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   Resum del treball

Aquest treball final de grau té com a propòsit donar una visió de la tecnologia blockchain i les 
aplicacions descentralitzades, i posteriorment amb aquest coneixement crear una aplicació 
totalment descentralitzada per a la gestió d’unes eleccions.
En la descripció que es fa de la tecnologia blockchain, també es mostra diferents protocols com 
ara el Bitcoin i Ethereum. I sobre un d’aquests protocols es desenvoluparà l’aplicació 
descentralitzada.
Al final, el lector podrà tenir un coneixement teòric i tècnic dels dos conceptes, que li pot 
permetre tenir una idea de com integrar un producte actual amb blockchain o bé crear-n’he un des
de zero.

   Resumen del trabajo

Este trabajo final de grado tiene como propósito dar una visión de la tecnología blockchain y las 
aplicaciones descentralizadas, y posteriormente con este conocimiento crear una aplicación 
totalmente descentralizada para la gestión de unas elecciones.
En la descripción que se hace de la tecnología blockchain, tambien se muestran distintos 
protocolos como el Bitcoin y Ethereum. Y sobre uno de estos protocolos se desarrollará la 
aplicación descentralizada.
Al final, el lector podrá tener un conocimiento teórico y técnico de los dos conceptos, que le 
puede permitir tener una idea de como integrar un producto actual con blockchain o quizas crear 
uno desde cero

   Abstract

The present project has the purpose to give a vision about the blockchain technology and the 
decentralized applications in which I will use all these knowledges to create an application fully-
decentralized to manage elections.
In the description about the blockchain technology, I also show different protocols as Bitcoin and 
Ethereum. One of these protocols is used to create a decentralized application.
At the end, the reader could have a theoretical and technical knowledge about both concepts that 
can be useful to integrate a current product with the blockchain technology or make one from 
scratch.
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1. Introducció i contextualització

En els darrers anys s’està parlant molt de programes i/o projectes que funcionen d’una manera 
descentralitzada, això provoca que les dades estiguin replicades en equips informàtics per la xarxa 
arreu del món, i que fa que qualsevol persona pugui tenir o obtenir una còpia de la informació 
instal·lant el software adequat.

La tecnologia emprada va ser descrita l’any 1991 per Stuart Haber y W. Scott Stornetta que van 
conceptualitzar-la amb el nom de Blockchain [1]. Volien crear un sistema on es garantís la integritat 
de les dades mitjançant la criptografia i no requerís d’intermediaris per validar i certificar la 
informació.

Un dels primers projectes que es va crear funcionant de forma descentralitzada és la primera 
moneda digital anomenada Bitcoin creada l’any 2008 i signada amb el nom de Satoshi Nakamoto 
[1][2].

Després de la creació del Bitcoin s’han creat nous projectes; alguns permeten crear aplicacions 
formades per regles programades i al mateix temps immutables.

Un dels projectes creats es l’anomenat Ethereum, posat en marxa el 30 de Juliol de 2015 que té la 
possibilitat de crear aplicacions anomenade smart-contract que poden ser executades des de 
qualsevol dels equips de la xarxa [1][3].

Un exemple dels nous projecte creats és l’anomenat Ethereum, el qual va començar a funcionar 
l’any 2015 i ofereix la possibilitat de crear aplicacions anomenades smart-contract que poden ser 
executades des de qualsevol node1 de la xarxa.

En resum, la tecnologia blockchain permet moltes possibilitats alhora de crear noves aplicacions 
que permeten prescindir d’intermediaris.
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1.1. Definició dels termes i conceptes

Es pretén donar una visió de la tecnologia blockchain i de les aplicacions descentralitzades, també 
anomenada dApp, i els passos i eines per el desenvolupament i desplegament d’una aplicació.

Descripció de la tecnologia blockchain: Es pretén donar una visió general de l’estat actual de la 
tecnologia blockchain. Amb especial énfasis s’investigarà i estudiarà els protocols Bitcoin i 
Ethereum.

Descripció de les aplicacions descentralitzades: A partir de la recerca i investigació respecte la 
tecnologia blockchain s’introduirà el concepte i l’estat actual de les aplicacions descentralitzades. 
Que són? Com s’estructuren? Quina és la seva projecció a llarg termini?

Descripció de les tecnologies a utilitzar: En aquest objectiu es descriurà cada tecnologia triada 
(Ethereum, IPFS, Reactjs, Truffle, Web3.js i Metamask) per al desenvolupament del treball, i també 
es justificarà la seva tria.

1.2. Problema a resoldre

Actualment per realitzar qualsevol procés electoral a Espanya s’ha de realitzar una gran despesa 
econòmica. 

El primer que es fa es que cada partit polític envia a totes les persones majors de 18 anys una carta 
amb la seva propaganda electoral, la seva papereta de vot i un sobre per posar la papereta, i a 
algunes persones, també una carta per presidir o ser vocal d’una mesa electoral. Després s’ha de 
preparar tot el material per als col·legis electorals (paperetes, sobres, urnes pels vots, ...), a més del 
cost que té transportar el material als col·legis. Com a exemple, les eleccions generals del 10 de 
Novembre de 2019 van costar un total aproximat de 140 M. €.

Per això, aquesta aplicació té com a objectiu reduir el cost que poden tenir unes eleccions.
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2. Justificació de l’alternativa de resolució escollida

Abans es feia referència que el concepte de la tecnologia blockchain va ser descrit i publicat l’any 
1991 per Stuart Haber i W. Scott Stornetta [1]. Els autors plantejaven el problema de com certificar 
la data de creació o modificació de qualsevol document digital mantenint-ne la seva privacitat.

Un exemple que Stuart Haber i W. Scott Stornetta descriuen és el cas del registre d’una patent en 
què s’ha de deixar constància del dia que s’ha registrat, ja que, en el cas que aparegués una d’igual, 
hi hauria d’haver evidències de quina havia estat registrada primer.

Llavors, els autors van proposar com a solució un servei anomenat “Time-stamping service (TSS)” 
que consisteix en un dipòsit digital segur on els usuaris envien el document a registrar i aquest 
guarda la data i hora que s’ha enviat i una còpia del document.

Tot i que amb la solució proposada quedaven temes per solucionar. Per exemple: el document pot 
arribar corrupte, perd la privacitat, la seva mida pot ser un problema i el servei no garantia el 
marcatge de la data i hora indicada, es va millorar fent ús d’una funció hash2 per evitar enviar el 
document i signar digitalment la informació processada per tal que el client pugui verificar-ne el 
registre.

Dos esquemes on es pot implementar la solució del servei descrit són el Linking i Distributed trust. 
La diferencia que més destaca entre aquests dos esquemes es que el Distributed trust està dissenyat 
per treballar totalment descentralitzat on cap entitat ni persona pugui modificar cap dada i així 
mantenir la seva integritat.

