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L’ESTRATÈGIA BLOCKCHAIN DE CATALUNYA
L’impuls de les tecnologies blockchain i DLT constitueix una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya, que vol donar suport al desplegament d’aquestes tecnologies en els diferents
àmbits de la societat i fer de Catalunya un pol d’innovació, lideratge i d’atracció de talent i empreses en tecnologies DLT.
En aquest sentit, el Govern impulsa l’Estratègia Blockchain de Catalunya, coordinada per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública,
amb la qual es desplegarà un programa d’actuacions per donar suport al desenvolupament de
l’ecosistema blockchain i DLT al territori.
Els objectius associats al desplegament de l’Estratègia són:
•
•
•
•
•
•

Posicionar Catalunya com a regió capdavantera en ús i desenvolupament de la blockchain i
DLT.
Impulsar l’ús, per part de l’Administració, de les tecnologies blockchain i DLT.
Potenciar la formació i la creació de talent en l’àmbit d’aquestes tecnologies.
Impulsar la recerca i la innovació en aquesta matèria i involucrar els agents de la quàdruple
hèlix (administracions, empreses, universitats i societat civil).
Promoure el desenvolupament d’una nova indústria al voltant d’aquestes tecnologies.
Promoure les possibilitats i potencialitats de les tecnologies blockchain i DLT entre la ciutadania per facilitar-ne l’adopció i la participació.

L’Estratègia desplegarà un programa d’actuacions al voltant dels sis eixos següents:
•

Administració: millorar els serveis públics mitjançant l’adopció de les tecnologies blockchain i DLT i apostar per la Generalitat de Catalunya com a entitat pionera en la seva aplicació.

•

Promoció: posicionar Catalunya com a país de referència en blockchain i DLT dins del mapa
tecnològic internacional i difondre les oportunitats i l’impacte que genera el seu desplegament.

•

Innovació: impulsar la recerca i la innovació mitjançant els centres de recerca i tecnològics,
així com desenvolupar entorns d’innovació per a la seva adopció en els diferents sectors.

•

Ecosistema: potenciar una nova indústria al voltant de la tecnologia blockchain i DLT i dinamitzar la demanda de serveis i solucions associades a sectors verticals prioritaris.

•

Talent: generar, retenir i atraure talent, tant tecnològic com emprenedor, amb els coneixements i les capacitats necessàries per al desenvolupament d’una nova indústria.

•

Regulació: analitzar les implicacions que té la regulació sobre el desplegament d’aquesta
tecnologia i també sobre les aplicacions que en fan ús.
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INTRODUCCIÓ
La tecnologia blockchain i DLT ha estat presentada en els darrers anys com una tecnologia disruptiva, la qual ha generat interès
per conèixer com pot arribar a transformar
i millorar els models socials i econòmics actuals. Per primera vegada, una tecnologia
que conjumina tecnologies ja existents dels
darrers quaranta anys i que incorpora noves
solucions i propostes tecnològiques transforma el món digital. Fins ara, el coneixíem
com el món de la internet de la informació
i del coneixement; amb tecnologies com la
blockchain, es transforma en la internet del
valor, creant un espai on és possible transmetre valor.

neix que és la governança i quines són les
característiques que la fan eficaç i útil per,
després, entrar a definir quins són els models de govern a la blockchain i com s’implementen. També s’inclou una introducció a
les organitzacions autònomes descentralitzades (DAO) per explicar que són i com funcionen.
L’informe destaca també el conegut com a
trilema de la blockchain, que fa referència
a la capacitat que té una xarxa blockchain
per abordar l’escalabilitat, la descentralització i la seguretat sense comprometre cap
d’aquestes tres característiques. En un segon apartat s’aprofundeix en com afecten la
seguretat, l’escalabilitat i la descentralització a la blockchain i quines implicacions
tenen cadascuna d’aquestes tres característiques en el procés d’adopció d’una xarxa
blockchain.

La tecnologia blockchain permet afrontar, de
manera fins ara mai vista, solucions i nous
reptes, transformant els models de governança i generant noves oportunitats. Per
conèixer quins són els canvis i el grau de
transformació a conseqüència de l’adopció
d’aquesta tecnologia és necessari comprendre els seus principis i fonaments.

Sabem que una de les principals característiques de la tecnologia blockchain és la descentralització, és a dir, la supressió d’una
figura d’autoritat central. Per suplir aquesta
figura única, les xarxes descentralitzades
utilitzen mecanismes de consens que garanteixen el compliment de les regles definides
mitjançant la utilització dels algorismes de
consens.

En aquest informe introduïm quins són els
conceptes disruptius i transformadors de la
tecnologia blockchain, quines són les característiques que la defineixen, què diferencia
una xarxa d’una altra, i plantegem les diferents visions i models de governança utilitzats per les diferents xarxes blockchain per
tal d’arribar a acords, resoldre conflictes i
potenciar la participació en igualtat de condicions garantint transparència, seguretat i
immutabilitat.

En un tercer apartat, es tracta la importància d’aquests algorismes de consens, explicant breument què són i com és d’important
arribar a un acord sense interferències o
accions malicioses de tercers. També s’expliquen alguns dels principals algorismes
de consens i com funcionen (Tolerància a
errades bizantines pràctiques, Tolerància a
errades bizantines d’Istanbul, Prova de treball, Prova de participació, Prova delegada

Els conceptes i fonaments de la tecnologia
blockchain que trobaràs en aquest informe
són els següents:
La governança a la blockchain, on es defi-
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de participació, Prova líquida de participació,
Prova de participació pura, Lloguer de la prova de participació i Prova d’autoritat).
El quart apartat aprofundeix en els algorismes de consens per conèixer quin és grau de
descentralització que s’introdueix en els mecanismes de consens. Per fer-ho, es tracten
els algorismes de consens des d’una visió
descentralitzadora. Per concloure aquest
punt, es proporciona una comparativa entre
els algorismes tractats al punt anterior segons el rol dels participants, el nivell de seguretat i l’eficiència de l’algorisme.
El cinquè i darrer apartat de l’informe aborda
com garantim la privacitat i l’anonimat a la
blockchain amb una breu explicació de com
conviuen la blockchain amb el compliment
del reglament general de protecció de dades
(GDPR) i una breu introducció a les garanties
de privacitat a la blockchain gràcies a la implementació de proves de coneixement zero
(ZKP).
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LA GOVERNANÇA
A LA BLOCKCHAIN
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LA GOVERNANÇA A LA BLOCKCHAIN
El concepte de governança fa referència al
terme relacionat amb els processos de presa de decisions dins d’una organització: quina és la persona responsable de cada tasca,
quina és la metodologia utilitzada per prendre decisions, com s’implementen, quin és
el grau de delegació d’aquestes decisions o
quins són els participants autoritzats a realitzar-les, entre altres.

Tota estructura de govern ha de trobar el
punt d’equilibri respecte als múltiples interessos existents entre els seus participants,
de manera que els processos i els criteris de
decisió han de ser transparents i coneguts
per totes les parts.
Aquestes característiques són fonamentals
perquè la governança sigui eficaç. No s’ha
d’oblidar que en tota organització, sigui quina
sigui la seva finalitat, sovint hi participen actors que són competidors i tenen interessos
força contraposats.

Els models de governança que volen esdevenir un referent han d’incorporar principalment les següents característiques:
transparència, integritat, rendiment eficaç i
proporcionar un entorn de col·laboració.

•

•

•

•

La implementació d’un model de governança
genera canvis. El primer és el canvi de conducta dels participants en les interaccions,
relacions i metodologies de treball amb la
resta de participants; el segon és la interiorització de la col·laboració i cooperació necessàries per assolir l’èxit dels seus objectius (els objectius col·lectius s’anteposen als
objectius individuals) i, per últim, l’acceptació
de les decisions preses com a fruit de l’aplicació de regles definides.

