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1.Especificació del problema 
 
Qui, quan ha participat en un joc d´atzat, no ha dubtat algún cop de les garanties 

d´aleatorietat del procés? Qui no ha pensat algún cop que algún sorteig estava “amanyat”? Crec que 
tothom, en un major o menor grau, ha dubtat algún cop de la equiprobabilitat d´encert entre tots els 
participants  en una partida d´algún joc d´atzar. Pensem ,sinó, en els sortejos de les vivendes de 
protecció oficial.  

 
De fet, el dubte és raonable. Cap procés extractor de boles automatitzat ens garanteix una 

aleatorietat total. Podem programar una màquina perquè ens generi nombres a l´atzar peró mai 
estarem segurs de que a partir del nombre i_(n-1) passi que i_n = i_(n-n),  i_(n + 1) = i_(n-(n-1)) i 
així succesivament. És a dir, no podem garantir que no existeixi un periode n. Si un home que cada 
cop que s´aixequés escribís un nombre en un paper i l´apilés en un caláis obtindriem un procés que 
ens aseguraría una certa aleatorietat. Peró es podria objectar que, potser el cervell humà es comporta 
com una màquina de la qual no en coneixem les regles i, per tant, tampoc en podriem garantir l´ 
aleatorietat de la seqüència. Hauriem de callar enfront d´aquesta objecció. 

 
A més d´aquest problema diguem-ne “matemàtic”, “conceptual”, tenim un altre problema: el 

problema físic. Tota màquina que no sigui un artifici teòric ha d´estar implementada en un suport 
físic. En el plànol físic no existeixen les màquines de Turing sinó les computadores. Hom sap que les 
màquines erren i que la “fatiga de materials” les espatlla pel sol fet de tenir una existència en el 
decurs del temps.  

 
A més de la seva vulnerabilitat als errors causada pel pas del temps, de fet, les màquines són 

precises en un cert ordre de magnitud. Si una màquina està pensada per treballar amb un grau de 
precissió de l´ordre de 10^(-6) unitats i li demanem mesures de l´ordre de 10^(-9) unitats ens 
donarà les mateixes mesures. Óbviament, una màquina preparada per fer mesures de 10^(-9) ens 
donarà resultats diferents que l´ anterior per a la mateixa mostra. Les ruletes del casino i d´altre 
maquinària no en són una excepció. Alguns, inclús, han arrivat a fer d´aixó el seu “modus vivendi”. 
És el cas d´una família espanyola que recorria els casinos anotant pacientment les seqüències de 
boles que sortien d´una determinada ruleta fins que tenien mostres suficients per extrapolar que uns 
nombres estadísticament “sortien més que altres”. És a dir, obtenien el factor de desviació del model 
físic  respecte al model teóric matemàtic. 

 
Malgrat totes aquestes objeccions, és important garantir un grau el més elevat possible de 

aleatorietat en aquest tipus de processos. N´hi ha molts diners pel mig. És per aixó que una bona idea 
seria fer que aquests nombres dels quals depenen les il·lusions i esperances de molts, no 
depenguessin només d´ una de les parts implicades –sigui un casino o un departament de loteria-  
Podriem pensar en un procés que depengués de les dues parts, dels usuaris i dels servidors. És aquest 
el motiu principal d´aquest treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Fonaments o estat de l´art 
 
2.1 Cadenes hash exteses per a compromisos compactes de n valors 

2.1.1 Funcions hash 
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Una funció de hash es una caixa negra que té com a entrada una clau i com a sortida una 
direcció: 

h(K)=adreça 
 
 

 
 

El hashing es similar a l´ indexament en el sentit d´associació entre claus i direccions relatives 
de registres. Pero difereix dels índexs en 2 coses: 

1-La direcció generada per Hash  és aleatoria (random). No hi ha una relació aparent entre la 
clau i la localització del registre corresponent. 

2-El Hash permet que 2 claus puguin produir la mateixa sortida --> direccions iguals, a aixó 
se li anomena "colissió".   

Perquè una funció hash sigui operativa hem de reduir aquestes col·lisions fins a eliminar-les. 
De tal forma, una funció hash haurà de tenir les següents propietats: 

 1-Unidireccional, és adir, no reversible. Ha de ser computacionalment imposible trobar X a 
partir de F(X) 

 2-LLiure de col·lisions, és a dir, mai F(X)=F(Y)  

 
 
 
2.1.2 Cadenes hash  

 
 A Herrera J., Castellà ; J. (2002) . Cadenas hash expandidas para compromisos 

compactos de n valores (pàg 2) trobem una definició acurada i sintètica de cadena hash: 
 
"L´ús recurrent de una funció hash aplicada a un valor arrel genera una seqüència 

de valors denominada cadena hash." 
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 Així doncs, anomenarem cadena hash al resultat d´aplicar recurrentment una mateixa funció 
hash sobre el resultat d´aquesta mateixa funció hash. Òbviament, en la primera iteració aplicarem la 
funció hash sobre un valor inicial. Més formalment 
 

T_i = F^(n−i)(X) per a i = n fins a 1 
 
On X és el valor inicial i n la quantitat de cops que apliquem la funció hash F sobre el 

resultat de la iteració anterior 
 
Així obtenim la seqüència  de valors, que s´anomenen cupons,  T_n, T_(n−1), · · · , T_0, que 

és la cadena hash propiament dita 
 
Estudiem que ens aporta tot aixó. Hem vist a l´apartat anterior que una funció hash ha de ser 

irreversible. Llavors ningú que vegi T_(i−1) podrà obtindre a partir d´aquest cupó l´anterior, és a dir, 
T_i. Ningú, doncs, es podrà remuntar fins al valor inicial X. Així doncs, la propietat de 
unidirecccionalitat de les funcions hash ens garantirà la confidencialitat de X 

 
A més, l´altra propietat de les funcions hash – és adir F(X)!=F(Y) - ens garantirà  que ningú 

pugui atacar per força bruta. És a dir, només el poseidor legítim de X haurà pogut generar F(X) i 
conseqüentment, tota la resta de cupons que se´n deriven 

 
La combinació de les implicacions de seguretat d´aquestes dues propietats fa que una 

protecció adient per el primer cupó T_0 entre un emisor A i un B és suficient per autentificar la resta 
de cupons 

 
Peró aquest sistema queda força limitat a una simple autenticació. I si volem afegir-ne més 

informació? Per aixó haurem de modificar l´esquema anterior e introduir el concepte de cadena hash 
estesa: 
 
T_0 = F(T_1) XOR V_1 
T_1 = F(T_2) XOR V_2 
... 
... 
T_(n−1) = F(T_n) XOR V_n 
T_n = F(V_n) 
 

és una cadena hash extesa. En aquest cas els cupons pasen a ser els valors V_i. El terme 
comú seria : 

 
T_(i−1) = V_i  XOR F(T_i)  
 
Així, conservem totes les propietats d´autenticació de les cadenes hash, peró n´afegim la 

informació inclosa en V_i, que és un fragment d´una xifra de Vernam, i per tant de cardinalitat igual 
a |F(T_i)| 

 
 

 
2.1.3 Compromís de bit  
 
Un jugador A planteja a B: “si endevines si estic pensant en 1, o bé en 0, et dono 20 euros”, 

B diu “0” i A respón “Era 1”. Peró  si A escriu en un paper el que pensa i ho deixa en un lloc segur, 
B estarà segur de que el que hi ha al paper és el que ha pensat A. Ara tindrà un 50 per cent real 
d´encertar. Bé, el compromís de bit és aixó, A escull uns valors als quals es vol compometre. B 
actuarà en funció d´aquests valors compromesos. Si A vol ser deshonest i fer-li passar un valor que 
sí té la relació pactada amb B peró no a partir de la llavor pactada, B ho detectarà 
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2.1.4 Compromís de bit amb cadenes hash exteses 
 
 A Herrera J., Castellà ; J. (2002) . Cadenas hash expandidas para compromisos 
compactos de n valores (pàg 5) trobem l´avantatge més gran que ens ofereix l´ús del compromís de 
bit en un entorn de cadenes hash esteses: 
 

“Emprant les cadenes hash exteses es pot obtindre un protocol de compromís de bit que 
permet comprometre n valors alhora mitjançant un únic valor de compromís i de manera que 
posteriorment es puguin revel·lar cadascún dels compromisos per separat” 

 
Així, combinant la potència de les cadenes hash esteses i del compromís de bit es pot oferir 

un protocol combinat força segur. Així, en el mateix article se´ns defineix un protocol que empra 
ambdos conceptes:   
 
 "1. A escull n valors v_1, · · · , v_n als quals es vol comprometre, afegeix a cadascún d´ ells 
una redundància coneguda obtenint V_1, · · · , V_n i genera amb ells una cadena hash extesa. A 
envia a B el valor T_0, que serà el compromís. 

 
2. Per a revel·lar el primer valor compromés, v_1, A envia T_1 a B. Aquest calcula: 

 
T_0 XOR F(T_1) = F(T_1) XOR V_1 XOR F(T_1) = V_1 

 
i obté el valor V_1 que un cop eliminada la redundància revel·la el valor v_1. La resta de 

valors v_i compromesos es revelen i comproben de forma idèntica a aquest primer fent públics els 
corresponents valors T_i" 

 
 Més concretament, seguint la següent equació: 
 
 
T_(i-1) XOR F(T_i) = F(T_i) XOR V_i XOR F(T_i) = V_i 
 
T_(i-1) XOR F(T_i) = V_i 
 
 
2.1.5 Aplicacions de l´ esquema proposat 
 
Tal com hem  explicat abans, les aplicacions de l´esquema proposat són múltiples. N´hem 

destacarem aplicacions relacionades amb jocs d´atzar com ara les 7 i mitja o el bingo. De fet, 
generalitzant, qualsevol joc d´atzar en que s´extreguin nombres de forma aleatòria.  

 
Cada jugador genera una cadena hash estesa amb un nombre de bits conegut i comú 

compromesos i emprant una funció hash comuna i coneguda amb una redundància coneguda pero no 
necessàriament comuna. Quan diem “coneguda” volem dir coneguda per un procés servidor que farà 
unes operacions amb els cupons per tal d´extreure´n el valor compromés i donar un resultat x que 
serà la bola o la carta. Òbviament, perqué aquests cupons estiguin suficientments protegits, cada 
jugador signarà amb la seva clan pública el primer T_i, és a dir T_0. L´autenticació de la resta de 
cupons s´estendrà gràcies a les propietats de les funcions hash abans explicades  
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2.2 Seguretat 
 

2.2.1 Confidencialitat de les dades 
 

2.2.1.1 El xifratge de Vernam 
 

2.2.1.1.1 Introducció 
 
 Durant milers d´anys, l´home, per diferents motius –preeminentment bèlics-, ha procurat 
amagar a tercers la informació d´ alló que vol transmetre a algú altre.  Per assolir aquesta fita, la 
informació que es vol transmetre ha de ser incomprensible per a aquells que hi estàn presents en 
l´intercanvi, peró no en són els destinataris. En paraules més planeres, la informació ha de ser un 
secret en el camí entre les dues parts comunicants. Ara bé, què és un “secret”? 
 

