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Resum 

L’objectiu d’aquest projecte tracta sobre el disseny i la implementació d’una 
aplicació informàtica que permet xifrar i desxifrar fitxers amb claus basades en 
contrasenya introduïdes per l’usuari.  
 
La solució aportada es una aplicació que disposa d’una interficie gràfica que 
permet la introducció d’una contrasenya, posteriorment crea una clau de 256 
bits , mitjançant un algorisme de clau simètrica i xifratge de bloc conegut (AES), 
codifica arxius i carpetes. De la mateixa forma permet desxifrar aquests arxius 
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1. Introducció 

1.1.1 Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de partida i 
aportació del TFC. 
 

Aquest projecte tracta de resoldre, la necessitat que pot tenir un usuari informàtic, de 
ocultar informació rellevant. Ja siguin documents amb informació confidencial, arxius 
multimedia privats o d’altres. Quan la protecció que ens dona el sistema operatiu 
mitjançant el sistema de fitxers o els permisos d’usuari no es suficient, cal acudir a la 
criptografia, per poder guardar la informació confidencial. 

La aportació d’aquest TFC es la implementació d’un sistema de xifratge de bloc, de clau 
simètrica, mitjançant l’algorisme AES. 

 

1.1.2 Estat del art dels criptosistemes 
 

Deixant de banda la criptografia clàssica, actualment els criptosistemes es poden es pot 
classificar de la següent forma: 

 

En quan a la clau emprada: 

 

Clau simètrica o clau compartida:  S’Utilitza la mateixa clau per xifrar i desxifrar. 

Clau asimètrica: Hi una clau per xifrar i una altra per desxifrar. 

 

En quan al mètode de xifratge: 

Xifratge de bloc:   

El missatge a xifrar es divideix en blocs d’un tamany fixe i apliquen sobre cada un 
d’ells una combinació mes o menys complexa d’operacions de confusió, substitució, 
transposició, etc. Aquest algorisme es diuen en general , xifrats per blocs. 

 

Xifratge de flux: 

El missatge es xifra fent operacions bit a bit, missatge i clau. 

 

I com a últim hi han 2 mètodes relativament moderns. la criptografia de corva elípitica i 
la criptografia cuàntica. 

Criptografia de corva elíptica, mitjançant la formula d’una corva elíptica i el problema 
dels logaritmes discrets xifren el missatge. Ja hi han diverses implementacions d’aquest 
tipus de criptosistemes. 

 

Criptografia cuàntica: 

La criptografía cuántica es un conjunt de tècniques criptogràfiques, que donen garantia 
per l’absoluta confidencialitat de la informació transmesa, es basen en els principis de la 
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criptografia quàntica. Utilizant, fenòmens com la superposició d’estats o l’entrellaçat es 
pot assegurar que una possible escolta de l’informació xifrada pot ser immediatament 
detectada. o que es destrueix l’informació que es pretenia obtenir. 

La criptografia cuántica es una de las primeres aplicacions de la computació cuàntica 
propera a una fase de producció massiva, utilitza làsers per a emmagatzemar informació 
en l’element constituent de la llum, el fotó, i es transmeteix per fibra òptica. 

 

1.1.3 Enfocament i mètode seguit. 
 

Mitjançant la planificació de 1.15, anar seguint els passos. Buscar informació i prendre 
decissions de disseny e implementació que es detallen en els apartats seguents. 

 

1.1.4 Planificació del projecte 
 

La planificació del projecte ha sigut la proposada a la PAC1, amb petites variacions, 
però bàsicament ha sigut aquesta:  

 

Codi de 
l’activit
at 

Nom de la activitat Duració 
estimada 

Data d’inici 

01 Planificació TFC (PEC 1) 7 dies 09/10/2006 
01.01 Elaboració Pla de Treball TFC   6 dies 09/10/2006 
01.02 Entrega Plan de Trabajo TFC (PAC 1)   1 dia 16/10/2006 
02 Estudi i desenvolupament de la aplicació 

(PAC2) 
37 dies 17/10/2006 

02.01 Analisi, requeriments de la aplicació, 
elecció algoritme xifratge,consultar al 
consultor 

7 dies 17/10/2006 

02.02 Disseny Aplicació 4 dies 17/10/2006 
02.02.01 Disseny de classes   3 dies 21/10/2006 
02.03 Instalació i configuració de programari 

