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Especificació del Problema 
 
Desenvolupar un sistema de xat que estableixi una comunicació segura entre dos dels seus usuaris, de tal forma 
que un missatge emès per un usuari, només serà llegible per l�usuari a qui va destinat. 
 
Requisits que ha de complir el sistema: 

 L� usuari ha de poder interactuar amb el sistema a través d�una interfície gràfica. 
 Un usuari ha de poder mantenir més d�una conversa alhora amb altres usuaris. Les converses sempre 

seran entre dos usuaris (P2P). 
 Els missatges que es transmeten entre dos usuaris, han de viatjar xifrats amb l�algorisme Diffie-

Hellman. 
 Els usuaris han de poder disposar d�una agenda on es guardaran les claus publiques d�altres usuaris del 

Xat. 
 

 
Fonaments  
 
Infraestructura del Sistema. 
Un cop especificat el problema cal trobar diferents alternatives a la infraestructura del sistema per a  una 
possible solució. Per tant, podem pensar en dos models, un model Client-Client i un model Client-Servidor. 
Ambdós models, suposen una necessitat òbvia, un mitja a través del qual puguin viatjar els missatges que es 
transmeten entre ambdues parts, o dit d�una altre manera, requereixen un xarxa informàtica. Per altre banda, els 
missatges que viatgen per aquesta xarxa, han de ser reconeguts per ambdues parts. 
 
Abans de continuar, m�agradaria introduir un petit detall. El sistema resultant, hauria de ser de fàcil ús, tant pel 
que fa a la instal·lació, com pel que a la seva utilització. Si no és així, les garanties d�èxit no es preveuen molt 
elevades. 
 
Dit això, i tornant al model d�infraestructura, pensar en un model Client-Client seria del tot oposat. El Client, 
que en aquest cas seria el sistema complert, hauria d�exposar un port de comunicacions, per on rebria totes les 
peticions d�altres usuaris que volguessin establir una comunicació amb ell i mantenir tants canals de 
comunicació com converses establertes. Aquest port, la pròpia aplicació no pot garantir que sigui operatiu, ja 
que requereix una prèvia intervenció de l�usuari, el qual l�ha de fer operatiu abans de que l�aplicació en faci ús. 
Dit d�una altre manera hauria, de tenir uns mínims de coneixements en tallafocs i redireccionament de ports. 
Això, també suposa un possible problema de seguretat, el sistema hauria de garantir la seguretat en l�accés a 
aquest port exposat a tothom. Una altre cosa que també seria difícil de gestionar, seria una possible base de 
dades d�usuaris ( com podem saber qui es qui, si no disposem d�un sistema de validació ) i el que és encara més 
difícil, com podem fer un control de presència, saber qui està en disposició d�establir una conversa.  
Clarament aquest model presenta molts problemes, tant d�implementació, com d�us.  
 
El model Client-Servidor, és la solució. Com la mateixa definició diu, el sistema es forma de dues parts, una 
part Client, la qual utilitza l�usuari per comunicar-se amb altres usuaris, i una part Servidor, en la que 
centralitzarem els problemes abans esmentats i d�altres que puguin sorgir. La part Client ha de servir per que 
l�usuari pugui identificar-se, i un cop ho hagi fet, pugui enviar missatges a altres usuaris amb qui hagi iniciat 
una conversa. Per fer-ho, només li caldrà obrir un canal de comunicació amb el servidor. Per tant, l�usuari 
només haurà de ser capaç d�instal·lar i executar el sistema Client, cosa que es pot especificar breument amb una 
petita documentació. La part Servidor, ha de ser capaç resoldre els problemes abans esmentats. Ha d�obrir un 
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port, per on arribaran totes les peticions de connexió dels usuaris que vulguin utilitzar el Xat, ha de ser capaç de 
gestionar aquestes connexions, que poden ser moltes, ha de mantenir una base de dades per garantir una 
validació d�usuaris, hi ha de saber si un usuari esta connectat o no per tal de poder informar a la resta d�usuaris 
de la seva presencia. Clarament, ara si que aquest dos problemes abans esmentats, són de més fàcil 
implementació, o, almenys a mi m�ho sembla. Però, a part d�això, el Servidor també ha de garantir que els 
missatges, arribin al seu destí, i el que crec que també és molt important, garantir la confidencialitat dels 
missatges. Dit d�una altre manera, un missatge entre dos usuaris, si aquest viatge xifrat, quan passa pel servidor, 
ha de continuar viatjant xifrat, el servidor s�ha de comportar de manera totalment transparent. Això suposa que 
tota la part de xifratge la d�implementar el Client. 
 
Protocols 
 
Protocols d�encaminament i Transport 
Un cop resolt el problema d�infraestructura, hem de pensar en que les dues parts del sistema, si han de 
comunicar-se, han d�establir un protocol a nivell d�aplicació per que això sigui possible. Aquest protocol per 
altre banda ha de ser transportat per la xarxa on s�estigui executant el sistema (ambdues parts), i com és obvi, 
un missatge ha de saber arribar des de una part a l�altre. Per tant, el sistema requereix d�un protocol de transport 
i un d�encaminament. Com ha protocols de transport, els més usats són el TCP (Transmission Control Protocol 
� RFC-793 ) i el UDP (User Datagram Protocol � RFC-768). Sabent que el protocol UDP no garanteix la 
entrega dels missatges, i que no porta un control de flux incorporat, cosa que pot fer que diferents paquets es 
trepitgin els uns al altres, fa que desestimi la seva utilització. Per tant com a protocol de transport, el sistema 
utilitzarà el TCP. Com a protocol d�encaminament o de xarxa, tenim varies opcions, AppleTalk, IP, IPX, X.25, 
etc, però sense cap dubte, el sistema utilitzarà IP per moltes raons, però la més clara, és perquè avui en dia és el 
més usat i si volem que el sistema tingui garanties d�èxit, una altre opció seria errònia. 
 
Fins aquí podem deduir que: 

1. Infraestructura Client-Servidor:  S�ha de desenvolupar una sistema format per dues parts ben 
diferenciades, una de Client i una de Servidor. 

2. Protocol d�aplicació: S�ha de dissenyar un protocol d�aplicació, que utilitzarà tant el Servidor com el 
Client. Aquest protocol viatjarà sobre TCP/IP. 

3. Transparència: El servidor s�ha de comportar de manera totalment transparent en la comunicació entre 
dos usuaris. 

 

 
El servidor ha de ser transparent als missatges d�usuari. 

 
Protocol d�aplicació: Missatges 
Per poder definir un protocol d�aplicació útil capaç de donar forma o estructura als missatges que viatjaran per 
la xarxa entre dos membres de sistema, cal pensar en dues coses molt importants, abans de pensar en res més. 
La primera es saber identificar quin sentit poden agafar aquests missatges i la segona, que sigui un protocol 
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escalable, o sigui, que afegir més tipus de missatges al sistema sigui fàcil de fer. Per tant, si mirem bé les parts 
del sistema, veiem clarament que el sentits que poden agafar els missatges són: 
 

 CLIENT-SERVIDOR: Missatges que envia el Client al Servidor. 
 SERVIDOR-CLIENT: Missatges que envia el Servidor al Client. 
 CLIENT-CLIENT: Missatges que s�envien entre dos Clients. 

 
Per tant, ja tenim una primera premissa, vàlida, per saber on va destinat un missatge. Ara hem de suposar que hi 
haurà diferents tipus de missatges per cada sentit, per tant cada missatge per un sentit donat portarà amb sí un 
contingut. Aquest contingut ha de ser capaç de especificar la seva estructura per tal de que la part que l�ha de 
tractar sàpiga com ho ha de fer. Per exemple, com he dit abans, el Servidor serà l�encarregat de validar els 
usuaris, i, per tant, haurà d�existir un missatge amb sentit CLIENT-SERVIDOR amb un contingut que 
especifiqui que el client es vol identificar en el sistema. Per altre banda, també haurà d�existir un missatge 
SERVIDOR-CLIENT amb un contingut que especifiqui si la validació ha estat correcta. Per tant ja disposem 
d�un protocol, aparentment senzill i escalable, només cal especificar continguts. 
 

 

 
Tot Missatge té un Sentit i un Contingut Especificat 

 
Protocol de Xifratge: Diffie-Hellman 
Un cop  el protocol d�aplicació comença a tenir forma, hem de dir que, alguns dels continguts viatjaran de 
forma xifrada amb l�algorisme Diffie-Hellman. Segons el requisits de l�enunciat, només han de viatjar xifrats 
els missatges entre dos usuaris que mantenen una conversa. Això ens indica que la part de xifratge ha de ser 
tractada a la part Client del sistema. Si a més volem transparència al Servidor, podem dir que una de les parts 
del Client serà un Gestor de Xifratge que utilitzarà l�algorisme Diffie-Hellman per xifrar i desxifrar. 

 

 
El Client conté un Gestor de Xifratge que utilitza l�algorisme DH per xifrar el missatges d�una conversa. 

MISSATGE 

CONTINGUT 

CLIENT 

GESTOR XIFRATGE 
(Diffie-Hellman) 

MISSATGES 
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L�algorisme Diffie-Hellman 
Aquest protocol o algorisme, que rep el nom dels seus autors, Whitfield Diffie i Martin Hellman, permet a dos 
usuaris que no es coneixen entre ells, fer un intercanvi de claus (públiques) per tal d�acordar una clau simètrica 
que serà utilitzada en una sessió xifrada. 
 
 
Per altre banda, i tornant als missatges, aquests tant en el Client com en el Servidor hauran de ser tractats. 
Centrant-nos en el Client, aquest realment si que només haurà de gestionar missatges, ara bé, el servidor pot ser 
que hagi de gestionar alguna cosa més a part dels missatges. Per tant direm que el Client gestionarà Missatges i 
el Servidor Peticions. Les Peticions seran demanades per un Client i contindran un Missatge. Així doncs, direm 
que cada missatge que arribi al servidor provinent d�un client serà tractat com una Petició. 

 
El Servidor rep peticions dels usuaris. Cada petició d�usuari conté un missatge. 

Gestors: Missatges i Peticions 
 
Per tant el Client disposarà d�un Gestor de Missatges, que serà l�encarregat de processar tots el missatges que li 
arribin i validar la sintaxi d�aquest. Per altre banda el servidor, haurà de tenir un Gestor de Peticions, capaç 
d�identificar l�usuari sol·licitant, validar que realment és un usuari identificat, extreure el missatge, validar la 
seva sintaxi i processa�l correctament.  

 

 
El Client gestiona missatges i el Servidor Peticions d�usuari que contenen missatges. 

 

CONTINGUT 

MISSATGE 

PETICIÓ 

Identificador Client 

CLIENT 

GESTOR XIFRATGE 
(Diffie-Hellman) 

MISSATGES 

GESTOR MISSATGES 

SERVIDOR 

PETICIONS 

GESTOR PETICIONS 
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El Servidor doncs haurà de gestionar peticions de diferents usuaris. Per poder fer això haurà de ser capaç de 
mantenir comunicació amb diferents Clients alhora. Però també, haurà d�estar escoltant si un Client nou vol 
participar en el Xat.  Per fer més d�una feina alhora, només podem pensar en crear processos diferents per fer 
accions diferents. O sigui un procés que espera noves connexions, i per cada client connectat llançar un procés 
nou que s�encarregui d�establir de forma correcta la comunicació entre el Servidor i el Client. Per altre banda, el 
Servidor ha d�informar als Clients de la presència o no d�un usuari al Xat, i per fer-ho ha de disposar d�una 
llista d�usuaris connectats. I un Client en concret ha de poder informar a la resta de la seva desconnexió en un 
moment determinat. Així doncs ens trobem davant d�un problema clar de memòria compartida, o sigui un espai 
de memòria on hi hauran d�accedir diferents processos, tots els processos generats al Servidor corresponents a 
cada usuari present al Xat. Per tant hem de resoldre l�accés a aquest espai de memòria de forma que dos 
processos no hi accedeixin alhora, cosa que ens podria donar resultats no esperats. Continuant amb espais de 
memòria compartits, també queda molt  clar que si el Servidor ha de informar de la presència (connexió) o no 
presència (desconnexió) d�un usuari (Client) al Xat, aquest haurà de poder accedir als diferents canals de 
comunicació que té establerts amb els Clients connectats en un cert moment. Però aquests canals poden tenir un 
activitat pròpia d�una conversa entre dos usuaris, per tant això ens fa deduir que els accessos als canals de 
comunicació establerts en el Servidor per cada usuari, hauran de tenir un accés controlat. I seguint dins el 
mateix tema, el servidor disposa d�un Gestor de Peticions, el qual ha de resoldre totes les peticions que arribin 
dels diferents Clients connectats. Hem de suposar que no sabem ni quan ni en quin ordre aquest peticions 
arribaran, però el que si que sabem és que el Gestor de Peticions, només en pot resoldre una en cada moment. O 
sigui, la resolució de peticions per part del Gestor de Peticions, ha de seguir una seqüència ordenada. Per tant, 
aquest ha de disposar d�una cua de peticions, on es van abocant provinents de diferents Clients, i les ha d�anar 
obtenint i tractant de forma individual. Aquesta cua presenta un altre problema de memòria compartida. I 
seguint amb el Gestor de Peticions, aquest ha de tenir una certa agilitat alhora de resoldre-les. Per fer-ho la 
millor manera es tractar-les de forma independent delegant la feina a un altre procés, que sigui capaç de 
resoldre la petició i un cop ho hagi fet,  que es mori. 

 

 
Un client envia missatges al servidor, el procés que s�encarrega del client al servidor genera peticions que són enviades al Gestor de 
peticions, i aquest delega a un no procés el tractament de la petició. Aquest procés és l�encarregat de comunicar al client a través del 

seu canal de comunicació, el resultat de la seva petició. 
 

