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1. Mesures experimentals atac per temps manual 
 

En aquest apartat es mostraran els resultats obtinguts en el laboratori en realitzar un atac per 

temps al sistema de seguretat de forma manual. L’objectiu d’aquest atac era poder observar si 

es veien diferències en el temps de comparació en funció del nombre de caràcters correctes de 

la contrasenya.  

Per a la realització d’aquest experiment es van fer servir contrasenyes numèriques de 4 dígits. 

Els resultats es poden observar en la taula que hi ha a continuació: 

 
Taula 1: Resultats experimentals i càlculs estadístics derivats d'un atac per temps al sistema de seguretat programat.  

L'atac es va realitzar de forma manual Font: Experimental 

Nº de caràcters 

encertats 

Mitjana 

temps (µs) 

Desviació 

estàndard (µs) 

Mostra (µs) 

1 2 3 4 

0 6,931 0,001 6,931 6,931 6,932 6,930 

1 8,931 0,001 8,930 8,932 8,932 8,931 

2 10,93 0,01 10,93 10,93 10,92 10,93 

3 13,00 0,01 13,00 12,98 13,00 13,00 

4 13,06 0,01 13,06 13,04 13,06 13,06 

 

De les primeres mesures experimentals fetes al laboratori podem observar que s’obtenen valors 

clars en funció del nombre de caràcters o dígits correctes. De fet, podem observar que entre les 

seves mitjanes hi ha una diferència de 2 µs i que en l’últim cas la diferència és molt menor, i 

només, és de 0,06 µs. Concretament, aquest valor de diferència és el d’un cicle màquina del 

processador.  

 

Per altra banda, veiem que les desviacions estàndards són molt petites comparades amb els 

valors de les mitjanes i en els 3 casos, assumint que es tracta d’una distribució normal tenim un 

interval de confiança del 95,45% que la diferència entre dos valors d’aquesta distribució serà 

menor a un cicle màquina. 

 

Els intervals de confiança es poden observar en a següent taula (taula 2): 

 
 Taula 2: Intervals de confiança calculats a través de les dades obtingudes en el laboratori Font: Experimental 

Nº de caràcters encertats Interval de confiança del 95,45% (µs) 

0 [6,929 – 6,933] 

1 [8,929 – 8,933] 

3 [10,91 – 10,95] 

3 [12,98 – 13,02] 

4 [13,04 – 13,08] 

 

Per tant, d’aquests resultats obtenim que un atac per temps és possible i que el programa d’atac 

que e desenvolupi haurà de ser capaç de diferenciar un cicle màquina, en cas contrari no podrà 

obtenir l’última posició de la contrasenya a través d’un atac per temps. 
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2. Mesures experimentals atacs per temps automatitzats 

sistema numèric 
 

En aquest apartat es mostraran els resultats obtinguts en el laboratori a través del programa 

d'atac. En aquest cas no es farà una anàlisi estadístic ni es trauran conclusions, ja que aquestes 

es troben en a la memòria del treball. En aquest apartat només es mostraran les dades 

obtingudes. 

 
Taula 3: Resultats experimentals de contrasenyes numèriques de 4 caràcters Font: Experimental 

CONTRASENYA 4116 Ttotal = 188,8075235 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 0 6,748 0 8,748 0 10,74 0 12,74 

 1 6,748 1 10,75 1 12,74 1 12,74 

 2 6,748 2  2  2 12,74 

 3 6,747 3  3  3 12,74 

 4 8,747 4  4  4 12,74 

 5  5  5  5 12,74 

 6  6  6  6 12,81 

 7  7  7  7  

 8  8  8  8  

 9  9  9  9  

CONTRASENYA 9999 Ttotal = 462,790730 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,747 0 8,747 0 10,74 0 12,74 

1 6,748 1 8,746 1 10,75 1 12,74 

2 6,747 2 8,747 2 10,74 2 12,74 

3 6,747 3 8,747 3 10,74 3 12,74 

4 6,748 4 8,746 4 10,75 4 12,74 

5 6,748 5 8,745 5 10,75 5 12,74 

6 6,748 6 8,745 6 10,75 6 12,74 

7 6,747 7 8,746 7 10,75 7 12,74 

8 6,747 8 8,746 8 10,75 8 12,74 

9 8,748 9 10,74 9 12,74 9 12,81 

CONTRASENYA 0000 Ttotal = 97,060593 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 12,81 0 12,80 0 12,81 0 12,81 

1 6,747 1 8,747 1 10,74 1 12,74 

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  



Atac per temps (timing attack) per revelar informació sensible d’un sistema criptogràfic – Annex I 

 

5 
 

8  8  8  8  

9  9  9  9  

CONTRASENYA 3752 Ttotal = 245,679638 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,749 0 8,746 0 10,74 0 12,74 

1 6,748 1 8,746 1 10,74 1 12,75 

2 6,747 2 8,746 2 12,74 2 12,75 

3 8,745 3 8,746 3  3 12,74 

4  4 8,746 4  4 12,74 

5  5 10,74 5  5 12,74 

6  6  6  6 12,74 

7  7  7  7 12,81 

8  8  8  8  

9  9  9  9  

CONTRASENYA 7678 Ttotal = 371,538343 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,746 0 8,748 0 10,75 0 12,74 

1 6,748 1 8,746 1 10,75 1 12,74 

2 6,748 2 8,748 2 10,75 2 12,74 

3 6,749 3 8,746 3 10,74 3 12,74 

4 6,747 4 8,747 4 10,75 4 12,74 

5 6,747 5 8,748 5 10,75 5 12,74 

6 6,748 6 10,75 6 10,75 6 12,74 

7 6,748 7  7 12,74 7 12,74 

8 8,748 8  8  8 12,81 

9  9  9  9  

CONTRASENYA 3213 Ttotal = 154,158492 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,748 0 8,747 0 10,74 0 12,74 

1 6,748 1 8,748 1 12,74 1 12,74 

2 6,747 2 10,75 2  2 12,75 

3 8,748 3  3  3 12,81 

4  4  4  4  

5  5  5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

8  8  8  8  

9  9  9  9  

CONTRASENYA 5555 Ttotal = 279,881049 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,747 0 8,747 0 10,74 0 12,74 