2.2.1.1.2 Secret perfecte 
 
 Es diu que un criptosistema és segur si la quantitat d´informació que ens aporta el fet de 
conèixer el missatge xifrat c sobre la entropía del text clar m és 0. És a dir, 
 
 I(C,M) = 0 
 
 Aixó implica que el missatge xifrat hauria de ser com a mínim del mateix tamany que el 
missatge en clar. És a dir, precissem que |C(M)| >=|M| , és a dir, que la cardinalitat del missatge 
xifrat |C(M)| sigui com a mínim igual a la del missatge en clar, |M|. Un criptosistema que cumplís 
aquesta condició seria inviolable. És el que s´anomena criptosistema ideal 
 
 Un exemple d´implementació d´aquest postulat -postulat del teòric Shannon- ens l´oferiren 
Mauborgne i Vernam al 1917. El criptosistema consistia a emprar com a clau de codificació una 
seqüència de lletres tan llarga com el missatge original, emprant un dels caràcters de la clau per 
xifrar una de les lletres del missatge original, fent la suma mòdul 26. Aquest sistema ha donat lloc al 
que ara s´anomenen seqüències d´un sol ús (one-time pads) ,que no són més que unes cadenes de 
longitud arbritària que es combinen bit a bit –per mitjà d´alguna operació lògica com ara el XOR- 
amb els bits del missatge original. Seria la solució definitiva si existís un procés que generés una tira 
de bits –xifra de Vernam-  amb l´absoluta garantia de que no tingués periodes. Malhauradament, 
aquest procés no existeix. És per aixó que ens hem de conformar amb la pseudoaleatorietat que ens 
proporcionen diferents mecanismes que tot seguit s´esboçaràn 
 
 

2.2.1.2 La generació de nombres aleatoris 
 

2.2.1.2.1 Els LFSR 
 

 
 Tal com podem llegir a Herrera J.(2006) Xifres de clau compartida: xifres de flux UOC 
P05/05024/00978 (pág 12)  
 

"Un registre de desplaçament realimentat linealment, LFSR, de longitud n, és 
un dispositiu físic o lògic format per n cel·les de memòria i n portes lògiques, 
tal com mostra la figura següent: 
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Un estat és una determinada combinació de valors emmagatzemats a les cel·les que es dona 
en un instant de temps –és a dir, en un temps entre dos impulsos de rellotge- L´estat inicial es donat 
al Lfsr desde fora. Òbviament, l´estat inicial ,sobre el qual s´aplicaràn les regles algebràiques 
determinades i particulars de cada Lfsr, en determinarà els altres estats i conseqüentment, la cadena 
de sortida. Vegem-ne un exemple de seguiment en el que suposem que l´ Lfsr és el de l´exemple 
amb l´interruptor c_3 tancat i els altres oberts i l´estat inicial és 1001: 

 
 
 
 

Impuls de 
rellotge 

S_4 S_3 S_2 S_1 Sortida 

0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 0 0 
2 0 1 1 0 0 
3 1 0 1 1 1 
4 0 1 0 1 1 
5 1 0 1 0 0 
6 1 1 0 1 1 
7 1 1 1 0 0 
8 1 1 1 1 1 
9 0 1 1 1 1 

 
 
 
És a dir, a cada impuls de rellotge el contingut de la cel·la s_i es desplaça a la cel·la s_(i-1) , 

la sortida és el valor que està a la cel-la s_1 i les operacions que es fan són les operacions lògiques 
marcades en el diagrama específic per a cada Lfsr i que poden incloure a 2 o més de les cel·les –ja 
que si no s´inclogués a cap de les cel·les estariem dient que no es fa cap operació lògica i els estats 
es repetirien amb un periode n- depenent dels interruptors c_i tancats o oberts. El resultat d´aquesta 
operació lògica és un 1 o un 0 que s´emmagatzema a la cel-la s_n, que ha quedat buida a causa del 
desplaçament cap a la dreta 

    
 L´estat inicial no pot ser tot 0, ja que els estats subsegüents serien també tot 0 , i per tant la 
sortida també 
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2.2.1.2.2 El generador pseudoaleatori de Massey-Rueppel 

 
Tal com podem llegir a Herrera J.(2006) Xifres de clau compartida: xifres de flux UOC 

P05/05024/00978 (pág 19,20) 
 
"Aquest generador fa servir dos Lfsr que funcionen a una velocitat diferent. L’ Lfsr _n, que 

té n cel·les, va d vegades (d >= 2 ) més de pressa que l’ Lfsr _l, de l cel·les (on n >= l ). L’expressió 
algèbrica de la seqüència de sortida és la següent: 
 

st( )f
0

l 1−

i

sl( )
dt i+ sn( )

t i+⋅∑
=

:=

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i un diagrama del generador: 
 

L F S R 1

L F S R 2

S _ f

 
 
" 
 
 

2.2.2 Autenticació de les dades 
 

2.2.2.1 Introducció 
 
 En l´intercanvi d´informació entre dues parts que es comuniquen ,no només és important el 
fet de que la informació sigui incomprensible per a un tercer que estigui atent, sinó que també és 
imprescindible que l´emisor i el receptor puguin saber si el missatge ha estat rebut i enviat, 
respectivament, per aquell qui toca. Sembla un problema trivial peró no ho és. 
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 El problema no existeix si el sistema que empren els dos comunicants per xifrar els 
missatges és compartit únicament per aquests dos comunicants. El fet de poder dexifrar el missatge 
per part del receptor , autentifica a l´emisor enfront d´aquest, i el fet de poder dexifrar el missatge de 
confirmació que el receptor envia a posteriori a l´emisor, autentifica al receptor del primer missatge 
enfront l´emisor. 
  

 Imaginem una complexitat descomunal d´intercanvis de missatges. Seria molt complicat 
mantenir una comunicació d´aquest tipus entre comunicants molt separats físicament. A més, el fet 
de conèixer un sistema de comunicació per a enviar un missatge x_i implica la existència d´un 
missatge x_(i-1) on s´ha indicat el sistema que s´utilitzarà per a dexifrar el missatge x_i. Si aquest 
missatge x_(i-1) no va per un canal segur, no el podem enviar, i si va per un canal segur, perquè 
llavors no enviem x_i per aquest canal? –problema del xifratge de Vernam- Aquesta paradoxa 
s´hauria de resoldre d´alguna manera. 

 
 Imaginem que en aquest món d´una complexitat descomunal d´intercanvis de missatges els 

sistemes de codificació fossin públics. Tothom que volgués xifrar un missatge podria accedir-hi i 
xifrar-lo. La objecció és inmediata : llavors tothom que hi volgués també podria dexifrar-los. 
Podriem imaginar com a solució que existissin un parell de  peces per persona, intransferibles e 
irrepetibles, una de pública i una de privada. Aquestes dues peces podrien ser les parts d´una peça 
més gran de tal manera que s´hi relacionessin entre sí, peró haurien de ser asimètriques, és a dir, 
diferents entre sí.  Tothom podria  xifrar missatges destinats a una persona emprant la seva peça 
pública i només ell podria dexifrar-los emprant la seva peça privada. Aixó ens garantiria la 
confidencialitat de les dades, ja que només el receptor les podria dexifrar.Peró en cap cas ens 
garantiria la seva autenticació, ja que l´ emisor podria ser qualsevol persona - la peça és pública i a 
l´abast de tothom-  Podriem fer el següent: fer que l´emisor xifrés amb la seva peça privada el 
missatge xifrat amb la peça pública del receptor. Llavors obtindriem un missatge que tothom, 
dexifrant amb la peça pública del emisor, podria constatar que ha emés qui diu ser l´emisor ,inclós el 
receptor, peró que, en segona instància, només el receptor podria dexifrar del tot, emprant la seva 
peça privada.  També podriem fer que l´emisor xifrés amb amb la seva peça privada el missatge i 
després  xifrés el resultat amb la peça pública del receptor. Llavors obtindriem un missatge que 
només el receptor podria dexifrar emprant la seva peça privada i que, en segona instància, només ell 
podria dexifrar del tot emprant la peça pública de l´emisor i constatant que ha estat el emisor qui 
realment ha xifrat aquest missatge.  

 
Aquest món que he descrit no és tan imaginari, és el nostre món i el que acabo d´exposar és 

la idea fonamental en què es basa el que es coneix com a criptografia de clau pública o asimétrica 
. S´ha d´aclarir que en aquesta disciplina al fet de que algú xifri amb la seva peça – que anomenarem 
“clau” - privada se li anomena gràficament, “signar” i al resultat, “signatura digital”. En els següents 
punts explicarem sucintament els fonaments de la criptografia de clau pública 

 
 
2.2.2.2 Fonaments dels criptosistemes de clau pública 

 
En un criptosistema de clau pública cada usuari, u, té una parella de claus < Pbk_u,Pvk_u > 

on Pbk_u és la clan pública de l´usuari, accesible per a tothom i Pvk_u , la seva clau privada, pero 
relacionada amb la clau pública, i que només ell coneix. Perqué aquestes claus mantinguin aquesta 
relació han d´haver estat generades amb un algoritme de generació de claus adient que garanteixi 
que: 

 
m = D(Pvk_u,E(Pbk_u,m))  
 
és a dir , que el missatge m que un altre usuari vulgui enviar a u encriptat amb l algoritme E 

d´encriptació emprant  la clau pública de u, Pbk_u: 
 
c = E(Pbk_u,m) 
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pugui ser dexifrat per u emprant l´algoritme de desencriptació D, associat a a E per una 

relació d´inversió, i amb la seva clau privada Pvk_u: 
 
m = D(Pvk_u,c)  , és a dir, m = D(Pvk_u,E(Pbk_u,m))  tal com haviem anticipat 
 
Òbviament, perqué el sistema funcioni, els algoritmes d´encriptació i desencriptació han de 

ser públics 
 
 
 
 
 
2.2.2.3 L´RSA 

 
 2.2.2.3.1 Descripció de l´algoritme 
 

L´RSA és un algoritme asimètric xifrador de blocs que no és basa en la substitució o la 
transposició sinó en la dificultat de factoritzar en primers nombres de gran magnitud. Anem a veure 
com funciona l´RSA amb una descripció d´el protocol de signatura: 

 
1- Generem les claus farem servir en un xifratge/desxifratge emprant RSA. Cadascuna de les 

persones que es volen comunicar un secret, p  
 
tria: 
 
a. dos nombres primers suficientment grans, p i q, de tal manera que p!=q i els multiplica n 

= pq. El grup multiplicatiu serà  (Z*)_n. d´ordre  euler(n)= euler(pq) = (p - 1)(q – 1), més 
senzillament, un z = (p - 1)(q – 1) 

 
b. un enter positiu, e, que compleixi les relacions 1 <= e , euler(n) i mcd(e,euler(n)) = 1, 

que e i euler(n) siguin primers entre sí.  És adir, un e tal que e*d = 1 ( mod z ) e*d mod z = 1  
 
i calcula: 
 
l’invers d de e a Z_(euler(n)). És a dir, 
 

d
x p 1−( )⋅ q 1−( )⋅ 1+

e
:=

 
 
Així es complirà la relació, ed mod euler(n) = 1, o el que és el mateix  ed és congruent amb  
mod (p-1)(q-1) 

! 
La clau pública serà  (n,e) 
la seva privada és d 
 
Xifratge: 
 
Un usuari Alice envia un missatge m pertany a (Z*)_n a un altre usuari Bob xifrat amb  la 

clau pública de Bob, (n,e), amb la operació 
 

  c me modn( )⋅≡  
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 Llavors c es enviat a Bob 
 
Dexifratge: 
 
Bob farà el següent per dexifrar el missatge c enviat per l´Alice: 
 

m cd modn( )⋅≡  
 
i després: 
 

cd me( )d≡      cd me d⋅ modn( )⋅≡  
 
 
amb ed és congruent amb1(mod p-1) i amb ed és congruent amb1(mod q-1) obtenim: 
 

me d⋅ modp( ) me d⋅
∧≡      modp( ) me d⋅

∧ m modq( )⋅≡    me d⋅ m modpq( )⋅≡  
 
i per tant,  
 

cd m modn( )⋅≡  
 
 
 
2.2.2.3.2 Seguretat de l´algoritme 
 
 
La seguretat del criptosistema RSA es basa en dos problemas matemàtics:  el de la 

factorització de nombres grans i el problema RSA.  
 
El problema RSA consisteix a trobar els factors que composen n per tal de recuperar un 

valor m tal que me=c ≡mod n, on (e, n) és una clau pública RSA y c és el text xifrat amb RSA. 
No s´ha trobat cap mètode en temps polinòmic per tal d´aconseguir factoritzar n en p i q. Peró 
tampoc s´ha pogut determinar que l´unica manera de trobar la solució passi per factoritzar n 

 
 La factorització de nombres grans proposa claus RSA d´entre 1024-2049 bits. Tot i aixó, 
els experts consideren que les claus de 1024 bits seràn febles en poc temps. Inclús es vaticina que 
les claus de 4096 es trencaràn en el futur 
 

Com que ambdós problemas conflueixen en la elecció d´uns p i q ,normalment la tria 
d´aquests és aleatoria entre els primers que compleixen les condicions següents: 
! 

1) p i q han de tenir una magnitud semblant, però no han de ser massa propers. 
 
2) (p - 1) i (q - 1) han de tenir factors primers grans. 
 
