
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passarel·la de Pagaments 
 

 

Conxi Hernica Izquierdo 

Universitat Oberta de Catalunya 

Enginyeria Tècnica d’informàtica de Gestió 

15 de juny de 2006 

 

Consultor: Antoni Martinez Balleste 



PASSAREL·LA DE PAGAMENTS 
Memòria   

 
 
Conxi Hernica Izquierdo 
Universitat Oberta de Catalunya 
Enginyeria Tècnica d’informàtica de Gestió 
 
 

2 de 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest treball i el que significa li dedico a Isaac per estar sempre al meu costat durant el temps 
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sense el seu recolzament. 



PASSAREL·LA DE PAGAMENTS 
Memòria   

 
 
Conxi Hernica Izquierdo 
Universitat Oberta de Catalunya 
Enginyeria Tècnica d’informàtica de Gestió 
 
 

3 de 51 

 

3. Resum 
 

El treball consisteix en la realització d’una passarel·la de pagaments triangular.  Una 

passarel·la de pagaments d’aquest tipus permet gestionar pagaments on-line entre 3 

agents (comprador – comerciant - entitat financera), evitant que el comerciant conegui 

les dades de la targeta de crèdit i pugui realitzar canvis de la quantitat a pagar pel client. 

A continuació es mostra un esquema de les transaccions que es duen a terme en una 

passarel·la de pagaments triangular: 

 

Internet

               Comerciant

         Comprador

Entitat Bancaria Comerciant

1. 
Co
mp

rad
or 
de
cid
eix
 co

mp
rar

2. 
Re
dir
ec
cio
na
me

nt 
al 
ba
nc
 

am
b t
ota

l a
 pa

ga
r

3
. 
P
re
u
 t
o
ta
l c
o
m
p
ra

4. El comprador facilita el número de 

targeta de crèdit i la data de caducitat

5. Comprovació  i petició de càrrec i 

abonament.

6. Resposta comprovació i petició.

7
. 
R
e
sp
o
st
a
 t
ra
n
sa
cc
ió

8. Resposta transacció i 

redireccionament comerç electrónic.

 

 Ilustracció 1: Esquema funcionament passarel.la de pagaments triangular 
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Primerament es dissenyarà una senzilla aplicació de comerç electrònic en una pàgina 

web on el comprador escollirà els productes que desitja adquirir i la  mateixa aplicació 

calcularà l’import total a cobrar. 

 

Un cop el client accepta la compra i decideix pagar, l’aplicació de comerç electrònic 

redirigirà a la web del banc indicant-li a la passarel·la de pagaments la quantitat total a 

cobrar. 

El client introduirà el número de targeta de crèdit/dèbit i la data de caducitat en un 

formulari de la web de la entitat financera. Aquestes dades viatjaran encriptades fins als 

servidors del banc, evitant que el comerciant tingui accés a aquestes dades. 

 

Posteriorment el banc realitzarà la comprovació de la validesa de la targeta de crèdit i la 

existència de fons. En cas afirmatiu, es realitzarà el cobrament, ingressant els diners a la 

compte bancària del comerciant. La passarel·la de pagaments informarà tant al 

comprador com al comerciant dels resultats de la transacció (si s’ha efectuat el pagament 

o no) i tornarà el control a la aplicació de comerç electrònic. 

 

Finalment, en el cas de que s’hagi realitzat l’autorització, el comerç electrònic tramitarà la 

compra. 

 

Les dades seran enviades amb protocol de comunicació segur SSL. Aquest protocol 

proporciona autenticació i privacitat de la informació entre extrems sobre Internet 

mitjançant l’ús de la criptografia. El servidor es l’autenticat mentres que el client es mante 

sense autenticar.  
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5. Cos de la memória 

5.1 Introducció 

5.1.1  Justificació 
Avui dia Internet està consolidat com un canal de comunicació entre les persones 

molt vàlid i tanmateix permet a l’usuari obtenir informació immediata amb agilitat i 

comoditat. 

Aprofitant aquest canal, les empreses poden oferir la venda dels seus productes a 

través d’Internet i així estendre el seu mercat comercial. 

 

Tot i que actualment la implantació d’aquest canal de venda encara no es pot 

comparar amb el tradicional –ja que hi ha una certa reticència per part d’ambdues 

parts- és molt probable que en un futur no massa llunyà el comerç electrònic 

esdevingui una part força important del volum de vendes de les empreses.  

 

A més tota activitat amb repercussió econòmica sempre suposa riscos. Els 

possibles riscos que es cerquen a Internet son: 

 

• Estafes : A les compres i transaccions econòmiques (tendes virtuals, bancs, 

serveis formatius...) que es realitzen per Internet, especialment si les 

empreses no son totalment solvents, la virtualitat moltes vegades emmascaren 

subtils enganys i estafes als compradors. 

• Compres induïdes per una publicitat abusiva:  Aprofitant l’escassa regulació 

de les activitats a Internet, les empreses utilitzen sofisticats sistemes de 

marketing per a seduir  als internautes incitant-los per a que adquireixin els 

seus productes. Els seus anuncis de reclam (“banners”...) apareixen en tot 

tipus de webs, i de vegades resulta difícil separar els continguts propis de la 

web de la publicitat. 
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• Compres realitzades per menors sense autorització p aterna: Nens i joves 

poden realitzar compres sense control familiar a través d’Internet, en ocasions 

inclús utilitzant targetes de crèdit de familiars o coneguts. 

