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Introducció:

El 3 de gener de 2009, quelcom que canviaria el món tant de les finances com de

la informàtica en general va ser creat, aquest quelcom va ser el Bitcoin.

El concepte darrere del Bitcoin ja estava creat d'abans, una moneda virtual o

criptomoneda la qual no tenia cap institució reguladora i per tant el seu canvi a

diners reals es basa en la quantitat que la gent estava disposada a pagar per

aquesta moneda.

Inicialment el bitcoin, igual que la subcultura de la criptomoneda i mineria de

criptomonedes no tenia molta fama, això va canviar a mitjans del 2010-2020, on

la criptomoneda va explotar de popularitat.

Sortint a tots els telediaris, revistes e inclús els típics sopars familiars, aquesta

nova moneda va inundar tots els llocs de la informàtica gràcies a la mineria de

Bitcoins i a l'auge del seu valor gràcies a la popularitat que donava el valor

creixent, creant així una serp que és mossega la cua de creixement monetari.

Darrere d'aquesta moneda, però hi havia una tecnologia que la feia funcionar,

una sèrie de protocols, metodologies i funcions que donava la capacitat a

aquesta moneda de realitzar aquest creixement tan exagerat. Aquesta tecnologia

és el que coneixem com una Blockchain.
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Motivació

La motivació darrere d'aquest treball es troba en la recent popularitat de la

criptomoneda.

Com un jove en aquesta època de la tecnologia, el concepte de la criptomoneda

"Bitcoin" i d'altres criptomonedes semblava atraient des del punt de vista

informàtic. No sols pel valor econòmic que aquestes podien representar sinó

també les possibles tecnologies que podien existir amb la filosofia de la

descentralització de dades i descentralització de la moneda com a tal.

Després de realitzar una mica d'investigació vaig trobar que el blockchain era

una de les tecnologies que utilitza les criptomonedes per funcionar en les

transaccions internes, així que vaig decidir fer un treball amb la Universitat de

Lleida per a poder investigar més sobre el desenvolupament de les tecnologies

blockchain, les utilitats reals que aquestes tecnologies aporten o poden aportar i

com posar en practica dins d'un cas d'ús com pot ser un registre de credencials.
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Objectius

El món de les aplicacions descentralitzades i de les Blockchains és un món que,

desafortunadament, no s'explora avui en dia dins de les universitats prou. Sent

un conjunt de tecnologies les quals se li esta donant molta importància sigui

gràcies a les criptomonedes o a les aplicacions útils d'aquestes, és una pena que

no s'imparteixin classes sobre les bases de les blockchains i sobre el seu

funcionament encara que sigui a un nivell reduït del qual s'aplica en les

empreses en l'actualitat.

Per això, considero que és necessari que hi hagui treballs els quals, com a tal,

expliquin aquestes bases a gent dels meus coneixements, estudiants de nivell

principiant els quals hauran d'adaptar-se a la força a les noves tecnologies que a

dia d'ara s'estan treballant per posar en acció.

Així doncs, la llista d'objectius per aquest treball és:

1. Crea un paper informatiu per a tota aquella persona que no conegui res del

món de la tecnologia blockchain, fent així que això sigui la porta per la qual

poden entendre els coneixements bàsics del blockchain.

2. Realitzar una investigació a fons en el món de les tecnologies descentralitzades

i les Blockchains per a entendre les utilitats i funcionalitats d'aquestes i així

poder exposar-les de forma concisa.

3. Endinsar sobre el món de les blockchains ja creades i les utilitats que aquestes

ja aporten per veure fins on hem arribat i cap a on podem arribar..

4. Crear sigui codi, modificacions o alguna implementació que ens permeti

registrar o gestionar credencials en una xarxa blockchain pràctica.
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Estructura de la resta del document

Una vegada plantejats els objectius del projecte, el document següent estarà

estructurat en dues parts:

1. Estat de l'art: Aquesta part consistirà en tota la informació recopilada durant la

fase d'investigació del projecte, on es detallarà la informació necessària per

entendre el món del blockchain i tant les tecnologies relacionades amb aquest

com les utilitats teòriques i pràctiques. Es redactarà de tal forma que una

persona que tingui coneixements bàsics de programació pugui entendre des de

l'esquelet més bàsic, les tecnologies descentralitzades, fins a casos més

específics, exemples en empreses privades i institucions publicat.

2. Desenvolupament: Aquesta part contindrà el plantejament de l'aplicació

pràctica d'un cas d'ús de registre de credencials en una xarxa blockchain.

