aquest treball es centra. En aquest tipus d’atacs es mira el hardware com a font 

addicional d’informació. Els algoritmes de xifrat es dissenyen tenint en ment el concepte 

d’hipòtesi caixa negra, en altres paraules, el procés que es produeix dins la caixa està 

tancat a observacions exteriors i no proporciona cap informació (figura 2.7). A la pràctica, 

sempre es pot “veure” alguna cosa, sent el concepte que es coneix com hipòtesi de caixa 

gris. Es tracta d’obtenir informació a través de les fuites (leakage) que es produeixen amb 

la implementació del software. Per tant, no es busca explotar els punts dèbils o errors en el 

software, sinó la possible fuita d’informació que es produeix de forma col·lateral durant 

l’execució de l’algoritme. El consum d’energia, el sons o les fuites electromagnètiques 

poden ser explotades per a benefici de l’atacant. Molts dels atacs de Side Channel estan 

basats en mètodes estadístics.  
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Figura 2.7 Esquemes de blocs que representen els conceptes d’hipòtesi caixa negra, on es parteix del 

fet de que no es pot “veure” cap informació del que passa dins de la caixa, i d’hipòtesi caixa gris, on sí 

que es pot “veure” alguna cosa, en aquest cas serà el leakage d’informació que s’utilitzarà per a fer 

l’atac. 
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2.4. Darrera recerca en atacs Side Channel  

Generalment, els circuits digitals estan construïts amb tecnologia CMOS (Metall-Oxide-

Semiconductor Circuit), situats sobre un substrat de Silici. Aquesta tecnologia es 

caracteritza per tenir una alta immunitat al soroll i pel seu baix consum energètic en repòs. 

El consum total que generen aquests circuits digitals es poden considerar com a fuites 

emeses (leakage), mesurables, que poden ser correlacionades amb el comportament intern 

del circuit. Aquestes característiques les aprofita el Side Channel Attack amb els objectius 

de revelar informació confidencial (i.e. la clau secreta), la revelació de l’arquitectura lògica 

del sistema criptogràfic, el seu temps d’operació i fins i tot, es pot utilitzar per injectar errors 

malintencionats als circuits que s'implementen en sistemes encastats.  

El primer article publicat sobre SCA s’escriu l’any 1996 pel professor Paul Kocher, et al. [7]. 

En ell es descriu com va trobar una vulnerabilitat en la implementació d’un circuit digital que 

implicava la seva inevitable fuita d’informació, el qual va ser nombrat posteriorment com 

atac de canal lateral, degut a la seva font d’anàlisi.  Immediatament després d’aquest 

descobriment les crítiques sobre els algoritmes teòricament segurs van augmentar. Aquest 

article demostra que els algoritmes de xifrat no estan intrínsecament pensats per a resistir 

atacs de canal lateral.  

Els SCA s’han convertit en un problema greu de seguretat per als dispositius criptogràfics, 

ja que si es té accés a la informació adequada pot trencar el sistema en qüestió d’hores 

amb equips electrònics no gaire especialitzats. S'han publicat molts altres atacs de canal i 

fallades arrel dels articles esmentats. Els SCA cobreixen una àmplia gamma de tipus 

d’atacs. Es consideren tres canals de leakage, o tres branques principals per als Side 

Channel Attack. Tots es basen en anàlisi estadística i, per tant, requereixen nombroses 

mostres. 

Articles com [11] i [12] cobreixen en detall el SCA conegut com Timing Attack. Aquest es 

basa en que cada operació de l’algoritme implementat al hardware requereix d'un temps 

específic d'execució. El que es fa és una monitorització del temps d’operació, és a dir, 

s’intenta deduir quines operacions s’estan duent a terme a través del temps que tarden en 

realitzar-se i s’utilitza com el canal lateral d’atac al sistema. 
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Un segon SCA àmpliament conegut és Electromagnètic Attack. A l’article [13] s’explica com 

la monitorització de la radiació electromagnètica del dispositiu pot arribar a extreure dades 

sensibles del sistema i  utilitzar-se com el canal lateral d’atac al sistema. 

 

Figura 2.8. Esquema orientatiu de com es faria un atac de canal lateral, conegut com a 

Electromagnetic Attack, on es veu representada una bobina com a element de captació d’ones 

electromagnètiques (leakage). 

Finalment, els articles [14] i [15]  detallen els Power Analysis Attack. De manera equivalent 

als altres SCA, cada operació de l’algoritme implementada al hardware tindrà un determinat 

consum d’execució. El Power Analysis Attack monitoritza el consum de potència i aprofita la 

el corrent de consum del dispositiu com a leakage i com a font fonamental d’informació per 

a realitzar el SCA. L’article [16] és un exemple de com s’analitza el consum de corrent del 

dispositiu, utilitzant les dades de consum com el canal lateral d’atac al sistema. Utilitzant un 

dispositiu com un oscil·loscopi, es recullen les traces de consum del sistema quan el 

dispositiu criptogràfic fa l’operació criptogràfica. A continuació, aquestes traces s’analitzen 

estadísticament utilitzant mètodes com l’anàlisi de correlació de potència (CPA) per obtenir 

la clau secreta del sistema. 
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Figura 2.8. Esquema orientatiu de com es faria el Side Channel Attack conegut com a Power Analysis 

Attack. Els connectors blaus representen on es mesurarien les traces de consum del 

microcontrolador. Aquest atac és el que s’ha dut a terme en aquest present projecte i que s’explicarà 

en detall al llarg dels següents capítols. 

Per tot el que s’ha exposat, s’ha fet necessari integrar contramesures per als SCA en el 

disseny dels nous dispositius electrònics. L’anàlisi de potència és una eina eficaç per a dur 

a terme atacs de canal lateral en un sistema. No obstant això, amb una certa previsió i les 

mesures adequades, es pot reduir molt l’eficàcia d’aquests atacs. 

Una variació del Power Analysis Attack és el Simple Power Analysis (SPA), que realitza una 

interpretació directa de les traces de corrent de consum d’un interval de temps, quan el 

dispositiu realitza diferents operacions. Aquest tipus d’atac va ser decisiu per a trencar el 

mètode de xifratge DES. Els articles [17] de Mangard et al. i [18] de Biham et al. fan una 

bona descripció d’atacs de SPA sobre el procés d’expansió de clau de l’AES. No obstant, 

avui dia és relativament senzill prevenir un SPA. Es pot injectar soroll al sistema mitjançant 

la realització d’operacions aleatòries amb l’objectiu d’ocultar la informació original. A més, el 

disseny hauria d’evitar les branques condicionades, ja que es pot treure informació sensible 

en distingir un consum diferent depenent de com estigui escrita la branca.  

El Differential Power Analysis (DPA) dona un pas més, recull dades de múltiples operacions 

criptogràfiques i mitjançant anàlisi estadístic i s’obté la clau secreta. Els algoritmes de xifrat 

com l’AES i el triple DES, considerats matemàticament segurs, poden ser trencats 

mitjançant un DPA. Segueix el concepte, explicat a l’apartat anterior, de suposar la hipòtesi 

de caixa negra, però que en la pràctica és caixa grisa. El DPA pot aconseguir en qüestió de 
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minuts o dies el que altres mètodes com l’atac de força bruta no poden fer. A més, atès que 

són atacs no invasius permeten als atacants extreure informació confidencial sense ser 

detectats. Per tant, s'han de prendre mesures per evitar aquests atacs. Evitar el DPA és 

més difícil. Hi ha hagut nombrosos atacs publicats amb DPA al llarg dels anys. Un mètode 

consisteix a disminuir la relació senyal / soroll – com menor sigui el rati, més gran serà el 

nombre de traces necessàries per realitzar un atac. El soroll temporal es pot introduir en el 

disseny afegint estats d’espera aleatoris, dades aleatòries o operacions “dummy”, fer 

modificació de maquinari i, fins i tot, variar la freqüència de rellotge interna del dispositiu per 

desincronitzar els senyals elèctrics. L’Ocultació i l’Emmascarament són dues tècniques 

típiques de contramesura. En l’article [19] se’n parla en detall. Els algoritmes de clau 

simètrica, com l’AES, requereixen de mètodes com “emmascarar” per protegir-se d’atacs 

DPA. 

El disseny de mesures contràries eficaces han de tenir en compte els atacs que combinen 

amenaces actives i passives. En l’article [10] es demostra que els atacs combinats també 

són efectius en els criptosistemes simètrics i mostra com poden posar en perill la suposada 

implementació segura de l’algoritme AES. 
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3. L’algoritme AES i la seva implementació 

La implementació de l’algoritme AES està disponible de forma pública a internet, i en molts 

llenguatges de programació (Java, Python, C++ i C, entre d’altres). No obstant, en aquest 

treball s’ha considerat important fer la implementació des de zero per tal de consolidar 

l’enteniment de l’algoritme i, posteriorment, avaluar els seus possibles punts d’atac.  En 

aquest projecte s’ha utilitzat el llenguatge de programació C, de baix nivell i que permet 

comunicar-se de manera eficient i fàcil amb el hardware. La implementació del codi es llista 

a l’annex A. 

3.1. Desenvolupament de l’AES 

L’AES és un estàndard d’encriptació que presenta les següents característiques: 

• És simple, ràpid i compacte. 

• Treballa amb claus estàndard de 128,192 o 256 bits, en funció de si l’algoritme 

realitza 10,12 o 14 rondes, respectivament. 

• Treballa amb textos plans de 128 bits 

• Realitza xifratges en bloc. 

• Es manté resistent a atacs que han trencat els seus algoritmes predecessors. 

• És fàcil d’implementar tant en software com en hardware. 

L’AES és un estàndard de xifrat de tipus SPN en contraposició al tipus Feistel, que utilitzava 

l’estàndard de xifrat DES. SPN és l’acrònim de Substitution-Permutation Network, i 

consisteix en agafar l'input de l'algoritme, trossejar i fer-li operacions de substitució i 

permutació. El tipus Feistel és la característica d’un tipus de xifrat en què a partir l'input 

algorítmic, aquest es divideix en dos i s’utilitza una part per a xifrar l'altre i viceversa, a 

través d'operacions concatenades. 

