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Resum 
 

L'objectiu d'aquest treball és estudiar l'efecte d'un atac per canal lateral a l'hora d'obtenir informació sensible 

d'un sistema de seguretat. 

 

Per aquest motiu es va desenvolupar un sistema de seguretat basat en Arduino que demanava una 

contrasenya numèrica. Aquesta podia tenir diverses longituds, es va treballar amb 4, 6 i 12 caràcters. A 

continuació es va desenvolupar un programa d'atac que mitjançant un oscil·loscopi era capaç d'obtenir 

aquesta contrasenya a través d'enviar contrasenyes i mesurar els temps que el sistema tardava a comparar-

les. En tots els casos el sistema va ser capaç d'obtenir la contrasenya amb uns temps d'execució raonables. 

 

Un cop vist l'efectivitat de l'atac en aquest sistema es va procedir a desenvolupar contramesures per tal de 

poder fer front a aquest atac. La primera que es va desenvolupar va ser modificar els caràcters amb els quals 

podia treballar el sistema, es va passar de caràcters numèrics compresos entre el 0 i el 9, a caràcters 

alfanumèrics basats en el codi ASCII. 

 

Posteriorment, es va adaptar el programa que realitzava l'atac de manera que era capaç de treballar amb 

contrasenyes alfanumèriques Un cop desenvolupat el programa es va comprovar que aquesta modificació 

del programa no era suficient per a fer front a aquest tipus d'atac. 

 

La següent contramestra que es va aplicar va ser una modificació a la comparació entre la contrasenya 

introduïda i la correcta. Inicialment es comparaven els caràcters i en cas de trobar-ne un d'erroni es deixava 

de comparar i s'informava que la contrasenya no era correcte. La modificació va consistir en comparar tots 

els caràcters de la contrasenya indiferentment de si l'anterior era correcte o no. Aquest nou sistema va ser 

atacat amb el programa desenvolupat anteriorment i l'atac va ser efectiu. 

 

Finalment es van fer diverses modificacions a la comparació i es va aconseguir que el programa d'atac fos 

incapaç d'obtenir la contrasenya a través de mesurar els temps de comparació.  
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Abstract 
 
The aim of this work is to study the effect of a side channel attack on acquiring sensitive information from a 
security system. 
 
For this reason a security system based on Arduino was developed. This systesm asked for a numerical 
password. This could be of various lengths, and we worked with 4, 6 and 12 characters. An attack program 
was then developed which, using an oscilloscope, was able to obtain this password by sending out passwords 
and measuring the time taken by the system to compare it. In all cases the system was able to obtain the 
password with reasonable execution times. 
 
Once we saw the effectiveness of the attack on this system, we proceeded to develop countermeasures to 
be able to deal with this attack. The first one that was developed was to modify the characters with which 
the system could work, going from numeric characters between 0 and 9, to alphanumeric characters based 
on the ASCII code. 
 
Later, the program that carried out the attack was adapted so that it was able to work with alphanumeric 
passwords. Once the program was developed, it was found that this modification was not sufficient to deal 
with this type of attack, due to the fact that the program obtained the passwords with reasonable execution 
times. 
 
The next countermeasure that was applied was a modification in the comparison between the entered 
password and the correct one. Initially the characters were compared and if a wrong one was found, the 
comparison was stopped and the password was reported as incorrect. The modification consisted of 
comparing all the characters of the password regardless of whether the previous one was correct or not. This 
new system was attacked with the previously developed program and the attack was effective. 
 
Finally several modifications were made to the comparison and the attack program was unable to obtain the 
password by measuring the comparison times. 
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1 Objectiu, abast i requeriments: 
 

1.1 Objectiu 
 

Utilització d’un atac per temps (timing attack) per revelar informació sensible d’un sistema de seguretat i 

programació d’una placa Arduino que actuï com a sistema de seguretat. Configuració d’un entorn per a la 

realització de l’atac i posterior validació experimental. 

 

 

1.2 Abast 
 

Per tal de poder desenvolupar un sistema de seguretat que demani una contrasenya s’estudiarà el 

funcionament d’una placa Arduino i s’exposarà perquè ha estat escollida com a plataforma del sistema de 

seguretat.  

 

Paral·lelament es desenvoluparà el codi que s’utilitzarà en aquesta. Per altra banda, també s’estudiarà el 

funcionament dels atacs per temps i es justificarà perquè són una amenaça per als dispositius electrònics. 

Posteriorment, s’atacarà de forma manual, en un laboratori, el sistema de seguretat desenvolupat 

prèviament. D’aquest atac s’obtindran uns resultats i experiències que seran utilitzats per a desenvolupar el 

sistema d’atac.  

 

El sistema d’atac es desenvoluparà un cop s’hagi confirmat experimentalment que l’atac per temps funciona 

amb el dispositiu de seguretat desenvolupat. I, un cop acabat el seu desenvolupament, es procedirà a provar 

en el laboratori el sistema. Com en el cas anterior, s’obtindran uns resultats que ens permetran saber si el 

sistema d’atac realitza l’atac de forma correcta. 

 

Posteriorment, es procedirà a desenvolupar millores en el sistema de seguretat (contramesures per fer front 

a l’atac) i es buscarà com es pot millorar el sistema d’atac per tal d’inutilitzar les modificacions aplicades en 

el sistema de seguretat. 

 

Finalment, tots els temes tractats i desenvolupats seran plasmats en una documentació que s’entregarà en 

forma de memòria, plànols, pressupost i plec de condicions. Després de l’entrega es realitzarà una 

presentació i una defensa del treball davant d’un tribunal. 

 

 

1.3 Requisits 
 

Un dels principals requistis que ha de complir el projecte és que l’atac que s’utilitzarà sigui un atac per temps. 

Això implica que el sistema atacant mesurarà el temps de reacció del sistema de seguretat, és a dir, el temps 

que tarda a processar una informació o una sèrie d’informacions. Amb aquesta informació i el seu 

processament es deduirà la contrasenya.  

 

També es demana que el sistema sigui el màxim d’automatitzat possible.  
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2 
 

2 Justifiació: 
 

Avui en dia, la seguretat dels dispositius electrònics és un tema d’actualitat. Casos recents, com l’intent d’atac 

a Tesla [1] o l’atac al partit Demòcrata durant les eleccions presidencials dels Estats Units el 2016 [2], 

demostren que la seguretat dels sistemes electrònics és un tema al qual, cada cop, se l’hi està donant més 

importància.  

 

En plena era del IoT (“Internet of Things”) és primordial poder assegurar que l’accés a informació sensible 

està restringit i que hi ha les mesures pertinents per assegurar que continua sent així. Els atacs de canal 

lateral (“side-channel attack”) han demostrat ser una eina eficaç, a l’hora d’aconseguir revelar informació 

crítica d’un sistema. Hi ha casos tan sorprenents, com un dispositiu creat per investigadors de la universitat 

de Tel-Aviv, que cap dins d’una pita i és capaç d’extreure contrasenyes d’ordinadors a través de les seves 

emissions electromagnètiques [3].  

 

El fet diferencial d’aquests atacs és que no se centren a atacar el “software”, és a dir, el programari que s’està 

processant, sinó que ataquen els elements físics, el “hardware”. La idea, al darrere d’aquests atacs, és que 

els elements que componen el sistema estan regits per unes lleis físiques i que aquestes són invariables. Els 

atacs se centren a explotar-les per tal d’extreure’n informació sensible. El fet que es basin en característiques 

físiques del sistema, fa que la seva resolució sigui molt més complicada, ja que moltes vegades, la solució no 

passa únicament per una millora del “software”, sinó pel redisseny del sistema o una part d’aquest. 

 

La principal implicació que té el fet que no ataqui el software és que pot inutilitzar totes les mesures de 

seguretat que s’han aplicat. És a dir, una informació o una comunicació que es considera segura deixi de ser-

ho per un d’aquests atacs, i que des del punt de vista del programari no se sigui conscient d’aquest fet. Això 

fa, que en sistemes que si s’ataqués el “software” serien quasi impenetrables, poden ser penetrats a través 

d’un atac per canal lateral d’una forma molt més senzilla i ràpida. Un dels pioners en aquest camp és Paul C. 

Kocher, més endavant quan es parli de la història d’aquests atacs, es parlarà amb més detall del seu paper 

en aquest camp. 

 

Hi ha diversos tipus d’atacs de canal lateral, alguns d’ells són: 

 

 L’anàlisi del consum (“power analysis”), en el qual s’analitza el consum del dispositiu. A través 

d’aquest, es poden descobrir quines operacions està realitzant el sistema i, conseqüentment, 

descobrir informació crítica.  

 L’anàlisi diferencial d’errades (“diferential fault attack”) utilitza la introducció de petits errors en un 

dels processos del sistema per descobrir informació crítica sobre un procés criptogràfic.  

 L’atac per temps (“timming attack”) que es basa en el temps de resposta o de processament del 

sistema. 

 L’anàlisi d’ones electromagnètiques que consisteix en mesurar i analitzar les emissions 

electromagnètiques d’un dispositiu amb l’objectiu d’obtenir informació sensible del sistema. 

 ... 

 

L’atac que s’utilitzarà en aquest treball serà l’atac per temps. El fet que s’hagi triat aquest tipus d’atac respon 

a una sèrie de motius. El primer de tots és la seva senzillesa, a l’hora d’aplicar-lo, respecte a altres atacs com 

podria ser l’anàlisi de consum o un atac basat en l’anàlisi de les ones electromagnètiques que emet el sistema. 
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En aquest cas, l’atac es pot realitzar manualment amb l’ajut d’un oscil·loscopi o, en el cas més avançat, a 

través d’un dispositiu programable o un ordinador.  

 

Un altre factor que cal destacar és que ens permet treballar amb un cas relativament senzill i, a la vegada, 

realista. Això fa que per poder desenvolupar el treball no es requereixin una sèrie de coneixements previs 

molt àmplia. 

 

Una altra característica que fa que aquest atac sigui idoni per a aquest treball és el seu baix cost. Tal com ja 

s’ha mencionat els atacs per temps es basen en el temps de resposta del sistema. Aquest valor es pot mesurar 

a través d’un oscil·loscopi, en determinats casos, que és un instrument que es troba en qualsevol laboratori 

d’electrònica. Per tant, a priori, una part important del material la tenim disponible. 

 

Finalment, aquest atac també presenta la possibilitat de poder trobar contra-mesures relativament senzilles, 

i que per tant, es poden aplicar al sistema de seguretat que s’haurà programat. Posteriorment també es 

buscarà com modificar l’atac perquè pugui accedir a la informació, és a dir, anul·lar l’efecte de la contra 

mesura aplicada. A més a més, també hi haurà la possibilitat d’iterar en el procés, és a dir, repetir aquest 

procés més d’una vegada. 

 

A part de ser un projecte a través del qual s’aprèn sobre un tipus concret d’atac i com combatre’l, un altre 

efecte que busca és el d’exposar a un públic més ampli els atacs per canal lateral, ja que aquests moltes 

vegades són desconeguts pel gran públic.  
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3 L’atac per temps 
 

3.1 Introducció 
 

Els atacs de canal lateral són una branca relativament nova dels atacs a sistemes criptogràfics. Un sistema 

criptogràfic és aquell que permet transmetre unes dades de forma segura, ja que el missatge s'envia de forma 

encriptada, és a dir, codificat d'una manera que no es pot saber el contingut sense conèixer una contrasenya 

o un algoritme. 

 

Moltes vegades quan pensem en un sistema d'aquestes característiques ens ve al cap, segurament, un 

ordinador o una màquina complexa, com podria ser la màquina "Engima" utilitzada durant la segona guerra 

mundial. Però la realitat és que els primers exemples es troben al voltant del 2000 aC a l'Antic Egipte i a 

l'Antiga Grècia. Un d'aquests sistemes és l'escítala que utilitzaven els espartans per transmetre missatges, un 

sistema rudimentari que consistia en dues barres del mateix gruix en les que s'enrotllava un suport, el qual 

permetia llegir o escriure el missatge. I, quan el suport es treia de les barres el missatge deixava de ser llegible. 

 

El fet que les primeres eines criptogràfiques naixessin en aquesta època no és una casualitat. Amb l'aparició 

de l'escriptura es va fer possible transmetre missatges a distàncies superiors. A través de missatgers es podia 

escriure la informació en algun suport i després aquest era transportat fins al seu receptor. Per primer cop a 

la història la transmissió d'informació es podia fer a distància, i amb aquest fet, va néixer la necessitat 

d'assegurar-se que només el receptor desitjat era capaç d’accedir la informació. 

 

Aquests sistemes van anar evolucionant al llarg dels segles amb formes d'encriptar la informació més 

complexes i/o enginyoses. Un bon exemple d'aquest últim cas és el sistema amb el qual Leonardo da Vinci 

protegia la informació que no volia compartir. El sistema que utilitzava no era complicat, però si enginyós, 

consistia a escriure els missatges de manera que en posar-los davant d'un mirall es poguessin llegir, d'aquesta 

manera a simple vista no era possible llegir-ne el contingut. Però, el punt d'inflexió va ser durant la segona 

guerra mundial amb l'aparició dels primers computadors. Un dels pioners en aquest camp va ser Alan Turing 

amb el desenvolupament de la màquina "Bomba Turing-Welchman", eina amb la qual van aconseguir 

desxifrar els missatges codificats amb les màquines "Enigma", els sistemes de xifratge utilitzats pels alemanys 

en la segona guerra mundial. 

 

Amb el desenvolupament de l'electrònica posterior a aquest període els sistemes de xifratge es van anar fent 

cada cop més sofisticats i complexos, a la vegada que la criptoanàlisi, les tècniques que s'utilitzen per 

combatre el xifratge, és a dir, desxifrar missatges. 

 

Actualment les comunicacions encriptades són cabdals per a la nostra societat. Coses tan simples com 

realitzar transferències des dels nostres dispositius mòbils o enviar un missatge a través d'una aplicació com 

"WhatsApp" requereixen un sistema d'encriptació, ja que sense aquest qualsevol podria accedir a aquesta 

informació. Per a fer front a aquesta necessitat s'han desenvolupat sistemes criptogràfics, dels quals, el més 

utilitzat és el de clau pública. Aquest es basa en els principis de Kerchoff's, concretament 6 principis. Aquests 

es poden resumir, tal com va fer Claude Shannon, en: L'enemic o l'atacant coneix el sistema. En el cas d'una 

comunicació entre ordinadors, es pot traduir com: l'atacant coneix el sistema d'encriptació que s'està 

utilitzant, és a dir que l'algoritme que s'utilitza per a realitzar l'encriptació és conegut. Per tant, si es vol 

assegurar la seguretat del missatge, la solució passa perquè l'atacant no conegui una o varies parts de les 
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informacions que s’utilitzen en l’algortime d’ecnripatació. Aquestes parts són el que coneixem com a claus 

secretes. Si l'atacant les obtingués, podria desxifrar el missatge o aconseguiria accés a la informació protegida 

per l'algoritme. Però, si les desconeix, que en principi és el que passa, no li és possible accedir a la informació. 

 

Avui en dia hi ha una gran varietat d'algoritmes d'encriptació, alguns d'ells són: el RSA, el "Triple DES" o el 

AES. Tots aquests algoritmes fan una sèrie d'operacions matemàtiques en les quals certs elements no són 

coneguts (claus secretes) i d'aquesta manera protegeixen la informació, ja que si s'intentés desxifrar el 

missatge provant totes les contrasenyes, es tardaria massa temps o, alternativament, no hi ha la potència 

necessària per poder provar totes les contrasenyes en un temps raonable. Per exemple, en el cas d'una 

contrasenya de 8 caràcters alfanumèrics, el temps estimat per provar totes les possibles contrasenyes és de 

vuitanta-nou anys [4], considerant que cada mil·lisegon es prova una contrasenya diferent. 

 

Tot i que a primera vista pot semblar impossible obtenir una contrasenya d'aquest estil existeixen 

metodologies per poder reduir el temps. La més senzilla és reduir el temps que es tarda a provar cada 

contrasenya, és a dir, augmentar la freqüència del processador, en el cas anterior la freqüència era de 1 kHz. 

Avui en dia amb l'ús de GPU ("Graphics Processing Unit") aquest temps es poden reduir considerablement, 

ja que aquests sistemes poden treballar en paral·lel i són molt més eficients que les CPU a l'hora de fer 

tasques repetitives. 

 

Altres maneres més sofisticades, i més econòmiques, podrien ser l'ús de diccionaris (recopilacions de les 

contrasenyes més comunes), atacs inversos (provar per una contrasenya comuna amb tots els noms d'usuari 

de la plataforma), reutilitzar les contrasenyes del mateix usuari en altres plataformes (en aquest cas, es dóna 

per suposat que l'atacant ja té la contrasenya en una altra plataforma de l'usuari al qual s'està atacant), etc. 

[5-6]. 

 

El principal problema que han de fer front el primer atac descrit, conegut com força bruta, és que a la que 

augmenta la llargada de les contrasenyes augmenta de forma exponencial el nombre de combinacions 

possibles. Això fa que no sigui una opció viable si el que es vol és accedir a informació protegida per 

contrasenyes relativament llargues. En la taula que es troba a continuació (taula 1) es pot observar el temps 

que es requereix un atac per força bruta capaç de provar 7.100 contrasenyes cada segon. Tenint en compte 

només caràcters alfa numèrics, es a dir números del 0 al 9 i l'abecedari en minúscula. Observant-la taula 

podem concloure que en una contrasenya de més de 6 dígits deixa de ser interessant la idea de l'atac per 

força bruta. Materialment consumeix massa temps poder fer aquest tipus d'atac. Per altra banda es podria 

utilitzar més unitats que treballessin en paral·lel, però també acabaria resultant materialment i 

econòmicament inviable. Per exemple, caldrien 100 processadors treballant en paral·lel durant 3 hores per 

provar totes les combinacions possibles d'una contrasenya de 8 caràcters. El mateix que tardaria una sola 

unitat en provar totes les contrasenyes en el cas de 5 dígits. 
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Taula 1: Temps que tarda un sistema capaç d'escriure 7.100 contrasenyes cada segon en provar totes les combinacions possibles que 

hi han per cada nombre de caràcters 

Nº de caràcters de la contrasenya Temps que es requereix per provar totes les combinacions 

4 6 minuts 

5 2,5 hores 

6 3,6 dies 

7 128 dies 

8 12,6 anys 

9 128 anys 

10 453 anys 

11 16.329 anys 

12 587.844 anys 

13 21.162.406 anys 

 

Davant d'aquesta realitat els atacs han evolucionat cap a formes més sofisticades, buscant maneres de 

compensar aquesta impossibilitat física. Una d'aquestes alternatives són els canals d'atac lateral. La principal 

característica d'aquests atacs és que ataquen el suport on es processa el programari, és a dir al sistema físic, 

el "hardware". El motiu que s'ataqui aquesta part és que els sistemes electrònics estan regits per unes lleis 

físiques. D'entrada, aquest fet no és negatiu, que hi hagi unes lleis físiques que ens permetin descriure el 

funcionament del sistema fa que podem dissenyar els sistemes, en primera instància. Però, aquests mateixos 

paràmetres físics poden utilitzar-se en contra del sistema, especialment en contra dels sistemes de seguretat, 

com podria ser l'encriptació. 

 

Òbviament, és pràcticament impossible poder extreure tota la informació d'un sistema a través d'aquests 

paràmetres. Però sí que és possible, a través de diferents mesures d'un paràmetre físic i, utilitzant aquestes 

mesures, arribar a extreure certes informacions del sistema. Especialment, informacions sensibles com 

podria ser una clau d'encriptació. 

 

Aquesta filosofia d'atac es basa en el concepte de "dividir i vèncer". L'objectiu de l'atac no és obtenir tota la 

informació del sistema de cop o amb un sol atac. Sinó, anar obtenint petites parts i amb la unió d'aquestes 

obtenir una informació més gran. El nom respon a l'acció que es fa de forma literal. El que es fa en aquests 

atac és dividir en parts més petites, que pots atacar o obtenir, l’objectiu que s’ataca. Un cop obtingudes 

aquestes parts més petites s’uneixen per obtenir una informació que no s’hauria pogut obtenir d'entrada. 

Per exemple, en lloc d'atacar tota una contrasenya el que es pot fer és atacar només al primer caràcter o 

posicó, un cop s’ha obtingut es passa al segon, i així successivament, fins a arribar a l'última posició. D'entrada 

potser hauria estat impossible o molt difícil obtenir tota la contrasenya, però a l'anar caràcter per caràcter 

es torna molt més senzill, i per tant, molt més interessant. 

 

Per poder realitzar aquest tipus d’atacs cal trobar una característica del sistema que sigui mesurable i que 

estigui correlacionada amb una part de la clau d'encriptació utilitzada pel sistema. Utilitzant-la es pot obtenir 

una part de la clau. Aquesta part és independent de la resta, de manera que el procés es pot repetir amb una 

altra característica del sistema que estigui correlacionada amb una altra part de la clau. Si el procés es va 

repetint, finalment s'obtindrà la totalitat de la contrasenya. És possible que el procés sigui iteratiu, que la 

part que has descobert sigui necessària per a poder trobar la següent, o no, que siguin totalment 

independents entre elles. Sempre que es pugui, s'hauria d'utilitzar un que no ho sigui, ja que si hi hagués 
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algun error durant el procés, aquest perjudicaria a totes les parts de la clau que s'ha descobert després 

d'aquest. Tot i aquest fet, generalment, les relacions que es troben són iteratives. 