Fent ús aquest concepte, va aparèixer l’any 2008 la primera moneda digital descentralitzada on cap 
entitat té el seu control, aquesta és anomenada Bitcoin. Posteriorment, han aparegut d’altres entitats,
com per exemple Ethereum, que ofereixen noves funcionalitats com ara smart-contract i la 
possibilitat de crear aplicacions descentralitzades.
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2.1. Concepte

El concepte del blockchain és concatenar cronològicament les dades que estan signades digitalment 
per l’autor i emmagatzemades en blocs, fent impossible qualsevol modificació ja que cada bloc està 
relacionat amb l’anterior per valors criptogràfics i al mateix temps distribuïts per tots els nodes de la
xarxa. Aquesta estructura proporciona característiques de seguretat com ara; integritat de les dades, 
autenticitat del remitent i el no repudi en l’origen i la destinació.

2.2. Funcionament

Tal i com es descriu en el article [4] de Stuart Haber i W. Scott Stornetta fa les següents operacions 
alhora de registrar un document. Primer el client ha d’enviar el hash del document i un identificador
numèric al servei TTS on aquest aplicarà la següent funció:

Ln = (n; tn; idn; yn; H(Ln))

El paràmetres que accepta són: n que és un nombre seqüencial, t és la data i hora, id és 
l’identificador numèric proporcionat pel client, y és el hash del document i L el resultat de l’última 
operació. Un cop processada la petició, el servei envia al client un certificat signat on pot verificar 
l’operació i l’identificador numèric que ha d’utilitzar en la següent petició.

En els projectes de les monedes criptogràfiques (Bitcoin, Ethereum,...) funcionen de forma 
descentralitzada i els usuaris disposen d’una clau pública i privada amb la que signaran cada acció 
que realitzin. Aquesta acció s’anomena transacció.

Les transaccions són agrupades en blocs que posteriorment es replicaran per tots els servidor 
connectats a la xarxa. Si el bloc i les transaccions són correctes, es concatenarà a la cadena de blocs 
en cas contrari es rebutja. Aquests blocs es generen automàticament cada x temps i de forma 
ininterrompuda, si en algun moment no existís cap transacció els blocs quedarien buits.

Cal comentar que quan un projecte comença a funcionar sempre ho fa amb un bloc inicial anomenat
genesis, aquest conté paràmetres de configuració com per exemple les adreces que disposen 
d’alguna quantitat de monedes. Això fa que, el bloc 0 (Genesis) mai estarà relacionat amb cap bloc 
anterior ja que és l’inicial, per aquest motiu es mostra l’adreça 0x0.

En la taula 1 es mostra els tres primers blocs que es van processar en Ethereum, on es veu a relació 
que sempre hi ha amb el bloc anterior mitjançant el seu hash -hash pare-
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Tres primers blocs d’Ethereum

Bloc 0

Hash pare 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Hash 0xd4e56740f876aef8c010b86a40d5f56745a118d0906a34e69aec8c0db1cb8fa3

Bloc 1

Hash pare 0xd4e56740f876aef8c010b86a40d5f56745a118d0906a34e69aec8c0db1cb8fa3

Hash 0x88e96d4537bea4d9c05d12549907b32561d3bf31f45aae734cdc119f13406cb6

Bloc 2

Hash pare 0x88e96d4537bea4d9c05d12549907b32561d3bf31f45aae734cdc119f13406cb6

Hash 0xb495a1d7e6663152ae92708da4843337b958146015a2802f4193a410044698c9

Taula 1: Relació dels tres primers blocs d'Ethereum
Font: https://etherscan.io/block/0

Aquesta relació que existeix amb el bloc anterior incrementa la dificultat de manipular les 
transaccions.
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2.3. Seguretat

La seguretat en aquests projectes és molt important ja que qualsevol indici de manipulació en les 
dades es pot perdre la confiança en el sistema. A part de la cadena de blocs i les claus pública i 
privada per signar les transaccions, els projectes de les monedes criptogràfiques que treballen de 
manera descentralitzada utilitzen mètodes de consens per acceptar o rebutjar blocs ja que qualsevol 
persona pot afegir un servidor a la xarxa per processar transaccions.

Tot i que existeixen diferents mètodes de consens, en aquest treball només es farà menció del 
mètode utilitzat per Bitcoin, Ethereum.

Bitcoin i Ethereum utilitzen el mètode proof-of-work que consisteix en la resolució d’un algorisme 
per poder afegir blocs. En aquest cas com més capacitat de processament es disposi més probabilitat
té entre tots els servidors per afegir el bloc. En aquest mètode si es volgués tenir el control total de 
les transaccions de la xarxa cal disposar del 51% del processament total de la xarxa per a que l’altre 
part validi els possibles blocs amb transaccions alterades.

Com a curiositat, s’ha de fer menció que els servidor que treballen per mantenir la xarxa activa i 
segura són recompensats amb una quantitat de monedes cada cop que concatenen un bloc a la 
cadena de blocs.
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2.4. Projectes existents

2.4.1. Bitcoin

Bitcoin va ser la primera moneda digital descentralitzada, i va néixer amb el propòsit d’oferir als 
usuaris un nou mitjà de pagament que no depengués de cap entitat i proporcionar transferències 
ràpides sense cap intermediari.

La seva infraestructura porta activa des de l’any 2009 pero, des de mitjans de l’any 2016 fins ara el 
nombre de transaccions va processar una mitjana de ~50.000.000 cada sis mesos. En la Figura 1 es 
pot veure com en els últims anys l’ús de la moneda a augmentat.

Figura 1: Gràfic amb el nombre total de transaccions de Bitcoin
Font: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions-total?timespan=all

2.4.2. Ethereum

També anomenat com Bitcoin 2.0, Ethereum va aparèixer l’any 2015, la qual ofereix una nova 
funcionalitat anomenada smart-contract. Els smart-contracts són petits programes on a partir d’una 
sèrie de regles definides per dos o més parts es pot automatitzar l’acció d’algun fet al complir-se 
alguna de les regles.

Aquests smart-contracts han de ser desenvolupats utilitzant el llenguatge Solidity. A diferencia dels 
scripts que ofereix Bitcoin, en aquest cas, el llenguatge ofereix més funcionalitats alhora de 
programar. Un cop desenvolupat un contracte s’envia a la cadena de blocs i passa a ser un programa
immutable que no podrà ser mai modificat. Cal destacar que al enviar un contracte a la blockchain 
de Ethereum s’ha de pagar una comissió per a que els servidors processin la petició, igual succeeix 
al realitzar una transacció.
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2.5. Introducció a les aplicacions descentralitzades

Quan s’ha de dissenyar una aplicació existeixen diferents models (Figura 2). Els models més 
coneguts són: el centralitzat, el descentralitzat i el distribuït. El centralitzat es caracteritza per 
concentrar tot el processament en un sol servidor, un model descentralitzat permet distribuir la 
càrrega de treball en més d’un servidor i el distribuït treballa de manera coordinada amb els altres 
servidors.

