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Resum 
 
 Aquest projecte forma part de l’àrea de seguretat informàtica. Fa una 
implementació d’un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials 
mèdics dels pacients a través d’una xarxa de comunicacions. 
 
 Si a un li agrada viatjar, sobretot si és per un període de temps important, veurà 
que una de les coses que més li preocuparan és el tema de l’assistència sanitària. En el 
lloc a on vivim, hi ha el metge de capçalera que té accés a tot el nostra historial i 
donant-li un cop d’un, ja es fa el càrrec del tipus de pacient que te al davant. 
 
 Però que passa si el metge no té accés a aquest historial mèdic, per exemple a 
l’estranger? En aquest cas, a part de l’exploració i proves que ens pugui fer, per a 
conèixer la nostra història s’ha de fonamentar amb el que nosaltres li diguem. Però es 
que nosaltres no som metges. Per tant, poder passar per alt dades mèdiques força 
significatives, de forma totalment involuntària, o bé per desconeixença. 
 
 Aquest projecte proposa una solució a aquest cas: poder accedir al nostre 
historial mèdic des de qualsevol lloc del moment, únicament amb l’ajuda d’una estació 
de treball connectada a Internet, i un certificat digital. D’aquesta manera, facilitarà molt 
les coses al metge que ens estigui visitant, sigui qui sigui. També pot ser una avantatge 
si anem a qualsevol farmàcia, i necessiten algunes dades mèdiques nostres (al·lèrgies, 
medicació recomanada, etc.) 
 
 Mitjançant la criptografia de clau pública i la definició de protocols 
criptogràfics, a on el certificats i les signatures digitals hi tenen un paper indiscutible, es 
pot assegurar que l’accés a les dades es realitzarà de forma segura. 
 
 Es garanteix que les dades mèdiques només poden ésser modificades pel 
personal adequat, en aquest cas el metge que tenim assignat.  
 
 S’assegura també la confidencialitat de les dades, al només poder-les consultar 
les persones autoritzades: el metge que tenim assignat i nosaltres. 
 
 De la mateixa manera és garanteix la integritat de les dades, un cop la 
informació ha estat generada.  
 
 També s’assegura el no repudi, en el fet de que un metge que realitza una visita i 
posa unes dades en el nostre expedient no pot negar que ha estat ell qui ho ha fet. 
 
 En definitiva, es tracta d’un projecte molt engrescador, de gran utilitat, i que crec 
que no tardarem massa a veure’l en funcionament a prop de casa nostra. 
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1.1. Justificació del PFC i context en el qual es desenvolupa 
 
 Cada vegada la tecnologia avança més, i de forma més ràpida. Augmenta la 
velocitat de les comunicacions, dels equips, alhora que baixen els seus preus. 
Conseqüència d’això es que es pot plantejar desenvolupar sistemes informàtics que fa 
pocs anys era impossible de pensar.  
 
 Estar clar que l’administració ha de fer un pas endavant i ésser capdavantera en 
aquest camp tecnològic. No costa massa veure que els usuaris cada vegada demanen 
més informació a l’administració, o bé l’administració a l’usuari, i que cada vegada es 
més difícil ésser atès de manera presencial. L’administració ha de seguir el camí que 
han seguit algunes empreses privades, tal com han fet els bancs amb l’augment 
considerablement de la banca per Internet, on es pot veure que és perfectament rendible 
fonamentalment perquè disminueixen els costos fixes. 
 
 Hisenda ho té molt clar: premia a les persones que fan la declaració per Internet, 
de manera que cobraran més ràpidament. La Seguretat Social, cada vegada posa més 
transaccions a l’abast de l’usuari final perquè les pugui fer des de casa seva, com ara la 
consulta de l’estat de la sol·licitud de la pensió, o bé d’informes de la seva vida laboral.  
 
 I Sanitat no s’ha de quedar enrere. La gent que més viatja sap la dificultat que 
suposa trobar-se malalt en un altre lloc, fora de la ciutat de residència habitual,  i haver 
d’explicar la seva vida “mèdica” sense dominar massa els termes mèdics, amb els 
problemes que això pot portar. I si no es diuen totes les al·lèrgies que una persona té? I 
si s’ha oblidat de dir una malaltia que es va tenir, i a la que no es dóna més importància, 
malgrat que “mèdicament” la té? I per què cada vegada que es canvia de metge s’ha de 
tornar a explicar el mateix, a fi i a efecte de que tingui l’historial mèdic? I si s’ha 
d’indicar al farmacèutic que es vol un producte que s’ha indicat en el tractament que cal 
seguir, i no es recorda el nom? I si es recorda a on s’ha guardat els resultats d’unes 
analítiques que ara es demanen? En aquest darrer cas, es fàcil veure l’avantatge d’anar a 
les visites mèdiques “sense papers”, perquè qualsevol document que el metge necessiti 
estarà guardat en l’expedient mèdic. 
 
 Per tots aquests motius, considero que cal evolucionar cap a un expedient mèdic 
únic, on hi puguin accedir els metges oportuns en cada cas i el pacient, que no cal 
oblidar que és el propietari de les seves dades. Es innegable la comoditat que tindrà per 
a l’usuari el fet de poder accedir al seu expedient mèdic des de qualsevol lloc del mon 
mitjançant una simple estació de treball.  
 
 Però el denominador comú d’aquest sistema, així com el d’Hisenda, la Seguretat 
Social o els bancs és la seguretat. S’ha de poder autenticar a l’usuari o al metge, i 
assegurar que són qui realment diuen. S’ha de garantir la integritat de la informació, de 
manera que no pugui ésser modificada per qui no té permís. S’ha de garantir la 
confidencialitat, de manera que únicament pugui veure la informació de l’expedient 
mèdic els metges autoritzats i el pacient. I s’ha de garantir el no repudi, de manera que 
qui insereix dades (fins i tot qui les consulta), no pugui dir que no ha estat ell. 
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 Si es pot garantir tot això, el sistema remot segur que tindrà èxit. Per aquest 
motiu el projecte s’emmarca en un context d’implementar un sistema remot, que utilitza 
el desenvolupament de les comunicacions sobretot en termes de velocitat de transmissió 
d’informació, i de forma totalment segura. I dins de la seguretat, cal utilitzar els grans 
avenços que hi ha en algorismes criptogràfics de clau pública. Conseqüència d’això serà 
la utilització de certificats digitals per a xifrar i signar les dades que cal transmetre o 
guardar en les bases de dades. 
 
 Es tracta, doncs, de veure amb aquesta projecte que la gestió dels historials 
mèdics dels pacients mitjançant una xarxa de comunicacions es pot realitzar amb les 
eines que hi ha avui al mercat, i no hauria  d’ésser un tema de futur, sinó de present. 
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1.2 Objectius del Projecte 
 
  L’objectiu d’aquest projecte és implementar un esquema criptogràfic que 
garanteixi les necessitats de seguretat d’un historial mèdic que pot ser gestionat a través 
d’una xarxa de comunicacions. 
 
 S’obtindrà com a resultat un sistema amb els següents components software: 
 
 Aplicatiu metge: permet que un metge pugui consultar i modificar l’historial 
dels pacients que té assignats de manera segura. Aquesta modificació es realitza en 
forma d’inserció de les visites que farà el pacient. 
 
 Aplicatiu pacient: permet que un pacient pugui consultar les dades del seu 
historial mèdic, concretament les visites que ha realitzat. 
 
 Gestor central: serà l’encarregat de gestionar tots els historial mèdics, ja que 
disposarà d’un repositori amb aquestes dades. Es responsable de garantir tots els 
requisits de seguretat de l’aplicació 
 
 Els requisits de seguretat que ha de suportar l’aplicació són els següents: 
 
 Confidencialitat: tant els pacients com els metges només han de poder accedir a 
les dades que els està permès. 
 
 Autenticitat: la informació que es guarda en el sistema, ha de disposar d’una 
prova de la seva autenticitat, mitjançant la utilització de les signatures digitals. S’ha 
d’autenticar als usuaris, verificant que efectivament són qui diuen ésser i així poder 
garantir que només tindran accés a les dades i part de l’aplicació depenent del seu perfil. 
 
 Integritat: cap garantir que la informació generada no ha estat modificada o bé 
eliminada total o parcialment. 
 
 No-repudi: si un metge insereix unes dades a l’historial del pacient, més tard no 
pot negar que ha estat ell el que ho fa fet. 
 
 Per a poder complir aquests requisits, s’utilitzarà la criptografia de clau pública, 
definint i implementant els protocols criptogràfics adients. 
 
 Per tal de que l’historial mèdic pugui ésser accessible remotament, s’utilitzarà el 
protocol de comunicació RMI. S’instal·larà un servidor RMI a fi i a efecte de poder 
realitzar les crides de forma remota. I com a intercanvi de dades entre l’aplicació client i 
la servidora s’utilitzarà el llenguatge XML. 
 
 A la part del servidor, les dades s’enregistraran en un servidor MySQL. A aquest 
únicament hi podrà accedir el gestor. D’aquesta manera seria senzill implementar aquest 
esquema en una DMZ, on la part client fa peticions al gestor, i aquest és l’únic autoritzat 
per accedir al servidor que conté la base de dades. 
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 Finalment, s’ha dissenyat una interfície gràfica perquè l’interacció amb 
l’aplicació sigui el més senzilla i intuïtiva possible. S’han utilitzat llibreries de Java, 
amb l’objectiu de poder garantir que l’aplicació pot funcionar en qualsevol plataforma i 
que únicament es necessita un navegador i un accés a Internet a la part client per a poder 
executar l’aplicació. 
 
 



PFC Seguretat  Historials Mèdics 
 

 
  Pàgina 13 

1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
 Per a la realització del projecte, s’ha dividit en fases. Cadascuna d’elles parteix 
dels resultats de la fase anterior, s’implementa i al final es fan les proves unitàries. Fins 
que aquestes no es validen no es pot passar a la fase següent. Es pot dir que segueix un 
model incremental on a cada fase se li afegeix la seva funcionalitat.  
 
 Així s’aconsegueix reduir la complexitat del sistema sencer en subsistemes, amb 
una funcionalitat més clara, que facilita la implementació. Les fases són les següents: 

 
 Creació d’una PKI:  per a generar els certificats digitals que s’utilitzaran. 

 
 Esquema criptogràfic: és el punt fort del projecte i objectiu fonamental en el 

seu desenvolupament. Es la base que garanteix la seguretat sobre la qual es 
construirà l’aplicació. S’utilitza la llibreria criptogràfica IAIK. 

 
 Representació de les dades: s’utilitzarà el llenguatge XML per a generar els 

documents que contindran les dades que s’enviaran entre la part client (pacient o 
metge) i la part servidora (gestor). 

 
 Comunicació de components: s’utilitzarà el protocol RMI, on a la part 

servidora hi haurà els mètodes als quals pot accedir la part client de manera 
remota. 

 
 Base de dades: enregistrament de les dades en un servidor MySQL, al qual 

només podrà accedir el gestor, com a conseqüència de les peticions que se li farà 
arribar des de la part client. 

 
 Interfície gràfica: definició de les pantalles de manera el més intuïtiva possible. 

Hi ha una interfície gràfica pel client (metge i pacient utilitzen la mateixa 
pantalla, on hi haurà més o menys opcions depenent del tipus d’usuari que es 
tracti) i una altre interfície pel gestor. 

 
 El llenguatge de programació que s’utilitza és el Java, i l’entorn de 
desenvolupament d’aquest llenguatge és Eclipse.  
 
 Un punt fort del projecte és que tot el software utilitzat és de lliure distribució. 
Únicament hi ha la part de la llibreria IAIK que a nivell d’utilització comercial  
necessita l’ús d’una llicència, però és lliure per docència. 
 
 Val a dir que cada fase del projecte, després de les proves unitàries, es fa la seva 
documentació. D’aquesta manera, la documentació final que cal lliurar a la finalització 
del projecte parteix de la documentació que s’ha lliurat prèviament en cadascuna de les 
fases, que s’agrupa en un únic document. 
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1.4 Planificació del projecte 
 
 La planificació temporal del projecte és la següent: 

 
 Del 6 al 12 de març: 

 
Anàlisi prèvia de requeriments dels sistema.  
 
Planificació temporal del projecte i pla de treball a partir d’aquesta anàlisi 
 
 13 al 19 de març: 

 
Validació de les necessitats del sistema pel tutor. 
 
Instal·lació del Java i entorn de programació Eclipse. 
 
Instal·lació i proves de la llibreria criptogràfica IAIK 
 
Creació i prova dels certificats digitals del metge, pacient i gestor. 
 
 20 de març al 9 d’abril 

 
Estudi dels protocols criptogràfics de manera genèrica 
 
Definició concreta dels protocols criptogràfics a l’aplicació d’historials mèdics per a 
cada una de les parts: 
 

 Consulta d’un historial 
 

 Consulta dels pacients assignats a un metge 
 

 Inserció de dades a l’historial mèdic 
 

 Implementació i proves unitàries de cadascun dels protocols anteriors. 
 

 10 al 23 d’abril 
 
Representació de dades en llenguatge XML utilitzat per a la transferència de dades 
entre la part client i la part servidora. Implementació i proves unitàries 
 
 24 d’abril al 7 de maig 

Conceptes i estudi del protocol de comunicacions RMI 
 
Instal·lació del servidor RMI.  
 
Implementació i proves unitàries dels mètodes remots als quals podran accedir els 
clients 
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 8 al 21 de maig 
 
Conceptes i estudi de les bases de dades MySQL 
 
Gestió de la informació de l’historial mèdic mitjançant MySQL 
 
Implementació del servidor MySQL, accés a les dates i proves unitàries. 

 
 22 de maig a 11 de juny 

 
Disseny de les interfícies gràfiques: 
 

 Del pacient 
 

 Del metge 
 

 Del gestor 
 
Implementació i proves unitàries. 
 
 12 al 19 de juny 

 
Integració i joc de proves globals del sistema 
 
Redacció de la documentació final: memòria explicativa i presentació 

 
 
 A continuació es veu el disseny temporal realitzat amb Microsoft Project 
 
 

 
 

Figura 1-1. Planificació temporal del projecte 
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1.5 Representació escenari del projecte 
 
 En el gràfic següent es veu l’arquitectura que s’utilitzarà en la implementació del 
projecte.  Es pot veure com s’utilitza una arquitectura client –servidor. A la part del 
servidor, s’ha dissenyat una DMZ o zona desmilitaritzada, on l’usuari únicament té 
accés al servidor web, que és a on es farà la petició de la transacció que es vol realitzar. 
Aquesta estructura s’implementa amb els dos tallafocs que s’indiquen en el gràfic. 
 
 
 

 
 

Figura 1-2 Arquitectura de l'aplicació 
 
 L’usuari (metge o pacient), cada vegada que realitza una petició al servidor 
(d’autenticació o d’accés a dades), primer xifra les dades amb la clau pública del gestor. 
A continuació les insereix en un missatge amb estructura XML i les envia utilitzant el 
protocol de comunicacions RMI al servidor. 
 
 Aquest servidor, una vegada ha comprovat l’autenticitat de l’usuari, fa la petició 
al servidor d’aplicacions, que es a on s’executarà el programa (MySQL) que accedirà a 
la base de dades i les retornarà al servidor que els ha demanat. Una vegada rebudes, les 
retorna a l’usuari que ha realitzat la petició, xifrant-les prèviament amb la clau pública 
de l’usuari.  
 
 Per tant, la part client té la clau pública del gestor i la part servidora té totes les 
claus públiques dels usuaris que estan autoritzats a connectar-se. La clau privada ha 
d’estar el suficientment protegida (per un password o fins i tot pot estar guardada en una 
tarja criptogràfica) perquè en cas de que un intrús entrés a la part client o servidora, no 
hi tingués accés.  
 
 Amb aquesta estructura s’incrementa enormement la seguretat física d’accessos 
indesitjats a la part servidora. 
 
 

 



PFC Seguretat  Historials Mèdics 
 

 
  Pàgina 17 

1.6 Productes obtinguts 
 
 Es pot dir que els sistema final consta de 3 components: 
 

 Sistema gestor d’historial mèdics. Sistema que autentica els usuaris que 
utilitzen els serveis a l’aplicació. Utilitza un servidor RMI que permet als clients 
accedir a mètodes remots. Verifica que els usuaris tenen permisos per accedir a 
les transaccions que demanen, i en cas afirmatiu, fa una crides al servidor 
d’aplicacions per a inserir, modificar o demanar dades. 

 
 Sistema client d’historials mèdics. Aquest sistema permet a un metge fer una 

consulta d’un historial mèdic, inserir una visita a l’historial mèdic d’un client, i 
veure tots els pacients que el metge té assignats. Aquesta part serà la client que 
veu el metge.  

  
Es pot considerar que el sistema client que veu el pacient és un subsistema del 
sistema client que veu el metge, on el pacient únicament té accés a la part de 
consulta del seu historial mèdic.  
 
Tant aquest sistema com l’anterior utilitzen una infraestructura de clau pública 
mitjançant la qual es xifren i signen les peticions que el client fa al servidor i les 
respostes que aquest fa als clients. 

 
 Sistema de base de dades. Està format pel servidor de base dades, que és 

MySQL, i la base de dades física, que s’ha anomenat historialmedic. 
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1.7 Descripció dels següents capítols de la memòria. 
 
 A continuació s’indica el contingut de cadascuna de les parts en que es divideix 
la memòria. Cadascun dels capítols coincideix amb les fases en que s’ha dividit el 
projecte. L’ordre d’execució del projecte és el mateix que s’indica en els capítols. 
 

 Capítol 2: Descripció del sistema d’historial mèdics. 
 
 En aquesta part s’analitzaran els actors de l’aplicació i les accions i serveis que 
es poden sol·licitar a l’aplicació, així com la gestió que es farà de la informació 
depenent del tipus d’usuari que la sol·liciti. Finalment s’explicaran els requisits de 
seguretat necessaris. 
 

 Capítol 3. Infraestructura de clau pública: PKI 
 S’explica el concepte de infraestructura de clau pública: xifres de clau pública, 
signatura digital i infraestructura necessària per a poder-la implementar. Es veu com 
s’obtenen els certificats digitals, i les claus públiques i privades per a cada usuari, al 
voltant de les quals es desenvolupa el projecte. 
 

 Capítol 4. Esquema criptogràfic 
 
 S’expliquen els protocols criptogràfics per a dotar de seguretat a l’aplicació. Es 
veuen les passes que es realitzen per autenticar a un usuari per part del gestor, així com 
per a garantir la seguretat en la confidencialitat, integritat i no repudi de les dades. 
Conseqüència d’aquests protocols s’establirà l’esquema criptogràfic. 

 
 Capítol 5. Disseny UML 

 
En aquest capítol es poden veure els diagrames de casos d’ús i els diagrames de 

seqüència que són resultat de l’esquema criptogràfic vist en el capítol anterior. Al final 
de tot es pot veure el diagrama de classes resultat de codificar els protocols criptogràfics 
en un entorn inicial molt senzill de proves. 

 
 Capítol 6. Representació de les dades: XML 

 
 S’explica el sistema utilitzat per a intercanviar les dades entre client i servidor: el 
llenguatge de marques XML. Les dades, una vegada convertides a aquest format, 
s’encripten amb la clau pública del destinatari, que és coneguda per l’emissor. Es 
presenta l’estructura de dades XML que s’ha utilitzat. 
 

