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FITXA DEL TREBALL FINAL 
 

Títol del treball: FreeAuthenticator 

Nom de l’autor: Carlos Clavero Aymerich 

Nom del consultor/a: Joan Vicent Orenga Serisuelo 

Nom del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Data de lliurament (mm/aaaa): 01/2019 
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Desenvolupament d’aplicacions dispositius 
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Idioma del treball: Català 

Paraules clau Android, Aplicació, Seguretat 

  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

La finalitat del treball es realitzar tot el procés de desenvolupament d’una 
aplicació Android, des del seu disseny fins arribar al producte final, amb la 
finalitat de facilitar l’obtenció i gestió de codis de seguretat 2FA. 

Actualment existeixen molts serveis en línia que ofereixen la possibilitat 
d’afegir una capa extra de seguretat mitjançant el codis d’autentificació de 
factor doble. Els usuaris poden fer servir qualsevol aplicació però aquestes no 
en permeten fer còpies de seguretat. Per aquest motiu es vol crear una 
aplicació que permeti gestionar els codis i fer-ne còpies en cas de necessitat. 

 

Per tal d’assolir la totalitat del projecte, faré servir el model de 
desenvolupament en cascada. 

 

El producte obtingut com a resultat d’aquest treball serà una aplicació amb una 
interfície d’usuari que permeti la gestió complerta dels codis a l’usuari. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The purpose of this project is to develop and Android application, following the 

entire development process from design to the final product, with the aim of 

facilitating the management and obtention of 2FA codes. 

 

Nowadays, there are plenty of online services that offer the option to enable an 

extra layer of security using two factor authentication codes. Users can use the 

application they prefer the most but unfortunately the clear majority doesn’t 

allow any backup. For this reason, I want to build an application that allows 

their users to get backups in case they need them. 

 

To achieve the whole project, I will make use of the waterfall model. 

 

The product obtained from this work will be a full application with a user 

interface that allows the complete management of the codes to the user. 
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1. Introducció 
 
 
1.1 Context i justificació del Treball 
 
En els últims anys la necessitat de crear un compte online per a tot tipus de 
serveis s’ha popularitzat. Malauradament, els atacs a aquest serveis per tal 
d’extreure informació dels usuaris també s’han incrementat. 
 
Antigament, a l’hora de crear un compte a un servei web només feia falta un 
nom d’usuari i un mot de pas. Conforme els atacs als comptes es van anar 
incrementant, la complexitat dels mots de pas es va anar incrementant. 
 
Un dels punts més febles de tot el sistema d’autentificació d’usuaris es el propi 
usuari. Els atacs han passat de ser de força bruta cap a sistemes més 
sofisticats com la suplantació d’identitat, on l’atacant simula ser el servei per tal 
d’enganyar a l’usuari, fer que inicií la sessió i així capturar la informació del seu 
compte. 
 
Amb la proliferació d’aquest tipus d’atacs, algunes empreses varen 
desenvolupar un sistema d’autentificació que fa servir el mot de pas de l’usuari 
juntament amb un clauer que genera codis basats en el temps cada vegada 
que l’usuari oprimeix un botó. El problema es que el preu del sistema depèn del 
nombre d’usuaris que cal que el facin servir, ja que no es poden compartir, i si 
el cost es trasllada a l’usuari final aquest pot rebutjar el nivell extra de 
seguretat. 
 
Actualment, algunes empreses han desenvolupat aplicacions mòbils que 
permeten generar els codis del seu servei directament al dispositiu de l’usuari. 
N’hi ha altres aplicacions que permeten afegir més d’un servei però deixen en 
mans de l’usuari l’emmagatzemament de la clau privada que cal fer servir per a 
generar-los. El problema es que si l’usuari perd el codi d’algun o tots els serveis 
on ha activat el nivell extra de seguretat, no podrà recuperar-ne l’accés per si 
mateix. 
 
Es per això que hi ha la necessitat d’incorporar una solució que a més de 
permetre unificar totes les claus en una única aplicació, permeti a l’usuari crear 
una còpia de seguretat dels codis generadors en qualsevol moment. 
 
Aquest TFG consisteix a analitzar i desenvolupar una aplicació que pugui 
millorar l’experiència d’usuari a l’hora de gestionar la seguretat de tots els 
comptes en línia que disposin d’autentificació de doble factor i així popularitzar-
ne el seu ús. 
 
La necessitat que pretén cobrir aquest projecte es facilitar la gestió de les claus 
primàries de cada servei sense dependre d’un servei extern. 
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1.2 Objectius del Treball 
 
L’objectiu general del treball es l’obtenció d’una aplicació mòbil per a la 
plataforma Android destinada al públic general, que permeti generar els tokens 
per a poder iniciar sessió a qualsevol servei en línia que faci servir 
autentificació de doble factor i, a més, gestionar les claus privades que 
serveixen per a generar aquests. 
 
Addicionalment, això proporciona l’oportunitat de treballar sobre un projecte des 
de les fases inicials fins a l’entrega final del producte, donant una experiència 
global. 
 
Objectius principals específics: 

- Dissenyar i desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils 

Android atenent als requisits i necessitats de l’usuari final. 

- Adquirir els coneixements necessaris sobre la plataforma Android i el 

desenvolupament d’aplicacions. 

- Desenvolupar de forma òptima un prototip de producte. 

- Realitzar proves del correcte funcionament del producte. 

- Treure les conclusions del cicle del projecte 

- Posar en pràctica les coneixements adquirits durant la carrera. 

Abast del projecte: 
- Client Android 

o Disseny centrat en la seguretat de les dades del usuari 

o Base de dades interna 

o Pantalles necessàries: 

▪ Llistat de codis temporals 

▪ Escanejar nova clau amb escàner QR fent servir la 

càmera del dispositiu 

▪ Introduir nova clau via text 

▪ Opcions de l’aplicació 

▪ Creació de còpia de seguretat amb opció de desar al 

núvol. 

▪ Restauració de còpia de seguretat 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
Aquest TFG té un enfocament acadèmic i el producte obtingut pot no ser el 
més adient per al públic general. Tot i així, l’aplicació es pot fer servir en un 
escenari real. 
 
La metodologia de treball a seguir consisteix a analitzar les solucions 
disponibles actualment i crear des de cero una nova aplicació fent servir el SDK 
Android Studio versió 3.2. 
 
La versió mínima d’Android a la que es donarà suport es Android 5.1 (Lollipop 
API 22) que permetrà arribar a gairebé el 85% de la base usuària d’Android. 
 

 
Il·lustració 1 - Distribució d’instal·lacions Android a 28/09/2018[1] 

Per a realitzar els testos de l’aplicació es farà servir un model de telèfon per a 
la versió mínima suportada en emulador (API 22), una versió en emulador 
d’una versió intermèdia (API 24) i un dispositiu físic OnePlus 5 executant 
l’ultima versió disponible del fabricant (API 27). D’aquesta manera es podrà 
testejar l’aplicació en diferents formats de pantalla i diferents versions 
d’Android. 
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1.4 Planificació del Treball 
 
A continuació es detallen els requeriments del projecte i s’expliquen els 
principis de l’autentificació de doble factor.  
 
1.4.1 Anàlisi de requeriments 
 
Els recursos que es faran servir per al desenvolupament de l’aplicació son els 
següents. 

- Hardware 

o Un ordinador per desenvolupar les aplicacions. 

o Un telèfon mòbil Android amb versió 8.1. 

- Software 

o SDK Android Studio 3.2 per a desenvolupar la part client. 

o Microsoft Office 2016 

o Sistema operatiu Microsoft Windows 10 Pro 

 

1.4.1.1 Principis de l’autentificació de doble factor 
 
L’Autentificació de doble factor es una capa extra de seguretat que es pot afegir 
a qualsevol sistema d’autentificació. El seu objectiu es complicar l’accés a 
persones no autoritzades que puguin aconseguir el mot de pas de la seva 
víctima i frustrar, d’aquesta manera, un atac al sistema. 
 
El sistema funciona en base a dos factors: 

-  El primer es algun element que l’usuari coneix. Generalment es la 
combinació usuari / contrasenya, un PIN o algun altre tipus de secret 
compartit.  

-  El segon factor es alguna element que l’usuari no coneix per se. 
Generalment es un factor de possessió, alguna cosa que l’usuari té amb 
ell (un dispositiu mòbil, una targeta d’identificació, una clau 
d’identificació). També pot ser un factor inherent a l’usuari, com alguna 
dada biomètrica, o fins i tot un factor de localització, com la direcció IP 
que es fa servir, o la geolocalització de l’intent d’accés. 

 
En aquest projecte, l’aplicació desenvolupada aplica el factor de possessió d’un 
dispositiu mòbil. 
 
El sistema que es pretén implementar generarà una clau única per a cada 
servei que l’usuari vulgui afegir. Funciona de la següent manera: 
 

- L’usuari sol·licita al servei l’activació del sistema de doble factor. 

- El servei mostrarà a l’usuari una clau privada que ha d’introduir a 
l’aplicació d’autentificació del seu dispositiu mòbil (factor de possessió). 

- La clau no s’ha de compartir amb ningú i només el servei i l’usuari l’han 
de conèixer. Amb ella, l’aplicació d’autentificació generarà un token cada 
cert temps i que representa la part no coneguda per l’usuari. 

- A partir d’aquest moment, cada vegada que l’usuari vulgui accedir al 
servei, a més a més de l’usuari i el mot de pas, haurà de proporcionar el 
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token que genera l’aplicació. Com que aquest es desconegut per l’usuari 
fins que no fa servir el dispositiu, el sistema assegura que la persona que 
intenta accedir disposa de totes les credencials per a fer-ho. 

 
D’aquesta manera, un atacant hauria de conèixer el nom l’usuari, el mot de 
pas, i disposar del dispositiu mòbil de la seva víctima (o de la clau privada feta 
servir pel servei i que l’usuari per si sol no recorda) per tal de poder accedir al 
compte de la seva víctima. 
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1.4.2 Diagrama de Gantt 
El següent diagrama mostra les tasques necessàries per completar el treball. Les tasques estan programades partint de la base de 
les entregues definides al pla docent. 
 

 
Il·lustració 2 - Diagrama de Gantt 
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1.5 Breu sumari de productes obtinguts 
 
Els productes obtinguts al llarg del cicle de vida del projecte serà els següents: 

• Una aplicació mòbil en Android que farà servir l’usuari per a generar 

els tokens i poder iniciar sessió al seu compte. 

• Memòria del projecte. 

• Presentació virtual. 

 
 
1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 
 
Capítol 2-3: Disseny i arquitectura. En aquest capítol es descriu tot el que fa 
referència a la interfície d’usuari i la usabilitat. A més, servirà per a definir els 
casos d’us de l’aplicació i per a veure un primer esbós de com seran les 
pantalles de l’aplicació. 
 
Capítol 4: Implementació. En aquest capítol s’explica com s’ha dut a terme el 
desenvolupament de l’aplicació i les seves proves. 
 
Capítol 5: Conclusions: En aquest capítol s’exposa la conclusió final al resultat 
del producte, així com possibles ampliacions i millores. 
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2. Disseny centrat en l’usuari 
 
2.1 Plantejament 
 
Aquest projecte es centra en usuaris de serveis en línia que ofereixen 
autentificació de doble factor com a nivell extra de seguretat. Es faràn servir 
dos mètodes d’indagació diferents que son, l’observació i investigació 
contextual i, a més a més, una anàlisi competitiva d’algunes aplicacions que hi 
ha disponibles al mercat. 
 
El motiu de portar a terme dos mètodes d’indagació es, per una banda, 
analitzar la interacció de l’usuari amb una aplicació semblant a la que es pretén 
crear i, per una altra, conèixer les expectatives i les necessitats principals dels 
usuaris en general, així com estudiar les diferents interfícies que fan servir 
altres aplicacions. 
 
La observació i investigació contextual es basen en la observació de l’usuari en 
entorns reals on farà servir l’aplicació. Com aquest projecte tracta d’una 
aplicació per a dispositius mòbils, aquesta es pot fer servir a tot arreu, però com 
que fer-la servir a vegades implica fer servir un altre servei en línia, reduirem el 
nombre d’entorns a dos. El primer serà juntament amb un ordinador a casa de 
l’usuari i el segon només fent servir el dispositiu mòbil. 
 
Per a portar a terme l’anàlisi competitiva s’analitzaran cinc de les aplicacions 
més populars i una sisena amb pocs usuaris. L’objectiu es fer comparacions 
entre elles, trobar quines funcions son més populars i com son les interfícies 
que fan servir. El resultat es mostrarà en una taula comparativa de necessitats 
amb petites descripcions per a cada aplicació, seguint l’exemple de Suzanne 
Ginsburg sobre la tècnica de l’anàlisi competitiva aplicada als telèfons 
intel·ligents iPhone[2]. 
 
Els resultats obtinguts serviran per veure com interactuen els usuaris amb 
l’aplicació i, juntament amb els resultats obtinguts amb l’anàlisi competitiva, 
permetrà obtenir una conclusió que permetrà definir les funcions bàsiques que 
cal incloure dintre de l’aplicació, que es transformaran en els objectius 
principals del projecte, i les preferències dels usuaris que les fan servir. 
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2.2 Desenvolupament i resultats 
 
2.2.1 Investigació contextual 
 
Per a la realització de la investigació contextual s’han escollit les aplicacions 
Google Authenticator i FreeOTP. Totes dues tenen una base d’usuaris gran, la 
primera més de deu milions i la segona més de cent mil. El motiu principal 
d’escollir aquestes dues aplicacions es que presenten diferencies en la seva 
interfície d’usuari que permetran veure com hi interactuen. 
 
He preparat un total de quatre observacions amb gent del meu entorn que fan 
servir l’autentificació de doble factor en el seu dia a dia. He observat i 
acompanyat aquestes persones al llarg del procés de registre de noves claus, 
inicis de sessió en diferents serveis en línia i m’han mostrat com gestionen les 
claus que hi tenen enregistrades.  
 
A continuació es presenta un petit resum de les quatre observacions. 
 
Usuari 1 

Característiques 

Nom Pol Blanco 

Edat 15 

Professió Estudiant 

Nivell educatiu ESO 

Experiència prèvia 

Experiència amb 
dispositius mòbils 

Té molta experiència fent servir dispositius mòbils. 
En fa servir un cada dia durant molt de temps. La 
tasca que mes realitza son xarxes socials i jocs. 

Experiència amb la 
seguretat informàtica 

En té poca, fa servir codis 2FA a un joc anomenat 
Fortnite perquè regalen un ball pel personatge si 
l'actives. 

Experiència amb 
aplicacions similars 

Fa servir una de les aplicacions que el creador del 
joc recomana, Google Authenticator. 

Context d'us 

Lloc d'us 
A casa seva o allà on disposi de wifi per a poder 
jugar al joc. 

Quan Durant el seu temps lliure. 

Entorn d'us En solitari o amb amics. 

Dispositiu preferit Telèfon mòbil. 