Figura 2: Els diferents models d’aplicacions
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Les aplicacions descentralitzades cada cop són més utilitzades des de l’aparició de Bitcoin ja que 
aquest model ofereix molts avantatges com per exemple funcionar de manera autònoma i sense cap 
intermediari, també són difícilment censurables i ofereixen una alta disponibilitat.

En el sector del blockchain les aplicacions descentralitzades poden ser creades de diferents 
maneres; des de cero (p.ex. Bitcoin, Ethereum, ...) , a partir d’un altre protocol de codi lliure (fork), 
o bé utilitzant un protocol ja existent que ho permeti (p.ex. Ethereum).

Com s’ha comentat a l’inici d’aquest treball, el desenvolupament de l’aplicació descentralitzada per 
aquest treball es centra en el protocol Ethereum pel desenvolupament del back-end3 mitjançant un 
smart-contract.
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2.5.1. Funcionament

Al desenvolupar un smart-contract per a que funcioni sobre el protocol Ethereum, només s’ha de 
crear la lògica del smart-contract utilitzant el llenguatge de programació Solidity i posteriorment 
publicar-ho a la xarxa.

Un cop publicat el contracte, els nodes d’Ethereum es sincronitzen per disposar de l’últim bloc i així
garantir l’accés al contracte des de qualsevol node. L’accés és pot realitzar mitjançant el client 
oficial de Ethereum (consola o aplicació), una interfície preparada per l’aplicació o bé fent ús 
d’algun block explorer4 que ho permeti.

2.5.2. Avantatges i inconvenients

Els principals avantatges de les aplicacions descentralitzades és la seguretat que ofereixen en 
garantir la integritat i autenticitat de les dades gràcies a l’ús de les cadenes de blocs i les claus 
públiques i privades. També la transparència al disposar del codi font de l’aplicació i l’alta 
disponibilitat al estar replicada per diferents nodes.

Pel que fa els inconvenients, s’ha de tenir en compte que desenvolupar un smart-contract un cop 
s’ha publicat ja no podrà ser modificat. Això implica seguir unes pautes de bones pràctiques per 
evitar en el futur qualsevol vulnerabilitat en el codi. També, com s’ha comentat anteriorment, per 
interactuar amb el protocol Ethereum també implica un cost per cada transacció.
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3. Abast del projecte

L’aplicació que es desenvoluparà és una proposta per a que governs (estatals, autonòmics, ...) 
puguin fer eleccions electorals de manera segura i sense intermediaris, mostrant una possible 
alternativa de gestió mitjançant la tecnologia blockchain.

En aquesta aplicació des d’una pàgina web es votarà a un partit polític de forma segura i anònima. 
Les tipologies establertes en aquesta aplicació són: persones i un administrador.

Les persones només podran votar a un partit polític una única vegada per elecció. L’administrador 
es crea per poder activar les eleccions durant un temps determinat (a Espanya el període per votar es
de 9:00 a 20:00 hores) i un cop acabades poder veure i/o descarregar els resultats de les eleccions. 
Tant l’administrador com les persones podràn consultar els resultats de les eleccions un cop hagin 
finalitzat.

3.1. Ethereum

Ethereum [3][5] és el protocol blockchain que s’utilitzarà per crear el back-end mitjançant un 
smart-contract.

En el smart-contract es definiran les estructures de dades on s’emmagatzemarà part de la informació
i els mètodes per gestionar-la.

Aquesta tecnologia serà la part principal de l’aplicació ja que guardarà de manera segura i 
immutable totes les operacions i dades que calen.

3.2. IPFS

IPFS [6] és un protocol que defineix un sistema de fitxers distribuït, aquest és de codi lliure i 
ofereix una alta disponibilitat d’accés als fitxers publicats mantenint aquests copiats per diferents 
nodes. Cada cop que un fitxer es pujat al servei, aquest retorna un hash únic que l’identifica.

L’ús que es realitzarà de la tecnologia IPFS es per guardar part del front-end5, les dades de les 
persones. Aquesta tecnologia ens oferirà l’accés i l’emmagatzematge dels fitxers i informació sense 
cap cost.
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3.3. Reactjs

Reactjs [7] és una llibreria Javascript de codi lliure i desenvolupat per Facebook que permet crear 
interfícies d’usuari on el desenvolupador no ha de pensar en fer la gestió de les dades. Les 
interfícies poden ser generades des de la part del servidor o bé des del client, en aquest cas es 
generada des del client.

Amb aquesta llibreria es desenvoluparà la part del front-end amb la qual l’usuari interactuarà.

3.4. Web3.js

Web3.js [8] és una llibreria Javascript que permet interactuar amb els nodes d’Ethereum.

Aquesta llibreria es situarà a la part del front-end i permetrà la comunicació amb l’smart-contract 
d’Ethereum.

3.5. Metamask

Metamask [9] és una extensió de codi lliure pels navegadors Chrome i Firefox que permet gestionar 
les claus públiques d’Ethereum.

La utilització de la extensió en el treball, és disposar de diferents claus i així poder simular i canviar
fàcilment entre les tipologies d’usuaris (administrador, persones).

3.6. Truffle

Truffle [10] és un protocol blockchain pràcticament idèntic a Ethereum pero que funciona de forma 
local.

Aquesta tecnologia serà l’eix central de l’aplicació pel funcionament de l’aplicació.
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3.7. Ganache

Ganache [11] és un protocol blockchain personal pel desenvolupament d’Ethereum que pot utilitzar-
se per implementar contractes, desenvolupar aplicacions y executar proves.

Aquesta tecnologia serà una de les parts més importants de l’aplicació.

3.8. Bootstrap

Bootstrap [12] és un conjunt d’eines de codi obert pel desenvolupament amb HTML, CSS i 
JavaScript.

Amb aquestes eines és donarà un aspecte més agradable al front-end.

3.9. Jquery

jQuery [13] és una llibreria de JavaScript que s’utilitzarà per al funcionament correcte de 
Bootstrap.

3.10. Popper.js

Popper [14] és una llibreria de Javascript per afegir tooltips i popovers a elements HTML que 
s’utilitzarà pel funcionament correcte de Bootstrap.
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4. Planificació temporal

El projecte començarà el 16-09-2019 i finalitzarà el 10-1-2020. Tindrà una durada de 82 dies 
(aproximadament 410 hores), ja que, aproximadament, la data de lectura del TFG serà el 16-01-
2020. Cada dia es treballarà durant 5 hores. Els dies no laborables com els diumenges o els dies 
festius, no es dedicaran al projecte.

4.1. Descripció de les tasques

Les tasques que es duran a terme són les següents:

Contextualització i abast: Definició de l’abast del projecte en el context del seu estudi. Caldrà 
indicar l’objectiu general del TFG, la contextualització, el perquè de la temàtica (rellevància i 
justificació), com es desenvoluparà i amb quins mitjans.