• Robatoris: Al facilitar informació personal i números secrets de la targeta de 

crèdit per Internet, de vegades son interceptats per ciberlladres i els utilitzen 

per suplantar la personalitat dels seus propietaris i realitzar compres al seu 

càrrec. Amb tot això, es va desenvolupant sistemes de seguretat (firmes 

electròniques, certificats digitals...) que cada vegada asseguren més la 

confidencialitat d’enviar les dades personals necessàries per a realitzar 

transaccions econòmiques. 

 

Davant la gravetat d’aquest riscos i la novetat que suposa Internet en la nostra 

societat per a una gran part de ciutadans, s’haurien de desenvolupar més mesures 

per a fer que Internet no suposi un perill. I aquí es on intervé el nostre treball. 

5.1.2 Punt de Partida 
 

El punt de partida d’aquest treball és l’obtenció d’una aplicació de passarel·la de 

pagaments per a una botiga virtual (des d’ara botiga) de llibres. La botiga ven 

llibres en català per Internet. 

 

El comprador seleccionarà els productes que desitja adquirir i un cop decideix 

prémer el botó comprar el comerciant enviarà la informació de la compra al banc i 

aquest últim sol·licitarà les dades de la targeta de crèdit al client per a poder 

realitzar la transacció i donar conformitat a la botiga per a finalitzar la compra. 

 

El treball està dividit en parts diferenciades: 

 

- La Botiga on un usuari sense necessitat de ser registrat podrà realitzar 

compres i veure novetats i afegir llibres a la cistella. 
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- La Web del banc únicament amb la pàgina de la passarel·la de pagaments. El 

comprador introduirà les dades de la targeta de crèdit i el banc comprovarà si 

la targeta de crèdit es correcta, si la data de caducitat es correcte  i si te saldo 

suficient per a poder realitzar la compra. 

 

5.1.3 Objectius 
 

L’objectiu principal d’aquest TFC és la implementació d’una passarel·la de 

pagaments d’arquitectura triangular. Aquesta aplicació serà activada via HTTP per 

la pagina web de la botiga i com a destinatari el Banc. 

 

Aquest objectiu principal està complementat amb el disseny i desenvolupament 

d’una aplicació concreta de Comerç Electrònic, una llibreria i una web d’una entitat 

bancària. 

 

5.1.4 Enfocament i mètode seguit 
 

L’enfocament d’aquest treball és el resultat d’una fase prèvia d’observació del 

funcionament d’una passarel·la de pagaments triangular amb l’objectiu de definir 

les principal funcions a implementar.   

 

El mètode seguit, en el cicle de vida del TFC, es l’anomenat mètode “Cascada”. És 

un mètode tradicional de desenvolupament de programari que no difereix massa 

de qualsevol altre mètode de desenvolupament. Les fases que s’han proposat en 

el cicle són: Inicialització, Anàlisi, Disseny i Implementació que respectivament han 

donat lloc als documents: Pla de treball, Anàlisi del disseny i per últim el Producte 

final. 
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Algunes de les característiques d’aquest cicle, són: 

� Cada fase comença quan ha finalitzat la fase anterior. 

� Ajuda a prevenir, que sobrepassin les dates estimades. 

� Al final de cada fase, es té la oportunitat de revisar el progrés del treball. 

 

5.1.5 Planificació del treball 
A efectes pràctics la planificació del treball es la següent: 

 

- Definició  

Elaboració d’un document amb la descripció i planificació del treball. En 

aquesta fase es prova i tria les eines que es faran servir pel 

Il·lustració 2:  Cicle de Vida en Cascada 
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desenvolupament com són els entorns de programació i els gestors de base 

de dades i tanmateix posar a punt altres eines necessàries com l’IIS, 

l’OPENSSL per a la generació de certificats, etc. 

 

- Anàlisi  

En aquesta fase s’estudia el funcionament de la passarel·la de pagaments a 

fi de recollir els requeriments funcionals i detectar el objectius.  

 

- Disseny  

Un cop obtingut l’anàlisi es procedirà al disseny tècnic de l’aplicació. 

 

- Implementació  

Amb el disseny elaborat començarà la fase de Implementació. 

 

- Memòria  

Elaboració del present document. 

 

- Confecció de la presentació  

Lliurament final que consta d’una presentació juntament amb present 

document i el codi de l’aplicació. 

 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt amb la planificació descrita: 
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5.1.5.1 .Diagrama de Gantt: 

 
ID Task Name Duration

1 Pla de treball 4 days

2 Anàlisi 9 days

3 Lliurament Pla de Treball 1 day

4 Disseny 10 days

5 Lliurament Pac1 1 day?

6 Implementació 45 days

7 Lliurament Pac2 1 day

8 Manual d'instalació 5 days

9 Memoria 45 days

10 Presentació 3 days

11 Lliurament TFC 1 day

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S
06 Mar '06 13 Mar '06 20 Mar '06 27 Mar '06 03 Apr '06

 

 
ID Task Name Duration

1 Pla de treball 4 days

2 Anàlisi 9 days

3 Lliurament Pla de Treball 1 day

4 Disseny 10 days

5 Lliurament Pac1 1 day?

6 Implementació 45 days

7 Lliurament Pac2 1 day

8 Manual d'instalació 5 days

9 Memoria 45 days

10 Presentació 3 days

11 Lliurament TFC 1 day

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S
10 Apr '06 17 Apr '06 24 Apr '06 01 May '06 08 May '06

