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Capítol 1. Introducció.
La societat moderna es mou cap a la digitalització, i les connexions a Internet són cada cop més
freqüents en qualsevol àmbit de la nostra vida. D’aquesta manera la moneda no s’anava a
quedar enrere. El seu caràcter més tradicional ha frenat l'expansió de la moneda digital, que
actualment ja es situa com una alternativa en el mercat. El pagament amb el mòbil o amb targeta
és cada cop més freqüent i els diners en físic va perdent ús.

El pagament digital obre el debat sobre la privadesa d'informació per part de l'usuari ja que els
diners pagats de manera digital sempre quedaran registrats per part del banc que ofereix aquest
servei. Aquest fet comporta que el banc posseeix un registre sobre els moviments bancaris d'un
client. Coneixent en què gasta els seus diners es poden crear perfils d'usuaris. Aquestes dades
poden ser venudes o utilitzades de manera malintencionada. Ha d'existir una confiança entre
l'usuari i el receptor de les dades, però, i si no vols que es conegui en què has gastat els teus
diners?

En aquest moment és quan apareixen les criptomonedes. L’any 2009 comença a operar la
primera criptomoneda, el Bitcoin, i des de llavors no han parat d'aparèixer noves criptomonedes
com Litecoin, Ethereum, Ripple o una de les més famoses creada per Facebook, la
criptomoneda Libra. Tot i la proliferació de les criptomonedes, aquestes continuen tenint un
gran problema que frena el seu ús. No tenen una regulació que les certifiqui com a monedes
completament regulades i legals.

L’any 1982, David Chaum compartia en un article (Chaum, 1982) la seva visió sobre la moneda
digital anònima. David Chaum argumentava que les monedes digitals haurien de funcionar com
un sistema de caixers. Aquest consisteix en crear un software a l'ordinador personal on
s'emmagatzemen les monedes de manera digital. D’aquesta manera tindrem un caixer de diners
digitals que es podran gastar diners sense quedar registrats.
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1.1. Motivació
Durant els darrers anys dels meus estudis superiors he observat com apareixen una quantitat de
monedes electròniques que han sortit al mercat amb l’esperança de ser aquelles que anessin a
canviar la manera en com es definia la moneda fins al moment. Però aquest canvi no ha acabat
d'arribar encara i el meu interès sobre aquest tipus de monedes ha anat creixent amb el temps
observant curiós el funcionament i desenvolupament d’aquestes.

És important observar la manera com entenen les persones més grans o menys interessades en
el món informàtic aquest tipus de monedes. En aquest sentit és bastant palpable la desconfiança
que hi ha envers qualsevol mena d’eina que estigui present de manera online. Llavors com es
podria fer per a què la gent confiï en aquest tipus de monedes?

Tot i això, la població general fa ús dels diners físics i realitza un vot de confiança amb l’entitat
financera on es gestionen o es guarden els estalvis. Les noves monedes criptogràfiques podrien
ser comprades en les mateixes aplicacions o pàgines dels bancs i d’aquesta manera ens assegura
la veracitat d’aquestes monedes. Així vaig arribar a la conclusió que podia simular el tipus de
funcionament que tindrien aquestes monedes criptogràfiques repartides per els mateixos bancs.

Durant el començament d’aquest curs vaig haver de triar un tema per a realitzar el meu treball
de final de grau, i abans de proposar un tema propi vaig mirar els temes proposats per la mateixa
universitat. Llavors vaig observar un tema relacionat amb la criptografia i vaig pensar a
enfocar-lo cap a les criptomonedes. Va ser interessant comprovar que al meu tutor li interessava
enfocar-ho també cap a aquest tema.
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1.2. Objectius
En aquest projecte ens familiaritzarem en l’àmbit de la criptografia i el seu ús pràctic en
diferents situacions relacionades amb el món informàtic, concretament es busca veure quin és
el seu paper en l’àmbit econòmic.

Un altre objectiu a aconseguir amb aquest projecte, és el desenvolupament d’una API que
realitzi les diferents funcionalitats de criptografia que siguin necessàries per a l'ús de les
criptomonedes a més de realitzar connexions amb els diferents servidors de webs.

Tanmateix l’objectiu és aconseguir demostrar que es poden crear criptomonedes irrastrejables
obtingudes en la pàgina del banc. Així l'usuari podrà aconseguir aquestes monedes verificades,
i gastar-les per accedir a algun contingut, sense que el banc no conegui en què s’han gastat
aquests diners.

Per aconseguir aquests objectius el projecte es dividirà en diferents fases. En la primera es
perseguirà l’objectiu d’aconseguir programar un generador de claus públiques i privades donat
que seran necessàries per poder crear les nostres monedes. A més a més, en aquesta fase es
crearà una extensió de Google Chrome, consistint en un moneder perquè l’usuari pugui veure
de quantes monedes disposa.

En una segona fase es realitzarà una API pròpia que simularà ser la del banc. Aquesta haurà de
permetre la creació de les criptomonedes amb l’ús de la signatura cega de RSA. A més a més
en aquesta fase s'haurà de crear un servidor web on aconseguir les criptomonedes.

Per últim, es completarà el funcionament de l’API afegint una part per verificar les
criptomonedes i també es crearà un altre servidor web on l’usuari podrà gastar aquestes
monedes per accedir a algun contingut.
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1.3. Estructura del Document
Aquest document es divideix en dues parts. En el primer capítol es realitza una anàlisi dels
diferents mètodes de pagament online que ens permetrà veure quins són els avantatges i
inconvenients. Els diferents tipus de pagament s’estudiaran observant-los com a mètodes per a
diaris online o blogs. L'objectiu serà trobar quin dels mètodes és el més adient per la simulació
amb criptomonedes.

En un altre vessant de la fase d'anàlisi, veurem un anàlisi de les dues tecnologies a emprar en
el moment de realitzar l’API i el generador de claus. Així s'explica el funcionament teòric de
la funcionalitat a aplicar en l’API per tal de crear les monedes i les claus.

L’altre gran apartat del document, serà el capítol amb el desenvolupament, on es detallarà
l’arquitectura emprada al llarg de la realització del projecte. De la mateixa manera es detallaran
tots els processos que s’han seguit durant cadascuna de les etapes del projecte, tant pel que fa
a codi lògic com pel que fa a disseny, comentat els elements més importants.

Finalment, en l'últim capítol es donen unes conclusions sobre el projecte i el futur d’aquest.
S’analitzaran les possibilitats del projecte desenvolupat així com les futures millores que
permetrien millorar o ampliar el desenvolupament. Per últim s’annexarà el manual d'ús on
s’explica el funcionament de l’eina desenvolupada.
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Capítol 2. Anàlisis.
2.1. Sistemes de pagament Online
En aquest apartat es realitza una anàlisi breu sobre dos dels sistemes més utilitzats en l’àmbit
online, el sistema de subscripció i el sistema de “pay per view”. L’objectiu en aquesta anàlisi
és observar les diferents avantatges i inconvenients de cadascun dels sistemes de pagament. Un
cop estudiats els dos sistemes, es triarà un dels dos sistemes per a dur a terme la simulació amb
les criptomonedes.

2.1.1. Mètode de subscripció
El mètode de subscripció és un model de negoci en el qual una persona, mitjançant el pagament
d’una quota té dret a gaudir d’un servei o un producte durant un període de temps. La
subscripció pot ser renovada de manera periòdica i pot ser activada automàticament. Aquest
mètode de pagament és molt utilitzat en les indústries amb serveis multimèdia, proveïdors
d’internet o distribuïdors de software.