Planificació temporal: Descripció de la planificació per a l’execució total del TFG. Caldrà 
proporcionar també una descripció de les diferents fases del projecte i els recursos i requeriments 
associats a cada una de les fases. Cal utilitzar alguna de les eines de planificació de projectes 
explicades.

Pressupost i sostenibilitat: Descripció de la planificació del pressupost per a l’identificació dels 
costos, estimació dels costos i control de la gestió. A més, d’un informe de sostenibilitat.

Integració del document final: És el document on s’afegeixen les tres tasques anteriors corregint 
els possibles errors que hi haguessin.

Buscar informació del back-end: Cerca i estudi de les tecnologies (Ethereum, IPFS, Truffle) que 
s’utilitzaran per al desenvolupament de l’aplicació descentralitzada. El resultat de la tasca ha 
d’aportar informació de les tecnologies i els motius pel quals s’ha triat cadascuna.

Desenvolupament del back-end: Desenvolupament experimental del smart-contract amb Truffle.

Desplegament del back-end: Desplegament de l’aplicació a Internet, on el back-end 
s’implementarà en la xarxa de proves d’Ethereum.

Avaluació del back-end: Avaluació del desplegament en l’entorn local i productiu (xarxa de 
proves). L’avaluació es farà junt amb l’avaluació del front-end.

Documentació del back-end: Es documenta la instal·lació, configuració, desenvolupament i 
conclusions obtinguts del back-end.

Buscar informació del front-end: Cerca i estudi de les tecnologies (Metamask, React) que 
s’utilitzaran per al desenvolupament de l’aplicació descentralitzada. El resultat de la tasca ha 
d’aportar informació de les tecnologies i els motius pel quals s’ha triat cadascuna.
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Desenvolupament del front-end: Per poder fer aquesta tasca l’smart-contract ha d’estar en 
funcionament.

Desplegament del front-end: Desplegament de l’aplicació a Internet, on el front-end 
s’implementarà en la xarxa de proves d’Ethereum.

Avaluació del front-end: Avaluació del desplegament en l’entorn local i productiu (xarxa de 
proves). L’avaluació es farà junt amb l’avaluació del back-end.

Documentació del front-end: Es documenta la instal·lació, configuració, desenvolupament i 
conclusions obtinguts del front-end.

Nom tasca Hores Recursos

Fita inicial
    Contextualització i abast
    Planificació temporal
    Pressupost i sostenibilitat
    Document final

25
20
25
25

Cap del projecte

Back-end i front-end
    Buscar informació del back-end
    Desenvolupament del back-end
    Desplegament del back-end
    Avaluació del back-end
    Buscar informació del front-end
    Desenvolupament del front-end
    Desplegament del front-end
    Avaluació del front-end

220 Programador

Fita final 95 Cap del projecte

TOTAL: 410

Taula 2: Descomposició de les tasques
Font: Elaboració pròpia
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4.2. Estimacions i Gantt

Totes les tasques descrites es poden veure a la figura 1 agrupades en:

Fita inicial: Correspon a l’assignatura del GEP on es fa l’elaboració de la descripció i planificació 
del treball.

Back-end: l’aplicació que es farà pel costat del servidor.

Front-end: l’aplicació que es farà pel costat del client.

Fita final: Preparació del material a entregar.

En el diagrama s’ha configurat un recurs amb una dedicació de 5 hores cada dia laboral.

Figura 3: Diagrama de Gantt
Font: Elaboració pròpia
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4.3. Gestió del risc

Tot i que la xarxa Ethereum es força nova no es pot garantir que d’un dia per l’altre la xarxa deixi 
de funcionar. Per tant, en cas que passes l’aplicació passaria de ser descentralitzada a una 
centralitzada.

4.3.1. Plans alternatius

Les tasques que es durien a terme són les següents:

Buscar informació de PHP6: Cercar la informació necessària per fer una página web en la qual es 
pugui dur a terme l’aplicació. Aquesta tasca duraria 10 hores.

Desenvolupament de l’aplicació: Desenvolupament de l’aplicació en PHP. Aquesta tasca es faria 
en 50 hores.

Avaluació de l’aplicació: Avaluació del desplegament en l’entorn local. Aquesta tasca es faria en 5 
hores.

Documentació de l’aplicació: Es documenta la instal·lació, configuració, desenvolupament i 
conclusions obtingudes. L’última tasca trigaria 15 hores.

4.3.2. Obstacles

Tot es una hipòtesi, pero en cas que la xarxa Ethereum caigués, depenent del moment que sigui el 
projecte s’hauria d’allargar durant un mes més.

Per tant, si la xarxa caigués entre mitjans de Desembre i Gener el projecte s’hauria d’allargar el 
temps establert.
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5. Gestió econòmica

A l’hora d’elaborar el pressupost d’un projecte és essencial un procés d'identificació i
descripció previ dels elements que s’han de considerar en l’estimació del pressupost en
qüestió com el que s’ha realitzat al capítol anterior. Un cop identificats aquests
elements, cal associar un cost a cadascun d’ells. En primer lloc s’avalua el costs dels
elements referents a recursos humans, i seguidament dels referents a recursos materials.

5.1. Identificació i estimació dels costos

5.1.1. Costos de personal per activitat

A la taula següent es mostren els salaris corresponents a cada rol.

Rol Salari (inclou Seguretat Social)

Cap del projecte (C) 20.00 €/h

programador (P) 15.00 €/h

Taula 3: Assignació de salaris
Font: Elaboració pròpia

A partir d’aquestes dades i de la planificació temporal es calcula el cost total estimat pel projecte en 
recursos humans.

Nom de la tasca Dies Hores diàries Recursos Costos (€)

Contextualització i abast 5 5 C 500.00

Planificació temporal 4 5 C 400.00

Presspost i sostenibilitat 5 5 C 500.00

Integració del document final 5 5 C 500.00

Back-end 22 5 P 1650.00

Front-end 22 5 P 1650.00

Fita final 19 5 C 1900.00

TOTAL: 82 7100.00

Taula 4: Càlcul del cost en recursos humans
Font: Elaboració pròpia

17



5.1.2. Costos imputats genèricament

● Costos directes

○ Ordinador personal
Eines de desenvolupament i desplegament: Un dels elements a tenir en compte pel 
que fa als recursos materials és l’amortització de l’equip personal. Amb aquest 
propòsit es considerarà el coeficient lineal màxim d’amortització publicat al BOE-A-
2004-14600 pel Govern d’España [15]. Aquest correspon a un 25% durant un 
període màxim de 8 anys, considerant una jornada de 8h diàries. Per tant, tenint en 
compte que la despesa en l’equip va ascendir a 1000€, i que la nostra jornada és de 
5h, el càlcul de l’amortització és el següent: (1000*0.25*82*5)/(8*365) = 35.10€

○ Eines de desenvolupament i de desplegament
Per tal de dur a terme el projecte és indispensable utilitzar eines de desenvolupament 
i de desplegament, tals que, degut a l’absència de pressupost real en el projecte, 
seran de programari lliure.