 

Un dels primers atacs de canal lateral que es van utilitzar, o que es van publicar en el món acadèmic, són els 

atacs per temps. La característica que s'analitza en aquests, tal com ja anuncia el seu nom, és el temps. Pot 

tenir diferents funcionaments, alguns exemples són: mesurar el temps que el sistema tarda a comparar una 

sèrie de valors, en aquest cas es tractaria de quan s'introdueix una contrasenya al sistema i aquest la compara 

amb els valors que té com a bons. Un altre cas seria el temps que tarda el sistema a fer una operació. Si se 

sap que el sistema té un temps d'execució diferent depenent de si el bit amb el qual fa les operacions és 0 o 

1. Mesurant els temps de les operacions es pot descobrir el bit que s'acaba de processar. 
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3.2 Història i Teoria 
 

Tal com s'explicava anteriorment, els atacs per temps són un tipus d'atac de canal lateral, els quals mesuren 

el temps que el sistema tarda a processar una informació i a través d'aquesta obtenen una certa informació. 

Un dels primers investigadors en aquest camp és Paul C. Kocher (Nova York, 1973), encara que la seva 

formació és en biologia, és un dels pioners en el camp dels atacs per canal lateral. Al 1996 va publicar un 

article anomenat "Timing Attacks on the Implementation of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and Other Sytems" [7]. 

En l’article explicava com era possible desencriptar missatges protegits amb aquests algoritmes mesurant el 

temps que tardava el sistema a fer les operacions. Com que coneixia les operacions que realitzava l’algoritme 

que s'atacava, perquè els algoritmes d’ecnirptació compleixen amb els principis de Kerchoff i les operacions 

que fan són públiques, Kocher va poder determinar que en el sistema on s'executaven, les opeacions duraven 

menys quan es processava un 0 que un 1. Basant-se en aquesta informacio podia saber quins bits es 

processaven en cada operació, i això obtenir les claus d’encriptació. Aquest fet provocava que els algoritmes 

fossin vulnerables als atacs per temps, ja que es podia desencriptar a través d'aquesta vulnerabilitat. 

 

En aquest article es demostrava que uns algoritmes que des del punt de vista criptogràfic eren segurs, i que 

seria extremadament complicat desxifrar un missatge protegit per un d'aquests mitjançant criptoanàlisis, es 

podien inutilitzar mesurant el temps que tardava el sistema a realitzar les operacions i comparant-lo amb el 

temps calculat que tardaria l'operació. En aquest mateix article es proposaven una sèrie de contramesures i 

s'explicaven quines eren les més òptimes per combatre aquest tipus d'atac. 

 

L'article és considerat com un dels primers sobre els atacs de canal lateral, i s'ha utilitzat en gran part de la 

recerca que s'ha fet posteriorment. Des de la publicació de l'article s'han anat descobrint noves 

vulnerabilitats en sistemes d'encriptació, processadors, aplicacions web, etc. Això fa que els atacs per temps, 

que a priori poden semblar simples i, conseqüentment, fàcils d'evitar continuïn sent una amenaça per a la 

seguretat dels sistemes digitals avui en dia. 

 

El funcionament dels atacs per temps, tal com ja s'ha explicat anteriorment, consisteix a mesurar el temps 

que tarda el sistema a realitzar una operació, com podria ser comparar uns valors, retornar una resposta, fer 

una multiplicació, etc. Generalment, en el procés de disseny aquestes característiques no es tenen compte, 

i quan es tenen és més per temes de rendiments que no pas per temes de seguretat. Això fa que a priori els 

sistemes digitals tinguin vulnerabilitats en aquest camp, si no s'ha destinat una part del disseny en resoldre-

les. 

 

En un dels casos més simples, i que serà en el que es basarà aquest projecte, és el de descobrir la contrasenya 

d'un sistema a través de mesurar el seu temps de resposta quan hi introdueixes una contrasenya que no té 

per què ser la correcta. Obtenir la contrasenya correcta és possible perquè el sistema, quan comprova si la 

contrasenya introduïda és correcte, compara el primer valor de la contrasenya introduïda amb el respectiu 

valor de la qual és considerada com a bona, i que el sistema té emmagatzemada prèviament. Si els valors 

coincideixen, el sistema compararà el segon valor i així fins a arribar al final. En el cas que arribi al final i tots 

els valors siguin correctes permetrà l'accés a l'usurari que ha introduït la contrasenya. Per contra, si en algun 

moment d'aquest procés detecta que el valor introduït i el que té emmagatzemat no coincideixen, aturarà el 

procés de comparació i informarà que la contrasenya introduïda és errònia. Aquest és un sistema molt bàsic 

de comparació de contrasenyes, però que en certes aplicacions senzilles s'aplica [4]. 
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Dos fets que es poden observar en el cas descrit anteriorment són: 

 

 El procés d'atac serà iteratiu, ja que primer s'obtindrà el primer caràcter de la contrasenya. I, un cop 

obtingut, s'utilitzarà aquest per poder repetir el mateix procediment en la segona posició de la 

contrasenya. 

 Menys en l'últim cas, que no té per què ser així, un augment del temps mesurat respecte a un altra 

mesura de la mateixa posicó significa que el caràcter introduït és part de la contrasenya. Per 

exemple, si a l'introduir un 0 el temps de resposta és 40 μs, mentre que a l'introduir un 3 és de 60 

μs, això vol dir que el caràcter correcte en aquella posició és el 3, ja que és el caràcter que provoca 

un augment en el temps de comparació. De fet, amb tots els caràcters que no siguin el 3 el temps 

de comparació hauria de ser molt similar al del 0, ja que, en principi, el sistema realitza les mateixes 

operacions. 

 

Basant-nos amb aquetes dues premisses es podrà desenvolupar un sistema que permetrà realtizar un atac 

per temps. 

 

La literatura ha demostrat que un atac per temps és molt més òptim que un atac per força bruta [4]. En el 

cas d’un atac per temps la llargària de la contrasenya influeix de forma lineal. El motiu rau en que els valors 

de la contrasenya es van descobrint un a un, i, per tant, són independents entre si. Això fa que si es fa la 

contrasenya més llarga s’ha d’atacar una nova posició, però no té cap efecte a la resta d’atacs. 

 

Per contra, en un atac per força bruta la longitud de la contrasenya afecta de forma exponencial. Això és 

degut a que en fer l'atac per força bruta, és a dir provant combinació a combinació, s'han d'endevinar tots 

els valors de la contrasenya a la vegada. Aquesta condició fa que les possibles combinacions augmentin 

exponencialment a mesura que la contrasenya es fa més llarga. Per exemple en una contrasenya de 2 

caràcters numèrics hi han 100 possibles contrasenyes, per contra quan es passa a 3 les combinacions 

augmenten fins a 1000.  

 

 Per tant, el principal avantatge que té un atac per temps en front d’un atac per força bruta és que allargar la 

contrasenya no el penalitza d’una forma tant important com passa en el cas de la força bruta. 

 

Un exemple il·lustratiu, per entendre millor la diferència entre aquests atacs seria el cas d'un pin numèric. En 

el cas que es tingui una contrasenya de 4 caràcters hi ha 10.000 possibles combinacions. Si s’ataca per força 

bruta s’hauran d’anar provant fins a obtenir la contrasenya correcte i en el pitjor dels casos es provaran 

10.000 contrasenyes (tots els números compresos entre 0 i 9.999). Si la contrasenya fos de 5 caràcters, el 

nombre de combinacions passa a ser 100.000 (tots els valors compresos entre 0 i 99.999) i, segurament, 

caldren molts més enviaments abans no es descobrís la contrasenya corecte.  

 

En canvi, en un atac per temps que ataca posició a posició la contrasenya, inicialment també té 10.000 

combinacions possibles. Però, com que s'ataca posició a posició, en atacar la primera posició hi ha 10 

possibles combinacions (els números entre el 0 i el 9). Un cop obtingut el caràcter de la primera posició es 

passa a la segona, i en aquesta, també, hi ha 10 possibles combinacions, i, així fins a arribar al final. Això fa 

que en el cas que la contrasenya sigui 9999, només s'hauran provat 40 contrasenyes diferents. Si afegim una 

cinquena posició, només es provaran com a màxim 10 contrasenyes més. 
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Finalment, aquest efecte és molt més pronunciat en un sistema alfanumèric amb caràcters especials, ja que 

en cada posició en lloc d'haver-hi 10 possibles caràcters n'hi ha 133, en aquest cas passar de 4 a 5 no és 

multiplicar per 10 les combinacions sinó per 133, cosa que fa que les combinacions augmentin encara més 

ràpid. 

 

L'atac descrit anteriorment el podem entendre com la suma de diversos processos que s'encadenen: l'atac a 

la primera posició, després l'atac a la següent, i així fins a arribar al final. En conseqüència, és lògic pensar en 

el temps total d'execució com la suma dels temps individuals de cada pas. Aquest fet traduït a llenguatge 

matemàtic quedaria de la següent manera: 

𝑇𝑎𝑡𝑎𝑐 = ∑
𝑖=1

𝑁

𝑇𝑖 

on Ti és el temps d’execució de cada procés i N el número de processos que s’executen. 

 

A més a més, cada procés el podem associar a una distribució normal [8]. Per tant, el temps d'execució de la 

comparació també seguirà una distribució normal on la mitjana serà la suma de les mitjanes i la variància la 

suma de les variàncies. Aquesta informació serà important a l'hora d'interpretar els resultats obtinguts i, 

especialment, a l'hora de programar l'atac perquè pugui diferenciar entre el que és introduït per la variabilitat 

tan del sistema com de l’instrument de mesura i el que és un cicle màquina. 

 

Davant d'aquest tipus d'atacs els investigadors i els programadors no s'han quedat de braços plegats, ans el 

contrari, han buscat diferents estratègies i mecanismes per fer front als atacs per temps. En l'article de Paul 

C. Kocher [7], aquest proposa diferents solucions al problema i, després de comparar-les, exposa la que 

considera com a més òptima. Tot i que les solucions que proposa són per fer front als atacs per temps en 

sistemes de xifratge, algunes de les contramesures són aplicables al cas que es desenvoluparà en aquest 

treball o poden servir com a base per a altres solucions. 

 

La primera proposta que fa és utilitzar un període de temps constant, és a dir, agafar l'opció que requereix 

més temps i fer que el sistema sempre respongui amb aquest temps. En el cas descrit anteriorment seria que 

el sistema tardés sempre a informar de si la contrasenya és correcte o no com si hagués comparat tots els 

elements de la contrasenya. El mateix autor exposa que no és una bona solució perquè comporta una 

contrapartida poc interessant: el rendiment del sistema es redueix, ja que el temps de resposta sempre seria 

el més llarg, cosa que alentiria la resposta en els casos que la contrasenya no sigui correcta. A més a més, hi 

ha una dificultat afegida per implementar aquesta solució que és que el mateix sistema fa 

microoptimitzacions de la CPU, en els "caches" de la RAM, etc. I aquest no són previsibles, per tant és molt 

complicat poder obtenir una resposta de temps constant. Finalment, encara es podrien utilitzar altres 

mètodes d'atac com el consum d'energia del sistema o a través de l'ús de la CPU. 

 

Una altra solució és fer les mesures de temps tan imprecises que no es puguin utilitzar per realitzar l'atac per 

temps. Una manera d'aconseguir-ho és a través d'introduir retards aleatoris al temps de processat. Aquesta 

contramesura també pot ser anul·lada a través de fer mesures i fer-ne un estudi estadístic. Tot i que pot ser 

anul·lada si el nombre de mesures que es requereixen és molt gran pot desincentivar a utilitzar aquest atac. 

Per tant, també compliria amb el seu objectiu, tot i que com en el cas anterior, encara es podrien fer servir 

altres tipus d'atacs per canal lateral 

 

Finalment, la solució que proposa Kocher, en els casos de processos de xifratge que descriu, és la d'utilitzar 

signatures cegadores. El seu objectiu és el d'impedir que l'atacant pugui saber els valors dels elements que 
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formen la clau privada. El funcionament d'aquestes signatures és el següent: el missatge que s'envia es 

multiplica per un factor i quan arriba el missatge és multiplicat per la inversa d'aquest factor, de manera que 

no hi ha cap efecte de la multiplicació sobre el missatge, la contrasenya es manté "intacta". Això fa que el 

missatge que es pugui interceptar no quadri amb el temps que es preveu, ergo l'atac deixa de ser possible. 

També puntualitza, que els factors pels quals es multiplica el missatge han d'anar variant, ja que si no un atac 

per temps encara seria possible si es descobrissin aquests valors. En aquest cas, la solució que planteja és de 

difícil aplicació amb el sistema que treballarem. 
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3.3 Objectius de l’atac 
 

L'objectiu d'aquest projecte és el de desenvolupar una sèrie d'eines amb les quals es pugui dur a terme un 

atac per temps en un sistema de seguretat. El sistema de seguretat serà descrit més endavant, en l'apartat 

4.1, on s'explicarà el sistema físic on s'implementarà i el codi utilitzat. Tot i això, per a poder desenvolupar 

aquest apartat és necessari conèixer el funcionament bàsic del sistema de seguretat en el seu estat inicial. 

Aquest es descriu a grans trets a continuació: 

 

 El sistema demanarà una contrasenya, que pot ser alfanumèrica o numèrica 

 Un cop s'hagin introduït tots els caràcters de la contrasenya els compararà amb la combinació 

correcta 

 Un cop hagi fet la comprovació informarà de si la contrasenya és correcta o no 

 

Una condició que cal que compleixi és que durant el procés de comparació s'encendrà un LED, i en el moment 

que la comparació acabi aquest s'apagarà. El motiu principal de la seva existència és facilitar el procés de 

mesura dels temps que dura la comparació. Un cop s'apliquin contramesures podria deixar de ser necessari 

en el cas que el sistema aconsegueixi anul·lar l'atac per temps a través de la comparació dels caràcters. 

 

En el cas bàsic la mesura de temps que es realitzarà serà el temps que el LED, connectat al sistema de 

seguretat, estarà encès durant la comparació. En les primeres proves experimentals realitzades al laboratori 

s'ha vist que aquesta possibilitat és factible, ja que el temps que tarda el sistema a comparar la contrasenya 

difereix en uns quants μs de quan compara una contrasenya completament errònia de quan és correcta 

totalment o parcialment. Aquests resultats es poden veure en l’Annex 1. Per tant, d'aquests primers 

experiments extraiem les següents conclusions: 

 

 És possible realitzar un atac per temps en el sistema bàsic 

 El material del laboratori és suficient per realitzar aquest atac amb èxit 

 

El primer atac que es realitzarà consistirà a enviar una contrasenya al sistema i mesurar-ne la resposta. A 

continuació, se n’envairà una altra, però amb el primer dígit canviat, i es tornarà a mesurar el temps que el 

LED està actiu. Com que els caràcters enviats en la primera posició de la contrasenya són diferents, els temps 

de comparació poden no ser iguals. Si un dels dos és major que l'altre, pels motius descrits anteriorment, 

implicarà que el dígit que hagi generat aquesta variació en el temps és el correcte. Per contra si el temps de 

comparació de les dues contrasenyes és el mateix, implica que cap dels dos caràcters és el correcte. I que, 

per tant, caldrà anar provant caràcters nous fins a obtenir-ne un que generi un augment en el temps.  

 

Un cop s'ha descobert quin és el caràcter que genera un augment en el temps aquest quedarà fix en les 

contrasenyes que s'enviaran a partir d'aquell moment. I es procedirà a repetir el procés en la següent posició 

de la contrasenya. 

 

Aquest procediment s'acabarà quan s'arribi a l'última posició de la contrasenya i s'obtingui l'últim caràcter. 

Cal mencionar que en el cas de l'última posició no té per què generar un augment de temps, sinó que també 

pot derivar en una reducció del temps. Aquest fet va lligat amb la programació del sistema de seguretat. Per 

tant, en cas que aquesta sigui la realitat del sistema s'ha de tenir en compte a l’hora de realitzar l’atac. 
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4 Sistema de Seguretat i Set-Up Experimental 
 

En aquest capítol es desenvoluparà el funcionament del sistema de seguretat, quines funcions realitzarà, els 

seus components, la programació, etc. Primerament es descriuran tots els elements físics que el 

conformaran. Posteriorment, es descriurà el codi utilitzat. Finalment, es descriuran els diversos instruments 

i programes que s'utilitzaran al laboratori per a realitzar l'atac. 

 

L'objectiu és poder descriure amb detall el conjunt que forma el sistema de seguretat, i així poder 

comprendre el seu funcionament. Aquesta comprensió serà molt important a l'hora de realitzar l'atac, ja que 

només amb una bona comprensió del funcionament intern del sistema que s'està atacant es podran obtenir 

els resultats desitjats. 

 

Abans d'entrar amb més detall en els components i el funcionament del sistema és important fer una primera 

explicació de com funcionarà aquest i, així, tenir una idea global de les funcions que desenvoluparan tots els 

elements que el formaran i interactuaran amb ell. 

 

El sistema de seguretat estarà format per un microcontrolador, el qual serà triat seguint un procés que 

s'exposarà en el desenvolupament del capítol, connectat a una pantalla LCD i un LED. La pantalla servirà per 

fer les comunicacions entre el sistema i l'exterior, bàsicament servirà per mostrar missatges. I el LED servirà 

per marcar quan comença i acaba la comparació, ja que estarà encès durant tot el procés. 

 

El funcionament serà el següent: Primerament el sistema mostrarà per pantalla una sèrie d'informacions a 

través de les quals informarà que s'ha d'introduir una contrasenya i la seva llargada. A continuació l'usuari 

haurà d'introduir una contrasenya que compleixi amb la llargada i el tipus de caràcter utilitzats. Un cop 

introduïda el sistema compararà aquesta contrasenya amb la correcta que tindrà guardada en la memòria 

del programa. La comparació es farà caràcter a caràcter, és a dir, començarà pel primer. Si aquest és correcte 

passarà al següent i així fins a arribar al final que serà quan el sistema informarà que la contrasenya és 

correcta. Si en algun dels casos el caràcter no és correcte, la comparació s'aturarà i el sistema informarà que 

la contrasenya introduïda no és correcte. Cal recordar que durant tota la comparació el sistema mantindrà 

el LED encès. Finalment es tornarà a demanar una contrasenya, ja que així no caldrà reinicialitzar el programa 

cada cop que la contrasenya sigui correcte. 

 

Per altra banda cal explicar el muntatge experimental que es farà. Primerament és connectarà el 

microcontrolador a un ordinador, d'aquesta manera s'enviaran els caràcters de la contrasenya a la placa. A 

l'ordinador es farà servir un programa que farà l'atac per temps de forma automàtica, així s'aconsegueixen 

dos objectius. El primer és que es podrà aconseguir el mínim temps possible en l'atac, ja que es podrà ajustar 

el programa perquè realitzi els atacs amb el mínim temps possible. I, per altra banda, es compleix un dels 

requisits que era que l'atac seria el màxim d'automatitzat possible. 

 

L'ordinador estarà connectat a un oscil·loscopi. A través d'aquesta connexió s'enviaran instruccions a 

l'instrument, de manera que es podrà configurar per a realitzar l'atac, i a més a més, s'enviaran les mesures 

fetes a l'ordinador. D'aquesta manera no caldrà manipular l'oscil·loscopi durant l'atac, ja que estarà controlat 

per l'ordinador i, tampoc, caldrà introduir els resultats de l'oscil·loscopi, ja que aquests seran enviats 

directament a l'ordinador. 
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Finalment, l'oscil·loscopi monitoritzarà el pin digital de sortida del microcontrolador que és responsable 

d’encedre i apagar el LED. Així es podran mesurar els temps que dura la comparació. S'utilitzaran les funcions 

de l'oscil·loscopi per a poder obtenir aquestes mesures. 

 

Un cop vist el muntatge i el seu funcionament a continuació es detallarà el funcionament d'aquest i els 

elements que el formaran. 

 

 

4.1 Microcontroladors 
 

Un microcontrolador és un sistema digital format per una unitat central (CPU), memòria de lectura (ROM), 

memòria d'accés aleatori (RAM) i perifèrics d'entrada i sortida en un sol circuit integrat. Una de les principals 

característiques d'aquests dispositius és que són programables. Això implica que modificant el programa que 

executaran modifiquen el seu "comportament", és a dir, poden canviar de funcions si es canvia el codi que 

executarà. Aquesta característica els aporta una versatilitat molt àmplia, ja que amb un mateix dispositiu és 

pot modificar el programa sense haver de substituir el dispositiu. Per aquest motiu és corrent trobar-ne en 

maquinària industrial per realitzar el control de motors elèctrics, monitoratge d'algun paràmetre, etc... A més 

a més, amb la nova indústria 4.0 aquest tipus de dispositiu estan guanyant molta popularitat, ja que són 

ideals per al desenvolupament dels sistemes encastats, gràcies a les seves dimensions, versatilitat, capacitats 

i la relació prestacions-cost que tenen. 