(JDK, Eclipse, llibreries criptogràfiques) 
1 dia 24/10/2006 

02.04 Implementació parcial aplicació i proves 30 dies 25/10/2006 
02.04.01 Implementació de la classe principal 7 dies 25/10/2006 
02.04.02 Implementació de les classes que 

s´encarreguen del xifratge 
10 dies 04/11/2006 

02.04.03  Implementació d’una interficie gràfica 3 dies 14/11/2006 
02.04.04  Depuració d´errors i proves 6 dies  
02.05  Proves funcionament general 2 dies  
02.06 Lliurament Aplicació parcial (PAC2) 1 dia 20/11/2006 
03 Validació de la aplicació i depuració total 

d´errors joc de proves 
15 dies 21/11/2006 

03.01 Depuració total d´errors 9 dies  
03.02 Implementar Joc de proves 4 dies  
03.03 Documentar l’aplicació 2 dies  
04 Criptoanàlisi de la aplicació i fitxers xifrats 5 dies 05/12/2006 
05 Elaboració Memòria y Presentació TFC 

(Lliurament FINAL) 
20 dies 10/12/2006 

05.01 Elaboració Memòria 15 dies  
05.02  Elaboració Presentació TFC 5 dies  
05.03 Lliurament de la Memòria y Presentació 

TFC (Lliurament FINAL) 
 15/01/2006 
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1.1.5 Productes obtinguts 
 

Aplicació XifratgeAES v 1.0 

Una carpeta src, amb el codi font de l’aplicació. 

 

 Xifrar.java 

 Desxifrar.java 

 GenerarClau.java 

 Xifratfilter.java 

 zipeaDir.java 

 InterficieGrafica.java 

 

Una carpeta doc, amb la documentació javadoc de l’aplicació. 

\doc\allclasses-frame.html 

\doc\allclasses-noframe.html 

\doc\class-use 

\doc\constant-values.html 

\doc\deprecated-list.html 

\doc\Desxifrar.html 

\doc\GenerarClau.html 

\doc\help-doc.html 

\doc\index-files 

\doc\index.html 

\doc\InterficieGrafica.html 

\doc\overview-tree.html 

\doc\package-frame.html 

\doc\package-list 

\doc\package-summary.html 

\doc\package-tree.html 

\doc\package-use.html 

\doc\resources 

\doc\serialized-form.html 

\doc\stylesheet.css 

\doc\Xifrar.html 

\doc\Xifratfilter.html 

\doc\zipeaDir.html 



 

 

10

\doc\class-use\Desxifrar.html 

\doc\class-use\GenerarClau.html 

\doc\class-use\InterficieGrafica.html 

\doc\class-use\Xifrar.html 

\doc\class-use\Xifratfilter.html 

\doc\class-use\zipeaDir.html 

\doc\index-files\index-1.html 

\doc\index-files\index-2.html 

\doc\index-files\index-3.html 

\doc\index-files\index-4.html 

\doc\index-files\index-5.html 

\doc\index-files\index-6.html 

\doc\index-files\index-7.html 

\doc\resources\inherit.gif 

 

Un fitxer JAR per distribuïr l’aplicació com a executable: 

 XifratgeAES.jar 

 

La memòria del projecte en format pdf. 

 

jjordann_Memoria_TFC.doc 

jjordann_Memmoria_TFC.pdf 

 

La presentació del projecte en format Powerpoint: 

 

Presentació_TFC.ppt 

 

1.1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria. 
 
1.1.8 Elecció de l’algoritme de xifratge 
Les opcions que havien per elegir algoritme i el que finalment he escollit. 
 
1.1.9 Descripció bàsica del funcionament de l’algoritme de xifratge AES 
Breu descripció de com funciona l’algoritme AES. 
 
1.1.10 Elecció del mode operació bloc CBC o ECB 
Modes d’operació de xifratge de bloc. 
 
1.1.11 Exemple senzill de codificació en AES 
Exemple de codificació d’AES, els blocs codificats i les subclaus. 
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1.1.12 Seguretat en AES 
Seguretat del sistema. Atacs coneguts. 
 