Transparència: aplica sobre el conjunt de normes, regles, procediments
i informació que han d’estar disponibles i accessibles perquè els usuaris
les puguin consultar en igualtat de
condicions i sense restriccions. Així
mateix, fa referència a la traçabilitat
de les accions que es derivin de la
presa de decisions.

Quan es vol conèixer qui ha de governar a
qui, cadascuna de les parts implicades proporcionarà una resposta diferent, de manera
que existeixen tantes necessitats de governança com parts interessades participen.

Integritat: respon a l’ètica del procés
de governança i fa referència a la
qualitat d’actuar segons la moral, els
valors, les normes i les regles que
s’han establert entre els usuaris per
la presa de decisions.

En la definició d’un model de governança
existeix l’obligació de garantir un accés igualitari a la governança i facilitar l’equitat en la
col·laboració de tots els participants perquè
aquesta sigui transparent i eficaç.

Rendiment eficaç: totes les normes,
regles i procediments han de facilitar
i garantir que els usuaris arribin a un
acord.

La governança és la forma en què s’estructuren les regles, normes i accions relatives a
com les persones volen interaccionen entre
elles. Regula el procés de presa de decisions
entre els actors implicats en un problema
col·lectiu que condueix a la creació, reforça-

Col·laboració: cal garantir i fomentar
la participació dels usuaris perquè
participin del procés de presa de decisions i contribueixin activament a
la governança de la comunitat.
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ment o reproducció de normes socials i institucions.

sura que s’incrementen les interaccions a
la xarxa o s’incrementa el valor de la xarxa.
Malgrat que cada participant té uns interessos propis, es pot assegurar que tots ells
comparteixen un objectiu en comú, el qual no
és un altre que la voluntat que la xarxa blockchain funcioni, anteposant els interessos
col·lectius als individuals.

La governança fa referència a tots els processos de govern, ja sigui per part d’un govern, mercat o xarxa, família o tribu (formal
o informal) a través de les lleis, normes, poders i llenguatge.

La governança d’una blockchain està lligada
a la comunitat de participants que la formen
i recull els seus valors, principis o propòsits,
així com el seu model de lideratge i evolució
de la xarxa.

Què és la governança
a la blockchain?

La importància de la
governança a la
blockchain

Tota blockchain té associada un model de governança com a condició intrínseca per garantir el funcionament de la xarxa. Quan parlem de la governança de la blockchain fem
referència als mecanismes pels quals les
xarxes descentralitzades s’adapten i canvien
amb el pas del temps.

Les xarxes blockchain requereixen adaptar-se i actualitzar-se amb el pas del temps,
per tant la capacitat d’una xarxa blockchain
per evolucionar i actualitzar-se de manera
continuada és un factor clau per a la seva
continuïtat i perquè aconsegueixi la màxima
adopció.

Aquests mecanismes impliquen l’existència
d’una figura responsable que ha de decidir
com evolucionarà la blockchain amb el pas
del temps i com es prendran les decisions
per fer-ho possible.

Són moltes les interaccions que es produeixen en una xarxa blockchain, des del
protocol que la defineix, les màquines on
s’executa, el seu programari i les transaccions que es realitzen, per tant es requereix
un model de governança per afrontar aquestes interaccions.

L’absència d’una autoritat central responsable de prendre decisions comporta que els
participants de la blockchain hagin de trobar
noves formes de coordinar-se i definir nous
mecanismes de presa de decisions on no hi
hagi prevalença d’interessos partidistes.
Tradicionalment, les estructures de governança de la majoria de les organitzacions
tenen una naturalesa centralitzada, segons
la qual els seus òrgans de govern, definits
sota una autoritat central o federada, són els
únics responsables de la presa de decisions.

Els responsables de la governança de la
blockchain s’agrupen segons quatre tipologies de participants:

Amb l’arribada de la blockchain, aquest model de governança canvia. Els interessos o
necessitats dels participants canvien a me-
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Miners: són els encarregats de verificar
les transaccions. Reben incentius en forma de recompensa per minar blocs.

•

Desenvolupadors: són els responsables
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de desenvolupar les futures implementacions de la xarxa.
•

Les propostes per canviar el funcionament
del protocol són obertes a tots els usuaris.
Aquestes seran debatudes i portades a votació; si el resultat de la votació és la seva
aprovació, automàticament es desencadenen
accions directes que comportaran actualitzacions de codi del protocol de la blockchain.

Nodes de la xarxa: mantenen la xarxa
i disposen d’una còpia completa de la
blockchain.

Titulars de token: són usuaris que disposen
de tokens de participació en la xarxa. Aquests
tokens atorguen dret a participar de les decisions de governança de la blockchain.

Aquests canvis o actualitzacions que es produeixen a la blockchain s’anomenen bifurcacions i són degudes a un canvi de protocol.

Quan es parla de la governança a la blockchain, el concepte principal de discussió és la
tipologia d’autoritat a implementar, és a dir,
si aquesta ha de ser un model basat en una
autoritat centralitzada o descentralitzada.

El model de govern és descentralitzat i tots
els nodes de la xarxa participen de la presa
de decisions emeten el seu vot de manera
distribuïda.

Cadascun dels projectes de blockchain existents apliquen un model de governança diferent. Aquest model es classifica segons si
la governança és formal o informal (eix 1) i
segons el lloc a on es produeix o s’aplica, és
a dir si la governança és a dins de la cadena
o fora de la cadena (eix 2).

La participació en els processos de votació
de les propostes de modificació del protocol
són incentivades mitjançant beneficis a desenvolupadors i nodes per mantenir el desenvolupament del protocol, deixant fora als
usuaris de la xarxa en la presa de decisions.
Les regles utilitzades per decidir quins són
els canvis a implementar estan codificades
al mateix codi de la blockchain, de manera
que una vegada han estat confirmades, es
desencadena una sèrie d’esdeveniments
automatitzats per donar compliment al consens assolit.

Eix 1
• Governança formal
La governança formal consta de procediments clarament definits que es poden verificar i d’un accés obert i igualitari.
• Governança informal
La governança informal consta de procediments que no estan totalment definits, on els
criteris per accedir a participar no són concrets.

• La governança fora de la cadena
Els processos de presa de decisions fora de
la blockchain es duen a terme a través de la
creació de propostes d’actuacions que són
debatudes. En cas d’aprovar-se, desencadenaran un seguit d’accions a implementar a la
blockchain.

Eix 2
• La governança blockchain a la cadena
La governança blockchain a la cadena és un
procediment pel qual les actualitzacions del
codi s’incorporen directament al protocol una
vegada els canvis proposats han estat confirmats pels usuaris. Els processos de presa de
decisions es realitzen a dins de la blockchain
i es caracteritza perquè la governança esdevé previsible i transparent.

Aquestes accions generen una bifurcació
de la cadena principal de la blockchain per
un canvi de protocol. Existeixen dos tipus de
bifurcacions en funció de l’impacte que tenen sobre el protocol i el funcionament de
la blockchain: bifurcacions suaus (soft fork)
i bifurcacions fortes (hard fork).

10

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Els canvis en el protocol que incorpora una
bifurcació suau (soft fork) permeten als nodes que no han actualitzat el protocol continuar processant transaccions, sempre que
compleixin amb les noves regles.

A la xarxa Ethereum, aquest procediment
d’emissió de propostes de millora es coneix
com a EIPs (Ethereum Improvement Proposals).
Aquests mecanismes estan pensants per incorporar propostes de millora del disseny i
desenvolupament de noves funcionalitats a
la cadena blockchain. És el mecanisme establert perquè els membres de la comunitat
puguin proposar, debatre i adoptar canvis.

En canvi, els canvis en el protocol que incorpora una bifurcació forta (hard fork) el fan totalment incompatible amb la versió anterior,
de manera que els nodes que no l’actualitzin
no podran processar transaccions.
Davant una bifurcació forta (hard fork), els
nodes de la xarxa poden posicionar-se favorablement i planificar conjuntament una actualització del protocol sense impacte en el
funcionament de la cadena de blocs.

