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Treball de Final de Grau Marc Alba Cerveró

Preludi

En aquest treball s’ha dissenyat i desenvolupat una aplicació web de missatgeria instantània amb un
sistema de seguretat propi que ens permet garantir la confidencialitat i integritat de tots aquells
missatges que enviem i rebem. D’altra banda, l’estat de l’aplicació va lligat a una sessió relativa a
l’usuari connectat. Així doncs, es manté l’estat de la sessió i es garanteix la correcta autenticació
dels usuaris.

El sistema que ens garanteix la confidencialitat i integritat es basa en criptografia de doble capa
asimètrica-simètrica.

L’aplicació web s’ha desenvolupat separant entre client i servidor emprant Angular i Spring Boot.

En aquesta memòria recollim els detalls pertinents sintetitzant-ho esquemàticament, on tenim una
introducció al problema i els objectius que es volen assolir, el disseny resultant des d’un punt de
vista d’enginyeria del programari, una síntesi del sistema de seguretat dissenyat i dels detalls del
desenvolupament, les proves integrades com a evidència de la resolució al problema i una conclusió
final.
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1. Introducció

En l’actualitat els serveis de missatgeria instantània digitals són ben presents en el dia a dia de
milers de milions de persones arreu del món. Per això, la qüestió de preservar la confidencialitat,
integritat  i  autenticitat de les comunicacions no és quelcom trivial.  Tanmateix,  no deixa d’ésser
primordial la preservació de la privacitat dels usuaris que les usen. 

Les aplicacions més rellevants que proporcionen aquest servei disposen de sistemes de seguretat
propietaris d’encriptació robustos distribuïts que permeten garantir la privacitat de tots els usuaris a
gran escala, com és el cas de WhatsApp.

WhatsApp parteix d’un protocol dissenyat per Open Whisper Systems anomenat Signal Protocol.
Suposa la base del seu sistema de xifratge punt a punt. Aquest protocol és dissenyat per prevenir
que tercers tinguin accés a missatges i trucades a nivell de dispositiu, és a dir, és abstret al mínim
exponent per tal que un sol dispositiu que hagi estat compromès no tingui impacte en la resta. A
més, encara que les claus actuals de xifratge s’hagin vist compromeses, aquestes no serveixen per
desxifrar missatges tramesos amb anterioritat.

En aquest treball no arribarem tan lluny, però sí que volem garantir la privacitat dels missatges de
text enviats de forma íntegra i fiable.

L'objectiu d’aquest treball és desenvolupar una aplicació web de missatgeria 1-servidor n-clients, on
la seva lògica de comunicacions i seguretat, en especial de xifratge i autenticació, sigui propi. Hem
adaptat el protocol de seguretat propietari sobre els protocols habituals de transport i aplicació per
aplicacions web.  S’ha buscat, primordialment,  implementar un protocol  de xifratge específic per
totes les dades sensibles dels usuaris de la nostra aplicació que s’adapti perfectament en totes les
fases de transferència de dades. 

Els usuaris s’autentiquen una sola vegada i a partir d’aquell moment  s’usa un identificador que
permetrà mantenir els detalls de la sessió mentre l’usuari no es desconnecti o l’identificador no
expiri.

El client s’ha desenvolupat amb Angular i el servidor amb Spring Boot. S’ha dut a terme un anàlisi
de requeriments, del domini i de dades. Tot i així, es vol posar el focus en el disseny de la seguretat
d’una  aplicació  d’aquestes  característiques,  sense  deixar  de  banda  la  part  d’enginyeria  del
programari.

Per últim, tot i que aquest treball està centrat en el disseny i desenvolupament detallarem tot allò
imprescindible per a la posada en funcionament (producció) de l’aplicació.

1.1 Resum

L’ambició d’aquest treball és la de dissenyar i desenvolupar una aplicació web de missatgeria amb
les funcionalitats més bàsiques i intrínseques de les que disposen aquest tipus d’aplicacions. Posant
èmfasi en com integrar un sistema criptogràfic amb aquestes funcionalitats que ens permeti dotar-la
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d’un grau de seguretat prou robust i que compleixi amb els trets imprescindibles dels que ha de
disposar un sistema informàtic segur.

Aquesta  aplicació  és  capaç  d’enviar  i  rebre  missatges  de  text  així  com de  gestionar  totes  les
funcionalitats i característiques de la creació, edició, manteniment i emmagatzematge de dades dels
nostres usuaris.  Per una banda,  garantim l’autenticació segura d’aquests  usuaris  i  per l’altra,  la
transmissió segura dels missatges.