3) mcd(p - 1,q - 1) ha de ser petit. 
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2.2.2.4 Signatura digital 
 
En el protocol de signatura digital, cada usuari crea un parell de claus, una pública i una altra 

de privada. Un usuari signa quan xifra un missatge amb la seva clau u privada. Qualsevol altre 
usuari pot comprobar l´autenticitat de la seva signatura dexifrant amb la clau pública de l´usuari 
firmant. A més, de retruc, l´ususari firmant no pot negar l´autoria de la signatura, ja que només ell 
està en posesió de la clau privada que l´ha generat –solució al problema del repudi- 

 
 

2.2.2.4.1 Protocol de signatura 
 

Un usuari A vol signar un missatge m. Anomenem ƒ_A( ) el xifratge sota la clau pública de 
A i (ƒ_A)^(-1)( ) el xifratge sota la clau privada de A. Així, per signar 

 
A xifra amb la seva clau privada s = (ƒ_A)^(-1)(m) , 

 
qualsevol usuari B pot dexifrar amb la clau pública de A, és a dir ƒ_A(s) . Si ƒ_A(s) 

= m,  la signatura és correcte, ja que ha estat generada amb la clau privada asociada a la clau 
pública de qui es diu que  és el paquet s –és a dir de A- Òbviament, si ƒ_A(s) ¡= m, la 
signatura no és correcte 
 

! 
2.2.2.4.2 Signatura RSA 

 
El procés és molt similar al procés d´encriptació habitual. Hem de remarcar peró alguns 

pasos: 
 
1- L´usuari B, que vol enviar el missatge a A, xifra amb la seva clau secreta i després amb la 
clau pública d´A –i no al revés- 
2- Quan A rep el missatge dexifra amb la seva clau privada i después amb la clau pública de 
B per tal d´obtindre el missatge original 

 
Amb aixó, A s´asegura de que B és l´emisor del missatge ,i només ell, i B  no pot negar 
haver-ho fet,  ja que només ell pot fer-ho –solució al problema del repudi- Fem un esquema: 
 
B: C_1 = M^(d_B) mod n_B 
 C_2 = (C_1)^(e_B) mod n_A 
 
A: C_1 = (C_2)^(d_A) mod n_A 
    M = (C_1)^(e_B) mod n_B 
 

 
2.2.2.5 Redundància 

 
 Es pot entendre el concepte de redundància de dues maneres diferents: 
 

1) Com la freqüència d´aparició d´un determinat caràcter d´un alfabet en els missatges que 
amb ell s´hi codifiquen. Així, podriem dir que el caràcter de major redundància del 
català és “E” perque estadísticament és el que té una major freqüència en els missatges 
que en aquesta llengua s´hi codifiquen 

 
2) Com una codificació més amb una clau simétrica sobre el resultat d´un altre xifratge. És 

a dir, com una xifra amb una clau compartida  
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3. Disseny del programa o mètode implementat 
 

Nota: encara que no es necessari per la seva lectura, aquest apartat s´il·lustra millor si 
es segueix l´ arxiu \\diagrames\dinàmic.pdf 
 
 Per començar la simulació de manera correcta hauriem de executar el main corresponent a la 
classe bingo.servidor .ServerMain.java. Si executessim abans el  ClientMain.java passariem a un 
estat “Finalize” en el que acabaria la execució  i rebriem el missatge “No E/S”. També es pot donar 
el cas de que executem el bingo.servidor .ServerMain.java i que un altre procés del mateix tipus o 
qualsevol altre procés estigui escoltant al port que empra l´aplicació –el 4444-. Llavors rebriem el 
missatge "No es pot escoltar al port 4444"  
 
 Si executessim bingo.servidor .ServerMain.java i no n´hi hagués cap altre procés que  
l´ocupés, se´ns mostraria la pantalla corresponent al procés servidor i la d´un diàleg que hi té 
associat. Com que el diàleg és modal, no podrem interactuar amb la pantalla del servidor fins que no 
pitgem una de les tres opcions de seguretat que ens ofereix per a escollir:  
 

                            
 

Estem a l´estat “Diàleg Modal”. Ara podriem executar el  ClientMain.java ja que ja tenim 
un clientWorker associat. Podem observar que es crea el ClientWorker al mètode bingo.servidor 
.SocketThrdServer. listenSocket()en el moment en que el SocketThrdServer.java accepta la 
connexió que sol·licita el SocketClient.java  

 
Si intentessim llençar les dades desde el client, pasariem a l´estat “Carrega dades” , tal com 

es veu al diagrama. El servidor pot continuar així ,o bé, iniciar el compte enrere pitjant al botó 
“Inicia”. Si pitgés el botó “Para” tornaria a l´estat anterior. Si, el que fés fos pitjar “Termina” aniria a 
“Finalize” tant desde “ComptaEnrere” com desde “Ready”. Entrem a la pantalla del servidor, que 
romàn en blanc 

 
 El client, per la seva banda, pot enviar les dades al server mentres aquest es troba dins dels 

estats “Ready” i “ComptaEnrere”. En qualsevol altre cas, donarà error.  
 
Les dades que haurà d´introduir han de respectar unes regles: 
 
regla0: els estats i els polinomis han de ser seqüencies de “1” i/o “0” 
regla1: els estats no poden ser només seqüències de “0” 
regla2: el estat x ha de tenir un dígit menys que el polinomi x 
regla3: els estats com a mínim han de tenir dos dígits. Com a conseqüència d´aquesta 
regla i de la regla2, els polinomis han de tenir tres dígits com a mínim 
regla4: la velocitat i els cartrons han de ser naturals majors que 0 
 
Si el client enviés les dades incorrectes, llavors no es produiria cap transició i ens quedariem 

a l´estat Ready fins que les dades carregades superessin els tests de correctesa. El display que ens 
apareix per pantalla en cas de que no superem algún d´aquests tests serà un d´aquests: 

 
Feedback:Ni la velocitat ni el nombre de cartrons poden ser 0 o menor que 0 
Feedback:Els polinomis i els estats han de ser tires de 1 i de 0 
Feedback: El estat x ha de tenir un caràcter menys que el polinomi x 
Feedback:Els estats no poden ser tot 0 
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Feedback:Els polinomis han de ser de 3 caràcters com a mínim" 
Feedback:Els estats han de ser de 2 caràcters com a mínim" 

 
Podem observar aixó al mètode SocketClient. comprovaDades() que crida a SocketClient. 

comprovaFormatVelocitatICartrons(int i) i a  
SocketClient.comprovaFormatPolinomisIEstats(String bits) i a 
SocketClient.comprovaPolinomisIEstats(String polinomiConnexions,String state) i a 
SocketClient.comprovaNoEstatAbsorvent(String bits) i a 
SocketClient.comprovaLongitudPolinomis(String string) i a 
SocketClient.comprovaLongitudEstats(String string)  
 

Aquí veiem una captura en la que el jugador joan ha introduit un estat1 que no compleix la 
condició de tenir exactament un caràcter menys que el polinomi1, tal com es requereix pel correcte 
funcionament del generador multivelocitat de MasseyRueppel: 

 

 
Si ho arreglem tornem a l´estat anterior 
 

 
pitgem i  obtenim: 
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els 3 cartrons sol·licitats. El display ens indica: 
 
Feedback:Esperant per iniciar partida 
 
ja que el retorn del mètode SocketClient.comprovaDades()en ser true ens farà canviar 

d´estat i passarem a "Wait".  Peró encara, inclús pot ser que no hagi començat el Compte enrera, ja 
que el client pot assolir l´estat "Wait", mentres el server està a "Ready". És una condició 
indispensable per arrivar a l´estat de "Fi Compte Enrere" que el servidor termini la compta enrere –
que el temps t = 0 - Llavors, farem les comprovacions, que varien en funció de linees que podem 
habilitar  deshabilitar en  SocketThrdServer.inici() i   
SocketThrdServer.comptaJugadorPreparat()   

 
Ens trobem en forma de comentaris en aquests dos mètodes les instruccions necessàries per 

tal de que l´aplicació tingui un comportament sensiblement diferent  en quan al plànol dinàmic es 
refereix . Tal com s´ha entregat, implementaria la figura diagrama de classes sense semàfor. És a 
dir, passariem a l´estat "Partida" si el nombre de jugadors en estat "Wait" és major o igual a 4 sense 
importar-nos els jugadors que encara són a "Ready" . Si seguim les instruccions i habilitem el 
semàfor, llavors tindrem la figura diagrama de classes amb semàfor , en la que es pot observar que 
només s´hi arriva a l´estat "Partida" si TOTS els jugadors es troben en l´estat "Wait" i el seu nombre 
és major o igual que 4. D´aquesta manera, el servidor, després de la compta enrera es queda esperant 
indefinidament a que tots els jugadors acabin d´enviar-li les dades correctament. Amb aixó ens 
asegurem que tothom qui s´ha conectat juga, peró correm el perill de que algún jugador deixi 
congelat indefinidament l´inici de partida. És per aixó que s´ha deixat en funcionament l´opció 
primera, en la que la partida comença en acabar el compte enrera i només el servidor és qui té 
la capacitat de congelar l´inici de partida, quedant-se en l´estat “Wait”, bé perquè no ha pitjat 
mai “Inicia”, bé perquè després de pitjar algún cop “Inicia”  ha pitjat “Para”.  

 
Si el que fa el servidor en aquest punt és pitjar “Termina” , o bé, tancar la seva  

Finestra la seva execució terminarà, pero els clients es quedaràn en “Wait” o en “Ready” 
indefinidament fins que no es tanquin ells mateixos la seva finestra 
 
 Com que sembla una mica absurd que els jugadors es puguin donar d´alta sense que el 
servidor estigui fent la compta enrera i, a més no te gaire sentit que el servidor la pugui parar, s´ha 
contemplat la possibilitat de eliminar la botonera. Per aixó hem de fer a la definició de la classe: 
 
public class SocketThrdServer extends JFrame 
//deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//implements ActionListener { 
//habilitar/deshabilitar = no/sí botons 
       {  
 

i al constructor: 
 
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//   panel2.add( boton7 ); 
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//   panel2.add( boton8 );   
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//   panel2.add( boton9 ); 
 
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//  boton7.addActionListener(this); 
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
//  boton8.addActionListener(this); 
//  deshabilitar/habilitar = no/sí botons 
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//  boton9.addActionListener(this); 
 
//  habilitar/deshabilitar = no/sí botons   
  this.ce.timer.start(); 
 

Nota: entregaré el codi sense botons, tal com està copiat adalt, si es volen habilitar 
s´han de seguir les instruccions 
 
 Un cop estem a “Partida”, els jugadors van rebent les boles i el servidor els hi va enviant, tal 
com es mostra a la figura: 
 

 
 
 

El procés de rebre els cartrons s´ha implementat fent que el servidor llenci desde el mètode 
inici a  SocketThrdServer. inici() tots els clients que estiguin esperant en el semàfor this.inici.P() 
de   clientWorker. run() : 

 
El mètode inici a  SocketThrdServer.java es cridat quan acaba la compta enrera a  

ComptaEnrere.java 
 

Un cop el llencem, cada  clientWorker associat a un Socket Client llença el seu propi 
Temporitzador fent la crida a  clientWorker.run() . Aquí es va cridant a un mètode bucle que no és 
en realitat un mètode que implementi un bucle, peró que sí que es cridat recurrentment cada x segons 
per la classe  Temporitzador.java 

 
 Cada TEMPS segons, el clientWorker s´encarregarà amb aquest mètode  
clientWorker.run()  de rebre els missatges provinents del SocketClient ,com ara la notificació de 
bingo correcte, i d´enviar-li d´altres ,com ara la bola extreta per jugada o la clau privada generada si 
així ho ha escollit el servidor. El mètode que rep els missatges pel jugador no ha estat implementat 
en la mateixa classe SocketClient.java per una raó: el refresc de pantalla. Si s´hagués deixat el 
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mètode ThreadPartida. iniciPartida() a SocketClient.java, perdriem el refresc de pantalla i no 
podriem veure els displays. És per aquesta única raó que s´ha delegat la funcionalitat de la partida en 
un mètode implementat en un fil que penja de cada SocketClient.java –és a dir, de cada jugador-. 
Aixó ens permet tenir dos fils en execució, un per la pantalla, SocketClient.java i un altre per la 
partida ThreadPartida.java. Tot aixó es pot veure a la figura \\diagrames\ dinàmic.pdf  
 

Continuem amb la partida. Per canviar d´estat pròpiament dit haurem de cantar un “bingo 
correcte” . En els diagrames s´ha considerat “Sanciona Cartró” quan el bingo cantat és incorrecte. 
Més que un estat del servidor o del jugador és un estat del cartró que afecta al seu fil d´execució o 
ThreadCartró. Bé, al diagrama l´he considerat com un estat transitori del qual es retorna 
incondicionalment sempre a “Partida”. 