Estarà formada pel disseny, la metodologia de treball assignada per a dur a

terme el projecte i els resultats del treball realitzat, siguin quins siguin.
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Estat de l'Art

El primer pas en el nostre projecte és obtenir torta la informació necessària sobre

les tecnologies que hem de treballar, per tant hem de realitzar una investigació

sobre el que és una tecnologia descentralitzada, el que és una blockchain i la

tecnologia blockchain com a tal. Per tal de realitzar això, cal definir el

funcionament de les tecnologies i definir-les dins d'uns paràmetres que després

podem utilitzar per a quantificar el treball realitzar a l'hora de voler implementar

registre de credencials en la part pràctica del treball.

Un altre apartat que hem d'investigar per a analitzar el resultat de la part pràctica

és les utilitats tan actuals com possibles que pot arribar a tenir la tecnologia

blockchain. Aquesta tecnologia no és molt coneguda i hi ha inclús estudis que la

cataloguen encara com una tecnologia "experimental", per tant hem de buscar

informació sobre casos d'ús pràctics que s'han realitzat en la nostra actualitat i

futurs possibles cas d'ús per a determinar si la tecnologia blockchain és viable en

algun lloc de treball o si és preferible utilitzar altres metodologies.

Dit això, organitzarem la part d'investigació en 3 apartats diferents, els quals són:

1. Tecnologies descentralitzades

2. Blockchain

3. Casos d’ús de la tecnologia blockchain

8



Tecnologies descentralitzades

Que es una tecnología o aplicación descentralitzatza

La definició que dona Coinlist[1], una empresa especialitzada en l'intercanvi de

criptomonedes, sobre les aplicacions descentralitzades és:

Una aplicació descentralitzada, també anomenada DAPP o DAPP, és una

aplicació o peça de programari amb una interfície gràfica, que és

executada i administrada per múltiples usuaris en una xarxa

descentralitzada. És a dir, no depèn d'una autoritat o sistema central que

reguli i controli el seu funcionament.

Figura 2: Representació de la diferencia entre una aplicació convencional i una aplicació

descentralitzada
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Blockchain

Que es una Blockchain

Una blockchain, tal com les coneixem ara, és una base de dades distribuïda

formada pel que es coneix com una cadena de blocs. La característica principal

d'una blockchain és la capacitat de realitzar transaccions sobre aquesta.

Figura 3: Exemple de nodes en una blockchain

Que consiteix una transacció

Una transacció és un tràmit en el qual un missatge o una cadena de dades és

enviada de des d'un usuari de la blockchain fins a un altre utilitzant

criptomonedes per a pagar pel processament de dades.

Un processament de dades normal no sols tracta sobre l'enviament de les dades

d'un node a un altre sinó a més de l'encriptació d'aquestes dades per a major

seguretat i la creació d'un block nou dins de la blockchain que representa

aquesta transacció.

Una vegada creat aquest nou block dins la blockchain, la informació d'aquest és
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enviada a tots els altres blocks existents perquè validin la transacció.

Normalment el que s'utilitza són algoritmes matemàtics complexos que, una

vegada resolts, verifiquen les dades internes del block. Una vegada acabada

aquesta verificació de dades, es efectua un petit pagament als nodes que han

resolt aquests algoritmes.

Figura 4: Esquema de funcionament d’una transacció

Aquest pagament per la transacció és el que es coneix com a "gas" i és

l'estàndard perquè usuaris en concret de la blockchain aportin el seu

processament de dades perquè es pugui realitzar aquest tràmit.
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Raons d’ús d’una blockchain

Tot això està molt bé, però la pregunta és per a quin motiu voldríem realitzar

transaccions dins d'una blockchain o simplement perquè volem treballar amb

aquesta metodologia?

La característica principal d'una blockchain que interessa als usuaris és que totes

les transaccions realitzades dins d'una blockchain queden registrades

públicament per a futures auditories. A part, les blockchains també ofereixen un

nivell alt de seguretat gràcies a l'encriptació de dades i fiabilitat gràcies al procés

complicat d'acceptació de nous blocks amb informació.