1 6,748 1 8,746 1 10,75 1 12,74 

2 6,747 2 8,747 2 10,74 2 12,74 



Atac per temps (timing attack) per revelar informació sensible d’un sistema criptogràfic – Annex I 

 

6 
 

3 6,747 3 8,747 3 10,74 3 12,74 

4 6,748 4 8,746 4 10,75 4 12,74 

5 6,748 5 8,745 5 10,75 5 12,74 

6  6  6  6  

7  7  7  7  

8  8  8  8  

9  9  9  9  

CONTRASENYA 1523 Ttotal = 177,041580 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

0 6,749 0 8,746 0 10,75 0 12,74 

1 8,747 1 8,748 1 10,75 1 12,74 

2  2 8,746 2 12,74 2 12,74 

3  3 8,748 3  3 12,81 

4  4 8,749 4  4  

5  5 10,75 5  5  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

8  8  8  8  

9  9  9  9  

 

A través dels resultats anteriors es va poder analitzar els temps de comparació i se'n van poder 

extreure certes informacions. A més a més, també hi ha els temps totals de l'atac en aquests 

casos que es van utilitzar en el model lineal que relacionava el nombre de contrasenyes enviades 

i el temps que durava l'atac. Finalment, per a fer aquest model es van utilitzar més dades, però 

en aquests casos no es van mesurar, també, els temps de comparació. La resta de punts del 

model es troben en la següent taula: 

Taula 4: Relació entre la contrasenya i el temps que ha tardat el programa d'atac en obtenir-la Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) 

8574 325,861241 

2219 211,380045 

2665 268,390613 

3752 245,679243 

8787 394,184826 

 

Per altra banda, també es van realitzar experiments amb contrasenyes de 6 dígits en el mateix 

sistema de seguretat, és a dir, amb el mateix programa només canviant la llargada de la 

contrasenya. Els resultats obtinguts es mostren a continuació: 

 
Taula 5: Resultats experimentals de contrasenyes numèriques de 6 caràcters Font: Experimental 

Contrasenya: 543265 Ttotal = 484,353772 s 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,748 8,747 10,75 12,74 14,74 16,74 

1 6,748 8,746 10,75 12,74 14,74 16,74 

2 6,749 8,747 10,74 14,74 14,74 16,74 
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3 6,749 8,748 12,74  14,74 16,74 

4 6,747 10,74   14,74 16,74 

5 8,747    14,74 16,80 

6     16,74  

7       

8       

9       

Contrasenya: 362431 Ttotal = 391,780484 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,748 8,748 10,75 12,75 14,74 16,74 

1 6,748 8,748 10,75 12,74 14,74 16,80 

2 6,746 8,746 12,75 12,74 14,74  

3 8,748 8,746  12,74 16,74  

4  8,747  14,74   

5  8,746     

6  10,74     

7       

8       

9       

Contrasenya: 353621 Ttotal = 407,450065 s 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,748 8,746 10,74 12,74 14,72 16,71 

1 6,747 8,746 10,74 12,74 14,70 16,76 

2 6,747 8,746 10,74 12,74 16,72  

3 8,746 8,747 12,74 12,74   

4  8,748  12,74   

5  10,75  12,74   

6    14,74   

7       

8       

9       

Contrasenya: 214310 Ttotal = 283,723916 s 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,748 8,747 10,74 12,74 14,77 16,77 

1 6,748 10,75 10,74 12,74 16,69 16,70 

2 8,747  10,74 12,74   

3   10,75 14,74   

4   12,74    

5       

6       

7       

8       

9       
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Contrasenya: 321103 Ttotal = 267,719004 s 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,747 8,746 10,74 12,74 14,70 16,77 

1 6,749 8,745 12,74 14,74 16,72 16,74 

2 6,747 10,75    16,77 

3 8,745     16,84 

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

Finalment es va provar una contrasenya de 12 caràcters i els resultats van ser els següents: 

 
Taula 6: Resultats experimentals de contrasenyes numèriques de 12 caràcters Font: Experimental 

Contrasenya: 321103 Ttotal = 801,9050825 s 

Posició 1 2 3 4 5 6 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 6,686 8,621 12,49 12,49 14,40 16,35 

1 6,685 12,43 10,56 12,49 16,40 16,33 

2 8,622   12,49  20,20 

3    14,43   

4       

5       

6       

7       

8       

9       

Posició 7 8 9 10 11 12 

 Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) Temps (µs) 

0 20,21 20,29 22,21 26,09 25,93 27,92 

1 18,32 22,20 22,19 24,17 28,01 28,09 

2   26,00    

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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3. Mesures experimentals atacs per temps automatitzats 

sistema alfanumèric 
 

En aquest apartat es mostraran els resultats obtinguts en el laboratori a través del programa 

d'atac. En aquest cas no es farà una anàlisi estadístic ni es trauran conclusions, ja que aquestes 

es troben en a la memòria del treball. En aquest apartat només es mostraran les dades 

obtingudes. També cal mencionar que només es mostren la part de les dades que no es mostren 

en el treball i que es mostren els resultats estadístics. 

 
Taula 7: Resultats experimentals de contrasenyes alfanumèriques de 4 caràcters Font: Experimental 

CONTRASENYA 5<@7 Ttotal = 173,732674 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 0 6,186 0 7,623 0 9,058 0 10,50 

 1 6,184 1 7,624 1 9,059 1 10,49 

 2 6,186 2 7,622 2 9,059 2 10,50 

 3 6,186 3 7,621 3 9,059 3 10,49 

 4 6,185 4 7,622 4 9,058 4 10,49 

 5 7,623 5 7,621 5 9,058 5 10,49 

 6  6 7,623 6 9,059 6 10,50 

 7  7 7,620 7 9,059 7 10,56 

 8  8 7,621 8 9,059 8  

 9  9 7,621 9 9,060 9  

 :  : 7,623 : 9,058 :  

 ;  ; 7,620 ; 9,058 ;  

 <  < 9,060 < 9,058 <  

 =  =  = 9,059 =  

 >  >  > 9,058 >  

 ?  ?  ? 9,059 ?  

