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1. Introducció 

Amb la digitalització de la societat moderna, les comunicacions a traves d’Internet han 

augmentat exponencialment. De la mateixa manera ho han fet els problemes de 

seguretat i privadesa. 

 

Per evitar filtracions o pèrdues de dades existeixen formes segures per fer l’enviament 

de missatges amagant-ne el contingut, els usuaris involucrats o el fet de que hi ha un 

intercanvi de missatges. 

 

En aquest projecte s’ha implementat un protocol de Oblivious Transfer on l’emissor de 

l’enviament desconeix quin missatge acaba arribant al receptor. 

 

1.2. Objectius 

En aquest projecte hem treballat en l’àmbit de la criptografia i el seu ús pràctic en l’àmbit 

de les comunicacions, més detalladament en l’enviament de missatges. 

 

S’ha desenvolupat una API que ofereix les diferents funcionalitats de la criptografia per 

l’enviament de missatges entre un servidor i un a través d’un protocol d’Oblivious 

Transfer. 

 

Per  l’assoliment dels objectius primer s’ha programat un generador de claus RSA 

necessari per a la implementació del protocol. 

 

Com a segon pas s’ha creat una API amb les diferents funcionalitats d’un protocol de 

Oblivious Transfer basat en l’ús de la signatura cega de RSA. 
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Com a últim pas s’ha creat un servidor web que ofereix la possibilitat de llegir noticies 

des d’un navegador sense que el servidor conegui allò que està llegint el client. 

 

1.3. Estructura del document 

Aquest document està dividit en dues parts. En la primera part es realitza un anàlisis de 

les diferents tecnologies emprades pel sistema desenvolupat. S’explica la base 

conceptual de les funcionalitats aplicades en l’API utilitzades per part del protocol de 

Oblivious Transfer. 

 

L’altre apartat del document, es detalla el desenvolupament de l’arquitectura emprada 

al llarg del projecte. Allí es detallen tots els elements del projecte tant pel que fa a codi 

com a disseny. 

 

Per finalitzar, s’expressen les conclusions sobre el projecte i un manual d’ús on s’explica 

el funcionament de l’eina desenvolupada. 
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2. Anàlisis 

2.1. La xifra de clau pública RSA 

2.1.1. Historia 

La idea dels sistemes de xifratge de clau pública està atribuïda a Whitfield Diffie i Martin 

Hellman, que van presentar el concepte el 1976. Aquest concepte utilitzava un secret 

compartit creat a partir d’un procediment que no requereix l’existència d’un canal segur 

entre els participants . 

 

L’any 1977, Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman del MIT van crear el sistema de 

xifratge RSA. Rivest i Shamir proposaven solucions com a científics en computació 

mentre que Adleman, matemàtic, intentava trobar els punts febles dels algorismes. 

Després de molts intents d’enfocar el problema, van pensar que no es podria obtindré 

una funció unidireccional que fos difícil de invertir. Llavors a Abril de 1977, durant la nit, 

Rivest va formalitzar la idea i es va crear el sistema. El nom de RSA s’obté de les inicials 

dels cognoms dels investigadors. 

 

El sistema de xifratge RSA és el sistema criptogràfic de xifratge asimètric o de clau 

pública més utilitzat. Aquest sistema de xifratge és tant vàlid per xifrar com per desxifrar. 

També proporciona la possibilitat de signar digitalment. 

 

2.1.2. Funcionament de RSA 

El sistema RSA involucra quatre procediments: generació de claus, distribució de claus, 

xifratge i desxifrat. 

2.1.2.1 Generació de Claus 

1r. Elecció de dos nombre primers diferents p i q. Per seguretat han de ser aleatoris i 

haurien de ser similars en la longitud per dificultar la factorització del seu producte. 
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2n. Es calcula n = p * q. 

3r. Computar la funció d’Euler per obtindré  λ(n) = lcm(p − 1, q – 1), on lcm es el nombre 

mes petit que es divisible per (p-1) i (q-1). 

4t. S’escull un nombre enter positiu e petit i que sigui coprimer amb λ(n). És important 

que el nombre de bits de e no sigui massa petit perquè pot comportar problemes de 

seguretat. El valor mes comú és 216 + 1 que val exactament 65537. 

5e. Calcular d = e-1 (mod λ(n)). d es el mòdul invers de e mod λ(n), d pot ser calculat de 

forma eficient amb l’algoritme d’Euclides ampliat degut a que e i λ(n) són coprimers. 

D’aquesta manera la clau publica és (n, e), mòdul i l’exponent de xifratge. 

La clau privada es (n, d), mòdul i l’exponent per desxifrar que és secret. 