Missatges 

Missatges 

SERVIDOR 

CLIENT1 

CLIENT2 

CLIENTn 

CLIENT1 

CLIENT2 

CLIENTn 

Missatges 

GESTOR 
PETICIONS 

CUA 

Petició1 

Petició2 

Petició3 

PeticióN 

Peticions 

Peticions 

Peticions 

Procés que 
s�encarrega de 

processar la 
Petició 1 del 

Client N 
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Si ara ens mirem la part Client, també ens trobem amb problemes similars, de memòria compartida, i de 
delegació d�accions a processos diferents. A diferència del Servidor el Client només disposarà d�un canal de 
comunicació, precisament el que el comunicarà amb el Servidor. Però hem de pensar, hi seguint les premisses 
de l�enunciat, que diu que un usuari ha de poder mantenir més d�una conversa alhora, que aquest canal serà un 
espai compartit per diferents converses del mateix usuari, i per la pròpia comunicació entre Client i el Servidor. 
Per altre banda, a igual que el Servidor amb les peticions, el Client també rebrà missatges, sempre provinents 
del Servidor, però amb destins diferents, com poden ser, missatges d�una conversa en concret, o missatges de 
control, o missatges provinents del propi Servidor. Sigui com sigui el missatge, aquest s�haurà de processar, per 
tant hem de pensar en delegar aquesta funció a un gestor de missatges, tal i com he dit anteriorment, i deixar 
que aquest sigui l�encarregat de donar-li el destí adequat. Així doncs la solució a aquest nou problema que se�ns 
planteja es semblant a la indicada anteriorment en la gestió de peticions en el Servidor, aplicada als missatges. 
Si l�usuari que utilitza el Client ha de poder mantenir més d�una conversa alhora, aquest ha de saber si un usuari 
està disponible al Xat per poder establir conversa amb ell, i també saber si una conversa amb un altre usuari 
està ja iniciada o no, per evitar que un usuari origen pugui tenir més d�una conversa amb un mateix usuari destí. 
Per tant el Client haurà de tenir una llista d�usuaris destí, o sigui, usuaris amb qui pot establir una conversa. I 
també, una llista de converses iniciades, per evitar duplicar converses. Aquestes llistes, hauran de ser 
compartides per diferents processos iniciats al Client, per tant seran espais de memòria compartits, i caldrà, a 
igual que amb la resta d�espais de memòria compartida esmentats, donar-los un tracte especial. 
 
Concurrència 
Quan parlem de memòria compartida, hem de suposar l�existència de diferents processos o fils d�una mateix en 
execució al mateix temps que accedeixen a un recurs en comú. Per tant, aquí ens trobem amb un nou problema, 
el de l�execució de diferents processos o fils de procés, o el que és el mateix, ens trobem amb un problema de 
concurrència de processos. Per tant haurem de garantir que tos els processos que entrin en joc dins el Xat 
tinguin una vida i execució adequada.  

 

 
 
 
Tant en el Servidor com en el Client hi hauran diferents processos o fils en execució, la vida dels quals 
dependrà de la funció de cada un d�ells. Per exemple, els Gestors, tant el de Peticions de Servidor com el de 

G. Missatges 

G. Xifratge 

Conversa 

Conversa 

Processa 
Missatge 

Processa 
Missatge 

G. Peticions 

Processa 
Petició 

Processa 
Petició 

Canal Us 

Canal Us 

CLIENT SERVIDOR 
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Missatges de Client, tindran una vida que durarà, mentre durin en execució el Servidor i el Client 
respectivament. Ara bé, el procés que tractarà una petició o un missatge en concret, un cop processat aquest, 
morirà. Però també hi haurà processos que tindran una vida no estimada en el seu inici, ja que seran iniciats de 
forma interactiva per l�usuari, i finalitzats també per aquest. Processos d�aquest tipus poden ser els que 
responen a una conversa iniciada amb un altre usuari. 
 
Quan mirem la funcionalitat principal del Sistema, un Xat Segur, ens en adonem que tot lo esmentat fins ara és 
per aconseguir que dues persones puguin establir una conversa a través de missatges. Per garantir aquesta 
seguretat, i seguint les premisses o requisits establerts inicialment, aquests missatges han de viatjar xifrats, de 
tal forma, que un missatge xifrat per un usuari només pugui ser desxifrat per l�usuari a qui va destinat el 
missatge. També s�indica que utilitzem l�algorisme Diffie-Hellman per xifrar aquest missatges. 
  
Algorisme Diffie-Hellman 
L�algorisme Diffie-Hellman, és un algorisme dels que s�anomenen de Xifra Pública o Criptosistemes de Clau 
Pública.  Va ser proposat per W. Diffie i M.E. Hellman en l�article �New directions of  cryptography�  l�any 
1976. La proposta que van fer va ser del tot revolucionaria, era una solució als inconvenients que tenien els 
criptosistemes de clau compartida i donava usa solució perquè dos usuaris, un emissor i un receptor, poguessin 
intercanviar missatges de forma segura sense haver-se trobat prèviament per acordar una clau secreta. 
Els algorismes de clau compartida, presenten tres problemes molt evidents: 

 La distribució de les claus: Dos usuaris han de triar una clau secreta abans de començar a comunicar-
se. O es troben prèviament per establir-la, o la intercanvien per un canal segur, sempre i quan alguna 
d�ambdues opcions sigui possible. 

 La gestió de claus: En una xarxa de n usuaris, cada usuari ha de tenir una clau compartida per a cada 
usuari amb qui vulgui intercanviar missatges de forma segura. Això suposa n(n-1)/2 claus a tota la 
xarxa. 

 No hi ha signatura digital: En un criptosistema de clau compartida no es poden signar digitalment els 
missatges, pel sol fet de que una clau compartida ho és per almenys dos usuaris, o per més. Això fa que 
no distingeixi quin és l�usuari que xifra el missatge. 

 
Els criptosistemes de clau pública van adreçats, més que a una parella d�usuaris, a una xarxa d�usuaris. En 
aquest tipus de criptosistemes, cada usuari té associada una parella de claus, una de pública i una de privada. La 
clau pública, tal com indica la seva definició, la pot llegir tothom, mentre que la clau privada només la coneix 
l�usuari propietari. Per tant, cada usuari de la xarxa on es volen transmetre missatges xifrats, ha de disposar 
d�un parell de claus, que haurà generat amb algun algorisme de generació de parelles de claus. L�algorisme 
Diffie-Hellman, es un d�aquests algorismes que permeten la generació d�un parell de claus, una privada i una 
pública, per a un usuari. 
Per explicar breument el funcionament de l�algorisme Diffie-Hellman, utilitzarem dos usuaris A i B que seran 
els que s�intercanvien els missatges mitjançant una clau compartida generada a partir de l�algorisme, i un usuari 
E que considerem un atacant. 

 S�estableix un número primer p i un generador g que pertany  a Z*
p , públics i coneguts per A, B i E. 

 A escull x que pertany a Zp-1 a l�atzar, i calcula X=gx mod p, i envia X a B. 
 B escull y que pertany a Zp-1 a l�atzar, i calcula Y=gy mod p, i envia Y a A. 

Podem observar que Xy = (gx)y = gxy = (gy)x = Yx. Anomenem a aquest valor K. K doncs serà la clau compartida 
per A i B ja que ambdós poden calcular-la.. Observem que totes les operacions, estan dins el grup a Z*

p , per 
tant K també. El parell de claus de A (x,X) on x és la clau privada i X la pública, i de B(y,Y) on y es la clau 
privada i Y la pública, no són conegudes per E, bé, almenys les parts privades x i y, com veiem necessàries per 
calcular K. Tot i així, si l�adversari E tingués g,p,X,y i una de les claus privades x o y, podria calcular la clau 
secreta si aconseguís trobar la funció invertida. Però per calcula x a partir de X suposa solucionar el problema 
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del logaritme discret, considerat computacionalment no tractable. Per tant ens trobem davant un algorisme de 
Xifra Pública, segur, i avui en dia molt ben acceptat dins els sistemes de Xifra Pública. Altres algorismes de 
xifra pública molt coneguts i utilitzat són, el criptosistema RSA i el criptosistema d� El Gammal. Són els dos 
algoritmes més emprats per la realització de Signatures digitals. El primer fonamenta la seguretat en el 
problema de la factorització i el segon el del logaritme discret. 
 
La signatura RSA suposa que la clau púbica d�un usuari és de qui diu que és. Per tant, qualsevol usuari que vol 
fer servir aquesta signatura ha d�estar segur que la clau publica del destinatari és la que té, o que el destinatari 
es qui diu ser (identificació dels interlocutors). Tret d�això, l�altre diferència envers El Gammal, és que el 
temps de signar un missatge és major, ja que en El Gammal l�exponent h no depèn del missatge, i pot ser 
precalculat. En canvi, en la verificació, el RSA és més ràpid ja que només és dur a terme una exponenciació, 
envers tres de El Gammal. Això suposa un inconvenient pel El Gammal ja que només és signa una vegada però 
es verifica moltes vegades. 
També dir, que les signatures de El Gammal són més llargues, un parell d�enters grans, per un del RSA. 
Està del tot demostrat que ambdós sistemes són segurs. Si mirem les avantatges i inconvenients d�ambdós, 
podem dir que el RSA té més opcions de ser utilitzat que no pas El Gammal, tot i ser més costos alhora de 
signar. Ara bé, com que depèn de la clau pública del receptor, cal assegurar-se de que el receptor és qui diu ser. 
El Gammal té dos inconvenients, un alhora de verificar i l�altre la llargada de la signatura. Si s�han de verificar 
poques signatures, no passa res, però si el volum és molt elevat, les seves opcions de ser utilitzat disminueixen. 
I tal com van les coses, la seguretat informàtica, certificats i signatures, cada cop estan més presents, i per tant, 
crec que el RSA agafarà avantatge envers El Gammal, pel que fa a ús. 
 
Tots el criptosistemes de clau compartida, o de xifra pública, estan exposats un atac molt conegut, anomenat 
�atac de l�home el mig�, que simplificant vol dir que un atacant pot fer creua als interlocutors que ell és l�altre 
membre amb qui creu que s�està comunicant. Imaginem-nos dos usuaris A i B i un atacant E. Si E intercepta la 
clau compartida que s�envien A i B, E pot enviar una clau a A i a B, la mateixa o diferents, i fer creure a 
ambdós que ell és l�altre, o sigui B per A i A per B. D�aquesta manera E pot llegir els missatges enviats per A, 
els pot modificar si s�escau i enviar-los a B, i a l�inrevés, llegir els missatges provinents de B i enviar-los a A. 
El mateix passa amb les xifres de clau pública, l�atacant pot interceptar l�enviament de les claus públiques, i 
enviar als interlocutors la seva fent creure a les dues parts que ell és l�altre membre de la comunicació. 
 
Seguretat: Autentificació d�usuari i SSL 
Un cop fet un breu anàlisi del l�algorisme Diffie-Hellman, veiem que és un sistema segur i acceptat en el món 
de la criptografia computacional. Però sent un sistema de xifra pública, també es veu afectat per �l�atac de 
l�home al mig�. Per tant ens trobem davant d�un problema que el nostre sistema de Xat segur cal que solventi. 
Una de les solucions, seria implementar una estructura de signatura digital, de tal forma que els missatges 
enviats entre dos usuaris del Xat fossin signats digitalment. Però per muntar un sistema de signatura digital com 
deu mana, caldria dissenyar una infraestructura de clau pública (PKI) on un entitat certificadora a través del seu 
certificat (CA) distribuís els certificats als usuaris del Xat. Això suposaria muntar un sistema de distribució 
segur, ja que ha cada usuari li hauríem de fer arribar de forma segura el seu certificat, que l�usuari tingués 
coneixements de com utilitzar aquest certificat. Bé tot plegat, crec que una solució complexa i que desestimo 
utilitzar en la implementació del sistema. 
Sabent que el Client sempre es comunicarà amb el Servidor, i que l�usuari que en faci ús s�haurà d�haver 
autentificat en el Servidor, per tal de que un usuari atacant no pugui robar informació que viatgi des d�un Client 
al Servidor, hem de mirar d�assegurar que la comunicació entre ambdós sigui segura. Per oferir una 
comunicació segura, i acceptada avui en dia, com a solució utilitzarem una comunicació xifrada entre Servidor i 
Client introduint un nou protocol al sistema, el SSL. SSL (secure socket layer) és un protocol dels que 
s�anomenen protocols de presentació. Aquest corre per sobre dels protocol de transport TCP i per sota dels 
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protocols d�aplicació (HTTP,IMAP,etc) que en el nostre sistema encara hem de definir. Aquest protocol 
assegura comunicacions confidencials i autèntiques entre un client i un servidor.  Es basa en dos subprotocols, 
el protocol de registre i el protocol d�establiment. 

 Protocol de registre: Aquest protocol es el que defineix el format utilitzat en la transmissió de dades. 
 Protocol d�establiment: Aquest protocol defineix un context segur d�intercanvi de missatges entre el 

client i el servidor. Aquest protocol facilita les accions següents: 
o Autenticació mútua de client i/o servidor 
o Selecció dels algorismes criptogràfics i xifres que tant client com servidor suporten. 
o Generació de secrets compartits. 
o Establiment d�una connexió SSL xifrada. 