Tasques 
realitzades per 
l'usuari 

Tasca 1 

Obre l’aplicació del joc i quan li demana el codi per 
a poder accedir, surt d'aquesta i obre el Google 
Authenticator. Còpia la clau deixant el dit sobre el 
codi que es mostra a la llista. L’enganxa al formulari 
del joc amb la mateixa operació. 

Tasca 2 

Demanem si ens pots mostrar com va afegir el codi 
a l’aplicació. L'usuari obre l’aplicació de nou i 
selecciona l’opció d'afegir un nou codi mitjançant 
codi QR. Ens indica que troba mol pràctica aquesta 
forma d'afegir claus. 
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Tasca 3 

Demanem si en pot mostrar com esborrar el codi. 
L'usuari sap identificar les passes necessàries per a 
fer-ho, encara que ens comenta que no ho troba 
massa còmode. 

Tasca 4 
Demanem si ens pot mostrar com canviar d'ordre 
els elements de la llista. L'usuari com que nomes té 
un codi no sap trobar l’opció. 

Tasca 5 

Demanen a l'usuari que ens mostri com canviar les 
dades d'un element de la llista. L'usuari triga una 
mica a trobar com es fa el canvi. Ens comenta que 
troba poc intuïtiu la forma de fer-ho. 

 
Usuari 2 

Característiques 

Nom Alonso Martin 

Edat 38 

Professió Enginyer Informàtic 

Nivell educatiu Estudis universitaris 

Experiència prèvia 

Experiència amb 
dispositius mòbils 

Té molta experiència fent servir dispositius mòbils. 
En fa servir un cada dia durant molt de temps. La 
tasca que mes realitza es jugar i navegar per 
internet. 

Experiència amb la 
seguretat informàtica 

En té molta. Per temes de feina fa servir claus 
generadores físiques. En l’àmbit personal fa servir 
una app per generar claus a tots els serveis que 
disposen d'aquest nivell de seguretat. 

Experiència amb 
aplicacions similars 

Fa servir l’aplicació FreeOTP perquè no es refia de 
Google en aquest sentit. 

Context d'us 

Lloc d'us A tot arreu. El telèfon es com una eina de treball. 

Quan 
Al llarg de tot el dia, sempre que necessita utilitzar 
un dels serveis que en requereixen de codis per 
accedir-hi. 

Entorn d'us En solitari o amb amics. 

Dispositiu preferit Telèfon mòbil. 

Tasques 
realitzades per 
l'usuari 

Tasca 1 

Obre l’aplicació i es dirigeix amb el seu ordinador a 
un dels serveis que té configurats. Una vegada la 
plana li demana el codi, l'usuari prem la icona que 
genera el codi i la inserta a la plana manualment. 
Ens indica que quan no fa servir l'ordinador troba 
molt útil que el codi es copiï automàticament al 
porta-retalls al generar-lo. 
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Tasca 2 

Demanem si ens pots mostrar com afegir més codis 
a l’aplicació. L'usuari obre l’aplicació de nou i 
selecciona l’opció d'afegir un nou codi mitjançant 
codi QR. Ens indica que també hi ha una funció per 
afegir codis manualment però troba que té masses 
opcions sobre el tipus de clau que s’introduirà i que 
no tothom en farà us. 

Tasca 3 
Demanem si en pot mostrar com esborrar el codi. 
L'usuari ens mostra sense cap dubte on es troba 
l'opció per esborrar. 

Tasca 4 
Demanem si ens pot mostrar com canviar d'ordre 
els elements de la llista. L'usuari canvia de posició 
els elements sense problema. 

Tasca 5 

L'usuari ens mostra com canviar les dades d'un 
element de la llista. Tot i que ens comenta que 
troba a faltar una opció per a fer copies de 
seguretat i no tenir ell que guardar la clau privada 
per a cada servei que configura. 

 
Usuari 3 

Característiques 

Nom Jennifer Indiano 

Edat 34 

Professió Fisioterapeuta 

Nivell educatiu Estudis universitaris 

Experiència prèvia 

Experiència amb 
dispositius mòbils 

Té molta experiència fent servir dispositius mòbils. 
En fa servir un cada dia durant el seu temps lliure. 
La tasca que mes realitza es navegar per internet i 
veure vídeos. 

Experiència amb la 
seguretat informàtica 

En té poca, fa servir codis 2FA al seu compte de 
correu després de que li prenguessin l’accés en el 
passat per mitjà d'un correu de phishing. 

Experiència amb 
aplicacions similars 

Fa servir l’aplicació Google Authenticator. 

Context d'us 

Lloc d'us 
Només quan accedeix al correu i se li demana la 
clau d’accés. 

Quan 
Solament quant fa servir el seu ordinador, des del 
telèfon mòbil el correu no li demana aquesta clau. 

Entorn d'us En solitari. 

Dispositiu preferit Telèfon mòbil. 

Tasques 
realitzades per 
l'usuari 

Tasca 1 

Es dirigeix amb el seu ordinador al seu correu 
electrònic. Una vegada la plana li demana el codi, 
l'usuari obre l’aplicació per a introduir el codi que li 
surt per pantalla. 
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Tasca 2 

Demanem si ens pots mostrar com afegir més codis 
a l’aplicació. L'usuari obre l’aplicació de nou i 
selecciona l’opció d'afegir un nou codi mitjançant 
codi QR. Ens indica que també hi ha una funció per 
afegir codis manualment però no li troba utilitat si 
té el codi QR. 

Tasca 3 

Demanem si en pot mostrar com esborrar el codi. 
L'usuari no sap trobar l'opció perquè mai a fet 
servir l’aplicació per una altra cosa que per veure el 
codi que es genera. 

Tasca 4 
Demanem si ens pot mostrar com canviar d'ordre 
els elements de la llista. L'usuari no sap trobar 
l'opció. 

Tasca 5 
Demanen a l'usuari que ens mostri com canviar les 
dades d'un element de la llista. L'usuari no sap 
trobar l'opció. 

 
Usuari 4 

Característiques 

Nom Veronica Rincon 

Edat 37 

Professió Cap de botiga 

Nivell educatiu Estudis superiors 

Experiència prèvia 

Experiència amb 
dispositius mòbils 

Té molta experiència fent servir dispositius mòbils. 
En fa servir un cada dia durant el seu temps lliure. 
La tasca que mes realitza es veure vídeos de Netflix. 

Experiència amb la 
seguretat informàtica 

En té poca, fa servir codis 2FA al seu compte de la 
feina per requeriment de l'empresa on treballa. 

Experiència amb 
aplicacions similars 

Fa servir l’aplicació Microsoft Authenticator. 

Context d'us 

Lloc d'us Només quan accedeix al correu corporatiu. 

Quan 
Solament quant fa servir el seu ordinador, des del 
telèfon mòbil no fa servir el correu d'empresa. 

Entorn d'us En solitari o amb companys de feina. 

Dispositiu preferit Telèfon mòbil. 

Tasques 
realitzades per 
l'usuari 

Tasca 1 

Es dirigeix amb el seu ordinador al seu correu 
electrònic corporatiu. Una vegada la plana li 
demana el codi, l'usuari rep una notificació al seu 
telèfon per a autoritzar o no l'accés al seu correu 
electrònic sense necessitat d'obrir l’aplicació. 

Tasca 2 

Demanem si ens pots mostrar com afegir més codis 
a l’aplicació. L'usuari obre l’aplicació de nou i 
després de veure uns segons l’aplicació ens prem el 
botó de menú i troba l’opció per afegir un altre codi 
de servei. 
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Tasca 3 

Demanem si en pot mostrar com esborrar el codi. 
L'usuari obre de nou el menú i llegeix les opcions 
per a veure si hi ha l’opció. Prem l’opció correcta 
per a mostrar el botó per esborrar un element de la 
llista. 

Tasca 4 
Demanem si ens pot mostrar com canviar d'ordre 
els elements de la llista. L'usuari no sap trobar 
l'opció perquè només en té una entrada. 

Tasca 5 

Demanen a l'usuari que ens mostri com canviar les 
dades d'un element de la llista. L'usuari torna de 
nou al menú principal per a seleccionar l’opció que 
permet esborrar i editar elements. 

 
 
2.2.2 Anàlisi competitiu 
 
Per a realitzar aquest anàlisi es farà servir una taula d’alineació de necessitats 
de sis aplicacions disponibles a la botiga d’aplicacions Google Play del sistema 
operatiu Android. 
 
Les aplicacions seleccionades son: 

• Google Authenticator – Google LLC (versió 5). Disposa de més de 10 
milions d’usuaris. 

• Microsoft Authenticator – Microsoft Corporation (versió 6.3.6). Disposa 
de més de 5 milions d’usuaris. 

• Blizzard Authenticator – Blizzard Entertainment (versió 2.3.3). Disposa 
de més de 5 milions d’usuaris. 

• Authy 2-Factor Authenticator – Authy (versió 23.2.8). Disposa de més 
d’un milió d’usuaris.  

• FreeOTP Authenticator – RedHat (versió 1.5). Disposa de més de cent 
mil usuaris. 

• Authenticator – DeviationApps (versió 0.0.1). Disposa de més de mil 
usuaris. 
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Necessitats Google Microsoft Blizzard 

No necessites un compte 
per fer-la servir 

No, l’aplicació no 
requereix cap tipus de 
compte per funcionar. 

No, l’aplicació no 
requereix cap tipus 
de compte per 
funcionar. 

Si, l’aplicació al iniciar-la per 
primer cop et demana les 
dades del teu compte a 
Blizzard. 

Proporciona els codis al 
obrir l’aplicació una 
vegada configurada 

Si, es mostra una llista 
amb 5 claus visibles. 
Per la resta cal fer 
desplaçament. 

Si, es mostra una 
llista amb 4 claus 
visibles. Per la resta 
cal fer desplaçament. 

Si, l’aplicació dona l’opció a 
mostrar o bé el codi que cal 
fer servir o les peticions 
d’accés que es troben en 
curs. Només es pot veure 
un codi a la vegada. 

Afegir els codis 
mitjançant codis QR 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
mitjançant la càmera 
del dispositiu. 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
mitjançant la càmera 
del dispositiu. 

No, l’aplicació no dona 
l’opció d'afegir escanejant 
un codi QR. 

Afegir els codis mitjançat 
teclat en pantalla 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
per teclat. 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
per teclat. 

Si, l’aplicació dona l’opció a 
afegir codis per teclat. 

Restauració dels codis 
No, aquesta opció no 
existeix. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

Si, l’aplicació dona un codi 
de restauració i un número 
de sèrie que s'han de 
guardar per a poder 
restaurar el generador de 
codis. 

Còpia de seguretat dels 
codis 

No, aquesta opció no 
existeix. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

L’aplicació dona un número 
de sèrie un codi de 
restauració que s'han de fer 
servir a l'hora de restaurar. 

Valida l’accés mitjançant 
una notificació 

Si, però només per a 
comptes de Google. 

Si, però nomes per a 
comptes d'Outlook. 

Si, però nomes per a 
comptes de Blizzard. 

Idioma 

Es mostra 
automàticament en 
l’idioma del telèfon del 
usuari. 

Es mostra 
automàticament en 
l’idioma del telèfon 
del usuari. 

Es mostra automàticament 
en l’idioma del telèfon del 
usuari. 
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Necessitats Authy FreeOTP Authenticator 

No necessites un compte 
per fer-la servir 

Si, l’aplicació al iniciar-
la per primer cop et 
demana les dades del 
teu compte a Authy. 

No, l’aplicació no 
requereix cap tipus 
de compte per 
funcionar. 

No, l’aplicació no requereix 
cap tipus de compte per 
funcionar. 

Proporciona els codis al 
obrir l’aplicació una 
vegada configurada 

Si, es mostra la primera 
clau en gran i la resta 
formen una quadricula. 
Cal prémer la icona de 
la clau per tal de veure 
el codi. 

Si, es mostra una 
llista amb 5 claus 
visibles. Per la resta 
cal fer desplaçament. 

Si, es mostra una llista amb 
4 claus visibles. Per la resta 
cal fer desplaçament. 

Afegir els codis 
mitjançant codis QR 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
mitjançant la càmera 
del dispositiu. 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
mitjançant la càmera 
del dispositiu. 

Si, l’aplicació dona l’opció a 
afegir codis mitjançant la 
càmera del dispositiu. 

Afegir els codis mitjançat 
teclat en pantalla 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
per teclat. 

Si, l’aplicació dona 
l’opció a afegir codis 
per teclat. Mostra un 
menú per a 
seleccionar el tipus 
de codi que es vol 
afegir. 

Si, l’aplicació dona l’opció a 
afegir codis per teclat. 

Restauració dels codis 

Si, l’aplicació dona com 
a servei amb el registre 
del compte una forma 
de restaurar les claus. 
Tot es fa 
automàticament i es 
guarda als servidors de 
l'empresa. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

Còpia de seguretat dels 
codis 

Si, l’aplicació restaura 
els codis sempre que 
recordis el mot de pas 
per a desencriptar. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

Valida l’accés mitjançant 
una notificació 

Si, però només es 
compatible amb serveis 
que fan servir la API 
d’Authy per a enviar la 
notificació. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

No, aquesta opció no 
existeix. 

Idioma 

Es mostra 
automàticament en 
l’idioma del telèfon del 
usuari. 

Només disponible en 
Anglès. 

Només disponible en 
Anglès. 
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2.2.3 Conclusions 
 
Desprès d’analitzar com els usuaris interactuen amb una aplicació semblant, el 
primer que es pot identificar es el poc temps que la mantenen oberta. 
L’aplicació només els hi serveix per a obtenir els codis per accedir a un altre 
servei, i per tant, una vegada aconseguit l’objectiu la tanquen. Durant 
l’observació dels usuaris s’ha presenciat com tancaven l’aplicació instintivament 
després de mostrar funcions com els inicis de sessió. 
 
A més, amb l’anàlisi competitiu es pot veure com les sis aplicacions analitzades 
intenten mostrar molts codis a la vegada. Les que tenen més usuaris ofereixen 
opció a validar l’inici de sessió directament amb una notificació a l’usuari sense 
necessitat d’obrir l’aplicació. Aquesta funció agrada molt als usuaris observats. 
 
Pel que fa a la interfície general, els usuaris prefereixen una interfície simple 
amb poques opcions. A més, tots prefereixen fer servir el telèfon mòbil ignorant 
per complert una tauleta per aquest propòsit. També es detecta que tots els 
usuaris prefereixen fer servir l’escàner QR per introduir noves claus que no pas 
introduir-les manualment. Amb l’anàlisi competitiu s’observa el mateix resultat, 
les aplicacions tenen menús simples i fàcils de fer servir. Totes les aplicacions 
analitzades ofereixen escàner QR. 
 
Pel que fa a la còpia i restauració de dades, només dues de les aplicacions 
analitzades ofereixen aquesta opció. Authy només ho permet fer amb el seu 
servei propietari al núvol i Blizzard mitjançant codis que l’usuari ha de guardar 
pel seu compte i introduir manualment a l’hora de restaurar la còpia de 
seguretat. 
 