Els mètodes per subscripció disposen de molts avantatges, com el fet de poder pagar
automàticament cada període o conèixer quant pagaràs per planificar millor la teva economia.
L'inconvenient més gran que té aquest model és precisament el fet de pagar periòdicament
sense tenir en compte el que realment utilitzaràs.

2.1.2. Mètode “pay per view”
El mètode de “pay per view” o pagament a la carta és un model en el qual l’usuari paga
exclusivament pels serveis que consumeix. Aquest sistema sol utilitzar-se com a complement
als sistemes de subscripció tradicionals, en el que pagues un extra per veure algun contingut
addicional.
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Tenint en compte el seu principal avantatge, aquest també porta el seu gran inconvenient.
Aquests sistemes són usualment més cars que els mètodes de subscripció.

2.1.3. Mètode elegit per al projecte
Un cop s’han estudiat els dos mètodes possibles s’ha arribat a la conclusió que el millor mètode
per realitzar la simulació amb les criptomonedes és el sistema de “pay per view”. Aquest
mètode ens permet una simulació més senzilla, i tot i que el mètode més utilitzat és el mètode
per subscripció, el nostre desenvolupament es basa principalment en l’ús de les criptomonedes.
Per això, s’ha considerat que per a poder comprovar el seu funcionament, el mètode “pay per
view” ens serà més adient.
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2.2. Estudi Criptografia RSA
2.2.1. Historia
El naixement dels sistemes criptogràfics asimètrics de clau pública-privada s’atribueix a
Whitfield Diffie i Martin Hellman, els quals van publicar el concepte l’any 1976. A més a més
també van introduir la signatura digital tot aplicant la teoria de nombres.

L’algorisme RSA va ser inventat l’any 1977 per Ron Rivest, Adi Shamir i Leonard Adleman
en el MIT. Rivest i Shamir proposaven solucions com a científics en computació mentre que
Adleman, matemàtic, intentava trobar els punts febles dels algorismes. Durant gran part de la
seva investigació van pensar que era impossible trobar una funció unidireccional que fos difícil
d’invertir. L’algorisme va ser nomenat amb les inicials dels cognoms en el mateix ordre que
en la seva investigació.

L’algorisme RSA és el sistema criptogràfic de xifratge asimètric o de clau pública més utilitzat.
Aquest sistema de xifratge és vàlid per xifrar i desxifrar. També proporciona serveis
d’autenticació i d’integritat.

La seguretat d’aquest algorisme es troba en l’elevat cost computacional del problema de la
factorització de nombres enters. L’algorisme utilitza el producte de dos nombres primers prou
grans i escollits a l'atzar. Actualment els nombres primers emprats en RSA són de 300 xifres i
es preveu que continuï augmentant en consonància amb la capacitat de càlcul dels ordinadors.

Es creu que RSA es mantindrà segur mentre no s’aconsegueixin formes més ràpides de
descompondre un nombre format a partir del producte d’un parell de nombres primers. Tot i
això se sap que la xifra deixarà de ser segura amb l’arribada de la computació quàntica.
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2.2.2. Funcionament de l’Algorisme
L’algorisme RSA involucra quatre passos principals: generació de claus, distribució de claus,
xifratge i desxifratge.

Generació de Claus
1r. Primer de tot s’elegeixen dos nombres primers p i q. Per seguretat aquests s’elegiran de
manera aleatòria i hauran de tenir una longitud similar.
2n. Es calcula el valor n = p · q. Aquest valor s’utilitzarà com a mòdul per ambdues claus,
pública i privada.
3r. Mitjançant la funció d’Euler es calcula φ(n) = (p – 1) · (q – 1).
4t. S’escull un nombre enter positiu e petit que sigui coprimer amb φ(n). És important que
l’exponent e (clau pública) no sigui massa petit, ja que podria suposar un problema de seguretat.
5é. Es determina un nombre d que satisfaci la congruència e · d ≡ 1 (mod φ(n)), es a dir, que el
nombre d (clau privada) sigui el multiplicador invers de e mod φ(n). Aquest valor és l’anomenat
clau privada.

D’aquesta manera la clau pública és (n, e), és a dir el mòdul i l’exponent de xifratge. La clau
privada és (n, d), el mòdul i l’exponent per desxifrar que s’ha de mantenir en secret.

Distribució de claus
El següent pas un cop calculades les claus es la pròpia distribució d’aquestes. Suposem que B
vol enviar-li un missatge a A mitjançant RSA, B necessita la clau pública de A. Per tant A
enviarà la clau pública (n, e) a B mitjançant un canal que no cal que sigui fiable. La clau privada
de A mai serà revelada.
13

Xifratge
Un cop B obté la clau pública de A ja podrà enviar un missatge M a A. Per aconseguir-ho,
primer haurà de convertir M (text pla) en un enter m tal que 0 ≤ m ≤ n utilitzant un protocol
reversible anomenat padding scheme. Llavors calcula el text xifrat c utilitzant la clau pública
de A.

Imatge 1: Xifratge RSA

Aquest procés pot ser realitzat amb velocitat, tot i la grandària dels nombres, utilitzant
l’algorisme d’exponenciació binaria.

Desxifratge
A pot recuperar el nombre m a partir de c utilitzant la seva clau privada d amb la següent
formula:

Imatge 2: Desxifratge RSA

Un cop donat m, A pot recuperar el text original M revertint el “padding scheme”.

2.2.3. Característiques de RSA
Autenticació de Missatges
Una de les característiques de l’algorisme RSA és que també pot ser utilitzat per autentificar
un missatge. Suposem que A vol enviar un missatge autentificat a B. Per realitzar aquesta
verificació seguirà els següents passos:
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1.

Crearà un resum (digest) del missatge a enviar utilitzant una funció hash.

2.

Representarà el resum com un enter M.

3.

Utilitzarà la seva clau privada per generar una signatura S = (M)d mod n.

4.

Envia aquesta firma S a B juntament amb el missatge original (que pot estar xifrat
o no).

Aquesta signatura no podrà ser modificada per ningú donat que només que es canviï un sol bit
fallarà l’autenticació d’aquesta quan B intenti verificar-la. Llavors un cop B rebi el missatge
amb la signatura trobarà utilitzant la clau pública de A mitjançant V = (S)e mod N. Amb aquesta
V trobarà el resum i el compararà amb el resum del missatge calculat per ell mateix. En cas
que siguin iguals podrà verificar que el missatge l’ha enviat A.

Seguretat
La seguretat del sistema criptogràfic RSA està basat en dos problemes matemàtics: el problema
de factorització entera i el problema RSA. Actualment no s’ha aconseguit desxifrar un text
xifrat mitjançant RSA donat que és computacionalment intractable.

El problema de RSA es defineix com la tasca de prendre arrels e-esimes mòdul n: recuperant
un valor m tal que m e ≡ c (mod n), on (e, n) és una clau pública i c és el text xifrat amb RSA.
Actualment el problema de RSA es troba en el factor del mòdul n. De fet, amb la capacitat de
recuperar factors primers, un atacant pot calcular l'exponent secret d des d’una clau pública i
llavors desxifrar c de manera estàndard. Per aconseguir-ho necessita factoritzar n en p i q.
Actualment no s’ha aconseguit cap mètode en temps polinòmic per la factorització d'enters tan
llargs.
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Les claus de RSA són normalment d’entre 1024-2048 bits de longitud. Alguns experts
consideren que les claus de 1024 bits començaran a ser dèbils dins de poc temps. Per tant,
l’important és que n sigui prou gran per a no ser factoritzat. Actualment una clau de 256 bits
pot set factoritzada en un ordinador personal, mentre que una clau de 512 utilitzant diversos
ordinadors de manera paral·lela. L’any 2003 Shamir i Tromer van qüestionar les claus de 1024
bits utilitzant un dispositiu hardware anomenat TWIRL. Per aquesta raó es recomana utilitzar
claus amb un mínim de 2048 bits de longitud. Tot i això amb l’arribada de la computació
quàntica, l’algorisme RSA queda obsolet.