El principal objectiu del treball és dotar de seguretat una aplicació web, però també fent especial
atenció al seu disseny lògic usant mètodes d’anàlisi i  conceptuals d’enginyeria del programari i
bases de dades. Un cop fet palès el disseny de l’aplicació web ens endinsem en com fer-la segura
garantint la integritat, autenticació, confidencialitat i robustesa de totes les comunicacions entre els
usuaris.

Tècnicament  l’aplicació  es  divideix  en  dues  parts,  el  servidor  API(Application  Programming
Interface) que fa d’intermediari entre els nostres usuaris alhora que gestiona les seves dades i el
client  que  s’encarrega  de  la  presentació  i  execució  de  totes  les  funcionalitats  de  l’aplicació
disponibles per l’usuari.

El client és l’encarregat d’executar gairebé tota la lògica de seguretat d’aquest document. Per a més
informació sobre el  disseny del sistema de seguretat  cal adreçar-se a l’apartat 3. El servidor és
desenvolupat seguint el model i eines de Spring Boot i el client empra el medi de treball Angular.

Un cop finalitzats aquest apartats introduïm les proves integrades realitzades que evidencien els
resultats esperats i el correcte funcionament de l’aplicació.

Deixem  com  a  epíleg  totes  aquelles  consideracions  una  vegada  finalitzat  el  procés  de
desenvolupament  relatius  a  la  postproducció,  també rellevants  de  cara  a  la  principal  motivació
d’aquest treball, la seguretat de les comunicacions en una aplicació web.

1.2 Objectius

En aquest apartat resumim més esquemàticament els objectius que aquest treball ha assolit, que són:

• Disseny lògic i de base de dades de l’aplicació web

• Disseny i integració d’un sistema de seguretat per l’aplicació

• Desenvolupament d’una aplicació web de missatgeria

➢ Client(Angular)

➢ Servidor API (Spring Boot)

• Conclusions i consideracions de producció i postproducció de l’aplicació

1.3 Motivació

La meva curiositat i interès pel món de les xarxes i comunicacions des que se’ns va introduir en
algunes assignatures del grau m’ha dut a voler-ne saber més coses. Quan parlem de seguretat no
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podem destriar-ho  del  xifratge.  Així  doncs,  ja  fa  temps  que  m’inclinava  a  fer  el  treball  sobre
quelcom que hi tingués a veure.

Un cop decidida la temàtica principal del treball no va ser difícil triar per quin tipus d’aplicacions i
funcionalitats volia dissenyar-ho. Les aplicacions de missatgeria són d’aquell tipus on el que suposa
comunicar-se digitalment es pot apreciar de forma més crua i òbvia.

Així doncs, si intentem reunir aquests elements, es troben en aquest treball.

1.4 Estructura del document

En  primer  lloc  trobem la  introducció  on  resumirem els  objectius,  motivació,  característiques  i
estructura  d’aquest  treball.  Seguidament  ens  trobem  amb  el  primer  apartat  de  disseny  lògic  i
conceptual de l’aplicació exceptuant les consideracions del sistema de seguretat que integra que ho
deixem pel pròxim apartat. En aquest trobem l'anàlisi de requeriments, els casos d’ús, el diagrama
de seqüència, l'anàlisi del domini i l’estructura de la base de dades.

A continuació, tenim l’apartat del disseny i integració del sistema de seguretat de l’aplicació web.

Els següents dos apartats contindran tots els detalls i consideracions del desenvolupament del client
i del servidor. A nivell de presentació (FrontEnd) exposarem quines han estat les decisions preses,
mètodes d’implementació, dificultats i problemàtiques a l’hora del desenvolupament. Pel que fa al
nucli del sistema (BackEnd) tindrem una estructura similar.

Seguidament exposem les proves integrades dutes a terme.

Finalment,  arribem a les  conclusions  on hi ha les consideracions oportunes  sobre la posada en
producció del projecte i comentaris rellevants de la postproducció. També uns comentaris d’opinió
final sobre els passos i trajectòria duts a terme durant tot el treball.

A més, com és habitual s’hi inclou l’apartat de la bibliografia, per incloure en un desglòs de forma
ordenada  d’aquells  materials  i  elements  addicionals  consultats  i  emprats  durant  la  confecció
d’aquest treball.
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2. Disseny

En aquest apartat presentem els esquemes de bases de dades, del domini i el diagrama de seqüència
de l’aplicació, un cop fet l’anàlisi de requeriments i casos d’ús previ. L’objectiu d’aquest apartat és
la de, a grans trets, abans de posar-nos a desenvolupar, tenir una idea clara dels requeriments i
lògica més primària de que haurà de disposar el sistema. Aquest pas és imprescindible per tal que el
sistema d’emmagatzematge de dades persistent sigui coherent, fàcil de mantenir i adaptable durant
el transcurs del desenvolupament d’aquest projecte. A més, abstraure’n la lògica esquemàticament
ens ajudarà a modelitzar eficientment la programació del client i del servidor. 