 
Si algú canta un bingo incorrecte podrem observar per pantalla: 
 

 
 
ens apareix el display “El BINGO és incorrecte” en el feedback del jugador i si tornem a 

probar sort quan encara no tenim Bingo ja no passarem per l´estat “ComprovaBingo”, sinó que ens 
trobarem recurrentment cada cop que ho intentem amb el display “Cartró sancionat de id” + la id del 
cartró 
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Així, veiem que per aquí no podem sortir de l´estat “Partida” . Les úniques sortides són  
,que es compleixi la condició de que el bingo sigui correcte 
,que clickem en el botó de tancar finestra del server, dels clients, o dels cartrons –

perquè la jeràrquia de fils els relaciona i si mor el fill matem el pare i viceversa- 
,que el nombre de jugada sigui major que 90, ja que la partida s´haurà acabat sense 

que ningú canti bingo 
 
 Veiem les captures de pantalla corresponents a aquestes últimes situacions: 
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Captura: Bingo correcte 
 

S´informa al jugador que ha cantat bingo de que el resultat de la comprovació és correcte 
 

 
 
 
  i després  enviem el nom del guanyador i la seva id -ja que el nom no és un identificador 
únic. És també per aixó que, en absència d´altre display diferent, en cada iteració es refresca per 
cada jugador el display “Sóc el jugador de id  “ + id del jugador - a la resta  de jugadors i al server tal 
com veiem a la captura: 
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Captura:Informem del guanyador a la resta 
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si s´han acabat les boles obtenim els displays: 
 

 
 
 

i després de passem al estat “Espera 3 segons” desde on incondicionalment passem a 
“Finalize”. La inclussió d´aquest estat intermig és única i exclusivament per tal de que tant els 
jugadors com els server puguin visualitzar els displays abans de que els fils morin, ja que d´altre 
manera, el final era tan sobtat que no donava temps 
 
 

4. Aspectes concrets de la implementació 
 

4.1 Aplicació de les cadenes hash exteses a l´aplicació: Extracció de 
boles del bombo 

 
En l´aplicació desenvolupada les cadenes hash s´empren d´una manera similar a l´exposada 

en l´apartat 2.1.5 Aplicacions de l´ esquema proposat pel joc del blackjack. Concretament, es 
genera una cadena hash de la següent manera: 
 
T_0 = F(T_n) XOR V_n 
T_1 = F(T_(n-1)) XOR V_(n-1) 
... 
... 
T_(n−1) = F(T_1) XOR V_1 
T_n = F(V_1) 
 

on n és 90, ja que tenim 90 boles al bombo, encara que per qüestions d´implementació i de 
coherència en la parada de l´aplicació, la implementació real fa una cadena hash de 94 possicions. 
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En teoria, només s´haurien d´enviar n+1 cupons per a tenir n valors compromesos. En la 
implementació real s´envien (n+(iteracions per a una parada segura) + 1) cupons per a n + 
(iteracions per a una parada segura) valors compromesos on (iteracions per a una parada 
segura) és igual a 3. El fet de incloure aquests 3 valors de més ens garantitza una parada segura i, 
encara que s´enviin 3 T_i més dels necessaris no ens variarà el resultat, ja que no es fa cap operació 
amb aquests 3 cupons de més i, per tant, la seva existència queda fora de la vista ,tant del client com 
del servidor. 

 
Anem a veure una descripció detallada del procès que genera les boles. Per a aixó, primer 

haurem d´explicar un procés que generi nombres aleatoris dins d´una cota mínima i una màxima i un 
altre que faci alguna cosa per tal d´eliminar-ne les repeticions. Vegem-ho amb més detall  
 
 

4.1.1 Generació de nombres aleatoris 
 

En aquest protocol, tots els jugadors aporten un valor v_i, mitjançant un compromís de bit. 
Idealment,cada cop que el servidor treiés una bola del bombo, el que es faria seria la suma dels 
valors compromesos pels jugadors mòdul t - i, on t = 90 i la variable i va de 1 fins a 90 i 
s´incrementaria en una unitat en cada iteració del procès extractor de boles que s´ enviarien als 
jugadors d´acord amb la següent fòrmula: 
 

1

n

i

v j( )
i∑

=

⎡
⎢
⎢
⎣

⎤
⎥
⎥
⎦

mod t j−( )

 
 
 

que seria el terme general d´una succesió que aniria de j=0 a j=89. És a dir, que hauriem 
d´aplicar aquest terme general per a cada bola. En aquesta fórmula, la j representaria el nombre de 
jugada, la v_j seria cadascún dels valors compromesos per cada jugada, t seria 90 sempre, i i aniria 
incrementant-se en cada iteració  desde i=0 fins a i=n-1, on n seria el nombre de jugadors. En la 
implementació, es fa el mateix que hem descrit peró amb una petita modificació: fem que el que 
sumem és el crc32 de cada (v_j)_i   on j és la iteració i i és el jugador.  Així doncs, tenim que el 
funcionament del programa en la part en que es refereix a l´ús dels v_x compromesos és: 
 

bola j=0     bola j=1 
 

v0( )
0

v0( )
1

+ ..+ v0( )
n 2−( )

+ v0( )
n 1−( )

+
                         

v1( )
0

v1( )
1

+ ..+ v1( )
n 2−( )

+ v1( )
n 1−( )

+
 

 
i després fem mòdul 90 del resultat  i després fem mòdul 89 del resultat 
..... 
 
bola j=88 
 

v88( )
0

v88( )
1

+ ..+ v88( )
n 2−( )

+ v88( )
n 1−( )

+
 

i després fem mòdul 2 del resultat   
 
bola j=89  
     

                
v89( )

0
v89( )

1
+ ..+ v89( )

n 2−( )
+ v89( )

n 1−( )
+

             
 

 i després fem mòdul 1 del resultat 
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Nota: he preferit numerar els jugadors de 0 a n-1 , i no pas de 1 a 90, ja que així es 
correspón  de manera més exacta amb els ID dels jugadors que apareixen a la aplicació 
 

És obvi dir que el resultat d´aquestes 90 operacions no pot ser directament la bola extreta, ja 
que  les repeticions de boles serien possibles i ,més encara, serien més probables conforme avancés 
la partida. Anem a veure com resoldre aquest problema 
 
 

4.1.1.1 Vectors que controlen que no apareguin nombres repetits 
 

Amb 2 vectors es soluciona el problema de l´aparició de  nombres repetits. Expliquem 
cadascún d´aquests vectors: un vector que anomenarem vector0 –vector0 es correspon en la 
implementació a vectorResultatReassignació de la classe bingo.server.SocketThrdServer- i un 
altre que serà vector1   –vector1 es correspon en la implementació a vectorResultatFinal de la 
classe bingo.client.SocketClient- Nota: Aquesta descripció és la mínima perquè funcioni, 
encara que a la implementació s´ha deixat també a  la classe bingo.server. SocketThrdServer 
un vector1, ja que en versions anteriors del programa la comprovació del bingo es feia en la 
classe bingo.server.ClientWorker que és un fil que penja de bingo.server.SocketThrdServer, i 
no en  bingo.client.SocketClient ,com ara, que es més àgil.  Així, en realitat vector0 es 
correspon a vectorResultatReassignació de la classe bingo.server.SocketThrdServer i vector1 a  
vectorResultatFinal vectorResultatFinal a bingo.client.SocketClient i a 
bingo.client.SocketServer- 
 

vector0 serà un vector d´enters de 90 possicions inicialitzat de tal manera que a cada 
possició s´emmagatzemi com a valor la possició; vector1 serà un vector de booleans de 90 
possicions inicialitzat de tal manera que cada possició estigui inicialitzada a false: 

 
vector0      vector1 
vector0[0] = 0      vector1[0] = false 
vector0[1] = 1      vector1[1] = false 
vector0[2] = 2      vector1[2] = false 
vector0[3] = 3      vector1[3] = false 
...       ... 
vector0[88] = 88     vector1[88] = false   
vector0[89] = 89     vector1[89] = false 
 
 
 
 
 

4.1.1.1.1 Els dos vectors en acció 
 

De tot el procés explicat a 0.3.0 obtenim un nombre entre 0 i la quantitat de boles que encara 
queden per sortir. Amb aquest nombre k agafem el valor que tenim dins de  vector0[k], i llavors fem 
la operació que apareix al mètode void treuBoles(long resultat) de SocketThrdServer. Aquí la 
ilustraré amb un exemple. Imaginem que  k=3, llavors prenem vector0[3] = 3, i marquem la possició 
de vector1[3] i possem a vector0[3] = 89 i a vector[89] = 3 . Així obtenim: 
 
vector0       vector1 
vector0[0] = 0       vector1[0] = false 
vector0[1] = 1       vector1[1] = false 
vector0[2] = 2       vector1[2] = false 
vector0[3] = 89      vector1[3] = true 
...        ... 
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vector0[88] = 88      vector1[88] = false 
vector0[89] = 3      vector1[89] = false 
 
 

A la següent iteració k no podrà ser més gran de 88. Imaginem que tenim ara k=3. Llavors 
prenem vector0[3] = 89, i marquem la possició de vector1[89] i possem a vector0[3] = 88 i a 
vector0[88] = 89. Així obtenim: 

 
vector0       vector1 
vector0[0] = 0       vector1[0] = false 
vector0[1] = 1       vector1[1] = false 
vector0[2] = 2       vector1[2] = false 
vector0[3] = 88      vector1[3] = true 
...        ... 
vector0[88] = 89      vector1[88] = false 
vector0[89] = 3      vector1[89] = true 
 

És a dir,  obtenim a vector1 les possicions de les boles que han sortit, marcades a true. Mai 
es podràn repetir boles amb aquest sistema. A més -encara que no era necessari- s´ha anat guardant a 
la part dreta del vector0 les boles extretes – en l´exemple, i per ordre d´extracció de dreta a esquerra, 
el 3 i el 89- 
 

Així doncs i més formalment veiem en un taula de succesió una partida a on s´han suposat 
possibles valors de k: 
 
it k vector0 vector1 
0  0 1 2 3 4 … 85 86 87 88 89 F F F F F … F F F F F 
1 3 0 1 2 89 4 … 85 86 87 88 3 F F F T F … F F F F F 
2 3 0 1 2 88 4 … 85 86 87 89 3 F F F T F … F F F F T 
3 85 0 1 2 88 4 … 87 86 85 89 3 F F F T F  T F F F T 
4 87 0 1 2 88 4 … 87 86 85 89 3 F F F T F  T F T F T 
5 15 0 1 2 88 4 … 87 86 85 89 3 T F F T F  T F T F T 
6 3 0 1 2 85 4 … 87 86 85 89 3 T F F T F  T F T T T 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
89 1 78 5 45 13 23 … 87 86 85 89 3 T T T T T  T T T T T 

 
Veiem que ,si ningú no canta bingo, el vector1 acabarà amb tots les seves posicions 

marcades a true. Altrament, l´algoritme no hauria funcionat. El mètode que controla la sincronització 
d´aquests vectors és SocketThrdServer. treuBoles0(long resultat) on es poden veure les següents 
correlacions amb la exposició donada:  

 
vectorResultatReassignació és vector0  
vectorResultatFinal  és vector1 
k és k 
SIZE és 90 
resultat és la suma de la operació expresada en la fórmula per a una iteració 
i està inicialitzat a 0 
bolaExtreta és la bola extreta en una iteració 
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4.2 Confidencialitat de les dades en l´aplicació 
 

4.2.1 Generació de nombres aleatoris 
 

 
 En l´aplicació, ha estat precís generar nombres aleatoris per tal de: 
 

a) Generar cartrons per als jugadors 
b) extreure boles del bombo 

 
De fet, ambdos processos es podrien haver reduit a un de sol, ja que el procés que crea  els 

nombres que són vàlids per als cartrons pot ser, óbviament, vàlid per a extreure boles del bombo i 
viceversa. Evidentment, quan es diu el mateix procés s´ha d´entendre com un mateix tipus de procés, 
peró llençat tants cops com faci falta. Pensem una mica en abstracte en un procés qualssevol que ens 
garantitzi: 

 
1- la suficient aleatorietat en els nombres que ens genera entre 0 i una cota màxima m tal 

que 0 <= nombregenerat_i < m .-on i va desde 0 a m- 
 
2- la no repetició dels nombres generats. És a dir, que cap nombre_generat_i pugui ser 

igual a cap nombre_generat_(i-j)  –on j va desde 1 a i- o el que és el mateix, que no pugui ser igual 
a cap nombre generat amb anterioritat en aquella partida 

 
 Anomenem a aquest procés, procés generador de nombres aleatoris. Llavors hauriem 

d´executar aquest procés: 
 

·un cop per cada cartró que jugués per partida 
·un cop per cada partida en el procés extractor de boles 

 
ja que óbviament cada cartró ha de ser generat independentment dels altres cartrons i , per 

descomptat, independentment de la partida –sinó la propietat 2 ens impediria que cap cartró guanyés 
mai!!!- 

 
Peró el fet de que la generació de cartrons té unes regles  que s´han de seguir-la necessarietat 

de tenir 3 nombres per desena per columna, més la necessitat de tenir 4 caselles inhàbils per fila- 
m´ha fet separar aquests procesos en dos procesos generadors de nombres aleatoris diferenciats. 