1.1.13 Disseny e implementació de l’aplicació 
Classes implementades i el seu paper a l’aplicació. 
 
1.1.14 Eines per la implementació 
Software emprat per l’implementació del programa. 
 
1.1.15 Instal·lació de l’aplicació 
Explica com instal.lar l’aplicació 
 
1.1.16 Manual de funcionament de l’aplicació 
 
Manual amb screenshots, de com fer funcionar l’aplicació, es divideix el manual en 
pasos. 
 
1.1.17 Proves amb diferents arxius 
 
Proves de l’aplicació amb diferents tipus d’arxius, mesuran el temps que triga, cpu, 
memòria. 
 

 

 

1.1.7 Elecció de l’algoritme de xifratge 
 

Per a l’elecció d’un algoritme de clau simètrica i xifrat de bloc, he descartat els 
algoritmes que han estat trencats i els de baixa velocitat, així com els que no es coneix 
el seu algorismei no han estat supervisats i provats per la comunitat criptogràfica. 
Bàsicament el problema es redueix a l’elecció de 2 algoritmes: 3DES i AES. 

 

AES vs. 3DES AES 3DES 

Tipus d’algoritme Simètric, de bloc Simètric de bloc 

Longitud de clau 128, 192, 256 112 o 168 

Velocitat Alta Baixa 

Temps per trencar la clau 

(Assumint que la maquina fa 
255 claus per segon NIST) 

149 trilions d’anys 4.6 bilions d’anys 

Consum de recursos Baixa Mitjana 

 

Sembla lògic que es mes segur AES. 

1.1.8 Descripció bàsica del funcionament de l’algoritme de xifratge AES 
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AES es una xarxa de substitució - permutació, per contra el seu predecessor DES era 
una xarxa de Feistel.  

AES es ràpid tant en software com en hardware, es relativament senzill d’implementar, i 
requereix poca memòria.  

Els tamany de bloc 128, 160, 192, 224, y 256 bits son suportats per el algoritme 
Rijndael, però només blocs de 128 bits de tamany son especificats en el AES. 

El tamany de la clau es variable, es pot escollir entre: 128 , 192 o 256 bits 

AES, divideix la clau en subclaus, així depenen del tamany de la clau i del bloc a 
codificar, tindren de 10 a 14 subclaus. 

 

 

Aquest fet fa, que si a priori agafem una subclau senzilla i esbrinable, despres de passar 
les n rondes, tinguem una clau robusta. Al final del capítol posaré un exemple de calcul 
de sublcau i codificació. 

Es distingeixen 4 etapes en el xifrat: 

 

1- Etapa SubBytes: 

En aquest pas es realitza una sustitució no lineal on cada byte es reemplazat amb un 
altre d’acorda la taula de cerca. 

 

 

 

2 - Etapa ShiftRows: 

En aquest pas es realitza un transposició on cada fila del state es rotada de manera 
cíclica un nombre determinat de cops. 
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3 - Etapa MixColumns 

Operació de barreja que opera en las columnas del «state», combinant els quatre bytes 
de cada columna usant una transformació lineal. 

 

4 - Etapa AddRoundKey 

Cada byte del «state» es combinat amb la clau «round»; cada clau «round» es deriva de 
la clau de xifrat usant una iteració de la clau. 
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1.1.9 Elecció del mode operació bloc CBC o ECB 
 
El mode de operació ECB (Electronic Codebook) es el mètode mes senzill i obvi 
d’aplicar a un algoritme de xifrat por blocs. Simplement es subdivideix la cadena que es 
vol codificar en blocs del tamany adequat i es xifran tots ells empleant la mateixa clau. 
Aquest metode permet codificar els blocs independentment del seu ordre.  

 

A favor d’aquest mètode podem dir que permet codificar els blocs independentment del 
seu ordre, es adequat per xifrar bases de dades o fitxers en el que es requereixi un accés 
aleatori. També es resistent a errors, donat que si un dels blocs sofreix una alteració, la 
resta de blocs quedaria intacte. Per contra si el missatge presenta patrons repetits, el text 
xifrat també els presentaría, i això es peligrós. sobre todo cuando se codifica 
informacion molt redundant, com fitxers de text, o amb patrons comuns al inici i final, 
com el correo electrònic. Un contrincant pot en aquests casos efectuar un atac estadistic 
i extreure molta informació. 