 Capítol 7. Comunicació de components: RMI 
 
 Es veu el funcionament del protocol de comunicació RMI, i la implementació 
que s’ha fet d’aquest en el servidor, així com les crides remotes que cal fer des del 
costat client per a poder accedir a aquests mètodes remots.  
 

 Capítol 8. Bases de dades: MySQL 
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 S’ha utilitzat el programari MySQL com a sistema gestor de bases de dades. 
S’expliquen els fonaments bàsics d’aquesta base de dades relacional. També es veu com 
es converteixen les dades no persistents utilitzades en els capítols anteriors en dades 
persistents, estructurades en camps que formen part de taules. 
 

 Capítol 9. Interfícies gràfiques: 
 
 En aquest capítol es veu que és el que veurà l’usuari final quan accedeix a 
l’aplicació. Es raonen les decisions utilitzades per al disseny de les pantalles, de manera 
que siguin intuïtives, interactives i fàcils d’utilitzar. Es el que s’anomena capa de 
presentació, que està a sobre de la lògica de l’aplicació, que ja s’ha anat dissenyat en els 
capítols anteriors. 
 

 Conclusions 
 
 S’explica com s’acompleixen els objectius que s’han proposat a l’inici del 
projecte, així com les consideracions més importants en el desenvolupament del 
projecte. 
 

 Treball futur 
 
 En aquest apartat es comentaran les funcionalitat que no s’han implementat per a 
simplificació, però que serien necessàries en un projecte real.  També s’indicaran 
millores que es poden fer del sistema actual, així com a noves funcionalitats que poden 
ésser interessants. 
 

 Bibliografia 
 
 Es veuen lis principals fonts documentals utilitzades per a desenvolupar el 
projecte, ja siguin llibres o adreces web. Les adreces són tant per a trobar material de 
consulta com per aconseguir els programes i llibreries per a realitzar el projecte. 
 

 Annexos 
 
 En aquesta part es veuran els arxius de configuració utilitzats, la instal·lació del 
diferent programari utilitzat, així com les proves realitzades en les diferents fases. 
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2. Descripció del sistema 
d’historial mèdics 
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2.1 Introducció 
 
 En aquest capítol es farà una anàlisi dels requeriments que ha tenir l’aplicació 
així com de les necessitats del sistema. Es veuran els actors que intervenen en 
l’aplicació i les accions i serveis que aquest podran sol·licitar, així com la gestió que es 
farà de la informació depenent del tipus d’usuari que la sol·liciti.  
 
 Finalment s’explicaran els requisits de seguretat necessaris, que es la base i 
objectiu principal que es vol desenvolupar en aquest projecte. 

 

2.2 Actors del sistema. 
 
Es considera que al sistema hi haurà tres actors: 
 

 Metges 
 
 Pacients 

 
 Gestors 

 
Es podria pensar en podrà algun actor més, com ara infermer/a.. S’hauria 

d’estudiar les dades que es permeten accedir de l’expedient per part d’aquest actor, i les 
dades que es permeten modificar per ell.  

 
Però no afegeix cap aportació al projecte, ja que l’objectiu d’aquest és 

implementar un esquema criptogràfic que garanteixi les necessitats de seguretat de 
l’historial mèdic, i estudiant les funcionalitats dels actors “metge” i “pacient” és 
suficient per a veure-la. 

 
El mateix passa amb altres actors que es podrien considerar, com ara assistents 

socials, personal d’administració de l’hospital, etc. 
 
Per exemple, en un hospital les persones que entren les dades generals (nom, 

direcció, data de naixement, metge titular, etc.) són les que estan a administració. Els 
metges les poden consultar, però no modificar.  

 
En aquest projecte, ja que no s’implementa la funcionalitat d’introduir les dades 

generals, s’entraran directament a la base de dades sense utilitzar l’aplicació.  
 

2.3 Serveis que ofereix el sistema. 
 
 En aquest apartat s’analitzaran els serveis que l’aplicació ha d’oferir als actors 
indicats en el punt anterior. 
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 Registre d’usuaris: 
El gestor del sistema donarà d’alta als pacients i metges al sistema. També ha de 

permetre donar-los de baixa, no als pacients, ja que sempre han de poder accedir al seu 
historial, però si als metges, per exemple si pleguen de treballar del centre hospitalari no 
tenen perquè poder accedir als seus historial mèdics. 

 
Aquesta part, malgrat ésser imprescindible en un projecte real,  no 

s’implementarà per a manca de temps. 
 
 Autenticació dels usuaris 

L’aplicació ha de permetre autenticar els tres tipus d’actors que hi participen, i 
poder identificar si es tracta d’un metge, pacient o bé gestor del sistema. 

 
 Consulta d’un expedient 

Un metge tindrà accés a tot l’expedient del seu pacient, però no tindrà accés als 
expedients dels altres metges, sinó que els haurà de demanar a aquests metges, si es que 
hi està interessat (pel tema de confidencialitat de dades). 

 
Un pacient tindrà accés a totes les dades del seu expedient, ja que legalment n’és 

el propietari. Per a simplificació, se suposarà que un pacient únicament té un metge 
assignat i aquest serà l’únic que podrà consultar el seu expedient i inserir o modificar les 
dades mèdiques. 

  
 Inserció de dades a l’expedient: 

Els metges poden afegir noves dades als expedients del seus pacients. En el 
projecte, aquestes noves dades venen donades en forma de visites mèdiques. 

 
Quan es doni d’alta un expedient, s’assigna el pacient a un metge. La part d’alta 

d’un pacient la realitzarà el personal administratiu, així com el canvi de metge assignat 
a un pacient. Aquesta part no s’implementarà en aquest projecte. 

 
Els metges que no tinguin associat un expedient, no han de poder-lo consultar. 

Com a treball futur es proposarà assignar un pacient a un grup de metges i no a un de 
sol. 

 
 Modificació de dades a l’expedient: 

Tal com s’ha comentat en el punt anterior, els metges poden modificar dades 
dels expedients del seus pacients. Aquesta part no s’implementarà en el projecte sinó 
que es proposa com a treball futur. 

 
 
 Eliminació de dades 

Es considera que no es poden eliminar dades de l’expedient. Cal indicar en 
l’expedient que les dades són invàlides, o equivocades, però no es poden eliminar, sinó 
que és necessari que en quedi constància. Per tant, les eliminacions es poden considerar 
com a modificacions de dades. 

 

 2.4 Gestió de la informació. 
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En la taula següent es mostra la informació que pot veure o modificar cada 
actor a la taula pacients: 
 
TAULA: PACIENTS Metge 

assignat  
Pacient Personal 

Administració
Dades identificatives del pacient    
Cognoms i nom C C E/C 
Domicili C C E/C 
Localitat C C E/C 
Codi Postal C C E/C 
País C C E/C 
Data de naixement C C E/C 
Dades mèdiques    
Alçada E/C C C 
Pes E/C C C 
Grup Sanguini E/C C C 
Antecedents personals: malalties cardiovasculars, 
respiratòries, cerebrals, epilèpsia, càncer, intervencions 
quirúrgiques, alteracions psiquiàtriques 

E/C C C 

Antecedents familiars: pares o avis E/C C C 
Al·lèrgies conegudes E/C C C 
Vacunes E/C C C 
Medicació habitual E/C C C 
Codi Metge assignat C C C 
Dades visita mèdica    
Data E/C C - 
Motiu (visita rutinària, especialista, urgències, etc.) E/C C - 
Exploració E/C C - 
Proves complementàries que cal realitzar E/C C - 
Diagnòstic E/C C - 
Tractament a seguir (Pla d’actuació) E/C C - 
Observacions E/C C - 

E: entrada o modificació de dades C: consulta de dades. 
 

Figura 2-1 Camps de la taula pacients que pot veure /modificar cada actor 
 

Per a simplificar, s’ha considerat que cada pacient té un metge assignat. Encara 
que aquest metge faci anar  al pacient a un altre metge especialista, l’únic que podrà 
modificar l’expedient és el primer. 

 
L’apartat de “dades mèdiques” no s’implementarà en aquest projecte, però es 

considera necessari indicar-les per a tenir una visió global del funcionament del sistema. 
 
Les “dades visita mèdica” són tractades com a un grup repetitiu, en el sentit de 

que un pacient pot tenir moltes visites mèdiques realitzades. 
 
 
En la taula següent es mostra la informació que pot veure o modificar cada actor 

a la taula metges. Aquesta part no està implementada, però s’indica per a tenir una visió 
global del funcionament del sistema. 
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TAULA: METGES Metges Pacient Personal 

Administració 
Dades identificatives del metge    
Cognoms i nom C - E/C 
Número de col·legiat C - E/C 
Telèfon de contacte C - E/C 
Número CIAS (codi que té cada metge en funció del 
nombre de pacients assignats 

C - E/C 

E: entrada o modificació de dades C: consulta de dades. 
 

Figura 2-2 Camps de la taula metges que pot veure /modificar cada actor 
 

 

2.5 Requisits de seguretat 
 
 En aquest apartat es desenvoluparan els requisits de seguretat de cadascun dels 
serveis que s’implementaran a l’aplicació, i que seran els següents: 
 
 
Servei: Autenticació dels usuaris 
Propietats de seguretat: 
Confidencialitat: s’ha de complir que els usuaris no poden accedir a dades dels altres usuaris 
Autenticitat: un usuari ha de confirmar que és ell, i no un altre, en el moment d’autenticar-se 

Figura 2-3 Autenticació d'un usuari: requisits de seguretat 
 
 
Servei: Consulta d’un historial mèdic 
Propietats de seguretat: 
Confidencialitat: s’ha de complir que únicament els usuaris autoritzats poden accedir a l’expedient: el 
propi pacient i el metge que està assignat al pacient. 
Autenticitat: un usuari ha de confirmar que és ell, i no un altre, en el moment de fer la consulta 
Integritat: s’ha de poder garantir que les dades mèdiques no han estat modificades per ningú que no 
estigui autoritzat, ni les dades de les visites. També s’ha de garantir que no s’ha eliminat cap visita d’un 
historial mèdic. 

Figura 2-4 Consulta d'un historial mèdic: requisits de seguretat 
 
Servei: Consulta dels pacients assignats a un metge 
Propietats de seguretat: 
Confidencialitat: s’ha de complir que únicament els usuaris autoritzats poden accedir a l’expedient: el 
metge únicament pot veure els pacients que té assignats.  
Autenticitat: un metge ha de confirmar que és ell, i no un altre, en el moment de fer la consulta 

Figura 2-5 Consulta dels pacients assignats a un metge: requisits de seguretat 
 
Servei: Inserció d’una visita a un expedient 
Propietats de seguretat: 
Confidencialitat: s’ha de complir que únicament el metge que té assignat el pacient pot inserir la visita. 
Autenticitat: un metge ha de confirmar que és ell, i no un altre, en el moment de fer la inserció de la 
visita 
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Integritat: un cop les dades del pacient han estat inserides pel metge, no poden ésser modificades. 
Tampoc s’ha de poder modificar les dades mèdiques del pacient, o de les visites, per personal que no 
estigui autoritzat. Es podrà comprovar si un “hacker” ha modificat les dades de l’expedient, o bé ha 
eliminat alguna visita. 
No repudi: el metge no pot negar que ha estat ell el que ha inserit les dades de la visita al pacient 

Figura 2-6 Inserció d’una visita a un pacient: requisits de seguretat 
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3. Infraestructura de clau pública: 
PKI 
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3.1 infraestructura de clau pública 
 
 La infraestructura de clau pública crea un marc segur d’intercanvi de dades en 
un entorn insegur com Internet, ja que el seu objectiu es poder utilitzar aquesta 
infraestructura per a funcions d’autenticació, integritat, no-repudi i confidencialitat. 

 
L’esquema criptogràfic implementat en aquest projecte necessita que els 

pacients, metges  i gestors del joc disposin d’una parella de claus diferents, anomenades 
clau pública (utilitzada per xifrar) i clau privada (per a desxifrar). Tot es fonamenta en 
que la clau pública s’obté fàcilment de la clau privada, però la clau privada és molt 
difícil “computacionalment” obtenir-la a partir de la clau pública. 

 
Així, la clau pública del gestor ha d’estar disponible per a cada pacient i metge, 

mentre que la clau pública d’aquests només l’ha de tenir el gestor. Quan a la clau 
privada, només l’ha de tenir el seu propietari. 

 
La criptografia de clau pública s’utilitza per: 
 

 L’intercanvi de claus entre dos usuaris, per a proporcionar confidencialitat 
 

 La signatura digital, per a proporcionar les propietats d’autenticitat, no repudi i 
integritat de la informació. Per a signar un missatge s’utilitza la clau privada, i 
per a verificar-lo, s’utilitza la pública (tothom ha de poder verificar que el 
missatge, però únicament l’emissor l’ha de poder signar). Així, el signador no 
pot repudiar el seu missatge. 

 
 Ja que el xifratge amb clau pública té un cost elevat, es combina amb la 
utilització de la clau simètrica, que xifra molt més ràpidament, mitjançant l’ús del sobre 
digital. D’aquesta manera la confidencialitat de la informació s’obté d’una manera més 
ràpida (sistema computacionalment eficient). 
 
 En aquest sistema és fonamental garantir que una parella de claus són realment 
d’una determinada persona o entitat. Per assegurar-ho, s’utilitza el certificat digital, 
emès per una entitat certificadora, que dona validesa al certificat i per tant a la propietat 
de la clau pública. D’aquesta manera, la validesa del certificat dependrà de la confiança 
que es tingui en qui ha emès el certificat. 
 
 Un certificat digital és una estructura de dades que conté informació del 
propietari de les claus criptogràfiques, la clau pública en sí i la signatura digital dels dos 
camps anteriors que hi dóna validesa. 
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3.2 Concepte de PKI 
 

Per tal de crear i gestionar els certificats digitals d’una manera eficient i 
confiable s’empra aquesta infraestructura de clau pública o PKI (Public Key 
Infrastructure), formada per un conjunt de maquinari, programari, persones i 
polítiques, a fi i a efecte d’establir uns estàndards. D’aquesta manera, la PKI permet 
registrar usuaris, emetre certificats, signar-los, revocar-los, etc. 

 
A continuació es veuran els diferents components que formen part d’una PKI. 

 
 Autoritat de certificació, CA o Certification Authority, que es l’entitat de 

confiança responsable d’emetre i revocar certificats. Serà necessari crear una 
clau pública i privada per aquesta CA, que s’utilitzaran per signar i validar els 
certificats. A Espanya hi trobem la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre). 

 
 Autoritat de registre, RA o (Registry Authority), encarregada de verificar el 

lligam entre les claus públiques i la identitat dels seus titular. La CA delega 
funcions administratives cap a elles. A Espanya hi trobem per exemple 
l’Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

 
 Els subscriptors (persones) i les entitats finals (empreses o organismes) tenen 

un parell de claus i un certificat associat a la clau pública, suficient per a poder 
fer signatures digitals, xifrar i desxifrar documents, missatges, etc. 

 
 Usuaris, que són agents que validen signatures digitals i la seva ruta de 

certificació, a partir de les claus públiques emeses per la CA. Un cas particular 
són els subscriptors i les entitats finals. 

 
 Repositoris, que són estructures encarregades d’emmagatzemar la informació 

relativa a la infraestructura de clau pública. Els dos repositoris més importants 
són el de certificats i el de llistes de revocació de certificats (CRL), on 
s’inclouen tots aquells que per alguna raó deixen d’ésser vàlids abans de la seva 
data de caducitat, indicada en el mateix certificat. 

 
 Autoritat de validació (VA), que és l’encarregada de comprovar la validesa 

dels certificats digitals 
 

 Autoritat de segellat de temps, encarregada de signar un missatge amb la 
finalitat de provar que el missatge existeix en un determinat instant de temps. 

 
 Però, qui diu que l’entitat certificadora (la que certifica els certificats) és de 
confiança? Per resoldre aquesta qüestió s’utilitzen els models de confiança: 

 
 Model distribuït. Cada usuari crea i signa certificats per als usuaris que coneix. 

Es un model senzill d’utilitzar, i adequat per a grups petits d’usuaris.  
 
 Model pla. Inclou una única CA, encarregada de l’emissió i gestió dels 

certificats. Es un model típic d’utilització a les intranets. 
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 Model jeràrquic. Hi ha una autoritat de certificació jeràrquica superior o arrel 

en la que es confia que a certifica a altres autoritats de certificació. Aquestes 
segones poden certificar a altres CA o be a subscriptors i entitats. Aquesta és 
l’estructura més típica d’una PKI. 

  
 

3.3 Cicle de vida de claus i certificats digitals  
 
 La primera part del cicle de vida comença quan un subscriptor o entitat final 
demana un certificat a una autoritat de certificació en la fase de registre.  En aquest 
moment, ha de proporcionar informació sobre la seva identitat: DNI, passaport, etc. Si 
el mateix usuari ha generat les claus, ha de lliurar la clau pública que vol certificar. 
Aquesta petició de certificat s’estructura en un format PKCS#10. 
 
 A continuació la CA emet el certificat (procés de certificació), que consisteix en 
signar digitalment la clau pública i les dades del sol·licitant. També s’indica en el 
mateix certificat el període de validesa i l’ús que es vol dona a aquest. 
 
 El procés de revocació consisteix en que la CA invalida un certificat abans del 
període d’expiració. Pot succeir per diferents raons, com ara per canvi en la informació 
que porta el certificat, o que el propietari creu que la clau privada està compromesa 
(algú la coneix). 
 
 Finalment, hi ha el procés de renovació del certificat, que pot ésser perquè ha 
expirat el període de validesa o bé perquè s’ha revocat. 
 
 El format de certificat que més s’utilitza és el conegut com X.509v3. En aquest 
format hi ha els camps, que es poden dividir en bàsics (com ara els que aporten 
informació sobre la CA que l’ha emès), necessaris per a la signatura (per a comprovar 
que el document està signat correctament) i ampliacions (camps que s’utilitzen per a 
cobrir les noves necessitats d’informació d’un certificat). 

 

 

3.4 Construcció d’una PKI en el projecte 
 

En el projecte s’utilitzarà OpenSSL per a construir una petita PKI, ja que és de 
lliure distribució. OpenSSL és un esforç col·laboratiu per a desenvolupar una llibreria 
que implementi els protocols SSL v2/v3 i TLS v1, i unes funcions criptogràfiques 
generals. Està basada en la llibreria SSLeay, i es desenvolupada per Eric A. Young i 
Tim J. Hudson. 

 
Cada usuari ha de tenir una parella de claus, que es guardaran en un fitxer amb el 

format PKCS#12. Dins del fitxer hi ha els següents elements: 
 

 Parella de claus pública i privada de l’usuari (metge, pacient o gestor) 
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 Certificat de l’usuari emès per la CA. 
 

 Certificat de la CA 
 
 Primer de tot, es crearà una autoritat de certificació de la següent manera: 
 

 Generar una parella de claus de la CA, amb una longitud de clau de 2048 
 
 Generar un certificat autosignat amb la parella de claus anteriors de la CA. 

Aquest serà el certificat de la CA. 
 

A continuació es crea l’arxiu de claus de cada usuari, de la següent manera: 
 

 Generar una parella de claus per a cada usuari (gestor, pacient i metge), amb una 
longitud de clau de 1024 bits 

 
 Emetre una petició de certificat contra la CA creada anteriorment.  

 
 La CA emet el certificat, amb l’ajut d’un fitxer de configuració. 

 
 Generar l’arxiu PKCS#12, que conté la parella de claus de l’usuari, el seu 

certificat i el certificat de la CA. 
 