Les propostes de millora contenen especificacions tècniques per als canvis proposats,
les quals són àmpliament debatudes entre
els membres de la comunitat. Només quan
s’assoleix el consens es procedeix a incorporar els canvis proposats.

Altrament, es pot produir una situació de
desavinença per la qual un cert nombre de
membres de la comunitat estiguin en desacord amb l’actualització del protocol i decideixin no actualitzar-ho. Això provocarà la
generació de dues noves cadenes de blocs
incompatibles entre elles i la generació de
dues noves criptomonedes.

En definitiva, la governança fora de la cadena generalment s’implementa mitjançant un
sistema de regles, procediments i normes,
que, en comparació amb criteris implementats mitjançant regles codificades, no ho són
tan rígides i formals.
La principal proposta de valor de la blockchain és la descentralització, és a dir, la supressió d’una autoritat central. Les xarxes
descentralitzades s’autoregulen per mecanismes de consens i permeten a tots els seus
participants formar part dels mecanismes de
presa de decisions. El model de governança
d’una blockchain es basa en la confiança i la
transparència.

D’aquí la importància de la governança per
definir un conjunt de regles i procediments
no tècnics que reflecteixen normes, costums
i altres estructures de govern desenvolupades o avalades per la comunitat amb l’objectiu de facilitar la coordinació.
Aquestes regles, utilitzades per decidir quins
han de ser els canvis a implementar en el
protocol, generen una bifurcació de la cadena, però no es poden executar de manera automàtica, ja que no existeix un automatisme
que ho permeti.

Una nova forma d’organització basada en
blockchain són les organitzacions autònomes descentralitzades (DAO), que eliminen
la necessitat d’una autoritat de govern central. Les DAO s’estructuren de manera no
jeràrquica i la presa de decisions respecte
al funcionament, evolució i estructuració de
l’organització està controlada pels membres
de l’organització.

A Bitcoin, aquestes decisions es prenen a
través de la creació de propostes conegudes
com a BIPs (Bitcoin Improvement Proposal),
un mecanisme informal a través del qual es
proposen novetats i millores en el protocol.
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Què és una Organització Autònoma Descentralitzada (DAO)?

fineix una DAO com “una entitat que viu a internet i que existeix de forma autònoma, però
que també confia a contractar a persones per
realitzar determinades tasques que l’autòmat
no pot fer”

Una DAO és una organització en la qual les
regles de funcionament i la lògica organitzativa es codifiquen en forma de contractes
intel·ligents (smart contracts) a una blockchain.
Un contracte intel·ligent és un programari
informàtic que resideix a la blockchain. El
seu codi conté un conjunt de regles de governança segons les quals les parts acorden
com interactuar.

La primera DAO va ser Bitcoin, ja que no està
subjecta a cap autoritat central i el futur del
projecte es gestiona mitjançant propostes de
millora (BIP), les quals només es fan efectives si totes les participants de la xarxa arriben al consens per la seva implementació.

Com funciona una DAO
Les DAOs es regeixen mitjançant les normes
codificades en un programari informàtic, coneguts com a contractes intel·ligents (smart
contracts).

Una DAO es caracteritza per ser descentralitzada, transparent i independent, i té com
a objectiu proporcionar un model de governança no centralitzat.

Les transaccions a una DAO només s’executen quan la majoria dels participants arriba a
un consens. Existeix una regla activa preprogramada perquè actuï com a resultat d’aquest
consens. El consens desencadena el contracte intel·ligent, executant-se automàticament
sense necessitat de cap intermediari.

Una DAO és autònoma en el sentit que les
seves regles s’autoexecuten quan es compleixen unes determinades condicions. Està
exempta de cap interferència o modificació
que pugui realitzar-se des de l’exterior de la
blockchain.

El fet d’actuar de manera independent elimina qualsevol interferència externa amb
voluntat de modificar o interferir en el seu
comportament.

Una DAO és descentralitzada perquè funciona sota una infraestructura descentralitzada
i la seva organització no s’estructura jeràrquicament.

Les DAOs es caracteritzen per ser totalment
transparents, immutables i incorruptibles,
propietats que hereten pel fet de residir a la
blockchain.

Les DAO actuen de manera descentralitzada
a la blockchain i, com a entitat independent,
no poden ser influenciades per agents externs.

La presa de decisions està reglada segons un
protocol de consens, el qual ha estat acceptat per tots els membres de l’organització i
té com a objectiu garantir que tota presa de
decisions s’ha assolit mitjançant el consens.

La seva organització i el seu codi són oberts,
per tant són totalment transparents. Les funcionalitats i les regles del programa estan
escrites en codi i es mantenen immutables a
la blockchain.

El dret a participar de les decisions es gestiona mitjançant la possessió de tokens natius
de la DAO. Els tokens són representacions de

Vitalik Buterin, co-fundador d’Ethereum, de-
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El seu token natiu és ANT, el qual actua com
a testimoni de govern i és necessari per participar en la presa de decisions, alhora que
també és un mecanisme per obtenir recompenses per les tasques realitzades.

valors adquirits que donen dret a participar i
decidir sobre les qüestions relatives al funcionament de l’organització.
Hi ha dues maneres d’adquirir tokens: la primera es produeix durant la fase inicial de
finançament de la DAO, quan la participació
s’assoleix mitjançant l’adquisició de tokens,
i la segona és una recompensa per realitzar
determinades activitats en benefici de l’organització.

Aragon Networks incorpora Aragon Court,
un tribunal de disputes desplegat a la xarxa principal d’Ethereum que té com a objectiu posar les bases perquè membres de les
DAOs puguin definir acords subjectius entre
les parts implicades. Aragon Court és un protocol de resolució de disputes format per jurats que permet gestionar disputes subjectives que no es poden resoldre amb contractes
intel·ligents.

Per garantir que les DAOs siguin el màxim
d’efectives i funcionals, els seus membres
han de poder:
• Disposar d’accés a la informació en condicions d’igualtat.

El token d’Aragon Court és ANJ, el qual s’utilitza com a testimoni de treball específic del
protocol que serveix per a incentivar i assignar jurats.

• Optar als mateixos costos per transaccionar les diferents opcions dins de l’organització.

També disposa d’una cadena de blocs com a
alternativa a Ethereum, anomenada Aragon
Chain i construïda mitjançant la implementació de contractes intel·ligents ja existents
d’Aragon i components associats a Ethermint
i Cosmos. És una nova cadena blockchain
que té com a objectiu la millora del rendiment de les DAOs, alhora que proporciona les
mateixes funcionalitats existents a la xarxa
principal d’Ethereum.

• Prendre decisions en funció de l’interès
propi i l’interès de la DAO sense cap mena de
coacció o temor.

Recursos que permeten crear
DAOs
Existeixen diversos frameworks que proporcionen recursos per implementar una DAO
com a servei (DSaaS), com poden ser Aragon,
DAOstack, Colony o MolochDAO.

El seu token natiu és ARA, el qual actua com a
testimoni de govern i és necessari per a participar de la presa de decisions i garantir la
viabilitat de la xarxa, alhora que també és un
mecanisme per obtenir recompenses.

Aragon Networks
Permet crear i governar organitzacions com
ara empreses sense ànim de lucre, ONG
comunitats de manera descentralitzada.
Permet definir i gestionar les seves regles
de funcionament i govern, així com organitzar-se al voltant de valors i recursos compartits.

DAOstack
És un projecte de codi obert que proporciona
un conjunt de programaris modulars que inclouen una biblioteca de protocols de govern
i interfícies amigables per crear i gestionar
DAOs.
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Utilitza la xarxa de predictors GEN, una capa
mitjana entre la presentació de propostes i
la votació d’aquestes, l’objectiu de la qual
és filtrar les propostes que tenen una major
potencialitat per a millorar l’escalabilitat de
la DAO sense comprometre els seus valors
i ajudar a prendre decisions col·lectives de
manera més intel·ligent. Els predictors que
participen de propostes exitoses obtenen
una recompensa a través del token GEN.

reputació de seguiment.