 
Crec que juntament amb una autentificació d�usuari al servidor, que òbviament viatjarà xifrada amb aquest 
protocol, és una bona solució a l�atac esmentat. Per poder utilitzar el protocol SSL utilitzarem un certificat que 
es distribuirà amb el sistema i serà utilitzat tant pel servidor com pel client. I per poder validar un usuari al Xat, 
el Servidor utilitzarà una base de dades d�usuari enregistrats. Aquests usuaris un cop enregistrats, disposaran 
d�un identificador d�usuari i d�una clau que utilitzaran cada cop que vulguin utilitzar el Xat. 
Gestor Diffie-Hellman 
Pel que fa al parell de claus Diffie-Hellman dels usuaris, aquestes seran generades per un gestor que portarà 
incorporat el Client. Quan un usuari s�hagi donat d�alta al Servidor a través del Client, aquest gestor 
automàticament  generarà el parell de claus de l�usuari, i les persistirà en un directori del Client en forma de 
fitxer xifrat, per evitar la seva possible manipulació fraudulenta. 
Però, amb l�algorisme Diffie-Hellman només aconseguim tenir un sistema de generació de clau compartida 
entre dos usuaris. Ara necessitem un algorisme per xifrar prou segur i reconegut, que utilitzi aquesta clau 
compartida per xifrar els missatges que s�intercanviïn dos usuaris del Xat. Algoritmes per xifrar n�hi ha varis, 
els més populars AES, IDEA, DES, i variants d�aquests. Tots ells inclosos dins els criptosistemes de clau 
compartida, i més concretament, dins les xifres de bloc. L�algorisme triat per xifrar serà l�algorisme DES en la 
seva variant Triple DES. 
Tots, o gairebé tots els sistemes de xifratge de bloc es basen en el principis de confusió i difusió de Claude 
Shannon (1949). La confusió que inclou substitucions per tal que la relació entre la clau i el text xifrat sigui tant 
complicada com es pugui. I la difusió, que utilitza transformacions que dissipen les propietats estadístiques del 
text en clar entre el text xifrat. Però totes les xifres de bloc, tenen unes característiques comunes. Totes 
mitjançant una clau i executant varies operacions més o menys complicades xifren o desxifren un text. Hi ha 
diferents modes de xifratge de bloc. Els més coneguts són el ECB (Electronic Code Book), el CBC (Cipher 
Block Chaining), el CFB (Cipher Feddback) i el OFB (Output Feedback).  

 ECB (electronic codebook o llibre de codis electrònic) va bé per dades aleatòries, tals com xifrar altres 
claus ja que les dades són curtes i aleatòries. En aquest casos les desavantatges del ECB tenen un efecte 
negatiu favorable. 

 CBC (cipher block chaining o xifratge de bloc encadenat) es en especial útil per xifrar fitxers o streams 
de caràcters, on s�incrementa favorablement la seguretat respecte el mode ECB. 

 CFB (cipher feedback o xifrat realimentat) es el millor mode de xifrar fluxos de bytes on cada byte ha 
de ser xifrat. 

 OFB (output feedback o sortida realimentada) es comparable al CFB, però es pot fer servir en 
aplicacions on la propagació d�errors no pot tolerar-se. 

 
L�algorisme DES pot treballar amb tots els modes. El fet de triar una de les seves variants, no es altre que el fet 
de que DES sigui un algorisme del qual s�ha demostrat la seva vulnerabilitat en mode ECB (degut a la longitud 
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de clau de 56 bits), trencant el sistema en 22 hores i 15 minuts. El Triple DES es una variant que utilitza el 
xifratge triple, amb clau de 128 bits (112 de clau y 16 de paritat). Per tant, mitjançant l�algorisme Diffie-
Hellman, dos usuaris del Xat establiran una clau compartida, que utilitzaran amb l�algorisme Triple DES en 
mode ECB per xifrar els missatges de la seva conversa en particular. 
 
Interfícies 
Canviant completament de tema, i seguint els requisits, el sistema haurà de disposar d�interfícies gràfiques, amb 
les quals l�usuari podrà interactuar. El Servidor haurà de disposar d�una interfície, la qual permetrà introduir el 
port o es mantindrà a l�espera de connexions clients, i un botó que l�engegarà o el pararà. El Client haurà de 
disposar d�una interfície de connexió, que permetrà a l�usuari donar-se d�alta o autenticar-se en el Servidor. 
Una altre per mantenir converses i una per mostrar l�agenda. L�agenda mostrarà tots els usuaris de qui disposem 
la seva clau pública. Si una clau la volem eliminar ho hem de poder fer. Aquestes interfícies estaran formades 
per components dependents del llenguatge emprat en la seva implementació. El sistema haurà de respondre 
correctament als advents que aquest originin de forma asíncrona, i actuar de forma correcta donant una solució 
optima perquè no esdevinguin un problema inesperat. 
 
Plantejament 
 
Recursos 
Un cop estudiats tots els problemes que presenta aquest sistema, aparentment simple, però que jo crec, d�una 
complexitat demostrada amb aquest text, multiprocés, memòria compartida, sincronització, xifratge, protocols 
de comunicació, interfícies gràfiques, etc, i un cop mostrades les solucions que farem servir, he de passar a 
estudiar la seva implementació.  
 
Com a llenguatge se�ns proposa el Java. Altres llenguatges que podrien ser candidats a ser útils per la 
implementació del sistema, podrien ser C#, VB.NET, C++, Delphi, etc, tots ells orientats a objectes, i amb les 
llibreries i components necessaris per arribar a una solució. Però tots ells amb IDE�s propietaris, o algun d�ells, 
amb IDE�s gratuïts, però d�ús complicat i amb poca ajuda pel programador. Java crec que és la millor solució, 
és un llenguatge orientat a objectes que a més a més compleix quasi al 100% la especificació OOP, i dic quasi, 
perquè de moment jo no he trobat res que no ho desmenteixi, però segur que alguna particularitat del llenguatge 
té. És un llenguatge de Sun Microsystems amb  12 anys de vida, de distribució gratuïta, amb molta 
documentació, amb llibreries molt treballades tant per els propis creadors i distribuïdors, com per tercers, amb 
grans corporacions informàtiques que el recolzen, com IBM, Oracle, BEA, Apache, Google ..., 
multiplataforma, disponible per Unix, Linux, Solaris, Microsoft Windows, i que corre sobre diferents 
microprocessadors, intel, sun sparc, amd , etc. El radi de possibilitats d�ús d�aquest llenguatge encara es veu 
més augmentat, quan ens endinsem en el món de la tecnologia mòbil, PDA, microrobots,.. Bé, la seva 
divulgació ha estat tant extensa que es troba present en totes les àrees de desenvolupament que ens podem 
imaginar. 
Per desenvolupar el Sistema, utilitzaré la versió 1.5.0 de Java de Sun, coneguda com J2SE 5.0 (Java 2 Platform 
Standard Edition 5.0). L� IDE que faré servir serà el NetBeans 5.0. En principi vaig estudiar la possibilitat de 
fer servir L�Eclipse (dissenyat per IBM), un entorn gratuït a l�igual que Netbeans, però que al final vaig 
desestimar, perquè no hem donava les facilitats, sobretot alhora de dissenyar interfícies gràfiques, com les que 
hem donava Netbeans gràcies al framework �Matisse� que porta incorporat. De tot l�esmenta�t anteriorment, 
Java em dona llibreries per poder-ho implementar, però he hagut de cercar una base de dades per poder persistir 
tots els usuaris que facin ús del Xat. Aquesta base de dades, volia que em donés la opció de poder funcionar de 
forma encaixada al Sistema, concretament , a la part del Servidor. A més havia de ser una base de dades 
gratuïta, reconeguda, i amb bones referències, i sobre tot, de fàcil ús i distribució. Aquests requisits els vaig 
trobar amb la base de dades Derby, creada i distribuïda per la Fundació Apache. És una base de dades, 
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desenvolupada amb Java, suporta SQL, permet la seva execució en xarxa o de forma encaixada en una 
aplicació, i passar d�un mode a l�altre és realment simple d�implementar. I que Sun hagi decidit distribuir-la 
amb el seu entorn de desenvolupament Java Studio Enterprise 8, crec que fa que no se la pugui desmerèixer. 
 
Pla de Treball 
Queda doncs, només afegir el calendari que distribueix les tasques en les parts que he cregut necessàries.  
 
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Març                                

Abril                                

Maig                                

Juny                                

 
  Entrega 
  Límit d�entrega del Projecte 
    
  Valoració 
  Lectura del Guió 
  Cerca d�informació 
  Disseny del Sistema (Alt nivell) 
  Interfície gràfica 
  Implementació 
  Memòria 
 
 
 
Disseny del programa.  
 
Parts del Sistema 
Per implementar el sistema, el primer que he fet, es dividir el problema que planteja en tres parts ben 
diferenciades: dos aplicacions i una llibreria. Les dues aplicacions són el Servidor i el Client, i la llibreria el 
protocol d�aplicació, que utilitzaran ambdós aplicacions perquè els usuaris puguin comunicar-se, tant amb el 
servidor, com amb un altre client. Per fer una codificació una mica ordenada, he creat tres paquets en Java, cada 
un dels quals conté una de les parts. 

 

 
 

Arribats aquí, la següent part ha estat esbrinar quins components formen cada una de les parts, i els he agrupat 
dins de cada paquet. 
 
Pel que fa a l�aplicació servidor, aquesta disposarà d�una petita interfície gràfica, i per manejar usuaris, 
disposarà d�una base de dades encaixada, la qual s�haurà de gestionar. Per tant he creat dos subpaquets dins el 
paquet principal, xifraxat.server.ui  (part gràfica) i xifraxat.server.db (gestió base de dades). 
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L�aplicació client, disposarà d�una interfície gràfica, i d�una part de seguretat pel que fa al xifratge de missatges 
amb l�algorisme Diffie-Hellman. També he creat dos subpaquets dins el paquet principal, xifraxat.client.ui  
(part gràfica) i xifraxat.client.segur (xifratge amb DH). 
 
En la llibreria de missatges no he cregut necessari, crear cap subpaquet addicional. Per tant totes les classes que 
defineixen el protocol de l�aplicació, estan localitzades en el mateix lloc. 

 
 
Implementació de la comunicació (sockets en Java). 
Per poder implementar la comunicació TCP/IP entre el client i el servidor, primer de tot he hagut d�esbrinar 
quina/es llibreria/es de Java em donen aquesta funcionalitat. En principi, la comunicació del sistema (client-
servidor) serà plana. La comunicació xifrada amb el protocol SSL, serà una de les parts a implementar en la 
part final. 
 
La llibreria de Java a utilitzar és java.net.*. Dins aquest paquet trobem dues classes que són les que em 
permetran poder implementar la comunicació. La classe ServerSocket i la classe Socket. La primera ens 
permet obrir un port de comunicacions, en un ordinador que disposi d�una xarxa i de una IP dins d�aquesta. La 
segona ens permet comunicar-nos des d�un ordinador amb un altre del quan sabem l�adreça IP i el port on està 
escoltant. Cada cop que un ServerSocket rep la comunicació d�un client, crea un socket nou,que és a través del 
qual es comunica amb aquest nou client.  
El Servidor doncs té una classe (Server) que conté un ServerSocket el qual permet obrir un port al Servidor a 
través del qual tots el Clients es comunicaran amb ell. Els Clients, tenen una classe (Client), la qual conté un 
objecte de tipus socket que es el que utilitza per comunicar-se amb el servidor, coneixen l�adreça i el port 
d�aquest. Un cop el Servidor accepta la connexió del client, aquest llença un nou procés el qual treballarà amb 
el socket que atent les peticions d�aquest client. Aquest procés conté un objecte de tipus �ClientHandler� 
(apuntador a client), i més que un procés nou, és un nou fil d�execució dins el servidor. Per cada client 
connectat doncs, és crearà un nou fil d�execució dins el servidor, que inclourà un objecte ClientHandler, el qual 
contindrà el socket que el comunicarà des de la banda del servidor amb el client. 
Per poder implementar una classe que es comporti com un nou fil d�execució dins una aplicació Java, una de les 
maneres (n�hi ha d�altres, però no crec que sigui el moment d�explicar-les) és derivant aquesta classe, de la 
classe java.lang.Thread. Només dir d�aquesta classe que conté dos mètodes start i run. El primer serveix per 
engegar el nou thread o fil, i el segon s�executa un cop finalitzat el primer. També podem invocar directament 
el segon. 
La classe Server i la classe Client , també són fils d�execució del Servidor i el Client, respectivament. Un 
objecte Server, es posa en marxa en el Servidor (start), i s�executa el mètode run, el qual entra en un bucle 
infinit, fins que el Servidor es para. En aquest bucle és on espera noves connexions, i llança nous objectes 
ClientHandler, per cada connexió client acceptada. 
Un socket al client, com he dit abans, serà el canal de comunicació amb el Servidor, i un altre, al Servidor, en 
un objecte ClientHandler, el canal de comunicació amb el client. Els sockets, contenen dos fluxos de 
transmissió de dades, un d�entrada i un altre de sortida. En Java, aquest fluxos, s�anomenen streams. En Java hi 
ha molt tipus d�streams, per llegir i escriure fitxers, per llegir i escriure dades de tipus simples (string, int, byte, 
char...) i entre d�altres un tipus que serveix per escriure i llegir objectes, el java.io.ObjectInputStream per 

 

 

 



 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 
Memòria -Treball de Fi de Carrera 

Seguretat Informàtica - 2º Semestre Curs 2005/06 
 

 

 17-49 

llegir, i el java.io.ObjectOutputStream, per escriure. Però per poder escriure o llegir objectes en aquest 
streams, aquest cal que estiguin serialitzats. 
 
 
 
 
Serialitzar un objecte significa convertir el seu estat a un stream de bytes, de forma que aquest stream de bytes 
pugui ser invertit per crear una copia de l�objecte. En Java, un objecte es serializable si la seva classe o 
superclasse implementen la interfície java.io.Serializable o la seva subinterfície java.io.Eternalizable. 
Desserialització, és el procés de convertir la forma serialitzada d�un objecte, en una copia del propi objecte. 
 
 
 
 
Entre el Clients i el Servidor, a través del sockets que uniran ambdós, es transmetran missatges utilitzant els 
streams proporcionats pel socket. Aquest missatges formaran part del protocol de l�aplicació. El protocol de 
l�aplicació  està implementat amb classes serialitzables, les quals es poden transmetre a través dels streams  
ObjectInputStream i ObjectOutputStream. Per tant, la classe client i la classe ClientHandler, tindran dos 
objectes, un de cada tipus, creats a partir dels streams del Socket. I a través d�aquest objectes, s�escriuran i 
llegiran el missatges que s�enviaran des del Client al Servidor, o al revés. Aquests missatges seran del protocol 
d�aplicació implementat. 
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Tant el objecte Client instanciat en l�aplicació Client, com els objectes ClientHandler instanciats en el 
Servidor, en el seu mètode run (Thread), tenen un bucle infinit, on en ambdós casos estaran escoltant els 
streams d�entrada (o lectura), a l�espera de l�arribada de nous missatges. Recordem que els missatges 
provinents d�un Client i adreçats a un altre Client també passant pel Servidor. 
 