 El detall de la generació dels certificats, claus i fitxers PKCS#12 es troba en els 
annexos. 
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4. Esquema Criptogràfic 
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4.1 Introducció 
 
 Per a garantir els requisits de seguretat que s’han indicat en el capítol 2, referents 
a  confidencialitat, autenticitat, integritat i no repudi, es realitzarà un esquema 
criptogràfic, tal com s’explica en aquest capítol. L’explicació es força detallada, ja que 
es la part central i més important d’aquest projecte de seguretat. 
 
 Primer s’explicarà la notació que s’utilitza. A continuació, es podran veure el 
detall dels protocols utilitzats en cadascuna de les tres parts de l’aplicació: consulta d’un 
expedient, relació de pacients assignats a un metge i inserció d’una visita a un historial 
mèdic. 
 

La llibreria utilitzada per implementar els protocols criptogràfics és la IAIK que 
a nivell d’utilització comercial  necessita l’ús d’una llicència, però és lliure per 
docència. 
 

 

4.2 Notació 
 
En la descripció dels protocols s’empra la notació següent: 
 
• K: clau d’un criptosistema simètric. 
 
• EK(M): xifratge simètric d’un missatge M amb la clau K. 
 
• DK (C): desxifratge simètric del criptograma C amb la clau K. 
 
• (PEntitat, SEntitat): parella de claus asimètriques propietat d’Entitat,  on P correspon a la 
clau pública, i S a la privada. 
 
• SEntitat [M]: Signatura digital del missatge M amb la clau privada S d’Entitat. 
 
• PEntitat [M]: Xifratge del missatge M amb la clau asimètrica pública PEntitat d’Entitat. 
 
• H(M): sortida d’una funció resum criptogràfica del missatge M. Aquestes funcions 
reben el nom de funcions hash. 
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4.3 Identificació 
 

El sistema gestor permet que un usuari pugui realitzar una acció o una altra 
segons quina sigui la seva identitat (per exemple, si l’usuari és un metge podrà inserir 
dades a l’historial, si es un pacient només podrà consultar les seves de l’historial). Ha de 
demostrar sempre que és qui diu ser, es a dir, s’ha d’autenticar correctament. 

 
Per tal d’identificar l’usuari, s’utilitzarà el terme Id_usuari, que farà referència al 

DNI de l’usuari. Es podria haver agafat el Número de Seguretat Social, però per 
simplificació, s’agafa un DNI. Cal tenir en compte que els estrangers no tenen DNI, i els 
nens petits tampoc, però aquesta problemàtica s’escapa a l’anàlisi del projecte. 

 
A la base de dades, hi haurà una taula d’usuaris, on la seva clau primària serà el 

Id_usuari.  
 
Per tant, el sistema accedirà, mitjançant el Id_usuari amb el que l’usuari s’ha 

identificat, al seu certificat. En el camp Organizational Unit Name de cada certificat s’hi 
indicarà si l’usuari es un pacient o un metge, per a saber a què pot accedir. El camp 
dnQualifier contindrà el Id_usuari, és a dir, el seu DNI. 

 
 

4.4 Autenticació 
 
 Els usuaris s’han d’autenticar cada cop que vulguin realitzar una acció. Serà en 
el mateix procés d’autenticació que l’usuari sol·licitarà l’acció que vol realitzar.  
 

Malgrat que aquesta proposta es computacionalment menys eficient que no pas 
si l’usuari s’identifiqués una única vegada al principi, ja que així no seria necessari fer 
una autenticació cada cop, també és més fàcil d’implementar. Per aquest motiu, s’ha 
pres aquest criteri per a simplificar aquesta dificultat, que no és l’objectiu del projecte. 
Aquesta seria, però, una de les millores que es poden fer al treball. 

 
 

4.5 Consulta d’un historial 
 

En el Protocol 1 cada usuari U s’identifica amb el seu identificador, Id_usuariU, i 
disposa d’una parella de claus (PU, SU) amb el corresponent certificat CertU.  

 
En el cas del gestor G el seu identificador d’usuari Id_usuariG  és el hash del seu 

certificat, que es pot obtenir mitjançant el mètode getFingerprintSHA() de la classe 
X509Certificate de la llibreria IAIK. El Protocol 1 pot ser utilitzat per un metge o per 
un pacient. G verifica en cada cas el tipus d’usuari i només  facilita l’historial si l’usuari 
hi té accés. 

 
Protocol 1 
 
1. L’usuari U (metge o pacient)  realitza les operacions següents: 
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(a) Executar el Procedure 1 amb la clau pública PG, i obtenir PG [Ni, Id_usuariU] 
 
(b) Enviar PG [Ni, Id_usuariU] al gestor 
 

2. El gestor G realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 2 amb PG [Ni, Id_usuariU], i obtenir PU [Ni, NG, 
Id_usuariG] 

 
(b) Enviar PU [Ni, NG, Id_usuariG] a l’usuari U 

 
3. L’usuari U (metge o pacient)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PU [Ni, NG, Id_usuariG] amb la clau privada SU, i obtenir NG, Ni’ i 
Id_usuariG 

 
(b) Si Ni’ =? Ni   fer: 
 

i. Xifrar NG, “Consulta”, Id_usuari amb la clau pública PG del 
gestor G, obtenint PG [NG, “Consulta”, Id_usuari].  

 
Consulta indica que es vol consultar l’historial de l’usuari 
identificat amb Id usuari; 
 

ii.  Enviar PG [NG, “Consulta”, Id_usuari] a G; 
 

(c) Sinó retornar error; 
 

4. El gestor G realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PG [NG, “Consulta”, Id_usuari] amb la clau privada SG, i obtenir 
NG’ , “Consulta”, Id_usuari 
 
(b) Recuperar NG  de la BD. En el pas 4 del Procedure 2 NG  i Ni han estat 
guardats a la BD 
 
(c) Si NG’ =? NG   fer1: 

 
i. Si (Id_usuariU =? Id_usuari) o  

(Id_usuariU és metge i Id_usuari és un pacient de Id_ usuariU ) fer:  
                                                 
1 En aquesta part del protocol s’ha estudiat si una autenticació mitjançant el camp Ng és suficient, o bé cal 
afegir el camp Id_usuari per a fer el protocol més robust.  
En el projecte s’utilitza SecureRandom, i la longitud és de 128 bits o més, per tant la probabilitat de que 
dos valors Ng es repeteixin es gairebé nul·la (1/2^128) o inferior, si la longitud és més gran. Per altre 
banda, si un atacant volgués accedir a aquest valor, s’estaria a prop d’un atac de DoS, on l’atacant 
bloquejaria el servidor a base de peticions. 
També cal tenir en compte que s’utilitza un xifratge probabilístic mitjançant un sobre digital, on cada cop 
que es xifra Ng s’utilitza una clau simètrica diferent, i el criptograma resultat és diferent. 
Per totes aquestes raons, s’ha considerat que amb el camp Ng és suficient per identificar a un usuari, i no 
es necessari afegir-hi el camp Id_usuari. 
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A. Executar el Procedure 3 amb Id_usuari i PU, i obtenir PU [H] 
 
B. Enviar PU [H] a U. 
 

ii. Sinó retornar error 
 

(d) Sinó retornar error 
 
(e) Borra NG  i Ni de la base de dades 
 

5. L’usuari U (metge o pacient)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 4 amb PU [H], i obtenir H 
 
(b) Mostrar H. 
 

Procedure 1 (PU) 
 

Aquest procediment conté una part de l’autenticació del protocol Needham-
Schroeder. Aquest passos també s’utilitzaran en altres protocols. Aquest procediment 
serà utilitzat pels metges i pacients. 
 

El camp Organizational Unit Name (eg, section) del certificat del usuari 
Id_usuari indica si és  Metge o Pacient. Mitjançant la base de dades es podrà a quin 
metge estan assignats els pacients.  

 
El protocol d’aquest procedure és el següent: 
 
1. Obtenir un valor de forma aleatòria Ni 
 
2. Xifrar Ni i Id_usuariU amb la clau pública de G, PG [Ni, Id_usuariU] 

 
3. Enviar PG [Ni, Id_usuariU] a G. 

  
 
Procedure 2 (PG [Ni, Id_usuariU]) 
 

Aquest procediment conté una altra part de l’autenticació del protocol de 
Needham-Schroeder. Aquesta part serà executada pel Gestor. 
 

El protocol d’aquest procedure és el següent: 
 

1. Desxifrar PG [Ni, Id_usuariU] amb SG, i obtenir Ni i Id_usuariU 
 
2. Obtenir el certificat d’ U a partir d’ Id_usuariU.  
 
El sistema disposa d’una base de dades on per cada Id_usuari troba el nom del 
fitxer a on està guardat el certificat corresponent. A partir del certificat es pot 
obtenir la clau pública PU 
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3. Obtenir un valor de forma aleatòria NG 
 
4. Guardar a la base de dades els valors Ni i NG associats amb U 
 
5. Xifrar Ni, NG, Id_usuariG, amb la clau pública PU de U, PU[Ni, NG, Id_usuariG] 

 
6. Retornar PU[Ni, NG, Id_usuariG] 

 
 
Procedure 3 (id_usuari, PU) 
 

El gestor G utilitza aquest procediment per trobar l’historial que se li ha demanat 
i xifrar-lo amb la clau de l’usuari que el vol consultar. 
 

El protocol d’aquest procedure és el següent: 
 

1. Buscar l’historial H corresponent a l’usuari Id_usuari 
 
2. Desxifrar la part de H que està xifrada utilitzant la clau privada SG de G; 
 
En aquest part en comprovarà la integritat de l’expedient com per exemple que 

no s’hagi modificat la dada que indica el nombre de visites realitzades o que no s’hagin 
eliminat visites. 

 
3. Xifrar H amb la clau pública PU, PU [H] 
 
4. Retornar PU [H] 
 

 
Procedure 4 
 

Un usuari utilitza aquest procediment 4 per tal de desxifrar un historial enviat 
pel gestor G i verificar que l’historial és correcte. 
 

1. Desxifrar PU[H] amb la clau privada SU de U, SU [PU [H]]; 
 

2. Per cada entrada de l’historia H que està signada fer: 
 

(a) Verificar la signatura digital de M (metge) 
 
(b) Verificar la signatura digital de G 
 
(c) Verificar la seqüència 

 
3. Retornar H. 
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4.6 Consulta dels pacients assignats a un metge 
 

Una operació típica d’un metge es buscar l’historial d’un dels seus pacients. 
Amb el Protocol 2 un metge pot obtenir el llistat del seus pacients. Inicialment el gestor 
només envia l’identificador d’usuari (Id_usuari). Aquesta informació és la mínima per 
poder recuperar un historial.  
 
Protocol 2 
 
1. L’usuari U (metge)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 1 amb la clau pública PG, i obtenir PG [Ni, Id_usuariU] 
 
(b) Enviar PG [Ni, Id_usuariU] a G 
 

2. El gestor G realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 2 amb PG [Ni, Id_usuariU], i obtenir PU [Ni, NG, 
Id_usuariG] 

 
(b) Enviar PU [Ni, NG, Id_usuariG] a U 

 
3. L’usuari U (metge)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PU [Ni, NG, Id_usuariG] amb la clau privada SU, i obtenir NG, Ni’ i 
Id_usuariG 

 
(b) Si Ni’ =? Ni   fer: 
 

ii. Xifrar NG, “Llista_pacients” amb la clau pública PG del gestor G, 
obtenint PG [NG, “Llista_pacients”].  

 
Llista_pacients indica que es vol un llistat dels identificadors 
d’usuari corresponents als pacients del metge identificat amb 
Id_usuariG 

 
ii.  Enviar PG [NG, “Llista_pacients”] a G 
 

(c) Sinó retornar error 
 

4. El gestor G realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PG [NG, “Llista_pacients”] amb la clau privada SG, i obtenir NG’ , 
“Llista_pacients” 
 
(b) Recuperar NG  de la BD. En el pas 4 del Procedure 4 NG  i Ni han estat 
guardats a la BD 
 
(c) Si NG’ =? NG   fer: 
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i. Si (Id_usuariU és metge) fer:  
 

( El camp Organizational Unit Name del certificat de Id_usuariU 
indica si l’usuari és Metge o Pacient, i amb la base de dades es 
podrà saber els pacients assignats a un metge) 

 
A. Executar el Procedure 5 amb Id_usuariU i PU, i obtenir PU 
[{Id_usuari1, …, Id_usuarin}, SG[{Id_usuari1, …, Id_usuarin}]] 
 
B. Enviar a U PU [{Id_usuari1, …, Id_usuarin}, SG[{Id_usuari1, … 
, Id_usuarin}]] 

 
ii.  Sinó retornar error 
 

(d) Sinó retornar error 
 
(e) Borra NG  i Ni de la base de dades 
 

5. L’usuari U (metge)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 6 amb PU [{Id_usuari1, …, Id_usuarin}, 
SG[{Id_usuari1, … , Id_usuarin}]], i obtenir {Id_usuari1, … , Id_usuarin} 

 
(b) Mostrar {Id_usuari1, … , Id_usuarin}. 
 

 
Procedure 5 (Id_usuari, PU) 
 
 Amb aquest procediment el gestor G obté el llistat de pacients assignats al metge 
Id_usuari. El protocol d’aquest procedure és el següent: 
 

1. Cercar a la base de dades els pacients assignats al metge Id_usuari, obtenint 
{Id_usuari1, … , Id_usuarin} 

 
2. Signar {Id_usuari1, … , Id_usuarin} amb la clau privada SG de G, SG 
[{Id_usuari1, … , Id_usuarin}] 
 
3. Xifrar {Id_usuari1, … , Id_usuarin} i SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}] amb la 
clau pública de Id usuari, PU, PU [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}, SG [{Id_usuari1, 
… , Id_usuarin}]]; 
 
4. Retornar PU [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}, SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}]] 

 
 
Procedure 6 (PU [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}, SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}]]) 
 

El Metge utilitza aquest procediment per obtenir la llista dels seus pacients i 
verificar que ha estat generada pel Gestor G. 
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1. Desxifrar PU [SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}]] amb la clau privada SU de U, 
SU [PU [SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}]]] i obtenir SG [{Id_usuari1, … , 
Id_usuarin}] ; 
 
2. Verificar la signatura digital SG [{Id_usuari1, … , Id_usuarin}] amb la clau 
pública PG de G; 
 
3. Si la verificació anterior es correcta retornar {Id_usuari1, … , Id_usuarin}. 

 
 

4.7 Inserció de dades a l’historial mèdic 
 

Se suposarà que prèviament a la inserció de les dades el metge M ha consultat 
l’historial del pacient P i per tant coneix l’Id_usuariP. Aquest protocol 3 està pensat 
únicament per afegir una nova visita V a l’historial.  

 
El gestor un cop rep una visita V d’un pacient P verifica que ha estat signada pel 

metge M assignat al pacient. A continuació afegeix la visita a l’historial H.  
 
Per a garantir que l’ordre de visites no es modifica s’afegeix a cada visita una 

marca temporal T i un número de sèrie X. Amb aquestes dades es pot saber l’instant de 
la visita i l’ordre que han seguit. La visita V, el temps T i el número de sèrie X son 
signats pel gestor G. Si un atacant elimina un registre al mig de l’historial es detectarà 
perquè hi haurà un salt en el número a la sèrie de les visites. 

 
La marca temporal T no protegeix l’historial de la eliminació d’una visita. 

L’atacant no podrà refer la seqüència sense la clau privada del gestor G. Se suposa que 
aquesta clau està ben protegida. A continuació el gestor G xifra les dades de la visita 
amb la seva clau pública i ho guarda a la base de dades.  

 
Si un atacant accedeix a la base de dades no pot veure les dades confidencials. 

Finalment el gestor G afegeix a l’historial una signatura digital de l’últim número de 
sèrie X de l’historial H. Si un atacant elimina l’última visita es detectarà perquè hi haurà 
un salt entre l’última visita i el número de sèrie X signat. 

 
En tots els protocols, cas que hi hagi algun error, aquest es xifra per part del 

gestor i l’envia cap a l’usuari. 
 

Protocol 3 
 
1. L’usuari M (metge)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Executar el Procedure 1 amb la clau pública PG, i obtenir PG [Ni, Id_usuariM] 
 
(b) Enviar PG [Ni, Id_usuariM] a G 
 

2. El gestor G realitza les operacions següents: 
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(a) Executar el Procedure 2 amb PG [Ni, Id_usuariM], i obtenir PU [Ni, NG, 
Id_usuariG] 

 
(b) Enviar PM [Ni, NG, Id_usuariG] a M 

 
 
3. L’usuari M (metge)  realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PM [Ni, NG, Id_usuariG] amb la clau privada SM, i obtenir NG, Ni’ i 
Id_usuariG 

 
(b) Si Ni’ =? Ni   fer: 
 

i. Obtenir les dades de la visita V. La visita hauria d’incloure com a 
mínim Id_usuariP 

 
ii.  Signar V amb la clau privada SM de M, SM [V]; 
 
iii.  Xifrar NG, V i SM [V] amb la clau pública PG de G, 
PG [NG, “Inserir_visita”, V, SM [V]]. 
  
“Inserir_visita” indica que es vol afegir V a l’historial del pacient P 
 
iv. Enviar PG [NG, “Inserir_visita”, V, SM [V]] a G 

 
(c) Sinó retornar error 

 
 
4. El gestor G realitza les operacions següents: 
 

(a) Desxifrar PG [NG, “Inserir_visita”, V, SM [V]] amb la clau privada SG, i 
obtenir NG’ , “Inserir_visita”, V, SM [V] 

 
(b) Recuperar NG  de la BD. En el pas 4 del Procedure 4 NG  i Ni han estat 
guardats a la BD 
 
(c) Si NG’ =? NG   fer: 

 
i. Obtenir Id_usuariP a partir de V; 

 
ii. Verificar que Id_usuariM és metge 

(El camp Organizational Unit Name del certificat de Id_ usuariM 
indica si l’usuari és Metge o Pacient) 

 
iii. Verificar que Id_usuariP és un pacient assignat a Id_ usuariM 

 
iv. Si les verificacions anteriors són correctes fer: 
 

A. Verificar la signatura digital SM [V] amb la clau pública PM 
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B. Obtenir l’instant de temps actual T 
 
C. Obtenir el número de sèrie X de l’última visita de l’historial H 
del pacient Id_usuariP 
 
D. Incrementar en una unitat X, X + 1 

 
E. Signar V, SM [V], T, X + 1, amb la clau privada SG de G, SG [V, 
SM [V], T, X + 1] 
 
F. Xifrar V i SM [V] amb la clau pública SG de G, PG [V, SM [V]] 
 
G. Signar Id_ usuariP i X + 1 amb la clau privada SG de G, SG [X 
+ 1, Id_ usuariP] 
 
H. Guardar a la base de dades PG [V, SM [V]], X + 1, T, SG [V, SM 
[V], T, X + 1] i SG [X + 1, Id_ usuariP]  
 

v. Sinó retornar error 
 

(d) Sinó retornar error. 



PFC Seguretat  Historials Mèdics 
 

 
  Pàgina 42 

 

 

 

5. Disseny UML. 
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5.1 Introducció 
 
 En aquest apartat es veuran els diagrames de casos d’ús i de seqüència que 
s’utilitzen en el projecte.   
 
 Finalment es veurà el diagrama de classes, amb una explicació genèrica dels 
criteris que s’han utilitzat per arribar a aquesta implementació. 

