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Introducció al projecte



Introducció al projecte

▪ Quines són les necessitats dels usuaris de serveis en línia?

- Situació actual

▪ Quin es l’objectiu del projecte?

- Incrementar la seguretat de l’usuari

- Oferir copies de seguretat en cas de desastre



Què es l’autentificació de doble factor?

Primer factor

 Dades que l’usuari coneix

• Nom d’usuari / Mot de pas

• Pin

Segon factor

 Dades inherents a l’usuari

• Matriu de dades (pregenerat)

• Token d’un sol ús (generat quan es 

necessita)

• Dades biomètriques

• Geolocalització



Com funciona el token d’un sol ús basat 

en temps

• L’usuari sol·licita l’activació de l'autentificació de doble factor al servei

• El servidor proporciona a l’usuari una clau privada única

• L’usuari enregistra la clau privada a l’aplicació generadora de tokens

• L’Aplicació calcula un HMAC amb la clau privada i el temps actual

• El resultat es el token que cal fer servir al iniciar sessió al servei



Disseny de l’aplicació



Coneixent l’usuari

Mètodes d’indagació

 Observació i investigació 

contextual

 Anàlisi competitiva

Conclusions

 Accés ràpid a la informació

 Preferència per una interfície neta

 Gestió de dades simple



Prototips
 Sketches  Prototip d’alta fidelitat



Arquitectura de l’aplicació
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Seguretat



Encriptació

 Problema

• Android Lollipop no genera claus 

AES al KeyStore

• Clau AES generada amb Java

• On desem la clau AES de forma 

segura?

 Solució

• Generació parell de claus RSA al 

KeyStore

• Encriptació de la clau AES 

mitjançant RSA

• Desem la clau AES encriptada a la 

carpeta privada de l’aplicació

• L’aplicació no te accés directe al 

parell RSA (KeyStore)



Seguretat de 

les dades

 Com es guarden les dades a l’aplicació?

• La clau privada del servei es guarda 

encriptada amb AES

• Només es desencripta quan cal generar 

un nou token o crear una còpia de 

seguretat

• La copia de seguretat s'encripta fent 

servir una clau AES diferent generada a 

partir d’un mot de pas



Demostració de l’aplicació
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