L’AES processa blocs complets de qualsevol text pla de 128 bits, i aquest s’emmagatzema 

en forma de matriu 4x4, anomenada Matriu d’Estat, on les 16 cel·les de la matriu, o Bytes, 

van canviant de valor d’acord amb els processos que executa l’algoritme, utilitzant 

tècniques de substitució, permutació i en alguns casos concrets, amb operacions 

polinòmiques dins d’un cos algebraic. La inserció dels bits en la Matriu d’Estat es fa de 

forma molt concreta: es divideix el text a xifrar (de 128 bits) en quatre, formant així quatre 
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“paraules” de 32 bits i s’organitza de manera que cada paraula és una columna de la Matriu 

d’Estat. L’ordre en el que s’afegeixen les columnes és d’esquerra a dreta (fig. 3.1). Per tant, 

com que cada columna de la matriu conté quatre cel·les, a cada cel·la s’hi emmagatzemen 

32 bits/4=8 bits, és a dir, un Byte. 

Figura 3.1: Estructura inicial de la matriu d’estat, on s’introdueixen de forma ordenada els 128 bits del 

text a xifrar. 

Com ja s’ha comentat, l’AES té la possibilitat de treballar amb claus de 128, 196 o 256 bits. 

En funció de la mida de la clau, es faran 10,12 o 14 rondes dintre de l’algoritme, 

respectivament. Es generen tantes claus com rondes faci l’algoritme, i se’n utilitzarà una 

diferent en cada ronda.  

Figura 3.2: Esquema de blocs de l’algoritme AES. Donat un text pla de 128 bits, el nombre de bits de 

la clau de xifrat va en funció del nº de rondes que realitzi l’algoritme. 

El model algorítmic implementat en aquest treball s’ha decidit que sigui el de mida de clau 

de 128 bits. Això és degut que a que l’estructura de l’algoritme no es difereix amb el 

número de rondes que es realitzin, simplement és tracta de fer els mateixos blocs 
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operacions durant més rondes, i amb previsió de càlculs molt llargs s’ha volgut intentar 

escurçar al màxim el temps de càlcul. Així, l’estructura de l’algoritme implementat consta de 

10 rondes. 

Cal esmentar que l’algoritme original Rijndael pot ser implementat amb qualsevol clau 

múltiple de 32 bits, amb un mínim de 128 bits i un màxim de 256 bits, és a dir, que Rijndael 

es pot implementar amb una mida de clau de 160 bits a més de amb les que pot treballar 

l’AES. 

3.1.1. Etapes de l’algoritme AES 

L’AES és un algoritme d’accés públic amb uns processos i operacions totalment definides. 

Per una clau de 128 bits, l’algoritme realitzarà 10 rondes i es generaran 10 “subclaus” a 

partir de la clau mestre o principal. En cada una d’aquestes rondes, s’utilitzarà una 

d’aquestes claus generades. A la figura 3.3 es pot observar l’estructura de les rondes i 

operacions de l’algoritme de xifrat AES. 

Figura 3.3:: Estructura de l’algoritme AES amb clau de 128 bits i, per tant, l’algoritme realitzarà 10 

rondes per acabar de xifrar el text pla (en forma de Matriu d’Estat). 
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No totes les rondes són exactament iguals. Si l’algoritme de xifrat consta de 10 rondes, es 

realitzaran durant 9 voltes les següents operacions: SubBytes, ShiftRows, MixColumns, 

AddRoundKey i per a la generació de la clau, ExpandKey. Aquestes són, bàsicament, 

operacions de substitució i permutació, i en el cas de MixColumns, també consta 

d’operacions polinòmiques dintre d’un cos. la desena volta es realitzaran només les 

operacions SubBytes, ShiftRows i AddRoundKey, donant lloc a una matriu d’estat final amb 

els 16 Bytes que representaran el criptograma del missatge original. Per al desxifrat, es 

recorrerà l’algoritme en sentit invers, realitzant-se les operacions inverses esmentades 

abans: la inversa de SubBytes, la inversa de ShiftRows, la inversa de MixColumns i la 

inversa d’AddRoundKey. A continuació, es procedirà a explicar en detall la funcionalitat, els 

càlculs i les operacions realitzades sobre la matriu d’estat en cada operació de l’algoritme 

AES. Cal esmentar que els bytes de dins de la matriu d’estat i de la matriu de clau 

s’expressaran en format hexadecimal per tal de facilitar l’escriptura dels nombres en el 

paper i il·lustrar amb més claredat el mètode de treball d’algunes de operacions, tot i que 

podrien estar en qualsevol expressió numèrica. 

OPERACIÓ ADDROUNDKEY 

L’algoritme de xifrat comença amb l’operació AddRoundKey (en anglès es tradueix com 

“afegir clau de ronda”). En aquesta operació, cada Byte de la matriu d’estat es combina 

amb el byte corresponent a la mateixa posició de la matriu de clau d’aquella ronda, utilitzant 

l’operació XOR-bit a bit, i el resultat d’aquesta operació es guardarà a la mateixa posició en 

la nova matriu d’estat. A la figura 3.4 es pot observar l’exemple dels Bytes en les posicions 

[0][1]. 

 

 

 

 

Figura 3.4: Estructura de l’operació AddRoundKey. 
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OPERACIÓ SUBBYTES 

El nom de SubBytes és una abreviació de les paraules en anglès “Substitute Bytes”, és a 

dir, “substitució de Bytes”. Com ja indica el nom, consisteix en una operació de substitució 

de cada Byte de la matriu d’estat, utilitzant el seu valor com a coordenades de la matriu 

constant SBox.  

La matriu SBox és una matriu 16x16 constant. S’utilitza el valor de cada Byte com a 

coordenada de la matriu SBox. Això es fa sempre de la mateixa manera: com que un Byte 

està compost per 8 bits, expressat en hexadecimal són elements de dos dígits. El dígit de 

més a l’esquerra correspondrà al número de fila de la SBox i el número de més a la dreta 

correspondrà al número de columna de la SBox, donant així un valor unívoc de la matriu 

SBox. Aquest Byte trobat dins la SBox es substituirà dins la Matriu d’Estat.  

Figura 3.5: Estructura de l’operació SubBytes, on cada cel·la de la matriu d’Estat és 

substituïda utilitzant el seu valor com a coordenades per a la matriu SBox. 
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OPERACIÓ SHIFTROWS 

La traducció de l’anglès de l’operació ShiftRows és literalment desplaçament de files. 

L’operació consisteix en una seqüencia de transposicions on les tres últimes files de la 

matriu d’estat són desplaçades cíclicament un cert nombre de posicions.  

Així, la primera fila no es desplaça, la segona es desplaça una cel·la, la tercera es desplaça 

dos cel·les i, finalment, la tercera fila es desplaça  tres cel·les. 

Figura 3.6: Estructura de l’operació ShiftRows 

OPERACIÓ MIXCOLUMNS 

L’operació MixColumns treballa amb valors representats en el camp de Galois d’ordre 8 

GF{28}. El camp de Galois representa i opera amb els valors dels diferents Bytes en la seva 

base polinòmica. L’operació MixColumns es realitza amb el polinomi irreductible del camp 

de Galois, sent aquest el . Així, matemàticament en tota 

operació realitzada se li fa mòdul del polinomi irreductible del camp de Galois. 

Cada valor de Byte es pot representar d’acord amb la seva base polinòmica amb l’equació: 

 

Sent el valor  el valor el valor del bit  del Byte en base binaria. Per exemple el bit : 
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Així, la matriu d’estat passa a estar expressada en forma polinòmica. Per a realitzar 

l’operació MixColumns s’utilitza una matriu constant on dins de cada cel·la conté un dels 

nombres: 

 

Es multiplica la matriu constant per cada columna de la matriu d’estat el resultat és la nova 

matriu d’estat, tenint en compte que les sumes  de les equacions resultants són XOR bit a 

bit. 

 

Figura 3.7: Estructura de l’operació MixColumns, en la que es multiplica la Matriu d’Estat 

per una matriu Constant i s’obté la nova Matriu d’Estat.  

Donat un valor d’un byte qualsevol de la Matriu d’Estat expressat en base polinòmica, q(x), 

en vist dels valors que pren la matriu constant, es pot multiplicar q(x) per 01, per 02 i per 03, 

que correspon a multiplicar q(x) per 1, per x i per (x+1) en base polinòmica, respectivament 

(figura 3.7).  

Tota operació en el camp de Galois es defineix com “q(x)·x mod P(X)”. Això es degut a que 

les operacions de multiplicació poden representar en certs Bytes un problema de 

sobreeiximent (bit overflow). Per exemple, un Byte de la matriu d’estat que tingui el most 

significant bit (MSB) en 1 presentarà sobreeiximent en la multiplicació per 2 i 3. En aquest 
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cas, es resol el problema de sobreeiximent fent-li a la multiplicació polinòmica en qüestió 

mod P(X). En el cas de que no hi hagi sobreeiximent, és a dir, que el MSB sigui 0, fer 

mòdul P(X) no afecta al resultat de la multiplicació. 

S’ha cregut interessant explicar com es va resoldre aquesta problemàtica en l’escriptura del 

codi de l’algoritme de xifrat (figura 3.8).  

Figura 3.8: Estructura de l’operació MixColumns 

L’operació Triple es pot descompondre amb la XOR d’una operació Double i el valor de la 

pròpia cel·la (de la mateixa manera que podem descompondre l’operació 

3·q(x)=2·q(x)+1q(x)). L’operació de multiplicar per 1 no afecta al valor de la cel·la, per tant 

és com no fer res. Per tant, resoldre el problema del sobreeiximent de bits queda reduït a 

resoldre el problema de multiplicar per 2 en l’operació MixColumns. 

La funció Double representa l’operació de multiplicar cert Byte per un 2 de la matriu 

constant. Aquesta funció reconeix si hi ha un 1 o un 0 en la posició del MSB mitjançant una 



Criptoanàlisi AES mitjançant SCA  Pág. 35 

 

mascara amb el valor 0x80=0b1000 0000.  

- Si retorna 0 (o False), simplement desplaça el Byte una posició a l’esquerra, que és 

l’operació coneguda com a multiplicar per dos.  

- Si retorna 1 (o True) multiplica per 2 el Byte, desplaçant-lo una posició cap a 

l’esquerra i fent-li un XOR amb el valor 0x1b (mòdul amb el polinomi irreductible del 

camp de Galois). 

 

 

OPERACIÓ DE GENERACIÓ DE CLAUS EXPANDKEY 

Per a una clau de 128 bits es calcularan 10 claus, una per cada ronda de l’algoritme AES. 

