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Resum 
 

L’objectiu d’aquest treball final de grau és estudiar i analitzar les diferents tecnologies 

de registre distribuït i desenvolupar una aplicació web amb tecnologia blockchain per 

fer un registre de les qualificacions d’estudiants i acabar amb una valoració personal 

com a desenvolupador full-stack entre una aplicació web centralitzada i 

descentralitzada. Com a conclusió, s’analitzen els resultats obtinguts i les possibles 

millores futures.  

En l’estudi de les tecnologies de registre distribuït es parlarà dels diferents protocols de 

consens per tal de gestionar les dades com també de les aplicacions més populars per a 

desenvolupar aplicacions descentralitzades.   

Al final, el lector podrà tenir un coneixement del funcionament teòric de cada tecnologia 

així com els àmbits d’aplicació d’aquestes més enllà de transaccions monetàries i una 

idea de com integrar una aplicació web descentralitzada amb tecnologia blockchain des 

de zero.  

 

Abstract 
 

The aim of this thesis is to study and analyze the differents distributed ledger 

technologies and develop a web application with blockchain technology to record 

student grades and end up with a personal assessment as a full-stack developer between 

a centralized and decentralized web apllications. As a conclusion, the results obtained 

and the possible future work are analyzed. 

The study of the distributed ledger technologies will explain the different consensus 

protocols for managing data as well as the most popular applications for developing 

decentralized applications.  

In the end, the reader will be able to have a knowledge of the theoretical operation of 

each technology as well as the areas of applications of these beyond monetary 

transaction and an idea of how to integrate a decentralized web application with 

blockchain technology from scratch.  
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1 Introducció 
 

A finals del 2017, l’economia global va experimentar una gran revolució a través d’una 

criptomoneda (un tipus de moneda digital per a transferències d’actius) anomenada 

Bitcoin, la qual va augmentar el seu valor arribant a un màxim d’aproximadament 20.000 

dòlars. Des d’aquest moment la tecnologia Blockchain va anar agafant popularitat.  

Arran d’això, han anat sorgint altres tecnologies de registre distribuït, on les dades 

registrades es sincronitzen entre tots els participants, sense la presència d’una autoritat 

central, per tal de donar un ús més enllà de les transaccions monetàries. Ara bé, tot i 

que els termes Blockchain i Bitcoin són molt reconeguts, la població no té coneixement 

de com funciona i què poden arribar a aportar aquestes tecnologies que hi ha darrere. 

  

1.1 Objectius 
 

Els objectius d’aquest treball de fi de grau són els següents: 

a) Estudiar i analitzar les diferents tecnologies de registre distribuït. Entendre el 

funcionament i els diferents àmbits d’aplicació d’aquestes, així com una 

comparativa d’avantatges i desavantatges de cada una. A més, estudiar algunes 

plataformes per a crear aplicacions descentralitzades segons el tipus de 

tecnologia.  

 

b) Desenvolupar i implementar una aplicació descentralitzada. Com a exemple 

pràctic, s’ha desenvolupat una aplicació per al registre de qualificacions 

d’estudiants. 

 

c) Valoració personal. La idea personal del projecte és donar a conèixer les 

diferents tecnologies de registre distribuït i mitjançant l’exemple pràctic, fer una 

valoració personal, des del punt de vista d’un desenvolupador web, dels 

avantatges i inconvenients que té desenvolupar aplicacions mitjançant aquestes 

tecnologies. 
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2 Tipus de xarxes 
 

Actualment, el tipus de xarxa més utilitzat és la centralitzada, on una autoritat central 

pren totes les decisions. Però des de l’any 2008, quan va aparèixer Bitcoin creat per 

Satoshi Nakamoto [1], va destacar l’ús del Blockchain i els sistemes descentralitzats. La 

principal idea era implementar una transacció financera entre dos usuaris sense la 

necessitat d’una tercera persona o entitat, com per exemple un banc, el qual triga uns 

dies a realitzar la transferència i cobrant unes taxes.   

A més, en una xarxa descentralitzada i distribuïda, cal destacar la transparència i la 

seguretat de les transaccions, atès que la informació de la transacció es registra i queda 

immutable i tots els usuaris de la xarxa poden consultar quins moviments s’han realitzat. 

Per dur a terme aquest tipus de xarxa s’han definit una sèrie de normes (algoritmes de 

consens) les quals els usuaris han de seguir i en parlarem més endavant en el capítol 3.1.  

 

2.1 Centralitzada 
 

Tal com hem dit anteriorment, en una xarxa centralitzada, tots els usuaris estan 

connectats a una autoritat central. Per tant, és l’autoritat central qui determina les 

normes, té el control de la xarxa i les dades. Per tal que un usuari realitzi una transacció, 

aquest l’ha de sol·licitar a l’autoritat central i esperar una resposta un cop s’hagi 

realitzat.  

Cal dir que com a avantatges, amb la xarxa centralitzada, els usuaris no interactuen entre 

ells, i per tant, la identitat i l’adreça es manté segura. A més a més, les decisions que es 

prenen a la xarxa a diferència de les descentralitzades i distribuïdes, les pren l’autoritat 

central i per tant no cal consens i són més ràpides. Finalment, els usuaris no han 

d’assumir el cost de mantenir els equips especialitzats de la xarxa, atès que és l’autoritat 

central qui reté tota la informació [2].
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Figura 2.1: Xarxa centralitzada. Recuperat de Pimealdia. (2018). Què és el Blockchain? 

Introducció al futur dels negocis - Sofia Ricart. Disponible a: https://www.pimealdia.org/que-

blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/. 

 

Tot i això, les xarxes centralitzades tenen un punt feble, l’autoritat central. Si aquesta 

pateix algun error, la xarxa cau i els usuaris no poden accedir-hi. A banda d’això, les 

xarxes centrals tenen problemes d’escalabilitat. En el cas de tenir un trànsit elevat de 

dades, es pot produir el coll d’ampolla, un exemple visual seria el de la figura 2.2, el qual 

produiria un alentiment a l’accés i transmissió de la informació i de la xarxa. 

Per tant, poden ser vulnerables a atacs de Denegació de Servei (Denial of Service - DoS) 

i atacs de denegació de servei distribuïts (Distributed Denial of Service - DdoS) on els 

atacants envien una gran quantitat de dades per tal de col·lapsar la xarxa, això es coneix 

com a coll d’ampolla.   

 

Figura 2.2: Exemple visual del coll d’ampolla. Creació pròpia. 

https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/
https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/


2 .3   Distribuïda 

5 
 

2.2 Descentralitzada 
 

Per altra banda, les xarxes descentralitzades són una evolució de les xarxes 

centralitzades donat que estan compostes per diferents nodes centrals on els usuaris es 

connecten i poden comunicar-se entre ells sense necessitat de tercers. A més, aquests 

nodes centrals estan connectats entre ells i comparteixen la mateixa informació.  

El principal avantatge d’aquest tipus de xarxa és que si un node central falla, la xarxa 

principal seguirà funcionant donat que els usuaris es poden connectar a un altre node 

central. A més, aquest tipus de xarxa és molt segura atès que els nodes centrals 

comparteixen la mateixa informació i és molt difícil modificar-la i rastrejar a un usuari 

donat que les dades es transmeten des de diferents nodes centrals. Addicionalment, 

evitem el coll d’ampolla donat que es distribueix el trànsit de dades. 

 

Figura 2.3: Xarxa descentralitzada. Recuperat de Pimealdia. (2018). Què és el Blockchain? 

Introducció al futur dels negocis - Sofia Ricart. Disponible a: https://www.pimealdia.org/que-

blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/. 

 

Pel que fa a desavantatges, en el cas de la fallada d’un node, tota la subxarxa d’aquest 

queda desconnectada i pot tenir un impacte de major o menor magnitud. Tanmateix, 

per ser un node central es requereix un equip preparat i costós.   

 

2.3 Distribuïda 
 

Finalment, les xarxes distribuïdes permeten la connexió entre nodes sense la necessitat 

d’una autoritat central o nodes centrals. Per tant, si algun node falla, no desconnectaria 

a cap altre [2].  

Els principals avantatges d’aquest tipus de xarxa és que cap node té poder de filtrar 

informació que s’hi transmet per la xarxa, per aquest fet desapareix la idea de centre i 

perifèria, característiques bàsiques en les xarxes centralitzades i descentralitzades, fent 

que sigui un sistema pràctic, eficient, inexpugnable i de baixa latència. Per contra, com

https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/
https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/
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 a desavantatge tenim la dificultat de consens entre nodes segons la grandària de la 

xarxa, si tenim molts nodes, més difícil serà arribar a un consens.  

 

Figura 2.4: Xarxa distribuïda. Recuperat de Pimealdia. (2018). Què és el Blockchain? Introducció 

al futur dels negocis - Sofia Ricart. Disponible a: https://www.pimealdia.org/que-blockchain-

introduccio-futur-dels-negocis/.  

https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/
https://www.pimealdia.org/que-blockchain-introduccio-futur-dels-negocis/
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3 Tecnologies de Registre Distribuït 
 

Actualment no existeix una definició estàndard de les tecnologies de registre distribuït 

(Distributed ledger technologies - DLT), però n’hi ha de diferents, com per exemple les 

del Banc Mundial i del Banc Europeu [3]. 

Tot i que considero que la que fa un compendi més adequat és la d’IBM: 

“Les DLT són un tipus de base de dades que es comparteix, replica i sincronitza entre els 

membres d’una xarxa descentralitzada. La base de dades distribuïda registra les 

transaccions, com ara l’intercanvi d’actius o dades, entre els participants de la xarxa. 

Els usuaris de la xarxa governen i acorden per consens sobre les actualitzacions dels 

registres de la base de dades. No hi participa cap autoritat central ni tercers mediadors, 

com ara una institució financera o un centre de compensació. Tots els registres de la base 

de dades tenen una marca criptogràfica de temps i única, cosa que converteix els 

registres de la base de dades en un historial auditable i immutable de totes les 

transaccions de la xarxa.” [4]. 

En una xarxa centralitzada, el consens no és un problema gràcies a l’autoritat central, ja 

que controla tota la informació i és la responsable de proporcionar seguretat i confiança. 

Ara bé, en una xarxa descentralitzada o distribuïda, els participants de la xarxa 

estableixen un conjunt de normes per un millor funcionament d’aquesta i controlar la 

base de dades compartida per tal de tenir un registre distribuït de totes les transaccions 

que es realitzen. Tenint en consideració que algun usuari pot estar inactiu, desconnectat 

o amb intencions malicioses, per tal d’evitar la modificació d’algun registre no desitjat, 

cal implementar un bon algoritme de consens per tal de resoldre el problema quan no 

hi ha acord entre usuaris o conflicte de dades, per exemple, si dos nodes volen afegir la 

mateixa informació o un d’ells es comporti maliciosament creant el mateix repetit [5].  

Per tant, com podem veure a la figura 3.1, tenim 4 components que formen una DLT. 

Aquests són:  

 Base de dades compartida: és on es guarden totes les transaccions que realitzen 

els nodes participants de la xarxa. Aquesta base de dades pot ser consultada per 

qualsevol usuari independentment de la seva ubicació.  

 Nodes: representen els usuaris participants de la xarxa. Aquests poden tenir 

diferents rols, ja sigui administrador del sistema, emissor, validador o lector. 

L’administrador controla l’accés i gestiona la xarxa.  L’emissor pot realitzar noves 

transaccions. El validador verifica i modifica la base de dades compartida. 

Finalment, el lector només pot veure la base de dades compartida.  
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 Consens: és el protocol definit per la xarxa per tal de validar les transaccions que 

es registren a la base de dades compartida pels nodes participants. Per tant, el 

consens determina la validació i actualització de la informació que es registrarà 

a la base de dades. Existeixen múltiples algoritmes de consens, però els més 

comuns són Prova de treball (Proof of Work - PoW) i Prova de participació (Proof 

of Stake - PoS), els quals en parlarem més detalladament en el següent apartat. 