2.1 Anàlisi de requeriments

L’anàlisi de requeriments es divideix en dues categories: no funcional i funcional. Ens centrem més
detalladament en els funcionals, ja que per la banda dels no funcionals s’inclouen molts aspectes del
que  fora  necessari  en  la  posada  en  producció  de  l’aplicació.  En farem menció  en  l’apartat  de
conclusions del treball, però posarem l'èmfasi d’aquest anàlisi en els requeriments funcionals.

No funcional

Legislatiu: El sistema ha de complir amb la normativa de protecció de dades un cop en producció.

Privacitat: S’ha de garantir la confidencialitat a tots els nivells de comunicació entre usuaris.

Seguretat: El sistema ha de dotar-se de prou seguretat com per garantir unes comunicacions fiables i
íntegres.

Autoria: S’ha de garantir l’autenticació de totes les comunicacions.

Rendiment: El temps de resposta i processament, incloent el sistema de seguretat, ha de ser raonable

Espai: L’espai que utilitza l’aplicació en memòria no persistent no ha d’excedir 5 MB

Fiabilitat: Si es produeix algun tipus de fallada s’ha de garantir la conservació de les dades.

Robustesa: S’ha de reduir al màxim les possibles fallades, sobretot en punts crítics per a la seguretat
del sistema. En cas de produir-se una fallada, ha de ser possible una recuperació amb celeritat i
garantir la integritat de les dades.

Portabilitat: El sistema ha de ser compatible amb diferents navegadors.

Concurrència:  S’ha  de  garantir  l’accés  als  usuaris  simultàniament  assegurant  el  correcte
funcionament del sistema. 

Llicències: La totalitat dels components i llibreries que s’empren han de ser de programari lliure.

Funcional

• El sistema ha de ser capaç d’enviar i rebre missatges de text de forma confidencial, íntegra i
autentificada.

• El sistema ha de gestionar tota una interfície orientada a usuaris de forma segura.
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• El sistema xifrarà l’enviament dels missatges amb un sistema d’encriptació punt a punt, de

dues capes: asimètric i simètric.

• El  sistema  rebrà  missatges  xifrats  i  haurà  de  ser  capaç  de  desxifrar-los,  tractar-los  i

presentar-los correctament.

• El sistema gestionarà les opcions habituals de la lògica d’usuaris, creació i manteniment
d’aquests.

• El sistema validarà els usuaris connectats.

2.2 Casos d’Ús

En  aquest  apartat  hi  incloem  el  diagrama  de  casos  d’ús,  que  resumeix  l’apartat  funcional  de
l’aplicació web.

Figura 1: Diagrama de casos d'ús

En aquest diagrama veiem esquematitzades les principals funcions i subfuncions que inclouen o
estenen  les  principals  funcions  en  el  nostre  sistema.  El  sistema  es  pot  dividir  en  dues  grans
funcionalitats: gestió dels usuaris i servei de missatgeria instantània. 

La gestió dels usuaris inclou la seva creació i modificació. Pel que fa a les funcions de missatgeria
es resumeixen en enviar i  rebre missatges.  Aquestes alhora inclouen les subfuncions de validar
l’usuari on s’envia el missatge, xifrar, desxifrar i guardar persistentment el contingut del missatge
enviat o rebut.
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2.3 Diagrama de Seqüència

A continuació exposem el diagrama de seqüència pels dos principals casos d’ús: enviar missatge i
rebre missatge.

Figura 2: Diagrama de seqüència - Enviar missatge

Aquest diagrama resumeix els passos que segueix el sistema pel cas d’ús d’enviar missatge. En
primer lloc seleccionem el contacte. En aquest pas es valida que l’usuari destí compleixi totes les
condicions necessàries. El següent pas és establir les dades necessàries per efectuar correctament la
comunicació. Aquesta es durà a terme si és el primer cop que els usuaris es comuniquen.

Un cop s’han establit totes les dades necessàries per enviar el missatge s’envia seguint tota la lògica
de seguretat del sistema (veure apartat 3.2).
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Figura 3: Diagrama de seqüència - Rebre missatge

Aquest diagrama resumeix els passos que segueix el sistema pel cas d’ús de rebre missatge.  Si es
tracta de la primera vegada que els usuaris estableixen contacte es generen i s’intercanvien les dades
necessàries per  establir  la comunicació.  Un cop s’han intercanviat  aquestes dades processem el
missatge segons la lògica de seguretat del sistema (veure apartat 3.2).