 @  @  @ 10,50 @  

CONTRASENYA :>8? Ttotal = 197,429673s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 0 6,186 0 7,621 0 9,059 0 10,50 

 1 6,185 1 7,623 1 9,059 1 10,50 

 2 6,185 2 7,621 2 9,059 2 10,50 

 3 6,185 3 7,621 3 9,058 3 10,50 

 4 6,185 4 7,621 4 9,059 4 10,50 

 5 6,186 5 7,623 5 9,059 5 10,50 

 6 6,184 6 7,623 6 9,060 6 10,49 

 7 6,186 7 7,622 7 9,060 7 10,49 

 8 6,186 8 7,622 8 10,50 8 10,50 

 9 6,185 9 7,622 9  9 10,50 

 : 7,621 : 7,622 :  : 10,50 

 ;  ; 7,622 ;  ; 10,50 
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 <  < 7,622 <  < 10,50 

 =  = 7,621 =  = 10,49 

 >  > 9,059 >  > 10,50 

 ?  ?  ?  ? 10,56 

CONTRASENYA 7832 Ttotal = 105,169130 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 0 6,186 0 7,622 0 9,058 0 10,50 

 1 6,186 1 7,623 1 9,060 1 10,50 

 2 6,186 2 7,622 2 9,060 2 10,56 

 3 6,185 3 7,622 3 10,50 3  

 4 6,185 4 7,622 4  4  

 5 6,185 5 7,623 5  5  

 6 6,185 6 7,623 6  6  

 7 7,622 7 7,623 7  7  

 8  8 9,058 8  8  

CONTRASENYA ACB? Ttotal = 273,071614 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 0 6,187 0 7,622 0 9,059 0 10,49 

 1 6,186 1 7,623 1 9,060 1 10,50 

 2 6,185 2 7,622 2 9,059 2 10,50 

 3 6,186 3 7,622 3 9,059 3 10,49 

 4 6,186 4 7,622 4 9,058 4 10,50 

 5 6,185 5 7,622 5 9,058 5 10,50 

 6 6,186 6 7,622 6 9,060 6 10,50 

 7 6,186 7 7,623 7 9,060 7 10,49 

 8 6,186 8 7,623 8 9,058 8 10,49 

 9 6,186 9 7,623 9 9,058 9 10,50 

 : 6,186 : 7,623 : 9,057 : 10,50 

 ; 6,186 ; 7,623 ; 9,057 ; 10,49 

 < 6,187 < 7,623 < 9,057 < 10,49 

 = 6,186 = 7,623 = 9,059 = 10,50 

 > 6,186 > 7,622 > 9,059 > 10,50 

 ? 6,186 ? 7,622 ? 9,058 ? 10,56 

 @ 6,186 @ 7,622 @ 9,058 @  

 A 7,622 A 7,623 A 9,058 A  

 B  B 7,622 B 10,49 B  

 C  C 9,059 C  C  

 

La resta de punts del model es detallen a la taula que hi ha a continuació: 
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Taula 8: Relació entre la contrasenya i el temps que ha tardat el programa d'atac en obtenir-la Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) 

0000 49,927645 

3A?2 161,431412 

LMA= 334,031598 

PQRT 334,031598 

ZZZR 584,812794 

ZZZW 602,159130 

 

En els següents resultats tot i tractar-se també del cas alfanumèric tant el programa d'atac com 

el del sistema de seguretat eren diferents dels utilitzats anteriorment, ja que en aquest cas 

s'havia ampliat el nombre de caràcters possibles. 

 
Taula 9: Resultats experimentals de contrasenyes alfanumèriques  de 4 caràcters Font: Experimental 

CONTRASENYA 0000 Ttotal = 244,631614 s 

Posició 1era Temps (µs) 2na Temps (µs) 3era Temps (µs) 4rta Temps (µs) 

 ! 6,931 ! 8,931 ! 10,93 ! 13,00 

 “ 6,931 “ 8,930 “ 10,93 “ 13,00 

 # 6,931 # 8,932 # 10,93 # 13,00 

 $ 6,932 $ 8,932 $ 10,94 $ 13,00 

 % 6,930 % 8,931 % 10,93 % 12,98 

 & 6,931 & 8,931 & 10,93 & 13,00 

 ‘ 6,931 ‘ 8,929 ‘ 10,93 ‘ 13,00 

 ( 6,932 ( 8,931 ( 10,92 ( 13,01 

 ) 6,931 ) 8,930 ) 10,93 ) 12,99 

 * 6,931 * 8,931 * 10,93 * 13,00 

 + 6,930 + 8,932 + 10,92 + 13,00 

 , 6,931 , 8,931 , 10,93 , 13,00 

 - 6,931 - 8,931 - 10,94 - 12,99 

 . 6,931 . 8,931 . 10,93 . 13,00 

 / 6,931 / 8,931 / 10,93 / 13,00 

 0 8,931 0 10,93 0 13,56 0 13,06 

 

La resta de punts del model es detallen a la taula que hi ha a continuació: 

 
Taula 10: Relació entre la contrasenya i el temps que ha tardat el programa d'atac en obtenir-la Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) 

2<8% 282,243409 

3764 313,469256 
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4. Mesures experimentals atacs per temps automatitzats 

sistema alfanumèric amb comparació completa 
 

En aquest apartat es mostraran els resultats obtinguts en el laboratori. Els resultats s'han 

obtingut de forma manual, ja que l'objectiu era el temps de comparació i no el temps total 

d'execució del programa. En aquest apartat no es mostraran les anàlisis estadístiques ni 

s'extrauran conclusions, ja que aquestes es mostren en la memòria. 