 

 
ID Task Name Duration

1 Pla de treball 4 days

2 Anàlisi 9 days

3 Lliurament Pla de Treball 1 day

4 Disseny 10 days

5 Lliurament Pac1 1 day?

6 Implementació 45 days

7 Lliurament Pac2 1 day

8 Manual d'instalació 5 days

9 Memoria 45 days

10 Presentació 3 days

11 Lliurament TFC 1 day

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
15 May '06 22 May '06 29 May '06 05 Jun '06 12 Jun '06

 
Il·lustració 3:  Diagrama de Gantt 
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5.1.6 Productes obtinguts. 
 

A continuació es presenta la estructura que hauria de tenir la implementació d’un 

treball real d’una passarel·la de pagaments. 

 

IIS BANC

BBDD BANC

- Targetes

- Botigues

- Transaccions

IIS Botiga

BBDD Botiga

IIS Botiga n

BBDD Botiga n

Pasarel.la de pagamens directa amb 

protocol de comunicació segur SSL

 

  Il·lustració 4. Implantació passarel·la de pagaments 
 
Hi ha diversos servidors webs  diferenciats, un pel Banc i altres per les diferents 

botigues, ja que el Banc pot facilitar la implantació de la passarel·la de pagaments 

a diversos comerços electrònics. També es mostra que hi ha diverses Bases de 

Dades pel Banc i per les botigues.  
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L’estructura del present treball es una mica diferent a la real, ja que s’han instal·lat 

dos llocs webs en un mateix servidor IIS (Banc i Botiga).  Pel que fa a les Bases de 

dades s’han creat dues bases de dades diferents una pel Banc i l’altre per la Botiga 

al mateix SQL Server 2000.  La passarel·la de pagaments s’ha implementat de 

forma directe, traspassant les dades de la Botiga amb el protocol de comunicació 

segura SSH. S’hauria pogut realitzar el traspàs de dades amb un web services, 

peró per manca de temps s’ha decidit implementar-ho d’aquesta manera. 

 

Un cop finalitzat el treball s’han obtingut els següents productes: 

 

� Una aplicació web de comerç electrònic per a representar la botiga:  

o La botiga on un visitant pot comprar via Internet els articles exposats, 
en el nostre cas llibres. 
 

� Una base de dades relacional que conté taules amb els articles, les 

comandes, el detall de la comanda, llistat de clients i la llista de la compra. 

 

� Un altre aplicació web per a representar el Banc. 

o El Banc que rep les dades de la compra i on s’introdueixen les dades 
de la targeta de crèdit per a poder realitzar la gestió del pagament. 
 

� Un altre base de dades relacional que conté taules amb les dades de les 
targetes, les botigues que poden utilitzar aquest tipus de servei i les 
transaccions. 

 

� Una passarel·la de pagaments, que es una interfície que es crea entre la 

botiga i el banc per a traspassar les dades de la compra amb el protocol de 

comunicació segur SSL. A mé, a la web del banc se li ha instal·lat un certificat 

que s’han generat amb l’aplicació OpenSSL. 

 

5.1.7 Relació de les eines emprades 
 
A continuació hi ha una relació del programari que s’ha utilitzat per aquest treball: 
 

� Macromedia Dreamwaver.  Editor de paginas web creat per Macromedia. 

� Microsoft SQL Server. Sistema gestor de bases de dades 

� Microsoft Word.  Editor de text per l’elaboració del present document. 
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� Microsoft Project.  Es un planificador de treballs de desenvolupament de 

software creat per Microsoft.  

� IIS (Internet Information Server).  Servidor de pàgines web que ve amb el 

paquet d’instalació dels sistemes operatius de Microsoft, s’ha utilitzat Windows 

2000 Server. 

� Visual Basic Script.  Llenguatge per crear les pàgines web dinàmiques. 

� Java Script. Llenguatge per crear les pàgines web dinàmiques. 

� HTML.  Llenguatge per crear les pàgines web estàtiques. 

� Microsoft PowerPoint . Editor per a la realització de presentacions. 

� Microsoft Visio . Editor de diagrames UML. 

� OpenSSL . Software per a la creació de certificats. 

� Ethereal . Software per a capturar tràfic existent a la web segura (Banc). 
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5.2 Infraestructura del desenvolupament 
 
Aquest capítol explica l’arquitectura emprada en el treball així com el detall de les 

classes i taules que li donen suport. 

 

5.2.1 Tecnología ASP (Active Server Pages)  

 

ASP és una tecnologia desenvolupada per Microsoft per a crear webs de 

contingut dinàmic recolzant-se en scripts executats al servidor. Bàsicament una 

pàgina ASP es una barreja entre una pàgina HTML i un programa que dona com 

a resultat una pàgina HTML que es enviada al client (navegador). 

 

Aquests scripts o programes poden, en ASP, ser escrits en un d’aquests dos 

llenguatges de programació: VBScript o JavaScript, peró el més extes es 

VBScript. 

 

ASP és una tecnologia que pertany a la part servidor, per aixó no es necessari 

que el client o navegador la suporti ja que s’executa al servidor. 