La principal diferència entre algoritmes de consens és la forma que deleguen i 

recompensen la verificació d’una transacció.  

 Criptografia: fa possible que les transaccions entre dos nodes es gravin a la base 

de dades compartida de forma segura. Per tant, la criptografia és vital en les DLTs 

en l’autentificació de nodes que validen registres, facilitant el consens per 

actualitzar la base de dades compartida, és a dir, fa de firma digital per a cada 

node participant per autenticar-lo abans d’afegir o modificar una transacció a la 

base de dades compartida.  

 

Figura 3.1: Components d’una DLT. Creació pròpia. 
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3.1 Algoritmes de Consens 
 

Considerant que existeixen molts algoritmes de consens i que cada DLT aplica un de 

diferent, en aquest capítol ens centrarem en un concepte clau, Tolerància a Falles 

Bizantines juntament amb els principals algoritmes de consens, Prova de Treball (Proof 

of Work - PoW) i  Prova de Participació (Proof of Stake - PoS) implementats pels quatre 

models diferents de DLT els quals analitzarem en l’apartat 3.2 dedicat als tipus de DLT. 

 

3.1.1 Tolerància a Falles Bizantines 
 

La Tolerància a Falles Bizantines (Byzantine Fault Tolerance - BFT) és la capacitat que té 

la xarxa d’aguantar el sistema fins i tot quan hi ha nodes que no responen o actuen de 

manera maliciosa, amb la finalitat d’arribar a un consens honest.  Aquest concepte prové 

del Problema dels Generals Bizantins, descrit per Leslie Lamport, Robert Shostak i 

Marshall Pease l’any 1982 [6], el qual es basa en l’escenari en què un exèrcit bizantí 

decideix dividir-se en N grups liderats per N generals, per tal d’atacar a la vegada a 

l’enemic des de diferents flancs. Per coordinar l’atac, tots els generals s’han de 

comunicar per arribar a un acord, mitjançant un missatger de cada grup.  Aquest canal 

de transmissió és poc fiable, donat que hi havia missatgers aliats amb l’enemic que 

trairien al grup i al seu general, per tant, podien transmetre informació falsa als generals 

impossibilitant un atac coordinat.  

Per tant, per evitar el fracàs de l’atac, els generals han d’implementar un algoritme per 

garantir que el pla d’atac sigui una decisió unànime i evitar la informació manipulada 

pels missatgers traïdors. Aquest exemple es pot relacionar amb la xarxa distribuïda, on 

els generals representen els nodes honests i els conspiradors els nodes maliciosos.  

 

Figura 3.2: Representació del Problema dels Generals Bizantins. Recuperat de Medium. 

(2020).Bitcoin’s Proof of Work: The problem of the Byzantine Generals - Cosmin Novac. 

Disponible a: https://medium.com/swlh/bitcoins-proof-of-work-the-problem-of-the-byzantine-

generals-33dc4540442.

https://medium.com/swlh/bitcoins-proof-of-work-the-problem-of-the-byzantine-generals-33dc4540442
https://medium.com/swlh/bitcoins-proof-of-work-the-problem-of-the-byzantine-generals-33dc4540442
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Lamport, Shostak i Pease demostren que si 1/3 del total de nodes de la xarxa són 

maliciosos, la xarxa no funcionaria, amb la condició N ≥ 3·m + 1 [7], on N representa el 

nombre total de nodes a la xarxa i m el nombre de nodes maliciosos. 

Demostrarem la condició anterior amb dos exemples. Per una banda, a la figura 3.3 

podem veure una xarxa composta per 1 comandant i 2 generals, on els generals 

informen entre ells l’ordre que han rebut del comandant. Si el comandant i el general 1 

actuen honestament però el general 2 és un traïdor, el general 1 rep el missatge d’atacar 

del comandant i el missatge de retirada del general 2. En el cas que el comandant fos el 

desertor, el general 1 estaria en la mateixa situació on no hi ha consens i no sabria què 

fer. L’únic que podria fer és donar prioritat al comandant, ja que aquest té un ordre de 

jerarquia més alt.  

    

Figura 3.3: Exemple gràfic d’una xarxa de tres nodes sense consens. Creació pròpia. 

 

Per tant, en una xarxa on N és igual a 3 i m igual a 1 no funcionaria, ja que el total de 

nodes maliciosos és igual a 1/3.  

3 ≱ 3·1 + 1 

Per altra banda, en la xarxa de la figura 3.4 composta per 1 comandant i 3 generals, 

encara que el general 3 actuï com a traïdor, la resta de generals que informen l’ordre 

que han rebut del comandant, poden arribar a un consens per majoria perquè reben dos 

missatges d’atacar i un de retirada del conspirador. En el cas que el desertor fos el 

comandant, altre cop podrien arribar a un consens per majoria donat que dos dels tres 

generals rebran el missatge d’atacar.   

    

Figura 3.4: Exemple gràfic d’una xarxa de quatre nodes amb consens. Creació pròpia.
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Per tant, en una xarxa on N és igual a 4 i m igual a 1 si funcionaria perquè més de 2/3 del 

total dels nodes són honestos.  

4 ≥ 3 · 1 + 1 

 

3.1.2 Proof of Work (PoW) 

 

En el PoW apareix el concepte de miners. Els miners són usuaris de la xarxa que validen 

noves dades i creen blocs per afegir-les a la Blockchain, mitjançant la resolució d’un 

algoritme matemàtic complex, conegut com a Hash. Un cop el miner obté el resultat, 

informa la resta de participants de la xarxa, els quals el verifiquen fins a arribar a un 

consens. Per tant, aquest protocol requereix al client una prova de treball, d’aquesta 

manera, impedim que clients maliciosos consumeixin tots els recursos d’una forma 

incontrolada i evitem atacs de denegació de servei, un exemple seria el captcha com el 

de la figura 3.5, la qual és una prova per diferenciar humans de programes automàtics 

(bot).  

 

Figura 3.5: Exemple d’un Captcha. Recuperat de XTGA. (2019). ¿Qué es un captcha? – XTGA. 

Disponible a: https://xtga.net/blog/que-es-un-captcha/. 

 

Una funció Hash és un procediment criptogràfic per convertir unes dades específiques 

en una seqüència en format hexadecimal únic i longitud fixa. La més utilitzada és la SHA-

256, desenvolupat per l’Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units (National 

Security Agency - NSA) i el National Institue of Standars and Technology (NIST), donat 

que és un dels algoritmes més eficients i segurs. Una de les particularitats d’aquest 

algoritme és que el resultat sempre serà una cadena de 64 dígits hexadecimals i mida 

fixa de 256 bits. Això permet que un cop les dades han estat registrades a la Blockchain, 

qualsevol manipulació de la informació seria detectada immediatament i es descartaria 

[8].  

Tot seguit, veurem els diferents resultats Hash que obtenim fent servir el SHA-256 

utilitzant “Hello World” com a base, demostrant que són totalment diferents els uns dels 

altres.   

Hash (“Hello World”) → a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e 

Hash (“Hello World.”) → f4bb1975bf1f81f76ce824f7536c1e101a8060a632a52289d530a6f600d52c92 

Hash (“Hello World!”) → 7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069 

https://xtga.net/blog/que-es-un-captcha/
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El procediment del PoW es pot dividir en quatre etapes. En la primera etapa, el miner 

estableix una connexió amb la xarxa i aquesta assigna una feina remunerada amb 

incentius econòmics de la criptomoneda de la plataforma, la qual consisteix a validar un 

Hash computacionalment costós i lent donat que requereix una gran quantitat de prova 

i error. En la segona etapa comença la competició entre miners per resoldre la feina. 

Aquest procés rep el nom de mineria. Per resoldre el Hash amb l’algoritme SHA-256, la 

xarxa comparteix un objectiu el qual consisteix en un nombre definit de 0 bits i han de 

trobar una variació del Hash afegint un valor enter al final anomenat nonce, el qual va 

incrementant fins que els bits inicials del Hash resultant sigui igual o inferior a l’objectiu 

[9]. 

Per exemple, agafem el string “Hello, world!” i l’objectiu numèric és 0000. Tot seguit, 

hem de trobar una variació del SHA-256 del string “Hello, world!nonce” i que els primers 

quatre bits siguin 0 incrementant el nonce recursivament.  

 “Hello, world!0” => 1312af178c253f84028d480a6adc1e25e81caa44c749ec81976192e2ec934c64               

“Hello, world!1” => e9afc424b79e4f6ab42d99c81156d3a17228d6e1eef4139be78e948a9332a7d8  

“Hello, world!2” => ae37343a357a8297591625e7134cbea22f5928be8ca2a32aa475cf05fd4266b7  

··· 

“Hello, world!4249” => c004190b822f1669cac8dc37e761cb73652e7832fb814565702245cf26ebb9e6 

“Hello, world!4250” => 0000c3af42fc31103f1fdc0151fa747ff87349a4714df7cc52ea464e12dcd4e9  

 

Finalment, la CPU ha realitzat 4251 intents per trobar el resultat que compleixi l’objectiu 

dels 0000 bits al principi. Tot seguit, passem a la tercera etapa en la qual es comparteix 

el nonce a tots els miners, els quals fàcilment verifiquen si el resultat compleix els 

requisits. Si el donen com a vàlid, passem a la quarta etapa on el bloc s’afegeix a la 

Blockchain i el miner guanyador rep una compensació econòmica.  

 

3.1.3 Proof of Stake (PoS) 

 

Donat que el PoW és un procés computacional complex amb un consum alt d’energia, 

per evitar aquest problema va sorgir la idea del PoS en el fòrum bitcointalk.com l’any 

2011. En aquest protocol de consens deixem de tenir miners i passem a tenir validadors 

per tal de crear nous blocs. Aquests són escollits pseudoaleatòriament a l’atzar, però 

donant més probabilitat segons la quantitat de criptomonedes (participació), per tant, 

el node que tingui més, té una major probabilitat de ser validador.  Per exemple, si Alice 

té 100 criptomonedes i Bob 20 criptomonedes, Alice té cinc vegades més de 

probabilitats de ser validadora. Ara bé, a diferència del PoW, els validadors no reben cap 

compensació econòmica al validar el bloc corresponent. 

Però aplicant aquest protocol de consens va sorgir el problema segons el qual un 

participant amb una quantitat de participació molt gran, tenia la probabilitat de ser 

sempre escollit com a validador i centralitzar la xarxa, tenint un control absolut dels 
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blocs. Per tal d’evitar aquest problema, Sunny King i Scott Nadal l’any 2012 van introduir 

el concepte de l’edat de la moneda [10] i el PoS va començar a guanyar més força, fent 

que les criptomonedes Peercoin i Nxt fossin de les primeres a utilitzar el protocol de 

consens PoS afegint al seu algoritme de selecció de validadors l’antiguitat de la 

criptomoneda i el temps que les reté.  

Per exemple, PeerCoin va aplicar que per ser validador el node ha d’esperar un mínim 

de trenta dies sense gastar criptomonedes per tenir la probabilitat pseudoaleatòria de 

ser escollit. Un cop ha validat un bloc, el verificador ha d’esperar altre cop un mínim de 

trenta dies per tornar a tenir la probabilitat de ser escollit de nou. A més, PeerCoin va 

afegir que la probabilitat més gran per tal que un node sigui escollit com a validador és 

quan aquest reté les criptomonedes durant noranta dies [11]. 

 

3.2 Tipus de DLT 
 

Una DLT es pot implementar de tres maneres diferents, pública, privada o  híbrida. Cada 

tipus té característiques diferents segons les preferències del desenvolupador o 

empresa, així com limitar el nombre d’usuaris que poden participar en la xarxa o els 

drets de participació en la verificació i inserció de nous blocs.   