Velocitat
És important destacar que el criptosistema RSA és bastant més lent que el criptosistema AES i
altres sistemes simètrics. De fet a la pràctica es xifren els missatges de manera simètrica i es
xifra la clau simètrica mitjançant RSA, per finalment enviar tant la clau com el missatge xifrat
simètricament.

D’aquesta manera, el fet de ser un sistema lent implica problemes en la seguretat. Donat que el
missatge es xifra de manera simètrica, un atacant podria intentar endevinar la clau simètrica.
Per això és important utilitzar un generador aleatori prou fort per a les claus simètriques que
així no podran ser endevinades.

Esquemes de farciment
RSA ha d’estar combinat amb algun esquema de farciment per tal d’evitar desxifratges fàcils,
donat que llavors el text pot ser insegur.
-

El valor M sempre produeix valors iguals per n-1 a causa de les seves propietats

inherents.
-

Si es xifra amb exponents petits, el resultat podria ser menor al mòdul. Si es dóna

aquest cas, el text es podria desxifrar fàcilment sense tenir en compte el mòdul.
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-

Donat que RSA és un algoritme determinista, es pot realitzar un atac mitjançant l’ús

d’un diccionari de texts probables i guardant-se el resultat. Mitjançant aquest diccionari es
podria arribar a desxifrar el contingut.

Per evitar aquests problemes s’utilitzen esquemes de farciment d’emplenament aleatori que
s’afegeixen a M abans del xifratge. Aquesta tècnica assegurarà que M no estarà en el rang de
texts sense xifrar insegurs, i que en xifrar aquest text el resultat serà prou gran per ser segur. A
més a més incrementa el diccionari fent intractable un atac per força bruta.

Alguns exemples d’esquemes de farciment que s’utilitzen amb RSA:
-

RSA-OAEP (Optimal Asymetric Encryption Padding) o la versió modificada RSA-

OAEP+
-

RSA-SAEP+ (Simplified Asymmetric Encryption Padding)

-

RSA-REACT

-

RSA-PSS (Probabilistic Signature Scheme)

2.3. Signatura Digital Cega
Inventada per David Chaum, la signatura cega es un protocol format per dos participants, un
d’ells serà el propietari d’un missatge mentre que l’altre disposarà d’una clau RSA. L’objectiu
d’aquest protocol és aconseguir que el propietari obtingui la signatura del seu missatge sense
que el propietària de la clau RSA pugui obtindré qualsevol informació sobre el missatge.

Per explicar el funcionament de la signatura cega de manera simplificada s’acostuma a utilitzar
una analogia referent a una votació física. Podem veure un exemple d’aquesta analogia:
·

El votant pren la seva papereta i la recobreix de paper de calc. Aquest paper és enviat
a l’encarregat.
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·

L'encarregat firmarà damunt del paper de calc, i tornarà el paquet en un altre sobre.
D’aquesta manera haurà firmat la papereta però no haurà vist el contingut d’aquesta.

·

El dia de la votació enviarà el sobre sense remitent, i aquests sobres podran ser oberts
i no es podrà relacionar el vot amb cap persona.

Els esquemes de signatura digital cega poden ser implementats sobre sistemes de clau pública,
com RSA. Per a realitzar aquest tipus de signatura, el missatge és prèviament encegat realitzant
algun tipus de funció per protegir aquest missatge. El firmant realitza la firma sobre el missatge
encegat. Eliminant el factor d’encegat s’obté una signatura sobre el missatge original.

2.3.1 Esquema de signatura cega RSA
Existeixen esquemes de signatura cega per a múltiples sistemes de clau públic. Un dels sistemes
més simples i fàcils és el que utilitza l’algorisme de clau pública RSA.

La manera de signar bàsica en RSA consisteix a realitzar l’exponencial del missatge m
mitjançant la clau privada d. La versió cega utilitza un valor aleatori r, sent r un enter aleatori
tal que mcd(N, r) = 1. Un cop tenim aquest valor s’eleva r a la clau publica e mòdul N.
D’aquesta manera serà utilitzat com a factor d’encegat.

Imatge 3: Funció d’encegat

Llavors m’ s’envia al firmant. Com r és un nombre aleatori m’ no revela res sobre el missatge
original. El firmant realitza la següent operació utilitzant la seva clau privada. Aquesta s’ és
enviada un altre cop al missatger, que pot “desencegar-lo” per obtenir la signatura digital
definitiva del missatge m:
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Imatge 4: Funció de desencegat

Realitzats aquests passos hauríem obtingut la firma digital s. Aquest procés és possible donat
que RSA satisfà l'equació 𝑟 𝑒𝑑 ≡ 𝑟 (𝑚𝑜𝑑 𝑁) i això implica:

Imatge 5: Demostració de la correctesa de la firma digital cega en RSA

2.3.2. Problemes de la signatura cega RSA
Un dels problemes més importants que comporta aquest esquema RSA és que es pot aconseguir
desencriptar un missatge realitzant la firma cega d’un altre missatge.
Per aconseguir això, l’atacant encripta un missatge amb la clau pública del firmant i
aconsegueix el missatge encriptat m’. Un cop obtingut el missatge encriptat m’ buscarà que li
signin aquest. El missatge encriptat m’ l’haurà de aconseguir el atacant d’un altre usuari del
que vulgui aconseguir el missatge clar, un cop el tingui procedirà a cegar-lo.

Imatge 6: Desencriptat 1

Un cop aconsegueixi el missatge m’’ l’enviarà al firmant per a que li signi aquest missatge m’’
i així aconseguir la signatura s’.
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Imatge 7: Desencriptat 2

Un cop aconseguim la firma, podrem aconseguir el missatge original donat que compleix la
llei d’Euler, seguint la següent funció, 𝑚 = 𝑠′ 𝑟 −1 .
Aquest tipus d’atac funciona donat que es firma el missatge directament, per això és
recomanable realitzar un esquema de farciment al missatge original i signar aquest. Un exemple
seria utilitzar un sistema criptogràfic amb hash per blindar el missatge i que el firmant no
coneixerà el missatge original. De fet donat les propietats RSA mai s’hauria d’utilitzar la
mateixa clau pública per encriptar el missatge i per firmar.

2.4. Sistema de moneda digital de Chaum
El sistema de moneda digital de Chaum va ser definit l’any 1983 per David Chaum. El principal
objectiu d’aquestes sistemes és el de mantenir l’anonimat de l’usuari quan realitza alguna
compra amb la moneda, sense permetre que el banc conegui on ha estat gastada. En el sistema
participaran tres parts, el banc, el client i un comerç.

El primer pas per la utilització de la moneda consistirà en un intercanvi de missatges entre el
client i el banc. Així quan el client vulgui aconseguir una moneda generarà un missatge, en
calcularà el resum hash i l’encegarà abans d’enviar aquest missatge encegat al banc. El banc
signarà cegament aquest missatge i el retornarà al client que desencegarà la signatura cegament
i ja disposarà de la moneda. Així doncs, una moneda és un missatge signant pel banc.