 

Cal destacar que ASP és una tecnologia propietària de Microsoft i que l’ús 

d’aquesta tecnologia implica l’ús del productes de Microsoft: Microsoft Internet 

Information System i MS Windows al servidor. 

 

A continuació es defineix el funcionament d’una pàgina ASP: 

 

� Un usuari per mitja del navegador sol·licita una pàgina ASP. 

� Aquesta sol·licitud arriba al servidor que te allotjada la pàgina sol·licitada. 

� Aquest servidor processa la pàgina ASP i retorna codi HTML. 

� L’usuari visualitza la pàgina en el seu navegador. 
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   Il·lustració 5. Funcionament pàgina ASP  
 

Pel usuari no existeix diferencia entre ASP i HTML, perquè el seu navegador 

sempre porta codi HTML pur, l’únic que requereix un treball extra es el servidor, 

qui ha de processar el codi ASP i transformar-lo en HTML pel seu posterior 

enviament al client. 

5.2.2 Disseny de l’arquitectura 

 

L'arquitectura emprada per aquest treball és la de client - servidor. Tota la 

programació està basada en pàgines ASP o HTML. Això dona eficàcia al 

sistema. 

L’arquitectura client - servidor es una manera de dividir i especialitzar programes 

i equips a fi que les tasques que cadascun d’ells realitza s’efectuï amb la major 

eficiència i permetí simplificar-les. 

En aquesta arquitectura, la capacitat de procés està repartida entre el servidor i 

els clients. 

En la funcionalitat d’un programa distribuït es poden distingir 3 capes o nivells: 

 

• Nivell d’emmagatzament: Manejador de Bases de Dades. 

• Nivell lògic: Processador d’aplicacions o regles de negoci. 

• Nivell de presentació: Interface del usuari. 

 

El model Client – Servidor, en canvi, el treball es reparteix entre dos ordinadors. 

D’acord amb la distribució lògica de l’aplicació hi ha dos possibilitats: 

 

• El Client només es pot fer càrrec de la presentació. 
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Nivell de presentació 

Nivell lògic 

Nivell 
d’enmagatzament 

• El Client assumeix també la lògica del negoci. 

 

A l’actualitat s’acostuma a parlar d’arquitectura a tres nivell, on la capa 

d’emmagatzematge i la de aplicació s’ubiquen en, al menys dos servidors 

diferents coneguts com a servidors de dades i servidors d’aplicacions. 

  

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 6. Esquema arquitectura ASP 
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5.2.3 Detall de les pàgines .asp 

L’aspecte de les pàgines es mostra al apartat  “Aplicació web de la botiga” . 

 

Funcionament o interficie Fitxer 

Pàgina principal Index.asp 

Mostra un llistat amb les novetats Novetats.asp 

Mostra un llistat amb tots els llibres que hi 

ha a la Base de dades 

Llibreria.asp 

Anagrama de la botiga. Hi ha introduïts dos 

botons per a poder seleccionar: Novetats o 

Llibreria 

Títol.asp 

Pantalla carretó de la dreta. Carreto.asp 

Formulari per a introduir dades del Client. 

A més ens mostra el detall del carretó. 

Dades_client.asp 

S’afegeix articles al carretó Comprar.asp 

Mostra descripció llibre seleccionat a la 

pantalla Novetat o Llibreria 

Detall.asp 

Mostra llistat de llibres seleccionats pel 

client. 

Detall_carreto.asp 

Realitzar la compra. Des d’aquí et dirigeix 

a la passarel·la de pagament. 

Fer_comanda.asp 

Pagina que es torna quan es tanca la web 

del Banc 

Fi_Comanda.asp 
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5.2.4. .Disseny de casos d’us 

 

 

  Il·lustració 7. Diagrama Casos d’ús 
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5.2.5  Disseny de classes 

Comprador Article Botiga

Banc

Cistella

1 0..*

compra

* 1

inclou

1

1

1

0..*

conté

1

1

paga
1

0..*

conté

 
   
   Il·lustració 8. Diagrama de Classes 
 

5.2.6 Creació d’un certificat amb OPENSSL 

5.2.6.1 Que es OpenSSL?  

OpenSSL es un projecte de software desenvolupat pels membres de la 

comunitat Open Source per a la descarrega lliure. Esta basat en SSLeay. 

Consisteix en un paquet de eines d’administració i llibreries relacionades 

amb la criptografia, que subministren funcions criptogràfiques a altres 

paquets com OpenSSH i navegadors web (per accés segur en llocs 

HTTPS). Aquestes eines ajuden al sistema a implementar el Secure 

Sockets Layer (SSL), Així com altres protocols relacionats amb la 

seguretat, com el Transport Layer Security (TLS). OpenSSL permet crear 

certificats digitals que podrem aplicar  a qualsevol servidor web. 
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5.2.6.2  Passos a seguir per a crear una web certif icada 

(Banc) 

 

Per a poder crear un certificat s’ha de tenir una CA (Autoritat 

certificadora), que es la que validarà i confirmarà que el nostre certificat es 

vàlid.  

 

Amb la següent comanda es crea una CA per a certificats X509 amb 

l’algoritme de encriptació rsa de 2048 bytes. Amb el –keyout s’indica que 

la clau privada de la nostra CA s’emmagatzema al fitxer cakey.pem i la 

clau pública –out al cacert.pem. A continuació ens sol·licitarà una 

contrasenya pel nostre CA.  