Implementació del protocol d�Aplicació. Missatges i Continguts del missatges. 
 
Per implementar el protocol d�aplicació, he creat una llibreria on he definit varies classes serialitzables, o sigui 
que implementen la interfície java.io.Serializable de Java. Inicialment, he creat una classe anomenada 
Missatge. Aquesta classe indica el sentit del missatge a través d�una de les seves propietats, i un contingut, el 
qual especifica el missatge. Entre el Client i el Servidor, només es transmetran Missatges. 
 

 
Els Continguts que pot contenir un missatge són varis, i tots ells dependents del sentit del missatge. Ara bé, la 
estructura establerta en aquesta implementació, permet la reutilització de continguts per diferents sentits del 
missatge. Per aconseguir això, i donar-li una escabilitat a la llibreria des del primer moment, la llibreria també 
porta una classe que actua com a analitzador sintàctic, la qual permet al Sistema, tant en la seva implementació 
de Servidor com la de Client, validar qualsevol missatge rebut. Aquesta classe s�anomena 
AnalitzadorSintactic.  
 
Els Continguts d�un missatge poden ser: 

 Alta: Aquest contingut està implementat per la classe Alta.java. Va inclòs en un missatge CLIENT-
SERVIDOR, i l�utilitza el Client per informar al Servidor d�una petició d�alta al Xat d�un usuari. 

 Indetificació: Aquest contingut està implementat per la classe Login.java. Va inclòs en un missatge 
CLIENT-SERVIDOR, i l�utilitza el Client per informar al Servidor d�una petició de identificació d�un 
usuari al Xat per poder començar a utilitzar-lo per conversar. 

 Llista d�usuaris: Aquest contingut està implementat per la classe LlistaUsuaris.java. Va inclòs en un 
missatge CLIENT-SERVIDOR o en un SERVIDOR-CLIENT, i l�utilitza el Client per demanar al  
Servidor la llista d�usuaris connectats al Xat, i el Servidor, per retornar aquesta llista al Client. 

 Nou Usuari Connectat: Aquest contingut està implementat per la classe UsuariConnectat.java. Va 
inclòs en un missatge SERVIDOR-CLIENT, i l�utilitza el Servidor per informar als Clients de una nova 
connexió d�un usuari al Xat. 

 Un usuari s�ha desconnectat: Aquest contingut està implementat per la classe 
UsuariDesConnectat.java. Va inclòs en un missatge SERVIDOR-CLIENT, i l�utilitza el Servidor per 
informar als Clients d�una desconnexió d�un usuari del Xat.  
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 Continguts de control: Aquests tipus de contingut estant tos inclosos dins la classe mError.java. Són 
continguts que indiquen el resultat d�alguna de les operacions originades per un petició d�un Client al 
Servidor a través d�un missatge. Per tant sempre aniran dins un missatge SERVIDOR-CLIENT, i poden 
informar al Client de que: 

 L�usuari s�ha loginat correctament (mError. OK_LOGIN) 
 El servidor ha donat d�alta l�usuari (mError. OK_ALTA) 
 Error l'usuari ja està connectat (mError. ERR_USUARI_CONNECTAT) 
 El Servidor s'ha Para (mError. ERR_SERVIDOR_PARAT) 
 Error al donar-se d'Alta (mError. ERR_ALTA) 
 L'usuari ja existeix. Canvia l� usuari (mError. ERR_USUARI_EXISTENT) 
 Error al autentificar-se (mError. ERR_LOGIN) 
 El Servidor ha perdut la connexió amb el client destí (mError. ERR_CLIENT_NULL) 
 La sintaxi del missatge no és correcte ( mError. ERR_MISSATGE_INCORRECTE) 

 Continguts amb destinatari: Aquest tipus de continguts, són els que van inclosos dins un missatge 
CLIENT-CLIENT, o sigui, missatges entre Clients, o millor dit, usuaris connectats que mantenen una 
conversa. Aquest continguts estan implementats de forma virtual o abstracte per la classe 
ClientToClient.java i especificats per altres classes que hereten d�aquesta.  
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Els continguts que es trameten entre clients, formen part d�un segon nivell d�especificació i són els següents: 

 Petició de conversa a un usuari del Xat: Aquest contingut representa una sol·licitud d�un usuari a un 
altre del Xat per iniciar una conversa. Està implementat per la classe PeticioConversa.java. 

 Petició de clau pública: Aquest contingut representa una sol·licitud de clau pública (DH) d�un usuari a 
un altre del Xat, per tal de poder establir una conversa segura . Està implementat per la classe 
PeticioPK.java. 

 Enviament de la clau pública: Aquest contingut representa una enviament de clau pública (DH) d�un 
usuari a un altre del Xat, després d�una petició d�aquest, per tal de poder establir una conversa segura . 
Està implementat per la classe EnviamentPK.java. 

 Finalització d�una Conversa: Aquest contingut representa la comunicació d�un usuari a un altre del 
Xat, de que la conversa que estan tenint la dona per  finalitzada . Està implementat per la classe 
ConversaFinalitzada.java. 

 Transmissió d�un tros de conversa: Aquest contingut es el que representa al text que transmet un 
usuari a un altre del Xat en un moment determinat de la conversa que estan tenint. Aquest text pot està 
xifrat, o no, a gust de l�usuari. La classe que ho implementa és TextAUsuari.java.  
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Gestió dels Missatges 
Bé un cop definit el protocol d�aplicació, cal veure com es gestionen aquest missatges i els seus continguts a 
banda i banda. 
Pel que fa al Client, aquest sempre rebrà els missatges a través del mateix canal, l�stream d�entrada del socket 
connectat al Servidor. En canvi, el Servidor, rebrà molts missatges, i provinents de diferents canals de 
comunicació, tants com Clients hi hagi connectats. Per tant, existeix una petita diferencia envers el Client. Per 
solventar-la, al Servidor he creat una classe Peticio.java la qual conté un missatge i un peticionari, que no serà 
res més que un apuntador al ClientHandler que conté el socket  que comunica amb el Client que ha transmès el 
missatge.  
Tant el Client com el ClientHandler, estan contínuament llegit el seu stream d�entrada, esperant nous missatges. 
Per evitar que aquest s�embussin intentant-los processar per torbar-ne el destí, he creat dues classes al Servidor i 
dues més al Client, per fer aquesta feina. 
Al Servidor he creat una classe que he anomenat GestorPeticions.java que conté una cua on els processos 
ClientHandler que existeixen al Servidor, hi avoquen les Peticions que van generant. L�altre classe que he creat 
l�he anomenat ProcessaPeticio.java i la seva funció és la de processar una única Petició. Així doncs, el 
GestorPeticions va desencuant peticions i generant processos del tipus ProcessaPeticio els quals, processen una  
única petició, donant-li la sortida correcta, i moren. 
Al Client, la idea és la mateixa, però envers de peticions, el que processem són missatges. He creat una classe 
anomenada GestorMissatges.java, la funcionalitat de la qual és versemblant a la de la classe del Servidor. 
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També conté una cua, però de missatges, i també llança processos, però de tipus ProcessaMissatge.java,  la 
funcionalitat dels quals és analitzar i trobar destí a aquest. 
Les quatre classes s�estenen de la classe java.lang.Thread, i per tant són fils d�execució del mateix procés 
pare, el Servidor o el Client. Ara bé, el temps de vida es diferent, si la vida dels gestors és la mateixa que la del 
seu procés pare, la dels processadors (de peticions i missatges), tenen un temps de vida igual al temps que 
triguen en trobar-li destí a la petició o missatge que ha de tractar. 
El gestor de peticions del Servidor, també conté la llista de ClientHandler (apuntadors a client, o usuaris 
connectats) que hi ha actius al Servidor, i també té la funció delegada d�enviar missatges de tipus broadcast, o 
sigui destinats a tots els clients. A diferència de les cues, que les he implementat amb la classe java.util.Vector, 
pel fet de que l�accés es seqüencial, i l�ordre si que és important, o sigui posem missatges o peticions al final 
(cua), i les traiem del començament (cap), la llista de clients connectats, la he implementat amb una Taula de 
Dispersió, o el que és més semblant en Java, una taula Hash (java.util.Hashtable). El motiu és molt simple, 
accedir a un client (ClientHandler) determinat, és una cosa del tot asíncrona en el Servidor, no sabem quan hem 
d�atendre una Petició d�aquest, perquè tampoc sabem quan l�enviarà, si l�envia. Per tant, quan això passi, el 
Servidor ha de poder accedir ràpidament ha aquest apuntador, per donar-li a través d�ell resposta a l�usuari, si 
cal. O reenviar el missatge d�una petició d�un client, a un altre usuari (conversa), l�accés al primer i al últim ha 
de ser el més òptim possible. Com tots sabem, i sense entrar gaire en el tema, un vector té una complexitat de 
recerca O(n) mentre que les taules Hash O(1). La diferència és obvia. 
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1. El Client envia un missatge al Servidor. 2. El ClientHandler del Servidor que atent la connexió, genera una petició i la 
posa a la cua del gestor de Peticions. 3. Quan és el moment, o sigui aquesta petició es troba al cap de la cua, el gestor genera 
un nou procés d�atenció a la petició. 4. El Procés d�atenció a la petició, analitza i troba destí a la petició. Aquest destí pot ser 
el mateix client origen o un altre client (continguts ClientToClient). En el cas que sigui un altre client, aquest procés busca 
l�apuntador al client a la llista de �ClientHandlers� que té el Gestor de Peticions. Si va destinat al mateix client, la pròpia 
petició porta l�apuntador. El Procés envia un missatge al destí corresponent, i mort 5. El missatge arriba al Client i aquest el 
posa a la cua del gestor de missatges. 6. Quant el gestor treu el missatge de la cua, genera un nou procés d�atenció al 
missatge, l�analitza i si es correcte, genera una nova acció al client. Tot seguit es mort. 

Missatge 
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Pot semblar que els gestors, no tenen sentit, i veritablement, és podrien generar directament processos d�atenció 
a peticions o missatges directament des del client o els apuntadors a client. El fet de que els hagi implementat, 
no es altre que donar-li una millor implementació al sistema. Si ens hi fixem, aquests gestors ens donen moltes 
possibilitats, sobretot d�escabilitat. Només pensar, en fer possibles estadístiques de missatges, connexions, 
temps de resposta, etc , en el Servidor , ja ens obre aquest ventall de possibilitats. A la resta imaginació. 
 
 
La gestió d�usuaris. 
El Xat, no tindria cap sentit, si no tinguéssim usuaris que el fessin servir. Després de donar-li moltes voltes, 
vaig prendre la decisió de fer servir una base de dades. Per molts motius, però sobretot, perquè no cal inventar 
el que ja està inventat, i perquè em facilita molt la implementació.  
La base de dades triada, ha estat Apache Derby 10. Per utilitzar-la, cal un fitxer derby.jar, que es pot 
descarregar des de la Web (mirar recursos usats). Aquesta base de dades, implementada en Java, pot ser 
utilitzada com a servidor de base de dades o de forma encaixada (embedded) en l�aplicació. Jo l� he utilitzat de 
forma encaixada, pel que he hagut de fer servir el driver de connexió específic per aquest ús. El driver és 
org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver . 
Per fer tota la gestió de la base de  dades, he creat una classe GestioDB.java dins el subpaquet 
xifraxat.server.db. Aquesta classe li he donat dues grans funcionalitats. La primera, ser capaç de crear tot el 
model del sistema, més concretament del Servidor, en la base de dades. I la segona, la de fer la gestió d�aquest 
model. El model, però és molt reduït, ja que només vull controlar un registre d�usuaris. Per tant, a través d�un 
dels seus mètodes de classe Inicialitza(), crea la taula d�usuaris dins la base de dades, i els índexs necessaris. 
 

 
 
Per altre banda, la classe implementa tots el mètodes necessaris, per fer un manteniment de les dades d�aquesta 
taula: 

 Afegir un usuari AfegirUsuari(.... 
 Modificar un usuari  ActualitzarUsuari(... 
 Esborrar un usuari  EsborrarUsuari(.... 
 Esborra tots els usuaris  EsborrarTotsElsUsuaris() 
 Mirar si existeix un usuari  ExisteixUsuari(... 
 Mirar si un usuari es vàlid  EsUsuariValid(... 
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El Servidor utilitza aquesta classe, durant to el seu temps d�execució. Realment només s�utilitza al processar 
dos tipus de peticions, la petició d�autentificació i validació d�usuari, i la petició d�alta d�usuari. Quan alguna 
d�aquestes peticions, entre en el Servidor a través d�un ClientHandler, i és posada a processar pel gestor de 
peticions, el procés que l�atendi utilitza la classe GestorDB per tal de fer les consultes necessaris a la base de 
dades. El Servidor no utilitza cap instància de la classe, sinó que accedeix a ella a través de la interfície de 
classe. Tots els mètodes d�aquesta classe tenen un accés controlat, ja que pot ser que s�intenti accedir a algun 
mètode de forma concurrent. Suposem dos usuaris que es volen autentificar en el sistema alhora. 
 