Un client podrà fer ús de les monedes anant a un comerç que permeti i tingui configurat l’ús
de les monedes digitals. El client, enviarà una moneda al comerç i aquest l’enviarà al banc
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perquè la verifiqui. El banc comprovarà que la moneda està signada per ell i que no s’ha utilitzat
amb anterioritat. Si tot és correcte i les monedes són verificades el client podrà gaudir del
servei.

En l’apartat següent s’explica com s’ha aplicat el sistema de moneda digital de Chaum en el
projecte i com és la seva configuració.

2.5. Estructura del sistema
En aquest apartat del projecte s’explica el funcionament general del sistema per tal d’entendre
quins són els passos a seguir per a poder utilitzar el sistema. D’aquesta manera, es dividieix
l’explicació en dos apartats, configuració i utilització de les monedes.

Configuració

En els passos previs a poder fer ús del sistema de monedes s’han de realitzar una sèrie de
configuracions prèvies per cadascuna de les parts que formen part del sistema: el banc, el
comerç i el client.
En el cas del banc haurà d’engegar el sistema de verificació i creació de monedes perquè tant
els comerços com els clients puguin fer ús d’aquestes monedes. El primer pas consistirà en la
creació de les claus (pública i privada) RSA necessàries en. Un cop generades les monedes no
s’hauran de generar claus noves en cap situació donat que generar noves claus invalidarà totes
les monedes generades anteriorment. Un cop tingui generades les claus, el banc podrà engegar
l’API per donar servei als usuaris a més a més de posar una pàgina on els usuaris puguin
adquirir les criptomonedes.

El comerç haurà de configurar el codi de la seva pàgina web per tal de poder realitzar la
verificació de les monedes quan un usuari vulgui accedir a un contingut de pagament. Per
aquesta tasca haurà de contactar amb el banc que li posarà a disposició un document amb la
configuració a realitzar. El comerç necessitarà fer ús de dues funcions per tal de verificar les
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monedes del client. Aquestes funcions s’expliquen més endavant en l’apartat sobre
l’arquitectura del sistema. Les funcions són “connectWithAPI” i “verifyCoin”.
Prèviament a poder aconseguir o utilitzar criptomonedes, l’usuari haurà de tenir instal·lada en
el navegador l’extensió que actuarà com a moneder. En aquesta extensió és on l’usuari podrà
observar el número de criptomonedes de les quals disposa per a gastar.

Utilització de les monedes

Un cop el banc engega el servei de criptomonedes posa a disposició dels usuaris una pàgina on
els usuaris que tinguin instal·lada l’extensió moneder podran comprar monedes. Per comprar
monedes l’usuari solament haurà d’accedir a la pàgina i comprar les monedes que vulgui. Per
veure de quantes monedes disposa, l’usuari solament haurà d’obrir l’extensió moneder on
apareixerà numèricament quantes en té.

Imatge 8: Extensió moneder.

Un cop l’usuari té disponibles les monedes i decideix gastar-les en algun comerç que hagi
configurat aquesta opció, ho podrà fer d’una manera molt senzilla. L’usuari només haurà
d’accedir a aquest contingut i acceptar la utilització de les monedes. De manera interna, si ha
realitzat la configuració correctament, el comerç verificarà les monedes i donarà accés a
l’usuari cap al contingut.
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3. Capítol 3. Desenvolupament
3.1. Cronograma
El projecte s’ha dividit en les següents fases, seguint la planificació.


Anàlisi de requeriments [14/02/2020 – 28/02/2020]
o Anàlisi de funcionalitats



Anàlisi tecnològic [25/02/2020 – 20/03/2020]
o Anàlisi tipus d’extensions
o Anàlisi tecnologies de servidor web



Desenvolupament del sistema [25/03/2020 – 26/06/2020]
o Servidor Web [25/03/2020 – 15/04/2020]


Disseny dels Servidors Web



Desenvolupament Front-End

o API [17/04/2020 – 04/05/2020]


Desenvolupament de l’API



Configuracions API-Web

o Extensió Chrome [17/05/2020 – 26/06/2020]





Disseny de la extensió



Interconnexió Extensió-Web

Test del Sistema
o Proves API amb Postman [04/05/2020 – 05/05/2020]
o Proves funcionament real [26/06/2020 – 28/06/2020]



Desenvolupament de la memòria [02/07/2020 – 11/09/2020]
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3.2. Previsió econòmica
La present previsió econòmica per al projecte s’ha calculat a partir de la planificació realitzada
i algunes de les actuacions dutes a termes. També s’han afegit els costos de llogar un servidor
que suporti l’API. El servidor haurà de ser el prou gran per aguantar un volum d’usuaris
relativament gran i que pugui aguantar un nombre de peticions significatives. Tot i això s’ha
tingut en compte un preu mínim i màxim depenent de les dispars necessitats que poden tenir
alguns bancs.

El primer pas ha estat buscar un servidor que pugui suportar les necessitats per la nostra API.
Per això s’ha realitzat un rastreig del mercat buscant un servei que ofereixi les següents
prestacions:
-

Processament de dades: es necessitarà un servidor amb la potència suficient per poder
realitzar càlculs de manera simultània per a variïs usuaris.

-

Preu per ús: es buscarà un servei que es pugui llogar i així ens permeti estalviar costos.
Una opció seria la de pagar segons el servei que l’API dóna. Això ens permetrà estalviar
diners en els primers passos del sistema de criptomonedes.

-

Fiabilitat: una de les coses més importants a buscar en un sistema que manega
transaccions econòmiques és la fiabilitat del sistema. D’aquesta manera serà important
un sistema que ens asseguri poques fallades o una rapida recol·locació per tal de no
perdre possibles clients.

-

Escalabilitat: un altre punt important seria tenir al nostre abast l’opció d’escalar la
nostra API en un futur.

-

Seguretat: quan treballes amb transaccions monetàries és important gaudir d’una gran
seguretat per al teu servei amb l’objectiu d’evitar el hacking i pèrdues de paquets.

Microsoft Azure cobreix moltes de les necessitats per al suport de la nostra API. A més a més
es propietat d’una companyia mol gran com és Microsoft que ens atorga una capacitat de
creixement major que altres empreses del sector.
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DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ
CONCEPTE

Dies

Hores/Dies €/Hora

TOTAL

Anàlisis de Requeriments

12

4

35

1680.00 €

Anàlisis de Tecnologies

4

4

35

560.00 €

Desenvolupament de l’Extensió

6

4

35

840.00 €

Desenvolupament de l’API

5

4

35

700.00 €

1

4

35

140.00 €

Proves funcionament API

2

4

35

280.00 €

Proves d’interconnexió entre l’Extensió i Web

2

4

35

280.00 €

Subtotal:

4480.00 €

Creació manual de interconnexió APIExtensió-Web

EQUIPAMENT NECESSARI
CONCEPTE

Unitats

Cost Anual

TOTAL

Servidor dedicat Linux CentOS

1

1950.72

1950.72 €

Llicència INTELIJ Ultimate

1

499.00

499.00 €

TOTAL COST PROJECTE

TOTAL:

6929.72 €

IVA (21%):

1455.24 €

TOTAL IVA INCLÓS:

8384.96 €

Un altre aspecte que és important tenir en compte és el cost anual que tindrà el projecte en
tasques de manteniment. En aquest àmbit no solament estaran les contractacions de llicències
o el preu de lloguer del servidor dedicat. A més a més entraran els serveis de manteniment del
sistema o possibles ampliacions de funcionalitats.
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MANTENIMENT ANUAL
Concepte

Unitats

Cost Anual

Total

Servidor Dedicat Linux CentOS

1

1950.72

1950.72 €

Llicència Anual INTELLIJ Ultimate

1

499.00

499.00 €

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Adaptació i correcció d’errors segons el
feedback dels usuaris

Manteniment

del

Sistema

de

criptomonedes

Ampliació de funcionalitats per tal
d’adaptar-la a les necessitats dels usuaris.

