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RESUM   

L’ús  de  la  tecnologia  Blockchain  s’està  expandint  cada  cop  més.  Factors  com  la               
descentralització  de  les  dades,  la  immutabilitat  i  la  seguretat  que  aporten  aquest  tipus  de                
xarxes   en   són   els   principals   motius.   

L’aplicació  més  coneguda  d’aquestes  xarxes  són  les  criptomonedes,  però  amb  la  introducció              
de  la  plataforma  Ethereum  i  la  creació  de  contractes  intel·ligents,  podem  interactuar  amb  la                
xarxa  blockchain  mitjançant  transaccions  i  utilitzar-la  com  a  backend  per  a  aplicacions              
descentralitzades.  

En  aquest  treball,  documento  el  procés  de  disseny,  desenvolupament  i  desplegament  d’una              
aplicació  descentralitzada  que  permet  gestionar  de  forma  segura  la  identificació  d’usuaris  i  els               
seus  respectius  rols,  l’accés  autoritzat  a  la  dapp,  i  la  interacció  amb  la  blockchain  per  al                  
tractament   de   dades   mèdiques.   
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ABSTRACT  

The  use  of  Blockchain  technology  is  expanding  more  and  more.  Factors  such  as  data                
decentralization,  immutability  and  security  provided  by  this  type  of  network  are  the  main               
reasons.   

The  more  known  application  of  these  networks  are  cryptocurrencies,  but  with  the  introduction               
of  the  Ethereum  platform  and  the  creation  of  smart  contracts,  we  can  interact  with  the                 
blockchain  network  through  transactions  and  use  it  as  a  backend  for  decentralized              
applications.   

In  this  document,  I  will  explain  the  process  of  designing,  developing,  and  deploying  a                
decentralized  application  that  allows  secure  management  of  user  identification  and  their             
respective  roles,  authorized  access  to  the  dapp,  and  the  interaction  with  the  blockchain  for  the                 
treatment   of   medical   data.   
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1.   Introducció   
Aquest  és  un  projecte  realitzat  com  a  treball  de  fi  de  grau  per  al  Grau  en  Enginyeria                   
Informàtica  impartit  a  l’Escola  Politècnica  Superior  (EPS)  per  la  Universitat  de  Lleida  (UdL)               
dins   l’especialitat   de   Tecnologies   de   la   Informació.   

1.1   Objec�us   i   mo�vació   

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  dissenyar,  desenvolupar  i  desplegar  una  aplicació            
descentralitzada  (dapp)  que  permeti  als  usuaris  gestionar  les  seves  dades  mèdiques  de  forma               
privada   i   segura.   

Per  accedir  a  les  dades,  els  usuaris  necessiten  un  compte  d’Ethereum  que  els  identifiqui  dins                 
la  xarxa  blockchain  “de  la  salut”.  També  els  hi  cal  la  clau  privada  associada  a  l’adreça,                 
l’identificador  del  DNI,  la  targeta  sanitària  i  una  contrasenya  segura.  Cada  usuari  tindrà               
assignat  un  rol  (pacient,  doctor  o  administrador)  que  determinarà  el  nivell  d’accés  a  les  dades                 
emmagatzemades   a   la   blockchain.   

Els  meus  objectius  com  a  estudiant  considero  que  són:  aprendre  nous  coneixements  i               
comprobar  si  sóc  capaç  d’aplicar  el  que  he  après  durant  els  meus  estudis  de  forma                 
satisfactòria.   En   aquest   aspecte   puc   destacar   els   següents   objectius   personals:   

- Ampliar  els  coneixements  sobre  blockchain  i  les  seves  aplicacions:  Des  de  fa              
temps,  tinc  curiositat  sobre  aquest  tema,  però  amb  un  coneixement  superficial  de  la               
tecnologia  és  difícil  fer-se  una  idea  detallada  de  com  funciona  exactament.  Considero              
que  aplicant  un  cas  d'ús  com  és  el  d’aquest  projecte,  podré  entendre  amb  detall                
aquesta   tecnologia   i   el   seu   potencial   d’ús.   

- Demostrar  les  competències  adquirides  amb  el  framework  Angular:  Es  una            
realitat  que  tots  els  negocis  que  es  volen  expandir  a  Internet  ho  fan  a  través  de  la  web,                    
i  el  framework  Angular  desenvolupat  per  Google,  és  el  candidat  perfecte  per  a               
aprendre  i  millorar  les  competències  amb  les  tecnologies  web  que  em  poden  ser  molt                
útils   en   un   futur.   

- Estudiar  les  diferents  eines  de  desenvolupament  per  a  blockchain:   Cada  cop  es              
troben  més  aplicacions  que  utilitzen  tecnologies  descentralitzades  i  crec  que  adquirir             
experiència  amb  l’ús  d’aquestes  eines  també  em  pot  resultar  útil  en  la  meva  vida                
professional.   
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Per   a   contextualitzar   el   projecte,   exposo   una   reflexió   com   a   part   de   motivació   personal:   

La  innovació  tecnològica  durant  els  darrers  anys  ha  estat  notòria  i  persistent,  i  sense  cap  dubte                  
ha  millorat  les  nostres  vides  en  molts  aspectes.  Les  empreses  que  hi  ha  darrere  d’aquestes                 
millores  gestionen  volums  molt  grans  de  dades  d’usuaris,  i  veuen  això  com  una  oportunitat  de                 
negoci,  resultant  amb  la  venda  de  les  dades  a  tercers  i  prenent  possessió  i  autoritat  sobre  la                   
nostra  privacitat  en  tots  els  sentits,  emmagatzemant  les  nostres  dades,  ubicacions  locals,  llocs               
webs   visitats,   historials   mèdics,   dades   biomètriques,   trucades,   missatges,   fotos,   vídeos…     

Blockchain,  es  presenta  com  una  solució  davant  la  problemàtica  presentada  degut  a  les  seves               
propietats   tecnològiques.   

Un  altre  motiu  condicionant  ha  sigut  la  recent  situació  pandèmica  viscuda  a  causa  de  la                 
COVID-19.  Aquest  fet  ha  produït  un  increment  en  l’ús  de  les  aplicacions  sanitàries  per  a                 
enregistrar  visites,  demanar  cita  per  a  vacunar-se,  o  bé  per  a  fer  consultes  mèdiques  de                 
caràcter  general.  Gràcies  a  l’ús  d’aquestes  aplicacions,  s’han  pogut  reduir  les  consultes              
presencials  i  així  evitar  les  aglomeracions  (i  possibles  nous  casos  positius)  als  centres  de                
salut.     

Degut  a  aquest  augment  d’alta  d’usuaris  i  nous  enregistraments  de  dades  mèdiques,  seria  una                
bona  pràctica  des  del  punt  de  vista  de  la  seguretat,  emmagatzemar  tots  els  registres  en  un                  
sistema   segur   basat   en   la   tecnologia   blockchain.   

1.2   Riscs   i   obstacles   

Els   riscs   i   obstacles   que   poden   dificultar   el   desenvolupament   del   projecte   són   els   següents:   

- Límit  de  temps:  L’escenari  ideal  seria  disposar  de  més  temps  per  a  desenvolupar               
aquest  projecte.  Desafortunadament  això  no  és  possible.  El  treball  s’ha  d’implementar             
i  presentar  en  un  quadrimestre,  i  el  temps  del  que  disposo  és  limitat.  Fer  una  bona                  
planificació   m’ajudarà   a   mitigar   aquest   risc.   

- Possible  documentació  limitada:  Donat  que  aquestes  tecnologies  són  relativament           
noves,  existeix  la  possibilitat  que  no  hi  hagi  un  gran  volum  de  documentació               
disponible.  En  cas  de  no  poder  trobar  fonts  rellevants,  buscaré  suport  a  fòrums               
dedicats.   

- Falta  d’experiència  en  el  desenvolupament  d’aplicacions  descentralitzades:         
Durant  el  grau  d’enginyeria  informàtica  no  s’ha  tractat  aquesta  tecnologia  en  cap              
assignatura,  així  que  el  desenvolupament  del  projecte  pot  resultar  més  lent  del              
plantejat   inicialment.   
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1.3   Requeriments   i   especificacions   

L’únic  requeriment  per  a  poder  desplegar  les  aplicacions  frontend  i  backend  desenvolupades              
és  tenir  instal·lat  el  programari  nodeJS  i  npm.  Així  serà  possible  instal·lar  les  dependències  de                 
les   dues   aplicacions   executant   l’ordre   “npm   install”   al   directori   arrel   d’ambdós   projectes.   

En  aquest  treball  no  es  té  previst  fer  pública  la  xarxa  desplegant-la  en  un  node  remot,  com  per                    
exemple  Alastria.  Per  tant,  també  serà  necessari  instal·lar  el  programa  Ganache  (truffle),  que               
ens  permet  executar  una  blockchain  local  on  desplegar  els  contractes  i  amb  la  qual  hi  pugui                  
interactuar   l’aplicació   frontend   per   a   realitzar   els   tests.  

Aquest   és   el   programari   utilitzat   en   les   dues   aplicacions:   

Programari   necessari   per   ambdues   aplicacions:   

- nodeJs:  és  un  entorn  d’execució  de  JavaScript  de  codi  obert  i  multiplataforma.  Aquest               
programari  pot  executar  codi  JS  fora  d’un  navegador  web,  permetent  als             
desenvolupadors  crear  servidors  web,  eines  de  xarxa  i  scripts  (mòduls)  que  gestionen              
diverses  funcionalitats,  com  per  exemple,  produir  pàgines  web  amb  contingut            
dinàmic.   

- npm:  és  el  gestor  de  paquets  predeterminat  per  a  nodeJs.  Consisteix  en  un  client  de                 
línia  de  comandes  i  una  base  de  dades  de  paquets  (mòduls)  anomenada  registre  npm.                
Mitjançant   el   client   es   poden   instal·lar   i   actualitzar   els   paquets.   

Aplicació   frontend:   

- angular-cli  (paquet):  és  una  interfície  de  línia  de  comandes  que  s'utilitza  per              
inicialitzar,  desenvolupar,  testejar  i  mantenir  aplicacions  Angular  directament  des  del            
terminal.   

- web3  (paquet):  és  una  col·lecció  de  llibreries  que  permeten  interactuar  amb  un  node               
d’Ethereum   local   o   remot   mitjançant   HTTP,   IPC   o   WebSocket.   

- jsonwebtoken  (paquet):  és  una  llibreria  que  conté  els  mètodes  necessaris  per  a              
implementar  JWT,  un  estàndard  obert  que  defineix  una  forma  compacta  per  a              
transmetre  informació  en  forma  d’objecte  JSON  de  manera  segura.  Aquesta            
informació  es  pot  verificar,  ja  que  està  signada  digitalment  amb  un  parell  de  claus                
pública/privada  mitjançant  l’algorisme  RSA  o  ECDSA.  L’escenari  més  comú  on            
s’utilitza  JWT  és  en  l’autorització  en  les  aplicacions  web.  Un  cop  l’usuari  hagi  iniciat                
la  sessió,  cada  sol·licitud  verificarà  que  el  JWT  emmagatzemat  sigui  vàlid  per  tal  de                
permetre   o   no   a   l’usuari   accedir   a   determinades   rutes.   
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Aplicació   backend:   

- Ganache  (truffle):  és  una  eina  utilitzada  per  a  configurar  una  blockchain  personal  per  a                
desenvolupar  i  testejar  aplicacions  distribuïdes  per  a  Ethereum  i  provar  els  contractes              
intel·ligents  implementats  amb  Solidity.  Aquesta  aplicació  ens  permet  desplegar  les            
aplicacions   descentralitzades   en   un   entorn   determinista   i   segur.   

- Metamask:  és  una  extensió  de  navegador  web  que  permet  als  usuaris  accedir  a  la  seva                 
cartera  Ethereum  que  després  es  pot  utilitzar  per  a  interactuar  amb  aplicacions              
descentralitzades.  Permet  als  usuaris  emmagatzemar  i  gestionar  claus  de  comptes,            
executar  transaccions,  enviar  i  rebre  criptomonedes  i  tokens  basats  en  Ethereum  i              
connectar-se  de  forma  segura  a  aplicacions  descentralitzades  mitjançant  un  navegador            
web   compatible.   

1.4   Planificació   

Abans  de  començar  el  projecte,  s’ha  dividit  el  treball  en  tasques  per  tal  de  planificar  el  temps                   
aproximat   a   dedicar   a   cada   tasca,   i   poder   fer-ne   un   seguiment   durant   la   realització   del   treball.   

S’han   dividit   les   tasques   en   3   parts   principals:   

- La   documentació   sobre   el   projecte,   amb   una   durada   de   10   dies   (aprox).   

- La   part   pràctica,   amb   una   durada   de   60   dies   (aprox).   

- La   part   teòrica,   amb   una   durada   de   25   dies   (aprox).   