 

DLTs públiques 

 

Aquest tipus de xarxa són com un registre públic on tothom té accés per llegir, 

descarregar, minar i afegir informació. Les DLTs públiques també són conegudes com a 

permisionless, donat que no es necessiten permisos per accedir-hi.  

Però a causa de l’anonimat dels nodes de la xarxa, els usuaris no poden confiar entre 

ells. Per això, la xarxa mitjançant incentius econòmics fa que els usuaris participin, donat 

que si no hi ha participació, mai hi haurà consens i no es validarien els blocs. Bitcoin i 

Ethereum són els exemples de DLTs públiques més importants.  

Ara bé, per guardar les transaccions cal tenir en compte que la mida de l’arxiu de tots 

els registres és molt gran, per exemple el de Bitcoin és aproximadament de 260,4GB 

[12]. 

 

DLTs privades 

 

En una DLT privada, també coneguda per permissioned, són els administradors de la 

xarxa qui donen permisos a un nombre específic d’usuaris per participar-hi. En aquest 

cas, un petit grup de nodes són els responsables del registre distribuït i només ells poden 

validar i inserir nous blocs. Al limitar els membres de la xarxa, els participants es 

coneixen entre ells i en efecte, els nodes són de confiança i generalment no es requereix 
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un algoritme de consens, per tant això fa que els blocs es validin més ràpidament. En cas 

de comportament maliciós és fàcil de detectar i es resol el conflicte seguint la normativa 

que els administradors han establit.  

Cal tenir en compte que no tots els usuaris tenen els mateixos drets de participació, això 

fa que per exemple no sigui necessari compartir amb la xarxa totes les operacions o 

transaccions que es realitzen o que alguns membres no puguin ni realitzar-les. Un 

possible cas podria ser el d’una empresa que durant les negociacions d’un acord només 

s’ha comunicat amb els membres involucrats i un cop finalitzat si ho desitges pot 

informar a la resta de nodes. No obstant això, són més vulnerables a atacs donat que 

són pocs els administradors de la xarxa. Hyperledger i Ripple són exemples de DLTs 

privades.  

 

DLTs híbrides 

 

Les DLTs híbrides, conegudes com public permissioned, combina les DLTs privades i les 

públiques, donat que limita l’accés però totes les transaccions que es realitzen són 

públiques. En general, la velocitat de verificació de blocs és mitja. Les DLTs hibrides, són 

similars a les pàgines web privades en termes de com són gestionades. Un cop els usuaris 

acreditin uns criteris preespecificats, se’ls hi donarà accés. Contràriament a les DLTs 

públiques on tothom pot participar i en les DLTs privades on la participació està limitada, 

les DLTs hibrides són gestionades per una sola companyia que permet l’accés a aquells 

usuaris que compleixen amb els requisits demanats per la plataforma [13].  

Alguns exemples d’empreses que utilitzen DLTs hibrides són BigchainDB i Evernym.  

La taula 3.1 fa un resum de les principals característiques dels tres diferents tipus de 

DLT.
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 Pública Híbrida Privada 

Accés Obert Limitat 
Invitació per 

administradors 

Fer transaccions / 

escriure 
Tots els nodes 

Alguns nodes 

seleccionats per 

consorci de la xarxa 

Només membres 

designats pels 

administradors 

Llegir Tots els nodes Membres de la xarxa 

Restringit o 

compartit entre 

persones de 

confiança. Sense 

visualització pública. 

Velocitat de 

verificació 
Lent Mitja Ràpid 

Tipus de xarxa Descentralitzada 
Parcialment 

centralitzada 

Tendeix a 

centralitzada 

Taula 3.1: Resum de les principals característiques de les DLTs públiques, híbrides i privades. 

Creació pròpia. 

 

En aquest apartat s’han agrupat els diferents models de DLT actuals, aquests són: 

 Blockchain. 

 Graf acíclic dirigit (Directed acyclic graph – DAG). 

 Tempo. 

  Holochain. 

 

Per a cada tipus de DLT veurem les plataformes actuals més ben implementades, de les 

que en parlarem amb detall al capítol 4.1 dedicat a les plataformes per a crear dApps. 

Finalment veurem una comparativa dels punts forts i febles de cada DLT.  

 

Figura 3.6: Esquema dels quatre tipus de DLT amb les plataformes més comunes de cada 

tecnologia. Creació pròpia.  
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3.2.1 Blockchain 

 

El 2008, Satoshi Nakamoto va presentar l’article “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 

System” [1], on proposa la creació d’una moneda d’intercanvi digital, coneguda com a 

criptomoneda, anomenada Bitcoin, per tal d’operar en una xarxa descentralitzada sense 

necessitat d’un tercer de manera inalterable i segura. Més endavant, es va implementar 

la tecnologia més coneguda de totes que feia possible aquesta xarxa, el Blockchain [14]. 

Una Blockcahin és una base de dades massiva distribuïda i validada per tots els nodes 

de la xarxa en comptes de l’autoritat central. Els usuaris de la xarxa poden realitzar 

transaccions entre ells, és a dir, registres els quals quedaran guardats públicament, 

sense la presència de l’autoritat central. Els miners de la xarxa hauran de validar les 

transaccions realitzades majoritàriament fent servir PoW, tot i que hi ha indicis que les 

noves versions s’estan enfocant més a PoS, per tal de crear un bloc, el qual s’afegirà al 

final de la cadena, vinculat al hash del bloc anterior, assegurant la integritat de la 

Blockchain. A la figura 3.7 es mostra la informació que conté un bloc. 

 

Figura 3.7: Arquitectura d’una Blockchain. Recuperat d’Electronics. (2020). A Formal Verification 

Framework for Security Issues of Blockchain Smart Contracts – Tianyu Sun i Wensheng Yu. 

Disponible a: https://doi.org/10.3390/electronics9020255.  

 

A la figura 3.7 podem distinguir els següents elements: 

 El valor Hash de l’anterior bloc (Prev_hash). Aquest valor permet que els blocs 

quedin vinculats seqüencialment formant una cadena.  

 Marca de temps (timestamp), el qual permet identificar l’instant el qual el bloc 

s’ha creat.  

 El valor del nonce, que correspon al valor trobat al PoW durant el procés de 

minat. 

https://doi.org/10.3390/electronics9020255
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 El valor Hash de l’arrel de l’arbre de Merkle de les transaccions (Merkle root). 

Aquest valor permet referenciar tota la informació del bloc. Tot seguit, veurem 

una explicació més àmplia.  

 Informació. Finalment, el bloc conté la informació de les transaccions que s’han 

realitzat.  

 

Si observem la figura 3.7, el Body representaria l’arbre de Hash de Merkle. Per formar 

aquest arbre, es fa un Hash de la informació de cada transacció. A continuació, per 

generar els nodes d’un nivell superior es concatenen diversos valors Hash del nivell 

inferior (dos valors si l’arbre és binari) i s’aplica la funció Hash a aquesta concatenació. 

Repetint aquest procés, s’arriba a un nivell on només hi ha un node, denominat arrel 

d'arbre. 

Aquesta estructura ens permet consultar les dades d’un cert nivell inferior de forma 

segura i sense disposar de tota la informació que conté l’arbre. En concret, es pot 

consultar de forma autenticada qualsevol contingut de l’arbre amb una quantitat de 

valors Hash proporcional al logaritme del nombre de nodes de l’arbre. Això permet 

validar tota la informació adjacent en cada nivell en un node arrel de forma segura donat 

que no es pot generar un altre conjunt de nodes que coincideixi amb el valor Hash de 

l’arrel [15].   

Així doncs, les propietats d’una Blockchain són: 

 Immutabilitat: la informació es registra a la cadena de blocs la qual no pot ser 

alterada. 

 Redundància: en una Blockchain tots els nodes tenen una còpia sencera de la 

cadena de blocs, la qual assegura recuperar totes les dades en cas que un node 

tingués algun inconvenient.  

 Seguretat: a diferència dels servidors tradicionals on la informació acostuma a 

estar centralitzada, fet que els converteix en un potencial objectiu d’atacs 

informàtics, en una Blockchain on tots els nodes tenen una còpia de la cadena 

de blocs, fa que sigui difícil d’atacar.  

 Reducció de costos: una xarxa descentralitzada permet a les empreses reduir 

costos d’emmagatzemament, seguretat i manteniment.  

 

Tot i que el principal projecte d’aquesta tecnologia va ser Bitcoin, amb el temps van 

sorgir d’altres els quals volien entendre la tecnologia Blockchain i donar-li un ús més 

enllà de les criptomonedes. Finalment, van sorgir els contractes intel·ligents (smart 

contracts),  que són programes de software que recullen les especificacions d’un 

contracte entre les parts, que queda registrada i s’autoexecuta quan es compleixen les 

condicions definides en el mateix contracte. Aquest canvi va suposar que les blockchains 

passin a ser sistemes programables, on els usuaris poden crear aplicacions 



3   Tecnologies de Registre Distribuït 

 

 

18 
 

descentralitzades, conegudes com a dApps, el qual en parlarem amb més detall en el 

capítol 4 dedicat a dApps.  

Aquest punt d’inflexió és conegut com a Blockchian 2.0. Un dels projectes més 

importants i pioners que va introduir els smarts contracts va ser Ethereum.  

 

3.2.2 Graf acíclic dirigit (DAG) 

 

Un DAG és una estructura de dades gràfiques, representat com nodes que determinen 

un conjunt de dades dins d’un grup, relacionades entre si mitjançant línies les quals 

formen un flux d’un punt a un altre dins del graf.   

Cada cercle es coneix com a vèrtex i cada línia es coneix com vora. Ara entra en joc el 

nom “dirigit”, que vol dir que utilitza una ordenació topològica, és a dir, cada vora té una 

adreça definida representant un flux de dades direccional únic d’un vèrtex a un altre. A 

banda d’això, el terme “acíclic” vol dir que no hi ha bucles o cicles. Això vol dir que per 

a qualsevol vèrtex, si segueix una vora que connecta un amb un altre, no hi ha camí en 

el gràfic per tornar al vèrtex inicial, fent que el processament de dades sigui eficient. Per 

tant, les transaccions estan connectades les unes amb les altres, cadascuna de les quals 

confirma la següent [2]. Les plataformes més conegudes que fan servir aquesta 

tecnologia són Hashgraph, IOTA i Obyte.  

 

Figura 3.8: Arquitectura gràfica d’un DAG. Recuperat de Coitok. Directed Acyclic Graph - Coitok.  

Disponible a: https://www.coitok.com/directed-acyclic-graph-175. [Accedit el 26 de maig del 

2020]. 

 

3.2.3 Tempo 

 

Tempo és una tecnologia molt recent, la qual està enfocada a l’ús eficient amb l’internet 

de les coses (Internet of Things - IoT). Tempo fa una partició de la base de dades 

compartida per obtenir un ordre apropiat de les accions que es produeixen a la xarxa. 

Aquesta tecnologia està formada per tres principals elements:

https://www.coitok.com/directed-acyclic-graph-175
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¹ Un clúster és un conjunt d’ordinadors units en una xarxa que es comporta com si fos un únic 
ordinador, per tant, cada node del clúster realitza la mateixa activitat.   
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 Un clúster¹ de nodes en xarxa. 

 Una base de dades de registre global distribuïda entre els nodes. 

 Un algoritme per generar un registre criptogràficament segur d’esdeveniments 

ordenats temporalment.  

Una instància de Tempo s’anomena Univers i qualsevol esdeveniment dins d’un Univers, 

per exemple una transacció, queda representada per un objecte anomenat àtoms. Els 

àtoms també poden contenir altres àtoms o diverses dades, com destinacions, 

propietaris o participants. Per tant, és una base de dades distribuïda que manté tots els 

àtoms que existeixen a la xarxa [16].  