Els predictors són els primers interessats
a ajudar a les DAOs de nova creació, ja no
només pel fet de rebre recompenses per la
seva tasca experta de predicció, sinó que,
com a propietaris de tokens GEN, aquests es
beneficiaran de l’èxit de l’organització.

MolochDAO

Colony

MolochDAO ofereix una solució bàsica per facilitar la coordinació i la prova de casos d’ús
de manera molt ràpida, proporcionant contractes intel·ligents bàsics, segurs i fiables.
D’aquesta manera es pot generar una DAO
com a producte mínim viable.

Proporcionar a les organitzacions diferents
mecanismes per recompensar les aportacions realitzades ja sigui mitjançant la criptomoneda Ether, tokens natius, tokens ERC20 o moneda estable DAI com a instrument
per potenciar i incentivar la col·laboració
entre els seus membres en benefici de la comunitat.

L’objectiu de la DAO Moloch és l’autoorganització, el finançament i el desenvolupament
d’infraestructures públiques a la xarxa Ethereum 2.0.

És una plataforma de col·laboració comunitària. Proporciona un conjunt d’eines que
permet definir quines són les regles de governança que donen resposta a les formes
d’organització que estan sorgint, alhora que
garanteix el seu compliment. La plataforma
permet crear aplicacions basades en monedes digitals que aconsegueixen alinear els
interessos dels usuaris al voltant d’activitats
que proporcionen un valor.

Les DAO de Moloch fan servir accions com a
mecanisme de governança. Les accions es
sol·liciten mitjançant propostes de participació. Un cop la proposta és aprovada, s’emet
un nombre d’accions proporcional a la quantitat de diners inclosos en la proposta respecte a la totalitat dels fons de l’organització. D’aquesta manera s’aconsegueix el dret
a vot.

Colony proporciona un framework anomenat
Colony Network que posa a disposició de les
organitzacions un marc genèric a través de
contractes intel·ligents, l’objectiu dels quals
és proporcionar les funcions essencials que
requereixen les organitzacions, com són la
propietat, estructura, autoritat i gestió financera.

Per coordinar les iniciatives, Moloch introdueix el concepte Ragequit, un mecanisme
que permet reduir substancialment el cost
de coordinació d’una DAO. Mitjançant aquest
mecanisme, qualsevol participant de la DAO
en desacord amb la proposta que s’estigui
elaborant pot decidir unilateralment retirar
la seva aportació.

El seu token natiu és el colony CLNY, que
actua com a testimoni de governança, com
a mecanisme de recompensa de l’activitat
realitzada, com a reputació minera, com a
incentiu a la realització de tasques que proporcionen valor o experiència i també com a

A través d’aquest procediment (burn), es retiren les participacions del membre i se li re-
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torna un valor equivalent a aquestes accions
en funció del valor actual que posseeixen.

Implementa el concepte de llavor de la confiança (trusted seed), una llista acurada de
membres de la comunitat amb experiència i
reconeixement, alineats amb els objectius de
DAO per crear finançament sostenible per a
béns públics.

Algunes Organitzacions Autònomes Descentralitzades DAOs
Es poden consultar les DAOs que actualment
existeixen a través dels cercadors que proporcionen Aragon, DAOstack i DAOHAUS.

El seu token natiu és el CSTK, l’objectiu del
qual és representar el grau de reputació dins
de l’organització.

A continuació, es descriuen algunes de les
DAOs existents:

MakerDAO
Maker és una organització descentralitzada
que té com a objectiu garantir l’estabilitat
financera i la transparència de l’economia
mundial.

DIGIX
DAO que permet intercanviar tokens per or.
El seu objectiu és democratitzar la propietat
de l’or i proporcionar una font segura de riquesa. El seu token natiu és DGX, que està secundat per l’equivalència amb un gram d’or.

El seu token natiu és el MKR i s’utilitza com
a sistema de governança que incorpora enquestes i votacions. Els posseïdors del token
gestionen el protocol Maker i els riscos financers de la moneda estable DAI amb l’objectiu de garantir estabilitat, transparència i
eficiència.

OpenLaw
OpenLaw Permet crear DAOs amb “responsabilitat limitada”, una forma legal de referenciar el codi de la blockchain (contractes
intel·ligents) com a font legítima d’autoritat
per realitzar operacions i aplicar governança
de les companyies i les seves activitats empresarials.

DXDAO
El DXdao és una organització descentralitzada que desenvolupa, governa i fa créixer
protocols i productes de finances descentralitzades (DeFi).

Ofereix als membres de les DAO la capacitat
de gestionar actius físics fora de la cadena de
blocs, per exemple béns immobles, així com
interactuar de manera més segura amb els
representants legals i altres agents respecte
a la presa de decisions i el seu consens, actuacions que no es poden resoldre mitjançant
contractes intel·ligents.

El seu token natiu és DXD. Els titulars del token
DXD obtenen una recompensa econòmica sobre els ingressos generats per la DXdao. De
la mateixa manera, concedeix als propietaris
accés a un conjunt de serveis i funcions premium en aplicacions descentralitzades, com
ara transaccions sense cost o reducció de les
taxes de comercialització dels protocols en
intercanvis descentralitzats (DEX).

CommsStack
CommsStack té l’objectiu de construir microeconomies basades en el concepte del comú
per sostenir els béns públics mitjançant l’alineació d’incentius, el finançament continu i la
governança comunitària. D’aquesta manera,
els béns públics són valorats de forma justa
pels beneficis que proporcionen.

PieDAO
PieDAO és una organització descentralitzada
que té com a objectiu garantir l’accessibilitat
al mercat i dinamització econòmica proporcionant una capa de govern a les assigna-
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cions de tokens dins de la xarxa Ethereum.

tions. Gràcies al Protocol Pie es garanteix
l’accés universal i igualitari del mercat financer mundial.

El seu token natiu és el DOUGH. Els titulars
d’aquest token són els responsables de la
governança de la DAO i col·laboren en la valoració i avaluació del risc dels actius creats.
A través de la xarxa Pie es proporcionen un
conjunt de contractes intel·ligents que permeten crear assignacions d’actius representats per tokens exclusius ERC-20.

necDAO
Nectar és una organització descentralitzada
que té com a objectiu governar l’ecosistema
DeversiFi mitjançant el seu token Nectar. DeversiFi és un intercanvi descentralitzat (DEX).

PieDAO permet democratitzar l’accés a les
millors estratègies d’assignació d’actius, eliminar els requisits mínims de capital i reduir
massivament els honoraris d’aquestes ges-

Ecosistema DAO
Protocols per a DAOs
Frameworks que proporcionen recursos per implementar una DAO

Aragon Networks

DAOstack

Colony

MolochDAO

DAOs
OpenLaw

Digix

MakerDAO

CommStack

PieDAO

NecDAO

DXDAO

Gràfic 1: aquest gràfic correspon als casos tractats al document, i no representa la totalitat de DAOS existents a l'ecosistema.
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COM AFECTEN LA
SEGURETAT,
L’ESCALABILITAT I LA
DESCENTRALITZACIÓ A
LA BLOCKCHAIN
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COM AFECTEN LA SEGURETAT, L’ESCALABILITAT
I LA DESCENTRALITZACIÓ A LA BLOCKCHAIN
Un dels reptes principals de la tecnologia
blockchain, sobretot de les xarxes públiques,
és la seva adopció. Per assolir aquest repte és necessari garantir l’escalabilitat de la
blockchain.