2.4 Anàlisi del Domini

Un cop analitzats els requeriments funcionals elaborem el diagrama del domini, on s’ha de poder
copsar quin és el domini del problema i que relaciona les entitats conceptuals que el conformen. En
cap cas es tracta d’un esquema de classes de programació orientada a objectes.
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Figura 4: Diagrama del domini

Aquest diagrama vol sintetitzar totes les relacions a tenir  en compte entre les diferents entitats,
objectes, accions i agents que el sistema haurà de tenir present. 

Com a únic agent tenim l’usuari  i d’ell  es desprenen els objectes que s’hi relacionen, que són:
contacte, xat i missatge. Les accions que es podran desenvolupar són doncs: modificar usuari, crear
usuari, enviar missatge i rebre missatge. D’aquestes accions es desprenen totes les altres entitats que
són part de l’acció, necessàries pel seu funcionament.

2.5 Estructura Base de Dades

En aquesta secció trobem l’esquema de la base de dades, per aquelles que seran persistents.
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Figura 5: Esquema de la base de dades

Aquest esquema descriu les entitats que s’hauran d’emmagatzemar persistentment tant a nivell de
servidor com de client. Totes les dades de registre dels usuaris s’han de preservar de tal forma que el
sistema sigui capaç d’establir enllaços entre ells i afegir-los com a contactes l’un de l’altre. Quan
s’estableix correctament un parell d’usuaris com a contactes, és necessari mantenir en el sistema
totes les dades intercanviades entre ells per al bon funcionament de les funcionalitats de l’aplicació.

El sistema estableix entre cada contacte un xat i en guarda tots els missatges rebuts persistentment i
d’acord amb la lògica de seguretat del sistema (veure apartat 3.2).
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3. Comunicacions i Seguretat de l’aplicació

Dividim aquest apartat en dues seccions ja que ens centrem, per una banda, en l’autenticació dels
usuaris al sistema i el seu registre, i per l’altra, en el xifratge de les comunicacions entre usuaris.

3.1 Autenticació dels usuaris

Per tal de mantenir-nos autenticats amb el nostre usuari durant tot el transcurs de la nostra operativa
amb l’aplicació emprem identificadors, un cop autenticats per primer cop. Usarem JWT(JSON Web
Token). La idea consisteix en iniciar sessió enviant una petició al servidor API. Aquest, en ser la
primera vegada que ens autentiquem genera un identificador, si les nostres credencials són valides,
que el client rebrà i que ens guardarem per a emprar en futures comunicacions. Així doncs ens
estalviem d’enviar usuari i contrasenya cada vegada que vulguem comunicar-nos amb el servidor.

Considerarem com a treball futur el xifratge d’aquestes comunicacions amb el servidor usant el
nostre sistema de xifratge, però de moment anirà supeditat a les funcions pròpies de seguretat de
que ja disposa Angular i Spring Boot.

3.2 Xifratge de les comunicacions

Pel xifratge de les comunicacions, i amb això em refereixo a les comunicacions on enviem els
missatges de text, farem servir un sistema de doble capa asimètric i simètric. En primer lloc amb el
sistema  RSA(Rivest,  Shamir  i  Adleman)  per  cada  parell  d’usuaris  que  es  vulguin  comunicar
generarem una clau asimètrica, que mantindrem en memòria i es produirà l’intercanvi d’aquestes
claus. Amb una funció hash usada amb la clau asimètrica que ha generat l’usuari i la clau asimètrica
que ha rebut, mostrem per pantalla un codi alfanumèric que haurà de coincidir en ambdós usuaris.

La  funció  hash  que  emprarem  per  generar  aquest  codi  alfanumèric  és  SHA-1(Secure  Hash
Algorithm 1), concatenant la clau pública generada amb la clau pública rebuda i aplicant la funció
hash,  ens  generarà  un codi  alfanumèric  únic  en  ambdós  cantons  de  la  comunicació,  si  la  clau
pública rebuda no ha estat  compromesa.  Si podem comprovar que el  codi resultant d’aplicar la
funció hash coincideix en els dos usuaris que inicien la conversa per pantalla, podem assegurar que
les claus públiques s’han intercanviat sense incidents. Arribats a aquest punt ja tenim fet l’intercanvi
de claus asimètriques i s’acaba la primera fase del nostre sistema de xifratge.