Tempo forma part de la plataforma Radix, que actualment està en procés de millora a 

causa de dos components del sistema de consens que són vulnerables a atacs, els quals 

s’explicaran com a inconvenients en l’apartat 3.2.5 que fa una comparativa entre les 

DLTs actuals i que, per tant, no estudiarem la plataforma Radix al capítol 4.1.  

 

3.2.4 Holochain 

 

Holochain és una plataforma per crear aplicacions distribuïdes, que implementa una 

nova tecnologia de Blockchains distribuïdes centrada en els agents, és a dir, tot el 

sistema està format per cada node el qual conté la seva pròpia Blockchain o Holochain.  

Les dades s’emmagatzemen en Taules Hash distribuïdes (Distributed Hash Tables - DHT), 

on s’indexen les dades en una clau única per a cada element de la taula, generant un 

enrutament comú que permet trobar quin node té la informació d’interès. Són els nodes 

els que guarden aquestes claus que actuen com identificadors [17]. 

En conjunt, Holochain combina les següents tres tecnologies:  

 BitTorrent: el qual permet fragmentar els arxius i compartir-los entre múltiples 

servidors. Tot i que el seu punt feble és que tots els fragments es localitzen 

mitjançant l’adreça IP, en conseqüència es poden rastrejar i identificar. 

Holochain utilitzant les DHT emmagatzema les dades claus, on la ubicació real de 

les dades queda distribuïda en moltes ubicacions.  

 Blockchain: per tal d’emmagatzemar les dades de forma segura sense la 

necessitat de servidors centrals.  

 GitHub: on els desenvolupadors fan les seves pròpies còpies del codi font i poden 

registrar-les des de i cap a un repositori central. Amb la tecnologia Holochain 

cada node executa concurrentment la seva pròpia Blockchain. 
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3.2.5 Comparativa 

 

A la taula 3.2 veurem els avantatges i inconvenients de cada tipus de tecnologia estudiat.  

 Avantatges Inconvenients 

Blockchain 

 Immutabilitat: no es 

pot modificar la base 

de dades distribuïda. 

 Seguretat: al ser una 

xarxa descentralitzada 

i amb un bon xifrat 

criptogràfic és molt 

difícil d’atacar.  

 Transaccions més 

ràpides i barates que 

la dels bancs.  

 Consens i 

transparència: els 

usuaris poden 

gestionar i consultar 

en tot moment les 

dades públiques de 

manera conjunta. 

 Rendiment més baix que una xarxa 

centralitzada a causa de: 

i. Verificació de la signatura de les 

transaccions.  

ii. Consens. 

iii. Redundància respecte a la quantitat 

de càlculs que requereix.  

 Alt consum energètic a l’hora de validar 

transaccions mitjançant el PoW.  

 Regulació incerta per part de les autoritats 

públiques. Per exemple, blanqueig de diners o 

la dificultat d’emparar per part de les 

autoritats públiques.  

 Escalabilitat:  

i. Temps de resposta per verificar els blocs.  

ii. Més usuaris, més transaccions per 

verificar.  

iii. Mides dels blocs limitats, per tant, a 

mesura que es registren més 

transaccions, la mida del bloc també 

creixerà, fins a arribar al límit. 

Holochain 

 Centrat en l’agent: els 

nodes poden validar-

se independentment 

sense necessitat d’un 

protocol de consens. 

 Energèticament 

eficient: cada node de 

la xarxa manté el seu 

propi registre de la 

base de dades 

distribuïda, per tant, la 

transferència de dades 

és petita i ràpida.  

 Poca popularitat. 

 Normes de la xarxa poc definides. Si hi ha un 

error o un atac en un sol node, quina 

informació és més legitima. Per exemple, el 

node X envia una transferència de 5$ al node 

Z, però el node X es bloqueja durant la 

transferència i no es realitza. Aleshores el 

node X diu que ha fet la transferència mentre 

que el node Z diu que no. Sense una base de 

dades compartida, quin node té raó? 
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² Atac en el qual es pot gastar més d’una vegada les mateixes criptomonedes A diferència dels 
diners físics, les criptomonedes són un fitxer digital que es pot duplicar o falsificar.  
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DAG 

 Escalabilitat: com més usuaris 

utilitzin la xarxa, més ràpid es 

validaran les transaccions.  

 No hi han taxes de transacció, 

donat que no requereix 

miners.  

 Tolerant a particions: permet 

que una part de la xarxa es 

divideixi durant un període de 

temps, executant-se sense 

connectivitat a Internet. Un 

cop recuperada la connexió 

les particions s’ajunten. 

 

 Requereix una quantitat de trànsit 

elevada, és a dir, si hi ha pocs nodes a 

la xarxa, serà poc eficient.  

 Regulació incerta per part de les 

autoritats públiques. 

 Poca popularitat. Per tant, sense 

usuaris la xarxa no és viable.  

 Vulnerable a atacs de Ddos, els quals 

ho controlen mitjançant un node 

central que comprova quan 

s’introdueixen dades massivament, fet 

que va en contra de la 

descentralització.  

 

Tempo 

 Fragmentació: cada node de 

la xarxa guarda un fragment 

amb una ID única.  

 Control de les dades: els 

nodes transmeten les seves 

dades per sincronitzar els seus 

propis fragments. 

 Registre de la seqüència de 

les transaccions.  

 Vectors d’atacs que plantegen dues 

vulnerabilitats potencials en el 

consens: 

i. Problema amb àtoms dèbils: un 

atacant podria realitzar transaccions 

amb un suport feble i acumular-les 

fins a executar-les, afectant la 

seguretat de les transaccions 

considerades definitives.  

ii. Protecció Sybil: un mecanisme de 

protecció, anomenat Mass, que va 

augmentant la reputació del node 

per bons comportaments amb el pas 

del temps, amb la possibilitat que 

aparegués en un mercat secundari 

on nodes malintencionats podrien 

comprar influència (via Mass) per un 

valor inferior al de la seguretat de la 

xarxa, sent vulnerables a atacs de 

“doble despesa²” [18]. 

 

Taula 3.2: Taula comparativa avantatges i desavantatges entre Blockchain, Holochain, DAG i 

Tempo. Creació pròpia. 
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3.3 Àmbits d’aplicacions de les DLT 
 

Les DLT es poden aplicar a la vida quotidiana, tot i que actualment la principal aplicació 

de les DLT són les transferències de criptomonedes entre usuaris, donat que les 

transferències són ràpides, segures i tenen traçabilitat, ja que en tot moment hi ha un 

registre públic, podent consultar qualsevol moviment que s’hagi realitzat. Però més 

enllà de les criptomonedes, veurem un llistat dels principals potencials àmbits on es 

podrien aplicar: 

 Registre i verificació de dades: igual que es registren de forma immutable les 

transaccions de criptomonedes, aquesta tecnologia es pot aplicar per 

emmagatzemar qualsevol classe de dada inalterable i segura, així com registres 

de propietats, vehicles, naixements, defuncions, matrimonis, divorcis, 

antecedents penals  o historials mèdics. Agafant com a exemple la sanitat, amb 

aquesta tecnologia els historials clínics i dades mèdiques poden ser llegits i 

compartits amb la certesa de la seva integritat. Cada transacció queda registrada 

i podem saber en tot moment què li ha passat al pacient o qui ha aportat 

informació d’aquest, per tant, els pacients passen a ser propietaris de les seves 

pròpies dades de salut, podent accedir quan els hi sigui convenient. A més, 

gràcies a l’encriptació de les dades, assegura la privacitat dels historials mèdics 

envers usos incorrectes i afavorint l’intercanvi de documents a proveïdors i 

asseguradores. Per últim, es podria implementar un ecosistema sanitari global, 

emmagatzemant les dades sanitàries dels pacients de forma segura i accessible 

a qualsevol part del món, afavorint als investigadors per a recopilar les dades 

clíniques de manera verificada i dur a terme estudis amb més potencial d’èxit 

[19].   

 Emmagatzemat de dades en el núvol: els sistemes centralitzats són vulnerables 

a atacs informàtics o vulnerables a pèrdua d’informació per problemes tècnics, 

però amb les DLT els arxius quedarien guardats en múltiples nodes de la xarxa, 

resistent a caigudes de servidors.  

 Identitat digital: les DLTs ens permeten crear una identitat digital segura a prova 

de possibles suplantacions, així com facilitant l’accés a aplicacions, pàgines webs 

o la firma de documents digitals.    

 Execució automàtica de contractes: algunes plataformes de les DLTs inclouen la 

possibilitat de crear contractes intel·ligents (smart contracts), els quals ens 

permeten evitar intermediaris, reduint costos i retards burocràtics. A més, 

podem combinar els smart contracts amb IoT, així com connectar la informació 

d’un contracte de compravenda amb un GPS de forma que el contracte 

intel·ligent emet automàticament el pagament al proveïdor i al transportista un 

cop aquest arribi al seu destí.  
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 Seguiment de la cadena de subministraments i prova de procedència: avui dia 

alguns productes segueixen una cadena molt llarga, dificultant el seguiment 

complet de tots els processos que s’han realitzat. Les DLTs permeten una solució 

a les falsificacions i la traçabilitat dels productes.  

 Votació per Internet: amb les DLTs es pot garantir que una persona no pugui 

votar més d’una vegada i la privacitat d’aquesta. A més, no és possible la 

manipulació perquè no hi ha autoritat central que gestioni la votació, millorant 

la rapidesa i reduint costos [20]. 
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4 DApps 
 

Una dApp és una aplicació descentralitzada, és a dir, una app que no depèn d’un sistema 

central, si no que depèn de la comunitat d’usuaris que fan ús, així com una app mòbil o 

una aplicació web que interactua amb un contracte intel·ligent (smart contract) per dur 

a terme una funció. 

Com a recordatori breu de què era un smart contract, és un programa informàtic que  

s’executa a si mateix quan es compleixen les condicions que s’han programat en el codi. 

Per entendre com funcionen les dApps, les arquitectures de les aplicacions 

centralitzades es divideixen en dues parts que es comuniquen entre si, la part gràfica de 

l’aplicació en la qual el client interactua, coneguda com a “Frontend”,  i la part del 

servidor, coneguda com a “Backend”.  En una dApp el “Backend” és substituït per un 

smart contract, el qual està escrit amb el mateix llenguatge de programació (Solidity), 

per tant, tots els programadors que coneguin Solidity el poden interpretar.  

 

Figura 4.1: Comparativa entre arquitectures d’una App centralitzada i una dApp. Creació pròpia.  

 

Per tant les característiques d’una dApp són: 

 Plataforma descentralitzada. 
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 Basada en alguna tecnologia DLT. 

 Protocol de consens definit.  

Consegüentment podem diferenciar tres tipus de dApps: 

 Tipus I: aquestes tenen la seva base de dades compartida independent, seria 

l’equivalent a un sistema operatiu.  

 Tipus II: la característica d’aquest tipus de dApps és que fan servir la base de 

dades compartida d’una dApp tipus I en comptes de tenir una pròpia. Seria 

l’equivalent a un programa amb un propòsit general, com un processador de text 

Word. 

 Tipus III: utilitzen la base de dades compartida d’una dApp de tipus II. Seria 

l’equivalent a una solució de software especialitzada, una espècie de plugin o 

eina que afegeix algun tipus de servei afegit a un programa de propòsit general 

[21].  

 

4.1 Plataformes per a crear dApps 
 

En aquest apartat veurem les plataformes mencionades en el capítol 3.2, que permeten 

crear smart contracts i dApps. 