Els nodes responsables de verificar les transaccions han d’arribar a un consens i, en cas
que hi hagi més nodes, el temps necessari
per arribar a un consens pot incrementar-se,
ja que la informació necessària per prendre
decisions s’ha de distribuir entre tots ells. Es
produeix, per tant, un augment de les comunicacions a la xarxa que afecta considerablement la capacitat de transmissió i còmput,
fent més lent aquest procés i condicionant la
seguretat.

Quan es menciona el concepte d’escalabilitat, es fa referència a la capacitat que té una
xarxa per gestionar una quantitat de treball
creixent i a quina és la seva capacitat d’ampliació per assumir aquest increment de serveis i peticions.
A mesura que una xarxa blockchain incrementa els seus usuaris i el nombre de transaccions a processar, el sistema pot experimentar una pèrdua de rendiment que caldrà
resoldre i, alhora, garantir la seguretat i la
descentralització de la xarxa.

Aquesta complexitat en la gestió de les característiques de seguretat, escalabilitat i
descentralització a les xarxes blockchain va
donar origen al que s’anomena “trilema de la
blockchain”.

A la blockchain, com a xarxa descentralitzada, la responsabilitat de verificar les transaccions recau en els nodes, que utilitzen els
algorismes de consens com a mecanismes
de verificació a l’hora que contribueixen a la
seguretat de la xarxa i garanteixen la immutabilitat dels registres.

El trilema de la
blockchain
Va ser Vitalik Buterin, co-fundador de la xarxa Ethereum, el primer a utilitzar el concepte
del trilema de la blockchain per fer referència a la capacitat que té una xarxa blockchain
per abordar l’escalabilitat, la descentralització i la seguretat sense comprometre cap
d’aquestes tres característiques.

Es podria arribar a pensar que la solució
per millorar l’escalabilitat d’una xarxa blockchain consisteix a incorporar més nodes a
la xarxa, incrementant el grau de descentralització, amb l’objectiu d’assumir l’increment
del volum de transaccions.

El trilema afirma que és impossible aconseguir aquestes tres propietats alhora en un
sistema blockchain.

Optar per aquesta solució podria generar un
resultat oposat i empitjorar el rendiment del
sistema, agreujant la seva degradació a conseqüència de l’increment del temps necessari per processar les transaccions.
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Escalabilitat

Descentralització

Seguretat

•

Descentralització: indica el grau en què
les transaccions són possibles sense el
control, autorització o influència d’agents
externs.

•

Escalabilitat: representa la capacitat
d’una xarxa per gestionar una quantitat de treball creixent o el seu potencial
d’ampliació per assolir aquest creixement, és a dir, el nombre de transaccions
que pot processar una xarxa, a quina velocitat pot processar-les i quant costa als
usuaris verificar-les.

•

sos a tots els nodes de la xarxa perquè siguin
verificats i posteriorment incorporats a la
cadena de blocs. Aquest procediment garanteixen que el sistema és immutable i segur,
sempre que existeixi una majoria de nodes
que actuïn amb comportament honest i no
maliciós.
La seguretat es garanteix a través d’aquesta majoria de nodes honestos, alhora que
s’assumeixen els impactes generats sobre
la capacitat d’escalabilitat de la xarxa a conseqüència de la participació dels nodes al
consens, i de la necessitat de transmissió del
nou bloc entre els nodes perquè sigui incorporat a la cadena de blocs.

Seguretat: s’entén com la capacitat per
suportar atacs i garantir la immutabilitat
dels registres.

Amb el trilema es fa referència a la impossibilitat d’escalar una xarxa blockchain pública sense comprometre cap d’aquestes tres

En una blockchain pública, les transaccions
s’incorporen als blocs. Aquests són transme-
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característiques (escalabilitat, descentralització i seguretat). És un repte que tenen els
desenvolupadors. Si se centren en només
dues de les propietats, la tercera característica es veurà afectada i, com a resultat, la cadena de blocs es caracteritzarà per ser més
centralitzada, menys segura o no escalable.

Com més descentralitzada està una xarxa
blockchain, és a dir, com més nodes participen de la xarxa individualment, més resistent és la xarxa a qualsevol atac que es produeixi i més resistent davant qualsevol intent
de manipulació o censura.
La descentralització permet eliminar qualsevol autoritat central que determini la seva
governança, retornant el poder de decisió a
la comunitat. Per tant, com més descentralitzada sigui la xarxa, més difícil serà que el
control de la xarxa estigui sota un únic participant o grup de participants.

Els desenvolupadors intenten resoldre el trilema enfocant el problema des de dues visions diferents:
• La primera rep el nom de ’solucions d’escalabilitat de segona capa’ o ‘solucions fora de
la cadena’ i consisteixen a millorar la velocitat de les transaccions en traslladar la seva
verificació fora de la cadena principal, fet que
permet estalviar espai i reduir l’activitat de
la xarxa.

Com més descentralitzada és una xarxa, més
segura és. El fet que no existeixi un únic punt
de debilitat davant qualsevol atac incrementa la resistència de la xarxa a superar atacs.
La descentralització requereix que tota xarxa blockchain tingui definits els seus algorismes de consens. En funció de la tipologia
d’aquests algorismes de consens es pot condicionar significament el grau de dedicació i
eficiència dels recursos existents a la xarxa.
Existeixen casos d’ús on la implementació a
la blockchain requereix proporcionar valors
òptims de rendiment i velocitat de processament de transaccions, fet que impacta en el
grau de descentralització.

• La segona consisteix a implementar altres
mecanismes de consens que millorin el procediment de verificació dels blocs de la cadena amb l’objectiu de millorar l’eficiència,
estalvi i dedicació dels recursos existents.

Implicacions de la
descentralització
La descentralització indica el grau en què les
transaccions són possibles sense el control,
autorització o influència a la xarxa d’agents
externs o d’una autoritat central.

A mesura que incrementa el grau de descentralització, és necessari l’establiment de protocols d’actuació per resoldre situacions de
desavinença, disputa o conflicte d’interessos
que seran discutits i aprovats pels membres
de la comunitat.

La descentralització democratitza la participació per a qualsevol persona sense la necessitat de l’existència d’una autoritat central
ni un intermediari, alhora que es garanteix la
resistència a tota censura.

Implicacions de la seguretat
Una de les característiques que proporciona la tecnologia blockchain és la immutabilitat dels seus registres. Per garantir-la, és
necessari que la xarxa tingui la capacitat de
preveure, mitigar o recuperar-se de qualsevol atac o intent de manipulació i/o comportament maliciós.

Les xarxes 100% descentralitzades estan
controlades majoritàriament pels usuaris
que contribueixen voluntàriament al seu
funcionament i evolució. Aquests comportaments són recompensats segons la governança de la xarxa blockchain.

20

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Descentralització i seguretat són dues de les
característiques de les xarxes blockchain
que esdevenen complementàries. Com més
descentralitzada és una xarxa blockchain,
més segura és. Tanmateix, no es pot deixar
la seguretat únicament en valors de grau de
descentralització de la xarxa, ja que haurem
d’assegurar-la també davant a potencials
atacs com:
•

•

•

sense tenir visió de la xarxa de nodes reals.

Atac del 51%: quan un o diversos participants de la xarxa aconsegueixen controlar el 51% del poder de càlcul de la xarxa,
el qual permet verificar el registres, i, de
manera maliciosa, modifiquen o canvien
els registres existents a la cadena de
blocs.

•

Atac de complicitat: quan dos o més nodes estableixen una complicitat per actuar maliciosament a la xarxa.

•

Atac Penny-spend: l’atacant gasta quantitats molt petites en un gran nombre de
comptes amb la intenció de malbaratar
els recursos d’emmagatzematge d’un
node.

Implicacions de l’escalabilitat
S’entén com a escalabilitat d’una xarxa la
seva capacitat per gestionar a futur un increment de la quantitat de les tasques o volum de treball a realitzar, així com el potencial d’ampliació que es requereix per assolir
aquest creixement (nombre de transaccions
que pot processar una xarxa, velocitat de
processament i cost de verificació).