 
Així doncs, el procés: 
 

a.generar cartrons per als jugadors, s´ha implementat llençant el mateix  procés generador 
de nombres aleatoris dos cops i en aquest ordre: 
 

· la regla0: 3 nombres per desena per columna 
· la regla1: 5 caselles inhàbils per fila 

 
    Aquest procés procés generador de nombres aleatoris no ha estat més que emprar un 
randomitzador –classe java.utils.Random.class- basat en el temps del clock del sistema operatiu tal 
com es veu al fragment de codi del constructor de signatura public Cartró(Jugador jugador,int 
IDCartró) de bingo.compartit.Cartró.java 
 

Tal com es pot llegir al comentari inclós al codi, el fet d´agafar el temps en mil·lisegons em 
generava els mateixos cartrons per a un jugador en la crida del for que es fa al mètode private 
Missatge generaCartrons(Missatge rh) throws Throwable de  bingo.servido.,ClientWorker.java 
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En la meva màquina, el fet de generar un nombre de 4 cartrons a partir del temps del sistema 

prés amb una precissió de mil·lisegons em generava el mateix cartró. Dit d´una altra manera, en la 
meva màquina, les 4 iteracions del for “cabien” -es feien- en el mateix mil·lisegón –no s´ha probat si 
amb més cartrons els resultats dels últims són diferents dels primers, peró presumiblemenst sí ho 
haurien de ser si el nombre de cartrons és suficientment elevat com perquè les crides del for no 
cabessin en un sol mil·lisegón - El resultat és inaceptable, ja que ningú paga 4 cops per 4 cartróns 
amb els mateixos nombres. Per aixó ha estat necessari afinar 1000 cops més i agafar el temps en 
nanosegons. Amb aquesta ressolució, cap crida del for cap en la unitat de temps. És a dir, cada crida 
del for es fa en un nanosegon diferent i, per tant, els cartrons generats per un jugador són també 
diferents. 
 

Així doncs, la regla0 es veu implementada en el constructor de signatura public 
Cartró(Random generator) de bingo.compartit.Cartró.java. En aquest mètode la última línea crida 
a generaEspaisSenseNombres(generator) de bingo.compartit.Cartró.java que no és més que la 
implementació de la regla1. Aquest últim mètode està implementat amb el mateix randomitzador, i 
per tant, amb el mateix procés generador de nombres aleatoris 
 

És obvi dir que, aquest procés generador de nombres aleatoris depén exclusivament del 
servidor, ja que els mètodes que el criden són de les classes que executa al servidor 
 
 D´altra banda, tenim: 
 

b.extreure boles del bombo, que s´ha implementat de la manera que s´explica a 4.1 
Aplicació de les cadenes hash exteses a l´aplicació: Extracció de boles del bombo. En 
aquesta apartat, s´explica com s´arriva a extreure per part del servidor una bola del bombo a 
partir d´uns compromisos T_i que cada client envia al server cada cop que s´ ha d´extreure una 
bola. També s´explica que cada T_i = F(T_(i+1)) XOR V_(n-i) on i va de 0 a n i no existeix 
V_0, i on T_n = F(V_n). Es continua describint com, per a les diferents opcions de seguretat de 
l´aplicació, v_i, és a dir, el valor compromés per un compromís, és diferent. Així, per a opcio0, 
v_i = V_i, i per a opció1, v_i és igual a V_i XOR redundància. Tot aixó està suficientment 
explicat en aquesta part de la memòria i no m´extendré més. Peró en aquesta part de la memoria 
no se´ns explica res sobre què es v_i. v_i és el valor compromés que ha d´ haver estat escollit 
aleatóriament pel client per tal de fer el xifratge amb cada un dels 90 grups de 20 bytes que es 
coresponen al resultat de F(T_i).Llavors v_i són 20 bytes per bola * 90 boles = 1800 bytes * 8 = 
14400 bits que ha d´escollir el jugador per una partida –per qüestions d´implementació en 
realitat són 20 * 94 = 1880 bytes * 8 = 15040 bits- Són molts bits perque cada jugador els hagi 
d´introduir un a un per cada partida. Aquí apareix en escena el generador multivelocitat 
pseudoaleatori de Massey-Rueppel. 
 

Tal com s´explica a 2.2.1.2.2 El generador pseudoaleatori de Massey Rueppel  i als seus 
subapartats, aquest generador ens permetrà  obtenir una quantitat variable de bits a partir de dos 
polinomis inicials  -un per cada Lfsr- inicialitzats amb el valor de 2 estats inicials  -un per cada 
Lfsr- i un factor velocitat que representarà el nombre de cops més que el Lfsr2 “girarà” respecte 
al Lfsr1 per cada iteració. Aixó ens donarà un nombre de bits a plaer controlats pel factor que 
surt de combinar la crida this.clau = mr.run(numBytesVernam*20) que es fa al constructor de 
signatura public CadenaHash(String polinomiConnexions1,String polinomiConnexions2,String 
state1,String state2,int velocitat) throws Throwable a CadenaHash.java i  de la línea  
for(i=0;i<numBytes*8-1;i++) del mètode de signatura public byte[] run(int numBytes) throws 
Throwable en MasseyRueppel.java que es correspon al càlcul teòric de bits que hem donat de 20 
bytes per bola * 90 boles = 1800 bytes * 8 = 14400 bits i al que en realitat s´ha implementat de 
20 * 94 = 1880 bytes * 8 = 15040 bits ja que private int numBytesVernam = 94 
 

És a dir, aquest segon procés generador de nombres aleatoris és força complex, ja que en 
realitat és tracta de dos procés generador de nombres aleatoris encadenats. M´explico, 
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 1- Un primer subprocés generador de nombres aleatoris explicat en aquest apartat que només 
depén de variables introduides pel jugador i amb el qual aconseguim una tira de 14400 bits teórics i 
de  15040 bits reals i amb el qual aconseguim v, el valor compromés pel jugador 
 
 2- Un segón subprocés generador de nombres aleatoris que partint de v genera una 
cadenaHash obtenint una tira de compromisos T_i a partir de cada v_i extret del producte del primer  
subprocés generador de nombres aleatoris i que els va enviant al servidor de un en un perquè faci les 
operacions i el joc de vectors explicats en l´apartat 4.1 Aplicació de les cadenes hash exteses a 
l´aplicació: Extracció de boles del bombo 

 
 

4.3 Autenticació de les dades en l´aplicació 
 

4.3.1 Introducció 
  
 En la opció de l´aplicació del Bingo segur s´empren els 3 conceptes abans exposats de 
criptografia de clau pública –sempre que  s´executi l´aplicació en la opció de seguretat del  diàleg 
modal corresponent al servidor”Opció Segura”, que es tradueix en el codi a la opció 1 de 
seguretat, que assignarà als clients la opció de seguretat 1, o bé en tots aquells jugadors que en 
“Opció Automàtica” del  diàleg modal corresponent al servidor, que es tradueix en el codi a la 
opció 2 de seguretat, se´ls hi hagi assignat  la opció de seguretat 1  -  signatura digital i 
redundància per tal de garantir la confidencialitat de les dades i de l´autenticitat del seu emisor. 
Veiem com s´integra tot aixó en l´aplicació. 
 
 

4.3.2 Autenticació i confidencialitat:Utilització del xifratge RSA en 
combinació amb la redundància 
 

4.3.2.1 Autenticació del servidor enfront del client 
 
 En l´aplicació emprem el algoritme SHA1withRSA que combina les funcionalitats de 
l´algoritme hash SHA-1 amb les del de criptografia de clau pública RSA i l´RSA sol en diferents 
moments. 
  

La majoria de les operacions que fa el server es troben a ClientWorker, per exemple, 
ClientWorker.encriptaSignaText(). En aquest mètode, en la línea this.subString = 
this.server.extreuText().getBytes(), el servidor extreu 20 bytes d´una cadena de text d´un document 
de text que nomes ell coneix  i en this.textEncriptat = this.u.encrypt(this.subString, this.pbkClient, 
xform) els encripta amb la clau pública del client. El mètode d´encriptació es pot veure a 
bingo.compartit.Utils.java bingo.compartit.Utils. encrypton . En aquest mètode s´ encripta amb 
“RSA” i després es signa amb la clau privada del servidor emprant SHA1withRSA : 

 
 Signature sig = Signature.getInstance("SHA1withRSA"); 
 sig.initSign(this.server.pvkServer); 
 sig.update(textEncriptat); 

this.signatura = sig.sign(); 
 
 i es posen les dades a un missatge que s´envia al SocketClient.java 

en el mètode run() de ClientWorker. Després , en recepció el SocketClient.java farà les 
comprovacions a  desenCriptaIComprovaSignatura(): 
 
  sig3 = Signature.getInstance("SHA1withRSA"); 
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  sig3.update(this.rh.T_i); 
  sig3.update(this.rh.T_i); 
  resultat = sig3.verify(this.rh.T_1); 
 

és a dir, comprova si la signatura és correcte.Deprés, si ho és, el desencripta cridant a 
this.subString = u.decrypt(this.rh.T_i, pvkClient, xform) . Aquest mètode es pot trobar a  
Utils.decrypt i, óbviament, fa servir “RSA” i retorna el resultat al mètode 
SocketClient.actionPerformed(), que actuarà en conseqüència. Concretament, si no es verifica la 
signatura, acabarà el procés i si sí es verifica crearà la cadena hash segura amb el substring resultant. 

 
Amb tot aquest procés hem aconseguit que el servidor s´autentifiqui enfront el client. Anem 

a veure com s´aconsegueix la situació inversa 
 
 
 
 
 

4.3.2.2 Autenticació del client enfront del servidor 
 

En l´aplicació,  l´autenticació del client enfront del servidor és implícita. Anem a explicar 
una mica què es vol dir amb aquest adjectiu. 

 
En l´apartat anterior hem comprobat que el servidor és ”autèntic”- que és aquell qui diu ser- 

enfront el client, d´una manera directa. És a dir, es fa una comprovació de la signatura sobre la 
cadena de bits resultant de “desencriptar“ amb la clau pública del servidor –o de verificar signatura 
si es vol- . Peró no es fa cap operació sobre la cadena de bytes resultant de desencriptar el resultat 
amb la clau privada del client. Ens hem limitat a guardar-la en un vector.  
 