Per a finalitzar, es pot dir que els usuaris prefereixen una interfície senzilla i 
ràpida que els hi permeti accedir als codis amb rapidesa. La gestió de les claus 
ha de ser fàcil i sense opcions gaire complexes donat el poc temps que hi 
dediquen a l’aplicació. 
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2.2.4 Perfils d’usuari identificats 
 
A partir de les dades obtingudes de la indagació es defineixen dos perfils 
d’usuari: Basic i avançat. Tots dos tenen les mateixes funcions al seu abast, 
però l’usuari avançat es més possible que faci servir funcions avançades que 
l’altre no. 
 
A continuació es mostra una taula amb la fitxa de cada perfil en la que es pot 
trobar informació característica de cadascun d’ells. 
 

Usuari basic Descripció 

Característiques del perfil 

En aquest grup es troben usuaris que 
no tenen molta experiència amb 
aquest sistema de seguretat i que, per 
tant, busquen una aplicació que sigui 
simple. Generalment aquest tipus 
d’usuaris nomes tenen una o dues 
claus enregistrades. 

Context d’us 

Normalment faran us de l’aplicació a 
casa, quan amb el seu ordinador facin 
servir el servei que requereix d’un 
token. 

Anàlisi de tasques 

Utilitzaran l’aplicació per enregistrar 
claus privades de serveis de forma 
esporàdica i, principalment, per a 
obtenir-ne tokens que els hi faran falta 
per entrar-hi. No faran us de funcions 
avançades. 

Característiques de la interfície 

Esperen trobar una interfície molt 
simple que els hi mostri el token el 
mes ràpid possible. No esperen 
opcions gaire complexes ni faran un 
us intensiu de l’aplicació. 
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Usuari avançat Descripció 

Característiques del perfil 

En aquest grup podem es troben 
usuaris que tenen molta experiència 
fent sevir dispositius mòbils i, a mes, 
coneixen com funciona aquest sistema 
de seguretat. Busquen una aplicació 
senzilla però a la vegada que sigui 
flexible amb les seves necessitats. 
Generalment aquests usuaris tenen 
moltes claus enregistrades. 

Context d’us 

Faran us de l’aplicació en qualsevol 
moment que tinguin la necessitat de 
fer servir un servei que en requereixi 
un token. 

Anàlisi de tasques 

Utilitzaran l’aplicació per enregistrar 
claus privades de serveis de forma 
esporàdica. El principal us que en 
faran, i serà de forma intensiva, es per 
obtenir el tokens d’accés. A mes, 
també gestionaran els serveis canviant 
el nom de la descripció i l’ordre en el 
que es mostren. 

Característiques de la interfície 

Esperen trobar una interfície simple 
però amb funcions de gestió bàsiques. 
La seva prioritat es un accés ràpid als 
tokens generats. Aquest tipus d’usuari 
demana poder fer copies de seguretat 
per a no perdre l’accés als seus 
comptes en cas de canviar de 
dispositiu. Per aquests usuaris la 
rapidesa de l’aplicació es un element 
clau. 

 
 
2.2.5 Característiques que han de ser presents a l’aplicació 
 
Analitzant les dades de la fase d’indagació es detecta una característica que 
s’ha d’incorporar obligatòriament a l’aplicació. 
 

• Escàner de codis QR 
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2.3. Disseny Conceptual 
 
2.3.1 Escenaris d’ús 
 
Tal i com s’explica a l’apartat anterior, els usuaris de l’aplicació tenen dos 
perfils diferents però la funcionalitat disponible per a tots dos es exactament la 
mateixa. La única diferencia es que un usuari farà ús d’unes funcions que 
l’altre, es molt possible, que no faci servir mai. 
 
L’usuari farà ús de l’aplicació per a poder iniciar sessió en qualsevol servei on 
tingui actiu el sistema d’autentificació de doble factor. En el moment que 
introdueixi el seu nom d’usuari i el seu mot de pas, el servei li demanarà un 
token. Aquest token es el que li proporcionarà l’aplicació, que una vegada 
oberta li mostrarà el llistat de tokens, un per a cada servei, juntament amb el 
temps que resta per a que hi caduqui i es generi un de nou. 
 
A més de poder veure les claus generades, l’usuari serà capaç de gestionar-les 
com, per exemple, reordenar el llistat, afegir nous comptes o esborrar-ne, 
segons les seves necessitats. 
 
A continuació es detallen diferents escenaris en els que intervenen els diferents 
perfils d’usuari identificats. En cadascun dels escenaris es plantegen situacions 
hipotètiques en les que els usuaris necessiten fer servir l’aplicació. 
 
 
Escenaris d’ús 
 

Perfil Usuari 

Context 
L’usuari  vol revisar el seu correu electrònic des de 
l’ordinador. 

Objectius Obtenir un token d’accés. 

Tasques per assolir l'objectiu 
Obrir l’aplicació. 
Copiar el token generat per l’aplicació. 

Necessitat d'informació Obtenir el token d’accés al servei. 

Funcionalitat necessària Llistat amb tokens generats. 

Desenvolupament 

L’usuari arriba a casa seva i vol revisar el seu correu 
electrònic des de l’ordinador. Al iniciar la sessió, la 
plana li demana un token per a confirmar l’inici de 
sessió. L’usuari obre l’aplicació i en còpia el token 
que li hi genera i aconsegueix accedir al seu correu 
electrònic. Surt de l’aplicació i es posa a revisar el 
correu electrònic. 
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Perfil Usuari 

Context 
L’usuari vol activar l’autentificació de doble factor 
a un nou servei en línia. 

Objectius Afegir una nova clau privada per codi QR. 

Tasques per assolir l'objectiu 
Obrir l’aplicació. 
Accedir a l’opció d’escàner QR. 
Escanejar el codi. 

Necessitat d'informació Activar el sistema de seguretat en un servei. 

Funcionalitat necessària 
Lector de codis QR. 
Guardar servei. 

Desenvolupament de la tasca 

L’usuari rep un correu electrònic on se li notifica 
que un dels seus jocs preferits acaba d’incorporar 
l’autentificació de doble factor. Aquest, decideix 
activar aquesta nova opció al seu compte d’usuari. 
Inicia sessió i activa l’opció, el servei li mostra un 
codi QR. L’usuari obre l’aplicació, accedeix al 
escàner de codis QR i escaneja la clau privada amb 
l’aplicació. El servei li demana confirmar l’activació 
afegint un token generat per l’aplicació. L’afegeix, 
el servei el valida y el nivell extra de seguretat 
queda activat. 

 

Perfil Usuari avançat 

Context 
L’usuari vol canviar el text descriptiu d’un dels 
serveis. 

Objectius 
Modificar el text que acompanya el servei que 
permet identificar-lo. 

Tasques per assolir l'objectiu 

Obrir l’aplicació. 
Activar l’edició del servei corresponent. 
Canviar el text. 
Guardar el canvi. 

Necessitat d'informació Millorar l’organització dels serveis de l’aplicació. 

Funcionalitat necessària 
Modificar servei. 
Guardar canvis. 

Desenvolupament de la tasca 

L’usuari vol modificar la descripció d’un dels 
serveis per tal de poder identificar-lo millor, ja que 
sempre que el vol fer servir triga una mica a trobar-
lo. Obre l’aplicació i activa l’edició del servei. 
Canvia el text per un que identifica millor el 
compte i accepta els canvis. 
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Perfil Usuari avançat 

Context 
L’usuari vol canviar de dispositiu i necessita 
guardar una còpia de seguretat de les dades de 
l’aplicació. 

Objectius Crear una còpia de seguretat 

Tasques per assolir l'objectiu 

Obrir l’aplicació. 
Accedir a la funció per crear copies de seguretat. 
Seleccionar on vol desar la còpia. 
Introduir un mot de pas per a encriptar-la. 

Necessitat d'informació 
Obtenir una còpia de les dades per a restaurar-les 
a un altre dispositiu. 

Funcionalitat necessària Crear còpia de seguretat. 

Desenvolupament de la tasca 

L’usuari ha trencat la pantalla del seu dispositiu i 
com que ja es bastant vell decideix comprar-se un 
de nou. Com que sap que te molts serveis on fa 
servir claus de doble factor, necessita crear una 
còpia de seguretat de les dades de l’aplicació per a 
no perdre l’accés als seus comptes. L’usuari obre 
l’aplicació i accedeix a l’opció de copies de 
seguretat, selecciona una ubicació i introdueix un 
mot de pas per encriptar-ne la còpia. Una vegada 
feta, l’usuari surt de l’aplicació. 

 

Perfil Usuari avançat 

Context 
L’usuari ha canviat de dispositiu i necessita 
restaurar la còpia de seguretat que prèviament ha 
fet. 

Objectius Restaurar una còpia de seguretat 

Tasques per assolir l'objectiu 

Obrir l’aplicació. 
Accedir a la funció per restaurar copies de 
seguretat. 
Seleccionar on va desar la còpia. 
Introduir el mot de pas per a desencriptar-la. 

Necessitat d'informació Restaurar la còpia de les dades al nou dispositiu. 

Funcionalitat necessària Restaurar còpia de seguretat. 

Desenvolupament de la tasca 

L’usuari s’ha comprat un nou dispositiu perquè el 
que fa servir actualment té la pantalla trencada. 
Necessita restaurar la còpia de seguretat que just 
acaba de fer abans d’apagar el telèfon vell 
definitivament. Accedeix a l’opció de restauració 
de copies de seguretat, selecciona la ubicació i 
introdueix el mot de pas per desencriptar la còpia. 
Una vegada desencriptada, l’usuari veu a la 
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pantalla principal tots els tokens dels serveis que 
tenia enregistrats i surt de l’aplicació. 
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2.3.2 Fluxos d’interacció 
 
En el següent diagrama es mostra el flux d’interacció entre l’usuari i les 
diverses pantalles de l’aplicació. Representa la navegació per l’aplicació per 
realitzar les diferents tasques. 
 

 
Il·lustració 3 - Flux d'interacció 
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2.4 Prototipatge 
 
2.4.1 Sketches 
 
Per a elaborar el prototip primer cal fer un esbós a mà alçada de les diferents 
pantalles de l’aplicació. Es mostren a continuació: 
 

 
Il·lustració 4 - Scketch: Pantalla principal 

 
Il·lustració 5 - Scketch: Escàner QR 

 



25   

 
Il·lustració 6 - Scketch: Introducció de clau per 

teclat 

 
Il·lustració 7 - Scketch: Edició de servei 

 

 
Il·lustració 8 - Scketch: Crear còpia de 

seguretat 

 
Il·lustració 9 - Scketch: Restaurar còpia de 

seguretat 
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2.4.2 Prototipus horitzontal d’alta fidelitat 
 
A continuació es mostra el prototipus horitzontal d’alta fidelitat on es 
representen les diferents pantalles de l’aplicació amb els elements que 
contindran. 
 

 
Il·lustració 10 - Prototip: Pantalla principal 

 
Il·lustració 11 - Prototip: Menú “+” actiu 
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Il·lustració 12 - Prototip: Introducció de clau per 

teclat 

 
Il·lustració 13 - Prototip: Escàner QR 
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Il·lustració 14 - Prototip: Menú d’opcions d’un 

element 

 
Il·lustració 15 - Prototip: Edició de servei 
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Il·lustració 16 - Prototip: Menú d’opcions 

general 

 
Il·lustració 17 - Prototip: Crear còpia de 

seguretat 
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Il·lustració 18 - Prototip: Restaurar còpia de 

seguretat 
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2.5 Avaluació 
 
Per realitzar l’avaluació de l’aplicació cal definir el test amb usuaris. Per això 
s’escolliran entre 10 i 15 persones que hauran de realitzar els següents 
exercicis. 
 
Per començar s’han definit una sèrie de preguntes d’informació sobre l’usuari 
que realitzaria el test. 
 
 1 – Quina es la seva edat? 
 2 – Quins estudis ha finalitzat? 
 3 – Disposa d’un dispositiu Android? 
 4 – Fas servir algun servei amb autentificació de doble factor? 
 5 – Has fet servir alguna aplicació semblant? 
 6 – Acostumes a descarregar i provar aplicacions per mòbil? 
 
Per tal de fer l’avaluació igual per a tots el candidats, es facilitarà a tots el 
mateix dispositiu amb la versió d’Android indicada en el projecte. 
 
Primer de tot es preparen dos comptes a un o dos serveis en línia on s’activarà 
l’autentificació de doble factor i es guardaran les claus privades tant en format 
QR com en text. A continuació, detallem les tasques que els usuaris haurien de 
realitzar. 
 
 1 – Et registres a un nou servei en línia i acabes d’activar l’autentificació 
de doble factor. Afegeix el servei a l’aplicació mitjançant el codi QR. 
 2 – Inicia sessió al servei amb les dades proporcionades i el codi generat 
per l’aplicació. 
 3 – Ara t’has registrat a un altre servei en línia i actives l’autentificació de 
doble factor. En aquest cas, el proveïdor del servei nomes et dona el codi en 
text. Afegeix-lo a l’aplicació. 
 4 – Resulta que ara necessites canviar el nom del primer servei. 
Modifica’l mitjançant l’aplicació. 
 5 – Finalment has decidit deixar de fer servir el segon servei. Esborra de 
l’aplicació els codis que es generen per a ell. 

6 – Per problemes amb el dispositiu, decideixes que el vols esborrar 
sencer. Necessites fer una còpia de seguretat dels codis per tal de no perdre 
accés als teus comptes. Realitza una còpia de seguretat i després esborra 
totes les entrades de serveis de l’aplicació. 

7 – Ja tens el telèfon de nou configurat. Ara restaura la còpia de 
seguretat mitjançant l’aplicació. 
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Finalment, es proposen unes preguntes referents a l’experiència de l’usuari 
amb l’aplicació 
 
 1 – Trobes que es una aplicació ràpida?  

- Si         NO 
 2 - Trobes que es una aplicació prou intuïtiva? 

- Si         NO 
 3 – Trobes útil el format llista per a les claus? 

- Si         NO 
 4 – Trobes útil el format llista per a les claus? 

- Si         NO 
 5 – Ampliaries el nombre de claus visibles? En cas afirmatiu, quantes 
claus mostraries? 

- Si         NO 
-  

 6 – Et sembla útil la possibilitat de fer còpies de seguretat? 
- Si         NO 

 7 – Has realitzat totes les tasques correctament? 
- Si         NO 

 8 – Creus que es una aplicació que faries servir en el dia a dia? 
- Si         NO 

 9 – Milloraries alguna cosa de l’aplicació? Descriu breument quina? 
- Si         NO 
-  

 10 – Del 1 al 5, quina puntuació donaries a l’aplicació si estigues 
disponible a la botiga d’aplicacions? 