 

El mode CBC (Cipher Book Chaining Mode) incorpora un mecanisme de 
retroalimentació en el xifrat per blocs. Això significa que la codificació de blocs 
anteriors condiciona la codificació del actual, pel que serìa impossible substituir un bloc 
individual en el missatge xifrat. Això es consigueix efectuant una operació XOR entre 
el bloc del missatge que volem codificar i l’últim criptograma obtingut. Es mes 
vulnerable a errors, però mes segur en atacs estadistics. 
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Funcionament de CBC 

 

El mètode CBC es el candidat per implementar a la aplicació. 

 

1.1.10 Exemple senzill de codificació en AES 
 

Càlcul de les subclaus, a partir d´una clau inicial senzilla o esbrinable, nombre 
consecutius: 

Clau : 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF (128 bits) 
 
Total rondes : 10 
 
Subclaves de xifrat: 
 
K00 : 67452301 EFCDAB89 67452301 EFCDAB89 
K01 : C09A9E62 2F5735EB 481216EA A7DFBD63 
K02 : 3BC6001A 149135F1 5C83231B FB5C9E78 
K03 : 87C94A15 93587FE4 CFDB5CFF 3487C287 
K04 : 90D15D38 038922DC CC527E23 F8D5BCA4 
K05 : D9905E4D DA197C91 164B02B2 EE9EBE16 
K06 : 9EB855C3 44A12952 52EA2BE0 BC7495F6 
K07 : DCDDC7A9 987CEEFB CA96C51B 76E250ED 
K08 : 89E55F7A 1199B181 DB0F749A ADED2477 
K09 : 7C700A57 6DE9BBD6 B6E6CF4C 1B0BEB3B 
K10 : 9EDF2188 F3369A5E 45D05512 5EDBBE29 
 

 

Xifrat d’un bloc de 128 bits, amb la clau anterior: 

 

Clau : 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF (128 bits) 
 
XIFRAT: 
Bloc     : 7563957A 7C6E9274 6E87F937 A2F4AB04 (128 bits) 
Ronda 01 : 201D4467 70B06937 8FBFA93C 1D4757CF 
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Ronda 02 : 0486AEC2 951CEAA5 87BCD35D CE92939C 
Ronda 03 : EDEF12D7 E6C5DB1E E2E45A51 8D1F89E9 
Ronda 04 : C398674B C9822958 E84F1592 0C4556C0 
Ronda 05 : C707CA8E A5C9F7EE C2BB119F D177A68A 
Ronda 06 : D4D13E6C 46952EB2 F24BAAEC 6D5929FE 
Ronda 07 : 508F2AEF 746D34C0 D13BF25D 288DCBBA 
Ronda 08 : E500843A 4302ADE4 5E7E684E DE924E02 
Ronda 09 : 5585CDD0 43ADC584 1B81F49C 1EBB3594 
Ronda 10 : 74B460BC 4496A083 BDBF6D1A 5B297D80 
Xifrat   : 74B460BC 4496A083 BDBF6D1A 5B297D80 
 

1.1.11 Seguretat en AES 
 

El criptoanàlisi consisteix en compremetre la seguretat d’un criptosistema, es a dir 
desxifrar un missatge sense coneixer la clau, o mitjançant un o mes missatges codificats 
la clau que ha sigut codificada. 

 

En quant a les xifres de blocs, hi han 2 tipus de criptoanalisi, el criptoanàlisi diferencial 
i el lineal. 

 

Resistencia al criptoanàlisi diferencial 
Es basa en el estudi dels parells de criptogrames que surgeixen quan es codifiquen 2 
texts en clar amb diferencies particulars, analitzant l’evolució de aquestes diferencies. 

Per portar a terme un criptoanàlisi diferencial es prenen 2 missatges qualsevol idèntics 
exceptuant en un nombre concret de bits. Usant les diferencies entre els missatges 
xifrats, s’assignen probabilitats a les diferents claus de xifrat. A mesura que tenim mes i 
mes parells, una de les claus apareix con la mes probable, aquesta seria la clau buscada. 