Una altra característica important a tenir en compte si parlem de les

criptomonedes és els algoritmes que es realitzen cada vegada que un nou block

entra en la blockchain. Com ja he explicat en apartats anteriors, perquè un block

sigui acceptat en la blockchain, la resta de blocks han de rebre algoritmes

matemàtics complexos d'aquests block i resoldre'ls, així creant una línia de

transaccions entre tots els blocks existents i aquest nou node. Això és explotat a

l'hora de treballar amb criptomoneda, ja que pots realitza l'estratègia coneguda

com a mineria de criptomonedes. El que es realitza és bàsicament afegir

ordinadors a la blockchain de la criptomoneda que es vulgui "minar" i fer que

aquests creïn blocks dins la blockchain, d'aquesta forma cada nou block creat

haurà de fer les operacions algorítmiques de dins la blockchain, afegint dins un

possible "moneder virtual" el valor que un block dins la blockchain de la

criptomoneda representa. Per exemple, un nou block creat en la blockchain de

bitcoin te molt poc valor en bitcoins, tan petit que òbviament aquestes màquines

especialitzades en mineria no creen un sol block sinó centenars de blocks per

hora.

El problema que existeix amb aquesta mineria és un problema de disseny amb la
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teoria de funcionament de blockchain actual: cada nou block que s'afegeix a la

blockchain provoca que els algoritmes dels següents blocks consecutius siguin

més complicats, fent que per cada nova unitat monetària extreta dins de la

mineria, la següent sigui molt més complicada que l'anterior, creant així la

necessitat en els miners de criptomonedes de computadores d'alt nivell per

suportar els alts rendiments de processament necessaris.

Exemples de blockchain actuals

Actualment, dins del món de les blockchains, IBM és la principal empresa

desenvolupadora de tecnologia blockchain a gran escala, ja que ha utilitzat

aquest tipus de tecnologia en, per exemple, centres hospitalaris de vacunació en

contra del coronavirus.

Un altre exemple de blockchain a escala global més encarat a l'usuari que a

grans empreses seria els NFTs, ja que moltes vegades per a confirmar una

compra d'un NFT s'utilitza la tecnologia blockchain de transaccions.

Més endavant parlarem d'altres cas d'ús que podem agafar com a exemple en el

registre de credencials i en els que ens podem basar a l'hora de dissenyar la part

pràctica d'aquest projecte.
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Casos d’ús de la tecnología blockchain

Blockchain

Tal com hem definit dins de l'apartat sobre les Blockchain, la raó principal per a la

utilització d'una blockchain és la transparència de dades que aquesta aporta a

l'hora de realitzar transaccions dins d'aquesta mateixa, de tal forma que es

queda un registre permanent de totes les accions dins d'una blockchain per a

futur escrutini. Encara que aquest és una raó en particular per utilitzar una

blockchain, no va ser fins al desenvolupament d'una nova forma de transacció

que tant les empreses privades com les administracions públiques van tenir

interès a implementar aquest tipus de tecnologies. Aquest nou tipus transacció

és conegut com un Smart Contract.

Smart Contracts

Els Smarts Contract són una nova forma de tractar les transaccions d'una

blokchain.

L'estructura d'un smart contract funciona de la següent forma:

1. El contracte: Aquesta part forma l'esquelet del contracte. És un acord anònim

entre dues persones, entitats, etc. que s'emmagatzema com a block dins la

blockchain.

2. Les transaccions: Dins el contracte bé estipulat que s'han de realitzar diferents

events o transaccions dins la blockchain perquè es verifiqui el contracte, per

posar un exemple, un venedor ven 30 ordinadors a un comprador per 4000€,

això significarà que en la blockchain ha d'haver-hi un registre d'aquesta

transferència de diners i que efectivament els ordinadors han sigut rebuts pel

comprador. Una vegada tots els events estipulats s'han complit, llavors és quan
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el smart contract queda registrar i firmat dins la blockchain com a complet.

3. L'historial: El funcionament de tots els passos del smart contract una vegada

entrat en una blockchain són automatitzats, això significa que el smart contract

s'encarrega de comprovar que els events estipulats passin en la blockchain, si

no que a més a més cada pas queda registrar per a futur escrutini.

Figura 5: Diagrama explicatiu del funcionament d’un smart contract

Els smarts contracts serveixen per a abaratir costos de moltes transaccions

econòmiques siguin pagaments per béns o inversió en la borsa, ja que dins

d'aquests pagaments sempre hi ha algun interventor que confirmi que s'han

realitzat les transaccions, sigui un banc o una persona. Si s'implementés els

smarts contracts en aquestes transaccions, la despesa d'intermediaris es

reduirien, ja que tot el procés està automatitzat.

És per això que tant les entitats públiques com poden ser governs o altres

institucions i empreses privades estan interessades en les blockchain i les

possibles reduccions de costos que implicarien aquestes tecnologies.
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Casos d'ús en la administració pública

En el cas de les administracions i institucions públiques, els smarts contracts són

utilitzats per la seva claredat i transparència de dades a l'hora de treball

conjuntament amb la legalitat vigent.