-  
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3. Disseny Tècnic 
 
3.1 Disseny Tècnic de l’aplicació 
 
3.1.1 Diagrama de casos d’ús 
 
En el següent diagrama es mostren de forma gràfica els casos d’ús i els actors 
que hi intervenen. Aquest projecte només contempla un actor ja que els dos 
tipus d’usuari identificats tenen accés a les mateixes funcions de l’aplicació. 
 

 
Il·lustració 19 - Diagrama de casos d'ús 
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3.1.2 Llistat de casos d’ús 
 
Els casos d’ús descriuen les funcionalitats que s’han d’implementar al sistema 
per tal que l’usuari pugui satisfer les seves necessitats. 
 

Identificador CU-001 

Nom Introduir clau per codi QR. 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol introduir la clau privada d'un servei 
mitjançant l’escàner QR. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir al seu abast el codi QR que 
genera el servei. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- Fa clic sobre el botó + per afegir una nova clau 
privada. 
3- L’aplicació mostra un menú per a seleccionar 
entre la introducció de la clau per codi QR o per 
teclat. 
4- L'usuari selecciona l’opció de codi QR. 
5- L’aplicació activa el mode escàner amb la càmera 
del dispositiu. 
5.1- Codi QR correcte. 
5.1.1- L’aplicació emet un so i torna a la vista 
principal on apareixerà el nou servei. 
5.2- Codi QR incorrecte. 
5.2.1- L’aplicació mostra un error de lectura per 
pantalla. 

Post-Condicions 
Si el codi es correcte es torna a la vista principal de 
l’aplicació on es mostrarà el nou servei a la llista de 
codis amb el primer codi llest per ser utilitzat. 

Notes 
L'usuari pot fallar la introducció del codi QR sense 
limitació. Haurà de tornar enrere per a sortir-ne 
mitjançant els botons del dispositiu. 
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Identificador CU-002 

Nom Introduir clau per teclat. 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol introduir la clau privada d'un servei 
mitjançant el teclat per pantalla. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir al seu abast el codi que ha 
d’introduir i que li proporciona el servei. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- Fa clic sobre el botó + per afegir una nova clau 
privada. 
3- L’aplicació mostra un menú per a seleccionar 
entre la introducció de la clau per codi QR o per 
teclat. 
4- L'usuari selecciona l’opció de teclat per pantalla. 
5- L’aplicació mostra un formulari on es mostra un 
camp per a introduir la clau privada i un altre camp 
per a introduir una petita descripció. 
5.1- Codi correcte. 
5.1.1- L’aplicació torna a la vista principal on 
apareixerà el nou servei. 
5.2- Codi incorrecte. 
5.2.1- L’aplicació mostra un error per pantalla. 

Post-Condicions 
Si el codi es correcte es torna a la vista principal de 
l’aplicació on es mostrarà el nou servei a la llista de 
codis amb el primer codi llest per ser utilitzat. 

Notes 

L'usuari pot fallar la introducció del codi per teclat 
sense limitació. Haurà de tornar enrere per a sortir-
ne mitjançant els botons del dispositiu o el botó 
enrere disponible a la part superior de l’aplicació. 

 

Identificador CU-003 

Nom Consultar clau d'accés 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol accedir a un dels serveis i necessita una 
clau generada per l’aplicació. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir almenys un servei introduït a 
l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 
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Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L’aplicació mostra una llista amb les claus d’accés 
de cadascun dels serveis que te introduïts. 
3- L'usuari prem un dels codis 
4- La clau es còpia al porta-retalls automàticament. 
4.1- L’aplicació mostra un missatge al usuari avisant 
que aquesta s'ha copiat al porta-retalls. 

Post-Condicions 
Si l'usuari prem sobre la clau aquesta s'ha de copiar 
al porta-retalls. 

Notes 
Si l'usuari prem una clau, aquesta s'ha de copiar 
automàticament al porta-retalls. Si no prem la clau, 
aquesta no serà copiada. 

 

Identificador CU-004 

Nom Esborrar clau. 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol esborrar un servei per que ha desactivat 
l'autentificació de doble factor. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir almenys un servei introduït a 
l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L’aplicació mostra una llista amb les claus d’accés 
de cadascun dels serveis que te introduïts. 
3- L'usuari prem sobre el botó d'opcions d'una de 
les claus. 
4- Es mostra un menú per a seleccionar entre editar 
la clau o esborrar-la. 
5- L'usuari prem sobre l'opció esborrar. 
6- L’aplicació esborra la clau de la llista. 

Post-Condicions 
L’aplicació una vegada esborrada la clau ha de 
tornar a la vista principal i mostrar totes les claus 
menys la que ha sigut esborrada. 

Notes Només es poden esborrar claus d'una en una. 

 

Identificador CU-005 

Nom Editar descripció de clau. 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol modificar el text que acompanya una de 
les claus. 

Actors Usuari 
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Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir almenys un servei introduït a 
l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L’aplicació mostra una llista amb les claus d’accés 
de cadascun dels serveis que te introduïts. 
3- L'usuari prem sobre el botó d'opcions d'una de 
les claus. 
4- Es mostra un menú per a seleccionar entre editar 
la clau o esborrar-la. 
5- L'usuari prem sobre l'opció editar. 
6- L’aplicació mostra un formulari per a editar el 
text de la descripció. 
6.1- L'usuari cancel·la els canvis. 
6.1.1- L’aplicació no modifica el text i torna a la 
pantalla principal. 
6.2- L'usuari accepta els canvis. 
6.2.1- L’aplicació modifica el text i torna a la 
pantalla principal on apareix el text modificat. 

Post-Condicions 
L’aplicació ha de mostrar el text modificat si l'usuari 
a acceptat els canvis. 

Notes 
L'usuari pot modificar els textos de les claus tantes 
vegades com vulgui. 

 

Identificador CU-006 

Nom Canviar ordre de claus. 

Prioritat Normal 

Descripció 
L'usuari vol reorganitzar l'ordre en el que es 
mostren les claus al obrir l’aplicació. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir almenys dos serveis introduïts a 
l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L’aplicació mostra una llista amb les claus d’accés 
de cadascun dels serveis que te introduïts. 
3- L'usuari prem durant almenys un segon un dels 
codis. 
4- L’aplicació permet arrossegar la clau a una altre 
posició. 
5- L'usuari aixeca el dit per a desar la clau a la nova 
posició.  
6- L’aplicació guarda automàticament el nou ordre 
de les claus. 
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Post-Condicions 
L’aplicació ha de mostrar la llista de claus amb el 
nou ordre aplicat per l'usuari. 

Notes 
L'usuari només pot modificar l'ordre d'un element 
de la llista a la vegada. 

 

Identificador CU-007 

Nom Crear còpia de seguretat. 

Prioritat Alta 

Descripció L'usuari vol crear una còpia de seguretat. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir almenys un servei introduït a 
l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L'usuari fa clic sobre la icona de les opcions 
generals de l’aplicació. 
3- L’aplicació mostra un menú per a seleccionar 
entre crear una còpia de seguretat o restaurar-ne 
una. 
4- L'usuari selecciona l'opció per a crear la còpia de 
seguretat. 
5- L’aplicació mostra un formulari on demana a 
l'usuari que seleccioni on vol desar la còpia de 
seguretat i un mot de pas per a encriptar la 
informació. 
6.1- L'usuari selecciona una ubicació però no 
introdueix un mot de pas. 
6.1.1- L’aplicació mostra un avis a l'usuari per 
informar que la còpia de seguretat no serà segura. 
6.1.2- L'usuari accepta el missatge. 
6.1.2.1- L’aplicació no deixa continuar a l'usuari. 
6.1.3- L'usuari no accepta el missatge. 
6.1.3.1- L’aplicació crea una còpia de seguretat 
sense encriptar a la ubicació seleccionada. 
6.2- L'usuari selecciona una ubicació i introdueix un 
mot de pas. 
7- L’aplicació crea una còpia de seguretat 
encriptada amb el mot de pas introduït per l'usuari 
a la ubicació seleccionada. 

Post-Condicions 
L’aplicació desa la còpia de seguretat a la ubicació 
seleccionada. 

Notes 
L'usuari no pot crear còpies de seguretat si no te 
serveis introduïts a l’aplicació. 
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Identificador CU-008 

Nom Restaurar còpia de seguretat. 

Prioritat Alta 

Descripció L'usuari vol restaurar una còpia de seguretat. 

Actors Usuari 

Pre-Condicions 
L'usuari ha de tenir una còpia de almenys un servei 
introduït a l’aplicació. 

Iniciat per Usuari 

Flux 

1- L'usuari obre l’aplicació. 
2- L'usuari fa clic sobre la icona de les opcions 
generals de l’aplicació. 
3- L’aplicació mostra un menú per a seleccionar 
entre crear una còpia de seguretat o restaurar-ne 
una. 
4- L'usuari selecciona l'opció per restaurar la còpia 
de seguretat. 
5- L’aplicació mostra un formulari on demana a 
l'usuari que seleccioni on es troba la còpia de 
seguretat i el mot de pas per a desencriptar-la. 
6.1- L'usuari selecciona la ubicació però introdueix 
un mot de pas incorrecte. 
6.1.1- L’aplicació mostra un missatge d'error a 
l'usuari. 
6.2- L'usuari selecciona la ubicació y introdueix el 
mot de pas correcte. 
6.2.1- L’aplicació restaura les dades de l'usuari i 
torna a la pantalla principal. 

Post-Condicions 
L’aplicació restaura les dades de l'usuari i torna a la 
pantalla principal on es mostren les claus 
restaurades. 

Notes 
L'usuari pot reintentar la restauració tantes vegades 
com vulgui. 
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3.2 Disseny de l’arquitectura 
 
3.2.1 Diagrama UML del disseny de la base de dades 
 
El sistema de base de dades d’aquesta aplicació es resumeix al següent 
diagrama. Com que no es fan servir usuaris, perquè l’aplicació no ha estat 
pensada per a compartir-se, tot es resumeix en una única taula on es guarda la 
informació dels serveis afegits per l’usuari. 
 

 
Il·lustració 20 - Diagrama UML de la base de dades 

 
3.2.2 Diagrama UML del disseny de les entitats i classes 
 
El següent diagrama permet veure, de manera generalitzada, com funcionarà el 
sistema de còpies de seguretat de la nostra aplicació. Cal remarcar que en tot 
moment les claus privades es mantenen encriptades. Tan a la base de dades 
com a la còpia de seguretat. 
 

 
Il·lustració 21 - Diagrama UML de les entitats i classes 
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3.3 Diagrama explicatiu de l’arquitectura del sistema 
 
L’aplicació serà desenvolupada en Java per a dispositius Android utilitzant el 
paradigma MVVM (Model-Vista-Vista Model). 
 
L’arquitectura d’aquest model es pot representar de la següent forma: 
 

1. El model representa les dades i la lògica de negoci de l’aplicació. 
2. La vista-model interactua amb el model i prepara observadors que poden 

ser consultats per la vista. 
3. La vista es subscriu als observadors de la vista-model per obtenir la 

informació actualitzada i mostrar-la al usuari. 
4. L’usuari interactua amb la vista. 

 
En el següent diagrama es mostra com interactuen les diferents capes d’aquest 
patró d’arquitectura en aquesta aplicació. 
 

 
Il·lustració 22 - Diagrama d'interacció del patró d'arquitectura MVVM 

 
A continuació es mostra un diagrama de com l’aplicació fa servir els serveis al 
núvol per tal de guardar i llegir les còpies de seguretat generades per l’usuari. 
 

 
Il·lustració 23 - Diagrama de connexió en xarxa de l’aplicació amb els proveïdors 

d'emmagatzematge 
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4. Desenvolupament 
 
4.1 Eines de desenvolupament 
 
Per al desenvolupament d’aquest projecte s’han fet servir diferents eines i 
llibreries que han agilitzat en gran mesura tant la programació com la gestió del 
codi. 
 
4.1.1 Programari utilitzat 
 
Android Studio: 
Android Studio es l’entorn de programació integrat oficial per la plataforma 
Android. El va crear l’empresa IntelliJ i actualment el manté Google. 
 
Aquest programa es excel·lent per al desenvolupament natiu d’Android ja que 
incorpora totes les funcionalitats que un desenvolupador necessita. 
Proporciona eines de modificació de text avançades que permeten canviar el 
nom d’una funció o d’una variable i que aquest canvi es reflecteixi a tot el 
projecte automàticament. Automatitza la creació de parts del codi repetitives. 
Afegeix un explorador d’arxius dels dispositius/emuladors que hi hagi actius en 
aquell moment. 
 
A més, incorpora el compilador i el programa per a executar les aplicacions pas 
a pas i conèixer en tot moment on es troba el programa i el valor de cadascuna 
de les variables disponibles. 
 
També incorpora una senzilla interfície per a interactuar amb repositoris de codi 
que et permet versionar els canvis, veure el seu històric, fer nous canvis, 
comparar els canvis fets entre versions, i pujar-los al repositori. 
 
Per al disseny de les pantalles de les aplicacions, a més de l’editor de text, 
incorpora un visualitzador que permet veure en temps real com quedarà la 
pantalla i a més fer Drag and Drop per a posicionar i modificar els elements 
sense necessitat d’escriure el codi.  
 
Gogs: (https://gogs.io/) 
Gogs es un programari que permet crear un repositori de codi totalment 
controlat i compatible amb Git. Aquesta eina permet tenir el repositori 
funcionant molt ràpidament en un entorn gestionat per tu mateix. 
 
La funcionalitat principal d’aquest repositori es mantenir una còpia de seguretat 
del codi font, l’històric de canvis realitzats i, en cas d’errors, poder-ne trobar una 
versió prèvia que funcionava correctament. 
 
SCRCPY: (https://github.com/Genymobile/scrcpy) 
L’Scrcpy es una aplicació que permet mostrar i controlar, en temps real, un 
dispositiu Android real connectat per cable a l’ordinador. A més, no cal instal·lar 
cap aplicació al telèfon sinó que fa servir les funcions natives del sistema 
operatiu. 

https://gogs.io/
https://github.com/Genymobile/scrcpy
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Ha sigut molt útil per a poder testejar l’aplicació sense tenir que deixar 
l’ordinador de banda. 
 
4.1.2 Llibreries i classes externes utilitzades 
 
Room Persistence Library: 
La llibreria Room permet interactuar amb bases de dades SQLite d’una forma 
més segura i robusta afegint-hi una capa d’abstracció. En aquest projecte es fa 
servir per a generar i interactuar amb la base de dades de l’aplicació. 
 
Barcode Scanner - ZXing Android: (https://github.com/dm77/barcodescanner) 
La llibreria ZXing permet el processament d’imatges per tal de identificar i llegir 
codis de barres multi format, tant 1D com 2D. 
 
La llibreria Barcode Scanner afegeix una capa extra de funcionalitat sobre la 
funcionalitat de ZXing per tal de facilitar la creació d’un lector de codis a 
qualsevol aplicació Android, alliberant al programador de tota la gestió de la 
càmera i el tractament de les imatges captades per aquesta. 
 