Així doncs un cop rebuda la clau pública asimètrica de l’usuari amb que ens volem comunicar
generem un valor aleatori que enviarem a l’usuari destí xifrat amb la clau pública rebuda. Un cop
obtingut aquest nombre aleatori generem un literal emprant SHA-256(Secure Hash Algorithm 256)
usant les claus públiques i  els nombres aleatoris.  En aquest moment hem generat la llavor que
s’emprarà  en  un  generador  pseudoaleatori  de  claus  simètriques  PRNG(Pseudorandom Number
Generator). Per cada missatge a enviar cridem a aquest generador que ens proporcionarà una clau
simètrica temporal que emprarem amb AES(Advanced Encryption Standard) i HMAC(Hash-Based
Message  Authentication  Code),  per  encriptar  i  garantir  la  integritat  del  nostre  missatge.  Amb
HMAC es genera un hash amb la nostra clau simètrica que després s’afegirà al missatge enviat.
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Aquest sistema ens proporciona integritat i confidencialitat. A més, el fet que les claus simètriques
siguin temporals i generades a partir de nombres aleatoris xifrats amb la clau pública asimètrica i
intercanviats, ens dota d’una robustesa addicional.

Es pot resumir aquest sistema amb el següent diagrama:

Figura 6: Diagrama comunicacions xifrades
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4. Client

El client  s’encarrega  del  frontend,  de l’emmagatzematge persistent  dels  xats  i  missatges,  de la
lògica del sistema de seguretat, és a dir, generació i tractament de claus, generació i tractament de
nombres aleatoris que s’usaran com a llavor per generar les claus simètriques i processament del
generador de claus.

Gestionem  tot  el  procés  d’autenticació  dels  usuaris  contra  el  servidor.  A més,  guardem en  la
memòria de sessió la informació de l’usuari que ha iniciat sessió, inclòs l’identificador JWT, que
s’afegeix en totes les capçaleres de les peticions que s’envien.

Per dur a terme aquestes tasques s’inclouen com a dependències les següents llibreries: stompjs,
sockjs-client, crypto-js, js-crypto-rsa i random-seed.

En el moment d’afegir un nou client s’inicia el procés d’intercanvi de claus asimètriques. Un cop
rebuda la clau pública de l’usuari amb qui mantindrem un xat, es demana una confirmació sobre la
clau rebuda aplicant-li el hash SHA-1 i mostrant-lo per pantalla.

Un cop s’ha confirmat que el hash resultant coincideix entre els dos clients, donem per vàlides les
claus asimètriques rebudes. Aquest és el punt més critic del procés de sincronització segur entre
usuaris.

Quan s’han validat les claus públiques en ambdós extrems procedim a generar un nombre aleatori
amb un sistema que disposi de prou entropia com per a considerar-la inescrutable i impredictible.
Aplicant-li l’algoritme hash SHA-256 obtenim la llavor que emprarem en els usuaris per obtenir un
generador de claus simètriques pseudoaleatori que s’empra com a clau en el xifratge final amb AES
que ens garantirà la confidencialitat i  per al HMAC que alhora ens assegurarà la integritat dels
continguts.

El sistema guarda tots aquells missatges rebuts en els seus respectius xats un cop desxifrats. Es
genera una clau única per missatge per encriptar i desencriptar. És el generador pseudoaleatori qui
s’encarrega d’obtenir la següent clau, tant en el client origen com en el client destí per a emprar-la
en el xifratge definitiu. Aquest generador ha de mantenir l’estat per cadascun dels xats iniciats per
tal de que la clau obtinguda coincideixi en ambdós usuaris.
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4.1 Estructura del missatge

L’estructura dels missatges enviats és la següent.

Tipus de missatge Usuari Origen Usuari Destí Contingut

Taula 1: Estructura dels missatges

Els tipus dels missatges seran els descrits a continuació:

VALID_USER Tipus de missatge que s’enviarà a l’hora d’afegir un
nou usuari. S’espera una resposta per part del servidor
del mateix tipus per tal d’afegir-lo.

SEND_RSA Missatge d’un sol sentit amb la clau pública RSA de
l’usuari d’origen.

SEND_RND Missatge d’un sol sentit amb el nombre aleatori generat
xifrat amb la clau pública rebuda.

SEED_INI Missatge  que  indica  a  l’usuari  destí  que  s’ha
d’inicialitzar  l’estat  del  generador  de  claus
simètriques.

MESSAGE Missatge  amb  el  contingut  final  xifrat  enviat  a
l’usuari destí.

ERROR Missatge  que  enviarà  el  servidor  si  alguna  de  les
validacions  prèvies  requerides  de  l’usuari  destí
requerit falla.