 
Taula 11: Resultats obtinguts en els experiments amb comparació sencera Font: Experimental 

Nº de dígits correctes 0 (µs) 1 (µs) 2 (µs) 3 (µs) 4 (µs) 

 6,373 6,311 6,248 6,187 6,123 

6,373 6,311 6,248 6,185 6,123 

6,374 6,311 6,248 6,185 6,123 

6,374 6,310 6,248 6,185 6,123 

6,373 6,311 6,248 6,186 6,124 

6,373 6,310 6,248 6,185 6,123 

6,374 6,310 6,248 6,185 6,123 

6,373 6,310 6,247 6,185 6,123 

6,373 6,310 6,248 6,186 6,122 

6,373 6,311 6,248 6,186 6,123 
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5. Mesures experimentals proves per obtenir una comparació 

igualada 
 

En aquest capítol es mostraran els diversos resultats experimentals obtinguts al llarg del procés 

d’obtenir una comparació equilibrada, és a dir, que tarda el mateix en comparar les 

contrasenyes indiferentment del nombre de caràcters correctes d’aquesta. 

 

Per a desenvolupar aquest programa ens hem basat en els resultats obtinguts anteriorment. 

Quan es feia la comparació sencera es va poder observar que la diferència de temps entre un 

cas i el següent era un cicle màquina (0,0625 μs). Veient aquest fenomen es va intentar 

solucionar el problema primer provant diverses modificacions en el procés de comparació. Les 

diverses modificacions i resultats obtinguts es poden observar en la següent taula (taula 12): 
 

Taula 12: Modificacions en el codi i els corresponents temps de comparació. Font: Experimental 

 nº de caràcters correctes T comparació (μs) 

Programa 

original 

if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 i++;} 

0 13,24 

1 13,18 

2 13,12 

3 13,06 

4 12,99 

Modificació 1 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 z = 0; 

 i++;} 

0 13,99 

1 14,05 

2 14,12 

3 14,18 

4 14,24 

Modificació 2 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 i++;} 

0 13,24 

1 13,18 

2 13,12 

3 13,06 

4 12,99 

Modificació 3 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 z = 0; 

 i++; 

}else{ 

 i++;} 

0 14,24 

1 14,06 

2 13,87 

3 13,68 

4 13,49 

Modificació 4 if codi[i] != contra[i]{ 0 13,99 
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 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 z = 0; 

 z = 1; 

 i++;} 

1 14,06 

2 14,12 

3 14,18 

4 14,24 

Modificació 5 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 z = 1; 

 i++; 

}else{ 

 z = 1; 

 i++;} 

0 14,24 

1 14,18 

2 14,12 

3 14,06 

4 13,99 

 

En el programa original observem que la diferència entre temps és d’un cicle màquina, tal com 

ja havíem vist en l’apartat anterior. Tot i això els temps són diferents, perquè en aquest cas es 

va fer amb la contrasenya numèrica. Cal mencionar que els resultats són vàlids igualment. El 

motiu rau en el fet que és equivalent treballar amb un o l’altre, ja que les diferències provenen 

de com s’obtenen les contrasenyes i no de com es comparen. També cal mencionar que a 

diferència del codi mostrat anteriorment en aquest cas s’utilitza la variable “v” per saber si és 

correcte o no la contrasenya, ja que al fer-ho amb una variable booleana el sistema 

automàticament igualava els temps.  

 

En la modificació 2 veiem que si posem dues vegades la mateixa variable amb el mateix valor, el 

sistema només realitzarà l’operació un cop, per tant si es vol augmentar el temps, s’haurà 

d’utilitzar variables diferents o assignar-los valors diferents. 

 

La modificació 3 confirma el que havíem anunciat en l’anterior modificació. En aquest cas 

s’utilitzen dues variables i la diferència de temps és de 2 cicles màquina (0,125 μs). Per contra, 

la modificació 4 desmenteix que el canvi de valor de les variables suposi un augment en el temps 

de comparació. En aquest cas, la diferència torna a ser d’1 cicle màquina. Per tant, assignar dos 

valors diferents a una variable un darrere l’altre es tradueix que només s’envia el segon valor. 

 

Finalment, en la modificació 5 veiem que si utilitzem la mateixa variable a banda i banda del “if” 

el temps total augmenta 1 μs en cada cas, el que es tradueix en 4 cicles màquina per comparació. 

En cas de poder accedir al codi en assemblador podríem veure quines operacions està fent el 

sistema, però si anem al manual del microcontrolador [20] les instruccions de guardar un valor 

necessiten entre 1 i 3 cicles màquina. I dels resultats que hem obtingut hem pogut veure que 

escriure el valor en una variable requereix 2 cicles màquina, en aquest cas. 

 

Un cop hem vist com funciona el procés d’escriure el valor en una variable ha quedat palès que 

per poder evitar l’atac per temps cal inserir una instrucció que afegeixi un cicle màquina. 

Aquesta anirà en el cas que els dos caràcters siguin igual, així no es podrà diferenciar quan el 

caràcter és correcte i quan no. 
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Revisant el manual de programació del microcontrolador [1] s’han trobat les següents 

instruccions com a candidates. A continuació s’enumeren aquestes instruccions en la taula 13. 

 
Taula 13: Instruccions en assemblador que consumeixen un cicle màquina [1] 

Instrucció en Assemblador Descripció 

ADD Sumar dos registres 

ADC Sumar dos registres amb carry 

SUB Restar dos registres 

SUBI Restar una constant a un registre 

AND Operació lògica “i” entre dos registres 

OR Operació lògica “o” entre dos registres 

INC Incrementar un registre 

DEC Disminuir un registre 

MOV  Moure un registre 

NOP No a cap operació 

CPC Comparar dos registres 

 

Una de les primeres opcions que veiem és la de fer sumes o restes entre registres. Aquesta opció 

es podria fer sumant o restant algun valor a una variable o incrementant o disminuint una 

variable, ja que veiem que aquestes operacions també consumeixen un cicle màquina. Aquestes 

són les operacions més fàcils d’implementar, ja que es poden aplicar directament fent les 

operacions descrites. Tot i això, seria ideal poder posar la instrucció “NOP”, ja que aquesta ens 

permet esperar un cicle màquina sense haver de fer res diferent en el sistema. Buscant per 

fòrums s’han trobat maneres d’implementar-ho [30-31]. Finalment hi ha l’opció de fer una 

comparació, però es va considerar que no era la més adequada, ja que en el codi no es podia fer 

només una comparació, per tant faria més llarga la comparació i s’hauria de veure com 

quedarien les diferències de temps després d’aplicar aquesta nova instrucció. 