●  Costos indirectes

○ Consum elèctric de l’equip personal
Pel que fa al consum energètic cal especificar que un equip que consumeix 220W 
produeix una despesa anual aproximada, considerant una jornada de 8h diàries, de 
105.77€. Per tant, això equival en aquest projecte al cost següent: 
(105.77*82*5)/(8*365) = 14.85€

○ Accés a Internet
La quota d’accés a Internet és de 23 €/mes, i tenint en compte que la jornada 
correspon a 5 hores diàries i que el projecte té una durada estimada de 82 dies, això 
correspon al cost següent: (23*12*82*5)/(8*365) = 38.75€
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5.1.3. Cost total

Recurs Cost (€)

Total CPA: 7100.00

Total CG: 53.60

Total costos: 7153.60

Taula 5: Càlcul del cost total del projecte
Font: Elaboració pròpia

Al cost total s’hi afegirà una contingència d’un 15% al cost total, que en aquest projecte serà de 
1073.04€.

A més, pel possible imprevist que la xarxa Ethereum deixes de funcionar s’hi afegiria una partida 
del 20% sobre el cost total del projecte, que seria de 1430.72€.

Per tant, el pressupost total del projecte seria de 9657,36€.

5.2. Control de gestió

Aquest projecte té un pressupost màxim de 20000.00€. Això vol dir que segons les estimacions 
anteriors tenim una reserva de 10342.64€. Aquesta reserva de pressupost s’utilitzarà en cas que 
sigui necessari la contractació de més programadors en cas que el projecte s'endarrereixi i no es 
pugui complir dins del temps establert.
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6. Sostenibilitat i compromís social

Un cop contestada l’enquesta realitzada a l’enllaç goo.gl/kWLMLE, puc treure una sèrie de 
conclusions:

Quan he de plantejar un projecte informàtic no sé analitzar els pros i contras de les dimensions 
económica, social i ambiental. Un exemple, és que no sé veure quin seria l’impacte ambiental en un 
projecte tecnològic, ja que no sé fins a quin punt la creació, utilització i desmantellament d’un 
ordinador pot afectar ambientalment. Tampoc sé mesurar com afectarà a la llarga socialment una 
aplicació informàtica en la qual es podrà votar electrònicament.

Tot i això, sóc capaç de fer un projecte que sigui innovador, modern i amb un pressupost el més 
reduït possible. A més, sóc capaç de comprendre les tècniques i generació d’idees i participo quan 
s’implementen. A això, també puc donar idees innovadores per a la realització i implementació 
sobre projectes per fer-los més sostenibles ple que es refereix a Software lliure.

6.1. Ambiental

Fita Inicial: Inicialment ja m’havia plantejat l’impacte que podria tenir la realització del projecte, ja 
que, el projecte té com a objectiu reduir al mínim la utilització de paper per les paperetes, plàstics 
per les urnes electorals. Pero no m’havia plantejat el cost que podria tenir la realització del projecte 
en el sentit energètic. Per aquesta raó no havia previst ni tinc plantejat la reutilització de recursos ja 
existents.

Fita Final: He quantificat l’impacte que tindrà el projecte i gracies a això, he reduït el cost en la 
utilització de papers, i plastics al mínim i també he reduit el cost energètic fent ús d’un entorn 
d’escriptori que consumeix poca energia.

Fita Final: Si tornés a fer el projecte no podria reduir menys els recursos ja que, ja estic fent servir 
els menors recursos possibles.

6.2. Econòmic

Fita Inicial: Com s’explicaba abans a l’apartat 5.1 s’ha plantejat una estimació del cost de la 
realització del projecte tant pel que fa a recursos humans com materials.

Fita Final: El cost estimat de la realització del projecte, les decisions i l’estavi quantificat estan 
plantejats a l’apartat 5.1.

Fita Final: El cost previst esta quantificat a l’apartat 5.1.3.

20



6.3. Social

Fita Inicial: Crec que aquest projecte m’ha ajudat a veure una mica com seran les eleccions en un 
futur no gaire llunyà.

Fita Final: No hi ha hagut cap reflexió a nivell personal, professional o ètic que mereixi cap 
comentari.
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7. Desenvolupament

7.1. Arquitectura

Figura 4: Arquitectura de la Dapp
Font: Elaboració pròpia

7.1.1. Capa d’aplicació – Back-end

Els smart contract d’Ethereum resideixen en la Blockchain. Aquests són escrits en lleguatge 
Solidity. Els smart contract estan replicats en tots els nodes de la Blockchain de la xarxa P2P, 
aquesta representa la capa d’aplicació.

7.1.2. Capa de presentació – Front-end

La capa de presentació representa la intefície d’usuari de la arquitectura client-servidor. Es 
comunica amb la capa d’aplicació a través de la llibreria Web3.js de JavaScript, que implementa 
l’especificació JSON RPC. La interfície d’usuari està implementada en llenguatge HTML5.
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7.2. Entorn de treball

Per realitzar el projecte es farà desde el sistema operatiu de Debian GNU/Linux la versió 10 en 
l’entorn descriptori MATE.

Dins del sistema operatiu cal instal·lar les següents aplicacions i paquets:

1) Instal·lar nvm

És una seqüència de comandes que permet gestionar i administrar múltiples versions de Node.js.

Per instal·lar nvm, cal primer instal·lar el paquet curl. Un cop instal·lat s’ha de descarregar amb 
curl el paquet nvm i executar-lo.

> sudo apt install curl
> curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.2/install.sh | bash

2) Instal·lar npm

És el sistema de gestió de paquets per defecte de Node.js, i un entorn d’execució de JavaScript.

Per instal·lar npm, cal que sigui una versió de amb suport a llarg termini (LTS). Per fer-ho, s’ha 
d’utilitzar nvm.

> nvm ls-remote  --lts
> nvm install v8.10.0

S’escull aquesta versió perque les versions més noves actualment donen molts problemes.

3) Instal·lar Truffle i Web3

És un entorn de desenvolupament, un marc de proves i una cartera d’actius d’ Ethereum, amb 
l’objectiu de facilitar la vida al desenvolupador d’ Ethereum.

Per instal·lar Truffle i Web3, s’ha d’utilitzar npm, pero, abans cal instal·lar make i git, ja que, npm 
les fa servir per realitzar instal·lacions.

> sudo apt install make git
> npm install -g truffle
> npm install -g web3

4) Instal·lar Ganache

És una blockchain personal d’Ethereum que pot executar proves, comandes i inspeccionar l’estat 
mentre es controla com funciona la cadena.
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Per instal·lar Ganache, s’ha de descarregar a la HOME personal l’aplicació desde 
https://www.trufflesuite.com/ganache i donar-li permissos d’execució.

> chmod a+x ganache-*.AppImage

5) Instal·lar Atom

És un editor de text local.

Per instal·lar Atom, cal descarregar-lo desde https://atom.io/ amb l’extensió .deb i instalar-lo amb 
les seves dependències (si cal).