 

4.1.1 Ethereum 

 

Ethereum és una dApp de tipus I, que utilitza la tecnologia Blockchain pública i el 

protocol de consens PoW, la qual té com a intenció convertir-se en una “appstore 

descentralitzada” on tothom pot publicar i utilitzar les dApps. Els avantatges que una 

dApp estigui a Ethereum és la seguretat per processar transaccions en una gran xarxa 

de nodes i la interoperabilitat, és a dir, la facilitat de tenir sinergies entre dApps.  

Per introduir una dApp a Ethereum s’han de seguir quatre passos: 

 Creació del “Whitepaper”: és un document que explica de forma clara les 

intencions, els objectius i el funcionament de la dApp.  

 Establir les fases o etapes de millora de la dApp. 

 Realitzar un “Crowd-sale” a través d’una ICO: el terme “Crowd-sale” fa referència 

a la venda massiva de la criptomoneda pròpia de la dApp, que es realitza a través 

de l’Oferta Inicial de Monedes, coneguda com a ICO. 

 Desenvolupar la dApp amb el smart contract escrit amb Solidity, un llenguatge 

de programació amb una sintaxi similar a Javascript [21]. 
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4.1.2 Hedera Hashgraph 

 

Hedera Hashgraph és una xarxa pública que aprofita l’algoritme de consens de 

Hashgraph, el qual està patentat per Leemon Baird, que utilitza la tecnologia DAG i uns 

nous algoritmes de consens anomenats gossip consensus i virtual voting, que té com a 

objectiu construir i implementar aplicacions descentralitzades o microserveis.  

L’algoritme de consens de hashgraph es basa en els següents conceptes bàsics: 

 Transaccions: qualsevol membre pot crear una transacció firmada en qualsevol 

moment. Tots els membres obtenen una còpia i la comunitat arriba a un acord 

basant-se en BFT asíncrona (asyncrhonous Byzantine Fault Tolerant - aBFT), és a 

dir, que garanteix que els membres honestos d’una xarxa acorden un consens 

comú, encara que membres malintencionats intentin impedir-ho, per tant, en el 

cas que alguns missatges es perdin o s’endarrereixin indefinidament mitjançant 

el virtual voting es seguiria tenint un consens. 

  Gossip (tafaneria):  la informació es difon per cada membre que escull un altre 

membre a l’atzar, el qual informa de tot el que saben.  

 Hashgraph: una estructura de dades que registra qui ha tafanejat a qui. 

 Gossip about gossip (xafardeig per xafardeig): el hashgraph es comparteix a 

través del protocol gossip, és a dir, la informació s’anirà difonent fins que tots els 

participants de la xarxa coneguin la informació creada al principi, però no només 

es transmet la informació de la transacció, sinó també la informació sobre els 

receptors anteriors de la informació. Un gran avantatge d’aquest protocol és que 

utilitza molt poca amplada de banda.  

 Virtual voting (votació virtual): és el mecanisme bizantí asíncron per posar-se en 

acord, per tant Alice pot calcular quin vot li hauria enviat Bob, basant-se en el 

coneixement del que Bob sap i quan ho va saber, utilitzant l’historial hashgraph, 

del qual cada membre té una còpia [22]. 
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Figura 4.2: Historial d’un gossip com a DAG. L’historial de qualsevol protocol gossip es pot 

representar amb un DAG on cada membre és una columna i cada gossip és un vèrtex. Per 

exemple, quan Alice rep un xafardeig de Bob, dient-li tot el que sap, es representa per un vèrtex 

a la columna d’Alice, tenint en compte que el temps flueix cap amunt, els dos vèrtexs que 

apareixen sota d’Alice són els altres receptors de la informació fins a arribar a l’origen. Recuperat 

d’Hedera Hashgraph. (2019). Hedera: A Public Hashgraph Network & Governing Council - Dr. 

Leemon Baird, Mance Harmon i Paul Madsen. Disponible a: https://www.hedera.com/hh-

whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf. Pag 74. [Accedit el 3 de juny del 2020]. 

 

4.1.3 IOTA 

 

IOTA és una xarxa pública que utilitza una arquitectura pròpia basada en DAG, 

anomenada Tangle, la qual està dissenyada per intercanviar informació o 

criptomonedes per a IoT.  

Tangle no utilitza “blocs” en el sentit convencional, ni tan poc miners per a validar 

transaccions. Per a realitzar una nova transacció has d’aprovar dues transaccions 

anteriors, que representat gràficament, significa que agregues una nova transacció a 

una cua de transaccions que encara no han estat validades, anomenada tip, i assigna dos 

tips que ha de validar, a condició que no continguin transaccions contradictòries. Per 

tant, les transaccions es realitzen sense cap cost, facilitant els micropagaments. Cal dir, 

que per evitar un atac de Ddos, cada transacció nova requereix un petit PoW per l’usuari 

que la crea. Aquesta arquitectura provoca que com més gent hi ha a la xarxa, es 

realitzaren més transaccions i el sistema serà més eficaç [23]. 

https://www.hedera.com/hh-whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf
https://www.hedera.com/hh-whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf
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Figura 4.3: Representació gràfica de l’arquitectura Tangle, basada en DAG, on cada transacció 

representa un node o vèrtex. Quan s’afegeix una nova transacció al graph, ha de validar dues 

transaccions anteriors, afegint dues vores al graf, representades com a fletxes discontínues. Per 

exemple, la transacció número 5 ha validat les transaccions 2 i 3. Recuperat del blog d’IOTA. 

(2018). The Tangle: an Illustrated Introduction – Alon Gal. Disponible a: 

https://blog.iota.org/the-tangle-an-illustrated-introduction-4d5eae6fe8d4. [Accedit el 3 de juny 

del 2020]. 

 

4.1.4 Obyte 
 

Obyte, també coneguda com a Byteball, és una App, es pot descarregar des de iOS App 

Store o Android Play Store, que utilitza la tecnologia DAG pública, en la que has de pagar 

una comissió per afegir dades a la base de dades proporcional a la mida de dades de les 

transaccions, utilitzant una criptomoneda anomenada “Bytes”. Aquestes comissions 

creen un sistema consistent, evitant que usuaris facin transaccions innecessàries o que 

provoquin conflicte a la base de dades, eliminant així atacs com el de la doble despesa.  

Tot i que Obyte està enfocada a transaccions de pagaments, permet crear smarts 

contracts fàcilment i adaptables per a qualsevol necessitat o situació. Les principals 

característiques d’aquesta plataforma són: 

 Intercanvi atòmic: Quan dues parts signen una sola unitat que executa les dues 

parts de l’intercanvi, les dues transaccions es produeixen simultàniament o no 

es produeixen del tot. Això elimina la necessitat de confiar en un intercanvi 

centralitzat.  

 Actius regulats: les institucions regulades poden emetre actius fàcilment 

compatibles amb els requisits de conèixer el vostre client i anti blanqueig de 

diners, conegudes com a KYC (Know Your Customer) i AML (Anti-Money 

Laundering). 

 Capacitat multisignatura: Per seguretat, la plataforma dóna l’opció de poder 

exigir diferents signatures d’aprovació de diversos dispositius abans del 

processament d’una transacció. A més, es pot fer un intercanvi d’actius 

https://blog.iota.org/the-tangle-an-illustrated-introduction-4d5eae6fe8d4


4   DApps  

 

 

29 
 

compartits que tenen més d’un propietari, on es pot requerir firmes de diferents 

persones.  

 Oracles a la cadena: els oracles són tercers de confiança que supervisen 

esdeveniments externs específics i registren elements seleccionats a la base de 

dades d’Obyte. Un exemple és la llista de tipus de canvi de criptomoneda 

actualitzats cada deu minuts. En tractar amb contrapartides no fiables, pot 

bloquejar els fons en una direcció de pagament que tu o la contrapart poden 

gastar, segons la recollida i el registre de dades de l’oracle.  

 Emmagatzematge immutable: una vegada les dades s’introdueixen a la base de 

dades de Byteball, no es poden canviar ni eliminar. 

Obyte té una segona moneda, anomenada Blackbytes, que és més difícil de rastrejar, ja 

que les dades de Blackbyte no es registren en la base de dades pública, però les dades 

de les transaccions s’envien directament d’igual a igual. Ara bé, la part més innovadora 

d’Obyte són els pagaments condicionals, que permet als usuaris establir una condició al 

smart contract que ha de produir-se perquè el beneficiari rebi els diners. Si el beneficiari 

no compleix la seva promesa (o les dades externes no compleixen els criteris 

condicionats del contracte indicat), es tornen els diners després del període d’espera 

designat. Tot i que les altres plataformes també tenen smart contracts, és molt més 

simple i clar, ja que qualsevol usuari pot llegir i comprendre el smart contract que està 

creant [24].  

Per exemple, a la figura 4.4 podem veure un exemple d’un smart contract on desitges 

que et paguin si el preu de Bitcoin supera els 1200 USD en els pròxims set dies. És 

possible que desitgis això per una aposta o per protegir-te contra el risc que el preu pugi 

molt. Aleshores, l’altra part seria la que la condició no es compleixi, és a dir, que Bitcoin 

no superi els 1200 USD durant els pròxims set dies. Segons el contracte, el total és 1GB 

que queda bloquejat. Tu contribueixes 0,1GB i l’altra persona 0,9GB. Si l’oracle de preus, 

el qual recopila dades de preus de fonts públiques i les envia periòdicament a la base de 

dades de Byteball, publica que el preu del Bitcoin supera els 1200 USD, es podrà retirar 

el total que estava bloquejat sense haver d’esperar els set dies, per contra si passa el 

termini, l’altre podrà retirar la quantitat total. Les parts poden escollir l’oracle que 

confiïn per publicar les dades exactes, en aquest cas s’utilitza l'adreça de l'oracle 

JPQKPRI5FMTQRJF4ZZMYZYDQVRD55OTC, que publica el preu de les 100 primeres 

monedes amb més valor cada 10 minuts.
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Figura 4.4: Exemple d’un smart contract de mercat de predicció del Bitcoin, fent servir un oracle 

de preus. Recuperat d’Obyte. Byteball: Pagos inteligentes simplificados - Obyte. Disponible a: 

https://obyte.org/index.html.es#banner. [Accedit el 4 de juny del 2020]. 

 

4.1.5 Holochain 
 

Holochain és un entorn de treball per aplicacions distribuïdes, anomenades hApp. En 

efecte, cada aplicació que es crea és bàsicament la seva pròpia holochain. Per tant, com 

els nodes poder ser involucrats en diverses hApps, poden formar part de múltiples 

holochains. Una metàfora podria ser que una aplicació és un idioma, és a dir, instal·lant 

l’aplicació, s’aprèn a parlar l’idioma de l’holochain de l’aplicació i a comunicar-se amb 

altres nodes d’aquesta holochain.  

Holochain està escrit amb el llenguatge de programació Go, tot i que les hApps 

s’escriuen amb JavaScript i Lisp [17].  

https://obyte.org/index.html.es#banner


 

³ Un gateway és un dispositiu que actua com a porta d’enllaç, possibilitant la compartició de 
recursos entre dos o més dispositius.  
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5 Definició de l’escenari de l’aplicació 
 

Un cop realitzat l’estudi del funcionament de les DLTs i les seves principals aplicacions, 

es desenvoluparà, com a exemple pràctic, una aplicació web per al registre de 

qualificacions d’estudiants mitjançant la tecnologia Blockchain, de forma segura i 

pública.  

En aquesta aplicació s’han establert els rols de professor i d’estudiants. El professor és 

qui registrarà les qualificacions, les quals seran visibles per a tothom en una taula. 

 

5.1 Ethereum 
 

Ethereum és el protocol blockchain que s’utilitzarà per al desenvolupament del back-

end mitjançant un smart contract, on es definirà l’estructura i la gestió de les dades 

introduïdes.   

Per programar el smart contract, s’ha utilitzat Remix IDE, un entorn de 

desenvolupament, compilació i execució de smart contracts des d’explorador web.  

