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Actualment seria impensable la existència d’una xarxa d’informació com Internet sense 

la existència dels motors de cerca. Gràcies a ells, qualsevol usuari tenim al nostre 

abast la possibilitat d’obtenir informació sobre qualsevol tema només enviant una 

consulta des dels nostres ordinadors i rebent una resposta en qüestió de segons. 

Entre els usuaris dels cercadors d’Internet és molt habitual que les consultes facin 

referència a la empresa on treballem, la ciutat on vivim, els llocs que visitem, o inclús 

sobre problemes que tenim o malalties que patim amb l’objectiu de trobar opinions, 

consells o solucions. En resum, els usuaris, a través de les nostres consultes, 

proporcionem a diari als motors de cerca informació sobre nosaltres mateixos i sobre 

la nostra identitat que, juntament amb la adreça IP de la màquina des d’on fem les 

nostres consultes, ens fa perdre l’anonimat dins dels seus sistemes. 

Sobre aquesta problemàtica és del que tracta el present Projecte de Final de Carrera. 

En ell s’ha implementat una solució de la proposta especificada per Alexandre Viejo i 

Jordi Castellà-Roca en la seva publicació “Using social networks to disort users’ 

profiles generated by web search engines”, en la qual es documenten una sèrie de 

protocols de seguretat i d’algorismes de protecció i distribució que garanteixen la 

privacitat de la identitat dels usuaris dins dels motors de cerca aprofitant per aquest fi 

la relació existent entre aquests usuaris a través de les xarxes socials. 
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1 Introducció 

Avui en dia, una de les principals fonts de informació en qualsevol que sigui l’àrea de 

coneixement és Internet. A través de les xarxes de computadors i sense gaires 

esforços ni molèsties, tothom té la possibilitat d’accedir a un volum de dades que fins 

fa uns anys era inimaginable, i que a mesura que passa el temps continua creixent 

cada vegada més. Els sistemes de cerca per Internet (Web Search Engines o WSE) 

com poden ser Google, Yahoo o Microsoft Live Search per anomenar només els 

principals, han estat fonamentals a l’hora de facilitar la feina de trobar la informació 

que realment interessa a cada usuari i en cada moment. Això ha estat possible gràcies 

als seus processos de “desambiguació” consistents en la identificació del sentit exacte 

de les cerques dels usuaris quan aquestes tenen més d’una interpretació possible. Per 

a portar a terme aquest procés de “desambiguació” és necessari que els motors de 

cerca coneguin els interessos dels seus usuaris. Per a aconseguir-ho el que fan és 

emmagatzemar internament uns perfils d’usuari en funció del seu historial de cerques. 

D’aquesta manera els sistemes de cerca aconsegueixen servir de forma ràpida i 

eficient aquella informació que potencialment, i segons la informació emmagatzemada 

als seus perfils, interessarà  els usuaris en cada moment. Però encara que la velocitat i 

la eficiència a l’hora de servir la informació cercada per part dels usuaris incrementi 

considerablement amb l’ús de la informació emmagatzemada en aquests perfils, amb 

ells també es genera un greu problema relacionat amb l’anonimat i la privacitat dels 

usuaris dins de la xarxa.  

Encara que en la construcció d’aquests perfils d’usuari els cercadors no vinculin de 

forma directa la seva identitat amb el seu perfil, en la majoria dels casos un usuari 

realitzarà cerques a Internet que permeten identificar unívocament la seva identitat. No 

és estrany que un usuari cerqui dades sobre la companyia en la qual treballa, sobre el 

lloc on viu, sobre determinades malalties que pugui patir ell o qualsevol membre de la 

seva família o inclús sobre ell mateix o el seu curriculum vitae. Com s’ha comentat 

amb anterioritat, tota aquesta informació (proporcionada directament per el mateix 

usuari) queda emmagatzemada en l’historial de cerques del seu perfil d’usuari dins del 

motor de cerca d’Internet, i gràcies a ella es permet facilitar que el cercador serveixi la 

informació a l’usuari de forma molt més ràpida; però també permet identificar dades 

personals i privades sobre la seva persona. Va ser a partir de l’any 2006, quan la 

companyia AOL va difondre els “logs” de 658.000 usuaris del seu motor de cerques 

amb els quals va quedar demostrat que era possible identificar la identitat d’alguns 
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usuaris anònims només analitzant les seves cerques a Internet [1], que es va 

començar a prendre consciència sobre la necessitat de fer servir mecanismes de 

protecció de la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet de forma externa i 

independent als propis cercadors, és a dir, sense haver de comptar amb la seva 

col·laboració. 

1.1 Objectius  

Durant els darrers anys s’han realitzat diferents estudis, s’han publicat diversos 

mètodes i s’han desenvolupat diferents sistemes per a poder aconseguir resoldre el 

problema de la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet. Són molts els 

sistemes proposats i diferents els graus de protecció de la identitat que es pretenen 

aconseguir en cadascuna d’aquestes propostes. Resumint, es podria dir que 

existeixen dues formes generals de classificar els mètodes de protecció de la identitat 

dels usuaris dins dels seus perfils creats en els motors de cerca: 

• Protecció individual: Els usuaris no col·laboren entre ells per tal d’aconseguir la 

protecció del seu perfil d’usuari. 

• Protecció en grup: Els usuaris col·laboren entre ells per aconseguir ofuscar el 

seu perfil d’usuari. Aquest grups poden ser:  

o Grups estàtics: Creats per ofuscar els perfils dels seus membres. 

o Grups dinàmics: Es creen cada vegada que es vol ofuscar un perfil. 

L’esquema per a protegir la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet 

especificat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva publicació “Using 

social networks to disort users’ profiles generated by web search engines” [2], proposa 

un protocol basat en la organització dels usuaris en xarxes socials o comunitats 

d’usuaris [3]. En aquest model, un usuari que vulgui realitzar una consulta en un 

cercador d’Internet podrà fer-la directament contra el motor de cerca o podrà delegar la 

seva cerca en un altre usuari d’aquells que estiguin connectats amb ell dins de la 

mencionada xarxa social. A la seva vegada, quan un usuari rebi la petició de cerca 

d’un altre usuari, aquest podrà llençar-la directament contra el motor de cerca i tornar 

el resultat a l’usuari que la ha sol·licitat, o podrà delegar en un altre usuari dels que 

estiguin connectats amb ell dins de la xarxa social i així successivament. D’aquesta 

forma les peticions de cerca podran anar viatjant entre els usuaris de la xarxa social 
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fins que algun d’ells la enviï directament al cercador per a obtenir el resultat. Fent això, 

s’aconsegueix ofuscar les identitats reals dels usuaris relacionant amb els seus perfils 

d’usuari emmagatzemats dins dels motors de cerca d’Internet dades que res tenen a 

veure amb ells sense que aquests perfils deixin de ser útils a l’hora de servir la 

informació cercada de forma eficient ja que, habitualment, els usuaris interconnectats 

en una xarxa social tindran interessos semblants i, per tant, moltes de les cerques que 

no siguin de caràcter personal seran similars. 

En aquest esquema són els propis usuaris els que comparteixen informació i serveis 

entre ells sense cap dependència d’un node central ni cap entitat tercera que 

s’encarregui de supervisar, intervenir o distribuir la informació intercanviada. D’aquesta 

forma, només a través de la interconnexió d’usuaris interessats en ofuscar la seva 

identitat i amb l’enviament de consultes d’altres usuaris als cercadors d’Internet, 

s’aconsegueix una protecció de la privacitat dels usuaris sense necessitat de cap canvi 

a nivell de servidor ni de cap col·laboració per part dels cercadors d’Internet en les 

tasques d’ofuscació ja que, per norma general, no solen tenir cap interès en garantir 

l’anonimat dels seus usuaris. 

L’objectiu principal d’aquest Projecte de Final de Carrera és analitzar en profunditat 

tota aquesta problemàtica i resoldre-la desenvolupant el sistema proposat per 

Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en “Using social networks to disort users’ profiles 

generated by web search engines” [2]. Per aconseguir acomplir aquest objectiu, a 

l’acabament del projecte s’haurà de proporcionar una implementació usable, efectiva i 

provada del sistema especificat en aquesta publicació, l’ús de la qual permeti 

aconseguir allò que es pretén: Garantir la privacitat i l’anonimat dels usuaris dels 

cercadors d’Internet de forma independent i externa als propis cercadors. 

1.2 Justificació 

Com s’ha comentat al principi de la secció anterior, són molts els estudis que s’han fet 

per tal d’aconseguir garantir l’anonimat dels usuaris dins dels perfils d’usuari 

emmagatzemats en els cercadors d’Internet. El motiu per el qual serà estudiada, 

desenvolupada i portada a la pràctica la proposta especificada per Alexandre Viejo i 

Jordi Castellà-Roca en la seva publicació “Using social networks to disort users’ 

profiles generated by web search engines” [2] és perquè, a més de ser una solució que 

garanteix la privacitat de la identitat dels usuaris, objectiu principal del projecte, 
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aquesta es fonamenta en dos principis bàsics que cada vegada són més comuns en el 

món d’Internet: 

• La proliferació de la connexió a Internet de banda ampla en tots els ordinadors. 

• La introducció gradual dels usuaris d’Internet en les xarxes socials. 

Es tracta doncs d’un sistema que no requereix cap “proxy” de redirecció de peticions, 

cap espai de memòria compartida, cap procés de generació de peticions aleatòries o 

falses, cap tipus de col·laboració per part dels cercadors d’Internet, ni cap 

infraestructura complexa o intervenció externa que compliqui la seva usabilitat a la 

pràctica, com és el cas d’altres esquemes proposats per altres autors. 

Per tots aquest motius comentats anteriorment s’ha considerat adient l’estudi i 

desenvolupament de l’esquema proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca [2] 

per a la realització d’aquest Projecte de Final de Carrera. 

1.3 Planificació 

El desenvolupament del projecte s’ha dividit en una sèrie de tasques cadascuna de les 

quals té associada la seva data de lliurament. Al següent diagrama de Gantt es pot 

apreciar la planificació del projecte i les dates d’inici i acabament previstes per 

cadascuna de les tasques. 

 

Il·lustració 1: Planificació del projecte 

1.4 Organització de la memòria 

Els capítols de la present memòria es distribueixen en quatre grans blocs: 

El primer bloc correspon a la descripció detallada de l’esquema proposat per 

Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la publicació “Using social networks to disort 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 13 

users’ profiles generated by web search engines” [2]. En ell s’explica de forma 

exhaustiva quins són els principis bàsics del model, el context en el qual es 

desenvolupa, els actors que intervenen, el funcionament, el protocol d’enviament de 

peticions als cercadors per tal de garantir l’anonimat i privacitat dels usuaris i tots els 

potencials problemes que poden sorgir amb el mal ús del sistema per part dels usuaris 

i la forma que aquest té de pal·liar-los. 

El segon bloc correspon al disseny de la implementació de l’esquema proposat i 

especificat en el bloc anterior. És aquí on es detallen totes les decisions de disseny, 

els diferents casos d’ús del sistema, els criteris tecnològics que s’han pres per a portar 

a terme la implementació del model i on es modelen tots els elements de la solució. 

S’adjunten aspectes tècnics relacionats amb la pròpia implementació, instal·lació, 

configuració i funcionament de la solució.  

El tercer bloc fa referència al conjunt de proves a les que ha estat sotmesa la solució 

implementada. En ell es documenta el pla de proves seguit, així com els resultats 

obtinguts i les conclusions a les quals s’han arribat en quant al grau de privacitat, grau 

d’usabilitat i qualitat de la solució implementada. Juntament amb les proves i els 

resultats també s’adjunten les dades i el codi emprat per a la realització d’aquestes. 

El quart i darrer bloc correspon al glossari de termes utilitzats en la redacció d’aquesta 

documentació, a la bibliografia on s’especifiquen les fonts d’informació que han estat 

consultades, així com al conjunt d’annexos on s’adjunten determinats elements als 

quals es farà referència al llarg de tota la memòria. 
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2 Descripció de l’esquema 

Com s’ha comentat al capítol anterior, en aquest Projecte de Final de Carrera serà 

desenvolupat l’esquema de preservació de la privacitat dels usuaris dins dels 

cercadors d’Internet proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva 

publicació “Using social networks to disort users’ profiles generated by web search 

engines” [2]. En aquest capítol seran descrits tots els detalls de l’esquema en tres 

parts. En primer lloc es descriurà tot el model del sistema, és a dir, quin és l’escenari 

en el qual es desenvolupa i quins són els requeriments de privacitat d’aquest. En 

segon lloc es descriurà tot el protocol i els diferents algorismes que seran 

implementats. I en tercer lloc s’explicarà com el sistema actua en contra dels 

adversaris del sistema, és a dir, de tots els elements adversos que tractaran de 

provocar que el sistema no funcioni com s’espera. 

2.1 Model del sistema 

Aquesta secció introdueix el context general del sistema i tots els conceptes que seran 

assumits en la resta de la descripció de l’esquema. 

2.1.1 Entitats y arquitectura 

En aquest escenari hi participen dues entitats principals les quals tenen motivacions 

clarament diferenciades. Aquestes dues entitats són: 

• Usuaris: Són els individus que envien consultes cap al motor de cerca de 

Internet. La seva motivació dins del nostre sistema és protegir la privacitat de la 

seva identitat. 

• Motor de cerca d’Internet: És el servidor al qual els usuaris envien les seves 

consultes i on s’emmagatzemen les dades dels seus usuaris, que no ha de 

tenir cap motivació per preservar la privacitat de la identitat d’aquests. 

A l’esquema descrit es requereix que els usuaris estiguin organitzats en xarxes socials 

[3], és a dir, en comunitats d’usuaris on cadascun d’ells publica informació i serveis 

que seran compartits entre tots els altres usuaris connectats directament amb ells o 

amb altres usuaris connectats amb els seus contactes directes, els quals faran 

d’intermediaris en la comunicació. Aquestes connexions no caldrà que siguin obertes 
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ja que un usuari només coneixerà les seves connexions directes amb els seus propis 

contactes. A més de tot això, amb l’ús d’aquest tipus de xarxes o comunitats d’usuaris 

s’evita la necessitat de la existència de cap node central que supervisi les 

interconnexions entre usuaris. 

2.1.2 Resum del protocol 

El protocol proposat preserva la privacitat dels individus que fan servir els motors de 

cerca d’Internet aprofitant la existència de les connexions “on-line” entre usuaris de les 

xarxes socials. Així doncs, el protocol proposat es basa en el següent procediment: 

• Un usuari Ui genera consultes qi per a ser enviades cap el motor de cerca 

d’Internet. Amb aquestes consultes l’usuari Ui pot fer dues coses: 

o Enviar la consulta qi directament cap al motor de cerca. 

o Enviar la consulta qi cap a un dels seus contactes de la xarxa social Uj. 

• Un usuari Uj que rep una consulta qi de l’usuari Ui por fer amb ella dues coses: 

o Enviar la consulta qi directament cap al motor de cerca. 

o Enviar la consulta qi cap a un dels seus contactes de la xarxa social Uk. 

I així successivament fins que algun dels usuaris de la xarxa social decideixi enviar la 

consulta qi de l’usuari Ui cap al motor de cerca i obtenir així el resultat d’aquesta, el 

qual haurà de ser retornat a l’usuari Ui fent el camí invers a través dels usuaris 

intermediaris. 

Si les consultes generades per el grup d’usuaris format per l’usuari Ui i els seus 

contactes, el qual a partir d’ara anomenarem G, són distribuïdes equitativament entre 

tots els usuaris de G, el perfil de Ui dintre del motor de cerca quedarà distorsionat amb 

consultes que no li pertanyen i, per tant, al motor de cerca li serà impossible vincular el 

perfil de Ui amb la identitat real de Ui. 

2.1.3 Objectius de l’esquema 

Aquest esquema té com a objectius principals els dos que seran enumerats a 

continuació: 
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• Ha de ser usable a la pràctica. Els grups d’usuaris ja han d’estar creats, amb la 

qual cosa el sistema no ha de crear el grup d’usuaris per a poder enviar les 

consultes. Això suposa una important reducció de temps en comparació amb 

altres propostes descrites en altres publicacions. 

• El sistema de cerques per Internet ha de ser incapaç d’obtenir un perfil detallat 

dels seus usuaris sense que aquests perfils deixin de ser utilitzables per a que 

el cercador d’Internet pugui oferir un bon servei de cerca als usuaris en els 

resultats de les seves cerques. Amb aquest sistema, els perfils d’usuari dels 

cercadors no seran gaire detallats perquè contindran consultes de tots els 

membres del grup d’usuaris de la xarxa social connectats entre sí, però 

s’assumeix que un determinat usuari sempre estarà connectat a través de la 

xarxa social amb altres usuaris que tenen interessos similars, per tant, encara 

que el seu perfil estigui distorsionat per consultes d’altres usuaris, fins a cert 

nivell aquest continuarà essent usable per el propi cercador. 

2.1.4 Model d’adversaris 

Per a prevenir l’abús del sistema per part dels usuaris, el sistema fa servir un 

mecanisme de recompensa i els usuaris que no col·laboren amb el sistema són 

eliminats d’aquest. Es poden identificar tres tipus diferents d’adversari en l’esquema: 

• Sistema de cerca d’Internet: Aquesta entitat és el principal adversari en el 

nostre escenari. Els cercadors d’Internet creen perfils d’usuaris per els seus 

propis propòsits però, a través de la adreça IP, de les cookies, etc., pot saber 

qui envia cadascuna de les consultes que rep, i aquesta informació és 

emmagatzemada en el seu sistema durant un determinat període de temps. 

• Usuaris deshonestos: Els usuaris col·laboren amb la resta d’usuaris enviant 

cap al cercador consultes d’altres usuaris de la xarxa social. Un usuari 

deshonest por fer servir aquestes consultes per a crear perfils d’usuaris per els 

seus propis interessos ja que, si vol, pot saber què usuari ha enviat cada 

consulta. 

• Usuaris egoistes: Un usuari egoista no segueix el protocol proposat. Un usuari 

egoista sistemàticament fa servir altres usuaris per a enviar-les-hi les seves 

consultes de cercador però ell mai accepta peticions d’altres usuaris per a ser 

enviades cap el cercador. Encara que aquest no sigui un atac directe contra els 
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usuaris del sistema, aquest comportament pot posar en perill la privacitat dels 

usuaris honestos que segueixen el protocol. Per aquesta raó, sistema té 

mecanismes per a prevenir que els usuaris tinguin aquests comportaments. 

2.1.5 Requeriments de privacitat 

Hem dit que quan un usuari U envia cap a un cercador d’Internet una consulta q, el 

cercador obté certa informació sobre U que anomenarem id, que pot ser la seva 

adreça IP, una cookie o una combinació de les dues. Així doncs, definirem dos 

conceptes: 

• ID = {0,1}*  � Conjunt de cadenes de text amb la informació obtinguda per el 

cercador a partir de cada consulta qi 

• (q, id) � Tupla que defineix el context de la consulta. 

El motor de cerca pot dividir les tuples que defineixen el context de la consulta en 

grups en funció del id i, per tant, crear llistes lid formades per totes les consultes q que 

comparteixin el mateix id. 

• lid = {q1,...,qr} � Llista de consultes q que comparteixen el mateix id 

Finalment, i amb tota aquesta informació, el motor de cerca podrà determinar que totes 

les consultes que componen la llista  lid han estat enviades per el mateix usuari U. 

A continuació definirem una sèrie de conceptes relacionats amb els requeriments de 

seguretat que posteriorment seran utilitzats per a descriure de forma detallada el 

protocol del esquema. 

2.1.5.1 Identificació 

Si definim els dos conceptes següents: 

• G= {U1,..., Un} � Grup d’usuaris del cercador d’Internet 

• ID = {idi}*  � Conjunt de cadenes de caràcters que conté la informació sobre 

els usuaris del cercador d’Internet. 

Podem dir que un cert usuari Uj podrà ser identificat per el motor de cerca com l’autor 

d’una consulta q si existeix un algorisme amb el qual, a partir de la tupla (q, id), és 
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capaç d’obtenir com a sortida Uj amb una probabilitat de 1 – ε on el valor de ε és 

negligible. 

Com ha estat comentat anteriorment, el cercador d’Internet pot obtenir diferents tipus 

d’informació dels seus usuaris. Per exemple, pot emmagatzemar un conjunt de tuples 

del tipus (q, id1, id2) on id1 és la adreça IP d’un usuari i on id2 és la seva cookie. 

Assumirem doncs que el cercador d’Internet posseeix una llista lid1 = {q1,...,ql} 

relacionada amb id1 i una llista lid2 = {q’1,...q’m} relacionada amb id2, però com que 

aquest considera que id1 i id2, pertanyen al mateix usuari podrà fusionar les dues llistes 

en només una. 

2.1.5.2 Context d’usuari 

Dins del motor de cerca cada usuari té el seu propi context d’usuari C format per les 

diferents cadenes de caràcters id que contenen la informació sobre ell mateix 

obtingudes a partir dels contexts de les consultes (q, id1). 

• C = {id1,...,idt} � Context d’usuari format per tots els id associats a l’usuari 

obtinguts de les seves consultes q. 

Podem assumir que si el motor de cerca obté dues tuples (qi,id1,id2) i (qj,id3,id2) on id1 

és una adreça IP, id2 és una cookie i id3 és una altra adreça IP, aquest podrà fusionar 

tots els id fent ús de id2 corresponent a la cookie i obtenir com a resultat el context 

d’usuari C = {id1,id2,id3} 

2.1.5.3 Llista de consultes 

Un usuari U pot enviar la mateixa consulta q al motor de cerca més d’un cop. El 

sistema de cerca per Internet emmagatzema el nombre de vegades z que un 

determinat usuari U ha enviat la mateixa consulta q. Formalment, això pot ser reflectit 

amb l’ús de tuples de la forma següent. 

• (qi, zi) � Tupla formada per una determinada consulta qi i el nombre de 

vegades zi que aquesta ha estat realitzada per el mateix usuari U. 

• L = {(q1,z1),...,(qr,zr)} � Llista de consultes diferents qi realitzades per el mateix 

usuari U un determinat número de vegades zi. 
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2.1.5.4 Historial de cerca 

El sistema de cerques per Internet té, per cada usuari U, el seu historial de cerques H 

consistent en el seu context d’usuari C i la llista de consultes L enviades per aquest 

usuari. 

• HU = {CU, LU} � Historial de cerca de l’usuari U compost per el seu context 

d’usuari CU i la seva llista de consultes LU. 

Si l’usuari U pertany a un grup d’usuaris G que fan servir l’esquema proposat, la seva 

llista de consultes L contindrà consultes enviades per ell mateix i consultes generades 

per altres usuaris del grup G. 

Si un usuari U fa servir aquest protocol per enviar n vegades la mateixa consulta q, es 

pot assumir que q apareixerà en la seva llista de consultes LU i que z serà el nombre 

de vegades que U ha enviat q cap al motor de cerca ell mateix. La resta de consultes 

q, que seran y = n – z, estaran repartides entre els contactes de U, els contactes dels 

contactes de U i així successivament. Formalment, aquesta informació es pot 

representar de la següent forma 

• ∀Ui ∈ G’ on U∉G’ ⇒ (q, y’j) ∈ LUi 

o G= {U1,..., Ut} � Grup d’usuaris del cercador d’Internet 

o G’= {U1,..., Uk} ⊆ G � Grup d’usuaris del cercador d’Internet on U no està 

inclòs que tenen q en el seu historial de cerca. 

o LUi � Llista de consultes de l’usuari Ui 

o y’j � Nombre de vegades que la consulta q apareix a la llista LUi  

El motor de cerca no pot saber quines consultes qi de les que apareixen a la llista de 

consultes LUj d’un usuari Uj han estat generades per el mateix Uj o per altres usuaris 

del grup G. El motor de cerca només sap el nombre de vegades zi que un usuari Uj ha 

enviat una consulta qi. L’esquema proposat ofereix una bona protecció si zi no exposa 

a l’usuari Uj. 
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2.1.5.5 Usuaris exposats 

Un usuari U es considera que està exposat quan el cercador d’Internet és capaç d’usar 

el nombre de vegades zi que l’usuari ha enviat una consulta qi ∈ LU per a detectar amb 

una alta probabilitat que la consulta ha estat generada per U, on (qi, zi) ∈ LU. 

Per a garantir que un cert usuari U no està exposat, l’esquema proposat defineix dos 

requeriments que han de ser totalment complerts: 

Requeriment 1: A partir d’una determinada consulta q, el motor de cerca pot agrupar 

tots els usuaris Ui que satisfacin la condició (q, zi) ∈ LUi. Llavors, el motor de cerca pot 

ordenar aquest grup en funció del nombre de vegades zi que cada usuari ha enviat la 

consulta q obtenint el grup Y tal que: 

• Y = {U1,..., Uk} � Grup d’usuaris que han realitzat una consulta q ordenats en 

funció del nombre de vegades zi que han enviat la consulta a cercador. 

• ∀i ∈ Y ⇒ (q, zi) ∈ LUi, (q, zi-1) ∈ LUi-1 i zi > zi-1 

El màxim grau d’incertesa per el cercador succeeix quan tots els usuaris Ui ∈ Y han 

enviat la consulta q el mateix nombre de vegades, és a dir, quan: 

• ∀i,j ∈ Y on i ≠ j  ⇒ zi = zj 

Aquest requeriment és massa estricte i bastant difícil d’acomplir, per tant, l’esquema 

proposat només requereix que el valor de zj estigui en el rang de valors z1 ≤ zj ≤ zk. 

Aquest requeriment evita que zj estigui fora de rang ja que, en cas contrari el motor de 

cerca podria identificar fàcilment Uj. 

Requeriment 2: Encara que zi acompleixi el primer requeriment, el motor de cerques 

pot identificar Uj si la seva posició en el grup ordenat Y és sempre la mateixa. Per això, 

Uj idealment hauria d’estar situat en el mig de Y però la desviació d’aquesta posició 

hauria de ser alta. Una alta desviació implica que per el cercador sigui difícil encertar la 

posició exacta de Uj en Y, per tant, el cercador no pot identificar Uj 

Un usuari que acompleixi aquests dos requeriments és ocultat dins d’un grup de k 

usuaris i arriba a un nivell de privacitat comparable al denominat k-anonimat [4]. Això 

implica que la probabilitat d’identificar un usuari U és, com a molt, de 1/k. Encara que 

en teoria qualsevol usuari que enviï una consulta q cap al cercador serà considerat 
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dins del grup k, a la pràctica només ho seran aquells que ho facin un nombre 

significant de vegades. 

2.2 Protocol del sistema 

En la secció anterior s’han comentat tots els conceptes del protocol de protecció de la 

privacitat dels usuaris dels cercadors d’Internet proposat per Alexandre Viejo i Jordi 

Castellà-Roca [2], així com les entitats que intervenen en ell i els adversaris que pot 

tenir el sistema. En aquesta secció serà detallat tot el procés mitjançant el qual les 

consultes són enviades cap al motor de cerca per tal de garantir aquesta privacitat dels 

usuaris. 

2.2.1 Protocol d’enviament de consultes anònimes cap al motor de cerca 

Per a explicar el protocol d’enviament de consultes cap al motor de cerca del sistema 

que ens ocupa descriurem un cas d’ús habitual en aquest esquema. 

Un usuari Ui vol enviar una consulta q al motor de cerca d’Internet fent ús d’aquest 

esquema. Ui té una sèrie de contactes directes dins de la xarxa social a la qual pertany 

que seran representats com (N1,..., Nk). El protocol d’execució serà el següent. 

1. Ui decideix entre enviar directament q cap al motor de cerca o delegar 

l’enviament en un dels seus contactes de la xarxa social. Aquesta decisió serà 

presa en funció del nivell de privacitat actual al que ha arribat Ui. El nivell 

d’exposició de l’usuari Ui  amb respecte als seus contactes {N1,...,Nk} podrà ser 

estimat mitjançant la funció Ψ. 

• Ψ (Ui, N1,...,Nk) � Funció d’estimació del nivell d’exposició d’un usuari. 

Retorna com a resultat l’usuari (que pot ser qualsevol del conjunt {N1,...,Nk} 

o el mateix Ui) que ha d’enviar la consulta q cap al motor de cerca 

d’Internet.  

Si Ψ estima que Ui ha de ser qui enviï la consulta cap el motor de cerca, el 

protocol acaba aquí. 

2. Assumirem que per protegir la identitat de Ui Ψ estima que l’usuari que ha 

d’enviar la seva consulta q és el seu contacte Ni. L’usuari Ui li envia la consulta 
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q a Ni que acceptarà o rebutjarà en funció del grau de egoisme de Ui amb 

respecte a Ni. Aquest grau d’egoisme es calcularà mitjançant la funció ϒ. 

• ϒ (Ni,Ui) � Funció que computa el nivell d’egoisme que Ni assigna a Ui. 

Retorna com a resultat si Ni ha d’acceptar la consulta q de Ui o no.  

Si Ni accepta q, Ni ha de repetir els mateixos passos seguits per Ui per a decidir 

si ha de enviar q cap el motor de cerca d’Internet o si ha de redirigir q a un altre 

dels seus contactes. Si Ni rebutja q Ui decideix un altre candidat per a realitzar 

la consulta (que pot ser qualsevol del conjunt {N1,...,Nk} a excepció de Ni o el 

mateix Ui) fent ús de Ψ  de nou. Aquest procés es repetirà fins que algun usuari 

accepti q. En cas que cap usuari accepti q, serà Ui qui la enviï cap el cercador.  

3. Assumirem que un determinat usuari Uj accepta q d’un usuari Ul i que la envia 

cap al motor de cerca d’Internet. Uj rep la resposta a i aquesta és enviada cap 

a Ul. Com que Ul pot ser Ui, un contacte de Ui dintre de la xarxa social, o un 

contacte d’un contacte de Ui, aquest procés es repetirà fins que la resposta a  

arribi a l’usuari Ui que inicialment ha generat la consulta q. Llavors el protocol 

acaba. 

2.2.1.1 Funció ΨΨΨΨ: Estimació del nivell d’exposició del perfil dels usuaris 

Un usuari U que vol realitzar una consulta q i que té una llista {N1,...,Nk} de contactes 

relacionats directament amb ell dins de la xarxa social, executa la funció Ψ per a 

decidir quin usuari del conjunt {U,N1,...,Nk} ha d’enviar la consulta q cap el motor de 

cerca d’Internet.  

Segons el que ha estat comentat a l’apartat 2.1.5, el perfil d’un usuari U estarà 

perfectament protegit quan tots els membres del grup han enviat el mateix nombre de 

consultes generades per U. Per tant Ψ  ha de distribuir totes aquestes consultes entre 

tots els usuaris del grup format per U i els seus contactes directes. Per a aconseguir 

aquest propòsit, la funció Ψ ha d’estimar el nombre de consultes generades per U que 

cadascun dels seus contactes directes ha enviat cap el motor de cerca. Anomenarem 

aquest nombre com αi. 

• αi � Nombre estimat de consultes generades per un usuari U que un 

determinat contacte directe de U, Ni ha enviat cap el motor de cerca. El valor de 

αi només pot ser estimat perquè U no pot saber si Ni ha enviat la seva consulta 
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o si ha delegat l’enviament en un altre dels seus contactes directes. En canvi U 

sí que sap el nombre de consultes seves que l’usuari Ni ha acceptat. 

Anomenarem aquest nombre com τi. 

• τi � Nombre de consultes d’un usuari U que un dels seus contactes directes Ni 

ha acceptat. 

Per a obtenir el valor estimat de αi, la funció Ψ  ha de computar la següent fórmula: 

• αi = τi / nombre de contactes directes de Ni 

Per a calcular aquest valor és necessari que U conegui el nombre de contactes 

directes que té el seu contacte directe Ni. Com que en aquest sistema això no és 

possible, aquest valor, que anomenarem βi, també haurà de ser estimat. Per a calcular 

el valor de la estimació βi existeixen diferents mètodes cadascun d’ells amb diferents 

probabilitats d’encert. El que serà pres com a referència per al desenvolupament 

d’aquest projecte serà el que millors resultats ha donat en els estudis i simulacions 

realitzades durant la definició del protocol. 

• βi � Per a obtenir el valor de βi es farà servir el nombre de consultes ti que 

cada contacte directe Ni ha intentat delegar en U. Tots els contactes directes de 

U dintre de la xarxa social seran posats en una llista ordenada per el valor de ti. 