La  durada  de  les  tasques  s’ha  representat  gràficament  mitjançant  un  diagrama  de  Gantt  que  es                 
pot   consultar   a   les   seccions   1.1   i   1.2   de   l’Apèndix.   
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2.   Conceptes   

2.1   Blockchain     

Una  blockchain  (cadena  de  blocs)  és  una  llista  de  registres  anomenats  blocs  que  s’utilitzen  per                 
a  emmagatzemar  dades  i  s’uneixen  entre  ells  mitjançant  criptografia.  Cada  bloc  conté  les               
seves  dades,  una  marca  de  temps  i  un  hash  criptogràfic  identificant  el  bloc  anterior.  D’aquesta                 
forma  podem  confirmar  la  integritat  del  bloc  precedent,  i  de  tots  els  blocs  previs  seguint  els                  
enllaços   fins   al   principi   de   la   cadena   on   es   troba   el   primer   bloc,   anomenat   bloc   gènesis.   

Aquest  tipus  de  xarxes  són  resistents  a  la  modificació  de  les  seves  dades,  perquè  un  cop                  
enregistrades  les  dades  d’un  bloc  determinat,  aquestes  no  es  poden  modificar  sense  alterar  el                
contingut  de  tots  els  blocs  posteriors,  ja  que  s’haurien  de  recalcular  i  modificar  els  hash  de                  
tots   els   blocs   successors   al   bloc   modificat,   i   això   suposaria   un   cost   computacional   inviable.   

Les  blockchain  són  gestionades  per  una  xarxa  peer-to-peer  (P2P),  on  els  nodes  s’adhereixen  a                
un  protocol  comú  per  comunicar  i  validar  els  nous  blocs.  Aquestes  xarxes  són               
descentralitzades,  ja  que  no  existeix  cap  node  o  servidor  central  que  contingui  tota  la                
informació.   Aquesta   està   replicada   en   temps   real   a   tots   els   nodes   de   la   xarxa.   

Si  alguna  de  les  còpies  es  corromp  per  qualsevol  motiu,  aquesta  serà  rebutjada  pels  altres                 
membres   de   la   xarxa   i   la   transacció   no   es   realitzarà.   

2.1.1   Propietats   d’una   blockchain   

Distribuïda:  La  cadena  de  blocs  es  distribueix,  comparteix  i  s’actualitza  en  temps  real,  amb                
totes   les   transaccions   entrants   que   provenen   dels   nodes   connectats   a   la   blockchain.   

Segura:  No  existeix  cap  accés  no  autoritzat  a  la  xarxa  mitjançant  vulnerabilitats  en  els                
permisos,   ni   utilitzant   criptografia   per   a   extreure   claus   privades.   

Transparent:  Donat  que  tots  els  nodes  participants  de  la  xarxa  tenen  una  còpia  de  les  dades,                  
aquests  tenen  accés  a  totes  les  transaccions.  I  per  tant,  ells  mateixos  poden  verificar  les                 
identitats   sense   necessitat   de   mediadors.   

Basat  en  consens:  Tots  els  participants  de  la  xarxa  han  d'arribar  a  un  acord  per  tal  de  validar                    
cada   transacció.   Això   s’aconsegueix   mitjançant   l’ús   d’algorismes   de   consens.   

Flexible:  Els  contractes  intel·ligents  que  s’executen  en  determinades  condicions  es  poden             
afegir   en   algunes   plataformes   blockchain,   com   per   exemple,   Ethereum.   

10   



  

2.1.2   Algorisme   de   consens   

Sabem  que  blockchain  proporciona  immutabilitat,  privadesa,  seguretat  i  transparència.           
Malgrat  això,  no  hi  ha  cap  autoritat  central  present  per  validar  i  verificar  les  transaccions,                 
però  es  considera  que  totes  les  transaccions  estan  completament  segures  i  verificades.  Això  és                
possible   degut   a   la   presència   dels   algorismes   de   consens.   

Un  algorisme  de  consens  és  un  procediment  mitjançant  el  qual  tots  els  nodes  de  la  xarxa                  
blockchain  arriben  a  un  acord  comú  sobre  l’estat  actual  de  la  cadena.  D’aquesta  manera,  els                 
algorismes  de  consens  aconsegueixen  fiabilitat  a  la  xarxa  i  estableixen  confiança  entre  nodes               
desconeguts   en   un   entorn   informàtic   distribuït.   

Bàsicament,  el  protocol  de  consens  s’assegura  de  que  cada  nou  bloc  que  s’afegeix  a  la  cadena                  
sigui   l’única   versió   vàlida   acordada   per   tots   els   nodes   de   la   xarxa.   

Els  dos  algorismes  més  utilitzats  en  les  blockchain  actuals  són:  Proof  of  Work  (PoW)  i  Proof                  
of   Stake   (PoS).   

2.1.2.1   Proof   of   Work   

Abans  d’afegir  el  bloc  a  la  cadena,  l’algorisme  duu  a  terme  una  serie  de  procesos  amb                  
diferents   costos   en   quant   a   temps   i   energia.   

El  procés  més  costós  és  el  que  es  dedica  a  resoldre  un  problema  criptogràfic  mitjançant  força                  
bruta  per  a  calcular  la  funció  hash  utilitzada  per  a  enllaçar  el  nou  bloc  amb  l'últim  bloc  de  la                     
cadena.  Per  a  realitzar  aquest  càlcul  es  requereix  que  els  miners  connectats  a  la  xarxa  utilitzin                  
el   poder   de   càlcul   del   seu   hardware.   

Quan  finalment  un  dels  miners  troba  la  solució  al  problema,  el  node  l’emet  a  tota  la  xarxa,                   
rebent  una  recompensa  proporcionada  pel  protocol  Proof  of  Work  que  es  reparteix  a  parts                
proporcionals   segons   el   poder   de   càlcul   dedicat   per   cada   miner   per   a   resoldre   el   problema.   

En  el  cas  de  la  criptomoneda  Bitcoin,  la  quantitat  de  monedes  guanyada  cada  cop  que                 
s’afegeix  un  bloc  a  la  cadena  canvia  cada  210.000  blocs  minats  (cada  4  anys                
aproximadament)  degut  a  un  event  anomenat  halving,  que  redueix  a  la  meitat  la  recompensa                
obtinguda   i   d’aquesta   forma   s’evita   la   inflació   del   preu   de   la   criptomoneda.   
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Febleses   de   l’algorisme   PoW:   

- El  51%  de  risc:  si  una  entitat  controladora  posseeix  el  51%  o  més  de  la  potència  de                   
càlcul  que  sumen  tots  els  nodes  de  la  xarxa,  l’entitat  pot  corrompre  la  blockchain                
guanyant   la   majoria   de   la   xarxa.   

- Consum  de  temps:  els  miners  han  de  comprovar  molts  valors  de  no  existència  per                
trobar   la   solució   adequada   per   a   minar   el   bloc.   Aquest   procés   requereix   molt   de   temps.   

- Consum  de  recursos:  els  miners  consumeixen  una  gran  quantitat  de  potència  de  càlcul               
per  a  trobar  la  solució  al  problema  criptogràfic.  Això  condueix  a  una  pèrdua  de                
recursos   (diners,   energia,   espai,   maquinari).   

2.1.2.2   Proof   of   Stake   

En  aquest  algorisme,  els  nodes  de  la  xarxa  participen  per  convertir-se  en  candidats  a  validar  el                  
nou  bloc  i  obtenir-ne  la  recompensa.  A  continuació,  l’algorisme  tria  del  grup  de  candidats  el                 
node  que  validarà  el  nou  bloc.  Aquest  algorisme  de  selecció  combina  una  quantitat  d'aposta                
(quantitat  de  criptomoneda)  amb  altres  factors  per  fer  que  la  selecció  sigui  justa  per  a  tothom                  
de   la   xarxa.   

Característiques:   

- Monedes  fixes  existents:  Només  hi  ha  un  nombre  finit  de  monedes  que  sempre               
circulen  per  la  xarxa.  No  existeix  l’existència  de  noves  monedes  (com  la  mineria  en                
cas  de  bitcoin  i  altres  sistemes  basats  en  PoW).  És  a  dir,  la  xarxa  comença  amb  un                   
nombre  finit  de  monedes  o  “inicialment  comença  amb  PoW,  i  després  passa  a  PoS”  en                 
alguns   casos.   Aquesta   iniciació   amb   PoW   està   destinada   a   portar   monedes   a   la   xarxa.   

- Comissió  de  transacció  com  a  recompensa:  A  cada  transacció  se  l’hi  cobra  una  certa                
quantitat  de  comissió.  Això  s’acumula  i  es  lliura  a  l’entitat  que  forja  el  nou  bloc.                 
Tingueu  en  compte  que  si  el  bloc  resulta  ser  fraudulent,  la  comissió  de  transacció  no                 
es   recompensa.   

- Impracticabilitat  de  l'atac  del  51%:  Per  realitzar  un  atac  del  51%,  l'atacant  haurà  de                
posseir  el  51%  de  la  criptomoneda  total  de  la  xarxa.  Executar  l'atac  resulta  massa  car  i                  
no  tan  rendible.  Tot  i  que  això  fos  possible,  es  produirien  problemes  en  acumular  una                 
quantitat  tan  gran  de  criptomonedes,  ja  que  pot  ser  que  no  hi  hagi  tanta  moneda  per                  
comprar,  i  durant  l’intent,  la  possible  validació  de  transaccions  equivocades  farà  que  el               
validador   perdi   la   seva   participació   i,   per   tant,   la   recompensa   sigui   negativa.   
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Avantatges   de   l’algorisme   PoS:   

- Eficiència  energètica:  Com  que  els  nodes  no  competeixen  entre  ells  per  a  connectar  un                
bloc  nou  a  la  cadena  de  blocs,  s’estalvia  energia.  A  més,  no  s’ha  de  resoldre  cap                  
problema   criptogràfic.   

- Descentralització:  En  cadenes  de  blocs  com  Bitcoin,  hi  ha  un  incentiu  addicional  de               
recompenses  exponencials  per  unir-se  a  un  grup  miner  que  condueix  a  una  naturalesa               
més  centralitzada  de  la  cadena  de  blocs.  En  el  cas  d’un  sistema  basat  en  PoS,  les                  
recompenses  són  proporcionals  (lineals)  a  la  quantitat  apostada.  Per  tant,  no             
proporciona  cap  avantatge  addicional  unir-se  a  un  grup  miner,  promovent  així  la              
descentralització.   

Debilitats   de   l’algorisme   PoS:   

- Validadors  de  grans  participacions:  Si  un  grup  de  candidats  validadors  combina  i              
posseeix  una  part  important  de  la  criptomoneda  total,  tindran  més  possibilitats  de              
convertir-se  en  validadors.  L’augment  de  les  probabilitats  provoca  un  augment  de  les              
seleccions,  que  condueixen  a  guanyar  cada  vegada  més  recompenses  falsificades,  que             
condueixen  a  tenir  una  enorme  quota  de  divises.  Això  pot  fer  que  la  xarxa  es                 
centralitzi   amb   el   pas   del   temps.   

- Nova  tecnologia:  PoS  encara  és  relativament  nou.  La  investigació  està  en  curs  per               
trobar  defectes,  solucionar-los  i  fer-lo  viable  per  una  xarxa  en  temps  real  amb               
transaccions   de   moneda   reals.   
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2.2   Ethereum   

Ethereum  és  una  plataforma  digital  que  adopta  la  tecnologia  blockchain  i  amplia  el  seu  ús  a                  
una  gran  varietat  d’aplicacions.  L’Ether  (ETH),  la  criptomoneda  nativa  de  la  plataforma,  és  un                
token   que   pot   ser   utilitzat   en   les   transaccions   que   implementen   aquesta   tecnologia.   

La  plataforma  va  ser  inventada  l’any  2013  pel  programador  Vitalik  Buterin,  el  2014  es  va                 
finançar  el  desenvolupament,  i  la  xarxa  es  va  publicar  el  30  de  juliol  de  2015.  La  idea                   
principal  de  la  plataforma  era  crear  una  eina  que  permetés  a  tothom  desplegar-hi  aplicacions                
descentralitzades   permanents   i   immutables.   

El  propòsit  del  projecte  Ethereum  és  el  de  descentralitzar  la  web  mitjançant  la  introducció  de                 
quatre  components:  publicació  de  contingut  estàtic,  missatges  dinàmics,  transaccions           
confiables  i  una  interfície  d’usuari  integrada.  Aquests  components  estan  dissenyats  per             
reemplaçar  alguns  aspectes  de  l’experiència  web  actual  d’una  manera  completament            
descentralitzada   i   anònima.   

A  Ethereum,  els  desenvolupadors  poden  escriure  la  lògica  de  les  aplicacions  en  forma  de                
contractes  intel·ligents,  els  quals  s’executen  automàticament  quan  les  seves  condicions  són             
satisfetes  per  ambdues  parts  i  informades  a  la  xarxa.  Aquests  contractes  poden  emmagatzemar               
dades,   enviar   i   rebre   transaccions   i   interactuar   amb   altres   contractes.   

2.2.1   Adreces   i   comptes   

A   Ethereum   hi   trobem   dos   tipus   de   comptes:   

- Els  comptes  d’usuari  (o  comptes  externs),  controlats  per  qualsevol  persona  amb  les              
claus   privades.   

- Els   contractes.   Un   contracte   intel·ligent   desplegat   a   la   xarxa   i   controlat   per   codi.   