Base32String: (https://github.com/google/google-authenticator-
android/blob/master/AuthenticatorApp/src/main/java/com/google/android/apps/a
uthenticator/Base32String.java) 
Base32String es una classe creada per Google que implementa la funcionalitat 
del RFC 4648 i que es imprescindible per a la descodificació de les claus 
privades generades als serveis d’autentificació. 
 
Aquesta classe permet codificar i descodificar una agrupació arbitraria d’octets 
en una cadena de 32 caràcters llegible tant per humans com per màquines. En 
aquest projecte es fa servir per a transformar la clau privada en una cadena 
d’octets per a generar posteriorment el token i per a guardar la clau privada a la 
còpia de seguretat. 
 
OneTimePasswordAlgorithm: (https://tools.ietf.org/html/rfc4226#page-27) 
Aquesta classe externa implementa la funcionalitat principal de l’aplicació, 
l’algorisme HOTP, que genera codis numèrics d’un sol us a partir d’una clau 
privada y d’un comptador que canvia cada vegada que se’n fa us. En l’àmbit del 
projecte, aquest comptador, es el temps. 
La implementació d’aquesta classe forma part de la documentació oficial del 
RFC 4226 on es descriu el funcionament de l’algorisme HOTP[11]. 
 
Google Play Services: 
Aquesta llibreria incorpora les API dels serveis de Google i permet fer-les servir 
en aplicacions Android. Es imprescindible importar-la al projecte si es vol 
integrar qualsevol servei oferit per Google. 

https://github.com/dm77/barcodescanner
https://github.com/google/google-authenticator-android/blob/master/AuthenticatorApp/src/main/java/com/google/android/apps/authenticator/Base32String.java
https://github.com/google/google-authenticator-android/blob/master/AuthenticatorApp/src/main/java/com/google/android/apps/authenticator/Base32String.java
https://github.com/google/google-authenticator-android/blob/master/AuthenticatorApp/src/main/java/com/google/android/apps/authenticator/Base32String.java
https://tools.ietf.org/html/rfc4226%23page-27
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GoogleDriveHelper: (https://github.com/gsuitedevs/android-
samples/blob/master/drive/demos/app/src/main/java/com/google/android/gms/d
rive/sample/demo/BaseDemoActivity.java) 
Aquesta classe externa implementa la funcionalitat bàsica per a interactuar 
amb la API de Google Drive fent servir els components que incorporen els 
Google Play Services. 
Els mètodes que no es fan servir han sigut esborrats de la classe per a evitar 
confusions.  
 
Google Gson: 
Aquesta llibreria permet serialitzar i deserialitzar objectes Java en cadenes 
JSON. 
En aquest projecte es fa servir per a la restauració d’un fitxer de còpia de 
seguretat i convertir-lo en un objecte Java que posteriorment s’emmagatzema 
en base de dades. 
 
EncryptionHelper: (https://github.com/0xbb/otp-
authenticator/blob/master/app/src/main/java/net/bierbaumer/otp_authenticator/E
ncryptionHelper.java) 
Aquesta classe externa incorpora la implementació per a generar i guardar de 
forma segura al dispositiu, claus privades AES. El mètode fet servir en aquesta 
classe segueix les recomanacions de seguretat per a dispositius amb versió 
d’Android inferior a Marshmallow (API 23) i es totalment compatible amb 
versions recents del sistema operatiu. 
 
El motiu de l’ús d’aquesta classe es degut a que els telèfons inferiors a l’API 23 
no poden generar ni guardar claus AES de forma segura directament al 
dispositiu[18]. En aquest cas, per tal de fer-les servir cal generar-les mitjançant 
funcions Java que s’executaran dintre del cicle de vida de l’aplicació i, una 
vegada generades, es guarden en un fitxer de text a la carpeta privada de 
l’aplicació. Això genera un problema de seguretat perquè la clau AES es 
guarda directament en un fitxer sense cap tipus d’encriptació i mai es podrà 
garantir l’accés exclusiu. 
 
El projecte dona suport a dispositius amb API 22 i per tant es necessita una 
forma de generar i guardar de forma segura una clau AES, que posteriorment 
servirà per a encriptar i desencriptar les claus privades de cadascun dels 
serveis afegits cada vegada que es generi una nova clau d’accés. 
 
Aquesta classe externa permet generar una clau AES i guardar-la en un fitxer 
de text encriptat. Per a fer-ho, primer de tot genera un parell de claus RSA que 
si que es generen i es guarden de forma segura al KeyStore d’Android. Amb 
aquest parell de claus RSA, a les que només l’aplicació hi tindrà accés, es 
genera la clau AES, s’encripta i es desa al fitxer de text dintre de la carpeta de 
dades de l’aplicació. Fent servir aquest sistema es pot assegurar que la clau 
que es fa servir per a encriptar/desencriptar les claus privades es guarda de 
forma segura al dispositiu. 
 

https://github.com/gsuitedevs/android-samples/blob/master/drive/demos/app/src/main/java/com/google/android/gms/drive/sample/demo/BaseDemoActivity.java
https://github.com/gsuitedevs/android-samples/blob/master/drive/demos/app/src/main/java/com/google/android/gms/drive/sample/demo/BaseDemoActivity.java
https://github.com/gsuitedevs/android-samples/blob/master/drive/demos/app/src/main/java/com/google/android/gms/drive/sample/demo/BaseDemoActivity.java
https://github.com/0xbb/otp-authenticator/blob/master/app/src/main/java/net/bierbaumer/otp_authenticator/EncryptionHelper.java
https://github.com/0xbb/otp-authenticator/blob/master/app/src/main/java/net/bierbaumer/otp_authenticator/EncryptionHelper.java
https://github.com/0xbb/otp-authenticator/blob/master/app/src/main/java/net/bierbaumer/otp_authenticator/EncryptionHelper.java
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Els mètodes de la classe es recolzen en dues classes més del projecte Android 
(Utils i SecretKeyWrapper). La primera permet escriure i llegir del dispositiu i la 
segona encriptar/desencriptar cadenes d’octets mitjançant claus RSA. 
 
A més de les funcionalitats incloses a la classe EncryptionHelper, s’hi han 
afegit funcionalitats noves per tal d’encriptar/desencriptar cadenes de text 
mitjançant claus AES generades a partir d’un mot de pas introduït per l’usuari. 
En aquest cas, la clau AES generada no s’emmagatzema enlloc, sinó que es 
calcula cada vegada a partir del mot de pas proporcionat. 
 
Per a crear la icona de l’aplicació s’ha fet servir el servei ofert per la plana: 
https://jgilfelt.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html 
 
La icona es d’ús lliure. 
 
La resta d’icones fetes servir a l’aplicació son importades directament del joc 
d’icones d’Android o es fan servir amb llicencia dels propietaris. 
 
4.2 Decisions preses 
 
Durant el plantejament de l’aplicació es va decidir fer servir el patró 
d’arquitectura MVC per al desenvolupament de l’aplicació, relegant a cada 
activitat tota la lògica de negoci relacionada amb aquella pantalla de l’aplicació. 
A l’hora de començar el desenvolupament, i una vegada vista l’arquitectura 
bàsica de les aplicacions Android, es va veure que hi ha un altre patró 
d’arquitectura (MVVM) que permet tenir les dades actualitzades en temps real 
tant a la base de dades com a la pantalla de l’usuari sense necessitat d’afegir 
codi extra per a tal fi. 
 
La funcionalitat principal de l’aplicació requereix actualitzar, cada segon, tots 
els element d’una llista mostrada per pantalla sense la intervenció de l’usuari. 
Aquesta llista, a més, pot tenir una quantitat indeterminada d’elements. En 
aquesta situació, el patró MVVM es molt útil ja que permet tenir un objecte 
anomenat LiveData on es guarda tota la informació i que s’encarrega 
d’actualitzar les dades per pantalla mitjançant un observador. D’aquesta 
manera, i sense escriure codi extra, es pot actualitzar tant la base de dades 
com les dades de la pantalla a la vegada i en temps real. 
 
Degut a que la implementació del patró MVVM en un estat inicial no suposa 
gaire cost, es va decidir per implementar-lo a fi de solucionar els problemes 
d’actualització de dades per pantalla i a la base de dades que es varen 
identificar amb el patró MVC. El cost en temps invertit en trobar una solució 
mitjançant MVC es calcula en unes 12 hores. 
 
Per al desenvolupament de l’arquitectura MVVM s’ha fet servir el tutorial de 
Google: 
https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-room-with-a-view/ 
 
Un segon problema important que es va identificar a l’hora de desenvolupar 
l’aplicació va ser el de donar a l’usuari l’opció a escollir on desar la còpia de 

https://jgilfelt.github.io/AndroidAssetStudio/icons-launcher.html
https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-room-with-a-view/
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seguretat. El primer problema d’aquesta funcionalitat va ser donar a l’usuari 
una eina per a seleccionar la carpeta on desar la còpia de seguretat. El segon 
problema va ser que els permisos en Android no son molt flexibles i a menys 
que se’n obtinguin permisos i el destí seleccionat tingui els permisos adients, el 
sistema operatiu no permet generar el fitxer on l’usuari ha indicat que vol desar 
l’arxiu. 
 
Aquest problema, a més, es multiplica per a cada servei al núvol que s’ofereixi 
al usuari. En Google Drive passava exactament el mateix, calia oferir a l’usuari 
una eina per a seleccionar la carpeta que fes servir l’API de Google Drive i 
després tenir els permisos per a escriure-hi. A més a més, inicialment es va 
preveure aplicar un desacoblament al sistema de copies de seguretat 
mitjançant una interfície que cada servei d’emmagatzematge hauria 
d’implementar a l’hora d’integrar-se a l’aplicació. Malauradament la poca 
experiència amb aplicacions Android va fer que es renuncies a aquesta idea. 
La implementació es molt més complicada del previst inicialment així que el 
codi es presenta sense desacoblar. 
 
Finalment es va prendre la decisió de no donar a l’usuari l’opció a escollir on 
desar la còpia de seguretat. Actualment el que es fa es escollir una localització 
fixa per a cada servei al codi font. Així es te la seguretat de que es disposa de 
permisos d’escriptura i no es difícil accedir amb les eines de que disposa el 
dispositiu mòbil. 
 
L’ultima decisió important presa ha sigut fer servir el mateix mètode 
d’encriptació per a totes les versions Android on s’executi l’aplicació. Es cert 
que d’aquesta manera es perd l’oportunitat de fer servir implementacions noves 
del sistema operatiu per a l’emmagatzematge de les claus, però això comporta 
complicar el codi i tenir les mateixes funcions per a diferents versions. 
Mantenint el mateix sistema d’encriptació per a totes les versions es simplifica 
la lògica i se’n facilita el manteniment i la reutilització del codi. 
 
 
4.3 Detalls d’implementació 
 
En el següent apartat s’explica d’una manera simple quin es el funcionament 
que hi ha al darrere de l’aplicació que s’ha desenvolupat. 
 
4.3.1 Sistema d’encriptació i desencriptació 
 
Al tractar-se d’una aplicació enfocada a la seguretat, s’ha implementat un 
sistema d’encriptació i desencriptació per tal d’aconseguir dos objectius. Per 
una banda, emmagatzemar les claus privades de l’usuari de forma segura dins 
d’una base de dades, i per una altra, permetre que les còpies de seguretat que 
faci l’usuari es puguin desar a qualsevol servei que l’usuari desitgi sense que hi 
hagi de patir per fer públiques les seves dades. 
 
Per tal de poder aconseguir aquests dos punts es necessita fer servir una clau 
d’encriptació simètrica. En aquest projecte es fa servir una clau AES perquè 
ofereix molta seguretat amb una única clau i, a més, aquesta es pot generar a 
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partir d’un mot de pas, per tant, el mateix sistema també serveix per a les 
copies de seguretat. 
 
En total al projecte es fan servir dues claus AES diferents. La primera 
s’emmagatzema al dispositiu i es fa servir per a emmagatzemar la clau privada 
del servei a la base de dades de l’aplicació. A continuació es detalla com es 
genera. 
 
Per tal de generar la primera clau AES, i per limitacions de la versió 22 de 
l’API[18], el primer que es fa es generar un parell de certificats RSA. Aquests 
certificats es generen mitjançant el KeyStore d’Android, que fa servir 
components ofuscats a l’aplicació i controlats directament pel sistema operatiu. 
Seguidament, es genera una clau AES mitjançant funcions de Java seguin les 
recomanacions de seguretat[16]. 
 
Finalment, es fa servir el parell de claus RSA per a encriptar i emmagatzemar 
de forma segura la clau AES al dispositiu. A partir d’aquest moment, cada 
vegada que es vulgui fer servir aquesta clau AES a l’aplicació cal cridar al 
KeyStore d’Android, aconseguint amb això una seguretat a nivell hardware en 
dispositius que no son compatibles directament. 
 
La segona clau AES es fa servir exclusivament per a encriptar i desencriptar les 
copies de seguretat. En aquest segon cas, la clau es calcula a partir d’un mot 
de pas introduït per l’usuari i no s’emmagatzema enlloc. Cada vegada que es 
vol fer ús de la clau es demana el mot de pas a l’usuari. 
 
 
4.3.2 Generació de tokens a partir de la clau privada 
 
Per a poder iniciar sessió en un servei on s’ha activat l’autentificació de doble 
factor, cal proporcionar el token corresponent. Obtenir aquest token es la 
principal funció del producte resultant d’aquest projecte. 
 
L’algorisme encarregat del càlcul d’aquest token es l’HOTP [11]. Aquest 
algorisme retorna un codi de sis o més xifres a partir d’una clau privada i un 
comptador. Per aquest projecte, es fa servir el temps com a comptador i, per 
tant, s’implementa una variació de l’algorisme anomenada TOTP [13] que 
especifica com fer servir el temps com a comptador. 
 
Primer de tot, cal afegir un servei on s’ha activat l’autentificació de doble factor. 
El servei proporcionarà una clau privada exclusivament per a aquell compte 
d’usuari. Aquesta clau privada es només una cadena aleatòria d’octets 
codificada en Base32 per a que es pugui llegir per humans i màquines alhora. 
Mantenir en secret aquesta clau privada es molt important. 
 
En segon lloc, durant tot el temps que l’aplicació es troba en funcionament, es 
van generant codis de seguretat cada 30 segons. Per a fer-ho, es fa servir 
l’hora del dispositiu en format epoch i es divideix per 30 per a evitar canviar el 
codi cada segon. A més, es fa servir la clau AES per a poder desencriptar la 
clau privada del servei i li passem tot a l’algorisme HOTP. 
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Finalment, l’algorisme s’encarrega de generar una cadena encriptada amb la 
clau privada i el comptador. A partir d’aquesta informació ens retorna el token 
que haurem de fer servir al servei on volem iniciar la sessió. 
 
 
4.4 Estat del projecte 
 
L’aplicació es totalment funcional i es pot fer servir com a generador de claus 
d’accés a qualsevol servei en línia que faci servir claus basades en temps amb 
un refresc de 30 segons. La gran majoria dels serveis va servir aquest model. 
 