Un dels exemples més clars seria l'interès del Gobierno de España amb la

utilització de smart contracts que bancs utilitzen per a realitzar contractes amb

els seus clients.

Gràcies amb aquests interès, al febrer del 2021, el Consejo General de la

Abogacía Española va llança amb la col·laboració d'empreses tal com CTI

soluciones s.l. i Caixabank una plataforma de contractació mitjançant smart

contracts que facilitaria els tràmits econòmics en acords judicials i extrajudicials

entre els lletrats. Per una altra banda, la mateixa institució també ofereix cursos

d'iniciació en la blockchain per a advocats, la última actualització d'aquests amb

data d'aquest document sent el 24 d'agost de 2021[2].

Per una altra banda, el Gobierno de Aragon, durant l'any 2020, va realitzar una

col·laboració amb el grup Alastria per a ser una de les primeres comunitats a

impulsar les tecnologies blockchain [3], apostant per realitzar canvis en les
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infraestructures informàtiques de les institucions de la comunitat autonoma a

canvi de les millores tecnològiques que la tecnologia blockchain aportaria.

Per a acabar, ja parlant en l'àmbit de països europeus, Suïssa, el setembre de

2020, va aprovar una llei de caràcter reguladora per a les tecnologies de

criptomoneda i blockchain, on el govern suís apostava per aquestes tecnologies

oferint ajudes per part de l'estat en el desenvolupament de les tecnologies i

inversió en la investigació d'aquestes.

Com podem veure, les tecnologies blockchain són una gran aposta que molts

països, tan propers com de la Unió Europea, estan interessats a invertir.
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Desenvolupament

Ara que ja hem vist tota la informació necessària per entendre el món de les

blockchains, el que realitzarem serà una petita incisió en les aplicacions

pràctiques de tota la teoria que hem exposat fins ara.

Tal com el títol d'aquest treball assenyala, no tan sols farem la part d'investigació,

sinó que es farà un plantejament de projecte per a poder realitzar un registre o

gestió de credencials dins d'una xarxa blockchain.

Cal recalcar, però, que tal com diem en els objectius, la intenció és adentrarnos

dins del món de les blockchain i intentar crear o modificar quelcom addicional en

referència a registre de credencials, èmfasis en intentar.

Això significa que l'objectiu d'aquest apartat no és tenir un codi 100% funcional o

de crear la nova implementació tecnològica dins de la xarxa blockchain que

seleccionem, sinó de, mitjançant els coneixements que hem pogut obtenir durant

la fase d'investigació i estudiant sobre la xarxa on treballarem, puguem entendre

el funcionament intern d'una blockchain des del punt de vista d'un informàtic, és

a dir, des del punt de vista del codi establert i les possibles modificacions a

aquest. Així doncs, l'objectiu com a tal és fer tot el possible dins del termini del

treball i veure fins on hem pogut arribar, perquè i que es podria realitzar en el

futur per a millorar allò que hem creat nosaltres, de la mateixa manera que una

persona crea un plugin per una blockchain i una tercera persona el pot arribar a

millorar i implementar.
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Metodologia

Abans de començar a treballar, hem de decidir diferents aspectes del treball:

1. Quina xarxa blockchain utilitzarem

2. Com afrontarem la càrrega de feina en el treball

3. Quines adicions/modificacions voldrem afegir amb aquesta xarxa

Quina xarxa blockchain utilitzarem

Al principi del projecte, la idea original era utilitza una xarxa coneguda com a

UPort, la qual ja permetia nativament un cert nivell d'enregistrament de dades.

Desafortunadament, aquesta xarxa va parar de rebre actualitzacions sobre el

vessant d'enregistrament de credencials just aquest any, així de volàtil és

treballar amb tecnologies que encara alguns consideren com "experimentals".

Dit això, després d'estar buscant, vam trobar que la xarxa que podríem utilitzar

és una anomenada Ceramic, la qual conté similars propietats a UPort i a més a

més és de codi obert, de tal forma que podrem aprofitar molta part del seu codi

per la composició necessària per complir els objectius del nostre treball.

Com afrontarem la càrrega de feina en el treball

Per a poder treballar amb facilitat en aquesta tecnologia i combinar la fase

d'investigació a la vegada que es fa treball pràctic sobre la xarxa blockchain de

Ceramic, vam optar per un sistema d'iteracions.