 

Per aquest motiu es faran una sèrie de proves extres aplicant aquests criteris descrits. Les proves 

que s’han fet es poden observar en la taula 14 amb els resultats associats a cada modificació 

que s’ha aplicat. 

 
Taula 14: Modificacions en el codi i el seus temps de comparació. Font: Experimental 

  nº de caràcters correctes T comparació (μs) 

Programa 

original 

if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 i++;} 

0 13,24 

1 13,18 

2 13,12 

3 13,06 

4 12,99 

Modificació 6 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 z++; 

 i++;} 

0 8,372 

1 8,121 

2 7,873 

3 7,622 

4 7,373 
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Modificació 7 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

__asm__(“nop\n\t”) 

 i++;} 

0 14,37 

1 14,62 

2 14,87 

3 15,12 

4 15,37 

Modificació 8 if codi[i] != contra[i]{ 

 v = 0; 

 i++; 

}else{ 

 z=z+1; 

 i++;} 

0 8,370 

1 8,121 

2 7,871 

3 7,622 

4 7,371 

 

D'entrada es pot observar una diferència molt gran en els temps, especialment en les 

modificacions 6 i 8. Aquest fet ha estat sorprenent, ja que no eren els valors que s'esperaven en 

aquests experiments, tot i això es procedirà a analitzar els resultats. 

 

En la modificació 6 es veu una reducció important en el temps de comparació, la raó al darrere 

d'aquesta es troba en el codi assemblador del programa, però a causa de la dificultat d'accedir-

hi i analitzar-lo no s'ha dut a terme. Per altra banda és interessant veure que les diferències 

entre les diferents combinacions de caràcters correctes ha augmentat. En aquest cas les 

diferències són de 4 cicles màquina. Els motius darrere d'aquestes diferències també es troben 

en el codi assemblador. 

 

En el cas de la modificació 8 passa el mateix que en l'anterior, de fet els temps són els mateixos 

o molt similars. Això es deu al fet que el sistema no diferencia entre les instruccions "z++" i 

"z=z+1". Per tant, aquest cas tampoc ens apropa a la solució definitiva ni podem extreure'n més 

informació rellevant perquè no podem accedir al codi en assemblador. 

 

Finalment, en la modificació 7 s'han obtingut uns valors més similars als inicials. En aquest cas, 

s'observa que continuen havent-hi diferències en els temps en funció del nombre de caràcters 

correctes. De fet, les diferències entre els diversos casos continuen sent de 4 cicles màquina, per 

tant es pot afirmar que la instrucció no compleix el seu objectiu d'afegir un cicle màquina. 
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1. Programes d’atac en Matlab 
 

En aquest capítol es mostraran els codis desenvolupats per a realitzar els atacs per temps. 

Aquests es van desenvolupar dins de l’entorn de programació del programa Matlab i el 

llenguatge que fan servir és el d’aquest programa. Cal mencionar que no es comentarà el codi, 

ja que aquest està comentat en la memòria i que l’objectiu d’aquest annex és mostrar-lo. 

 

 

1.1. Programa d’atac per temps a un sistema de seguretat amb caràcters 

numèrics 
 

En aquest cas el codi que es mostrarà serà el de l’atac en el sistema de seguretat que només 

accepta caràcters numèrics entre el 0 i el 9. El codi es mostra a continuació: 

 

%% Obertura del port sèrie --> ARDUINO i OSCIL·LOSCOPI 

tic 

oscilcom = instrfind('Type', 'serial', 'Port', '/dev/ttyS0', 'Tag', ''); 

if isempty(oscilcom) 

    oscilcom = serial('/dev/ttyS0'); %es el nom del port tal com surt al pc del lab 

else 

    fclose(oscilcom); 

    oscilcom = oscilcom(1); 

end 

 

delete(instrfind({'Port'},{'/dev/ttyS255'})); 

 

arduinocom = serial('/dev/ttyS255','BaudRate',9600,'Terminator','CR');%'CR/LF' 

oscilcom = serial('/dev/ttyS0', 'BaudRate', 9600,'Terminator','CR' ); 

 

warning('off','MATLAB:serial:fprintf:unsuccessfulRead'); 

 

fopen(oscilcom); 

fopen(arduinocom); 

%% Inicialització + configuració ocisl·loscopi 

tA = 0; 

tB = 0; 

i = 1; %%variable caràcter general 

z = 1; %%posició en la que s'està fent l'atac 

k = 5; %%numero de caràcters contrasenya +1 

t = 2; %%temps que el programa s'espera entre l'enviament de dades  

out=0; 

dif=0; 

res=6e-8; 

codi = '!!!!'; 
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bo = false; 

fi = false; 

 

fprintf(oscilcom, '*CLS'); 

%canal 1, escala 2 V, corrent C, escala 5.0 us, trigger a 1V, mesura ancho positivo 

fprintf(oscilcom, ':CH1:PROBE 1;SCALE 2.0E0;POSITION 0.0E0;COUPLING DC;BANDWIDTH 

OFF;INVERT OFF;'); 

fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 2.5e-6'); 

fprintf(oscilcom, ':TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE CH1;COUPLING DC;SLOPE RISE'); 

fprintf(oscilcom, 'TRIG:MAIN:LEVEL 1.0'); 

fprintf(oscilcom, 'MEASUREMENT:IMMED:SOURCE CH1'); 

fprintf(oscilcom, 'MEASUREMENT:IMMED:TYPE PWIDTH'); 

pause(7); 

 

%% Mesures + enviar contrasenyes 

 

while bo==false 

%% Escala dinàmica de fins a 12 caràcters la contrasenya 

if (z>=10) 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 10.0e-6; POSITION 40.OE-6'); 

elseif(z<10 && z>=5) 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 5.0e-6; POSITION 20.0E-6'); 

else 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 2.5e-6; POSITION 10E-6'); 

end 

 

 %% Primer enviament de dades 

     