 

Openssl req –X509 –newkey rsa:2048 –keyout cakey.pe m –out 

cacert.pem 

 

El següent pas es la creació d’un certificat digital, a partir de la nostra CA 

creada haurem de crear un certificat. Aquest pas es pot realitzar tantes 

vegades com es desitgi crear un certificat digital. 

-Primer es generarà la clau privada del certificat digital, tindrà un algoritme 

de xifratge triple des (-des) de 2048,  s’emmagatzemarà al fitxer (-out) 

serv-priv.pem i s’indicarà la paraula de pas amb –passout pass: 

 

Openssl genrsa –des3 –out serv-priv.pem –passout pa ss:banc 2048 

 

- Generar la petició de certificat per a definir el propietari del certificat: 

 

Openssl req –new –subj “/DC=www.banc.es/OU=es/CN=ba nc” –key 

serv-priv.pem –passin pass:banc –out petic-certific at-serv.pem 

Amb el paràmetre req –new s’indica que es una petició,  el -subj  a qui 

pertany el certificat ficant entre cometes cadascun dels apartats que 

identifiquen separats per /.  A més, a la petició se l’indicarà que ha 

d’utilitzar la clau privada que s’ha generat al apartat anterior amb el 
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paràmetre –key  i el password que es s’ha utilitzat anteriorment –passin 

pass:. Finalment com a sortida (-out) l’indiquem, que generi el fitxer petic-

certificat-serv.pem 

 

- Ja es pot emetre el certificat. Per a definir les característiques d’un 

certificat openssl s’ha de generar un fitxer de text (config1.txt) que 

contingui les següents entrades: 

 

basicContraints = critical, CA:FALSE  

extendedKeyUsage = serverAuth  (L’indiquem que el certificat servirà 

per un servidor web) 

 

- Amb el fitxer el fitxer de configuració generat fem el certificat: 

 

Openssl x509 –CA cacert.pem –Cakey cakey.pem –req – in petic-

certificat-serv.pem –days 3650 –extfile config1.txt  –sha1 –

CAcreateserial –out servidor-cert.pem 

 

S’indica que serà un certificat del tipus x509 amb CA definida al fitxer 

cacert.pem, utilitzant com a clau privada (-CAkey) el fitxer cakey.pem i 

que el certificat a generar tindrà les especificacions definides al apartat 

anterior. Aquest estarà dins del fitxer de petició petic-certificat-serv.pem. 

El certificat tindrà una validesa de 10 anys (-days 3650) i se l’indicarà que 

el certificat es per a un servidor (especificat al fitxer de configuració) amb 

el paràmetre –extfile . 

Amb el paràmetre –sha1 es defineix que l’algoritme de xifratge es SHA. 

Desprès se l’indica que la CA numeri el certificat (-CAcreateserial) i 

finalment se l’informarà d’on ha de generar el certificat (-out) servidor-

cert.pem 

 

Un cop executada la comanda l’aplicació sol·licitarà la paraula de pas de 

la CA que l’emet i el fitxer es generarà. 
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Per a poder incorporar el certificat al navegador, es necessari crear el 

certificat en un fitxer comprimit en format pkcs12. Per a realitzar-ho s’ha 

de realitza la següent comanda: 

 

openssl pcks12 –export –in servidor-cert.pem –inkey  serv-priv.pem –

certfile cacert.pem –out cert-banc-pck12.p12  

 

Breu resum dels fitxers generats: 

 

CA: 

cacert.pem 

cacert.srl 

cakey.pem 

 

Certificat: 

servidor-cert.pem 

serv-priv.pem 

cert-banc-pck12.p12 

 

Utilitat: 

config1.txt 

 

5.2.6.3  Passos a seguir per a introduir el certifi cat al 

navegador 

  

S’ha d’accedir al Administrador de Internet Information Services (IIS). Un 

cop dins seleccionar el lloc web on volem introduir el certificat i mostrar les 

propietats.  

Addicionalment, en aquest apartat haurem de configurar el port SSL com 

a 443. 

El certificat s’ha d’introduit al apartat de “Comunicaciones seguras” que es 

troba dins la pestanya “Seguridad de directorios”.  Al prémer “Certificado 

de servidor” apareix un assistent  que seguirem fins a la finalització de la 

instal·lació .  
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  Il·lustració 9. Pantalla propietats web Banc 
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 5.2.7  Model de dades 

 

Per tal de garantir la persistència de les dades utilitzarem un sistema de gestió 

de bases de dades. 

 

Inicialment havíem cregut que Access podia ser una solució adient per a la 

funcionalitat del nostre treball, però per problemes de connectivitat hem vist més 

indicat pel treball la utilització de SQL Server, tant perque pot gestionar un gran 

volum de dades com pel rendiment que es vol obtenir. 

 

En tot moment l’objectiu ha estat l’eficiència en l’accés a les dades, per aquest 

motiu totes les cerques es fan usant un índex.  

 

En el nostre treball s’han implementat dues Bases de Dades, una pel banc i 

l’altre per la Botiga. 
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5.2.7.1 Diagrama ER Botiga 

 

                         Il·lustració 10. Diagrama Entitat – Relacio Botiga 

5.2.7.2 Diagrama ER Banc 

 

                         Il·lustració 11. Diagrama Entitat – Relació Banc 
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5.2.7.3 Descripció de les taules de la web de la bo tiga. 