 

5.2 IPFS 
 

L’InterPlanetary File System (IPFS), és un protocol d’un sistema de fitxers distribuïts de 

codi lliure, on com a resultat de pujar un arxiu s’obtindrà un hash d’aquest amb el que 

podrem referenciar-lo i descarregar-lo en tot moment mitjançant un gateway³ públic 

amb l’enllaç: https://ipfs.io/ipfs/<hash_del_arxiu> . D’aquesta manera, podrem guardar 

les dades dels estudiants a la blockchain sense cost. 

 

5.3 React.js 
 

React.js és una llibreria Javascript de codi lliure, desenvolupada per Facebook, amb 

l’objectiu de crear interfícies d’usuari, on les dades poden canviar amb el temps sense 

recarregar la pàgina. D’aquesta manera el front-end quedarà més ordenat per a l’usuari. 
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5.4 Web3.js 
 

Web3.js és una llibreria Javascript que permet interactuar amb els nodes d’una xarxa 

Ethereum, per tant, ens permetrà comunicar el front-end amb el smart contract.  

  

5.5 Metamask 
 

Metamask  és una extensió de navegador que actua com a pont entre el navegador i la 

blockchain Ethereum, que permet afegir claus privades i així poder gestionar diferents 

nodes amb els seus respectius rols de professor i estudiants.  

 

5.6 Truffle 
 

Truffle és un entorn de desenvolupament per a fer proves, que proporciona una cartera 

d’actius per a blockchain fent servir la màquina virtual Ethereum. Les principals 

característiques són: 

 Compilació, enllaç, desplegament i gestió binària dels smarts contracts integrats. 

 Proves de contractes. 

 Escriure scripts per migrar i desplegar smart contracts a qualsevol xarxa pública 

Ethereum. 

 Gestió de la xarxa. 

 Consola de desenvolupament per interactuar amb els smart contracts.  

 

5.7 Ganache 
 

Ganache ens permet simular un node Ethereum creant una cadena de blocs que es pot 

parametritzar i configurar en el nostre localhost.  

Les opcions de configuració que farem servir serà determinar el nombre de comptes 

Ethereum amb les que podem interactuar, les quals tenen assignades 100 ether per 

operar transaccions. 

 

5.8 Bootstrap 
 

Bootstrap és un framework front-end de CSS i Javascript que ens permet crear interfícies 

d’usuari estètiques i adaptables a dispositius. A més també farem servir les llibreries 

Jquery.js i Popper.js els quals són necessaris per executar alguns components de 

Bootstrap. 
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6 Disseny de la solució 
 

El disseny global del sistema el dividirem en dos blocs principals: el sistema implementat 

i els usuaris que interactuen amb l’aplicació. El sistema implementat queda dividit en 

tres sub-blocs: l’entorn Ethereum on executarem els smart contracts, el protocol IPFS 

on emmagatzemarem les dades descentralitzadament i la interfície d’usuari que permet 

interactuar als usuaris amb la resta de blocs.  

 

Figura 6.1: Esquema de blocs del sistema. Creació pròpia. 

 

El back-end està compost pel smart contract Student.sol, el qual en termes generals 

està format per una estructura de dades anomenada Detail, on tenim un identificador 

per determinar la posició que correspon a la taula, el nom i cognom de l’alumne, la seva 

qualificació i l’adreça del professor que ha avaluat l’estudiant. En segon lloc, tenim la 

funció createQualification, la qual primer comprova que s’hagi introduït un nom i que la 

qualificació sigui major que 0 i inferior a 10 i tot seguit afegeix el nom i la qualificació 

que el professor ha introduït.  

Per la part del front-end, tenim el codi App.js, el qual primer de tot càrrega el Web3 per 

tal de comprovar si el navegador pot comunicar-se amb els nodes de la xarxa i tot seguit 

s’introdueix l’identificador de la xarxa creada per Ganache. Finalment, tenim la funció 
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createQualification que crida la funció del smart contract sempre que el node actual 

sigui el del professor, i la funció render que amb la llibreria react crea la interfície 

d’usuari, la qual està dividida per Navbar.js la qual conté la capçalera de l’aplicació i el 

Main.js, el qual conté el formulari Afegir qualificació i la taula Qualificacions estudiants. 

A més, necessitarem l’arxiu 2_deploy_contracts.js per tal de desplegar a la blockchain 

el smart contract Student.sol.  

Tots els codis es poden trobar en l’Apèndix 1.   

 

6.1 Entorn de treball 
 

Per realitzar el projecte, primer de tot cal instal·lar una sèrie d’aplicacions i paquets: 

1) Instal·lar Ganache 

 

Primer de tot, instal·larem l’aplicació Ganache des de la pàgina web oficial 

https://trufflesuite.com/ganache, per tenir la nostra blockchain personal 

d’Ethereum i així executar proves.  

 

2) Intal·lar npm 

 

Tot seguit, configurarem l’entorn per desenvolupar smart contracts. La primera 

dependència que necessitarem és Node Package Manager o NPM, que ve amb 

Node.js. Podem comprovar si ja tenim un node instal·lat entrant al terminal i 

escrivint: 

> node  -v 

En cas de no tenir-ho, podem descarregar, preferiblement la versió LTS, des de 

https://nodejs.org/en/. 

 

3) Instal·lar Truffle i Web3 

 

Ara instal·larem el Truffle Framework i Web3 per facilitar el desenvolupament 

de smart contracts d’Ethereum amb el llenguatge de programació Solidity. Per 

instal·lar-lo, introduirem al terminal les següents comandes: 

                                             > npm install -g truffle@5.0.2  

 > npm install -g web3 

És important utilitzar aquesta versió exacta de truffle per poder executar el 

projecte i evitar errors de compilació. 

https://trufflesuite.com/ganache
https://nodejs.org/en/
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4) Metamask Ethereum Wallet 

 

Finalment, afegirem una extensió del navegador que ens permetrà connectar-

nos a xarxes blockchain. Podem afegir l’extensió a Google Chrome des de 

https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefn

kodbefgpgknn?hl=en o cercant Metamask en el Google Chrome web store.  

 

5) Preparar el projecte 

 

Un cop instal·lat tot, obrirem Ganache, crearem un espai de treball fent clic a 

NEW WORKSPACE, definirem un nom de projecte a WORKSPACE NAME, 

adjuntarem el fitxer de configuració truffle-config.js des d’ADD PROJECT i 

guardarem l’espai de treball fent clic a SAVE WORKSPACE.  

 

Figura 6.2: Pàgina de la configuració de l’espai de treball. Creació pròpia. 

 

Un cop creat l’espai, podrem veure que la nostra xarxa blockhain s’està 

executant des del localhost a través del port 7545 a HTTP://127.0.0.1:7545 i 10 

nodes d’usuaris amb 100 ETH, dels quals el primer serà el professor i la resta 

estudiants.  

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn?hl=en
http://127.0.0.1:7545/
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Figura 6.3: Pàgina de l’espai de treball. Creació pròpia.  

 

6) Compilar i migrar els contractes 

 

A continuació, executarem una comanda en un terminal des del directori on 

tenim el projecte, per compilar i migrar els contractes i generar el fitxer JSON:  

> npm install 

> truffle migrate --reset 

 

7) Executar l’aplicació 

 

Per últim, des del mateix directori anterior, executarem la comanda de terminal, 

que ens obrirà un navegador amb l’aplicació a la direcció localhost:3000: 

> npm run start 

 

6.2 Aplicació 
 

En primer lloc, configurarem el navegador per a visualitzar la nostra blockchain privada. 

Com podem veure a la figura 6.4, des de Metamask, fent clic a Red principal de 

Ethereum, s’obrirà un desplegable i entrant a RPC personalizado afegirem la nostra 

xarxa. 
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Figura 6.4: Configuració de la xarxa blockchain des de Metamask. Creació pròpia.  

 

Tot seguit, des de la pàgina de l’espai de treball de la figura 6.3, farem clic al símbol de 

la clau i copiarem la PRIVATE KEY. Farem clic a la imatge situada a dalt dreta del 

Metamask, el qual obrirà un desplegable i farem clic a Importar cuenta i enganxarem la 

PRIVATE KEY per afegir les comptes de Garnache i poder canviar de node més fàcilment.  
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Figura 6.5: Desplegable per importar les comptes de Ganache. Creació pròpia. 

 

Si seleccionem el primer node, el qual correspon al rol de professor, veurem a l’aplicació 

la secció Afegir qualificació i la taula buida de Qualificacions estudiants. 

 

Figura 6.6: Aplicació sense dades des del node de professor. Creació pròpia.  
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Per altra banda, si accedim a l’aplicació des d’un altre node, el qual correspon al 

d’estudiant, només veurem la taula buida de Qualificacions estudiants. 

 

 

Figura 6.7: Aplicació sense dades d’un node estudiant. Creació pròpia.  

 

A continuació, des del node del professor, afegirem la qualificació de dos estudiants.  

 

 

Figura 6.8: Aplicació afegint qualificació estudiant 1. Creació pròpia. 

 

 

Figura 6.9: Aplicació afegint qualificació estudiant 2. Creació pròpia.  

 

Un cop afegides les qualificacions dels dos estudiants, accedirem a l’aplicació des d’un 

node estudiant i podrem veure la taula Qualificacions estudiants amb les qualificacions 

introduïdes anteriorment.  
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Figura 6.10: Aplicació amb les dades introduïdes pel professor des d’un node d’un estudiant. 

Creació pròpia.  
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7 Valoració 
 

Un cop desenvolupada l’aplicació, faré una comparativa personal des del punt de vista 

de desenvolupador entre aplicacions web i aplicacions web descentralitzades.   

Per una banda, tot i que he necessitat aprendre el llenguatge de programació Solidity 

per tal de crear el back-end de l’aplicació, m’ha sigut més fàcil i intuïtiu utilitzant smart 

contracts que no pas mitjançant un servidor i una base de dades SQL.  

Per l’altra banda, per desenvolupar aplicacions web descentralitzades, requereix 

preparar l’entorn de treball amb Ganache, Truffle, Metamask, IPFS i web3 el qual és una 

mica farragós i complex al principi, mentre que les aplicacions web funcionen en tots els 

navegadors i per tant són més fàcils d’accedir i fer proves. A més, donat que blockchain 

ara per ara utilitza el protocol de consens PoW, cada cop que un usuari realitza una 

transacció, a aquest se li cobra una petita taxa, en l’exemple concret de l’aplicació, el 

professor ha de pagar una petita taxa cada cop que afegeix una qualificació. Per últim, 

el processament de les dades que s’introdueixen és una mica més lent respecte el d’un 

servidor, en el cas d’una xarxa Blockchain, aquestes només poden processar 15 

transaccions per segon. Ara bé, en el cas de les altres DLTs, poden arribar a processar 

més transaccions per segon. A la taula 7.1 veurem una comparativa.  

 Ethereum 
Hedera 

Hashgraph 
IOTA Obyte Holochain 

Arquitectura Blockchain DAG 
DAG - 

Tangle 
DAG Holochain 

Transaccions 

per segon 
15 10000∞ 1000 Sense límit 3000∞ 

Open source Si No Parcial Si Si 

 Taula 7.1: Comparativa del processament de transaccions per segon de les plataformes per a 

crear dApps estudiades en el projecte. Creació pròpia. 
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8 Sostenibilitat i compromís social  
 

En el marc de la sostenibilitat i el compromís social, les DLTs aporten una sèrie de 

beneficis i inconvenients en els àmbits ambiental, econòmic i social.  

Respecte la part ambiental, s’ha comentat en l’apartat 3.1.2 que la resolució de 

l’algoritme de consens PoW té un consum energètic de processament molt elevat, tot i 

que cada cop més, les DLTs s’estan decantant per l’algoritme de consens PoS.  