Doncs bé, el que farà ara el client per la opcció 1 de seguretat del client serà crear una 
cadena hash segura amb els paràmetres que ha rebut del servidor, tal com hem dit abans a 
SocketClient.actionPerformed(). Si es mira el mètode constructor de  CadenaHashSegura.java,  
podem veure que el que s´anomena “substring” ,que es pasa a la crida a 
SocketClient.actionPerformed() a   CadenaHashSegura.java,  pasa a anomenar-se “redundància”. 
Amb aquesta redundància el que farem es cridar al mètode  fesCadenaHashSegura 

 
En aquest mètode xifrarem amb el mètode chiper de la classe Vernam –que óbviament fa 

un XOR, tal com hem explicat abans- els 20 bytes de redundància –el substring del que anem 
seguint la trajectòria- que seràn els mateixos en cada iteració, amb 20 bytes que separem del 
producte del xifratge de Vernam i que seràn diferents en cada iteració.Vegem-lo a  
CadenaHashSegura. FesCadenaHashSegur::  

 
   byte[] parc0 = redundància; 

  byte[] parc1 = separaDeLaXifra(j,this.clau); 
  byte[] parc3 = v.chiper(parc1,parc0); 
 
En el mateix mètode, també carreguem al missatge el CRC32 del resultat d´aquesta 

operació: 
 
  CRC32 crc32 = new CRC32(); 
  crc32.update(parc1); 
  rh.crc32 = crc32.getValue() 
 
i ,continuant al mateix mètode, possem el resultat de xifrar el resultat d´ aplicar una funció 

hash, guardat en la possició anterior del vector, i el resultat d´aquesta operació de fer un XOR entre 
20 bytes diferents de la xifra de Vernam i la redundància: 
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   byte[] parcial = this.fesHash(vectorResultatHash[i-1].T_i); 
   rh = new Missatge(v.chiper(parcial,parc3)); 
 

Amb tot aixó aconseguim un missatge que té els camps carregats amb els següents valors: 
 

 byte[] T_i = F(T_(i+1)) XOR V_(numBytesVernam-i); 
 byte[] T_1 = null; 
 int enter = null; 

boolean bingo = false; 
 String string =""; 
 BolaBingo bolaBingo = null; 

long crc32 = crc32(v_(numBytesVernam-i)); 
 

on V_(numBytesVernam-i) = v_(numBytesVernam-i) XOR redundància  per la opció1 
de seguretat 
 

per la opció 0 de seguretat, el server no haurà signat els bytes de redundància prèviament, 
ja que aquesta opció no té aquesta funcionalitat, tal es pot observar a la signatura del seu constructor  
CadenaHash(String polinomiConnexions1,String polinomiConnexions2,String state1,String 
state2,int velocitat) 

 
 Si observem el mètode  CadenaHash.fesCadenaHash veiem que estem possant al misatge 
el resultat de xifrar amb un XOR el resultat d´ aplicar una funció hash guardat en la possició anterior 
del vector i  20 bytes diferents per iteració de la xifra de Vernam: 
  

 byte[] parcial = this.fesHash(vectorResultatHash[i-1].T_i); 
  Missatge(v.chiper(parcial,separaDeLaXifra(j,this.clau)));  
 

 i  possem, al mètode  de ThreadPartida. iniciPartida() els 20 bytes corresponents a la 
iteració de la xifra de Vernam en el  camp crc32 de Missatge.Amb tot aixó aconseguim un missatge 
que té els camps carregats amb els següents valors: 
 
 byte[] T_i = F(T_(i+1)) XOR V_(numBytesVernam-i); 
 byte[] T_1 = null; 
 int enter = null; 
 boolean bingo = false; 
 String string =""; 
 BolaBingo bolaBingo = null; 

long crc32 = crc32(v_(numBytesVernam-i)); 
 

on V_(numBytesVernam-i) = v_(numBytesVernam-i) per la opció0 de seguretat 
 

 Tant per la opció0 com per a la opció1, aquest missatge s´envia al server, que farà les 
següents comprovacions que es troben als mètode comprovacio(), on comprovarem si: 
 

T_(i-1) = T_(i-1)XOR F(T_i)XOR F(T_i) 
 

o el que és el mateix, comprovarem si el T_i rebut correspón al T_(i-1) rebut en la iteració 
anterior.Per la seva banda, a  comprovacio2() testejarem si F(T_i) XOR V_i XOR F(T_i) = V_i.  
Així, amb les dues comprovacions ens assegurem que: 
 

1- comprovació:  els compromisos que rep el servidor per part del client són parts de la 
mateixa cadenaHash 

2- comprovació2: el compromís rebut està ben construit 

 31



 
Peró amb aixó, el client no queda autenticat enfront el servidor. On es produeix aquesta 

autenticació?  Doncs bé, la hem de buscar a la crida que es fa a ClientWorker.bucle  al mètode 
SocketThrdServer. comparacio() ,on veiem que es compara el crc32 corresponent a V_i amb el 
crc32 que s´ha enviat en el camp crc32 de missatge. Anem a veure amb precissió ,què es compara 
en cadascuna de les opcions. 
 

En el mètode ClientWorker.bucle hem arrivat a tenir en this.V_i el valor de v_i, tant en la 
opció1 com en la opció0, ja que hem fet la operació. Per la opció0: 
 

V_i = T_(i-1)XOR F(T_i), com que v_i és V_i llavors v_i = T_(i-1)XOR F(T_i) 
 

,i per la opció1: 
 

V_i = T_(i-1)XOR F(T_i), com que v_i és (V_i XOR redundància) llavors v_i = V_i 
XOR subString 
 

on subString és el subString que hem anat reseguint i amb el qual el client ha afegit la 
redundància. Aquest string l´hem generat  a bingo.servidor encriptaSignaText(), que crida a  
bingo.servidor extreuText() 
 

Si seguim aquesta cadena de crides, podem veure més clarament que en el mètode 
operacio1 estem comparant el crc32 que el client ha guardat en crear el missatge, amb el crc32 
del v_i, extret a partir del T_i del mateix missatge i el T_(i-1) del missatge anterior. Amb aixó, 
estem tornant a comprovar el mateix que comprovàvem a ClientWorker.comprovacio –és a dir, 
que T_(i-1) XOR F(T_i) = V_i, és a dir, que els valors compromesos formen part de la mateixa 
cadena hash- i que el valor emmagatzemat a crc32 del misstge correspón al valor de fer un crc32 
amb v_i. Què guanyem amb aixó? 
 

Amb la opció0, no guanyem gaire, ja que si algú interceptés 2  missatges consecutius, i-1 e i 
, podria provar de fer una cadena hash sobre els compromisos emprant “SHA” –que és un algoritme 
força conegut- sobre T_(i) i després fer un XOR –és a dir, un xifratge/dexifratge de Vernam- entre 
F(T_i) XOR F(T_(i-1).Després faria un crc32 sobre el resultat i identificaria els camps del 
missatge. És a dir, esbrinaria en el missatge que: 

 
v_i = V_i = F(T_i) XOR F(T_(i-1)) 
crc32 = crc32(v_i) 

 
Per arribar a aixó, hauria de saber: 

 
1) que s´empra una funció hash en el xifratge 
2) que l´algoritme d´aquesta funció hash és “SHA” 
3) que s´empra un xifratge de Vernam entre el valor compromés del  missatge i-1 i el de F(T_i) 

per aconseguir V_i = v_i 
4) que el camp “crc32” correspón al crc32 del resultat del punt anterior 

 
Semblen massa suposicions, peró potser s´hauria de canviar el nom del camp crc32, per tal 

de no donar tantes pistes. De totes formes, la possibilitat d´ identificar els camps del missatge 
existeix i ,per tant, també existeix la possibilitat d´arribar a v_i, que és el que no volem, Llavors, 
aquesta tercera persona podria falsejar missatges que el servidor donés per bons seguint la mateixa 
tècnica de construcció del missatge que ha esbrinat. És per aixó que s´ha implementat la opció1 de 
seguretat. En aquesta opció tenim que: 
  

v_i = V_i XOR redundància   on V_i = F(T_i) XOR F(T_(i-1)) 
crc32 = crc32(v_i) 
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Perque alguna tercera persona que interceptés dos missatges consecutius, arrivés al valor v_i 

hauria de saber: 
 

1) que s´empra una funció hash en el xifratge 
2) que l´algoritme d´aquesta funció hash és “SHA” 
3) que s´empra un xifratge de Vernam entre els valor compromés del  missatge i-1 i el de 

F(T_i) per aconseguir V_i 
4) que v_i = V_i XOR redundància 
5) que el camp “crcr32” correspón al resultat del punt anterior 

 
suposant que aquesta tercera persona fos tan eixerida com per arrivar al punt 4, no podria 

mai poder saber el valor de v_i, ja que en el punt 4 necesita conèixer el valor de redundància, que 
és el valor que el server ha enviat al client prèviament en un missatge signat per ell amb la seva clau 
privada i xifrat amb la clau pública del client. Per tant, només el client indicat –ja que redundància 
es diferent per a cada client- haurà dexifrat el valor correctament i l´haurà emprat per a xifrar V_i. 
Així doncs, el clientWorker associat a aquest client ,que guarda aquest valor redundància, només ha 
de comprovar que el crc32 de v_i enviat al missatge, amb la redundància afegida, correspón 
amb el crc32 del v_i extret després de fer: 

 
v_i = V_i XOR redundància on V_i = F(T_i) XOR F(T_(i-1)) 

 
Així, el client s´autentica enfront el servidor d´aquessta manera implícita, ja que cap tercera 

persona podria haber arribat al punt 5 , més que la persona a la que anava destinat el missatge enviat 
pel server perque en aquest missatge s´han seguit escrupulosament les pautes de la criptografia 
asimètrica, que ens garantitzen la confidencialitat absoluta 

 
 
 
 
4.4 Opcions de seguretat 
 
 En l´aplicació s´ha implementat la possibilitat d´escollir entre 3 opcions de seguretat que 

explicaré: 
 
1- Opció Automàtica 
2- Opció Segura 
3- Opció No Segura 

 
De fet aquestes opcions s´associen en el codi del procés servidor a 3 nombres enters seguint la 

seguent relació: 
 
0- Opció Automàtica 
1- Opció Segura 
2- Opció No Segura 

 
En el procés client ,de fet, només trobem 2 opcions de seguretat, la Segura i la No Segura, 

que corresponen als diferents graus d´autenticació del client enfront del servidor que s´han explicat 
en l´apartat 4.3.2.2 Autenticació del client enfront del servidor. La opció de seguretat Automàtica 
el que fa es assignar a cada client una opció de seguretat d´entre les altres dues en funció de si tenen 
o no clau pública en el magatzem del servidor,  tal com es pot observar al fragment de codi de 
ClientWorker.run 

 
  if(this.server.opció==2){ 
   this.opció=1; 
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//  carreguem la clau de l´arxiu de nom: this.nom + "_pbk" +".bin" 
   try { 
    this.pbkClient = 
this.u.GenerateAndStoreKeyEncryptionKey(this.nom + "_pbk" +".bin"); 
   }  
   catch (Exception e2) { 
    this.opció=0; 
//    e2.printStackTrace(); 

   } 
 

 
Així doncs, en la opció automàtica trobem que poden conviure en la mateixa partida clients 

jugant amb diferents opcions de seguretat. Més concretament, la opció de seguretat automàtica 
supera un problema que es pot trobar en la opció de seguretat segura. El problema en qüestió és que 
si algún dels jugadors no té clau pública en el store de claus del servidor, la partida s´aborta per a 
TOTS els jugadors. Farem un esbós de les condicions d´inici en cadascuna de les tres opcions: 

 
1- Opció Automàtica, la partida comença incondicionalment. Aixó sí, els jugadors que tenen 

una clau pública al store del servidor de mateix nom que el nom que han introduit per jugar 
ho faràn en la opció de seguretat Segura i els que no en tenen, en la opció de seguretat No 
Segura 

2- Opció Segura, la partida començarà si i només si TOTS els jugadors tenen una clau pública 
al store del servidor de mateix nom que el nom que han introduit per jugar  

3- Opció No Segura, la partida comença incondicionalment. No importa si el els jugadors 
tenen o no una clau pública al store del servidor de mateix nom que el nom que han introduit 
per jugar 

 
Per que aquestes opcions cobrin sentit s´ha introduit un Generador de Claus que permet 
generar claus en el decurs de la partida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5 Generador de Claus 

 
Si les condicions perque una partida comenci –és a dir, si el nombre de jugadors que s´han 

donat d´alta en el temps de compte enrera del servidor és igual o major que el nombre mínim de 
jugadors precís per començar una partida i les condicions que ens marca les opcions de seguretat 
explicades a 4.4 Opcions de seguretat s´han acomplert- es llençarà el procés de partida –les boles 
s´extrauràn del bombo i s´aniràn enviant als jugadors- i es llençarà una FinestraClaus tal com es pot 
observar a SocketThrdServer.inici: 

 
FinestraClaus fc = new FinestraClaus(this.nombreJugadors,this); 

 
I obtindrem la següent pantalla: 
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 en la que observem també que se´ns informa a la finestra d´events del servidor d´aquest 

esdeveniment. En aquesta checkbox podrem marcar el(s) jugador(s) pels quals volem generar un 
parell de claus o bé pels quals volem eliminar-ne la clau pública emmagatzemada a l´store del 
servidor.  