S’utilitza la funció ExpandKey, que traduït de l’anglès vol dir “expansió de clau”. A partir de 

la clau inicial es generaran les 10 claus necessàries per a realitzar l’algoritme. De fet, cada 

una de les claus K[i+1] es genera a partir de la clau anterior K[i]. La funció ExpandKey 

conté dins seu vàries operacions semblants o iguals a les esmentades anteriorment. Els 

passos són els següents: 

1) L’operació RotWord, que rota el primer Byte de la última paraula o columna de la 

matriu de la clau K[i]. És semblant a l’operació ShiftRows, però l’ operació es fa a 

una columna en comptes de a una fila. 

2) A la columna resultant del pas “1)”, se li aplica l’operació SubBytes. 

3) Finalment, per a generar la primera columna de la nova clau, es realitza l’operació 

OR-exclusiu entre tres paraules: A la resultant del pas “2)”, amb la paraula de la 

matriu K[i] que es troba tres posicions més enrere, i finalment amb la paraula 

pertinent de una matriu constant anomenada RCON. Aquesta última paraula 

provinent de RCON es triarà en funció de la ronda en que es trobi l’algoritme.  

4) Per a generar la segona columna de la matriu de la nova clau k[i+1] es realitza 

l’operació OR-exclusiu amb la paraula resultant del pas “3)” i l ubicada a la posició 2 

de la matriu K[i]. 

5) Per a generar la tercera columna de la matriu de la nova clau k[i+1] es realitza 

l’operació OR-exclusiu amb la paraula resultant del pas “4)” i l ubicada a la posició 3 

de la matriu K[i]. 
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6) Per a generar la quarta i última columna de la matriu de la nova clau k[i+1] es 

realitza l’operació OR-exclusiu amb la paraula resultant del pas “5)” i l ubicada a la 

posició 4 de la matriu K[i]. 

La figura 3.9 pretén il·lustrar els passos seguits per arribar a la matriu K[i+1] a partir de la 

matriu K[i] i la matriu RCon. 

 

Figura 3.9: Estructura de l’operació ExpandKey. Mitjançant la matriu RCon i la matriu de 

clau de la ronda anterior k[i] es genera la nova clau per a la següent ronda k[i+1]. Cada 

columna de la nova clau és el resultat de fer una operació XOR bit a bit amb columnes de 

la matriu RCon i de la matriu de clau K[i]. 
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3.2. Implementació de l’AES en microcontrolador 

El desenvolupament de les instruccions i llibreries que formen l’algoritme de xifrat AES s’ha 

fet en l’entorn de desenvolupament Dev-C++. Dev-C++ és el que s’anomena un IDE 

(integrated development environment), un software de computador format, bàsicament, per 

dues parts: un editor de text, per a escriure el codi font, i un compilador, que és un software 

que s’encarrega de convertir el codi font (codi escrit en llenguatge C) a codi executable 

(codi que llegeix la màquina). El Dev-C++ permet programar en llenguatge C/C++ de 

manera fàcil i eficient. Dev-C++ utilitza el compilador lliure gcc/g++. 

L’objectiu d’aquest apartat és implementar el codi font de l’AES en un microcontrolador. Un 

microcontrolador (abreviat µC, UC, o MCU) és un circuit integrat programable capaç 

d’executar instruccions descrites en forma de programa. Està compost de diferents blocs 

funcionals, els quals compleixen una funció específica: 

- CPU: és la unitat central de processament; executa les instruccions (o programes) i 

realitza les operacions. 

- Memòries. Les instruccions s’emmagatzemen en la memòria de programa, que avui 

dia acostuma a ser de tipus FLASH. Per a l’emmagatzemat temporal de dades 

s’utilitza la memòria RAM i per a l’emmagatzemat permanent de dades la EEPROM. 

- Perifèrics: dintre d’un MCU els perifèrics entrada/sortida permeten la comunicació 

del microcontrolador amb l’entorn i les connexions entrada/sortida de dades es fan a 

través dels pins en forma de senyals elèctriques. També existeixen els 

temporitzadors i comptadors (Timers), que permeten aconseguir el senyal de 

rellotge, així com el perifèric conversor A/D o els ports de comunicació USART.  

Una vegada escrit tot el codi, es van passar tots els arxius a l’entorn MPLAB, que també és 

un IDE especialitzat en sistemes encastats, en particular amb microcontroladors PIC de 

8,16 i 32 bits del fabricant Microchip Technology.  

L’entorn MPLAB ofereix la possibilitat de fer treballar en mode debugger Simulator. Amb 

aquesta opció es pot depurar el codi pas a pas per i així detectar possibles errors. El que fa 

es treballar amb el que s’anomena breakpoints. Un  breakpoint és un índex que indica a la 

CPU de quedar-se en estat d’espera, examinar els estats dels registres del 
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microcontrolador i enviar-los al computador.  

En les següents imatges s’observa com funciona el mode debugger. Es pot comprovar els 

valors de cada cel·la del criptograma, partint de la matriu d’estat S i la clau de xifrat K. S’ha 

escrit la instrucció de més Nop() per a indicar un No-Operation i poder posar el breakpoint 

just després de que l’algoritme AES hagi acabat. Els resultats han sigut els esperats, 

demostrant així que dins de MPLAB el programa compila i xifra tal i com es desitja. 

Figura 3.10: A la part esquerra s’observa l’estructura de codi C en l’MPLAB, on s’ha col·locat un 

Breakpoint (punt vermell) just després de la crida a la funció de xifrat aes(S,K), que té com a 

paràmetres d’entrada la Matriu d’estat S i la Matriu de claus K. A la dreta, s’observa el funcionament 

del mode debugger, on es poden visualitzar (en vermell) els valors de cada una de les 16 cel·les de la 

matriu de xifrat, criptograma o, el que és el mateix, el valor de la Matriu d’Estat una vegada se li ha 

aplicat les operacions  de xifrat contingudes a aes(S,K). 

Després de l’edició i la compilació del programa, el següent pas és la programació. Cal 

donar èmfasi en el llenguatge emprat; programar es refereix al fet de transferir i 

emmagatzemar el programa al PIC, no a generar o escriure el programa.  

Per a programar també s’utilitzarà un computador. Tot i així, no existeix, en principi, una 

forma de connectar directament microcontrolador i PC. Es necessita un programador, que 

és un dispositiu hardware electrònic que envia el codi executable des de l’ordinador fins a la 

memòria de programa del PIC, i fa que executi totes les instruccions indicades en el codi. 
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L’MPLAB és capaç de treballar amb programadors certificats per Microchip, com seria el 

depurador/programador MPLAB-ICD3, que s’utilitza per a depurar i programar 

microcontroladors PIC en els ordinadors personals.  

S’ha utilitzat el microcontrolador de 8 bits PIC18F4520. Ofereix els avantatges dels 

microcontroladors PIC18 –és a dir, un alt rendiment computacional a un preu econòmic– 

amb la incorporació de memòria de programa Enhanced Flash d'alta resistència. A més 

d’aquestes característiques, el PIC18F4520 introdueix millores en el disseny que 

converteixen aquests microcontroladors en una opció adient per a moltes aplicacions 

d'enginyeria.  

En aquesta implementació el microcontrolador s’alimenta amb una font d’alimentació de 5 

V. El microcontrolador està connectat al sistema mitjançant una protoboard.  

 

Figura 3.11: Setup experimental previ al SCA. 

La connexió entre el PC i el programador es fa mitjançant un port USB. Per a la banda del 

PIC s’ha optat per connectar el MPLAB-ICD3 al microcontrolador amb un connector 

estàndard RJ-11. Per a vincular-lo a la placa de proves o protoboard, es va construir un 

petit connector amb unes tires de pin mascle, tires femella i una placa de forats. Es va pelar 

el recobriment del connectors amb la intenció de soldar els sis fils RJ11 a la placa de forats.  
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Figura 3.12: Implementació en el microcontrolador, donant èmfasi a (1) la resistència de pull-up, (2) 

les connexions ICPS i (3) els condensadors de desacoblament. 

Es recomana agregar condensadors de desacoblament entre els pins de l’alimentació del 

PIC per a eliminar el possible soroll ocasionat per la font d’alimentació de corrent continu. 

Aquests condensadors tenen reactància infinita a els senyals de corrent continu i no 

permeten que les senyals de CC es derivin a terra. En canvi, els senyals de CA poden 

passar pels condensadors i per tant, els condensadors desacoblen el component continu 

del component altern del senyal netejant el senyal que entrarà al microcontrolador. A la part 

(3) de la figura 3.12 es pot observar la bateria de condensadors connectats entre els bornes 

de la font d’alimentació en el setup experimental.   

Figura 3.13: Circuit simplificat de la implementació dels condensadors de desacoblament en el circuit. 

Aquests ajuden a netejar de soroll del senyal de corrent provinent de la font d’alimentació, 

desacoblant la component de CC i de CA del senyal que entrarà al microcontrolador.  
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En quant al mètode de programació, existeixen dos maneres de programar un PIC, la 

estàndard i la de baixa tensió (LVP). Si es vol programar de manera estàndard, que és com 

s’ha fet en aquest projecte, s’ha de inhabilitar la funció LVP en els ajustos de la configuració 

(mitjançant l’ús de LVP=OFF en els registres de configuració). 

Es vol fer el disseny d’un circuit amb un PIC programat mitjançant ICSP (in-circuit serial 

programming) amb el mètode de programació estàndard. Un programador ICSP connecta 

el PIC mentre està connectat al circuit. El programador ICPS evita haver de manipular el 

PIC, evitant així el risc de deteriorar-lo trencant alguna pota o amb descàrregues 

electrostàtiques. Es pot veure a (2) en la figura 3.12. 

La comunicació ICSP requereix cinc senyals: 

1. MCLR/Vpp: tensió de programació d’uns 13V. Quan s’aplica, el microcontrolador 

entra en mode Programació. Aquest pin es configura com un pin de Reset. 

2. Vdd: alimentació positiva 

3. Vss: alimentació negativa 

4. PGD: dades de programació: per on passen les dades de la programació 

5. PGC: Clock de programació 

En el datasheet subministrat pel fabricant Microchip estan detallats els pins adequats per a 

la connexió d’un programador al dispositiu PIC18F4520. En el cas d’aquest, disposant de 

40 pins: 

Figura 3.15: Pinout del microcontrolador PIC18f4520. 
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- Pin 1 = Vpp (voltatge de programació)  

- Pin 31 = Gnd (Terra) 

- Pin 32 = Vdd (voltatge positiu) 

- Pin 39 = Ck (PGD) 

- Pin 40 = Data (PGD) 

S’han de connectar tots els pins d’alimentació del PIC per a evitar errors de programació 

(pin 11 i 12). Tot s’alimentarà mitjançant una font d’alimentació aïllada de terra.  