 

5.2 Diagrames de casos d’ús i diagrames de seqüència del 
registre 
 

En aquest projecte, aquesta fase no s’implementa. Malgrat això, s’ha considerat 
oportú fer el seu cas d’ús per entendre el funcionament complert de l’aplicatiu. 

 
En aquesta fase es tracta d’enregistrar tant els pacients com els metges que 

vulguin accedir a l’aplicació per part del gestor perquè formin part del sistema. Tant el 
pacient com el metge que es vulguin enregistrar, han de fer una sol·licitud al gestor. 
Aquest farà una validació (autenticació) de les seves dades, i procedirà a 
l’enregistrament de les seves identificacions a la base de dades.  

 
Per altre part, el pacient o metge també faran una autenticació del gestor, i 

enregistraran la seva identificació en forma de certificat. 
 
 

 
 Figura 5-1 Diagrama de cas d’ús del registre d’un usuari 

 

5.2 Diagrames de casos d’ús i de seqüència de la consulta de 
l’historial mèdic 

 
En aquesta fase, el pacient o metge volen fer una consulta de l’historial d’un 

pacient. Si es tracta d’un pacient, només pot consultar el seu expedient. Si es tracta del 
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metge, només pot consultar els expedients del pacients que té associats. Val a dir que un 
pacient està associat a un únic metge. 

 
En cada consulta, l’usuari (pacient o metge) s’ha d’autenticar, de manera que el 

gestor pugui verificar que l’usuari és qui diu ser (pacient o metge), tan com es pot veure 
en la Figura 6-3. En el cas d’un metge, a més el gestor haurà de comprovar que el 
pacient que vol consultar el té a ell com a metge assignat. 
 

 
Figura 5-2 Diagrama de cas d’ús de la consulta de l’historial mèdic 

  

 
  

Figura 5-3 Diagrama de seqüència de l’autenticació d’un usuari en el cas d’ús de la consulta de 
l’historial mèdic 
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  A continuació, el gestor fa una recerca a la base de dades de l’expedient 
que s’ha sol·licitat, mitjançant l’Id_Usuari subministrat en la petició, i el desxifra, ja que 
per seguretat, es guardarà xifrat a la base de dades i a més a més, comprova la signatura 
(per a verificar que les dades no han estan canviades).  
 
 Finalment, el gestor retorna l’historial a l’usuari que l’ha demanat, podent-lo 
veure aquest per pantalla mitjançant la interfície gràfica que s’ha generat en l’aplicació 
client, tal com es pot veure en la Figura 6-4. 
 

 
 

Figura 5-4 Diagrama de seqüència de l’enviament de les dades de l’expedient en el cas 
d’ús de la consulta de l’historial mèdic 

 

5.3 Diagrames de casos d’ús i de seqüència de la consulta dels 
pacients assignats a un metge 
 
 En aquesta fase, el metge volen fer una consulta de tots els pacients que té 
assignats, tal com es pot veure en la Figura 6-5. 
 
 En cada consulta, el metge ha d’autenticar, de manera que el gestor pugui 
verificar que és qui diu ser (Figura 6-6) 
 

A continuació, el gestor fa una recerca a la base de dades de tots els expedients 
que estan assignats al metge que s’ha sol·licitat, mitjançant l’Id_Usuari subministrat en 
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la petició.  Una vegada trobats, signa la relació, on figurarà el Id_Usuari de cada pacient 
que té assignat,  i la xifra, per a garantir la confidencialitat de les dades, per trametre-la 
al metge. 
 

 
 

Figura 5-5 Diagrama de cas d’ús de la consulta de pacients assignats a un metge 
 
 
 

Metge Xifrador Gestor

Aleatori Ni

Xifrar Ni, Id_Usuari

Pg (Ni, Id_Usuari)

Enviar Pg (Ni, Id_Usuari)

Aleatori Ng

Enviar Pu (Ni, Ng, Id_Usuari)

Ni == Ni'?

xifrar Ng, "Llista_pacients", Id_Usuari

Pg (Ng, "Llista_pacients"Id_Usuari)

Enviar Pg(Ng, "Llista_pacients" Id_Usuari)

Desxifrar Pg(Ng, "Llista_pacients", Id_Usuari)

Ng', "Llista_pacients", Id_Usuari

Ng == Ng'?

desxifrar Pg (Ni, Id_Usuari)

Ni, Id_Usuari

xifrar Ni, Ng, Id_Usuari

Pu (Ni, Ng, Id_Usuari)

desxifrar Pu (Ni, Ng, Id_Usuari)

Ni', Ng, Id_Usuari

 
 

Figura 5-6 Diagrama de seqüència de l’autenticació d’un metge en el cas d’ús de la 
consulta de pacients assignats a un metge 
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 El metge, una vegada rep les dades de gestor, desxifra el missatge amb la seva 
clau privada, i verifica el missatge, per a poder garantir que no ha estat modificat per 
alguna altre persona diferent al gestor (Figura 6-7) 
 

 
 

Figura 5-7 Diagrama de seqüència de l’enviament de la relació de pacients d’un metge 
en el cas d’ús de la consulta de pacients assignats a un metge 

 
 

5.4 Diagrames de casos d’ús i de seqüència de la inserció de 
dades a l’historial 
 
 En aquesta fase, el metge vol inserir una nova visita a l’historial d’un pacient. 
Per a fer-ho, el metge introdueix les dades de la visita, les signa amb la seva clau 
privada i les envia al gestor (Figura 6-7). 
 
 

 
 

Figura 5-8 Diagrama de cas d’ús de la inserció de dades a l’historial mèdic 
 
 Quan el gestor rep les dades de la visita, ha de validar que l’usuari que les envia 
sigui un metge, i en aquest cas, que tingui el pacient assignat. A més ha de verificar que 
les dades de la visita estiguin signades pel metge. Afegeix una marca de temps i un 
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número de sèrie, per a poder garantir l’ordre de les visites. D’aquesta manera, si un 
atacant elimina una visita de l’historial mèdic del pacient, es detectarà perquè hi haurà 
un salt en el número seqüencial que s’ha assignat a cada visita. 
 
 

 
 

Figura 5-9 Diagrama de seqüència de l’autenticació d’un metge en el cas d’ús 
d’inserció de dades a l’historial mèdic 

 
 Finalment, el gestor xifra les dades i les guarda a la base de dades. Així, les 
dades confidencials de la base de dades no poden ésser atacades. També afegeix a 
l’historial el número de sèrie que s’ha utilitzat en la última visita. D’aquesta manera, si 
un atacant elimina l’última visita, es pot comprovar perquè hi haurà un salt amb el 
número de sèrie guardat anteriorment (Figura 6-10). 
 
 Val a dir que a nivell de disseny s’ha considerat que cada usuari, ja sigui pacient 
o metge, s’ha d’autenticar en cada petició que faci al gestor (Figura 6-9). Per això, s’ha 
fet un cas d’ús d’autenticació diferent segons sigui el tipus d’acció que l’usuari demana, 
ja que a més del Id_Usuari, cal indicar el tipus d’acció que es vol fer: consulta 
d’expedient, consulta de la llista d’expedients assignats a un metge o bé inserció d’una 
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visita a un expedient.. Si s’hagués pres el criteri de validar a l’usuari abans de fer la 
petició, amb un únic cas d’us d’autenticació seria suficient. 
 
 

 
  

Figura 5-10 Diagrama de seqüència de la inserció d’una vista en el cas d’ús d’inserció de dades a 
l’historial mèdic 

 
 

5.5 Diagrama de classes de l’esquema criptogràfic. 
 
 En aquest punt, el diagrama de classes és molt senzill: 
 

 
 

Figura 5-11 Diagrama de classes després de la fase de l’esquema criptogràfic 
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Tal com es pot veure, hi ha una classe, JocProves, que s’utilitza per a provar els 
diferents mètodes que formen part del  funcionament de l’esquema criptogràfic. 

 
En els següents capítols, s’explicarà com es va ampliant aquest diagrama en 

funció de les classes que van apareixen en cada fase. 
 
En aquest apartat inicial, encara no apareixen les classes dels diversos actors 

(Metge, Pacient i Gestor), ja que les proves de funcionament es fan de forma lineal i 
seqüencial des de la classe JocProves. 

 
La classe P12 permet accedir a l’estructura PKCS#12, que conté el parell de 

claus d’un usuari, el seu certificat, i el certificat de la CA que l’ha signat. 
 
La classe Xifrador permet xifrar un text mitjançant una clau pública, o bé 

desxifrar-lo mitjançant la clau privada del certificat. 
 
La classe Signador permet signar un missatge, i també verificar si una signatura 

és correcta (comprova que l’element signat es el resultat de signar l’element en clar  
amb la clau privada del certificat corresponent). 

 
La classe Utils té un mètode per mostrar el text que si li passa com a paràmetre 

per la consola del sistema. A més, te un altre mètode per a calcular un nombre aleatori, 
utilitzant la classe SecureRandom. Finalment, té un mètode per concatenar dos arrays de 
bytes. 

 
La classe Base64Coder permet convertir un String o bé un vector de tipus byte 

que estan en base 256, a base 64. El cas contrari ho permet un mètode que a partir d’un 
vector de tipus char, o be d’un String, ja que converteix de base 64 a 256. 

 
I finalment, tal com ja s’ha comentat abans, hi ha una classe JocProves que 

permet provar els mètodes de les classes anterior, tal com es comenta l’annex del joc de 
proves. 
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6. Disseny de dades XML 
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6.1 Introducció 
 

L’XML és l’acrònim d’eXtensible Markup Language i és una especificació de la 
W3C, que deriva del SGML (Standard Generalized Markup Language). Serveix per 
guardar en un mateix document les dades i la seva estructura, per tal de facilitar la 
definició, transmissió, validació i interpretació de dades entre aplicacions i 
organitzacions. 

  
Aquesta forma de representar les dades s’ha fet tan popular perquè no depèn de 

cap plataforma ni de cap llenguatge, i el seu ús és totalment lliure. Es diu que no depèn 
de cap plataforma perquè un document o missatge XML és un document de text pla. 

 
Un document XML està format per una capçalera i un conjunt d’etiquetes. Tant 

emissor com receptor han d’establir les etiquetes que utilitzaran, per a poder-se 
comunicar. 

 
L’especificació diu que els documents han d’estar ”ben formats”. Així, totes les 

etiquetes que s’obren s’han de tancar: <etiqueta></etiqueta> , o bé <nomEtiqueta/> si 
està en una sola línea.  Les etiquetes s’han de tancar en l’ordre invers al que s’han obert. 
Entre les etiquetes s’hi posaran les dades.  

 
Els documents XML, opcionalment, poden estar validats. Validar significa que 

ha de complir una estructura predeterminada: l’esquema o DTD (Document Type 
Definition). Un document DTD defineix mitjançant una llista d’elements els 
components vàlids d’un document XML, així com un conjunt de restriccions que han de 
complir aquests components. Aquestes restriccions també es poden definit mitjançant 
esquemes XML. 

 
Una restricció del format dels documents XML és que són de text. Si les 

aplicacions s'han d’intercanviar algun missatge que hagi de contenir dades en binari, per 
exemple, una signatura digital, un missatge encriptat o un certificat, s’hauran de 
representar com si fossin text.  

 
Per aquest motiu , primer es codificaran en base 64 per a poder-les enviar. Una 

vegada rebudes, es decodificaran i es convertiran de nou a binari. 
 
Mitjançant la utilització dels missatges XML hi ha una transferència mínima de 

les dades en les comunicacions entre usuari i gestor. A més, la comunicació és segura, 
perquè està xifrada amb la clau pública del gestor o de l’usuari. 

 
 A continuació, es veurà el disseny del protocol XML que s’ha utilitzat en cada 
un dels tres protocols criptogràfics de l’aplicació. 
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6.2 Estructura del document XML 

6.2.1 Estructura del document XML per la consulta d’un historial. 
 
 En aquesta part es veuran els diferents missatges XML que s’intercanvien usuari 
i gestor, per a poder realitzar la Consulta d’un Historial Mèdic. Aquesta estructura està 
implementada en el Protocol1. Es comentarà cada una de les parts en les que es divideix 
aquest protocol,  incidint fonamentalment amb l’intercanvi de missatges que succeeix. 
  
 Fase Prèvia: creació d’historials mèdics per a proves. 
 
 Aquesta fase s’utilitza per a crear uns historials mèdics de prova que serveixen 
perquè es pugui utilitza l’algorisme de xifratge i desxifratge de les dades de l’historial. 
En la fase definitiva no serà necessària. L’estructura XML serà: 
 
 <HistorialMedic> 
  <Nom/>  //Nom del pacient 
  <DataNaixement/> // Data de naixement del pacient 
 </HistorialMedic> 
 
 Totes les estructures que s’utilitzaran en els protocols tenen com a etiqueta 
externa <HistorialMedic>. Moltes de les etiquetes que s’utilitzaran, serviran per a 
diferents fases dels diferents protocols. 
 
 Fase 1: Autenticació de l’usuari al gestor 
 
 <HistorialMedic> 
  <Ni/>  // Nombre aleatori calculat per l’usuari 
  <Id_usuari/> // Identificador de l’usuari 
 </HistorialMedic> 
 
 Correspon al procedure 1. <Ni> és un nombre aleatori que calcula l’usuari i 
<Id_usuari> és l’identificador de l’usuari, que correspon amb el camp “dnQualifier” del 
seu certificat digital. 
 
 Fase 2: Autenticació de l’usuari per part del gestor mitjançant el protocol de 
Needham-Schroeder, que correspon amb el Procedure 2. 
 
 <HistorialMedic> 
  <Ni/>  // Nombre aleatori calculat per l’usuari 
  <Ng/>  // Nombre aleatori calculat pel gestor 
  <Id_usuari/> // Identificador del gestor 
 </HistorialMedic> 
 
 En aquest missatge, el gestor retorna el <Ni> calculat abans per l’usuari. I a més 
hi afegir un nombre aleatori calculat per ell, <Ng>, i el seu identificador d’usuari 
<Id_usuari>, que correspon amb el hash del seu certificat, calculat amb el mètode 
getFingerprintSHA(). 
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 Fase 3: Petició de l’acció de consulta al gestor 
 
 <HistorialMedic> 
  <Ng/>    // Identificador del gestor 
  <Accio>Consulta</Accio> // Accio que vol fer l’usuari 
  <Id_usuari/>   // Id del pacient que es vol consultar 
 </HistorialMedic> 
 
 En aquest missatge, l’usuari retorna el nombre aleatori <Ng> al gestor. A més, 
l’indica l’acció que vol realitzar <Accio>, que es tracta d’una consulta. Finalment, 
s’indica l’identificador del pacient que es vol consultar. Si es un pacient, només es pot 
consultar a ell mateix, mentre que si és un metge, pot consultar a qualsevol pacient dels 
que té assignats. 
 
 Fase 4: Realització de la consulta per part del gestor 
 
 <HistorialMedic> 
  <Nom/>  //Nom del pacient 
  <DataNaixement/> //Data de naixement del pacient 
 </HistorialMedic> 
 
 En aquesta fase, el gestor comprova si l’usuari està autoritzat a veure les dades 
(si es un pacient, només es pot consultar a ell mateix, i si es un metge, només pot 
consultar els pacients que té assignats). En cas afirmatiu, retorna les dades de l’historial 
mèdic. S’executa les accions definides en el procedure 3 
 
 En aquesta prova s’ha indicat que retorni les dades <Nom> i <DataNaixement>, 
que s’havien guardat en la fase prèvia d’aquest protocol per a poder fer aquesta 
consulta. 
 
 Quan es faci la implementació de la part RMI, el contingut del missatge XML 
que enviarà el gestor serà el següent: 
 
<HistorialMedic> 
 <IdPacient>00000001-B </IdPacient> 
 <MetgeAssignat>00000002-C </MetgeAssignat> 
 <UltimaVisita>1</UltimaVisita> 
 <UltimaVisitaSignada></UltimaVisitaSignada>  // Sg[X+1, Id_usuari] 
 <Visites> 
  <V> 
   <Ordre>1</Ordre> 
   <Data>Sun Apr 16 00:37:51 CEST 2006</Data> 
   <VisitaSignadaMetge/> //Sm[V] 
   <VisitaSignada/>  // Sg[V, Sm[V], T, X+1] 
   <Visita> 
    <IdPacient>00000001-B</IdPacient> 
    <Data>15-04-2006</Data> 
    <Motiu>Stress laboral</Motiu> 
   </Visita> 
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  </V> 
 <Visites> 
 <Resultat>Ok</Resultat> 
<HistorialMedic> 
 
 Es a dir, es veuran les dades de l’historial mèdic, amb totes les visites incluïdes, 
que ha realitzat el pacient.  
  
 S’ha incorporat un camp <Resultat> que és el resultat de l’acció realitzada pel 
gestor. Si tot ha anat bé, aquest tindrà el text “Ok”. Per altre part, si s’ha produït algun 
error, indicarà el motiu, que poden ésser els següents: 
 
 Error: El pacient no té cap Historial Mèdic 
 
 Error: últim número de visita no correspon amb la signatura d’aquest número 
(cas que algú hagi modificat el número que guarda les visites realitzades). 
 
 Error: últim numero de visita no coincideix amb el nombre de visites guardades 
(cas de que algú hagi esborrat alguna visita) 
 
 Error: El metge no esta autoritzat a veure l'historial del pacient 
 
 Error: Ng de l'usuari es diferent de Ng que retorna l'usuari 
 
 Tal com s’ha comentat abans, aquesta casuística es controla en el disseny RMI, 
però encara no en el disseny XML. 
 
 Fase 5: Mostrar l’historial mèdic 
 
 En aquesta fase no hi ha cap enviament de missatges XML. L’usuari obtindrà 
l’historial mèdic a partir del missatge enviat en el punt anterior pel gestor, el desxifra i 
el mostra per pantalla. 
 
 En aquesta fase s’utilitza el Procedure4. En aquesta fase, aquesta part 
s’implementarà en el protocol 3, ja que cal entrar dades de l’historial i de les visites per 
a poder-lo desenvolupar. En fases posteriors, però en aquesta part es farà la verificació 
de la signatura digital del metge, del gestor i de la seqüència. 
 
 A la fase RMI, ja s’entren visites des de la consola del sistema, i per tant, si que 
es pot verificar la seqüència de les visites i la seva signatura digital per part del metge, 
és a dir, la integritat de l’historial mèdic. 
 
 Per tant, el disseny i bon funcionament del procedure 3 (buscar l’historial mèdic 
per part del gestor, comprovar la seva integritat, xifrar-lo i enviar-lo a l’usuari) i el 
procedure 4 ( verificar la signatura digital del metge, del gestor, i la seqüència) on 
realment es pot provar totalment el seu funcionament és a la fase RMI. 
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6.2.2 Estructura del document XML per la consulta dels pacients 
assignats a un metge. 
 
 En aquest apart es veuran els diferents missatges XML que s’intercanvien metge 
i gestor, per a poder realitzar la consulta dels pacients assignats a un metge. Aquesta 
estructura està implementada en el Protocol2. 
 
 La Fase Prèvia, Fase 1 i Fase 2 són exactament igual que les del protocol 1 
 
 Fase 3: Petició de la consulta dels pacients del metge al gestor 
 
 <HistorialMedic> 
  <Ng/>  // Nombre aleatori calculat pel gestor 
  <Accio>Llista_Pacients</Accio> //Acció que vol realitzar l’usuari 
 </HistorialMedic> 
 
 En aquest missatge, l’usuari retorna el nombre aleatori <Ng> al gestor. A més, 
l’indica l’acció que vol realitzar <Accio>Llista_Pacients<Accio>, que es tracta de 
l’obtenció de la llista de pacients assignats al metge que realitza la petició.  
 