> sudo dpkg -i atom-amd64.deb
> sudo apt -f install →(si hi ha problemes de dependències)
> sudo dpkg -i atom-amd64.deb →(si hi havia problemes de dependències)

Opcionalment, per facilitar el desenvolupament de l’aplicació, caldrà instal·lar una sèrie de paquets 
per Atom. Dins de l’aplicació anar a Packages > Settings View > Install Packages/Themes. Buscar i 
instal·lar els següents paquets: anguage-solidity, autocomplete-solidity, html-tag-auto-complete, 
autocomplete-javascript i atom-bootstrap4.

6) Actualitzacions i vulnerabilitats de npm

Un cop realitzades les instal·lacions cal actualitzar npm de la següent manera:

> npm install -g npm

I per acabar cal treure les vulnerabilitats que apareixen. Per treure-les cal fer una auditoria en la qual
es mostraran vulnerabilitats baixes, mitjanes i altes. Per saber que cal fer, s’ha de redirigir 
l’auditoria a un fitxer per poder treballar correctament les vulnerabilitats i després fent el que hi diu 
per corretgir-les.

> npm audit > auditoria.txt

7) Preparar el projecte

Un cop realitzades les instal·lacions, actualitzacions i sol·lucionades les vulnerabilitats, ja es pot 
començar a preparar el projecte. Per a això, s’ha de crear una carpeta on es realitzarà.

> mkdir $HOME/TFG

I després, descarregar la plantilla Webpack de Truffle.

> truffle unbox webpack
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Un descarregat cal eliminar els fitxers ConvertLib.sol, MetaCoin.sol de la carpeta $HOME/TFG/
contracts.

També s’ha de modificar el contingut del fitxer $HOME/TFG/truffle-config.js pel següent 
contingut:

Aquest fitxer serà necessari per preparar la configuració del programa Ganache.

8) Ganache

Ara que ja està preparat el fitxer de configuració de Truffle, s’ha de fer un espai de treball pel 
projecte. Per fer-ho cal Obrir Ganache.

Figura 5: Pàgina inicial de Ganache
Font: Elaboració pròpia

El que s’ha de fer es fer clic en NEW WORKSPACE.
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Figura 6: Pàgina de la configuració de l’espai de treball
Font: Elaboració pròpia

En aquesta finestra s’ha de posar un nom (WORKSPACE NAME) adjuntar el fitxer de configuració
de Truffle (ADD PROJECT) i guardar l’espai de treball (SAVE WORKSPACE)
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Figura 7: Pàgina de l’espai de treball
Font: Elaboració pròpia

Un cop esta creat l’espai de treball es poden veure dades importants: com RPC SERVER on 
s’indica que l’espai de treball funciona desde localhost a través del port 7545. També es veuen les 
10 adreces dels usuaris que te l’espai de treball amb el seus balanços de 100.00 ETH7. La primera 
adreça serà utilitzada com si fos administrador per a la pràctica, la resta seran usuaris normals.
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7.3. Codificació

7.3.1. Back-end

Solidity

Tots els smart contracts fets amb Solidity han de començar amb la linia que defineix la versió del 
propi llenguatge.

Es pot fer de diverses maneres. Una es concretant la versió amb la qual s’esta programant.

L’altre es posant un rang de versions.

Després definir el nom del contracte.

A dins del contracte es defineix l’estructura de dades que contindrà el partit

També es declararà una variable de tipus address que contindrà l’adreça de l’administrador, que 
s’utilitzarà per a que només l’administrador pugui accedir a unes funcions determinades.
A més, s’introdueix una variable de tipus mapping (_KeyType => _ValueType) en la qual 
s’utilitzarà per saber quins votants ja han votat a través de la seva adreça.
I finalment, es declararà un array de partits que contindrà els partits.

Es defineix un constructor per assignar a la variable admin l’adreça de l’administrador
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Es defineix una funció en la qual, un votant, donat per la seva adreça vota a un partit.

Aquesta funció crea un nou partit amb un nom i inicialitzant els vots d’aquest partit a 0. Només 
l’administrador pot executar aqusta funció.

La següent funció retorna el nombre de partits que hi ha en a l’array partits.

Es defineix també una funció en que es comprova si un votant, determinat per la seva adreça, ja 
havia votat o no.

Es defineix una funció en la qual s’indica que un votant pot tornar a votar.

També es defineixen dos getters que retornaran el nom i els vots d’un determinat partit 
respectivament.
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Les últimes funcions a implementar son dos setters que s’utilitzaran per cambiar el nom i els vots 
d’un determinat partit respectivament.

El codi resultant ($HOME/TFG/contracts/Votacio.sol) es el següent:
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7.3.2. Front-end

HTML

S’ha de modificar contingut del fitxer ($HOME/TFG/app/src/index.html) pel següent codi:

Per a la realització de la part de codi HTML s’ha fet servir la versió HTML5.

continua

Per poder fer servir els CSS de Bootstrap cal indicar-ho dins del TAG <head>

El cos de la pàgina es el següent:

Fent servir Bootstrap es crea un menu amb tres etiquetes: Votar com a pàgina inicial, Resultats que
inicialment estarà buida fins que s’hagin fet unes eleccions i Administrador, on l’administrador 
farà les gestions necessàries per a les eleccions.

En el panell Votar es mostraran els noms dels partits. Fent servir els botons Següent i Anterior es 
podrà navegar pels diferents partits que hi hagi en aquell moment. El voto Votar estarà inicialment 
desactivat fins que l’administrador indiqui que comencin les eleccions.
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En el panell Resultats inicialment només mostrarà una pàgina en blanc, pero un cop s’hagin acabat 
les primeres eleccions, llavors, es mostrarà una taula amb el resultat de les votacions dels partits que
hi han participat.

En el panell Administrador es mostrarà una opció que ens permetrà introduir un nou partit. Una 
opció que canviï el nom d’un partit i dos botons que permeten Començar i Finalitzar unes 
eleccions.

És una llista on es mostraran els usuaris de l’aplicació de Ganache.
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L’script que crida a index.js es on esta tot el codi JavaScript que permet que funcioni l’aplicació. 
Els altres tres scripts son pel funcionament dinàmic del CSS de Bootstrap. Aquests scripts d’han de 
declarar-se just abans del TAG </body>.
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Javascript

Per a que els contractes es puguin desplegar cal poder migrar-los. Per fer-ho s’ha de modificar el 
contingut del fitxer $HOME/TFG/migrations/2_deploy_contracts.js pel següent contingut:

Un cop fet, ara cal modificar el contingut del fitxer $HOME/TFG/app/src/index.js amb el que 
s’indica:

El primer import ens dona la llibreria Web3, necessaria per poder interactuar amb els mètodes 
dedicats als contractes. El segon contindrà a la variable VotingArtifacts tot el contingut del codi 
Votacio.json. El fitxer $HOME/TFG/build/contracts/Votacio.json es crea després de migrar el 
contracte.