 

2.1.2.2. Distribució de claus 

El següent pas després de la generació de les claus, és la seva distribució. 

Suposem una situació on tenim dos participants A i B, i que es vol enviar un missatge de 

A a B mitjançant RSA. Per a realitzar aquesta operació, A necessita la clau publica de B. 

Per tant B enviarà la clau publica a A utilitzant un canal que no ha de ser necessàriament 

segur, la clau privada de B s’ha de mantenir en secret. Mai serà revelada. 

 

2.1.2.3. Xifratge 

Un cop feta la distribució de claus, A té la clau publica de B. Llavors ja es podrà enviar el 

missatge M a B. Per xifrar el missatge M, primer el que s’ha de fer és la conversió del 

missatge a un enter m de forma que 0 ≤  m <  n utilitzant un procediment reversible 

anomenat padding scheme. Llavors es calcula el text xifrat C utilitzant la clau publica de 

B. 

𝐶 = 𝑚𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
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Aquest procés pot fer-se de forma rapida inclús amb nombres molt grans utilitzant 

l’algoritme d’exponenciació binària. 

A continuació, A envia c a B. 

 

2.1.2.4. Desxifratge 

B pot recuperar m a partir de C utilitzant la seva clau privada fent el següent càlcul. 

𝐶𝑑 =  (𝑚𝑒)𝑑 = 𝑚 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

Un cop recuperat m, B pot recuperar el text M revertint el padding scheme. 

 

2.2. Signatura Digital RSA 

Suposem una situació on tenim dos participants A i B, on es vol enviar un missatge de A 

a B. Es vol enviar el missatge a B de forma de que es pugui assegurar que el missatge 

que li arriba hagi estat generat per A i no per un altre participant. 

Els passos que seguirà A per aquest procediment són: 

1r. Crear un resum del missatge que es vol enviar mitjançant una funció hash. 

2n. Representar aquest resum com un número M. 

3r. Utilitzar la clau privada per firmar mitjançant el següent càlcul: S = Md  mod n on d 

es l’exponent privat i n es el mòdul. 

4t. Enviar aquesta firma S juntament amb el missatge original a B. 

D’aquesta forma, la firma S no podrà ser manipulada per ningú una vegada ha estat 

generada, ja que si es canvia un sol bit la verificació ja no funcionarà. Una vegada ha 

arribat la firma S i el missatge a B, B haurà de seguir uns passos per comprovar que el 

missatge ha estat enviat per A. 

1r. Utilitzar la clau publica A per realitzar V = Se mod n on e es l’exponent de la clau 

publica i n es el mòdul. 
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2n. De V s’obté el resum r del missatge de la mateixa forma que ho ha fet A. 

3r. Al mateix instant obté un resum r’ del missatge utilitzant la funció hash corresponent. 

4t. Si els dos resums coincideixen, queda verificada la firma i el missatge ha estat enviat 

per A. 

Amb aquesta firma digital es pot assegurar que el missatge ha estat enviat per A i no ha 

estat modificat per cap participant. 

 

2.3.  Signatura Digital Cega 

La signatura digital cega va ser inventada per David Chaum, on el contingut del missatge 

està disfressat (cec) abans de ser signat. 

Es típicament utilitzada en protocols d’àmbit privat on la persona que signa i l’autor del 

missatge són diferents. 

S’acostuma a explicar el funcionament de la signatura cega utilitzant una analogia que 

es refereix a una votació física. 

- El votant pren la seva papereta i la recobreix de paper de calc. Aquest paper és 

enviat a l’encarregat. 

- L’encarregat firmarà damunt del paper de calc, i tornarà el paquet en un altre 

sobre. D’aquesta manera haurà firmat la papereta però no haurà vist el seu 

contingut. 

- El dia de la votació enviarà el sobre sense remitent, i aquests sobres podran ser 

oberts i no es podrà relacionar el vot amb la persona que l’ha firmat. 

 

Suposant que tenim 2 participants A i B, on A envia un missatge a B juntament amb el 

mòdul de clau púbica i el mòdul. 

Els esquemes de signatura cega poden ser implementats utilitzant un sistema de clau 

publica com RSA o DSA. Per realitzar aquesta signatura, normalment B cega el missatge 

combinant-lo amb un factor de cegament aleatori. Després el missatge és enviat a A que 
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el signa amb un algoritme estàndard. Llavors B eliminant el factor de cegament 

prèviament utilitzat es pot obtindré la signatura. 

 

La signatura cega RSA és una signatura cega basada en la firma RSA. Una signatura RSA 

s’obté mitjançant l’exponenciació del missatge amb la clau privada d. 