COMPLETED Missatge que enviarà el servidor a l’usuari origen si
el seu missatge enviat prèviament ha estat tramés sense
incidents.

Taula 2: Tipus de missatges

4.2 Estructura del contingut xifrat

Un  cop  obtingudes  les  claus  públiques  asimètriques  i  els  nombres  aleatoris,  desxifrant-los
correctament, disposem del generador de claus simètriques a punt. Són aquestes claus temporals les
que emprarem per xifrar i desxifrar el contingut final.

El  sistema de  xifratge  utilitzat  és  AES amb un salt  generat  aleatòriament  de  16  bytes  i  usant
farciment per aquells missatges que no arribin al mínim de longitud necessària per assegurar que
AES funciona correctament.

A més, ja que també hem d’assegurar la integritat de les comunicacions emprarem el hash amb clau
HMAC aplicant-lo al salt concatenat del missatge xifrat amb AES. L’usuari que rebi el missatge
encriptat primer ha de comprovar que el HMAC rebut i el seu, generat a partir de les dades rebudes,
coincideixen abans de posar-se a xifrar.

Es divideix la clau simètrica obtinguda en dues meitats de 16 bytes cadascuna, la primera meitat
s’utilitzarà amb AES i l’altra amb HMAC.
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AES(iv(salt), missatge + farciment)
=> clau simètrica(primers 16 bytes)

HMAC(iv(salt) + contingut xifrat) =>
clau simètrica(últims 16 bytes)

Taula 3: Estructura del contingut final xifrat
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5. Servidor

El servidor segueix el model API REST(Representational State Transfer) i s’ocupa bàsicament de
dues  qüestions:  autenticar  els  usuaris  i  fer  de  passarel·la  entre  les  peticions  d’enviament  de
missatges entre els usuaris. Aquí acaba la seva implicació. Tot el sistema de seguretat que s’aplica
als missatges serà transparent per al servidor. 

5.1 Autenticació d’usuaris: Credencials i JWT

Per autenticar els usuaris demanarem només un cop les seves credencials. A partir d’aquí seguirem
el sistema JWT, que enviarem sempre a la capçalera HTTP amb una cookie per autenticar-los. En el
cas  que  l’usuari  tanqui  sessió  o  el  token caduqui,  l’usuari  haurà  de  tornar  a  iniciar  sessió  per
regenerar la clau. El sistema dirimeix totes aquelles peticions que no siguin per autenticar-se com a
no autoritzades fins que iniciem sessió degudament.

Les peticions a l’API acceptades abans d’autenticar-se són:

• /api/auth/signup:  Petició  per  registrar  un  usuari.  Serà  necessari  especificar  el  nom

d’usuari, el correu electrònic i la contrasenya.

• /api/auth/signin:  Petició  per  iniciar  sessió.  Es  demanarà  el  nom  d’usuari  i  la

contrasenya.

• /api/auth/signout: Petició per tancar sessió.

També s’admet la primera connexió per establir el lligam amb el WebSocket.

• /api/ws: End-point amb el WebSocket.

5.2 Transmissió dels missatges

El nostre  sistema de transmissió de missatge empra STOMP(Streaming Text  Oriented Message
Protocol), que és una de les eines de que disposa Spring Boot. És un protocol dins de WebSocket
que està orientat a missatges de text,  tot i que també es poden trametre dades encapsulades en
binari. Iniciem sessió al servei de WebSocket connectant-nos com a client al enllaç configurat en el
servidor que resta esperant connexions entrants de nous clients, per sincronitzar-s’hi:

/api/ws

La idea és que un cop l’usuari inicia sessió, ens identifiquem com a usuari potencial per a rebre
missatges al servidor i ens subscrivim a un canal privat que es crearà amb la crida al següent enllaç:

/user/<nom_usuari>/queue/message

Un cop registrats al sistema de processament de missatges, ja estem identificats com a potencials
usuaris per rebre missatges. Un missatge a enviar conté, a més de la galeta que té el nostre JWT
d’autenticació, el tipus de missatge que estem enviant (veure apartat 4.1), l’usuari origen, l’usuari
destí  i  el  contingut  del  missatge.  Tots  els  missatges  s’envien  a  l’enllaç  genèric  de recepció  de
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missatges i un cop rebuts és el servidor l’encarregat de trametre’ls i processar-los com sigui més
adient en funció del tipus de missatge rebut. L’enllaç és el següent:

/api/chat 

El servidor processa aquest missatge i simplement el remet íntegrament a l’usuari destí especificat.
Si l’usuari amb qui es vol contactar no es troba connectat, el servidor envia una resposta al client
origen indicant que s’ha produït un error. De la mateixa manera, quan un missatge s’hagi enviat
amb èxit el servidor enviarà una resposta a l’usuari origen indicant que s’ha tramés correctament.