Les tasques de manteniment anirien subjectes a la utilització per part dels usuaris, fins i tot
arribant a haver de realitzar una migració del servidor per poder augmentar la capacitat i
disponibilitat d’aquest. A més a més seria necessari tenir un apartat d’atenció al client o
contacte perquè els usuaris puguin fer arribar el seu feedback. Tot plegat, aquests càlculs són
solament una aproximació donat que és complicat realitzar uns càlculs pensant en el futur sense
tenir una demanda real d’usuaris.
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3.3. Arquitectura del sistema
3.3.1. Descripció de funcionament de l’aplicació
El sistema emprat utilitza un sistema en el que l’usuari interactua amb la capa de “view” del
sistema. D’aquesta manera la capa de “view” realitza les connexions adients amb l’API la qual
s'encarrega de la feina més pesada de càlcul respecte a les criptomonedes. D’aquesta manera
el sistema està separat en tres espais diferenciats, l’usuari, la capa “view” i per últim l’API on
es realitzaran els càlculs més costosos necessaris del back-end.

Imatge 9: Arquitectura del Sistema

L’usuari tindrà diferents maneres d’interactuar amb el sistema. Per una banda podrà interactuar
amb l’extensió creada per a Google, la qual solament serà una extensió de lectura on l’usuari
podrà comprovar la quantitat de criptomonedes que té. Tot i que solament és una extensió de
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lectura, aquesta és la peça clau del sistema donat que sense aquesta no podràs emmagatzemar
les criptomonedes al “storage” de Chrome.

A més a més d’aquesta funcionalitat l’usuari podrà interactuar amb dos pàgines web creades
mitjançant Apache2, en les quals pot comprovar el funcionament de les criptomonedes. En la
pàgina que simula una entitat bancària es podran adquirir les criptomonedes i en la pàgina que
simula un blog de notícies, els usuaris hauran de gastar les monedes per poder entrar a les
notícies.

Respecte al funcionament de l’API, aquesta rebrà diferents peticions des dels diferents
servidors tant per ajudar a generar les monedes com per realitzar la seva verificació. El seu
funcionament s’ha realitzat en codi Java, per poder aprofitar algunes de les llibreries de les que
disposa.

3.3.2. Funcions del Back-End (API + KeyGenerator)
En l’anterior apartat, s’ha esmentat el funcionament bàsic que tindrà l’API i com interactua
l’usuari amb els diferents servidors web disponibles del sistema. En aquest apartat s’explicarà
el funcionament de manera més detallada sobre l’API i a més a més un dels afegits necessaris
per a que l’API aconsegueixi un bon funcionament.

Prèviament a poder executar l’API i començar a generar cap criptomoneda és important tenir
en consideració aquesta petita funció que genera la clau privada i pública del banc que més
endavant serviran per signar i verificar aquestes monedes. La funció de “KeyGenerator”
s’haurà d’executar abans d’engegar tot el sistema. Aquesta funció sol es pot executar un cop
donat que cada cop que s’executa genera unes claus diferents que invaliden totes les monedes
generades anteriorment.
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La funció “KeyGenerator” farà ús d’algunes llibreries pròpies de Java per tal de facilitar la
generació de les dues claus. D’aquesta manera primer de tot necessitarem crear una instancia
de l’algorisme RSA i una variable per les especificacions i definir la mida en bits dels nombres
primers que utilitzarem per a generar les claus.
Funcions KeyGenerator

FUNCTION, private static BigInteger generatePrime(int length)
Paràmetres:

Rebrà un integer que determinarà la mida dels primers a generar.

Descripció:

Aquesta funció generarà un número primer de “length” bits de llargada,
això ho farà fins que comprovi que efectivament ha generat un nombre
primer.

Retorna:

Retorna un nombre primer de tipus BigInteger amb la llargada rebuda com
a paràmetre.

FUNCTION, public static void main()
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Generarà unes especificacions prèvies a generar les claus.
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Posteriorment utilitzarà les especificacions per generar les claus. Llavors les
guardarà a la ubicació marcada per tal de ser utilitzades posteriorment per
l’API.

Retorna:

Es un codi de tipus buit, així que no retorna res. Tot i així genera dos arxius
amb extensió de certificat digital (.der) guardant-los en la ubicació marcada,
solament a disposició de l’API del banc.

Controladors de l’API

L’API que s’explica a continuació és l’API que executarà el banc per a posar en funcionament
el servei que crearà i verificarà les monedes. Aquest sistema haurà d’estar executant-se tot el
dia per poder oferir servei a qualsevol hora.
Un cop vist el funcionament del generador de claus, es veurà el funcionament de l’API
mitjançant l’observació de tots els elements que intervenen en el funcionament d’aquesta.
Aquest apartat es troba dividit en tres parts. Primer de tot, és veurà el funcionament dels
controladors de l’API:

CONTROLLER, CoinController
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquest controlador disposa de dues funcions, una amb mappeig “coins” i
l’altra amb “vales”. El seu constructor solament necessita un element de
tipus ISignerService.
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També, com es pot observar en el tag “@CrossOrigin”, aquesta crida a
l’API sol es podrà realitzar des de la pàgina del banc.
A més a més disposa d’una funció que fa ús de calculate() i retorna un
tipus “CoinReturn”.

La segona funció realitzara una crida a la funció “returnValues” i li
arribaran dos “strings” amb el HashedMsg i el PrimeMsg.

Retorna:

Aquesta funció retorna un objecte de tipus “CoinReturn”, on aniran el
missatge i la seva signatura empaquetades en un sol objecte.

CONTROLLER, VerifierController
Paràmetres:

A la funció verify li arribaran dos paràmetres:
-

String coin: camp on es guarda el missatge numèric que representa
la moneda

-

String signature: aquest camp és la signatura relacionada amb el
camp anterior

Descripció:

Aquest controlador serà molt semblant al anterior. En aquest cas utilitzarà
“verify” com a mapeig i tindrà un element de tipus IVerifierService al
constructor.
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La funció verify realitzarà una crida a una funció externa per realitzar la
verificació.

Retorna:

Segons com es desenvolupa el funcionament intern de la funció verify que
executa el servei l’aplicació pot retornar:
-

Boolean: retornarà cert o fals depenent de si la verificació ha estat
correcta o no.

-

Retorna una excepció en cas que algun dels paràmetres de entrada
no tingui del format adient.

Pojos de l’API

Per al funcionament de l’API, també s’han creat un parell de “pojos” que facilitaran i ajudaran
a flexibilitzar l’API. Aquestes classes s’han creat de manera senzilla per complir un propòsit
simple i aconseguir que sigui més adaptable.

POJOS, CoinReturn
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquesta classe està formada per quatre elements de tipus string on es
guardaran el missatge representant de la moneda, la signatura, el valor r
invers i el mòdul de les claus. La classe està formada pels respectius setters
i getters dels paràmetres pels que està format.

Retorna:

Cap
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POJOS, Values
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquesta classe està formada per dos elements de tipus string i s’utilitzarà
per retornar valors importants cap a l’extensió tals com el mòdul N i un
valor value que s’utilitzarà per posar el resultat del càlcul 𝑟 𝑒 𝑚𝑜𝑑 𝑁.