De totes les funcionalitats que es volien desenvolupar inicialment, només 
manca l’opció d’ordenar els elements de la llista, que no ha estat implementada 
per falta de temps de desenvolupament. 
 
 
4.5. Proves 
 
L’aplicació ha sigut testejada durant tota la fase de desenvolupament en dos 
emuladors d’Android que fan servir versions diferents del sistema operatiu (Api 
22 Lollipop 5.1 i Api 24 Nougat). A més, s’ha fet servir un dispositiu real que 
funciona amb Api 27, Oreo 8.1. 
 
La part dels serveis de Google s’ha testejat amb l’emulador d’Api 24 i el 
dispositiu real. La imatge disponible de l’Api 22 no ofereix accés als serveis de 
Google Play i per tant no es poden fer servir. 
 
La part del escàner de codis QR s’ha testejat exclusivament amb el dispositiu 
real. Els emuladors incorporen càmera però aquesta no ofereix una opció per a 
carregar una imatge determinada d’una forma intuïtiva. 
 
4.5.1 Proves unitàries 
 
Per a poder testejar el bon funcionament de funcions concretes de l’aplicació, 
s’han desenvolupat uns jocs de proves amb JUnit. 
Les funcions testejades amb aquest mètode son les encarregades de validar la 
informació que posteriorment s’inserirà a la base de dades. Per tant, es una 
part molt important de l’aplicació que de no funcionar correctament pot fer que 
aquesta deixi de funcionar o mostri informació errònia. 
 
Els jocs de proves son els següents: 

• UnitTestCheckPassword: Valida que un mot de pas introduït per l’usuari 
no estigui en blanc i que contingui, almenys, 4 caràcters. 

• UnitTestValidDescription: Valida que la descripció introduïda d’un nou 
servei no estigui en blanc. 

• UnitTestValidPrivateKey: Valida que la clau privada del servir que 
s’introdueix sigui de com a mínim 16 octets. 
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• UnitTestSanitizePrivateKey: Valida que al introduir una clau amb 
caràcters incorrectes, es retorni una cadena amb els caràcters esperats 
segons es descriu al RFC 4226. 

 
A continuació es mostra el resultat d’executar els tests unitaris. 
 

 
Il·lustració 24 - Resultat de l'execució dels tests unitaris 
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4.5.2 Proves d’integració 
 
A continuació es detallen les accions que haurà de realitzar l’aplicació fent 
servir la interfície disponible al usuari. Es detallarà cada acció, el resultat 
esperat i el resultat del test. L’ordre establert està definit per pantalla de 
l’aplicació. Les probes es realitzen sobre un dispositiu real model OnePlus 5 
amb versió Android 8.1 (Oreo). El joc de probes es fa sobre una aplicació que 
no s’ha fet servir mai en aquell dispositiu. 
 

Pantalla Inicial 

Numero Acció Resultat Esperat Verificació 

1 Fer clic sobre el botó "+" 
Es mostra un menú inferior 
amb dues opcions. 

SI 

2 
Fer clic sobre el botó 
d'opcions superior. 

Es mostra un menú 
desplegable amb dues 
opcions. 

SI 

3 
Fer clic sobre el botó "+" i 
seleccionar la primera opció. 

Es mostra una finestra 
demanant permisos per 
accedir a la càmera del 
dispositiu. 

SI 

4 
Fer clic sobre el botó "+", 
seleccionar la primera opció i 
acceptar els permisos. 

Es mostra una pantalla nova 
on es veu la imatge captada 
per la càmera i un requadre 
per escanejar un codi QR. 

SI 

5 
Fer clic sobre el botó "+" i 
seleccionar la segona opció. 

Es mostra una pantalla nova 
on es veu un formulari on es 
demana una descripció i una 
clau privada. 

SI 

6 
Fer clic sobre el botó 
d'opcions superior i 
seleccionar la primera opció. 

Es mostra una finestra 
demanant permisos per 
accedir als arxius del 
dispositiu. 

SI 

7 
Fer clic sobre el botó 
d'opcions superior i 
seleccionar la segona opció. 

Es mostra una finestra 
demanant permisos per 
accedir als arxius del 
dispositiu. 

SI 

8 

Fer clic sobre el botó 
d'opcions superior, 
seleccionar la primera opció i 
acceptar els permisos. 

Es mostra una pantalla nova 
per a crear una còpia de 
seguretat. 

SI 

9 
Fer clic sobre el botó 
d'opcions superior i 
seleccionar la segona opció. 

Es mostra una pantalla nova 
per a restaurar una còpia de 
seguretat. 

SI 

10 
Fer clic sobre el botó 
d'opcions d'un element de la 
llista. 

Es mostra un menú 
desplegable amb dues 
opcions. 

SI 
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11 

Fer clic sobre el botó 
d'opcions d'un element de la 
llista i seleccionar la primera 
opció. 

Es mostra una finestra amb la 
descripció del element per a 
editar. 

SI 

12 

Fer clic sobre el botó 
d'opcions d'un element de la 
llista, seleccionar la primera 
opció i editar el text. 

Es tanca la finestra i a la llista 
apareix la descripció del 
element modificada. 

SI 

13 

Fer clic sobre el botó 
d'opcions d'un element de la 
llista i seleccionar la segona 
opció. 

Es mostra una finestra amb 
un avis de confirmació 
d'esborrat. 

SI 

14 

Fer clic sobre el botó 
d'opcions d'un element de la 
llista, seleccionar la segona 
opció i acceptar l’avís. 

L'element s'esborra de la 
llista. 

SI 

Nombre 
accions Correctes Errònies % Validació 

14 14 0 100 

 
 

Pantalla Escàner QR 

Numero Acció Resultat Esperat Verificació 

1 Enfocar un codi QR no vàlid. 
Es mostra un missatge 
d'error i es permet seguir 
escanejant codis. 

SI 

2 Enfocar un codi QR vàlid. 

L'aplicació deixa de mostrar 
la imatge de la càmera i torna 
a la pantalla principal on ara 
es mostra un codi d'accés al 
servei amb un compte 
enrere. 

SI 

Nombre 
accions Correctes Errònies % Validació 

2 2 0 100 

 
 

Pantalla Afegir servei per teclat 

Numero Acció Resultat Esperat Verificació 

1 Clicar el botó "Afegir". 
Es mostra un error al camp 
descripció. 

SI 

2 
Afegir una descripció i clicar 
el botó "Afegir". 

Es mostra un error al camp 
clau privada. 

SI 

3 
Afegir una descripció i una 
clau privada de 4 lletres. 

Es mostra un error al camp 
clau privada. 

SI 
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4 
Afegir una descripció i una 
clau privada de més de 10 
lletres. 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal on ara es mostra un 
nou codi d’accés amb la 
descripció que hem afegit 
prèviament. 

SI 

Nombre 
accions Correctes Errònies % Validació 

4 4 0 100 

 
 

Pantalla Crear còpia de seguretat 

Numero Acció Resultat Esperat Verificació 

1 Clicar el botó "Crear". 
Es mostra un error indicant 
que cal seleccionar on desar 
la còpia de seguretat. 

SI 

2 
Clicar sobre "Telèfon" i 
després sobre "Crear" 

Es mostra un error al camp 
clau privada. 

SI 

3 

Clicar sobre "Telèfon", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres i 
després sobre "Crear" 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal on ara es mostra un 
nou codi d’accés amb la 
descripció que hem afegit 
prèviament. També es 
mostra un avis de que la 
còpia de seguretat s'ha 
generat correctament. 

SI 

4 
Clicar sobre "Google Drive" i 
després sobre "Crear" 

Es mostra un error al camp 
clau privada. 

SI 

5 

Clicar sobre "Google Drive", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres i 
després sobre "Crear" 

L'aplicació obre una nova 
pantalla on es demana amb 
quin compte de Google 
volem continuar. 

SI 

6 

Clicar sobre "Google Drive", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres i 
després sobre "Crear" 

L'aplicació obre una nova 
pantalla on es demana amb 
quin compte de Google 
volem continuar. 

SI 

7 

Clicar sobre "Google Drive", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres, després 
sobre "Crear" i seleccionar un 
compte de Google. 

L'aplicació demana permís 
per a accedir a les dades del 
compte seleccionat. 

SI 
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8 

Clicar sobre "Google Drive", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres, després 
sobre "Crear", seleccionar un 
compte de Google i no 
acceptar els permisos 
d'accés. 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal i mostra un avis de 
que la còpia de seguretat no 
s'ha pogut generar. 

SI 

9 

Clicar sobre "Google Drive", 
introduir una clau privada de 
mínim quatre lletres, després 
sobre "Crear", seleccionar un 
compte de Google i no 
acceptar els permisos 
d'accés. 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal on ara es mostra un 
nou codi d’accés amb la 
descripció que hem afegit 
prèviament. També es 
mostra un avis de que la 
còpia de seguretat s'ha 
generat correctament. 

SI 

Nombre 
accions Correctes Errònies % Validació 

9 9 0 100 

 
 

Pantalla Restaurar còpia de seguretat 

Numero Acció Resultat Esperat Verificació 

1 
Clicar el botó "Seleccionar 
fitxer de còpia de seguretat". 

Es mostra un error al camp 
mot de pas per desencriptar. 

SI 

2 

Afegir un mot de pas aleatori 
i després clicar sobre 
"Seleccionar fitxer de còpia 
de seguretat". 

Es mostra una nova pantalla 
on es pot seleccionar un 
fitxer a qualsevol servei 
disponible al dispositiu. 

SI 

3 

Afegir un mot de pas aleatori, 
després clicar sobre 
"Seleccionar fitxer de còpia 
de seguretat" i seleccionar el 
fitxer de la còpia de 
seguretat. 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal i mostra un avis de 
que el fitxer no pot llegir. 

SI 

4 

Afegir el mateix mot de pas 
que al moment de crear la 
còpia de seguretat, després 
clicar sobre "Seleccionar 
fitxer de còpia de seguretat" i 
seleccionar el fitxer de la 
còpia de seguretat. 

L'aplicació torna a la pantalla 
principal i es mostren per 
pantalla els elements 
restaurats de la còpia de 
seguretat. 

SI 

Nombre 
accions Correctes Errònies % Validació 

4 4 0 100 
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4.5.3 Proves amb un servei real 
 
Per tal de provar que els tokens generats per l’aplicació funcionen, s’utilitza un 
servei real on es configura l’autentificació de doble factor. 
 
Pel simple propòsit d’aquesta demostració, s’ha creat un compte a github 
(https://github.com). Les credencials del servei son: 
 
Usuari: freeauthenticator 
Mot de pas: T3stUoc! 
 
A continuació es mostra el procés de configuració de l’autentificació de doble 
factor i la seva posterior validació mitjançant l’aplicació desenvolupada en 
aquest projecte. 
 

 
Il·lustració 25 - Inici de la configuració de seguretat 

 
Es segueixen els passos que es mostren per pantalla fins que s’obté la clau 
privada que s’ha d’introduïr a l’aplicació: 
 

https://github.com/
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Il·lustració 26 - Clau privada del servei 

 
 
S’introdueix la clau a l’aplicació fet servir 
l’escàner de codis QR. 
 
 

 
Il·lustració 27 - Introducció de la 

clau privada a l'aplicació 
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A continuació, l’aplicació mostrarà el token 
corresponent al temps actual i anirà generant de 
nous cada 30 segons. 

 
Il·lustració 28 - Token per al 

compte de GitHub 

 
S’introdueix el token que apareix a l’aplicació dintre del requadre de verificació 
de la plana de github. 
 

 
Il·lustració 29 - Confirmació de l'activació de l’autentificació de doble factor 

 
Com a resultat, la plana ens indica que l’activació ha sigut un èxit. Per tant el 
token generat es vàlid. 
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4.5.4 Proves de seguretat 
 
Totes les aplicacions haurien de ser desenvolupades tenint en compte la 
seguretat. Es per això, que alhora de plantejar tot el sistema es va tenir present 
en tot moment que la clau privada generadora de codis sempre estigués 
encriptada. Només en el moment de fer-la servir es desencripta. 
 
En aquest sentit, es va decidir anar un pas més enllà, i es va testar la seguretat 
de l’aplicació passant el test MASVS-L1 de verificació de seguretat de 
l’OWASP[8]. 
 
El Open Web Application Security Project ha sigut creat per l’organització 
sense ànim de lucre OWASP Foundation. Es un conjunt de tests i revisions de 
codi que volen estandarditzar la revisió de seguretat de les aplicacions mòbils. 
 
El test MASVS-L1 es un test de seguretat destinat a aplicacions estàndard que 
no contenen dades crucials de l’usuari. Verifica que l’aplicació compleixi amb 
un mínim de qualitat de codi, control de dades sensibles i la interacció amb 
l’entorn mòbil. 
 
El resultat del test es el següent: 

Compliment Estàndard MASVS (/5): 4 
 

 
Il·lustració 30 - Resultat de les proves de seguretat 
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 Android 

 Pass Fail N/A % 

V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas 4 0 6 100,00% 

V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la 
Privacidad 7 0 5 100,00% 

V3: Requerimientos de Criptografía 6 0 0 100,00% 

V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones 0 0 11 0,00% 

V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red 3 0 3 100,00% 

V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma 8 0 0 100,00% 

V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del 
Compilador 8 1 0 88,89% 

V8: Requerimientos de Resistencia ante la Ingeniería Inversa 0 0 12 0,00% 

 
Al punt 8.3 de l’annex es pot veure el detall de cadascuna de les proves 
realitzades. 
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5. Conclusions 
 
Les conclusions del projecte son bones, ja que partint gairebé des de zero s’ha 
aconseguit crear una aplicació amb les funcionalitats necessàries per a que 
sigui funcional. S’ha tingut l’oportunitat de fer servir una gran part del 
coneixement adquirit al llarg del grau, destacant per sobre de tot les 
assignatures de l’itinerari Enginyeria del programari. 
 
S’ha estudiat el funcionament de les aplicacions Android degut a que es 
desconeixia el seu funcionament intern. Per a tal fi es va seguir un curs online 
que esta planificat en 70 hores en total. 
 
Els problemes que s’han afrontat han fet que la planificació inicial hagi sigut 
modificada. Per altra banda, algunes de les planificacions eren massa 
pessimistes i es van finalitzar abans del previst. Això va permetre compensar 
els temps de desenvolupament d’altres fites sense modificar la data final de 
programació. Malauradament, mantenir la data d’entrega ha ocasionat que una 
funció no crucial hagi tingut que ser descartada de la primera versió de 
l’aplicació. Com en un projecte real, a vegades cal sacrificar funcionalitats per 
tal de mantenir la planificació. 
 
La metodologia ha estat adequada i s’han pogut ajustar els esforços per obtenir 
les funcionalitats critiques de l’aplicació. 
 