Tots  dos  tipus  tenen  una  cartera  amb  saldo  ETH  i  poden  enviar  i  rebre  ETH  des  de  qualsevol                    
compte.  També  poden  executar  qualsevol  funció  pública  d’un  contracte  o  crear  un  nou               
contracte.   Ambdós   tipus   de   comptes   s’identifiquen   a   la   blockchain   mitjançant   la   seva   adreça.   

Els  comptes  d'usuari  són  els  únics  que  poden  crear  transaccions.  Per  a  que  una  transacció                 
sigui  vàlida,  s’ha  de  signar  mitjançant  la  clau  privada  del  compte  d’enviament,  una  cadena                
hexadecimal   de   64   caràcters   que   només   hauria   de   conèixer   el   propietari   del   compte.   
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Els  contractes  són  els  únics  que  tenen  associat  el  codi  (un  conjunt  de  funcions  i  declaracions                  
de   variables)   i   l’emmagatzematge   de   contractes   (els   valors   de   les   variables   en   cada   moment).   

Una  funció  contractual  pot  tenir  arguments  i  valors  de  retorn.  Dins  del  cos  d’una  funció  també                  
s’hi  poden  incloure  instruccions  per  a:  enviar  ETH,  llegir  i  escriure  al  seu  emmagatzematge,                
realitzar  operacions  aritmètiques  i  de  hash,  cridar  a  les  seves  pròpies  funcions,  cridar  a                
funcions  públiques  d'altres  contractes,  crear  contractes  nous  i  consultar  informació  sobre  la              
transacció   actual   o   la   blockchain.   

Les  adreces  d’Ethereum  es  componen  del  prefix  "0x",  un  identificador  comú  en  hexadecimal,               
concatenat   amb   els   20   bytes   del   hash   de   la   clau   pública.   

2.2.2   Màquina   virtual   d’Ethereum   (EVM)   

Per  tal  de  poder  executar  la  funcionalitat  dels  contractes  intel·ligents,  es  requereix  una               
analogia  sofisticada.  L’EVM  és  una  màquina  d’estats  distribuïts  que  conté  una  gran  estructura              
de  dades  que  emmagatzema  tots  els  comptes,  saldos  i  els  diferents  estats  de  màquina  que  es                 
produeixen.  Aquests  estats  poden  canviar  de  bloc  a  bloc  segons  un  conjunt  de  regles                
predefinides  i  poden  executar  codi  de  màquina  arbitrari.  Les  regles  específiques  estan              
definides   per   l'EVM.   

La  màquina  virtual  Ethereum  (EVM)  és  l'entorn  d'execució  per  a  les  transaccions  a  Ethereum.                
Es  tracta  d’una  pila  de  registres  de  256  bits  que  s’enregistra  des  dels  altres  fitxers  i  processos                   
del  node  per  garantir  que,  per  a  un  estat  i  una  transacció  previs  a  la  transacció  actual,  cada                    
node   produeix   el   mateix   estat   de   post-transacció,   permetent   així   el   consens   de   la   xarxa.   

El  bytecode  del  contracte  intel·ligent  compilat  s’executa  com  a  codi  de  baix  nivell  realitzant               
operacions   de   pila   estàndard   com   XOR,   AND,   ADD,   SUB…     

Podem  trobar  diverses  implementacions  de  codi  obert  de  l’EVM  amb  diferents  llenguatges              
com   ara:   C++,   C   #,   Go,   Haskell,   Java,   JavaScript,   Python,   Ruby,   Rust…     
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2.2.3   Gas   

El  gas  és  una  unitat  de  mesura  de  l’EVM  que  s’utilitza  en  el  càlcul  d’una  comissió  per                   
transacció,  és  a  dir,  l’import  d’ETH  que  el  remitent  d’una  transacció  ha  de  pagar  al  miner  que                   
inclou  la  transacció  a  la  blockchain.  Cada  tipus  d’operació  que  pot  realitzar  l’EVM  està                
codificada  amb  un  determinat  cost  de  gas,  que  sol  ser  proporcional  a  la  quantitat  de  recursos                  
(càlcul   i   emmagatzematge)   que   un   node   ha   de   gastar   per   a   realitzar   aquesta   operació.   

En   crear   una   transacció,   l’emissor   ha   d’especificar   un   límit   i   el   preu   de   gas.   

El  límit  és  la  quantitat  màxima  de  gas  que  el  remitent  està  disposat  a  utilitzar  en  la  transacció  i                     
el  preu  és  la  quantitat  d’ETH  que  l’emissor  vol  pagar  al  miner  per  unitat  de  gas  utilitzada.                   
Com  més  alt  sigui  el  preu  del  gas,  més  incentiu  té  un  miner  per  incloure  la  transacció  al  seu                     
bloc   i,   per   tant,   més   ràpidament   s’inclourà   la   transacció   a   la   cadena   de   blocs.   

Si  en  algun  moment,  la  transacció  no  té  prou  gas  per  a  realitzar  la  següent  operació,  la                   
transacció  es  reverteix,  però  el  remitent  paga  pel  gas  utilitzat  fins  llavors.  Els  preus  del  gas  es                   
sol   comptabilitzar   en   gwei.   

2.2.4   Futur   d’Ethereum   

Ethereum  ha  començat  a  implementar  una  sèrie  d’actualitzacions  anomenades  Ethereum  2.0,             
que  tenen  com  a  objectiu  augmentar  el  rendiment  de  les  transaccions  (partint  d’unes  15               
transaccions  per  segon  fins  a  desenes  de  milers  de  transaccions  per  segon)  mitjançant               
sharding.   

L’objectiu  esmentat  és  augmentar  el  rendiment  dividint  la  càrrega  de  treball  en  moltes               
cadenes  de  blocs  que  funcionaran  en  paral·lel,  i  després  fer  que  totes  comparteixin  una  cadena                 
de   blocs   consensuada.   

Les   tres   fases   de   llançament   d’Ethereum   2.0   són   les   següents:   

- La  "fase  0"  es  va  llançar  l'1  de  desembre  de  2020  creant  la  cadena  Beacon,  una  cadena                   
de   blocs   que   actuarà   com   a   lloc   central   de   coordinació   i   consens   d'Ethereum   2.0.   

- La   "fase   1"   crearà   cadenes   de   fragments   i   les   connectarà   a   la   cadena   Beacon.   
- La  "fase  2"  implementarà  l'execució  a  les  cadenes  de  fragments  amb  la  previsió  que  la                 

cadena   Ethereum   1.0   actual   es   converteixi   en   un   dels   fragments   d'Ethereum   2.0.   
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2.3   Contracte   intel·ligent   

Un  contracte  intel·ligent  (smart  contract),  és  un  programa  que  s'executa  a  la  cadena  de  blocs                 
d’Ethereum.  Es  tracta  d’una  col·lecció  de  codi  (les  seves  funcions)  i  dades  (el  seu  estat)  que                  
resideix   en   una   adreça   específica   de   la   blockchain.   

L’objectiu  principal  dels  contractes  intel·ligents  és  la  reducció  de  la  necessitat  d'intermediaris              
de  confiança  i  costos  d’execució  per  a  realitzar  les  transaccions,  així  com  mitigar  les                
excepcions   malicioses   i   accidentals.   

Els  contractes  intel·ligents  són  un  tipus  de  compte  d’Ethereum.  Això  significa  que  tenen  un                
saldo  i  poden  enviar  transaccions  per  la  xarxa.  Però  a  diferència  dels  comptes,  no  són                
controlats  per  un  usuari,  sinó  que  es  despleguen  a  la  xarxa  i  s'executen  segons  les  regles                  
definides   pel   codi.   

2.3.1   Funcionament   dels   contractes   intel·ligents   

De  manera  similar  a  una  transferència  en  una  blockchain,  el  desplegament  d’un  contracte               
intel·ligent  es  produeix  enviant  una  transacció  des  d’una  cartera  cap  a  la  cadena  de  blocs.  La                  
transacció  inclou  el  codi  compilat  del  contracte  intel·ligent,  així  com  una  adreça  de               
destinatari.   

Aquesta  transacció  s’ha  d’incloure  en  un  bloc  que  s’afegeix  posteriorment  a  la  blockchain,               
per  tal  d’establir  l’estat  inicial  del  contracte  intel·ligent.  Els  algorismes  tolerants  a  fallades               
asseguren  el  contracte  d’una  manera  descentralitzada  dels  intents  de  manipular-lo.  Un  cop              
s’ha   desplegat   un   contracte   intel·ligent,   aquest   no   es   podrà   actualitzar.  

Els  clients  finals  interactuen  amb  els  contractes  intel·ligents  mitjançant  transaccions.            
Aquestes  transaccions  poden  invocar  altres  contractes  intel·ligents,  provocar  canvis  d'estat  o             
l'enviament   de   monedes   d'un   contracte   intel·ligent   a   un   altre   o   d'un   compte   a   un   altre.   

La  blockchain  més  popular  per  a  executar  contractes  intel·ligents  és  Ethereum.  Aquests              
s’escriuen  normalment  en  un  llenguatge  de  programació  anomenat  Solidity,  i  es  compilen  en               
un   bytecode   de   baix   nivell   per   ser   executats   per   la   màquina   virtual   Ethereum.   
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2.3.2   Llenguatge   Solidity   

Solidity  és  un  llenguatge  de  programació  orientat  a  objectes  utilitzat  per  a  implementar               
contractes  intel·ligents  en  diverses  plataformes  de  blockchain,  sobretot  a  Ethereum.  Aquest             
llenguatge  està  influït  per  C++,  Python  i  JavaScript  i  està  dissenyat  per  executar-se  a  la                 
màquina   virtual   d’Ethereum.   

Solidity  és  un  llenguatge  de  tipatge  estàtic,  és  a  dir,  no  és  necessari  definir  les  variables  abans                   
d’utilitzar-les;  les  variables  poden  inicialitzar-se  en  qualsevol  moment  o  punt  del  codi,  però               
tenint  en  compte  que  han  de  trobar-se  declarades  abans  d’utilitzar-les.  Aquest  llenguatge              
també   admet   herències,   biblioteques   i   tipus   complexos   definits   per   l’usuari.   

Addicionalment  té  introduïda  una  interfície  binària  d’aplicacions  (ABI),  que  facilita  la             
interacció  amb  els  contractes  de  l’ecosistema  Ethereum,  tant  des  de  fora  la  blockchain  com  de                 
contracte  a  contracte.  En  la  interfície  binaria  les  dades  es  codifiquen  segons  el  seu  tipus.  La                  
codificació  no  és  autodescriptiva,  per  tant,  es  requereix  d’un  esquema  complex  per  a  poder                
descodificar-la   per   grups   de   bytes.   

Per  a  compilar  els  contractes,  podem  fer-ho  instal·lant  el  mòdul  solc  a  través  del  gestor  de                  
paquets  npm,  o  bé  utilitzant  l’aplicació  web:  Remix  IDE  ( https://remix.ethereum.org ).  Es             
tracta  d’un  entorn  de  desenvolupament  amb  plugins  integrats  que  ens  permet  desenvolupar              
contractes  Solidity  mitjançant  un  editor  de  codi  online  i  compilar,  provar,  depurar  i  desplegar                
el   codi   implementat,   tot   des   del   navegador   web.   

3.   Cas   d’ús   i   implementació   

3.1   Blockchain   en   la   sanitat   

L’ús  de  blockchain  en  el  tractament  de  dades  del  sector  de  la  salut  pot  abordar  diversos                  
problemes,  com  ara  la  coordinació  assistencial,  la  seguretat  de  dades  i  els  problemes               
d’interoperabilitat.  Cada  dia,  la  indústria  sanitària  genera  noves  dades  (registres  mèdics,             
resultats  de  proves  de  laboratori,  facturació,  assajos  clínics…),  que  sovint  es  troben  atrapades               
en   nombroses   bases   de   dades   aïllades   i   disperses.   

La  implementació  de  Blockchain  pot  aprofitar  el  flux  de  dades  per  millorar  l’intercanvi  de                
registres  mèdics  protegint  les  dades  sensibles  d’atacs  maliciosos  i  donant  als  pacients  més               
control  sobre  la  seva  informació.  Per  exemple,  la  tecnologia  blockchain  pot  agregar  els               
registres  mèdics  i  de  prescripció  d’un  pacient  de  diversos  llocs  per  generar  un  registre  únic  i                  
actualitzat   al   qual   pot   accedir   un   metge   d’urgències   quan   tracta   un   pacient.   
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Aquests   són   alguns   dels   beneficis   d’implementar   blockchain   al   sector   de   la   salut:   

Intercanvi   de   dades   del   pacient   amb   personal   sanitari   

La  mateixa  informació  de  la  blockchain  podria  permetre  als  pacients  desbloquejar  i  compartir               
fàcilment  les  seves  dades  de  salut  amb  altres  centres  de  salut  internacionals,  mitjançant  una                
clau  privada  compartible.  Això  podria  ajudar  a  fer  que  la  tecnologia  de  la  informació  sanitària                 
sigui   interoperable   i   col·laborativa   entre   diferents   usuaris.   

Atenció   al   pacient   més   ràpida,   més   barata   i   millor   

Blockchain  pot  crear  un  sistema  únic  per  a  registres  de  salut  emmagatzemats  i  actualitzats                
constantment  per  a  una  recuperació  segura  i  ràpida  per  part  dels  usuaris  autoritzats.  Així                
s’evita  la  mala  comunicació  entre  diferents  professionals  sanitaris  implicats  en  la  cura  del               
mateix  pacient,  es  poden  prevenir  innombrables  errors,  es  farien  possibles  intervencions  i              
diagnòstics   més   ràpids   i   també   es   podria   personalitzar   l’atenció   a   cada   pacient.   