Retorna:

Cap

POJOS, KeyReader
Paràmetres:

Cap

Descripció:

La classe KeyReader ha estat creada amb l’objectiu d’ajudar a llegir les
claus RSA que es generen amb “KeyGenerator”. Aquesta està formada per
dues funcions separades segons vulguis llegir la clau publica o la clau
privada.
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Amb la creació d’aquesta classe hem aconseguit evitar la duplicació de
codi.

Cap

Retorna:

Serveis de l’API

En aquest bloc es troba la part on es desenvolupen tots els càlculs per generar les criptomonedes
i per verificar-les. És important remarcar que, per a seguir un bon disseny a nivell de codi s’han
creat unes interfícies amb l’objectiu de tenir un codi més preparat per a possibles expansions,
a més a més d’un codi més net i ordenat. D’aquesta manera els serveis creats implementen la
interfície que necessitaran.
Signer Service

FUNCTION, private BigInteger generateR(BigInteger N)
Paràmetres:

A aquesta funció se li passarà un sol paràmetre de tipus BigInteger, que
vindrà donat pel mòdul de les claus.

Descripció:

La funció auxiliar buscarà un número R que compleixi les condicions
necessàries per a poder ser utilitzat al moment de crear la signatura. El
nombre a retornar tindrà que estar situat entre el 0 i el valor N que ens
passen per paràmetre i a més a més el gcd entre R i N haurà de ser igual a
1, en cas de no complir-se aquestes condicions tornarà a calcular una altra
R.
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Retorna:

Aquest retornarà un nombre aleatori de tipus BigInteger.

FUNCTION, public Values returnValues()
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquesta funció té com a objectiu generar i retornar una sèrie de valors
importants per tal que l’extensió pugui crear el missatge encegat. Aquesta
funció realitzarà un càlcul previ per evitar que l’extensió ralentitzi la
generació de monedes.

Retorna:

La funció retornarà un objecte de tipus Value, el qual utilitzara l’extensió
per tal de generar el missatge encegat.
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SERVICE, públic CoinReturn calculate(String msg, String primeMsg)
Paràmetres: La funció rebrà dos paràmetres “String”:

Descripció:

-

El missatge

-

El missatge encegat

La funció més important del servei té coma objectiu signar les criptomonedes
necessàries per al sistema. Per a realitzar-ho, primer convertirà el Missatge
encegat en un BigInteger i obtindrà la clau privada d donat que aquesta funció
només la executarà el servidor del banc.

Amb aquests valors realitzarà la firma de la moneda i afegirà els valors per
retornar el objecte CoinReturn. El servidor disposarà del valor r per a realitzar
càlculs amb números molt grans, un cop utilitzi aquest valor eliminarà el
valor r per seguretat.

La funció retorna una criptomoneda de tipus CoinReturn.

Retorna:

Verifier Service

FUNCTION, private BigInteger parseBigInteger(String str)
Paràmetres:

La funció rebrà un sol paràmetre:
-

Descripció:

String str

Aquesta funció comprovarà que el string que se li passa estigui format
solament per valors numèrics.
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Retorna:

La funció retorna un BigInteger amb la conversió del string. En cas de que
el string no sigui correcte retornarà una excepció.

FUNCTION, public boolean verify(String Coin, String Signature)
Paràmetres:

Verify rebrà dos paràmetres:
-

String coin: el paràmetre representa el nombre que té la moneda a
verificar.

-

String signature: paràmetre que representa la signatura d’una
moneda.

Descripció:

La funció aconseguirà les variables necessàries per verificar la moneda.

Realitzarà un càlcul mitjançant el mòdul N i la signatura que ens passen
per paràmetres. Amb aquest resultat realitza una comparació amb el
paràmetre Coin un cop parsejat BigInteger.
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La funció retorna un boolean segons la comparació entre la signatura

Retorna:

descodificada i el paràmetre coin entrat.

3.3.2. Funcions del Front-End
En aquest apartat es realitzarà una explicació més profunda sobre el front-end del sistema
format per dos servidors web mantinguts mitjançant Apache2. L’avantatge més important per
la qual es va triar utilitzar aquest sistema radica en la familiaritat que comporta respecte altres
sistemes. A més a més, la configuració necessària per la creació dels servidors és molt senzilla
i fàcil de realitzar en Ubuntu.

En la realització d’aquest projecte s’han creat dues pàgines web per tal de poder provar el nostre
sistema de criptomonedes “pay per view”. Amb aquest objectiu s’ha creat una pàgina que
representa el banc, on es compraran les criptomonedes, i una que representa un blog de notícies,
on es podran gastar les monedes per accedir a les notícies.

La pàgina del banc s’ha dissenyat de manera simple, simulant una pàgina de banc, amb un sol
botó que servirà per adquirir criptomonedes. La pàgina disposa d’una funció que interactua tant
amb l’API, per crear les criptomonedes, com amb l’extensió, per guardar-les al storage de
google Chrome.

FUNCTION, function sendCoinExtension(coin, signature)
Paràmetres: Aquesta funció rep per paràmetre els quatre elements que necesitara
l’extensió per acabar de crear la criptomoneda, la moneda i la signatura, N i
el valor invers de R.
Descripció:

En aquesta funció enviarem un missatge a l’extensió amb l’identificador
corresponent (EXTENSION_ID), i li enviarem els dos elements que ens han
passat per paràmetres en forma de JSON.
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Retorna:

La funció no retorna res, i mostrará a la consola un missatge en cas que la
connexió amb l’extensió hagi estat correcta.

FUNCTION, generatingCoin()
Paràmetres:

Rep dos paràmetres, el mòdul N i value.

Descripció:

La funció realitza una connexió amb l’extensió passant-li els dos valors que
necessitarà per crear el missatge encegat. Un cop li arriba el missatge amb
la resposta de l’extensió, es connecta amb l’API per generar la signatura i
finalment executa la funció sendCoinExtension.

Retorna:

Tot i que la funció no retorna cap objecte, aquesta imprimirà diferents
missatges segons l’èxit en la realització de la funció.
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FUNCTION, getCoin()
Paràmetres: Cap
Descripció:

La funció realitza una connexió mitjançant “ajax” amb l’API del banc per a
que li retorni una sèrie de valors necessaris per l’extensió. En cas que la
connexió tingui èxit, realitzara una crida a generatingCoin.

Retorna:

Tot i que la funció no retorna cap objecte, aquesta imprimirà diferents
missatges segons el èxit en la realització de la funció.

A més a més de la pàgina referent al banc, s’ha creat una altra pàgina que simula ser un blog
de notícies, aquesta pàgina disposa de dos notícies en les que es podrà entrar, així una
d’aquestes serà gratuïta i en l’altra necessitaràs gastar una criptomoneda. Així ara observarem
les diferents funcions de les que faran ús les pàgines que necessiten gastar una criptomoneda.

FUNCTION, function verifyCoin(criptocoin)
Paràmetres:

En aquesta funció es rebrà un paràmetre amb nom criptocoin, on s’espera
que hi arribi un tipus format per una moneda i la seva firma.

Descripció:

La funció connectarà amb l’API amb l’objectiu de verificar la criptomoneda
que li han entrat com a paràmetre.
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En el cas que la connexió hagi estat correcta, comprovarà quin ha estat el
resultat de la verificació. Si aquesta és correcta envia un missatge a
l'extensió amb l’ordre d’eliminar la moneda del storage. En cas contrari
enviarà una alerta a l’usuari conforme la moneda no es vàlida.

Retorna:

Cap

FUNCTION, function connectWithAPI()
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquesta funció realitza una connexió amb l’extensió moneder per
demanar-li una criptomoneda.