 

Abans d'entrar amb més detall en el funcionament d'aquests elements descriurem cada un dels elements 

principals que els formen. Aquests elements són els següents: 

 

Unitat Central de Processament (CPU): també conegut com a processador o microprocessador. Aquest 

dispositiu interpreta les instruccions del programa que es troben en les memòries del sistema, controla la 

resta de components, fa operacions aritmètiques i lògiques i conté una sèrie de registres. En resum, el 

podríem classificar com el cervell del microcontrolador. Es tracta d’una màquina seqüencial, això fa que 

necessiti un rellotge intern per funcionar, la freqüència del qual serà una de les seves característiques 

principals, ja que la velocitat del rellotge definirà el nombre d’operacions que el dispositiu fa cada segon. En 

la figura 1 es pot observar un esquema dels elements que conformen una CPU i com es relacionen entre si. 

 

 

Memòria de lectura (ROM): en anglès “read only memory”. Es tracta d’una memòria no volàtil, és a dir, que 

les dades que hi han emmagatzemades no s’esborren quan es desconnecta la font d’alimentació del sistema. 

A més a més, la informació que es troba en la ROM no és modificable durant l’ús normal del 

Figura 1: Esquema de les connexions internes i dels elements que formen una CPU 
[9] 
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microcontrolador. Això fa que en aquesta memòria s’hi guardi informació que s’utilitza pel funcionament del 

sistema, però que a priori no s’ha de modificar, com podria ser el programa que s’ha d’executar. 

 

Memòria d'accés aleatori (RAM): en anglès "random acces memory". Es tracta d'una memòria volàtil, és a 

dir, un cop es desconnecta el sistema la informació guardada en aquesta desapareix. La principal 

característica és que permet que la CPU hi accedeixi i modifiqui la informació emmagatzemada en qualsevol 

element de memòria i en qualsevol moment. A diferència de la ROM, en la RAM la CPU hi pot llegir i escriure 

la informació que s'hi guarda. Això fa que la CPU utilitzi aquesta memòria per guardar-hi informacions que 

haurà d'utilitzar durant l'execució del programa. 

 

Perifèrics o Entrada/Sortida (I/O): són els elements encarregats de fer la comunicació del sistema amb el 

món exterior. Poden ser pantalles, teclats, etc. La seva funció és enviar informació al processador (teclat, 

sensor....) o rebre informació d'aquest i actuar en funció d'aquesta informació (pantalla, actuador 

electromecànic...). Generalment els microcontroladors porten incorporats perifèrics senzills, tant de caràcter 

digital com analògic. El nombre de perifèrics que pot tenir un microcontrolador depèn del nombre de ports 

que tingui i de les seves característiques i de les característiques de la CPU. 

 

Busos: són els canals de comunicació entre elements. En ells flueix la informació entre els elements del 

microcontrolador en forma de corrent elèctrica contínua. Això fa que els missatges que s'enviïn siguin del 

tipus binari (1 i 0), que es tradueix com tensió o no tensió en el conductor. Es troba tant en l'estructura 

general del microcontrolador com a dins de la CPU, tal com es pot veure en la figura 1. 

 

Un cop s’han descrit els elements principals que formen un microcontrolador cal veure com es relacionen 

entre si, és a dir com estan connectats. L’arquitectura principal que s’utilitza en microcontrolador és la 

Harvard, tot i que també n’existeixen d’alternatives com són la de Von Neuman i la Harvard modificada (que 

és tal com anuncia el seu nom una modificació de la Harvard). A la figura 2 es pot observar un esquema de 

l’arquitectura Harvard. 

 

 

En ella podem veure que hi ha quatre requadres que estan interconnectats entre ells. Cada un representa 

una part del microncontrolador (CPU, Memòria de Dades, Memòria de Programa i Perifèrics) i les connexions 

estan fetes a través de busos. Una característica que crida l’atenció és que la memòria està dividida en dues, 

la memòria de dades i la memòria de programa. La memòria de dades correspon a la memòria “RAM” ja que 

s’hi emmagatzemaran dades per a l’ús del programa, mentre que la memòria de programa correspon a la 

memòria “ROM”, ja que és la memòria on es troben les instruccions que ha d’executar la CPU. Aquest és un 

detall important que es detallarà a continuació en comparar aquesta arquitectrua amb les altres. 

 

CPU 
Memòria 

de 
Dades 

Memòria 
de 

Programa 
Perifèrics 

Figura 2: Arquitectura Harvard 
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A diferència de l’arquitectura Harvard, la Von Neuman no diferencia entre la memòria de dades i la de 

programa. Aquesta característica té una sèrie d’avantatges, com és la reducció del seu cost perquè són més 

simples. Però, com a contrapartida apareix un coll d’ampolla en l’accés a la memòria perquè com que el bus 

és compartit no és possible accedir a la següent instrucció del programa mentre s’està enviant una dada, ja 

que aquest es troba ocupat amb la dada que s’està escrivint. Això fa que la CPU hagi d’esperar que s’acabi 

l’escriptura per poder accedir a la següent instrucció. Aquest coll d’ampolla deriva en una reducció del 

rendiment del sistema, ja que això provoca que la CPU hagi d’esperar a l’arribada de la instrucció. Per contra 

amb l’arquitectura Harvard aquest problema no existeix perquè el bus no és compartit. 

 

Finalment, l’arquitectura Harvard II o modificada és una versió de l’arquitectura descrita anteriorment. La 

principal característica és que permet accedir a les instruccions del programa com si fossin dades. Això 

s’aconsegueix a través de tenir dos busos diferenciats que connecten la memòria de programa i de dades a 

la CPU. 

 

 

4.1.1 Alternatives: 

 

Un cop s’han vist els principals elements d’un microcontrolador i quines són les seves funcions és moment 

de comparar entre diverses alternatives i escollir la que millor s’ajusti als requeriments d’aquest treball. 

Fent recerca s’han trobat diverses plaques de desenvolupament que incorporen un microcontrolador que 

podrien ser utilitzades per a desenvolupar el treball. A continuació es compararan les 3 alternatives que s’han 

considerat com a més òptimes i que són les següents: 

 

 Arduino Uno Rev.3 d’Arduino 

 PIC18F25Q43 Curiosity Nano de Microchip 

 MSAP430 LauchPad ™ de Texas Instrument 

 

En els tres casos es tracta de plaques de desenvolupament amb unes prestacions similars i que tenen dues 

característiques fonamentals: baix cost i facilitat de programació. 

 

La comparació que es durà a terme serà a través de factors ponderats, de manera que el funcionament per 

escollir la millor opció serà el següent: 

 

 1- S’indicaran les diferents característiques que es compararan 

 2- Es buscaran els valors per a cada microcontrolador 

 3- S’assignarà un valor de l’1 al 3 per a cada característica de cada microcontrolador, sent  

  3 el més alt i 1 el més baix. 

 4- S’assignarà una ponderació a cada característica 

 5- Es farà el producte de cada característica i la seva ponderació 

 6- Es sumaran tots els valors obtinguts de cada microcontrolador 

 7- S’escollirà el que tingui una puntuació més elevada 

 

En la següent taula (taula 2) es poden observar les característiques que es comparen entre les tres possibles 

tries i les característiques de cada una de les plaques. 
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Taula 2: Característiques principals de les diverses opcions que es comparen 

 Arduino UNO [10] PIC18F25Q43 Curiosity 

Nano [11-12] 

MSP430 LaunchPad ™ 

[13-14] 

Memòria FLASH 32kB FLASH 32kB FLASH 16kB 

RAM 2 kB 2 kB 0,512 kB 

Velocitat de rellotge 16MHz 64MHz 16MHz 

Preu 20 € 12,70 € 8,49€ (9,99 $)  

Connectivitat 14 pins digitals 

6 entrades analògiques 

USB 

25 pins 

USB 

16 pins 

USB 

Programa de 

desenvolupament de 

software 

Arduino IDE MPLAB X IDE No té un programa propi, 

però ofereix una 

alternativa en línia  

Guies i fòrums online Sí Sí Sí 

Llibreries Sí Sí Sí 

 

Les tres primeres característiques que es compraren (Memòria, RAM i Velocitat de rellotge) són 

característiques dels microprocessadors que inorporen cada una de les plaques. En aquest cas no hi ha uns 

requeriments específics, però sí que es valorarà que siguin tan alts com sigui possible, ja que com més alts 

siguin aquests valors millors prestacions tindrà el microcontrolador. Per aquest motiu a cada una d’aquestes 

característiques se'ls hi associarà una ponderació d’ 1. 

 

El següent element que es compararà és el preu. En aquest cas sí que és rellevant, ja que una de les premisses 

a l’hora de buscar les plaques ha estat que el seu preu fos competitiu. Per a aquest motiu el factor associat a 

aquesta característica és 4.  

 

La connectivitat és el següent element en la llista de característiques a comparar. En aquest cas ens interessa 

que el sistema tingui el màxim de connexions possibles i que permeti la connexió del màxim d’elements 

possibles. Això serà un avantatge a l’hora de poder aplicar millores, com podria ser una pantalla o un teclat. 

Tot i això, no és un factor tan important com el preu i per això el seu valor serà de 2. 

 

El fet que les plataformes disposin del seu propi programa de desenvolupament és un factor a destacar, ja 

que facilita la feina a l’hora de programar el microcontrolador. Per aquest motiu, la ponderació tindrà el 

màxim valor possible, en aquest cas 5. 

 

Els dos últims factors que també es tenen en compte són que hi hagi disponibles guies i fòrums en línia i 

llibreries. En el primer cas és interessant que existeixin per poder buscar dubtes o problemes i veure com 

altres persones han resolt alguna problemàtica que pugui aparèixer durant el desenvolupament del codi, de 

manera que pot ser una ajuda important a l’hora de desenvolupar el projecte. El segon punt, que hi hagin 

llibreries, és més important. El motiu és que permet utilitzar funcions que d’altra forma haurien estat molt 

més complicades de programar. Per aquests motius a les guies i els fòrums se'ls hi ha atorgat un factor de 3 

i, en canvi, a les llibreries de 5, ja que poden ser un element clau a l’hora de realitzar el projecte. 
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A la següent taula (taula 3) es poden observar aquestes ponderacions que s’acaben de descriure i la puntuació 

que s’ha associat a cada una de les plaques, segons els criteris descrits anteriorment. En l’última fila es pot 

observar la suma per a cada opció dels productes de la ponderació per la puntuació. 

 
Taula 3: Factors i puntuacions dels diferents elements que es comparen. En l'última fila es poden observar els resultats finals 

 Factor ARDUINO UNO PIC18F25Q43 

Curiosity Nano 

MSP430 

LaunchPad ™ 

Memòria 1 2 2 1 

RAM 1 2 2 1 

Velocitat de rellotge 1 1 2 1 

Preu 4 1 2 3 

Connectivitat 2 2 3 1 

Programa de desenvolupament 

de software 

5 3 3 1 

Guies i fòrums online 3 3 2 1 

Llibreries 5 3 2 2 

Total  52 51 35 

 

De la taula obtenim que la placa de desenvolupament amb una nota més elevada, i que, per tant és el que 

s’utilitzarà en aquest treball és l’Arduino Uno. A continuació es parlarà de les seves característiques i la seva 

història. 

 

 

4.1.2 Arduino Uno: 

 

Arduino, tal com es defineixen en la seva web, és una plataforma electrònica de codi obert basada en 

"hardware" i "software" fàcils d'utilitzar [15]. En aquest sentit, el programari que han desenvolupat (Arduino 

IDE) està basat en el llenguatge de programació de la plataforma de codi obert "Wiring". 

 

El projecte va néixer al "Interaction Design Institute Ivrea" (IDII), situat a la localitat d'Ivrea, Itàlia. La idea era 

desenvolupar un microcontrolador que fos econòmic i fàcil de programar, de manera que facilités el 

desenvolupament de projectes tant en l'àmbit professional com d'aficionat o educatiu. 

 

 

El 2003 Hernando Barragán va desenvolupar la plataforma "Wiring" com a projecte final de màster sota la 

direcció de Massimo Banzi i Casey Reas. L'objectiu era crear eines simples i de baix cost que permetessin 

Figura 3: Logotip de l’empresa ARDUINO [16] 
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desenvolupar projectes a persones que no eren enginyeres. El resultat final consistia en un circuit imprès 

amb un microcontrolador ATmega168 i un entorn integrat de desenvolupament (IDE) basat en el projecte 

"Processeing" (una plataforma desenvolupada, per Casey Reas i en Fry). El 2005, Massimo Banzi, David Mellis 

i David Cuartielles van ampliar l'abast de la plataforma "Wiring" afegint el suport per al microcontrolador 

ATmega8, que era més econòmic. Aquest nou projecte es va anomenar Arduino. 

 

S'estima que a mitjans del 2017 hi havia 700.000 unitats en mans de consumidors en tot el planeta [17]. 

També s'ha creat tot una comunitat en línia de desenvolupadors de projectes amb aquestes plaques on 

comparteixen experiències, idees, dutbes i solcuions, amb casos tan curiosos com una màquina que talla 

fusta per a la llar de foc [18] o un taula amb LEDs que interactua amb el que hi hagi sobre seu [19] 

 

Actualment es comercialitzen diversos tipus de plaques, on varia la complexitat i les funcions que poden 

desenvolupar, i lots amb diversos components per a desenvolupar projectes i/o aprendre programació. 

Finalment, també tenen disponible per a la descàrrega el software per a programar els dispositius. 

 

En el cas de la placa Arduino UNO el microcontrolador que porta associat és el ATmega328P. Les seves 

característiques principals s'enumeren a continuació (taula 4) i el diagrama de blocs de l'arquitectura es pot 

observar en la figura que la segueix (figura 4). En la taula 4 es mencionen dos tipus de memòria (SRAM i 

EEPROM) i d'un tipus de sortida (PWM) dels quals no s'havia parlat anteriorment. A continuació es farà una 

breu explicació sobre les seves funcions i les característiques principals d'aquests elements. 

 
Taula 4: Característiques principals del microcontrolador ATmega328P [20] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Velocitat del rellotge 16 MHz 

Registres generals de treball 32 registres de 8 bits 

Memòria de programa flash autoprogramable 32 KB 

Ports entrada/sortida digitals 14 

Ports entrada analògics 6 

Ports entrada/sortida PWM 6 

SRAM (Memòria RAM) 2 kB 

EEPROM (Memòria ROM) 1 kB 

Arquitectura Harvard 

Figura 4: Diagrama de blocs de l'arquitectura del microcontrolador ATmega328P [20] 
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Memòria SRAM (Static Random Acces Memory): es tracta d’un tipus de memòria RAM. La principal 

característica és que es tracta d’una memòria volàtil i, es diferencia de l’altre tipus de memòria RAM, la DRAM 

(Dynamic Random Acces Memory), en que no cal refrescar-les, ja que el seu circuit manté els bits. 

Generalment, el circuit està format per 6 transistors mosfet, connectats tal com es pot observar en la figura 

5. Analitzant les connexions es veu que els transistors M2 i M1 formen un inversor (porta NOT) i els M3 i M4 

també. A més a més, podem observar que la sortida de cada un dels inversors està connectada a l’entrada 

de l’altre inversor, formant un flip-flop. De manera, que els transistors M5 i M6 són elements de control, ja 

que tenen la capacitat de connectar o desconnectar la memòria del bus (BL i BL negada) i estan controlats 

per la línia WL. 

El principal desavantatge d’aquest tipus de memòria és el fet d’utilitzar 6 transistors, això fa que el seu preu 

sigui més elevat i que la densitat de cel·les sigui més baixa si es compara amb les memòries DRAM. Per contra, 

tal com ja s’ha mencionat anteriorment, no cal refrescar-les, ja que el valor es manté dins del flip-flop i, 

mentre aquest estigui alimentat, el valor no canviarà o s’esborrarà. 

 

 

Memòria EEPROM (“Electrically eraseble programable read-only memory”): es tracta d’un tipus de 

memòria ROM. La principal característica és que es tracta d’una memòria no. Internament està formada per 

conjunts de transistors de porta flotant. Aquest tipus de transistors són MOSFETs als quals s’ha aïllat 

l’entrada. Això provoca que l’entrada només estigui connectada de forma capacitiva amb els altres elements 

del transistor, fent que la càrrega que contingui es mantingui durant llargs períodes de temps. Per tant, el 

transistor conduirà o no en funció de la càrrega que hi hagi en l’entrada És a dir, si l'entrada està carregada 

positivament, el transistor conduirà, mentre que si no ho està, no conduirà. L'entrada d'aquest tipus de 

transistors és el que es coneix com un node flotant. 

 

Sortida PWM (“Pulse-Width Modulation”): en català modulació per amplada de polsos, és una tècnica que 

permet substituir un senyal continu en una sèrie de polsos de diferent amplada. El funcionament és el 

següent. Primer es divideix el senyal en una sèrie de períodes, tal com es pot veure a la figura 6, on la línia 

vermella seria el senyal que es vol enviar i la verda marca el període que utilitzarem. Un cop tenim el senyal 

i els períodes el que es fa és buscar el valor mitjà del senyal durant el període, és a dir, l’àrea sota la corba. 

En el cas de la figura 6, seria l’àrea sota la línia vermella. Posteriorment, es busca un temps que permeti 

enviar el mateix valor mitjà però en un sol pols, que tindrà un valor superior al que s’està enviant (línia blava 

en la figura 6). D’aquesta manera amb una sortida binària, és a dir, que només té dos estats 0 i 1, es pot 

enviar qualsevol valor comprès entre aquests dos valors. 

Figura 5: Diagrama de les connexions d’una cel·la de memòria SRAM [21] 
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La placa Arduino Uno disposa de 31 ports. Aquests tenen diverses funcions, tal com s’ha mencionat 

anteriorment al parlar de les principals característiques de la placa. Aquests ports es divideixen en diversos 

tipus: analògic, digital, d’alimentació… Aquests es poden veure a la figura 7. És important saber de quin tipus 

és cada port, ja que més endavant, quan es realitzin les connexions de la placa a un altre element, com podria 

ser un LED o una pantalla LCD, caldrà definir en el programa els ports pels quals s’envia la informació. 

 

En la primera configuració del sistema els ports que s’utilitzaran són els que es mostren en la taula 5. Més 

endavant quan es mostri el codi utilitzat en la placa aquests ports apareixeran en les configuracions dels 

elements connectats al sistema. 

 

 

 

 

T 

Figura 7: Diagrama dels ports de la palca Arduino UNO Rev. 3 [22] 

 

Figura 6: Representació de la tècnica PMW 
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Taula 5: Ports de la placa Arduino que s'utilitzaran per a connectar dispositius 
Element Ports utilitzats ( Port del microcontrolador) Port Digital 

Pantalla LCD PD2 D2 

 PD3 ~D3 

 PD4 D4 

 PD5 ~D5 

 PB3 ~D11 

 PB4 D12 

 GND  

 +5V  
LED PD6 ~D6 

 GND  

 

 

4.1.3 Pantalla LCD: 
 

S’utilitzarà una pantalla LCD de 32 caràcters dividits en dues files per a mostrar missatges. Aquests missatges, 

entre d’altres, seran: el nombre de caràcters de la contrasenya, si aquesta és correcte o no, etc. La pantalla 

utilitzada en aquest cas és la QAPASS 1602 A. Disposa de 16 connexions a través de les quals s’alimentarà la 

pantalla, s’enviarà la informació que es vol mostrar a la pantalla i es controlarà el contrast. Les connexions 

entre la placa Arduino i la pantalla es poden veure a la figura 8. Cal destacar que l’ús del potenciòmetre és 

per regular el contrast dels caràcters que es mostren per la pantalla.  

 

Respecte al software que es farà servir per controlar la pantalla s’ha optat per la llibreria “Liquid Cristal” una 

llibreria de codi lliure i molt popular entre la comunitat Arduino desenvolupada per Hans-Cristoph Steiner. 

La llibreria va ser desenvolupada per controlar pantalles LCD basades en el controlador Hitachi HD44780, un 

dels microcontroladors més utilitzats en les pantalles LCD que hi ha en el mercat actualment. A més a més, 

la llibreria també funciona amb altres microcontroladors de pantalles compatibles. Finalment, la llibreria pot 

treballar amb una configuració de 4 o 8 bits. En el nostre cas s’ha optat per una configuració de 4 bits, ja que 

així quedaven el màxim de ports lliures per a la connexió d’altres elements. 

 

Figura 8: (Dreta) Diagrama de les connexions del sistema de seguretat. Cal mencionar que els noms que es veuen en els ports de la 
pantalla de la figura no són els mateixos que en la placa que s’ha utilitzat, però el conexionat és el mateix. (Esquerra) Muntatge real 
del sistema de seguretat 
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Un dels principals avantatges d’aquesta llibreria, i un dels principals motius pels quals s’ha escollit, és que 

permet configurar i controlar la pantalla a través d’unes poques instruccions, de manera que ofereix una fàcil 

configuració i ús, a la vegada que cobreix totes les funcions que requereix el sistema. 

 

 

4.1.4 LED: 

 

Un dels requisits que cal complir és que durant la comparació entre la contrasenya introduïda i la que el 

sistema té introduïda hi ha d’haver un LED encès. Per a complir aquest requisit el sistema disposa d’un LED 

connectat al port 6 i al terra de la placa (port GND o “ground” tal com es pot veure en la figura 8. Que s’hagi 

conectat a aquest port no és casualitat, el motiu és que en el programa que executarà la placa aquest port 

està configurat perquè cada cop que es faci una comparació s’envïi una senyal mentre aquesta dura. 