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN')  

    pause(t); 

    fprintf(arduinocom,'%c',codi); 

     

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out=fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tA=out 

    

    m=double(codi); 

    m(z) = m(z)+1; 

    codi = char(m) 

    pause(5); 

  

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN') 
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    fprintf(arduinocom, '%c', codi); 

         

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out = fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tB=out 

    dif = tB - tA; 

    pause(3); 

     

if (dif >= res || dif<=-res) 

    if ( dif>=res ) 

    z=z+1 

    fi=true; 

    elseif (dif<=-res) 

    m=double(codi); 

    m(z) = m(z)-1; 

    codi = char(m); 

    z=z+1 

    fi=true; 

    end 

     

else  

    fi=false; 

end 

dif=0; 

 

if fi == false 

while fi == false 

    

    m=double(codi); 

    m(z) = m(z)+1; 

    codi = char(m); 

    

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN') 

 

    fprintf(arduinocom, '%c', codi); 

    pause(3); 

     

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out = fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tB = out 

     

    dif = tB-tA; 

    if (dif >= res || dif<=-res) 
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        z=z+1 

        fi = true; 

    elseif (m(z)== 126) 

        fi=true; 

        z=z+1 

    end 

  dif=0; 

  end 

end 

 

if (z == k) 

    bo = true; 

    codi 

end 

end 

 

%% Tancament del port 

toc 

fclose(arduinocom); 

delete(arduinocom); 

fclose(oscilcom); 

delete(oscilcom); 

clear s; 

 

 

1.2. Programa d’atac per temps a un sistema de seguretat amb caràcters 

alfanumèrics 
 

En aquest cas el codi que es mostrarà serà el de l'atac en el sistema de seguretat que utilitza 

caràcters alfanumèrics, utilitzant el codi ASCII des de la posició 33 fins a la posició 126. En el cas 

que es volgués el codi que només compren els caràcters numèrics, les lletres majúscules i alguns 

caràcters especials s'hauria de modificar la variable "codi" i que els valors que tingués a l'inici 

del programa fossin els del primer caràcter possible i en l'última comparació de temps canviar 

l'últim "elseif" per l'última posició que es vol atacar. 

 

Fet aquest comentari el codi per a aquests atacs es troba a continuació: 

 

%% Obertura del port sèrie --> ARDUINO i OSCIL·LOSCOPI 

tic 

oscilcom = instrfind('Type', 'serial', 'Port', '/dev/ttyS0', 'Tag', ''); 

if isempty(oscilcom) 

    oscilcom = serial('/dev/ttyS0'); %es el nom del port tal com surt al pc del lab 

else 

    fclose(oscilcom); 
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    oscilcom = oscilcom(1); 

end 

 

delete(instrfind({'Port'},{'/dev/ttyS255'})); 

 

arduinocom = serial('/dev/ttyS255','BaudRate',9600,'Terminator','CR');%'CR/LF' 

oscilcom = serial('/dev/ttyS0', 'BaudRate', 9600,'Terminator','CR' ); 

 

warning('off','MATLAB:serial:fprintf:unsuccessfulRead'); 

 

fopen(oscilcom); 

fopen(arduinocom); 

%% Incialització + configuració oscil·loscopi 

tA = 0; 

tB = 0; 

i = 1; %%variable caràcter general 

z = 1; %%posició en la que s'està fent l'atac 

k = 5; %%numero de caràcters contrasenya +1 

t = 2; %%temps que el programa s'espera entre l'enviament de dades  

out=0; 

dif=0; 

res=6e-8; 

codi = zeros (1, (k-1)); 

 

bo = false; 

fi = false; 

 

%canal 1, escala 2 V, corrent C, escala 5.0 us, trigger a 1V, mesura ampla positiu 

fprintf(oscilcom, ':CH1:PROBE 1;SCALE 2.0E0;POSITION 0.0E0;COUPLING DC;BANDWIDTH 

OFF;INVERT OFF;'); 

fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 2.5e-6'); 

fprintf(oscilcom, ':TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE CH1;COUPLING DC;SLOPE RISE'); 

fprintf(oscilcom, 'TRIG:MAIN:LEVEL 1.0'); 

fprintf(oscilcom, 'MEASUREMENT:IMMED:SOURCE CH1'); 

fprintf(oscilcom, 'MEASUREMENT:IMMED:TYPE PWIDTH'); 

pause(5); 

 

%% Mesures + enviar contrasenyes 

 

while bo==false 

%% Escala dinàmica de fins a 12 caràcters la contrasenya 

if (z>=10) 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 10e-6; POSITION 40.OE-6'); 

elseif(z<10 && z>=5) 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 5.0e-6; POSITION 20.0E-6'); 
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else 

    fprintf(oscilcom, 'HOR:MAIN:SCALE 2.5e-6; POSITION 10E-6'); 

end 

 

 %% Primer enviament de dades 

     

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN')  

i=1; 

while i<k 

        fprintf(arduinocom,'%d',codi(i)); 

        pause(t); 

        i=i+1; 

         

    end 

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out=fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tA=out; 

    

    codi(z) = codi(z)+1; 

    pause(3); 

  

    i=1; 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN') 

      

    while i<k 

        fprintf(arduinocom, '%d', codi(i)); 

        pause(t); 

        i=i+1;         

    end 

      

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out = fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tB=out; 

    dif = tB - tA   

    pause(3); 

     

if (dif >= res || dif<=-res) 

    if ( dif>=res ) 

    z=z+1 

    fi=true; 

    elseif (dif<=-res) 

    codi(z)=codi(z)-1; 

    z=z+1 
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    fi=true; 

    end 

else  

    fi=false; 

end 

dif=0; 

 

if fi == false 

while fi == false 

     

    codi (z)= codi(z)+ 1; 

    

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE') 

    fprintf(oscilcom, 'ACQuire:STATE RUN') 

    i=1; 

    while i<k 

        fprintf(arduinocom, '%d', codi(i)); 

        pause(t); 

        i=i+1; 

         

    end 

    pause(3); 

    fprintf(oscilcom, 'MEASUrement:IMMed:VALue?'); 

    out = fscanf(oscilcom,'%g'); 

    tB = out; 