En cas que l’extensió no ens retorni un “Fail”, significa que es disposa de
criptomonedes i executa la funció “verfiyCoin” (explicada en l’apartat
anterior) enviant la criptomoneda que hem rebut de l'extensió. En cas
contrari enviarà una alerta notificant a l’usuari.
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Retorna:

En aquesta funció no es retorna res, solament s’informa al usuari
mitjançant una alerta en el cas de que no tingui suficients criptomonedes.

FUNCTION, function exchangeCoin()
Paràmetres:

Cap

Descripció:

Aquesta funció executarà un “alertdialog” en el que es pregunta a l’usuari
si vol gastar una criptomoneda. En cas afirmatiu executarà la funció
“connectWithAPI”.

Retorna:

Retorna un diàleg a l’usuari amb el que podrà interactuar per confirmar si
vol gastar una criptomoneda.

3.3.4. Funcionament de l’extensió
L’extensió moneder creada per al funcionament del sistema de criptomonedes és probablement
la part més important del projecte. L’extensió no només realitzarà tasques per al suport visual
de l’usuari. També és important per la manera en com guarda les criptomonedes en una base
de dades.

Una de les característiques més importants de l'extensió és la base de dades. Per aquest motiu
s’ha decidit crear una extensió de Google Chrome. Una extensió de Google disposa d’una base
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de dades a la que sol podràs accedir des del codi de la pròpia extensió. D’aquesta manera cap
usuari podrà modificar les criptomònades un cop inserides. Donat que Google Chrome és el
navegador d’Internet més utilitzat (un 63% al més de juny), disposarem d’un públic objectiu
més ampli i a més a més tindrem a l’abast molta documentació.

Sistema d’Emmagatzematge

Un dels avantatges més importants dels que disposa l’emmagatzematge de Google Chrome es
la capacitat de guardar dades en format clau-valor. Aquest tipus d’emmagatzematge es pot
relacionar amb el usuari que tingui connectat el seu compte, en cas que l’usuari tingui activada
la sincronització. D’aquesta manera en aquesta secció s’explicarà de manera més detallada les
diferents característiques de la base de dades de Google Chrome.

És important tenir en consideració quina és la capacitat que pot suportar aquesta base de dades.
La base de dades de Chrome és una base de dades pròpia de cada usuari. En un mateix ordinador
podria haver-hi múltiples usuaris i no veurien reduït el numero màxim de criptomonedes en la
DB. Encara així sí que existeix un límit sobre el número d’objectes que es podran guardar a la
base de dades síncrona. Concretament comptarà amb un màxim de 512 elements. Aquest
problema s’haurà de solucionar modificant la relació entre la moneda i la seva criptomoneda.
Llavors el màxim de diners disponibles serà múltiple de 2𝑥 , on x serà el valor de la relació
entre els € i la criptomoneda.

Relació €/Criptomoneda

Quantitat Màxima(€)

1 €/Criptomoneda

512

2 €/Criptomoneda

1024

5 €/Criptomoneda

2560
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A més a més del límit d’elements que s’ha esmentat, la base de dades disposa d’altres
limitacions en quant a l’emmagatzematge. Es limita la mida per element a 8.192 Bytes i una
mida màxima de 102.400 Bytes. Aquests límits són pràcticament irrellevants si no es guarden
objectes molt pesats a la DB.

Coneixedors de les limitacions de la base de dades ha calgut crear les criptomonedes de la
manera correcta per tal de complir els requisits. La criptomoneda que utilitza el sistema està
formada per dos strings numèrics formant una parella clau-valor. La clau, que serà la
representació numèrica de la moneda, serà un string numèric de 39 nombres i el valor, de X
nombres, serà la signatura d’aquesta moneda. El conjunt moneda-signatura formarà la nostra
criptomoneda.

Manifest

El manifest és l’arxiu on es defineixen les característiques principals de l’extensió. En aquest
arxiu es definiran des del nom, la icona i fins i tot les funcions que utilitza.

Manifest de l’Extensió
En la primera part del manifest definirem la versió de l’extensió, el nom i la descripció. Més
endavant, utilitzant el tag “icons” indicarem quina és la icona de l’extensió. Per això
definirem tres mides diferents, una de 16x16, una de 48x48 i l’altra de 128x128.
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Més endavant definirem el nom i el html per quan l’extensió es desplegui. També definirem
mitjançant el tag “background” les funcions que s’executaran en segon pla.

Amb el tag “externally_connectable” es definiran els servidors web que es podran comunicar
amb l’extensió, en aquest cas solament hem definit les urls dels servidors propis, donat que
és una simulació. Per últim, llistarem els diferents permisos, “tabs” per a les connexions,
“<all_urls>” per poder traduir les urls i “storage” per poder utilitzar l’emmagatzematge de
Chrome.

Funcions del Backround

En aquest apartat s’explicaran les diferents funcions de les que farà ús l’extensió en diferents
moments de l’execució. En aquest sentit, s’han definit dues funcions que s’executaran en
moments diferents. Per una part tindrem una funció que s’executarà quan l’extensió faci “popup” i per l’altra tindrem una aplicació que s’executarà quan algun servidor web vulgui
comunicar-se amb l’extensió.
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Background, function count()
La funció count() té com a principal objectiu contar el número de monedes que tens en el
moneder. Per realitzar-ho accedirà al storage de Chrome i actualitzarà el valor de la variable
“number” al nombre d’elements al storage.

Background, function remove Coin()

Aquesta funció accedirà a la base de dades, i en cas de que hi hagi algun element a la pila,
procedirà a eliminar el primer valor de la base de dades. En el nostre cas, eliminarà una
criptomoneda.
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Background, function stringToHash()
Aquesta funció genera un has respecte d’un “string” que es passarà com a paràmetre. Abans
de retornar el hash comprovarà que no sigui negatiu i el passarà positiu si es dona el cas.

Background, function genToString()
En aquesta funció es generarà un “String” aleatori amb mida “length”. Aquest text estarà
format solament per valors alfa-numèrics.
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Background, function setCoin()
La funció següent crearà el objecte definitiu de moneda (defCoin) i l’afegirà al
emmagatzematge de Chrome. En cas de que l’afegeixi de manera correcta mostrarà un
missatge per el log.

Background, function addListener()

Aquesta funció afegirà un listener, que estarà escoltant qualsevol connexió externa. Un cop
rebi una connexió comprovarà quina missatge li ha arribat.
En cas que el missatge envií un ordre conforme vol eliminar una moneda, l’aplicació cridarà
la funció removeCoin().
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En el cas de que el missatge rebut demani rebre una moneda, l’extensió accedirà a la base de
dades per agafar les criptomonedes disponibles. Si hi ha alguna moneda, crearà un nou
objecte de tipus JSON amb els elements de la criptomoneda i l’enviarà com a resposta.

En el cas que ens arribi un request amb petició “generateHash” es crearà un missatge amb
hash i es procedirà a encegar-lo. Finalment, s’emplenarà el objecte messages amb el hash i
amb el encegat i s’enviarà.

Per últim, en cas de rebre “generateCoin” es realitzarà el desencegat de la signatura que
se’ns envia des de el banc. Un cop calculada la signatura final es cridà la funció “setCoin”.
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3.4. Manual d’ús
En aquest apartat es realitzarà una explicació sobre el funcionament del sistema de
criptomonedes. Aquesta secció servirà com a manual d’ús de l’aplicació a més a més de test.