Finalment, a (1) de la figura 3.12 es pot observar que s’ha connectat una resistència de 

pull-up al pin 1 del PIC18F4520. La resistència de pull-up permet establir (externament) un 

0 lògic fort i un 1 lògic dèbil. El cable blau és el cable MCLR que està actiu per zero. En 

quan es connecta al microcontrolador el pin es posa a zero. Si no està connectat ha d’estar 

a 1, és a dir a 5 V. De fet és necessària per a que no hi hagi un curtcircuit en quan es tanca 

l’interruptor. En aquesta implementació, la Rpull-up=1,2 kΩ. El microcontrolador, com la 

gran majoria de circuits integrats, està construït amb tecnologia CMOS. Una de les 

característiques més importants de la tecnologia CMOS és el baix consum energètic en 

repòs, degut a la utilització conjunta de transistors MOSFET de tipus P i N, de tal manera 

que només hi ha consum energètic en les commutacions. Per això, en el pin 1 MCLR no hi 

ha corrent d’entrada si el microcontrolador no està commutant amb el senyal elèctric que li 

arriba del programador ICD3.  A la figura 4.6 es pot observar el detall d’aquesta connexió. 

Figura 3.16:Connexió de la Resistència de pull-up en el pin 1 del MC. 
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Abans de programar el codi al PIC18f4520, es va creure convenient escriure un petit codi 

d’encesa/apagada d’un LED per demostrar que, efectivament, es gravava amb èxit els 

programes desitjats dintre del microcontrolador. El codi es pot trobar al final de l’annex C. 

Finalment, una vegada implementat l’algoritme AES, mitjançant l’oscil·loscopi i una 

resistència per a poder mesurar el consum del microcontrolador, es pot observar el corrent 

de consum que realitza l’algoritme de xifrat a la pantalla de l’oscil·loscopi. 

Figura 3.17: Captura en oscil·loscopi del consum de l’AES. 
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4. Fonaments del SCA basat en CPA 

4.1. Detalls tècnics  

El projecte té per objectiu la criptoanàlisi d’una implementació en software de l’algoritme 

AES mitjançant un atac diferencial d’anàlisi de consum (DPA).  No obstant, aquesta fase 

experimental té com a preàmbul un anàlisi teòric tant del punt d’atac de l’algoritme com de 

la implementació en software del Side Channel Attack amb l’ajuda d’uns vectors de test. 

La implementació de l’AES en software des de zero s’ha fet amb l’objectiu de consolidar els 

coneixements i avaluar els possibles punts dèbils de l’algoritme per a la implementació de 

l’atac. S’ha utilitzat el llenguatge de programació C, de baix nivell i que permet comunicar-

se de manera eficient i fàcil amb el microcontrolador. La implementació del DPA s’ha fet a 

l’entorn Matlab, per les facilitats que dona per treballar amb matrius de grans dimensions i 

la facilitat en la importació de les captures de les traces. 

Un DPA (Differential Power Analysis) és un tipus de SCA (Side Channel Attack) basat en 

l’anàlisi de les variacions de consum dels dispositius electrònics. La idea fonamental és que 

cada operació de l’algoritme implementada al hardware tindrà un determinat consum 

d’execució. Un dispositiu basat en tecnologia CMOS té un consum total que es pot 

descompondre en dos: el consum dinàmic, també anomenat consum de commutació 

(switching power) i el consum estàtic, també anomenat consum de leakage (leakage 

power). No s’ha de confondre el consum estàtic o de leakage amb el que es representa 

com a leakage en un SCA, que en aquest cas és el consum total. La figura 4.1 pretén 

aclarir aquest doble ús de la paraula leakage. 

El consum dinàmic només es produeix en les commutacions, en canvi, el consum estàtic és 

continu i és degut al corrent romanent  (corrent de leakage) present en el circuit degut a 

una certa impedància entre els dos terminals de la tensió d’alimentació, tot i que es 

mantinguin els nivells lògics fixos. No obstant, quantitativament, el consum estàtic es molt 

més petit que dinàmic, i per això es considera que els dispositius basats en tecnologia 

CMOS consumeixen principalment en els moments de d’activitat o de canvi, és a dir, en les 

commutacions [20].  

Entrant encara amb més detall, el consum dinàmic es produeix majoritàriament als busos 
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de dades que connecten les diferents parts del dispositiu, per exemple, en els busos que 

connecten la CPU del microcontrolador amb la memòria de programa. Quan dintre d’un 

microcontrolador es mouen dades d'un lloc a l'altre, aquestes viatgen per un bus (de 8 bits 

en el cas del PIC18F4520) i habitualment el corrent que es consumeix acostuma a ser 

proporcional al nombre de uns que té la paraula que s'està movent. Atès que diferents 

operacions mostraran diferents perfils de consum, es pot determinar quin tipus de funció es 

realitza en un moment determinat. En altres paraules, cada operació que executi la 

memòria del programa consumeix un determinat corrent, proporcional al nombre de uns 

que s’estan movent. La relació uns vs. zeros es reflectirà en el perfil de consum.  

El nombre d’uns d'una paraula digital es diu pes de Hamming (HW), per exemple, el Byte 

0xF3 té pes de Hamming 6. El DPA correlaciona aquest pes de Hamming amb les dades 

de la clau. Es farà una hipòtesis del valor de la clau, i si la hipòtesi és incorrecte, no existirà 

correlació entre les traces i els valors hipotètics de clau. Si és la correcta, apareixerà un pic 

de correlació. 

Per tant, el consum que produeix als busos és en gran part el consum total del dispositiu, i 

és aquest el  que acaba sent relacionat amb el pes de Hamming de la dada que s’està 

movent.  

 

Figura 4.1: Esquema que pretén aclarir el doble ús de la paraula leakage: el primer i el que s’utilitza en 

aquest treball, és el leakage que representa el consum total del circuit i que s’utilitza per al SCA, i el 

segon, que és un altre manera d’anomenar el consum estàtic del sistema i que, en dispositius basats 

en tecnologia CMOS, es considera no significatiu. 

És rellevant destacar que l’atacant extreu informació de la clau i altra informació del sistema 

de manera passiva i sense deixar rastre, i per aquest motiu es considera un atac altament 



Pàg. 46  Memòria 

 

perillós per al sistema. Considerant la hipòtesi de caixa grisa, els algoritmes de xifrat com 

l’AES i el triple DES, considerats matemàticament indestructibles, poden ser trencats 

mitjançant un DPA, com es vol corroborar en aquest present treball. 

Utilitzant un dispositiu com un oscil·loscopi, es recullen les traces de consum del sistema 

quan el dispositiu electrònic fa l’operació criptogràfica. A continuació, aquestes traces 

s’analitzen estadísticament utilitzant mètodes com l’anàlisi de correlació de potència (CPA) 

per obtenir la clau secreta del sistema. 

El punt on se sap que tindrà èxit [21] l’atac és el punt de sortida de l’operació SubBytes de 

la primera ronda de l’AES, on es fa la substitució del valor de la SBox al Byte que li ve. 

L’atac de DPA s’aplica sobre la sortida de la transformació SubBytes de la primera ronda de 

l’algoritme, fent la hipòtesi sobre el valor de la subclau emprada durant la transformació 

AddRoundKey. 

La clau de xifratge té un valor de 128 bits. Per tal de provar cada valor, es necessitarien 2128 

intents, cosa que és costosa de realitzar a la pràctica. No obstant això, tal i com ja s’ha 

explicat en l’anterior capítol, la clau AES de 128 bits es pot dividir en 16 Bytes, i cadascun 

d’aquests Bytes es pot observar individualment. Provar cada Byte només requereix 28 o 

256 intents, el que significa que si es coneix el moment exacte on es produeix l’operació 

SBox de l’operació SubBytes, només prendrà 16·256=4.096 intents per poder desxifrar la 

clau de xifratge sencera. Trobar el temps exacte en la pràctica no serà possible, i per tant el 

que es farà es delimitar un temps d’operació on es pensa que es produirà l’operació SBox, 

es capturarà el consum en aquell interval de temps i es repetirà l’atac per a cada valor de 

consum capturat de la traça. 

El número d’intervals de temps capturats ha de ser suficientment gran com per a que es 

pugui fer un estudi de correlació acceptable; en aquest treball es consideren entre 150 i 200 

traces per a trobar una forta correlació, on cada traça estarà associada a un plaintext. Cada 

una d’aquestes traces s’amitjana per tal de pal·liar el soroll així que, en aquest, per tal 

d’assolir els resultats obtinguts s’han capturat 150·20=3000 traces. 

Per al DPA es crearan tres tipus de matrius diferents. Per tal de fer més fàcil l’enteniment i 

el seguiment del procés d’anàlisi, se’ls hi ha posat nom, sent  aquestes la matriu Real (dins 

de cada cel·la hi haurà valors reals de consum capturats amb l’oscil·loscopi), la matriu 

Model (dins de cada cel·la hi haurà valors suposats de pes de Hamming per a realitzar el 
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model) i la matriu de Correlacions (dins de cada cel·la hi haurà el valor de les correlacions 

entre el consum i el pes de Hamming). 

Cada una de les files de la matriu Real estaran associades a un plaintext, i cada columna 

representarà un instant de temps determinat. Així, si es llegeix la matriu Real per files, cada 

fila representaria l’interval capturat corresponent al plaintext d’aquella fila. Si en canvi es 

llegeix la matriu per columnes, cada columna representarà els valors de consum de corrent 

de tots els plaintext utilitzats per a l’atac en un instant de temps concret ti de l’operació 

xifrat. Mirat d’aquesta manera, un d’aquests temps de l’interval de temps correspon al 

moment a la realització de l’operació SBox. 

Per exemple, utilitzant 200 plaintext  i pensant que l’interval de temps escollit per a fer l’atac 

és de 40000 unitats de temps (u.t.), la matriu real quedaria de la forma: 

Figura 4.2:Esquema de la matriu Real per al CPA. 

El valor encerclat en blau de la figura 4.2 vol destacar com és el consum de cada operació 

de xifrat de l’AES per cada un dels 200 plaintext, en el temps concret t*. 