La variable admin contindrà l’adreça de l’administrador. La variable accountCurrent contindrà 
l’adreça de l’usuari seleccionat. La variable accounts serà un array que contindrà les adreces de tots
els usuaris. La variable web3 contindrà el proveïdor de Ganache. La variable contract contindrà els
mètodes del contracte. La variable i, que comenzara inicialitzada a zero, indicarà l’i-èssima posició 
de l’array partits que hi ha al contracte. I la variable total indicarà el nombre de partits que hi ha.
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Aquesta funció s’executarà quan s’iniciï la pàgina. El que fa es introduïr a la variable web3 el 
proveïdor de Ganache. Després en la variable local networkId s’introdueix l’identificador de xarxa
(Es pot veure l’identificador al programa Ganache en el requadre NETWORK ID). A continuació a
la variable local deployedNetwork s’introduiex la xarxa desplegada dins de VotingArtifacts que 
conté la networkId. A la variable contract s’introdueixen els mètodes del contracte. A la variable 
accounts s’introdueix l’array d’adreces de tots els usuaris. I a les variables admin i 
accountCurrent s’introdueix l’adreça de l’administrador. I per acabar, als botons i la llista dels 
usuaris se’ls indica la funció que cadascun haurà d’executar. I finalment es crida la funció start().
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En aquesta funció el que es fa és en la variable total s’introdueix el el número de partits que hi ha 
en aquell moment (zero si es la primera vegada). Després si la variable total és zero s’introdueix al 
contracte un partit per defecte i s’incrementa la variable total. Després es crida la funció mostrar().
Per acabar es fa una comprovació, si la variable total es menor de 2 es desactiven els botons 
Anterior i Següent. I finalment es desactiven per defecte el botons Votar i Finalitzar eleccions.

En aquesta funció el que es fa és retornar el nom del partit que hi ha a la posició i de l’array partits 
del contracte i inserir-lo al TAG <h1> que hi ha a la pestanya de Votar on es mostrarà el nom.

En aquesta funció el primer que es fa és comprovar que l’usuari de l’adreça accountCurrent encara
no hagi votat i si no ho ha fet llavors es crida al mètode votar del contracte on se li indica la posició 
de l’array del contracte i l’adreça de l’usuari que vota i es demana confirmació.
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Aquesta funció el que fa és incrementar la variable i que indica la posició de l’array que conté els 
partits del contracte. I per últim es crida la funció mostrar().

Aquesta funció el que fa és comprovar que sigui l’administrador el que crida aquesta funció i, 
llavors desactiven els botons Votar i Finalitzar eleccions i s’activen els botons Afegir, Modificar 
nom i Començar eleccions i crida la funció mostrar_resultats().

Aquesta funció el que fa és comprovar que sigui l’administrador el que crida aquesta funció i, 
llavors si ho és crida el mètode reiniciarVotant del contracte per a que tots els usuaris estiguin 
habilitats per votar i, també es crida el mètode setVots del contracte per a que reiniciï els vots de 
tots els partits a zero, i per acabar s’activen el botons Votar i Finalitzar eleccions i es desactiven 
els botons Afegir, Modificar nom i Començar eleccions.
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Aquest funció fa que quan se selecciona una opció de la llista actualitzi la variable accountCurrent
i si aquesta variable es igual que la variable admin (que conté l’adreça de l’administrador) llavors 
s’activi la pestanya Administrador i en cas contrari la desactivi.

Aquesta funció el que fa és decrementa la variable i que indica la posició de l’array que conté els 
partits del contracte. I per últim es crida la funció mostrar().
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Aquesta funció el que fa és comprovar que sigui l’administrador el que crida aquesta funció i, 
llavors si ho és primer es comprova que el nou partit introduït no existeixi i, si no existeix llavors es
crida el mètode nouPartit del contracte on se li passa el nom del nou partit i s’incrementa la 
variable total. Després, si la variable total és igual a dos s’activen els botons Anterior i Següent.
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Aquesta funció primer comprova que sigui l’administrador el que crida aquesta funció i, llavors si 
ho és primer es comprova que el nou nom del partit no existeixi i que el vell nom del partit 
existeixi. Si escompleix llavors es crida el mètode setNom del contracte. I per últim es crida la 
funció mostrar().
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Aquesta funció primer comprova que no existeix una taula a la pestanya Resultats, i en cas que 
existeixi la elimina. Després es crea una taula amb el nom dels partits i vots obtinguts durant les 
eleccions. Aquesta taula es mostrarà a la pestanya Resultats.
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7.4. Funcionament

Per a que l’aplicació funcioni correctament s’han de seguir una sèrie de passos i en l’ordre indicat:

1) Activar Ganache

Per activar-lo cal executar Ganache.

Figura 8: Pàgina inicial de Ganache després de crear un espai de treball
Font: Elaboracó pròpia

Un cop obert seleccionar l’espai de treball (WORKSPACE) creat.

2) Compilar i migrar els contractes

Després de seleccionar l’espai de treball de Ganache, introduir una sèrie de comandes en un 
terminal:

> cd $HOME/TFG
> truffle migrate --reset

Aquesta comanda el que fa és compilar i migrar els contractes. Un cop migrats llavors es crea el 
fitxer $HOME/TFG/build/contracts/Votacio.json que contindrà el contracte en format JSON. Aquest
fitxer es necessari pel funcionament de l’aplicació.

43



3) Desplegar l’aplicació

Per acabar i en el mateix terminal cal introduir les següents comandes:

> cd app
> npm run dev

Aquesta comanda permet que l’aplicació ja pugui ser ejecutada desde un navegador.

Per anar a l’aplicació cal anar al Navegador de Chrome o Firefox i introduir: localhost:8080
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7.5. Avaluació

Figura 9: Pàgina inicial del Front-end
Font: Elaboració pròpia

En la pàgina inicial [Figura 9] es poden veure tres pestanyes: Votar, Resultats i Administrador. 
També es pot veure sota la pàgina una llista on s’escullen els usuaris que votaran i on l’usuari 
Administrador està escollit per defecte. Aquesta llista es mostra sempre.

La pestanya Votar s’obre per defecte. En aquesta pestanya es pot veure una linia on es mostraran 
els partits (en la Figura 9 es mostra el partit PSC) i tres botons: Votar, Anterior i Següent. Aquests
botons estan desactivats per defecte (si ja hi ha algun altre partit llavors els botons Anterior i 
Següent estan activats)

Els botons Votar, Anterior i Següent criden les funcions de JavaScript votar(), anterior() i 
seguent() respectivament.
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Figura 10: Pestanya dels resultats
Font: Elaboració pròpia

En la pestanya Resultats [Figura 10] no hi haurà res fins que s’hagin realitzat unes eleccions. Quan
això passi es mostrarà una taula on es mostraran el nom dels partits amb el nombre de vots rebuts 
pels usuaris.