 

Entre el port i el LED hi ha una resistència per evitar que la intensitat que passi per l’element sigui molt alta i 

el pugui danyar. Com que amb l’oscil·loscopi el que es mesurarà serà diferència de voltatge entre el port 6 i 

el terra, que el corrent que hi passi sigui petit, no hauria d’afectar la mesura. 

 

 

4.1.5 Funcionament del sistema de seguretat 

 

Un cop descrites les característiques del “hardware” que s’utilitzarà, el següent pas és mostrar el codi que es 

farà servir. Anteriorment, s’ha parlat del funcionament d’aquest i quines funcions realitzarà, tot i això a 

continuació s’enumeren les diverses tasques que realitzarà el programa: 

 

 Demanarà una contrasenya i l’emmagatzemarà 

 Compararà la contrasenya introduïda amb la que es considera correcta i que estava prèviament 

emmagatzemada en el programa 

 La comparació es farà començant pel primer caràcter introduït i anirà avançant fins a arribar a l’últim. 

En el cas que un dels caràcters no sigui correcte s’acabarà la comparació 

 El LED estarà encès al llarg de tota la comparació 

 Un cop acabada la comparació s’informarà per pantalla de si era correcta o no 

 

El codi desenvolupat complia amb totes aquestes funcions. A més a més, al disposar d'una pantalla LCD es va 

aprofitar per introduir algunes funcions extres: mostrar quants caràcters han estat introduïts i si aquests eren 

correctes, és a dir, comprovar que el valor del caràcter introduït en aquella posició estigués comprès entre el 

0 i el 9. 

 

 El codi es va desenvolupar a través del programa Arduino IDE 1.8.13, un programa desenvolupat per la 

mateixa plataforma que ha desenvolupat el sistema que s'utilitza com a maquinari. El fet d'utilitzar aquest 

programari respon a diversos motius que s'explicaran a continuació: 

 

 El primer és la compatibilitat. En utilitzar el programari desenvolupat pel mateix creador de la placa 

ha d'evitar que hi hagi incompatibilitats, ja que el programari està pensat per a programar aquests 

dispositius.  
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 Per altra banda, el programari disposa de certes llibreries descarregades i el procés d'instal·lació de 

noves és molt senzill, fet important, ja que són un element molt útil a l'hora de fer servir elements 

com una pantalla LCD.  

 Finalment, que es tracta d’un programa gratuït, de codi obert i és compatible amb els principals 

sistemes operatius (Windows, iOS i Linux). 

 

El codi que s’utilitza per a programar el dispositiu està basat en el llenguatge de programació Wiring. A més 

a més, té un tret característic en l’arquitectura dels programes i és que aquests estan separats en dos. Una 

primera part que només s’executa un cop, a l’inici del programa, i una segona part que s’executa en bucle. 

En la figura 9 es pot observar aquesta estructura. 

 

 
Aquesta estructura ens permet tenir una primera part en la qual s'inicialitzaran els elements del sistema, 
com podria ser la pantalla LCD, comprovar el funcionament d'elements com el LED que s'encendrà durant 
la comprovació, etc. I en la segona part, que s'anirà repetint de forma infinita o fins que es desconnecti el 
microcontrolador, hi haurà la part del programa que és responsable de demanar la contrasenya, capturar-
la, comparar-la amb la que hi ha predefinida en el sistema i finalment informar de si és correcte o no. El fet 
que aquesta part del programa es vagi repetint ens estalvia haver d'estar apagant i encenent el sistema 
continuament, cosa que facilita el procediment d'atac. 
 

Abans de comentar el codi, és interessant mostrar un diagrama de flux sobre que farà el programa. D’aquesta 

manera es crea una idea general de les diverses etapes que té el programa i quines funcions fa en cada una 

d’elles. Ens permet fer un pont entre què ha de fer el sistema de seguretat i el codi que s’executarà. El 

diagrama es pot observar en la següent figura (figura 10) i es poden veure clarament les dues parts del 

programa i quines funcions es realitzaran en cada una d’elles.  

Part del programa que només 
s’executarà a l’inici del 
programa 

Part del programa que es 
repetirà en bucle fins que 
s’apagui el sistema 

void setup (){ 
(Part del codi que s’executa 
una vegada) 
} 
 
void loop (){ 
(Part del codi que s’executa en 
bucle) 
} 

Figura 9: Esquema que segueixen els programes que s’utilitzen en Arduino i com s’interpreta en el codi 
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En el diagrama (figura 10) podem observar que el programa no té un final. Això es deu a dos factors. El primer 

és el fet que la programació d'aquestes plaques està pensada per tenir dues parts, tal com s’ha explicat 

anteriorment. El segon motiu és que per raons pràctiques era millor no tenir un final, d'aquesta manera un 

cop connectada la placa a l'ordinador es podien anar fent proves sense la necessitat de reinicialitzar el 

programa un cop s’havia introduït la contrasenya correcta.  

 

Un cop vistes les principals funcions del programa es comentarà el codi utilitzat, ja que així es podrà entrar 

amb molt més detall en el funcionament del sistema de seguretat. 

 

 

Capturar contrasenya introduïda 

Reinicialitzar variables 

INICI 

Configuració de la pantalla 

LCD 

Obertura del port “serial” 

Inicialització de variables 

Comprovació funcionament del 

LED 

Inicialitzar pantalla LCD 

Missatges per pantalla: títol i 

nombre de caràcters de la 

contrasenya 

Missatge per pantalla: 

“Contrasenya” 

 
La contrasenya introduïda era 

correcte? 

Missatge per pantalla: 

“CORRECTE” 

Sí 

Encendre LED 

Comparació entre contrasenya 

introduïda i contrasenya correcta 

Apagar LED 

Missatge per pantalla: 

“INCORRECTE” 

No 

Figura 10: Diagrama de flux del programa del sistema de seguretat. Emmarcat en vermell hi ha la part del programa que només 
s’executa una vegada, mentre que en verd la part que s’executa infinitament 
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4.1.6 Codi del sistema de seguretat 
 

Primerament es mostrarà i es comentarà el codi de la primera part del programa, on bàsicament s’inicialitza 

la pantalla i es comprova que el LED funcioni. Posteriorment, es mostrarà la segona part, i com en la primera, 

es comentarà, també. La primera part del codi es pot observar en la següent figura (figura 11): 

 

 

D’entrada s’observa la instrucció “void setup()”, que és l’inici de la primera part del programa i tot el que es 

trobi entre el claudàtor que precedeix a aquesta instrucció i el que el tanca serà el que conformarà la primera 

part. 

 

Seguidament hi ha 3 instruccions (línies 18, 19 i 20). A través d’aquestes es configura el port conegut com a 

led (prèviament s’ha definit el port digital 6 com a led) com una sortida. S’inicia la comunicació amb el port 

sèrie a una velocitat de transmissió de 9600 bauds i es configura a 3 segons el temps que esperarà el sistema 

per introduir un caràcter a través del teclat de l’ordinador. 

 

Les següents 3 instruccions (línies 22-24) consisteixen a engegar el LED, esperar 1 segon amb el LED encès i 

apagar-lo. Amb aquestes 3 instruccions s’aconsegueix comprovar que el LED, que s’utilitzarà més endavant 

en fer la comprovació, funcioni correctament.  

 

Finalment, les instruccions entre la línia 26 i 30. La primera “lcd.begin(16,2)” inicialitza la pantalla LCD i 

defineix el nombre de columnes (16) i files (2) que té la pantalla. A continuació, en la següent instrucció es 

col·loca el cursor de la pantalla a la part superior esquerra. El programa continua escrivint per pantalla 

“*INICIALITZACIO*” i s’espera 1 segon (instruccions 28 i 29). Finalment, la instrucció 30 esborra tot el que 

s’ha escrit en la pantalla. 

 

La segona part, degut a que és molt més llarga que la primera, s’ha dividit en 4 parts que es comentaran per 

separat per facilitar-ne el procés. En la primera part es mostren alguns missatges per pantalla (figura 12). En 

aquest cas es mostrarà a la fila superior de la pantalla LCD la paraula “Contrasenya” i a la fila inferior “Num. 

caract.: ” i el número de caràcters que tingui la contrasenya. El nombre de caràcters de la contrasenya es 

troba definit en la variable “k”. Posteriorment, el sistema s’esperarà 2 segons abans d’esborrar el que s’ha 

escrit a la pantalla. 

 

 

Figura 11: Part del codi referent a la primera part 
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A continuació el programa captura la contrasenya que s’introdueix i valida que els caràcters que s’estan 

introduint són vàlids o no. En la següent figura (figura 13) es poden observar aquestes línies del codi. 

 

 

El procés comença creant un bucle (línia 44) que durarà fins que es compleixi una de les dues conduccions: 

 

1- El valor de la variable “i”, que inicialment té un valor de 0 (línia 43), sigui igual o més gran que la 

variable “k” (el nombre de caràcters de la contrasenya). 

2- La variable “cent” passi a ser certa. Inicialment, aquesta comença amb el valor de falsa i només pot 

prendre un dels dos valors que pot tenir (cert o fals), ja que és una variable booleana. 

 

Mentre el bucle sigui actiu a la pantalla es mostrarà el missatge “Contrasenya” a la part superior d’aquesta 

(línies 46 i 47). A continuació (línies 48 i 49), el sistema comprova si s’ha enviat alguna informació pel port 

sèrie, és a dir, si s’ha rebut algun caràcter de la contrasenya. Si és així, introdueix el valor que s’ha enviat a 

través del port sèrie a la posició que pertoca en el vector codi (vector on s'emmagatzema la contrasenya 

Figura 12: Part del codi referent a la segona part 

Figura 13: Part del codi referent a la segona part 
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introduïda per l’usuari) i espera que s’enviï el següent caràcter de la contrasenya. L’espera s’ha configurat de 

3 segons. En el cas que el sistema no rebi cap dada durant aquell temps el sistema introdueix un 0 en aquella 

posició. Un cop introduït el caràcter de la contrasenya en el vector es comprova que aquest sigui menor de 

10 (línia 50). Aquest procés es fa perquè en el cas que s’està estudiant el sistema només accepta valors 

numèrics i per tant, tots els caràcters de la contrasenya han d’estar dins del rang comprès entre 0 i 9. Cal 

mencionar que es fa la hipòtesi que l’usuari no introduirà un valor negatiu. En el cas que el caràcter estigui 

dins d’aquest rang a la part inferior de la pantalla es mostrarà un asterisc (línies 51 i 52), de manera que 

l’usuari que està entrant la contrasenya sàpiga en quina posició està introduint el codi. Després es 

comprovarà si s’ha arribat al final de la contrasenya (línies 53-56). En el cas que sigui així es canviarà el valor 

de la variable “cent” per cert, condició que acabarà amb el bucle. En el cas contrari, s’incrementarà el valor 

de la variable “i”. 

 

Per contra, si el valor que ha introduït no està dins del rang (línies 57-64) s’esborrarà el que hi havia a la 

pantalla i es mostrarà el missatge “No valid” durant 1 segon. Posteriorment, es tornaran a mostrar els 

missatges anteriors de “Contrasenya” i els asteriscs en funció de quants caràcters s’hagin introduït 

anteriorment, i es tornarà a demanar el caràcter de la contrasenya en aquella posició. 

 

Un cop s’han introduït la contrasenya es procedeix a fer la comprovació. Aquesta part del codi es pot veure 

a la figura 14.  

 

 

El procés comença reininicialitzant la variable “i” en posar-la a 0 (ínia 70). A continuació (línia 71) s’engega el 

LED connectat al port digital 6 i comença un bucle (línia 73) que acabarà quan una de les dues condicions que 

s’enumeren a continuació sigui certa: 

 

1- La variable “i” és igual o més gran que el nombre de caràcters de la contrasenya 

2- La variable booleana “valid” deixa de ser veritat 

 

A dins del bucle es fa una comparació entre el valor de la contrasenya introduït en aquella posició i el valor 

que hauria de tenir (línia 75). En el cas que siguin iguals s’augmenta la variable “i” (línia 77 i 78), cosa que 

farà que es passi a comparar el següent caràcter de la contrasenya. Per contra, si són diferents el valor de la 

variable “valid” (línia 76) passarà a ser fals i s’acabarà la comparació (línia 73). En tots els casos, un cop 

acabada la comparació s’apaga el LED (línia 80). 

 

Figura 14: Part del codi referent a la segona part 
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Finalment, l’última part del codi permet mostrar a través de la pantalla si la contrasenya que s’ha introduït 

és correcte o no i reinicialitzar tots els valor que s’han utilitzat durant el procés perquè torni a començar el 

procés. Aquesta part del codi es pot veure en la figura 15. 

 

 

Comença amb la neteja dels missatges que hi havia a la pantalla (línia 82). A continuació en funció de si la 

variable “valid” és certa o falsa, mostra per pantalla el missatge corresponent durant 2 segons (línies 83-87). 

A continuació borra els missatges de la pantalla (línia 88). Finalment, s’introdueix el valor 0 a cada espai del 

vector “codi”, les variables “valid”, “cent” i “i” tornen al seu valor inicial (línies 90-94). Un cop acabat aquest 

procés finalitza aquesta part del programa i es repeteix fins que el sistema deixi d’estar alimentat. 

  

Figura 15: Part del codi referent a la segona part 
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4.2 Instrumentació 
 

En aquest apartat es mostrarà l'equipament que s'utilitzarà per a realitzar l'atac i se'n farà una breu 

descripció. També, es mostrarà el muntatge experimental, especialment totes les connexions i fluxos 

d'informació que hi haurà. 

 

 

4.2.1 Oscil·loscopi: 

 

L'oscil·loscopi que s'utilitzarà és el Tektornix © TDS1002. La seva principal característica és que és 

d'emmagatzematge digital. Això ens permet guardar les mesures en format digital i enviar-les a un ordinador 

o qualsevol sistema digital amb el que es pugui connectar. A més a més, es poden enviar ordres a 

l'oscil·loscopi a través del mateix canal de comunicació. Això fa que es puguin realitzar les mesures a través 

de l'oscil·loscopi sense la necessitat de manipular-lo, ja que es podrà enviar la configuració que es vol per a 

realitzar les mesures i aquestes es podran rebre a través del mateix canal de comunicació. Les 

característiques principals d’aquest element estan detallades en la taula 6. 

 
Taula 6: Principals característiques de l’oscil·loscopi Tektronic © TDS1002 [23] 

Pantalla LCD monocromàtica 

Límit d’amplada de banda seleccionable 20 MHz 

Longitud de registre 2.500 punts per canal 

Capacitat de tret (“triger”) per ample de pols Sí 

Nombre de canals 2 
Connexions externes RS-232 i GPIB 

 

De la taula s’extreuen diverses informacions rellevants. D’entrada que la connexió es farà a través d’un cable 

RS-232 femella-femella, ja que són els cables disponibles al laboratori i, per tant, les comunicacions s’hauran 

d’adaptar a aquesta interfície de connexió. També podem observar que el sistema té la capacitat de 

començar a mesurar quan detecti un pols (“triger”), de manera que les dades que s’enviaran a l’ordinador 

seran només les de la mesura que estem analitzant. Aquesta funció també s’aplica en el cas de realitzar un 

atac de forma manual, ja que amb aquesta funció només es mostrarà per pantalla el senyal que s’envia al 

LED durant la comparació. Finalment, es pot observar que per cada mesura que faci l’ordinador rebrà 2.500 

punts, de manera que la resolució de les mesures quedarà subordinada a l’escala de temps que es faci servir. 

Això implica que una escala més petita tindrà més resolució i, al contrari, una escala gran menys resolució, ja 

que haurà de cobrir més temps amb el mateix nombre de punts. Per tant, ens interessarà utilitzar sempre 

que es pugui l’escala més petita, ja que així tindrem més exactitud en les mesures que es realitzin. 

 

La comunicació entre l’oscil·loscopi i l’ordinador es farà a través del programa MATLAB, el qual s’explica en 

el següent apartat. Respecte al contingut de les comunicacions es mostrarà a l’apartat 5.1.2, on es detallen 

els missatges que s’enviaran i les informacioncions que es rebran. Tot i això, per a fer més consultes sobre 

les instruccions existeix un document de programació de l’oscil·loscopi [24], que és el document de referència 

utilitzat a l’hora de configurar l’instrument. 

 

La funció que realitzarà l’oscil·loscopi és la de mesurar el temps que dura el procés de comparació. Per a fer-

ho aquest es connectarà al circuit format pel LED i una resistència. Un dels connectors estarà connectat al 

port 6, mentre que l’altre estarà al port terra. D’aquesta manera en cas que hi hagi un senyal l’oscil·loscopi 
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el podrà mesurar. En el cas amb el que s’està treballant, s’utilitzarà la funció amplada positiva. Aquesta 

mesura el temps que transcorre entre un flanc positiu i el 50% de la baixada. D’aquesta manera, a l’ordinador 

s’enviarà el temps que ha durat el pols, i, així, no serà necessari processar tots els punts del senyal i extreure’n 

el temps. A més a més, experimentalment, es va comprovar que les diferències de temps entre contrasenyes 

amb diferents caràcters correctes que es mesuraven utilitzant aquest sistema eren les mateixes que quan es 

feia de forma manual.  

 

Un element que serà d’alta rellevància a l’hora de fer les mesures és que l’oscil·loscopi es pot configurar de 

manera que quan detecti que el voltatge del senyal que està mesurant supera un cert valor comenci la 

mesura (“triger”). Posteriorment, el sistema enviarà el valor del temps que ha durat el senyal i tornarà a 

activar la funció de “triger” quan l’hi tornem a dir. D’aquesta manera el sistema només enviarà les mesures 

que ens interessin, ja que des del programa d’atac podrem configurar quan i quines dades envia l’oscil·loscopi 

a l’ordinador.  

 

 

4.2.2 Matlab: 

 

No es tracta d'un instrument per se, però és el programa que utilitzarem en un ordinador per a poder realitzar 

l'atac de forma automàtica. El motiu pel qual s'ha escollit aquest programa és perquè permet realitzar aquest 

procés d'una forma relativament senzilla. I per la facilitat de programació, ja que el llenguatge que fa servir 

és molt similar al C, que també és molt similar a l'utilitzat en la programació de la placa Arduino. 

 

MATLAB és un programa informàtic creat per MathWorks ® que està pensat pel processament i recollida de 

dades, això fa que sigui un candidat ideal per a l'aplicació que es desenvoluparà. Funciona a través d'una 

pantalla en la qual s'hi poden introduir comandes i permet l'execució de "srcipts". Els "scripts" són fitxers en 

els quals s'ha introduït un codi per a fer una funció concreta, és a dir, un petit programa. En aquest cas, quan 

des de la pantalla principal s'executa el "script", el Matlab executa tot el codi que hi ha en el fitxer. D'aquesta 

manera, es pot desenvolupar un programa sense la necessitat de tots els instruments i s'executa només quan 

es vulgui, simplement fent servir un comandament en el programa. 

 

El "script" que es desenvoluparà serà l'encarregat de fer l'atac per temps. Tot i que s'explicarà amb molt més 

detall i es mostrarà el codi en el següent capítol, a continuació se n’expliquen els principis bàsics. La primera 

funció que complirà és la de poder enviar dades a la placa Arduino. Això ho realitzarà a través del port sèrie, 

i bàsicament el que farà serà enviar les contrasenyes que es provaran. Una altra funció que tindrà serà la de 

comunicar-se amb l'oscil·loscopi tant per rebre les dades derivades de la mesura que realitzarà aquest, com 

Figura 16: Interfície típica del programa Matlab. En aquest cas hi ha un “script” obert que es pot editar i no s’ha executat cap ordre 
en el programa 
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per enviar les instruccions per configurar-lo. Finalment, el "script” generarà les contrasenyes que s'enviaran 

al sistema de seguretat i que estaran basades en les mesures de temps que ha realitzat l'oscil·loscopi, és a 

dir que es canviarà el valor del caràcter quan el temps de comparació no hagi variat de forma significativa. I 

canviarà de posició en la contrasenya, és a dir, avançarà al següent dígit, quan el temps hagi variat 

significativament respecte d'amb el que es compari. 

 

Un altra característica que té el programa és la de poder utilitzar llibreries. L’ús d’aquestes pot ser molt 

interessant, especialment pel que fa a la configuració dels instruments de mesura. La llibreria responsable 

d'això s'anomena "Intrument Control Toolbox" i es troba inclosa en el Matlab que s’utilitzarà. Aquesta 

llibreria pot ser molt útil a l'hora de configurar l'oscil·loscopi perquè permet fer una connexió directa entre 

el programa i l'instrument. 

 

 

4.2.3 Cables: 

 

S’utilitzaran cables de diferents tipus per a la realització de les comunicacions entre els diversos elements. A 

la següent taula (taula 7) s’enumeren els diversos cables que s’utilitzaran i la connexió que realtizaran. 