Per altra banda, per cada una de les 16 posicions de Byte del plaintext es farà una matriu 

Model. Per tant, per cada DPA es crearan 16 matrius Model diferents repetint el procés per 

a cada un dels Bytes de la posició. 
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Cada matriu Model tindrà com a índex de columna totes les 256 possibles combinacions de 

número de Byte (la columna 1 serà el Byte 0x00 i la columna 256 serà el Byte 255), i com 

índex de fila el número de plaintext utilitzats per a l’estudi. Dins de cada cel·la de la matriu 

Model hi haurà emmagatzemat el pes de Hamming del resultat de fer l’operació SBox amb 

cada possibilitat de clau amb cada Byte dels plaintext que disposem. L’operació és la 

següent: 

Per exemple, suposant que el valor resultat de la  , el pes de 

Hamming del Byte serà: 

 

Que correspon al número de uns que té el número en codificació binaria. Seguint amb 

l’exemple dels 200 plaintext, la matriu Model tindrà l’aspecte següent: 

Figura 4.3: Esquema de la matriu Model per al CPA. 

Llegint la matriu Model per columnes, cada columna representa el valor que prendrien els 

pesos de Hamming de la combinació dels Bytes de cada plaintext amb la suposada clau de 

la columna en qüestió.  

La matriu Real i cada matriu Model es combinen per a formar la matriu de Correlacions i 
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realitzar l’anàlisi de correlació potència (CPA). Per tant, també es generaran 16 matrius de 

correlacions, una per a cada matriu Model. De la mateixa manera que amb les matrius 

Model, les matrius de Correlacions tindran el mateix format, variant en els valor de dintre les 

cel·les en funció dels valors de pesos de Hamming generats a la matriu Model.  

Així, cada matriu de Correlacions està pensada de la següent manera: per a cada instant 

de temps, pertanyent a l’interval de temps on es pensa que es produirà l’operació SBox 

(40000 u.t.), es calcularan totes les correlacions entre la columna “instant de temps” de la 

matriu Real i les columnes “possible clau” de la matriu Model. El resultat s’emmagatzemarà 

dins de la matriu de Correlacions en forma de fila. Per tant, la matriu de Correlacions tindrà 

tantes files com instants analitzats i tantes columnes com possibles claus. 

Treballant amb la matriu de correlacions, es buscarà el màxim valor de correlació per cada 

valor de possible clau, mirant en tots els instants de temps (màxim de cada columna 

comparant els valors per files). Si realment hi ha una correlació entre el consum i el pes de 

Hamming, al fer el plot dels màxim de correlació hi haurà un Byte que destacarà dels altres 

valors (gràfic en verd). Una vegada s’hagi identificat el valor de la clau, es podrà identificar 

exactament el moment on el Byte presenta aquest pic de correlació (gràfic en blau). La 

matriu de correlacions, serà tal com la figura 4.4.  

 

Figura 4.4: Esquema de la matriu Model per al CPA. 
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4.2. Primers resultats per simulació del SCA 

Aquests vectors de test s’utilitzen per a corroborar que la implementació feta amb el 

llenguatge de programació Matlab funciona correctament. En altres paraules, el que es 

realitza en aquest apartat és un Side Channel Attack sobre la implementació de l’AES amb 

traces simulades, en lloc de traces reals capturades amb l’oscil·loscopi, amb l’objectiu de 

verificar la funcionalitat de l’script realitzat en codi Matlab. Les traces simulades estan 

extretes d’un llibre acadèmic [22] i [23], on el nivell de soroll és nul. A la realitat es treballa 

amb traces amitjanades per pal·liar el soroll. El codi Matlab utilitzat per a l’atac es pot 

consultar a l’annex B. 

L’atac consistirà en esbrinar els 16 Bytes de la clau per mitjà del leakage d’informació 

després de l’operació SubBytes de la primera ronda de l’algoritme. Se sap que el resultat 

de l’anàlisi ha de donar la matriu de claus K[4][4], que té com a valors de cel·les: 

Figura 4.5: Matriu de la clau de la simulació. 

Per tal de trobar la matriu “incògnita” k[4][4], s’opera amb dos fitxers d’entrada, un de 

plaintext (missatge d’entrada) i l’altre són les traces capturades associades a cada plaintext 

(cada línia simula una traça). Com a sortida, es mostres 16 gràfiques de correlació, una per 

cada posició de Byte de la matriu de claus.  

Com a dades de partida es té un fitxer plaintext.txt corresponents a 200 matrius de text pla. 

Cada text pla conté 16 Bytes, formant així una matriu de Bytes 4x4, com és per al cas de 

l’algoritme AES. Per tant, el fitxer plaintext conté 200 matrius de 16 Bytes, 

200x16=3200Bytes. 

També es proporciona un fitxer traces.bin, que correspon a una sola línia de números 
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binaris amb les 200 traces que s’haurien obtingut amb cada un dels textos plans. Cada 

traça té 370.000 Bytes d’informació. Per tant, el fitxer traces.bin conté 200 traces de 

370.000 Bytes, 200x370.000=74.000.000 de Bytes.  

El lloc en el qual ens volem fixar de la traça és just després de fer el primer SBox. Volem 

veure el pes de Hamming que té el resultat de fer la SBox, i veure si existeix efectivament 

aquesta correlació entre el pes de Hamming i el corrent de consum que consumeix el 

microcontrolador.  

Es pot assegurar que la primera ronda de l’algoritme ocorrerà entre els Bytes 50.000 i 

90.000. Com que el número de combinacions que es volen fer és enorme, per tal de 

disminuir els càlculs innecessaris es farà el Side Channel Attack  simulat només amb la 

informació que dona una part de la traça. Aquests 40.000 Bytes de diferència seran els 

utilitzats per a fer l’estudi. Aquesta reflexió ja s’havia previst a l’hora d’escriure el codi 

Matlab, ja que es pretén fer el mateix en quan es facin les captures de traces reals.  

A la figura 4.6 es pot observar el tros de 40.000 Bytes d’una traça qualsevol del fitxer 

traces.bin. 

 

Figura 4.6: Visualització del fragment de traça de consum estudiat on se sap que es realitza l’operació 

SBox. Es parteixen de 370.000 bytes i se’n seleccionen 40.000 per a l’atac de SCA. Cada byte 

representa el consum del dispositiu en un instant de temps determinat. 
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Per tal de fer l’atac s’han creat una matriu de traces a la que anomenarem Matriu Real i una 

matriu de possibilitat de claus que anomenarem Matriu Model, una per a cada posició de 

Byte de plaintext. Es generarà una Matriu de Correlacions per a cada matriu Model. 

Així, la matriu Real serà una matriu de 200 x 40.000 cel·les de Bytes, que llegida per files, 

cadascuna d’elles serà una de les traces associades a cada plaintext, i cada columna 

representarà un instant de temps determinat. 

Es construirà una matriu Model de matriu per a cada Byte de la clau. Això permet crear 16 

matrius Model. Com tenim 200 textos plans, tindrem 200 vegades 16 posicions de Bytes.  

Es demostra que, efectivament, l’script implementat es capaç de trobar la clau. Per 

exemple, el Byte 9 s’ha trobat de la següent manera: 

 

Figura 4.8: Gràfic de correlació del Byte 9.  

 

La correlació màxima, per a la posició de Byte 9 dels plaintext, es veu clarament a la posició 

137, que correspon al Byte 136=0x88. Per tant es pot concloure que el Byte de la clau es el 

0x88 per a la posició, que correspon al Byte esperat. 

En la figura 4.9 es poden veure totes les correlacions que corresponen satisfactòriament als 

valors esperats de la matriu K[4][4] de l’experiment de simulació.  
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Figura 4.9: Correlació dels 16 Bytes de la clau. Cada posició de la figura representa la 

correlació de cada byte de la clau, que indiquen correctament els valors esperats de la clau 

inicial. 
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5. Resultats experimentals 

5.1. Plantejament  

En aquest apartat es presenten els resultats del Power Analysis Attack dut a terme amb 

traces adquirides mitjançant les captures d’un oscil·loscopi emprant el CPA explicat al 

capítol anterior. El plantejament de l’atac es durà a terme tenint en compte que es coneixen 

les següents informacions:  

- Es coneix l’estructura concreta de les funcions del codi de l’algoritme AES (La 

implementació en software desenvolupada des de zero, descrita en l’annex C).  

- Es coneixen quins seran els plaintext utilitzats en el xifratge (150 matrius de 16 

Bytes aleatòries) 

- Es coneix la clau de xifratge, que serà única en tot l’experiment (matriu de 16 Bytes, 

pot ser qualsevol valor) 

El primer pas és capturar les traces resultants del xifrat que realitza l’AES per cada plaintext 

amb la clau de xifratge. Es van fer 150 captures de traces amb els diferents 150 plaintext. 

En cada captura és necessari fer una connexió ICPS entre computador i microcontrolador, 

és a dir, compilar i gravar l’algoritme de xifrat AES, juntament amb el plaintext que 

s’estigués utilitzant per a xifrar. Finalment, es desconnecta la connexió ICPS de la 

protoboard, per tal de que no hi hagi cap fuita de corrent pels cables ICPS que pogués 

comprometre la correlació o que s’introduís soroll innecessari a la traça. Per tant, aquesta 

metodologia de captura de traces es realitza 200 vegades.  

Finalment, es procedeix amb la mateixa metodologia que en el capítol 4, creant la matriu 

Real, les 16 matrius Model i les 16 matrius de Correlacions, utilitzant els script en codi 

Matlab verificats amb l’atac amb traces simulades. Els resultats van demostrar que, com 

s’esperava, aquest tipus de SCA és altament efectiu, ja que sabent el que consumeix el 

dispositiu criptogràfic es pot arribar a desxifrar la clau secreta. Tot i així, no va sortir a la 

primera, i es van haver de fer modificacions en el plantejament, a mesura que sorgien 

problemes. En el següent apartat s’explica en detall la problemàtica i com es va poder 

resoldre. 
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5.2. Estabilitat del rellotge 

En un primer intent de SCA es va utilitzar el rellotge intern del microcontrolador per a la 

captura de traces de corrent de consum de la implementació de l’algoritme AES. 

Per això es van configurar els ajustos del microcontrolador (mitjançant l’ús de OSC=INTIO7 

en els registres de configuració), de manera que el pin 7 s’alliberés i actua com a port 

entrada/sortida i el pin 6 actués com sortida del senyal de rellotge.  

No obstant, les captures realitzades per SCA no mostraven correlació aparent entre les 

traces de corrent de consum i les possibles claus. Un exemple de gràfic trobat va ser el 

corresponent al Byte de la posició 4 de la clau: 

Figura 5.1: Correlació entre les traces i els Bytes de la clau. 