El contacte Ni amb un valor de ti més gran anirà primer en la llista i s’assumirà 

que el seu nombre de connexions directes βi és igual a un. El segon contacte 

de la llista s’assumirà que té un nombre de connexions βi igual a dos i així 

successivament. La idea d’aquest mètode és que un usuari amb moltes 

connexions haurà reenviat menys consultes a cadascun dels seus contactes 

directes, i per tant també de U, que altre que tingui menys ja que tindrà més 

usuaris entre els quals repartir les consultes. 

2.2.1.2 Funció ϒϒϒϒ: Avaluació del nivell d’egoisme dels usuaris 

Un usuari U que rep una consulta q d’un usuari N que és contacte directe seu dins de 

la xarxa social, executa la funció ϒ per a decidir si ha d’acceptar o de rebutjar q. El 

propòsit de ϒ és castigar els usuaris que tenen comportaments egoistes. 

Segons el que estat comentat en l’apartat 2.1.4 d’aquest document, els 

comportaments egoistes dins del sistema perjudiquen el funcionament del sistema, per 

això la funció ϒ  tracta d’evitar-los de la forma que serà explicada a continuació. 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 24 

Inicialment, U assigna a cadascun dels seus contactes directes una probabilitat 

d’acceptació de consultes que anomenarem p. El valor de p inicialment serà 1.0 

(probabilitat de 100%) per a cada un dels seus contactes. Formalment direm que pU,N 

representa la probabilitat de que U accepti consultes procedents de N.  

Si un usuari U rep una consulta q d’un usuari N, U acceptarà aquesta consulta amb 

probabilitat pU,N. Llavors: 

• Si U accepta q: 

i. N incrementa la seva probabilitat d’acceptar consultes procedents de U de 

la forma següent � pN,U = pN,U + 2 · γ 

ii. U redueix la seva probabilitat d’acceptar consultes procedents de N de la 

forma següent � pU,N = pU,N - γ 

• Si U rebutja q: 

i. N redueix la seva probabilitat d’acceptar consultes procedents de U de la 

forma següent � pN,U = pN,U - γ 

Com podem veure en les dues fórmules anteriors d’increment i reducció de la 

probabilitat apareix una constant γ. Aquesta constant haurà de ser definida per el 

sistema. Segons diferents proves i simulacions realitzades durant la definició del 

protocol, els millors resultats obtinguts per penalitzar als usuaris del sistema que tenen 

comportaments egoistes han estat prenent el valor de referència és γ = 0.02. 

Amb aquestes operacions el que s’aconsegueix és incentivar els usuaris per que 

aquests acceptin consultes procedents dels seus contactes. Els usuaris que enviïn 

moltes consultes al mateix usuari sense acceptar consultes de ningú acabaran tenint 

una probabilitat d’acceptació de les seves consultes per part dels seus contactes de 0. 

Amb això es veuran aïllats en la xarxa havent d’enviar les seves pròpies consultes 

directament al motor de cerca, amb la qual cosa la privacitat del seu perfil dins 

d’aquest no serà garantida. Els usuaris aïllats que vulguin corregir la seva situació 

hauran de començar a acceptar consultes procedents dels seus contactes directes. 

2.2.2 Anonimat dels usuaris 

En aquest esquema es pretén que hi hagi anonimat entre els usuaris que no estan 

directament relacionats en la xarxa social. Per exemple, això vol dir que si un usuari U1 
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realitza una consulta q i aquesta consulta va passant entre els usuaris U1 – U2 – U3 – 

U4 fins que U4 envia la consulta cap el motor de cerca, l’usuari U4 només sabrà que U3, 

al qual coneix per ser contacte directe seu dins de la xarxa social, li ha enviat la 

consulta q però no sabrà què usuaris hi ha darrere de ell. El mateix passa entre U3 i 

U2, i així successivament. 

La existència d’aquest anonimat pot animar un usuari deshonest a enviar consultes 

il·legals fent ús d’aquest sistema. Per exemple, imaginem que l’usuari U1 és un usuari 

d’aquestes característiques i envia una consulta il·legal que arriba fins a U4 i és U4 qui 

la envia directament cap el motor de cerca. Com que aquest sistema funciona a través 

d’un software instal·lat en els ordinadors dels usuaris sense la interacció directa 

d’aquests, l’usuari U4 no tindrà constància d’estar enviant res il·legal cap el cercador. 

Posteriorment, es pot donar el cas que la policia o la autoritat competent investigui 

sobre la realització d’aquesta consulta i acabi per donar amb U4 com l’usuari que la ha 

enviat cap el cercador. En aquesta situació U4 no pot demostrar la seva innocència i 

serà penat per la llei mentre que U1 rebrà el resultat de la consulta sense rebre cap 

càstig. Per evitar aquesta situació tan perillosa s’han dissenyat dos tipus de mesures: 

Les mesures a priori i les mesures a posteriori. 

• Mesures a priori: Aquest tipus de mesures consisteixen en revisar les consultes 

que arriben procedents d’altres usuaris abans d’acceptar-les i enviar-les cap el 

motor de cerca. Aquest procés s’haurà de fer a traves d’un filtre que descarti 

consultes en funció del seu contingut. Aquest filtre haurà de ser dissenyat molt 

cuidadosament per tal de no requerir massa feina per part de l’usuari final. El 

funcionament aproximat d’aquest filtre podria ser d’una de les formes següents: 

i. Permetre a l’usuari seleccionar categories de paraules per a ser 

descartades. Aquestes categories podrien ser les definides per el Open 

Director Project (OPD) [5]. 

ii. Usar ontologies per a processar el contingut de les consultes com per 

exemple les publicades en [6,7] 

L’ús aquests filtres té dos problemes que dificulten que siguin portats a terme 

en una solució pràctica: 

i. Incrementen el cos en temps del procés. 

ii. És difícil de garantir que totes les consultes il·legals seran filtrades. 
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• Mesures a posteriori: Aquestes mesures, que solucionen els problemes de les 

mesures a priori, estan basats en l’ús de la signatura electrònica per a provar 

l’existència de la transacció de consultes entre dos usuaris. Les signatures 

electròniques estan reconegudes i admeses per la Llei Europea com a 

evidències en els processos legals [8] i proporcionen autenticació, integritat i no 

repudi als usuaris. Com serà comentat en el sub-apartat següent, l’ús de les 

signatures electròniques proporcionarà un anonimat parcial als usuaris ja que 

aquest existirà entre els usuaris de la xarxa social però podrà ser saltat per part 

de les autoritats governamentals per a realitzar investigacions com les 

comentades anteriorment. 

2.2.2.1 Mecanisme de responsabilitat 

El mecanisme de responsabilitat d’aquest esquema protegeix la privacitat dels usuaris 

honestos permetent-los demostrar davant d’una  entitat governamental que ells no han 

generat una determinada consulta. Per a aconseguir aquest objectiu, el sistema fa ús 

de les signatures electròniques, concretament de les denominades signatures 

electròniques avançades, que estan basades en la existència d’un certificat qualificat 

creat per una Autoritat de Certificació reconeguda. Aquest tipus de signatures tenen un 

fort valor judicial, per tant, l’ús de certificats digitals i d’aquestes signatures 

electròniques com a prova de la transacció de consultes entre usuaris de la xarxa 

social, proporciona protecció legal als usuaris del sistema. Aquest mètode ja va ser 

introduït per J. Domingo-Ferrer, A. Viejo, F. Sebé, U. González-Nicolás a la seva 

publicació “Privacy homomorphisms for social networks with private relationships” [9] 

Imaginem una sèrie d’usuaris U1 – U2 – U3 on U1 és l’usuari que ha generat una 

determinada consulta q que finalment enviarà al cercador d’Internet l’usuari U3. Llavors 

U1 envia a U2 la parella (q, σU1,U2(q)). 

• (q, σU1,U2(q)) � Parella enviada per l’usuari U1 a l’usuari U2 composta per: 

o q � Consulta que es desitja enviar 

o σU1,U2(q) � Prova o certificat de la transacció de q entre U1 i U2, signada per 

part de U1 fent ús de la seva clau secreta SKU1, de la qual U2 i tots els 

contactes directes de U1 coneixeran la seva corresponent clau pública PKU1.  

Aquest certificat o prova que qualsevol usuari Ui enviarà juntament amb la consulta q 

cap a l’usuari Uj serà construït de la següent manera: 
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• (q, σU1,U2(q))  {q || Ui || Uj || time_stamp} SKU1 

o Ui i Uj � Identitat dels dos nodes involucrats en la transacció. 

o q � La consulta enviada 

o time_stamp � Marca que reflecteix el moment en el qual s’ha realitzat la 

transacció de la consulta entre ambdós usuaris. 

Un usuari Uj que rep un certificat d’aquest tipus ha de guardar-lo en un lloc segur 

perquè si més tard és preguntat per una entitat tercera sobre l’origen de la consulta q, 

Uj sempre podrà usar σU1,U2(q) com a prova de que ell només és un intermediari dintre 

del sistema. Si l’usuari no té aquest certificat que provi la seva innocència, 

immediatament serà considerat culpable de la realització de la consulta perquè. 

• És l’autor de la consulta il·legal: Per tant l’usuari és culpable i ha de ser castigat 

per el seu comportament. 

• És un intermediari però no té certificat: Un intermediari en el sistema no ha 

d’enviar cap consulta que li arribi sense el seu corresponent certificat de 

transacció. A més, un usuari del sistema és el responsable de guardar cada 

certificat de transacció que li arribi. 

Aquest mecanisme de responsabilitat del sistema proposat té una sèrie 

d’inconvenients que han de ser tinguts en compte a l’hora de posar-lo en pràctica, els 

quals seran comentats a continuació. 

• Requeriments d’emmagatzemament: La Directiva Europea 2006/24/EC [10] 

estableix que els Proveïdors de Serveis de Telecomunicacions han 

d’emmagatzemar les dades de comunicacions entre els seus usuaris durant un 

període de temps de entre sis mesos i dos anys, per tant, en el mecanisme de 

responsabilitat del nostre sistema, aquesta informació també haurà de ser 

guardada. Tal i com està dissenyat el sistema, tant els certificats de transacció 

de consultes antigues com els certificats digitals de tots els contactes directes 

seus dins de la xarxa social hauran de ser emmagatzemats per els usuaris en 

els seus propis recursos. Aquest és un inconvenient de la proposta ja que els 

usuaris del sistema tindran uns requeriments d’emmagatzemament que les 

seves màquines hauran de complir. Per càlculs i estimacions realitzades durant 

la definició d’aquest protocol, es pot dir que amb els ordinadors i les capacitats 
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dels discs durs actuals, aquests requeriments d’emmagatzemament són 

perfectament assumibles. 

• Temps de computació: El mecanisme de responsabilitat que estem definint 

també afegirà un cost addicional de computació per les operacions 

criptogràfiques que cada usuari legítim del sistema haurà de realitzar. Aquestes 

operacions seran: 

i. Verificar la signatura electrònica de cada certificat rebut. 

ii. Computar la signatura electrònica de cada nou certificat. 

De igual forma que ha estat comentat abans, per càlculs i estimacions 

realitzades durant la definició d’aquest protocol basant- s’hi en els estudis 

publicats a [11], aquest cost no serà superior als 2 milisegons, per tant, també 

serà perfectament assumible. 

2.3 Comportament del protocol contra els adversaris del sistema 

A continuació serà explicat com es comporta el sistema amb respecte als adversaris 

que han estat anomenats en la secció 2.1.4. 

2.3.1 Contra el motor de cerca 

El motor de cerques d’Internet rep totes les consultes dels usuaris del sistema. Com a 

conseqüència de l’ús del sistema proposat, el motor de cerca no pot saber si una 

determinada consulta ha estat generada per un determinat usuari. Això succeeix 

perquè tots els usuaris envien consultes que no han estat generades per ells mateixos. 

Suposem que el motor de cerca realitza un anàlisi detallat de totes les consultes 

rebudes i les classifica per el seu contingut i per la identitat de l’usuari que la ha enviat 

(adreça IP o cookies). En el pitjor dels casos, un determinat usuari U usarà el protocol 

per enviar la mateixa consulta q molts cops, llavors, el motor de cerca rebrà la consulta 

q per part de U i per altres usuaris que són contactes directes de U. Encara que les 

consultes q també podran arribar de usuaris que són contactes de contactes de U, la 

quantitat serà insignificant en comparació amb les que arribin de U i dels seus 

contactes directes. En aquesta situació, el motor de cerca serà capaç de saber quines 

adreces IP pertanyen a aquest grup. 
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En el cas comentat anteriorment, el sistema preserva la privacitat de U si aquest 

acompleix les restriccions de privacitat detallades en l’apartat 2.1.5. En aquest cas 

l’usuari U tindrà un nivell de privacitat comparable a l’ús del k-anonimat [4] on k és el 

nombre de contactes de U. 

2.3.2 Contra usuaris deshonestos que creen perfils d’altres usuaris 

L’esquema proposat intenta garantir l’anonimat dels usuaris que no estan connectats 

directament entre sí. Per això, un usuari deshonest U’ que rep una consulta no pot 

saber quin és l’usuari que la ha generat. U’ no sap ni les connexions entre els usuaris, 

ni el nombre de salts entre l’usuari que ha generat la consulta i el usuari final. Cada 

consulta qi realitza ζ salts de mitjana on ζ > 2, per tant, és difícil de deduir l’usuari que 

ha generat la consulta la qual cosa evita que U’ pugui generar un perfil real d’un 

determinat usuari.  

2.3.3 Contra usuaris egoistes 

Un usuari que sistemàticament actua d’una forma egoista serà aïllat per la resta 

d’usuaris que es comporten d’una forma normal, essent aquest obligat a enviar les 

seves pròpies consultes cap el motor de cerca d’Internet com ha estat explicat l’apartat 

2.2.1.2 i en conseqüència quedant la seva identitat dintre del cercador d’Internet 

desprotegida. 

2.3.4 Sybil attack 

Quan el nombre de usuaris egoistes en la xarxa social creix intencionadament direm 

que es produeix un Sybil attack [12]. Aquest tipus d’atac pot ser realitzat per un usuari 

de la xarxa social que crea moltes identitats o perfils falsos i els fa servir d’una forma 

egoista per els seus propis interessos, intentant trencar el sistema. 

Aquest tipus d’atac no serà una amenaça real per el sistema perquè tots els usuaris 

falsos introduïts a la xarxa social per l’atacant només tindran relacions directes amb el 

propi usuari atacant. Per tant, la resta d’usuaris de la xarxa no es veuran afectats per 

aquest atac perquè no estaran enllaçats amb aquests usuaris falsos. Assumirem que 

en cas que l’atacant intenti establir connexions entre usuaris falsos i usuaris normals, 

els usuaris normals refusaran la connexió perquè no coneixen la seva identitat en la 

vida real, amb la qual cosa, el comportament del sistema serà el mateix que si aquests 

usuaris falsos no existissin. 
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2.3.5 Contra usuaris deshonestos que generen consultes il·legals 

Com ha estat comentat en l’apartat 2.2.2.1, el sistema fa servir un mecanisme de 

responsabilitat que proporciona un anonimat parcialment revocable, el qual evita l’ús 

del protocol proposat per part d’usuaris deshonestos per a realitzar consultes il·legals 

en els motors de cerca d’Internet. 

Imaginem un usuari deshonest U’ que genera una consulta il·legal q’ i la envia cap a 

un dels seus contactes Ni. L’usuari Ni envia aquesta consulta cap a un dels seus 

contactes Nj el qual finalment envia q’ cap al cercador d’Internet. Més tard, les 

autoritats es posen en contacte amb Nj amb motiu de la consulta il·legal q’. En aquest 

cas, l’usuari Nj podrà fer servir el seu certificat de transacció per a demostrar i provar 

que ell només és un intermediari al que li ha arribat i ha reenviat la consulta q’. En 

aquest cas l’anonimat dels usuaris desapareix ja que cada usuari intermediari publica 

les seves relacions directes per tal de arribar a descobrir U’ que és l’autèntic creador 

de la consulta il·legal q’, i que aquest sigui castigat per la seva activitat delictiva. 
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3 Disseny de la implementació 

El present Projecte de Final de Carrera consisteix en l’anàlisi i desenvolupament de 

l’esquema proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva publicació 

“Using social networks to disort users’ profiles generated by web search engines” [2]. 

Aquesta proposta especifica el protocol i els algorismes de seguretat que garanteixen 

la preservació de la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet gràcies a la 

interconnexió d’aquest mitjançant les xarxes socials. És tot aquest protocol de 

seguretat, basat en la correcta distribució de les peticions de consultes als cercadors 

d’Internet dins d’una xarxa d’usuaris i en l’ús de la signatura electrònica per tal de 

garantir la autenticitat, la integritat i el no repudi de les transaccions, el que ha estat 

implementat i el que serà detallat al llarg d’aquest capítol.  

Per a aquest projecte s’ha dissenyat una xarxa social i un client de consultes molt 

bàsics però suficients per al desenvolupament del protocol proposat per Alexandre 

Viejo i Jordi Castellà-Roca. La solució implementada en aquest projecte, que a partir 

d’ara serà anomenada Servei de Consultes Anònimes, hauria de servir com a base per 

a projectes futurs consistents en la integració d’aquest protocol dins de l’ús quotidià de 

les diferents xarxes socials reals i dels diferents navegadors d’Internet que poden 

arribar a tenir instal·lats els usuaris a les seves màquines, la qual cosa ha quedat fora 

de l’àmbit d’aquest projecte per requerir un estudi molt més ampli i específic de les 

possibilitats, tecnologies i eines de desenvolupament que ofereix cadascuna d’elles. 

Tot això serà comentat més endavant en el capítol de conclusions. 

A continuació es detallaran tots els aspectes de disseny de la solució implementada, 

les tecnologies utilitzades i les decisions que han estat presses durant la 

implementació de la solució. 

3.1 Esquema general del projecte 

L’esquema general del funcionament de la solució implementada es pot veure 

clarament en la següent il·lustració. Com es pot observar, en primer lloc els usuaris es 

connecten a la xarxa social per a obtenir informació sobre el seu perfil d’usuari i sobre 

el perfil dels seus contactes directes, llavors, quan aquests vulguin enviar les seves 

consultes al motor de cerca, ho faran directament al Servei de Consultes Anònimes 

que cadascun d’ells tindrà instal·lat a la seva màquina i s’iniciarà tot el procés de 
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distribució de les consultes especificat al protocol fins que aquest obtingui el resultat 

de la seva consulta. 

 

Il·lustració 2: Esquema general del projecte 

Com s’ha comentat al principi del capítol, el nucli principal de la implementació del 

projecte es troba a la part del protocol d’enviament de consultes anònimes. El Servei 

de Consultes Anònimes és una aplicació arrencada a les màquines de tots els usuaris 

que serà la encarregada de rebre les peticions de consulta i iniciar tot el protocol de 

distribució d’aquestes entre els Serveis de Consultes Anònimes de la resta dels 

usuaris de la xarxa social. El protocol de comunicació entre usuaris, la configuració de 

la xarxa social utilitzada per el desenvolupament del projecte i tots els aspectes 

tècnics, de programació i de seguretat de protocol seran detallats al llarg de les 

diferents seccions d’aquest capítol. 

3.2 Casos d’ús 

Aquest no és un projecte en el que hi hagi una col·lecció de funcionalitats que els 

usuaris del sistema hagin que conèixer. Bàsicament, aquest projecte tracta de la 

implementació d’un protocol de distribució i seguretat complex però que de cara a 

l’usuari final és totalment transparent, amb la qual cosa no hi haurà massa casos d’ús. 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 33 

3.2.1 Actors dels sistema 

Els actors que intervenen en el sistema són dos: 

• Usuari del Servei de Consultes Anònimes: És l’usuari que vol fer servir el 

Serveis de Consultes Anònimes per a protegir la seva privadesa al enviar 

consultes al motor de cerca d’Internet. 

• Administrador de la xarxa social: És l’encarregat de configurar i inicialitzar la 

xarxa social simulada que ha estat desenvolupada per a portar a terme la 

implementació d’aquest projecte. 

3.2.2 Diagrama de casos d’ús 

Els casos d’ús del sistema implementat en aquest projecte únicament són els tres que 

es poden veure en el següent diagrama. 

 

Il·lustració 3: Diagrama de casos d'ús 

• Inicialitzar xarxa social: L’administrador de la xarxa social ha d’inicialitzar la 

xarxa social que el sistema farà servir posteriorment, amb les dades dels 

usuaris i les relacions existents amb aquests. 
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• Arrencar el Servei de Consultes Anònimes: L’usuari del Servei de Consultes 

Anònimes que vulgui realitzar consultes anònimes contra el motor de cerca, en 

primer lloc haurà de posar en marxa el servei. 

• Enviar consulta al el Servei de Consultes Anònimes: Una vegada el Servei de 

Consultes Anònimes ja està en funcionament, l’usuari ja podrà fer consultes 

contra el servei enlloc de fer-les directament contra el motor de cerca. 

3.2.3 Descripció dels casos d’ús 

A les taules següents es pot veure de forma detallada quin serà el funcionament bàsic 

de cadascuns dels casos d’ús anteriors, així com les possibles situacions d’error que 

es poden produir durant la seva execució. 

3.2.3.1 Inicialitzar la xarxa social 

Inicialitzar xarxa social 

· Actors: Administrador de la xarxa social. 
· Objectiu: Configurar la xarxa social simulada per que els usuaris del Servei de Consultes Anònimes 
pugui descarregar-se les dades del seu perfil d’usuari i les dels seus contactes directes. 
· Tipus: Primari i essencial. 

Accions de l’actor Accions del sistema 

1.- L’administrador de la xarxa social vol inicialitzar 
la xarxa social per a que els usuaris es puguin 
connectar i descarregar-se les dades del seu perfil 
d’usuari i dels seus contactes. 

 

2.- L’administrador de la xarxa social accedeix al 
sistema gestor de bases de dades i crea la base 
de dades on seran emmagatzemades les dades 
dels usuaris de la xarxa i les relacions existents 
entre ells. 

 

 
 

3.- El sistema gestor de bases de dades rep l’ordre 
de creació de la base de dades i la base de dades 
es creada. 

4.- L’administrador de la xarxa social executa 
l’“script” de creació de les taules de la base de 
dades on serà emmagatzemada la informació dels 
usuaris i de les seves relacions. 

 

 5.- El sistema gestor de bases de dades rep l’ordre 
de creació de les taules de la base de dades i les 
taules són creades. 

6.- L’administrador de la xarxa social executa la 
aplicació d’iniciació de la xarxa social passant com 
a paràmetres les propietats de la base de dades i 
la configuració de la xarxa social amb els usuaris i 
la topologia de la xarxa 

 

 7.- El sistema rep l’ordre d’iniciació de la xarxa 
social, processa les dades rebudes i crea la xarxa 
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social. 

 8.- El sistema insereix les dades a les taules de la 
base de dades creades anteriorment. 

 9.- El sistema informa l’administrador de la xarxa 
social que la xarxa social ha estat inicialitzada amb 
èxit. 

Cursos alternatius 

· Punts 3, 5 i 7: El sistema rep paràmetres de connexió de la base de dades que no són correctes. 
· Punt 3: El sistema rep l’ordre de creació d’una base de dades que ja existeix 
· Punt 5: El sistema rep l’ordre de creació d’unes taules que ja existeixen. 
· Punt 7: El nombre de paràmetres passat a la aplicació no és el correcte. 
· Punt 8: El sistema rep dades de configuració de la xarxa social que no són correctes o amb les quals es 
violen les regles d’integritat de les taules de la base de dades. 

 

3.2.3.2 Arrencar el Servei de Consultes Anònimes 

Arrencar el Servei de Consultes Anònimes 

· Actors: Usuari del Servei de Consultes Anònimes. 
· Objectiu: Posar en marxa el Servei de Consultes Anònimes per a protegir la privadesa dels usuaris 
durant les seves consultes al motor de cerca d’Internet. 
· Tipus: Primari i essencial. 

Accions de l’actor Accions del sistema 

1.- L’usuari del Servei de Consultes Anònimes vol 
posar en marxa el servei per poder enviar les 
seves consultes al cercador d’Internet de forma 
anònima. 

 

2.- L’usuari del Servei de Consultes Anònimes 
executa la aplicació d’inicialització del servei 
passant com a paràmetre les propietats de la xarxa 
social que es vol fer servir en el protocol 
d’enviament de consultes anònimes, les propietats 
d’accés al certificat i a les claus que la aplicació 
utilitzarà per a signar les peticions enviades a 
altres usuaris de la xarxa, i el port a través del qual 
la aplicació rebrà les peticions enviades per altres 
usuaris. 

 

 
 

3.- El sistema rep l’ordre d’inicialització de Servei 
de Consultes Anònimes. 

 4.- El sistema es connecta a la base de dades de 
la xarxa social per descarregar les dades del perfil 
d’usuari. 

 5. El sistema processa les dades rebudes per 
l’usuari i les obtingudes de la base de dades i posa 
en marxa el Servei de Consultes Anònimes 

 6.- El sistema informa a l’usuari que el servei s’ha 
inicialitzat amb èxit. 

Cursos alternatius 

· Punt 3: El nombre de paràmetres passat a la aplicació no és el correcte. 
· Punt 4: Les dades de la xarxa social que es vol utilitzar no són correctes o no estan disponibles. 
· Punt 5: El port indicat per l’usuari és incorrecte o no es correspon amb el que l’usuari ha estat registrat a 
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la xarxa social. 
· Punt 5: Les dades sobre el certificat i la clau que es vol utilitzar per signar les peticions de consultes són 
incorrectes. 

 

3.2.3.3 Enviar consulta al Servei de Consultes Anònimes 

Enviar consulta al Servei de Consultes Anònimes 

· Actors: Usuari del Servei de Consultes Anònimes. 
· Objectiu: Enviar una petició de consulta al motor de cerca d’Internet de forma anònima. 
· Tipus: Primari i essencial. 

Accions de l’actor Accions del sistema 

1.- L’usuari del Servei de Consultes Anònimes vol 
enviar la seva consulta al motor de cerca de forma 
anònima. 

 

2.- L’usuari del Servei de Consultes Anònimes 
envia la seva consulta al servei que té en execució 
en la seva màquina mitjançant la aplicació client 
d’enviament de consultes que estigui fent servir.  

 

3.- La aplicació client d’enviament de consultes 
anònimes genera el certificat de transacció signat i 
l’envia, juntament amb la consulta, cap el Servei de 
Consultes Anònimes local que l’usuari té en 
execució a la seva màquina. 

 

 4.- El Servei de Consultes Anònimes rep la petició 
de consulta i el certificat de transacció enviats per 
l’usuari, i inicia el protocol d’enviament de 
consultes anònimes. 

 5.- El Servei de Consultes Anònimes analitza la 
petició comprovant si va acompanyada del 
certificat de transacció signat i valida que la 
signatura i el seu contingut són correctes. 
- Certificat de transacció vàlid. Anar al punt 6. 
- Certificat de transacció invàlid. Anar al punt 7. 

 6.- El Servei de Consultes Anònimes processa la 
petició.  
- Si la consulta procedeixi directament del mateix 
usuari al qual pertany el Servei de Consultes 
Anònimes, la petició serà sempre acceptada. Anar 
al punt 8. 
- Si la consulta procedeixi de qualsevol altre usuari, 
el Servei de Consultes Anònimes ha de decidir 
mitjançant l’algorisme d’avaluació del nivell 
d’egoisme de l’usuari que la ha enviat què fa amb 
ella. La decisió pressa pot ser: 
- Rebutjar la petició. Anar al punt 7. 
- Acceptar la petició. Anar al punt 8. 

 7.- El Servei de Consultes Anònimes rebutja la 
petició i torna una resposta buida. Anar al punt 11.  

 8.- El Servei de Consultes Anònimes accepta la 
consulta i aquest decideix mitjançant l’algorisme 
d’estimació del nivell d’exposició del perfil dels 
usuaris a quin usuari li reenviarà la petició de 
consulta. Aquest usuari pot ser: 
- El mateix usuari al qual pertany el servei en 
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execució . Anar al punt 9. 
- Un dels seus contactes directes. Anar al punt 10 

 9.- El Servei de Consultes Anònimes envia la 
consulta al motor de cerca, espera el resultat i el 
reenvia al origen de la petició. Anar al punt 12. 

 10.- El Servei de Consultes Anònimes decideix que 
ha de reenviar la consulta a un dels usuaris de la 
llista de contactes de l’usuari al qual pertany el 
servei en execució. Genera un certificat de 
transacció signat i l’envia juntament amb la petició 
de consulta cap al Servei de Consultes Anònimes 
de l’usuari seleccionat esperant una resposta. Anar 
a l punt 4. 

 11.- El Servei de Consultes Anònimes rep una 
resposta buida del Servei de Consultes Anònimes 
de l’usuari seleccionat. En aquest cas es torna a 
intentar l’enviament amb un altre usuari de la llista 
de contactes. Anar al punt 8 

 12- El Servei de Consultes Anònimes local de 
l’usuari ep una resposta correcta del Servei de 
Consultes Anònimes de l’usuari al qual li ha estat 
enviada la petició i la retorna a l’usuari. 

13.- L’usuari rep la resposta de la seva consulta 
del Servei de Consultes Anònimes local procedent 
de la execució del protocol d’enviament de 
consultes anònimes. 

 

Cursos alternatius 

· Punt 3: Els paràmetres de configuració passats a la aplicació d’enviament de consultes no és el 
correcte. 
· Punt 3: El Servei de Consultes Anònimes local de la màquina de l’usuari encara no ha estat arrencat. 
· Punt 5: El primer certificat de transacció generat a la aplicació d’enviament de consultes no és correcte i 
el Servei de Consultes Anònimes local no pot acceptar la petició de consulta. 

 

Els punts que van des del 4 fins al 12 s’executaran de igual forma i en paral·lel en tots 

els Serveis de Consultes Anònimes distribuïts per la xarxa social en les màquines de 

tots els seus usuaris. Totes les comunicacions que es produeixin entre els diferents 

serveis en execució en les diferents màquines dels usuaris de la xarxa social seran 

totalment transparents per als propis usuaris que fan la consulta i la única cossa que 

veuran seran els resultats finals obtinguts. 

3.3 Diagrames de seqüència 

A continuació s’adjunten els diagrames de seqüència de les accions detallades en les 

taules de descripció dels casos d’ús anteriors. S’ha utilitzat notació en pseudocodi per 

a descriure les diferents accions de les seqüències. 
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3.3.1 Inicialitzar la xarxa social 

 

Il·lustració 4: Diagrama de seqüència de “Inicialitzar xarxa social” 

3.3.2 Arrencar el Servei de Consultes Anònimes 

 

Il·lustració 5: Diagrama de seqüència de “Arrencar el Servei de Consultes Anònimes” 
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3.3.3 Enviar consulta al Servei de Consultes Anònimes 

 

Il·lustració 6: Seqüència de “Enviar consulta al Servei de Consultes Anònimes” 
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3.4 Infraestructura tecnològica 

En aquesta secció es descriurà la infraestructura tecnològica que ha estat necessària 

per a la realització del projecte i s’enumeraran totes les eines que s’han utilitzat per a 

portar-lo a terme, tant a nivell de desenvolupament i proves com a nivell de redacció i 

maquetació de la present memòria. 

3.4.1 Llenguatge de programació 

El llenguatge de programació utilitzat per al desenvolupament de tot el projecte ha 

estat Java SE [13], concretament la distribució Java Development Kit (JDK) 1.6.0.29 

[14]. A més, també s’han instal·lat les extensions Java Cryptography Extensions 

Unlimited Strength 6 [15] per tal de eliminar les restriccions de seguretat que per 

defecte incorpora el proveïdor criptogràfic de Java. 

3.4.2 Llibreries addicionals 

Les funcionalitats oferides per la distribució 1.6.0.29 del JDK de Java s’han 

complementat amb una sèrie de llibreries “open-source” que han aportat funcionalitats 

específiques necessàries per a certs aspectes del desenvolupament. Aquestes 

llibreries són: 

• Bouncy Castle Crypto API: El col·lectiu The Legion of Bouncy Castle [16] 

ofereix de forma gratuïta una completa i lleugera llibreria criptogràfica que 

proporciona una sèrie de serveis relacionats amb la criptografia i la seguretat. 

En el desenvolupament d’aquest projecte s’ha fet servir la versió 1.46 [17] de la 

llibreria bàsica de Bouncy Castle, a més del paquet de funcionalitats per al 

processament de missatges S/MIME i signatures CMS [18]. Més endavant 

seran comentats els punts en els quals ha estat utilitzada aquesta llibreria. 