 

A continuació donem una descripció detallada de les taules existents a la base 

de dades especificant el nom de la columna, el tipus, si es tracta d’una clau 

primària ( ), si la dada pot ser igual a Null i una descripció de la dada que 

guarda. 

 

5.2.7.3.1 Taula LLIBRES 

 

Conté la informació de tots els articles (llibres) de la botiga. 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi Int 
 

No Codi llibre  

Títol Char [50]  Si Títol del llibre 

Autor Char[250]  Si Autor del llibre 

Editorial Char[250]  Si Editorial del llibre 

Descripció Text[16]  Si Breu resum del llibre 

Preu Float  Si Preu del llibre 

Imatge_Gran Text[16]  Si Imatge en gran de la 

portada del llibre 

Imatge_Petita Text[16]  Si Imatge en petit de la 

portada del llibre 

Novetat Int  Si Camp que ens informa 

si el llibre es una novetat 

o no. 

Tematica Char[50]  Si Temàtica a la qual 

pertany el llibre. Ens 

servirà per si volem fer 

recerques per temàtica. 
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5.2.7.3.2 Taula COMANDES 

Conté la informació de la comanda. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi_Comanda Int 
 

No Codi identificatius de la 

comanda  

Codi_Client Numeric  No Codi identificatiu del 

client relacionat amb el 

NIF 

Saldo_OK Int  Si Camp que ens facilita el 

banc informant si la 

transacció es correcta 

 

5.2.7.3.3 Taula DETALL_COMANDA 

 

Conté la informació de la comanda. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi_Comanda Int  Si Codi identificatiu de la 

comanda  

Codi_Llibre Int  Si Codi identificatiu del 

llibre 

Preu_Llibre Char[20]  Si Preu del llibre en el 

moment de realitza la 

compra 
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5.2.7.3.4 Taula LLISTA_COMPRA 

 

Conté la informació de la cistella de la compra. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Id_Sessio Int  Si Codi de la sessió 

Codi_Llibre Int  Si Codi identificatiu del 

llibre 

 

5.2.7.3.5 Taula TEMATICA 

 

Conté la informació de les diferents temàtiques que poden definir un llibre. 

Aquesta taula s’utilitzaria en el cas de voler fer recerques per temàtica. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi Int  Si Codi Temàtica 

Descripció Char[50]  Si Descripció temàtica 

5.2.7.3.6 Taula CLIENTS 

 

Conté la informació dels diferents clients que han realitzat alguna compra. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi Numeric 
 

No Codi Client 

Nif Char[9]  Si NIF Client 

Nom Char[30]  Si Nom Client 

Cognom1 Char[30]  Si Cognom Client 
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Cognom2 Char[30]  Si Cognom Client 

Empresa Char[30]  Si Empresa Client 

Adreça Char[40]  Si Adreça Client 

Cp Char[5]  Si Codi Postar Client 

Poblacio Char[30]  Si Poblacio Client 

Telefon Char[10]  Si Telefon Client 

Movil Char[10]  Si Movil Client 

Mail Char[20]  Si Mail Client 

 

5.2.7.4 Descripció de les taules de la web del Banc . 

 

A continuació donem una descripció detallada de les taules existents a la base 

de dades especificant el nom de la columna, el tipus, si es tracta d’una clau 

primària ( ), si la dada pot ser igual a Null i una descripció de la dada que 

guarda. 

 

5.2.7.4.1 Taula BOTIGUES 

 

Conté el llistat de botigues que poden realitzar transaccions a través de la 

passarel·la de pagaments. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Codi Numeric 
 

No Codi que se li assigna a 

la botiga que pot 

realitzar transaccions a 

través de la passarel·la 

de pagaments 

CIF Char [10]  Si CIF que identifica a les 
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diferents botigues 

Nom Char[60]  Si Nom que identifica a les 

diferents botigues 

Retorn Char[60]  Si Pàgina on el Banc envia 

les dades.  

 

 

5.2.7.4.2 Taula Targetes 

 

Conté el llistat de targetes de crèdit amb el número de la targeta, la data de 

caducitat i el saldo. Aquí es validarà la validesa de la targeta i si té suficient 

saldo per a realitzar la compra. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

NumTargeta Char[16] 
 

No Numero de la targeta de  

crèdit 

Mes_Cad Char [2]  Si Mes de caducitat de la 

targeta de crèdit 

Any_Cad Char[4]  Si Any de caducitat de la 

targeta de crèdit 

Saldo Float  Si Saldo que te disponible 

la targeta de crèdit per a 

realitzar la compra 
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5.2.7.4.3 Taula Transaccions 

 

Conté el llistat de les transaccions realitzades amb la passarel·la de 

pagaments per les diferents botigues. 

 

Nom Tipus Clau Valors 

Nulls 

Descripció 

Transaccio Numeric 
 

No Número de transacció 

Comanda Numeric  Si Codi identificatiu de la 

comanda 

Tarjeta Char[16]  Si Número de targeta amb 

la que s’ha realitzat la 

transacció 

Data Datetime  Si Data i hora en la que es 

realitza la transacció 

Botiga Numeric  Si Codi botiga que ha 

realitzat la transacció 
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5.3 Web de la botiga 

 

A continuació es mostra l’estructura de les pàgines així com un detall de tota la 

interfície d’usuari. 