 Fase 4: Realització de la consulta del pacients del metge per part del gestor 
 

<HistorialMedic> 
  <LlistaPacients> 
   <IdPacient/>  // Identificador del pacient 
  </LlistaPacients> 
  <LlistaPacientsSignat/> // Signatura dels identificadors de pacients 
  <Resultat/>   // Resultat de l’acció del gestor 

</HistorialMedic> 
 
 En aquesta fase, el gestor comprova que l’usuari que fa la petició és un metge. 
En cas afirmatiu, cerca els identificadors dels pacients que estan assignats al metge, i els 
retorna. 
 
 A <LlistaPacients> hi ha la relació de pacients del metge, cadascun dels seus 
identificadors estan en l’etiqueta <IdPacient>. A continuació, es guarda la signatura del 
gestor de tota l’estructura <LlistaPacients> a l’etiqueta <LlistaPacientsSignat>. 
 
 A la fase RMI es desenvolupa l’etiqueta <Resultat>. El seu contingut serà  “Ok” 
si el gestor ha trobat els historials mèdics del metge (o bé no n’ha trobat cap, en aquest 
cas retorna una llista buida). En cas contrari, l’etiquetà pot tenir el següent contingut: 
 
 Error: L'usuari no es un metge  
 
 Error: Ng de l'usuari es diferent de Ng que retorna l'usuari 
 
 
 Fase 5: Mostrar els identificadors dels pacients 
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 En aquesta fase no hi ha cap enviament de missatges XML. El metge obtindrà la 
relació d’identificadors de pacients a partir del missatge enviat en el punt anterior pel 
gestor, els desxifra, verifica que la signatura del gestor sigui vàlida, i els mostra per 
pantalla. 
 
 

6.2.3 Estructura del document XML per la inserció de dades a 
l’historial mèdic. 
 
 En aquest apart es veuran els diferents missatges XML que s’intercanvien metge 
i gestor, per a poder realitzar la inserció de dades (visites per a ésser més explícits) a 
l’historial mèdic del pacient. Aquesta estructura està implementada en el Protocol3. 
 
 La Fase Prèvia, Fase 1 i Fase 2 són exactament igual que les del protocol 1 i 2. 
 
 Fase 3: Petició d’inserció d’una visita a l’expedient mèdic d’un pacient, per 
part del metge. 
 

<HistorialMedic> 
  <Ng/>    //Nombre aleatori calculat pel gestor 
  <Visita> 
   <IdPacient/>  // Identificador del pacient 
   <Data></Data> // Data de realització de la visita 
   <Motiu></Motiu> // Motiu de la visita 
  </Visita> 
  <VisitaSignadaMetge/> // Signatura de la visita pel metge 
  <Accio> Inserir_Visita </Accio> //Acció que vol realitzar el metge 

</HistorialMedic> 
 
 En aquest missatge, el metge retorna el nombre aleatori <Ng> al gestor. Indica 
l’acció que vol realitzar <Accio>Inserir_Visita</Accio>. 
 
 Per a inserir una visita, s’utilitza l’etiqueta <Visita>. En aquest cas de proves, 
únicament s’introdueixen 3 dades: IdPacient, Data de visita i Motiu, ja que són 
suficients per a veure que el protocol funciona bé. 
 
 Fase 4: Guardar les dades de la visita a la base de dades. 
 
 En aquesta fase, el gestor comprova que l’usuari que fa la petició és un metge i 
que les dades de la visita que vol inserir corresponent a un pacient seu. En cas afirmatiu, 
guarda les dades a la base de dades. Per fer això, no hi ha cap intercanvi de missatges 
XML amb el metge en aquesta fase. 
 

 En aquest cas s’utilitzen les classes HistorialMedic i Visita: un HistorialMedic 
correspon a un pacient, i pot tenir varies visites). 

 
Amb aquesta fase s’acabaria el protocol 3. En la realització de les proves s’han 

posat dos fases més, per a comprovar el bon funcionament del protocol 1, ja que 
s’utilitzaran per a provar el seu funcionament les dades introduïdes en aquest protocol3. 
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 Fase 5: Enviar l’historial mèdic del pacient al metge 
 
<HistorialMedic> 
 <IdPacient>00000001-B </IdPacient> 
 <MetgeAssignat>00000002-C </MetgeAssignat> 
 <UltimaVisita>1</UltimaVisita> 
 <UltimaVisitaSignada></UltimaVisitaSignada>  // Sg[X+1, Id_usuari] 
 <Visites> 
  <V> 
   <Ordre>1</Ordre> 
   <Data>Sun Apr 16 00:37:51 CEST 2006</Data> 
   <VisitaSignadaMetge/> //Sm[V] 
   <VisitaSignada/>  // Sg[V, Sm[V], T, X+1] 
   <Visita> 
    <IdPacient>00000001-B</IdPacient> 
    <Data>15-04-2006</Data> 
    <Motiu>Stress laboral</Motiu> 
   </Visita> 
  </V> 
 <Visites> 
<HistorialMedic> 
 
 Tal com es pot veure en aquest missatge XML, aquest és el flux més important 
d’informació, quant a quantitat i diversitat, que hi ha entre metge i gestor. S’ha posat a 
les etiquetes un exemple d’informació que poden contenir, per a veure amb més claredat 
el seu funcionament.  
 
 <UltimaVisita> és el nombre de visites que ha realitzat el pacient en total. 
Aquesta dada, juntament amb IdPacient venen signades pel gestor en l’etiqueta 
<UltimaVisitaSignada> (Sg[X+1, Id_usuari]) 
 
 L’etiqueta <Visites> encapçala totes les visites que haurà realitzat el pacient. Les 
dades de cada visita queden emmagatzemades dins de l’etiqueta <V>.  
 
 Per a cada visita <V> es guardarà: 
 
 El número de visita dins del total de visites que ha fet el pacient <Ordre> 
 
 La marca de temps en la qual s’ha introduït el registre a la BD <Data> 
 
 Les dades en clar de cada visita, introduïdes per metge, a dins de l’etiqueta 
<Visita>, i la signatura corresponent d’aquestes dades a <VisitaSignadaMetge>, tal com 
s’ha vist en la fase 4. 
 
 I finalment, la signatura del gestor de totes les dades guardades dins de <V>, és a 
dir: <Visita> + <VisitaSignadaMetge> + <Data> + <Ordre>, guardada a l’etiqueta 
<VisitaSignada>. 
 
 Aquesta part correspondria al protocol 1, procedure 3. 
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 Fase 6. Mostrar les dades de l’historial mèdic per pantalla 
 
 En aquesta fase el metge ha de desxifrar les dades enviades en el punt anterior 
pel gestor. Una vegada desxifrades, ha de verificar les signatures del gestor, en el que fa 
amb la totalitat de les dades gravades a la BD, i també les dades signades amb la seva 
pròpia signatura, pel que fa referència a les dades de la visita, que ell mateix va 
subministrar en el seu moment.  
 
 Aquesta part correspondria al protocol 1, procedure4. 
 
 Si les verificacions anteriors són correctes, es mostren per pantalla les dades del 
pacient i de les seves visites. 
 
 Quan es realitza la part RMI, les fases 5 i 6 desapareixen d’aquest protocol3 , i 
formen part del protocol1 (procedures 3 i 4). En aquesta part XML s’ha fet així per a 
poder comprovar el funcionament dels procedures 3  i 4, encara que sigui posant-los en 
un protocol que no els correspon en realitat. 
 
 El que si hi haurà serà una fase 5, on el metge rep un missatge amb el resultat de 
l’execució de l’acció de la inserció de la visita. Així, hi haurà un missatge que enviarà el 
gestor en la fase 4: 
 
 <HistorialMedic> 
  <Resultat/>  //Resultat de l’acció realitzada pel gestor 
 </HistorialMedic> 
 
 Igual que en els procedures anteriors, l’etiqueta <Resultat> tindrà el contingut 
“Ok” si s’ha inserit la visita a la Base de Dades, o bé els següents missatges d’error: 
 
 Error: El pacient no te assignat al metge (el metge no està autoritzat a inserir la 
visita) 
 
 Error: La signatura del metge de la Visita no es valida (el gestor no pot validar 
que la visita realment estigui signada pel metge) 
 
 Error: últim número de visita no correspon amb la signatura d’aquest número 
(cas que algú hagi modificat el número que guarda les visites realitzades). 
 
 Error: L'usuari no es un metge  
 
 Error: Ng de l'usuari es diferent de Ng que retorna l'usuari 
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6.3 DTD del document XML  
 
 El DTD (Document Type Definition) utilitzat per a enviar els missatges XML 
indicats en els punts anteriors és el que es veu a continuació.  
 
<?xml version="1.0"?> 

<!DOCTYPE HistorialMedic [ <!ELEMENT HistorialMedic (Nom, DataNaixement,  

  Ni,Id_usuari, Ng, Accio, LlistaPacients,  LlistaPacientsSignat, Visita,  

  VisitaSignadaMetge, IdPacient, MetgeAssignat, UltimaVisita,  

  UltimaVisitaSignada, Visites, Resultat)> 

 <!ELEMENT Nom (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT DataNaixement (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Ni (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Id_usuari (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Ng (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Accio (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT LlistaPacients( Pacient*)> 

 <!ELEMENT IdPacient (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT LlistaPacientsSignat (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Visita (IdPacient, Motiu, Data)*> 

 <!ELEMENT IdPacient (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Motiu (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Data (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT VisitaSignadaMetge (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT MetgeAssignat (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT UltimaVisita (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT UltimaVisitaSignada (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Visites V)*> 

 <!ELEMENT V (Ordre, Data, VisitaSignadaMetge, VisitaSignada, Visita)* > 

 <!ELEMENT Ordre (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT VisitaSignada (#PCDATA)> 

 <!ELEMENT Resultat (#PCDATA)> 

]> 

 
 Cada fase del protocol implementarà una part d’aquest elements, depenent de la 
funcionalitat que tingui, sempre embolcallats de l’element arrel <HistorialMedic>. 
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6.4 Diagrama de classes 
 
 En la següent figura es veu el diagrama de classes d’aquesta fase. Per a 
simplificació del dibuix, només apareixen el Protocol3 i les classes que hi ha 
relacionades, però fàcilment es pot veure que el Protocol2 i Protocol1 utilitzen gairebé 
les mateixes classes. 
 
 No s’indiquen les línees de connexió de la classe Utils, malgrat estar 
relacionada amb la majoria de les classes, sobretot per la part d’enviament de missatges 
per consola. 
 
 En aquest projecte per accedir als documents XML s’ha utilitzat la llibreria 
JDOM de lliure distribució. Es fàcil d’utilitzar i redueix substancialment el temps de 
desenvolupament de l’aplicació. 
 
 La informació sobre el contingut de cada classes i la seva funcionalitat està 
indicada en els fitxers .html obtinguts amb l’eina JAVADOC, que també s’adjunta en 
aquest apartat. 
 

 
 

Figura 6-1 Diagrama de classes després de la fase de la part XML 
 

 
 En aquest disseny XML han aparegut unes classes noves respecte als capítols 
anteriors: 
 
 Les classes Protocol1, Protocol2 i Protocol3 que s’utilitzen per a desenvolupar 
cadascun dels protocols criptogràfics que apareixen en el projecte. Es desenvolupen de 
forma seqüència. En el protocol3, però, si han afegit les fases 5 i 6, que realment 
pertanyen al protocol1, però s’utilitzen per a provar la recuperació de dades d’un 
historial mèdic (xifrat i diverses signatures). Al no utilitzar en aquest moment objectes 
persistents, s’ha de fet d’aquesta manera. 
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 En el protocol 3, quan s’entren les dades d’una visita, només se n’entren dues: 
la data de la visita i el motiu. Quan s’implementi la fase de base de dades, s’ampliaran 
aquestes dades. Però en aquesta part, per a provar el funcionament dels missatges XML, 
n’hi ha prou amb aquestes dues. 
 
 La classe HistorialMedic emmagatzema un historial mèdic. Guarda les dades 
identificador del pacient, identificador del metge assignat, el nombre total de visites 
realitzades (text en clar) i la signatura de la concatenació de l’identificador del pacient i 
el nombre total de visites. També guarda un vector amb totes les visites realitzades del 
pacient (classe Visita). 
 
 La classe Visita guarda la marca de temps (utilitzada per a xifrar la visita) i el 
número de visita (text en clar). Les dades de la visita (en aquest cas simplificat la data  i 
el motiu) es guarden xifrades amb la clau pública del metge. Finalment, es guarda la 
signatura del gestor de totes les dades que hi ha dins de la visita, signatura del metge 
inclosa. 
 
 La classe Gestor és la que respondrà a les diferents accions que li demanin els 
usuaris (classe Usuari). Fa el manteniment dels usuaris connectats en aquest moment, 
així com dels historials mèdics creats. Quan es facin els objectes persistents, en la base 
de dades, aquesta part s’implementarà de manera diferent. Utilitza la classe 
GestorXML per a convertir els missatges que ha d’enviar cap a l’usuari en format 
XML, o bé per a recuperar els missatges XML que rep de l’usuari. 
 
 La classe GestorXML serveix d’interfície entre les dades en format no XML i 
en format XML. Es a dir, cada classe utilitza les dades en el seu format original, i quan 
s’han d’enviar al gestor o usuari, s’han de convertir en missatges XML per a poder-les 
enviar. El mateix passa en la recepció, ja que les dades es reben en format XML i s’han 
de convertir al seu format original. 
 
 La classe Usuari bàsicament s’utilitza per emmagatzemar el nom del fitxer on hi 
ha el certificat de l’usuari i del gestor, així com la clau privada de l’usuari. La classe 
s’utilitza en el costat client de l’aplicació. 
 
 La classe UsuariConnectat guarda el certificat de l’usuari, el seu identificador, i 
els valors aleatoris Ng i Ni. Aquesta classe és utilitzada en el costat servidor de 
l’aplicació. 
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7. Disseny del Protocol de 
comunicació RMI  
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7.1 Introducció 
 
 En el projecte, cal que l’usuari es pugui comunicar amb el gestor per a realitzar 
operacions, i aquest amb l’usuari per lliurar-li el resultat de les operacions sol·licitades, 
tenint en compte que estaran en màquines diferents. Per això cal utilitzar un mecanisme 
que pugui comunicar usuari i gestor. 
  
 RMI (Remote method invocation), o mecanisme d’invocació remota de Java,  és 
una eina que s’utilitza per a fer invocacions entre objectes, de manera remota (entre 
objectes ubicats en màquines virtuals físicament separades) o bé de manera local (entre 
objectes situats en màquines virtuals diferents, però a la mateixa màquina física). 
 
 Aquesta invocació d’objectes es pot realitzar per referència o per valor (en 
aquest s’envia l’objecte complert, amb els seus mètodes i atributs, i es fa una invocació 
local). 
 
 Altres solucions que hi ha en el mercat per a fer invocacions remotes són el 
DCOM de Microsoft, l’ONC de Sun, CORBA, o el SOAP, específic per a serveis web, i 
que últimament està agafant molta importància. 
 
 Caldrà, per tant, que el gestor permeti als usuaris accedir a uns mètodes concrets 
de forma remota.  
 
 El gestor haurà d’implementar una interfície remota a on indicarà els mètodes 
que deixa accedir als usuaris. Per a fer-ho utilitzarà l’excepció 
java.rmi.RemoteException.  
 
 L’usuari, per a poder utilitzar aquest objecte remot, haurà d’utilitzar un stub que 
li envia el gestor, i que és una referència a l’objecte remot, que es construeix 
dinàmicament i es carrega en inicialitzar la part servidora de l’aplicació. La 
implementació d’aquests mètodes, però, queda oculta al client. 
 
 I com sap l’usuari quin són els objectes remots als quals se’l permet l’accés? 
Doncs perquè la part servidora ha de publicar aquests mètodes indicats en la interfície 
anterior, mitjançant el registre RMI (o rmiregistry). Una vegada publicats, normalment 
en inicialitzar la part servidora, ja són accessibles per la part client. 
 

7.2 Implementació del protocol RMI  
 
 En aquest projecte, la part client la formen els usuaris (pacients i metges), 
mentre que la part servidora la forma el gestor, que haurà de fer front a l’autenticació 
dels usuaris, les seves peticions (consultes d’un expedient, de tots els pacients d’un 
metge i de la inserció d’una visita a l’historial), així com la gestió i control de l’accés a 
la base de dades. 
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 El gestor haurà de declarar una interfície amb els mètodes que deixa accedir als 
clients: 
 
 public interface InterMetodesRMIHistMedic extends Remote 
 
 Aquesta interfície s’haurà d’implementar en una classe, on es desenvoluparen els 
mètodes que són accessibles remotament: 
 
 public class ImplMetodesRMIHistMedic  extends UnicastRemoteObject  
    implements InterMetodesRMIHistMedic 
 
 En concret, els mètodes remots que es defineixen són: 
 
 public char[] autenticarUsuari(char[] xml, String fitxerCert) 
 public char[] consultarHistorial(char[] xml) 
 public char[] consultarLlistaPacients(char[] xml 
 public char[] inserirVisita(char[] xml) 
 public void historialsFictics(); 
 
 Aquest últim mètode serveix per inserir uns historials que s’utilitzaran per a fer 
proves, però en la implementació real del sistema no seria necessari.  
 
 Abans d’inicialitzar el servidor, caldrà arrancar el registre RMI des del Sistema 
Operatiu: 
 
  Start /min rmiregistry 
 
 El servidor, quan s’inicialitzi, haurà de declarar el servei de noms els mètodes 
que permet accedir, és a dir, instancia la classe que implementa els mètodes remots, i els 
fa públics a la xarxa: 
 
  Gestor ges = new Gestor(fitxerP12.getText()+".p12", clau.getText()); 
  ImplMetodesRMIHistMedic servidor = new 
     ImplMetodesRMIHistMedic(ges); 
  Naming.rebind("rmi://localhost/MetodesHistMed", servidor); 
 
 Finalment, els usuaris, per a poder utilitzar aquests mètodes remots, hauran de 
poder-los buscar: 
 
  InterMetodesRMIHistMedic gestor = (InterMetodesRMIHistMedic) 
   Naming.lookup("rmi://localhost/MetodesHistMed"); 
 
 A partir d’aquest moment, l’usuari podrà utilitzar els mètodes remots de la 
mateixa manera que si fossin locals. 
 
 Apart de tot això, a la meva màquina s’ha hagut de modificar el fitxer de les 
polítiques de seguretat, havent-hi d’afegir les següent línees: 
 
grant codeBase "file:${{java.ext.dirs}}/*" { 
... 
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 permission java.net.SocketPermission "127.0.0.1:1099", "connect,resolve";  
 permission java.net.SocketPermission "127.0.0.1", "accept,resolve";  
 permission java.io.FilePermission "c:\\jdk150_03\\eclipse\\PFC\\-", "read,write"; 
... 
} 
 
grant { 
... 
 permission java.net.SocketPermission "127.0.0.1:1099", "connect,resolve";  
 permission java.net.SocketPermission "127.0.0.1", "accept,resolve";  
 permission java.io.FilePermission "c:\\jdk150_03\\eclipse\\PFC\\-", "read,write"; 
... 
} 
 
 El fitxer de polítiques de seguretat per defecte és el “java.policy” que s’utilitza 
quan s’executa la instrucció : 
 
  System.setSecurityManager(new RMISecurityManager()); 
 
 En aquest cas, depenent de la instal·lació de Java, aquest fitxer es troba a: 
 
  C:\jdk150_03\jre\lib\security  
 
  C:\Archivos de programa\Java\jre1.5.0_03\lib\security 
 
 En la implementació, cada mètode remot retorna el resultat de la seva execució 
dins de l’etiqueta <Resultat>. Això és fa necessari perquè l’usuari ha d’estar informat de 
com ha anat l’execució de l’acció que ha sol·licitat.  
 