Sybil Attack: la xarxa conté un volum
important de nodes que actuen maliciosament i que estan controlats per un
mateix atacant, generant múltiples identitats quan en realitat estan controlades
per una sola. L’atac permet que una única identitat tingui la capacitat d’incidir
de manera important sobre la presa de
decisions de la xarxa o inclús arribar a
controlar més del 51% del poder de càlcul de la xarxa.

A mesura que creix el nombre de transaccions a la xarxa es produeixen les següents
afectacions:
• Increment del temps de confirmació de les
transaccions.
• Increment del cost de processament de la
transacció.

Atac de denegació de servei distribuït
(DDoS): generació d’un gran volum de
transaccions malicioses amb la voluntat
de saturar la xarxa i evitar la comunicació entre els nodes. També es pot realitzar censurant transaccions provinents
d’adreces prèviament identificades i fixades.

Quan més alt és el grau de descentralització
d’una xarxa blockchain, l’escalabilitat esdevé
un repte a resoldre, ja que la transmissió i el
processament de les transaccions han d’arribar a tots els nodes sense que el rendiment
i l’eficiència de la xarxa es vegi afectada. Per
tant, el grau d’escalabilitat de la xarxa blockchain definirà el límit superior que pot assumir la xarxa respecte al nombre de transaccions que és capaç de processar.

Eclipse Attack: es produeix en la xarxa peerto-peer (P2P) i consisteix a interferir sobre
la visibilitat dels nodes existents. L’atac es
focalitza sobre un grup de nodes de la xarxa i té com a objectiu redirigir les connexions
d’aquests nodes cap als nodes controlats
per l’agent maliciós. Assolit aquest objectiu,
l’usuari interactuarà amb un node maliciós

El compromís de prioritzar les propietats
d’escalabilitat i descentralització d’una xarxa
blockchain va en detriment de la seguretat
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de la xarxa, per tant, el sistema ha d’estar
disposat a acceptar o assumir certs riscos en
la seva seguretat.
Com més alta sigui la capacitat d’escalabilitat
d’una xarxa blockchain, més alt serà el volum
de transaccions que podrà processar sense
que el rendiment i l’eficiència de la xarxa es
vegin compromeses.
Garantir un grau elevat d’escalabilitat impacta directament sobre la capacitat d’una xarxa
a l’hora de proporcionar seguretat. Per tant,
si l’objectiu és anar incrementant l’escalabilitat, cal assegurar el nivell de seguretat desitjat.
Es pot abordar l’increment del temps de confirmació de les transaccions amb la implementació de diferents algorismes de consens
que ofereixen diverses alternatives sobre
com afrontar el repte de millorar l’eficiència
en la confirmació de les transaccions garantint les altres dues propietats de les xarxes
blockchain: seguretat i descentralització.
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LA IMPORTÀNCIA DELS
ALGORISMES DE CONSENS
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LA IMPORTÀNCIA DELS ALGORISMES DE
CONSENS
La principal proposta de valor de la blockchain és la descentralització, és a dir, la supressió de la figura d’autoritat central. Les
xarxes descentralitzades s’autoregulen a
través de mecanismes de consens permetent a tots els seus participants formar part
de la presa de decisions.

pants de la xarxa arribin a un acord respecte
a un determinat valor. Durant aquest procés
es poden produir errades, accions malicioses
o atacs de coalició, de manera que els protocols de consens implementats han de ser
capaços de resistir aquests errors i comportaments.

La manera que té una xarxa blockchain per
garantir el compliment de les regles de funcionament en un sistema distribuït és a través de la implementació d’algorismes de
consens.

Fins a l’arribada de Bitcoin es considerava
que els protocols de consens no eren resistents als atacs i comportaments maliciosos produïts en una xarxa descentralitzada.
Aquest problema era conegut com el problema dels generals bizantins.

Què són els algorismes
de consens

“El problema dels generals bizantins és un
vell joc de lògica: en el context d’un setge,
existeix un nombre indeterminat de generals
que han de coordinar-se per assolir la conquesta. Només un general pot donar l’ordre
(atacar o retirar-se), el que té el rang de comandant; la resta són tinents. Poden existir
un o més traïdors (el comandant pot ser un
traïdor), que tenen com a objectiu evitar el
compliment de l’ordre.
....
En resum, cada tinent (representa un membre de la xarxa) rep una ordre (transacció) i
la transfereix a la resta. L’ordre contradictòria del traïdor quedaria en minoria, inclús
si és el comandant (qui ordena la transacció),
i es dona com a vàlida l’ordre majoritària.
D’aquesta manera els traïdors amb un comportament maliciós han estat neutralitzats.”

Un algorisme de consens és el mecanisme
pel qual un sistema distribuït assoleix l’acord
respecte al valor de les dades o estat de la
xarxa entre tots els agents del sistema.
L’algorisme de consens permet als participants de la xarxa arribar a un acord segons
les regles (protocol) definides per validar el
contingut d’una blockchain de forma distribuïda. Els algorismes de consens juguen un
paper important: el seu rol és fonamental pel
manteniment de la seguretat i eficiència de
la blockchain.
L’ús adequat d’un algorisme de consens pot
comportar un augment significatiu en el rendiment de la xarxa blockchain. La seva aplicació ha de ser resistent a comportaments
maliciosos que tenen com a objectiu modificar o influir en la presa de decisions.

Aquest problema va ser plantejat per primera vegada l’any 1982, i no va ser fins a
l’any 2008, amb la publicació del llibre blanc
de Bitcoin (‘Bitcoin’s White Paper’ - Satoshi
Nakamoto), quan es va proposar una solució.

Per arribar a un consens, cal que els partici-
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L’autor de la publicació, Satoshi Nakamoto,
introdueix el concepte d’incentius econòmics
per resoldre “el problema dels generals bizantins”. Ho fa implementant un mecanisme
de consens conegut com a prova de treball
(PoW), el qual introdueix un nou concepte: la
criptoeconomia.

què funcioni és necessari que el nombre de
nodes maliciosos no sigui igual o superior a
un terç del total de nodes existents.

Amb la introducció de la criptoeconomia, els
incentius econòmics esdevenen el factor per
garantir el comportament honest dels participants als sistemes distribuïts, que han
estat dissenyats per ser tolerants a errades,
atacs i resistents a col·lusions (atacs de coalició), i s’incorporen com a nous mecanismes
de governança.

L’algorisme proporciona una rèplica de l’estat de les màquines. El funcionament de l’algorisme de consens PBFT consisteix a ordenar seqüencialment tots els nodes, entre els
quals se selecciona la figura del node líder,
responsable de l’execució del protocol de
consens, així com la figura del node de còpia
de seguretat, composta per la resta de nodes
de la xarxa, i cadascun d’ells guarda una còpia de l’estat de la xarxa.

Els nodes de la xarxa aconsegueixen el consens passant-se missatges entre ells sobre
la decisió que cal prendre.

Un algorisme de consens ha de ser tolerant a
errades bizantines (Byzantine Fault Tolerance, BFT), és a dir, ha de ser resistent al problema dels generals bizantins. Són diverses
les estratègies que se segueixen per resoldre
aquest problema i construir un sistema tolerant a errades bizantines, fet que ha donat
origen a múltiples algorismes de consens.

Mentre s’executa el procés de consens, tots
els nodes de la xarxa interaccionen entre ells
amb l’objectiu d’arribar a un consens respecte a l’estat del sistema.
Durant aquest procés de comunicació, els nodes han de verificar la procedència del missatge rebut d’un determinat node i confirmar
que no ha estat modificat durant el procés de
transmissió.

Tipologia d’algorismes
de consens i com
funcionen

El consens s’assoleix segons el següent protocol, que es resumeix en 4 fases:

La tolerància a les errades bizantines és la
capacitat d’una xarxa distribuïda d’arribar
a un consens i ser resistent a l’existència i
comportament de nodes maliciosos. Davant
aquest repte són múltiples els algorismes
de consens que resolen aquest problema. A
continuació expliquem alguns d’ells.