 

 

2.3.1. Esquema de la signatura cega RSA 

La signatura RSA cega utilitza un valor aleatori r tal que mcd(N, r) = 1. On mcd es màxim 

comú divisor entre N i r. Una vegada obtingut el valor r, s’utilitza l’exponenciació amb la 

clau pública e mòdul n i s’utilitza com a factor d’encegat. 

𝑚′ = 𝑚𝑟𝑒 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 

Llavors s’envia el missatge m’ a l’autoritat que el signarà. Com r és aleatori, implica que 

m’ no deixa cap informació sobre el missatge m. Es signa amb el següent procediment: 

𝑠′ = (𝑚′)𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 

S’envia s’ a l’autor del missatge, que pot extreure el factor d’encegat per a revelar s, que 

es la firma vàlida de RSA del missatge m calculant: 

 

𝑠 = 𝑠′ ∗  𝑟−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 
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Aquesta signatura obtinguda és una signatura RSA del missatge m. 

 

      𝑠 = 𝑠′ ∗  𝑟−1 = (𝑚′)𝑑 𝑟−1 =  𝑚𝑑𝑟𝑒𝑑𝑟−1 =  𝑚𝑑𝑟𝑟−1 =  𝑚𝑑 (𝑚𝑜𝑑 𝑛) 

 

2.4. Protocol Oblivious Transfer 

És un tipus de protocol en el qual el remitent transfereix un de molts missatges a un 

receptor, però no sap si algun dels missatges ha estat transmès. 

 

La primera forma de Oblivious Transfer va ser introduïda el 1981 per Michael O. Rabin. 

En aquesta forma, el remitent envia un missatge, el qual serà rebut pel receptor, amb 

una probabilitat del 50%. Aquest esquema estava basat en RSA. 

 

Una variant mes útil del protocol anomenada 1 - 2 oblivious transfer o “1 out of 2 

oblivous transfer” va ser desenvolupada més endavant per Shimon Even, Oded 

Goldreich i Abraham Lempel, per a la creació de protocols per “secure multiparty 

computation”. 

 

Aquesta variant esta generalitzada a “1 out of n oblivous transfer” on el receptor obté 

exactament un missatge sense que el remitent tingui consciencia de quin ha estat enviat 

i sense que el receptor tingui cap idea dels altres elements que no han estat enviats.  

 

2.4.1. Oblivious Transfer 1 – n 

 

La versió del protocol de oblivious transfer 1 – n pot ser definida com una generalització 

natural del protocol 1 – 2. Específicament, l’emissor té n missatge i el receptor té un 
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índex i. El receptor vol rebre el missatge amb aquest índex sense que l’emissor sàpiga 

aquesta i, mentre que l’emissor vol estar segur de que el receptor sol rep un dels n 

missatges. 

 

2.4.2. Protocol Oblivious Transfer utilitzat 

La versió del protocol utilitzada en aquest treball serà explicada a continuació. 

La signatura cega s’utilitza quan es vol desxifrar el missatge, però no es té la clau. B envia 

un nombre prèviament calculat en el pas 6 a A, que retorna aquest nombre elevat al 

exponent privat i que B farà l’operació inversa amb el nombre obtingut de A i r que ha 

calculat abans per obtindré la clau per desxifrar. 

 

A continuació s’explicara el protocol suposant que m = 2. 

1r. A té dos missatges m0 i m1, i vol enviar solament un a B. B no vol que A sàpiga quin. 

2n. A genera un parell de claus RSA, el mòdul N, el exponent públic e i el privat d. 

3r. A genera 2 valors k0 i k1 que compleixen ki ->  𝑘𝑖 = 𝐻𝑎𝑠ℎ(i)𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑁. 

4t. A encripta els missatges m0 i m1 amb les claus k0 i k1 mitjançant el sistema de xifratge 

en flux RC4  i envia els texts xifrats resultants a B. 

5e. B elegeix un dels dos missatges enviats per A i calcula Hash(i). 

6e. B Envia 𝐼 = 𝐻𝑎𝑠ℎ(i)𝑑 ∗  𝑟𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑁)  a A. 

7e. A calcula 𝑆 = 𝐼𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑁) i retorna aquest valor I a B. 

8e. B calcula  𝐾 = 𝑆 ∗ 𝑟−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁)  i desxifra mi utilitzant el protocol RC4 utilitzant 

com a clau el valor generat abans. D’aquesta manera, obté mi. 
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2.5. Estructura del sistema 

En aquest apartat s’explica el funcionament del sistema per a entendre els passos a 

seguir per una correcta utilització. 