No obstant això, tot i que energèticament no és tan eficient com una xarxa centralitzada, 

a la pràctica no s’ha de menysprear el fet que una xarxa distribuïda no depèn d’un 

generador constant i potent, que a més no ha d’estar constantment refrigerat i amb un 

gran manteniment, supervisió i reparació dels seus components, per tal de no perdre 

totes les dades. El fet de treballar descentralitzadament, permet aprofitar les propietats 

sobrants d’ordinadors i per tant, es poden desconnectar alguns nodes i la xarxa seguiria 

funcionant de forma segura, dificultant en gran mesura els atacs cibernètics. Per 

exemple, en zones rurals on hi han llars preparades amb petites centrals de generació 

eòlica o solar, es poden connectar o crear una xarxa descentralitzada al marge d’entitats, 

estats autoritaris o grans empreses que pensen més en negoci que en desenvolupament 

humà, i tot amb un cost reduït.  

Des d’un punt de vista ètic global i de visió de gènere, aquests sistemes descentralitzats 

també són positius pel desenvolupament de zones rurals abandonades, moltes vegades 

són les dones les que fomenten l’educació dels nens i els petits negocis (artesania, 

ramaderia, conreus, etc.) aquestes tecnologies podrien facilitar el seu progrés, 

treballant amb els smart contracts (els quals no són molt complexos de programar, per 

tant a l’abast de moltes persones) i les criptomones, facilitant els pagaments i evitant 

retards burocràtics alhora que es redueix el frau. És més, gràcies al fet que les DLTs 

fomenten el codi lliure, afavoreixen l’accés i compartició d’informació entre usuaris de 

forma segura i sense cap cost de subscripció.  
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9 Conclusions  
 

El resultat final del projecte és positiu. S’han complert els objectius establerts en aquest 

projecte: donar a conèixer i entendre aquests tipus de tecnologies emergents, així com 

veure el gran potencial que aquestes tenen més enllà de les criptomonedes i s’ha 

desenvolupat una aplicació simple utilitzant la blockchain d’Ethereum per tal de fer una 

valoració personal com a desenvolupador full-stack entre una aplicació web 

centralitzada i una aplicació web descentralitzada.  

Un altre fet a analitzar és la inesperada dificultat de configurar l’entorn de treball per a 

desenvolupar l’aplicació i la lentitud del processament de les transaccions en una xarxa 

blockchain. Tot i això, s’ha de tenir en compte la seguretat que aquests tipus de xarxes 

proporcionen, gràcies als algoritmes criptogràfics que s’implementa en aquestes 

tecnologies, així com la idea d’una comunitat de codi lliure que facilita i impulsa a un 

millor desenvolupament a l’abast de persones amb un coneixement bàsic de 

programació, fora de la dependència d’autoritats i companyies multinacionals.  

S’ha de tenir en compte que l’aplicació final està desenvolupada com a exemple i no 

com a prototip, ja que en aplicacions reals de registre d’estudiants el professor i els 

estudiants poden fer més accions, ja sigui modificar una qualificació i afegir una 

descripció o que els estudiants lliurin tasques.  

En conclusió final, personalment estic molt content amb el resultat i satisfet pel 

compliment dels objectius establerts del projecte.  

 

9.1 Treball futur 
 

Aquest projecte finalitza amb una aplicació blockchain Ethereum però considero que 

una gran línia de treball futur seria desenvolupar una aplicació utilitzant la resta de 

tecnologies de registre distribuït, en especial la tecnologia Holochain que personalment 

és la tecnologia que més interès m’ha despertat, ja que pot processar transaccions a la 

velocitat d’una aplicació web centralitzada i el fet de guardar les dades en taules de Hash 

distribuïdes, on cada node té la seva pròpia holochain, fa que sigui un sistema molt 

eficient. Però donat que no hi ha tanta documentació com la tecnologia blockchain per 

a desenvolupar aplicacions no s’ha fet servir.  

Paral·lelament, també es podria fer una millora de l’aplicació afegint les accions 

mencionades anteriorment, com la transferència de documents PDF.  

 



 
 

 

44 
 

 

Bibliografia 
 

[1] Satoshi Nakamoto. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Disponible 

a: https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper. 

[2] Hany F. Atlam i Gary B. Wills. (2019). Intersections between IoT and distributed 

ledger. Disponible a: https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2018.12.001. 

[3] Michel Rauchs, Andrew Glidden, Brian Gordon, Gina C. Pieters, Martino Recanatini, 

François Rostand, Kathryn Vagneur and Bryan Zheng Zhang. (2018). Distributed Ledger 

Technology Systems: A Conceptual Framework. Disponible a: 

https://ssrn.com/abstract=3230013 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3230013. 

[4] Sloane Brakeville i Bhargav Perepa. (2019). Blockchain basics: Introduction to 

distributed ledgers. Disponible a: https://developer.ibm.com/tutorials/cl-blockchain-

basics-intro-bluemix-trs/#. 

[5] Shijie Zhang i Jong-Hyouk Lee. (2019). Analysis of the main consensus protocols of 

blockchain. Disponible a: https://doi.org/10.1016/j.icte.2019.08.001. 

[6] Leslie Lamport, Robert Shostak i Marshall Pease. (1982). The Byzantine Generals 

Problem. Pag 382–401. Disponible a: https://doi.org/10.1145/357172.357176. 

[7] Israel Koren i C. Mani Krishna. (2010). Fault-tolerant systems. Pag 45-46. Disponible 

a: 

https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=F

ault-

Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#

v=onepage&q=Fault-

Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false. 

[8] Javier Domínguez Gómez. (2018). Criptografía: Función SHA-256. Disponible a: 

https://academy.bit2me.com/wp-

content/uploads/2019/10/Criptography_SHA_256_es.pdf. 

[9] Federico Matteo Benčić i Ivana Podnar Žarko. (2018). Distributed Ledger Technology: 

Blockchain Compared to Directed Acyclic Graph. Disponible a: 

https://doi.org/10.1109/ICDCS.2018.00171 

[10] Sunny King i Scott Nadal. (2012). PPCoin: Peer-to-Peer Crypto-Currency with Proof-

of-Stake. Disponible a: https://decred.org/research/king2012.pdf. 

https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper
https://doi.org/10.1016/bs.adcom.2018.12.001
https://ssrn.com/abstract=3230013
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3230013
https://developer.ibm.com/tutorials/cl-blockchain-basics-intro-bluemix-trs/
https://developer.ibm.com/tutorials/cl-blockchain-basics-intro-bluemix-trs/
https://doi.org/10.1016/j.icte.2019.08.001
https://doi.org/10.1145/357172.357176
https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#v=onepage&q=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false
https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#v=onepage&q=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false
https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#v=onepage&q=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false
https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#v=onepage&q=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false
https://books.google.es/books?id=o_Pjbo4Wvp8C&lpg=PR11&ots=RZUKSzA8zz&dq=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren%2C%20C.%20Mani%20Krishna&lr&pg=PR11#v=onepage&q=Fault-Tolerant%20Systems%20Israel%20Koren,%20C.%20Mani%20Krishna&f=false
https://academy.bit2me.com/wp-content/uploads/2019/10/Criptography_SHA_256_es.pdf
https://academy.bit2me.com/wp-content/uploads/2019/10/Criptography_SHA_256_es.pdf
https://doi.org/10.1109/ICDCS.2018.00171
https://decred.org/research/king2012.pdf


Bibliografia 

 

 

45 
 

[11] Peercoin Docs. Disponible a: https://docs.peercoin.net. [Accedit el 22 d’abril del 

2020]. 

[12] Charts Bitcoin. Blockchain size.   Disponible a: 

https://charts.bitcoin.com/btc/chart/blockchain-size#e8. [Accedit el 25 de maig del 

2020]. 

[13] William Mougayar. (2016). Understanding Semi-private Blockchain Applications. 

Disponible a: https://medium.com/@wmougayar/understanding-semi-private-

blockchain-applications-6bbe91fc3596. 

[14] MIT Technology Review Editors. (2008). What is a blockchain?. Disponible a: 

https://www.technologyreview.com/2018/04/23/143477/explainer-what-is-a-

blockchain/. 

[15] Carlos Dolader Retamal, Joan Bel Roig i José Luis Muñoz Tapia. (2017): La 

blockchain: fundamentos, aplicaciones y relación con otras tecnologías disruptivas. 

2017. Economía industrial 405, pag 33-40. Disponible a: 

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndust

rial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf. 

[16] Paradigm. (2018). Radix: Detailed review on the project. Disponible a: 

https://medium.com/paradigm-fund/radix-detailed-review-on-the-project-

248a11c0c710. 

[17] Arthur Brock, David Atkinson, Emaline Friedman, Eric Harris-Braun, Erin McGuire, 

Jean M Rusell, Nicholas Perrin, Nicolas Luck i Will Harris-Braun. (2018). Holo - Holo Green 

Paper. Disponible a: https://files.holo.host/2018/03/Holo-Green-Paper.pdf. 

[18] Piers Ridyard. (2020). The Radix 2020 Update. Disponible a: 

https://www.radixdlt.com/post/the-radix-2020-update-2/. 

[19] Elsevier Connect. (2018). Blockchain, la revolución en la gestión de nuestros datos 

de salud. Disponible a: https://www.elsevier.com/es-es/connect/ehealth/blockchain-

aplicaciones-salud. 

[20] Redacció APD. (2018). 7 aplicaciones de la tecnología blockchain. Disponible a: 

https://www.apd.es/aplicaciones-blockchain/. 

[21] Ethereum. ÐAPPS: ¿Qué son y para qué sirven las Aplicaciones Decentralizadas o 

Ðapps?. Disponible a: https://www.miethereum.com/smart-contracts/dapps/#top. 

[Accedit el 2 de juny del 2020]. 

[22] Dr. Leemon Baird, Mance Harmon i Paul Madsen. (2019). Hedera: A Public 

Hashgraph Network & Governing Council. Disponible a: https://www.hedera.com/hh-

whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf. [Accedit el 3 de juny del 2020]. 

https://docs.peercoin.net/
https://charts.bitcoin.com/btc/chart/blockchain-size#e8
https://medium.com/@wmougayar/understanding-semi-private-blockchain-applications-6bbe91fc3596
https://medium.com/@wmougayar/understanding-semi-private-blockchain-applications-6bbe91fc3596
https://www.technologyreview.com/2018/04/23/143477/explainer-what-is-a-blockchain/
https://www.technologyreview.com/2018/04/23/143477/explainer-what-is-a-blockchain/
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/405/DOLADER,%20BEL%20Y%20MU%C3%91OZ.pdf
https://medium.com/paradigm-fund/radix-detailed-review-on-the-project-248a11c0c710
https://medium.com/paradigm-fund/radix-detailed-review-on-the-project-248a11c0c710
https://files.holo.host/2018/03/Holo-Green-Paper.pdf
https://www.radixdlt.com/post/the-radix-2020-update-2/
https://www.elsevier.com/es-es/connect/ehealth/blockchain-aplicaciones-salud
https://www.elsevier.com/es-es/connect/ehealth/blockchain-aplicaciones-salud
https://www.apd.es/aplicaciones-blockchain/
https://www.miethereum.com/smart-contracts/dapps/#top
https://www.hedera.com/hh-whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf
https://www.hedera.com/hh-whitepaper-v2.0-17Sep19.pdf


Bibliografia 

 

 

46 
 

[23] Docs IOTA. Getting Started: What is IOTA?. Disponible a: 

https://docs.iota.org/docs/getting-started/0.1/introduction/overview. [Accedit el 3 de 

juny del 2020]. 