Cada iteració tindria una durada imaginària, sigui dues setmanes o un mes, el

necessari per fer el treball sense que escali fora de les proporcions de treball de

3-4 mesos aproximadament.

Per una altra banda, es faran reunions amb el professor, de normal una reunió

cada una o dues setmanes de tal forma que els dubtes generats durant la

implementació es puguin ser resolts com més ràpidament millor, si és podem
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arribar a la resposta del dubte sense haver de demanar ajuda a tercers, sigui

desenvolupadors de la xarxa Ceramic o plugins d'aquesta xarxa.

Hem seleccionat el model d'iteracions, ja que, tal com diem al principi de l'apartat

de desenvolupament, des del principi ens hem plantejat aquest apartat mes com

un intent d'arribar fins on poguéssim en la tecnologia blockchain i si fa falta

deixar possible treball futur per qui vulgui, així doncs, aquestes iteracions poden

servir com una introducció per a possibles treballs futurs que siguin amb la

mateixa metodologia.

Quines adicions/modificacions voldrem afegir amb aquesta

xarxa

Principalment, el que volem implementar és una de dues possibilitats:

1. Un plugin/aplicació que ens permeti afegir credencials a usuaris existents dins

de la xarxa

2. Una modificació a algun plugin existent dins de la xarxa que millori les

possibles credencials a enregistrar.
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Planificació Temporal
La planificació temporal de tot el projecte té diferents nivells de complicació,

principalment perquè existeix dues fases, la fase d'investigació i la fase

d'implementació, les quals per restriccions temporals del treball hauran de

realitzar-se a la vegada.

Per tant, donarem inicialment un temps de 4 a 5 mesos per a fer tot el treball en

concret.

Dividirem, llavors, el temps dedicat al treball tal que:

● Temps dedicat a la fase d’investigació: 5-6 hores a la setmana

● Temps dedicat a la fase d'implementació: 6-7 hores a la setmana (amb

possibilitat de modificació futura, això és una predicció anterior)

● Temps dedicat a les reunions i a redactar informes d’iteracions: 1-2 hores a la

setmana

Pressupost
Existeixen 2 factors que determinen quin seria el pressupost aproximat si aquest

treball es realitzés en una empresa:

● Donada la natura d'aquest treball, on la part d'implementació no té un objectiu fixe i

està més centrat a ser un paper informatiu, no podem pensar en un pressupost

similar al del desenvolupament d'una aplicació web.

● El nivell base necessari per a poder assimilar els coneixements sobre blockchain i

redactar un paper sobre aquests no els té qualsevol persona, ja que és necessari un

mínim de bases informàtiques.

Per tant, consideraria que un treball de 4 a 5 mesos d'investigació sobre blockchain el

valoria per 3000-3500, no sols basant-me en els punts donats anteriorment sinó en les

ofertes que se m'han oferit per fer treballs similars per a empreses privades.
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Iteració 1

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 3 de març de 2021 fins a 17 de març de

2021

Requeriments / Especificació

En aquesta iteració, la intenció és començar a treballar sobre la xarxa Ceramic.

Per a poder treballar sobre aquesta xarxa, hem de crear una instància local de la

xarxa per a poder treballar còmodament sense molestar la xarxa blockchain com

a tal amb la nostra experimentació.

Per tant, l'objectiu d'aquestes dues setmanes és investigar la documentació

aportada per les pagines webs de Ceramic per a poder començar a treballar

quan abans millor sobre les credencials.

Disseny

Per a poder realitzar l'objectiu, el primer que hem fet és crear una màquina virtual

dins d'Oracle VM Virtual-Box amb el sistema operatiu recomanat pels

desenvolupadors de Ceramic, el qual es Ubuntu Linux. Per si de cas, crearem

una segona màquina virtual exactament igual on testejar si els possibles errors

futurs són per canvis en el sistema operatiu o errors propis.

Una vegada creades aquestes màquines virtuals, instal·larem tots els paquets

necessaris per a poder executar la xarxa blockchain dins la màquina.
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Implementació

Per a poder executar la màquina, tenint aquests paquets ja descarregats, el

primer que hem de fer és crear un entorn virtual per saber quines versions dels

diferents paquets tenim. Una vegada realitzada totes les instal·lacions, hauríem

de ser capaços de fer una execució correcta.

La problemàtica ve al fet que no hem sigut capaços d'executar la blockchain en

mode local encara que hem seguit les instruccions aportades dins dels

repositoris de Ceramic, 3DID i IDX.