 Per exemple, si la part servidora vol inserir una visita, i algú ha modificat el 
nombre de visites realitzades a la base de dades (i per tant, l’historial mèdic no és 
íntegre), l’usuari ha de saber aquesta circumstància. En la part de XML, el servidor 
simplement s’acabava l’execució de l’acció amb un missatge. El que es fa en aquesta 
part es fer arribar el missatge a la part client. 
 
 

7.3 Diagrama de classes 
 
 En la Figura 7-1 es veu el diagrama de classes d’aquesta fase.  
 
 No s’indiquen les línees de connexió de la classe Utils, malgrat estar 
relacionada amb la majoria de les classes, sobretot per la part d’enviament de missatges 
per consola. 
 
 Per a simplificació del dibuix, només no apareixen les connexions de les 
classe ConsultarHistorial i ConsultarLlistaPacients, que utilitzen les mateixes classes 
que la classe InserirVisita. 
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 La informació sobre el contingut de cada classes i la seva funcionalitat està 
indicada en els fitxers .html obtinguts amb l’eina JAVADOC, que també s’adjunta en 
aquest apartat. 
 

 
 

Figura 7-1 Diagrama de classes després de la fase de la part RMI 
 
 Respecte al disseny XML han aparegut els següents canvis: 
 
 La funcionalitat de les classes Protocol1, Protocol2 i Protocol3, ara la realitzen 
les classes ConsultarHistorial, ConsultarLlistaPacients i InserirVisita. S’ha canviat 
el nom perquè així queda molt més clara la seva funció. Això sí, a diferència de les 
classes d’abans, aquestes implementen només la part del client (de l’usuari), ja que la 
part servidora s’implementa a ImplMetodesRMIHistorialMedic. 
 
 Apareix la classe JocProvesRMI a partir de la qual s’executa tota la 
funcionalitat del client. En la part XML, cadascuna de les tres parts s’executava de 
forma separada, i ara, mitjançant aquesta classes, s’integren les tres parts de l’aplicació: 
consulta de l’expedient d’un client, consulta de tots els pacients que té un metge, i 
inserció d’una vista a l’historial mèdic d’un pacient. 
 
 La classe InterMetodesRMIHistorialMedic es la interfície mitjançant la qual 
el client podrà sol·licitar els mètodes remots al servidor, indicats en un apartat anterior 
d’aquest capítol 
 
 En la classe ImplMetodesRMIHistorialMedic s’implementa els mètodes 
definits a la interfície anterior.  
 
 La classe Servidor s’utilitza per inicialitzar la part servidora i publicar els 
serveis remots que ofereix al servidor de noms, de manera que la part client hi tingui 
accés. 
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8. Bases de Dades 
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8.1 Introducció 
 
 En aquesta part s’analitzarà la utilització de la base de dades en el projecte. Fins 
ara, les dades es guardaven en classes, que s’inicialitzaven al començar l’aplicació 
programa, i per tant, quan aquest s’acabava, es perdien. 
 
 Es necessari, per tant, que les dades siguin persistents. Per això, s’utilitzen les 
bases de dades. S’ha utilitzat MySQL, que és un Sistema Gestor de Bases de Dades de 
lliure distribució, i que funciona en diferents plataformes: Windows, Linux, MacOS, 
etc. 
 
 En aquesta base de dades es guardarà la informació relativa als historials mèdics 
i usuaris que poden accedir a l’aplicació, així com els usuaris que estan connectats en un 
moment determinat. 
 
 Per accedir a la base de dades, només es podrà fer mitjançant una classe creada 
per aquesta funció, el DBManager, que únicament s’executa a la part servidora i que la 
part client no hi té accés, aconseguint així un dels objectius del projecte: la seguretat en 
l’accés a les dades. 
 
 Per accedir a MySQL s’ha utilitzat JDBC, proporcionat per l’API estàndard de 
Java. Per tant, no ha estat necessari instal·lar cap programari addicional. 
 

8.2 Model de la base de dades 
 

 
 

Figura 8-1 Diagrama d’entitat – relació de les taules que s’utilitzen a la base de dades 
 
 Mitjançant el model d’entitat – relació que es mostra a la figura 8-1, es pot veure 
les taules que formen part de la base de dades. 
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 Hi ha una relació entre historials i visites, de manera que un historial pot tenir 0 
o varies visites. 
 
 

8.3 Detall de les taules  
 
 A continuació s’explica l’objectiu de cadascuna de les taules generades, i el seu 
contingut. 
 

8.3.1 Taula usuaris 
 
 S’hi enregistren els usuaris que estan registrats per a poder accedir a l’aplicació. 
Donat que el mòdul d’enregistrament dels usuaris no forma part d’aquesta aplicació, al 
inicialitzar les taules, automàticament s’enregistren els usuaris que hi podran accedir. Es 
guarda la següent informació: 
 

• idUsuari: identificador de l’usuari. L’usuari l’utilitza per autenticar-se al 
sistema. Aquesta dada també es troba a dins del camp “dnQualifier” del seu 
certificat. Correspon al DNI de l’usuari. 

 
• Certificat: nom del fitxer del certificat de l’usuari. El gestor tindrà un lloc segur 

en el disc a on estan guardats tots els certificats digitals dels usuaris que estan 
enregistrats. En aquest camp es guarda l’adreça i nom del fitxer que contindrà el 
certificat digital.  

 
• Ng: nombre aleatori generat pel gestor, i que serveix per identificar-se davant de 

l’usuari. 
 

• Ni: nombre aleatori generat per l’usuari, i que serveix per identificar-se davant 
del gestor. 

 
 

8.3.2 Taula historials 
 
 En aquesta taula es guarden les dades identificatives de l’historial mèdic de cada 
pacient. Donat que el mòdul d’enregistrament de pacient no forma part d’aquesta 
aplicació, al inicialitzar les taules, automàticament s’enregistren els pacients amb unes 
dades mínimes per a poder inserir les visites que es realitzaran de cada pacient. Es 
guarda la següent informació: 
 

• idPacient: identificador del pacient. Es el mateix que el que utilitza el pacient 
per accedir a l’aplicació, i està guardat en el camp “dnQualifier” del seu 
certificat. Correspon al DNI o al Número de Seguretat Social de l’usuari. 

 
• metgeAssignat: identificador del metge que el pacient té assignat. 
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• ultimaVisita: nombre de visites que ha realitzat el pacient fins el moment. 
 

• XSignat: es la signatura per part del gestor de les dades [ultimaVisita,IdPacient]. 
D’aquesta manera, si algú accedeix a la base de dades i modifica alguna 
d’aquestes dues dades, que són les úniques que estan guardades en clar a part de 
la clau, es pot saber. 

 

8.3.3 Taula visites 
 
 En aquesta taula es guarden les dades relatives a les visites que ha realitzat cada 
pacient. Es guarda la següent informació. 
 

• idPacient: identificador del pacient al qual pertany la visita. Es correspon amb 
el camp idPacient de la taula historial, per a un mateix client. 

 
• Ordre: número de visita. 

 
• marcaTemps: data i hora en que es fa l’enregistrament de la visita, i que servirà 

per augmentar la fiabilitat de la signatura de la visita 
 

• visitaXifrada: Es xifra Pg[V, Sm[V]], és a dir, la visita amb la signatura del 
metge que l’ha realitzada, i es xifra amb la clau del gestor. D’aquesta manera, 
les dades de la visita estan xifrades, i no es poden veure. Per a cada visita es 
guarden les següents dades: 

 
o Data de la visita 
 
o Motiu de la visita: visita rutinària, recomanada per l’especialista, 

urgències, etc. 
 

o Exploració realitzada 
 

o Proves complementàries que cal realitzar 
 

o Diagnòstic 
 

o Tractament que cal realitzar 
 

o Observacions  
 

• visitaSignada:  Es signa amb la clau privada del gestor la visita, la visita 
signada pel metge, la marca de temps i l’ordre. D’aquesta manera si un intrús 
modifiques qualsevol dada de la visita de les que estan enregistrades, es pot 
saber. 

 
Es important veure que amb aquesta implementació, en les taules de la base de 

dades totes les dades que es guarden són xifrades, excepte els camps que formen part de 
la clau principal. En el projecte de seguretat, aquest tipus de disseny és fonamental.  
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Si un atacant pogués entrar a la base de dades, les úniques dades que podria veure 
són els identificadors dels pacients i dels usuaris i el  número de visita.  

 
A més a més, es podria fer que l’identificador no correspongués al DNI, sinó que 

fos un codi fictici, també guardat al certificat, i d’aquesta manera si que no hi hauria cap 
dada significativa en clar a les taules de les bases de dades. 

 
 

8.4 Diagrama de classes 
 
 A continuació es veuen el diagrama de classes que s’utilitza a l’aplicació. 
 

JocProvesBD InterMedodesRMIHistMedic1*

ImplMetodesRMIHistMedic

Servidor

1

*

ConsultarHistorial

1

*

ConsultarLlistaPacients

1

* InserirVisita

1

*

Base64Coder Signador Xifrador GestorXMLUsuari

HistorialMedic

1

*

Visita 1*

Utils

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

P12

1

*

1

*

BDManager

1

*

1

*

1

*

Gestor

1*

1

*

 
 

Figura 8-2 Diagrama de classes després de la fase de la base de dades 
 

 
 En aquesta fase apareix la classe DBManager, que serà la responsable de 
gestionar tots els accessos a la base de dades. Així, aquesta classe gestiona tots els 
accessos a les taules historials, visites i usuaris. Es la única que ho pot fer. 
 
 Així, quan  alguna classe vol fer una accés a la base de dades, és necessari que 
accedeixi al DBManager. La única classe que farà peticions a DBManager és 
ImplMetodesRMIHistMedic. D’aquesta manera es garanteix una mica més la 
seguretat i els control d’accés a les dades. 
 
 Els mètodes que s’implementen a la classe DBManager són els següents: 
 

• afegirHistorialMedic (...): insereix un historial mèdic a la taula historials 
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• afegirUsuariConnectat (..):modifica les dades de l’usuari de la taula usuaris, 
afegint-hi Ng i Ni. 

 
• afegirVisita (..): insereix una visita a la taula visites 

 
• existeixUsuari (..) : comprova si un usuari que es vol connectar està registrat a 

la taula usuaris. 
 

• getCertificat(..) : obté el certificat d’un usuari. 
 

• getCertificatUnic (..): obté el certificat d’un usuari, però no retorna un 
X509Certificate[] com en el cas anterior, sinó un X509Certificate. 

 
• esborraRegistreNg(..): elimina les dades de connexió d’un usuari, quan aquest 

ha acabat la connexió amb el servidor. 
 

• getHistorialM (..): obté l’historial mèdic d’un pacient, de la taula historials 
 

• getIdNg(..): a partir de les dades del nombre aleatori Ng, s’obté a quin usuari 
pertanyen, consultant la taula usuaris. 

 
• getIdsPacientsMetge (..): s’obtenen tots els identificadors dels pacients que 

estan assignats a un metge. 
 

• getMetgeAssignat (..): s’obté el metge que té assignat un pacient. 
 

• getNombreVisites(..): es retorna el nombre de visites que s’han realitzat a un 
pacient, consultant la taula visites 

 
• getUltimaVisita():es retorna el nombre de visites que s’han realitzat a un 

pacient, consultant la taula historials. 
 

• getVisites (..): es retorna un array amb totes les visites que ha realitzat un 
pacient 

 
• getXSignat(..): retornar la signatura d’un historial mèdic (número de visites + 

identificador de pacient)  del pacient que es passa com a paràmetre. 
 

• getUsuariConnectat(..): retorna cert o fals depenent si l’usuari que s’indica està 
ja connectat a l’aplicació o no. 
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9. Interfície gràfica 
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9.1 Introducció 
 
 La interfície gràfica és el conjunt de components utilitzats per l’usuari per a 
comunicar-se amb l’aplicació. Per a dissenyar aquesta interfície, s’utilitza el patró de 
MVC (Model Vista Controlador), a on hi ha una independència entre la interfície 
gràfica  i la resta de components de l’aplicació. D’aquesta manera, un canvi en la 
interfície gràfica no afecta a l’aplicació, i un canvi en la lògica del programa no afecta a 
l’entorn gràfic. 
 
 Per a implementar-ho a la part d'usuari, s’ha substituït la classe JocProvesDB, 
utilitzada en el capítol anterior per la classe UsuariHM, que incorpora les mètodes que 
permeten realitzar la interfície gràfica, així com gestionar els processos que cal realitzar 
quan l’usuari actua sobre ella. 
 
 Quant a la part servidora, s’ha modificat la classe Servidor, afegint-li la part 
gràfica corresponent. La resta de classes de tot el projecte no pateixen cap canvi. 
 
 S’utilitza SWT (Standard Widget Toolkit), que són unes classes que 
proporciona Eclipse per a la realització de l’entorn gràfic, i que substitueixen a les AWT 
(Abstract Windows Toolkit) o JFC/Swing subministrades per l’API de Java. 
  

9.2 Interfície de l’usuari 
 

S’ha creat una única interfície principal on l’usuari s’ha d’identificar, que és la 
mateixa per un metge que per un pacient.  
 

 
Figura 9-1 Finestra d’identificació de l’usuari a l’aplicació 

 
 En aquesta interfície, s’indica el servidor amb el que es vol establir la connexió, 
el nom de l’usuari i el password.  
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 Per a simplicar-ho, el nom del fitxer de tipus PKCS#12, on a hi ha guardat la 
clau privada de l’usuari, el certificat de l’usuari i el certificat de l’entitat certificadora es 
diu igual que el nom de l’usuari, afegint-hi l’extensió .p12 
 
 Per altre part, el certificat digital de cada usuari també es dirà igual que el seu 
nom, afegint-hi el text “_PEM.crt”. 
 
 Quan a les claus del fitxer .p12 i de les claus privades, sempre seran “uoc0506”. 
 
 Així, per un pacient serà necessari el fitxer “Pacient.p12” i “Pacient_PEM.crt”, i 
la clau per accedir-hi serà “uoc0506”. 
 

Una vegada identificat i comprovat que el password és correcte, apareix una 
pantalla amb les opcions que té disponibles. Si el es tracta d’un “pacient”, només podrà 
consultar el seu historial, mentre que si es tracta d’un “metge”, a més podrà veure la 
relació dels pacients que té assignats i podrà afegir una visita a l’historial mèdic del 
pacient:  

 

 
Figura 9-2 Finestra amb el menú principal que apareix al pacient 

 
 

 
Figura 9-3 Finestra amb el menú principal que apareix al metge 

 
 En la Figura 9-4 es pot veure la relació de pacients que estan assignats a un 
metge. En aquest projecte només es veu el seu identificador, però s’ha fet una pantalla 
amb la resta de les dades identificatives importants, que serien les que realment es 
veurien quan el projecte estigués complert:  
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Figura 9-4 Finestra amb la relació de pacients que estan assignats al metge 

 
 

 
Figura 9-5 Finestra amb l’entrada de dades d’una visita a l’historial mèdic 
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En la Figura 9-5 es veu la pantalla que té el metge per introduir les dades de la 
visita que realitza al pacient:  

 
Finalment, en la Figura 9-6 es pot veure un pacient quan consulta el seu 

historial, o bé un metge quan consulta l’historial d’un dels pacients que té assignats. En 
cada pantalla es veu una visita de les que ha realitzat. Hi ha un botó per a veure la 
següent visita realitzada, per ordre cronològic, i un altre botó per a veure la visita 
anterior.  

 
 

 
Figura 9-6 Finestra amb consulta d’una visita de l’historial mèdic d’un pacient 

 
Cas que s’accedeixi a aquesta opció amb un perfil de metge, apareixerà una 

pantalla on el metge indicarà el pacient que vol consultar, tal com s’indica en la Figura 
9-7. 

 

 
Figura 9-7 Finestra que permet fer la selecció del pacient a consultar 
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9.3 Interfície de servidor 
 
 La finestra amb la que el gestor s’identificarà es la que s’indica en la figura 9-8.   
 
 Per a simplicar-ho, el nom del fitxer de tipus PKCS#12, on a hi ha guardat la 
clau privada del gestor, el certificat del gestor i el certificat de l’entitat certificadora es 
diu igual que el nom del gestor, afegint-hi l’extensió .p12 
 
 Per altre part, el certificat digital del gestor també es dirà igual que el seu nom, 
afegint-hi el text “.crt”. 
 
 Quan a les claus del fitxer .p12 i de les claus privades, sempre seran “uoc0506”. 
 
 Així, per un gestor serà necessari el fitxer “Gestor.p12” i “Gestor.crt”, i la clau 
per accedir-hi serà “uoc0506”. 
 

Si la connexió és possible, apareixerà la pantalla mostrada en la figura 9-9, en la 
que hi ha un botó per acabar la connexió amb el servidor. Una de les comprovacions 
que és fa és que l’usuari que es connecti tingui perfil de “Gestio”, per a poder fer gestor 
del sistema. 

 
Si la connexió no és possible, apareixerà el missatge d’error que s’indica en la 

figura 9-10.  
 

 
Figura 9-8 Finestra d’identificació del gestor a l’aplicació 
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Figura 9-9 Finestra per a parar el servidor arrancat  

 
 
 
 
 

 
Figura 9-10 Finestra amb missatge d’error en l’arrancada del servidor de l’aplicació  

 
 
 
 
 

9.4 Diagrama de classes 
 
 Tal com s’ha comentat abans, s’ha substituït la classe JocProvesDB, utilitzada 
en el capítol anterior per la classe UsuariHM, que incorpora les mètodes que permeten 
realitzar la interfície gràfica, així com gestionar els processos que cal realitzar quan 
l’usuari actua sobre ella. 
 
 També s’ha afegit una classe de suport que permet crear quadres de diàleg 
interactius on es demanen dades a l’usuari. Aquesta classe s’anomena InputDialog. 
 
 A continuació es veu com queda finalment el diagrama de classes en el projecte. 
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Figura 9-11 Diagrama de classes final de l’aplicació  
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10. Conclusió 



PFC Seguretat  Historials Mèdics 
 

 
  Pàgina 83 

 
 En aquesta part primerament es farà una valoració de la feina realitzada per a 
l’execució del projecte. Després es farà una valoració personal del que m’ha aportat el 
projecte. 
 
 L’objectiu principal del projecte és la realització d’un projecte de seguretat 
informàtica, on s’ha desenvolupat un esquema criptogràfic per a fer la gestió de forma 
segura d’uns historials mèdics de forma remota.   
  
 S’ha obtingut com a resultat un sistema amb els següents components software: 
 
 Aplicatiu metge: permet que un metge pugui consultar i modificar l’historial 
dels pacients que té assignats de manera segura. Aquesta modificació es realitza en 
forma d’inserció de les visites que fa el pacient. 
 
 Aplicatiu pacient: permet que un pacient pugui consultar les dades del seu 
historial mèdic, concretament les visites que ha realitzat. 
 