 

5.3.1 Estructura de la web 

Les pagines de l’aplicació estan dividides en tres parts: 

 

• Anagrama: Mostra l’anagrama de la botiga. 

• Menú: Espai on es poden seleccionar Novetats de llibres o Llibreria on 

ens mostra tots el llibres registrats a la botiga. 

• Carretó: Mostra els articles que s’han seleccionat i el import total.  

• Veure comanda: Llistat de articles seleccionats amb l’import. 

• Area de treball: Llistat de llibres segons s’ha seleccionat Novetats o 

Llibreria al menú. 
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Il·lustració 12. Pantalla principal Botiga 

 

5.3.2 Funcionament web Botiga 

 

El client te dues maneres de poder seleccionar llibres: per Novetats o bé per 

Llibreria. També es pot consultar la descripció del llibre des de aquests dos 

menús (prement Nom Llibre).  A continuació es mostra pantalla amb la mostra 

d’una breu descripció de l’argument del llibre seleccionat. 

 

 

Il·lustració 13. Pantalla Descripció Llibre 

 

El carretó es va actualitzant un cop seleccionem COMPRAR desde qualsevol de 

les pàgines: Llibreria, Novetats o Descripció Llibre. També es pot esborrar els 

llibres seleccionats desde el boto esborrar Carreto. A continuació es mostra en 

vermell el carreto. 
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Il·lustració 14. Carretó. 
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Quan el client decideix veure la comanda haurà de prémer el botó “Veure 

Comanda”. En aquesta pantalla es podrà veure el llistat de llibres seleccionats, el 

preu de cada llibre i el import total. Posteriorment desde aquesta pàgina es pot 

realitzar la comanda un cop el client ha decidit que vol fer la compra. 

 

 

 

Il·lustració 15. Productes seleccionats. 

 
Quan el comprador ja ha decidit definitivament que vol realitzar la compra haurà de 
premer el boto de sota del llistat de llibres seleccionats “Realitzar Comanda” i 
automàticament se li obrirà un formulari per a que introdueixi les seves dades 
personals. Només les dades personal, en cap moment se li sol·licitarà les dades de la 
targeta de crèdit, aquesta tasca es responsabilitat del banc. 
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Il·lustració 16. Formulari Client. 

 

 

Un cop introduïdes les dades personals del comprador, s’haurà de prémer novament el 

botó “Realitzar comanda” i s’obrirà la passarel·la de pagaments que activarà la web 

segura del banc. Com mostra la imatge al accedir a la web del Banc ens informa de 

que estem accedint a una web segura. S’accepta l’avís i ja es mostra la web del Banc. 

 



PASSAREL·LA DE PAGAMENTS 
Memòria   

 
 
Conxi Hernica Izquierdo 
Universitat Oberta de Catalunya 
Enginyeria Tècnica d’informàtica de Gestió 
 
 

40 de 51 

 

Il·lustració 17. Avís accedint a web segura. 

5.4 Web del Banc 

 

A continuació es mostra l’estructura de les pàgines així com un detall de tota la 

interfície d’usuari. 

 

5.4.1 Estructura de la web 

 

Les pagines de l’aplicació estan dividides en tres parts: 

 

• Anagrama: Mostra l’anagrama del Banc. 

• Dades de la comanda: Mostra les dades de la comanda enviades per 

la botiga. 

• Dades de la targeta: Formulari dades targeta de crèdit. 

 

La imatge ens mostra que la web a la que hem accedit es tracta d’una web segura 

amb adreça: “https://www.banc.es”. La pàgina també ens mostra les dades de la 
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compra que la botiga ha enviat al Banc i el formulari per a introduir les dades de la 

targeta per a poder realitzar la transacció. 

 

 

Il·lustració 18. Pàgina passarel·la pagaments. 

 

Un cop introduïdes les dades el servidor comprovarà que la informació de la targeta i la 
data de caducitats siguin correctes i addicionalment que tingui saldo suficient per a 
realitzar la compra. En el cas que les dades no siguin correctes apareixerà el següent 
un missatge d’error: 
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      Il·lustració 19. Missatge error: Targeta No Existeix. 

 

Si el no té suficient saldo per a realitzar la compra, apareixerà la següent missatge 

d’error. 
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Il·lustració 20. Missatge Error: No te Saldo. 

 
Si la comprovació es realitza correctament apareix la següent pantalla accepten la 
compra. Un cop el client ha acceptat definitivament la transacció la passarel·la de 
pagaments torna el control a la botiga, informant-li si la transacció ha estat o no 
acceptada. 
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Il·lustració 21. Pantalla Fi web Banc. 

Finalment es torna el control a la web de la botiga. 
 



PASSAREL·LA DE PAGAMENTS 
Memòria   

 
 
Conxi Hernica Izquierdo 
Universitat Oberta de Catalunya 
Enginyeria Tècnica d’informàtica de Gestió 
 
 

45 de 51 

 
 

Il·lustració 21. Control web botiga. 
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6. Instruccions per a la instal·lació de l’aplicaci ó. 
 

Aquesta aplicació pot funcionar amb els sistemes operatius de Microsoft. S’ha emprat Windows 

2000 Server per poder crear dos llocs web en un mateix servidor. En un treball real s’hauria de 

crear en dos servidors webs diferents, perquè son dos webs diferents, la web de la botiga que 

estarà en el servidor del venedor i la web del banc que estarà en el servidor del Banc. 