Registres   sanitaris   electrònics   interoperables   

La  blockchain  podria  proporcionar  una  sola  capa  de  transaccions  on  els  diferents  centres  de                
salut  poden  enviar  i  compartir  dades  mitjançant  un  sistema  segur,  emmagatzemant  un  conjunt               
específic  de  dades  estandaritzades  a  la  cadena,  amb  enllaços  xifrats  a  informació              
emmagatzemada   per   separat,   com   ara   imatges   radiogràfiques   o   altres   documents.   

L’ús  de  contractes  intel·ligents  i  protocols  d’autorització  uniformes  pot  donar  suport  a  una               
connectivitat   perfecta.   

Seguretat   de   les   dades   

Del  2009  al  2017,  es  van  produir  més  de  176  milions  de  filtracions  de  dades  de  pacients  pel                    
que  fa  als  registres  sanitaris.  Les  funcions  segures  associades  a  la  blockchain  poden  ajudar  a                 
protegir  la  informació  de  salut  molt  millor.  Cada  persona  té  una  clau  pública  i  una  clau                  
privada   que   només   es   poden   desbloquejar   durant   el   període   necessari.   

A  més,  la  pirateria  estaria  limitada  per  la  necessitat  d'atacar  individualment  cada  usuari  per                
obtenir  informació  privada.  Les  cadenes  de  blocs  poden  proporcionar  una  pista  d’auditoria              
immutable   d’informació   sanitària.   
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Aplicacions   de   salut   per   a   mòbils   i   control   remot   

Les  aplicacions  de  salut  per  a  mòbils  són  cada  vegada  més  importants  en  l'actualitat.  Sabem                 
que  els  registres  mèdics  es  mantenen  segurs  en  una  xarxa  blockchain,  i  les  dades  es  poden                  
enviar  al  personal  mèdic  ràpidament,  a  més  d’estar  disponibles  per  a  l’autocontrol  i  l’atenció                
domiciliària.  Aquesta  àrea  però,  és  especialment  sensible  al  programari  maliciós,  sobretot  a              
l’explotació   de   l’usuari   privilegiat   que   pot   donar   accés   al   atacant   a   la   clau   privada   del   pacient.   

Rastrejar   i   assegurar   subministraments   mèdics   

Blockchain  pot  ajudar  a  protegir  i  identificar  el  rastre  de  subministraments  farmacèutics  amb               
total  transparència.  També  pot  proporcionar  un  seguiment  dels  costos  laborals  i  de  les               
emissions   de   carboni   implicades   en   la   fabricació   d’aquests   subministraments.   

Reclamacions   d'assegurança   mèdica   

La  blockchain  s’adapta  de  manera  única  al  processament  de  reclamacions,  degut  a  la  seva                
capacitat  de  presentar  esdeveniments  mèdics  tal  com  es  van  produir,  sense  la  possibilitat  de                
canviar   les   dades   en   una   etapa   posterior   donant   lloc   al   frau.   

Seguiment   de   malalties   i   brots   

Les  capacitats  úniques  de  la  blockchain  poden  ajudar  a  la  notificació  de  malalties  en  temps                 
real  i  a  explorar  patrons  de  malalties  que  poden  ajudar  a  identificar  els  seus  paràmetres                 
d’origen   i   transmissió.   

Salvaguarda   de   la   genòmica   

Moltes  empreses  tenen  emmagatzemades  les  seqüències  d'ADN  dels  seus  clients.  El  robatori              
de  dades  genòmiques  s'ha  convertit  en  un  problema  important  recentment.  Blockchain  pot              
evitar-ho  i  fins  i  tot  proporcionar  un  mercat  en  línia  on  els  científics  poden  comprar                 
informació  genòmica  amb  finalitats  de  recerca.  Això  podria  promoure  la  venda  segura  i               
eliminar   els   intermediaris   cars.   
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3.2   Disseny   de   la   solució   

El  disseny  global  del  sistema  es  pot  interpretar  mitjançant  dos  blocs  principals:  l’aplicació               
implementada,  i  els  usuaris  que  interactuen  amb  l’aplicació.  Ara  podem  dividir  l’aplicació  en               
dos  sub-blocs:  l’entorn  de  la  blockchain  on  s’executen  els  contractes  intel·ligents  realitzant  la               
funció  de  backend,  i  l’aplicació  web  que  permet  als  usuaris  interactuar  amb  la  blockchain  fent                 
la   funció   de   frontend.   

  

  

  

  

  

  

  

3.2.1   Estructura   de   l’aplicació   backend   

L’aplicació  backend  consta  d’un  projecte  node.js  inicialitzat  amb  les  dependències            
corresponents   que   es   descarregaran   posteriorment   utilitzant   el   gestor   de   paquets   npm.   

Les  dependències  més  rellevants  de  l’aplicació  són:  truffle  i  truffle-contract.  Aquestes             
serveixen   per   a   poder   compilar   i   desplegar   els   smart   contracts   a   la   xarxa   blockchain   desitjada.   

Aquesta   aplicació   està   formada   per   dos   contractes:   

- AuthContract:  Aquest  contracte  intel·ligent  serveix  per  a  gestionar  totes  les  dades             
relacionades  amb  l'autenticació  i  el  rol  dels  usuaris  a  la  dapp,  el  seu  contingut  és  el                  
següent:   

Una  estructura  de  dades  (i  el  seu  respectiu  mapa)  que  emmagatzema:  una  adreça               
d’Ethereum  per  a  identificar  l’usuari,  l’identificador  del  DNI,  l’identificador  de  la             
targeta   sanitària,   una   contrasenya   segura   i   el   rol   de   l’usuari   dins   l’aplicació.   

També  conté  els  mètodes  necessaris  per  a:  enregistrar  nous  usuaris,  verificar  els              
credencials  d’accés,  actualitzar  la  contrasenya  i  llegir  i  actualitzar  el  rol  de  l’usuari,               
veurem   els   mètodes   amb   més   detall   a   la   part   d’implementació.   
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- HealthcareContract:  Aquest  contracte  intel·ligent  serveix  per  a  gestionar  totes  les            
dades   mèdiques   de   la   dapp   i   el   seu   contingut   és   el   següent:   

5   estructures   de   dades   (amb   els   seus   respectius   mapes):   

- L’estructura  Patient  emmagatzema:  una  adreça  Ethereum  per  a  identificar  el            
pacient  dins  la  blockchain,  nom,  data  de  naixement,  correu  electrònic,  telèfon,             
adreça   postal,   ciutat,   codi   postal   i   l’adreça   Ethereum   del   doctor   que   té   assignat.   

- L’estructura  Doctor  emmagatzema:  una  adreça  Ethereum  per  a  identificar  el            
doctor  dins  la  blockchain,  nom,  correu  electrònic,  telèfon,  adreça  postal,  ciutat,             
codi  postal,  l’especialitat  mèdica  i  un  vector  amb  les  adreces  Ethereum  dels              
pacients   que   té   assignats.   

- L’estructura  MedicalRecord  emmagatzema  dades  de  l’historial  mèdic:  una          
adreça  per  a  identificar  el  registre  mèdic,  medicaments,  al·lèrgies,  malalties,            
vacunes,  grup  sanguini,  si  l’usuari  té  o  no  assegurança  mèdica,  i  dos  vectors               
amb  els  identificadors  dels  tractaments  i  visites  mèdiques  vinculades  amb  el             
registre   mèdic   en   qüestió.   

- L’estructura  Treatment  emmagatzema  dades  dels  tractaments:  un  identificador          
numèric  de  tractament,  adreces  Ethereum  del  pacient  i  doctor  respectivament,            
el  diagnòstic  realitzat  pel  doctor,  els  medicaments  receptats,  el  rang  de  dies              
durant  els  quals  s’ha  de  seguir  el  tractament,  i  finalment  en  cas  que  es  tracti                 
d’una   empresa   privada,   l’import   de   la   factura   del   tractament.  

- L’estructura  MedicalVisit  emmagatzema  les  dades  de  les  visites  mèdiques           
sol·licitades  pels  pacients:  identificador  numèric  de  la  visita,  adreces  Ethereum            
del  pacient  i  doctor  respectivament,  data  de  la  visita,  hora  de  la  visita,  síntomes                
i   si   la   visita   és   o   no   de   caràcter   urgent.   

Aquest  contracte  també  conté  els  mètodes  que  permeten  interactuar  amb  el  contingut              
de  les  estructures  de  dades.  Aquestes  funcions  permeten  crear,  llegir  i  modificar  els               
mapes  de  dades  de  les  estructures.  Veurem  els  mètodes  amb  més  detall  a  la  part                 
d’implementació.   

  

22   



  

3.2.2   Estructura   de   l’aplicació   frontend   

L’aplicació  frontend  consta  d’un  projecte  amb  el  framework  Angular  generat  mitjançant             
l’eina   angular-cli   utilitzant   la   darrera   versió   del   programari.   

A  part  de  les  dependències  per  defecte  que  requereix  el  framework,  he  afegit  dues                
dependències  rellevants  ja  explicades  a  la  secció  de  requeriments  i  especificacions  (veure              
l’índex   de   contingut,   apartat   1.3).   

- jsonwebtoken   
- web3   

Un  cop  inicialitzat  el  projecte  i  instal·lades  les  dependències,  he  decidit  utilitzar  Material               
Design  com  a  disseny  base  de  l’aplicació,  ja  que  té  implementats  tots  els  estàndards  de                 
disseny  i  proporciona  als  usuaris  una  millor  experiència  d’interacció  amb  l’aplicació.  Aquest              
sistema  de  disseny  està  recolzat  per  Google,  qui  l’implementa  i  millora  contínuament  per  al               
seu   sistema   operatiu   Android.   

Per  a  utilitzar  el  disseny  Material  Design  al  framework  d’Angular,  cal  instal·lar  el  paquet                
@angular/material  i  importar  els  components  que  s'han  d’utilitzar  un  per  un  al  mòdul  general                
de   l’aplicació.   

El  disseny  base  de  l’aplicació,  comú  en  totes  les  vistes,  està  definit  al  component  genèric  app                  
i  consta  d’una  barra  de  navegació  superior  amb  un  menú  desplegable.  La  visibilitat  dels                
elements   de   menú   depèn   de   l'estat   d’autenticació   a   l’aplicació   i   del   rol   de   l’usuari   autenticat.   

La  resta  de  components  estan  formats  generalment  per  formularis  de  dades  que  renderitzen               
diferents   vistes   i   elements   depenent   també   del   rol   d’usuari.   

3.3   Implementació   de   la   solució   

Podeu   descarregar   el   codi   font   de   les   dues   aplicacions   dels   següents   repositoris   de   GitHub:   

Aplicació   backend:    https://github.com/rootkit0/Decentralized-HealthCareSystem-Backend   

Aplicació   frontend:    https://github.com/rootkit0/Decentralized-HealthCareSystem-Frontend   
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3.3.1   Desenvolupament   de   l’aplicació   backend   

En   aquesta   part   s’expliquen   detalladament   els   mètodes   dels   dos   contractes   desenvolupats.   

AuthContract:  Aquest  contracte  intel·ligent  serveix  per  a  gestionar  totes  les  dades             
relacionades  amb  l'autenticació  i  el  rol  dels  usuaris  a  la  dapp.  Podeu  consultar  el  codi  font  a                   
l’apèndix   2.2.   A   continuació   s’exposen   els   mètodes   implementats:   

- signupUser():  Comprova  que  no  existeix  cap  usuari  amb  la  mateixa  adreça  que  qui  fa                
la  petició  a  la  xarxa  (ja  que  només  pot  existir  un  usuari  per  adreça),  valida  el  format                   
dels  identificadors  DNI  i  targeta  sanitària  amb  dos  mètodes  auxiliars  explicats             
posteriorment,   i   inicialitza   els   camps   del   registre   generant   un   nou   usuari.   

El  nou  registre  es  guarda  a  la  posició   @  (adreça  ethereum  de  qui  fa  la  petició)  del                   
mapa   de   dades.   

- loginUser():  Comprova  que  existeix  un  usuari  a  la  posició  @  del  mapa  de  dades,  si  el                  
troba,  valida  els  paràmetres  obtinguts  de  forma  que  coincideixin  amb  els  credencials              
guardats   al   registre.   

- updateUserPassword():  Comprova  que  existeix  un  usuari  a  la  posició  @  del  mapa  de               
dades,  verifica  que  el  camp  contrasenya  coincideix  amb  el  primer  paràmetre.  De  ser               
així   s’actualitza   la   contrasenya.   

- updateUserRole():  Transforma  l’adreça  rebuda  per  paràmetre  de  tipus  string  a  una             
adreça  comprensible  pel  compilador  de  Solidity,  i  cerca  l’usuari  dins  del  mapa  de               
dades   segons   l’adreça   obtinguda,   si   el   troba,   actualitza   el   rol   del   registre.   

- readUserRole():  Comprova  que  existeix  un  usuari  a  la  posició  @  del  mapa  de  dades,                
de   ser   així   retorna   el   valor   del   camp   userRole.   