• Apache Commons IO: La llibreria Commons IO de Apache [19] proporciona 

algunes funcionalitats relacionades amb la entrada i sortida de dades en les 

aplicacions. En aquest projecte s’ha fet servir la versió 2.1. [20] 

• Simple Logging Facade for Java (SLF4J): La llibreria SLF4J [21] ofereix un 

sistema de manipulació de “logs” basat en Apache Log4J [22] molt senzill que 

en aquest projecte s’ha fet servir per a traçar en fitxers tots els esdeveniments 

del protocol i tots els missatges informatius i d’error. La versió de SLF4J 

utilitzada és la 1.6.4 [23] sobre la versió 1.2.16 de Log4J [24]. 
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• Oracle Database JDBC Drivers (JDBC): Com serà comentat més endavant, per 

a la implementació de la xarxa social d’usuaris sobre la qual s’ha realitzat el 

desenvolupament i les proves del protocol, s’ha fet servir un sistema gestor de 

bases de dades Oracle XE Universal versió 10.2.0.1 [25]. Per a poder establir 

connexions amb aquest tipus de base de dades des de les aplicacions Java és 

necessari l’ús dels “drivers” apropiats. En aquest cas s’ha fet servir la versió 14 

g dels “drivers” Oracle JDBC incorporats dins de la mateixa instal·lació del 

sistema gestor de bases de dades Oracle 10g. 

3.4.3 Entorn de desenvolupament 

L’entorn de desenvolupament del projecte utilitzat per a la implementació en llenguatge 

Java de tota la solució software ha estat Eclipse IDE [26] en la seva versió 3.7 

anomenada Eclipse Indigo [27]. L’entorn de desenvolupament Eclipse IDE és un 

entorn integrat “open-source” que compta amb deu anys d’història i una important 

comunitat d’usuaris que constaten la robustesa, practicitat i bon funcionament de 

l’entorn. Per tots aquests motiu s’ha decidit fer-lo servir per al desenvolupament d’ 

aquest projecte. 

3.4.4 Eines de generació de claus i certificats 

Com ja s’ha explicat a l’apartat 2.2.2.1 d’aquest document, l’esquema proposat per 

Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca defineix un mecanisme de responsabilitat per a 

protegir els usuaris honestos a través de l’ús de signatures electròniques avançades, 

és a dir, aquelles que estan basades en la existència d’un certificat qualificat creat per 

una Autoritat de Certificació reconeguda. Com que no es disposa de tots els certificats 

emesos per una Autoritat de Confiança real que serien necessaris, per a poder portar 

a terme el desenvolupament del projecte ha estat necessària la creació de tot un 

seguit de certificats electrònics i claus privades, tant els corresponents a la Autoritat de 

Certificació que signarà tota la resta de certificats d’usuari, com els dels propis usuaris 

de la solució. Amb aquestes claus i certificats es signaran i es validaran les signatures 

de les peticions que hauran de ser enviades entre els usuaris. Per a poder realitzar 

totes aquestes operacions relacionades amb la creació de certificats i claus, s’ha fet 

servir l’eina criptogràfica “open-source” OpenSSL [28] en la seva versió 1.0.0. [29]. A 

través de la línia de comandes, OpenSSL ofereix entre altres cosses la possibilitat de 

crear certificats electrònics, claus privades, magatzem de claus, etc. 
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3.4.5  Sistema gestor de bases de dades 

Al principi d’aquest capítol s’ha comentat que per al desenvolupament d’aquest 

projecte ha estat dissenyada una xarxa social molt bàsica però suficient per a la 

implementació de l’esquema proposat. Bàsicament, aquesta xarxa social consisteix en 

una base de dades on estan emmagatzemades les dades que identifiquen els usuaris i 

les relacions que existeixen entre ells. El sistema gestor de base de dades triat per al 

desenvolupament d’aquesta petita xarxa social ha estat Oracle XE Universal versió 

10.2.0.1 [25]. A més, durant tota la fase de desenvolupament també s’ha fet servir el 

programa Oracle SQL Developer versió 3.0.04.34 [30] per a la realització de tasques 

administratives, d’execució “scripts” de creació i esborrament de taules i de cerca de 

elements dins de la base de dades.  

3.4.6 Entorn d’execució 

Tot el desenvolupament i proves del projecte s’han realitzades en un únic ordinador 

portàtil amb connexió a Internet. Les característiques són les següents: 

• Fabricant: Toshiba 

• Model: Satellite 

• Processador: Intel Core i3 

• Memòria RAM: 3 Gb 

• Sistema operatiu: Windows 7 Home Premium 

• Tipus de sistema: 32 bits 

Així doncs, al disposar només d’una màquina per al desenvolupament del projecte, per 

a poder realitzar les proves de comunicació i d’enviament de consultes entre usuaris a 

través de la xarxa s’ha hagut de fer ús de diferents ports de connexió dins de la 

mateixa màquina. 

3.4.7 Eines de generació de documentació 

La present memòria ha estat redactada i maquetada fent servir el programa gratuït de 

processament de textos OpenOffice [31]. A més, els esquemes i dissenys de bases de 
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dades, els continguts gràfics, els diagrames de classes, i els diagrames de seqüència 

han estat creats a través del programa de disseny  Microsoft Office Visio [32]. 

3.5 Xarxa social 

L’esquema per a protegir la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet 

especificat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva publicació “Using 

social networks to disort users’ profiles generated by web search engines” [2], proposa 

un protocol basat en la organització dels usuaris en xarxes socials o comunitats 

d’usuaris [3]. Com s’ha comentat al principi d’aquest capítol, la integració del protocol 

de seguretat i distribució aquí implementat amb les xarxes socials reals que existeixen 

avui en dia està fora de l’abast d’aquest projecte perquè això requeriria un estudi molt 

més ampli i especialitzat de les possibilitats d’integració i de desenvolupament que 

aquestes ofereixen. Per tant, durant la fase d’implementació del protocol ha estat 

necessari el desenvolupament d’un sistema senzill que simulés una xarxa d’usuaris i 

que servís de base de cara a futures adaptacions de la solució a les xarxes socials 

reals. En aquesta secció seran comentats els detalls de disseny i comportament 

d’aquesta xarxa social. 

3.5.1 Estructura de la xarxa social 

Una xarxa social és un sistema de vinculació entre persones que es troben 

connectades entre sí per diferents tipus de relacions, ja sigui amistat, parentesc, 

interessos comuns, etc. [33]  Deixant de banda la estructuració social dels usuaris dins 

de les xarxes socials i tots els aspectes propis dels estudis de ciències sociològiques, 

tècnicament una xarxa social no és més que un graf en el que cada usuari de la xarxa 

correspon a un dels seus nodes o vèrtex i on cada relació entre aquests usuaris 

correspon als seus enllaços o arestes [34]. En funció de la xarxa social concreta de la 

que estiguem parlant, la topologia de la xarxa podrà ser més o menys complexa i, per 

tant, la complexitat del graf que la representa també podrà ser major o menor, podent 

existir diferents topologies de xarxa, diferents graus de relació entre usuaris, diferents 

tipus d’agrupament entre usuaris, etc. que complicarien el seu disseny. Per al 

desenvolupament de l’esquema proposat, s’ha dissenyat una xarxa social en la que els 

usuaris estan connectats amb altres usuaris de la xarxa mitjançant una topologia de 

xarxa en malla [35]. Els motius d’aquesta decisió s’expliquen a continuació. 
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Una topologia de xarxa en malla és una topologia de xarxa en la que cada node pot 

estar connectat amb la resta de nodes de la xarxa directament o indirecta, de manera 

que és possible enviar missatges des de qualsevol node de la xarxa fins a qualsevol 

altre a través de diferents camins. Les xarxes en malla poden ser completament 

connectades amb la qual cosa cada node estarà connectat directament amb tota la 

resta de nodes. Aquest no serà el cas més comú en una xarxa social ja que serà difícil 

que tothom estigui connectat amb tothom. A diferència d’altres tipus de topologies de 

xarxes com les topologies de xarxes en arbre o les xarxes en estrella, la topologia de 

xarxa en malla no requereix de cap node central que gestioni o supervisi les 

comunicacions entre els nodes. Aquesta particularitat ha estat fonamental a l’hora de 

decidir l’ús d’aquest tipus de topologia per a dissenyar la xarxa social, ja que segon el 

que ha estat comentat al apartat 2.1.1. de la present memòria, aquest és un requisit 

imprescindible dins del protocol d’enviament de consultes anònimes de cara a protegir 

la privadesa dels usuaris. En la següent il·lustració es pot veure un exemple de 

distribució d’usuaris en un xarxa en malla com les comentades amb anterioritat, on 

cada node representa un usuari de la xarxa social i cada aresta representa la 

existència de relació o connexió entre els usuaris dels dos extrems. 

 

Il·lustració 7: Topologia de xarxa en malla 

Per a portar a terme la identificació dels diferents usuaris de la xarxa social i la 

localització d’aquests per part dels seus contactes directes s’ha optat per fer servir la 

adreça IP i el port de connexió a través dels qual els usuaris de la aplicació enviaran 

les seves peticions de consulta i per on aquests rebran les respostes a les seves 

peticions dels seus contactes. 
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3.5.2 Implementació de la xarxa social 

Per a implementar la xarxa social seguint la topologia de xarxa en malla comentada 

anteriorment, s’ha pres la decisió de definir les relacions entre usuaris en un document 

XML [36] i posteriorment executar una petita aplicació per línea de comandes 

encarregada d’importar aquestes dades a una base de dades. Quan els usuaris 

vulguin iniciar el procés d’enviament de consultes anònimes contra el motor de 

cerques d’Internet, aquests es connectaran a la xarxa social (en aquest cas a la base 

de dades) i es descarregaran totes les dades del seu perfil d’usuari i les dades dels 

seus contactes per a poder començar a enviar les seves peticions de consulta. A 

continuació s’explicarà el format i el contingut d’aquest document que servirà per a 

inicialitzar la xarxa social així com el disseny de la base de dades que 

emmagatzemarà totes aquestes dades. 

3.5.2.1 Configuració de la xarxa social 

Per a configurar aquesta xarxa social simulada, únicament serà necessari determinar 

quins són els usuaris que la componen i amb quins altres usuaris estan connectats 

cadascun d’ells. Per a aquesta finalitat s’ha definit un document XML com el que 

s’adjunta a continuació que contindrà tota la informació imprescindible de cada usuari 

de la xarxa i de les relacions d’aquest amb la resta d’usuaris per tal de que aquests 

puguin fer servir la xarxa social per a portar a terme el propòsit principal d’aquest 

projecte, és a dir, l’enviament de consultes anònimes als motors de cerca d’Internet. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SocialNetwork> 

 <User id="1" ipAddress="192.168.1.33" port="5551"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="6"/> 

   <Contact id="17"/> 

   <Contact id="12"/> 

   <Contact id="18"/> 

                    <Contact id="16"/> 

  </ContactList> 

  <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAAE...</Certificate> 

 </User> 

 <User id="2" ipAddress="192.168.1.33" port="5552"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="15"/> 

   <Contact id="3"/> 

   <Contact id="16"/> 

   <Contact id="9"/> 

                    <Contact id="18"/>    

  </ContactList> 

  <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAAE...</Certificate> 

 </User>  

 ... 

</SocialNetwork> 
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Com es pot veure en el exemple de fitxer XML anterior, aquest té un node arrel 

anomenat <SocialNetwork> del qual pengen tota una sèrie de nodes <User> 

corresponents a cada usuari de la xarxa. Un usuari serà identificat dins de la xarxa 

social a través d’una sèrie d’atributs que serviran per a la seva localització per part 

dels seus contactes directes. Aquests atributs són els següents: 

• id: Identificador intern dins de la xarxa social. 

• ipAddress: Adreça IP de l’usuari a través de la qual els usuaris connectats es 

podran enviar missatges entre sí. 

• port: Port de connexió a través del qual un usuari enviarà i rebrà missatges dels 

seus contactes. 

A més dels atributs que identifiquen a l’usuari dins de la xarxa social, cada node 

<User> del document tindrà dos subnodes: El node <ContactList> que, a la seva 

vegada, contindrà una llista de nodes <Contact> amb referències als altres usuaris 

amb els quals l’usuari representat per el node pare <User> està connectat; i el node 

<Certificate> que contindrà una codificació en Base 64 [37] del certificat electrònic 

de clau pública emès per una Autoritat de Certificació de confiança i que permet 

relacionar l’usuari de la xarxa social amb la seva identitat real. Com que, segons en el 

mecanisme de responsabilitat especificat en l’apartat 2.2.2.1, tots els usuaris han de 

disposar dels certificats de clau pública dels seus contactes per a poder validar que les 

transaccions entre usuaris van signades electrònicament i així preservar la seguretat 

dels usuaris honestos, s’ha optat per emmagatzemar aquests certificats juntament 

amb les dades de cada usuari. Tots els aspectes sobre el mecanisme de 

responsabilitat del sistema seran detallats en la secció 3.8. 

Aquest fitxer XML serà llegit en el moment en que s’iniciï la xarxa social i les seves 

dades seran emmagatzemades en una base de dades per tal de que els usuaris, quan 

vulguin iniciar la execució del Servei de Consultes Anònimes, es puguin connectar i 

descarregar únicament les dades corresponents a ells mateixos i els seus contactes 

directes, essent tota la resta de dades totalment transparents per ells. 
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3.5.2.2 Disseny de la base de dades 

A l’apartat anterior s’ha comentat que les dades dels usuaris de la xarxa social 

incloses en el document XML de configuració hauran de ser emmagatzemades en una 

base de dades per que els usuaris del Servei de Consultes Anònimes es puguin 

connectar i descarregar-se la informació del seu perfil i dels seus contactes directes. 

Aquesta base de dades tindrà un disseny molt simple consistent en una taula d’usuaris 

on s’emmagatzemaran totes les dades incloses en cada node <User> del document 

XML de configuració, i una taula de relacions on a cada registre es guardarà una 

parella d’identificadors corresponents a dos usuaris relacionats entre sí. 

Al següent diagrama es veu amb claredat el disseny de la base de dades de la xarxa 

social desenvolupada: 

 

Il·lustració 8: Disseny de la base de dades de la xarxa social 

Per al desenvolupament del projecte s’ha fet servir sistema gestor de bases de dades 

Oracle XE Universal versió 10.2.0.1 [25] i els “scripts” de creació de taules que 

s’hauran d’executar per a disposar de la base de dades són els següents: 

 

DROP TABLE CONTACTS; 

DROP TABLE USERS; 

CREATE TABLE USERS( 

 ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 IP_ADDRESS VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 PORT VARCHAR2(5 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 CERTIFICATE CLOB NOT NULL ENABLE, PRIMARY KEY(ID) 

); 

CREATE TABLE CONTACTS( 

 USER_ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE REFERENCES USERS(ID),  

 CONTACT_ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE REFERENCES USERS(ID),  

 PRIMARY KEY (USER_ID, CONTACT_ID) 

); 

 

 

3.5.2.3 Inicialització de la xarxa social 

Una vegada es disposa del document XML amb la configuració de la xarxa social i la 

base de dades ja creada, el següent pas per a la creació de la xarxa social amb la que 
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treballarà el Servei de Consultes Anònimes implementat serà executar una petita 

aplicació a través de la línea de comandes amb la qual seran importades a la base de 

dades les dades dels usuaris de la xarxa social i les relacions existents entre ells. 

La comanda que caldrà executar per línia de comandes serà StartSocialNetwork 

amb els següents paràmetres: 

 

C:\>StartSocialNetwork /f C:\socialnetwork.xml /p C:\jdbc.oracle.properties 

 

 

On els paràmetres són els següents: 

• /f <fitxer xml de la xarxa social>:  Paràmetre corresponent a la 

ruta absoluta on es troba el fitxer XML de configuració de la xarxa social que es 

vol importar a la base de dades. 

• /p <fitxer de propietats de la base de dades>: Paràmetre 

corresponent a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades. Aquest fitxer haurà de tenir el format següent: 

 

jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE 

jdbc.username=socialnetwork 

jdbc.password=socialnetwork 

 

 

Es sabrà que la comanda StartSocialNetwork s’ha executat correctament gràcies 

als missatges que apareixeran en el “log” de la aplicació. 

2011-11-27 14:08:59,951 INFO  [main] (SocialNetwork.java:60) DEMO Social 

Network configuration starting...  

2011-11-27 14:09:00,332 INFO  [main] (SocialNetwork.java:82) Loading users 

data into DEMO Social Network...  

2011-11-27 14:09:00,822 INFO  [main] (SocialNetwork.java:89) DEMO Social 

Network configuration finished. 

 

A partir d’aquest moment ja es disposa de la xarxa social configurada i llesta per a la 

execució del Servei de Consultes Anònimes implementat en aquest projecte. 

3.5.2.4 Detalls de la implementació 

Per darrera de la comanda StartSocialNetwork hi ha tota una lògica de negoci 

encarregada de processar les dades del document XML de configuració, de establir la 
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connexió amb la base de dades i d’inicialitzar les corresponents taules a partir dels 

paràmetres introduïts per la línea de comandes. Les classes que fan possible tot 

aquest procés són les següents: 

• SocialNetworkStart: Aquesta és la classe corresponent al programa que 

s’executa amb la comanda StartSocialNetwork comentada anteriorment i 

és la encarregada d'inicialitzar la xarxa social a partir del fitxer de propietats de 

la base de dades i del fitxer XML de configuració de la xarxa social. 

Internament, la inicialització de la xarxa social s’aconsegueix a través de la 

classe SocialNetwork. 

• SocialNetwork: Aquesta classe processa els dos fitxer passats a la aplicació 

per la línia de comandes. Amb el fitxer de propietats estableix la connexió amb 

la base de dades mitjançant la classe DBConnectionManager, i amb el fitxer 

XML de configuració de la xarxa social el processa i introdueix la informació 

continguda en les corresponents taules de la base de dades. El processament 

del fitxer XML es fa a través de la classe SocialNetworkXMLParser. 

• SocialNetworkXMLParser: Aquesta classe s’encarrega de llegir el fitxer 

XML on és la configuració de la xarxa social i d’obtenir la estructura de dades 

necessària per a inserir les dades dels usuaris a la base de dades. Per a portar 

a terme l’anàlisi del document es fa servir de dos objectes “enumerators” dels 

tipus SocialNetworkXPathExpr i SocialNetworkXMLTags que contenen 

les expressions i els valors dels nodes del document XML. A més, també es fa 

servir una classe genèrica que encapsula totes les operacions relacionades 

amb documents XML, la classe XMLParser. 

• XMLParser: Bàsicament aquesta classe és la encarregada d'extreure la 

informació continguda dins de qualsevol document XML i d’oferir funcionalitats 

per a crear nous documents XML a partir de nous valors i per cercar elements i 

atributs dins d’un document. Aquesta classe serà utilitzada en altres 

funcionalitats. 

Com s’ha dit abans, la classe SocialNetworkXMLParser analitza el document XML 

de la configuració de la xarxa social i obté una estructura de dades per a introduir els 

usuaris inclosos en el document dins de la base de dades. Aquesta estructura és un 

mapa d’objectes UserEntity que conté classificats per el seu atribut, totes les dades 

dels usuaris del document i la llista d’identificadors del seus contactes dins de la xarxa 
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social. Quan la classe SocialNetworkXMLParser obté aquesta estructura de dades 

a partir del fitxer XML procedeix a introduir la informació continguda a la base de 

dades fent ús dels dos objectes DAO corresponents a les taules d’usuaris i contactes 

anomenats UsersDAO i ContactsDAO respectivament. 

Si durant tot el procés d’inicialització de la xarxa social es produeix algun error 

relacionat amb la base de dades, amb el processament de fitxers XML, amb el 

processament del fitxer de propietats, etc., la aplicació llença una excepció de tipus 

SocialNetworkException informant del motiu del problema. A més, la aplicació 

també manté un sistema de “logs” per a estar sempre al corrent dels motius dels 

possibles  problemes que puguin sorgir. 

3.5.2.5 Diagrama de classes 

Les classes que intervenen en la implementació de la xarxa social i les dependències 

existents entre elles es poden veure en el següent diagrama de classes.  

 

Il·lustració 9: Classes relacionades amb la xarxa social 
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3.6 Perfil d’usuari 

Com es pot veure a l’esquema general del projecte de l’apartat 3.1 del present 

document, els usuaris del sistema s’han de connectar a la xarxa social per a 

descarregar-se les dades del seu perfil d’usuari i dels seus contactes directes. 

Aquestes dades seran utilitzades posteriorment per el Servei de Consultes Anònimes 

per tal de localitzar els usuaris als quals els hi seran redirigides les peticions de 

consulta. A continuació seran comentades quines són aquestes dades i el format en el 

qual seran descarregades per els usuaris abans d’iniciar el servei. 

3.6.1 Dades del perfil d’usuari 

Les dades que un usuari necessitarà conèixer sobre els seus contactes per tal de 

poder posar en funcionament el Servei de Consultes Anònimes són bàsicament dues: 

Les dades de localització dels seus contactes per a poder-los redirigir les peticions 

consultes, i els certificats digitals de clau pública d’aquests per tal de poder validar les 

signatures electròniques dels certificats de transacció que, segons el mecanisme de 

responsabilitat especificat en el apartat 2.2.2.1 d’aquest document, acompanyaran 

sempre a les peticions. Així doncs, la informació que un usuari ha d’obtenir de la xarxa 

social per a poder iniciar el servei és: 

• Adreça IP i port dels seus contactes directes: La forma com s’identificarà un 

usuari dins del Servei de Consultes Anònimes implementat serà a través de la 

seva adreça IP i del port a través del qual l’usuari envia i rep les peticions de 

consulta. La combinació adreça:port serà per al protocol implementat 

l’identificador d’usuari i la forma com aquest serà localitzat dins de la xarxa per 

a que li puguin ser enviades les peticions de consulta i les respostes a les 

peticions.  

• Certificats electrònics dels seus contactes directes: Segons el mecanisme de 

responsabilitat especificat a l’apartat 3.1, totes les peticions de consulta contra 

el motor de cerca que s’enviïn a través de la xarxa hauran de viatjar 

acompanyades del seu certificat de transacció convenientment signat 

electrònicament. Quan un usuari rebi una petició de consulta d’un dels seus 

contactes directes, aquest haurà de validar la seva signatura electrònica per tal 

de comprovar que realment ha estat ell i no qualsevol altre usuari el que li ha 

enviat la petició. Per a realitzar aquesta validació serà necessari que cada 

usuari despongui del certificat de clau pública dels seus contactes. Els detalls 
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sobre la forma com es validarà aquesta signatura seran comentats en l’apartat 

3.8 d’aquest document. 

Amb la xarxa social implementada per a la realització d’aquest projecte que ha estat 

descrita a l’apartat 3.5 d’aquest document, aquestes dades seran descarregades de la 

base de dades per trobar-se emmagatzemades directament en les seves taules. En 

cas de fer servir qualsevol altra xarxa social caldria investigar sobre les possibilitats 

que aquesta ofereix per poder obtenir-les, i implementar un mòdul de descàrrega 

específic per a ella. Com s’ha dit al començament del capítol, la integració del protocol 

d’enviament de consultes anònimes implementat en aquest projecte amb les diferents 

xarxes socials existents avui en dia queda fora de l’abast d’aquest projecte essent 

aquesta una de les futures línies d’evolució del sistema.  

3.6.2 Format de descàrrega del perfil 

Com s’ha comentat anteriorment, quan un usuari inicia el Servei de Consultes 

Anònimes, aquest es connecta a la xarxa social i es descarrega les dades del seu 

perfil. El format de descàrrega d’aquestes dades triat en aquesta implementació ha 

estat el d’un document XML anomenat profile.xml que serà creat i descarregat a 

partir de les dades emmagatzemades a la xarxa social i que serà guardat al disc de 

l’usuari, concretament al directori logs on quedarà emmagatzemat juntament amb els 

fitxers que contenen la traça de tota la activitat del servei. Un exemple d’aquest 

document pot ser el següent. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<User id="192.168.1.33:5552" p="1.0" t="0" tau="0"> 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgA...</Certificate> 

 <ContactList> 

  <User id="192.168.1.33:5551" p="1.0" t="0" tau="0"> 

   <Certificate>MIIDqzCCAxSgA...</Certificate> 

  </User> 

  <User id="192.168.1.33:5553" p="1.0" t="0" tau="0"> 

   <Certificate>MIIDqzCCAxSgA...</Certificate> 

  </User> 

  <User id="192.168.1.33:5552" p="1.0" t="0" tau="0"> 

   <Certificate>MIIDqzCCAxSgA...</Certificate> 

  </User> 

 </ContactList> 

</User> 

 

 

Com es pot veure, dins d’aquest document XML el node arrel <User> conté la 

informació del propi usuari que està realitzant la descarrega del seu perfil de la xarxa 

social i el seu certificat de clau publica dins del subnode <Certificate>. A més, 
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també té un subnode <ContactList> que conté un conjunt de nodes <User> amb 

les dades de tots els contactes de l’usuari i els seus corresponents certificats. Com es 

pot apreciar, el propi usuari també és considerat com un contacte directe del mateix 

usuari perquè, segons la política de distribució de consultes de la proposta 

especificada a l’apartat 2.2.1 d’aquest document, el protocol pot decidir que és el 

mateix usuari que realitza la petició de consulta qui ha d’enviar la consulta cap al motor 

de cerca. 

Els nodes <User> tenen una sèrie d’atributs amb informació que seran necessaris per 

a la correcta distribució de les consultes entre la xarxa d’usuaris. Aquests atributs són 

els següents: 

• id: Identificador de l’usuari dins del protocol d’enviament de consultes 

anònimes, és a dir la combinació adreça:port que localitzarà l’usuari dins la 

xarxa. 

• p: Probabilitat que té l’usuari corresponent al node arrel del document 

d’acceptar consultes procedents de l’usuari corresponent al node al qual 

pertany l’atribut. El seu valor per defecte és 1.0 

• t: Nombre de consultes que l’usuari corresponent al node al qual pertany 

l’atribut ha intentat delegar en l’usuari corresponent al node arrel del document. 

El seu valor per defecte és 0. 

• tau: Nombre de consultes que l’usuari corresponent al node al qual pertany 

l’atribut ha acceptat de l’usuari corresponent al node arrel del document. El seu 

valor per defecte és 0. 

La primera vegada que l’usuari descarregui les dades del seu perfil amb la llista de 

contactes de la xarxa social, tots aquests atributs estaran inicialitzats amb el seu valor 

per defecte (a excepció del id que estarà inicialitzat amb la adreça IP i el port de 

cadascun dels usuaris). A mesura que l’usuari vagi enviant consultes al Servei de 

Consultes Anònimes, aquests atributs aniran canviant el seu valor seguint els 

algorismes de la política de distribució de consultes especificada a l’apartat 2.2.1. 

Cada vegada que l’usuari arrenqui el Servei de Consultes Anònimes, tornarà a 

descarregar-se les dades del seu perfil de la xarxa social per si les dades dels seus 

contactes haguessin canviat, però els valors dels atributs p, t i tau es mantindran amb 

els valors que ja tenien a la anterior sessió. 
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3.6.3 Implementació de la descàrrega del perfil 

En els següents subapartats s’explicarà en detall com s’ha implementat tota la part de 

descàrrega del perfil dels usuaris de la xarxa social i com es preparen internament 

aquestes dades per a que puguin ser convenientment utilitzades per el Servei de 

Consultes Anònimes. 

3.6.3.1 Detalls de la implementació 

La forma com es descarregaran les dades del perfil d’usuari de la xarxa social 

dependrà de com la xarxa social emmagatzema en els seu sistema aquestes dades i 

de les possibilitats que aquesta ofereix per a accedir a elles des d’altres aplicacions. 

Per a aquest propòsit s’ha dissenyat un sistema de descàrrega de les dades del perfil 

dels usuaris basat en la descàrrega i emmagatzemament de la informació dels usuaris 

necessària en forma de fitxer XML que en el moment de la integració d’aquesta 

implementació amb qualsevol altra xarxa social hauria d’adaptar-se a les prestacions 

de la xarxa social en qüestió, estudiant les possibilitats d’accés a les dades del seu 

sistema que aquesta ofereix.  

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha implementat una xarxa social simulada 

que ha estat descrita a l’apartat 3.5 d’aquest capítol i per accedir a les dades dels 

usuaris, en aquest cas serà necessari accedir a la base de dades on són 

emmagatzemades aquestes dades i construir o modificar amb les noves dades 

obtingudes el document XML que conté la informació dels usuaris. A continuació es 

comentaran les classes principals que intervenen en el procediment de descàrrega de 

les dades del perfil d’usuari necessàries per al bon funcionament del Servei de 

Consultes Anònimes a més de les classes particulars utilitzades en la adaptació 

d’aquest sistema a la xarxa social implementada per al desenvolupament del projecte. 

• Profile: Aquesta és la classe central de tot el sistema de descàrrega del 

perfil d’usuari de la xarxa social. És la encarregada d'emmagatzemar tota la 

informació referent al perfil de l'usuari que està executant la aplicació, tant les 

dades del propi usuari, com les dades dels seus contactes directes. En el 

moment de la descàrrega del perfil d’usuari de la xarxa social es crea una 

instància d’aquesta classe que romandrà a memòria durant tot el temps en el 

que el servei estigui en funcionament per a facilitar així l’accés directe a les 

dades dels usuaris en el moment de la execució del sistema d’enviament de 

consultes. A més de les dades dels usuaris descarregades de la xarxa social, 
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durant la creació de la instància de l’objecte Profile també s’accedeix al 

magatzem de claus o “keystore” que l’usuari utilitzarà per a signar les seves 

peticions de consulta, i s’emmagatzema una instància de la classe KeyStore i 

les seves dades d’accés dins de la instància de l’objecte Profile que s’està 

creat. La forma com s’utilitza aquest “keystore” per a signar les peticions de 

consulta serà comentada a l’apartat 3.8 d’aquest capítol. 

• User: En aquesta classe són emmagatzemades les dades dels usuaris de la 

xarxa social. Aquestes dades són l’identificador de l’usuari (que en aquest cas 

serà la parella IP:port, tots els atributs numèrics que han estat comentats 

anteriorment quan s’ha descrit el format del fitxer XML del perfil d’usuari (p, t, 

tau), a més d’una instància de la classe Certificate que contindrà el 

certificat de clau pública de l’usuari en qüestió. L’objecte Profile creat durant 

la descàrrega del perfil d’usuari de la xarxa social conté un objecte de tipus 

User que indica a quin usuari pertany el perfil descarregat. 

• UserList: Aquesta classe és una estructura de dades encarregada de 

gestionar la llista de contactes d’un usuari. Proporciona totes les funcionalitats 

bàsiques d’una col·lecció d’elements en la qual es guarden objectes de tipus 

User classificats per el seu identificador. A més, també ofereix la possibilitat 

d’obtenir una llista dels elements emmagatzemats ordenada segons el criteri 

d’ordenació que ha estat comentat a la secció 2.2.1.1. L’objecte Profile 

conté una instància de la classe UserList en la qual estaran emmagatzemats 

tots els objectes de tipus User corresponents als contactes de l’usuari al qual 

correspon el perfil. 

Així doncs, la estructura de dades que emmagatzema la informació del perfil de 

l’usuari, dels seus contactes i les propietats de seguretat amb les quals es signaran les 

seves peticions, que ha de ser generada a partir de les dades descarregades de la 

xarxa social i de una sèrie de paràmetres indicats per l’usuari, es pot veure en el 

següent diagrama de classes: 
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Il·lustració 10: Estructura de dades del perfil d'usuari 

En el moment d’arrencar el Servei de Consultes Anònimes, aquesta estructura de 

dades és carregada a memòria per a que les diferents funcionalitats de la aplicació 

puguin accedir a ella, ja sigui per a localitzar usuaris, per a estimar els usuaris als 

quals li seran enviades les peticions de consulta, per generar les signatures del 

certificat de transacció entre usuaris, per a validar les signatures rebudes, etc. Però, 

com ha estat comentat al començament de la secció, perquè aquesta estructura sigui 

generada, primer han de ser descarregades de la xarxa social en format de fitxer XML. 

Les classes que intervenen en aquest procés de descàrrega del document XML i la 

obtenció de la informació que serà emmagatzemada a la estructura de dades anterior 

són les següents. 