Línies de treball futur 
 
Les ampliacions i actuacions poden ser diverses: 
 
Primerament, s’ha d’afegir la funcionalitat d’ordenar els diferents serveis que va 
quedar fora de la primera versió de l’aplicació. 
 
En segon lloc, es podria incorporar una abstracció al sistema de copies de 
seguretat fent servir una interfície. D’aquesta manera la lògica del codi actual 
es desacoblaria i, si s’afegeix un nou servei, no caldrà fer-hi modificacions al 
codi per a fer-la funcionar. Aquest canvi va ésser previst en un principi, però es 
va tenir que descartar per manca de temps a l’hora d’implementar-lo ja que no 
es un canvi fàcil de realitzar si no es te gaire experiència amb les aplicacions 
Android. 
 
Per una altra banda, el sistema d’encriptació implementat es pot millorar si es 
decideix que en un futur els dispositius de l’API 22 quedin exclosos del suport. 
Aquest canvi implicaria una simplificació de la lògica que actualment es fa 
servir i incrementaria encara més el nivell de seguretat de l’aplicació. 
 
Finalment, una millora en el disseny de la llista, aplicant un comptador de 
temps en forma de cercle en lloc del marcador de segons i reduir a cinc el 
nombre d’elements per pantalla per a evitar problemes de renderitzat. 



60   

 

6. Glossari 
 
2FA: Acrònim de 2-Factor Authentication. Es un sistema de seguretat pel qual 

es valida l’usuari amb dos factors, un conegut (usuari i mot de pas) i un segon 
factor desconegut i que varia en el temps. La clau o token que genera 
l’aplicació que estem desenvolupant. Invalida als atacants que només 
disposen de l’usuari i el mot de pas de la víctima ja que no disposen del factor 
desconegut. 

 
AES: Acrònim d’Advanced Encryption Standard. Es un sistema d’encriptació 

simètric basat en blocs. Al ésser simètric permet encriptar i després 
desencriptar la informació de forma segura. 

 
Android: Sistema operatiu que actualment desenvolupa Google per a tota 

mena de dispositius intel·ligents. 
 
API: Es un conjunt de funcions que ofereix una llibreria o servei per a fer-se 

servir en un altre software de forma abstracta. 
 
APK: Es el nom que rep una aplicació Android empaquetada i llesta per a ser 

distribuïda. 
 
Codi QR: Es una matriu de punts que es fa servir per a emmagatzemar 

informació. 
 
Epoch: Es una forma de representar instants de temps característic dels 

sistemes Unix. El temps es mesura en la quantitat de segons que han passat 
des de la mitjanit del 1 de gener de 1970. 

 
HOTP: Acrònim de HMAC-based One-time Password Algorithm. Es un 

algoritme d’autentificació que genera una clau única a partir d’un comptador 
creixent i una clau simètrica que només coneixen l’usuari i el servidor. 

 
JSON: Es un format de text per a l’intercanvi d’informació. 
 
KeyStore: Es un repositori de claus i certificats de seguretat. En Android 

aquest repositori està controlat directament pel sistema operatiu i els xips de 
seguretat incorporats al dispositiu. 

 
LiveData: Es una classe observable per a emmagatzemar informació que 

permet gestionar les dades mostrades per pantalla assegurant que la 
informació mostrada es la més actual i que no hi ha pèrdua de memòria. 

 
MVC: Es un patró d’arquitectura de software que separa les dades, la lògica de 

negoci i les comunicacions en blocs diferents. 
 
MVVM: Es un patró d’arquitectura de software que pretén separar al màxim 

possible la interfície de l’usuari de la lògica de negoci. 
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Octet: Es una unitat d’informació representada per vuit bits. 
 
RSA: Es un sistema de criptografia de clau publica i privada. Permet encriptar, 

desencriptar i signar digitalment. La seva seguretat depèn del problema de la 
factorització de nombres enters. 

 
SDK: Es un conjunt d’eines de desenvolupament de software que permeten al 

programador crear una aplicació per a un sistema concret. 
 
Token: Clau d’identificació en un sistema de seguretat. Aquest por ser fix o 

variar en el temps. 
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8. Annexos 
 
8.1 Manual d’usuari 
 
Aquest manual te com a objectiu explicar el funcionament de l’aplicació sense 
necessitat de que aquesta sigui compilada ni instal·lada a cap dispositiu. 
 
8.1.1 Pantalla principal 
 
La pantalla principal de l’aplicació es la primera 
pantalla que es presenta y la que més us en 
rebrà per part dels usuaris. 
 
Aquí es presenten els codis dels diferents 
serveis, prèviament introduïts per l’usuari, 
juntament amb una petita descripció, el temps 
que resta per a que el codi es refresqui i un 
botó d’opcions per a aquell servei. 
 
Depenent del temps restant, el codi es 
mostrarà en blau, groc o vermell. Indicant que 
queden més de 10 segons, menys de 10 
segons i menys de 5 segons, respectivament. 
 
A la part superior dreta de la pantalla hi ha el 
menú principal de l’aplicació on es poden crear 
i restaurar les còpies de seguretat. 
 
A la part inferior dreta de la pantalla hi ha 
l’acció principal, que permet afegir nous serveis 
a l’aplicació. 
 

 
Il·lustració 31 - Annex: Pantalla 

principal 
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8.1.2 Afegir un servei per teclat 
 
Aquesta pantalla permet introduir manualment 
les dades d’un nou servei. 
 
El primer camp es per a introduir una descripció 
del servei, com el nom. 
 
El segon camp es per a introduir la clau privada 
que el servei dona a l’usuari. 
 
Una vegada introduïdes les dades cal 
seleccionar al botó “Add” per afegir el nou 
servei a l’aplicació. 

 
Il·lustració 32 - Annex: Afegir un 

servei per teclat 

 
8.1.3 Afegir un servei mitjançant codi QR 
 
Aquesta pantalla permet introduir de forma 
automàtica un nou servei. 
 
Només cal apropar la imatge mostrada a la 
pantalla per a que el codi QR quedi dintre del 
requadre.  
 
Una vegada fet això l’aplicació validarà el codi i 
automàticament afegirà el nou servei. 

 
Il·lustració 33 - Annex: Afegir un 

servei per codi QR 
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8.1.4 Editar un servei 
 
Aquesta pantalla permet modificar la descripció 
del servei. 
 
Una vegada escrita la nova descripció només 
cal seleccionar la opció “Save” i el canvi 
apareixerà automàticament. 

 
Il·lustració 34 - Annex: Editar un 

servei 

 
8.1.5 Esborrar un servei 
 
Aquesta pantalla permet esborrar un servei. 
 
Una vegada seleccionada la opció d’esborrar 
d’un dels serveis apareixerà una finestra de 
confirmació. Si hi estem d’acord només hem de 
seleccionar la opció “Delete”. 
 
Automàticament el servei serà esborrat 
completament de l’aplicació. 

 
Il·lustració 35 - Annex: Esborrar 

un servei 
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8.1.6 Crear una còpia de seguretat 
 
Aquesta pantalla permet crear una còpia de 
seguretat dels serveis emmagatzemats a 
l’aplicació de forma segura. 
 
Per a tal fi, l’aplicació dona dues opcions, la 
memòria interna del dispositiu o el servei al 
núvol Google Drive. 
 
Seleccionem una de les dues opcions i 
apareixerà un missatge on ens indica a quina 
carpeta es desarà el fitxer. 
 
Ara només ens cal introduir un mot de pas que 
es farà servir per a encriptar el fitxer de la còpia 
de seguretat. 
 
Finalment només cal seleccionar la opció 
“Create” i el fitxer es generarà automàticament. 

 
Il·lustració 36 - Annex: Crear una 

còpia de seguretat 

 
8.1.7 Restaurar una còpia de seguretat 
 
Aquesta pantalla permet restaurar una còpia de 
seguretat. 
 
Primerament, s’ha d’introduir el mot de pas 
amb el que es va encriptar la còpia que volem 
recuperar. 
 
A continuació, seleccionem la opció “Select 
backup file”. Ens apareixerà un selector de 
fitxers que mostrem a continuació. 
 

 
Il·lustració 37 - Annex: Restaurar 

una còpia de seguretat 
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Aquesta pantalla permet seleccionar el fitxer a 
restaurar. 
 
Només cal seleccionar on està emmagatzemat 
el fitxer i una vegada trobat fer clic amb el dit 
sobre ell. 
 
L’aplicació automàticament el desencriptarà, 
afegirà tots els serveis a la base de dades i es 
mostraran per pantalla al finalitzar el procés. 

 
Il·lustració 38 - Annex: 

Seleccionador de fitxer a restaurar 

 
 
8.2 Instruccions de compilació 
 
El següent apartat està enfocat a mostrar les instruccions necessàries per tal 
de compilar el projecte i visualitzar-lo mitjançant un dispositiu virtual. 
 
 
8.2.1 Android Studio 
 
El programa que s’ha fet servir per a desenvolupar l’aplicació es Android 
Studio. Es pot trobar a la següent adreça URL: 
 
https://developer.android.com/studio/?hl=es 
 
 
8.2.2 Importació del projecte 
 
A continuació expliquem les passes necessàries per a importar i compilar 
correctament l’aplicació: 
 

1. Descomprimir el projecte: Primerament, cal descomprimir el contingut 
de l’arxiu FreeAuthenticator_Source_Code.zip que es pot trobar a 
l’entrega, juntament amb aquest document. 

 
2. Importar projecte: En segon lloc, una vegada descomprimit l’arxiu cal 

importar-lo a Android Studio. Per això, cal obrir Android Studio. Si hi ha 

https://developer.android.com/studio/?hl=es


69   

cap projecte obert cal seleccionar File -> New -> Import project. Si no hi 
ha cap projecte obert cal seleccionar Import project. 
 

 
Il·lustració 39 - Annex: Menú d'importació de projectes 

 
A la finestra que apareixerà, cal seleccionar la carpeta FreeAuthenticator 

de la ruta on hem descomprimit el projecte. Un cop seleccionada hem de 

fer clic al botó OK. Android Studio començarà a fer la importació del 

projecte automàticament. 
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Il·lustració 40 - Annex: Finestra d'importació 

 

3. Crear dispositiu d’emulació: Per tal de poder executar l’aplicació, 
caldrà crear un nou dispositiu d’emulació (ADV) si no es te cap creat 
prèviament. Per a fer-ho cal fer clic sobre el botó amb forma de triangle 
verd de la part superior de la finestra d’Android Studio. Aquesta acció 
obrirà la finestra de selecció de dispositiu de l’ADV. 
 
En aquesta finestra cal seleccionar la opció Create Virtual Device. Ens 
obrirà una selecció de dispositius on hem de seleccionar qualsevol que 
porti el símbol de la Play Store. El motiu es que fem servir serveis 
Android que depenen d’aquesta funcionalitat i no totes les imatges de 
dispositius l’hi donen suport. 
 
Una vegada seleccionat el dispositiu, fem clic a Next i ara ens donarà a 
escollir quina versió del sistema operatiu hi volem carregar. Hem 
d’escollir qualsevol entre API 22 cap endavant. El recomanable es 
escollir API 27. Tornem a fer clic a Next. 
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Finalment, li donem un nom al nostre dispositiu, verifiquem que la 
disposició es Portrait i fem clic a Finish. 

 
4. Compilar i executar l’aplicació: En el pas anterior ja hem configurat un 

dispositiu per a poder executar l’aplicació, així que només ens cal fer clic 
sobre el botó del triangle de color verd. A continuació, ens apareixerà 
una finestra de selecció de dispositius i el nostre telèfon serà 
seleccionable. Hi fem clic i a continuació sobre OK. 
De forma automàtica, Android Studio començarà la compilació i 
instal·lació de l’aplicació en el dispositiu. Una vegada finalitzat el procés, 
l’aplicació apareixerà llesta per a fer-se servir. 
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8.3 Resultat de les proves de seguretat: 

Requisitos de Seguridad MASVS para - Android 

       

ID 
Verificación detallada de 
requerimientos  

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Estado Procedimiento de Evaluación Comentarios 

V1 
Arquitectura, Diseño y Modelado de 
Amenazas 

          

1.1 
Todos los componentes se encuentran 
identificados y asegurar que son 
necesarios. 

✓ ✓ Pass 

Ninguna clase incluye código que no se 
usa. Las librerías externas han sido 
modificadas para adaptarse al proyecto 
donde se usan. 

Las librerías externas son de código libre 
disponible al público para su revisión. 

1,2 

Los controles de seguridad nunca se 
aplican sólo en el lado del cliente, sino 
que también en los respectivos 
servidores remotos. 

✓ ✓ Pass 
La aplicación no utiliza servidores 
remotos. 

  

1,3 

Se definió una arquitectura de alto nivel 
para la aplicación y los servicios y se 
incluyeron controles de seguridad en la 
misma. 

✓ ✓ Pass 

La aplicación no utiliza servidores 
remotos. Los datos extraídos siempre 
son encriptados. En base de datos, la 
información sensible se guarda 
encriptada. 

La aplicación se definió con la seguridad 
en mente en todo momento. 

1,4 
Se identificó claramente la información 
considerada sensible en el contexto de 
la aplicación móvil. 

✓ ✓ Pass 
La información sensible está 
identificada y siempre está encriptada 
salvo cuando debe usarse. 

Solo en el momento de su uso se 
desencripta la información sensible. 

1,5 

Todos los componentes de la aplicación 
están definidos en términos de la lógica 
de negocio o las funciones de seguridad 
que proveen. 

 ✓ N/A 

- 
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1,6 

Se realizó un modelado de amenazas 
para la aplicación móvil y los servicios 
en el que se definieron las mismas y sus 
contramedidas. 

 ✓ N/A 

- 

  

1.7 
La implementación de los controles de 
seguridad se encuentra centralizada. 

 ✓ N/A 
- 

  

1,8 

Existe una política explícita para el 
manejo de las claves criptográficas (si se 
usan) y se refuerza su ciclo de vida. 
Idealmente siguiendo un estándar del 
manejo de claves como el NIST SP 800-
57. 

 ✓ N/A 

- 

  

1,9 
Existe un mecanismo para imponer las 
actualizaciones de la aplicación móvil. 

 ✓ N/A 
- 

  

1.10 
Se realizan tareas de seguridad en todo 
el ciclo de vida de la aplicación. 

 ✓ N/A 
- 

  

V2 
Almacenamiento de datos y la 
Privacidad 

          

2.1 

Las funcionalidades de almacenamiento 
de credenciales del sistema son 
utilizadas para almacenar la información 
sensible, como credenciales del usuario 
y claves criptográficas. 

✓ ✓ Pass 

Testing For Sensitive Data in Local Data 
Storage 

La clave AES se guarda encriptada por 
una clave RSA en el almacenamiento 
privado de la aplicación. La clave RSA se 
guarda de forma segura en el KeyStore 
del dispositivo. La base de datos no está 
encriptada pero la información sensible 
sí que se guarda encriptada. 