 

Configuració prèvia 

Com a configuració prèvia a la utilització del sistema, s’hauran de crear les claus 

(publiques i privades) de RSA per dur a terme el protocol de oblivious transfer. S’haurà 

d’engegar el sistema per a poder fer les peticions per obtindré els missatges i poder 

resoldre l’obtenció de la clau per desxifrar-los. 

 

Utilització del sistema per clients 

Una vegada l’usuari accedeixi a la pàgina, i obtingui les diferents notícies, en aquesta 

apareixeran els diferents titulars de les noticies disponibles. 

Quan l’usuari escolli la noticia a visualitzar, s’iniciarà un procés intern per la obtenció de 

la noticia. 

Una vegada el sistema acabi amb el procés intern es mostrarà un nou botó que l’enviarà 

a la notícia. 

 

Procés del sistema 

La API enviarà a la pagina els múltiples missatges per a que l’usuari elegeixi 1 d’aquests 

juntament amb els titulars per a facilitar la elecció. 
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Imatge 1: Pagina Principal 

 

Una vegada l’usuari elegeixi la noticia, s’enviarà un codi generat mitjançant unes 

operacions amb uns valors a la API per a la seva descodificació. 

 

 

Imatge 2: Missatges Obtinguts 

 

La API rebrà un codi i farà el procés corresponent per cegar el codi rebut i tornar-lo a 

enviar per a que es pugui desxifrar el missatge. 
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Una vegada arribi aquest codi de l’API, es realitzaran unes operacions que permetrà 

obtindré la clau per a desxifrar el missatge. Una vegada desxifrat, es mostrarà el 

missatge desxifrat i es podrà tornar a realitzar el procediment per a següents missatges. 

 

 

Imatge 3: Missatge desxifrat  



16 
 

3. Desenvolupament 

3.1. Cronograma 

S’ha dividit el projecte en diverses fases. 

 Cerca de les tecnologies a utilitzar [2/03/2021 – 3/03/2021] 

 Anàlisis de requeriments [4/03/2021 – 20/03/2021] 

 Teoria Prèvia al desenvolupament [21/03/2021 – 15/04/2021] 

 Desenvolupament part tècnica [16/04/2021 – 22/08/2021] 

o Pagina Web [16/04/2021 – 20/08/2021] 

 Disseny Pagina Web 

 Desenvolupament Front-End 

o API [20/05/2021 – 10/08/2021] 

 Desenvolupament de l’API 

 Configuració Web 

 Desenvolupament de la memòria [15/05/2021 – 4/09/2021] 

o Part Teòrica [15/05/2021 – 19/07/2021] 

o Part Practica [20/07/2021 – 4/09/2021] 

  



17 
 

3.2. Arquitectura del sistema 

3.2.1. Funcionament de l’aplicació 

El sistema emprat utilitza un sistema en què l’usuari interactua amb la capa “view” del 

sistema. Aquesta capa realitza les connexions adients a la API que s’encarrega de la feina 

de xifratge i desxifratge. 

D’aquesta manera el sistema està separat en tres espais diferenciats: l’usuari, la capa 

“view” i la API. 

 

Imatge 4: Arquitectura del sistema 

 

L’usuari podrà interactuar amb el sistema mitjançant la pàgina web creada per 

Apache2, en la qual podrà obtindré els missatges i haurà d’escollir quin missatge 

visualitzar.  

 

Respecte el funcionament de l’API, aquesta rebrà peticions de la pagina web per a 

enviar els missatges xifrats i per desxifrar aquests missatges.  
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3.2.2. Distribució de rols 

En aquesta implementació d’un protocol d’Oblivious Transfer, tenim 2 participants que 

són el servidor i el navegador web, dos missatges, i dues funcions, que són les següents: 

 

- L’emissor és el participant que disposa dels dos missatges i que serà l’encarregat 

de xifrar-los amb una clau que generarà de la següent forma 𝑘𝑖 =

𝐻𝑎𝑠ℎ(i)𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑁. Després els enviarà al receptor per a que n’esculli un. L’emisor 

ha de signar digitalment un valor I enviat pel receptor. Aquesta signatura 

l’anomenarem S. 

- El receptor és qui que rep els missatges i n’escull un. Per desxifrar-lo, genera un 

nombre corresponent a 𝐼 = 𝐻𝑎𝑠ℎ(𝑖) ∗  𝑟𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑁) on r es un nombre aleatori i 

envia aquest valor al emissor. Una vegada l’emissor retorni el valor S calcularà la 

clau K de la següent forma  -> 𝐾 = 𝑆 ∗ 𝑟−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁). A partir de la clau K, el 

receptor podrà desxifrar el missatge elegit. 