• ProfileXMLHelper: Aquesta és una classe abstracta amb els mètodes 

necessaris per a descarregar i mantenir actualitzat el fitxer XML corresponent 

al perfil de l'usuari. Els mètodes no implementats hauran de ser implementats 

d'una forma específica en funció de la xarxa social que s'estigui fent servir. Els 

mètodes abstractes que proporciona aquesta classe són: 

o downloadProfile: Mètode encarregat d'obtenir un fitxer XML amb les 

dades del perfil d'usuari a partir de les dades d'identificació de l'usuari 

dins la xarxa social, és a dir, adreça IP i port de connexió, 

d’emmagatzemar-lo al directori /logs de la aplicació i de tornar com a 

resultat un objecte de tipus Profile amb la estructura de dades del 

perfil d’usuari que ha de ser carregada a memòria. 

o updateProfile: Mètode encarregat d'actualitzar el fitxer XML 

emmagatzemat al directori /logs de la aplicació amb les noves dades 
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del perfil d'usuari, a partir de les dades d'identificació de l'usuari dins la 

xarxa social, és a dir, adreça IP i port de connexió, i de tornar com a 

resultat un objecte de tipus Profile amb la estructura de dades del 

perfil d’usuari actualitzat que ha de ser carregada a memòria. 

La implementació d’aquests mètodes haurà de ser específica per cada xarxa 

social ja que no en totes elles les dades s’obtindran de la mateixa forma. En el 

cas de la xarxa social simulada implementada per al desenvolupament d’aquest 

projecte, la classe encarregada d’implementar aquests mètodes abstractes és 

SocialNetworkProfileXMLHelper. Aquesta classe obté el fitxer XML i 

l’objecte Profile fent ús de la classe SocialNetworkProfileMapper, una 

classe que s’encarrega de fer les consultes a la base de dades de la xarxa 

social a través dels objectes DBConnectionManager, UserEntity,  

UsersDAO, ContactsDAO, etc. comentats a la secció 3.5.2.4 d’aquest capítol, i 

de convertir el certificat emmagatzemat en format Base 64 en un objecte 

Certificate mitjançant la classe CertificateHelper, una classe 

d’utilitats comuns que centralitza totes les funcionalitats relacionades amb 

certificats i que serà utilitzada per diferents funcionalitats. 

A més dels mètodes abstractes anteriors, aquesta classe també disposa del 

mètode públic saveProfile amb el qual, donat un objecte de tipus Profile i 

un fitxer, emmagatzema les dades de l’objecte en format XML. Aquest mètode 

s’anirà cridant cada cop que les dades de l’usuari hagin canviat en el transcurs 

del protocol d’enviament de consultes i d’aquesta manera el document XML 

sempre estarà actualitzat en la màquina de l’usuari. Per a fer les operacions de 

transformació d’objecte Profile a format XML i al inrevés, es disposa d’una 

classe que aporta totes aquestes funcionalitats i que haurà de ser utilitzada en 

totes les implementacions. Es tracta de la classe ProfileXMLParser. 

• ProfileXMLParser: Bàsicament, aquesta classe és la encarregada de 

d’obtenir un objecte Profile a partir d’un document XML i d’obtenir un 

document XML a partir d’un objecte Profile. Per això es fa servir de dos 

objectes “enumerators” dels tipus ProfileXPathExpr i ProfileXMLTags 

que contenen respectivament les expressions i els valors dels nodes del 

document XML i que ajudaran a localitzar i a generar la informació del fitxer 

XML. A més, també es fa servir una classe genèrica que encapsula totes les 

operacions relacionades amb documents XML, la classe XMLParser. 
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• XMLParser: Classe encarregada d'extreure la informació continguda dins de 

qualsevol document XML i d’oferir funcionalitats per a crear nous documents 

XML a partir de nous valors i de cercar elements i atributs dins d’un document. 

Ja s’ha comentat que la estructura de dades Profile que es carrega a memòria en el 

moment de la posada en marxa del servei no només conté les dades del perfil d’usuari 

emmagatzemades a la xarxa social i descarregades al fitxer XML sinó que, a més, 

conté la informació de seguretat necessària per a poder signar les peticions de 

consulta enviades als altres usuaris del sistema. La classe que s’encarrega de 

construir l’objecte Profile complert, és a dir, d’executar el procés de descàrrega de 

les dades del perfil d’usuari de la xarxa social, d’accedir al “keystore” de l’usuari i a les 

seves propietats d’accés, etc. és la classe ProfileFactory. 

• ProfileFactory: Classe encarregada d'obtenir un objecte Profile amb 

totes les dades referents al l'usuari, és a dir, les seves dades i la llista de 

contactes emmagatzemades al fitxer local descarregat de la xarxa social, el 

“keystore” que s'utilitzarà per a signar les transaccions entre els usuaris del 

sistema, i les corresponents propietats de seguretat necessàries per a poder 

accedir a aquest. A partir de les dades d’identificació de l’usuari dins la xarxa 

social (adreça IP i port de connexió), d’un fitxer de propietats amb la informació 

d’accés al “keystore” i de la instància d’una implementació específica de la 

classe ProfileXMLHelper per a la xarxa social amb la que s’està connectant 

l’usuari, aquesta classe descarrega o actualitza el fitxer XML amb les dades del 

perfil d’usuari i genera un objecte de tipus Profile amb tota la informació 

sobre l’usuari. El fitxer de propietats amb la informació d’accés al “keystore” 

amb el que es generaran les signatures serà descrit a l’apartat 3.8.3.1 d’aquest 

capítol però bàsicament haurà de tenir el format següent: 

 

keystore=C:/UOC/user1-keystore.p12 

alias=user1 

password=22222222 

 

 

La classe ProfileFactory accedeix a les propietats d’aquest fitxer fent ús de 

l’objecte “enumerator” SecurityProperties i a partir d’elles crea l’objecte 

KeyStore mitjançant la classe comuna de manipulació de certificats 

CertificateHelper. 
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• CertificateHelper: Classe encarregada de manipular certificats i d'obtenir 

els certificats, claus públiques, cadenes de certificació i claus privades a partir 

d'un “keystore”. Aquesta és una classe d’utilitats comunes que serà utilitzada 

per diferents funcionalitats de la aplicació perquè centralitza totes les 

funcionalitats relacionades amb certificats electrònics i “keystores”. Internament 

la classe CertificateHelper fa servir les funcionalitats oferides per la  

llibreria criptogràfica Bouncy Castle [16]. 

Per a generar l’objecte Profile, la classe ProfileFactory necessita la instància 

d’una implementació de la classe abstracta ProfileXMLHelper per a poder 

descarregar les dades del perfil d’usuari de la xarxa social específica a la qual s’està 

connectant l’usuari del Servei de Consultes Anònimes. La classe encarregada de crear 

la instància de la implementació de la classe ProfileXMLHelper adequada en 

funció de la xarxa social és la classe ProfileProvider. 

• ProfileProvider: En el moment d’iniciar el Servei de Consultes Anònimes 

l’usuari passarà una sèrie de paràmetres a la aplicació entre els quals es troba 

la etiqueta que especifica la xarxa social a la que es vol connectar. En funció 

d’aquesta etiqueta i de la resta de paràmetres, la classe ProfileProvider 

crea una instància concreta de la classe ProfileXMLHelper i amb ella obté 

l’objecte Profile amb les dades del perfil d’usuari. Les etiquetes que 

defineixen les xarxes socials estan definides en un objecte “enumerator” 

anomenat SocialNetworkType. En el cas de la implementació d’aquest 

projecte la única etiqueta que disposa d’implementació és la etiqueta DEMO 

corresponent a la xarxa social simulada que ha estat desenvolupada, i amb ella 

es genera una instància de la classe SocialNetworkProfileXMLHelper. 

3.6.3.2 Diagrama de classes 

Les classes que intervenen en la implementació de la descàrrega de les dades del 

perfil d’usuari de la xarxa social i les dependències existents entre elles es poden 

veure en els dos següents diagrames de classes. El primer d’ells correspon al 

diagrama de les classes que implementen el comportament del procediment de 

descàrrega genèric, és a dir, independentment de la xarxa social amb la que s’estigui 

interactuant. El segon correspon al procediment de descàrrega específic de la xarxa 

social simulada que s’ha implementat per al desenvolupament d’aquest projecte. 
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Il·lustració 11: Classes relacionades amb la descàrrega del perfil de la xarxa social 

En el diagrama següent, les classes englobades dins de la zona blava corresponen a 

la implementació específica de la descàrrega del perfil d’usuari de la xarxa social 

simulada que ha estat desenvolupada per a la realització d’aquest projecte. D’aquest 

diagrama és important veure que la classe SocialNetworkProfileXMLHelper és 

una extensió de la classe abstracta ProfileXMLHelper. Per a fer servir qualsevol 

altra xarxa social diferent a aquesta seria necessari implementar una classe que 

heretés de la classe ProfileXMLHelper i que implementés els seus mètodes 

abstractes per tal d’obtenir les dades del perfil d’usuari de la forma adequada. 
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Il·lustració 12: Classes relacionades amb la descàrrega del perfil de la xarxa social 
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3.7 Protocol d’enviament de consultes anònimes 

Com s’ha explicat al capítol 2.2.1, quan un usuari vol enviar una consulta cap al motor 

de cerca d’Internet fent ús del protocol d’enviament de consultes anònimes, el sistema 

ha de poder triar sobre quin dels seus contactes directes de la xarxa social serà 

delegat l’enviament de la consulta, i quan un usuari rebi una petició de consulta per 

part d’un dels seus contactes directes de la xarxa social, el sistema haurà de ser capaç 

de valorar si acceptarà la petició o si per el contrari la rebutjarà. Per a aconseguir tot 

això, l’esquema especificat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca [2] descriu una 

sèrie d’algorismes d’avaluació i de decisió que han hagut de ser implementats per què 

el Servei de Consultes Anònimes de les màquines de cada usuari realitzin de forma 

adequada la distribució de les peticions entre els usuaris de la xarxa. 

3.7.1 Implementació del protocol d’enviament de consultes anònimes 

El protocol d’enviament de consultes anònimes especificat bàsicament descriu dos 

algorismes necessaris per a la distribució de les consultes entre els usuaris de la xarxa 

social: L’algorisme d’estimació del nivell d’exposició del perfil dels usuaris i l’algorisme 

d’avaluació del nivell d’egoisme dels usuaris. 

L’algorisme d’exposició dels perfils dels usuaris explicat al subapartat 2.2.1.1 de la 

memòria s’encarrega de decidir sobre quin usuari de la llista de contactes de l’usuari 

que està fent la petició de consulta s’ha de delegar l’enviament. 

L’algorisme d’avaluació del nivell d’egoisme dels usuaris explicat al subapartat 2.2.1.2 

del present document s’encarrega d’avaluar si un usuari que rep una petició 

d’enviament de consulta contra el motor de cerca ha d’acceptar o rebutjar la petició. 

Per a implementar aquests algorismes és necessaria la utilització dels valors p, tau i t 

que, com s’ha comentat a la secció 3.6.2, tenen associades les dades del perfil de tot 

usuari, els quals hauran d’anar-se actualitzant amb el transcurs de l’enviament i 

recepció de consultes per part dels usuaris del Servei de Consultes Anònimes. 

La implementació de tots aquests aspectes del protocol d’enviament de consultes 

anònimes estarà centralitzat en una única classe i els seus detalls seran explicats tot 

seguit en els següent apartat. 
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3.7.1.1 Detalls de la implementació 

La implementació dels dos algorismes del protocol d’enviament de consultes 

comentats anteriorment, és a dir, l’algorisme d’exposició dels perfils dels usuaris i 

l’algorisme d’avaluació del nivell d’egoisme dels usuaris, ha estat centralitzada en una 

única classe anomenada QuerySubmittingHelper.  

• QuerySubmittingHelper: En aquesta classe s'obtenen les estimacions 

necessàries per a decidir a quin usuari de la llista de contactes s'ha d'enviar 

una consulta i es decideix si una consulta que arriba procedent d'un usuari ha 

de ser acceptada o no. Aquesta classe té els tres mètodes públics que es 

detallen a continuació: 

o profileExposureEstimation: Mètode encarregat de decidir quin 

usuari d’una llista d’usuaris és l’adient per a que li sigui enviada una 

petició de consulta. Aquesta decisió es pren a través dels càlculs 

especificats a la secció 2.2.1.1 d’aquest document, per a la realització 

dels quals són necessaris els atributs numèrics dels objectes de tipus 

User comentats a la secció 3.6.3.1 d’aquest capítol. 

o selfishnessEvaluation: Mètode encarregat d’avaluar si la petició 

d’enviament de d’una consulta rebuda d’un usuari ha de ser acceptada 

o no i d’actualitzar els valors que han de determinar en peticions futures 

si s’acceptarà o es rebutjarà una petició. Per a la realització de les 

avaluacions s’han tingut en compte els càlculs especificats en la secció 

2.2.1.2 de la memòria i, d’igual forma que en el mètode anteriorment 

comentat, per aquest fi són necessaris els atributs numèrics del 

objectes de tipus User. 

o updateAfterQuery: Mètode encarregat d'actualitzar la probabilitat 

d’un usuari d'acceptar consultes procedents d'un dels seus contactes i 

de mantenir el nombre de consultes que el contacte ha acceptat de 

l'usuari en funció del resultat obtingut d’una sol·licitud d’enviament 

realitzada prèviament. Aquests valors també són actualitzats sobre els 

objectes User de la llista de contactes UserList de l’usuari que ha fet 

la petició, per la qual cosa aquí també són importants els atributs 

numèrics de l’objecte User. 
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A més dels atributs que han estat nombrats en tots els mètodes anteriors, segons 

l’apartat 2.2.1.1, per a realitzar els càlculs de l’algorisme d’exposició dels perfils dels 

usuaris, és necessari mantenir la llista de contactes ordenada segons el valor de 

l’atribut t (nombre de consultes que el contacte ha intentat delegar en l’usuari). Per 

aquesta raó han estat implementades les classes UserSorter i UserComparator. 

• UserSorter: Classe encarregada d'ordenar una llista d'usuaris segons el 

criteri establert. 

• UserComparator: Classe encarregada de comparar objectes de tipus User. 

Aquestes classes són instanciades dins la implementació del mètode 

getSortedList de la classe UserList, el qual torna com a resultat una llista 

d’objectes User ordenada segons el criteri establert per el protocol d’enviament de 

consultes especificat a la proposta. 

3.7.1.2 Diagrama de classes 

Les classes que intervenen en la implementació dels algorismes del protocol 

d’enviament de consultes anònimes i les dependències existents entre elles es poden 

veure en el següent diagrama de classes. 

 

Il·lustració 13: Classes relacionades amb el protocol d'enviament de consultes anònimes 

3.8 Mecanisme de responsabilitat 

A l’apartat 2.2.2.1 d’aquesta documentació s’han explicat les mesures que el protocol 

d’enviament de consultes anònimes implementat ha de prendre per tal que els usuaris 

deshonestos no s’amaguin darrera de l’anonimat que proporciona el sistema entre 
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usuaris no connectats entre sí per a realitzar consultes il·legals. Aquestes mesures, 

anomenades mesures a posteriori, es basen en l’ús de la signatura electrònica per a 

provar l’existència d’una transacció de consultes entre dos usuaris. Com ha estat 

comentat, les signatures electròniques estan reconegudes per la Llei Europea com a 

evidències ens els processos legals [8] i proporcionen autenticació, integritat i no 

repudi a les comunicacions entre usuaris. El protocol de seguretat del sistema 

d’enviament de consultes anònimes proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca 

[2] fa ús de les denominades signatures electròniques avançades per a aconseguir 

aquest propòsit, però per a la seva generació i posterior validació és necessari 

disposar d’una infraestructura de la clau pública [38], habitualment anomenada PKI 

(Public Key Infrastructure) [39]. En el següent apartat seran comentats tots els 

aspectes d’aquesta infraestructura de clau pública que ha calgut tenir en compte per a 

la correcta implementació del protocol de seguretat. 

3.8.1 PKI 

L’any 1976, l’article “New directions in cryptography” de W. Diffie i M.E. Hellman [40] 

va aparèixer per primer cop el concepte de criptosistema de clau pública. Aquest 

sistema criptogràfic permetia un intercanvi segur de missatges entre un emissor i un 

receptor sense la necessitat de que aquests s’haguessin de trobar per a acordar una 

clau secreta comuna. Aquesta idea va ser del tot revolucionaria per la època i avui en 

dia encara es continua fent servir en les comunicacions segures entre usuaris d’una 

xarxa. En aquest tipus de criptosistema, cada usuari té associada una parella de claus 

<P,S> on P és la clau pública que es publica amb el nom de l’usuari en un directori 

públic al que qualsevol pot accedir, mentre que S és una clau privada que només 

coneix l’usuari propietari d’aquesta. Aquests parells de claus es generen mitjançant 

una sèrie d’algorismes de generació de claus i per garantir la relació entre la identitat 

de l’usuari i la seva clau pública es fa necessària la existència del que s’anomena 

infraestructura de clau pública o PKI [39] que certifiqui la identitat del posseïdor de les 

claus mitjançant la emissió de certificats digitals [41]. 

Una infraestructura de clau pública o PKI és el conjunt d’elements hardware, software, 

persones, polítiques i procediments necessaris per a crear i gestionar certificats 

digitals basats en criptografia de clau pública. L’objectiu d’una infraestructura de clau 

pública és la gestió eficient i de confiança de les claus criptogràfiques i els certificats 

perquè es puguin utilitzar per a funcions d’autenticació, integritat, no repudi i 

confidencialitat, creant un marc segur d’intercanvi de dades a través d’Internet. 
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El certificat digital és l’element central de la infraestructura de clau pública i entorn seu 

es crea tota aquesta infraestructura de suport que engloba serveis com el registre 

d’usuaris, la emissió de certificats, la seva distribució des de directoris públics, la seva 

renovació i revocació, la recuperació de claus, etc. Un certificat digital és una 

estructura de dades que conté informació del propietari d’unes claus criptogràfiques, la 

clau pública en si i una signatura digital dels dos camps anteriors que els hi dóna 

validesa. El responsable d’emetre i revocar certificats és una Autoritat de Certificació, 

també anomenada CA (Certificate Authority) [41]. 

Una Autoritat de Certificació és una entitat de confiança que legitima la relació d’una 

clau pública amb la identitat d’un usuari. Una infraestructura de clau pública pot tenir 

una o més autoritats de certificació. La creació d’una Autoritat de Certificació comença 

amb la generació del parell de claus (pública i privada) que s’utilitzaran per a signar i 

validar els certificats digitals que emeti aquesta Autoritat de Certificació. Les claus han 

de ser prou fortes perquè la probabilitat que un atacant les trenqui sigui 

extremadament difícil durant el temps de vida dels certificats que s’hi signaran. Això 

dependrà de la combinació de la longitud de la clau i la qualitat de l’algorisme de 

generació de claus. L’Autoritat de Certificació també ha de protegir la seva clau 

privada d’un ús no autoritzat. La seguretat d’una infraestructura de clau pública depèn 

de les bones pràctiques que s’utilitzin per a crear i gestionar tota la infraestructura de 

confiança. 

Encara que els elements essencials d’una infraestructura de clau pública són l’Autoritat 

de Certificació, els subscriptors i els magatzems de claus, existeixen altres elements 

como l’Autoritat de Registre (RA), l’Autoritat de Validació (VA) o l’Autoritat de segellat 

de temps (TSA) que proporcionen funcions addicionals però que no es faran servir en 

el desenvolupament d’aquest projecte. 

3.8.2 Signatures electròniques 

El protocol de seguretat del sistema d’enviament de consultes anònimes proposat per 

Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca fa ús de les denominades signatures 

electròniques avançades com a prova de la transacció de consultes entre usuaris de la 

xarxa. Per a aconseguir això, cada usuari del sistema haurà de disposar d’un parell de 

claus (una clau pública i una clau privada) emeses per una Autoritat de Certificació de 

confiança. Per a signar la petició de consulta que un usuari enviarà a un altre, l’usuari 

haurà de fer servir la seva clau privada. A l’altre extrem, l’usuari que rebi aquesta 

petició de consulta signada, haurà de poder verificar-la fent servir la clau pública del 
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usuari que ha enviat la petició signada. Si la verificació és satisfactòria, l’usuari 

quedarà convençut de que la petició que li ha arribat no ha estat alterada per ningú 

perquè aquesta està signada per l’usuari que l’envia. A més, amb aquest procediment, 

un usuari no pot repudiar més tard el fet d’haver signat la petició perquè ningú a 

excepció d’ell mateix posseeix la clau privada necessària per a poder generar la 

signatura. 

Existeixen diferents tipus de format de signatura electrònica. El que s’ha triat per al 

desenvolupament del protocol de seguretat del sistema d’enviament de consultes 

anònimes ha estat la evolució del format PKCS#7 [42] realitzada por l’organisme IETF 

(The Internet Engineering Task Force) [43] anomenat CMS (Cryptographic Message 

Syntax) [44].  

CMS és un estàndard que defineix un format y una sintaxi d’encapsulació de dades 

per a signar i xifrar documents electrònics. Una signatura CMS està codificada en 

format ASN.1 [46] i por representar-se de dues formes distintes: “Attached” o 

“Detached”. A les signatures CMS “attached”, el propi document de signatura 

electrònica conté les dades que han estat signades. En el cas de les signatures CMS 

“detached”, la signatura i les dades signades es troben en documents independents. 

Per a la implementació del protocol de seguretat del sistema d’enviament de consultes 

anònimes ha estat triat el tipus de signatura CMS “attached” ja que aquestes s’adapten 

molt millor als requeriments del mecanisme de responsabilitat especificat a l’apartat 

2.2.2.1 d’aquesta memòria.  

3.8.3 Implementació del mecanisme de responsabilitat 

A continuació seran detallats els aspectes relacionats amb la implementació de tot el 

mecanisme de seguretat del protocol, així com els processos que s’han hagut de 

seguir per a la creació de la infraestructura de clau pública necessària. 

3.8.3.1 Creació de la PKI 

Per a la creació de tots els elements de la PKI necessaris per a la generació i validació 

de les signatures electròniques transferides en les comunicacions entre els usuaris de 

la xarxa social, és a dir, els certificats, les claus privades i els magatzems de claus, 

tant de la Autoritat de Certificació com dels usuaris, s’ha fet servir la eina “open-

source” OpenSSL [28]. Amb la correcta configuració d’un fitxer de configuració i la 

posterior execució d’una sèrie de comandes, l’eina OpenSSL ofereix la possibilitat de 

generar el certificat i la clau privada de una Autoritat de Certificació amb la qual 
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posteriorment podran ser generats tots els certificats dels usuaris de la aplicació que 

siguin necessaris. El fitxer de configuració que cal adaptar per a la correcta generació 

dels certificats és el fitxer openssl.cnf i a l’Annex A d’aquesta memòria es poden 

veure les propietats establertes per al desenvolupament d’aquest projecte. 

Una vegada configurat correctament el fitxer openssl.cnf ja es podran generar els 

certificats i claus privades necessaris amb la execució de les comandes següents. 

• Creació del certificat i clau privada de la Autoritat de Certificació: Amb les 

següents dues comandes s’aconsegueix crear el certificat de clau pública i la 

clau privada de la Autoritat de Certificació que posteriorment serà la 

encarregada de signar els certificats dels usuaris. Amb la primera comanda es 

creen el certificat i la clau privada de la Autoritat de Certificació, i a amb la 

segona es canvia el format del certificat de format alfanumèric PEM [46] a 

format binari DER [41]. Durant la execució de les comandes, OpenSSL anirà 

demanant la introducció d’una sèrie de dades referents a la pròpia Autoritat de 

Certificació i una contrasenya per a la generació de la clau privada. 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -

keyout private/cakey.pem -out certs/cacert.pem -days 365 -config 

./openssl.cnf 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl x509 -in certs/cacert.pem -outform 

DER -out certs/cacert.crt 

 

 

• Creació del certificat i clau privada d’un usuari: Amb les següents tres 

comandes es generen el certificat i la clau privada d’un usuari signats per la 

Autoritat de Certificació. De la mateixa forma que passa en la generació del 

certificat de la Autoritat de Certificació, amb la darrera comanda es canvia el 

format del certificat de format alfanumèric PEM a format binari DER. Durant la 

execució de les diferents comandes, en aquesta ocasió OpenSSL també anirà 

demanant la introducció d’una sèrie d’informació referent al propi usuari i una 

contrasenya per a la generació de la clau privada. 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl req -new -nodes -out reqs/user1-

req.pem -keyout private/user1-key.pem -days 365 -config ./openssl.cnf 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl ca -out certs/user1-cert.pem -days 

365 -config ./openssl.cnf -infiles reqs/user1-req.pem 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl x509 -in certs/user1-cert.pem -

outform DER -out certs/user1-cert.crt 
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• Creació d’un magatzem de certificats i claus per l’usuari: Amb aquesta darrera 

comanda es genera un fitxer “keystore” on quedaran emmagatzemats el 

certificat i la clau privada de l’usuari i el certificat de clau pública de la Autoritat 

de Certificació que els ha emès. Aquest “keystore” serà creat en un format 

estàndard anomenat PKCS#12 [47] i l’accés al seu contingut estarà protegit per 

una contrasenya que serà demanada durant la seva generació. 

 

C:\OpenSSL\bin\sslcerts> openssl pkcs12 -export -in certs/user1-

cert.pem -inkey private/user1-key.pem -certfile certs/cacert.pem -name 

"user1" -out keystores/user1-keystore.p12 

 

 

Tots els usuaris del Servei de Consultes Anònimes hauran de tenir un “keystore” de 

tipus PKCS#12 per a poder signar les seves peticions de consulta segons especifica el 

protocol de seguretat de l’esquema. A més, com serà comentat més endavant, els 

usuaris del sistema hauran de preparar un fitxer de propietats on s’especifiqui la 

ubicació del “keystore” PKCS#12, el seu “alias” o identificador d’accés als elements del 

“keystore” que s’ha introduït durant la generació d’aquest, i la contrasenya d’accés a la 

clau privada per a poder generar les signatures. El format del fitxer haurà de ser com 

l’adjunt a continuació: 

 

keystore=C:/UOC/user1-keystore.p12 

alias=user1 

password=22222222 

 

 

Aquest fitxer serà demanat en el moment en que l’usuari arrenqui el Servei de 

Consultes Anònimes, i les seves propietats seran guardades a memòria amb les dades 

del perfil d’usuari, amb la qual cosa s’evitarà que cada cop que un usuari hagi de 

enviar una petició consulta cap al servei, aquest hagi d’escriure la seva contrasenya 

d’accés a la clau privada per a que la seva petició de consulta pugui ser signada. 

3.8.3.2 Detalls de la implementació 

Com s’ha comentat al principi del capítol, per a evitar que els usuaris deshonestos 

s’amaguin darrera de l’anonimat per enviar al motor de cerca consultes il·legals a 

través del Servei de Consultes Anònimes, totes les peticions de consulta que s’enviïn a 

qualsevol usuari hauran d’anar signades digitalment. Llavors, quan un usuari rebi una 

petició de consulta s’haurà de comprovar si la petició va signada i si l’autor de la 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 70 

signatura és un dels seus contactes de la xarxa social. Per aquest fi, a l’apartat 2.2.2.1 

de la documentació s’ha especificat el format que ha de tenir la prova signada que 

haurà d’enviar-se juntament amb la petició de consulta en tota transacció entre 

usuaris, el que s’ha anomenat certificat de transacció. 

Per a implementar la generació d’aquest certificat de transacció i tots els processos de 

signatura i validació necessaris per a garantir la autenticitat, la integritat i el no repudi 

de les consultes enviades d’un usuari a un altre a través de la xarxa, s’han 

desenvolupat una sèrie de classes que a continuació seran detallades. 

• TransactionCertificate: Classe encarregada d'emmagatzemar les dades 

que contindrà el certificat de transacció que serà enviat entre els usuaris durant 

les peticions de consulta. Es tracta d’un objecte amb els següents atributs: 

o q: Consulta que serà enviada d'un usuari a un altre. 

o usrSrc: Identificador de l'usuari que vol enviar la consulta. 

o usrDst: Identificador de l'usuari al qual es vol enviar la consulta. 

o timestamp: Instant de temps expressat en mil·lisegons en el qual 

s'envia la consulta. 

• TransactionCertificateSerializer: Classe encarregada de serialitzar i 

deserialitzar objectes de tipus TransactionCertificate de cara a facilitar 

la signatura electrònica de les dades que serà enviada en les transaccions 

entre usuaris. La serialització consisteix en la concatenació dels atributs 

anteriorment i la posterior codificació en Base 64 [37] del resultat. 

• CertificateHelper: Classe encarregada de manipular certificats i d'obtenir 

els certificats, claus públiques, cadenes de certificació i claus privades a partir 

d'un “keystore”. Aquesta és una classe d’utilitats comuns que serà utilitzada per 

diferents funcionalitats perquè centralitza totes les funcionalitats relacionades 

amb certificats. 

• SignatureHelper: Classe encarregada de signar i validar signatures 

electròniques en format CMS [44]. Aquesta classe té únicament dos mètodes: 
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o sign: Mètode amb el qual es genera la signatura electrònica d'unes 

dades en format CMS “attached” amb un certificat i una clau privada 

concrets. 

o verify: Mètode amb el qual es valida una signatura electrònica en 

format CMS retornant com a resultat les dades que han estat signades. 

Com ha estat comentat en la secció 3.8.2 d’aquest capítol, el format de 

signatura CMS “attached” inclou les dades que han estat signades dins 

de la pròpia signatura. Amb aquest mètode, quan una signatura és 

validada es retorna com a resultat les dades contingudes dins de la 

signatura. 

• TransactionCertificateHelper: Aquesta és la classe principal de la 

implementació del mecanisme de responsabilitat del servei. A través d’ella es 

generen i es validen les proves o certificats de transacció que acompanyen 

sempre una consulta quan aquesta és enviada d'un usuari a un altre. Quan es 

construeix una instància d’aquesta classe és necessari passar-li com a 

paràmetre l’objecte User corresponent a l’usuari que està generant o validant 

el certificat de transacció i un objecte UserList que contingui la llista dels 

contactes directes d’aquest usuari. Aquesta classe té únicament dos mètodes 

públics: 

o generateTransactionCertificate: Mètode amb el qual es crea la 

prova o certificat de transacció entre dos usuaris. A partir de les dades 

de l’usuari que ha instanciat la classe i l’identificador de l’usuari al qual 

es vol enviar la petició de consulta, la pròpia consulta, el certificat i la 

clau privada amb la qual es vol signar el certificat de transacció, aquest 

mètode construeix l’objecte TransactionCertificate, el serialitza, 

el signa amb la clau de l’usuari i retorna com a resultat el certificat de 

transacció codificat en Base 64 que haurà de ser enviat juntament amb 

la petició de consulta. 

o verifyTransactionCertificate: Mètode amb el qual es valida 

que el certificat de transacció enviat per un usuari es correcte. A partir 

de les dades de l’usuari que ha instanciat la classe, la consulta rebuda i 

l’identificador de l’usuari que ha enviat la consulta, aquest mètode valida 

que el certificat de transacció és correcte i retorna el resultat de la 

validació. Si la signatura, l’usuari o qualsevol de les dades contingudes 
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dins de la signatura no són correctes o coherents, el resultat de la 

validació serà negatiu. 

Les classes que realitzen operacions criptogràfiques o de codificació de dades com és 

el cas de les classes TransactionCertificateSerializer, SignatureHelper 

i CertificateHelper internament fan servir les funcionalitats oferides per la  

llibreria criptogràfica Bouncy Castle [16]. A més, quan es produeixi qualsevol error 

intern, les classes SignatureHelper i CertificateHelper gestionen dins de la 

aplicació els seus propis missatges de “log” i llencen les seves pròpies excepcions que 

són capturades dins dels mètodes de la classe TransactionCertificateHelper. 

3.8.3.3 Diagrama de classes 

Les classes que intervenen en la implementació del mecanisme de responsabilitat del 

protocol de seguretat del sistema i les dependències existents entre elles es poden 

veure en el següent diagrama de classes. 