2.2 
No se escribe información sensible en 
los registros de la aplicación. 

✓ ✓ Pass 
Testing For Sensitive Data in Logs 

No se generan logs con información del 
usuario. 

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-local-storage
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-local-storage
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-logs
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2.3 

No se comparte información sensible 
con servicios externos salvo que sea una 
necesidad de la arquitectura. 

✓ ✓ Pass 

Testing Whether Sensitive Data Is Sent 
To Third Parties 

El servicio externo usado es Google 
Drive que ya va incluido en el 
dispositivo. La información compartida 
forma parte de la cuenta del usuario 
con ese servicio. 

2.4 

Se desactiva el caché del teclado en los 
campos de texto donde se maneja 
información sensible. 

✓ ✓ Pass Testing Whether the Keyboard Cache Is 
Disabled for Text Input Fields 

En los campos donde se pide 
información sensible la cache del 
teclado está deshabilitada. 

2.5 

Se desactiva el portapapeles en los 
campos de texto donde se maneja 
información sensible. 

✓ ✓ Pass Testing for Sensitive Data in the 
Clipboard 

No se copia información sensible en el 
portapapeles. 

2.6 

No se expone información sensible 
mediante mecanismos entre procesos 
(IPC). 

✓ ✓ Pass Testing Whether Sensitive Data Is 
Exposed via IPC Mechanisms 

Los datos almacenados por la aplicación 
no se comparten con otras aplicaciones. 

2.7 

No se expone información sensible 
como contraseñas y números de 
tarjetas de crédito a través de la interfaz 
o capturas de pantalla. 

✓ ✓ Pass 
Testing for Sensitive Data Disclosure 
Through the User Interface 

Al usuario nunca se le muestra 
información sensible sin una interacción 
previa por su parte. 

2.8 

No se incluye información sensible en 
los respaldos generados por el sistema 
operativo.  

✓ N/A 

Testing for Sensitive Data in Backups 

  

2.9 

La aplicación remueve la información 
sensible de la vista cuando la aplicación 
pasa a un segundo plano.  

✓ N/A Testing for Sensitive Information in 
Auto-Generated Screenshots 

  

2.10 

La aplicación no conserva la información 
sensible en memoria más de lo 
necesario y la memoria es limpiada 
luego de su uso.  

✓ N/A 

Testing for Sensitive Data in Memory 

  

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-sensitive-data-is-sent-to-third-parties
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-sensitive-data-is-sent-to-third-parties
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-the-keyboard-cache-is-disabled-for-text-input-fields
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-the-keyboard-cache-is-disabled-for-text-input-fields
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-the-clipboard
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-the-clipboard
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-sensitive-data-is-exposed-via-ipc-mechanisms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-whether-sensitive-data-is-exposed-via-ipc-mechanisms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-backups
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-information-in-auto-generated-screenshots
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-information-in-auto-generated-screenshots
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-for-sensitive-data-in-memory
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2.11 

La aplicación obliga a que exista una 
política mínima de seguridad en el 
dispositivo, como que el usuario deba 
configurar un código de acceso.  

✓ N/A 
Testing the Device-Access-Security 
Policy 

  

2.12 

La aplicación educa al usuario acerca de 
los tipos de información personal que 
procesa y de las mejores prácticas en 
seguridad que el usuario debería seguir 
al utilizar la aplicación.   

✓ N/A 

Verifying User Education Controls 

  

V3 Criptografía           

3.1 

La aplicación no depende de 
únicamente de criptografía simétrica 
con "claves a fuego". 

✓ ✓ Pass 

Verifying Key Management 

Las claves se generan en el dispositivo 
usando la implementación 
recomendada. 

3.2 
La aplicación utiliza implementaciones 
de criptografía probadas. 

✓ ✓ Pass Testing for Custom Implementations of 
Cryptography 

Todas las implementaciones de 
SecureRandom usan el constructor por 
defecto. 

3.3 

La aplicación utiliza primitivas de 
seguridad que son apropiadas para el 
caso particular y su configuración y sus 
parámetros siguen las mejores prácticas 
de la industria. 

✓ ✓ Pass 

Verifying the Configuration of 
Cryptographic Standard Algorithms 

La generación de claves usa las librerías 
del sistema 

3.4 

La aplicación no utiliza protocolos o 
algoritmos criptográficos que son 
considerados deprecados para aspectos 
de seguridad. 

✓ ✓ Pass 
Testing for Insecure and/or Deprecated 
Cryptographic Algorithms 

Los algoritmos utilizados por la 
aplicación son seguros. 

3.5 

La aplicación no reutiliza una misma 
clave criptográfica para varios 
propósitos. 

✓ ✓ Pass 

Testing Random Number Generation 

La generación de números usa una 
función segura. 

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-the-device-access-security-policy
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#testing-the-device-access-security-policy
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05d-Testing-Data-Storage.html#verifying-user-education-controls
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#verifying-key-management
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#testing-for-custom-implementations-of-cryptography
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#testing-for-custom-implementations-of-cryptography
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#verifying-the-configuration-of-cryptographic-standard-algorithms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#verifying-the-configuration-of-cryptographic-standard-algorithms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#testing-for-insecure-andor-deprecated-cryptographic-algorithms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#testing-for-insecure-andor-deprecated-cryptographic-algorithms
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#testing-random-number-generation
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3.6 

Los valores aleatorios son generados 
utilizando un generador de números 
suficientemente aleatorios. 

✓ ✓ Pass 

Verifying Key Management 

La clave AES usada por la aplicación se 
almacena de forma segura. La clave AES 
usada para las copias de seguridad no se 
almacena en el dispositivo. 

V4 Autenticación y Manejo de Sesiones           

4.1 

Si la aplicación provee acceso a un 
servicio remoto, un mecanismo 
aceptable de autenticación como 
usuario y contraseña es realizado en el 
servidor remoto. 

✓ ✓ N/A 

Verifying that Users Are Properly 
Authenticated 

  

4.2 

Si se utiliza la gestión de sesión por 
estado, el servidor remoto usa tokens 
de acceso aleatorios para autenticar los 
pedidos del cliente sin requerir el envío 
de las credenciales del usuario en cada 
uno. 

✓ ✓ N/A 

Testing Session Management  

  

4.3 

Si se utiliza la autenticación basada en 
tokens sin estado, el servidor 
proporciona un token que se ha firmado 
utilizando un algoritmo seguro. 

✓ ✓ N/A 

Testing Session Management  

  

4.4 

Cuando el usuario cierra sesión se 
termina la sesión también en el 
servidor. 

    N/A 

Testing the Logout Functionality 

  

4.5 
Existe una política de contraseñas y es 
aplicada en el servidor. 

✓ ✓ N/A 
Testing the Password Policy 

  

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05e-Testing-Cryptography.html#verifying-key-management
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
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4.6 

El servidor implementa mecanismos, 
cuando credenciales de autenticación 
son ingresadas una cantidad excesiva de 
veces. 

✓ ✓ N/A 

Testing Excessive Login Attempts 

  

4.7 

Las sesiones y los tokens de acceso 
expiran luego de un tiempo predefinido 
de inactividad.  

✓ N/A 

Testing Biometric Authentication 

  

4.8 

La autenticación biométrica, si hay, no 
está atada a un evento (usando una API 
que simplemente retorna "true" o 
"false"). Sino que está basado en el 
desbloqueo del keychain (iOS) o un 
keystore (Android).  

✓ N/A 

Testing the Session Timeout  

  

4.9 

Existe un mecanismo de segundo factor 
de autenticación (2FA) en el servidor y 
es aplicado consistentemente.  

✓ N/A 

Testing 2-Factor Authentication 

  

4.10 

Para realizar transacciones o acciones 
que manejan información sensible se 
requiere una re-autenticación.  

✓ N/A 

Testing Step-up Authentication 

  

4.11 

La aplicación informa al usuario acerca 
de los accesos a su cuenta. El usuario es 
capaz de ver una lista de los dispositivos 
conectados y bloquear el acceso desde 
ciertos dispositivos.  

✓ N/A 

Testing User Device Management 

  

V5 Comunicación a través de la red           

https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05f-Testing-Local-Authentication.html#testing-biometric-authentication
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
https://sushi2k.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x04e-Testing-Authentication-and-Session-Management.html
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5.1 

La información es enviada cifrada 
utilizando TLS. El canal seguro es usado 
consistentemente en la aplicación. 

✓ ✓ Pass Testing for Unencrypted Sensitive Data 
on the Network 

Todas las comunicaciones externas son 
cifradas. 

5.2 

Las configuraciones del protocolo TLS 
siguen las mejores prácticas o tan cerca 
posible mientras que el sistema 
operativo del dispositivo lo permite. 

✓ ✓ Pass 

Verifying the TLS Settings 

La implementación la gestiona 
directamente el SDK de Google Drive. 

5.3 

La aplicación verifica el certificado X.509 
del servidor al establecer el canal seguro 
y solo se aceptan certificados firmados 
por una CA válida. 

✓ ✓ Pass 

Testing Endpoint Identify Verification 

La implementación la gestiona 
directamente el SDK de Google Drive. 

5.4 

La aplicación utiliza su propio almacén 
de certificados o realiza una fijación del 
certificado o la clave pública del 
servidor y no establece una conexión 
con servidores que ofrecen otros 
certificados o clave por más que estén 
firmados por una CA confiable.  

✓ N/A 

Testing Custom Certificate Stores and 
SSL Pinning 

  

5.5 

La aplicación no depende de un único 
canal de comunicaciones inseguro 
(email o SMS) para operaciones críticas 
como registros o recuperación de 
cuentas.  

✓ N/A 

Verifying that Critical Operations Use 
Secure Communication Channels 

  

5,6 

La aplicación sólo depende de 
bibliotecas de conectividad y seguridad 
actualizadas.  

✓ N/A 

Verifying the Security Provider  

  

V6 Interacción con la Plataforma           

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#testing-for-unencrypted-sensitive-data-on-the-network
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#testing-for-unencrypted-sensitive-data-on-the-network
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#verifying-the-tls-settings
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#testing-endpoint-identify-verification
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#testing-custom-certificate-stores-and-ssl-pinning
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#testing-custom-certificate-stores-and-ssl-pinning
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#verifying-that-critical-operations-use-secure-communication-channels
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05g-Testing-Network-Communication.html#verifying-that-critical-operations-use-secure-communication-channels
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/
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6.1 
La aplicación requiere la mínima 
cantidad de permisos. 

✓ ✓ Pass 

Testing App Permissions 

La aplicación solo pide los permisos 
necesarios para funcionar. La petición 
de permisos se realiza en el momento 
de necesitarlos. 

6.2 

Toda entrada del usuario y fuentes 
externas es validada y si es necesario 
sanitizada. Esto incluye información 
recibida por la UI, y mecanismo IPC 
como los intents, URLs y fuentes de la 
red. 

✓ ✓ Pass 

Testing Input Validation and Sanitization 

Los datos introducidos por el usuario se 
validan antes de almacenarlos. 

6.3 

La aplicación no exporta funcionalidades 
sensibles vía esquemas de URL, salvo 
que dichos mecanismos estén 
debidamente protegidos. 

✓ ✓ Pass 

Testing Custom URL Schemes 

La aplicación no usa URL Schemes. 

6.4 

La aplicación no exporta funcionalidades 
sensibles a través de mecanismos IPC 
salvo que los mecanismos estén 
debidamente protegidos. 

✓ ✓ Pass 
Testing For Sensitive Functionality 
Exposure Through IPC 

  

6.5 

JavaScript se encuentra deshabilitado 
en los WebViews salvo que sea 
necesario. 

✓ ✓ Pass Testing JavaScript Execution in 
WebViews 

La aplicación no usa webviews. 

6.6 

Los WebViews se encuentran 
configurados para permitir el mínimo de 
los manejadores (idealmente, solo 
https). Manejadores peligrosos como 
file, tel y app-id se encuentran 
deshabilitados. 

✓ ✓ Pass 

Testing WebView Protocol Handlers  

La aplicación no usa webviews. 

https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05h-Testing-Platform-Interaction.html#testing-app-permissions
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05h-Testing-Platform-Interaction.html#testing-input-validation-and-sanitization
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05h-Testing-Platform-Interaction.html#testing-custom-url-schemes
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05h-Testing-Platform-Interaction.html#testing-for-sensitive-functionality-exposure-through-ipc
https://b-mueller.gitbooks.io/the-owasp-mobile-security-testing-guide/content/0x05h-Testing-Platform-Interaction.html#testing-for-sensitive-functionality-exposure-through-ipc
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6.7. 

Si objetos nativos son expuestos en 
WebViews, verificar que solo se cargan 
JavaScripts contenidos del paquete de la 
aplicación. 

✓ ✓ Pass 
Testing Whether Java Objects Are 
Exposed Through WebViews 

La aplicación no usa webviews. 

6,8 
Serialización de objetos, si se realiza, se 
implementa utilizando API seguras. 

✓ ✓ Pass 
Testing Object (De-)Serialization 

La deserialización de objetos usa una 
librería segura. 

V7 
Calidad de Código y Configuración del 
Compilador 

          

7.1 
La aplicación es firmada y provista con 
un certificado válido. 

✓ ✓ Pass Verifying That the App is Properly 
Signed 

La aplicación es autofirmada debido a 
que no se entrega a la tienda de 
aplicaciones. 

7.2 

La aplicación fue liberada en modo 
release y con las configuraciones 
apropiadas para el mismo (ej. non-
debuggable). 

✓ ✓ Pass 

Testing If the App is Debuggable  

La aplicación no es debugable. 

7.3 
Los símbolos de debug fueron 
removidos de los binarios nativos. 

✓ ✓ Pass 
Testing for Debugging Symbols 

No existen símbolos debug. 

7.4 

La aplicación no contiene código de 
prueba y no realiza log de errores o 
mensajes de debug. 

✓ ✓ Pass Testing for Debugging Code and 
Verbose Error Logging 

La aplicación no genera logs durante su 
funcionamiento. 

7.5 

Todos los componentes de terceros se 
encuentran identificados y revisados 
por vulnerabilidades conocidas. 

✓ ✓ Pass 

Testing 3rd party libraries 

Los componentes de terceros están 
verificados y no contienen 
vulnerabilidades conocidas. 

7.6 
La aplicación captura y maneja 
debidamente las posibles excepciones. 

✓ ✓ Pass 

Testing Exception Handling 

Las excepciones están controladas. 

7.7 
Los controles de seguridad deniegan el 
acceso por defecto. 

✓ ✓ Pass Testing  Error Handling in Security 
Controls 

Las excepciones están controladas. 
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7.8 

En código no administrado, la memoria 
es pedida, usada y liberada de manera 
correcta. 

✓ ✓ Fail 

Testing for Memory Management Bugs 

La memoria no se gestiona en caso de 
error. 

7.9 
Funcionalidades de seguridad gratuitas 
se encuentran activadas. 

✓ ✓ Pass Verifying usage of Free Security 
Features 

La aplicación se minimiza y no añade 
excepciones a las reglas ProGuard 
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