 
Taula 7: Cables que s’utilitzaran en el procés d’atac per temps i quina funció desenvoluparan 

Cable USB 2.0 estàndard-A — USB tipus B 2.0 Connexió entre l'ordinador i la placa Arduino 

Cable RS-232 femella - femella Connexió entre l’ordinador i l’oscil·loscopi 

Cable BNC — pinces cocodril Conexió entre l’oscil·loscopi i la placa Arduino 

 

 El cable USB 2.0 A - USB 2.0 B és el canal per on es realitzaran l’enviament de dades des de l’ordinador cap 

al sistema de seguretat, tot i que també és es pot utilitzar en el sentit invers. També compleix una altra funció 

imprescindible que és la d’alimentar la placa Arduino. El port de l’ordinador que s’utilitzarà és el 

“/dev/ttyS255”, que correspon a un dels ports USB frontals. 

 

El cable RS-232 és amb el que es realitzarà l’enviament d’instruccions a l’oscil·loscopi des de l’ordinador i 

l’enviament de les mesures fetes des de l’oscil·loscopi a l’ordinador. El port que s’utilitzarà és el “/dev/ttyS0” 

que correspon a un port RS-232 mascle, situat a la part posterior de l’ordinador. 

 

Finalment, el cable BNC s’utilitzarà per poder realitzar la mesura del temps de comparació. A l’oscil·loscopi 

es connectarà l’extrem del cable amb el connector BNC a un dels dos ports que disposa. Les pinces de cocodril 

es connectaran a cables, de manera que es puguin connectar a la “protoboard” on es faran les connexions 

dels diversos elements i, així, poder mesurar les diferències en el voltatge generades pels senyals enviats al 

port 6. 

 

 

4.2.4 Muntatge Experimental: 

 

Un cop explicats tots els elements i quines funcions desenvoluparan cal veure com estaran connectats entre 

si i com seran aquestes comunicacions. A la figura 17 es pot observar els 3 instruments descrits, com es 
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relacionen entre si, quins cables s’utilitzen per a realitzar les comunicacions i quins ports s’utilitzaran en 

l’ordinador. 

 

En el cas de l’ordinador port de sortida, tal com s’ha explicat anteriorment, serà el “dev/ttyS255 i és per on 

s’enviaran les dades a la placa Arduino mentre que el port d’entrada i sortida per l’oscil·loscopi serà el 

“dev/ttyS0”. 

 

Les dades que s’enviaran a la placa seran a través del codi ASCII (“American Standard Code for Information 

Interchange), amb una velocitat de transmissió de 9600 bauds i amb final un retorn de carry. Per altra banda, 

la comunicació amb l’oscil·loscopi es farà a una velocitat de 9600 bauds i el final, també, serà un retorn de 

carry. El missatge que s’enviarà a l’oscil·loscopi serà un vector de cadenes (“string of arrays”), mentre que en 

cas de la comunicació amb la placa serà notació decimal signada. A la figura 18 es pot veure el muntatge 

experimental al laboratori de forma física. 

 

  

OSCIL·LOSCOPI PLACA ARDUINO 

MATLAB (PC) 
Port Entrada: /dev/ttyS255 
Port Sortida: /dev/ttyS0 

Cable BNC — Pinces Cocodril 

Figura 17: Comunicacions entre els diferents instruments i elements que intervenen en l’atac, les comunicacions que hi ha entre ells, 
quin cable s’utilitza i en el cas de l’ordinador quins ports utilitza. [25] 

 

Figura 18: Muntatge exeperimental en el laboratori 
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5 Resultats Experimentals 
 

5.1 Programa base de l’aplicació d’atac 
 

En aquest capítol es desenvoluparà el funcionament del programa d’atac. Per fer-ho es comentarà el codi 

utilitzat per analitzar-ne tots els aspectes, com ara: quina configuració es farà dels instruments com 

l’oscil·loscopi, l’algoritme que se segueix a l’hora d’enviar les contrasenyes, etc. 

 

Inicialment es mostrarà un diagrama de flux a través del qual es podrà comprendre millor el funcionament 

del programa. D’aquesta manera es pot entrar en el funcionament del programa sense la necessitat de veure 

el codi utilitzat. Posteriorment, s’explicarà la configuració de l’oscil·loscopi. Finalment, s’entrarà amb més 

detall en el funcionament del programa i es comentarà el codi del “script”. Un cop vist el programa es 

mostraran els resultats experimentals obtinguts en el laboratori amb l’ús del programa descrit prèviament. 

 

 

5.1.1 Funcionament bàsic del programa 

 

En aquest apartat s’explicarà el diagrama de flux del programa per poder entendre el funcionament del 

programa tal com s’ha explicat anteriorment. En aquest apartat no s’entrarà en detall en el codi, sinó que 

s’explicarà com l’atac per temps descrit anteriorment s’aplicarà en aquest treball. El diagrama de flux es troba 

a la figura 19. 

 

El programa es pot dividir en diverses parts, que a la figura 19 es diferencien a través dels diversos requadres 

de punts de diferents colors. Si comencem pel principi el primer requadre que trobem és el vermell, que 

defineix la primera part del programa en la que es configuren els diferents ports que s’utilitzaran i 

l’oscil·loscopi. Es tracta d’una part del programa que només s’executa una vegada, tot i que la resolució de 

l’oscil·loscopi anirà canviant al llarg de l’atac. Tot i que aquesta part només s’executa una vegada és clau pel 

correcte funcionament del programa, ja que sense aquesta no hi podria haver les comunicacions ni amb 

l’oscil·loscopi ni amb el sistema de seguretat. D’aquí la seva importància, ja que sense les comunicacions amb 

els dos dispositius no seria possible realitzar l’atac i, a més a més, la forma com es configurin les 

comunicacions tindrà repercussions al llarg de tot el programa, i conseqüentment, al llarg de l’atac. 

 

La següent part està emmarcada en verd i és el procés que es realitzarà cada cop que es canviï de posició de 

la contrasenya o es comenci el programa. El funcionament és molt senzill. S’envia una primera contrasenya. 

Com que s’ataca una posició i no a tota la contrasenya s’enviarà un 0 en la posició que s’està atacant. En el 

cas de ser la primera contrasenya que s’envia, per exemple per a quatre caràcters s’enviaria: 0000, mentre 

que per 25 caràcters s’enviarien 25 zeros. Per contra, si no és la primera posició de la contrasenya, es 

mantindran els valors que s’han obtingut anteriorment. A tall d’exemple si és una contrasenya de 6 caràcters 

i, anteriorment, hem descobert que en la primera posició hi va un 1 i en la segona un 7, quan comencés el 

procés per a la tercera posició de la contrasenya s’enviaria 000071. Un cop enviada la contrasenya es 

recuperarà la mesura feta a través de l’oscil·loscopi, que és el temps de comparació, i es guardarà en la 

variable tA, que haurà estat inicialitzada al principi del programa.  
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A continuació es prepara l’oscil·loscopi per a la següent mesura i s’envia una segona contrasenya. La segona 

serà diferent. Concretament, s’haurà augmentat el valor del caràcter en la posició en 1, de manera que si 

anteriorment hi havia un 0 en aquest cas, s’enviaria un 1. Recuperant l’últim exemple que s’ha utilitzat, en la 

primera contrasenya s’envia 000071, en el segon enviament la contrasenya seria 000171. I com en el cas 

anterior, a continuació es mesuraria el temps de comparació i s’emmagatzemaria aquest valor en un variable 

diferent de la primera, en aquest cas tB. 

 

Finalment, es compararen aquests dos valors. En el cas que siguin iguals o molt similars, es procedirà a fer 

un procés repetitiu en el qual s’anirà variant la contrasenya fins que s’obtingui una diferència en el temps. 

Aquest procediment s’explicarà a continuació, ja que es tracta de la part del diagrama de flux que es troba 

emmarcada amb un requadre blau. 

Mesurar temps de resposta (tB) 

FI 

Tancar ports 

INICI 

Detecció i creació dels ports de 
comunicació 

Obertura de ports 

Inicialització de variables 

Configuració de l’oscil·loscopi 

Enviar primera contrasenya 

Mesurar temps de resposta (tA) 

Enviar segona contrasenya 

És igual? 

Deixar el digit de la contrasenya que 
provoca el canvi en el temps i 

reinicialitzar variables 

És l’últim caràcter de la 
contrasenya? 

Augmentar en un el caràcter de la 
contrasenya  

Mesurar temps de resposta (tB) 

Enviar contrasenya 

Sí 
No 

Sí 

No 

Figura 19: Diagrama de flux del programa que realitza un atac per temps. Emmarcats amb un color hi han les diverses parts del 
programa que es comenten 
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Es probable que els temps mesurats tinguin una certa diferècnia generada per la variabilitat que té el sistema 

de seguretat i per l’instrument de mesura. A posteriori, quan es comenti el codi, es mostrarà l’estratègia 

utilitzada per a minimitzar l’efecte d’aquestes diferències i, evitar falsos positius.  

 

Per contra, en el cas que un dels dos valors de temps, tA o tB, fos major que l’altre d’una forma significativa 

es deixaria el valor de la contrasenya que fa aquest temps major. Aquest procés es troba en el diagrama de 

flux (figura 19) emmarcat amb un requadre taronja i s’explicarà amb més detall un cop s’hagi finalitzat 

l’explicació del procés de variar la contrasenya fins a obtenir una mesura del temps més gran. 

 

Tal com s’exposava anteriorment, en el cas que les dues contrasenyes provades inicialment no generin una 

variació en el temps de processament, ergo no són part de la combinació correcta, s’iniciarà el procés que es 

pot veure en el diagrama de flux (figura 19) emmarcat en el requadre de color blau. Aquest procés es repetirà 

fins a obtenir una variació significativa en el temps mesurat a través de l’oscil·loscopi. El procediment que se 

seguirà consisteix a augmentar en 1 el caràcter de la posició que s’està atacant. Si tornem a utilitzar l’exemple 

de la contrasenya de 6 caràcters, si les dues primeres contrasenyes enviades (000071 i 000171) ha resultat 

en el mateix temps de comparació s’enviarà la següent contrasenya que serà: 000271. En el cas que no hi 

hagi una variació en el temps de comparació es procedirà a augmentar, un altre cop, la contrasenya i 

s’enviarà: 000371 i es tornarà a mesurar el temps. I així successivament fins a obtenir una variació en el temps 

mesurat. Cal remarcar que el que es busca és una variació en el temps, generalment aquesta serà un 

augment, ja que es compara un caràcter extra, però també podria resultar en una disminució del temps, 

especialment en l’últim caràcter de la contrasenya. 

 

La penúltima part del programa és la responsable de deixar el valor de la contrasenya que fa el canvi en el 

temps i avançar cap a la finalització del programa en el cas d’haver arribat al final de la contrasenya. La 

primera funció la realitza de forma diferent si el caràcter s’ha obtingut a través del procés iteratiu o si s’ha 

obtingut a través d’una de les dues primeres contrasenyes enviades. En el primer dels casos, simplement 

deixa el valor que hi ha en la variable de la contrasenya, ja que aquest és el que provoca una variació en el 

temps de comparació. Per contra si la contrasenya que ha generat una variació en la comparació és una de 

les dues primeres s’ha de deixar la contrasenya que ha generat la variació en el temps. En aquest cas el que 

es farà, primer, és mirar quin dels dos és més gran i en funció d’això es deixarà el valor que hi ha de la 

contrasenya (en el cas que sigui la segona, tB) o es reduirà en 1 el valor del caràcter, és a dir, passarà a 0 en 

el cas que sigui la primera contrasenya la bona. Aquest procediment es fa així perquè experimentalment s’ha 

vist que els temps de comparació tendeixen augmentar quan s’encerta un nou caràcter de la contrasenya. 

En el cas que fos l’últim caràcter on es podria traduir en una disminució del temps atacant veurà en quin dels 

dos casos el sistema de seguretat l’ha informat que la contrasenya era correcte i, per tant, podrà arreglar 

l’error. Posteriorment, avançarà a la següent posició de la contrasenya per continuar l’atac i repetirà els 

processos explicats anteriorment. En el cas que arribés al final de la contrasenya el programa procediria a la 

fase final. 

 

L’última part del programa es troba emmarcada en magenta en el diagrama de flux (figura 19). En aquesta 

només s’hi arriba un cop s’han obtingut tots els caràcters de la contrasenya, i per tant, s’ha obtingut la clau 

d’accés. El funcionament és el següent. Primerament tanca els ports utilitzats, és a dir, acaba les 

comunicacions amb la placa Arduino i amb l’oscil·loscopi. Finalment mostra per pantalla el valor de la 

contrasenya, de manera que l’atac la pugui saber sense haver de buscar entre les variables dins del programa. 

Un cop mostrat el valor de la contrasenya per pantalla el programa es considerarà finalitzat. Durant els 
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experiments que es van realitzar en aquesta fase el programa també mostrava el temps de durada de l’atac, 

d’aquesta manera es va poder obtenir les mesures que s’utilitzaran. 

 

 

5.1.2 Configuració de l’oscil·loscopi 

 

Un dels principals avantatges de poder connectar l’oscil·loscopi a l’ordinador, on s’executa el programa 

d’atac, és la possibilitat de configurar-lo a través del programa, d’aquesta manera no cal manipular-lo de 

forma manual i a més a més, permet assegurar que cada cop que es realtiza l’atac s’utilitza la configuració 

desitjada.  

 

Durant l’atac s’haurà de canviar la resolució de l’instrument, ja que el temps de comparació augmenta a 

mesura que es van descobrint caràcters. Per aquest motiu és molt interessant la possibilitat que el mateix 

programa tingui la capacitat d’adaptar la resolució que s’utilitza en funció de la posició que s’està atacant. 

L’oscil·loscopi que s’utilitzarà i les comunicacions que farà estan descrites en l’apartat 4.2 Instrumentació.  

 

L’instrument disposa de 10 divisions en l’eix horitzontal i 8 en el vertical. En l’eix horitzontal hi trobem la 

variable del temps, mentre que en la vertical el voltatge del senyal. Pel que fa a la resolució en l’eix vertical 

és relativament poc important, ja que a priori el senyal que es mesurarà sempre tindrà el mateix valor o un 

de molt similar, de manera que configurant-ho a l’inici del programa n’hi haurà suficient. Tot i això, cal 

mencionar que el valor que s’utilitzarà s’ha obtingut de forma experimental. 

 

Per altra banda, en l’eix horitzontal el valor sí que anirà canviant pels motius exposats amb anterioritat. Per 

això és molt important anar ajustant la resolució a mesura que augmenta el temps de comparació de manera 

que s’aconsegueix la màxima precisió a la vegada que es pot capturar tota l’amplada del pols.  

 

A continuació es comentaran les diverses instruccions que s’enviaran per ajustar les escales horitzontals i 

verticals, la configuració del “trigger” i la mesura que ha de realitzar, així com quan ha d’enviar el valor 

mesurat i quan ha de començar a mesurar.  

 

Les primeres instruccions que s’enviaran a l’oscil·loscopi serviran per configurar-lo, de manera que el canal 

que mostrarà per pantalla serà l’1 amb una escala vertical de 2 V per divisió i el cursor vertical estarà situat 

en el 0 de l’eix. A més a més, se l’informa que el corrent serà continu, que no volem que mesuri cap freqüència 

o amplada de banda i que tampoc inverteixi el senyal. Totes aquestes informacions queden recollides en la 

següent instrucció: 

 

:CH1: PROBE; SCALE 2.0E0; POSITION 0.0E0; COUPLING DC; BANDWITH OFF; INVERT OFF 

 

A continuació en tres instruccions diferents es configura l’escala horitzontal, que es posa a 2,5 μs/divisió i es 

configura el “trigger”. La configuració d’aquest és que a la que apareix-hi un pendent positiu de corrent 

continu en el canal 1 es dispari quan el valor del pols superi 1 V. Les 3 instruccions són les següents: 

 

HOR:MAIN:SCALE 2.5E-6 

:TRIGGER:MAIN:EDGE:SOURCE CH1; COUPLING DC; SLOPE RISE 

TRIG:MAIN; LEVEL 1.0 
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Cal mencionar que les instruccions es poden utilitzar completes o només l’abreviació que permet el 

programari de l’instrument. Aquestes característiques es troben en el manual de configuració /programació 

de l’oscil·loscopi [24]. 

 

Finalment, amb dues instruccions més es configura la mesura. Primer s’informa el sistema que s’haurà de 

realitzar en el canal 1. I, posteriorment, en la segona instrucció, que volem que realitzi la mesura d’ample de 

pols que consisteix a mesurar el temps que dura un senyal des del seu inici fins al 50% de la seva baixada. Les 

dues instruccions són les següents: 

 

MEASURMENT:IMMED:SOURCE CH1 

MEASURMENT:IMMED: TYPE PWIDTH 

 

Un cop enviades aquestes instruccions l’oscil·loscopi mostrarà per pantalla el canal 1 en corrent continu amb 

una escala de 2,5μs/div i 2V/divisió. Pel que fa a les mesures, quan detecti una pujada positiva en el senyal i 

superi 1 V, guardarà aquest pols i calcularà el temps que transcorre entre l’inici del pols i el 50% de la baixada. 

 

Després de veure la configuració cal veure una sèrie d’instruccions que seran recurrents al llarg del programa, 

ja que s’utilitzaran cada cop que s’hagi de fer una mesura. Aquestes són les següents: 

 

ACQuire:STOPAFTER SEQUENCE 

ACQuire:STATE RUN 

 

En aquest cas, la primera instrucció informa l’oscil·loscopi que només es realitzarà una sola mesura, és a dir, 

que només mesurarà el primer senyal de corrent continu que hagi superat 1 V. I la segona informa el sistema 

que ja pot començar a detectar aquest senyal, és a dir, que estigui alerta per capturar el primer senyal que 

superi el llindar del “trigger”. Aquestes dues instruccions juntament amb la d’enviar el valor de la mesura 

realitzada s’hauran d’enviar a l’oscil·loscopi cada cop que es vulgui realitzar una mesura. La instrucció per 

enviar la mesura realitzada a l’ordinador és la següent: 

 

MEASUrement:IMMed:VALue? 

 

Finalment, cal fer menció a la configuració de la resolució horitzontal, ja que aquesta s’ajustarà per a cada 

posició de la contrasenya que s’estigui atacant. A més a més, per poder tenir el temps més llarg possible amb 

la resolució més baixa es desplaçarà el cursor en l’eix horitzontal, d’aquesta manera el senyal començarà en 

l’últim requadre de la pantalla i es podrà aprofitar tot l’ample d’aquesta. La instrucció que s’enviarà és la 

següent: 

 

HOR:MAIN:SCALE (temps/divisió); POSITION (posició del cursor en l’eix horitzontal); 

 

Com que hi haurà diverses escales, i cada una tindrà associada una posició diferent en l’eix horitzontal, a la 

taula 8 es mostra en quina posició es col·locarà el cursor per a cada escala. 
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Taula 8: Escales i posició del cursor horitzontal utilitzades en l’oscil·loscopi 

Escala (μs/div) Posició (μs) 

2,5 10 

5,0 20 

10 40 

 

Tot i que en la taula 8 es mostren les escales i les posicions en microsegons, en el programa s’enviarà amb 

els zeros corresponents, ja que el sistema ho interpreta com a segons. 

 

 

5.1.3 Codi del programa d’atac 

 

El “script” que durà a terme l’atac ha estat programat en Matlab i és el responsable de realitzar les 

comunicacions amb la placa Arduino i l’oscil·loscopi. A més a més, com ja s’ha explicat anteriorment, el 

programa analitza els temps mesurats per l’oscil·loscopi i envia una contrasenya a la placa en funció 

d’aquests. Per tant, realitza un atac per temps. 

 

En el primer apartat s’ha mostrat i explicat el diagrama de flux del programa, el qual ens permet comprendre 

globalment el funcionament del programa. En aquest apartat es mostrarà el codi que s’ha desenvolupat i es 

comentarà per poder entendre amb molt més detall el funcionament del programa. Tot i això, no es mostrarà 

tot el codi. En cas de voler consultar-lo tot es troba disponible a l’Annex 2. 

 

El programa comença creant dos objectes “serial”, és a dir crear dos objectes amb els quals es comunicarà 

d’una forma predeterminada. La comunicació serà tal com s’ha exposat en l’apartat 4.2 Instrumentació. Un 

dels objectes serà el “oscilcom” que farà referència a l’oscil·loscopi i l’altre serà el “arduinocom” que serà la 

placa Arduino. Un cop creats els objectes són inicialitzats, d’aquesta manera el programa es pot comunicar 

amb ells. A continuació, el programa inicia diverses variables que s’utilitzaran al llarg de l’atac. Totes aquestes 

es poden observar en la figura 20, on es mostra aquesta part del codi. 

 

Figura 20: Primera part del codi on es poden observar les diferents variables que s’inicien i les instruccions que s’envien a l’oscil·loscopi 
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Observem que s’inicien dues variables amb els noms: “tA” i “tB”. Aquestes seran les variables on es guardaran 

els temps mesurats per l’oscil·loscopi. També hi ha la variable “dif” que és on s’emmagatzemarà la diferència 

entre aquestes dues variables. Per altra banda, la variable “res” és la diferència mínima que hi ha d’haver 

entre “tA” i “tB” per considerar que hi ha hagut una variació en el temps. El seu valor no és trivial i es 

correspon al temps d’un cicle màquina del microcontrolador. Finalment, la variable “out” serà on es guardarà 

la informació enviada per l’oscil·loscopi i, posteriorment, serà copiada a la variable “tA” o “tB”, en funció de 

quin temps s’hagi mesurat. 