 

Il·lustració 14: Classes relacionades amb el mecanisme de responsabilitat 
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3.9 Comunicació entre usuaris 

Ha quedat clar al llarg de tots els capítols anteriors que la base de l’esquema de 

protecció de la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet especificat per 

Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca [2] és l’ús de les relacions existents entre 

aquests usuaris dins de les xarxes socials. En el capítol 3.5 s’han explicat amb detall 

tots els aspectes de la xarxa social simulada que ha estat implementada per al 

desenvolupament del protocol de protecció de la privacitat dels usuaris, i al capítol 3.6 

s’ha comentat quina és la informació que el protocol necessita dels usuaris del sistema 

i que, per tant, cadascun d’ells haurà de descarregar-se de la xarxa social per tal de 

poder posar en marxa tot el procés de distribució de consultes entre els seus 

contactes. La tecnologia de comunicació que ha estat triada per a la implementació del  

Servei de Consultes Anònimes ha estat RMI (Remote Method Invocation) [48] de Java 

i en els següents apartats seran comentats tots els aspectes tinguts en compte per al 

seu desenvolupament. 

3.9.1 RMI 

Les llibreries estàndard del llenguatge de desenvolupament Java inclouen la 

tecnologia de comunicació RMI (Remote Method Invocation) [48]. Bàsicament, un 

servei RMI consta d’una part servidor i una part client. La part de servidor és la 

responsable d’executar les instancies de les classes que implementen les 

funcionalitats oferides per el servei. A la part client és on es llençaran les peticions 

d’execució dels serveis. Per que qualsevol aplicació client que ho necessiti pugui fer 

servir el servei, aquest ha de tenir una interfície remota que especifiqui quins són els 

mètodes que ofereix perquè puguin ser cridats remotament per qualsevol client. La 

implementació d’aquesta interfície estarà sempre a la part del servidor i aquesta serà 

totalment transparent per el client que crida els seus mètodes remots, el qual només 

coneixerà quins són els mètodes disponibles als quals pot cridar.  

Per què els serveis RMI puguin ser accessibles remotament, és necessari crear els 

anomenats punts de connexió. Els punts de connexió d’una aplicació RMI és la forma 

com les aplicacions client aconsegueixen localitzar remotament els serveis. Aquests 

són creats registrant o fent accessible el servei mitjançant la adreça IP i el port a través 

dels quals el servidor ofereix el servei, a més del nom del propi servei. Amb aquestes 

dades i la seva interfície remota, un servei RMI remot serà localitzable a través de la 

xarxa, i qualsevol client que ho desitgi podrà realitzar crides dels seus mètodes. 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 74 

3.9.2 Implementació de la comunicació entre usuaris 

El Servei de Consultes Anònimes implementat en aquest projecte fa tant les funcions 

de servidor remot com les funcions de client del servei. Quan un usuari arrenqui el 

Servei de Consultes Anònimes, aquest publicarà un servei remot al qual la resta dels 

seus contactes es podran connectar per a redirigir-li peticions de consultes cap al 

motor de cerca.  Aquest servei serà publicat amb la adreça IP i el port de connexió 

amb els que l’usuari està registrat a la xarxa social. A més, aquest mateix servei 

arrencat per l’usuari, també farà de client dels serveis remots de la resta d’usuaris de 

la xarxa social que són contactes directes seus. D’aquesta manera, la distribució entre 

els usuaris  de les peticions de consulta contra el motor de cerca es farà mitjançant la 

comunicació remota entre els serveis remots publicats per els usuaris en el moment de 

l’arrencada en les seves màquines de la aplicació de Servei de Consultes Anònimes.  

Per aquesta raó és important que tots els usuaris disposin de la adreça IP i del port de 

connexió dels seus contactes directes, ja que aquesta és la única manera en que els 

usuaris poden enviar-se entre sí les peticions de consulta. Aquestes dades seran 

descarregades de la xarxa social com s’ha explicat al capítol 3.6 del present 

document. 

A continuació es detallaran tots els aspectes referents a la implementació de la part 

servidora i la part client del servei remot RMI que farà possible la correcta distribució 

de les peticions de consulta a través de la xarxa d’usuaris. 

3.9.2.1 Servei remot 

La part del servei remot és una de les més importants de la implementació del 

projecte. És en el servei remot on s’executen totes les funcionalitats comentades en 

els capítols anteriors per a poder portar a terme l’enviament de les consultes al motor 

de cerca d’acord amb el protocol de protecció de la privacitat dels usuaris especificat 

per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva publicació “Using social networks 

to disort users’ profiles generated by web search engines” [2]. 

Quan un usuari activa el Servei de Consultes Anònimes aquest es descarrega les 

dades del seu perfil d’usuari i les dels seus contactes directes de la xarxa social, 

accedeix al “keystore” i a les seves propietats d’accés per a que les peticions de 

consultes puguin ser enviades juntament amb un certificat de transacció signat (veure 

secció 3.6.3.1) i fa públic el servei perquè aquest pugui ser accedit remotament a 
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través de la adreça IP de la màquina de l’usuari i del port de connexió a través del qual 

l’usuari vol rebre les peticions de consultes. 

Per que un usuari disposi d’aquest servei a la seva màquina, haurà d’executar una 

comanda amb una sèrie de paràmetres. La comanda que caldrà executar serà 

StartAnonymousQueriesService amb els següents paràmetres: 

 

C:\>StartAnonymousQueriesService /n DEMO /s C:\security.properties /p 5551  

/d C:\jdbc.oracle.properties 

 

 

On els paràmetres són els següents: 

• /n <etiqueta de la xarxa social>:  Aquest paràmetre correspon a la 

etiqueta que identifica la xarxa social a la que es vol connectar l’usuari per a 

realitzar les consultes anònimes. En la implementació d’aquest projecte només 

s’accepta la xarxa social simulada que ha estat implementada per aquest 

propòsit i que s’identifica amb la etiqueta DEMO.  

• /s <fitxer de propietats de seguretat>:  Paràmetre corresponent a 

la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats on s’especifica la ubicació 

del “keystore” PKCS#12, el seu “alias” o identificador d’accés als elements del 

“keystore” que s’ha introduït durant la generació d’aquest, i la contrasenya 

d’accés a la clau privada necessària per a poder generar les signatures dels 

certificats de transacció comentats abans. Aquest fitxer haurà de tenir el format 

següent: 

 

keystore=C:/UOC/user1-keystore.p12 

alias=user1 

password=22222222 

 

 

• /p <port de connexió>:  Aquest paràmetre correspon al port de connexió 

a través del qual l’usuari vol rebre les peticions de consultes .  

• /d <fitxer de propietats de la base de dades>:  Aquest 

paràmetre correspon a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades de la xarxa social simulada. Haurà de tenir el 

format següent: 
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jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE 

jdbc.username=socialnetwork 

jdbc.password=socialnetwork 

 

 

Es sabrà que la comanda StartAnonymousQueriesService s’ha executat 

correctament i que el servei està en marxa gràcies als missatges que apareixeran en 

el “log” de la aplicació. 

 

2011-11-27 20:13:39,545 INFO  [main] (AnonymousQueriesServiceStart.java:44) 

Anonymous Queries System starting...  

2011-11-27 20:13:41,161 INFO  [main] (AnonymousQueriesServiceStart.java:55) 

User 192.168.1.33:5551 found in the Social Network.  

2011-11-27 20:13:41,169 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:57) 

Anonymous Queries remote service configuration starting...  

2011-11-27 20:13:41,170 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:66) 

Starting remote service in URL: 192.168.1.33:5551   

2011-11-27 20:13:41,594 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:73) 

Anonymous Queries remote service ready. 

 

 

Una vegada posat en marxa de la manera comentada anteriorment, el servei remot 

queda en execució a la espera de rebre peticions d’enviament de consultes per part 

d’altres usuaris de la xarxa. Quan aquestes li arriben, internament el servei segueix els 

següents passos: 

• Analitzar la petició comprovant si va acompanyada del certificat de transacció 

signat i validar que la signatura i el seu contingut són correctes (veure secció 

3.8.3.2). 

• Processar la petició decidint mitjançant l’algorisme d’avaluació del nivell 

d’egoisme de l’usuari que la ha enviat si la accepta o la rebutja (veure secció 

3.7.7.1). 

• En cas d’acceptar-la, decidir mitjançant l’algorisme d’estimació del nivell 

d’exposició del perfil dels usuaris si la reenvia a un dels seus contactes o si la 

envia directament al motor de cerca (veure secció 3.7.7.1).  

• En cas de decidir que li ha de ser reenviada a un dels seus contactes, l’usuari 

genera abans un certificat de transacció signat que acompanyarà la petició de 

consulta (veure secció 3.8.3.2). 
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• Tant si envia consulta directament cap el motor de cerca com si la reenvia a un 

dels seus contactes, recollir el resultat i tornar-li a l’usuari del qual procedeix la 

petició. 

El seguiment de tot aquest transcurs d’operacions internes del servidor es podrà portar 

a terme a través dels missatges de “logs” de la aplicació on quedaran traçades les 

peticions que han arribat, tant l’identificador de l’usuari que la envia com la consulta en 

qüestió o el seu certificat de transacció, el resultat de la validació de les signatures, el 

resultat de la avaluació del nivell d’egoisme de l’usuari, el resultat de la estimació del 

nivell d’exposició, els certificats de transacció generats per el reenviament, les seves 

signatures, etc.  

3.9.2.2 Client del servei 

Realment el client del servei pot ser qualsevol aplicació a la qual es vulgui integrar el 

Servei de Consultes Anònimes. Aquest podria ser una aplicació Java d’escriptori, un 

“proxy” local que interceptés les connexions que l’usuari realitza a Internet a través del 

navegador i que redirigís la petició al Servei de Consultes Anònimes en funció de si 

aquestes van al motor de cerca, un servidor web local amb una pàgina principal que 

realitzés les funcions d’interfície perquè l’usuari faci les cerques sense haver de 

connectar-s’hi a la pàgina del motor de cerca, etc. 

En aquest cas, per al desenvolupament del projecte, s’ha implementat una petita 

aplicació executable per línia de comandes que únicament s’encarrega de recollir una 

sèrie de paràmetres de configuració de l’usuari, enviar la petició de consulta al Servei 

de Consultes Anònimes perquè s’iniciï tot el protocol d’enviament de consultes 

anònimes entre els usuaris de la xarxa social comentat anteriorment i mostrar el 

resultat de la cerca en un navegador que serà executat des de la mateixa aplicació. És 

tracta d’una solució molt senzilla però suficient per a l’objectiu principal d’aquest 

projecte que no és altre que la implementació del protocol de protecció de la privadesa 

dels usuaris en els motors de cerca especificat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-

Roca en la seva publicació “Using social networks to disort users’ profiles generated by 

web search engines” [2]. El procés d’adaptació d’aquesta solució a qualsevol altra de 

les opcions comentades anteriorment, hauria de ser directe seguint el codi de 

l’exemple proporcionat en aquesta solució. 
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La aplicació d’enviament de consultes cap el Servei de Consultes Anònimes 

implementada s’executa a través de la comanda StartAnonymousQueriesClient 

amb els següents paràmetres: 

 

C:\>StartAnonymousQueriesClient /d C:\jdbc.oracle.properties  

/s C:\security.properties /p 5553 /q "Universitat Oberta de Catalunya" 

 

 

On els paràmetres són els següents: 

• /d <fitxer de propietats de la base de dades>: Aquest 

paràmetre correspon a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades de la xarxa social simulada. Aquest fitxer és el 

mateix que el comentat en anteriors seccions i haurà de tenir el format següent: 

 

jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE 

jdbc.username=socialnetwork 

jdbc.password=socialnetwork 

 

 

• /s <fitxer de propietats de seguretat>: Aquest paràmetre 

correspon a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats on 

s’especifica la ubicació del “keystore” PKCS#12, el seu “alias” o identificador 

d’accés als elements del “keystore” que s’ha introduït durant la generació 

d’aquest, i la contrasenya d’accés a la clau privada necessària per a que la 

aplicació pugui generar les signatures dels certificats de transacció comentats 

abans. Aquest fitxer és el mateix que el comentat en anteriors seccions i haurà 

de tenir el format següent: 

 

keystore=C:/UOC/user1-keystore.p12 

alias=user1 

password=22222222 

 

 

• /p <port de connexió>: Port de connexió a través del qual l’usuari vol 

enviar la petició de consulta al Servei de Consultes Anònimes instal·lat i 

arrencat a la seva pròpia màquina. 

• /q <consulta que es vol enviar cap al servei>: Aquest 

paràmetre correspon a la consulta que es vol enviar cap el Servei de Consultes 
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Anònimes. Es podrà escriure en paraules separades i entre cometes o sense 

cometes però amb paraules concatenades amb el símbol “+”. 

3.9.2.3 Detalls de la implementació 

Com s’ha comentat anteriorment, per a posar en marxa el Servei de Consultes 

Anònimes en la màquina d’un usuari cal que aquest executi la comanda 

StartAnonymousQueriesService. Internament, aquesta comanda prepara tot el 

sistema que farà possible la descàrrega de les dades de l’usuari de la xarxa social, la 

preparació de l’entorn d’execució i la publicació del servei remot en la màquina de 

l’usuari perquè aquest sigui accessible remotament des dels Servei de Consultes 

Anònimes de la resta d’usuaris de la xarxa social. Aquesta inicialització comença amb 

la execució de la classe AnonymousQueriesServiceStart. 

• AnonymousQueriesServiceStart: Aquesta és la classe que s’executarà 

amb la comanda AnonymousQueriesServiceStart. És la encarregada 

d’obtenir, a partir dels paràmetres passats per l’usuari per línia de comandes i 

de la forma comentada a la secció 3.6.3.1 mitjançant la classe 

ProfileProvider, l’objecte de la classe Profile amb les dades de l’usuari, 

un objecte de tipus ProfileXMLHelper necessari per a poder disposar de les 

funcionalitats  de descàrrega i actualització del fitxer XML corresponent al perfil 

de l'usuari, i una instància de la classe GoogleSearchGenerator 

encarregada d’enviar al motor de cerca Google [49] les consultes sol·licitades 

per els usuaris. Una vegada disposa de aquests tres objectes, s’encarrega 

d’arrencar el Servei de Consultes Anònimes a través de la classe 

AnonymousQueriesService. 

• AnonymousQueriesService: Amb aquesta classe es publica el servei remot 

al qual tots els Serveis de Consultes Anònimes dels contactes directes de 

l’usuari i la pròpia aplicació client d’enviament de consultes es podran 

connectar remotament. Per a inicialitzar aquest servei es requereixen els tres 

objectes obtinguts a la classe AnonymousQueriesServiceStart. El servei 

remot serà publicat a la adreça IP i al port especificats al seu perfil d’usuari. La 

interfície remota del servei és AnonymousQueriesRemote, i la classe que la 

implementa és  AnonymousQueriesRemoteImpl. 

• AnonymousQueriesRemote: Aquesta és la interfície remota del servei RMI. 

Hereta de la interfície Remote i ofereix els mètodes que seran públics i que els 
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clients del servei remot hauran de conèixer per a poder-los cridar. En el cas del 

servei AnonymousQueriesRemote aquest mètode serà únicament el següent: 

o getAnswer: Mètode amb el qual s'envia una petició de consulta i 

retorna com a resposta el resultat de l’enviament de la consulta al motor 

de cerca. Els paràmetres que necessita aquest mètode són la consulta 

que es vol fer en el cercador, el certificat de transacció i l’identificador 

de l’usuari que realitza la petició. 

• AnonymousQueriesRemoteImpl: Aquesta classe implementa la interfície 

AnonymousQueriesRemote comentada anteriorment i és la encarregada de 

la execució de tot el protocol explicat a la secció 3.9.2.1. Internament utilitza 

instàncies de diferents classes els detalls de la implementació i funcionament 

de les quals ja ha estat explicat en altres seccions d’aquest capítol. És el cas, 

per exemple, de la classe TransactionCertificateHelper (detallada a la 

secció 3.8.3.2) o QuerySubmittingHelper (detallada a la secció 3.7.1.1). 

Els serveis remots RMI publicats a les màquines dels usuaris de la xarxa a la 

seva vegada també són clients dels serveis remots de la resta dels usuaris. Per 

aquest fi ha estat implementada una classe que serà la encarregada d’establir 

la connexió amb els servidors remots i d’enviar les consultes. Es tracta de la 

classe AnonymousQueriesClient. 

• AnonymousQueriesClient: Classe és la encarregada de generar el certificat 

de transacció que ha d’acompanyar a tota petició de consulta d’un usuari, de 

connectar-s’hi remotament al Servei de Consultes Anònimes d’un contacte 

concret, d’enviar-li la petició de consulta i el certificat de transacció i d’esperar 

el resultat. Aquesta classe tant haurà de ser instanciada en la implementació 

del propi servei remot com en qualsevol que sigui la aplicació client que enviï 

les peticions de consulta al Servei de Consultes Anònimes. 

En algun moment de la execució, el Servei de Consultes Anònimes d’algun dels 

usuaris de la xarxa haurà d’enviar la consulta cap el motor de cerca. Aquest 

enviament, com s’ha mencionat anteriorment, es farà a través de la classe 

GoogleSearchGenerator que serà comentada a continuació. 

• GoogleSearchGenerator: Aquesta classe és una implementació de la 

interfície SearchGenerator. És la encarregada de crear la connexió amb el 

motor de cerca Google fent ús dels paràmetres i la URL que Google necessita 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 81 

per a tornar respostes a les cerques realitzades, no a través de navegadors 

d’Internet sinó d’aplicacions. En aquest cas s’ha decidit fer servir Google com a 

motor de cerca per ser el més utilitzat a tot en tot Internet , però el fet de ser 

una implementació de la interfície SearchGenerator deixa les portes obertes 

a futures implementacions del servei que faci ús de altres tipus de cercadors. 

El servei captura totes les excepcions que es puguin produir, tant en l’enviament de 

consultes cap al cercador (a través de la excepció SearchGeneratorException) 

com en la actualització del fitxer XML del perfil d’usuari (a través de la excepció 

ProfileException), i les retorna a la aplicació que ha realitzat la consulta com a 

excepcions remotes del tipus RemoteException. Per veure tots els detalls dels 

possibles problemes que s’hagin pogut produir durant la execució, la aplicació manté 

un sistema de “logs” que s’aniran actualitzant amb tota la informació. 

Segons el mecanisme de responsabilitat especificat a l’apartat 2.2.2.1, existeixen uns 

requeriments legals [10] que obliguen els Proveïdors de Serveis de Telecomunicacions 

a emmagatzemar les dades de comunicació entre els seus usuaris durant un cert 

temps. El Servei de Consultes Anònimes doncs, haurà de guardar en el seu sistema 

totes les consultes antigues, els certificats de transacció entre usuaris i els certificats 

digitals dels contactes directes d’un usuari. Amb la implementació desenvolupada en 

aquest projecte, tota aquesta informació quedarà emmagatzemada en el directori 

/logs de la aplicació ja que, els certificats dels contactes d’un usuari quedaran 

emmagatzemats al fitxer XML del perfil que cada usuari es descarrega de la xarxa 

social al inicialitzar el servei i emmagatzemar-lo a la ruta /logs/profile.xml, i les 

consultes i certificats de transacció queden emmagatzemats als propis “logs” de la 

aplicació. D’aquesta forma, amb aquest sistema queda cobert aquest requeriment 

d’emmagatzemament d’informació del servei. 

3.9.2.4 Diagrama de classes 

Les classes involucrades en la implementació del sistema de comunicació entre 

usuaris i les dependències existents entre elles es poden veure en el següent 

diagrama de classes. Totes les classes i les seves corresponents dependències que 

han estat comentades en altes apartats, que intervenen en aquesta implementació 

però que el seu comportament intern és totalment transparent per al sistema de 

comunicació entre usuaris, no han estat representades en aquest diagrama per falta 

d’espai. Aquestes classes són: ProfileProvider i ProfileXMLHelper (que han 

estat detallades a la secció 3.6.3.2), QuerySubmittingHelper (que ha estat 
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detallada a la secció 3.7.1.2) i TransactionCertificateHelper (que ha estat 

detallada a la secció 3.8.3.3).  

 

Il·lustració 15: Classes relacionades amb la comunicació entre usuaris 
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4 Jocs de proves 

En aquest capítol seran presentades les instruccions necessàries per a configurar el 

sistema i poder executar el Servei de Consultes Anònimes implementat en aquest 

projecte. En els següents apartats s’explicaran tots els passos que cal seguir en ordre 

cronològic, així com i els fitxers de configuració dels quals s’ha de disposar, el seu 

contingut i, en cas que sigui necessari, les comandes que s’hauran d’executar, el valor 

dels seus paràmetres d’entrada i els fitxers resultats de la seva execució. 

4.1 Compilació del projecte 

El primer pas que s’haurà de seguir per a poder executar el Servei de Consultes 

Anònimes serà compilar el codi font i crear el paquet que contingui totes les eines 

necessàries per a la execució del servei, és a dir, els “scripts” amb les comandes que 

s’hauran d’executar i les llibreries necessàries per a la execució d’aquestes comandes 

i del servei en general. Durant tot el procés de desenvolupament del projecte s’ha fet 

servir Eclipse IDE [26] com a entorn de desenvolupament i compilació, però si les 

tasques de compilació i empaquetat de la distribució de la solució es volen realitzar per 

línia de comandes caldrà disposar d’una instal·lació de Apache Ant [50] a la màquina 

os es vulguin portar a terme. A continuació serà detallat el procés d’instal·lació de 

Apache Ant en cas que aquest no estigui instal·lat a la màquina on es farà la 

compilació, i posteriorment el procés de compilació del codi que s’haurà de seguir i el 

resultat obtingut. 

4.1.1 Instal·lació d’Apache Ant 

Apache Ant [50] és una eina de Java que permet automatitzar la compilació i 

empaquetat del codi font d’un projecte o aplicació. Ant s’ha convertit en un estàndard 

degut a que la seva sintaxi és rica i fàcil d’entendre ja que els seus fitxers de 

comandes són en format XML. En aquest apartat no serà explicat el funcionament 

d’Ant de forma detallada, únicament s’explicarà com instal·lar-lo per a poder compilar i 

preparar el codi del projecte. 

El primer que s’haurà de fer serà obtenir la darrera versió d’Ant de la pàgina d’Apache 

Ant. Fins el moment de la redacció d’aquesta memòria la darrera versió és la 1.8.2 

[51]. Per a instal·lar-la només cal descomprimir el fitxer ZIP en el directori que es 
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desitgi, a continuació crear la variable d’entorn ANT_HOME amb el directori on s’ha 

instal·lat Ant i posteriorment afegir el subdirectori bin d’aquest director dins de la 

variable Path. 

Una vegada instal·lat Ant en el sistema, només caldrà compilar el codi de la forma que 

es detalla en la següent secció. 

4.1.2 Compilació i empaquetat del codi 

Abans compilar el codi desenvolupat en el projecte caldrà assegurar-se de que totes 

les llibreries addicionals que, com s’ha comentat a la secció 3.4.2, són necessàries es 

troben en un directori lib ubicat al mateix nivell que el directori src que conté el codi 

font del projecte. Si no és així s’haurà de crear i descarregar les fonts originals de les 

seves respectives pàgines de distribució. 

El projecte, a més de les classes Java desenvolupades, també té una sèrie de “scripts” 

de comandes que caldrà executar per a inicialitzar la xarxa social, per arrencar el 

Servei de Consultes Anònimes i per llençar consultes contra aquest enlloc de contra el 

motor de cerca. Aquestes comandes són uns fitxers .bat que es troben al directori 

resources/scripts ubicat al mateix nivell que el directori src i el directori lib. 

Si ja es tenen els directoris src, lib i resources al mateix nivell (al directori del 

projecte han estat proporcionats), el següent pas serà executar les instruccions d’Ant 

per tal de compilar i generar el paquet de distribució del projecte. Aquestes 

instruccions es troben en el fitxer build.xml que també haurà d’estar ubicat al mateix 

nivell que les carpetes mencionades anteriorment i que el qual s’adjunta a l’Annex B 

d’aquesta documentació. Així doncs, al directori on es vulgui fer la compilació hi haurà 

la següent estructura de fitxers. 

 

C:\UOC\BUILD>dir 

 

17/12/2011  17:06    <DIR>          . 

17/12/2011  17:06    <DIR>          .. 

05/12/2011  22:41             2.937 build.xml 

17/12/2011  17:05    <DIR>          lib 

17/12/2011  17:05    <DIR>          resources 

17/12/2011  17:05    <DIR>          src 

               1 archivos          2.937 bytes 

               5 dirs  133.038.862.336 bytes libres 

 

 

On els directoris i fitxers inclosos són els següents: 
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• build.xml: Fitxer d’instruccions de compilació i de creació dels fitxers de 

distribució d’Ant. 

• lib: Conjunt de llibreries addicionals necessàries per a compilar i executar les 

aplicacions del projecte. 

• resources: Directori que conté tots els fitxers addicionals del projecte com les 

comandes d’inicialització de la xarxa social, d’execució del servei i d’enviament 

de consultes; les instruccions SQL de base de dades; els fitxers de configuració 

d’OpenSSL; etc. 

• src:  Codi font del projecte. 

Serà dins d’aquesta estructura de fitxers on s’haurà de executar la comanda amb la 

qual es compilarà i generarà la distribució del codi del projecte. Aquesta comanda és 

únicament ant i la resposta obtinguda amb la seva execució és la que s’adjunta a 

continuació. 

 

C:\UOC\BUILD>ant 

Buildfile: C:\UOC\BUILD\build.xml 

 

init: 

 

compile: 

     [echo] DIST(AnonymousQueries) build.xml de AnonymousQueries: 

C:\UOC\BUILD/dist 

    [mkdir] Created dir: C:\UOC\BUILD\bin 

    [javac] Compiling 62 source files to C:\UOC\BUILD\bin 

 

distJARC: 

    [mkdir] Created dir: C:\UOC\BUILD\dist 

      [jar] Building jar: C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0.jar 

 

distZIP: 

    [mkdir] Created dir: C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0 

    [mkdir] Created dir: C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0\lib 

     [copy] Copying 7 files to C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0\lib 

     [copy] Copying 1 file to C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0\lib 

     [copy] Copying 3 files to C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0 

      [zip] Building zip: C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0.zip 

   [delete] Deleting directory C:\UOC\BUILD\dist\anonymous-queries-1.0 

 

BUILD SUCCESSFUL 

Total time: 5 seconds 

 

 

El resultat de la compilació del codi són dos nous directoris dins de la estructura de 

fitxers comentada anteriorment que contindran el següent: 

• bin: Codi font del projecte compilat. 
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• dist: En aquest directori seran generats els fitxers que s’hauran de distribuir 

entre els usuaris del Servei de Consultes Anònimes. Es tracta d’un fitxer JAR 

que conté el codi font compilat empaquetat perquè aquest pugui ser utilitzat 

com a llibreria en altres projectes, i un fitxer ZIP anomenat anonymous-

queries-1.0.zip que internament conté tots els fitxers .bat corresponents 

a totes les comandes executables del servei i un directori lib que conté totes 

les llibreries addicionals del projecte i la llibreria del propi projecte amb el codi 

font compilat. Aquest fitxer haurà de ser descomprimit allà on es vulguin 

executar les comandes que seran explicades en les següents seccions. 

4.2 Creació de la PKI 

Com ha estat comentat al apartat 3.8, una infraestructura de clau pública o PKI [39] és 

el conjunt d’elements i procediments necessaris per a crear i gestionar certificats 

digitals basats en criptografia de clau pública. Per a la creació de tots els elements de 

la PKI necessaris en aquest projecte, és a dir, els certificats, les claus privades i els 

magatzems de claus, tant de la Autoritat de Certificació [41] com dels usuaris, s’ha fet 

servir la eina “open-source” OpenSSL [28]. A continuació es detallarà tot el procés de 

creació de la PKI mitjançant una sèrie de comandes d’OpenSSL, fent referència a la 

entrada i la sortida de cadascuna d’elles i a tots els fitxers obtinguts després de cada 

execució. 

4.2.1 Configuració d’OpenSSL  

El primer que caldrà fer serà configurar l’entorn d’execució d’OpenSSL on s’executaran 

les comandes i on es generaran els certificats, les claus i els “keystores” que seran 

utilitzats per la aplicació. Per això s’accedirà al directori bin de la instal·lació 

d’OpenSSL i, en cas que no existeixi, s’haurà de crear el següent arbre de directors: 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>dir 

 

13/12/2011  21:39    <DIR>          . 

13/12/2011  21:39    <DIR>          .. 

13/11/2011  18:42    <DIR>          certs 

13/11/2011  18:42    <DIR>          keystores 

13/11/2011  18:40    <DIR>          private 

13/11/2011  18:40    <DIR>          reqs 

               0 archivos              0 bytes 

               6 dirs  131.364.028.416 bytes libres 
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Els directoris creats serà on s’emmagatzemaran els fitxers generats per OpenSSL en 

els següents passos i són els que es comenten a continuació: 

• certs: Directori on seran emmagatzemats els certificats de clau pública, tant 

el de la Autoritat de Certificació com els dels usuaris. 

• keystores: Directori on seran emmagatzemats els “keystores” dels usuaris. 

• private: Directori on seran emmagatzemades les claus privades, tant la de 

la Autoritat de Certificació com les dels usuaris. 

• reqs: Directori on seran emmagatzemats els fitxers de sol·licitud de generació 

de certificats a partir de les quals la Autoritat de Certificació els generarà. 

A continuació, dins del directori bin/sslcerts es crearan els següents fitxers: 

• serial: Fitxer sense extensió que contindrà el primer número de sèrie que es 

vol establir en els certificats que es vagin creant a partir d’aquest moment. El 

contingut inicial d’aquest fitxer s’ha establert a 100001 y a mesura que es 

vagin creant certificats, aquest valor anirà incrementant. 

• index.txt: Fitxer buit que representa la base de dades de registre dels 

certificats emesos per la Autoritat de Certificació. Aquest fitxer anirà omplint-se 

a mesura que es vagin emetent certificats d’usuari. 

• openssl.cnf: Aquest fitxer serà el que contindrà la configuració bàsica de la 

PKI, és a dir, els algorismes de encriptació, les mides de les claus, els 

algoritmes de “hash” que es faran servir, la ubicació per defecte dels certificats 

de la Autoritat de Certificació i dels fitxers anteriorment comentats, tots els 

valors per defecte sobre informació dels certificats que s’establiran en el 

moment de la creació de certificats, etc. El contingut d’aquest fitxer es pot 

trobar al Annex A encara que dins del directori resources/openssl del 

projecte s’adjunta una còpia. 

Una vegada es disposa de tots aquest fitxers de configuració d’OpenSSL ja es poden 

començar a crear els certificats i les claus de l’Autoritat de Certificació i dels usuaris de 

la aplicació. 



Sistema per protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet 

 88 

4.2.2 Creació de la Autoritat de Certificació 

Una vegada configurat l’entorn d’execució d’OpenSSL, el següent pas serà crear el 

certificat i la clau privada de la Autoritat de Certificació necessaris per a poder generar 

els certificats de la resta d’usuaris. Per a fer això caldrà executar la següent comanda. 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -keyout 

private/cakey.pem -out certs/cacert.pem -days 365 -config ./openssl.cnf 

 

 

Els paràmetres –keyout private/cakey.pem i –out cert/cacert.pem 

indiquen, respectivament, la ubicació i el nom de la clau privada i del certificat de la 

Autoritat de Certificació que seran creats. El paràmetre –days 365 indica el període 

de caducitat del certificat i la clau privada generats, i el paràmetre –config 

./openssl.cnf indica la ubicació on es troba el fitxer de configuració d’OpenSSL 

comentat amb anterioritat. El resultat de la execució serà el següent diàleg que s’haurà 

d’anar omplint amb les dades que es vagin demanant.  

 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating a 1024 bit RSA private key 

.................................++++++ 

...........++++++ 

writing new private key to 'private/cakey.pem' 

Enter PEM pass phrase: 

Verifying - Enter PEM pass phrase: 

----- 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [ES]: 

State or Province Name (full name) [Barcelona]: 

Locality Name (eg, city) []:Barcelona 

Organization Name (eg, company) [UOC]: 

Organizational Unit Name (eg, section) [PFC-Security]: 

Common Name (eg, YOUR name) []:CA-PFC-Security 

Email Address []:ca@pfc.uoc.edu 

 

 

Les dades introduïdes són, en la majoria dels cassos i com es pot veure, les que 

venen per defecte al fitxer de configuració, i per el valor del PEM pass phrase 

equivalent a la contrasenya de la clau privada s’ha utilitzat la cadena 22222222. 