 

Resistencia al criptoanàlisi lineal 
El criptoanàlisi lineal, es basa en prendre alguns bits del text en clar i efectuar una 
operació XOR entre ells, agafar alguns bits del text xifrat i fer-li el mateix, finalment fer 
un XOR dels 2 resultats anteriors, obtenint un únic bit. Efectuant aquesta operació a una 
gran quantitat de parells de text en clar i xifrat diferent, es pot veure si s’obtenen mes 
uns que ceros. 

 

Si l’algoritme criptogràfic en qüestió es vulnerable a aquest tipus d’atac, existiran 
combinacions de bits, que donin lloc a un sesgo significatiu en la mesura avant definida, 
es a dir que el nombre de ceros o uns, es apreciablement superior. Aquesta propietat ens 
permeteix poder asignar major probabilitat a unes claus sobre altres. D’aquesta forma es 
pot trobar la clau que busquen. 

 

Els autors d’AES diuen que es altament improbable que existeixen claus dèbils o 
semidèbils en , degut a la estructura del seu disseny , que busca eliminar la simetría en 
les subclaus. També s’ha comprovat que es resistent al criptoanàlisi lineal i 
diferencial. Per tant només ens queda un atac per força bruta, es a dir, anar provant 
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claus fins que una funcioni. Depenen del tamany de la clau elegida hi hauran diferents 
combinacions. 

Saben que un milió es aproximadament 220 i el nombre de segons d´un any es 224En 
aquest cas, com que el tamany de la clau es de 256 bits, ens dona que hi hauran 2256 
claus possibles ,es a dir , que per a recórrer completament aquest espai de claus a 
raó d’un milió per segon, ens suposa 2256−44 = 2212 anys de càlcul.  Això fa que la 
força bruta no sigui gaire efectiva amb aquest tamany de clau. 

 

1.1.12 Disseny e implementació de l’aplicació 
 

Elecció d’un llenguatge de programació 
 

Dues alternatives possibles Java o C.  

Buscant la compatibilitat amb altres plataformes, he triat el llenguatge Java per 
implementar la aplicació, mitjançant la màquina virtual de Java, la aplicació es podrà 
executar sense problemes en moltes plataformes.  

Llibreria i documentació : Java disposa d’una llibreria criptogràfica de codi obert 
BouncyCastle que disposa d’algoritmes i motors de xifrat. Hi ha una amplia 
documentació a la xarxa. 

 

 

6 classes que s’encarregaran de generar la clau, xifrar, desxifrar i mostrar una interfície 
gràfica per pantalla. A continuació les enumero detalladament. 

Classe InterficieGràfica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Principal, que executa la interfície gràfica, s’encarrega de mostrar per pantalla 
l’interficie amb la que el usuari interactua i comprovar els paràmetres que introdueix 
l’usuari. Comprova la correcció dels paràmetres i crida a les altres classes involucrades 
en l’aplicació. 

La interficie gràfica esta imlementada en Swing. 
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Classe GenerarClau 
 

Classe que genera una clau de 256 bits a partir d´una 
contrasenya que li passem com a paràmetre d’entrada.  
 

 

 

 

A partir de la contrasenya o frase introduïda per l’usuari, el que fa es emprar un 
generador de claus mitjançant un generador de numeros pseudo-aleatoris 
(SecureRandom) emprant la biblioteca de seguretat de Java (concretament a 
java.security.SecureRandom). 
 
Aquest generador el que fa es retornar un array de bytes de valor pseudoaleatori i de la 
longitud que l´indiquem. 
 
L’algorisme que genera els bytes pot funcionar amb una llavor. Introduint la llavor 
(seed) s’obté una clau de la longitud desitjada, i si es torna a invocar SecureRandom 
amb aquesta llavor tindrem el mateix array de bits. En aquest principi es basa 
GenerarClau per obtenir la clau a partir de la contrasenya. 
 
 
Classe Xifrar 

 

 

La classe Xifrar, s’encarrega de xifrar el fitxer. Li passem com a paràmetre: 

La clau de 256 bits generada prèviament amb GenerarClau 

El nom del fitxer a xifrar que prèviament s’ha escollit. 

El nom del fitxer a guardar, que serà el nom de fitxer de entrada, mes la extensió .xfr 
(de xifrat). 