 

En aquesta implementació el servidor juga el rol d’emissor mentre que el navegador 

web juga el rol de receptor. 

 

3.2.3. Procediments seguits 

Tenint en compte els rols prèviament distribuïts, en aquest apartat s’explica pas a pas la 

implementació del protocol de Oblivious Transfer. 

1. El receptor fa una crida a getMessages() que servirà per obtindré els missatges 

xifrats, juntament amb el mòdul, l’exponent públic de la clau RSA de l’emissor, i 

els títols dels missatges. 

2. Una vegada el receptor ha fet la crida, l’emissor executa la funció 

sendMessages(), que llegeix les claus RSA mitjançant la funció generateKeyPair() 

d’uns fitxers que guarda per a posteriors operacions i els diferents missatges 
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mitjançant la funció generateMessages() on llegeix els missatges dels fitxers i els 

guarda. 

3. Quan els missatges i les claus han estat generades, xifra cada missatge 

mitjançant la funció codifyMessage(), la qual primer genera una clau utilitzant al 

funció generateHash() que implementa la següent operació -> 𝑘𝑖 =

𝐻𝑎𝑠ℎ(i)𝑑  𝑚𝑜𝑑 𝑁, amb la clau creada i el missatge. Utilitzant el sistema de 

xifratge RC4 xifra el missatge i el prepara per ser enviat. 

4. Després de xifrar els missatges, s’obté els títols dels missatges per facilitar la seva 

elecció juntament amb el mòdul i l’exponent públic de la clau RSA per a enviar-

los al receptor. 

5. Una vegada el receptor rebi la informació de l’emissor, es guardarà la informació 

per a usos posteriors i es mostraran nous botons per seguir amb el procediment. 

6. Depenent de quin dels missatges es triï mitjançant el botó corresponent, es 

cridarà la funció selectMessage(n) on n es el nombre del missatge seleccionat. 

7. Després de la crida a selectMessage(n) s’obtindrà mitjançant una funció 

anomenada hashCode(n), el hash del missatge escollit, també s’obtindrà un 

nombre aleatori r que servirà com a factor d’encegat per a dur a terme la següent 

operació -> 𝐼 = 𝐻𝑎𝑠ℎ(𝑖) ∗  𝑟𝑒(𝑚𝑜𝑑 𝑁), sent e l’exponent públic i N el mòdul 

obtinguts en la primera crida. 

8. Una vegada el valor 𝐼 hagi estat definit, es farà una crida a l’emissor amb el 

nombre 𝐼 prèviament obtingut. 

9. L’emissor executarà una funció selectMessage(code) que cridarà a la funció 

generateCode(code) que executarà la següent operació 𝑆 = 𝐼𝑑(𝑚𝑜𝑑 𝑁), per a 

signar el codi obtingut del receptor. 

10. Després de la operació anterior, l’emissor enviarà aquest valor S al receptor. 

11. El receptor amb el valor S obtingut després de la crida obtindra la signatura cega 

mitjançant 𝐾 = 𝑆 ∗ 𝑟−1 (𝑚𝑜𝑑 𝑁) obtenint aixi la clau per poder desxifrar el 

missatge escollit. 

12. Una vegada obtinguda la clau, el receptor podrà procedir a desxifrar el missatge 

escollit utilitzant el sistema de xifratge RC4. 

13. Després de desxifrar el missatge, es mostrarà un nou boto que el portarà al espai 

on es podrà veure mes detalladament. 
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3.2.4. Funcions del Back-End 

Com hem descrit en la estructura del sistema, per al correcte funcionament de l’API, 

hem de tenir preparades unes claus publiques i privades de RSA per a poder xifrar i 

desxifrar correctament els missatges. 

També s’explicarà el funcionament d’una manera més detallada sobre la API. 

Per la generació de les claus RSA s’executarà aquest petit programa anomenat KeyGen, 

que generarà les claus i les guardarà per a la seva posterior utilització. 

Aquest programa KeyGen, utilitza unes llibreries pròpies de Java per facilitat la generació 

de les claus. 

Funció:  public static void main() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

Descripció 
Generació de les claus publica i privada RSA i les guarda en una carpeta 

on sol la API tindrà accés. 

Retorna 

No retorna res però genera les dos claus RSA que s’utilitzaran per les 

operacions RSA corresponents i que es guardaran amb l’extensió de 

certificat digital. 
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Funció:  public static BigInteger generateRandomPrime(int exp) 

Paràmetres Rep un enter per determinar la mida del nombre primer a generar. 

Codi 

 

Descripció 
Genera un nombre amb la llargada corresponent i comprova si es 

primer. Si és primer, el retorna. 

Retorna Retorna el numero primer generat per generar les claus RSA. 