Mètodes   auxiliars:   

- validateIdCardNumber():  Donat  un  string  que  conté  el  codi  identificador  del  DNI,             
es  transforma  la  cadena  a  bytes  i  es  comprova  byte  per  byte  que  el  caràcter  que  l’hi                   
pertoca   estigui   entre   el   rang   de   codis   ASCII   corresponent.   

- validateHealthCardId():  Donat  un  string  que  conté  el  codi  identificador  de  la  targeta              
sanitària,  es  transforma  la  cadena  a  bytes  i  es  comprova  byte  per  byte  que  el  caràcter                  
que   l’hi   pertoca   estigui   entre   el   rang   de   codis   ASCII   corresponent.   
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- parseAddr():  Donat  un  string  que  conté  una  adreça  Ethereum,  la  transforma  amb  una              
variable   de   tipus   address   comprensible   pel   compilador   de   Solidity.   

HealthcareContract:  Aquest  contracte  intel·ligent  serveix  per  a  gestionar  totes  les  dades             
mèdiques  de  la  dapp.  Podeu  consultar  el  codi  font  a  l’apèndix  2.2.  A  continuació  s’exposen                 
els   mètodes   implementats:   

- createPatient():   Transforma  l’adreça  rebuda  per  paràmetre  de  tipus  string  a  una             
adreça  interpretable  pel  compilador.  Comprova  que  no  existeix  cap  pacient  amb  la              
mateixa  adreça.  Crea  el  pacient  inicialitzant  el  camp   patientId   del  registre  localitzat  a               
la  posició  @  del  mapa  de  dades   patientList ,  tot  seguit  crida  la  funció               
createMedicalRecord().   

Després  obté  un  doctor  del  vector  d'adreces  de  doctors  de  forma  aleatòria  mitjançant               
el  mètode  getRandomDoctor()  que  veurem  després.  Finalment  afegeix  el  pacient  a  la              
llista   de   pacients   del   doctor   obtingut.   

- readPatient():  Transforma  l’adreça  rebuda  per  paràmetre  de  tipus  string  a  una  adreça              
interpretable.  Comprova  que  existeix  un  pacient  a  la  posició  @  del  mapa  de  dades                
patientList  i  es  retornen  una  per  una  les  dades  del  registre,  ja  que  Solidity  no  permet                  
retornar   estructures   de   dades   senceres.   

- updatePatient():  Donats  com  a  paràmetres  cada  una  de  les  variables  de  l’estructura              
de  dades  Patient,  transforma  l’adreça  del  pacient  rebuda  com  a  string  a  una  adreça                
interpretable,  cerca  el  pacient  enregistrat  a  la  posició  @  del  mapa  de  dades,  i                
sobreescriu   el   contingut   del   registre   per   les   variables   rebudes   com   a   paràmetre.   

- createDoctor():  Similar  a  la  funció  createPatient(),  però  en  aquest  cas  es  crea  un               
registre   de   tipus   Doctor.   

- readDoctor():  Similar  a  la  funció  readPatient(),  però  en  aquest  cas  es  retornen  les               
dades   d’un   registre   de   tipus   Doctor.   

- updateDoctor():  Similar  a  la  funció  updatePatient(),  però  en  aquest  cas  s’actualitzen             
les   dades   d’un   registre   de   tipus   Doctor.  

- createMedicalRecord():  S’inicialitza  un  nou  registre  de  tipus  MedicalRecord  a  la            
posició  @  del  mapa  de  dades   medicalRecordList ,  definint  el  camp   medicalRecordId             
amb   l’adreça   obtinguda   per   paràmetre.   

- readMedicalRecord():  Similar  a  la  funció  readPatient(),  però  en  aquest  cas  es             
retornen   les   dades   d’un   registre   de   tipus   MedicalRecord.   
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- updateMedicalRecord():  Similar  a  la  funció  updatePatient(),  però  en  aquest  cas            
s’actualitzen   les   dades   d’un   registre   de   tipus   MedicalRecord.   

- createTreatment():  Incrementa  l’identificador  dels  tractaments,  comprova  que  no          
existeix  cap  registre  al  mapa  de  dades   treatmentList  amb  l’identificador  obtingut,             
inicialitza  els  camps  del  nou  registre  amb  els  paràmetres  obtinguts,  i  finalment,              
afegeix  l’identificador  del  tractament  a  la  llista  de  tractament,  localitzada  al  registre              
mèdic   del   pacient.   

- readTreatment():  Similar  a  la  funció  readPatient(),  però  en  aquest  cas  es  retornen  les               
dades   d’un   registre   de   tipus   Treatment.   

- updateTreatment():  Similar  a  la  funció  updatePatient(),  però  en  aquest  cas            
s’actualitzen   les   dades   d’un   registre   de   tipus   Treatment.   

- createMedicalVisit():  Incrementa  l’identificador  de  visites  mèdiques,  comprova  que          
no  existeix  cap  registre  al  mapa  de  dades   medicalVisitList  amb  l’identificador            
obtingut,  inicialitza  els  camps  del  nou  registre  amb  els  paràmetres  obtinguts,  i              
finalment,  afegeix  l’identificador  de  la  visita  mèdica  a  les  llistes  de  visites  mèdiques,               
localitzades   als   registres   mèdics   tant   del   pacient   com   del   doctor.   

- readMedicalVisit():  Similar  a  la  funció  readPatient(),  però  en  aquest  cas  es  retornen              
les   dades   d’un   registre   de   tipus   MedicalVisit.   

Mètodes   auxiliars:   

- randNumber():  Donat  un  mòdul,  es  fa  ús  de  la  funció  keccak256()  per  obtenir  un                
nombre  aleatori  contingut  dins  del  mòdul  utilitzant  com  a  salt  una  marca  de  temps,                
l’adreça   Ethereum   de   l’usuari   i   una   variable   entera   aleatòria   inicialitzada   al   principi.   

- getRandomDoctor():  Utilitzant  la  funció  anterior  randNumber(),  obtenim  una  posició           
aleatòria  del  total  de  posicions  del  vector  d'adreces  de  doctors  (el  mòdul)  i  retornem  el                 
valor   (adreça   ETH)   de   la   posició   obtinguda.   
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3.3.2   Desplegament   de   l’aplicació   backend   

Una  vegada  implementats  els  contractes,  s’han  de  compilar  i  desplegar  a  la  xarxa  blockchain                
per  poder  interactuar-hi  mitjançant  transaccions  i  realitzar  les  proves  necessàries  per  verificar              
que   funcionen   correctament.   

Per   a   compilar   i   desplegar   els   contractes   s’han   seguit   els   següents   passos:   

En  primer  lloc,  s’ha  creat  l’arxiu  de  configuració  truffle-config.js  on  s’hi  ha  especificat:               
l’adreça  IP  i  port  on  s’està  executant  la  blockchain,  i  algunes  opcions  del  compilador  solc  per                  
a   optimitzar   el   codi   quan   es   compilin   els   contractes.   

Contingut   de   l’arxiu   truffle-config.js:   

module.exports   =   {   

  networks:   {   

    development:   {   host:    "127.0.0.1" ,   port:    8545 ,   network_id:    "*"     }   

  },     

  solc:   {   

    optimizer:   {   enabled:    true ,   runs:    200    }   

  }   

}   

Ara  s’executen  les  ordres   truffle  compile  i   truffle  deploy  a  la  carpeta  arrel  on  està  localitzat                  
el   projecte.   
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Finalment,  per  comprobar  que  s’han  desplegat  correctament  a  través  de  l’aplicació  Ganache,              
es  vincula  el  projecte  amb  l’aplicació  de  seleccionant  l’opció  “Add  project”,  i  afegint  l’arxiu                
creat  prèviament  “truffle-config.js”,  d’aquesta  forma  s'importen  automàticament  els  contactes           
desplegats,   i   podem   visualitzar   les   adreces   de   la   blockchain   on   s’han   desplegat   els   contractes:   
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3.3.3   Desenvolupament   de   l’aplicació   frontend   

En  aquesta  part  s’expliquen  detalladament  els  serveis  de  l’aplicació  frontend,  els  diferents              
components  i  les  seves  relacions  amb  els  serveis,  l’ús  de  les  rutes  i  la  parametrització                 
d’identificadors,   i   la   implementació   dels   permisos   i   restriccions   segons   el   rol   d’usuari.   

3.3.3.1   Serveis   

En  aquesta  aplicació  s’han  implementat  dos  serveis  diferents,  un  per  gestionar  l'autenticació              
dels  usuaris  mitjançant  tokens  JWT,  i  l’altre  per  a  comunicar-se  amb  la  blockchain  i                
interactuar   amb   els   contractes   intel·ligents.   

3.3.3.1.1   Servei   d’auten�cació   

El  servei  d'autenticació  utilitza  la  llibreria  jsonwebtoken  per  crear  nous  tokens  i  establir,               
obtenir   i   borrar   tokens   existents   de   l’emmagatzematge   local   del   navegador.   

Mitjançant  un  objecte  payload  (en  aquest  cas  la  concatenació  de  les  cadenes:  identificador  del                
DNI  i  targeta  sanitària)  que  es  rep  per  paràmetre,  juntament  amb  una  clau  privada  i                
l’expiració  del  token  en  milisegons,  es  crida  la  funció  sign()  de  la  llibreria  jwt  per  tal  de                   
generar   un   nou   token.   

Un  cop  generat,  s’afegeix  el  token  a  l’emmagatzematge  local  del  navegador  per  a  validar-lo                
posteriorment   cada   cop   que   accedim   a   una   ruta   que   requereixi   que   l’usuari   estigui   autenticat.   

Per  validar  el  token  s’utilitza  la  funció  verify()  de  la  mateixa  llibreria  jsonwebtoken  passant                
com  a  paràmetres  el  token  i  la  clau  privada  utilitzada  en  la  creació  del  mateix.  El  resultat                   
d’aquesta  funció  és  una  variable  de  tipus  booleà  que  determina  si  el  token  ha  expirat  o  és                   
vàlid.   

3.3.3.1.2   Servei   d’interacció   amb   els   contractes   intel·ligents   

El   servei   d’interacció   amb   els   contractes   intel·ligents   està   composat   de   diverses   parts:   

Variables  declarades:   Per  poder  utilitzar  els  contractes  en  qualsevol  mètode  del  servei,              
aquests  s’han  declarat  com  a  variables  privades  de  tipus  genèric.  També  s’han  declarat  com  a                 
strings   les   adreces   Ethereum   on   s’han   desplegat   els   contractes   a   la   blockchain.   

Buscar  una  aplicació  o  extensió  per  a  connectar  amb  la  blockchain:   Cada  cop  que                
s’instanciï  el  servei  en  algun  dels  components  de  l’aplicació  serà  necessari  tenir  una  connexió                
activa  amb  la  blockchain.  Per  això  es  crida  el  mètode  des  del  constructor.  Aquest  s’encarrega                 
de  detectar  si  el  navegador  disposa  d’alguna  connexió  amb  la  xarxa  blockchain  a  través                
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d’extensions  o  amb  algun  proveïdor  definit.  En  cas  que  no  es  trobi  cap  injecció  de  contingut                  
web3  per  part  d’extensions  o  del  navegador,  prova  de  conectarse  a  la  blockchain  local  en                 
aquest   cas.   

Definir  els  contractes:   Per  a  definir  els  contractes,  s’utilitzen  les  variables  de  tipus  genèric                
mencionades  prèviament.  Aquestes  s’inicialitzen  instanciant  el  mètode  Contract  de  la  llibreria             
web3.  Al  crear  un  nou  objecte,  passant  com  a  paràmetres  la  interfície  JSON  del  contracte                 
intel·ligent  compilat,  i  l’adreça  ethereum  on  s’ha  desplegat  el  contracte,  web3  convertirà              
automàticament   totes   les   crides,   en   crides   ABI   de   baix   nivell   a   través   d’RPC.   

Això   ens   permet   interactuar   amb   els   contractes   intel·ligents   com   si   fossin   objectes   JavaScript.  

Implementar  les  funcions  que  criden  als  mètodes  dels  contractes  intel·ligents:   Un  cop              
definits   els   contractes   com   a   objectes   JavaScript,   ja   podem   cridar   als   seus   mètodes.   

En  aquest  servei  s’han  creat  tants  mètodes  com  funcions  públiques  tenen  els  contractes               
intel·ligents.  Aquestes  esperen  rebre  per  paràmetre  els  mateixos  arguments  que  requereixen             
els   mètodes   dels   contractes.   

Per  fer  referència  a  una  funció  del  contracte  intel·ligent  és  necessari  crear  una  transacció  de  la                  
següent   forma:   

myContract.methods.myMethod(123)   

On   myContract  és  l’objecte  del  contracte,   myMethod  és  el  mètode  del  contracte  al  qual  volem                 
fer   referència   i    123    són   els   paràmetres.   

Un  cop  tenim  l’objecte  de  la  transacció,  aquest  ha  d’anar  precedit  d’una  funció  que  depèn  de                  
com   afecta   l’execució   del   mètode   a   la   blockchain:   

- Si  la  funció  no  altera  l’estat  del  contracte,  és  a  dir  no  modifica  cap  estructura  de  dades,                   
es   crida   al   mètode   call(),   sense   necessitat   de   passar-li   cap   paràmetre.   