El resultat de la execució, com s’ha dit, serà la clau privada i el certificat de la Autoritat 

de Certificació. El certificat ha estat creat en format PEM [46] però per que la seva 
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informació sigui més còmodament accessible i instal·lable en el “keystore” del sistema 

operatiu, es pot convertir a format DER [41] amb la comanda següent: 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl x509 -in certs/cacert.pem -outform DER -

out certs/cacert.crt 

 

 

4.2.3 Creació dels certificats d’usuari 

A partir del moment en que s’hagi creat el certificat i la clau privada de la Autoritat de 

Certificació, ja es podran crear els certificats que seran utilitzats per cada usuari. En 

primer lloc s’haurà de crear la clau privada i la petició de certificació de la clau. La 

comanda que caldrà executar per a cadascun d’ells és la següent: 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl req -new -nodes -out reqs/user1-req.pem -

keyout private/user1-key.pem -days 365 -config ./openssl.cnf 

 

 

El paràmetre –keyout private/user1-key.pem indica la ubicació i el nom de la 

clau privada de l’usuari. El paràmetre –out reqs/user1-req.pem indica la ubicació 

i el nom del fitxer corresponent a la petició de certificació que la Autoritat de 

Certificació haurà de processar per a crear el certificat de l’usuari. De igual forma que 

ha estat comentat en el cas dels certificats de la Autoritat de Certificació, el paràmetre 

–days 365 indica el període de caducitat de la clau privada i el paràmetre –config 

./openssl.cnf indica la ubicació on es troba el fitxer de configuració d’OpenSSL. El 

resultat de la execució serà el següent diàleg que s’haurà d’anar omplint amb les 

dades que es vagin demanant.  

 

Loading 'screen' into random state - done 

Generating a 1024 bit RSA private key 

......++++++ 

.....................................++++++ 

writing new private key to 'private/user1-key.pem' 

----- 

You are about to be asked to enter information that will be incorporated 

into your certificate request. 

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. 

There are quite a few fields but you can leave some blank 

For some fields there will be a default value, 

If you enter '.', the field will be left blank. 

----- 

Country Name (2 letter code) [ES]: 

State or Province Name (full name) [Barcelona]: 

Locality Name (eg, city) []:Cornella de Llobregat 

Organization Name (eg, company) [UOC]: 

Organizational Unit Name (eg, section) [PFC-Security]: 

Common Name (eg, YOUR name) []:user1 
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Email Address []:user1@pfc.uoc.edu 

 

Please enter the following 'extra' attributes 

to be sent with your certificate request 

A challenge password []:22222222 

 

 

En la majoria dels cassos, les dades introduïdes són les que venen per defecte al fitxer 

de configuració. La resta seran omplertes amb les dades desitjades per cada usuari, i 

el valor de Challenge password equivalent a la contrasenya de la clau privada 

s’ha utilitzat la cadena 22222222. 

Un cop creada la clau privada i la petició de certificació, la Autoritat de Certificació 

haurà de generar el certificat de l’usuari a partir de la petició de certificat creada 

anteriorment. La comanda utilitzada és la següent: 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl ca -out certs/user1-cert.pem -days 365 -

config ./openssl.cnf -infiles reqs/user1-req.pem 

 

 

Els paràmetres –out certs/user1-cert.pem i –infiles reqs/user1-req.pem 

indiquen la ubicació i el nom del fitxer on es guardarà el certificat creat i la ubicació i 

nom del fitxer corresponent a la petició de certificació a partir del qual la Autoritat de 

Certificació crearà el certificat. El paràmetre –days 365 indica el període de caducitat 

del certificat que serà creat i el paràmetre –config ./openssl.cnf indica la 

ubicació on es troba el fitxer de configuració d’OpenSSL. El resultat de la execució 

serà el següent diàleg que s’haurà d’anar omplint amb les dades demanades. 

 

Using configuration from ./openssl.cnf 

Loading 'screen' into random state - done 

Enter pass phrase for ./private/cakey.pem: 

Check that the request matches the signature 

Signature ok 

Certificate Details: 

        Serial Number: 1048577 (0x100001) 

        Validity 

            Not Before: Dec 13 21:43:20 2011 GMT 

            Not After : Dec 12 21:43:20 2012 GMT 

        Subject: 

            countryName               = ES 

            stateOrProvinceName       = Barcelona 

            organizationName          = UOC 

            organizationalUnitName    = PFC-Security 

            commonName                = user1 

            emailAddress              = user1@pfc.uoc.edu 

        X509v3 extensions: 

            X509v3 Basic Constraints: 

                CA:FALSE 

            Netscape Comment: 

                OpenSSL Generated Certificate 
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            X509v3 Subject Key Identifier: 

                F0:E7:F3:BC:08:F8:B6:2D:53:91:A6:EB:0C:61:ED:9A:24:CE:EB:4E 

            X509v3 Authority Key Identifier: 

                

keyid:C5:46:C2:68:4D:64:91:0A:DC:68:04:A4:36:38:D4:3F:E0:9B:4D:1F 

                DirName:/C=ES/ST=Barcelona/L=Barcelona/O=UOC/OU=PFC-

Security/CN=CA-PFC-Security/emailAddress=ca@pfc.uoc.edu 

                serial:AC:33:C2:C0:51:F5:60:12 

 

Certificate is to be certified until Dec 12 21:43:20 2012 GMT (365 days) 

Sign the certificate? [y/n]:y 

 

 

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y 

Write out database with 1 new entries 

Data Base Updated 

 

 

Per que el certificat de l’usuari sigui signat per la Autoritat de Certificació, serà 

necessari introduir la contrasenya de la seva clau, en aquest cas 22222222, i 

confirmar les qüestions de confirmació de la signatura i actualització de la base de 

dades de registre dels certificats creats, és a dir, el fitxer index.txt comentat 

anteriorment. 

De igual forma que en el cas del certificat de la Autoritat de Certificació, amb la 

comanda anterior el certificat de l’usuari es crearà en format PEM però es pot convertir 

a format DER amb la comanda següent: 

 

C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl x509 -in certs/user1-cert.pem -outform 

DER -out certs/user1-cert.crt 

 

 

Tots aquests passos s’hauran de repetir per a tots els usuaris que es vulguin crear de 

cara a executar el Servei de Consultes Anònimes. Només s’haurà de canviar el nom 

dels fitxer i les dades pròpies de cada usuari en el moment de la creació de la petició. 

4.2.4 Creació dels “keystores” d’usuari 

El Servei de Consultes Anònimes requereix que cada usuari tingui un “keystore” o 

magatzem de claus i certificats en format PKCS#12 [47] per a poder generar les 

signatures de les proves o certificats de transacció que seran enviades a través de la 

xarxa juntament amb les seves peticions de consulta. En aquest “keystore” hauran de 

ser emmagatzemats el certificat de l’usuari, la clau privada d’aquest i el certificat de la 

Autoritat de Certificació emissora del certificat. OpenSSL permet crear un “keystore” en 

format PKCS#12 a través de la següent comanda: 
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C:\OpenSSL-Win32\bin\sslcert>openssl pkcs12 -export -in certs/user1-cert.pem -

inkey private/user1-key.pem -certfile certs/cacert.pem -name "user1" -out 

keystores/user1-keystore.p12 

 

 

El paràmetre  -in certs/user1-cert.pem correspon a la ubicació i el nom del 

certificat de l’usuari. El paràmetre -inkey private/user1-key.pem indica la 

ubicació i el nom de la clau privada de l’usuari. El paràmetre -certfile 

certs/cacert.pem correspon al certificat de la Autoritat de Certificació que ha emès 

el certificat de l’usuari. El paràmetre -out keystores/user1-keystore.p12 

correspon a la ubicació i el nom del fitxer on es guardarà el “keystore” en format 

PKCS#12 resultat de la execució de la comanda. A més, un paràmetre molt important  

en aquesta comanda és -name "user1", equivalent al “alias” o identificador d’accés 

als elements emmagatzemats al “keystore” que el Servei de Consultes Anònimes farà 

servir per accedir al contingut del fitxer. El resultat de la execució serà el següent 

diàleg on s’haurà de proporcionar la contrasenya amb la qual serà protegida la clau 

privada de l’usuari dins del “keystore” que en aquest cas serà també 22222222. 

 

Loading 'screen' into random state - done 

Enter Export Password: 

Verifying - Enter Export Password: 

 

 

Tant la contrasenya del “keystore”, com l’”alias” d’accés als seus elements, hauran de 

ser guardats en un fitxer de propietats que serà utilitzat per el Servei de Consultes 

Anònimes. S’ha parlat d’aquest fitxer en diverses seccions del capítol anterior, però a 

continuació es mostra el format del seu contingut. 

 

keystore= C:/keystore/user1-keystore.p12 

alias=user1 

password=22222222 

 

 

La primera propietat indica la ubicació on es guardarà l’usuari el seu “keystore” i les 

altres dues propietats són l’”alias” i a la contrasenya establerts en el moment de la 

creació del “keystore”. Al directori resources/certs del projecte es proporciona un 

fitxer d’exemple amb el format anomenat  security.properties i els “keystores” i 

certificats necessaris per fer les proves. 
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4.3 Creació de la xarxa social 

S’ha comentat al llarg de tota la memòria que per al desenvolupament del present 

projecte s’ha implementat una xarxa social simulada amb les característiques 

suficients per a poder desenvolupar el sistema d’enviament de consultes anònimes. En 

l’apartat 3.5 s’han especificat totes les característiques d’aquesta xarxa social i tots els 

detalls de la seva implementació. Resumint, per a disposar d’aquesta xarxa social s’ha 

seguit una topologia de xarxa en malla [35], definint les relacions existents entre els 

usuaris en un document XML i, posteriorment, executant una petita aplicació per línea 

de comandes encarregada d’importar aquestes dades dins de les taules d’una base de 

dades. En el següent capítol es detallaran tots els passos que caldrà seguir per crear i 

configurar aquesta xarxa social. 

4.3.1 Creació de la base de dades 

El sistema gestor de bases de dades utilitzat per a desenvolupar la xarxa social 

simulada ha estat Oracle Database 10g Express Edition [25]. Per a crear la base de 

dades en la qual s’introduiran els usuaris i les relacions existents entre aquests, el 

primer que caldrà fer serà accedir a la consola d’administració d’Oracle Express 

Edition amb les credencials de l’usuari “Administrador”, que en el cas de la màquina on 

s’ha realitzat el desenvolupament i les proves és l’usuari SYSTEM. 

 

 

Il·lustració 16: Accés a la consola d'administració d'Oracle 
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A continuació caldrà crear la base de dades de la xarxa social. Per fer-ho s’haurà de 

crear un nou usuari dins del sistema fent ús del menú de la consola d’administració d’ 

Oracle Express Edition. En la següent imatge es pot veure la localització del menú a 

utilitzar. 

 

Il·lustració 17: Creació d'un usuari de base de dades 

En aquest moment el sistema demanarà una sèrie de dades per a la creació de 

l’usuari que s’hauran de proporcionar. Entre elles es troben els permisos que tindrà 

aquest usuari sobre la base de dades, el seu nom d’identificació, la seva contrasenya 

d’accés i tota la resta de paràmetres que es poden veure a la imatge que s’adjunta a la 

pàgina següent. 

En aquest cas, per els camps del nom d’usuari i contrasenya d’accés s’ha fet servir la 

cadena de caràcters socialnetwork. Aquestes dues dades hauran de ser 

guardades perquè més endavant seran necessàries per a proporcionar accés al Servei 

de Consultes Anònimes a la xarxa social, és a dir, a la pròpia base de dades. 
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Il·lustració 18: Configuració del nou usuari d'Oracle 

Un cop creat l’usuari de la base de dades s’ha sortir del compte d’”Administrador” i 

accedir amb les credencials d’accés del nou usuari que s’acaba de crear introduint el 

nom d’usuari socialnetwork i la contrasenya socialnetwork. 
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Il·lustració 19: Accés a la consola d'administració d'Oracle amb el nou usuari 

Per poder crear les taules de la xarxa social necessàries per al funcionament del 

Servei de Consultes Anònimes s’haurà d’accedir a la consola de comandes SQL i 

executar les sentències comentades en el apartat 3.5.2.2. En la següent imatge es pot 

veure la localització del menú a utilitzar. 

 

Il·lustració 20: Introducció de comandes a la base de dades 

A continuació s’hauran d’executar les comandes de creació de les taules de la base de 

dades. Quan s’estigui inicialitzant el sistema amb noves nades de la xarxa social, 

primer caldrà esborrar les dades antigues emmagatzemades en les taules per a poder 

inserir les noves, de manera que prèviament a les instruccions de creació de les taules 

s’hauran d’executar les comandes d’esborrament. Aquestes instruccions es copiaran a 
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l’espai dedicat a l’execució de instruccions SQL a la consola d’administració d’Oracle 

Express Edition i s’executarà cadascuna d’elles de forma individual mitjançant el botó 

dedicat a  aquesta funció com es pot veure en la següent imatge. 

 

Il·lustració 21: Execució de comandes a la base de dades 

Les instruccions a executar amb les que s’esborraran i es crearan les taules d’usuaris i 

de relacions entre ells dins la base de dades són les següents. Aquestes instruccions 

es proporcionen al fitxer  resources/db/createDB.sql del projecte. 

 

DROP TABLE CONTACTS; 

 

DROP TABLE USERS; 

 

CREATE TABLE USERS( 

 ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 IP_ADDRESS VARCHAR2(15 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 PORT VARCHAR2(5 CHAR) NOT NULL ENABLE,  

 CERTIFICATE CLOB NOT NULL ENABLE, PRIMARY KEY(ID) 

); 

 

CREATE TABLE CONTACTS( 

 USER_ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE REFERENCES USERS(ID),  

 CONTACT_ID VARCHAR2(50 CHAR) NOT NULL ENABLE REFERENCES USERS(ID),  

 PRIMARY KEY (USER_ID, CONTACT_ID) 

); 

 

 

Després de la execució de aquestes quatre instruccions SQL, la base de dades de la 

xarxa social ja estarà creada i ja es podrà procedir a la configuració del fitxer XML amb 

les dades dels usuaris i  les relacions existents entre ells. 

4.3.2 Configuració del document XML d’usuaris i les relacions 

En la xarxa social desenvolupada per a la implementació del protocol d’enviament de 

consultes anònimes d’aquest projecte, els usuaris que la formen i les relacions 

existents entre ells es configuren a través d’un fitxer XML en el que cada node 
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correspon a un usuari i on cadascun d’ells conté el seu certificat de clau pública i la 

llista de referències als seus contactes. Alguns exemples del fitxer XML de 

configuració de la xarxa social que seran utilitzats durant les proves podrien ser els 

que s’adjunten als annexos Annex C i Annex D. Com es pot veure en aquests 

exemples, cadascun dels nodes corresponents als usuaris de la xarxa social té el 

següent format: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SocialNetwork> 

 <User id="1" ipAddress="192.168.1.33" port="5551"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="2"/> 

   <Contact id="3"/> 

   <Contact id="5"/>    

  </ContactList> 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDMzMDRaFw0xMjEwMjkxMDMzMDRaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjFAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAsd5zS04GTVnSFiZ4njWLogR0l8GRnWA4B5EbbAYJWhF

YaqU9mRAgbS9cQu1PUtbYggba3H2gp5Hl98KTFAS86gd3UXaZV9pRMo41cy7sdAqPJOmMOwjZ43tDn

jSpnaNwoDoqulO7X4ZbgMlgf4fl3BiUw7WLm30JvypfvX0pefECAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BRsKXxVnglHridLTI/lBfW0aiga0TCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQBNzo+9Gqx2GPVBaoxldQWbY8qQby5VL9L8eRADvMRA/ArMbeJVNKG6I46my7zDZlU

qnha/RQEPGcug/6DE5Wz7UOqTbSUGBfH2r+Jqa3e1qABUe4XgEjdVsgPFfHa1oDL9euUdJaVCJH4Ar

NkMUSioLX1hV0BAKq82/i/xMLtWog==</Certificate> 

 </User> 

... 

 

</SocialNetwork> 

 

 

A continuació serà comentat com obtenir cadascun dels valors assignats als atributs i 

als  subnodes d’aquest document per a la correcta configuració de la xarxa social. 

• <User>: Per cada usuari que es vulgui que tingui la xarxa social serà necessari 

crear un node <User> amb els atributs següents. 

o id: A cada usuari li serà assignat un identificador únic. En el cas dels 

exemples dels annexos, aquests identificadors seran nombres enters. 

o ipAddress: Cada usuari ha de tenir associada una adreça IP per que 

aquest pugui ser localitzat per els Serveis de Consultes Anònimes dels 

seus contactes. Per al desenvolupament d’aquest projecte únicament 

s’han realitzat proves utilitzant una màquina, per això, la adreça IP 
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associada a tots els usuaris dels documents d’exemple serà la de 

aquesta màquina concreta, és a dir: 192.168.0.33. 

o port: Els usuaris rebran les peticions de consultes dels seus contactes 

a través d’un port concret. Aquest port ha de ser especificat dins de les 

dades de cada usuari a través d’aquest atribut. A l’hora de generar el 

fitxer de configuració i d’assignar un port a cada usuari s’ha de tenir en 

compte que aquest port no sigui un port utilitzat per una altra aplicació o 

que no estigui assignat a un altre usuari que tingui la mateixa adreça IP. 

En el cas dels exemples, per les característiques de la màquina 

utilitzada, els ports que s’han fet servir són del 5551 en endavant. 

• <ContactList> i <Contact>: Els contactes de cada usuari estaran 

especificats en el document XML de configuració a través dels nodes 

<Contact> de la llista <ContactList>. Cadascun d’aquests nodes 

<Contact> de la llista tindrà un atribut id que haurà de correspondre al atribut 

id d’algun dels nodes <User> del document. S’haurà de tenir en compte que 

si un dels subnodes <Contact> d’un node <User> fa referència a un node 

<User> en concret, aquest segon node <User> al qual s’ha fet referència 

també haurà de tenir un subnode <Contact> que faci referència al primer. 

D’aquesta forma queda especificat que si un usuari A té com a contacte a un 

usuari B, l’usuari B també ha de tenir com a contacte a l’usuari A. 

• <Certificate>: En aquest node és on s’associa un certificat de clau pública 

a cada usuari de la xarxa social per a que tots els usuaris que siguin contactes 

seus tinguin disponible aquest certificat a l’hora de validar les signatures de les 

seves proves o certificats de transacció que acompanyaran les seves peticions 

de consulta. El valor que haurà de tenir associat aquest node és la codificació 

en Base 64 del certificat que ha estat creat per aquest usuari. Per a obtenir 

aquesta informació s’haurà d’editar el certificat en format PEM [46] creat en el 

moment de la creació de la PKI explicat al apartat 4.1.3. El contingut d’aquest 

certificat és el que es pot veure a continuació: 

 

Certificate: 

    Data: 

        Version: 3 (0x2) 

        Serial Number: 1048577 (0x100001) 

        Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        Issuer: C=ES, ST=Barcelona, L=Barcelona, O=UOC, OU=PFC-

Security, CN=PFC-Security-CA/emailAddress=pfc-sec@uoc.edu 
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        Validity 

            Not Before: Oct 30 10:33:04 2011 GMT 

            Not After : Oct 29 10:33:04 2012 GMT 

        Subject: C=ES, ST=Barcelona, O=UOC, OU=PFC-Security, 

CN=User1/emailAddress=user1@uoc.edu 

        Subject Public Key Info: 

            Public Key Algorithm: rsaEncryption 

                Public-Key: (1024 bit) 

                Modulus: 

                    00:b1:de:73:4b:4e:06:4d:59:d2:16:26:78:9e:35: 

                    8b:a2:04:74:97:c1:91:9d:60:38:07:91:1b:6c:06: 

                    09:5a:11:58:6a:a5:3d:99:10:20:6d:2f:5c:42:ed: 

                    4f:52:d6:d8:82:06:da:dc:7d:a0:a7:91:e5:f7:c2: 

                    93:14:04:bc:ea:07:77:51:76:99:57:da:51:32:8e: 

                    35:73:2e:ec:74:0a:8f:24:e9:8c:3b:08:d9:e3:7b: 

                    43:9e:34:a9:9d:a3:70:a0:3a:2a:ba:53:bb:5f:86: 

                    5b:80:c9:60:7f:87:e5:dc:18:94:c3:b5:8b:9b:7d: 

                    09:bf:2a:5f:bd:7d:29:79:f1 

                Exponent: 65537 (0x10001) 

        X509v3 extensions: 

            X509v3 Basic Constraints:  

                CA:FALSE 

            Netscape Comment:  

                OpenSSL Generated Certificate 

            X509v3 Subject Key Identifier:  

                

6C:29:7C:55:9E:09:47:AE:27:4B:4C:8F:E5:05:F5:B4:6A:28:1A:D1 

            X509v3 Authority Key Identifier:  

                

keyid:4A:1A:3D:3F:7A:35:63:B4:64:FB:49:35:A4:60:5E:1E:44:B1:95:2D 

                DirName:/C=ES/ST=Barcelona/L=Barcelona/O=UOC/OU=PFC-

Security/CN=PFC-Security-CA/emailAddress=pfc-sec@uoc.edu 

                serial:BD:92:A0:0E:E0:24:1B:12 

 

    Signature Algorithm: sha1WithRSAEncryption 

        4d:ce:8f:bd:1a:ac:76:18:f5:41:6a:8c:65:75:05:9b:63:ca: 

        90:6f:2e:55:2f:d2:fc:79:10:03:bc:c4:40:fc:0a:cc:6d:e2: 

        55:34:a1:ba:23:8e:a6:cb:bc:c3:66:55:2a:9e:16:bf:45:01: 

        0f:19:cb:a0:ff:a0:c4:e5:6c:fb:50:ea:93:6d:25:06:05:f1: 

        f6:af:e2:6a:6b:77:b5:a8:00:54:7b:85:e0:12:37:55:b2:03: 

        c5:7c:76:b5:a0:32:fd:7a:e5:1d:25:a5:42:24:7e:00:ac:d9: 

        0c:51:28:a8:2d:7d:61:57:40:40:2a:af:36:fe:2f:f1:30:bb: 

        56:a2 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQGEwJF 

UzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNV 

BAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2Vj 

dXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEw 

MzAxMDMzMDRaFw0xMjEwMjkxMDMzMDRaMHQxCzAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQI 

EwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5 

MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjFAdW9jLmVkdTCB 

nzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAsd5zS04GTVnSFiZ4njWLogR0l8GR 

nWA4B5EbbAYJWhFYaqU9mRAgbS9cQu1PUtbYggba3H2gp5Hl98KTFAS86gd3UXaZ 

V9pRMo41cy7sdAqPJOmMOwjZ43tDnjSpnaNwoDoqulO7X4ZbgMlgf4fl3BiUw7WL 

m30JvypfvX0pefECAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQCMAAwLAYJYIZIAYb4QgEN 

BB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWBBRsKXxV 

nglHridLTI/lBfW0aiga0TCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4e 

RLGVLaGBmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTES 

MBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1T 

ZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3VyaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkB 

Fg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQBN 

zo+9Gqx2GPVBaoxldQWbY8qQby5VL9L8eRADvMRA/ArMbeJVNKG6I46my7zDZlUq 

nha/RQEPGcug/6DE5Wz7UOqTbSUGBfH2r+Jqa3e1qABUe4XgEjdVsgPFfHa1oDL9 

euUdJaVCJH4ArNkMUSioLX1hV0BAKq82/i/xMLtWog== 

-----END CERTIFICATE----- 
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El valor que s’haurà de copiar i assignar al node <Certificate> del 

document XML és el que es troba al final del fitxer del certificat PEM tancat 

entre les clàusules “-----BEGIN CERTIFICATE-----“ i “-----END 

CERTIFICATE-----” evitant els salts de línia. 

Una vegada construït el document amb tots usuaris que es desitgi que hi hagi a la 

xarxa social i amb totes les relacions existents entre ells, ja es podran introduir 

aquestes dades a la base de dades executant l’eina desenvolupada per aquesta 

finalitat. En el directori del projecte s’ha adjuntat una copia dels fitxers de configuració 

de la xarxa social especificats en els annexos Annex C i Annex D. Aquests es poden 

trobar en els fitxers socialnetwork_1.xml i  socialnetwork_2.xml dins del 

directori resources/db 

4.3.3 Execució de la aplicació d’inicialització de la xarxa social 

Amb la base de dades creada, les taules d’usuaris i de contactes buides i el fitxer XML 

de configuració de la xarxa social amb els usuaris, les relacions entre aquests i els 

certificats correctament configurat, només quedarà importar aquesta configuració a la 

base de dades per que els Serveis de Consultes Anònimes de tots els usuaris puguin 

accedir-hi per a posar en marxa el seu protocol de distribució de consultes entre els 

usuaris de la xarxa. Com s’ha especificat en l’apartat 3.5.2.3, per a inicialitzar la xarxa 

social s’ha d’executar la comanda StartSocialNetwork.bat proporcionada dins 

del fitxer anonymous-queries-1.0.zip ubicat dins del directori dist de distribució 

del projecte obtingut després de la compilació. A més, aquest fitxer també es pot trobar 

dins del directori resources/scripts del projecte i a l’Annex E d’aquesta 

documentació. Per tant, dins del directori on s’ha descomprimit el fitxer de distribució 

anonymous-queries-1.0.zip s’ha d’executar la comanda següent: 

 

C:\>StartSocialNetwork /f C:\socialnetwork_1.xml /p C:\jdbc.oracle.properties 

 

 

On els paràmetres són els que es detallen a continuació: 

• /f <fitxer xml de la xarxa social>:  Paràmetre corresponent a la 

ruta absoluta on es trobi el fitxer XML de configuració de la xarxa social 

socialnetwork_1.xml o socialnetwork_2.xml creat de la forma 

explicada anteriorment i el qual es vol importar a la base de dades. 
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• /p <fitxer de propietats de la base de dades>: Paràmetre 

corresponent a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades, és a dir la adreça on es troba la base de dades, 

les dades d’accés de l’usuari socialnetwork configurades a l’apartat anterior 

i el “driver” de Java que s’utilitzarà per establir la connexió des de la aplicació, 

que en aquest cas serà oracle.jdbc.driver.OracleDriver. Aquest 

fitxer haurà de tenir el format que s’especifica a continuació i del qual s’adjunta 

una copia al directori resources/db/jdbc.oracle.properties del 

projecte. 

 

jdbc.driverClassName=oracle.jdbc.driver.OracleDriver 

jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE 

jdbc.username=socialnetwork 

jdbc.password=socialnetwork 

 

 

El resultat de la execució de la comanda StartSocialNetwork serà el següent 

missatge que, a més d’aparèixer en pantalla quedarà guardat al fitxer de “log” dins del 

directori on s’hagi portat a terme la execució. 

 

2011-12-17 18:51:19,370 INFO  [main] (SocialNetwork.java:60) DEMO Social 

Network configuration starting... 

2011-12-17 18:51:19,719 INFO  [main] (SocialNetwork.java:82) Loading users 

data into DEMO Social Network... 

2011-12-17 18:51:20,054 INFO  [main] (SocialNetwork.java:89) DEMO Social 

Network configuration finished. 

 

 

En aquest punt la xarxa social simulada utilitzada en aquest projecte ja estarà 

completament configurada, els usuaris i les relacions entre aquests seran accessibles 

establint les corresponents connexions a la base de dades i ja es podrà posar en 

marxa el Servei de Consultes Anònimes. 

4.4 Activació del Servei de Consultes Anònimes 

Amb la xarxa social ja configurada amb les dades dels usuaris i amb tots els certificats 

i “keystores” ja creats, els usuaris que vulguin activar a les seves màquines el Servei 

de Consultes Anònimes ja podran fer-lo. Com s’ha comentat en la secció 3.9.2.1, per a 

poder posar en marxa aquest servei és necessari d’executar la comanda  

StartAnonymousQueriesService proporcionada dins del fitxer anonymous-

queries-1.0.zip ubicat dins del directori dist de distribució del projecte obtingut 
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després de la compilació. A més, aquest fitxer també es pot trobar dins del directori 

resources/scripts del projecte i a l’Annex F d’aquesta documentació. Per tant, 

dins del directori resultant de descomprimir el fitxer anonymous-queries-1.0.zip 

s’ha d’executar la comanda següent. 

 

C:\>StartAnonymousQueriesService /n DEMO /s C:\security.properties /p 5551  

/d C:\jdbc.oracle.properties 

 

 

On els paràmetres són els que es comenten tot seguit: 

• /n <etiqueta de la xarxa social>:  Aquest paràmetre correspon a la 

etiqueta que identifica la xarxa social a la que es vol connectar l’usuari per a 

realitzar les consultes anònimes. En aquest cas serà DEMO perquè la 

implementació portada a terme per aquest projecte únicament admet 

connexions a la xarxa social simulada desenvolupada expressament.  

• /s <fitxer de propietats de seguretat>:  Paràmetre corresponent a 

la ruta absoluta on es troba el fitxer comentat a l’apartat 4.2.4 on s’especifica la 

ubicació del “keystore” PKCS#12, el seu “alias” o identificador d’accés als 

elements del “keystore” que s’ha introduït durant la generació d’aquest, i la 

contrasenya d’accés a la clau privada necessària per a poder generar les 

signatures dels certificats de transacció. El format d’aquest fitxer es pot trobar 

un exemple a resources/certs/security.properties, dins del directori  

del projecte. 

• /p <port de connexió>:  Port de connexió a través del qual l’usuari vol 

rebre les peticions de consultes dels seus contactes de la xarxa social .  

• /d <fitxer de propietats de la base de dades>: Aquest 

paràmetre correspon a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades de la xarxa social simulada. Serà el fitxer amb el 

format especificat a l’apartat 4.3.3, del qual es pot trobar un exemple al fitxer 

resources/db/jdbc.oracle.properties del directori del projecte. 

Es podrà saber que la comanda StartAnonymousQueriesService s’ha executat 

correctament i que el servei està en funcionament gràcies als missatges que 

apareixeran en el “log” de la aplicació dins del directori logs que es crearà dins del 

directori on s’està executant la comanda. 
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2011-12-17 20:46:17,427 INFO  [main] (AnonymousQueriesServiceStart.java:44) 

Anonymous Queries System starting... 

2011-12-17 20:46:18,657 INFO  [main] (AnonymousQueriesServiceStart.java:55) 

User 192.168.1.33:5551 found in the Social Network. 

2011-12-17 20:46:18,677 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:57) 

Anonymous Queries remote service configuration starting... 

2011-12-17 20:46:18,677 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:66) 

Starting remote service in URL: 192.168.1.33:5551 

2011-12-17 20:46:19,397 INFO  [main] (AnonymousQueriesService.java:73) 

Anonymous Queries remote service ready. 

 

 

A més, amb la execució d’aquesta comanda, dins del directori logs de cada usuari 

que activi el Servei de Consultes Anònimes també es generarà un fitxer anomenat 

profile.xml amb les dades descarregades per l’usuari de la xarxa social en el 

moment de la activació del servei, el qual serà utilitzat per a localitzar els usuaris. Com 

s’ha explicat a l’apartat 3.6.2, el format d’aquest fitxer és el següent: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<User id="192.168.1.33:5551" p="1.0" t="0" tau="0"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

<ContactList> 

<User id="192.168.1.33:5553" p="1.0" t="0" tau="0"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA... </Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5555" p="1.0" t="0" tau="0"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA... </Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5551" p="1.0" t="0" tau="0"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA... </Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5552" p="1.0" t="0" tau="0"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

</User> 

</ContactList> 

</User> 

 

 

Els nodes del document XML profile.xml i la informació que aporten de cara al bon 

funcionament del protocol d’enviament de consultes del Servei de Consultes Anònimes 

es detalla a continuació: 

• <User>: Aquests nodes contenent tota la informació dels usuaris del Servei 

de Consultes Anònimes, tant del propi usuari que ha iniciat el servei que ha 

propiciat la descàrrega del fitxer, com la dels usuaris que són contactes 

directes seus a la xarxa social. Els atributs del node que aporten la informació 

necessària per a que el Sistema de Consultes Anònimes realitzi la distribució 

de les consultes són: 
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o id: Identificador de l’usuari dins del protocol d’enviament de consultes 

anònimes, és a dir la combinació IP:port amb la que es localitzarà a 

cada usuari dins la xarxa. 

o p: Probabilitat que té l’usuari corresponent al node arrel del document 

d’acceptar consultes procedents de l’usuari corresponent al node al qual 

pertany l’atribut. El seu valor inicial serà 1.0 

o t: Nombre de consultes que l’usuari corresponent al node al qual 

pertany l’atribut ha intentat delegar en l’usuari corresponent al node 

arrel del document. El seu valor inicial serà 0. 

o tau: Nombre de consultes que l’usuari corresponent al node al qual 

pertany l’atribut ha acceptat de l’usuari corresponent al node arrel del 

document. El seu valor inicial serà 0. 