El servidor remet els missatges rebuts en funció del seu tipus:

• VALID_USER: Ens trobem en el context d’un usuari afegint un nou contacte. En aquest cas
enviarem un missatge de resposta al client origen, si l’usuari que es vol afegir és validat
correctament.

• SEND_RSA, SEND_RND, SEED_INI: En aquest casos on estem en fase d’intercanvi de
claus i en els casos on s’hagi d’inicialitzar el generador de claus simètriques simplement
remetrem aquest tipus de missatge a l’usuari destí.

• MESSAGE: És el tipus estàndard d’enviament de missatge a un client destí. En aquesta fase
s’ha aplicat tota la lògica de seguretat al missatge que es pretén enviar. L’enviem a l’usuari
destí i en cas que el procediment tingui èxit respondre al client origen amb missatge de tipus
COMPLETED.

• COMPLETED: És el tipus de missatge que enviem als usuaris origen d’aquells missatges
que s’hagin tramés correctament.

• ERROR: El servidor envia aquest missatge als clients origen si es produeix cap error de
validació amb el tipus de missatge que es vol enviar.
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6. Proves Integrades

En aquest apartat detallem les proves realitzades per comprovar el bon funcionament de l’aplicació.
Comprovem el sistema d’autenticació d’usuaris, d’inici de sessió, de tancament de sessió i registre.
L’intercanvi de credencials només es produeix el primer cop en iniciar sessió. Després s’afegeix en
les capçaleres HTTP/HTTPS l’identificador JWT.

En segon lloc, provem el comportament de l’aplicació en afegir un nou usuari, en l’intercanvi de
claus  públiques  asimètriques  i  en  la  generació  i  intercanvi  dels  nombres  aleatoris  que  després
emprem en la generació de claus simètriques.

Finalment validem el correcte  funcionament  de l’enviament  dels missatges,  obtenció de la  clau
simètrica, el xifratge del missatge, la verificació de la integritat i el desxifratge.

6.1 Autenticació

• Registrar-se

Intentem registrar-nos amb un nom d’usuari que ja està en ús.

Figura 7: Plana per registrar-se

Obtenim missatge d’error i ho tornem a provar amb un nom d’usuari diferent.

Figura 8: Plana per registrar-se - Error de dades
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Figura 9: Plana per registrar-se - Registre completat

• Iniciar sessió

Figura 10: Plana per iniciar sessió

Figura 11: Inici de sessió completat

Un cop iniciada sessió correctament obtenim l’identificador que ens permetrà autenticar-nos en el
servidor sense trametre les credencials en cada petició.
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Figura 12: Obtenció de l'identificador JWT

• Tancar sessió

Figura 13: Plana de fi de sessió

Un cop tancada la sessió tornem a la pàgina per defecte.

• Petició exclusiva sense estar autenticat

Figura 14: Resposta de petició no autoritzada

Només es permet la crida a aquells recursos per autenticar-se i al end-point del WebSocket. Les
altres crides disponibles de l’API estan blocades sense autenticació.

6.2 Afegir usuari

Un cop iniciada la sessió, afegim un usuari a la nostra llista.
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Figura 15: Afegir usuari - Usuari no existeix

Si l’usuari no existeix obtenim un missatge d’error.

Figura 16: Afegir usuari - Usuari registrat

Figura 17: Afegir usuari - Validació de claus asimètriques
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Si intentem afegir un usuari registrat i que es troba connectat, comença el primer intercanvi de claus
i un diàleg ens demanarà que verifiquem que les claus coincideixen. Un cop validem les claus es
produirà l’intercanvi de nombres aleatoris i s’afegirà l’usuari.

Figura 18: Afegir usuari completat

Figura 19: Enviament clau pública asimètrica

Figura 20: Recepció clau pública asimètrica

Figura 21: Recepció nombre aleatori
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Figura 22: Enviament nombre aleatori

6.3 Enviar missatge

Un cop haguem intercanviat tota la informació necessària per inicialitzar el  generador de claus
simètriques, podem començar a enviar missatges de text.

Figura 23: Enviar missatge - Usuari A

Figura 24: Rebre missatge - Usuari B

Rebem el missatge completament llegible, però si donem un cop d’ull als detalls de la transmissió
veiem que s’ha generat una clau simètrica en ambdós usuaris idèntica, s’ha rebut un missatge xifrat
inintel·ligible que ha estat desxifrat. A més rebem confirmació del servidor de que s’ha enviat el
missatge.
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Figura 25: Enviar missatge - Generació claus - Usuari A

Figura 26: Rebre missatge - Generació de claus - Usuari B

Comprovem que a la inversa i canviant els usuaris, les claus i llavor emprades, les dades canvien
completament.