 

 

Funció:  public static boolean(BigInteger number) 

Paràmetres Rebra un BigInteger per comprovar si el nombre obtingut és primer. 

Codi 

 

 

Descripció 
Comprova si el BigInteger és primer i retorna True en cas de que 

sigui primer i False si no ho és. 

Retorna Retorna True o False depenen si és primer o no. 
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L’API que es detalla a continuació és l’API que s’executa per al funcionament del protocol 

implementat i que duu a terme les operacions relacionades amb el xifratge i desxifratge 

dels missatges. 

Abans de començar amb el funcionament de l’API, s’ha creat una estructura per a 

facilitar el funcionament i agilitzar-lo que he anomenat com a CustomFile. La idea 

d’aquesta estructura és facilitar l’accés al missatge i al seu contingut. 

 

Classe: public class CustomFile 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 

Aquesta classe està formada per dos elements: un tipus strings i l’altre 

que es un conjunt de strings, que representen al títol del missatge i el 

seu contingut. La classe està formada pels respectius getters i setters 

dels diferents paràmetres. 

Retorna Cap 
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Funció: public string getFileContentMessage() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 
A partir del conjunt de strings del missatge, crea un string que conté 

tot el contingut. 

Retorna Un string que conté tot el contingut del fitxer. 

 

Per al correcte funcionament del protocol, aquesta API ha d’estar sempre executant-se 

ja que en cas contrari, no es podrà utilitzar el protocol. 

Un cop vista la generació de claus i la classe auxiliar, veurem el funcionament de l’API 

més detalladament. 

En primer lloc veurem el controlador de l’API i les funcions que fan possible la crida des 

de la pagina web. 
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Controlador: public class SignerController 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 

Aquesta classe és la destinada a realitzar les operacions de xifrar i desxifrar, 

amb dues funcions principals per enviar els missatges i per desxifrar el 

missatge rebut. 

Està formada per múltiples elements com són les claus públiques i privades 

de RSA, una llista de missatges, i uns paràmetres necessaris per utilitzar el 

sistema de xifratge RC4. 

Retorna Cap 
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Funció: public JSONObject sendMessages() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 

Llegeix les claus RSA dels fitxers i llegeix els missatges, crea un objecte JSON 

on s’afegiran els valors a enviar a la pàgina per continuar. 

Aquesta funció es cridada des de la pagina web per començar amb el 

protocol de Oblivious Transfer i envia els missatges xifrats juntament amb 

el mòdul i el exponent de la clau publica per les posteriors operacions. 

Retorna Un Objecte JSON que conte el títol del missatges i els missatges xifrats. 
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Funció: public JSONObject sendMessages() 

Paràmetres 
Un valor tipus string que conté un valor per codificar amb signatura cega 

per obtindré la clau per desxifrar. 

Codi 

 

 

Descripció 

Crea un objecte JSON i afegeix el valor cegat. 

Aquesta funció és cridada des de la pàgina web per obtindre el valor cegat 

per poder obtindre la clau per desxifrar el missatge en qüestió. 

Retorna Un Objecte JSON que conte el valor cegat. 

 

Una vegada vistes aquestes funcions que permeten fer la crida des de la pagina web, 

veurem les funcions que complementen a aquestes anteriors. 

Funció: public void generateMessages() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 
Crea uns objecte File on es guarden els missatges i crida la funció per a 

generar els missatges amb la classe auxiliar descrita anteriorment. 

Retorna Cap 
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Funció: public void generateFileMessages(File file) 

Paràmetres Un objecte tipus File que correspon al fitxer a llegir per crear el missatge. 

Codi 

 

 

 

Descripció 
Crea un objecte CustomFile on guarda tot el contingut del missatge i li 

assigna com a títol del missatge el nom del fitxer sense l’extensió. 

Retorna Cap 
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Funció: public void generateKeyPair() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 
Llegeix les claus pública i privada RSA del directori que les conté, i les 

regenera per a la seva utilització.  

Retorna Cap 
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Funció: public String codifyMessage(String index) 

Paràmetres 
Un objecte tipus String que conté el nombre a obtindre el hash i la seva 

posició dins la llista dels missatges. 

Codi 

 

 

Descripció 
Genera la clau amb la qual xifrarem el missatge a partir del índex passat, i 

xifrem el missatge. 

Retorna Retorna el missatge xifrat. 

 

Funció: public BigInteger getModulus() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

Descripció 
Obté el mòdul de la clau RSA. 

Retorna Retorna el mòdul de la clau RSA. 
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Funció: public BigInteger generateHash(String index) 

Paràmetres Un objecte tipus String que conté el nombre a obtindre el hash. 