Es pot observar com el punt amb més correlació correspon a la coordenada (47,0.3558), 

que voldria dir que el possible Byte de clau 46=0x2E seria el Byte 4 de la clau, quan hauria 

d’haver sigut el Byte 0x73. També es pot observar que no només el valor de la correlació 

del punt màxim era molt baix, corr=0.3558, sinó que  la diferència de correlació entre punts 

era molt baixa (0.35558 per al possible Byte de clau 46=0x2E i 0.27772 per al possible Byte 

de clau 68=0x44). 

Se sabia que l’error no estava en el codi, ja que s’havia demostrat en la simulació d’un SCA 

amb traces de corrent de consum que l’script de Matlab era capaç de correlacionar 
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correctament el pes de Hamming de les traces amb les traces de corrent. 

En una primera instància es va pensar que l’oscil·loscopi no estava capturant bé les traces 

degut a un mal ús de l'script de Matlab (es pot consultar l’script traertraza.m a l’annex D). 

Finalment, es va observar que, amb un mateix Byte de plaintext, si s’anaven fent captures 

manuals amb l’oscil·loscopi, aquestes tenien variacions evidents, quan treballant amb un 

mateix Byte, les variacions no haurien de ser visibles, si s’està agafant el mateix període de 

temps i s’estan repetint les mateixes operacions de l’AES amb el mateix plaintext. Les 

sospites van recaure en la inestabilitat del rellotge intern. Per tal d’esbrinar si era el que 

realment succeïa, es va iniciar un estudi sobre l’estabilitat del rellotge intern del 

microcontrolador. 

Per això, es va escriure un petit script de Matlab (es pot consultar a l’annex E)que consistia 

en capturar unes quantes traces del rellotge intern mitjançant l’oscil·loscopi i analitzar el seu 

comportament.  

Primer el que es va fer és capturar 15 traces del rellotge intern, és a dir 15 plots de clocks 

interns, superposats i desfasats per una unitat en les ordenades (per a que no es visualitzin 

solapats), que es poden veure a continuació:  

Figura 5.2: 15 plots del senyal de rellotge intern, on ja s’observa a primera vista que hi ha un desajust 

en el senyal, és a dir, que no és suficientment estable i no permet realitzar l’atac. 
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Si el senyal del clock és realment estable, la diferència de temps de pujada de flanc de 

rellotge (semi-període) hauria de ser constant per cada mostra agafada.  

Per cada traça capturada, es va fer un Boxplot. Un Boxplot és un gràfic d’estadística 

descriptiva basat en quartils, amb què es representa la distribució de freqüències o de 

probabilitat d’una variable. Permet examinar un conjunt de dades i comparar-ne més d’un i 

subministra la informació dels valors mínim i màxim, de la mediana i dels valors atípics 

(outliers). 

Figura 5.3: 15 Boxplots del senyal de rellotge intern, on s’observa que el senyal no és estable. 

Clarament, les traces no tenien la mateixa mitjana i presentaven una gran quantitat 

d’outliers, que indicava inevitablement que les pujades de rellotge es produïen en moments 

diferents i, per tant, que no es podia utilitzar el senyal de rellotge intern del microcontrolador 

per al SCA, ja que les correlacions que es volien observar quedarien emmascarades pel 

soroll. 

La gràfica de la figura 5.3 mostra tots els valors de les diferències de pujades de flanc dels 

15 clocks.  
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Figura 5.3: 15 plots de de les traces-diferència del senyal del rellotge intern. Si les diferències entre 

cada flanc de rellotge fossin iguals, aquests 15 plots apareixerien com 15 línies horitzontals 

superposades prenent en un únic punt de l’eix d’ordenades. 

En vista dels resultats, es va veure clar que el rellotge intern del microcontrolador no era 

prou estable per a la realització dels càlculs. L’alternativa escollida va ser utilitzar un 

generador d’ones, extern al microcontrolador, per a la utilització de el senyal de rellotge. 

Es va procedir a fer el mateix estudi per al senyal de rellotge extern del generador de 

senyals. En les següents imatges es veuen dues captures de traces  

Figura 5.4: Aquesta figura representa el zoom que es fa per observar 2 plots de traces del clock 

extern on, aparentment, sembla molt més estable que el rellotge intern. 
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A primera vista, ja sembla més estable que el rellotge intern. Els seus respectius Boxplots 

mostren una gran estabilitat, arriben al punt de ser línies horitzontals de l’estabilitat que 

presenten, i tan sols un outlier per a cada traça, és a dir, el senyal de rellotge generat pel 

generador de funcions és ideal per a fer el SCA. 

 

Figura 5.5: El gràfic de sobre de tot representa dos Boxplots de les diferències de valors de flanc de 

pujada totalment plans (amb només un outlier en cada Boxplot, representat pels dos punts vermells 

presents a la gràfica), que demostren la gran estabilitat del rellotge extern generat amb el generador 

d’ones. Els gràfics de sota són les traces dels valors diferència de les mostres agafades,  i on també 

es poden observar línies horitzontals (excepte per dues línies verticals que representen, justament, els 

outliers) que justifiquen la gran estabilitat que presenta que el rellotge extern. 
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5.3. Setup experimental 

El elements que componen el muntatge experimental es poden observar a la figura 5.6. 

Es necessita un ordinador amb port de comunicació USB. Com a editor i compilador de 

llenguatge C s’utilitza l’entorn MPLAB. Per a programar el PIC, s’utilitza el programador 

ICD3. 

Per a la generació de senyal de rellotge s’utilitza un generador de funcions. Per a alimentar 

el sistema es disposa d’una font d’alimentació i per a capturar i analitzar les traces de 

consum, un oscil·loscopi. 

Figura 5.6: Setup experimental per al SCA. 

 

El PIC posseeix un perifèric que permet transmetre i rebre dades de forma sèrie. El port 

sèrie envia i rep dades, aquest té dues línies, la línia que transmet Tx i la línia que rep les 

dades Rx. Aquestes línies han d’estar connectades de manera creuada, és a dir, que el Tx 

del primer dispositiu estigui connectat amb el Rx del segon, respectivament. Per enviar les 

dades a les línies s’utilitza un hardware dissenyat per a dur a terme aquesta tasca 

anomenat USART. La USART (Receptor i Transmissor Síncron/Asíncron Universal) és una 

forma de comunicació entre dispositius on són enviats grups de 8 bits però no en un bus 
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sinó bit a bit. Per això és diu comunicació sèrie. Utilitzant el mòdul USART PIC el 

microcontrolador pot comunicar i intercanviar dades amb l’ordinador. Aquest es basa en el 

protocol de comunicació sèrie RS-232. 

La transmissió i la recepció poden ocórrer de forma simultània, tot i que s’ha de vigilar que 

la velocitat de transmissió (1200 bauds) dels dos dispositius sigui la mateixa. En el cas del 

microcontrolador PIC18F4520, els pins que treballen en el mòdul USART PIC són el pin 

RC6 per a Tx o pin transmissor i el pin RC7 per a Rx o pin receptor. 

La connexió ICPS només es fa un cop per a gravar tot el programa, i amb el perifèric 

USART es comunicarà quin és la posició de la clau de la qual es vol capturar la traça i quin 

valor de plaintext es captura. El perifèric USART permet la automatització de la captura de 

traces. S’ha afegit a les llibreries de la implementació software de l’algoritme AES el codi 

que permet aquesta automatització, i es pot consultar a l’annex C. 

En la figura 5.7, encerclat en groc, es pot observar en detall la implementació de la 

connexió port sèrie en els pins RC6 i RC7 del microcontrolador amb la UART USB externa.  

Figura 5.7: detall del setup experimental del SCA. 

 

El senyal de rellotge del generador de funcions entra al microcontrolador pel pin RB0 del 

portB. Aquest actua com a flag, aixecant-se per indicar el començament de la captura de la 
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traça (trigger de l'oscil·loscopi). Dins el codi de l’algoritme AES, es demana que es comenci 

a recopilar les dades de corrent de consum en el moment en que es fa la primera operació 

de SBox del Byte corresponent. En la figura 5.7 el connector verd fa l’entrada de l’ona de 

senyal de rellotge. 

Aquesta configuració està estipulada al datasheet del PIC18F4520. Una senyal externa de 

rellotge es pot connectar al pin  OSC1 (RB0) in el mode HS, com s’ensenya a la figura 5.8. 

Figura 5.8: Configuració del rellotge per al SCA, extret del datasheet del PIC. 

La captura de la traça de corrent de consum es mesura amb l’ajut d’una resistència de 100 

Ω situada entre els borns del microcontrolador i del Terra (figura 5.9).  

Figura 5.9: Per tal de mesurar el corrent del µC i fer la captura de traces per al SCA, una manera 

alternativa és mesurant el voltatge de caiguda de la resistència de SCA. 
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Per tal de veure amb exactitud totes les dades possibles del moment en que es volia fer 

l’atac, no es va capturar tota la traça, sinó que es va establir que s’aixequés el flag del 

senyal de rellotge en la primera ronda de l’algoritme, concretament després de fer 

l’operació SBox. Es fan servir les sentències LATB=1 i LATB=0 per a la pujada i baixada de 

flanc. En l’annex B el codi Matlab utilitzat per al SCA i a l’annex C es veu la modificació de 

codi en llenguatge C per a l’automatització de la captura de traces. 

El fet de fer captures reals implica l’aparició de soroll a les traces. Per tal de minimitzar-lo i 

mitigar-lo, cada traça utilitzada per al SCA és la mitjana de 20 traces. A la figura 5.10 es 

poden observar 21 traces (20 traces i 1 mitja d’aquestes). Tenint en compte que per a cada 

Byte de la clau s’utilitzaven 150 textos plans, s’han arribat a capturar un total de 

16·150·20=48000 traces per a l’estudi. 

Figura 5.10: Captura d’una traça mitjana per al SCA. S’observen les 20 traces capturades, que tenen 

cert grau de soroll, i la traça amitjanada (en negre) que se és el resultat de fer la mitjana per a les 20 

traces, per tal mitigar el soroll. Aquest càlcul s’ha utilitzat per a cada traça utilitzada en l’atac. 
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Seguint el mateix procediment que en el SCA amb les traces simulades, la matriu Real és 

una matriu [150][40.000] composta per les 150 traces amitjanades (amb 20 traces). Les 

matriu Model són 16 matrius [150][256], una per a cada Byte de la matriu de claus buscada, 

composta de tots els pesos de Hamming resultat de fer l’operació SBox amb cada Byte de 

plaintext i el possible valor del Byte de la clau corresponent. Les matrius de Correlacions 

són matrius [40.000][256]. Per cada una de les matriu de Correlacions, es buscarà el valor 

màxim de correlació per cada columna de Byte i es generarà un gràfic amb els 256 valors 

trobats. En aquest gràfic de 256 valors es veu un pic de correlació, que correspon al Byte 

de la clau que fa que hi hagi una correlació molt diferenciada quan es compara el Pes de 

Hamming dels 150 plaintext utilitzats i el corrent de consum que cada un dels 150 plaintext 

utilitzats han consumit per al xifratge. 