•

•
•

Tolerància a errades bizantines
pràctiques (PBFT)

•

L’objectiu és l’optimització de la capacitat de
la xarxa per superar errades bizantines. Per-
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Fase 1: el node client requereix realitzar
una transacció i envia una sol·licitud al
node líder invocant una operació de servei.
Fase 2: el node líder envia una sol·licitud
als nodes còpia de seguretat.
Fase 3: els nodes executen la sol·licitud
rebuda i envien el resultat al node client.
Fase 4: el node client espera rebre f + 1
respostes de nodes diferents amb el mateix resultat, on “f” representa el nombre
màxim de nodes potencialment defectuosos.
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El sistema arriba al consens quan el node
client rep f + 1 respostes iguals de diferents
nodes de la xarxa i el node líder rota en cadascuna de les accions de verificacions que
es realitzen. El sistema, a través d’una majoria de nodes honestos, pot detectar el comportament maliciós del node líder i substituir-lo per un altre.

a IBFT està protegida contra qualsevol intent de modificació o manipulació. Aquesta
garantia és proporcionada durant el procés
de validació del bloc que recull les signatures del node proposant i la dels nodes validadors.
Aquest procediment garanteix la integritat
d’un bloc en ser necessari disposar de totes
les claus privades dels nodes, tant del node
proposant com dels nodes validadors del
bloc, per modificar el contingut d’un bloc.
Istanbul BFT és un algorisme de replicació de
màquines d’estats. Els nodes validadors són
triats de manera dinàmica, per tant cadascun
d’ells té una rèplica d’estat de la màquina per
tal d’arribar al consens del bloc.

Tolerància a errades bizantines
d’Istanbul (Istanbul Byzantine
Fault Tolerance - IBFT)
L’algorisme de tolerància a errades bizantines d’Istanbul és una implementació de l’algorisme de tolerància a errades bizantines
pràctiques (PBFT). L’algorisme Istanbul BFT
inclou els següents procediments necessaris
per arribar al consens:

Els validadors que participen en les votacions de cada bloc poden variar. L’algorisme
incorpora un procés que permet ampliar o
reduir dinàmicament el nombre de validadors que poden participar. Només es requereix que dos terços dels validadors acceptin
la proposta presentada.

1- Incorporació d’un nou bloc a la blockchain.
Per tal que un nou bloc sigui incorporat a la
blockchain, prèviament ha de passar per diverses rondes de votació on els validadors
han d’arribar a un acord. El consens queda
registrat al bloc mitjançant el registre de cadascuna de les signatures dels nodes validadors que han validat el bloc.

El consens s’assoleix segons el següent protocol, que es resumeix en 4 fases:
•

2- No assumpció del comportament honest
del líder. El fet de no assumir que el proposant del bloc, node líder, tingui un comportament honest obliga a tots els nodes validadors a verificar el bloc proposat.
La utilització de l’algorisme Istanbul BFT es
caracteritza per una producció de blocs de
manera constant (interval de temps) independentment de si existeixen o no transaccions pendents de ser processades, fet que
comportarà que la cadena de blocs tingui
blocs sense transaccions.

•

•

Els blocs produïts són considerats blocs finals, és a dir, no cal esperar que la cadena
de blocs es consolidi. La producció de blocs
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Fase 1: l’algorisme tria un node validador
(el proposant), que serà el responsable
de proposar un nou bloc a la resta de nodes validadors. Conjuntament a la proposta del nou bloc, els nodes validadors
reben un missatge identificant la fase en
la qual es troben: PRE-PREPARE.
Fase 2: els nodes validadors comproven
la validesa del bloc proposat. Un cop validat el bloc, inclouen un missatge amb
la fase actualitzada que es comunica a la
resta de nodes. El missatge conté l’estat
PREPARE, que permet verificar la sincronia de treball: bloc i fase (ronda).
Fase 3: els nodes validadors han de rebre una majoria de missatges (2F+1) de
la resta de nodes amb l’estat PREPARE,
fet que permetrà al node informar a la
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•

resta de nodes del seu estat COMMIT, que
indica que ha acceptat el bloc proposat i
que està preparat per inserir el bloc a la
cadena de blocs.
Fase 4: per inserir el nou bloc, el node validador ha de rebre una majoria de missatges amb l’estat COMMIT (2F+1). Quan
s’ha arribat a aquesta majoria, el node
validador insereix el bloc i informa de la
finalització del procediment amb l’estat
FINAL COMMITED, que permet tornar a
iniciar el procediment.

els seus recursos computacionals a resoldre
el problema matemàtic són anomenats miners i competeixen amb la resta de nodes
miners per ser els primers a resoldre el problema matemàtic.
El primer node miner a resoldre aquest problema pot afegir un bloc, és a dir, un conjunt
de transaccions, a la cadena de blocs sempre
que la xarxa validi el còmput matemàtic realitzat.
Els esforços computacionals realitzats pel
node miner per resoldre un problema matemàtic i aconseguir el dret a incorporar un
nou bloc a la cadena de blocs tenen una recompensa a través de l’emissió d’un determinat nombre de criptomonedes.

Perquè una xarxa sigui segura, és necessari
que el nombre de nodes validadors de la xarxa sigui 3F+1, on “F” representa el nombre
nodes validadors maliciosos d’una xarxa.
Algunes de les xarxes blockchain que utilitzen l’algorisme tolerància a errades bizantines d’Istanbul (IBFT) són Quorom o Hyperledger Besu.

Aquest incentiu econòmic fa que es generi
una competència entre els nodes miners per
ser el primer node a resoldre el següent problema matemàtic i aconseguir afegir un nou
node a la cadena de blocs.

Prova de treball (Proof of Work PoW)

Aquest esforç computacional permet protegir i garantir la seguretat de la xarxa davant
qualsevol atac, ja que l’atacant requerirà
realitzar grans esforços computacionals per
modificar qualsevol valor de les transaccions
existents als blocs de la xarxa. Encara que
disposi d’un gran potencial de càlcul, s’ha de
competir amb la totalitat de còmput matemàtic (hash rate) existent a la xarxa.

Segons la definició de Wikipedia, “un sistema de prova de treball (PoW), és un sistema
que, per evitar comportaments no desitjats
(per exemple atacs de denegació de servei o
spam), requereix que el client del servei realitzi algun tipus de treball que tingui cert cost
i la seva verificació sigui fàcil de comprovar
en la part del servidor. Normalment el treball
consisteix a realitzar un còmput en l’ordinador del client.

El consens s’assoleix segons el següent protocol:

La característica clau de l’estratègia és la seva
asimetria: El treball ha de ser moderadament
difícil (però factible) pel costat del client, però
fàcil de verificar pel costat del servidor”.

•

•

L’algorisme de prova de treball (PoW) consisteix a resoldre un problema matemàtic de
gran dificultat que requereix una gran capacitat computacional. Els nodes que dediquen
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Fase 1: els respectius nodes miners
construeixen un bloc, el qual conté diferents transaccions de la xarxa pendents
de processar.
Fase 2: cada node miner, amb el bloc que
ha generat, ha de resoldre un problema
matemàtic amb una dificultat establerta
per la xarxa. Per aconseguir-ho, reque-
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•

•

•

rirà fer ús del seu poder de càlcul computacional.
Fase 3: el primer node miner a resoldre
el problema matemàtic comunica i comparteix amb la resta de nodes miners de
la xarxa la resolució del problema.
Fase 4: la resta de miners procedeix a
verificar la resolució del problema de
manera molt ràpida. Quan la majoria de
nodes miners de la xarxa han verificat
la resolució del problema, el node miner
que ha resolt el problema té l’autorització per incorporar el seu bloc a la cadena
de blocs.
Fase 5: el node miner incorpora el bloc a
la cadena de blocs i el sistema li transfereix un determinat valor de criptomonedes com a recompensa per l’esforç
computacional realitzat. El nou bloc és
distribuït a tots els nodes de la xarxa. Es
torna a iniciar l’algorisme.

dran la participació i seran expulsats.
L’algorisme PoS tria aleatòriament el node
encarregat de validar el següent bloc a incorporar a la cadena de blocs i que serà el que
rebrà un determinat nombre de criptomonedes com a recompensa per la seva tasca de
validació.
Aquests nodes són anomenats forjadors i
són els responsables de validar els blocs de
manera correcta. Si el seu comportament és
maliciós, perden les monedes aportades, així
com el seu dret a participar en el sistema;
aquest mecanisme rep el nom de slashing.
L’algorisme té com a objectiu recompensar el
comportament honest dels nodes validadors.
L’algorisme de selecció dels nodes validadors té en compte la quantitat de monedes
que posseeix un node i que són aportades
com a garantia de la seva participació.