     

    dif = tB-tA; 

    if (dif>=res ) 

        z=z+1; 

        fi = true; 

    elseif (codi(z)== 9) 

        fi=true; 

        z=z+1; 

    end 

  dif=0; 

  end 

end 

 

if (z == k) 

    bo = true; 

    i=1; 

    while i<k 

        codi(i) 

        i=i+1; 

    end 
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end 

end 

 

%% Tancament del port 

toc 

fclose(arduinocom); 

delete(arduinocom); 

fclose(oscilcom); 

delete(oscilcom); 

clear s; 

 

 

1.3. Programa d’atac per força bruta en un sistema de seguretat numèric 
 

En aquest cas es mostrarà el codi utilitzat per a realitzar l’atac per força bruta en el sistema de 

seguretat amb caràcters numèrics. En aquest cas el codi és molt més curt i senzill que en els dos 

casos anteriors perquè el programa només envia contrasenyes de forma automàtica al sistema 

de seguretat. El codi es mostra a continuació: 

 

tic 

delete(instrfind({'Port'},{'/dev/cu.usbmodem14201'})); 

arduinocom = serial('/dev/cu.usbmodem14201','BaudRate',9600,'Terminator',''); 

warning('off','MATLAB:serial:fprintf:unsuccessfulRead'); 

fopen(arduinocom); 

i = 1;  

z = 1;  

k = 5;  

t = 2;  

codi= zeros(1,(k-1)); 

fi=false; 

pause(5); 

 

while fi==false; 

z=1; 

while(z<k) 

fprintf(arduinocom,'%d', codi(z)); 

pause(t); 

z=z+1; 

end 

pause(t); 

z=1; 

codi(z) = codi(z)+1; 

   

while z<k 

  if codi(z) > 9 
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       codi(z+1)=codi(z+1)+1; 

       codi(z)=0; 

   else 

   end 

   z=z+1; 

end  

    codi 

    toc 

end 

toc 

codi 

fclose(arduinocom); 

clear s;  
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2. Programes sistema de seguretat 
 

Com en el capítol anterior, en aquest es mostrarà el codi utilitzat pel sistema de seguretat en els 

diversos casos que s'han desenvolupat. Cal mencionar que el codi per a la comparació sencera 

només es mostrarà en el codi alfanumèric, però que és aplicable al cas del programa numèric, 

ja que només és realitzar una petita modificació en el procés de comparació. Finalment es 

mostrarà el codi utilitzat per a la solució final, que s'ha demostrat experimentalment que 

funciona. 

 

 

2.1. Programa sistema de seguretat amb caràcters numèrics  
En aquest cas es mostra el programa que s'executa en el sistema de seguretat quan es vol que 

aquest treballi amb caràcters numèrics i la comparació s'acabi quan s'arriba al final o a un 

caràcter incorrecte. Bàsicament, és la programació del programa inicial. Cal mencionar, que en 

el cas de fer la comparació sencera la variable "valid", ha de ser substituïda per la variable "v", 

ja que del contrari el sistema automàticament igualarà els temps. 

 

#include  <LiquidCrystal.h> 

#define led 6 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

int k = 4;          

int i = 0; 

int z = 0; 

int codi[]={0, 0, 0, 0}; //variable on s’emmagatzema el codi introduït 

int contra[] = {3,6,2,4}; //variable on s’emmagatzema la contrasenya correcte 

bool valid = true; 

bool fi = false; 

bool cent = false; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

   

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led, LOW); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.home(); 

  lcd.print("*INICIALITZACI0*"); 

  delay(1000); 
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  lcd.clear(); 

  lcd.print("Contrasenya"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( "Num. caract.: " ); 

  lcd.print(k); 

  delay(2000); 

  lcd.clear(); 

} 

 

void loop(){ 

 

  lcd.home(); 

 

  i=0; 

  while(i<k && cent == false){  

 

     lcd.setCursor(0,0); 

     lcd.print("Contrasenya"); 

     if(Serial.available()>0){ 

        codi[i]=Serial.parseInt(); 

        if (codi[i]<10){ 

           lcd.setCursor(i,1); 

           lcd.print(“*”); 

          if(i==(k-1)){  

            cent = true;} 

          else{ 

            i=i+1;} 

        }else{ 

           lcd.clear(); 

           lcd.print("No valid"); 

           delay(1000); 

           lcd.clear(); 

           lcd.setCursor(0,1); 

           for(z=0; z<i;z++){ 

            lcd.print("*"); 

          } 

        } 

      } 

    } 

     

     i=0; 

     digitalWrite(led,HIGH);  

 

     while(i<k && valid ==true){  
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      if(codi[i] != contra[i]){ 

        valid = false;   

     }else{ 

        i++;} 

     } 

     digitalWrite(led, LOW);  

 

   lcd.clear(); 

   if (valid==true){ 

    lcd.print("CORRECTE"); 

    }else{ 

    lcd.print ("INCORRECTE");} 

    delay(2000); 

    lcd.clear(); 

     

    for(i=0; i<k; i++){ 

    codi[i]=0;} 

    cent = false; 

    valid=true; 

    i = 0; 

  } 

 

 

2.2. Programa sistema de seguretat amb caràcters alfanumèrics 
 

En aquest cas es mostra el programa que s’executa en el sistema de seguretat quan es vol que 

aquest treballi amb caràcters alfanumèrics i la comparació s’acabi quan s’arriba al final o a un 

caràcter incorrecte. Es tracta de la programació de la primera millora. Cal mencionar, que en el 

cas de fer la comparació sencera la variable “valid”, ha de ser substituïda per la variable “v”, ja 

que del contrari el sistema automàticament igualarà els temps. 