- En  cas  que  l’execució  del  mètode  alteri  algun  mapa  de  dades  del  contracte  intel·ligent,                
llavors   es   crida   a   la   funció   send()   i   s’hauran   de   definir   els   següents   paràmetres:   

- Paràmetre   “from”:   L'adreça   des   de   la   qual   s'ha   d'enviar   la   transacció.   

- Paràmetre  “gasPrice”:  El  preu  del  gas  en  wei,  per  a  que  s’executi  aquesta               
transacció.  Si  no  especifiquem  el  paràmetre  gasPrice,  el  sistema  calcula  un             
preu   adient   en   base   al   cost   de   l’execució   de   la   transacció.   
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3.3.3.2   Components   

Quan  es  genera  un  component  al  framework  Angular  mitjançant  l’eina  angular-cli,  es  creen               
els   següents   fitxers:   

- Un  fitxer  de  components  que  defineix  el  comportament  del  component  i  els  elements               
de   la   vista,   <component-name>.component.ts   

- Un  fitxer  de  plantilla  que  declara  els  elements  de  la  vista  que  es  renderitzen  a  la                  
pàgina   web,   <component-name>.component.html   

- Un  fitxer  d’estil  CSS  per  personalitzar  el  disseny  dels  elements  de  la  vista,               
<component-name>.component.css   

- Un  fitxer  d'especificacions  de  prova,  per  testejar  el  codi  implementat  al  component              
<component-name>.component.spec.ts   

Fitxers   de   plantilla  

Els  fitxers  de  plantilla  dels  diversos  components  del  projecte  segueixen  una  estructura  similar.               
Estan  formats  per:  una  estructura  que  encapsula  els  diferents  camps  del  formulari  i  segueix  el                 
disseny  del  component   mat-card   (del  mòdul  @angular/material),  els  camps  per  a  introduïr  les               
dades  que  segueixen  el  disseny  del  component   mat-input ,  i  els  botons  que  segueixen  el                
disseny   del   component    mat-button .   

Per  a  complementar  els  elements  de  les  plantilles,  Angular  també  té  directives  estructurals               
que  depenen  dels  valors  que  prenen  certes  variables  del  component.  Quan  el  valor  de  la                 
variable   cambia,   Angular   torna   a   renderitzar   la   plantilla   tenint   en   compte   el   nou   valor.   

Algunes   de   les   directives   implementades   són   aquestes:   

*ngIf:  Aquesta  directiva  es  basa  en  el  valor  d’una  expressió  booleana.  En  cas  que  sigui  certa,                  
Angular   renderitzara   la   part   afectada   per   aquesta   directiva.   En   cas   contrari,   romandrà   oculta.   

Exemple:    <mat-list-item     class = "home-button"     *ngIf = " userRole   ==    'patient'" >   

Si  el  rol  de  l’usuari  autenticat  és  “patient”,  es  mostrarà  el  codi  que  hi  ha  dins  de  l’element                    
mat-list-item .   

Aquesta  directiva  resulta  molt  útil,  per  exemple,  en  el  cas  del  component   medical-record ,  on                
els  pacients  únicament  poden  veure  el  contingut  de  l’expedient  mèdic.  En  canvi  els  doctors                
poden   editar   els   camps.   La   solució   genera   diferents   vistes   depenent   del   rol   d’usuari.   
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*ngFor:  Aquesta  directiva  renderitzara  tants  cops  la  part  afectada  com  elements  pugui              
recórrer.   

Exemple:    <mat-card     *ngFor = " let    medicalVisit    of    medicalVisits "     class = "medical-visit-list-card" >   

L’element   mat-card   es   renderitzarà   tants   cops   com   elements   tingui   la   estructura    medicalVisits .   

Fitxers   de   components   

En  aquesta  aplicació,  la  funcionalitat  principal  dels  components  és  obtenir  dades  de  la              
blockchain  per  a  determinar  el  rol  d’usuari  i  omplir  els  camps  de  la  plantilla  renderitzada  en                  
cas   que   sigui   necessari.   

La  majoria  de  components  de  l’aplicació  comparteixen  una  estructura  similar.  En  primer  lloc               
es  declara  el  servei   BlockchainService  al  constructor  del  component,  juntament  amb  els  altres               
serveis  o  mòduls  que  siguin  necessaris.  Tot  seguit  s’obté  el  rol  de  l’usuari  utilitzat  per  a                  
renderitzar   la   part   de   la   plantilla   que   correspongui.   

Posteriorment,  si  l’usuari  té  permisos  per  obtenir  les  dades  sol·licitades,  el  component  cridarà               
al  mètode  que  pertoqui  del   BlockchainService  i  aquest  s’encarregarà  d’obtenir  les  dades  de  la                
blockchain  i  retornar-les  al  component.  Un  cop  obtingudes  les  dades,  aquestes  s’han  de               
transformar  al  model  de  dades  que  pertoqui,  inicialitzant  els  camps  de  l’estructura  que  s’està                
mostrant   a   la   plantilla   renderitzada   amb   les   dades   obtingudes.   

Les  funcions  que  ens  permeten  crear  o  actualitzar  registres  de  la  blockchain  amb  noves  dades,                 
funcionen  exactament  al  revés,  s’omplen  els  camps  del  model  de  dades  que  pertoqui  amb  el                 
contingut  dels  camps  de  la  plantilla,  i  després  es  crida  a  la  funció  del   BlockchainService  per                  
tal  que  aquest  executi  el  mètode  corresponent  del  contracte  intel·ligent  i  aquest  realitzi  la                
operació   de   creació   o   actualització   corresponent.   

3.3.3.3   Rutes   i   iden�ficadors   

En  la  secció  anterior  s’ha  vist  com  l’aplicació  renderitza  diferents  vistes  depenent  del  rol                
d’usuari,  ara  es  veurà  com  sol·lucionar  un  problema  de  duplicació  de  codi  en  diferents                
components   depenent   de   l’identificador   parametritzat   a   través   de   la   ruta   de   navegació.   

En  una  versió  anterior  de  l’aplicació,  s’havien  creat  diferents  components  per  a              
crear/editar/veure  un  mateix  component,  ja  que  les  vistes  canvien  en  tots  ells.  Però  havent  vist                
que  l’aplicació  pot  renderitzar  diferents  vistes  depenent  del  valor  d’una  variable,  s’ha  arribat  a                
la  conclusió  que  si  es  parametritza  una  part  de  la  ruta  de  navegació  i  s’obté  des  del  mateix                    
component,   es   pot   utilitzar   per   a   generar   les   vistes   que   ara   es   localitzaven   en   diferents   rutes.   
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Es   posa   com   a   exemple   el   cas   del   component   Tractament:   

- Quan  es  rebi  com  a  identificador  una  adreça  Ethereum  corresponent  a  un  pacient,               
l’aplicació  renderitzarà  la  vista  create  i  automàticament  omplirà  el  camp  pacient  amb              
l’identificador   parametritzat.   

- Quan  es  rebi  com  a  identificador  un  id.  de  tractament  es  renderitzarà  la  vista  editar  (si                  
el   rol   es   doctor)   i   detalls   (si   el   rol   es   pacient).   

D’aquesta  forma  s’ha  evitat  generar  3  components  diferents,  i  per  tant,  reduïr  la  duplicació  de                 
codi   tant   en   els   fitxers   plantilla   com   en   els   fitxers   de   comportament.   

3.3.3.4   Permisos   i   restriccions   

Per  evitar  que  els  usuaris  accedeixin  a  determinades  rutes  sense  tenir  permisos,  s’han               
implementat   dues   formes   per   restringir   els   accessos.   

Amb  la  combinació  de  l’arxiu  de  rutes   app-routing.module.ts  i  el  servei   auth.guard.ts ,              
s’aconsegueix  evitar  que  usuaris  no  autenticats  accedeixin  a  rutes  que  ho  requereixin,  i  també                
gestionar  els  permisos  de  les  rutes  on  només  pot  accedir  un  dels  rols  d’usuari  (per  exemple  al                   
panell   administratiu   on   només   poden   accedir   els   administradors).   

Aquest   sistema   funciona   de   la   següent   forma:   

A  l’arxiu   app-routing.module.ts   on  s’especifiquen  les  rutes  pels  diferents  components,  es             
parametritza   l’opció   canActivate   del   vector   de   rutes   de   la   següent   forma:   

{   path:    'admin-dashboard' ,   component:   AdminDashboardComponent,   canActivate:   

[AuthGuardService],   

    data:   {   

      userRole:   UserRoles. ADMIN   

    }   

  }   

El  paràmetre  canActivate  provocarà  que  s’executi  el  servei  AuthGuard  cada  cop  que  l’usuari               
intenti  accedir  a  la  ruta  (en  el  cas  de  l’exemple,   admin-dashboard ).  Si  es  compleixen  els                 
requisits  d’accés  definits  al  servei   auth.guard.ts ,  es  concedirà  l’accés,  en  cas  contrari  es               
prohibirà.   

Al  principi,  el  servei  AuthGuard  només  verificava  el  token  JWT,  comprovant  que  aquest  no                
hagués  expirat.  Però  per  restringir  les  rutes  segons  el  rol  d’usuari  s’ha  afegit  l’estructura  data                 
amb  la  variable  userRole  definida,  de  forma  que  es  pugui  obtenir  el  paràmetre  definit  des  del                 
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servei  AuthGuard.  Ara,  a  banda  de  comprovar  l’autenticació,  també  verifica  que  el  rol               
d’usuari   sigui   l’obtingut   de   l’estructura   data.   

Això  però,  no  ens  serveix  per  a  restringir  tots  els  casos,  ja  que  hi  han  components  com  per                    
exemple   medical-record/:id ,  que  pot  ser  visitat  tant  per  pacients  com  per  doctors.  Però  mentre                
que  els  doctors  poden  visitar  qualsevol  perfil,  els  pacients  únicament  poden  tenir  accés  al  seu                 
perfil.  És  a  dir,  no  poden  consultar  registres  mèdics  d’altres  pacients.  Aquest  cas  no  es  pot                  
sol·lucionar   mitjançant   el   servei   AuthGuard   ni   l’arxiu   de   rutes.   

Per  a  solucionar-ho,  s’ha  afegit  la  funció  verifyRolePermission()  just  abans  d’obtenir  les              
dades  de  la  blockchain,  i  en  cas  que  el  rol  d’usuari  sigui  un  pacient,  comprova  que  el  compte                    
d’on  s’obtindran  les  dades  correspon  al  del  pacient  que  fa  la  consulta,  en  cas  contrari  no                  
s’executarà   el   mètode   getData().   

4.   Conclusions   

En  aquest  projecte  s’ha  estudiat  com  funciona  la  tecnologia  blockchain  i  quines  són  les  seves                 
aplicacions  a  banda  de  les  conegudes  criptomonedes.  S’ha  parlat  d’Ethereum,  una  plataforma              
que  permet  als  usuaris  desplegar-hi  aplicacions  descentralitzades,  amb  les  quals  hi  poden              
interactuar   mitjançant   transaccions.   

També  s’han  estudiat  els  nombrosos  beneficis  d’implementar  aquesta  tecnologia  al  sector  de              
la  salut,  i  s’ha  demostrat  dissenyant  i  implementant  un  sistema  descentralitzat  composat  de               
dues  aplicacions.  En  una  d’elles  s’hi  han  desenvolupat  dos  contractes  intel·ligents  que  un  cop                
desplegats  a  la  blockchain  actuen  com  a  backend  del  sistema,  i  en  l’altra  s’ha  desenvolupat                 
una  aplicació  web  senzilla  i  intuïtiva  on  s’hi  apliquen  els  últims  estàndards  de  disseny  del                 
sistema  Material  Design  de  Google.  Les  dues  aplicacions  es  comuniquen  mitjançant  els              
serveis  de  l’aplicació  web  que  realitzen  crides  als  mètodes  dels  contractes  intel·ligents              
desplegats   mitjançant   les   funcions   del   mòdul   web3.   

Com  s’ha  pogut  veure  durant  la  lectura  d’aquest  treball,  s’han  assolit  tots  els  objectius                
plantejats   al   principi.   

Una  vegada  finalitzat  el  projecte,  puc  afirmar  que  estic  molt  satisfet  amb  el  resultat  obtingut,                 
ja  que  he  pogut  implementar  totes  les  solucions  plantejades,  i  fins  i  tot  afegir  funcionalitats                 
addicionals  tot  i  no  coneixen  prèviament  res  sobre  aquesta  tecnologia,  la  plataforma              
Ethereum,   ni   els   contractes   intel·ligents.   
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Aquest  treball  m’ha  servit  per  entendre  amb  més  profunditat  tots  els  conceptes  mencionats  i                
aplicats  sobre  les  tecnologies  blockchain  i  web.  També  m’ha  resultat  útil  per  a  millorar  les                 
meves   habilitats   amb   el   framework   Angular   i   he   aprés   un   nou   llenguatge:   Solidity.  

Ha   sigut   una   experiència   gratificant.   