 
Si clickem al botó “Crea” generarem un Generador de Claus en cada clientworker, tal com 

s´observa a SocketThrdServer.generaClausJugadors  
 

 /**Mètode que crida al mètode GeneraClaus dels jugadors 
  * emmagatzemmats al vector clients2, que són els que  
  * estàn marcats a la checkbox 
 */ 
  
 public void generaClausJugadors() { 
  System.out.println("Estic a generaClausJugadors  " ); 
  this.clients.posiciona(); 
  ClientWorker w =this.consultaClientWorker(); 
//  System.out.println("La ID és " + w.IDJugador); 
//  System.out.println("El resultat és " + this.clients2[w.IDJugador] ); 
  if(this.clients2[w.IDJugador]){ 
//   this.generaClaus(w.nom); 
   w.generaClaus(w.nom); 
   this.textArea.append("[SocketThrdServer:]" + "Genero parell de claus pel 
jugador de ID " + w.IDJugador + " i de nom " +  w.nom + "\n");   
   } 
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  while(!this.clients.fin()){ 
   this.clients.avanza(); 
   w =this.consultaClientWorker(); 
//   System.out.println("La ID és " + w.IDJugador); 
//   System.out.println("El resultat és " + clients2[w.IDJugador] ); 
   if(clients2[w.IDJugador]){ 
//    this.generaClaus(w.nom); 
    w.generaClaus(w.nom); 
    this.textArea.append("[SocketThrdServer:]" + "Genero parell de 
claus pel jugador de ID " + w.IDJugador + " i de nom " +  w.nom + "\n");   
    } 
  } 

 } 
 

i a cada ClientWorker.generaClaus: 
 

/**Mètode que cridat pelsocketThrdServer genera un parell de claus asimètriques 
 * pels jugadors que el servidor hagi decidit que les mereixen  
 */ 
  
 public void generaClaus(String nomClaus) {   
  this.gen = new GeneradorClaus(nomClaus); 
  gen.generateKeys("RSA", 1024); 
  System.out.println("Genero clau per  " + nomClaus); 

  } 
 
 
tot aixó ho podem observar a la següent captura de pantalla en la que també se´ns informa en el 

visor d´esdeveniments del server: 
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Ara bé, què es fa amb aquestes claus? Observem el codi. Tenim que el fil del servidor associat a 
cada client- és a dir, cada ClientWorker -genera aquest generador de claus i genera les claus. Si 
observem el mètode  GeneradorClaus.generateKeys observem que: 

 
   // Escribim la clau pública 

   writeKey(this.publicKeyBytes,this.nomClaus,"pbk"); 
 
el servidor guarda en el seu directori arrel la clau pública del client en el format: 
 
nomIntroduitPelClient_pbk.bin 
 
qué passa amb la clau privada? Òbviament, la clau privada ha de ser privada i sembla absurd que 

en guardi una còpia al seu directori arrel. Així doncs el que farà es enviarse-la a final de partida a 
cada client  mitjançant el clientWorker  associat a cada client en el mètode clientWorker.bucle 

 
  if(this.gen!=null){ 
   this.rh.T_1 = this.gen.privateKeyBytes; 
   this.rh.clau = true; 

   }  
 
i la clau es rebra a cada ThreadPartida.run 
 
  this.client.escriuClaus(); 
 
i en cada SocketClient.escriuClaus 
 

 public void escriuClaus() { 
 GeneradorClaus gen = new GeneradorClaus(this.nom); 
 System.out.println("SocketClient: Estic a escriu claus claus i el valor d´string és " + 
this.rh.string + " i el de la comparació és " + this.rh.string.compareTo("clau")); 
// if(this.rh.T_1!=null){ 
 if(this.rh.T_1!=null && this.rh.clau){ 
  this.textArea.append("[SocketClient " + this.IDJugador +  "]:"+ "Escric claus pel 
jugador de id "  + this.rh.enter +  "\n"); 
  this.u.escriuDisplay1(this.mida0,this.area0,"Feedback:","escric claus pel jugador de 
id "  + this.rh.enter,null); 
  gen.writeKey(this.rh.T_1,this.nom,"pvk"); 
 } 

} 
 
escriurem la clau enviada com a clau privada en l´store del client. 
 
A més, el generador de claus incorpora la possibilitat d´eliminar-ne la clau pública d´un client 

emmagatzemada a l´store del servidor. Per aixó només hem de marcar al checkbox el(s) jugador(s) 
dels qual(s) volem eliminar-ne la/les clau(s) i pitjar sobre “Elimina” tal com veiem a la captura 
següent: 
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llavors cridarem a SocketThrdServer.destrueixClausJugadors que cridarà al mètode 

ClientWorker.destrueixClaus  
 

/**Mètode que cridat pel socketThrdServer esborra la clau pública 
 * del jugador que el servidor hagi decidit que no vol tenir 
 * @param nomClaus 
 */ 
 
public void destrueixClaus(String nomClaus) { 
// System.out.println("Elimino clau per  " + nomClaus); 
 File arxiu = new File(nomClaus + "_" + "pbk" + ".bin"); 
 arxiu.delete(); 
 if(this.gen!=null){ 
  this.gen.privateKeyBytes = null; 
  } 

} 
 
que eliminarà l´arxiu de la clau pública i ens deixarà la clau privada a null. Aixó farà que no 

s´escrigui res a SocketClient.escriuClaus tal com hem vist a les condicions d´escriptura de 
clientWorker.bucle i SocketClient.escriuClaus marcades en vermell 
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5. Manual d´instal·lació 
 

Bé, s´ha de dir que he tingut alguns problemes causats per una llibreria per tal d´executar el 
programa serverMain.java desde consola. En concret, el mètode de la llibreria TADs adjuntada de 
nom uoc.ei.tads.arboles.arbolBinRecoInordenEnc no el troba desde consola, quan desde el IDE 
Eclipse, amb el que s´ha treballat, si es fa, al projecte de treball creat, Properties\JavaBulidPath i 
se li indica el directori de la llibreria sí que la troba  

 

 
 

a la següent captura viem que ja tenim la ruta, que ha de ser segons la jerarquia de directoris 
que s´entreguen \\llibreries\TADs . 
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A més veiem que també hem creat rutes per les altres llibreries 
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 Óbviament, abans haurem hagut de crear un nou projecte i haver importat totes les classes 
sota el paquet que ve per defecte tal com veiem a les captures: 
 

Botó dret sobre el projecte creat en blanc i “Import”: 
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File System: 
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 Seleccionem el directori de les classes, que a l´arxiu entregat és \\bin , les marquem totes i 
clickem “Finish” 
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 Després hem de llençar 1 procés servidor de la següent manera: 
 
 Li passem com a argument la ruta a un arxiu qualsevol de text plà. En la carpeta \\arxiu de 
text plà\ he posat un de mostra 
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 Escollim ServerMain com a classe on és el main que ens crida al constructor de 
SocketThrdServer: 
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Després, creem 4 projectes més clients -,com a mínim- de la mateixa manera peró els hi 
assignem el seu main corresponent de la següent manera: Nota: Es podria fer la simulació amb un  
mateix projecte ,peró el fet de crear-ne un per a cada procés facilita la visualització i 
comprobació de que els arxius de les claus públiques i privades es generen al server i als 
clients, respectivament  
 

 
 
 És important remarcar pel correcte funcionament de l´aplicació en la opció de seguretat 1, 
que s´han de tenir les claus- incloses al directori \claus- a la carpeta del projecte creat, ja que és allà 
on van a cercar-se. Els arxius “Alice.pvk.bin” i “Alice.pbk.bin” corresponen a les claus del servidor, 
que es criden explícitament amb aquest nom al codi, de servidor i client, respectivament. Les claus 
del client són cridades  al mètode actionPerformed de SocketClient.java: 
 

this.pvkClient = this.u.loadKeyEncryptionKey(this.nom + "_pvk" +".bin"); 
 

 i al mètode run de ClientWorker.java: 
 

this.pbkClient = this.u.GenerateAndStoreKeyEncryptionKey(this.nom + "_pbk" +".bin"); 
 
 el que vol dir que la clau del client no es fixa com la del server i es cercarà doncs, una clau 
amb aquest format. És a dir, que si es creen claus per a un client amb el keygen, openGL o d´altres 
eines similars s´haurà de respectar el format que es pot veure a les càrregues de les claus. El 
generador de claus inclós a l´aplicació genera un  parell de claus –pública al server i privada al 
client, per cada client -amb aquest format. Per tal de provar l´aplicació en el mode 1 s´inclou a   
\claus, el parell de claus “Bob_pvk.bin” i “Bob_pbk.bin”. Si no es pot provar el mode1 després de 
haver generat les claus prèviament amb una altra partida en mode No Segur  o Automàtic, 
óbviament emprant els mateixos noms. Per tant, si es vol probar l ´aplicació en el mode1, sense 
haver generat altres claus, tots els jugadors s´hauràn de dir “Bob” o “Alice” ja que ´altre manera no 
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ens trobaria les claus - i les claus hauràn de ser a la carpeta del projecte creat- Aixó no provoca cap 
conflicte d´ identitat referencial, ja que l´identificador únic del jugador és un nombre que el servidor 
li assigna en el moment de la creació. Si es vol probar amb altres noms s´han de generar les claus 
amb el generador inclóa a l´aplicació, o bé amb altre generador extern i copiar-les a la carpeta on és 
el projecte per tal de que el servidor pugui accedir a la clau pública del client, i el client a la seva 
clau privada 
 

6. Descripció del joc de proves 
 

6.1 Partida proves 
 

El fet de que el procés de generació de nombres aleatoris que ens genera una bola extreta 
per cada iteració marcada pel comptador del Temporitzador.java depengui de les dades introduides 
pels jugadors en diferents camps fan que,  

 
si el nombre de jugadors és el mateix per partida 
si els paràmetres introduits per cadascún d´ells són exactamentels mateixos, -excepte el nom 

i el nombre de cartrons, que és irrellevant en el  procés de generació de nombres aleatoris-  
 
llavors la partida serà sempre exactament la mateixa. Aquest fet ha estat aprofitat per tal 

de poder provar una partida simulada amb els mateixos valors. S´han creat 4 jugadors que , per tal de 
no carregar-los un a un en cada simulació,han estat introduits al codi amb crides que estàn 
deshabilitdes peró que es poden provar llegint les instruccions que es troben al codi mateix. Per 
exemple, si deshabilitem al final del constructor del SocketClient.java: 

 
// habilitar per fer proves  
// this.llegeixJug(); 

 
cridem al mètode llegeixJug(), que ens demana un enter per consola. Podem introduir: 

“0”,“1”, “2”, “3”, amb repeticions ,si es vol, per tal de cridar a 
 

//  ATENCIÓ INICI LÍNEES QUE TENEN RELACIÓ AMB EL JOC DE PROVES
   
//  habilitar per joc de proves   
//  if(jug == 0)this.josep(); 
//  habilitar per joc de proves  
//  if(jug == 1)this.joan(); 
//  habilitar per joc de proves  
//  if(jug == 2)this.pere(); 
//  habilitar per joc de proves  
//  if(jug == 3)this.maria();  
//  deshabilitar per joc de proves    
  this.velocitat = Integer.parseInt(velocitat); 
//  deshabilitar per joc de proves 
  this.nombreCartrons = Integer.parseInt(nombreCartrons); 
//  ATENCIÓ FINAL LÍNEES QUE TENEN RELACIÓ AMB EL JOC DE PROVES
  

en el mètode actionPerformed(ActionEvent event) del SocketClient.java on.óbviament, 
també s´han d´habilitar les línees indicades. Observem, també que haurem d´inhabilitar dues línees 

 
Amb aixó aconseguim tenir 4 tipus de jugadors diferents ,segons passem per consola 0 ó 1 ó 

2 ó 3 -observi´s que com el nom no és l´identificador únic, sinó que l´identificador és un enter que 
s´assigna a cada procés que reclama servei en el port 4444, podem passar nombres repetits, ja que 
aixó implicarà jugadors amb el mateix nom, nombre de cartrons i dades, peró amb identificadors 
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diferents. Aquesta situació no és la dessitjada, ja que llavors les potencials claus generades es 
sobreescriurien, i només guardariem la de l´últim jugador que s´hagués generat- El que aconseguim, 
que és el més important, és el fet de que repetim la mateixa partida si introduim per exemple 
“0”,“1”,”2” ,“3” pels 4 clients: 

 

 
 
que si les posem totes en una taula són: 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
+0 41 3 76 5 37 65 87 6 35 81 
+10 36 86 59 77 42 62 67 0 61 74 
+20 88 14 20 46 19 75 32 64 22 78 
+30 89 17 29 30 33 24 47 45 63 83 
+40 72 52 58 54 44 12 28 82 71 9 
+50 27 26 51 43 18 56 23 55 13 84 
+60 2 38 15 63 79 73 53 11 31 10 
+70 48 70 69 8 7 34 50 1 49 68 
+80 57 39 60 16 40 25 21 80 4 85 

 
a on el nombre de jugada de cada valor de  la bola extreta surt de sumar el tag de cada 

columna pel de la fila corresponent  
 
Amb aquesta prova podem testejar si l´aplicació funciona bé a nivell de comunicacions –la 

comunicació client servidor és efectiva-, les proves de seguretat –correlació entre compromisos 
respecte a una cadena hash, signatures, etc.-  e inclús a nivell de mecànica del joc : si cliquem Bingo 
en qualssevol cartró en qualssevol jugada entre la 1 i la 15 el Bingo ha de ser fals i si clickem en 
qualsevol cartró en la jugada 90 ha de ser correcte. 
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6.2 Cartró proves 
 
 Peró volem més precissió. És per aixó que també he fet trampa amb els cartrons. Així, el 

mètode de proves cartronsProva() del SocketClient.java també es pot cridar habilitant la crida que 
es fa, també desde el mètode actionPerformed(ActionEvent event) del SocketClient.java: 

 
//   ATENCIÓ INICI LÍNEES QUE TENEN RELACIÓ AMB EL JOC DE PROVES  
//   linea deshabilitada: només per proves 
//   this.cartronsProva();  
//   ATENCIÓ final LÍNEES QUE TENEN RELACIÓ AMB EL JOC DE PROVES 

 
Amb aquest mètode aconseguim que els cartrons generats pel servidor siguin trepitjats per 

un cartró, el mateix, que nossaltres hem fet a gust. 
 