 

#include  <LiquidCrystal.h> 

#define led 6 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

int k = 4;          

int i = 0; 

int z = 0; 

char codi[]={'0','0','0','0'}; 

char contra[] = {'P','Q','R','T'}; 

bool valid = true; 

bool fi = false; 

bool cent = false; 
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void setup() 

{ 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

   

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led, LOW); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.home(); 

  lcd.print("*INICIALITZACI0*"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  lcd.print("Contrasenya"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( "Num. caract.: " ); 

  lcd.print(k); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

} 

 

void loop(){ 

 

  lcd.home(); 

  i=0; 

  while(i<k && cent == false){  

 

     lcd.setCursor(0,0); 

     lcd.print("Contrasenya"); 

     if(Serial.available()>0){ 

        codi[i]=Serial.read(); 

           lcd.setCursor(i,1); 

           lcd.print(“*”]); 

          if(i==(k-1)){  

            cent = true;} 

          else{ 

            i=i+1;} 

      } 

    } 

     

     i=0; 

     digitalWrite(led,HIGH);  

 

     while(i<k && valid == true){  
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      if(codi[i] != contra[i]){ 

        valid=false; 

        i++;  

     }else{ 

        i++;} 

     } 

     digitalWrite(led, LOW);  

 

   lcd.clear(); 

   if (valid == true){ 

    lcd.print("CORRECTE"); 

    }else{ 

    lcd.print ("INCORRECTE");} 

    delay(2000); 

    lcd.clear(); 

     

    for(i=0; i<k; i++){ 

    codi[i]='0';} 

    cent = false; 

    valid = true; 

    i=0; 

  } 

 

 

2.3. Programa sistema de seguretat amb caràcters alfanumèrics i 

comparació sencera 
 

En aquest cas es mostrarà el codi que s'executa en el sistema de seguretat quan es realitza la 

comparació sencera. Tal com s'ha mencionat a l'inici del capítol aquest canvi es pot aplicar 

també al sistema numèric, ja que només hi ha una petita modificació en la comparació. Recordar 

que la variable "vàlid" ha estat substituïda per la variable "v", ja que del contrari el sistema hauria 

igualat automàticament els temps de comparació. 

  

#include  <LiquidCrystal.h> 

#define led 6 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

int k = 4;          

int i = 0; 

int z = 0; 

int v=1; 

char codi[]={'0','0','0','0'}; 
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char contra[] = {'P','Q','R','T'}; 

bool fi = false; 

bool cent = false; 

 

void setup() 

{ 

    pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

   

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(500); 

  digitalWrite(led, LOW); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.home(); 

  lcd.print("*INICIALITZACI0*"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  lcd.print("Contrasenya"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( "Num. caract.: " ); 

  lcd.print(k); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

} 

 

void loop(){ 

 

  lcd.home(); 

 

  i=0; 

  while(i<k && cent == false){  

 

     lcd.setCursor(0,0); 

     lcd.print("Contrasenya"); 

     if(Serial.available()>0){ 

        codi[i]=Serial.read(); 

           lcd.setCursor(i,1); 

           lcd.print(“*”]); 

          if(i==(k-1)){  

            cent = true;} 

          else{ 

            i=i+1;} 

      } 

    } 
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     i=0; 

     digitalWrite(led,HIGH);  

 

     while(i<k){  

      if(codi[i] != contra[i]){ 

        v=0; 

        i++;  

     }else{ 

        i++;} 

     } 

     digitalWrite(led, LOW);  

 

   lcd.clear(); 

   if (v == 1){ 

    lcd.print("CORRECTE"); 

    }else{ 

    lcd.print ("INCORRECTE");} 

    delay(2000); 

    lcd.clear(); 

     

    for(i=0; i<k; i++){ 

    codi[i]='0';} 

    cent = false; 

    v=1; 

    i=0; 

  } 

 

 

2.4. Programa sistema de seguretat amb caràcters numèrics, 

comparació sencera i temps equilibrats 
 

En aquest cas es mostrarà el codi que s'executa en el sistema de seguretat quan es realitza la 

comparació sencera. A diferència dels casos anteriors, en aquest cas quan es faci la comparació 

no es podrà distingir el nombre de caràcters correctes a través del temps de comparació, ja que 

aquest és constant en els 5 casos possibles. També cal mencionar que el mateix codi es podria 

aplicar per al cas alfanumèric, però com que només es va treballar amb aquest cas, només es 

mostrarà aquest. 

 

#include  <LiquidCrystal.h> 

#define led 6 

 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
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int k = 4;          

int i = 0; 

int q=0; 

char z = 0; 

int v = 1; 

int codi[]={0, 0, 0, 0}; 

int contra[] = {1, 1, 1, 1}; 

bool fi = false; 

bool cent = false; 

 

void setup() 

{ 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600); 

   

  digitalWrite(led, HIGH); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(led, LOW); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.home(); 

  lcd.print("*INICIALITZACI0*"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  lcd.print("Contrasenya"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print( "Num. caract.: " ); 

  lcd.print(k); 

  delay(2000); 

  lcd.clear(); 

} 

 

void loop(){ 

 

  lcd.home(); 

  i=0; 

  while(i<k && cent == false){  

 

     lcd.setCursor(0,0); 

     lcd.print("Contrasenya"); 

     if(Serial.available()>0){ 

        codi[i]=Serial.parseInt(); 

        if (codi[i]<10){ 

           lcd.setCursor(i,1); 

           lcd.print(“*”]); 
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          if(i==(k-1)){  

            cent = true;} 

          else{ 

            i=i+1;} 

        }else{ 

           lcd.clear(); 

           lcd.print("No valid"); 

           delay(1000); 

           lcd.clear(); 

           lcd.setCursor(0,1); 

           for(q=0; q<i;q++){ 

            lcd.print("*"); 

          } 

        } 

      } 

    } 

         i=0; 

     digitalWrite(led,HIGH);  

     while(i<k){  

          if(codi[i] != contra[i]){ 

         v=0; 

         i++; 

     }else{ 

        z++; 

        i++; 

        q++;    

     } 

     } 

     digitalWrite(led, LOW);  

    

   lcd.clear(); 

   if (v==1){ 

    lcd.print("CORRECTE"); 

    }else{ 

    lcd.print ("INCORRECTE");} 

    delay(2000); 

    lcd.clear(); 

     

    for(i=0; i<k; i++){ 

    codi[i]=0;} 

    cent = false; 

    v=1; 

    i = 0; 

  } 
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