Codi 

 

 

Descripció 

A partir de l’índex obtingut, el mòdul de la clau RSA i l’exponent privat de 

la clau RSA. Generem el hashcode de l’índex i realitzem la següent 

operació: 

𝑘 = 𝐻𝑎𝑠ℎ(n)𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Retorna Retorna un nombre de tipus BigInteger per generar la clau RC4. 

 

Funció: public BigInteger getPrivateExponent() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

Descripció 
Obté l’exponent de la clau privada RSA. 

Retorna Retorna l’exponent de la clau privada RSA. 
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Funció: public BigInteger generateCode(String code) 

Paràmetres 
Un objecte tipus String que conte el nombre per ser signat amb signatura 

cega . 

Codi 

 

 

Descripció 

A partir del hashcode obtingut, el mòdul de la clau RSA i el exponent privat 

de la clau RSA, realitzem la següent operació: 

𝑘 = 𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑑 𝑛 

Retorna Retorna un nombre de tipus BigInteger per generar la clau RC4. 
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Funció: public BigInteger getPublicExponent() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

Descripció 
Obté l’exponent de la clau publica RSA. 

Retorna Retorna l’exponent de la clau publica RSA. 

 

Funció: public void resetsbox() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 
Reinicia l’array de caràcters utilitzats en el sistema de xifratge de RC4. 

Retorna Cap 
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Funció: public String rc4crypt(String message, String key) 

Paràmetres 
Dos objectes tipus String, un amb el missatge i l’altre amb la clau que 

s’utilitzarà per xifrar. 

Codi 

 

 

Descripció 
Primer inicialitza l’array de caràcters, i va codificant el missatge utilitzant el 

sistema de RC4 i retorna el missatge xifrat. 

Retorna El missatge xifrat amb RC4. 
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Funció: public char[] initSBox(String key) 

Paràmetres Un objecte tipus String que conté la clau necessària per xifrar. 

Codi 

 

 

Descripció 
Primer inicialitza l’array de caràcters, i va preparant l’array amb la clau per 

poder xifrar el missatge. 

Retorna L’array de caràcters inicialitzats amb la clau per a xifrar. 

 

Funció: public void swap(int i, int j, char[] sbox) 

Paràmetres Dos objectes tipus Int com a posicions i el conjunt de caràcters. 

Codi 

 

 

Descripció 
Intercanvia els continguts d’una posició a la altra. 

Retorna Cap 
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3.2.5. Funcions del FrontEnd 

En aquest apartat s’explica més detalladament les funcions del front-end del sistema 

que està composat per un servidor web de Apache2. S’ha elegit utilitzar Apache2 per la 

seva facilitat en comparació amb altres sistemes. A més a més, degut a que la seva 

configuració per la creació dels servidors és més senzilla i fàcil s’ha realitzat en Ubuntu. 

 

Per la realització del projecte s’ha creat una pagina web per a poder comprovar el 

funcionament del protocol Oblivious Transfer. 

 

La pàgina conté un botó que servirà per obtindre els missatges i uns altres per elegir i 

visualitzar-los. La pàgina interactua amb la API per obtindre els missatges i per obtindre 

la clau necessària per desxifrar-los. 

En primer lloc s’expliquen les funcions auxiliars per complementar el funcionament del 

codi. 

function hashCode(String s) 

Paràmetres Objecte tipus String que conté un número per obtindre el seu hash. 

Codi 

 

 

Descripció 
Genera el valor del hash per obtindre la clau per desxifrar el missatge. 

Retorna Retorna el hashcode del missatge. 
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function rc4(String str, String key) 

Paràmetres Dos objectes tipus String 

Codi 

 

 

Descripció 
Primer inicialitza l’array de caràcters amb la clau key i va xifrant/desxifrant 

el missatge str utilitzant el sistema de xifratge RC4.  

Retorna El missatge desxifrat. 
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function getMessages() 

Paràmetres Cap 

Codi 

 

 

Descripció 

Fa la crida a la API per obtindre els missatges ,es guarda els valors 

necessaris per a les operacions següents i fa visibles els botons per 

seleccionar els missatges 

Retorna Cap 
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function selectMessage(Integer k) 

Paràmetres Objecte tipus Integer que conté el nombre del missatge elegit 

Codi 

 

 

Descripció 

En aquesta funció, es realitzen les operacions del protocol Oblivious 

Transfer utilitzat de la part receptora del missatge abans de enviar el valor 

per a que sigui cegat i una vegada es fa la crida a l’API, amb el valor cegat 

s’obté la clau i es desxifra el missatge. 