• <Certificate>: Subnode del node <User> que conté el valor del certificat 

del usuari al qual està associat. 

• <ContactList>: Subnode del node <User> que a la seva vegada té com a 

subnodes un conjunt de nodes <User> i que correspon a la llista d’usuaris que 

són contactes directes de l’usuari associat al node <User> arrel del document, 

i dins dels quals també es troba el propi usuari. 

A mesura que els usuaris que tenen activat el Servei de Consultes Anònimes vagin 

enviant consultes contra el sistema, tant el contingut del fitxer de “logs” com els valors 

dels atributs <User> del fitxer profile.xml s’aniran actualitzant en funció dels 

algorismes de distribució de les consultes enviades per els usuaris.  

Per simular la activació del Servei de Consultes Anònimes per part de diferents usuaris 

fent servir només una màquina com és el cas, el que es farà serà descomprimir el 

fitxer  anonymous-queries-1.0.zip resultant de la compilació del projecte en 

diferents directoris de la màquina i realitzar el procediment explicat en aquest apartat 

des de cadascuna d’elles. Per cada usuari s’hauran de fer servir el paràmetre de port 

de connexió corresponent, i el fitxer security.properties amb les dades del 

“keystore” apropiat. D’aquesta manera, amb cada execució de la comanda 

StartAnonymousQueriesService es provocarà la activació del Servei de 

Consultes Anònimes per part d’un usuari diferent. 
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A continuació serà detallada la forma com els usuaris podran enviar consultes 

anònimes al Servei de Consultes Anònimes enlloc d’enviar-les directament al motor de 

cerca. 

4.5 Enviament de consultes al Servei de Consultes Anònimes 

En el moment en que els usuaris hagin arrencat el Servei de Consultes Anònimes a les 

seves màquines, aquests ja podran començar a enviar les consultes i a obtenir els 

resultats. Per a aquest fi s’ha desenvolupat una senzilla aplicació que farà les funcions 

de client d’enviament de consultes cap al servei i que, com s’ha comentat en l’apartat 

3.9.2.2, s’executarà a través de la comanda StartAnonymousQueriesClient. 

Aquesta comanda es proporciona dins del fitxer anonymous-queries-1.0.zip 

generat després de la compilació del projecte dins del directori dist, i també es pot 

trobar a l’Annex G i al directori del projecte resources/scripts. La execució 

d’aquesta comanda es farà de la forma següent: 

 

C:\>StartAnonymousQueriesClient /d C:\jdbc.oracle.properties  

/s C:\security.properties /p 5553 /q "Barcelona" 

 

 

On els paràmetres són els següents: 

• /d <fitxer de propietats de la base de dades>: Aquest 

paràmetre correspon a la ruta absoluta on es troba el fitxer de les propietats de 

connexió a la base de dades de la xarxa social simulada. Serà el fitxer amb el 

format especificat a l’apartat 4.3.3, del qual es pot trobar un exemple al fitxer 

resources/db/jdbc.oracle.properties del directori del projecte. 

• /s <fitxer de propietats de seguretat>:  Paràmetre corresponent a 

la ruta absoluta on es troba el fitxer comentat a l’apartat 4.2.4 on s’especifica la 

ubicació del “keystore” PKCS#12, el seu “alias” o identificador d’accés als 

elements del “keystore” que s’ha introduït durant la generació d’aquest, i la 

contrasenya d’accés a la clau privada necessària per a poder generar les 

signatures dels certificats de transacció. El format d’aquest fitxer haurà de ser 

el que es pot trobar dins de resources/certs/security.properties al 

directori del projecte. 
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• /p <port de connexió>: Port de connexió a través del qual l’usuari vol 

enviar la petició de consulta al Servei de Consultes Anònimes instal·lat i 

arrencat a la seva pròpia màquina. 

• /q <consulta que es vol enviar cap al servei>: Aquest 

paràmetre correspon a la consulta que es vol enviar cap el Servei de Consultes 

Anònimes. Es podrà escriure en paraules separades i entre cometes o sense 

cometes però amb paraules concatenades amb el símbol “+”. 

Quan un usuari executi aquesta comanda, el client de consultes enviarà la seva petició 

de consulta al Servei de Consultes Anònimes instal·lat i arrencat a la màquina de 

l’usuari i la petició anirà distribuint-se entre els contactes fins que algú la enviï cap al 

motor de cerca. Quan el resultat d’aquesta torni cap a l’usuari que ha enviat la 

consulta, aquest obtindrà una pantalla del navegador com la que es mostra a 

continuació. 

 

Il·lustració 22: Resultat de la cerca 

A més, es podrà veure que, en funció dels algorismes de distribució de les consultes, 

els valors dels atributs dels fitxers profile.xml d’alguns dels usuaris s’han modificat 

i que als fitxers de “log” d’aquests s’ha traçat una sèrie de informació sobre les 

peticions de consultes, els successius reenviaments d’aquestes entre els usuaris de la 

xarxa, la generació i la validacions de les signatures, etc. 
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Un exemple de l’estat del fitxer profile.xml resultant de l’enviament d’una sèrie de 

consultes cap al Servei de Consultes Anònimes és el següent: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<User id="192.168.1.33:5552" p="1.0" t="6" tau="6"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

<ContactList> 

<User id="192.168.1.33:5551" p="0.94" t="8" tau="5"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5553" p="0.94" t="7" tau="4"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5552" p="1.0" t="6" tau="6"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

</User> 

<User id="192.168.1.33:5555" p="1.0" t="4" tau="8"> 

<Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAA...</Certificate> 

</User> 

</ContactList> 

</User> 

 

 

I un exemple dels missatges que s’aniran generant als “logs” del servei on es pot veure 

la arribada d’una petició de consulta en el Servei de Consultes Anònimes de l’usuari 

amb port 5552 procedent de l’usuari amb port 5553, la validació del certificat de 

transacció i la redirecció d’aquesta petició cap a l’usuari amb port 5555 amb el seu 

corresponent certificat de transacció és el següent: 

 

2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(AnonymousQueriesRemoteImpl.java:115) Sender: 192.168.1.33:5553 | Query: 

Barcelona | Transaction Certificate: 

MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAaCAJIAEVFFtRnlZMl

ZzYjI1aGZId3hPVEl1TVRZNExqRXVNek02TlRVMU0zeDhNVGt5TGpFMk9DNHhMak16T2pVMU5USjhm

REV6TWpReU1UTXdNREk1TWpZPQAAAAAAAKCAMIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAADMA0GCSqGSIb3DQEBBQ

UAMIGUMQswCQYDVQQGEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmEx

DDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdH

ktQ0ExHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDQzMjdaFw0xMjEw

MjkxMDQzMjdaMHQxCzAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQz

EVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMzEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNl

cjNAdW9jLmVkdTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA48e2sZo9g7h4m3vQszMG7gP/oL

rlBBZHMx13Cc+NaG0KElRT47bzS9Q8wXXh/AwHYF3rbAsKe/6BwXoReUjiFNNKncWTZEwVWZKjNvTr

zOCJzzqJuQp5DvZyLHHWxR02Yy1GVTJ+wbeYD/8YfJXv5sZbk3E+PEglhETc5yXZsl0CAwEAAaOCAS

gwggEkMAkGA1UdEwQCMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmlj

YXRlMB0GA1UdDgQWBBTqsxHvrzqfitbai6s6pJKNC4XdIDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtG

T7STWkYF4eRLGVLaGBmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAG

A1UEBxMJQmFyY2Vsb25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1

UEAxMPUEZDLVNlY3VyaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO

4CQbEjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQALd3G0D4mKAEIo30xg864+6VdnXns9CLU6ErFQ8TeIyQdL3P

9JbAPjM21zVSuVmJmezMDEdbH4H+aWGJbPzhZP0l8KfMaZ1iPUkldymR8MRzIGO/RUmvHuEZNw47ms

18NoaX+jWxWHHs9IZbHd1Yi6WEEsfgrbjnzkg9Mzw0CgkwAAMYIBojCCAZ4CAQEwgZwwgZQxCzAJBg

NVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExEjAQBgNVBAcTCUJhcmNlbG9uYTEMMAoGA1UEChMD

VU9DMRUwEwYDVQQLEwxQRkMtU2VjdXJpdHkxGDAWBgNVBAMTD1BGQy1TZWN1cml0eS1DQTEeMBwGCS

qGSIb3DQEJARYPcGZjLXNlY0B1b2MuZWR1AgMQAAMwCQYFKw4DAhoFAKBdMBgGCSqGSIb3DQEJAzEL

BgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTExMTIxODEyNTY0MlowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFG

DSUAypIHPoTggqgLQTB9alLJYnMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGATHwLpmgIQt9buKokCVl+cEukrQ9o

y9WoQmQWTznOSzhVNYbFbhmEgdwIcqlGe/QzjtaMVSSN2hidIRD9FrTgLTmxRL6Q363SskQFsfN0sa

t3xs31qCZEfromjqKcNbS0nmSkK+tfd3hCQTP5KxLqKAvsAp0jQhEfr0Ysufs1Q7sAAAAAAAA=  
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2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(TransactionCertificateHelper.java:126) Starting Transaction Certificate 

validation process...  

2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(TransactionCertificateHelper.java:162) Transaction Certificate validated.  

2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(QuerySubmittingHelper.java:96) Starting Selfishness Evaluation process...  

2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(QuerySubmittingHelper.java:104) Query from user 192.168.1.33:5553 accepted.  

2011-12-18 13:56:42,958 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(QuerySubmittingHelper.java:56) Starting Profile Exposure Estimation 

process...  

011-12-18 13:56:42,973 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(QuerySubmittingHelper.java:78) User selected to send the query: 

192.168.1.33:5555  

2011-12-18 13:56:42,973 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(TransactionCertificateHelper.java:77) Starting Transaction Certificate 

generation process...  

2011-12-18 13:56:42,989 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(TransactionCertificateHelper.java:95) Transaction Certificate generated: 

QmFyY2Vsb25hfHwxOTIuMTY4LjEuMzM6NTU1Mnx8MTkyLjE2OC4xLjMzOjU1NTV8fDEzMjQyMTMwMD

I5ODk=  

2011-12-18 13:56:42,989 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(TransactionCertificateHelper.java:103) Transaction Certificate digital 

signature generated: 

MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAaCAJIAEVFFtRnlZMl

ZzYjI1aGZId3hPVEl1TVRZNExqRXVNek02TlRVMU1ueDhNVGt5TGpFMk9DNHhMak16T2pVMU5UVjhm

REV6TWpReU1UTXdNREk1T0RrPQAAAAAAAKCAMIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAACMA0GCSqGSIb3DQEBBQ

UAMIGUMQswCQYDVQQGEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmEx

DDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdH

ktQ0ExHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDM4NTVaFw0xMjEw

MjkxMDM4NTVaMHQxCzAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQz

EVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMjEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNl

cjJAdW9jLmVkdTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAvuxsELpgKXzPECk1o6lHmZ/2vN

rWMLDx4YLYw++N4KPdUMy8XDM9dlEK0FcIWmf93C+c742fz6h9cCB4JZpZV4okQeHo50M20LkIYl8X

YynRgKJA2P40o5xGk08P2HVYiM5d+wGrkrmQl34ZW5RfVRsEF69WzQ5avux++ZEnE4UCAwEAAaOCAS

gwggEkMAkGA1UdEwQCMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmlj

YXRlMB0GA1UdDgQWBBS2FduLUFHlTTRSjwJ1h4kyEtacJDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtG

T7STWkYF4eRLGVLaGBmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAG

A1UEBxMJQmFyY2Vsb25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1

UEAxMPUEZDLVNlY3VyaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO

4CQbEjANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCL0vAOeYuRsbbXdOTyITA4p7T0m2fyqSXTaOa0N7pewJqcBu

txEGEUzpIadUfpbLHOXGjH76X+7cFuLy4BxCnyAJi0cFRnRF1vp4lXW/3zgUrYLuLaIp/JlN+DbIVN

0wZ+lu6WyywQNSmuw0JYAJWX6tXtBNvrIusZ0iFlyfHIEAAAMYIBojCCAZ4CAQEwgZwwgZQxCzAJBg

NVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExEjAQBgNVBAcTCUJhcmNlbG9uYTEMMAoGA1UEChMD

VU9DMRUwEwYDVQQLEwxQRkMtU2VjdXJpdHkxGDAWBgNVBAMTD1BGQy1TZWN1cml0eS1DQTEeMBwGCS

qGSIb3DQEJARYPcGZjLXNlY0B1b2MuZWR1AgMQAAIwCQYFKw4DAhoFAKBdMBgGCSqGSIb3DQEJAzEL

BgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTExMTIxODEyNTY0MlowIwYJKoZIhvcNAQkEMRYEFF

TmnOajr2c1kT595J4KNtp3wxhaMA0GCSqGSIb3DQEBAQUABIGAXClV0PQcyU/dPqXQ+C+nU174FgE6

NKUj94O/njf5d1DH3+wGzCaotp54FtO3MNXwninpyBOFTKu8qqBmlPy1FVrdAOTU53PXCRziRUv5FM

ZpypCpa2CXeahM/qxduSzHqAj10P4hq6+huMYvw3Tm8KD07rN1o5q2mFTPjaqRawMAAAAAAAA=  

2011-12-18 13:56:43,004 INFO  [RMI TCP Connection(90)-192.168.1.33] 

(AnonymousQueriesClient.java:74) Query sent to User 192.168.1.33:5555 

 

 

De igual forma que s’ha explicat per a la inicialització del servei, per a simular 

l’enviament de consultes per part de diferents usuaris de la xarxa social caldrà 

executar la comanda StartAnonymousQueriesClient des dels diferents directoris 

creats amb anterioritat per a cadascun dels usuaris, fent servir els fitxers de propietats 

security.properties adequats i els ports corresponents al usuaris en qüestió. 
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4.6 Resultats i conclusions 

4.6.1 Privadesa 

L’objectiu principal del desenvolupament d’aquest projecte, com s’ha estat mencionant 

durant tot el document i com el propi títol del projecte indica, és disposar d’un sistema 

per a protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d’Internet. Després de la 

realització de vàries proves del sistema amb diferent nombre d’usuaris dins de la xarxa 

social, es pot dir que aquest objectiu s’ha assolit ja que els algorismes de distribució de 

les consultes entre els usuaris de la xarxa social implementats en la solució 

aconsegueixen que totes les consultes que els usuaris fan al motor de cerca quedin 

distribuïdes entre els seus contactes de la xarxa social, i per tant, el motor de cerca no 

pot saber que usuari ha fet cada consulta i en conseqüència no pot construir el seu 

perfil.  

Un aspecte fonamental per a que el grau de privadesa que aporta el sistema sigui més 

elevat és el nombre d’usuaris de la xarxa social i el nombre de connexions existents 

entre aquests usuaris. En configuracions de la xarxa social en les quals hi ha un 

nombre petit d’usuaris i on cadascun d’ells té pocs contactes, el grau de privadesa 

aconseguit és molt petit perquè la quantitat d’usuaris als quals es pot reenviar una 

petició de consulta és menor i llavors la probabilitat de que un usuari acabi enviant les 

seves pròpies consultes al motor de cerca és major. A mesura que la xarxa social creix 

en nombre d’usuaris i a mesura que el nombre de contactes que té cada usuari va 

incrementant, el grau de privadesa dels usuaris també creix perquè, al haver-hi més 

usuaris entre els quals triar en el moment de la distribució, les peticions queden més 

repartides entre tots ells i, per tant, les seves identitats queden menys exposades. 

4.6.2 Usabilitat 

Parlar de usabilitat en termes de temps de resposta és molt complicat en l’entorn de 

proves utilitzat per al desenvolupament del projecte. El fet de disposar únicament 

d’una sola màquina i haver de simular la utilització del Servei de Consultes Anònimes 

per diversos usuaris de forma simultània fent servir la mateixa adreça IP i diferents 

ports no permet aportar una informació comparativa real en quant a temps de resposta 

obtingut al enviar les consultes directament al motor de cerca i al enviar-les al Servei 

de Consultes Anònimes. Per això caldria executar el servei en diferents màquines 

distribuïdes per la xarxa i així poder realitzar les mateixes proves que s’han fet en 

local.  
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4.6.3 Qualitat 

La qualitat de les respostes obtingudes enviant les peticions de consulta al Servei de 

Consultes Anònimes enlloc de enviar-les directament al motor de cerca és realment 

alta. En el moment en que el Servei de Consultes Anònimes d’un dels usuaris envia la 

consulta al motor de cerca, que en el cas de la implementació d’aquest projecte és 

Google, la resposta que aquest retorna és gairebé la mateixa que la que retorna el 

motor de cerca directament, amb algunes petites diferències d’estil com són la 

absència de logos i d’alguns elements visuals. Bàsicament la resposta que veurà 

l’usuari enviant la seva petició de consulta al Servei de Consultes Anònimes serà una 

llista d’enllaços a pàgines web d’allò sobre el que estava consultant que és del que es 

tracta. L’estil minimalista i amb escassos elements gràfics de Google ajuda molt en 

aquest aspecte. 
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5 Treball futur 

Al llarg dels apartats de tota la memòria s’ha comentat en diverses ocasions que 

l’objectiu principal del present Projecte de Final de Carrera era el de la implementació 

de l’esquema proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la seva publicació 

“Using social networks to disort users’ profiles generated by web search engines” [2]. 

Aquesta proposta especifica el protocol i els algorismes de distribució i seguretat que 

garanteixen la preservació de la privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet 

gràcies a la interconnexió d’aquest mitjançant les xarxes socials. Amb la 

implementació dels algorismes descrits en la especificació de la proposta portada a 

terme en la solució desenvolupada en aquest projecte, es van aconseguir assolir 

aquests objectius, però la feina no hauria d’acabar aquí. El treball realitzat durant els 

tres mesos que va durar el projecte haurien de ser la base a partir de la qual començar 

a treballar en una sèrie d’ampliacions i adaptacions de la solució que per qüestió de 

temps i d’abast del projecte en aquesta no es varen poder tenir en compte. En aquest 

capítol s’enumeren tots els possibles aspectes que caldrà considerar en futures 

ampliacions de la solució. 

• Una de les primeres tasques que caldria portar a terme a partir de la solució 

desenvolupada en aquest projecte seria realitzar proves exhaustives fent servir 

xarxes d’usuaris grans i distribuïdes en diferents localitzacions físiques per tal 

de provar aspectes que degut a la absència de la infraestructura tecnològica 

necessària ha estat impossible realitzar. D’aquesta forma s’aconseguirà fer un 

anàlisi real de la usabilitat del servei en termes de temps de resposta de les 

peticions que en un entorn local és no té sentit fer. 

• En quant a millores o ampliacions de la solució implementada la primera que es 

podria fer és la integració d’aquesta en el propi sistema del client, convertint el 

Servei de Consultes Anònimes en un servei que es posi en funcionament en el 

mateix moment de la inicialització del sistema operatiu, i d’aquesta manera no 

tenir la necessitat d’arrencar-lo manualment a través de la línia de comandes. 

• Relacionat amb el punt anterior, també seria interessant estudiar la millor forma 

d’integrar la part del client d’enviament de consultes cap al Servei de Consultes 

Anònimes amb el navegador d’Internet dels usuaris. En la solució 

implementada s’ha desenvolupat una petita eina executable per línia de 

comandes que envia peticions de consulta al servei, però per a poder 
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incorporar el servei a l’ús quotidià dels usuaris, s’hauria de decidir de quina 

forma es podria fer que fos transparent per ells el fet de que les seves 

consultes s’enviïn al servei enlloc de enviar-se al motor de cerca directament. 

Aquesta solució podria ser, des d’un “proxy” local que capturés totes les 

consultes de l’usuari, fins a una aplicació d’escriptori o una aplicació web local 

que incorporés una interfície gràfica per que l’usuari la pogués fer servir enlloc 

d’accedir a la pàgina del cercador, o inclús un “plug-in” instal·lat al mateix 

navegador a través del qual l’usuari tingués la opció de decidir en quin moment 

enviar les seves consultes directament al motor de cerca i en quin moment 

enviar-les al Servei de Consultes Anònimes. La complexitat i varietat de les 

solucions possibles per a aquest aspecte va fer deixar-lo de banda en la 

implementació d’aquest projecte per no estar dins dels objectius principals, 

però seria un bon punt de partida per a un futur projecte. 

• Un altre punt important en quant a ampliacions sobre el qual s’hauria de 

començar a investigar seria el de la integració del Servei de Consultes 

Anònimes amb les principals xarxes socials existents avui en dia. Per 

l’assoliment dels objectius del projecte es va crear una xarxa social simulada 

basada en la descàrrega d’una sèrie d’informació dels usuaris directament 

d’una base de dades de cara a poder centrar el treball en la implementació dels 

algorismes de distribució i en els protocols de seguretats especificats en la 

proposta. Per que el Servei de Consultes Anònimes pugui ser usat per usuaris 

reals caldria adaptar la part de descàrrega de les dades del perfil d’usuari a les 

possibilitats ofertes per les xarxes socials reals. La varietat de xarxes socials 

existents i les diferents complexitats, possibilitats, eines de desenvolupament i 

llibreries i entorns de desenvolupament que cadascuna d’elles ofereix, podria 

donar lloc a altres projectes dependents del present però amb no menys feina 

per endavant. 

• El mecanisme de responsabilitat implementat en la solució només té en compte 

que les proves o certificats de transacció que cada usuari envia als seus 

contactes de la xarxa social juntament amb les seves peticions de consulta 

estiguin signats per ells mateixos mitjançant la validació de la signatura 

electrònica amb els certificats públics que cada usuari té associat. Una possible 

millora en aquest aspecte seria la ampliació de la política de validació del 

sistema incorporant una llista d’Autoritats de Certificació reals reconegudes per 

el Servei de Consultes Anònimes i que aquest només admeti peticions de 
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consulta que vagin acompanyades de certificats de transacció signats per 

certificats emesos per una d’aquestes Autoritats de Certificació. 

• El mecanisme de responsabilitat implementat en la solució no realitza 

validacions de l’estat de revocació dels certificats amb els quals es signen els 

certificats de transacció. Una possible millora podria ser incorporar la connexió 

amb diferents serveis de validació OCSP [52] o a CRLs [41] externes per 

validar, no només que les signatures han estat generades amb els certificats 

corresponents als usuaris coneguts i que aquests han estat emesos per 

Autoritats de Certificació reconegudes, sinó també que aquests certificats 

continuen essent vàlids i que no han estat revocats. 

• En aquesta línia, també es podria ampliar la solució per permetre generar les 

signatures del certificat de transacció accedint a targetes intel·ligents o a 

certificats instal·lats al magatzem de certificats i claus del sistema. D’aquesta 

manera qualsevol usuari amb un D.N.I. electrònic, un clauer idCat o qualsevol 

certificat emmagatzemat en un “token” criptogràfic pogués fer servir el Servei 

de Consultes Anònimes. 
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6 Conclusions 

Quan es va començar el present Projecte de Final de Carrera es va dir que l’objectiu 

principal d’aquest era analitzar en profunditat el problema de la conservació de la 

privacitat dels usuaris dins dels cercadors d’Internet i resoldre’l proporcionant una 

solució basada en el sistema proposat per Alexandre Viejo i Jordi Castellà-Roca en la 

seva publicació “Using social networks to disort users’ profiles generated by web 

search engines” [2]. En aquesta proposta s’especifiquen una sèrie d’algorismes de 

distribució de les consultes enviades al motor de cerca pels usuaris entre tots els 

usuaris pertanyents a una xarxa social ja creada, evitant la utilització d’un “proxy” o 

entitat tercera que centralitzi i supervisi la distribució d’aquestes i garantint mitjançant 

un mecanisme de responsabilitat l’anonimat entre els usuaris no connectats entre sí 

sense que aquest pugui ser utilitzat de forma malintencionada per l’enviament de 

consultes il·legals. 

Amb el Servei de Consultes Anònimes implementat en aquest projecte es van 

aconseguir satisfactòriament tots els objectius plantejats al inici d’aquest. La claredat 

en la especificació dels algorismes de distribució del protocol d’enviament de consultes 

anònimes i dels protocols de seguretat del mecanisme de responsabilitat documentats 

a la proposta va ajudar molt en aquest sentit ja que tota la part computacional quedava 

perfectament especificada i definida a la pròpia proposta. 

Pel que fa a la distribució de les consultes entre els usuaris de la xarxa, amb la decisió 

de prendre com a protocol de comunicació el protocol RMI (Java Remote Method 

Invocation) [48], fent que els usuaris tant fessin les tasques de client invocador del 

servei com de servidor remot, es va fer possible la correcta localització dels usuaris a 

través de la xarxa per part de la resta d’usuaris sense necessitat de disposar de cap 

servei extern, cap entitat tercera encarregada de supervisar ni distribuir la informació 

intercanviada entre els usuaris, ni cap espai de memòria compartida entre tots els 

usuaris com l’esquema requeria.  

En quant al mecanisme de responsabilitat, amb  l’ús de les signatures electròniques i 

la PKI (Public Key Infrastructure) [39] es va poder garantir la correcta protecció del 

sistema en front a usuaris il·legítims que pretenguin utilitzar el Servei de Consultes 

Anònimes per a realitzar consultes il·legals. Els certificats de transacció signats per els 

usuaris que realitzen les peticions i que obligatòriament les han d’acompanyar per que 

aquestes siguin considerades, fan que l’autor de qualsevol petició pugui ser fàcilment 
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identificat en cas de ser requerit per les autoritats governamentals. La utilització del 

format de signatura electrònica CMS “attached” [44] va aportar complexitat al 

desenvolupament però va facilitar el transport de la informació en les transaccions 

entre usuaris i va estandarditzar la solució.  

A més dels objectius funcionals pròpiament dits, la proposta també té uns 

requeriments d’emmagatzemament en els quals s’exigeix que cada usuari del sistema 

guardi els certificats de clau pública dels seus contactes per tal de poder validar les 

seves signatures electròniques, i totes les consultes i certificats de transacció rebudes 

dels seus contactes per tal de poder accedir a aquesta informació en cas de ser 

necessària una investigació per algun cas d’ús il·legal del sistema. Aquest requeriment 

va quedar cobert en la implementació mitjançant l’ús dels “logs” i del perfil d’usuari en 

format XML descarregat de la xarxa social amb la informació dels usuaris i els seus 

contactes. 

Encara que tots els objectius plantejats al començament del projecte van quedar 

perfectament assolits a la finalització d’aquest, personalment crec que el temps 

necessari per a proporcionar una solució perfectament integrada amb els sistemes 

operatius i els navegadors dels usuaris, i amb les xarxes socials reals existents avui en 

dia, llesta per a instal·lar i començar a utilitzar de forma quotidiana, hauria d’haver 

estat molt més que els tres mesos dels quals es disposa per a la realització d’un 

Projecte de Final de Carrera. Com es pot comprovar a la enumeració de possibles 

treballs futurs de la secció anterior, la temàtica de la preservació de la privacitat en els 

motors de cerca fent ús de les xarxes socials és prou interessant i prou complexa com 

per a haver-hi treball suficient per a la realització de un o dos projectes més prenent 

aquest com a base o punt de partida. 
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7 Glossari 

API: Acrònim de Application Programming Interface. Interfície a través de la qual un 

programa accedeix als serveis del sistema operatiu i d’altres. 

ASN.1: Acrònim de Abstract Syntax Notation One . Notació estàndard i flexible que 

descriu regles i estructures de representació, codificació, transferència i decodificació 

de dades. 

Attached: Estructura de dades que representa una signatura i que inclou les dades 

signades. 

Autenticitat: Propietat de trobar-se, en relació amb la informació, en el mateix estat en 

què va ser produïda, sense modificacions no autoritzades. És sinònim d’integritat. 

Autoritat de Certificació: Entitat que emet certificats de clau pública que serveixen 

perquè els usuaris que confien en aquesta autoritat es convencin de l’autenticitat de 

les claus públiques. Les seves sigles són CA. 

Base 64: Codificació que permet representar dades binàries arbitràries com a línies de 

caràcters ASCII, fent servir un caràcter per cada 6 bits. 

Base de dades: Per a un sistema gestor de base de dades, una base de dades és un 

conjunt definit i relacionat de components lògics de dades i de components lògics de 

control. 

Cas d’ús: Accions que pot dur a terme cada actor del sistema i les relacions 

d’aquestes accions amb el sistema. 

Cercador: Veure “Motor de cerca”. 

Certificat digital: : Estructura de dades que conté un nom d’usuari i una clau pública, i 

que està signada digitalment per una Autoritat de Certificació que dóna fe de 

l’autenticitat d’aquesta clau pública. 

Certificat de clau pública: Veure “Certificat digital”. 

Clau: Paràmetre, normalment secret, que controla els processos de xifratge i/o de 

desxifratge. 
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Clau privada: Clau que permet realitzar la transformació criptogràfica inversa a la que 

s’obté amb una clau pública i que és computacionalment inviable obtenir a partir 

d’aquesta última. 

Clau pública: Clau que permet realitzar la transformació criptogràfica inversa a la que 

s’obté amb una clau privada i que es pot obtenir fàcilment a partir d’aquesta última. 

CMS: Acrònim de Cryptographic Message Standard. Versió del format PKCS #7 

estandarditzada per l’IETF (Internet Engineering Task Force). 

Confidencialitat: Propietat que assegura que només aquells que estan autoritzats 

tindran accés a la informació.  

Criptografia: Ciència que estudia les tècniques matemàtiques relacionades amb els 

diferents aspectes de la seguretat de la informació. 

Criptosistema de clau pública: Criptosistema en què cada usuari té una clau pública 

i una de privada; amb aquest criptosistema una parella d’usuaris es pot comunicar 

confidencialment sense compartir una clau secreta. 

CRL: Acrònim de Certificate Revocation List. Llista de revocació de certificats f Llista 

emesa per les autoritats de certificació en la que es publiquen tots aquells certificats 

que han estat revocats. 

DER: Acrònim de Distinguished Encoding Rules. Sintaxi de transferència de missatges 

especificada per la International Telecommunication Union. 

Detached: Estructura de dades que representa una signatura però que no inclou les 

dades signades, que es troben en algun altre lloc (per exemple, una altra part del 

missatge). 

Driver de base de dades: Programa de control que és una implementació particular 

del JDBC. 

Integritat: Propietat de no haver sofert, en relació amb la informació, modificacions ni 

supressions parcials no autoritzades. 

Interfície: Punt d’interacció i comunicació entre un ordenador i una altra entitat. 

IP: Acrònim de Internet Protocol. Protocol d’interconnexió de xarxes. 
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JDK:  Acrònim de Java Development Kit. Intèrpret i entorn per a desenvolupaments 

Java. 

JDBC: Capa de connexió amb bases de dades relacionals des de Java. Ofereix 

independència lògica respecte a la base de dades escollida. 

Keystore: Magatzem de claus privades i de certificats de clau pública protegit 

mitjançant clau simètrica. 

Llibreria: Conjunt de classes reutilitzables i relacionades les unes amb les altres. 

Log: Zona del sistema on s’anoten les incidències que van ocorrent. Emmagatzema 

informació del funcionament i proporciona informació per a la detecció de problemes 

d’aplicacions i sistemes. 

No repudi: Protecció de la informació contra denegació d’autoria per part del seu 

originador. 

Motor de cerca: Programa informàtic dissenyat per ajudar a trobar informació 

emmagatzemada a un sistema informàtic com és una xarxa, Internet, o un ordinador 

personal. El motor de cerca permet demanar contingut que satisfaci un criteri 

determinat (típicament que contingui una paraula o frase donada) i retorna una llista de 

referències que compleixen aquest criteri. 

OCSP: m Acrònim d’Online Certificate Status Protocol. Protocol per a determinar 

l’estat de revocació d’un certificat. 

PEM: Acrònim de Privacy Enhanced Mail. Un dels primers sistemes de correu 

electrònic segur que es van desenvolupar, compatible directament amb el format RFC 

822. 

PKCS: Acrònim de Public-Key Cryptography Standards. Conjunt d’especificacions 

desenvolupades en els laboratoris RSA per tal d’establir una norma comuna a la 

indústria sobre els formats de les dades utilitzades en criptografia de clau pública. 