 

En la mateixa figura també es poden observar les diferents instruccions que s’envien a l’oscil·loscopi. 

Aquestes han estat explicades amb detall en l’apartat anterior i són les línies del codi que van des de la 37 a 

la 42. Finalment, l’última instrucció que es mostra (línia 43) és una pausa de 5 segons del programa, aquesta 

és fa per assegurar que la placa Arduino està llesta per rebre dades. El temps ha estat ajustat 

experimentalment, i és el valor més petit possible. En la figura 21 es pot observar com continua el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialment, entra en un bucle (línia 49) del qual només en sortirà un cop el programa hagi aconseguit la 

contrasenya correcta. Més endavant es veurà com es fa aquest procés. A continuació s’ajusta l’escala de 

l’oscil·loscopi en funció de quina posició s’està atacant. L’escala funciona de la següent manera: si el 

programa està atacant a una de les 5 primeres posicions de la contrasenya l’escala que s’utilitzarà és la de 

2,5 μs/div, i tal com s’ha mostrat en la taula 8, la posició del cursor en l’eix horitzontal serà a -10μs. Per 

contra, si l’atac s’està fent entre les posicions 6 i 15 l’escala serà de 5 μs/div i la posició serà d’acord amb la 

taula 8. Finalment a partir de la posició 16 la resolució serà de 7,5 μs/div i, com en els casos anteriors, la 

posició serà d’acord amb la taula 8. Cal mencionar que a partir de la posició 27 caldria augmentar l’escala, 

però com que no treballarem amb contrasenyes tan grans es va considerar que no era necessari. 

 

A continuació es procedeix amb l’enviament de les dues primeres contrasenyes i la mesura del temps de 

comparació. Com que el procediment és el mateix per als dos casos, només es mostrarà l’enviament del 

primer cas, com és la comunicació amb l’oscil·loscopi i com es modifica el de la segona contrasenya. Aquest 

procés es pot veure en la figura 22. 

 

Figura 21: Continuació del programa 
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Primerament, el que es fa és informar a l’oscil·loscopi que es realitzarà una mesura i que estigui preparat per 

guardar-la quan s’activi el “trigger”. Les instruccions que s’utilitzen són les descrites en l’apartat anterior 

(5.1.2). A continuació s’inicia un bucle que tindrà tants cicles com nombre de caràcters tingui la contrasenya. 

En cada cicle s’enviarà un valor del vector codi, el vector on s’emmagatzema la contrasenya que s’envia a la 

placa, i s’augmenta el valor de la variable “i”. Aquesta variable farà una doble funció: d’entrada farà avançar 

la posició del vector “codi” que és la contrasenya que s’envia a la placa, i en segon lloc, quan hagi arribat al 

final del vector farà sortir del bucle, ja que serà més gran que el valor de “k” (el nombre de posicions en la 

contrasenya +1). Cal fer esment que entre l’enviament del caràcter de la contrasenya i l’augment de la 

variable hi ha una pausa. La durada d’aquesta ve definida per la variable “t”, que experimentalment s’ha vist  

que el seu valor més petit és 2. Per tant, es farà una pausa de 2 segons. El motiu d’aquesta és donar temps 

al sistema de seguretat per rebre i capturar el valor.  

 

Si no hi hagués aquesta pausa, els valors que s’enviarien serien tractats com un de sol, i considerats no vàlids 

pel sistema, en el cas que fossin més grans que 9. 

 

Un cop enviada la contrasenya s’emmagatzema en la variable “out” el valor de la mesura realitzada per 

l’oscil·loscopi i, posteriorment, traslladat a la variable “tA”. Finalment, s’augmenta en 1 el valor de la 

contrasenya en la posició que s’està atacant i es procedirà a enviar la nova contrasenya al sistema. El 

procediment d’enviar la segona contrasenya és el mateix que en el cas de la primera, a causa d’aquest fet 

s’ha considerat que era repetitiu i que no era d’especial interès per a l’explicació del programa. En cas de 

voler veure aquest segon enviament de dades es pot veure a l’Annex 2, on es mostra el codi utilitzat. I, com 

en el cas anterior, el valor mesurat és emmagatzemat en la variable “out” i copiat a la “tB”. Un cop s’hagin 

capturat els dos valors del temps (“tA” i “tB”) es procedirà a fer la resta entre ells, tal com es pot observar en 

la línia 94 (figura 23). 

 

 

 

 

Figura 22: Continuació del programa.  
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A continuació, es comprova si aquest valor és superior a un cicle màquina (línia 96). En cas afirmatiu es 
procedeix a comprovar quin dels dos és més gran que l’altre (línies 97 - 104). En el cas que “tB” sigui més 
gran, la variable “fi” pren el valor de certa i s’augmenta el valor de “z”. Per contra si és “tA” la més gran, es 
fan aquestes dues accions i a més a més es disminueix en 1 el valor de la variable “codi” en la posició que 
s’està atacant, ja que és el primer valor que s’ha enviat el que genera aquest augment en el temps de 
comparació. Tal com s’ha mencionat anteriorment, es considera vàlid el caràcter que fa més gran el temps 
de comparació. El motiu és que experimentalment s’ha vist que el sistema tarda més a comparar una 
contrasenya com més caràcters correctes tingui. 
 

En el cas que els valors siguin similars, és a dir, que la seva diferència no és major al d’un cicle màquina la 

variable “fi” pren el valor fals (línia 107). Finalment, el valor de la variable “dif” es posa a 0 independentment 

de si la diferència era més gran que d’un cicle màquina, d’aquesta manera es podrà tornar a utilitzar més 

endavant. 

 

Un cop enviades les dues primeres contrasenyes i comparats els dos temps mesurats hi ha tres possibles 

escenaris:  

 

1- El caràcter de la primera contrasenya era el correcte 

2- El caràcter de la segona contrasenya era el correcte 

3- Cap dels dos caràcters era el correcte 

En els dos primers casos, la variable “fi” serà veritat, mentre que en el tercer serà falsa. Aquest fet és cabdal 

de cara a la següent part del programa, que es pot observar en la figura 24.  

Figura 23: Continuació del programa. 
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En aquesta, es pot observar que comença amb una condició (línia 111). La condició que s’imposa és que la 

variable “fi” sigui falsa i això només passa en el tercer escenari. Per tant, en els altres dos casos tot aquest 

procés no s’aplica. Un cop s’ha comprovat que es compleix la condició s’entra en un bucle del qual només en 

sortirà quan la variable “fi” deixi de ser falsa (línia 111). A continuació, s’incrementa en 1 el caràcter de la 

posició que s’està atacant (línia 113) i, com en els dos casos anteriors, s’informa l’oscil·loscopi que es 

realitzarà una mesura. Seguidament s’envien els diversos caràcters de la contrasenya i es captura el valor de 

la mesura feta per l’oscil·loscopi en la variable “tB” (línies 115 - 126). Posteriorment, és fa la diferència entre 

el “tA”, que és el primer temps que s’ha capturat en l’atac per a aquella posició, i el temps que s’acaba de 

mesurar “tB” (línia 128). I es procedeix a fer una comparació, en aquest cas una mica diferent de la que s’ha 

fet després dels dos primers enviaments. Primer compara si la diferència entre “tA” i “tB” és més gran d’un 

cicle màquina (línia 129). En cas de ser així la variable fi passa a ser veritat (línia 131) i s’avança a la següent 

posició (línia 130). En la segona part de la condició (línia 132) es mira si el valor que hi ha en la posició és igual 

a 9, en cas de ser així el valor de “fi” passa a ser cert i també s’acaba amb el bucle. Aquesta segona part 

serveix per evitar que el programa enviï valors que no són vàlids, ja que 9 és el valor màxim que pot tenir un 

caràcter de la contrasenya. En principi, en aquesta instrucció el sistema no hi hauria d’arribar, hi és per 

seguretat, ja que si no hi fos, el sistema quedaria encallat augmentant el valor del caràcter en la posició “z” i 

enviant-lo, al que el sistema de seguretat respondria que no és un caràcter vàlid. 

 

Finalment la variable “dif” es posa a 0, com en els casos anteriors per poder fer-la servir més endavant. 

Un cop s’ha acabat el bucle es procedeix a comparar el valor de la següent posició que s’atacarà amb el 

nombre de caràcters de la contrasenya (“k”) (línia 143, figura 25). 

Figura 24: Continuació del programa.  
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En cas que siguin iguals implica que s’han atacat totes les posicions i, que per tant, el programa ha descobert 

la contrasenya del sistema, si no hi ha hagut cap error en el procés. El valor de “z” i “k” seran els mateixos 

perquè “k” és el nombre de posicions més 1, i el valor de “z” després d’atacar l’última posició i obtenir-ne el 

caràcter també serà el nombre de posicions més 1. Quan sigui aquest cas el programa canviarà el valor de la 

variable “bo” a positiu (línia 144) i es procedeix a mostrar per pantalla el valor de la contrasenya que s’ha 

obtingut amb l’atac (línies 145-148). Amb la impressió per la pantalla de l’ordinador del codi de la contrasenya 

el programa finalitzarà, ja que el bucle inicial s’acabarà. Un cop acabat aquest el programa tancarà els ports 

utilitzats i eliminarà els objectes creats. En la figura 25 no es mostra aquest últim procés, però sí que es pot 

veure en l’Annex 2 on es mostra tot el codi. 

 

 

5.1.4 Resultats experimentals 

 

Un cop vist el codi que s’utilitzarà cal veure quins han estat els resultats experimentals derivats d’aquest. La 

part experimental va consistir a atacar diverses contrasenyes de diverses llargades. Per a la llargada es va 

utilitzar com a referència la norma ISO-9564 [26] que és un estàndard internacional per a la gestió i seguretat 

de codis PIN per a dispositius i productes financers. Entre els principis bàsics d’aquesta norma hi ha els 

següents: 

 

 La seguretat del sistema ha de recaure en el secretisme de la contrasenya, no en el secretisme de 

l’algoritme 

 El codi ha d’estar protegit davant possibles canvis 

 Només l’usuari i/o personal autoritzat pot estar involucrat en la selecció del PIN 

 

Aquestes condicions es compleixen en el sistema de seguretat desenvolupat, ja que l’algoritme és conegut, 

cosa que permet realitzar l’atac atacant una vulnerabilitat d’aquest. Però, en cap cas, el codi de seguretat és 

conegut, ja que és el que es busca descobrir amb l’atac. Per altra banda, el codi no es pot modificar sense 

modificar el codi del sistema de seguretat, cosa que a priori no es podria fer en el cas de ser un sistema de 

seguretat real, ja que estaria protegit físicament. Finalment, el codi de seguretat no seria conegut per 

l’atacant, ja que si fos conegut no tindria sentit perpetrar l’atac. 

 

Respecte al sistema d’introducció del codi també ha de complir algunes característiques que s’enumeren a 

continuació: 

 

 El sistema ha de permetre entrar els dígits entre 0 i 9. També pot disposar de lletres, tot i que 

aquestes només seran de cara l’usuari, internament el sistema treballarà amb nombres. 

Figura 25: Última part del programa  
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 El sistema ha de ser segur físicament de manera que no es pugui modificar per obtenir-ne la 

contrasenya quan és introduïda 

 El teclat del sistema ha de ser estandarditzat 

 

La primera característica es compleix, ja que el codi que s’introdueix en aquesta primera versió és un codi 

numèric. A més a més, la placa compararà números, ja que no hi ha la possibilitat d’entrar lletres ni valors 

que no estiguin compresos entre 0 i 9. 

 

Per altra banda, com que les dades s’introdueixen des del teclat de l’ordinador aquest està estandarditzat, ja 

que les tecles estan disposades segons la distribució QWERTY, la distribució més utilitzada mundialment [27]. 

I finalment, l’atac no afecta en cap cas al teclat, per tant podem suposar que el teclat és segur. Tot això fa 

que el dispositiu d’entrada de dades també el podem considerar d’acord amb la norma. 

 

Finalment, la norma especifica que el codi ha de ser d’entre 4 i 12 caràcters. Ja que contrasenyes més llargues 

no són més segures i dificulten el seu ús. I, recomanen que sigui més llarga de 6 dígits. Per aquest motiu, els 

atacs que es realitzaran en general seran en contrasenyes d’entre 4 i 6 dígits, tot i que també es comprovarà 

que el sistema funciona amb una contrasenya de 12 dígits. 

 

Experimentalment es van provar vàries contrasenyes que es mostren a continuació juntament amb els temps 

que va durar l’atac. Les dades obtingudes en el laboratori es poden observar en la taula 9. 

 
Taula 9: Contrasenyes del sistema i temps que el programa d’atac ha tardat en descobrir-les Font:Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) 

0000 97,06 

3213 154,16 

1523 177,04 

4116 188,81 

2219 211,38 

3752 245,68 

2665 268,39 

5555 279,88 

8574 325,86 

7678 371,54 

8787 394,18 

9999 462,79 

 

D’entrada, observem en les dades de la taula 9 que hi ha una certa relació entre els temps, ja que la 

contrasenya “9999” tarda molt més que totes les altres i que la “0000” és la que tarda menys. Aquest fet té 

sentit, ja que el valor “9” serà l’últim que provarà el sistema quan ataqui una posició, mentre que el “0” serà 

el primer a provar. Per tant, podem veure que el temps que tarda el sistema no està basat en el valor de la 

contrasenya sinó en el nombre de passos que ha de fer en cada posició. Prova d’això és que la contrasenya 

“4116” va tardar menys que “3527”, ja que en la primera el sistema va enviar un total de 16 contrasenyes, 

mentre que en la segona 21. Per tant, si volem buscar una relació entre el temps que dura l’atac i les 

contrasenyes s’ha de mirar el nombre de contrasenyes enviades i no el seu valor. En la següent taula (taula 

10) es pot observar el nombre de contrasenyes enviades per a cada una, juntament amb el seu temps: 
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Taula 10: Contrasenyes, durada de l’atac i nombre de contrasenyes enviades pel programa al sistema durant l’atac Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) Nº de contrasenyes enviades 

0000 97,06 8 

3213 154,16 13 

1523 177,04 15 

4116 188,81 16 

2219 211,38 18 

3752 245,68 21 

2665 268,39 23 

5555 279,88 24 

8574 325,86 28 

7678 371,54 32 

8787 394,18 34 

9999 462,79 40 

 

I si fiquem aquestes dades en un gràfic, podrem veure com estan relacionades entre sí. En la figura 26, es pot 

veure aquesta relació.  

 

 
Figura 26: Relació entre el nombre de contrasenyes enviades durant l’atac i el temps que dura aquest. Dades obtingudes al laboratori 

de forma experimental 

 
Del gràfic, podem observar que existeix una relació lineal entre el nombre de caràcters que s’envien i el temps 

que dura l’atac. Aquesta relació té molt sentit, ja que per a cada caràcter que s’envia el sistema tarda un cert 

temps abans d’informar si és correcte o no i aquest augmenta linealment amb el nombre de contrasenyes 

enviades. Cal mencionar que existeix un cert error en el procés, ja que les operacions que fa el processador 

no les fa sempre amb el mateix temps, però com que el cicle màquina, és a dir, el temps que tarda el 

processador a fer una operació és de 62,5 ns l’error acumulat és tan petit que no s’aprecia en les mesures 

del temps global. Més endavant es veurà que la variabilitat associada a les mesures és molt baixa, cosa que 

justifica encara més el fet que no s’apreciï error en les mesures i que per tant la R2 sigui 1. Per tant, podem 

concloure que hi ha una relació lineal entre el nombre de contrasenyes enviades i el temps que tardarà l’atac, 

els termes d’aquest es poden veure en la figura 26. 
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Per altra banda, veient els valors podem observar que el temps màxim que durarà un atac a una contrasenya 

de 4 caràcters és 462,79 s, que traduït en minuts són 7 min, 42 s i 79’’. Mentre que el mínim, si no tenim en 

compte que en introduir la contrasenya ja diu que és correcte, són 97,06 s, que és un 1 min, 37 s i 6’’. Veiem 

que una contrasenya de 4 caràcters s’obtindrà en menys de 8 min, cosa que serà rellevant quan comparem 

aquests resultats amb els quals s’obtindrien en un atac per temps. 

 

Tot i això, queda per justificar el fet que la R2 tingui el valor unitat, ja que des del punt de vista estadístic 

aquesta hauria de ser diferent d’1 degut a l’error que hi ha en cada mesura. Per aquest motiu, analitzarem 

els temps que dura la comparació en cada una una de les contrasenyes enviades i si podem determinar que 

en el procés de comparació els temps tenen una variabilitat molt petita que no afecta les mesures, ja que 

són menors d’un cicle màquina, podrem donar per vàlida la idea que els temps de processament de cada 

instrucció en el microprocessador durarà els cicles màquina que és descriuen en el manual del 

microcontrolador i que aquest no tindrà error associat o serà tant mínim que es pot menysprear. Per tant, 

cada cop que utilitzem el programa els temps d’obtenció d’una contrasenya seran els mateixos o amb un 

error tan petit que no serà perceptible o rellevant. 

 

Dels resultats experimentals s’han obtingut una sèrie de mesures de temps de la comparació entre la 

contrasenya introduïda i la que el sistema considera correcta. Aquests temps es poden observar a l’Annex 1. 

A la taula que es troba a continuació (taula 11) s’hi mostren la mitjana i la variabilitat associades a cada 

combinació de caràcters coorectes 

 
Taula 11: Mitjanes, variabilitat i interval de confiança dels temps de comparació del sistema de seguretat 

Nº de caràcters correctes Mitjana (μs) Variabilitat (μs) Interval de confiança del 99,74% (μs) 

0 6,748 0,001 [6,745-6,751] 

1 8,747 0,001 [8,744-8,750] 

2 10,75 0,005 [10,73 - 10,77] 

3 12,74 0,003 [12,73-12,75] 

4 12,81 0,003 [12,80-12,82] 

 

Abans d’entrar a comentar la taula cal explicar que s’ha considerat que les mesures realitzades segueixen 

una distribució normal, una de les bases de la teoria d’errors [28]. Per aquest motiu l’interval de confiança 

del 99,74% correspon a tres vegades la variabilitat pel costat positiu i tres vegades pel negatiu. Més endavant 

tornarem a comentar els valors obtinguts en els intervals de confiança, però primer cal veure les mitjanes 

que han sortit. 

 

Un dels primers detalls que poden saltar a la vista quan s’observen les mitjanes és que en els dos primers 

valors hi ha un decimal més que en les altres, aquest fet es deu a la resolució de l’oscil·loscopi. També podem 

observar que entre elles hi ha una diferència de 2 μs, aproximadament. Aquest valor no és trivial i es 

correspon exactament amb 32 cicles màquina del microprocessador. Si es pogués accedir al codi 

assemblador, podríem veure que el procés de comparar un valor i passar al següent consumeix aquest 

nombre de cicles. Si passem a la variabilitat, veiem que aquesta és molt petita, en els dos primers casos és 

de 0,001 μs i que en els tres restants és més petita que el decimal més petit. Això s’explica pel fet que les 

mesures són consistentment iguales, i les variacions que hi ha entre elles són mínimes. Aquest fet deriva en 

què és que els intervals de confiança siguin molt petits. Això és molt important, ja que ens dóna la seguretat 

que en la majoria de casos, concretament en un 99,74% d’ells, les diferències que hi poden haver entre 

mesures seran menors a un cicle màquina, i per tant el sistema no les detectarà com a un increment de temps 
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significatiu. Inclús en el cas més extrem, entre 3 i 4 caràcters correctes, la diferència mínima és de 0,06 μs, 

que és la diferència que s’utilitza en el programa d’atac. Per tant, en la majoria de casos el sistema serà capaç 

de discriminar l’error que hi ha en les mesures i serà capaç de diferenciar un cicle màquina. 

 

Finalment, veient totes aquestes dades, i en especial la variància, s’enten perquè la R2 és 1, perquè l’error 

que hi pot haver és molt petit comparat amb els temps que s’està treballant. Per tant, es pot considerar que 

el sistema és precís a l’hora de fer els cicles màquina. 

 

Un cop s’ha vist els temps derivats de l’atac per temps i la seva justificació, pot sorgir el següent dubte: un 

atac per temps és la forma òptima d’atacar el sistema o potser un atac per força bruta seria una millor opció?  

 

Per aquest motiu es va realitzar un atac per força bruta i els resultats es mostren a continuació en la taula 

12. 

 
Taula 12: Contrasenyes i durades de l’atac per força bruta en cada una d’elles. Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac per força bruta (s) Durada de l’atac per força bruta (h) 

2219 22278,42 6,2 
2665 26755,43 7,4 
3213 32253,50 9,0 
3752 37658,31 10,5 

 

Podem observar que d’entrada els valors són molt més grans que els que havíem estat veient en l’atac per 

temps. Per tant, d’entrada ja es pot observar aquest canvi de paradigma. Tot i això, en la següent taula (taula 

13) es pot observar les diferències de temps entre els temps que tarda l’atac per temps i per força bruta en 

aconseguir certes contrasenyes. 