 

S’ha instal·lat i configurat l’IIS i l’SQL Server. 

 

S’ha d’instal·lar el certificat al lloc web del banc tal i com s’especifica al apartat, 5.2.4.2 Pasos a 

seguir per a introduir el certificat al navegador. 

 

Un cop s’acompleixin aquests requeriments es molt senzill instal·lar l’aplicació: 

 

� Copiar els directoris wwwroot i banc que ja té l’estructura adient. 

� Crear dos llocs webs (un pel Banc i l’altre per la Botiga) a l’IIS que apuntin als directoris 

de les dues webs. 

� Executar l’script Banc.sql  i Botiga.sql des de SQLServer per a crear l’estructura de 

taules i les dades emmagatzemades. Importar dades fitxers de texta adjunts a les 

carpetes BBDD Banc i BBDD Botiga. 

� Configurar el directori virtual del Banc a l’IIS per a utilitzar protocol SSL amb el valor 

443. 

 

Després de seguir aquests passos si es posa en marxa el servidor web l’aplicació funcionarà 

correctament. 
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7. Descripció de les proves 

7.1 Proves amb ethereal 

 
Il·lustració 22. Prova Ethereal. 

Entrar contingut paquet per a validar que no es pot interceptar cap dada. 
 
Amb aquesta prova verifiquem que no es pot arribar a interceptar cap dada introduïda 
pel client a la web segura del Banc. 

7.2 Proves de funcionament de les aplicacions web. 
 

� S’estan llistant correctament les dades procedents de les bases de dades. 
� Validar el càlcul de l’import total. 
� Validar que la validació de la targeta de crèdit i la data de caducitats s’estigui 

realitzen correctament.  
o Si la targeta existeix però la data de caducitat no es correcta sortí 

missatge d’error informant que la targeta de crèdit no existeix. 
o Comparació import total amb el saldo de la targeta de crèdit.  
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8. Comentaris i conclusions 

 

Si l’objectiu principal d’aquest treball era aprofundir  en el coneixement del 

funcionament d’una passarel·la de pagaments i  la seguretat que s’ha d’implantar per a 

que funcioni correctament, crec que he aconseguit l’objectiu. 

 

Peró tot hi aixó , alguns aspectes de l’aplicació han quedat fora de l’abast del treball, 

sobretot per la manca de temps. 

 

Alguns dels temes que han quedat pendents queden reflectits en la relació següent: 

 

� S’hagués pogut implementar un web services pel banc per la transmissió de 

dades. 

� Aprofundir més en el disseny de la botiga, esborrar articles del carretó i poder 

realitzar recerques, per exemple, per títol, temàtica, ... 

� Pel que fa a la web del Banc s’hagués pogut descomptar el saldo amb l’import 

a pagar, entre d’altres coses. 

� Sol·licitar el pin de la targeta de crèdit. 

 

En poques paraules dir que aquest  treball ha estat tota una experiència tant per temes  

relacionats amb la seguretat  com  l’aprenentatge en els llenguatges emprats: ASP, 

HTML,  Javascript i VisualScript.  
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9. Glossari 

 

SHA (Secure Hash Algorithm , Algoritmo de Hash Seguro).   Es un sistema de 

funciones hash criptogràfiques relacionades amb la Agencia de Seguretat Nacional 

dels Estats Units i publicades pel National Institute of Standards and Technology 

(NIST). El primer membre de la família va ser publicat el 1993.  

 

ASP (Active Server Pages). Tecnologia servidor Microsoft per a webs generades 

dinàmicament, que han estat comercialitzades com un annex a Internet Information 

Server (IIS). 

 

Certificat Digital. Es un document digital mitjançant el qual un tercer confiable (una 

autoritat de certificació) garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte o entitat i 

la seva clau pública. Existeixen diversos format de certificats digitals, els mes utilitzats 

segueixen l’estàndard UIT-T X.509v3. El certificat conté normalment el nom de la entitat 

certificada (utilitzat per a la verificació de la seva signatura digital), i la signatura digital 

de la autoritat emissora del certificat de forma que el receptor pot verificar que aquesta 

última ha establert realment l’associació. 

 

Diagrama de Gantt. Diagrama utilitzat normalment per a representar les etapes d’un 

treball. 

 

Diagrama ER.  Entitat-Relació, diagrama que mostra les taules d’una base de dades i 

les relacions que hi ha entre elles. 

 

Servidor web.  Programari que controla i mostra planes web quan són sol·licitades. 

 

HTML. Llenguatge d’etiquetes per a crear pàgines web estàtiques. 

 

Passarel·la de pagaments.  Mecanisme mitjançant el qual es processen i autoritzen les 

transaccions del comerciant.  
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Visual Basic Script.  Llenguatge interpretat per Windows Scripting Host de Microsoft. 

VBScript es interpretat pel motor de scripting vbscript.dll, que pot ser invocat pel motor 

ASP asp.dll en un entorn web. 

 

JavaScript. Llenguatge interpretat orientat a les pàgines web amb una sintaxis 

semblant a la del llenguatge Java. 

 

HTTP. És un protocol que dóna vida a Internet, i gràcies al qual, els clients i servidores 

es poden comunicar. 

 

HTTPS. Té la mateixa funcionalitat de http, però amb el tractament de les dades de 

forma segura. 
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