El resultat experimental ha sigut satisfactori, podent trobar tots els Bytes de la clau de xifrat. 

Es demostra l’efectivitat del Side Channel Attack. 

Seguint l’exemple anterior, per al Byte de la clau de la posició 4 ara surt com a columna 

amb més correlació (corr=0.92673) la 117, que equival al Byte de la clau 116=0x73, que és 

el valor esperat. 

Figura 5.11: exemple del gràfic del Byte 4 de la clau de xifrat. 
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Figura 5.12: Gràfics dels 16 Bytes de la clau de xifrat. 

Una vegada es coneix el Byte de la clau, és interessant en quin instant de temps concret es 

produeix el pic de correlació per a aquell Byte en concret. Fent una gràfica dels valors de la 

columna corresponent al Byte de la clau es pot trobar el punt en quin moment es realitza 

l’operació SBox de l’algoritme de xifrat. En la figura 5.13 es poden observar els 16 pics dels 

gràfics de les 16 columnes corresponents a cada un dels Bytes de la clau. L’eix 

d’ordenades correspon a la correlació entre pes de Hamming computat i el consum de 

corrent i l’eix d’ordenades correspon a les 40000 u.t. on s’ha fet el SCA.  
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Figura 5.13. Traces de correlació dels 16 Bytes de la clau, superposades, al llarg del temps. El temps 

t=0 està referit a l’inici de l’aixecament del flag introduït per a cada byte de la clau. 
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6. Planificació  

S’ha emprat un diagrama de Gantt per tal de planificar el temps de dedicació previst per les 

tasques a realitzar al llarg del projecte. El projecte s’ha subdividit en 17 etapes amb una 

duració total de 464 hores.  

S’emprén el projecte la primera setmana de febrer de 2019 amb la concepció i la discussió 

dels objectius del Treball Final de Grau. Al llarg dels mesos de febrer i març, s’estudia el 

llenguatge de progamació C i es fa la recerca/Estat de l’art de l’algoritme AES. A mesura 

que s’adquireixen coneixements, es comença a implementar l’AES en software. Una 

vegada acomplertes aquestes tasques, es fa una presentació de la part del projecte que 

s’ha treballat fins al moment davant de part del departament d’Enginyeria Electrònica. A 

principis d’abril i fins a final d’aquest, es fa la recerca del setup experimental i es realitza 

la implementació de l’algoritme AES en microcontrolador. A més, es fa la recerca i l’estat de 

l’art del Side Channel Attack del projecte. A mitjans d’abril, es realitza la simulació del Side 

Channel Attack. Entre abril i maig, es reserva un temps de dues setmanes per a resoldre 

possibles imprevistos. Durant la primera quinzena de maig, es realitza la plataforma que 

permetrà avaluar la seguretat de l’algoritme i, mitjançant aquesta, es realitza el Side 

Channel Attack. Una vegada es faci la validació dels resultats, al llarg del més de maig i 

fins el 13 de juny, s’elabora la memòria del Treball Final de Grau. Finalment, es prepara la 

presentació del projecte fins el dia de la defensa, a principis de juliol de 2019. 

Figura 6.1: Tasques a realitzar en el Treball Final de Grau, amb data d’inici, duració (en dies i hores) i 

data de finalització. 
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Figura 6.2: Diagrama de Gantt. 
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7. Costos 

El cost total que ha suposat el desenvolupament d’aquest TFG es pot dividir en dues parts: 

els costos associats als recursos humans i als costos associats als recursos  tecnològics o 

d’infraestructura. 

 

Costos associats als recursos humans 

Es consideren costos associats als recursos humans les despeses de personal, les hores 

dedicades a la investigació per part dels enginyers, les hores dedicades a aprendre el 

software i els entorns de desenvolupament utilitzats (Dev-Cpp, MPLAB, MATLAB), la 

formació en el software en el microcontrolador i, finalment, a la redacció de la memòria. 

En la figura 6.1 es mostres les hores totals computades per les fases del projecte: 464h.  

Concepte Preu [€/hora] 
Temps dedicat 

[h] 
Cost [€] 

Hores enginyer 
junior (fig. 6.1) 

30 464 13.920 

Hores enginyer 
sènior (tutor) 

60 100 6.000 

Total costos 
RRHH 

- - 19.920 

 

 

Costos associats als recursos tecnològics 

Es consideren costos associats als recursos tecnològics als costos de llicència, als 

costos dels materials i dispositius emprats, a les amortitzacions i a la infraestructura 

utilitzada. A continuació, s’enumeren alguns dels ítems de cost més rellevants. 

 

Per als càlculs d’aquests valors s’han tingut en compte diferents períodes d’amortització, 

tal com figura a la taula següent, sobre una durada de projecte de 5 mesos. 
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Finalment el cost total del projecte és: 

 

Costos associats als recursos humans 19.920 € 

Costos associats als recursos tecnològics 670,79 € 

Total costos previstos 20.590,79 € 

Overhead (17,7% del Subtotal) 4.428,40 € 

Subtotal 25.019,19 € 

IVA(21%) 5.254,03 

Cost total del projecte 30.273,22 € 

 

 

Concepte Preu compra [€] 

Temps 

d’amortització 

[anys] 

Cost [€] 

Ordinador 1.500 5 125 

Oscil·loscopi 2.502 5 208,5 

Generador de 
funcions 

2.459 5 204,91 

Font d’alimentació 1.240 5 103,3 

Protoboard 12 2 2,5 

PIC18F4520 3,66 1 1,53 

Material electrònic 15 1 6,25 

Soldador 20 5 1,67 

Dev-Cpp 0 (lliure) - 0 

ICD3 205,65 5 17,13 

MPLAB 0 - 0 

MATLAB 
0 (llicència 
estudiant) 

- 0 

Microsoft Office 
0 (llicència 
estudiant) 

- 0 

Total costos 
tecnològics 

- - 670,79 
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8. Impacte ambiental 
 

En aquest capítol es durà a terme una molt breu valoració de les implicacions del projecte 

sobre l’entorn. En general, es podria circumscriure als efectes sobre el medi ambient dels 

residus del material electrònic, tant en el moment de la fabricació dels diferents materials 

d’experimentació i dispositius, com els que derivarien de la disposició o abocament de 

residus al final de la seva vida útil.  

 

Actualment, els materials electrònics utilitzats en la fabricació dels dispositius electrònics 

han de complir la directiva RoHS (de les sigles en anglès Restriction of Hazardous 

Substances), referida a la directiva 2011/65/UE de restricció de l’ús de certes substàncies 

perilloses en la fabricació d’aparells elèctrics i electrònics, adoptada el juny de 2011 per 

la Unió Europea, i transposta a la legislació espanyola per mitjà del Real Decreto 

219/2013 [23]. El compliment de la directiva RoHS és responsabilitat del productor. 

Aquesta directiva restringeix la concentració màxima dels sis materials següents: el plom, 

el mercuri, el Cadmi, el crom VI, el PBB i el PBDE. Cal destacar que aquests límits no 

s’apliquen al producte final sinó a cadascun dels materials que poden ser identificats 

dintre del dispositiu. El material electrònic utilitzat en el projecte compleix la directiva 

RoHS. A més, per tal de dur a terme el setup experimental, es va fer ús d’estany lliure de 

plom per realitzar una petita soldadura entre connectors i placa base. 

 

El tractament dels materials, posterior a la seva utilització, és un problema global que 

afecta especialment a la nostra societat, que ha vist en les darreres dècades com el 

volum de residus creixia exponencialment i ni es tractava, ni es reciclava i s’abocava 

sense cap tipus de control, sovint en països en els que els controls mediambientals són 

més febles. En aquest sentit, la reduïda dimensió i quantitat del material fungible utilitzat 

en el projecte, així com el compromís de reciclatge del material de laboratori per part del 

departament fan pensar que aquesta afectació serà molt petita.  

 

Finalment, no s’han realitzat activitats que puguin fer pensar que constituïen un risc per a 

la seguretat laboral de les persones implicades en el projecte. 

 



Pàg. 72  Memòria 

 

9. Conclusions i treball futur 

9.1. Conclusions 

Aquest projecte ha assolit els objectius proposats a l’inici del projecte. S’ha realitzat una 

plataforma hardware per a realitzar Side Channel Attacks. S’ha dut a terme l’estudi teòric de 

l’Advanced Encryption Standard i del seu Side Channel Attack. S’ha desenvolupat 

l’algoritme AES en software i s’ha implementat en un microcontrolador. Finalment, a través 

de les seves mesures de corrent de consum, s’ha realitzat l’atac SCA a l’AES.  

S’ha demostrat que si s'assumeix la hipòtesi de caixa gris per als algoritmes de xifrat com 

l’AES, es demostra la perillositat que representen els atacs de canal lateral per als 

algoritmes de xifrat que, tot i ser matemàticament molt segurs, no estan explícitament 

preparats davant d’atacs en que la seva font d’informació es nodreix del leakage de les 

emanacions físiques, naturals i inevitables en qualsevol implementació en hardware. 

Els resultats de l’experimentació han estat satisfactoris i s’han pogut validar els objectius 

assolits en base a la coherència dels resultats. S’ha pogut dur a terme un procés 

experimental que ha permès corroborar les hipòtesis inicials mitjançant els resultats 

obtinguts, podent ser d’utilitat per a una recerca futura en l’àmbit de la criptologia. S’ha 

identificat una contramesura per SCA realitzat en aquest projecte, concretament en el 

sincronisme del senyal de rellotge, que és necessari per a capturar les traces. 

S’ha aconseguit  dissenyar des de zero un algoritme de xifrat com és l’AES i comprovar el 

seu funcionament, a més de posar en pràctica el coneixement del llenguatge de 

programació C i d’entorns de desenvolupament de software com l’entorn MPLAB i l’entorn 

Matlab. A tall de valoració personal, paral·lelament al treball he realitzat un curs de 

llenguatge C que m’ha permès aprofundir en la disciplina.  