 
Taula 13: Contrasenyes i durades de l’atac per força bruta en cada una d’elles. Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac per força bruta (s) Durada de l’atac per temps (s) Diferència (%) 

2219 22278,42 211,38 10.439% 

2665 26755,43 268,39 9.869% 

3213 32253,50 154,16 20.822% 

3752 37658,31 245,68 15.228% 

 

Veiem que les diferències són molt importants, això es deu al nombre d’enviaments de contrasenyes que es 

realitzen. En l’atac per força per arribar a la contrasenya s’han fet tants enviaments com el nombre indica, és 

a dir en el cas que la contrasenya sigui “2219” s’han enviat 2220 contrasenyes, ja que també s’ha enviat el 

“0000”. Per contra, en el cas de l’atac per temps només se n’enviarien 18. Només amb aquest fet ja es veu 

que l’ordre de magnitud és molt diferent i, que forçosament, l’atac per força bruta no serà rendible. Encara 

que l’atac per força bruta tardi una mica menys en enviar cada contrasenya, ja que no ha de fer la comparació 

ni comunicar-se amb l’oscil·loscopi, el procés d’enviament de les dades és el mateix i és la part que consumeix 

més temps.  
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Figura 27: Evolució del temps en funció de les contrasenyes enviades. Nota: Els valors de l’eix X són el primer dígit de la contrasenya i 

en cas de tenir-ne dos els dos. Exemple: el valor 9 s’ha d’interpretar “0009”. Font: Experimental 

 
Per tant, no compensa en general. L’únic moment en el qual compensaria seria en el que amb un atac per 

força bruta es realitzin menys enviaments que en un atac per temps. Aquest escenari es troba amb les 

contrasenyes compreses entre el “0000” i “0009”, tal com es pot observar en el gràfic de la figura 27 que 

mostra l’evolució dels temps per a cada contrasenya. 

 

En el gràfic (figura 27) podem observar que els pendents són molt similars, però que la diferència principal 

rau en el moment que es canvia de posició, és a dir, quan es passa de la contrasenya “0009” a “0010”. En 

aquest pas l’atac per temps redueix considerablement el temps que es tarda a obtenir la contrasenya, ja que 

només necessita 8 enviaments per obtenir la contrasenya. Mentre que el per força bruta continua 

incrementant linealment el temps, ja que per enviar la contrasenya “0010” ha d’haver-hi enviat prèviament 

10. Aquest és el principal motiu pel qual l’atac per temps és tan interessant perquè aconsegueix mantenir els 

temps d’atac en valors relativament baixos, especialment si els comparem amb l’atac per força bruta. A més 

a més, el fet d’afegir més caràcters a la contrasenya no afecta de forma exponencial els enviaments de dades 

necessaris, com sí que passa en l’atac per temps. 

 

Podem concloure que l’atac per temps funciona amb el sistema de seguretat programat. Amb els resultats 

experimentals obtinguts al laboratori hem pogut corroborar que hi ha una relació lineal entre el nombre de 

contrasenyes que s’enviaran i el temps d’execució del programa. A més a més, en aquestes proves hem pogut 

veure que la variabilitat en els temps de comparació era petita, cosa que deriva en el fet que el programa 

d’atac pot diferenciar un cicle màquina del processador. Concretament, aquest temps és el temps que hi ha 

de diferència en el cas de la comparació de l’últim caràcter quan aquesta és correcte o no. Finalment, es va 

poder comprovar experimentalment que l’atac per temps era més òptim que un atac per força bruta davant 

d’una contrasenya de 4 caràcters numèrics. 

 

Un cop vist que el programa funciona en aquest cas, en els següents apartats es desenvoluparan diverses 

versions del programa en les quals es modificarà el sistema per poder treballar amb contrasenyes 
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alfanumèriques i es procurarà canviar el sistema de comparació per a veure si és possible igualar els temps, 

i així neutralitzar l’atac. 

 

Tot i això, primer es mostraran els resultats obtinguts atacant contrasenyes de llargades majors. 

Concretament, es van atacar una sèrie de contrasenyes de 6 caràcters i una de 12 caràcters. El motiu 

d’aquests atacs era comprovar si es podia estendre l’atac a contrasenyes més llargues, i per tant més segures. 

Tot i això, no es provaran el nombre de contrasenyes que s’han provat en el cas anterior ni en els següents, 

ja que el propòsit és comprovar que l’atac funciona en aquests casos i que segueix el mateix funcionament o 

similar als descrits anteriorment. 

 

En el cas de les contrasenyes de 6 caràcters se’n van provar 5 de diferents, aquestes i els seus corresponents 

temps es poden observar en la taula 14. I com en el cas anterior la seva representació gràfica es pot observar 

en la figura 28. 

 
Taula 14: Contrasenyes, durada de l’atac i nombre de contrasenyes enviades pel programa al sistema durant l’atac 

Contrasenya Durada de l’atac (s) Nº de contrasenyes enviades 

321103 267,72 17 

214310 283,72 18 

362431 391,78 25 

353621 407,45 26 

543265 484,35 31 

 

En aquest cas podem observar en la gràfica de la figura 28 que els temps d’atac continuen mantenint una 

relació lineal entre el nombre de contrasenyes enviades i el temps que dura l’atac. Cal destacar, que si 

comparem l’equació del model obtinguda en aquest cas amb l’anterior, podem observar que el terme que 

se suma (segon terme de l’equació) obtingut en aquest cas és molt similar al que s’havia obtingut 

anteriorment. Aquest fet té sentit, ja que tant en el sistema de seguretat com en el programa d’atac l’única 

modificació que s’ha fet és allargar el vector on es contenia la contrasenya i els bucles que passessin de 4 a 6 

cicles. Per tant, no hi haurien d’haver diferències substancials en aquest valor. Per contra, en el terme de 

primer ordre (el que multiplica a la x) sí que hi ha un canvi important passa de 11,43 a 15,465. Aquest 

augment es deu al fet que en aquest cas la contrasenya és 2 caràcters més llarga, per tant en enviar les dades 

s’enviaran dos caràcters més, en comparar s’hauran de comparar dos caràcters extres,… Això fa que el temps 

associat a cada contrasenya que s’envia augmenti aproximadament uns 4 segons. Per tant, l’efecte que té 

augmentar en 2 caràcters la longitud de la contrasenya en l’atac per temps és un augment de 4 segons en 

cada contrasenya que s’envia i passar d’enviar com a màxim 40 contrasenyes a 60. Per contra, en un atac per 

força bruta es passa, en el pitjor dels casos d’enviar 10.000 contrasenyes a 1.000.000, un canvi molt 

important, i més, si tenim en compte que segons les dades experimentals per arribar a la combinació 3752 

es tardaven 10,5 hores. Això fa que fer un atac per força bruta en aquest sistema no sigui viable, mentre que 

un atac per temps continua tenint molt sentit. 
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Figura 28: Relació entre el nombre de contrasenyes enviades durant l’atac i el temps que dura aquest. Dades obtingudes al laboratori 

de forma experimental 

 
Un cop vistos els resultats amb contrasenyes de 6 caràcters es procedirà a veure els resultats obtinguts quan 

es va provar una contrasenya de 12 caràcters. Pel fet que un atac per temps a una contrasenya d’aquestes 

característiques podria haver estat molt llarg i que l’objectiu era confirmar que el programa continuava sent 

efectiu amb aquest sistema només es va fer un atac. Els resultats obtinguts es poden observar en la taula 15, 

que es troba a continuació. 

 
Taula 15: Contrasenyes, durada de l’atac i nombre de contrasenyes enviades pel programa al sistema durant l’atac Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) Nº de contrasenyes enviades 

210312012011 801,91 29 

 

D’entrada podem observar que el temps d’atac per a una contrasenya amb relativament pocs enviaments és 

molt més gran que en els casos anteriors. De fet, és més gran que el temps màxim en el cas de la contrasenya 

de 4 dígits. Tot i això, aquest experiment ens permet confirmar que el programa és apte per atacar a qualsevol 

contrasenya compresa entre 4 i 12 dígits en el sistema de seguretat que s’ha desenvolupat i que compleix 

amb la norma ISO-9564. 
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5.2 Millores 

 

Un cop vist l’atac en la forma bàsica es desenvoluparan una sèrie de programes per provar de contrarestar 

l’atac. Primerament es desenvoluparà una solució i, posteriorment, una segona solució. La segona solució 

contindrà les modificacions de la primera solució, d’aquesta manera el nivell de seguretat del sistema és 

encara més alta.  

 

Inicialment, es desenvoluparà un nou programa d’Arduino en el qual el sistema no demanarà una 

contrasenya numèrica sinó alfanumèrica. El motiu d’aquest canvi és augmentar el nombre de possibilitats en 

cada posició. D’aquesta manera es passa de 10 a 106 possibles caràcters en cada posició. Això provoca que 

per a una contrasenya de 4 dígits el nombre de combinacions possibles sigui de 126.247.696, mentre que 

amb caràcters numèrics n’hi havia 10.000. Aquest nombre tan alt de combinacions fa descartar 

automàticament un atac per força bruta, ja que el temps requerit, amb el sistema que es va utilitzar al 

laboratori, seria massa gran. Per contra, a l’atac per temps passa de tenir 40 possibles combinacions en el 

cas més desfavorable a 424 que continua sent un nombre de combinacions manejable dintre d’un temps 

acceptable. Si ens basem en el model fet anteriorment -que no té per què aplicar-se en aquest cas però que 

ens pot servir per fer-nos una primera idea de quan pot durar l’atac- en el pitjor dels casos seria 1 hora. 

 

En el segon cas es desenvoluparà una altra versió del programa del sistema de seguretat en el que es 

comprovaran tots els caràcters de la contrasenya i es provarà d’equilibrar el programa, de manera que en 

introduir la contrasenya el sistema tardi el mateix en comparar-la, independentment del nombre de caràcters 

correctes i incorrectes. D’aquesta manera l’atac per temps deixa de tenir sentit, ja que no és possible mesurar 

cap diferència de temps que no sigui error. Per altra banda, cal mencionar que aquesta solució és vàlida per 

a combatre l’atac per temps, però el sistema no es podria considerar segur envers altres atacs de canal lateral, 

que en quedar fora de l’abast d’aquest treball no es tractaran. 

 

 

5.2.1 Sistema de seguretat amb caràcters alfanumèrics 

 

Tal com s’ha explicat anteriorment, canviar el format de les contrasenyes és interessant per dissuadir 

definitivament els atacs per força bruta, ja que el nombre de combinacions possibles és 12.624 vegades més 

gran que en el cas anterior. Però, per altra banda, pot no dissuadir un atac per temps, i aquesta és la hipòtesi 

que provarem en aquest apartat: si passar de caràcters numèrics a alfanumèrics és suficient perquè un atac 

per temps deixi de ser interessant. 

 

Per a provar-ho s’ha desenvolupat un nou codi per a la placa i s’ha modificat el codi del programa per poder 

treballar amb els caràcters alfanumèrics. Per més detall es pot consultar el codi que s’utilitzarà en els dos 

casos a l’Annex 2. Tot i això, sí que es comentarà sense mostrar el codi, la solució que s’ha utilitzat per poder 

fer aquest nou set-up. 

 

En el cas del sistema de seguretat es van haver de modificar les variables on s’emmagatzemaven les 

contrasenyes. Aquestes han deixat de ser un vector de nombres i ha passat a ser un vector de caràcters. Això 

comporta un canvi substancial, i és que les instruccions que efecten aquestes dues variables han de ser 

modificades per treballar amb caràcters. Més enllà d’això, el programa continua funcionant de la mateixa 
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manera, i per tant, ha estat un canvi a nivell del codi que no pas de funcionament, ja que la comparació i la 

comunicació amb la pantalla no s’han vist afectades. 

 

 

5.2.1.1 Programa d’atac amb caràcters alfanumèrics 

 

Per altra banda, en el codi del programa d’atac també s’ha hagut de canviar la variable en la qual 

s’emmagatzemava la contrasenya. Aquesta, com en les del sistema de seguretat, també ha passat a ser un 

vector de caràcters. I, com a conseqüència, es va haver de canviar com es tractava el vector. Però, hi va haver 

un problema major, que era com augmentar de valor un caràcter. No té sentit matemàtic incrementar una 

lletra, no hi pots sumar un 1. Per solucionar aquesta problemàtica es van utilitzar unes funcions del mateix 

programa que permeten convertir un caràcter a nombre i a l’inrevés. Aquest procés es basa en el codi ASCII 

(“American Standard Code Information Interchange”) que permet associar un nombre a una sèrie de 

caràcters. El codi es pot observar en la figura 29. A través d’aquestes funcions podem transformar els 

caràcters que s’envien al sistema de seguretat en nombres i amb aquests podem operar, com seria l’operació 

de sumar 1 al valor que s’acabava d’enviar. 

 

Un altre avantatge d’utilitzar el codi ASCII és que no només es poden fer servir lletres i nombres, sinó que 

també es poden utilitzar caràcters especials. Això fa que augmentant-hi encara més el nombre de possibles 

combinacions. De fet, ens permet tenir en cada posició de la contrasenya 106 possibles caràcters, els 

caràcters del codi entre el 21 i el 126. 

 

 

 

5.2.1.2 Resultats 

 

Un cop vistos els canvis que es faran tant en el programa que executa el sistema de seguretat com en el 

programa d’atac, cal veure quin ha estat el seu desenvolupament en el laboratori. Per a provar el nou sistema 

es va desenvolupar un atac de les mateixes característiques que en el primer cas. És a dir, es van comprovar 

una sèrie de contrasenyes per veure si el programa d’atac era capaç de poder descobrir la contrasenya 

Figura 29: Codi ASCII [29] 
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correcta. Cal mencionar que els equipis utilitzats i el muntatge experimental era el mateix, i que l’única 

diferència respecte al cas anterior eren els programes que s’executaven en el Matlab i en la placa. 

 

Els resultats experimentals que es van obtenir es mostren en la taula 16. I la seva representació gràfica, 

juntament amb el model lineal que se’n deriva, es poden veure en la figura 30. 

 
Taula 16: Contrasenyes enviades, durada de l'atac i nombre de contrasenyes enviades. Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) Nº de contrasenyes enviades 

0000 49,93 8 

7832 105,17 24 

3A?2 161,43 41 

5<@7 173,73 44 

:>8? 197,43 52 

ACB? 273,07 73 

LMA= 334,03 91 

PQRT 498,53 139 

ZZZR 584,81 164 

ZZZW 602,16 169 

 

 
Figura 30: Relació entre el nombre de contrasenyes envidades durant l’atac i el temps que dura aquest. Font: Experimental 

 

En aquest cas, tornem a observar una gràfica (figura 30) molt similar a la que s’havia mostrat en veure els 

resultats del primer atac (figura 26). També veiem que existeix una relació lineal entre el temps que dura 

l’atac i el nombre de contrasenyes que s’envien. Si comparem els valors amb els del primer atac, podem 

veure que hi ha una diferència en els temps important. En aquest cas, els temps de processament de cada 

contrasenya, que és el terme que es multiplica per “x” en el model lineal és més petit que en el cas anterior 

(en el primer model era 11,43, mentre que ara és 3,4321). Aquest fet no és trivial i es deu al fet que en el 

primer cas s’enviava caràcter a caràcter la contrasenya, i s’havia de deixar un espai de temps entre els 

diferents caràcters perquè el sistema de seguretat no els interpretés com un sol nombre. En canvi, en 

treballar amb un “string” de caràcters ens permet enviar tota la informació en una sola instrucció, ja que el 

sistema separa cada caràcter i el col·loca en el lloc que correspon a dins del vector on emmagatzema la 

y = 3,4321x + 21,742
R² = 1
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contrasenya que s’introdueix, mentre, que abans podia posar més d’una dada en tractar-se de nombres. Això 

fa que els temps totals disminueixin tot i que s’envien moltes més contrasenyes. 

 

Per altra banda, cal mencionar, com en el cas anterior, que el coeficient de determinació torna a ser d’1. Per 

aquest motiu s’hauran de validar les variàncies de les mesures, i per fer-ho, s’analitzaran les variàncies en els 

temps de comparació i, si aquestes tenen un efecte menyspreable, extrapolarem aquest fet al funcionament 

global del sistema, afirmant que la variabilitat en els cicles màquina del processador és tan petita que es pot 

menysprear, i, degut a aquest fet, el coeficient és 1. 

 

Per validar la nostra hipòtesi el que s’ha fet és calcular la mitjana i la variabilitat dels temps de comparació. 

Aquest temps es van obtenir de forma experimental en el laboratori en registrar els temps que duraven les 

comparacions en alguns dels atacs que es van fer. Les dades es poden consultar en l’Annex 1. Els resultats i 

els comentaris de l’anàlisi d’aquestes es mostrarà en aquest apartat. 

 
Taula 17: Mitjanes, variabilitat i interval de confiança dels temps de comparació del sistema de seguretat. Font: Experimental 

Nº de caràcters correctes Mitjana (μs) Variabilitat (μs) Interval de confiança del 99,74% (μs) 

0 6,186 0,001 [6,183-6,189] 

1 7,622 0,001 [7,619-7,625] 

2 9,059 0,001 [9,056-9,062] 

3 10,50 0,005 [10,48-10,52] 

4 10,56 0,000 [10,56-10,56] 

 

A la taula 17 podem observar que les durades de les comparacions augmenten progressivament a mesura 

que es van coneixent més caràcters de la contrasenya. Tot i això, observem que en aquest cas els increments 

són menors i, a més a més, en cada salt no hi ha la mateixa diferència. Tot i això, totes elles són molt properes 

a 23 cicles màquina. També podem observar que en l’últim cas la diferència continua sent d’1 cicle màquina.  

 

Respecte a la variabilitat podem observar que pren uns valors molt petits. Si mirem un interval de confiança 

del 99,74%, assumint que segueixen una distribució normal, podem veure que en cap cas la diferència és 

major que un cicle màquina. Per tant, el programa pot agafar com a element diferenciador de temps un cicle 

màquina. Cal comentar que en l’últim cas la variabilitat és 0. Aquest fet respon a que els 4 valors que s’han 

registrat tenen el mateix valor. Segurament, si s’haguessin agafat més valors experimentals, s’hauria obtingut 

un valor diferent de 0. 

 

D’aquestes dades podem extreue’n que la variabilitat és molt petita i que, per tant, l’efecte que tindrà en el 

resultat final de la comparació és mínim. Per tant, podem afirmar que l’efecte de la variabilitat sobre els cicles 

màquina és mínim, i que per tant, podem validar la nostra hipòtesi que els cicles màquina no es veuen 

afectats o que l’error és tan petit que el podem menystenir. Aquest fet explica que la correlació en el model 

lineal sigui 1. 

 

Finalment, cal fer esment en que en aquest cas un atac per força bruta és encara molt menys òptim, ja que 

hi han moltes més possibilitats i, a més a més, els temps de l’atac per temps s’han reduït. 

 

Un cop vist el funcionament del sistema amb el codi ASCII, es va decidir implementar una llargada més gran, 

ja que inicialment només s’utilitzaven els caràcters compresos entre la posició 48 i 90 del codi ASCII (figura 

29), mentre que en la versió posterior es va decidir començar pel caràcter 33 i arribar al 126, cosa que 
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augmenta a 94 els possibles caràcters en cada posició. Els resultats que s’han obtingut en aquest cas són 

similars als obtinguts anteriorment i degut això es mostren a continuació de forma breva en la taula 18 i un 

comentari. 

 
Taula 18: Contrasenyes, dura i nº de contrasenyes enviades. Font: Experimental 

Contrasenya Durada de l’atac (s) Nº de contrasenyes enviades 

0000 244,63 64 

2<8% 282,24 75 

3764 313,47 84 

 

D'entrada podem observar que els temps obtinguts són diferents dels que s'havien obtingut anteriorment 

(taula 16). Aquesta diferència es deu principalment al nombre de contrasenyes enviades. Per exemple, en el 

cas de la contrasenya 0000, anteriorment s'enviaven 8 contrasenyes durant l'atac, amb el cas actual s'envien 

64. Aquesta diferència en el nombre de contrasenyes fa que hi hagi una diferència de temps substancial entre 

contrasenyes que tenen els mateixos caràcters. 

 

Per poder saber si realment hi ha una diferència important en els temps de processat cal comparar 

contrasenyes que han tingut un nombre d'enviaments iguals. Com que no hi ha cap combinació de 

contrasenyes que comparteixin el mateix nombre d'enviaments primer es compararà dos casos amb un 

nombre similar d'enviaments i posteriorment es compararà amb el valor que s'obté a través del model lineal. 

 

El cas que es compararà serà el de la contrasenya 2<8%, l'atac ha durat 282,24 s i s'ha enviat un total de 75 

contrasenyes diferents. El cas més similar és el de la contrasenya ACB? (taula 16), on es van enviar 73 

contrasenyes i l'atac va durar 273,07 s. D'entrada observem que la diferència de temps no és gaire 

significativa. Per altra banda, el valor que s'obté del model lineal, desenvolupat anteriorment, en el cas de 

75 contrasenyes és 279,15 s. La diferència entre el valor estimat i el valor obtingut és de 3,09 s, és a dir, una 

diferència de l'1,1%. 

 

Davant d'aquesta diferència mínima entre els valors obtinguts anteriorment amb un sistema alfanumèric 

reduït i l'actual es pot afirmar que el sistema és capaç d'atacar a un sistema alfanumèric tot i l'augment en el 

nombre de possibles combinacions. 