Xifratge Diffie-Hellman 
Aquesta part, per mi ha estat la més interessant, i realment, crec que es la que dona més sentit al Sistema. 
Sempre que volem implementar un sistema segur, hem de tractar d�alguna manera o altre, algun tipus de 
xifratge. Com aquest és el cas, i degut a poder assegurar una transparència total al Servidor, la part de xifratge 
la he implementat al Client. Realment, només afecta a dos usuaris connectats al Xat, els qual mantenen una 
conversa. 
Per dur a terme la implementació, he creat una classe anomenada GestorDH.java, al subpaquet 
xifraxat.client.segur. Abans de seguir només dir que perquè el xifratge Diffie-Hellman funcioni entre dos 
interlocutors, cal que les claus d�aquest hagin estat generades per una mateixa autoritat central. Dit això, en el 
Sistema, l�autoritat és el propi Sistema, concretament, la classe GestorDH. Per tant, dins la seva implementació 
porta el nombre primer i la base, necessaris per generar un parell de claus DH. Així tots els usuaris del Xat, 
disposaran d�un parell de claus vàlides per poder xifrar missatges amb altres usuaris, òbviament, generades per 
la mateixa autoritat. 
 
Aquest gestor, és el que genera les claus d�un usuari, les persisteix, xifra i desxifra missatges, genera una clau a 
partir d�una matriu de bytes, genera la clau compartida entre dos usuaris per poder xifrar missatges entre ells, 
recupera claus ,tant privades com públiques, emmagatzemades en un fitxer, etc. També s�encarrega de generar 
les Agendes dels usuaris, una de diferent per cada usuari que hagi utilitzat el mateix Client. A més, totes les 
claus guardades en una Agenda, estan xifrades amb una clau única per usuari, i calculada pel propi sistema. 
 
No he cregut necessari utilitzar llibreries de tercers, i realment, en cap moment m�ho he plantejat. Realment, 
Java m�agrada perquè Java sempre ha posat per davant de tot, sempre la seguretat , des de les primeres versions, 
i això em donava i em dona certes garanties d�èxit. 
Bàsicament totes les classes que he utilitzat són dels paquets java.security.* i javax.crypto.* . 
Del paquet java.security.* utilitzo les següents classes: 

 KeyPairGenerator L�utilitzo com a generador de parell de claus d�usuari. Requereix un algoritme de 
generació de claus, que en el nostre cas és DH (Diffie-Hellman). També requereix la llavor, o sigui el 
nombre primer i la base a partir dels quals es crearan totes les parelles de claus dels usuaris del Xat. 
Aquesta llavor la creem amb la classe DHParameterSpec , la qual en el moment d�instanciar-la, rep 
com a paràmetres, el nombre primer, la base, i la llargada en bits de la clau privada. 

 Keypair L�utilitzo per recuperar el parell de claus que em genera l�objecte KeyPairGenerator , i en 
ella i tinc el parell de claus, la privada representada per un objecte de la classe PrivateKey i la pública 
per un objecte de la classe PublicKey. 

 KeyFactory Aquesta classe l�ha utilitzo per restaurar claus a partir de matrius de bytes, un cop aquest 
han creat un objecte de tipus spec.X509EncodedKeySpec en el cas de que es tracti d�una clau pública, 
o un objecte de tipus spec. PKCS8EncodedKeySpec en el cas d�una clau privada. Les claus sempre 
seran DH, per tant com a paràmetre li indico aquest tipus. 
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Del paquet javax.crypto.* utilitzo les següents classes 

 KeyAgreement Aquesta classe la utilitzo per generar la clau secreta a partir de la clau privada de 
l�usuari que utilitza el Client i la clau pública de l�usuari amb qui vol establir conversa. La clau resultant 
és un objecte de tipus SecretKey. L�algorisme que utilitzo per generar la clau és el triple DES 
(DESede). 

 Cipher Aquesta classe la utilitzo per xifrar i desxifrar matrius de bytes. La clau de xifratge, és un 
objecte SecretKey, que representa la clau compartida entre l�usuari del Client i l�usuari amb qui està 
conversant. L�algorisme de xifratge que utilitzo és el triple DES amb mode ECB i padding PKCS5 
(DESede/ECB/PKCS5Padding). 

 
Com he dit abans aquesta classe també gestiona l�agenda. L�agenda, la he implementat com a un directori on hi 
ha diferents fitxers amb diferents extensions. He creat un directori anomenat Agendes, i dins d�aquest, un 
directori per cada usuari que hagi utilitzat el mateix Client de Xat, el nom del qual es precisament 
l�identificador d�usuari. I dins de cada directori hi trobem tres tipus de fitxers. Un fitxer anomenat .private, que 
conté la clau privada de l�usuari. Un altre anomenat .public, que conté la clau pública. I tants fitxers 
[idusuaridesti].pub, com usuaris amb qui hagi establert algún cop una conversa. Aquests fitxers es guarden 
amb el contingut xifrat, amb una clau de xifratge per cada usuari. Les claus públiques dels usuaris amb qui 
l�usuari en algún moment a establert una conversa, també les xifro,  si un usuari vol conversar amb un altre, que 
estableixi la conversa algún cop. Per xifrar aquest continguts utilitzo una classe anomenada, 
DesEncrypter.java, dins el mateix subpaquet. Utilitzo un algorisme de xifratge DES basat en clau 
(PBEWithMD5AndDES), la qual calcula el Client a partir de l�identificador d�usuari i el número primer 
utilitzat en la generació de claus DH. 
 
 

 
 
 
Tractament d�espais de memòria compartida. 
En tots els sistemes on hi ha diferents processos executant-se, en algún moment entre ells han de compartir 
algún espai de memòria, o sigui variables, funcions o components. En el Sistema que he implementat es donen 
diversos casos, tant al Servidor com al Client. 
 
En el Servidor, hi ha per exemple la llista d�usuari connectats, la qual hi accedeixen els ClientHandlers, el 
gestor de peticions, i els processadors de peticions. Per tant l�accés haurà de ser controlat. Un altre cas és el 
stream d�escriptura de tots els sockets dels apuntadors a Client, al qual hi accedeixen els processadors de 
peticions quan han d�informar al Client, i el gestor quan envia un broadcast a tots els usuaris connectats. Com a 
mètodes, els del gestor de la base de dades, els quals són mètodes de classe, i poden ser invocats per diferents 
processadors de peticions al fer una autentificació d�usuari (dos usuaris es volen autentificar al mateix temps, 
dues peticions, amb dos missatges amb un contingut de Login). Una altre cas molt clar és la cua de peticions del 
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gestor de peticions. Els apuntadors a client hi afegeixen peticions de forma asíncrona, i el gestor de peticions en 
treu. 
En el Client, també trobem casos semblants. L� stream de sortida del socket, és utilitzat per totes les converses 
establertes. La cua de missatges, és utilitzada per el gestor de missatges i pel client, que hi va abocant tot el que 
arriba per l�stream d�entrada del socket. Un altre cas molt clar és els mètodes de xifratge i desxifratge, del 
gestor de xifratge, els quals poden ser invocats per més d�una conversa alhora, sobretot el de desxifrar. 
 
Bé, per solucionar això, el que he fet es utilitzar la declaració synchronized de Java. Aquesta declaració, 
m�assegura una exclusió mútua en l�accés a una variable o a un mètode. La resta de processos que hi volen 
accedir són bloquejats, fins que la variable o el mètode són alliberats. S�ha d�anar molt en compte però, en les 
seccions sincronitzades, ha evitar possibles errors, ja que poden causar un deadlock o bloqueig de la mort, ja 
que processos que estan esperant un accés pot ser que no l�aconsegueixin mai. 
 
 

 
 
 
 
Interfícies gràfiques 
 
Les interfícies gràfiques, les he pogut implementar més ràpidament del que em pensava, gràcies sobretot al IDE 
Netbeans i el framework Matisse, el qual facilita el disseny de interfícies d�usuari en Java d�una forma 
espectacular.  
 
Les interfícies en Java, estan basades en Components, els quals alguns són components contenidors, o sigui que 
poden contenir altres components. 
Per tant hem de partir d�un contenidor principal. Aquest és el Frame i és el que coneixem com a una finestra del 
sistema, amb les opcions de tancar, maximitzar i minimitzar, o de redimensionar, bé amb un munt de propitats 
per configurar. Un altre contenidor és el Panel, el qual té menys propietats, i serveix per millorar l�aspecte de la 
interfície. I per últim, tenim components com botons, àrees de text, etiquetes, botons d�opcions, etc. Bé un munt 
de possibilitats. 

GestorDB Login 

Login 

DB 

USUARIS 
synchronized boolean  EsUsuariValid 

Si arriben dues peticions de Login alhora, només entrarà una, l�altre es mantindrà bloquejada fins que la primera acabi. 
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Tots aquest components, tenen uns events associats, com poden ser un clic del ratolí, la pulsació d�una tecla, 
etc, els quals permeten a l�usuari interactuar amb l�aplicació. Hi ha dues llibreries, que són les més utilitzades, 
la java.awt.* i la javax.swing.*. Jo he utilitzat la segona, amb l�IDE, utilitzar una o l�altre és igual de fàcil, i la 
segona m�ha semblat d�aspecte més agradable, bé, m�agrada�t més, i està més desenvolupada. 
 
Interfície del Servidor 

 

 
Com es pot observar es tracte d�una interfície bastant senzilla. L�administrador del Servidor, introdueix el port 
on vol que aquest esperi les connexions entrants dels Clients. Prem el botó engegar, i si el port és correcte, el 
Servidor es posa en funcionament. Tot seguit, el text del botó canvia, indicant la opció de parar, alhora que 
canvia el color del requadre, de vermell a verd, indicant el funcionament de Servidor. Per aconseguir això 
capturo l�advent �OnClick()� del ratolí, i dins del mètode engego o paro, depenent de l�estat on es trobi el 
Servidor. També disposa d�un checkbox , el qual quant s�activa, mostra un consola on s�imprimeixen diferents 
missatges que genera el Servidor, mentre està funcionant. 
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Interfície del Client 
La primera interfície que mostra el Client és la de inici de sessió. Aquest inici pot ser de dues maneres diferents. 
La primera es donant-se d�alta al Sistema, i la segona validant el seu usuari prèviament donat d�alta, amb una 
clau. Ambdues maneres, si tenen èxit, iniciant una sessió al Servidor. La classe que la implementa es diu 
Connexio.java. 
 

 
 
El primer que ha de fer l�usuari, es posar el nom o l�adreça IP on està allotjat el Servidor, amb el qual volem 
connectar. Si al opció és donar-se d�alta al Servidor, cal complimentar tots els camps, i prémer el botó �Alta 
Usuari�. Si la opció, es identificar-se, només cal que l�usuari introdueixi el seu identificador, el que va posar en 
el procés d�alta i la seva clau personal. Si tot va bé, el Client mostra la següent interfície, si no, mitjançant 
finestres de diàleg, és mostra l� error a l�usuari. 
 

 
Exemple de diàleg d�error. 

 
 
La següent pantalla, només es mostra si s�ha iniciat correctament una sessió al Servidor. Aquesta pantalla, és la 
pantalla principal, on l�usuari pot iniciar converses, tancar-les, i visualitzar l�agenda. 
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Aquesta interfície és implementada per la classe Connectat.java. Presenta una barra de menú, amb dues 
opcions. La primera �Agenda�, al polsar-la mostra l�agenda de l�usuari que ha iniciat la sessió. La segona 
mostra una interfície amb informació sobre l�aplicació. De esquerra a dreta, primer veiem una llista, on es 
mostren els usuaris que hi h connectats al Xat. Aquesta llista s�actualitza de forma automàtica, a partir de 
missatges que envia el servidor. La primera llista que apareix quan iniciem la sessió, és sol·licitada pel Client. 
Al la dreta de llista, tenim un panel, on es mostren les converses que tenim iniciades amb altres usuaris. Les 
converses es distribueixen en el panel verticalment, sobreposant-se les unes a les altres, però sempre visibles 
per ser seleccionades. En les pantalles de proves es mostra el seu funcionament. Per iniciar un conversa amb un 
usuari, només cal que el seleccionem de la llista, i premem el botó de �Conversar�. I per últim a la part de sota, 
tenim una petita consola, on apareixen diferents missatges de control, que ens poden informar, per exemple, de 
que el Servidor s�ha parat. 
 