Imatge 10: Extensió instal·lada

El primer pas per poder provar el sistema de criptomonedes és descarregar-se l’extensió creada.
Un cop descarregada i activada, l’extensió estarà executant les següents funcions en segon pla:


Activarà la funció escoltadora que estarà activada pendent de les connexions externes
que li puguin arribar. D’aquesta manera estarà esperant, sense consumir molts recursos,
a que alguna de les pagines del sistema intenti enviar-li un missatge a l’extensió.



També activarà la funció que contarà el número de monedes de les que disposa l’usuari.
Aquesta funció solament s’executarà quan cliquem a sobre de l’extensió i es carregi el
html del “pop-up”.
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Imatge 11: Pop-up de l’extensió

Un cop tinguem instal·lada l’extensió i haguem comprovat que el seu funcionament es
correcte, serà necessari executar el “KeyGenerator” per engegar l’API. És imprescindible no
tornar a executar el “KeyGenerator” un altre cop donat que totes les monedes que ja s’hagin
comprat quedaran desfasades ja que la nova clau no podrà verificar correctament aquestes
criptomonedes.

A continuació caldrà que iniciar els servidors Apache2 a la màquina Ubuntu. Un cop es tingui
iniciat el servidor podrem entrar a la pàgina del banc per a poder comprar monedes. La url de
la pagina del banc és la següent “bancopsntfg.com/”. És important comentar que aquesta
pagina sol existeix de manera local, que és on s’han realitzat les proves.
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Imatge 12:Pàgina del banc

Durant el recorregut de la pagina podrem observar que hi ha molts apartats que han estat
dissenyats amb l’objectiu de simular una pàgina d’un banc. Per aquest motiu trobem que hi ha
molt poques funcionalitats. De fet això farà ressaltar les dos úniques funcionalitats aparents, el
manual d’ús i el botó per adquirir les monedes, anomenades “Pabloskis”.
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Imatge 13:Apartat on comprar monedes

El botó per accedir al manual d’ús ens obrirà una pàgina en el mateix domini on trobarem una
explicació escrita sobre com es poden utilitzar les criptomonedes que compris al banc. En cas
de prémer el botó “OBTENIR” en la secció per adquirir monedes el servidor web realitzarà els
següents passos:


Connectar amb l’API demanant crear una criptomoneda, que l’API li enviarà en cas que
tot vagi sense cap problema.



Enviarà un missatge a l’extensió, que estarà escoltant, amb la moneda empaquetada al
missatge.



L’extensió rebrà la criptomoneda i intentarà guardar-la a la base de dades de Chrome.
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Un cop tornis a obrir l’extensió, aquesta executarà la funció i tornarà a contar el número
de criptomonedes de les que disposes.

Imatge 14: Moneder Virtual

En aquest punt del manual ja haurem aconseguit alguna criptomoneda. De fet podrem veure
com el valor de l’extensió moneder s’ha actualitzat. Un cop tenim les monedes adquirides i al
nostre moneder podrem comprovar el seu funcionament en el moment de gastar-les. Per això
podrem accedir a la url “fantasyblogpsn.com/”. Aquesta pagina, al igual que l’anterior,
també estarà activada solament de manera local per poder realitzar la simulació.

Imatge 15: Inici de la pantalla del blog

En aquesta pàgina podem observar una simulació d’un blog de notícies creat per poder gastar
les monedes mitjançant el sistema de pagament “pay per view”. Si recorrem la pàgina podrem
veure l’existència de dos notícies una al costat de l’altra.
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Imatge 16: Noticies del blog

En una de les notícies hi podrem accedir sense gastar cap moneda. Per accedir a l’altra noticia,
el servidor executarà la funció exchangeCoin() i et mostrarà una alerta preguntant si estàs segur
que vols gastar una criptomoneda.

Imatge 17: Alert de confirmació

En cas de cancel·lar, l’alerta es tancarà i podràs seguir navegant per la pàgina. En canvi, si
acceptem la transacció el servidor web executarà les funcions següents:


Enviarà un missatge a l’extensió demanant una moneda, i esperarà una resposta.

55



L’extensió rebrà un missatge demanant una criptomoneda i comprovarà en la base de
dades si en té. En cas de tenir-ne l’empaquetarà i l’enviarà de tornada, en el cas contrari
retornarà com a resultat un string “Fail”.



Un cop rebi resposta per part de l’extensió, comprovarà quin dels dos missatges ha
rebut. En el cas de que rebi un “Fail”, farà coneixedor a l’usuari de que no té monedes
suficients. En cas de rebre una moneda cridarà una altra funció per verificar-la.



El servidor web tindrà la criptomoneda a la seva disposició, però primer necessitarà
verificar que aquesta és vàlida. Amb aquest objectiu llençarà una petició contra l’API
mitjançant “ajax” i esperarà una resposta.



Un cop l’API hagi verificat la moneda, el servidor web avançarà a la pagina de la
notícia. En el cas que la criptomoneda no hagi passat la validació, informarà a l’usuari
de que la moneda que ha intentat gastar no és correcta.

Imatge 18: Missatge d’informació a l'usuari.

En cas de que es segueixin tots els passos del manual s’haurà entès de manera general el
funcionament de les criptomonedes. Un cop entès això, en cas de voler utilitzar les monedes
en una altra pàgina que ho tingui configurat, els passos seran molt semblant amb l’excepció de
com la pàgina mostrarà els diàlegs cap a l’usuari.
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4. Capítol 4. Conclusions i línies futures
4.1. Conclusions
El primer a remarcar és que s’han assolit els objectius que es van marcar a l’inici del projecte.
S’ha aconseguit realitzar una demostració sobre el funcionament de les criptomonedes de
manera anònima mitjançant l’ús d’una extensió.

Un dels principals objectius al principi del projecte era el de aconseguir comprendre el
funcionament d’alguns elements presents en la criptografia, tals com l’encriptació RSA i la
signatura cega. Aquest objectiu ha estat àmpliament assolit, mitjançant la recerca teòrica dels
conceptes i també durant la creació de les monedes en l’apartat tècnic de l’API.

Dins del segon objectiu important teníem la creació d’un complement de navegador per poder
gestionar les monedes anònimes que es volien crear. Aquest objectiu s’ha complert amb la
creació d’una extensió de Google Chrome. Juntament amb aquests objectius s’ha millorat en
molts més àmbits, tals com el maneig de servidors web, html o l’amplitud en el món de les
extensions.

Amb tot s’ha pogut avaluar la funcionalitat de les criptomonedes creades mitjançant una
simulació amb servidors web. D’aquesta manera i de manera local pots comprar les
criptomonedes en una pàgina i les podràs gastar per entrar en una pàgina d’un blog. D’aquesta
manera pots veure les criptomonedes en funcionament i en sincronització amb la resta de
components.

En definitiva el projecte aconsegueix simular l’ús de criptomonedes de manera anònima
mitjançant l’ús d’una extensió de Google Chrome i una API que simularà la del banc.
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4.2. Línies Futures
Pel que fa al futur del projecte, serà necessari aconseguir migrar aquesta funcionalitat a altres
navegadors per aconseguir arribar a un públic més ampli. De la mateixa manera es podran
afegir altres tipus de monedes que comparteixin espai amb aquesta, és a dir, tenir monedes de
diferents valors.

Algunes idees que es podrien desenvolupar en el futur del projecte podrien ser:


Millores en el disseny del pop-up en l’extensió.



Millorar l’API amb l’objectiu de generar diferents tipus de monedes i/o monedes menys
pesades.



Afegir una opció per poder utilitzar les monedes en un entorn de subscripció per
períodes.
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