 Gestor central: gestiona tots els historial mèdics, ja que disposa d’un repositori 
amb aquestes dades. Es responsable d’assegurar tots els requisits de seguretat de 
l’aplicació 
 
 Per aconseguir-ho, s’ha hagut de garantir: 
 

 Confidencialitat: en l’accés a les dades de l’historial mèdic dels pacients. 
 

 Autenticitat: un usuari ha de poder demostrar que realment és ell el que vol 
accedir als diferents apartats de l’aplicació. 

 
 Integritat: s’ha de poder garantir que la informació generada no es pot 

modificar o eliminar sense que es pugui saber. 
 

 No-repudi: quan un usuari realitza una acció, per exemple inserir una visita a 
l’expedient mèdic, no pot dir que no ha estat ell el que ho ha fet. 

 
Per a realitzar aquests protocols criptogràfics, s’han utilitzat les llibreries IAIK. 

Val a dir que la part més important del projecte, sota el meu punt de vista és el disseny 
dels protocols criptogràfics adients a cada funcionalitat del programa, i el seu posterior 
disseny i programació en el llenguatge Java. 

 
Un altre objectiu ha estat el de permetre la portabilitat de les dades entre els 

diferents subsistemes del projecte, així com la possibilitat de poder-les exportar a altres 
plataformes. Per això s’ha utilitzat els documents XML. 

 
Per aconseguir que l’aplicació funcioni el més senzill i transparent possible de 

manera remota, s’ha utilitzat l’API RMI que subministra Java. Possiblement no és la 
millor opció que hi ha en el mercat actualment, però si que és la més senzilla d’utilitzar. 

 
S’ha utilitzat com a SGBD MySQL, ja que es tracta d’un estàndard molt utilitzat 

actualment, multiplataforma, i que és gratuït. Les interfícies gràfiques que porta han 
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anat molt bé per a veure de manera interactiva el contingut de les taules, així com poder 
realitzar el seu manteniment. 

 
Finalment, s’ha utilitzat SWT, subministrat per Eclipse, per a la realització de la 

interfície gràfica. S’ha fet el més simple i intuïtiva possible, tenint en compte que no era 
l’objectiu fonamental d’aquest projecte. 

 
M’ha semblant molt important el fet de poder complir la planificació temporal 

parcial de cada etapa en el temps previst. En alguna ocasió s’ha hagut d’optar per a no 
optimitzar alguna fase ja que això hagués significat treure temps d’una fase posterior. 
Faig una valoració molt positiva d’aquest apartat, ja que estem massa acostumats a 
sentir la frase que “les planificacions estan per a no complir-les”. 

 
 
Valoració personal 
 
El primer que m’agradaria dir és que he tingut molta sort de poder fer aquest 

projecte. Quan vaig seleccionar el tema de seguretat informàtica, una de les pors que 
tenia és que fos un tema massa específic i que m’aportés una visió molt parcial i no 
massa global. 

 
Res més lluny del que ha passat. Aquest projecte ha estat realment un resum de 

molts dels coneixements que es van adquirint durant l’enginyeria. He hagut d’utilitzar 
coneixements d’anàlisis, de disseny (diagrames de classes, de seqüència, d’entitat 
relació), de programació orientada a objectes, de comunicacions (RMI), de bases de 
dades (MySQL), d’interfícies gràfiques .... Realment es difícil trobar un projecte que 
calgui utilitzar coneixements de més assignatures que aquest.  

 
També està molt bé poder planificar un projecte on cal dedicar dos o tres 

setmanes a cada part, i a on cada una de elles és força independent de les altres, ja que 
s’ha utilitzat un model incremental en la realització del projecte. A cada part cal 
dedicar-hi un temps inicial per a fer un estudi teòric de tema (recerca de bibliografia, 
etc.), després fer un anàlisi del que és necessari implementar en el projecte, i finalment 
per el disseny, programació i proves unitàries corresponents.  

 
Fent un símil amb l’esport és com si s’hagués de fer una marató, que es veu que 

és molt difícil de realitzar. Però si es pogués dividir la carrera en 8 etapes d’una mica 
més de 5 Km, segur que no es veuria tant complexa. Doncs bé, això és el que he aprés 
amb el projecte. Com algú va dir “divideix i guanyaràs”.  

 
Finalment, m’ha semblant molt gratificant fer un projecte de seguretat basat en 

la criptografia perquè considero que el futur va en aquest sentit. El tema de seguretat es 
fonamental per usuaris a Internet, i n’hi ha molts que no volen utilitzar funcionalitats 
perquè no les consideren segures: subhastes, comerç electrònic, etc. Amb aquest 
projecte es pot veure com aplicant aquesta tecnologia criptogràfica a les aplicacions 
anteriors, poden deixar d’ésser potencialment insegures. 
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11. Treball futur 
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 En aquesta part s’exposen les millores que caldria implementar en el projecte en 
el futur per a millorar-lo i poder-lo utilitzar en el món real . Val a dir que l’objectiu 
d’aquest projecte ha estat desenvolupar un esquema criptogràfic per a gestionar de 
forma segura els historials mèdics, però mostrant únicament la part fonamental per a 
poder veure com caldria implementar els protocols criptogràfics.  

 
 Guardar consultes  i moviments a la base de dades per a poder realitzar 
auditories. 
 

 Cal millorar la interfície gràfica. Ara mateix és molt senzilla. Caldria incorporar-
hi una imatge corporativa, així com un millor disseny de les pantalles. 

 
 En aquest projecte apareixen com actors els metges, pacients i gestors. S’haurien 

d’afegir infermers/es, personal d’administració i alguns altres. 
 

 Com a continuació del punt anterior, el personal d’administració seria el 
responsable de donar d’alta els pacients, i per tant, les seves dades identificatives 
corresponents. En el projecte aquestes dades no apareixen. També serien els 
responsables de poder canviar de metge assignat al pacient. 

 
 Caldria poder assignar un pacient a un grup de metges, i no a un de sol com ara. 

A més, els metges han de poder modificar les dades dels expedients mèdics, ja 
que ara només es poden donar d’alta visites. També haurien de poder introduir i 
modificar les dades mèdiques, que en aquest projecte tampoc apareixen. 

 
 La signatura es guarda en una estructura PKCS#7, on a més del missatge signat, 

s’hi emmagatzema el certificat que ha signat el missatge. Per a validar la 
signatura a més de veure que es correspon amb el missatge en clar signat, que és 
el que es fa en el projecte, s’hauria de verificar que la CA que ha emès el 
certificat és de confiança, que el certificat és vàlid (no ha expirat), que el 
certificat té les extensions adients per a poder signar, i finalment que no ha estat 
revocat. 

 
 Per simplificació, cada vegada que l’usuari vol realitzar alguna funcionalitat de 

l’aplicatiu, s’ha d’identificar. S’hauria d’optimitzar aquest procés, i només 
autenticar-se en el moment d’entrar a l’aplicatiu. 

 
 S’hauria d’implementar la part del registre d’usuaris a l’aplicatiu. En aquest 

projecte es parteix d’uns usuaris predefinits. 
 

 El gestor hauria de tenir un repositori de certificats dels usuaris que es van 
registrant a l’aplicació, i guardar-los de manera segura. 

 
 S’haurien d’enregistrar tots els accessos que es fan a la base de dades. D’aquesta 

manera es podria fer una auditoria dels moviments realitzats per tots els usuaris, 
cosa que es molt important en aplicatius que treballen en dades especialment 
sensibles. 
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 S’hauria de poder treballar amb tipus de dades més complexes: imatges 
(radiografies, gràfics d’analítiques, etc), gravacions multimèdia (operacions, per 
exemple), etc. També s’haurien d’optimitzar els tipus de dades, per exemple 
BLOB (Binary Large Object) enlloc de TEXT. 
Possiblement per aquest motiu, l’aplicatiu no admet alguns caràcters especials 
com accents. 

 
 L’aplicatiu hauria d’estar disponible en varis idiomes (com a mínim català, 

castellà i anglès). 
 

 No hauria d’ésser necessari la instal·lació de programari específic de l’aplicatiu 
en les màquines dels usuaris. S’hauria de poder treballar directament en el 
navegador, i el servidor web s’hauria de fer càrrec del programari que ara 
s’executa a la part client, mitjançant la utilització de servlets, per exemple. 
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Glossari 
 
API: Sigles de Application Programming Interface. Interfície a través de la cual un 
programa accedeix als serveis del sistema operatiu i d’altres. Una API proveeix un 
nivell d’abstracció entre l’aplicació i el kernel per tal d’assegurar la portabilitat del codi. 
 
Arquitectura client – servidor: Sistema a través del qual un usuari fa peticions que són 
transmeses al servidor, i aquest les tracta i les reenvia a l’usuari. 
 
Autoritat de Certificació: Entitat que emet certificats digitals d’usuaris o companyies, 
de manera que aquests es poden identificar davant d’un tercer. 
 
Base 64: Codificació que empra només 6 bits per caràcter, havent-hi per tant 64 
possibles valors. En el projecte s’utilitza per transmetre missatges entre client i servidor 
 
Base de Dades: Conjunt estructurat de dades persistents. Es un component d’un 
Sistema Gestor de base de dades. 
 
CA: autoritat certificadora que emet certificats digitals. 
 
Cas d’ús: Diagrama d’especificacions UML que permet veure gràficament i per a cada 
actor del sistema, les accions que pot dur a terme i les relacions d’aquestes accions amb 
el sistema. 
 
Certificat: Arxiu que conté les dades que donen fe de l’autenticitat de la persona o 
entitat que el presenta. 
 
Clau: Peça d’informació que s’utilitza en criptografia simètrica per a xifrar i desxifrar 
un missatge. En criptografia asimètrica la clau pot ser pública o privada. La clau pública 
s’utilitza per xifrar missatges o verificar una signatura. La clau privada s’utilitza per 
desxifrar o per signar unes dades. 
 
Document Type Definition: Definició d’un document XML o SGML. Regles per 
interpretar els documents i per establir com s’han de construir. 
 
DTD: Veure Document Type Definition. 
 
Eclipse: entorn de desenvolupament utilitzat per a desenvolupar l’aplicació en Java. 
 
Entorn de desenvolupament: Conjunt d’eines que permeten el desenvolupament d’un 
programari de manera integrada, des de la redacció del codi, fins la posterior compilació 
i l’execució a passos (debugging) per verificar els errors. 
 
Fingerprint: Funció de hash que s’aplica sobre un certificat d’un usuari per a obtenir 
un identificador únic i més còmode d’utilitzar. En el projecte s‘utilitzem fingerprints per 
identificar de manera única als actors del sistema a partir dels seus certificats. 
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Funció de Hash: Resum amb pèrdua que dona lloc a una seqüència de longitud fixa a 
partir d’unes dades sense importar la longitud d’aquestes. Les seves propietats permeten 
la seva utilització alhora de verificar la integritat de les dades.  
 
IAIK: Sigles de “Institute for Applied Information Processing and Communication” 
que són els desenvolupadors de la llibreria criptogràfica del mateix nom. 
 
Interfície: Punt d’interacció i/o comunicació entre un ordinador i una altra entitat, ja 
sigui persona o un altre equip. 
 
Java: Llenguatge de programació multi-plataforma, orientat a objectes, portable, 
desenvolupat per Sun Microsystems a mitjans dels 90. 
 
JDOM: Sigles de Java Document Object Model. Solució completa basada en Java per 
accedir i modificar documents XML des de codi Java. 
 
Lliure distribució: Programari que s’ofereix lliurement sense la necessitat de que 
l’usuari final aboni una quantitat de diners per a la seva utilització. Normalment amb la 
distribució s’inclou el codi font al que l’usuari hi té accés a modificar i redistribuir. 
 
Longitud de clau: En termes de criptografia indica el nombre de bits de la clau que 
utilitzem per a xifrar i desxifrar les dades.  
 
Màquina Virtual: Màquina abstracta per a la que existeix un intèrpret. En general 
s’utilitza en sistemes operatius per a assegurar la portabilitat dels aplicatius entre ells 
mateixos. Existeixen màquines virtuals per a moltíssims llenguatges de programació 
essent Java el més popular avui dia. 
 
MySQL: Sistema Gestor de base de dades de lliure distribució. 
 
Número aleatori: Número generat sense que l’usuari tingui contacte en el procés. En 
criptografia s’utilitza en el procés d’autenticació de l’usuari al gestor i també del gestor 
a l’usuari. 
 
OpenSSL: programari per gestionar certificats criptogràfics. 
 
PKCS: Sigles de Public-Key Cryptography Standards. Són el conjunt d’estàndards 
definits per clau pública. 
 
PKI: Sigles de Public Key Infrastructure corresponent a infrastructura de clan pública. 
 
Proves d’integració: Conjunt de test que es duen a terme sobre un aplicatiu en fase de 
desenvolupament per tal d’assegurar el seu correcte funcionament amb d’altres 
aplicatius o sistemes amb els que interactua. 
 
RMI: Sigles de Remote Method Invocation. API propietària de Java que permet a les 
aplicacions locals executar codi que es troba allotjat en una altra màquina remota. 
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Signatura: Document generat a partir d’un missatge i la clau privada d’un usuari. Al 
xifrar les dades del missatge amb la clau privada es genera un missatge xifrat que una 
tercera persona pot desxifrar amb la clau pública i comprovar que és el mateix que les 
dades originals. D’aquesta manera s’assegura que l’origen de les dades no ha estat 
modificat i que la persona que l’envia és qui diu ser, ja que només ella té accés a la seva 
clau privada. 
 
Script: Conjunt d’operacions que s’agrupen en un arxiu que les executa una darrere 
l’altra per a facilitar l’execució de tasques repetitives. 
 
Sistema Gestor de base de dades: Conjunt d’aplicacions que normalment porten 
control d’un conjunt de dades persistents, oferint alhora facilitat d’accés i consulta als 
usuaris finals. 
 
SGBD: Veure Sistema Gestor de base de dades. 
 
Sobre digital: Mètode emprat en la criptografia que utilitza els dos tipus de 
criptosistemes. D’una banda el missatge a transmetre es xifra utilitzant un xifratge de 
clau simètrica. A continuació, la clau que s’ha emprat per dur a terme aquest xifratge es 
xifra utilitzant un sistema de xifratge asimètric. El resultat de les dues operacions és el 
document que s’envia a l’altra part. L’avantatge d’utilitzar aquest sistema és que 
redueix dràsticament el temps emprat en xifrar el document original ja que el xifratge 
simètric és molt més ràpid que l’asimètric. 
 
SWT: Sigles de Standard Widget Toolkit. Llibreria per a la creació d’interfícies 
gràfiques desenvolupada pel projecte Eclipse, i que és de lliure distribució. 
 
UML: Sigles de Unified Model Language. Llenguatge d’especificació de modelatge 
utilitzat per especificar, visualitzar, construir i documentar un sistema orientat a objectes 
en fase de desenvolupament. 
 
Xifratge simètric: Mètode emprat en la criptografia que utilitza la mateixa clau per a 
xifrar i desxifrar un missatge. 
 
Xifratge asimètric: Mètode emprat en la criptografia que utilitza dues claus, una 
pública i una privada, per dur a terme el xifratge i posterior desxifratge d’un missatge. 
En general, s’utilitza la clau pública de l’usuari destí per xifrar i aquest utilitza la clau 
privada per desxifrar. 
 
XML: Metallenguatge escrit en SGML que permet a un usuari de crear el seu propi 
llenguatge d’etiquetes, utilitzat per a facilitar l’intercanvi de documents en entorns de 
xarxa. 
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1. Instal·lació de programari 

1.1 Instal·lació del JDK 1.5.0 
 
 Per Windows, es descarrega de http://java.sun.con l’arxiu jdk_150_03-windows-
i586.exe i s’executa. Es posa a la variable PATH del sistema el directori dels 
executables i a la variable CLASSPATH els directoris on estan les classes. 
 

1.2 Instal·lació de l’entorn de programació Eclipse 
 
 Per a fer la programació en java he utilitzat l’entorn IDE de programació 
d’Eclipse, versió 3.0.2, que facilita la tasca de codificació i proves  
 
 Per a la instal·lació, cal descarregar eclipse-sdk-3.0.2-win32.zip, que és un 
autoinstal·lable. 

1.3 Instal·lació de la llibreria IAIK 
 
 IAIK Java Cryptography Extension (IAIK-JCE) és un conjunt d’APIs 
(Application Programming Interfaces) i implementacions de funcionalitats 
criptogràfiques, com ara funcions de hash, codis d’autenticació de missatges, 
encriptació simètrica, asimètrica, de flux, etc. Així com gestió de claus i certificats. 
Substitueix les funcions de seguretat bàsiques del JDK de Java. 
 
 El motiu per utilitzar IAIK és que té una millor documentació i facilitat d’us, i 
més funcionalitats que no pas JCE de SUN. Per exemple, hi ha una classe que obté un 
sobre digital resultat del xifratge de les dades, encapsulant-ho tot de manera transparent 
al programador, i ho posa en una estructura PKCS7. 
 

Com a contrapartida, IAIK a nivell d’utilització comercial  necessita l’ús d’una 
llicència, però és lliure per docència. 

 
 Els passos per instal·lar IAIK per la plataforma Windows són els següents: 
 
1. Descarregar la última versió de iaik. Cal registrar-se però no suposa cap cost. Es pot 
descarregar únicament l’arxiu iaik_jec_full.jar, que és la versió completa signada. 
 
2. Descarregar les polítiques de seguretat de Java que permeten emprar qualsevol 
longitud de clau, Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction 
Policy Files 5.0 RC 
 
3. Copiar l’arxiu iaik_jce_full.jar als directoris: 
 

• c:\Archivos de Programa\Java\jdk1.5.0\jre\lib\ext 
 
• c:\Archivos de Programa\Java\jre1.5.0\lib\ext 
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4. Dins de l’arxiu jce_policy-1.5.0-beta2.zip hi ha els arxius “local_policy.jar” i 
“US_export_policy.jar”. Cal copiar-los a: 
 

• c:\Archivos de Programa\Java\jdk1.5.0\jre\lib\security 
 
• c:\Archivos de Programa\Java\jre1.5.0\lib\security 

 

1.4 Instal·lació d’openssl 
 
 Cal descarregar de http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html el 
fitxer auto-instal·lable. La versió que actualment és recomana és la Win32 OpenSSL 
v0.9.8b. 
 
 En aquesta mateixa adreça es pot descarregar informació off-line. 
 

1.5 Instal·lació del JDOM 
 
 Per instal·lar aquestes llibreries que facilitaran el tractament dels documents en 
format XML, és descarregarà l’arxiu comprimit de l’adreça http://jdom.org/. S’obtindrà 
el fitxer jdom.jar que s’instal·larà al directori %JAVA_HOME%\jre\lib\ext, i 
posteriorment s’afegirà al CLASSPATH. 
 

1.6 Instal·lació de MySQL 
 
 Per instal·lar aquesta aplicació, s’ha fel següent: 
 

• Instal·lació del programari MySQL utilitzant el fitxer mysql-4.1.12a-win32.zip 
 

• Instal·lació del programari per Administrar servidors MySQL, utilitzant el fitxer 
mysql-administrator-1.1.9-win.msi. D’aquesta manera l’administració es fa molt 
més fàcil, ja que s’utilitza una interfície gràfica. 

 
• Instal·lació del programari per MySQL Query Browser, per a poder administrar 

les dades de les taules mitjançant una interfície gràfica, utilitzant el fitxer mysql-
query-browser-1.1.20-win.msi per a la seva instal·lació. 