Bàsicament el procediment que fa Xifrar, es obrir els fitxers de entrada i sortida, 
instanciar un cipher engine (motor de xifrat) del proveidor BouncyCastle (llibreria 
criptogràfica amb la que treballa l’aplicació). Configurar el motor perquè xifri, amb 
l’algoritme AES i en mode CBC passar-li la clau, anar xifrant i tancar els fitxers. 

 

 
Classe Desxifrar 
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Encarregada de desxifrar el fitxer. Configura el motor de xifratge per desxifrar, amb 
AES, li passem la clau i els noms dels fitxers. 

 

 

Classe XifraFilter 
 

 

 

Filtre perque el Filechooser (explorador d’arxius que surt a l’interficie gràfica) nomès 
ens mostri els fitxers .xfr. 

 
Classe zipeaDir 
 

Classe que s’encarrega de crear un arxiu zip, amb el contingut del directori que 
l’enviem com a paràmetre. 

S’utilitza quan volem xifrar un directori complet, primer crearà el zip , i després xifrarà 
aquest zip. 

 

 

 

1.1.13 Eines per la implementació  
 

Per compilar el programa he utilitzat: 

JDK Versió 1.5  (concretament jo he estat treballant amb la 1.5.0_10.b03) 

Eclipse SDK 3.2.1 

Llibreria Bouncy-Castle per JDK 1.5   (bcprov-jdk15-135.jar) 

Per utilitzar AES i 256 bits de longitud de clau, cal baixar de la web de Sun 
“Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files”, per 
poder emprar claus fortes.  
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Per executar el programa: 

Java Runtime Environment : JRE 1.5 

Llibreria Bouncy-Castle per JDK 1.5   (bcprov-jdk15-135.jar) 

 

La llibreria Bouncy-Castle, pot funcionar amb qualsevol JDK del 1.0 al 1.6, però cal 
compilar amb la biblioteca adequada, la aplicació que lliuro esta compilada amb JDK 
1.5 .  

 

1.1.14 Instal·lació de l’aplicació 
 

Requisits de l’aplicació: 
 

Cal que la maquina on s’instal·li la aplicació tingui instal·lat JRE 1.5 o superior.  

 

Instal.lació 
 

Crear una carpeta nova amb 2 fitxers jar dintre , el de l’aplicació i la llibreria de Bouncy 
Castle. 

 

Fitxers jar necessaris: 

XifratgeAES.jar 

bcprov-jdk15-135.jar 

 

Per executar només cal fer doble click a XifratgeAES.jar si la maquina virtual està ben 
instal.lada, l’aplicació s’executarà sense cap tipus de problema. 

 

També es pot executar desde la linia de comandes fent servir l’instrucció 

java –jar XifratgeAES.jar 

 

1.1.15 Manual de funcionament de l’aplicació 
 

Quan executem l’aplicació XifratgeAES.jar , ens trobem amb una ventana amb la 
interfície gràfica. 
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Procediment: 

Hi ha uns passos, que s’han d’anar fent de dalt a sota:  

Pas 1 
 

En el pas 1 s’ha d’introduir la contrasenya 2 cops i pitjar el botó d’Acceptar 
Contrasenya. 

A l’area de log del costat sortirà el password introduit o una finestra de diàleg si em 
introduït malament la contrasenya, la finestra del log aniran sortint missatges 
d´informació o error, es poden activar o desactivar a la casella “Mostra log”  

Aquesta finestra diàleg ens sortirà si introduïnt malament el password a los 2 caselles, o 
si ho deixem buit: 
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Pas 2: 
Una vegada ja tenim la contrasenya introduïda. S’ha d’elegir entre Xifrar o Desxifrar, 
depenen del que es vulgui fer. En aquest exemple xifraren. 

 

 

 

 

Pas 3: 
 

Elegir fitxer o directori a xifrar, o fitxer a desxifrar. Mitjançant el botó Fitxer o 
Directori. 
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En la foto d’exemple s’elegeix un directori que conté diversos fitxers. 

 

 

A la finestra de log de sota ens sortirà l’informació del fitxer escollit: 

Xifrar directori sencer: C:\Documents and Settings\Jordi\Mis documentos\comunicados. 