Quan l�usuari inicia una conversa, en el panel de converses apareix una nova interfície. Aquesta interfície està 
implementada per la classe PanelConversa.java. En aquesta interfície podem veure clarament dues àrees de 
text. En la primera, la de sobre, és on apareixen els missatges provinents de l�usuari amb que tenim la conversa, 
i, opcionalment, els que nosaltres enviem. En l�altre area de text, és on l�usuari de la sessió, escriu el missatge 
que vol enviar. Per enviar el missatge que ha escrit, només a de prémer el botó d�enviar, i el missatge serà 
enviat. Si polsem aquest botó, i no s�ha escrit res, no s�envia res. Quan l�usuari vol finalitzar la conversa, només 
cal prémer el botó �Tancar�. Quan aquest es prem, la finestra de conversa es Tanca, i l�usuari amb qui 
conversàvem, rep un missatge indicatiu de que la conversa s�ha finalitzat. 
La interfície també conté dos botons d�opció. El primer (esquerra) serveix per indicar si volem que el missatges 
que enviem es mostrin en l�area de missatges rebuts, de la conversa que estem mantenint. El segon, indica si  
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podem xifrar el que enviem o no. Si disposem de la clau pública de l�altre usuari, aquest botó està habilitat, i 
permet xifrar(seleccionat) o no (no seleccionat) el missatge que enviem. Per defecte, quan iniciem una 
conversa, està deshabilitat i deseleccionat, fins que no aconsegueix el sistema generar una clau compartida entre 
els dos usuaris de la conversa. Però, molt ràpidament ho aconsegueix, i l�usuari no percep el fet. Quan iniciem 
una conversa, el sistema cerca la clau pública de l�usuari destí.  Primer ho fa a l�agenda, i si no la troba li 
demana. El sistema client de l�usuari destí, quant rep la sol·licitud, automàticament envia la clau pública de 
l�usuari que ha iniciat la sessió (usuari destí), al demandant, aquest la rep, genera la clau compartida per la 
conversa, i habilita i activa la opció de xifratge. Ho he fet així, per evitar accions innecessàries a l�usuari, i per 
facilitar al màxim l�ús del Client. També disposem d�un botó per sol·licitar la clau a l�usuari destí. Aquest està 
deshabilitat, si el sistema ha aconseguit crear una clau compartida per xifrar la conversa. Ara bé, es pot donar el 
cas, de que la clau que disposem de l�usuari destí, no sigui la que té actualment. Això pot passar per diferents 
motius, perquè l� ha perdut, perquè està entrant des d�un ordinador que no és l�habitual, o perquè per algun 
motiu que desconeixem, l�ha hagut de canviar. Si és així, el sistema rebrà missatges xifrats, que no podrà 
desxifrar, i ho indicarà a la consola. O també pot passar, que l�usuari elimini de l�agenda la clau de l�usuari amb 
qui manté una conversa, aleshores, en el panel de conversa automàticament, es deshabilitarà la opció de xifrar i 
s�activarà el botó per sol·licitar la clau a l�usuari destí. Si es prem aquest botó, automàticament farà la petició, el 
client de l�usuari destí enviarà la clau, el client de l�usuari la rebrà, la guardarà, generarà la clau compartida per 
la conversa, activarà la opció de xifratge, i desactivarà el botó de sol·licitud de clau. Quan el sistema no pot 
desxifrar missatges d�una conversa, perquè la clau compartida no coincideix degut a que una de les claus 
públiques ha canviat, l�usuari pot decidir que fer. Si confia (realment pot confiar) que l�usuari és qui diu que és, 
només cal que elimini la clau que té d�aquest usuari a l�agenda, i premi el botó de sol·licitud de clau. Ara, bé si 
no hi confia, es lliure de seguir o no la conversa. També té la opció de interrogar al destí, amb missatges sense 
xifrar. Ara bé per ser víctimes d�un atac de suplantació de identitat en aquest sistema, només es pot donar 
aconseguit la clau de l�usuari a qui es vol suplantar, ni més ni menys, com en qualsevol sistema que demana 
validació d�usuari. I per anar bé, els usuaris haurien d�evitar canviar el parell de claus, i si canvien de punt de 
connexió, posar les seves claus en el seu directori de l�agenda. 
Recordem, que l�usuari pot iniciar  més d�una conversa alhora. 
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I per acabar aquest apartat, una última interfície, la de l�agenda. Aquesta interfície mostra una llista amb totes 
les claus d�usuaris amb qui algun cop l�usuari de la sessió a establert una conversa. Aquestes claus és poden 
eliminar, seleccionant-ne una i polsant el botó que ho indica. 
 

 
 
 
A continuació un llistat dels components que utilitzat per dissenyar les interfícies: 
 

Components Classe 
Botons javax.swing.Jbutton 
Finestres de diàleg javax.swing.Jdialog 
Etiquetes javax.swing.Jlabel 
Llistes javax.swing.Jlist 
Opcions de Menú javax.swing.Jmenu 
Barra de Menú javax.swing.JMenuBar 
Panel javax.swing.Jpanel 
Panel amb barres d'escroll javax.swing.JScrollPane 
Panel tabulat javax.swing.JTabbedPane 
Àrees de text javax.swing.JTextArea 

 
 
Implementació de la seguretat en el transport (SSL). 
 
Un cop resolta la implementació, vaig buscar possibles problemes de seguretat en el sistema, i si els hi havia, 
mirar de trobar-ne una solució. En tot sistema de comunicació, si les dades no viatgen xifrada, és molt fàcil 
obtenir-les si algú s�ho proposa. En el nostre sistema, xifrem el text que es transmet durant una conversa, però 
això no dona cap tipus de garanties als usuaris, ja que es vulnerable a dos atacs molt importants, ambdós de 
suplantació d�identitat. 
El primer és podria donar si algú interceptes amb un sniffer la comunicació entre el Client i el Servidor en un 
inici de sessió, i capturés el identificador i la clau de l�usuari participant. Clarament, l�atacant podria suplantar a 
aquest en el Xat, encara que no disposes del parell de claus, ja que amb una mica d�enginyeria social, podria fer 
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creure a algú que les ha perdut i n�ha generat unes de noves. Podem pensar en xifrar tant el identificador com la 
clau, però si l�atacant aconsegueix capturar el paquet i envia�l d�alguna manera (fora del Client per suposat), el 
Servidor es limitaria a desxifrar unes dades xifrades correctament. No és una bona solució. 
L�altre atac, és el que anomenen, �atac de l�home al mig�. Com he dit en el primer apartat d�aquesta memòria 
aquest atac afecte a tots els sistemes de xifra basats en clau pública. Imaginem que un atacant vol interceptar 
una conversa entre dos usuaris del Xat. Si aconsegueix fer creure a ambdós membres de la conversa que ell és 
l�altre conversant, i aconsegueix enviar a ambdós la seva clau pública, aquest xifrarien el missatges amb una 
clau generada a partir de la seva clau privada i la pública de l�atacant, i per tant l�atacant podria capturar els 
missatges xifrats, llegir-los, modificar-los, i enviar el missatge modificat al destí. I els dos usuaris, no 
s�anadonarien de res.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ID: jcastellsg     CLAU: 123456789 

 

 

 

PubKeyA 

PubKeyB 

PubKeyB 

PubKeyZ 

PubKeyZ 

PubKeyZ 

A 

B 

Z 

L�atacant, pot capturar el identificador de 
l�usuari i la seva clau, pel fet, de que 
viatgen a través d�una comunicació no 
segura. 

Si l� atacant Z aconsegueix canviar les 
claus,  pot controlar del tot la conversa 
entre els usuaris A i B. 
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Per tant, no en tenim prou de xifrar una conversa, s� ha de garantir la seguretat a l�usuari, de que realment, això 
no pot passar. Buscant solucions, he llegit, que en alguns sistemes es solventa utilitzant signatures digitals, 
però, en el primer cas, la signatura no ens serveix, ja que no podem signar res que el Servidor no pugui validar. 
Recordem que el Servidor, no disposa de cap clau de cap usuari. I en el segon cas, l�atacant també està en 
disposició de signar el que calgui. 
Com a solució, he modificat  el Sistema, per tal de que la comunicació funcioni amb sockets segurs. 
 
Per implementar una comunicació que utilitzi el protocol SSL en Java, primer de tot cal generar un Certificat 
digital, que es amb el s�autentificaran les connexions. Aquest certificat l�ha de generar el Servidor, i l�utilitzarà 
per xifrar qualsevol comunicació que estableixi un client. Per altre banda, el client ha de disposar d�aquest 
certificat, per poder entendres amb el Servidor. El Certificat pot distribuir-se de dues maneres diferents als 
Clients. La primera és en el moment d�iniciar la comunicació, el Servidor l�envia al client, i aquest l�accepta (o 
no), i si és així, l�utilitza per entendres amb el Servidor. L�altre, és tenint ja emmagatzemat d�alguna manera 
aquest, i utilitza�l sempre per comunicar-se amb el servidor emissor. 
 
Per generar un certificat en Java s�utilitza una aplicació que es distribueix amb les J2SE. Aquesta aplicació es 
diu  �keytool�. 
 
Generar magatzem de claus I certificat autosignat 

1. keytool -keystore [magatzem] -genkey -alias [mycert] 
2. keytool -selfcert -alias [mycert] -keystore [magatzem]  

El primer punt crea el magatzem i el certificat. I el segon punt el signa amb la seva pròpia clau privada i clau 
publica. 
 
El Sistema que jo plantejo porta el certificat en ambdues parts, tant en el Servidor com en el Client. I són 
ambdós subsistemes qui el carreguen alhora de iniciar-se. Per fer-ho el Servidor inicialitza dues propietats de 
Java javax.net.ssl.keyStore i javax.net.ssl.keyStorePassword. La primera serveix per indicar al sistema qui és 
el magatzem de certificats que ha d�utilitzar, i la segona la clau (password) per poder utilitzar-lo. I el Client, 
també inicialitza dues propietats javax.net.ssl.trustStore i javax.net.ssl.trustStorePassword. La primera 
indica al sistema, un magatzem de certificats amb qui confia, la segona la clau d�aquest. 
I finalment per implementar sockets SSL en Java tenim la classe import javax.net.ssl.SSLServerSocket que 
implementa un socket servidor i la classe javax.net.ssl.SSLSocket que implementa un socket client. El 
funcionament d�ambdós és igual que el dels sockets plans, la diferència cau en la inicialització d�aquest, una 
diferència molt assequible. Només afegir, que realment es molt fàcil passar de sockets plans a sockets SSL en 
Java. 
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Aspectes concrets de la implementació.  
 
Primer de tot, i molt breument, explicar el funcionament del Servidor i el Client, i tot seguit diferents processos 
de negoci que intervenen en el funcionament d�una sessió. 
  
Funcionament del Servidor 
 

1. Inicialitzar magatzem de Certificats 
2. Demanar el port on escoltarà les connexions clients (Interfície). 
3. Engegar (Interfície). 
4. Mantenir-se a l�espera de connexions Clients (bucle principal) 

a. Fins que l�administrador para el Servidor 
b. O el Servidor deixa de funcionar inesperadament (pèrdua de xarxa, fallada SO, ...) 

5. Parar (Interfície) 
 

Funcionament  del Client 
 

1. Inicialitzar magatzem de Certificats Vàlids 
2. Inicialitzar client 
3. Demanar dades (interfície) 

a. Adreça i port del Servidor on es vol connectar l�usuari 
b. Dades usuari necessàries per iniciar una sessió 

4. Inici de Sessió 
a. La sessió es manté fins que l�usuari la tanca. 
b. O el Servidor deixa d�atendre la connexió. 
c. O el Client deixa de funcionar per una caiguda de xarxa, fallada de SO, etc 

5. Parar (Interfície) 
 
 
Aquest seria el funcionament d�ambdues parts expressat a molt alt nivell. Tot seguit el processos de negoci que 
crec més interessants del Sistema implementat. 
 
Inici de Sessió: Alta o Login 
 
El Client envia una petició de connexió al Servidor. Si el Servidor l�accepta, i li confirma que la connexió esta 
iniciada i crea un procés d�atenció al client. Si no el Client rep un error de connexió. 
 

 
 
 

CLIENT SERVIDOR 

Client 

Server 

 ClientHandler 

sslsocketfactory.createSocket(getServer(), 

SSLSocket client =(SSLSocket) sV.accept(); 

ClientHandler c = new 
ClientHandler(client); 
c.start(); 
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Un cop iniciada la connexió, el Client envia les dades d�Alta o Login dins el contingut d�un missatge CLIENT-
SERVIDOR. El Servidor encua un petició al gestor de peticions, la processa i envia la resposta. Si ha anat tot 
bé, el Client mostra la interfície des de on l�usuari podrà iniciar converses amb altres usuaris.  
 
 

 
 
Si tot ha anat bé, i s�executa el mètode DisplayConnectat() de la classe client.java , els sistema comprova si 
l�usuari disposa de les seves claus en el seu directori de l�agenda. Si no les hi té, les crea a traves de la classe 
GestorDH.java. I és quan disposa l�usuari de les claus, que el procés d�inici de sessió acaba amb èxit. Si no és 
així l�usuari es informat degudament. El Servidor, ja ha enviat a tots els usuaris connectats un missatge dient 
que l�usuari en qüestió ha iniciat una sessió al Xat. Quant el Client dels usuaris receptors reben aquest missatge, 
l�identificador del nou usuari apareix a les seves llistes de usuaris connectats. De la mateixa manera, però de 
forma inversa, quan un usuari es  desconnecta, aquest informa al servidor, i aquest s�encarrega de distribuir la 
informació a la resta d�usuaris connectats, desapareixent de la llista d�usuaris de cada un dels receptors, 
l�identificador de l�usuari que ha deixat el Xat. Ara bé, quant s�inicia una sessió, és el client qui demana al 
Servidor que li envií la llista d�usuaris connectats al Xat. 
 
 
public void DisplayConnectat(){ 
                                ..................................... 
                    //Demanem LlistaUsuaris 
                    Client.EnviaMissatge(this.getOs(),new Missatge(Missatge.CLIENT_SERVIDOR,new LlistaUsuaris(null))); 
                                ..................................... 
} 

 
 
El procés d�Alta és similar, la única diferencia rau en el tipus de contingut del missatge, i en el registre de 
l�usuari en la base de dades del Servidor. Tant si es pot registrar com no, la resta del procés és igual. Si l�inici 
no és correcte és informat com cal, sinó segueix la sessió al Xat. 
 
 

CLIENT SERVIDOR 

Client 

 

ClientHandler 
Client.EnviaMissatge(this.getOs(),new Missatge(Missatge.CLIENT_SERVIDOR,new Login(usu,pwd))); 

GestorPeticions 

Missatge mis=(Missatge) this.is.readObject(); 
GestorPeticions.AfegirPeticio(new Peticio(this,mis)); 

ProcessaPeticio 
new 
ProcessaPeticio(peticio); 

GestorMissatges 

GestorMissatges.AfegirMissatge(mis); 

new Missatge(Missatge.SERVIDOR_CLIENT,new mError(mError.OK_LOGIN)); 

ProcessaMissatge 

new ProcessaMissatge(this.client,mis); 

 

this.client.setLoginat(true); 

this.client.DisplayConnectat(); 
GestorDB 

EsUsuariValid(...... OK 

Broadcast() 

Usuari 
Connectat 
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Inici d�una Conversa segura:  Generació de la clau de xifra. 
 
Quan un usuari ha iniciat correctament una sessió al Xat, si hi ha altres usuaris, pot iniciar una conversa amb 
ells. Recordo que les converses són entre dos usuaris, i un usuari pot tenir diferents converses iniciades. Cada 
conversa, perquè sigui segura, disposarà d�una clau de sessió, única de la conversa, que servirà per xifrar els 
missatges d�aquesta. Per poder crear aquesta clau, el Sistema Client ha de disposar de la clau pública de l�usuari 
destí i de la privada de l�usuari local. Aquesta clau pública de l�usuari destí pot està localitzada en l�agenda de 
l�usuari local, o sinó, cal que aquest li demani. 
 