Errors trobats durant la implementació

Error 1: La versió de Node.js que ve predeterminada dins de la instal·lació

d'Ubuntu no és la correcta per a treballar amb els paquets d'aquesta xarxa, cal

actualitzar la versió de npm. Això es pot comprovar amb la comanda:

npm -v

I actualitzant amb la comanda:

npm install -g npm@next

Error 2: Per algun motiu que encara no hem trobat el perquè, ens dona un error

en intentar executar la blockchain de Ceramic, una vegada sigui capaç

d'executar-la, registraré quines comandes he utilitzat i com fer l'execució

correcta.
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Resultats / Conclusions

Com hem pogut veure, aquestes dues setmanes no hem pogut executar la

blockchain, encara que aquestes dues setmanes han sigut més útils en l'apartat

d'investigació i en llegir la documentació sobre Ceramic per entendre el

funcionament intern.

Iteració 2

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 18 de març de 2021 fins a 31 de març de

2021

Requeriments / Especificació:

El que hem de realitzar en aquesta iteració és aconseguir fer funcionar la

instància de Ceramic a la nostra màquina virtual.

Disseny

Després de revisar els arxius i de parlar amb els desenvolupadors, el problema

anterior de no poder executar la blockchain venia al fet que tenia certs paquets

desactualitzats per culpa de la documentació desactualitzada.

Ara hauria de funcionar sense problemes i instal·lar la blockchain localment.
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Implementació

El primer que hem de realitzar es la comanda:

npm install -g @ceramicnetwork/cli

Una vegada hem realitzat la instalació del client, també hem d’asegurarnos de

tenir els següents paquets:

– 3ID-connect

Amb la comanda:

npm install @3id/connect

– IDX

Amb la comanda:

npm install -g @ceramicnetwork/cli @ceramicstudio/idx-cli

Una vegada tenim tot instal·lat, caldrà executar la comanda:

ceramic daemon

I

idx bootstrap
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Resultats / Conclusions

En aquesta iteració per fi hem pogut executar la blockchain dins de la nostra

màquina virtual.

Després de realitzar una mica més d'investigació dins de Ceramic, hem

descobert un mòdul anomenat "self.id" i un altre mòdul anomenat

"identifylink-services". Teòricament, aquests dos paquets contenen part de codi

que podríem utilitzar per a construir una infraestructura per a un registre de

credencials com per exemple un compte de Twitter a un usuari de la blockchain,

així doncs tenim un objectiu marcat per al futur.

Iteració 3

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 1 d'abril de 2021 fins a 30 d'abril de 2021

Requeriments / Especificació

En aquesta iteració, l'objectiu és aprendre el funcionament bàsic de la creació

d'usuaris en la blockchain i utilitzar els paquets que vam trobar en l'anterior

iteració per a començar a crear una infraestructura de registre de dades.

Disseny

Aquí redactarem el funcionament del registre d'usuaris:

Per a poder registrar un usuari de forma manual, executa la comanda:

idx did:create

Aquesta comanda general dins d'una llista un DID, aquest DID és el que s'utilitzarà per

a identificar a l'usuari, com si fossa una id dins d'una base de dades.
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Després de crear aquest DID, el que hem de crear és una Profile, ho sigui, una

vegada creat aquest codi, hem d'assignar el DID a un usuari, ja que un DID de normal

por identifica qualsevol block dins d'una blockchain, però és el plugin d'IDX qui

identificarà mitjançant aquest Profile qui és qui. Per a fer això executarem:

idx index:set <did:key:myDID> basicProfile '{"name":"YourName"}'

On did:key:myDID serà el DID generat per l'anterior comanda. Fent aquestes dues

operacions manualment, tindrem ja un profile.

Implementació

Aquí redactarem la part d'investigació sobre Self.ID i identifylink-services:

Self.ID és un mòdul per a la blockchain que ens permet realitzar una visualització de

les dades dins d'un profile mitjançant una pàgina web. Això ens permetrà tenir una

visualització de tota dada que puguem relacionar amb el nostre DID d'usuari.

identifylink-services és un paquet que ja té un esquelet creat per a realitzar un registre

de credencials amb comptes socials com Discord o Twitter. Podem utilitzar aquest

paquet per a realitzar el registre de dades que nosaltres volem, modificar el codi del

paquet, ja que és de codi obert.