5.   Futur   desenvolupament   

Encara  que  aquest  projecte  acabi  aquí,  encara  es  poden  realitzar  més  tasques  per  a  millorar  les                  
dues  aplicacions  de  cara  a  la  seguretat  i  privacitat  dels  usuaris.  A  continuació  proposo  una                 
sèrie   de   possibles   idees   de   millora:   

- Afegir  un  sistema  de  recuperació  de  clau  privada  mitjançant  una  sèrie  de  preguntes               
personals  específiques  i  la  comprovació  del  DNI  i  targeta  sanitària  a  través  de               
l’enviament   d’imatges   dels   carnets   físics.   

- Afegir  una  capa  de  seguretat  adicional  a  través  del  mètode  de  control  d’accés  2FA                
(two  factor  authentication)  per  tal  de  confirmar  la  identitat  de  l’usuari  mitjançant  un               
codi   enviat   a   través   de   correu   electrònic   o   SMS.   

- Refrescar  el  token  generat  mitjançant  la  llibreria  jsonwebtoken  per  controlar            
l’autenticació,  ja  que  ara  mateix  expira  passats  1000  segons  independentment  de  les              
accions  de  l’usuari.  El  propòsit  del  refresh  token  és  que  si  l’usuari  segueix  utilitzant  la                 
aplicació,  cada  cop  que  visiti  una  ruta  el  token  es  refresqui  i  per  tant  el  temps                  
d’expiració   també.   

- Per  tal  de  fer  públics  els  contractes  desenvolupats,  seria  necessari  desplegar-los  en  un              
node  d’una  xarxa  descentralitzada  pública,  assumint  el  cost  de  desplegament            
d’ambdós  contractes  (0,07729612  ETH),  tenint  en  compte  el  preu  actual  d’un  ETH              
(3768,42   USD),   el   preu   total   del   desplegament   serien   291,28   USD.   

- Per  últim,  si  volem  privatitzar  la  informació  dels  usuaris,  s’hauria  de  definir  un               
sistema  d’encriptació  per  a  les  dades  personals  i  contrasenyes  emmagatzemades            
mitjançant  algun  tipus  d’algorisme  i  parells  de  claus  pública/privada,  per  a  que  els               
altres  membres  de  la  blockchain  només  puguin  identificar-se  entre  ells  si  són              
coneixedors   de   l’adreça   Ethereum   vinculada.   
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Apèndixs   

A.   Diagrames   

A.1   Diagrama   de   Gan�   (Documentació   i   part   pràc�ca)   

A.2   Diagrama   de   Gan�   (Part   teòrica)   
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B.   Contractes   intel·ligents   

B.1   AuthContract   
  

pragma     solidity    >=0.4.22   < 0.9 . 0 ;   

pragma     experimental    ABIEncoderV2;   

contract    AuthContract   {   

     constructor ()    public    {   }   

     struct    AuthData   {   

        address   userId;   

        string   idCardNumber;   

        string   healthCardId;   

        string   passwordHash;   

        string   userRole;   

    }   

     mapping (address   =>   AuthData)    private    authList;   

     function    signupUser(string    memory    idCardNumber,   string    memory    healthCardId,   string    memory   
passwordHash)    public     returns    (bool)   {   

         //Check   that   user   don't   exists   

         require (authList[ msg.sender ].userId   ==   address( 0 ),    "User   already   exists!" );   

         //Check   idCardNumber   and   healthCardId   formats   

         require (validateIdCardNumber(idCardNumber)   ==    true ,    "Wrong   ID   Card   Number   format" );   

         require (validateHealthCardId(healthCardId)   ==    true ,    "Wrong   HealthCardID   format" );   

         //Register   the   user   

        authList[ msg.sender ].userId   =    msg.sender ;   

        authList[ msg.sender ].idCardNumber   =   idCardNumber;   

        authList[ msg.sender ].healthCardId   =   healthCardId;   

        authList[ msg.sender ].passwordHash   =   passwordHash;   

         //All   users   admins   for   testing   purposes   

        authList[ msg.sender ].userRole   =    "admin" ;   

         return     true ;   

    }   

     function    loginUser(string    memory    idCardNumber,   string    memory    healthCardId,   string    memory   
passwordHash)    public     view     returns    (bool)   {   

         //Check   that   user   exists   

         require (authList[ msg.sender ].userId   !=   address( 0 ),    "User   don't   exists!" );   

         //Verify   input   parameters   

         require (compareStrings(authList[ msg.sender ].idCardNumber,   idCardNumber),    "ID   Card   Number   
don't   match!" );   
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         require (compareStrings(authList[ msg.sender ].healthCardId,   healthCardId),    "HealthCardId   don't   
match!" );   

         require (compareStrings(authList[ msg.sender ].passwordHash,   passwordHash),    "Passwords   don't   
match!" );   

         return     true ;   

    }   

     function    updateUserPassword(string    memory    oldPasswordHash,   string    memory    newPasswordHash)    public   
returns    (bool)   {   

         //Check   that   user   exists   

         require (authList[ msg.sender ].userId   !=   address( 0 ),    "User   don't   exists!" );   

         //Verify   old   password   matches   

         require (compareStrings(authList[ msg.sender ].passwordHash,   oldPasswordHash),    "Passwords   don't   
match!" );   

         //Update   password   

        authList[ msg.sender ].passwordHash   =   newPasswordHash;   

         return     true ;   

    }   

     function    updateUserRole(string    memory    userId,   string    memory    newUserRole)    public     returns    (bool)   {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   userIdAddr   =   parseAddr(userId);   

         //Check   that   user   exists   

         require (authList[userIdAddr].userId   !=   address( 0 ),    "User   don't   exists!" );   

         //Update   user   role   

        authList[userIdAddr].userRole   =   newUserRole;   

         return     true ;   

    }   

     function    readUserRole(string    memory    userId)    public     view     returns (string    memory )   {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   userIdAddr   =   parseAddr(userId);   

         //Check   that   user   exists   

         require (authList[userIdAddr].userId   !=   address( 0 ),    "User   don't   exists!" );   

         //Return   user   role   

         return    authList[userIdAddr].userRole;   

    }   

     function    compareStrings(string    memory    a,   string    memory    b)    private     pure     returns    (bool)   {   

         return    (keccak256( abi .encodePacked((a)))   ==   keccak256( abi .encodePacked((b))));   

    }   

     function    validateIdCardNumber(string    memory    idCardNumber)    private     pure     returns (bool)   {     

        bytes    memory    cnId   =   bytes(idCardNumber);   

         if (cnId.length   ==    9 )   {   
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             for (uint256   i= 0 ;   i   <   cnId.length;   ++i)   {   

                bytes1   char   =   cnId[i];   

                 if (i   <    8    &&   !(char   >=    0x30    &&   char   <=    0x39 ))   {   

                     //Not   number,   wrong   format   

                     return     false ;   

                }   

                 if (i   ==    8    &&   !(char   >=    0x41    &&   char   <=    0x5A )   &&   !(char   >=    0x41    &&   char   <=    0x5A ))   {   

                     //Not   character,   wrong   format   

                     return     false ;   

                }   

            }   

             return     true ;   

        }   

         return     false ;   

    }   

     function    validateHealthCardId(string    memory    healthCardId)    private     pure     returns    (bool)   {   

        bytes    memory    hcId   =   bytes(healthCardId);   

         if (hcId.length   ==    14 )   {   

             for (uint256   i= 0 ;   i<hcId.length;   ++i)   {   

                bytes1   char   =   hcId[i];   

                 if (i   <=    3    &&   !(char   >=    0x41    &&   char   <=    0x5A )   &&   !(char   >=    0x41    &&   char   <=    0x5A ))   {   

                     //Not   character,   wrong   format   

                     return     false ;   

                }   

                 if (i   >    3    &&   !(char   >=    0x30    &&   char   <=    0x39 ))   {   

                     //Not   number,   wrong   format   

                     return     false ;   

                }   

            }   

             return     true ;   

        }   

         return     false ;   

    }   

     function    parseAddr(string    memory    _a)    private     pure     returns    (address   _parsedAddress)   {   

        bytes    memory    tmp   =   bytes(_a);   

        uint160   iaddr   =    0 ;   

        uint160   b1;   

        uint160   b2;   
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         for    (uint   i   =    2 ;   i   <    2    +    2    *    20 ;   i   +=    2 )   {   

            iaddr   *=    256 ;   

            b1   =   uint160(uint8(tmp[i]));   

            b2   =   uint160(uint8(tmp[i   +    1 ]));   

             if    ((b1   >=    97 )   &&   (b1   <=    102 ))   {   

                b1   -=    87 ;   

            }    else     if    ((b1   >=    65 )   &&   (b1   <=    70 ))   {   

                b1   -=    55 ;   

            }    else     if    ((b1   >=    48 )   &&   (b1   <=    57 ))   {   

                b1   -=    48 ;   

            }   

             if    ((b2   >=    97 )   &&   (b2   <=    102 ))   {   

                b2   -=    87 ;   

            }    else     if    ((b2   >=    65 )   &&   (b2   <=    70 ))   {   

                b2   -=    55 ;   

            }    else     if    ((b2   >=    48 )   &&   (b2   <=    57 ))   {   

                b2   -=    48 ;   

            }   

            iaddr   +=   (b1   *    16    +   b2);   

        }   

         return    address(iaddr);   

    }   

}   
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B.2   HealthcareContract   
  

pragma     solidity    >=0.4.22   < 0.9 . 0 ;   

pragma     experimental    ABIEncoderV2;   

contract    HealthcareContract   {   

    uint    private    treatmentId;   

    uint    private    medicalVisitId;   

    uint    private    randomInt;   

     constructor ()    public    {   

        treatmentId   =    0 ;   

        medicalVisitId   =    0 ;   

        randomInt   =    256 ;   

    }   

     struct    Patient   {   

        address   patientId;   

        string   name;   

        uint   dateOfBirth;   

        string   email;   

        string   phone;   

        string   homeAddress;   

        string   city;   

        string   postalCode;   

        address   assignedDoctorId;   

    }   

     mapping (address   =>   Patient)    private    patientList;   

    address[]    private    patientAddresses;   

     struct    Doctor   {   

        address   doctorId;   

        string   name;   

        string   email;   

        string   phone;   

        string   homeAddress;   

        string   city;   

        string   postalCode;   

        string   medicalSpeciality;   

        string   assignedHospital;   

        address[]   assignedPatientsIds;   

    }   
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     mapping (address   =>   Doctor)    private    doctorList;   

    address[]    private    doctorAddresses;   

     struct    MedicalRecord   {   

        address   medicalRecordId;   

        string   medications;   

        string   allergies;   

        string   illnesses;   

        string   immunizations;   

        string   bloodType;   

        bool   hasInsurance;   

        uint[]   treatmentsIds;   

        uint[]   medicalVisitsIds;   

    }   

     mapping (address   =>   MedicalRecord)    private    medicalRecordList;   

     struct    Treatment   {   

        uint   treatmentId;   

        address   patientId;   

        address   doctorId;   

        string   diagnosis;   

        string   medicine;   

        uint   fromDate;   

        uint   toDate;   

        uint   bill;   

    }   

     mapping (uint   =>   Treatment)    private    treatmentList;   

     struct    MedicalVisit   {   

        uint   medicalVisitId;   

        address   patientId;   

        address   doctorId;   

        uint   dateVisit;   

        string   hourVisit;   

        string   symptoms;   

        bool   urgency;   

    }   

     mapping (uint   =>   MedicalVisit)    private    medicalVisitList;   

     function    createPatient(string    memory    patientId)    public    {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   patientIdAddr   =   parseAddr(patientId);   
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         require (patientList[patientIdAddr].patientId   ==   address( 0 ),    "Patient   already   exist!" );   

         //Set   address   and   add   to   the   list   

        patientList[patientIdAddr].patientId   =   patientIdAddr;   

        patientAddresses.push(patientIdAddr);   

         //Create   the   patient   medical   record   

        createMedicalRecord(patientIdAddr);   

         //Assign   random   doctor   to   the   new   patient   

        address   _assignedDoctorId   =   getRandomDoctor();   

        patientList[patientIdAddr].assignedDoctorId   =   _assignedDoctorId;   

         //Add   the   new   patient   to   the   doctor   list   of   assigned   patients   

        doctorList[_assignedDoctorId].assignedPatientsIds.push(patientIdAddr);   

    }   

     function    readPatient(string    memory    patientId)    public     view     returns (string    memory    name,   uint   
dateOfBirth,   string    memory    email,   string    memory    phone,   string    memory    homeAddress,   string    memory   
city,   string    memory    postalCode,   address   assignedDoctorId)   {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   patientIdAddr   =   parseAddr(patientId);   

         require (patientList[patientIdAddr].patientId   !=   address( 0 ),    "Patient   don't   exist!" );   

         return    (patientList[patientIdAddr].name,   patientList[patientIdAddr].dateOfBirth,   
patientList[patientIdAddr].email,   patientList[patientIdAddr].phone,   
patientList[patientIdAddr].homeAddress,   patientList[patientIdAddr].city,   
patientList[patientIdAddr].postalCode,   patientList[patientIdAddr].assignedDoctorId);   

    }   

     function    updatePatient(string    memory    patientId,   string    memory    name,   uint   dateOfBirth,   string   
memory    email,   string    memory    phone,   string    memory    homeAddress,   string    memory    city,   string    memory   
postalCode)    public    {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   patientIdAddr   =   parseAddr(patientId);   

         require (patientList[patientIdAddr].patientId   !=   address( 0 ),    "Patient   don't   exist!" );   