Des del punt de vista personal voldria esmentar que el Treball Final de Grau m’ha permès 

integrar molts dels coneixements i habilitats adquirits durant aquests estudis de grau, en 

especial els que tenen relació amb la Programació, l’Electrònica i l’Estadística, entre 

d’altres. He tingut l’oportunitat de millorar en la gestió i desenvolupament de projectes de 

software integrant coneixements adquirits durant el GETI. A més, el treball s’ha ajustat a la 

planificació esperada durant els mesos de treball. 

L’experiència de desenvolupar un projecte complet des dels seus orígens m’ha permès 

conèixer, madurar i treballar amb un equip de recerca (grup QinE) en el que m’he sentit 

plenament acollida i amb la possibilitat d’utilitzar uns bons equips de laboratori. Com a 
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comentari addicional, l’oportunitat de fer una presentació en el departament davant 

d’investigadors, tant professors com estudiants de doctorat, em va servir per a centrar el 

tema i aprendre a explicar els objectius del projecte d’una forma més estructurada. 

Finalment, m’ha obert les portes al món de la criptologia i de la seguretat informàtica, una 

disciplina que desconeixia però que m’ha acabat apassionant i de la qual espero continuar 

aprenent. 

9.2. Treball futur  

En vista dels resultats d’aquest treball, queda clar que els atacs de canal lateral poden 

suposar una amenaça per a la confidencialitat, la integritat i l’autenticitat dels missatges 

xifrats. A partir tant del desenvolupament en software com de la implementació en Software 

en un microcontrolador de l’algoritme AES, i donat la quantitat de dades recollides per a 

aquest tipus d’atac, el pas natural següent seria implementar alguna contramesura per a 

evitar-los. Curiosament, les dificultats trobades en la captura de les traces, degut a una 

mala sincronització de el senyal de rellotge intern del microcontrolador es pot categoritzar, 

implícitament, com a contramesura davant d’atacs d’anàlisi de consum de corrent, ja que 

fan molt més difícil l’anàlisi de la captura de les traces. Aquesta desincronització actua com 

a soroll i emmascara els valors de consum, fonamentals per a l’anàlisi.  Així, es podria 

transformar la debilitat de l’algoritme en una oportunitat de dotar a la clau de més seguretat. 

No obstant, mirat des del punt de la criptoanàlisi, es poden plantejar estratègies d’atac per a 

que el rellotge intern funcioni correctament.  

Per altra banda, s’ha pogut comprovar que amb la informació que s’emana de les traces de 

consum de corrent i el coneixement de com s’ha implementat l’algoritme, es pot observar la 

correlació i, per tant, trobar la clau secreta. Una altra contramesura per a evitar aquest tipus 

d’atacs i que podria ser objectiu d’estudi, pot consistir en implementar un software on, a 

més de el xifratge, es realitzin paral·lelament altres operacions que no comprometin el 

xifratge. Al realitzar-se aquestes operacions, aquestes generen un consum de corrent que 

aconsegueixen emmascarar el resultats, complicant l’atac per haver de discernir el que 

correspon a el consum de l’algoritme de xifrat i les altres operacions i, per tant, no hi hauria 

correlació entre el pes de Hamming dels bytes que s’estan movent pel bus en aquell 

moment i el consum en aquell instant de temps. 

Finalment, al llarg del projecte s'ha pogut descobrir noves possibilitats i oportunitats de 

millora, tal com les contramesures proposades en l’estat de l’art. Amb tota la implementació 

de l’algoritme ja realitzada es podrien fer més anàlisis de Side Channel Attack, comparar-

los, inclús combinar-los i treure’n conclusions, tan des d’un punt de vista de seguretat o 

d’atac. 
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ANNEXOS 

A. Implementació AES (codi C ) 

OPERACIÓ ADDROUNDKEY 

 

OPERACIÓ SUBBYTES 

 

 

 

 

 



Pàg. 78  Memòria 

 

OPERACIÓ SHIFTROWS 

 

OPERACIÓ MIXCOLUMNS 
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OPERACIÓ EXPANDKEY 

 

CODI DE XIFRAT DE L’ALGORITME AES 
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B. Implementació SCA (codi Matlab) 

FUNCIÓ PRINCIPAL PER A LA CAPTURA DE TRACES + MITJANA 

Matriu=zeros(50000,20); 

  
for k=1:20 
    d=traertraza('USB0::0x0957::0x179B::MY57155137::0::INSTR'); 
    Matriu(:,k)=d; 

     
end 
dm=mean(Matriu,2); 
figure(100); 
clf(); 
%plot(Matriu); 
hold on; 
%plot(dm,'k','linewidth',2); 
plot(dm(1:1000)); 
fid=fopen('bonesCaptures.txt','a') 
fprintf(fid,'%d ',dm) 
fprintf(fid,'\n') 
fclose(fid) 

  
size(load('bonesCaptures.txt'),1) 

 

 

FUNCIÓ QUE CREA LA MATRIU REAL 

 
fileID=fopen('tracessim.bin','r'); 

  
Real=zeros(200,40000);  
origin='bof'; 
offset=50000; 
for i=1:200 
    fseek(fileID,offset,origin); 
    %fread crea una matriu de classe double 
    Real(i,:)=fread(fileID,40000,'uchar')'; 
    offset=offset+370000; 
end 
fclose(fileID); 
MatriuReal=Real; 
end 

 

FUNCIÓ QUE CREA LES MATRIUS MODEL 

 
Ptcolumn=16 
    MatriuModel=Model(Ptcolumn); 
    MatriuReal=Real(); 
    MatCor=zeros(40000,256); 

  
   for t=1:40000 
       for key=1:256 
           %matriu de correlació [40000,256] 
           tmp=corrcoef(MatriuModel(:,key),MatriuReal(:,t)); 
           MatCor(t,key)=tmp(1,2); 

            
       end 
   end 
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FUNCIÓ QUE CREA LES MATRIUS DE CORRELACIÓ 
 

for Ptcolumn=16:16 

  
    MatriuModel=Model(Ptcolumn); 
    MatriuReal=Real(Ptcolumn); 
    MatCor=zeros(50000,256); 

  
   for t=1:50000 
       for key=1:256 

            
           tmp=corrcoef(MatriuModel(:,key),MatriuReal(:,t)); 
           MatCor(t,key)=tmp(1,2); 

            
       end 
   end 

    
   figure(Ptcolumn); 
   plot(max(abs(MatCor),[],1)) 

    

   
plot(abs(MatCor(:,x))) 
xlabel('possibles claus') 
ylabel('|correlació|') 

  
end 

FUNCIÓ SBOX PER A FER LA CORRELACIÓ 

function resu=Sbox(byte) 
    %son numeros hex 
    fileID2 = fopen('sbox.txt','r'); 

     
    MatSBox=fscanf(fileID2,'%x',[16,16]); 

     
    fclose(fileID2); 

     
    MatSbox=transpose(MatSBox); 
    left=bitshift(byte,-4); 
    right=bitand(byte,15); 
    resu=MatSbox(left+1,right+1); 

     
end 

 



Criptoanàlisi AES mitjançant SCA  Pág. 83 

 

C. Implementació de l’automatització del sistema de mesura 

(codi C a l’entorn MPLAB) 
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Codi d’encesa/apagada de LED: 

 

D. Codi Matlab de captura de traces  

 

 

function resu=traertraza(dir) 

 
% Example to connect to and download waveform data from an oscilloscope 

% This example connects to an Agilent scope using VISA and sends SCPI 
% commands to initiate acquisition and downloads the data and displays it  
% in MATLAB 

% Font: Mathworks.com 

visaObj = visa('agilent',dir); 
% Set the buffer size 
visaObj.InputBufferSize = 100000; 
% Set the timeout value 
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visaObj.Timeout = 10; 
% Set the Byte order 
visaObj.ByteOrder = 'littleEndian'; 
% Open the connection 
fopen(visaObj); 
 

% fprintf(visaObj,'*RST; :AUTOSCALE');  
fprintf(visaObj,':SINGLE'); 

  
% SCPI commands Agilent DSOX2002A 
% Specify data from Channel 1 
% fprintf(visaObj,':WAVEFORM:SOURCE CHAN1'); 
fprintf(visaObj,':WAVEFORM:SOURCE CHAN2');  
% Set timebase to main 
fprintf(visaObj,':TIMEBASE:MODE MAIN'); 
% Set up acquisition type and count.  
fprintf(visaObj,':ACQUIRE:TYPE NORMAL'); 
%fprintf(visaObj,':ACQUIRE:COUNT 1'); 
% Specify 5000 points at a time by :WAV:DATA? 
fprintf(visaObj,':WAV:POINTS:MODE RAW'); 
fprintf(visaObj,':WAV:POINTS 50000'); 
% Now tell the instrument to digitize channel1 
% fprintf(visaObj,':DIGITIZE CHAN1'); 
fprintf(visaObj,':DIGITIZE CHAN2'); 
% Wait till complete 
operationComplete = str2double(query(visaObj,'*OPC?')); 
while ~operationComplete 
    operationComplete = str2double(query(visaObj,'*OPC?')); 
end 
% Get the data back as a WORD (i.e., INT16), other options are ASCII and 

BYTE 
fprintf(visaObj,':WAVEFORM:FORMAT WORD'); 
% Set the byte order on the instrument as well 
fprintf(visaObj,':WAVEFORM:BYTEORDER LSBFirst'); 
% Get the preamble block 
preambleBlock = query(visaObj,':WAVEFORM:PREAMBLE?'); 
% The preamble block contains all of the current WAVEFORM settings.   
%                            occurs. 
% Now send commmand to read data 
fprintf(visaObj,':WAV:DATA?'); 
% read back the BINBLOCK with the data in specified format and store it 

in 
% the waveform structure. FREAD removes the extra terminator in the 

buffer 
waveform.RawData = binblockread(visaObj,'uint16'); fread(visaObj,1); 
% Read back the error queue on the instrument 
instrumentError = query(visaObj,':SYSTEM:ERR?'); 
while ~isequal(instrumentError,['+0,"No error"' char(10)]) 
    disp(['Instrument Error: ' instrumentError]); 
    instrumentError = query(visaObj,':SYSTEM:ERR?'); 
end 
% Close the VISA connection. 
fprintf(visaObj,':CHAN1:DISPLAY 1'); 
fprintf(visaObj,':CHAN2:DISPLAY 1'); 
fclose(visaObj); 

  
resu=waveform.RawData; 

  
end 
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E. Setup de mesura i caracterització  

CAPTURA DE TRACES DE RELLOTGE 

 

CÀLCUL DE LES DIFERÈNCIES DE PUJADA DE FLANC  

 