Primer obté el missatge seleccionat i fa les operacions per a realitzar la 

signatura cega, una vegada acabades les operacions crida a la API per a 

realitzar el procés de la signatura cega i poder obtindré la clau per desxifrar 

el missatge. Una vegada obtinguda la clau utilitza el protocol RC4 per 

desxifrar el missatge i el mostra en el espai corresponent. 

Retorna Cap 
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3.3. Manual d’us 

En aquest apartat es realitzarà una explicació pas a pas del funcionament de la pàgina i 

el protocol d’Oblivious Transfer implementat. 

 

 

Imatge 5: Pagina Principal 

 

Per començar haurem d’executar el programa anomenat KeyGen per a generar les claus 

RSA necessàries per al funcionament de l’API. Es recomana no tornar a executar el 

programa per la generació de claus mentre l’API estigui activa ja que es modificaran les 

claus i no es podran desxifrar els missatges que s’hagin xifrat amb la clau anterior. 

 

A continuació s’ha d’iniciar el servidor Apache2 per a que es pugui accedir a la pagina 

web. Per accedir a la pàgina, iniciem el navegador i anem a “marctfg.com”. Aquesta 

pàgina sol existeix de manera local, que és on s’han realitzat les proves. 

Per al funcionament de la característica principal haurem d’iniciar l’API per obtindre els 

elements necessaris. 
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Observant la pagina veiem una secció amb un petit manual d’ús per aplicar el protocol, 

que també es pot accedir des de la part superior de la pagina mitjançant el boto de “Com 

utilitzar”. 

 

Imatge 6: Menú superior 

 

 

Imatge 7: Pagina Com Utilitzar 

 

La principal funcionalitat està concentrada en un botó en la part superior dreta 

“Obtindre Missatges”, que ens permetrà veure els títols dels missatges disponibles i la 

seva posterior elecció. Aquest procediment segueix uns passos: 

- Crida a la API per obtindré els missatges i elements necessaris per al funcionament. 

- Resposta de la API amb els elements, els missatges i els títols. 

- Emmagatzemament dels elements enviats i visualització  dels botons per elegir 

missatge. 

 

Una vegada obtinguts els missatges, s’haurà d’escollir un d’aquests per a la seva 

visualització. 
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Imatge 8: Missatges Obtinguts 

 

Una vegada es decideixi quin missatge és l’escollit per visualitzar, el servidor executarà 

la funció selectMessage(s) per seleccionar el missatge escollit i començar a realitzar les 

operacions i procediments necessaris. Aquest procediments son: 

- Càlcul del valor a enviar per obtindré la clau a la API. 

- L’API retorna un valor corresponent a la signatura cega del valor enviat prèviament. 

- Càlcul de la clau mitjançant el valor obtingut de l’API i el valor prèviament calculat.  

- El servidor comença a desxifrar el missatge escollit amb la clau calculada per 

servidor web. 

- Una vegada el missatge ha estat desxifrat, es mostrarà el missatge en un altre espai 

des del qual es pot accedir mitjançant un boto que es mostrarà o utilitzant el boto 

de la part superior “Missatges”. 
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Imatge 9: Boto visualitzar missatge 

 

 

 

Imatge 10: Missatge Historia RSA 
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Imatge 11: Missatge Oblivious Transfer 

Si s’han seguit els passos del manual, es pot veure el missatge escollit i el procés per 

elegir qualsevol altre missatge serà completament igual al seguit. 
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4. Conclusions 

Primerament volem fer palès que, s’ha assolit els objectius marcats, s’ha aconseguit 

implementar un servei web basat en l’ús d’un protocol d’Oblivious Transfer. 

 

El primer objectiu assolit ha estat la comprensió del funcionament d’alguns elements 

presents en el camp de la criptografia, com la xifra RSA, la signatura cega i un protocol 

d’Oblivious Transfer. Aixo s’ha assolit mitjançant la recerca teòrica dels conceptes i la 

seva utilització a l’hora d’implementar l’API. 

 

A continuació, s’ha creat una pàgina web on poder comprovar el correcte funcionament 

del protocol implementat. Dins d’aquesta part, s’han assolit més coneixements de la 

part de maneig de servidors web, html i Javascript. 

 

Respecte al segon objectiu, ha estat assolit amb la creació de l’API i la utilització dels 

conceptes de la part teòrica. 

 

Finalment es pot dir que s’ha aconseguit aplicar el protocol de Oblivious Transfer per 

l’enviament de missatges mitjançant un navegador web i una API. 

 

Com a possibles ampliacions del al projecte es podria implementar un protocol 

d’Oblivious Transfer 1 – n seguint el procediment esmentat en el document.  
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