         //Set   patient   data   

        patientList[patientIdAddr].name   =   name;   

        patientList[patientIdAddr].dateOfBirth   =   dateOfBirth;   

        patientList[patientIdAddr].email   =   email;   

        patientList[patientIdAddr].phone   =   phone;   

        patientList[patientIdAddr].homeAddress   =   homeAddress;   

        patientList[patientIdAddr].city   =   city;   

        patientList[patientIdAddr].postalCode   =   postalCode;   

    }   

     function    createDoctor(string    memory    doctorId)    public    {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);     

         require (doctorList[doctorIdAddr].doctorId   ==   address( 0 ),    "Doctor   already   exist!" );   
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         //Set   address   and   add   to   the   list   

        doctorList[doctorIdAddr].doctorId   =   doctorIdAddr;   

        doctorAddresses.push(doctorIdAddr);   

         //Create   the   doctor   medical   record   

        createMedicalRecord(doctorIdAddr);   

    }   

     function    readDoctor(string    memory    doctorId)    public     view     returns (string    memory    name,   string    memory   
email,   string    memory    phone,   string    memory    homeAddress,   string    memory    city,   string    memory    postalCode,   
string    memory    medicalSpeciality,   string    memory    assignedHospital,   address[]    memory   
assignedPatientsIds)   {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);    

         require (doctorList[doctorIdAddr].doctorId   !=   address( 0 ),    "Doctor   don't   exist!" );   

         return    (doctorList[doctorIdAddr].name,   doctorList[doctorIdAddr].email,   
doctorList[doctorIdAddr].phone,   doctorList[doctorIdAddr].homeAddress,   doctorList[doctorIdAddr].city,   
doctorList[doctorIdAddr].postalCode,   doctorList[doctorIdAddr].medicalSpeciality,   
doctorList[doctorIdAddr].assignedHospital,   doctorList[doctorIdAddr].assignedPatientsIds);   

    }   

     function    updateDoctor(string    memory    doctorId,   string    memory    name,   string    memory    email,   string   
memory    phone,   string    memory    homeAddress,   string    memory    city,   string    memory    postalCode,   string    memory   
medicalSpeciality,   string    memory    assignedHospital)    public    {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);   

         require (doctorList[doctorIdAddr].doctorId   !=   address( 0 ),    "Doctor   don't   exist!" );   

         //Set   doctor   data   

        doctorList[doctorIdAddr].name   =   name;   

        doctorList[doctorIdAddr].email   =   email;   

        doctorList[doctorIdAddr].phone   =   phone;   

        doctorList[doctorIdAddr].homeAddress   =   homeAddress;   

        doctorList[doctorIdAddr].city   =   city;   

        doctorList[doctorIdAddr].postalCode   =   postalCode;   

        doctorList[doctorIdAddr].medicalSpeciality   =   medicalSpeciality;   

        doctorList[doctorIdAddr].assignedHospital   =   assignedHospital;   

    }   

     function    createMedicalRecord(address   userAddr)    private    {   

         require (medicalRecordList[userAddr].medicalRecordId   ==   address( 0 ),    "Medical   record   already   
exist!" );   

        medicalRecordList[userAddr].medicalRecordId   =   userAddr;   

    }   

     function    readMedicalRecord(string    memory    medicalRecordId)    public     view     returns    (   string    memory   
medications,   string    memory    allergies,   string    memory    illnesses,   string    memory    immunizations,   string   
memory    bloodType,   bool   hasInsurance,   uint[]    memory    treatmentsIds,   uint[]    memory    medicalVisitsIds)   {   

//Parse   given   string   to   address   

        address   medicalRecordIdAddr   =   parseAddr(medicalRecordId);   
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         require (medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medicalRecordId   !=   address( 0 ),    "Medical   record   
don't   exist!" );   

         return    (medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medications,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].allergies,   medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].illnesses,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].immunizations,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].bloodType,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].hasInsurance,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].treatmentsIds,   
medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medicalVisitsIds);   

    }   

     function    updateMedicalRecord(string    memory    medicalRecordId,   string    memory    medications,   string   
memory    allergies,   string    memory    illnesses,   string    memory    immunizations,   string    memory    bloodType,   
bool   hasInsurance,   uint[]    memory    treatmentsIds,   uint[]    memory    medicalVisitsIds)    public    {   

         //Parse   given   string   to   address   

        address   medicalRecordIdAddr   =   parseAddr(medicalRecordId);   

         require (medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medicalRecordId   !=   address( 0 ),    "Medical   record   
don't   exist!" );   

         //Set   medical   record   data   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medications   =   medications;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].allergies   =   allergies;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].illnesses   =   illnesses;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].immunizations   =   immunizations;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].bloodType   =   bloodType;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].hasInsurance   =   hasInsurance;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].treatmentsIds   =   treatmentsIds;   

        medicalRecordList[medicalRecordIdAddr].medicalVisitsIds   =   medicalVisitsIds;   

    }   

     function    createTreatment(string    memory    patientId,   string    memory    doctorId,   string    memory   
diagnosis,   string    memory    medicine,   uint   fromDate,   uint   toDate,   uint   bill)    public    {   

        treatmentId   +=    1 ;   

         require (treatmentList[treatmentId].treatmentId   ==    0 ,    "Treatment   already   exist!" );   

         //Parse   given   strings   to   addresses   

        address   patientIdAddr   =   parseAddr(patientId);   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);   

         //Set   treatment   data   

        treatmentList[treatmentId].treatmentId   =   treatmentId;   

        treatmentList[treatmentId].patientId   =   patientIdAddr;   

        treatmentList[treatmentId].doctorId   =   doctorIdAddr;   

        treatmentList[treatmentId].diagnosis   =   diagnosis;   

        treatmentList[treatmentId].medicine   =   medicine;   

        treatmentList[treatmentId].fromDate   =   fromDate;   

        treatmentList[treatmentId].toDate   =   toDate;   

        treatmentList[treatmentId].bill   =   bill;   

         //Add   treatment   to   corresponding   medical   record   
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        medicalRecordList[patientIdAddr].treatmentsIds.push(treatmentId);   

    }   

     function    readTreatment(uint   _treatmentId)    public     view     returns    (address   patientId,   address   
doctorId,   string    memory    diagnosis,   string    memory    medicine,   uint   fromDate,   uint   toDate,   uint   bill)   {   

         require (treatmentList[_treatmentId].treatmentId   !=    0 ,    "Treatment   don't   exist!" );   

         return    (treatmentList[_treatmentId].patientId,   treatmentList[_treatmentId].doctorId,   
treatmentList[_treatmentId].diagnosis,   treatmentList[_treatmentId].medicine,   
treatmentList[_treatmentId].fromDate,   treatmentList[_treatmentId].toDate,   
treatmentList[_treatmentId].bill);   

    }   

     function    updateTreatment(uint   _treatmentId,   string    memory    doctorId,   string    memory    diagnosis,   
string    memory    medicine,   uint   fromDate,   uint   toDate,   uint   bill)    public    {   

         require (treatmentList[_treatmentId].treatmentId   !=    0 ,    "Treatment   don't   exist!" );   

         //Parse   given   strings   to   addresses   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);   

         //Set   treatment   data   

        treatmentList[_treatmentId].doctorId   =   doctorIdAddr;   

        treatmentList[_treatmentId].diagnosis   =   diagnosis;   

        treatmentList[_treatmentId].medicine   =   medicine;   

        treatmentList[_treatmentId].fromDate   =   fromDate;   

        treatmentList[_treatmentId].toDate   =   toDate;   

        treatmentList[_treatmentId].bill   =   bill;   

    }   

     function    createMedicalVisit(string    memory    patientId,   string    memory    doctorId,   uint   dateVisit,   
string    memory    hourVisit,   string    memory    symptoms,   bool   urgency)    public    {   

        medicalVisitId   +=    1 ;   

         require (medicalVisitList[medicalVisitId].medicalVisitId   ==    0 ,    "Medical   visit   already   
exist!" );   

         //Parse   given   strings   to   addresses   

        address   patientIdAddr   =   parseAddr(patientId);   

        address   doctorIdAddr   =   parseAddr(doctorId);   

         //Set   visit   data   

        medicalVisitList[medicalVisitId].medicalVisitId   =   medicalVisitId;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].patientId   =   patientIdAddr;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].doctorId   =   doctorIdAddr;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].dateVisit   =   dateVisit;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].hourVisit   =   hourVisit;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].symptoms   =   symptoms;   

        medicalVisitList[medicalVisitId].urgency   =   urgency;   

         //Add   visit   to   corresponding   medical   records   

        medicalRecordList[patientIdAddr].medicalVisitsIds.push(medicalVisitId);   

        medicalRecordList[doctorIdAddr].medicalVisitsIds.push(medicalVisitId);   
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    }   

     function    readMedicalVisit(uint   _medicalVisitId)    public     view     returns    (address   patientId,   address   
doctorId,   uint   dateVisit,   string    memory    hourVisit,   string    memory    symptoms,   bool   urgency)   {   

         require (medicalVisitList[_medicalVisitId].medicalVisitId   !=    0 ,    "Medical   visit   don't   exist!" );   

         return    (medicalVisitList[_medicalVisitId].patientId,   
medicalVisitList[_medicalVisitId].doctorId,   medicalVisitList[_medicalVisitId].dateVisit,   
medicalVisitList[_medicalVisitId].hourVisit,   medicalVisitList[_medicalVisitId].symptoms,   
medicalVisitList[_medicalVisitId].urgency);   

    }   

     function    getPatientAddresses()    public     view     returns    (address[]    memory )   {   

         return    patientAddresses;   

    }   

     function    getDoctorAddresses()    public     view     returns    (address[]    memory )   {   

         return    doctorAddresses;   

    }   

     function    compareStrings(string    memory    a,   string    memory    b)    private     pure     returns    (bool)   {   

         return    (keccak256( abi .encodePacked((a)))   ==   keccak256( abi .encodePacked((b))));   

    }   

  

     function    randNumber(uint   modulus)    private     view     returns (uint)   {   

         return    uint(keccak256( abi .encodePacked( block .timestamp,    msg.sender ,   randomInt)))   %   modulus;   

    }   

     function    getRandomDoctor()    private     view     returns (address)   {   

         require (doctorAddresses.length   >=    1 ,    "There   is   no   doctor   registered   in   the   system!" );   

        uint   randomPosition   =   randNumber(doctorAddresses.length);   

         require (doctorList[doctorAddresses[randomPosition]].doctorId   !=   address( 0 ),    "Doctor   don't   
exist!" );   

         return    doctorAddresses[randomPosition];   

    }   

     function    parseAddr(string    memory    _a)    private     pure     returns    (address   _parsedAddress)   {   

        bytes    memory    tmp   =   bytes(_a);   

        uint160   iaddr   =    0 ;   

        uint160   b1;   

        uint160   b2;   

         for    (uint   i   =    2 ;   i   <    2    +    2    *    20 ;   i   +=    2 )   {   

            iaddr   *=    256 ;   

            b1   =   uint160(uint8(tmp[i]));   

            b2   =   uint160(uint8(tmp[i   +    1 ]));   

             if    ((b1   >=    97 )   &&   (b1   <=    102 ))   {   

                b1   -=    87 ;   

            }    else     if    ((b1   >=    65 )   &&   (b1   <=    70 ))   {   
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                b1   -=    55 ;   

            }    else     if    ((b1   >=    48 )   &&   (b1   <=    57 ))   {   

                b1   -=    48 ;   

            }   

             if    ((b2   >=    97 )   &&   (b2   <=    102 ))   {   

                b2   -=    87 ;   

            }    else     if    ((b2   >=    65 )   &&   (b2   <=    70 ))   {   

                b2   -=    55 ;   

            }    else     if    ((b2   >=    48 )   &&   (b2   <=    57 ))   {   

                b2   -=    48 ;   

            }   

            iaddr   +=   (b1   *    16    +   b2);   

        }   

         return    address(iaddr);   

    }   

}   
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C.   Inter�cie   web   
Vista   del   component   login   

Vista   del   component   signup   
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Vistes   del   menú   desplegable   segons   rol   d’usuari   

Ordre   respectiu:   administrador,   doctor,   pacient   

  

Vista   del   component   admin-dashboard   
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Vista   del   component   user-profile   des   del   rol   doctor   

  

Vista   del   component   user-profile   des   del   rol   pacient   
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Vista   del   component   medical-record   des   del   rol   doctor   

  

Vista   del   component   medical-record   des   del   rol   pacient   
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Vista   del   component   treatment   des   del   rol   doctor   (id.   de   ruta   =   adreça   pacient)   

  

Vista   del   component   treatment   des   del   rol   doctor   (id.   de   ruta   =   id.   tractament)   
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Vista   del   component   treatment   des   del   rol   pacient   

  

Vista   del   component   treatment-list   
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Vista   del   component   medical-visit   (id.   de   ruta   =   adreça   pacient)   

  

Vista   del   component   medical-visit   (id.   de   ruta   =   id.   visita   mèdica)   
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Vista   del   component   medical-visit-list   

  

Vista   del   component   assigned   patients   
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