Imaginem que dos usuaris A i B volen iniciar una conversa: 

 
 
Al iniciar-se ambdós panels, comproven si l�usuari local té la clau pública de l�altre usuari, i si no és així li 
envien un missatge de petició de clau. Automàticament, el Client en rebre una petició de clau pública, li envia 
al demandant. Un cop la rep, genera la clau de xifratge que s�utilitzarà en la conversa, i tot seguit activa la opció 
de xifratge en el Panel. 
 
 

 

A B 
Servidor 

new Missatge(Missatge.CLIENT_CLIENT,new PeticioConversa(upub.getIDUsuari(),this.IDUsuari.getIDUsuari()) 

  

this.connectat.AfegirConversa(pcon); this.client.CrearConversa((.... 

L� Usuari A envia a l�usuari B un Missatge amb un contingut de Petició de Conversa. Tot seguit, crea un Panel de Conversa amb 
aquest usuari (B). L�usuari B rep el missatge, i automàticament al Client es crea un panel de conversa amb l�usuari A. 

 

Client 1. PeticioPK() 

2. ...,EnviamentPK(... 

3. 
...... 
GestorDH.GenerarPubKey(b); 
...... 
GestorDH.GuardaAAgenda(.. 
...... 
pcon.ActivaXifratge(); 
...... 

4. 
.... 
GestorDH.GenerarClauCompartida 
.... 
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1. Un cop creat el Panel de Conversa, i comprovat que l�usuari no disposa de la clau pública de l�altre part, 
envia un petició de clau pública a l�altre Client. 

2. L�altre Client, en rebre la petició, envia la clau. 
3. En rebre-la el primer, la restaura a través del gestor Diffie-Hellman, la persisteix en l�agenda de l�usuari, 

i activa el xifratge en el panel. 
4. En el panel, quan s�activa el xifratge, és genera la clau compartida que s�utilitzarà per xifrar la conversa. 

 
 
Fi d�una Conversa:   
Quan un usuari vol finalitzar una conversa, només ha de prémer el botó que ho indica en el panel. En fer-ho, es 
tanca aquest, i el Client envia un missatge a l�altre interlocutor informant de que la conversa ha finalitzat. En 
rebre-ho, a l�usuari destí li apareix un missatge indicatiu en el panel de la conversa, i automàticament se li 
desactiva la opció d�enviar nous missatges  destinats a la conversa finalitzada. 
 
 
 
Manual d�instal·lació. 
Estructura de directoris i fitxers. 
Un cop descomprimit el fitxer del projecte, en el directori trobarem les següents carpetes i fitxers. 
 
ext Llibreries utilitzades en el projecte 
XifraXatClient Client del Sistema XifraXat 
XifraXatMissatges Llibreria que implementa el protocol d'Aplicació 
XifraXatServer Servidor del Sistema XifraXat 
Memoria.pdf Memòria del projecte 
XifraXat.ppt Presentació del Projecte 
 
En la carpeta ext trobem les dues llibreries de tercers que he fet servir per implementar el Sistema. 
 

 derby.jar: Base de Dades Apache DerBy. 
 swing-layout-1.0.jar: Llibreria de components pel disseny d�interfícies. 

 
Aquestes dues llibreries només la utilitzen els dos subprojectes XifraXatClient i XifraXatServidor. 
 
En la carpeta XifraXatMissatges i trobem les següents carpetes i fitxers: 

 build: Carpeta que conté les classes de la llibreria compilades. 
 dist: Carpeta que conté la llibreria empaquetada en un fitxer .jar per poder ser distribuïda. 

o javadoc: Documentació de subprojecte. 
 nbproject: Carpeta que conté tots els fitxers de projecte pel IDE Netbeans. 
 src: Carpeta que conté els fitxers font de la llibreria.  
 build.xml: Fitxer xml que utilitza el compilador ant (Apache ant) per manejar el projecte. Aquest 

compilador, l�utilitza l�IDE NetBeans. 
 
La llibreria XifraXatMissatges.jar la utilitzen tant el Servidor com el Client. 
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En la carpeta XifraXatClient i trobem les següents carpetes i fitxers: 

 build: Carpeta que conté les classes del subprojecte Client compilades. 
 dist: Carpeta que conté el subprojecte empaquetat en un fitxer .jar per poder ser distribuït. 

o javadoc: Documentació de subprojecte. 
o lib: Conté les llibreries swing-layout-1.0.jar i XifraXatMissatges.jar. 
o mySrvKeystore: Copia del fitxer que conté el Certificat generat pel Servidor utilitzat en la 

comunicació SSL, entre Client i Servidor. També s�ha de distribuir. 
o README.TXT: Fitxer que explica com executar i distribuir el projecte. 
o run.bat: Executa el Client del Projecte  

 nbproject: Carpeta que conté tots els fitxers de projecte pel IDE Netbeans. 
 src: Carpeta que conté els fitxers font del subprojecte.  
 build.xml: Fitxer xml que utilitza el compilador ant (Apache ant) per manejar el projecte. Aquest 

compilador, l�utilitza l�IDE NetBeans. 
 manifest.mf: Fitxer de manifest. Especifica el contingut del fitxer .jar generat. 
 mySrvKeystore: Fitxer que conté el Certificat generat pel Servidor utilitzat en la comunicació SSL, 

entre Client i Servidor. 
 
Un cop executat el client, i després de donar-se d�alta el primer usuari que l�ha utilitzat, apareix dins la carpeta 
dist una carpeta nova Agendes, i dins d�aquesta tantes carpetes com usuaris utilitzin el mateix client. Aquests 
carpetes contenen les claus de l�usuari, i les dels usuaris amb qui ha tingut converses. 
 
 
En la carpeta XifraXatServer i trobem les següents carpetes i fitxers: 

 build: Carpeta que conté les classes del subprojecte Servidor compilades. 
 dist: Carpeta que conté el subprojecte empaquetat en un fitxer .jar per poder ser distribuït. 

o javadoc: Documentació de subprojecte. 
o lib: Conté les llibreries swing-layout-1.0.jar , XifraXatMissatges.jar i derby.jar. 
o mySrvKeystore: Copia del fitxer que conté el Certificat generat pel Servidor utilitzat en la 

comunicació SSL, entre Client i Servidor. També s�ha de distribuir. 
o README.TXT: Fitxer que explica com executar i distribuir el projecte. 
o run.bat: Executa el Servidor del Projecte  

 nbproject: Carpeta que conté tots els fitxers de projecte pel IDE Netbeans. 
 src: Carpeta que conté els fitxers font del subprojecte.  
 build.xml: Fitxer xml que utilitza el compilador ant (Apache ant) per manejar el projecte. Aquest 

compilador, l�utilitza l�IDE NetBeans. 
 manifest.mf: Fitxer de manifest. Especifica el contingut del fitxer .jar generat. 
 mySrvKeystore: Fitxer que conté el Certificat generat pel Servidor utilitzat en la comunicació SSL, 

entre Client i Servidor. 
 
Un cop executat el Servidor per primer cop, dins el directori dist apareix una carpeta DerbyDB, on hi trobem la 
base de dades utilitzada pel Servidor. 
Execució 
Per executar el Sistema XifraXat, cal tenir instal·lades les J2SE 1.5.x de Sun. 
Un cop tenim la màquina virtual de Java, ens situem en el directori dist dels subprojectes Client i Servidor. 
I dins d�aquest executem el fitxer run.bat. El primer cop que s�executa el Servidor, aquest genera la base de 
dades i tot el model (registre d�usuaris). 
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Distribució 
Per distribuir el projecte cal empaquetar en dos fitxer zip els dos directoris build, del Client i del Servidor. 
 
Importar el projecte en NetBeans 
Per poder obrir els tres subprojectes en l�IDE Netbeans, cal seguir els següents passos. 

1. Obrir l�IDE 
2. Per cada subprojecte: File  Open Project. Ens situem en el directori on tenim els tres 

Subporjectes, i els obrim. 
3. A continuació ens sortirà un missatge indicant-nos que hi ha problemes de referències a 

projectes o llibreries 
4. Ens situem en el projecte, premem el botó dret del ratolí i escollim la opció de �Resolve 

Reference problems�. 
5. Premem �Resolve�. 
6. Per resoldre el problema de XifraXatMissatges.jar, només hem d�obrir el projecte 
7. Per resoldre el problema de derby.jar i swing-layout-1.0.jar, només li hem de indicar la 

ubicació d�aquest, el directori ext. 
 
 
Descripció de les proves per mostrar que funciona.   
Introducció 
Per demostrar que una aplicació funciona, només cal demostrar que compleix amb els requisits preestablerts en 
el seu anunciat. Si no recordo malament aquest són: 

 Que tingui una interfície gràfica 
 Que un usuari pugui tenir més d� una conversa alhora. 
 Que s�utilitzi l�algorisme Diffie-Hellman per xifrar els missatges. 
 Que les claus públiques resideixin en una agenda. 

 
I a més d�això, demostrar-ho amb fets. 
XifraXat disponible per Internet 
Per provar l�aplicació, vaig demanar una petita col·laboració a un companys de feina, en Jordi (rooris) i la 
Carme. A ambdós els hi vaig passar la implementació del client del Sistema XifraXat, i varem quedar un dia al 
vespre per provar el seu funcionament  a través d�Internet. 
 
Jo disposo d�un portàtil amb un PIV centrino amb 512Mb de memòria amb Windows XP Professional i una 
connexió ADSL de telefònica. La configuració de l�ADSL està establerta en mode �multipuesto� i amb IP 
dinàmica. 
 
En Jordi �rooris�, d�un PIV amb 512MB amb Linux Fedora IV i una connexió amb mòdem de 56K. 
 
La Carme d�un AMD amb 256Mb amb Windows XP Home Edition i una connexió de mòdem a 56K. 
 
A ambdós com a requisits previs, els hi vaig dir que havien de tenir instal·lades les J2SE 1.5.x. També els hi 
vaig explicar com arrancar l�aplicació, molt fàcil. I res més, només que fossin intuïtius. 
 
El dia en qüestió, vaig configurar el ADSL per tal que redireccionés tots els paquets que li arribessin al port 
9999 (port on engegaria el Servidor del Sistema) al meu ordinador de sobretaula. Com que la IP és dinàmica 
vaig accedir a la web http://www.adsl4ever.com/ip per saber la IP que tenia assignada. Tot seguit vaig engegar 

http://www.adsl4ever.com/ip
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el Servidor al port 9999 i vaig trucar a ambdós companys informant-los de la IP i el port, i els hi vaig dir, �us 
espero al Xat�, i si us plau, feu-me una captura de pantalla. 
Els resultats van ser els esperats. Tenia por de que no funciones degut a la velocitat de connexió dels meus 
companys, però la veritat es que no es va notar cap tipus de retard, tot va anar a la perfecció. 
 
Adjunto captures de pantalla de la sessió. 
 

 
 
 
 
 
Aquesta captura de pantalla és la del meu ordinador. A l�esquerra tenim el Servidor engegat amb la consola 
activada. Podem veure clarament el port, i l�indicatiu de color verd dient que està engegat. A la dreta tenim el 
Client, arrancat a la meva màquina, i una conversa iniciada amb en Jordi (rooris) el qual no va tenir cap 
problema per donar-se d�alta i iniciar una conversa amb mi. Podem veure també que en ambdues Consoles, la 
del Servidor i la del Client apareixen missatges. Aquest missatges en la versió final no apareixen, els tenia 
activats per controlar el funcionament. A la consola del Servidor els missatges indiquen quan s�ha acabat 
d�atendre una petició d�un client al Servidor. I a la consola del Client, mostro la clau compartida que s�ha 
generat en la conversa. Surt tres cops perquè vaig provar de eliminar-la de l�agenda i tornar a demanar-la 
manualment, per comprovar que realment es torna a generar la mateixa. La Carme encara no s�havia connectat. 
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Al cap d�un minuts va aparèixer al Xat un nou usuari, automàticament, era la Carme. També ho va aconseguir, i 
per tant ella, tenia que rebre del Servidor una llista d�usuaris connectats en aquell moment, que eren dos, rooris 
i jcastellsg. Adjunto captura de pantalla de l�ordinador de la Carme. 
 

 
 
Com es pot observar, efectivament la Carme va poder iniciar dues converses, una amb en rooris i un altre amb 
mi. Si mirem la consola, clarament s�han creat dus claus de xifra diferents, una per cada sessió. I la conversa va 
tenir activitat. Em va fer una petita observació �No podem conversar el tres alhora?�, i jo li vaig dir que no era 
un requisit del sistema, i per tant, no ho havia implementat, i encara més, la definició deia que havia de ser un 
Xat P2P. 
 
Per altre banda, en rooris també em va fer arribar dues captures de les quals només posaré una, en la que podem 
veure clarament el dia, la hora i les claus de xifra generades. Es obvi que en trobem una coincident amb la meva 
i un altre coincident amb la Carme, només clar tornar a mirar les captures de pantalla anteriors. 
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El dia en concret va ser el 8 de Juny, i les Converses van durar des de les 22h fins a les 22:45.  
A ambdós els hi va agradar, no van tenir problemes per fer servir l�aplicació, hi el seus ordinadors no van notar 
res rar, que els hi causes algun efecte negatiu en el seu funcionament. Per mi va ser un èxit. 
 
Aquesta prova mostra clarament que els requisits d�interfícies gràfiques i de varies converses alhora estan 
superats. 
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Diffie-Hellman 
Per demostrar que s�utilitza l�algorisme Diffie-Hellman per xifrar les converses només puc posar la part de codi 
dins la classe que gestiona el xifratge (GestorDH.java) que genera el parell de claus dels usuaris, i una captura 
o es vegi que el text passa xifrat. 

 
 
Demostrant que els usuaris disposen d�un parell de claus DH, podem dir que el xifratge es fa a partir d�una clau 
compartida, generada a partir d�aquestes claus. 
 