 
• Instal·lació del fitxer mysql-connector-java-3.1.12.zip que conté el connector de 

MySQL per a poder-lo utilitzar mitjançant el JDBC de Java. Són un conjunt de 
classes Java que implementen l’especificació donada per SUN de JDBC. El 
fitxer que conté les classes es el mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar. 
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2 Generació de certificats pel PFC  
 

Primerament es crea una parella de claus i un certificat autosignat a partir de la 
parella de claus. Aquest certificat autosignat serà el certificat de CA. Després és crearà 
una parella de claus i un certificat pel Gestor, pel Metge i pel Pacient. Després  
s’encapsularan la parella de claus, el certificat corresponent, i el certificat de la CA en 
un fitxer PKCS#12 per a cada usuari. S’utilitza el programari OpenSSL. Per a 
simplificació, totes les claus que s’utilitzaran de tots els usuaris són “uoc0506”. 
 

2.1 Crear una parella de claus i un certificat de CA 
 

Es crea una parella de claus del criptosistema RSA, que correspon a la CA que 
s’utilitza al PFC. Els passos són els següents: 

 
1. Crear una parella de claus del criptosistema RSA: 
 
openssl rand –out llavorRandom.rnd 9999 
 
Crea una llavor, de manera aleatòria, a partir de la qual es generaran les claus 
 
openssl genrsa -des3 –rand llavorRandom.rnd  –passout pass:uoc2006-out CA.key 2048 
 
• La longitud de la parella de claus es de 2048 bits, ja que ha d’ésser molt “forta”, al 
disposar tota la confiança dels usuaris en la seguretat en que no es trenqui aquesta clau. 
 
• La parella de claus està xifrada amb Triple DES. 
 
• Com a clau s’hi posa uoc2006.  
 
2. Crear un certificat autosignat amb la parella de claus obtingudes anteriorment: 
 
openssl req -new -sha1 -x509 -key CA.key -out CA.pem –passin pass:uoc2006 -days 
360 
 
Amb les següents dades del certificat : 
 
• Country Name (2 letter code) [AU]:ES 
 
• State or Province Name (full name) [Some-State]:Girona 
 
• Locality Name (eg, city) []:Girona 
 
• Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:UOC 
 
• Organizational Unit Name (eg, section) []:PFC Seguretat 
 
• Common Name (eg, YOUR name) []:CA_PFC_Seguretat 
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• Email Address []:seguretat@uoc.edu 
 

2.2 Crear una parella de claus i emetre un certificat del Gestor 
 
1. Crear una parella de claus del criptosistema RSA. 
 
openssl rand –out llavorGestor.rnd 9999 
openssl genrsa -des3 –rand llavorGestor.rnd –passout pass:uoc0506 -out Gestor.key 
1024 
 
• La longitud del parell de claus és de 1024 bits, ja que no ha d’ésser tant “forta” com la 
de la CA. 
 
• La clau per protegir la parella de claus és uoc0506. 
 
2. Crear una petició de certificat  
 
openssl req -new -sha1 -key gestor.key -out gestor.csr -config openssl.conf –passin 
pass:uoc0506 
 
• El fitxer openssl.conf s’adjunta al final d’aquest apartat; 
 
Hi haurà les següents dades del certificat : 
 
• Country Name (2 letter code) [ES]: 
 
• State or Province Name (full name) [Girona]: 
 
• Locality Name (eg, city) [Girona]: 
 
• Organization Name (eg, company) [UOC]: 
 
• Organizational Unit Name (eg, section) [PFC Seguretat]:Gestio 
 
• Common Name (eg, YOUR name) []:Enric Ayats 
 
• D.N.I or N.S.S. [00000000-A]: 40300660-Z 
 
• Email Address []:eayats@uoc.edu 
 
3. Emissió del certificat del Gestor a partir de la petició de certificat 
 
openssl x509 -req -in gestor.csr -days 180 -CA CA.crt -CAkey CA.key -CAcreateserial 
-extfile openssl.conf –extensions usr_cert -out Gestor.crt  –passin pass:uoc0506 
 
 
• El certificat serà vàlid 180 dıes. 
 
• El fitxer amb el certificat és gestor.crt. 
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4. Creació del fitxer que conté la clau privada i el certificat en format PKCS#12. 
 
openssl pkcs12 -in gestor.crt -inkey gestor.key –name gestor  –passin pass:uoc0506 
-chain -CAfile CA.crt  –passou pass:uoc0506 -export -out Gestor.p12 
 
• El fitxer de sortida és: gestor.p12. 
 

2.3 Crear una parella de claus i emetre un certificat del Pacient 
 

En aquest apartat només s’indicaran les instruccions que s’utilitzaran, i 
comentarem les diferències principals amb l’apartat anterior: 
 
openssl rand –out llavorPacient.rnd 9999 
openssl genrsa -des3 –rand llavorPacient.rnd –passout pass:uoc0506 -out Pacient.key 
1024 
openssl req -new -sha1 -key pacient.key -out pacient.csr -config openssl.conf –passin 
pass:uoc0506 
 
• Organizational Unit Name (eg, section) [PFC Seguretat]:Pacients 
 
openssl x509 -req -in pacient.csr -days 180 -CA CA.crt -CAkey CA.key -CAcreateserial 
-extfile openssl.conf –extensions usr_cert -out Pacient_PEM.crt  –passin pass:uoc0506 
 
 
openssl x509 -req -in Pacient.csr -days 180 -CA CA.crt -CAkey CA.key -
CAcreateserial -extfile openssl.conf –extensions usr cert -out Pacient_PEM.crt 
 
openssl pkcs12 -in Pacient_PEM.crt -inkey pacient.key –name pacient  –passin 
pass:uoc0506 
-chain -CAfile CA.crt  –passou pass:uoc0506 -export -out Pacient.p12 
 

2.4 Crear una parella de claus i emetre un certificat del Metge 
 

En aquest apartat només s’indicaran les instruccions que s’utilitzaran, i 
comentarem les diferències principals amb l’apartat anterior: 
 
openssl rand –out llavorMetge.rnd 9999 
openssl genrsa -des3 –rand llavorMetge.rnd –passout pass:uoc0506 -out Metge.key 
1024 
openssl req -new -sha1 -key metge.key -out metge.csr -config openssl.conf –passin 
pass:uoc0506 
 
• Organizational Unit Name (eg, section) [PFC Seguretat]:Metges 
 
openssl x509 -req -in metge.csr -days 180 -CA CA.crt -CAkey CA.key -CAcreateserial 
-extfile openssl.conf –extensions usr_cert -out Metge_PEM.crt  –passin pass:uoc0506 
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openssl x509 -req -in Metge.csr -days 180 -CA CA.crt -CAkey CA.key -CAcreateserial 
-extfile openssl.conf –extensions usr cert -out Metge_PEM.crt 
 
openssl pkcs12 -in Metge_PEM.crt -inkey metge.key –name metge  –passin 
pass:uoc0506 
-chain -CAfile CA.crt  –passou pass:uoc0506 -export -out Metge.p12 
 
 
A continuació s’indiquen les principals línees del fitxer openssl.cnf: 
 
#################################################################### 
 [ req ] 
default_bits  = 1024 
default_keyfile  = privkey.pem 
distinguished_name = req_distinguished_name 
attributes  = req_attributes 
x509_extensions = v3_ca # The extentions to add to the self signed cert 
 
 
[ req_distinguished_name ] 
countryName   = Country Name (2 letter code) 
countryName_default             = ES 
countryName_min   = 2 
countryName_max   = 2 
 
stateOrProvinceName  = State or Province Name (full name) 
stateOrProvinceName_default     = Girona 
 
localityName   = Locality Name (eg, city) 
localityName_default            = Girona 
 
0.organizationName  = Organization Name (eg, company) 
0.organizationName_default      = UOC  
 
# we can do this but it is not needed normally :-) 
#1.organizationName  = Second Organization Name (eg, company) 
#1.organizationName_default = World Wide Web Pty Ltd 
 
organizationalUnitName  = Organizational Unit Name (eg, section) 
organizationalUnitName_default  = PFC Seguretat 
 
commonName   = Common Name (eg, YOUR name) 
commonName_max   = 64 
 
emailAddress   = Email Address 
emailAddress_max  = 40 
 
# SET-ex3   = SET extension number 3 
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[ req_attributes ] 
challengePassword  = A challenge password 
challengePassword_min  = 4 
challengePassword_max  = 20 
 
unstructuredName  = An optional company name 
 
[ usr_cert ] 
 
# These extensions are added when 'ca' signs a request. 
 
# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software 
# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA. 
 
basicConstraints=CA:FALSE 
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3. Jocs de proves 

3.1 Joc de proves de la part criptogràfica. 
 
 El joc de proves que es fa en aquest apartat serveix per a veure el funcionament 
dels diversos mecanismes que s’utilitzen en la fase criptogràfica.  
 
 Per això, s’obtindrà un nombre aleatori, una marca de temps i un hash d’un 
certificat, s’ajuntarà tot en una cadena de bytes, i es xifrarà, convertint-lo tot a base 64, 
per a poder-lo enviar al destinatari. 
 
 A continuació es fa el procés invers: conversió de nou a format de 256, i 
desxifratge, per a obtenir el text original. 
 
 Finalment, el text anterior es signa. Per a veure que ha funcionat correctament, 
es fa la comparativa de verificar el text signat amb l’original (i veure que es dóna com a 
bo), i el text signat amb un text diferent de l’original (i el programa el detecta com a no 
vàlid). 
 
 En aquesta fase no s’inclouen mètodes per accés a tractament de dades en format 
XML, ni mètodes d’accés remot RMI, ni accés a base de dades. Aquests mètodes es 
provaran en els propers apartats. 
 
 

3.2 Joc de proves de la part XML 
 
 En aquesta fase les proves s’han fet amb dades fixes, sense que en cap moment 
és pregunti res  per consola. Per tant, les dades del metge o del pacient s’introdueixen 
directament a les variables dels fitxers fonts, així com les dades de les visites. 
 
 En les proves es veuen per consola les diferents dades que s’envien usuari i 
pacient, així com a les diferents comprovacions que cada un d’ells fa de les dades. 
 
Proves realitzades en el protocol 1: 
 
 En el banc de proves es veu la seqüència de la consulta d’un pacient: el mateix 
pacient és el que vol veure les dades del seu historial mèdic. 
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Proves realitzades en el protocol 2: 
 
En aquest cas un metge veu els pacients (és a dir, els seus identificadors) que té 

assignats.  
 
 Donat que les fases prèvia, 1 i 2 són les mateixes que el protocol 1, només es 

veuran els resultats a partir de la fase 3. 
 
 
 

 
 
 

 
Proves realitzades en el protocol 3: 

 
En aquestes proves es veu com un metge insereix una visita en l’historial mèdic 

d’un pacient que té assignat.  
 
Tal com passava en el protocol 2, ja que les fases prèvia, 1 i 2 són les mateixes 

que el protocol 1, només es veuran els resultats a partir de la fase 3. 
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3.3 Joc de proves de la part RMI 
 
 En aquesta fase les proves s’han fet de manera que des de la consola es pugui 
seleccionar quina part es vol provar, i amb les dades que s’introdueixen des de la 
consola de manera interactiva.  
 
 Cal executar el programa Servidor per inicialitzar l’aplicació, i JocProves a la 
part client, per a provar tota la funcionalitat. S’ha provat amb 2 clients diferents (és a 
dir, amb 2 terminals diferents executant JocProves) i funciona correctament.  
 

A continuació, es mostra per pantalla el resultat d’inserir una visita. 
 
Primer es mostren els missatges que es veuen des de la part client i després es 

que es veuen des de la part servidora. A diferència del que passava a la part de XML, 
ara, al haver-se convertir l’aplicació a un entorn client-servidor, cada “consola” envia la 
seva part corresponent de missatges. 
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Missatges de la part client: 
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Missatges de la part servidora: 
 

 
 
 

3.4 Joc de Proves de la part de base de dades. 
 
 Per a fer les proves d’aquesta part, es fan de manera interactiva, utilitzant la 
classe JocprovesDB. 
 
 S’han inserit 3 visites d’un pacient, i després de la inserció, s’anava a consultar 
el seu historial per a comprovar que efectivament es podien veure les dades de les 
visites del pacient. 
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 Utilitzant les interfícies gràfiques que es citen en l’apartat 1.1.6 d’Annexos 
(MySQL Query Browser), es veu, després de cada transacció, com queden modificades 
les taules. Hi ha la “dificultat”, però, que donat que les dades estan encriptades, no es 
pot veure realment si han quedat guardades de manera correcta a les taules historials i 
visites. Es per aquest motiu que cal comprovar-ho de manera interactiva amb 
l’aplicació, perquè aquesta, utilitzant els certificats digitals dels usuaris, pot desencriptar 
les dades, comprovar les signatures digitals i mostrar-les finalment per pantalla.  
 
 S’ha creat un usuari a la base de dades “gestor”, amb password “uoc0506”. 
Aquest usuari té tots els drets sobre la base de dades “historialmedic”, i es el que 
s’utilitza l’aplicatiu per a connectar-se a la base de dades. 
 

3.4 Creació de les taules a la base de dades amb un script 
 

 Per a crear les taules, s’ha utilitzat un script anomenat Historialmedic.sql, el 
contingut del qual és el següent: 
 
use historialmedic; 
 
DROP TABLE IF EXISTS `historialmedic`.`historials`; 
CREATE TABLE  `historialmedic`.`historials` ( 
  `idPacient` CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, 
  `metgeAssignat` text NOT NULL, 
  `ultimaVisita` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
  `XSignat` text NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
/* S'afegeixen historials mèdics ficticis */ 
insert into historials set idPacient='00000001-B', 
  metgeAssignat='00000002-C', ultimaVisita=0; 
 
insert into historials set idPacient='00000000-A', 
  metgeAssignat='00000002-C', ultimaVisita=0; 
 
insert into historials set idPacient='00000003-D', 
  metgeAssignat='00000001-C', ultimaVisita=0; 
 
/* Taula d'usuaris de l'aplicaci */ 
DROP TABLE IF EXISTS `historialmedic`.`usuaris`; 
CREATE TABLE  `historialmedic`.`usuaris` ( 
  `idUsuari` CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, 
  `certificat` text NOT NULL, 
  `Ni` text NOT NULL, 
  `Ng` text NOT NULL 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
/* insertar els usuaris amb els seus certificats a la taula d'usuaris */ 
insert into usuaris values ("00000002-C", "./pki/Metge_PEM.crt","",""); 
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insert into usuaris values ("00000001-B", "./pki/Pacient_PEM.crt","",""); 
 
 
/*Taula de visites que ha realitzat cada pacient */ 
DROP TABLE IF EXISTS `historialmedic`.`visites`; 
CREATE TABLE  `historialmedic`.`visites` ( 
  `idPacient` CHAR(10) NOT NULL, 
  `visitaXifrada` text NOT NULL, 
  `visitaSignada` text NOT NULL, 
  `ordre` CHAR(3) NOT NULL, 
  `marcaTemps` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`idPacient`, `ordre`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
 
 Com es pot observar, la majoria del camps de la taula visites estan encriptats, i 
per això no es poden veure. Únicament estan sense encriptar els camps que formen part 
de la clau (idPacient, ordre) i la marcaTemps. 
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4. Arxius que formen part del projecte 
 
 Els arxius que s’adjunten en aquest projecte estan distribuïts en carpetes de la 
següent manera: 
 
 
 
Carpeta Contingut Descripció 
/src Fitxers .java Codi font dels fitxers utilitzats per a 

desenvolupar l’aplicatiu 
Fitxers .class 
 

Resultat de la compilació dels fitxes .java 

HistorialMedic.dtd Fitxer utilitzat per a validar l’estructura 
dels documents XML 

Java.policy Fitxer de polítiques de seguretat que 
s’aplicarà al projecte 

/bin 

HistorialMedic.sql Script utilitzat per a crear les taules 
utilitzades en la base de dades. 

Index.html i altres Documentació generada amb l’aplicatiu 
javadoc 

HistorialMedic.doc Fitxer amb la memòria del projecte 
Presentació_HistorialMedic.ppt Presentació del projecte  

/doc 

Instalacio_readme.txt Explicació de les passes que cal realitzar 
per a instal·lar l’aplicació 

.p12 i .crt Fitxers utilitzats en l’estructura PKI  /pki 
Readme.txt Explicació de l’ús i claus dels fitxers 
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5. Posada en producció de l’aplicatiu 
 
Per a posar el programa en funcionament, cal realitzar les següents tasques: 
 
Part servidora (fase prèvia) 

 
 Crear la base de dades a partir de l’script “/bin/historialmedic.sql”, per a crear 

les taules corresponents. En aquest script s’insereixen uns expedients “ficticis”, 
així com els usuaris que poden utilitzar l’aplicació. Aquests usuaris s’haurien 
d’inserir en el moment d’enregistrament d’usuaris que accediran a l’aplicació, 
però aquesta part és una de les millores que es proposen. 

 
 Crear un usuari amb el perfil d’administrador de la base de dades 

“historialmedic”, a dins de MySQL. Aquest usuari s’anomena “gestor”, i el seu 
password és “uoc0506”. 

 
 Crear les polítiques de seguretat addients de la plataforma Java. Per això se 

subministra el fitxer “bin/java.policy” que cal copiar-lo en els directoris que 
s’indiquen en l’apartat 7.2 Implementació del protocol RMI. Per a fer-ho de 
manera senzilla, s’ha fet una política sense cap mena de restricció. Obviament, 
en una instal·lació real seria un dels temes que cal treballar amb profunditat. 

 
 Instal·lar l’aplicació. Donat que s’ha utilitzat l’entorn Eclipse, s’ha instal·lat com 

un projecte dins d’aquest entorn de treball. Es necessari, per tant, tenir accés a 
les llibreries: 

 
o Jdom.jar 
o Mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar 
o Swt.jar 

 
 Instal.lar l’estructura PKI del costat del servidor. Es proposa com a millora  

crear un repositori, amb una clau d’accés, dins del qual hi haguessin tots els 
certificats dels usuaris que tenen accés a l’aplicació, a part del fitxer .p12 del 
gestor. En el projecte,però, cal crear un directori /pki a on es guardarà el fitxer 
gestor .p12 i els certificats .crt dels usuaris 

 
Per a simplificar-ho, s’han posat tots els certificats, a la carpeta /pki de 
l’aplicació, tant els que necessita el gestor com els dels usuaris.  
 
Una vegada explicats els procediments que únicament s’han de fer una vegada, 

en el moment d’instal·lar l’aplicació, es veuran els que s’han de fer de manera habitual a 
la part servidora, i després a la part client. 

 
Part servidora (fase habitual) 
 

 Arrancar el programa que permet fer públics els procediments de la part 
servidora a la part client, podent-se accedir com a mètodes remots: 

 
o Start /min rmiregistry 
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 Arrancar l’aplicatiu servidor:  

 
o Java servidor 

 
 Parar el servidor quan es consideri necessari, mitjançant la icona “Parar 

servidor” que surt en la finestra una vegada aquest ha estat arrancat. 
 
Part client (fase habitual) 
 

 Arrancar l’aplicatiu del client:  
 

o Java usuariHM. 
 
 El procés d’instal·lació de les polítiques de seguretat, de l’aplicació del projecte 
d’Eclipse i de l’estructura de la PKI té les mateixes consideracions que les que s’han fet 
a la part servidora. 

 
 
 
 

 
 

   
 

 
  
 
 
 