Per tal de realitzar aquesta modificació, hem de localitzar la classe en qüestió que

necessita ser modificada per a millorar el funcionament del mòdul, aquestes classes

sent twitter-verify.js i twitter-request.js.
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Resultats / Conclusions

Considero que aquesta interacció ha sigut molt fructuosa, ja que hem identificat

on hem de treballar dins d'identifylink-services per a poder registrar les dades

que nosaltres volem i, a més a més, sabem que podem utilitzar serlf.id com

plataforma per a mostrar aquestes dades. Caldrà veure com es realitzen les

següents modificacions de codi.
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Iteració 4

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 1 de maig de 2021 fins a 31 de maig de

2021.

Requeriments / Especificació

L'objectiu d'aquesta iteració és, haver entès com funciona la blockchain i el codi

d'identifylink-services, realitzar una modificació sobre aquest que ens permet

millorar la implementació de Twitter.

Disseny

Primer, anem a mirar com es realitza fins ara el registre en el mòdul indentigylink:

Per a identificar que un compte de Twitter sigui la correcta i assignar-la a un usuari, el

procés es resumeix en:

1. Es crea un nou usuari X dins de la xarxa blockchain

2. Aquest usuari conté un DID, el cual es unic pel block en el que existeix aquest usuari

3. Desde el compte de twitter desitjada, es realitza un tweet amb el DID d’aquest usuari

4. Una vegada realitzat aquest twit, es comunica al modul indentifylink el compte de

twitter desitjada

5. Una vegada es faci un querry Resquest sobre la API de twitter, es comprovarà si el

missatge amb el DID existeix o no, si existeix, s’ha confirmat de que el compte es la

correcta.

6. Per a vincular el compte amb l'usuari, es crea un nou block en la blockchain amb les

dades d'aquest Twitter i es realitza una transacció amb l'usuari inclouen paràmetres

que el mòdul indetifylink utilitza a l'hora d'assignar correlació.

Dit això, la intenció ara seria millorar aquesta forma de treballar, com ho podríem fer?

29



La idea, després de realitzar algunes cerques, és implementar un codi de OAuth2 per

a realitzar l'autentificació mitjançant els processos ràpids d'altres plataformes.

La forma seria tal que:

● Modificar el mòdul identifylink utilitzant OAuth2 per a poder realitzar la identificació

ràpida.

● Modificar el mòdul self.id perquè es puguin mostrar aquestes dades.

També seria possible en el futur mirar de realitzar aquest procés amb l'ús de smart

contracts, però això ja es veurà.

Resultats / Conclusions

Tenim un greu problema actualment amb el desenvolupament de l'aplicació, ja

que encara que vulgui, soc incapaç de mostrar les dades per la pàgina web de

self-id, inclòs amb la metodologia ja predeterminada de identifylink. Per tant, soc

incapaç de comprovar si el codi realitzat sobre OAuth2 és correcte o no. El

disseny i la idea són correctes, però amb els errors que estan ocorrin, ara mateix

no és possible executar el codi i comprovar el correcte registre de credencials. A

veure si en les iteracions futures puc corregir aquests errors i centrar-me fins a

on pugui en la part d'implementar el codi en el mòdul d'indeitfylink.
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Iteració 5

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 1 de juny de 2021 fins a 30 de juny de

2021.

Requeriments / Especificació

L'objectiu d'aquesta interacció és acabar la implementació encara que sigui del

codi per a indetitylink-services, intentar arreglar tots els errors i veure perquè no

ens funciona el self.id correctament.

Resultats / Conclusions

Durant aquest mes de desenvolupament hem intentat arreglar el perquè no es

mostren les dades registrades dins de la pàgina web self.id.

Per si de cas, hem provat d'utilitzar altres mòduls similars als anteriorment

mostrats, però no hem sigut capaços de realitzar que el codi es veiés

funcionalment.

Dit això, esperem que en els pròxims mesos puguem enllestir si és possible el

codi, i si hi ha algun canvi redactar-lo en la memòria.

31



Iteració 6

Duració

Aquesta iteració durarà entre els dies 1 de juliol de 2021 fins a 30 d'agost de

2021.

Requeriments / Especificació

Aquesta iteració serveix per a recopilar informació del perquè les parts del nostre

treball que no han pogut funcionar troben aquests erros, ja sigui posar-nos en

contacte amb els desenvolupadors de ceramic o amb els desenvolupadors dels

mòduls que hem modificat.

Resultats / Conclusions

Durant aquests dos mesos d'estiu, vaig realitzar diferents contactes tant amb

treballadors de la xarxa Ceramic com desenvolupadors de mòduls de Ceramic.

Desafortunadament, ha hagut problemes a l'hora de realitzar la comunicació

entre l'equip de desenvolupadors de ceramic i nosaltres, donat que hi ha hagut

errors de comunicació.