PKCS#12: Acrònim de Public Key Cryptographic Standard #12. Estàndard per 

representar els magatzems de claus privades i els seus certificats de clau pública 

protegits mitjançant clau simètrica. 
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PKCS#7: Acrònim de Public Key Cryptographic Standard #7. Estàndard per 

representar missatges protegits criptogràficament (normalment amb sobre digital i/o 

signatura digital), a partir de claus públiques autenticades amb certificats X.509. 

PKI: Acrònim de Public Key Infrastructure. Conjunt de hardware, software, persones, 

polítiques i procediments necessaris per a crear i gestionar certificats digitals basats en 

criptografia de clau pública. 

Port: Camí lògic o extrem d’un canal en un sistema de comunicació. 

Privacitat: Dret de les persones a salvaguardar la seva intimitat, especialment pel que 

fa a les dades de què disposen les entitats públiques o privades. 

Proxy: Servidor que accepta peticions de clients o altres intermediaris i genera 

peticions cap a altres intermediaris o cap al servidor destinació. 

Revocació d'un certificat: Acció que realitza la Autoritat de Certificació sobre un 

certificat emès per ella mateixa per tal de retirar-li la validesa que li havia atorgat. La 

acció concreta que realitza la CA per a revocar el certificat és la seva inclusió a una 

CRL. 

RMI: Acrònim de Remote Method Invocation. API propietària de Java que permet a 

aplicacions locals invocar i executar codi allotjat en una màquina remota que publica 

una sèrie de mètodes que seran accessibles a través d’una interfície. 

Script: Conjunt d’operacions agrupades en un arxiu que són executades de forma 

seqüencial. 

Signatura digital: Procediment per a signar documents en format electrònic que 

consisteix en un algorisme de signatura privat del signatari i un algorisme públic per a 

la verificació de la signatura. 

Sistema gestor de bases de dades: Software que gestiona i controla bases de 

dades. Les seves principals funcions són les de facilitar-ne la utilització simultània a 

molts usuaris de tipus diferents, independitzar l’usuari del món físic i mantenir la 

integritat de les dades. Les seves sigles son SGBD. 

SQL: Acrònim de Structured Query Language. Llenguatge pensat per a descriure, 

crear, actualitzar i consultar bases de dades. Fou creat per IBM al final dels anys 

setanta i estandarditzat per ANSI i ISO l’any 1986 (l’últim estàndard de l’SQL és de 
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1999). Actualment l’utilitzen gairebé tots els SGBD del mercat (fins i tot alguns SGBD 

no relacionals i alguns sistemes de fitxers). 

Targeta intel·ligent: Targeta que compleix la norma ISO 7810 pel que fa a gruix (0,75 

mm) i a mida (com de targeta de crèdit, 85,6 mm ´ 53,98 mm) i, a més, incorpora un o 

més circuits integrats dins el seu gruix. 

Token criptogràfic: Dispositiu portable (targeta intel·ligent, etc.) dissenyat 

específicament per a emmagatzemar informació xifrada i fer funcions de transferència 

de manera segura. 

Topologia: Maneres d’interrelacionar-se que tenen els components d’un sistema 

distribuït en funció dels fluxos d’informació que intercanvien. 

UML: Acrònim de Unified Modeling Language. Llenguatge per a la construcció de 

programari orientat a objectes. 

URL: Acrònim de Uniform Resources Locator. Sistema universal de designació i 

localització d’un recurs a Internet (protocol, hoste, directori local). S’utilitza més en el 

sentit d’adreça d’una pàgina web. 

Verificació: Comprovació que una signatura és vàlida, és a dir, que ha estat efectuada 

pel pretès signatari. Ha de ser possible per a tothom, és a dir, no ha de requerir 

coneixement de paràmetres secrets. 

Xarxa en malla: Topologia de xarxa en la que cada node pot estar connectat amb la 

resta de nodes de la xarxa directament o indirecta, de manera que és possible enviar 

missatges des de qualsevol node de la xarxa fins a qualsevol altre a través de 

diferents camins. 

Xarxa social: Estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats 

“nodes” que estan connectats per un o més tipus d'interdependència. 

XML: Acrònim de Extensible Mark-up Language. Especificació que defineix una sintaxi 

i unes regles sobre l’ús d’etiquetes per a estructurar la informació. 

XPath: Llenguatge basat en expressions que permet de cercar informació 

emmagatzemada dins una estructura XML. 
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9 Annexos 

9.1 Annex A: Fitxer openssl.cnf de configuració d’OpenSSL 

# 

# OpenSSL example configuration file. 

# This is mostly being used for generation of certificate requests. 

# 

 

# This definition stops the following lines choking if HOME isn't 

# defined. 

HOME = . 

RANDFILE = $ENV::HOME/.rnd 

 

# Extra OBJECT IDENTIFIER info: 

oid_section = new_oids 

 

# To use this configuration file with the "-extfile" option of the 

# "openssl x509" utility, name here the section containing the 

# X.509v3 extensions to use: 

# extensions  =  

# (Alternatively, use a configuration file that has only 

# X.509v3 extensions in its main [= default] section.) 

 

[ new_oids ] 

 

# We can add new OIDs in here for use by 'ca' and 'req'. 

# Add a simple OID like this: 

# testoid1=1.2.3.4 

# Or use config file substitution like this: 

# testoid2=${testoid1}.5.6 

 

#################################################################### 

[ ca ] 

default_ca = CA_default  # The default ca section 

 

#################################################################### 

[ CA_default ] 

 

dir = .      

certs = $dir/certs     

crl_dir = $dir/crl     

database = $dir/index.txt    

new_certs_dir  = $dir/certs    

 

certificate = $dir/certs/cacert.pem   

serial = $dir/serial     

crlnumber = $dir/crlnumber    

crl = $dir/crl.pem      

private_key = $dir/private/cakey.pem  

RANDFILE = $dir/.rnd 

 

x509_extensions = usr_cert 

 

name_opt = ca_default     

cert_opt = ca_default     

 

default_days = 365       

default_crl_days = 30      

default_md = sha1       

preserve = no       
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# A few difference way of specifying how similar the request should look 

# For type CA, the listed attributes must be the same, and the optional 

# and supplied fields are just that :-) 

policy = policy_match 

 

# For the CA policy 

[ policy_match ] 

countryName = match 

stateOrProvinceName = match 

organizationName = match 

organizationalUnitName = optional 

commonName = supplied 

emailAddress = optional 

 

# For the 'anything' policy 

# At this point in time, you must list all acceptable 'object' 

# types. 

[ policy_anything ] 

countryName = optional 

stateOrProvinceName = optional 

localityName = optional 

organizationName = optional 

organizationalUnitName = optional 

commonName = supplied 

emailAddress = optional 

 

#################################################################### 

[ req ] 

default_bits = 1024 

default_keyfile = privkey.pem 

distinguished_name = req_distinguished_name 

attributes = req_attributes 

x509_extensions = v3_ca       

 

# Passwords for private keys if not present they will be prompted for 

# input_password = secret 

# output_password = secret 

 

# This sets a mask for permitted string types. There are several options.  

# default: PrintableString, T61String, BMPString. 

# pkix  : PrintableString, BMPString. 

# utf8only: only UTF8Strings. 

# nombstr : PrintableString, T61String (no BMPStrings or UTF8Strings). 

# MASK:XXXX a literal mask value. 

# WARNING: current versions of Netscape crash on BMPStrings or UTF8Strings 

# so use this option with caution! 

string_mask = nombstr 

 

# req_extensions = v3_req       

 

[ req_distinguished_name ] 

countryName = Country Name (2 letter code) 

countryName_default = ES 

countryName_min = 2 

countryName_max = 2 

 

stateOrProvinceName = State or Province Name (full name) 

stateOrProvinceName_default = Barcelona 

 

localityName = Locality Name (eg, city) 

 

0.organizationName = Organization Name (eg, company) 

0.organizationName_default = UOC 

 

organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section) 

organizationalUnitName_default = PFC-Security 

 

commonName = Common Name (eg, YOUR name) 
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commonName_max = 64 

 

emailAddress = Email Address 

emailAddress_max = 64 

 

# SET-ex3 = SET extension number 3 

 

[ req_attributes ] 

challengePassword = A challenge password 

challengePassword_min = 4 

challengePassword_max = 20 

 

#unstructuredName = An optional company name 

 

[ usr_cert ] 

 

# These extensions are added when 'ca' signs a request. 

 

# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software 

# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA. 

 

basicConstraints = CA:FALSE 

 

# This will be displayed in Netscape's comment listbox. 

nsComment = "OpenSSL Generated Certificate" 

 

# PKIX recommendations harmless if included in all certificates. 

subjectKeyIdentifier = hash 

authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always 

 

[ v3_req ] 

 

# Extensions to add to a certificate request 

 

basicConstraints = CA:FALSE 

keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment 

 

[ v3_ca ] 

 

 

# Extensions for a typical CA 

 

 

# PKIX recommendation. 

 

subjectKeyIdentifier = hash 

 

authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always 

 

# This is what PKIX recommends but some broken software chokes on critical 

# extensions. 

#basicConstraints = critical,CA:true 

# So we do this instead. 

basicConstraints = CA:true 

 

[ crl_ext ] 

 

# CRL extensions. 

# Only issuerAltName and authorityKeyIdentifier make any sense in a CRL. 

 

authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always 

 

[ proxy_cert_ext ] 

# These extensions should be added when creating a proxy certificate 

 

# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software 

# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA. 
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basicConstraints = CA:FALSE 

 

# This is typical in keyUsage for a client certificate. 

# keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment 

 

# This will be displayed in Netscape's comment listbox. 

nsComment = "OpenSSL Generated Certificate" 

 

# PKIX recommendations harmless if included in all certificates. 

subjectKeyIdentifier = hash 

authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always 

 

# This really needs to be in place for it to be a proxy certificate. 

proxyCertInfo=critical,language:id-ppl-anyLanguage,pathlen:3,policy:foo 
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9.2 Annex B: Fitxer build.xml de compilació del projecte 

 

<!-- Build que genera la parte comun JAR --> 

 

<project name="AnonymousQueries" default="distJARC" basedir="."> 

 

<property name="src" location="{basedir}/src"/> 

<property name="lib" location="{basedir}/lib"/> 

<property name="bin" location="{basedir}/bin"/> 

<property name="dist" location="{basedir}/dist"/> 

<property name="tmp" location="{basedir}/tmp"/> 

  

<!-- TARGET: "init" Crea el PATH que s'usara al compilar -->  

  

<target name="init"> 

 <path id="compile.classpath">   

  <pathelement path="${basedir}/bin" />   

  <fileset dir="${basedir}/lib"> 

   <include name="**/*.jar"/> 

  </fileset>   

 </path> 

</target> 

 

<!-- TARGET: "compile" Compila i guarda les classes compilades en "bin" --> 

<target name="compile" depends="init"> 

 <echo message="DIST(AnonymousQueries) build.xml de AnonymousQueries: 

${basedir}/dist" /> 

 <mkdir dir="${basedir}/bin" /> 

 <javac srcdir="${basedir}/src" destdir="${basedir}/bin" debug="true" 

deprecation="false" includeantruntime="false"> 

  <classpath refid="compile.classpath" /> 

 </javac> 

</target> 

 

<!-- TARGET: "compile-all" Crida al Target: "compile" -->   

<target name="compile-all" depends="clean"> 

 <antcall target="compile"/> 

</target> 

 

<!-- TARGET: "clean" Esborrar el contingut compilat en "build" --> 

  

<target name="clean"> 

 <delete dir="${basedir}/bin"/> 

 <delete dir="${basedir}/dist"/> 

 <delete dir="${basedir}/tmp"/> 

</target> 

 

<!-- TARGET: "distJARC" Compila i crea el JAR -->  

<target name="distJARC" depends="compile"> 

 <!-- Crea el Directorio "dist" --> 

 <mkdir dir="${basedir}/dist"/> 

  

 <!-- Crea el JAR --> 

 <jar jarfile="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0.jar">  

  <fileset dir="${basedir}/bin"/> 

  <fileset dir="${basedir}/src"> 

      <include name="log4j.xml"/> 

    </fileset> 

  <manifest> 

   <attribute name="Description" value="PFC - Sistema per 

protegir la privadesa dels usuaris dels motors de cerca d'Internet"/> 

   <attribute name="Author" value="Rubén Salvador Gareta"/> 

   <attribute name="Date" value="2011"/> 

        </manifest> 
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 </jar> 

 <antcall target="distZIP"/> 

</target> 

 

<!-- TARGET: "distZIP" Crea un fitxer ZIP amb tot el necessari per a executar 

la aplicacio -->  

<target name="distZIP"> 

 <!-- Crea el Directori "anonymous-queries" a "dist" --> 

 <mkdir dir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0"/> 

 <mkdir dir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0/lib"/> 

  

 <delete file="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0.zip" /> 

 <copy todir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0/lib"> 

     <fileset dir="${basedir}/lib"/> 

   </copy> 

   <copy file="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0.jar" 

todir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0/lib"/> 

   <copy todir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0"> 

    <fileset dir="${basedir}/resources/scripts"> 

      <include name="*.bat"/> 

    </fileset> 

   </copy> 

 <zip destfile="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0.zip" 

basedir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0" /> 

 <delete dir="${basedir}/dist/anonymous-queries-1.0"/>  

</target> 

 

</project> 
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9.3 Annex C: Fitxer XML de configuració de la xarxa social 1 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SocialNetwork> 

 <User id="1" ipAddress="192.168.1.33" port="5551"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="2"/>      

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDMzMDRaFw0xMjEwMjkxMDMzMDRaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjFAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAsd5zS04GTVnSFiZ4njWLogR0l8GRnWA4B5EbbAYJWhF

YaqU9mRAgbS9cQu1PUtbYggba3H2gp5Hl98KTFAS86gd3UXaZV9pRMo41cy7sdAqPJOmMOwjZ43tDn

jSpnaNwoDoqulO7X4ZbgMlgf4fl3BiUw7WLm30JvypfvX0pefECAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BRsKXxVnglHridLTI/lBfW0aiga0TCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQBNzo+9Gqx2GPVBaoxldQWbY8qQby5VL9L8eRADvMRA/ArMbeJVNKG6I46my7zDZlU

qnha/RQEPGcug/6DE5Wz7UOqTbSUGBfH2r+Jqa3e1qABUe4XgEjdVsgPFfHa1oDL9euUdJaVCJH4Ar

NkMUSioLX1hV0BAKq82/i/xMLtWog==</Certificate> 

 </User> 

 <User id="2" ipAddress="192.168.1.33" port="5552"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="1"/> 

   <Contact id="3"/>    

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAACMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDM4NTVaFw0xMjEwMjkxMDM4NTVaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMjEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjJAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAvuxsELpgKXzPECk1o6lHmZ/2vNrWMLDx4YLYw++N4KP

dUMy8XDM9dlEK0FcIWmf93C+c742fz6h9cCB4JZpZV4okQeHo50M20LkIYl8XYynRgKJA2P40o5xGk

08P2HVYiM5d+wGrkrmQl34ZW5RfVRsEF69WzQ5avux++ZEnE4UCAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BS2FduLUFHlTTRSjwJ1h4kyEtacJDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQCL0vAOeYuRsbbXdOTyITA4p7T0m2fyqSXTaOa0N7pewJqcButxEGEUzpIadUfpbLH

OXGjH76X+7cFuLy4BxCnyAJi0cFRnRF1vp4lXW/3zgUrYLuLaIp/JlN+DbIVN0wZ+lu6WyywQNSmuw

0JYAJWX6tXtBNvrIusZ0iFlyfHIEA==</Certificate> 

 </User> 

 <User id="3" ipAddress="192.168.1.33" port="5553"> 

  <ContactList>    

   <Contact id="2"/>    

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAADMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDQzMjdaFw0xMjEwMjkxMDQzMjdaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMzEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjNAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA48e2sZo9g7h4m3vQszMG7gP/oLrlBBZHMx13Cc+NaG0

KElRT47bzS9Q8wXXh/AwHYF3rbAsKe/6BwXoReUjiFNNKncWTZEwVWZKjNvTrzOCJzzqJuQp5DvZyL
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HHWxR02Yy1GVTJ+wbeYD/8YfJXv5sZbk3E+PEglhETc5yXZsl0CAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BTqsxHvrzqfitbai6s6pJKNC4XdIDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQALd3G0D4mKAEIo30xg864+6VdnXns9CLU6ErFQ8TeIyQdL3P9JbAPjM21zVSuVmJm

ezMDEdbH4H+aWGJbPzhZP0l8KfMaZ1iPUkldymR8MRzIGO/RUmvHuEZNw47ms18NoaX+jWxWHHs9IZ

bHd1Yi6WEEsfgrbjnzkg9Mzw0Cgkw==</Certificate> 

 </User>  

</SocialNetwork> 
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9.4 Annex D: Fitxer XML de configuració de la xarxa social 2 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SocialNetwork> 

 <User id="1" ipAddress="192.168.1.33" port="5551"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="2"/> 

   <Contact id="3"/> 

   <Contact id="5"/>    

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDMzMDRaFw0xMjEwMjkxMDMzMDRaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjFAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAsd5zS04GTVnSFiZ4njWLogR0l8GRnWA4B5EbbAYJWhF

YaqU9mRAgbS9cQu1PUtbYggba3H2gp5Hl98KTFAS86gd3UXaZV9pRMo41cy7sdAqPJOmMOwjZ43tDn

jSpnaNwoDoqulO7X4ZbgMlgf4fl3BiUw7WLm30JvypfvX0pefECAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BRsKXxVnglHridLTI/lBfW0aiga0TCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQBNzo+9Gqx2GPVBaoxldQWbY8qQby5VL9L8eRADvMRA/ArMbeJVNKG6I46my7zDZlU

qnha/RQEPGcug/6DE5Wz7UOqTbSUGBfH2r+Jqa3e1qABUe4XgEjdVsgPFfHa1oDL9euUdJaVCJH4Ar

NkMUSioLX1hV0BAKq82/i/xMLtWog==</Certificate> 

 </User> 

 <User id="2" ipAddress="192.168.1.33" port="5552"> 

  <ContactList> 

   <Contact id="1"/> 

   <Contact id="3"/> 

   <Contact id="5"/>    

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAACMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDM4NTVaFw0xMjEwMjkxMDM4NTVaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMjEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjJAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAvuxsELpgKXzPECk1o6lHmZ/2vNrWMLDx4YLYw++N4KP

dUMy8XDM9dlEK0FcIWmf93C+c742fz6h9cCB4JZpZV4okQeHo50M20LkIYl8XYynRgKJA2P40o5xGk

08P2HVYiM5d+wGrkrmQl34ZW5RfVRsEF69WzQ5avux++ZEnE4UCAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BS2FduLUFHlTTRSjwJ1h4kyEtacJDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQCL0vAOeYuRsbbXdOTyITA4p7T0m2fyqSXTaOa0N7pewJqcButxEGEUzpIadUfpbLH

OXGjH76X+7cFuLy4BxCnyAJi0cFRnRF1vp4lXW/3zgUrYLuLaIp/JlN+DbIVN0wZ+lu6WyywQNSmuw

0JYAJWX6tXtBNvrIusZ0iFlyfHIEA==</Certificate> 

 </User> 

 <User id="3" ipAddress="192.168.1.33" port="5553"> 

  <ContactList>  

   <Contact id="1"/>      

   <Contact id="2"/> 

   <Contact id="4"/>       

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAADMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki
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G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTEwMzAxMDQzMjdaFw0xMjEwMjkxMDQzMjdaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyMzEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjNAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA48e2sZo9g7h4m3vQszMG7gP/oLrlBBZHMx13Cc+NaG0

KElRT47bzS9Q8wXXh/AwHYF3rbAsKe/6BwXoReUjiFNNKncWTZEwVWZKjNvTrzOCJzzqJuQp5DvZyL

HHWxR02Yy1GVTJ+wbeYD/8YfJXv5sZbk3E+PEglhETc5yXZsl0CAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BTqsxHvrzqfitbai6s6pJKNC4XdIDCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQALd3G0D4mKAEIo30xg864+6VdnXns9CLU6ErFQ8TeIyQdL3P9JbAPjM21zVSuVmJm

ezMDEdbH4H+aWGJbPzhZP0l8KfMaZ1iPUkldymR8MRzIGO/RUmvHuEZNw47ms18NoaX+jWxWHHs9IZ

bHd1Yi6WEEsfgrbjnzkg9Mzw0Cgkw==</Certificate> 

 </User>  

 <User id="4" ipAddress="192.168.1.33" port="5554"> 

  <ContactList>    

   <Contact id="3"/>  

   <Contact id="5"/>    

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAAEMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTExMTMxNzM1MjhaFw0xMjExMTIxNzM1MjhaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyNDEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjRAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA6CuW+lLb2499j41gXp/hYbW+t+newYjHZDt+sGhq2Da

1NkVJ0q1LNXO2epkx91CQ/wz0iJszammoUeiIANM8gWv9SZ+Y5D7YAIcZRflsYGl1YLWLPw/pMLfU8

ziFAWaV7BHi08ck5ahpCImE/jA8B6DTJnx/OLTJYHCmx8sMeQ8CAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BR5D+MlsBR3RtrfwhmnbCkXoS57QjCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQBfw6G+U12NAyhOmLTgvnK3hAFK1AugewmnofpSP2Q9bP7DdJIIqb8T+xeiIGbklar

F/YMLcKOLdav7SOSzq5IUs/6LgXEj9SLkrTycfzvMpni4cwCviDKi/pahJ6OrB7riJdq8G+1/mCx+a

waSgAZYwjZEsRags+qbEflNULs/cQ==</Certificate> 

 </User> 

 <User id="5" ipAddress="192.168.1.33" port="5555"> 

  <ContactList>    

   <Contact id="1"/>  

   <Contact id="2"/>  

   <Contact id="4"/>     

  </ContactList> 

 

 <Certificate>MIIDqzCCAxSgAwIBAgIDEAAFMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGUMQswCQYDVQQ

GEwJFUzESMBAGA1UECBMJQmFyY2Vsb25hMRIwEAYDVQQHEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQ

zEVMBMGA1UECxMMUEZDLVNlY3VyaXR5MRgwFgYDVQQDEw9QRkMtU2VjdXJpdHktQ0ExHjAcBgkqhki

G9w0BCQEWD3BmYy1zZWNAdW9jLmVkdTAeFw0xMTExMTMxNzQxMTlaFw0xMjExMTIxNzQxMTlaMHQxC

zAJBgNVBAYTAkVTMRIwEAYDVQQIEwlCYXJjZWxvbmExDDAKBgNVBAoTA1VPQzEVMBMGA1UECxMMUEZ

DLVNlY3VyaXR5MQ4wDAYDVQQDEwVVc2VyNTEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNdXNlcjVAdW9jLmVkdTCBn

zANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAxs3nqGXIt7Zpbw7YLhto4kRqxWbjwdQDPq1OyH8p8N/

EIb/Y/QjurcFoYcP7QziZws9aEfk87bqu4AjErKVoDO1lKun2+im+12vlikwuQMXgSvFAjMsTekJy/

U4gNzaZalonmnAPej437rOX0PYmWM2vAmwyN/g6U4Fo0IZFRjECAwEAAaOCASgwggEkMAkGA1UdEwQ

CMAAwLAYJYIZIAYb4QgENBB8WHU9wZW5TU0wgR2VuZXJhdGVkIENlcnRpZmljYXRlMB0GA1UdDgQWB

BSoppy6KbHCOZyaac3kw9iEe2Kw7DCByQYDVR0jBIHBMIG+gBRKGj0/ejVjtGT7STWkYF4eRLGVLaG

BmqSBlzCBlDELMAkGA1UEBhMCRVMxEjAQBgNVBAgTCUJhcmNlbG9uYTESMBAGA1UEBxMJQmFyY2Vsb

25hMQwwCgYDVQQKEwNVT0MxFTATBgNVBAsTDFBGQy1TZWN1cml0eTEYMBYGA1UEAxMPUEZDLVNlY3V

yaXR5LUNBMR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg9wZmMtc2VjQHVvYy5lZHWCCQC9kqAO4CQbEjANBgkqhkiG9

w0BAQUFAAOBgQBKORRo0mqMzWyoN7ANps+oUpnkNfAJQPIIJCdJWwl1RfQ+EpRiqk53y4dEYgRYNAR

rZWQyKtc4GBfK2JZuKf3UVyEOsaI9JfxmOblBBBvo2yb6BbnWSUZUWjO2otx4vW8M/5ZojPRubxNg0

z5KhANc7j6trBGKwLEUJFFXrmHNlg==</Certificate> 

 </User> 

</SocialNetwork> 
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9.5 Annex E: Comanda StartSocialNetwork.bat 

 

@ECHO OFF 

REM 

REM 

REM This script starts the DEMO Social Network 

REM OPTIONS: 

REM  /h Show this message 

REM /f Social Network XML file absolute path (example: /f 

C:\data\socialnetwork.xml) 

REM /p Database properties file path (example: /p 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

REM 

REM 

SET "JAVA_HOME=%JAVA_HOME%" 

SET "PROPERTIES_FILE_PATH=" 

SET "SOCIAL_FILE_PATH=" 

SET "LIBRARIES=.\lib\anonymous-queries-1.0.jar;.\lib\slf4j-api-

1.6.3.jar;.\lib\slf4j-log4j12-1.6.3.jar;.\lib\log4j-

1.2.16.jar;.\lib\ojdbc14_g.jar;.\lib\commons-io-2.1.jar" 

REM 

REM 

IF '%1'=='' GOTO DISPLYAHELP 

:CHECKFORSWITCHES 

IF '%1'=='/h' GOTO DISPLYAHELP 

IF '%1'=='/p' GOTO SETDBPROPERTIESPATH 

IF '%1'=='/f' GOTO SETSOCIALNETWORKPATH 

GOTO BEGIN 

REM 

REM 

:SETDBPROPERTIESPATH 

SET "PROPERTIES_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETSOCIALNETWORKPATH 

SET "SOCIAL_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:BEGIN 

SET "MAIN=edu.uoc.pfc.social.SocialNetworkStart" 

"%JAVA_HOME%\bin\java" -classpath %LIBRARIES% %MAIN% %SOCIAL_FILE_PATH% 

%PROPERTIES_FILE_PATH%  

REM 

GOTO END 

REM 

:DISPLYAHELP 

REM 

ECHO This script starts the DEMO Social Network 

REM 

REM 

ECHO OPTIONS: 

ECHO /h Show this message 

ECHO /f Social Network XML file absolute path (example: /f 

C:\data\socialnetwork.xml) 

ECHO /p Database properties file path (example: /p 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

:END 

REM 
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9.6 Annex F: Comanda StartAnonymousQueriesService.bat 

 

@ECHO OFF 

REM 

REM 

REM This script starts the Anonymous Queries Service 

REM OPTIONS: 

REM /h Show this message 

REM /n Social Network type (example DEMO, FACEBOOK, TWITTER, TUENTI...) 

REM /s Secure properties file path (example: /s 

C:\data\security.properties) 

REM /p Connection port (example: /p 5555) 

REM /d [Optional] Database properties file path (example: /d 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

REM 

REM 

SET "JAVA_HOME=%JAVA_HOME%" 

SET "SOCIALNETWORK_TYPE=" 

SET "DATABASE_FILE_PATH=" 

SET "SECURITY_FILE_PATH=" 

SET "PORT=" 

SET"LIBRARIES=.\lib\anonymous-queries-1.0.jar;.\lib\slf4j-api-

1.6.3.jar;.\lib\slf4j-log4j12-1.6.3.jar;.\lib\log4j-

1.2.16.jar;.\lib\ojdbc14_g.jar;.\lib\commons-io-2.1.jar;.\lib\bcmail-jdk16-

146.jar;.\lib\bcprov-jdk16-146.jar" 

REM 

REM 

IF '%1'=='' GOTO DISPLYAHELP 

:CHECKFORSWITCHES 

IF '%1'=='/h' GOTO DISPLYAHELP 

IF '%1'=='/n' GOTO SETSOCIALNETWORK 

IF '%1'=='/s' GOTO SETSECURITYPROPERTIESPATH 

IF '%1'=='/p' GOTO SETPORT 

IF '%1'=='/d' GOTO SETDBPROPERTIESPATH 

GOTO BEGIN 

REM 

REM 

REM 

REM 

:SETSOCIALNETWORK 

SET "SOCIALNETWORK_TYPE=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETSECURITYPROPERTIESPATH 

SET "SECURITY_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETPORT 

SET "PORT=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETDBPROPERTIESPATH 

SET "DATABASE_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 
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REM 

REM 

:BEGIN 

SET "MAIN=edu.uoc.pfc.anonymous.AnonymousQueriesServiceStart" 

"%JAVA_HOME%\bin\java" -classpath %LIBRARIES% %MAIN% %SOCIALNETWORK_TYPE% 

%SECURITY_FILE_PATH% %PORT% %DATABASE_FILE_PATH%  

REM 

GOTO END 

REM 

:DISPLYAHELP 

REM 

ECHO This script starts the Anonymous Queries Service 

REM 

REM 

ECHO OPTIONS: 

ECHO /h Show this message 

ECHO /n Social Network type (example DEMO, FACEBOOK, TWITTER, TUENTI...) 

ECHO /s Secure properties file path (example: /s 

C:\data\security.properties) 

ECHO /p Connection port (example: /p 5555) 

ECHO /d [Optional] Database properties file path (example: /d 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

:END 

REM 
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9.7 Annex G: Comanda StartAnonymousQueriesClient.bat 

 

@ECHO OFF 

REM 

REM 

REM This script starts the Anonymous Queries DEMO Client 

REM OPTIONS: 

REM /h Show this message 

REM /d Database properties file path (example: /d 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

REM /s Secure properties file path (example: /s 

C:\data\security.properties) 

REM /p Connection port (example: /p 5555) 

REM /q Query to sent to the service (example: /q Remote+Services or 

"Remote Services") 

REM 

REM 

SET "JAVA_HOME=%JAVA_HOME%" 

SET "DATABASE_FILE_PATH=" 

SET "SECURITY_FILE_PATH=" 

SET "PORT=" 

SET "QUERY=" 

SET "LIBRARIES=.\lib\anonymous-queries-1.0.jar;.\lib\slf4j-api-

1.6.3.jar;.\lib\slf4j-log4j12-1.6.3.jar;.\lib\log4j-

1.2.16.jar;.\lib\ojdbc14_g.jar;.\lib\commons-io-2.1.jar;.\lib\bcmail-jdk16-

146.jar;.\lib\bcprov-jdk16-146.jar" 

REM 

REM 

IF '%1'=='' GOTO DISPLYAHELP 

:CHECKFORSWITCHES 

IF '%1'=='/h' GOTO DISPLYAHELP 

IF '%1'=='/d' GOTO SETDBPROPERTIESPATH 

IF '%1'=='/s' GOTO SETSECURITYPROPERTIESPATH 

IF '%1'=='/p' GOTO SETPORT 

IF '%1'=='/q' GOTO SETQUERY 

GOTO BEGIN 

REM 

REM 

REM 

REM 

:SETDBPROPERTIESPATH 

SET "DATABASE_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETSECURITYPROPERTIESPATH 

SET "SECURITY_FILE_PATH=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETPORT 

SET "PORT=%2" 

SHIFT 

SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:SETQUERY 

SET "QUERY=%2" 

SHIFT 
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SHIFT 

GOTO CHECKFORSWITCHES 

REM 

REM 

:BEGIN 

SET "MAIN=edu.uoc.pfc.anonymous.AnonymousQueriesClientStart" 

"%JAVA_HOME%\bin\java" -classpath %LIBRARIES% %MAIN% %DATABASE_FILE_PATH% 

%SECURITY_FILE_PATH% %PORT% %QUERY%  

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox" -remote 

"openurl(./logs/queryresult.html)" 

REM 

GOTO END 

REM 

:DISPLYAHELP 

REM 

ECHO This script starts the Anonymous Queries DEMO Client 

REM 

REM 

ECHO OPTIONS: 

ECHO /h Show this message 

ECHO /d Database properties file path (example: /d 

C:\data\jdbc.oracle.properties) 

ECHO /s Secure properties file path (example: /s 

C:\data\security.properties) 

ECHO /p Connection port (example: /p 5555) 

ECHO /q Query to sent to the service (example: /q Remote+Services or 

"Remote Services") 

:END 

REM 

 

 

 