 

 

5.2.2 Sistema de seguretat amb comparació sencera 

 

Un cop vist que l’aplicació d’un sistema alfanumèric no és suficient per evitar l’atac per temps o fer-lo prou 

costós a nivell de temps que no tingués sentit, es va procedir a modificar de nou el programa del sistema de 

seguretat. Aquesta modificació va consistir a canviar la forma de fer la comparació. Aquesta nova forma 

comprovava tots els caràcters de la contrasenya abans d’informar si era correcte o no, d’aquesta manera es 

podria aconseguir que el sistema no pogués diferenciar quan una contrasenya té més posicions correctes 

que una altra.  

 

A nivell de programa, en el sistema de seguretat aquest canvi va ser molt poc significatiu, ja que només es va 

haver de modificar un terme de la comparació. 
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Respecte al programa d’atac no va caldre fer cap modificació, ja que es va utilitzar el que s’havia desenvolupat 

per a la solució anterior. Això va ser possible, ja que encara hi havia diferències entre els temps de 

comparació, tal com es mostrarà a continuació. En aquest cas, el que es mostrarà són les diferències en els 

temps de comparació, ja que com en els casos anteriors també hi haurà una relació lineal entre els temps 

d’atac, però el que és interessant és veure si els temps de la comparació han canviat. 

 

Per aquesta modificació es van realitzar una total de 10 proves per a cada posició de la contrasenya, fent un 

total de 50 mostres que es poden observar en l’Annex 1. En aquest apartat, com en els anteriors, només es 

mostraran els resultats obtinguts i es faran les pertinents anàlisis i comentaris. 

 
Taula 19: Mitjanes, variabilitat i interval de confiança dels temps de comparació del sistema de seguretat. Font: Experimental 

Nº de caràcters correctes Mitjana (μs) Variabilitat (μs) Interval de confiança del 99,74% (μs) 

0 6,373 0,0005 [6,371-6,375] 

1 6,311 0,0005 [6,309 - 6,313] 

2 6,248 0,0003 [6,246 - 6,249] 

3 6,186 0,0007 [6,184 - 6,188] 

4 6,123 0,0005 [6,121 - 6,125] 

 

D’entrada podem observar que les diferències entre cada una de les mesures és relativament petita, 

especialment si la comparem amb les diferències d’entre 1 i 2 μs que havíem vist fins ara. Això fa que els 

valors de les mostres siguin molt propers entre si, obligant a haver d’ajustar el màxim possible la resolució 

del sistema. 

 

Un altra diferència amb la resta de dades obtingudes fins al moment, és que per primer cop el temps en lloc 

d’augmentar disminueix. Aquest fet no és trivial i l’origen es deu en el nou procés de comparació. Observant 

les instruccions del microcontrolador en el seu el manual [20], podrem observar que el procés d’escriure un 

valor en una variable consumeix 1 cicle màquina. En aquest cas concorda amb els resultats experimentals, 

perquè cada cop que el microcontrolador detecta que els valors són diferents escriu un 0 en la variable que 

es fa servir en la comparació. Per aquest motiu la diferència entre el cas amb totes les posicions de la 

contrasenya incorrectes i totes correctes és de 4 cicles màquina. Perquè en el primer cas el sistema ha escrit 

quatre vegades el valor 0 en la variable, mentre que en l’últim no ha hagut de fer-ho cap cop. 

 

Si posem aquestes dades en una gràfica, hauríem de poder observar una relació lineal que per cada caràcter 

incorrecte el temps sigui un cicle màquina més gran. O, en el sentit contrari, per cada posició correcte, el 

sistema hauria de trigar un cicle màquina menys. Aquesta gràfica es pot observar a la figura 31, i corrobora 

l’observació que s’havia fet anteriorment, ja que en l’equació del model lineal el factor que multiplica la “x”, 

el nombre de caràcters correctes, és negatiu i té un valor de 0,0625 μs. Que el terme sigui negatiu implica 

una disminució en el temps a mesura que el nombre de caràcters correctes augmenta (la “x”), que és el que 

hem pogut observar en les dades. Respecte al segon factor que s’apuntava anteriorment 0,0625 μs és un 

cicle màquina cosa que concorda amb el que ja s’havia dit. 

 

Finament, respecte al model, com en tots els casos anteriors el factor de determinació és 1. Si observem les 

variàncies podem observar que són molt petites, i que per tant, el seu efecte serà mínim. Això implica que 

els valors que s’obtindran seran molt consistents en el temps, fent que els possibles erros que hi puguin haver 

en la mesura o en el sistema siguin menyspreables. 
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Figura 31: Relació entre el nombre de caràcters correctes i el temps que dura la comparació. Font: Experimental 

 

Per tant, podem concloure que comparar tota la contrasenya ens apropa a posar fi a l’atac per temps. Però 

no ho aconsegueix, ja que encara existeixen diferencies en el temps de comparació de la contrasenya. Per 

altra banda, cal remarcar que en aquest cas l’atac continua sent iteratiu, perquè per poder avançar necessites 

la següent posició, encara que el sistema no pugui discriminar en quina posició és el caràcter correcte. 
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5.3 Solució definitiva 
 

Un cop vist que les dues millores aplicades al sistema de seguretat no eren suficients per acabar amb l’atac 

per temps es va desenvolupar una tercera versió que sí que aconseguia inutilitzar aquest atac amb el 

muntatge experimental utilitzat. 

 

Aquesta versió està basada en les dues anteriors, especialment en el programa que fa la comparació sencera, 

que a la vegada és una evolució del programa amb contrasenya alfanumèrica.  

 

Un dels principals inconvenients que hi ha hagut per realitzar aquest apartat va ser la dificultat d’obtenir el 

codi en assemblador del programa. Per aquest motiu es van fer aquesta sèrie de proves per poder entendre 

el funcionament del sistema. Aquestes es poden observar en el capítol 5 de l’Annex 2. 

 

Per altra banda, un altre dels problemes que s’han trobat i que ja apuntava Kocher [7], són les optimitzacions 

del sistema, o en aquest cas, del compilador. Això sumat al fet de que es va descartar analitzar el codi en 

assemblador va fer que s’arribés a la solució final a través d’un procés de prova i error. 

 

Finalment, es va trobar una solució amb la qual s'obté un temps constant indiferentment del nombre de 

caràcters correctes. El codi amb el qual s'igualen els temps és el següent: 

 

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

 v=0; 

 i++; 

}else{ 

 z++; 

 q++; 

 i++} 

 

 Els resultats experimentals es poden observar en la taula 20. 

 
Taula 20: Mitjanes, variabilitat i interval de confiança dels temps de comparació del sistema de seguretat. Font: Experimental 

Nº de caràcters correctes Mitjana (μs) Variabilitat (μs) Interval de confiança del 99,74% (μs) 

0 10,87 0 [10,87] 

1 10,87 0 [10,87] 

2 10,87 0 [10,87] 

3 10,87 0 [10,87] 

4 10,87 0 [10,87] 

  

D’entrada s’observa que la mitjana del temps en cada cas és la mateixa 10,87 µs, per tant, des del punt de 

vista de l’atacant és impossible saber el nombre de caràcters correctes en la contrasenya a través del temps 

de comparació. Per tant, un atac per temps deixa de ser possible. A més a més, es pot observar que la 

variabilitat és 0, i com a conseqüència els intervals de confiança no existeixen. El motiu que la variabilitat 

tingui aquest valor és que de les 5 mostres que s’han pres per cada un dels casos, fent un total de 25 mostres, 

totes han donat el mateix resultat 10,87 µs, aquestes es poden consultar en l’Annex 1. El fet que totes les 

mostres hagin donat el mateix valor és un fet interessant que mostra la solidesa d’aquesta solució. 
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Finalment, es pot afirmar que s’ha aconseguit un sistema que de seguretat del qual no es pot obtenir la 

contrasenya a través d’un atac per temps. El codi complet es pot veure en l’Annex 2.  
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6 Aspectes ambientals, econòmics i de seguretat 
 

En aquest capítol es detallaran els diferents aspectes referents al cost, l’impacte ambiental i de seguretat 

referent al projecte que s’ha desenvolupat. Es tractaran els 3 temes per separat en 3 apartats diferents. 

Primerament es parlarà sobre quin és o ha estat l’impacte ambiental d’aquest estudi. Posteriorment es 

detallarà el cost i finalment es parlarà de les mesures de seguretat preses al llarg del treball, especialment 

les referents al laboratori. 

 

 

6.1 Aspectes ambientals 
 

Respecte a l’impacte ambiental d’aquest treball és molt complicat mesurar quina ha estat la seva petjada 

ambiental, ja que tots els elements que s’han utilitzat han estat reutilitzats. Per tant, no ha estat necessari 

comprar cap material i tot serà retornat al laboratori per poder tornar a ser utilitzat en un altre treball. 

 

Per aquest motiu l’impacte ambiental dels instruments utilitzats no es té en compte, ja que han estat 

reutilitzats i ho podran ser després de finalitzar aquest treball. Per contra si que es cert que tots ells van 

consumir una certa quantitat d’electricitat. A continuació es detallarà un consum aproximat dels diferents 

instruments utilitzats i finalment aquest consum es transformarà en unes emissions de CO2 basant-nos en el 

certificat energètic de l’edifici [32]. 

 
Taula 21: Consum energètic de cada elements utilitzat en el laboratori i el consum energètic ttotal estimat 

 Ordinador Placa Arduino Oscil·loscopi 

Potència (W) 180,00 0,29 30,00 

Temps d’ús (h) 100,00 100,00 100,00 

Consum energètic (kWh) 18,00 0,03 3,00 

Consum total (kWh) 21,03 

 

El 2016 es va realitzar un certificat energètic de l’edifici on hi ha situat el laboratori (TR 3). D’aquest en podem 

extreure que per cada kWh elèctric consumit hi ha associat una emissió de 0,169 kg de CO2 [32]. Per tant, 

utilitzant aquest valor com a referència podem extreure que durant el desenvolupament d’aquest treball 

s’han emès un total de 3,56kg de CO2 només amb els consums elèctrics dels diferents elements utilitzats.  

 

Si es volgués obtenir el càlcul total d’emissions caldria tenir en compte el consum energètic de les lluminàries 

instal·lades en el laboratori, el sistema de ventilació i calefacció, que degut a la situació de la pandèmia del 

COVID-19 els ventiladors estaven renovant l’aire constantment. Malauradament aquest càlcul queda fora de 

l’abast d’aquest treball i per tant no es desenvoluparà més en aquest tema. 
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6.2 Aspectes econòmics 
 
Per al desenvolupament d’aquest treball s’han utilitzat una sèrie d’instruments i dispositius que s’enumeren 

a continuació: 

 

 Placa Arduino UNO 

 Oscil·loscopi Tecktronix 1002 

 Ordinador amb pantalla, teclat i ratolí 

 Programa Matlab amb el programa Instrument Control Toolbox 

 Material electrònic bàsic: resistències, cables, LED, “protoboards”,etc. 

 

Tot aquest material i programes va ser utilitzat per desenvolupar el programa d’atac i el sistema de seguretat. 

Els seus usos han estat descrits amb anterioritat, per tant no entrarem en explicar-ho en aquest capítol. 

 

Per altra banda, no es va comprar cap dels instruments o elements enumerats, tots ells es trobaven en el 

laboratori i van poder ser utilitzats durant el treball. Per aquest motiu no es comptabilitzaran els costos totals 

sinó el cost associat al temps d’ús. Per a calcular-lo s’utilitzarà una amortització lineal dels elements que 

tinguin una vida útil superior a la del projecte, com podria ser l’oscil·loscopi o l’ordinador.  

 

Per a més detall en el desenvolupament del pressupost cal cosulatr el Pressupost. Allà s’hi detallen com s’han 

obtingut els preus unitaris. En la taula 22 es pot observar el cost final del projecte, que és de 6.474,02€. 

 
Taula 22: Pressupost del projecte 

 Cost Unitari Nº elements/hores Cost total 

Arduino UNO 4,75€/any 1/3 any 1,58€ 

Oscil·loscopi Tecktronic 1002 360€/any 1/3 any 120,00€ 

Ordinador 200€/any 1/3 any 66,67€ 

Matlab 233,33€/any 1/3 any 77,78€ 

Material bàsic (resistències cables, LED, etc.) 50€/ús 1 ús 50,00€ 

Enginyer 15,16€/h 300 h 4.548,00€ 

Benefici Industrial (10%) 486,40€ 

Subtotal 5.350,43€ 

IVA (21%) 1.123,59€ 

Cost total 6.474,02€ 
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6.3 Aspectes de seguretat 
 

Durant el desenvolupament del sistema de seguretat i el programa d’atac en el laboratori s’han seguit una 

sèrie de normes de seguretat. Aquestes responien tant a la protecció dels usuaris com del material. A 

continuació es detallen una sèrie de normes de seguretat utilitzades: 

 

Oscil·loscopi: 

 

 No tocar els cables, especialment les connexions de cocodril, quan hi hagi corrent en el circuit 

 No ficar el dit dintre de les pinces de cocodril 

 No connectar els cables quan hi hagi corrent en el circuit 

 En cas d’utilitzar un cable, a més a més del que hi ha en l’oscil·loscopi per fer la connexió en la 

“protoboard”, vigilar que la connexió no faci contacte amb cap element i no tocar-la. 

 No fer una mesura d’un corrent que pugui superar els valors màxims permesos per l’aparell 

 

Protoboard: 

 

 Realitzar les connexions amb la font d’alimentació desconnectada. En aquest cas seria amb la placa 

Arduino desconnectada de l’ordinador 

 No connectar cap element que pugui estar en mal estat 

 Vigilar que no hi hagi cap curtcircuit abans de connectar el circuit a la font d’alimentació 

 No tocar cap element ni la placa quan hi hagi la font d’alimentació connectada 

 No superar ni els voltatges ni les intensitats màximes dels components connectats al circuit 

 No colpejar la protoboard 

 

Placa Arduino UNO: 

 

 Utilitzar un programa compatible per a la creació del codi i el seu enviament 

 No tocar la placa durant l’execucció del programa 

 Vigilar que no hi hagi cap element que pugui obstruir els ports (pols, restes d’un cable,etc.) 

 Connectar la placa amb el cable adequat a l’ordinadodr i/o a una font d’alimentació que compleixi 

amb els requisits de la placa 

 No colpejar la placa 

 Realitzar les connexions amb cables adequats i ben aïllats 

 Evitar crear curtcircuits al fer les connexions del port 

 

Més enllà de les normes per a l’ús dels diferents instruments, també hi havien una sèrie d’aspectes que calia 

complir en el laboratori: 

 

 No menjar ni beure en el laboratori 

 Portar roba i calçat adequats 

 No tocar cap element que estigui connectat a la xarxa elèctrica o a una font d’alimentació 

 Portar mascareta durant tot el període en el que s’hi estigui treballant 

 

Aquestes normes es van seguir durant tot el temps que es va estar en el laboratori.  
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7 Planificació 
 

En aquest capítol es mostrarà la planificació que es va desenvolupar incicialment i posteriorment es farà una 

valoració de si es va seguir o no. En cas de no haver-la seguit es mostrarà la planificació real. A continuació 

en la taula 23 s'enumeren les diverses tasques en les quals es va dividir el projecte i les seves dates d'inici i 

finalització segons la planificació inicial. 

 
Taula 23: Tasques i dates de la planifiació inicial del treball 

Tasca Data d’inici Data de fi 

Introducció 16/10/2020 25/10/2020 

Teoria i Història 25/10/2020 1/11/2020 

Objectius 1/11/2020 8/11/2021 

Placa Arduino 16/10/2020 1/11/2020 

Instrumentació 1/11/2020 8/11/2020 

Programa base de l’aplicació d’atac 8/11/2020 22/11/2020 

Millores 22/11/2020 20/12/2020 

Anàlisi Ambiental 20/12/2020 27/12/2020 

Anàlisi Econòmic 24/12/2020 29/12/2020 

Anàlisi de Riscos 28/12/2020 3/1/2021 

Conclusions 3/1/2021 8/1/2021 

Revisió de documents 8/1/2021 13/1/2021 

 

En la figura 32 es pot veure que hi ha la planificació en les dates, però que el programa amb el que es va 

realitzar el diagrama no permet utilitzar els caps de setmana com a període de treball. Per aquest motiu, es 

detalla la planificació seguida en una taula. En aquesta planificació inicial hi va haver una sèrie de canvis que 

s'explicaran a continuació. D'entrada es va canviar el nom d'algunes tasques, ja que porten els títols dels 

diferents apartats del projecte, els títols que es van canviar van ser Placa Arduino per Microcontroladors, les 

3 tasques d'anàlisi ambiental, econòmic i de riscos es van modificar els noms per aspectes, en lloc d'anàlisi, i 

en l'últim cas es va canviar el nom per Aspectes de Seguretat. A més a més, es va introduir una nova tasca 

que era Futurs Desenvolupaments, aquesta es va fer en paral·lel a les Conclusions, i consisteix a documentar 

com es podria prosseguir amb el treball que s'ha desenvolupat, quines idees serien interessants d'aplicar. 
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Figura 32: Diagrama de Gantt de la planificació que es va seguir durant el desenvolupament del treball 
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Tot i aquests canvis en els noms i l'aparició d'una nova tasca les dates en les quals es va desenvolupar el 

treball van ser les planificades inicialment i per tant no hi va haver cap canvi rellevant en elles. Per aquest 

motiu, el diagrama de Gantt que es mostra a continuació en la figura 32 és molt similar al que es va mostrar 

en el project charter. A continuació en la taula 24 es detalla la planificació que es va seguir a la realitat. 

 
Taula 24: Planifiació seguida durant el desenvolupament del projecte 

Tasca Data d’inici Data de fi 

Introducció 16/10/2020 25/10/2020 

Teoria i Història 25/10/2020 1/11/2020 

Objectius 1/11/2020 8/11/2020 

Placa Arduino 16/10/2020 1/11/2020 

Instrumentació 1/11/2020 8/11/2020 

Programa base de l’aplicació d’atac 8/11/2020 22/11/2020 

Millores 22/11/2020 20/12/2020 

Anàlisi Ambiental 20/12/2020 27/12/2020 

Anàlisi Econòmic 24/12/2020 29/12/2020 

Anàlisi de Riscos 28/12/2020 3/1/2021 

Conclusions 3/1/2021 8/1/2021 

Futurs desenvolupamets 3/1/2021 8/1/2021 

Revisió dels documens 8/1/2021 13/1/2021 
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8 Conclusions 
 

En aquest capítol es parlarà de les conclusions extretes en la realització i desenvolupament del treball. 

 

Primerament, s'ha demostrat l'existència dels atacs per temps, tant de forma teòrica com de forma 

experimental. Especialment, a nivell experimental s'ha vist que és possible desenvolupar un atac amb una 

sèrie d'instruments que es poden trobar fàcilment en un laboratori d'electrònica. 

 

Cal destacar que s'ha desenvolupat un muntatge experimental propi i que aquest ha estat dissenyat i portat 

a la realitat. I, un cop ha estat muntat, s'ha utilitzat per atacar a un sistema de seguretat que també s'ha 

dissenyat i desenvolupat per a realitzar aquest treball. 

 

A més a més, s'ha demostrat que els atacs per temps són molt més eficaços que els atacs per força bruta, ja 

que requereixen molts menys intents abans de trobar la contrasenya sencera. 

 

També, s'ha vist que és complicat poder anul·lar aquests atacs completament, ja que moltes vegades el 

compilador aplica optimitzacions al codi que s'ha desenvolupat i, això pot suposar un problema a l'hora 

d'igualar temps en una comparació o en una operació. 

 

Finament, s'ha aconseguit que el sistema de seguretat desenvolupat fos segur davant dels atacs per temps. 

Això s'ha aconseguit a través d'igualar els temps de comparació de la contrasenya introduïda amb la correcta. 
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9 Futurs desenvolupaments 
 

En aquest capítol es parlarà de com es pot donar coninuïtat a aquest treball, de quines línies de treball serien 

interessants de seguir i el motiu. 

 

En primer lloc seria interessant provar la robustesa del sistema davant d'un atac per temps. Comprovar que 

realment un atac per temps no és factible. Això es podria fer provant d'introduir errors mentre el sistema 

està fent les operacions de la comparació o mirant de poder mesurar aquestes operacions i veure si hi ha 

diferències en aquestes. Aquesta línia seria interessant perquè s'endinsa més en els atacs per temps, ja que 

es baixa més en el nivell de programació. 

 

Per altra banda, el sistema està protegit dels atacs per temps en el cas estudiat. Però en cap cas s'ha parlat 

de si aquest està protegit davant d'altres tipus d'atacs per canal lateral com podrien ser l'anàlisi de consum 

o, en un cas més extrem, l'anàlisi del so de les tecles que es premen en introduir la contrasenya. Aquesta línia 

de treball seria interessant perquè permet augmentar en la seguretat del sistema, a la vegada que es 

desenvolupen nous mètodes d'atacar aquest. 

 

Per tant, les dues línies que es proposen són: entrar en més detall en l'atac per temps i intentar baixar en el 

nivell de programació, per una banda, i per l'altre a desenvolupar atacs per canal lateral diferents de l'anàlisi 

per temps.  
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