Es creara un zip i despres es xifrarà  
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Com que es un directori ens diu que primer el comprimirà i desprès el xifrarà. 

 

Pas 4: 
Com que ja tenim els altres 3 pasos, li donem al butó comença 

Primer de tot es crearà la clau, mitjançant la contrasenya 

A la pantalla de log, sortirà: 

Clau de 256bits generada: 

6a71021a5c46db52f73169b8741df694e1abc77b1bacec105967c8887a783a7c 
Fitxer xifrat:C:\Documents and Settings\Jordi\Mis documentos\comunicados.zip.xfr 
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Si tot va bé , sortirà el diàleg 

 

 

 

Ara per desxifrar , cal anar al pas 2, canviar a desxifrar, al pas3, elegir el fitxer a 
desxifrar i donar-li al botó comença.  

Si no canvien la contrasenya, es mantindrà la que hi havia posada. 
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Si tot va bé al desxifrar, ens sortirà la finestra de diàleg: 

 

 

 

Hi ha 2 opcions, que es poden activar/desactivar: 

Mostrar log a sota:  

No sortirà informació a la finestra de log, no es veurà el password , ni la clau, ni altres 
missatges d’informació. 

Esborra fitxers originals desprès de xifrar: Quan es xifri s’esborrarà el fitxer original, 
si esta desactivada, es mantindrà l’original. 
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1.1.16 Proves amb diferents arxius 
 

Plataforma per fer les proves: 

Pentium 4 , 3.0 Ghz 

1 Gb de RAM 

SO: Windows XP Service Pack2 

JRE: 1.5.06 

 
Prova amb fitxers grans: 
 

Xifratge: 8 minuts 27 segons 

Desxifratge: 8 minuts 30 segons 

CPU: constant durant tot el procés al 50% 

Memoria emprada: 95 megas de RAM 
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Prova amb fitxers petits de text, examen de contingut: 
 

Temps: pocs milisegons 

Contrasenya: pepe 

Fitxer 1.txt 

Aixo es una prova 

Contingut Fitxer1.txt.xfr 

55053d9ddd442fdd1663a3d653a4de0946bf28f3b10eb2662dc7d9eff565d9d9 

 

Prova amb un directori 
 

Directori amb 9 arxius d’un total de 530 kbytes. 

Temps: 1,5 segons 
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2. Conclusions 

L’aplicació Xifratge d’arxius AES, versió 1.0  es una solució particular al problema que 
planteja l’enunciat del TFC, es una aproximació bàsica , tot i que funciona pels requisits 
de l’enunciat, encara es podria millorar. Concretament per futures versions es podrien 
implementar altres funcionalitats, com per exemple: 

 

Incorporació d’altres algoritmes de xifratges per poder escollir (3DES per exemple) 

Possiblitat d’escollir entre diferents longituts de clau 128,192 i 256 bits. 

Hashing dels fitxers originals, per comprovar la seva integritat una vegada desxifrats. 

Possibilitat d’escollir el path on es guarden els fitxers. 

Millorar la rutina que crear el zip. 

En cas de directoris que han sigut comprimits en un zip fer que al desxifrar el programa 
pregunti si es vol descomprimir, si vols sobreescriure. 
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3. Glossari 

AES : Advanced Encryption Standard , Estandar Avançat de Xifrat . Algoritme de 
xifratge de bloc. 

BouncyCastle: Llibreria criptogràfica per Java , de codi obert 

CBC: Cipher Book Chaining . Es tracta d’un mecanisme que retroalimenta el xifrat per 
blocs. La codificació del bloc que es xifra depen de la codificació dels blocs anteriors. 
 
DES: Data Encryption Standard. Algoritme de xifratge de bloc. 

ECB: Electronic Codebook , metode d’operació de xifratge de bloc. 

JAVA : Llenguatge de programació. Plataforma de Sun Microsystems. 

JAR: Java ARchive . Fitxer per encapsular classes i arxius Java. 

JDK: Java Development Kit. (Entorn per compilar el llenguatge Java). 

JRE: Java Runtime Environment (La màquina virtual de Java). Intèrpret de Java. 

NIST :  National Institute for Standards and Technology , Institut Nacional de Standards 
i Tecnologia (Estats Units d’Amèrica). 
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