La situació, segons tinc entès, és que molts dels errors que ens hem trobat dins

del desenvolupament d'aquesta fase s'han pogut arreglar o canviar dins de la

versió més moderna de Ceramic, la qual és la que s'està utilitzant actualment en

els servidors de treball de l'empresa. Desafortunadament, l'apartat que nosaltres

estàvem tractant, l'apart de registre de credencials, és un apartat molt important

per als desenvolupadors de Ceramic, ja que no volen que hi hagi violacions de

dades en la seva xarxa, per tant durant el principi de les nostres conversacions,

Ceramic es va tancar a proporcionar-me el codi per al correcte funcionament de

l'aplicació.
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Això es va poder solucionar durant les últimes comunicacions, on vam poder

aclarir la problemàtica i Ceramic va mostrar obert amb aquest intercanvi

d'informació.

Desafortunadament, això va passar uns dies abans d'acabar el treball com a tal,

per tant encara que tenim codi que funciona, no hem sigut capaços d'arribar a

tots els objectius plantejats en aquesta fase.
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Conclusions

Tal com vam dir al principi de l'apartat pràctic, l'objectiu de la fase pràctica no era

realitzar un codi funcional o de crear molt de la nostra banda, sinó aventurar-nos

dins d'una xarxa blockchain real la qual ens pogués aportar com era el

funcionament pràctic de tot el que hem parlat durant la fase d'investigació.

Dit això, és notable dir que no comptàvem amb les dificultats i diferents

problemes que hi ha hagut entre nosaltres i la gent treballant activament en el

desenvolupament de la xarxa Ceramic. Sigui per malentesos o per documentació

antiquada, la realitat de la fase pràctica és que no hem pogut fer molt dins de la

xarxa per mancança d'informació.

Dit això, això no significa que tot el realitzat hagi sigut inútil. El fet de poder

tractar amb una xarxa real de blockchain, i sobretot, interactuar amb aquells que

estan activament desenvolupant les tecnologies blockchain modernes aporta un

punt de vista molt diferent del que podíem haver fet dins de la fase d'investigació.

Ja sigui per ideologies sociopolítiques, com podria ser el cas d'aquells qui tenen

interès en les blokchains pel seu compàs polític, per interessos econòmics, qui

tenen interès en les blockchains per a poder finançar-se fiscalment amb

criptomonedes, o per interessos d'estudis, com podria ser el meu cas i el d'altres

amateurs en la matèria, que busquen adquirir el coneixement per a poder

treballar en el futur en les tecnologies blockchain, totes aquestes persones

aporten encara que sigui un petit granet en aquesta tecnologia que formarà el

futur tecnològic en molts sectors.

Per una altra banda, també podem afirmar que tot l'après durant la fase

d'investigació és informació útil que no sols em serveix a mi com a estudiant, sinó

que també pot servir a tota aquella persona que en el futur vulgui utilitzar aquest

treball com un punt de referència en el món de les blockchains.
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Com a conclusió final d'aquest treball, podem dir que les tecnologies blockchain

són i seran una de les tecnologies més importants a l'hora d'avançar diferents

sectors de la informàtica, i que tota informació que es pugui obtenir sobre

aquestes, ja sigui investigant per la teva compta, experimentant directament

sobre una xarxa blockchain real o lleguin un treball com aquest, serà informació

necessària i molt valuosa en els pròxims anys.

Treball Futur

Està clar que veient tot el que ha passat dins de l'apart pràctic, existeix moltes

extensions possibles del que he realitzat en el treball, tot i això, m'agradaria

marca possibles punts d'interès per la gent que vulgui aprofitar parts d'aquest

treball en el futur:

● El disseny d'utilització d'OAuth2 per a millorar la implementació de registre de

comptes de Twitter dins de Ceramic continua sent viable, no sols en la xarxa de

Ceramic sinó a més a més en altres xarxes blockchains

● Un punt interessant podria ser el de la utilització de smart contracts per a realitzar

aquesta implementació, ja que realitzant cert nivell d'automatització milloraria el

temps que es perd a l'hora de registrar credencials mitjançant transaccions.

● Tota la informació de tecnologies blockchain i d'aplicacions pràctiques pot ser

ampliada, és més, aconsello que qualsevol persona interessada a saber més del

tema realitzi cerques més avançades en pàgines especialitzades, ja que l'objectiu de

l'apartat d'investigació era donar una porta a aquesta curiositat sobre blockchain.
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