Figura 27: Enviar missatge - Usuari C
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Figura 28: Rebre missatge - Usuari A

Figura 29: Enviar missatge - Generació de claus - Usuari C

Figura 30: Rebre missatge - Resum rebut - Usuari A

Figura 31: Rebre missatge - Generació de claus - Usuari A

Si l’usuari a qui pretenem enviar un missatge no ha iniciat sessió rebem resposta d’error.
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Figura 32: Enviar missatge - Usuari desconnectat
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7. Conclusió

L’objectiu final d’aquest treball ha estat idear un mecanisme pràctic de seguretat que permet dotar
de confidencialitat, integritat i autenticació una comunicació entre dos usuaris amb un cert contingut
i poder-ho verificar sense dificultat. 

Així doncs, aquest objectiu s’ha assolit tot i que no sense entrebancs. Un cop intercanviades les
claus públiques asimètriques i intercanviats correctament els nombres aleatoris, xifrats i desxifrats
correctament,  ens  trobem  en  una  situació  estable  dins  de  la  nostra  tessitura  d’assegurar
confidencialitat  i  autenticació.  Però  el  fet  d’emprar  un  generador  pseudoaleatori  per  les  claus
simètriques derivat de les claus i nombres aleatoris obtinguts, ens planteja la necessitat de mantenir
l’estat d’aquest generador de claus a nivell de sessió. Si no fos així posaríem en risc corrompre les
dades rebudes i comprovar-ne la seva integritat.

Dins  l’entorn  d’Angular  això  ens  interpel·la  a  mantenir  aquesta  informació  emmagatzemada
localment  i  guardar  el  nombre  d’iteracions  usades  del  generador  contínuament.  Un cop es  vol
restablir l’estat del generador hem de recórrer de forma recursiva el recorregut inicial. Això pot
incrementar el cost computacional d’obtenir les claus, essent aquest un punt sens dubte a millorar.

A més, val a dir que el punt més crític d’aquest sistema es troba en el primer intercanvi de claus
asimètriques. En aquest aspecte encara hi ha molt marge de millora i si es donés el cas que no es
verifiquen correctament aquestes claus i la comunicació ha estat intervinguda, el sistema es veuria
compromès.

Ha  estat  interessant  integrar  un  sistema  d’aquestes  característiques  amb  una  API  i  poder-ne
comprovar les seves dependències i limitacions amb un client amb JavaScript. 

Pel que fa al frontend, en aquest projecte s’ha de posar en valor que tot i no ser-ne l’objectiu, arribar
a tenir una interfície curiosa i intuïtiva per tal de tenir la perspectiva de que es tracta d’una aplicació
de missatgeria instantània com les que estem acostumats a fer servir i integrar-la amb tota la resta
del  sistema,  podria  ésser  un apartat  addicional  dins  del  disseny on podríem incloure un estudi
d’usabilitat, per tal de millorar-lo i garantir-ne la seva qualitat.

Pel que fa a la posada en producció del lloc web cal tenir en compte que totes les proves s’han fet
sobre HTTP i que el més raonable fora migrar tant servidor com el client a HTTPS amb tot el que
això comporta, sense que invalidi el nostre sistema que s’aplica sobre els continguts enviat d’usuari
a usuari.

Així doncs, s’hauria de crear un certificat pel nostre lloc web, integrar-ho amb un domini propi i
desplegar el servei o bé amb Docker encapsulant-ho en diferents contenidors paral·lelament per
funcionalitats o emprar un servei online de desplegament com ara Heroku.

Per acabar, posem en valor l’assoliment dels objectius principals i ens comminem en un futur a
canviar i millorar tots els punts oberts que després de completar aquest projecte se’ns presenten.

7.1 Treball futur
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A continuació llistem un conjunt de millores que es podrien aplicar al sistema desenvolupat:

• Millorar el sistema d’interacció i de personalització dels usuaris.

• Valorar la possibilitat de permetre altres continguts a més dels missatges de text.

• Millorar la preservació de l’estat del generador pseudoaleatori de claus simètriques.

• Integrar  la  validació  de  les  claus  asimètriques  amb  un  sistema  de  l’estil  de  la  doble
autenticació i així evitar el mecanisme actual de verificar-ho per pantalla.

• Migrar el projecte eficaçment a un entorn de producció, amb tots el canvis que això pot
comportar.
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