És a dir, amb aquest cartró podem esbrinar a quin nombre de jugada comencem a tenir bingo 

correcte partint de la nostra partida de proves ja que, si la partida és la mateixa i tots els cartrons 
també, tots els jugadors començaràn a tenir bingo en el mateix nombre de jugada en cada execució 
de la partida. Anem a veure tot aixó: 

 
El cartró de proves serà: 

 
9 X 27 X 40 X 63 X 83 
X 13 29 31 X X 60 79 X 
1 X X  X 47 51 X 71 80 
 

Vegem una captura: 
 

 
 

6.4 Relació entre Partida proves i Cartró proves 
 

La relació entre els nombres dels cartró proves i de la jugada on apareixen és: 
 

Jugada Bola 
33 29 
37 47 
40 83 
49 71 
50 9 
51 27 
53 51 
59 13 
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64 63 
65 79 
69 31 
78 1 
83 60 
85 40 
88 80 

 
 

És a dir, a la jugada 88 tenim bingo sempre que executem aquesta partida de proves  amb 
aquest cartró. 

 
 El codi que ens comprova el Bingo es troba a SocketClient.comprovaBINGO(). En aquest 

mètode busquem que hi hagi alguna possició del vector1 –el vectorResultatFinal en el codi- 
indexada per algún nombre del cartró que ha cantat bingo que estigui a false per retornar false. En 
cas contrari, és a dir, si cap nombre del cartró té associat un valor false en el vector1 llavors el retorn 
és true i el bingo és acceptat com a correcte Nota: observi´s que s´ha emprat una estructura de 
recorregut –un for- en comptes d´una de cerca –un while- quan en realitat s´està fent una 
cerca. Peró el fet de tenir els retorns dintre del for ens el fan totalment equivalent a un while 
 

Anem a veure si l´aplicació canta bingo en aquesta jugada i si no ho fa abans: 
 

Figura:No canta bingo abans de la jugada 88 
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Figura: Sí que ho canta en la 88 o després: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Amb aquestes dos petites argúcies, la de la partida simulada i la del cartró de prova, podem 
comprovar-ho tot.  

 
 
 
 
 
 
 
Anem ara a fer diferents captures de diferents situacions de la partida simulada o la partida 

real amb o sense cartró de prova i en la opció0 o la opció1 de seguretat pel client: 
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Figura:Sense cartró de prova peró amb partida simulada en opció 0 
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Figura:Sense cartró de prova sense partida simulada en opció 1. Mostra guanyador 
 
 

 
 
 
 Tal com s´ha comentat abans, per tal de provar que el generador de claus funciona el que 
s´ha fet és executar cada procés en un projecte diferent, per tal de poder comprovar que es creen els 
arxius –sempre i quan s´habilitin totes les checkbox i es pitji “Crea” i no es pitji “Elimina” amb cap 
checkbox habilitada – d´una manera més clara. Així, a cada arrel de cada projecte trobariem: 
 
servidor : nomClient0_pbk.bin, nomClient1_pbk.bin, …., nomClientn-1_pbk.bin, 
nomClientn_pbk.bin 
client 0: nomClient0_pvk.bin 
client 1: nomClient1_pvk.bin 
... 
client n-1: nomClientn-1_pvk.bin 
client n: nomClientn_pvk.bin 
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6.4 Generació de claus 
 
 Per tal de probar si la generació de claus és correcte, podem probar amb una partida amb 2 
jugadors on cadascún dels jugadors sigui una còpia exacta del projecte servidor peró constituint un 
projecte diferent. Així doncs en l´exemple:  
 
INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA, INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4, 
INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_5  
 

són còpies exactes. Llençarem INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA com a servidor, és a 
dir, cridant al Main del ServerMain i les altres 2 com a clients, és a dir, cridant al Main del 
ClientMain. Més concretament, INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4 serà el client0 de nom 
“gabrielet” i INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_5 serà el client1 de nom “Raimundo”  

 
 
 Anem a emprar per fer la prova la opció Automàtica sempre, ja que tal com s´ha explicat 
abans, en aquesta opció la partida comença INCONDICIONALMENT, peró cada client juga amb la 
opció de seguretat (Segura ,o bé, No Segura) en funció de si té o no clau pública a l´store del 
servidor.  
 

La condició inicial per fer la prova –condició mínima per qualsevol partida que impliqui que 
com a mínim un jugador jugui en mode segur- és que el servidor ha de tenir en l´arrel la seva clau 
privada (Alice_pvk.bin) i cadascún dels clients la clau pública del servidor en la seva arrel 
(Alice_pbk.bin).  
 

Un servidor ofereix un servei i per tant la seva clau pública ha de ser accesible per a tothom. 
Un client no necessàriament. És per aquesta raó que m´ha semblat adient generar claus –jugar amb 
les claus- pels client peró no pas pel servidor.  

 
Si llencem la partida amb aquesta condició mínima, tots dos clients jugaràn en mode No 

Segur. Si generem una clau pel client0, de nom “gabrielet”, obtindrem una clau 
“gabrielet_pbk.bin” en l´arrel de INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA. Si no clickem “Elimina 
”amb la pestanya client0 marcada de la checkbox durant el decurs de la partida, tant si es canta 
bingo com si no es generarà l´arxiu “gabrielet_pvk.bin” en l´arrel de 
INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4 al final de partida 

 
Si tornem a llençar una partida en mode Automàtic, ara “gabrielet” jugarà en mode 

“Segur” i “Raimundo” ho farà en mode “No Segur”. Si el que fem ara es clickar “Crea” amb la 
pestanya client0 marcada, crearem un nou arxiu “gabrielet_pbk.bin” que es sobreescriurà a 
l´anterior inmediatament en INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA. Si no clickem res, a final de 
partida es crearà l´arxiu “gabrielet_pvk.bin” en l´arrel de 
INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4 al final de partida, que sobreescriurà l´arxiu anterior. Si, 
per exemple, clickem “Elimina” amb les dues pestanyes –client0 i client1- marcades, llavors 
eliminarem l´arxiu “gabrielet_pbk.bin” en INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA inmediatament. 
Com que l´arxiu “Raimundo_pbk.bin” no existeix, no passarà res. Si no clickem res, a final de 
partida no es crearà l´arxiu “gabrielet_pvk.bin” en l´arrel de 
INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4 al final de partida ja que hem passat un null al camp on 
va la clau privada . Així doncs no es sobreescriurà l´arxiu anterior  “gabrielet_pvk.bin” en l´arrel 
de INICI_DEF_SRV_CL_0_BONISIMA_4. El fet que aquesta clau privada emmagatzemada a 
l´store del client que ja no té la seva parella pública emmgatazemada a l´store del servidor no 
s´elimnini no comporta cap problema, ja que en la següent partida, “gabrielet” no podrà jugar en 
mode Segur i si el servidor torna a generar la clau per a ell i no la elimina en el decurs de la partida, 
sí que es sobreescriurà al final amb la clau privada associada a la pública en aquesta nova generació 
de claus. Si el servidor no genera la nova clau, el fet que aquesta clau privada quedi allà no impedeix 
que el clien t en qüestió continui jugant en mode No Segur.  
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Nota: Per tal d´evitar que es sobrescriguin claus s´ha posat com a recomanació a les 
instruccions dels jugadors que aquests introdueixin com a nom una seqüència de caràcters 
única, tal com es pot observar a SocketClient.instruccions 

 
   this.textArea.append("[Recomanació]:" + "Per raons de seguretat procura  
que el teu nom sigui únic" + "\n"); 

   this.textArea.append("[Recomanació]:" + "Per exemple pots 
adjuntar el teu DNI o pasaport: \"gabi43532913\"" + "\n"); 

 
 
 

7.Comentaris i conclusions 
 
 Com ja s´ha comentat a la introducció, l´aplicació “Bingo Segur” ha estat una 
implementació pel cas del joc del bingo, del recurs de les cadenes hash esteses amb compromís de 
bit ,que ens garanteix confidencialitat e autenticació de les dades -tal com s´ha explicat extensament 
a la memòria-  
 
 Aquest recurs ha estat implementat en altres jocs d´atzar com el backgammon o les 7 i mitja 
encara que existeixen diferències. En els jocs de cartes en els que només és important el valor 
numèric de la carta i no el seu “pal” -com aquests- hi ha repeticions de nombres – en concret , cada 
nombre pot aparèixer 4 cops- En el bingo, óbviament no pot aparèixer cap nombre repetit.  
 
 El mecanisme que ens genera nombres aleatoris mitjançant les cadenes hash esteses amb 
compromís de bit ,per sí sol no ens asegura la no repetició de nombres.Ha estat, doncs, necessària la 
inclusió d´un altre mecanisme que ens garantís la no repetició dels nombres resultants del procés. 
Óbviament, el mecanisme en qüestió ha de ser diferent per un joc com el bingo, en què no es permet 
cap repetició, respecte a un mecanisme de no repetició parcial com el de les 7 i mitja –es permeten 4 
repeticions per nombre-. En el moment de desenvolupar el codi, les diferència entre ambdos 
mecanismes raurien en que  en les 7 i mitja hauriem de comptar les aparicions d´un mateix valor fins 
a la quarta  per “treure´l del bombo”.Després d´aixó no l´hauriem de guardar a cap lloc perque no 
hauriem de comprovar res amb ell 
 
 Sembla doncs, que la nostra eina és molt potent alhora de generar nombres aleatoris peró els 
seus resultats requereixen un tractament diferent en funció de les regles del joc. Tot i aixó, es pot 
pensar en aplicaciosn on es permeti un nombre indefinit de repeticions i  on no fes falta portar un 
històric d´aquestes. Haurien de ser jocs en que les seves regles fossin les mateixes que ,per exemple, 
les d´un randomitzador de cançons en un equip estèreo: sense històric i amb repeticions sense límit. 
Pensem en una emulació d´un joc d´infants com el del mocador. En aquest joc tenim dos equips amb 
jugadors amb el mateix nombre de jugadors i una part neutra que no hi participa en el joc.Aquesta 
part neutra diu aleatòriament un nombre enter i els 2 jugadors de cada equip que estàn numerats amb 
aquest nombre han de córrer  a agafar el mocador i, o tornar al lloc segur del seu equip amb el 
mocador, o bé, empaitar l´altre per tal de que no arrivi al lloc segur del seu equip. Un joc d´ aquestes 
característiques ens permetria complir els requisits desitjats per emprar cadenes hash esteses amb 
compromís de bit , o bé amb 2 jugadors virtuals –un per equip-, o bé, amb  2n jugadors virtuals -on n 
és el nombre de jugadors per equip- Óbviament, la part neutra es correspondria amb la part servidora 
 
 Així doncs i com a conclusió, s´ha volgut només apuntar el seguit d´aplicacions que se li 
poden trobar a aquest fonament teòric. Tot aquest seguit d´aplicacions no són més que les que 
corresponen a solucions de problemes que sempre han existit, i que precisen de generació de 
nombres aleatoris. Peró amb les cadenes hash esteses amb compromís de bit donem un pas més en la 
cerca d´una major neutralitat en aquest procés que, tal com s´ha dit a la introducció, és una 
entelèquia. Mai arribarem amb una pedra que llencem a  Lluna, peró, si ens hi esforcem, cada cop la 
llençarem més lluny de la Terra.  
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