Figura 11: Pestanya de l’administrador
Font: Elaboració pròpia
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A la pestanya Administrador [Figura 11] es poden veure tres caixes de text i quatre botons. 
Inicialment estarà desactivat el botó Finalitzar eleccions, ja que, lògicament, no es poden finalitzar 
unes eleccions quan encara no han començat.
El botó Afegir crida la funció JavaScript afegir() on es gestiona el nom introduït a la caixa de text 
que té al seu costat.

El botó Modificar nom crida la funció JavaScript modificarNom() on es gestionen els noms 
introduïts a la caixes de text que té al seu costat.

Els botons Començar eleccions i Finalitzar eleccions criden les funcions de JavaScript 
comencarVotacio() i finalitzarVotacio() respectivament.

¡¡ATENCIÓ!! Si en aquesta pestanya es canviés a un usuari que no es l’Administrador, aquest 
usuari no podria fer cap gestió. A més a més, si canviés de pestanya després no podria tornar a la 
pestanya Administrador.

Figura 12: Pestanya de l’administrador després de començar unes eleccions
Font: Elaboració pròpia

Com es pot veure a la Figura 12, després de començar unes eleccions es desactiven els botons 
Afegir, Modificar nom i Començar eleccions i, s’activa el botó Finalitzar eleccions.
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Figura 12: Un usuari a punt de votar a un partit
Font: Elaboració pròpia

En la Figura 13 es pot veure com l’Usuari 4 ha premut el botó Votar i ara s’espera a que l’usuari 
confirmi si la seva votació.

Figura 13: Un usuari ha votat un partit
Font: Elaboració pròpia

A la Figura 14 es veu com l’Usuari 5 ha votat un partit.

48



Figura 15: Resultats d’unes eleccions
Font: Elaboració pròpia

En la Figura 15 es pot veure com a la pestanya Resultats s’ha creat una taula amb el resultat de les 
eleccions.

Figura 16: Notificació en afegir un partit
Font: Elaboració pròpia

En la Figura 16 es mostra una notificació per intentar afegir un partit que ja existeix.
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Figura 17: Notificació en modificar el nom d’un partit que no existeix
Font: Elaboració pròpia

En la Figura 17 es mostra una notificació per intentar modificar el nom d’un partit que no existeix.

Figura 18: Notificació en modificar el nom d’un partit
Font: Elaboració pròpia

En la Figura 18 es mostra una notificació per intentar modificar el nom d’un partit pero, el nou nom
ja esta sent utilitzat per un altre partit.
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8. Conclusions

8.1. Conclusions tècniques

Pel que he pogut comprovar durant la realització del projecte, es que ha estat més difícil configurar 
l’entorn de treball que el desenvolupament en si del projecte.

Tot i això el resultats obtinguts han estat molt s’atisfactoris, ja que, tot i que no he fet que el projecte
com per a que es guardin els resultats de les eleccions, si que fa el que volia, i és que es faci una 
simulació del que haurien de ser unes eleccions fetes a través d’una aplicació descentralitzada.

L’aplicació en si esta més a nivell d’una proba de concepte que a nivell de prototip, ja que, tot i que 
l’aplicació funciona correctament, hi ha gestions que no es fan, com per exemple: la eliminacio de 
partits. Tampoc es mostren imatges dels logotips dels partits. A més a més, l’aplicació no està 
programada per a que més d’una persona hi entri.

Pel que fa a les tecnologies, había només escoltat els noms d’algunes tecnologies amb les quals, 
inicialment, tenia previst fer l’aplicació, pero, després d’investigar una mica, vaig decidir decantar-
me per unes altres, ja que, per fer una proba de concepte em va semblar millor.

Per exemple, una de les tecnologies implicades és Ganache, vaig decidir utilitzar aquesta en 
comptes de Metamask perque era més fàcil d’utilitzar i configurar. Pero cal tenir en compte que a 
diferència de Metamask on es poden crear els comptes d’usuari que es vulgui, a Ganache el nombre
de comptes que hi ha es sempre el mateix.

En fi, que fer una aplicació en la qual es puguin fer eleccions es una idea encertada, ja que, els 
resultats obtinguts d’unes eleccions fetes a través d’una aplicació descentralitzada es impossible de 
manipular i, per tant, es fa inpossible modificar el resultat. Tot i que, si s’hagués d’implementar ara 
mateix seria una mala idea, el motiu es que actualment les xarxes descentralitzades són molt lentes, 
i això ho no fa recomanable quan a unes eleccions voten més de 20 milions de persones. Si s’hagués
de fer una aplicació semblant s’hauria de fer de la manera convencional, amb PHP y bases de 
dades.

Pel futur, considero que és ideal fer una aplicació en la qual es puguin fer eleccions. Pero, jo 
recomano que per fer-ho no es faci en una única pàgina com es fa en aquest projecte. Els motiu més 
important pel que he anat veïent, és que es pot crear un ‘coll d’ampolla’, això pot provocar que a 
sobre de lo lenta que ja és una xarxa descentralitzada, encara la faci més lenta. Per aquesta raó, jo 
recomano que per cada persona/usuari es faci una pàgina personal, en la qual, hi hagi una pestanya 
en el menú on s’administri la possibilitat de fer votacions.
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8.2. Conclusions personals

Després de l’elaboració del projecte puc dir que estic molt satisfet del resultat obtingut.

Ha estat molt difícil de realitzar, ja que, inicialment no en sabia res de Ethereum, Smart Contracts, i 
d’altres tecnologies que s’utilitzen per la programació d’aplicacionsd’escentralitzades.

La idea de fer aquest projecte em va venir per diferents motius: El primer es que vaig tenir una 
experiència prèvia en l’assignatura de PTI on em va semblar molt interessant la tecnologia sobre 
xarxes descentralitzades. Més informació a la wiki https://mwiki.fib.upc.edu/pti/index.php/Categor
%C3%Ada:SmartID. El segon va ser mentre veïa un documental sobre Estonia, de com es feïa 
pràcticament tot per Internet, i que d’aquesta manera el païs s’estalviava un 2% del PIB que 
utilitzava per altres inversions. I per últim, per la gran quantitat de diners que s’utilitzen per fer 
eleccions a Espanya.

En definitiva, ha estat molt productiu, i m’agradaria dedicar-me a la programació descentralitzada.
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8. Glossari

(1) Node: és un servidor informàtica.

(2) Funció hash: És un algoritme que disposa d’una entrada (normalment per introduir una cadena 
de text) que ho converteix retornant-ho en una cadena amb longitud finita. Aquestes funcions són 
unidireccional, és a dir, a partir de la sortida mai es pot saber el text d’entrada.

(3) Back-end: és la part que interactua amb el servidor.

(4) Block explorer: és un buscador que permet veure l’estat d’una xarxa blockchain i les 
transaccions que en ella es produeixen.

(5) Front-end: és la part que interactua amb el client.

(6) PHP: és un llenguatge de programació de propòsit general de codi del costat del servidor per 
desenvolupament web.

(7) ETH: és la moneda de la blockchain d’Ethereum
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