[24] Anton Churyumov. (2016) Byteball: A Decentralized System for Storage and 

Transfer of Value. Disponible a: https://obyte.org/Byteball.pdf.

https://docs.iota.org/docs/getting-started/0.1/introduction/overview
https://obyte.org/Byteball.pdf


 
 

 

47 
 

 

Apèndix 
 

1 Codis aplicació 
 

1.1 Student.sol (smart contract) 
 

1. pragma solidity ^0.5.0; 
2.   
3. contract Student { 
4.     string public name; 
5.     uint public studentCount = 0; 
6.     mapping(uint => Detail) public details; 
7.   
8.     struct Detail { 
9.         uint id; 
10.         string name; 

11.         uint qualification; 

12.         address professor; 

13.     } 

14.   

15.     event DetailCreated( 

16.         uint id, 

17.         string name, 

18.         uint qualification, 

19.         address professor 

20.     ); 

21.   

22.     constructor() public { 

23.         name = "Aplicació Blockchain per el registre de 

qualificacions d'estudiants"; 

24.     } 

25.   

26.     function createQualification(string memory _name, uint 

_qualification) public { 

27.         // Require a valid name 

28.         require(bytes(_name).length > 0); 

29.         // Require a valid qualification 

30.         require(_qualification > 0 && _qualification < 10); 

31.         // Increment Detail count 

32.         studentCount ++; 

33.         // Create the Detail 

34.         details[studentCount] = Detail(studentCount, _name, 

_qualification, msg.sender); 

35.         // Trigger an event 

36.         emit DetailCreated(studentCount, _name, _qualification, 

msg.sender); 

37.     } 

38. } 
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1.2  Migrations.sol (smart contract) 
 

1. pragma solidity >=0.4.21 <0.6.0; 
2.   
3. contract Migrations { 
4.   address public owner; 
5.   uint public last_completed_migration; 
6.   
7.   constructor() public { 
8.     owner = msg.sender; 
9.   } 
10.   

11.   modifier restricted() { 

12.     if (msg.sender == owner) _; 

13.   } 

14.   

15.   function setCompleted(uint completed) public restricted { 

16.     last_completed_migration = completed; 

17.   } 

18.   

19.   function upgrade(address new_address) public restricted { 

20.     Migrations upgraded = Migrations(new_address); 

21.     upgraded.setCompleted(last_completed_migration); 

22.   } 

23. } 

1.3  App.js 
 

1. import React, { Component } from 'react'; 
2. import Web3 from 'web3' 
3. import Student from '../abis/Student.json' 
4. import Navbar from './Navbar' 
5. import Main from './Main' 
6.   
7. class App extends Component { 
8.   
9.   async componentWillMount() { 
10.     await this.loadWeb3() 

11.     await this.loadBlockchainData() 

12.   } 

13.   

14.   async loadWeb3() { 

15.     if (window.ethereum) { 

16.       window.web3 = new Web3(window.ethereum) 

17.       await window.ethereum.enable() 

18.     } 

19.     else if (window.web3) { 

20.       window.web3 = new Web3(window.web3.currentProvider) 

21.     } 

22.     else { 

23.       window.alert('Non-Ethereum browser detected. You should 

consider trying MetaMask!') 

24.     } 

25.   } 

26.   

27.   async loadBlockchainData() { 
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28.     const web3 = window.web3 

29.     // Load account 

30.     const accounts = await web3.eth.getAccounts() 

31.     this.setState({ account: accounts[0] }) 

32.     // Chech if it’s professor 

33.     if (this.state.account == 

'0xED273C2657bff613677024CCC9DF07e7f6fd4128'){ 

34.       this.setState({ professor: true}) 

35.     } else { 

36.       this.setState({ professor: false}) 

37.     } 

38.     const networkId = await web3.eth.net.getId() 

39.     const networkData = Student.networks[networkId] 

40.     if(networkData) { 

41.       const student = web3.eth.Contract(Student.abi, 

networkData.address) 

42.       this.setState({ student }) 

43.       const studentCount = await 

student.methods.studentCount().call() 

44.       this.setState({ studentCount }) 

45.       // Load students records 

46.       for (var i = 1; i <= studentCount; i++) { 

47.         const records = await student.methods.details(i).call() 

48.         this.setState({ 

49.           students: [...this.state.students, records] 

50.         }) 

51.       } 

52.       this.setState({ loading: false}) 

53.     } else { 

54.       window.alert('Student contract not deployed to detected 

network.') 

55.     } 

56.   } 

57.   

58.   constructor(props) { 

59.     super(props) 

60.     this.state = { 

61.       account: '', 

62.       studentCount: 0, 

63.       students: [], 

64.       loading: true, 

65.       professor: false 

66.     } 

67.   

68.     this.createQualification = 

this.createQualification.bind(this) 

69.   } 

70.   

71.   createQualification(name, qualification) { 

72.     this.setState({ loading: true }) 

73.     if (this.state.professor){ 

74.       this.state.student.methods.createQualification(name, 

qualification).send({ from: this.state.account }) 

75.     .once('receipt', (receipt) => { 

76.       this.setState({ loading: false }) 

77.     })       

78.     } else { 

79.       window.alert('Has de ser professor per poder afegir una 

qualificació') 

80.     } 

81.   
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82.   

83.   } 

84.   

85.   

86.   render() { 

87.     return ( 

88.       <div> 

89.         <Navbar account={this.state.account} /> 

90.         <br></br> 

91.         <div className="d-flex justify-content-center"> 

92.           <div className="row"> 

93.             <main role="main" className="col-lg-12 d-flex"> 

94.               { this.state.loading 

95.                 ? <div id="loader" className="text-center"><p 

className="text-center">Loading...</p></div> 

96.                 : <Main 

97.                   students={this.state.students} 

98.                   professor={this.state.professor} 

99.                   

createQualification={this.createQualification} /> 

100.               } 
101.             </main> 
102.           </div> 
103.         </div> 
104.       </div> 
105.     ); 
106.   } 
107. } 
108.   
109. export default App; 

1.4  Navbar.js 
 

1. import React, { Component } from 'react'; 
2.   
3. class Navbar extends Component { 
4.   
5.   render() { 
6.     return ( 
7.       <nav className="navbar navbar-dark fixed-top bg-dark flex-

md-nowrap p-0 shadow"> 

8.         <a 
9.           className="navbar-brand col-sm-3 col-md-2 mr-0" 
10.           href="#" 

11.           target="_blank" 

12.           rel="noopener noreferrer" 

13.         > 

14.           Aplicació Blockchain per el registre de 

qualificacions d'estudiants 

15.         </a> 

16.         <ul className="navbar-nav px-3"> 

17.           <li className="nav-item text-nowrap d-none d-sm-none 

d-sm-block"> 

18.             <small className="text-white"><span 

id="account">{this.props.account}</span></small> 

19.           </li> 

20.         </ul> 

21.       </nav> 
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22.     ); 

23.   } 

24. } 

25.   

26. export default Navbar; 

1.5  Main.js 
 

1. import React, { Component } from 'react'; 
2.   
3. class Main extends Component { 
4.   
5.   render() { 
6.     return ( 
7.       <div id="content"> 
8.         <br></br> 
9.         {this.props.professor  
10.         ? <div><h1>Afegir qualificació</h1> 

11.           <br></br> 

12.           <form onSubmit={(event) => { 

13.             event.preventDefault() 

14.             const name = this.studentName.value 

15.             const qualification = 

this.studentQualification.value 

16.             this.props.createQualification(name, qualification) 

17.           }}> 

18.             <div className="form-group mr-sm-2"> 

19.               <label htmlFor="inputName">Nom i Cognom de 

l'alumne</label> 

20.               <input 

21.                 id="studentName" 

22.                 type="text" 

23.                 ref={(input) => { this.studentName = input }} 

24.                 className="form-control" 

25.                 placeholder="Introdueix el nom i cognom de 

l'alumne" 

26.                 required /> 

27.             </div> 

28.             <div className="form-group mr-sm-2"> 

29.               <label htmlFor="inputQualificacio">Qualificació 

de l'alumne</label> 

30.               <input 

31.                 id="studentQualification" 

32.                 type="text" 

33.                 ref={(input) => { this.studentQualification = 

input }} 

34.                 className="form-control" 

35.                 placeholder="Introdueix la qualificació de 

l'alumne" 

36.                 required /> 

37.             </div> 

38.             <button type="submit" className="btn btn-

dark">Afegir qualificació</button> 

39.           </form></div> 

40.         : <div className="d-none"></div> 

41.       } 

42.         <br></br> 

43.         <h2>Qualificacions estudiants</h2> 
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44.         <br></br> 

45.         <table className="table table-striped"> 

46.           <thead className="thead-dark"> 

47.             <tr> 

48.               <th scope="col">#</th> 

49.               <th scope="col">Nom i cognom</th> 

50.               <th scope="col">Qualificació</th> 

51.               <th scope="col">Professor</th> 

52.            </tr> 

53.           </thead> 

54.           <tbody id="studentslist"> 

55.             { this.props.students.map((records, key) => { 

56.               return( 

57.                 <tr key={key}> 

58.                   <th scope="row">{records.id.toString()}</th> 

59.                   <td>{records.name}</td> 

60.                   <td>{records.qualification.toString()}</td> 

61.                   <td>{records.professor}</td> 

62.                  </tr> 

63.               ) 

64.             })} 

65.           </tbody> 

66.         </table> 

67.       </div> 

68.     ); 

69.   } 

70. } 

71.   

72. export default Main; 

1.6  1_initial_migration.js 
 

1. const Migrations = artifacts.require("Migrations"); 
2.   
3. module.exports = function(deployer) { 
4.   deployer.deploy(Migrations); 
5. }; 

1.7  2_deploy_contracts.js 
 

1. const Student = artifacts.require("Student"); 
2.   
3. module.exports = function(deployer) { 
4.   deployer.deploy(Student); 
5. }; 

1.8 Truffle-config.js 
 

1. require('babel-register'); 
2. require('babel-polyfill'); 
3.   
4. module.exports = { 
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5.   networks: { 
6.     development: { 
7.       host: "127.0.0.1", 
8.       port: 7545, 
9.       network_id: "*" // Match any network id 
10.     }, 

11.   }, 

12.   contracts_directory: './src/contracts/', 

13.   contracts_build_directory: './src/abis/', 

14.   compilers: { 

15.     solc: { 

16.       optimizer: { 

17.         enabled: true, 

18.         runs: 200 

19.       } 

20.     } 

21.   } 

22. } 

1.9 Package.json 
 

1. { 
2.   "name": "eth-students", 
3.   "version": "0.1.0", 
4.   "description": "Aplicació Blockchain per el registre de 

qualificacions d'estudiants", 

5.   "author": "jbericatm@gmail.com", 
6.   "dependencies": { 
7.     "babel-polyfill": "6.26.0", 
8.     "babel-preset-env": "1.7.0", 
9.     "babel-preset-es2015": "6.24.1", 
10.     "babel-preset-stage-2": "6.24.1", 

11.     "babel-preset-stage-3": "6.24.1", 

12.     "babel-register": "6.26.0", 

13.     "bootstrap": "4.3.1", 

14.     "chai": "4.2.0", 

15.     "chai-as-promised": "7.1.1", 

16.     "chai-bignumber": "3.0.0", 

17.     "react": "16.8.4", 

18.     "react-bootstrap": "1.0.0-beta.5", 

19.     "react-dom": "16.8.4", 

20.     "react-scripts": "2.1.3", 

21.     "truffle": "5.0.5", 

22.     "web3": "1.0.0-beta.55" 

23.   }, 

24.   "scripts": { 

25.     "start": "react-scripts start", 

26.     "build": "react-scripts build", 

27.     "test": "react-scripts test", 

28.     "eject": "react-scripts eject" 

29.   }, 

30.   "eslintConfig": { 

31.     "extends": "react-app" 

32.   }, 

33.   "browserslist": [ 

34.     ">0.2%", 

35.     "not dead", 

36.     "not ie <= 11", 
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37.     "not op_mini all" 

38.   ] 

39. } 

  

 

 