I per demostrar que el text d�una conversa es pot xifrar amb una clau compartida generada a partir de claus DH, 
només cal mirar quin aspecte té un missatge durant la seva transmissió d�un usuari a l�altre. Per demostrar això 
pintarem el missatge abans de xifrar, abans d�enviar, quan el rep l�usuari destí i quan el llegeix. Tenim dos 
usuaris jcastellsg i pepito, ambdós usuaris del Xat. L�usuari pepito li envia el missatge �Hola� a jcastellsg i 
mirant la traça del missatge podem veure el seu aspecte: 
 
Usuari Origen: pepito Usuari Destí: jcastellsg Encriptat :true Text: [??�?L?G?] 
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I una captura de pantalla de l�exemple. 
 
Per demostra que un usuari disposa d�una Agenda, només puc adjuntar dos captures, una de l�agenda en 
funcionament, i una altre del directori on es troben les claus de l�usuari en concret. 

 
Altres proves  
 
Que passa si el Servidor es para, de forma voluntària o inesperada? 
Si el Client per la comunicació amb el Servidor, informa de forma deguda a l�usuari, a través de la Consola del 
Sistema Client. 
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Que passa si un usuari de qui teníem la seva clau a l�agenda, ha canviat les seves claus, i nosaltres no 
tenim la última versió de la seva clau pública? 
Doncs bé, el que passa es que si nosaltres iniciem una conversa amb ell, el sistema generarà una clau 
compartida que no serà coincident en ambdós ubicacions. Quan comencem a rebre missatges xifrats de l�altre 
usuari, i ell nostres, el sistema l�avisarà a través de la consola donant un error de �padding�. 

 
Per solucionar aquest error cal tornar a demanar la clau a l�usuari en concret. Per fer-ho cal eliminar la clau 
d�aquest usuari de l�agenda, i tot seguit iniciar una conversa amb ell, o si la teníem iniciada, tindrem un botó 
activat des del moment que la hem eliminat per fer-ho. 
 
Que passa si eliminem la clau pública d�un usuari mentre tenim una conversa amb ell? 
Doncs que el sistema pintarà el text xifrat en la conversa, i ens informarà a través de la consola. 

 
Per tornar a desxifrar cal polsar el botó de demanar la clau. 
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Només afegir que he fet proves de fins a 30 usuaris connectats alhora, el sistema funcionava bé, però no sé com 
respondria a un nombre elevat d�usuaris. Jo crec que si el ordinador on estigués el Servidor disposes d�un bon 
sistema operatiu Servidor (Sun Solaris, Red Hat Enterprie Linux, o si no hi hagués més remei un Windows 
2003 Server), amb 1 Gbyte de Memòria, podria resistir un nombre bastant elevat de connexions. Però no deixen 
de ser suposicions. 
 
 
 
Comentaris i conclusions. 
 
Després de estudiar les diferents propostes que ens van donar, em vaig decidir per implementar la primera de 
totes, el Xat segur. La raó no era, i és, altre que, un entusiasme personal pel món de la seguretat informàtica, i 
més concretament, en la seguretat de les xarxes informàtiques i la transmissió de dades a traves d�aquestes.  
Un cop resolt el problema plantejat, puc dir que em sento satisfet de la meva realització. Al principi, veia una 
muntanya de tot, no pel fet de ser un treball basat en seguretat, sinó pel problema en si. Realment crec que 
implementar la part de xifratge amb l�algorisme Diffie-Hellman, no és la més complicada del projecte. Per mi 
ha estat més complicat sincronitzar Threads, compartir espais de memòria, bé, tot el relacionat amb la 
concurrència. Una part que em va costar de resoldre, va ser la part de comunicacions, i no per que sigui 
complicada, sinó perquè passava per alt algunes coses obvies, com poden ser temps de resposta a lectures 
d�streams. Al principi, intentava llegir els streams dels sockets, i tractar el valor rebut abans de tornar-ne a llegir 
un altre, cosa que feia que perdés dades, i no pogués llegir tot el que arribava. La solució va ser la 
implementada, llegir i delegar la feina de processament a un altre procés. Això em va portar més d�un dia de 
maldecaps, però al final me�n vaig sortir. 
 
Una altre part que en principi pensava que em seria de difícil implementació, va ser la de les interfícies. Primer 
pel fet de no conèixer com implementar interfícies amb Java, i segon, pensar com poder fer-les riques, que 
fossin agradables i fàcils d�usar per l�usuari. La veritat, un cop descobert el Netbeans com a Interface de 
Desenvolupament, em vaig tranquil·litzar del tot, ja que porta un dissenyador incorporat �Matisse�, que 
realment és una gran eina.  
 
Una cosa que m�ha sobtat molt després d�haver realitzat aquest treball, ha estat la gran utilitat que dona fer un 
Pla de Treball. Jo treballo des de fa uns anys al Departament d�informàtica d�un Hospital, he fet diferents 
projectes, però la veritat, s�ha d�anar tant ràpid a fer les coses, que n�hi plans de treball, n�hi documentació, has 
de fer un anàlisi ràpid, i una implementació pel dia �d�, i les proves, en producció. I després passa el que passa, 
això falla, això que volia dir, etc. Amb això només vull dir que realment, aquella muntanya que veia al principi, 
ben planificada, més bé o més malament, s�ha assolit, i jo n�he tret un model de treball, que ben segur faré 
servir d�ara en endavant. 
 
Una cosa que també m�agradaria comentar, és la potència del llenguatge Java. Jo tenia alguna experiència amb 
Java, però res equiparat a aquest projecte. Els meus coneixements de Java, comencen a la UOC, amb les 
pràctiques d�algunes assignatures, i fins ara, només l�havia fet servir per  solucionar els problemes que  em 
plantejaven assignatures com POO, Estructures de dades, o Criptografia. Però altres com Xarxes, Sistemes de 
comunicació o Sistemes Operatius, on realment s�estudien coses que en aquest projecte també apareixen, com 
poden ser, comunicacions amb sockets, concurrència de processos o accessos a memòria compartida, 
demanaven la realització de les pràctiques amb C. El que vull dir amb tot això, es que s�ha d�aprendre com 
funcionen alguns conceptes teòrics amb Java, i si , la teoria és igual per tot els llenguatges, però si no ho has 
implementat amb un en concret, has dedicar temps i esforços a esbrinar com es fa, i el més difícil, fer-ho bé. No 
estaria malament potenciar el llenguatge Java en algunes assignatures, o un altre, però si aquest apareix en 
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molts dels projectes que es proposen, la gent podria gaudir d�un temps addicional, crec jo, molt important. No 
deixa de ser una opinió personal. 
 
 
 
De tot això i després de molts esforços a nascut XifraXat.  
 
XifraXat és un sistema que permet a dos usuaris gaudir d�una conversa del tot privada. A diferència d�altres 
productes del mercat, XifraXat si que assegura la privacitat als usuaris que en facin ús, ja que utilitza  un 
sistema de xifra Diffie-Hellman, que com tots els sistemes de xifra pública, el xifratge el fa l�usuari a partir de 
les seves claus. Per tant, tot missatge enviat per un usuari, surt xifrat a l�origen, i no pot ser desxifrat fins arribar 
al seu destí, un altre usuari del Sistema. I també assegura tota comunicació entre l�aplicació Client i el Servidor, 
ja que fa ús del protocol SSL per xifrar totes les dades que viatgen entre ambdós. La presencia d�usuaris està 
centralitzada en el Servidor, cosa que fa que un usuari del Xat no pugui ser localitzat físicament per una altre.  
 
XifraXat ha estat pensat pensant sobretot en l�usuari final. La majoria d�usuaris, no sap que és una clau privada 
o pública, i la veritat, si se�ls hi ha d�explicar, pot ser que no t�escoltin. XifraXat, automatitza tots el processos 
de xifratge, generació i intercanvi de claus, persistència d�aquestes en l�agenda, recuperació de claus, de manera 
que a l�usuari, no li sigui complicat de fer servir.  
S�ha dissenyat amb interfícies amb colors poc llamatius, per no carregar la vista a l�usuari, i el que crec més 
importat, amb totes les opcions disponibles, poques, a la vista de l�usuari. I dic poques, perquè la resta s�ha 
automatitzat. L�usuari no ha de refrescar la llista d�usuaris connectats, XifraXat ho fa sol, l�usuari no ha de 
carregar les claus emmagatzemades a la seva agenda, XifraXat ho fa per ell, l�usuari no ha de tancar finestres 
de diàleg amb missatges, aquestes s�han evitat al màxim, l�usuari no ha de buscar pantalles de converses 
repartides per tot l�escriptori, XifraXat les concentra totes en un Panel. 
 
XifraXat està destinat a totes aquelles persones que vulguin gaudir d�una conversa del tot privada, ja sigui per 
interès personal o professional. En l�àmbit professional, pot ser de gran interès a jutges que vulguin parlar de 
casos que porten amb altres jutges o fiscals,  metges que vulguin discutir o demanar opinions a altres metges 
sobre casos clínics que estan portant, a agents de borsa, a la gent de la banca, en definitiva, a tots aquells que 
vulguin parlar d�algun tema confidencial, privat, o protegit per la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de dades), 
sense està presents físicament. Les dades que es transmeten amb el Sistema XifraXat viatgen del tot segures, i 
assegura la privacitat d�una conversa 
 
Avui en dia els pirates ja no són el que eren, els que hem vist sempre en les pel·lícules. Ja no porten parxes als 
ulls, ni busquen tresors. Ni van en vaixells. Però si que fan una cosa que feien els d� abans, navegar, però no 
pels mars, sinó per la xarxa. I no porten armes, amb un ordinador en tenen prou. I que busquen? Dades, dades 
de comptes bancaris, dades de targetes de crèdit,  en definitiva, informació que tingui valor. 
D�aquí que avui en dia, i tant com va creixen la xarxa, sigui del tot necessari utilitzar eines de seguretat per 
transmetre informació confidencial, en una xarxa insegura com és Internet. Si no es disposes de tecnologia amb 
garanties de seguretat, àrees com Governs, Educació, Salut, comerç electrònic, no podrien fer-ne ús d�una 
manera útil. 
 
Tothom fa ús d�Internet. Les opcions que aquesta xarxa ens don son infinites. Tothom té dret a estar informat, 
però també té dret a la Privacitat.  Per tant les empreses han de protegir les bases de dades, les xarxes, tota la 
informació electrònica de que disposen, per poder oferir privacitat als usuaris dels seus sistemes. Alhora els 
sistemes han de poder autentificar usuaris, controlar l�accés a les dades. Si no fos així, totes aquestes dades 
podrien ser alterades, falsificades, eliminades, copiades, ... 
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XifraXat implementa tècniques de seguretat que segur utilitzen moltes empreses en els seus sistemes. Realment 
es interessant veure com  pots garantir a algú, que la informació que ell envia per un medi no segur, realment 
viatja de forma segura fins al seu destí. I si algú vol intentar capturar aquesta informació, primer que o faci si 
pot, i si pot, que en tregui alguna cosa en clar. Els algorismes utilitzats, Diffie-Hellman, 3DES, i el protocol 
SSL amb certificats digitals, donen unes garanties més que demostrades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia i recursos usats. 
 
Paper 
 

 Documentació en paper de la UOC. 
 
Criptografia  
Estudis d�informàtica i Multimèdia UOC 
Segona Edició: febrer 2004 
Autors:  

Josep Domingo Ferrer 
Jordi Herrera Joancomartí 
Helena Rifà Pous  

 
 Java 2 versión 1.4 

EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA S.A.), 2003 
Autor: 
 Israel Pastrana Vicente 
 
 
 

Web 
 

 Sun MicroSystems (http://www.sun.com/) 
o http://java.sun.com/developer/technicalArticles/ALT/sockets/ 

 Desenvolupament avançat amb sockets. Serialització d�objectes i RMI 
o http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/tooldocs/solaris/keytool.html 

 Com gestionar Claus, Certificats i magatzems de certificats amb Java 
o http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html 

 Guia de referència de la Extensió Criptogràfica de Java (JCE) 
o http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/tooldocs/windows/javadoc.html 

 Guia de referència de l�API generadora de documentació de Java 
 The Java Developers Almanac 1.4 (http://javaalmanac.com/) 

http://java.sun.com/developer/technicalArticles/ALT/sockets/
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/tooldocs/solaris/keytool.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/tooldocs/windows/javadoc.html
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o http://javaalmanac.com/egs/javax.net.ssl/Server.html 
 Exemple de creació d�un SSL Server Socket en Java 

o http://javaalmanac.com/egs/javax.crypto/KeyAgree.html?l=rel 
 Exemple de com generar una clau secreta amb l�algorisme de clau compartida 

Diffie-Hellman 
 Java en Castellano (http://www.programacion.com/java/) 

o http://www.programacion.com/java/tutorial/threads 
 Informació general sobre Threads en Java 

 Wikipedia (http://es.wikipedia.org) 
o http://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman 

 Informació sobre la xifra Diffie-Hellman 
o http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_Man-in-the-middle 

 Informació sobre l�atac de �l�home en mig� 
o http://es.wikipedia.org/wiki/SSL 

 Informació sobre la seguretat en el transport de dades en una xarxa 
 IBM (http://www.ibm.com) 

o http://www-
128.ibm.com/developerworks/java/jdk/security/142/secguides/jceDocs/api_users_guide.html 

 Informació sobre seguretat en Java. Especificació i referència JCE. 
 NetBeans (http://www.netbeans.org) 

o http://www.netbeans.org/kb/50/index.html 
 Documentació general sobre l�IDE NetBeans 

o http://www.netbeans.org/downloads/index.html 
 Plana informativa de diferents paquets de descarrega de l�entorn de 

desenvolupament NetBeans 
 Fundació Apache (http://www.apache.org) 

o http://db.apache.org/derby/ 
 Plana principal del Projecte Apache Derby 
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