Bitcoin va ser la primera xarxa blockchain
que va implementar aquest algorisme de
consens. Actualment aquest algorisme de
prova de treball (PoW) és utilitzat per xarxes
com Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin,
Monero, Dash, Zcash o Decred, entre altres.

Per no afavorir únicament als nodes que disposen de més monedes, s’incorporen altres
criteris per democratitzar l’accés al forjat de
nous blocs. Els dos mètodes més utilitzats
són la selecció aleatòria del bloc i la selecció
segons l’edat de les monedes.

Prova de participació (Proof of
Stake - PoS)

1-El mètode de selecció aleatòria del bloc
consisteix a seleccionar els nodes validadors
segons una combinació del que té un valor
més baix de hash i una aportació de moneda
més alta.

L’algorisme de prova de participació (PoS)
consisteix en el fet que tot node que desitgi
proposar un nou bloc a la xarxa blockchain
ha de dipositar prèviament un nombre de
monedes com a garantia.

2-El mètode de selecció segons l’edat de la
moneda fa referència al temps que un node
manté de manera contínua les seves monedes com a garantia. Com més temps fa que
un node ha posat les seves monedes com a
garantia, més possibilitats té de guanyar el
dret a generar un nou bloc i obtenir la seva
recompensa.

La selecció del node validador es realitza en
funció del nombre de monedes que un node
posseeix, les quals serviran com a valor de
garantia per a la seva tasca com a validador.
Aquestes monedes esdevenen un fons bloquejat, que actua com a garantia del comportament del node validador, de manera que si
els validadors actuen maliciosament, per-

El consens s’assoleix segons el següent protocol:
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•

Fase 1: l’algorisme agrupa les transaccions generades pels nodes.
Fase 2: els nodes que volen ser candidats a validar transaccions a la xarxa han
de proposar la quantitat de moneda que
ofereixen com a garantia (stake).
Fase 3: segons els criteris definits, l’algorisme de selecció tria el següent node
validador.
Fase 4: el node validador procedeix a validar les transaccions i publicar el bloc
creat. Les garanties monetàries (stake)
resten bloquejades.
Fase 5: els nodes de la xarxa han de validar el bloc proposat pel node validador.
Fins que no s’obtingui la validació del
bloc, el node validador no pot desbloquejar les seves monedes i obtenir la recompensa.

monedes dels titulars que han delegat el seu
vot. Existeix la possibilitat que un titular de
testimonis delegui els seus vots en un altre
testimoni.

En el cas que els nodes de la xarxa no validin el bloc proposat, el node validador perd la
seva garantia i és expulsat com a node candidat a validar transaccions.

La pèrdua de les monedes i les recompenses
per generar nous blocs obliga als nodes delegats a actuar de manera honesta, i l’algorisme premia el comportament honest dels
productors de blocs.

•

•
•

•

En cada procés o cicle de producció d’un bloc
s’inicia un nou procés de votació per seleccionar els nous testimonis, fet que pot comportar modificacions en el percentatge de representació dels testimonis i fer possible la
incorporació de nous testimonis o l’eliminació de testimonis de l’anterior procés o cicle.
Els testimonis seran els responsables de
triar qui ha de ser el següent productor de
blocs, que verificarà les transaccions i proposarà el següent bloc a incloure a la cadena
de blocs. Els vots emesos pels testimonis per
triar el següent productor del bloc tenen la
mateixa representativitat.

A continuació es descriuen altres versions
d’algorismes de prova de participació: prova
delegada de participació, prova líquida de
participació, prova pura de participació de
Nxt-Ardor i Algorand, i prova de lloguer de
participació.

Els testimonis ofereixen percentatges de les
recompenses obtingudes als nodes que els
han delegat els seus vots.
Cada blockchain que implementa l’algorisme
de prova delegada de participació (DPoS) defineix un nombre màxim de testimonis que
cal triar.

Prova delegada de participació
(Delegated PoS – DPoS)

El consens s’assoleix segons el següent protocol:

El consens s’assoleix a través de la prova de
participació realitzada per un nombre determinat de nodes als quals se’ls ha delegat
aquesta responsabilitat.

•

Aquests nodes delegats, anomenats testimonis, són triats mitjançant una votació en
la qual participen els titulars de les monedes. Els vots obtinguts tenen un poder de
vot directament proporcional al nombre de

•
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Fase 1: mitjançant un procés de votació
continu se seleccionen els nodes delegats que actuaran com a testimonis en
el procés de consens per a un període de
generació de blocs.
Fase 2: segons un mecanisme de rotació
establert, es tria el node testimoni encarregat de proposar un nou bloc. Tots els
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•

•

des o tokens dels usuaris que li han delegat
el seu dret de validació.

testimonis tenen l’oportunitat de proposar un nou bloc.
Fase 3: la resta de nodes testimonis han
de verificar el node proposat. S’arriba al
consens quan dos terços + 1 dels nodes
arriben a un acord.
Fase 4: el procés de producció d’un bloc
continua fins que tots els nodes testimonis hagin proposat un bloc. Arribat a
aquest punt, s’inicia el procés per triar
nous testimonis.

Quan el dret de validació pertany al forner, les
monedes o tokens formen part de la garantia
del procés per generar un nou bloc (fornejar).
Tanmateix, aquestes quedaran bloquejades
com a garantia del comportament honest del
forner durant un període de temps determinat per l’algorisme.
El comportament maliciós d’un usuari validador (forner) implica la pèrdua de les
monedes o tokens aportats com a garantia.
La diferència amb altres algorismes és que
aquesta penalització no té cap afectació sobre els usuaris que han delegat el seu dret
de validació.

Algunes de les xarxes blockchain que utilitzen DPoS són EOS, Lisk o TRON. Els nodes
que actuen com a testimonis en aquestes
blockchain són, respectivament, 27, 101 i 27.
L’algorisme defineix un nombre màxim de
nodes que poden participar com a testimonis.

El consens s’assoleix segons el següent protocol:

Prova líquida de participació (Liquid Proof-of-Stake – LPOS)

•

Fase 1: els validadors de transaccions
i generadors de blocs (forners) aconsegueixen drets de validació de blocs proporcionalment a les monedes proposades com a garantia (stake).
• Fase 2: el següent forner és triat aleatòriament entre tots el conjunt d’usuaris
forners i serà qui es responsabilitzarà de
generar el següent bloc.
• Fase 3: un cop generat el bloc, comunica
la seva creació a un nombre determinat
d’usuaris forners triats a l’atzar perquè
procedeixin a avalar-lo. El bloc que obté
més avals pot ser incorporat a la cadena
de blocs.
Fase 4: un cop avalat el bloc, l’usuari forner
rep la recompensa per la tasca realitzada i
procedeix a repartir proporcionalment els
beneficis amb els usuaris que li han delegat
les seves monedes o tokens.

L’algorisme permet que qualsevol usuari
participi del consens de la xarxa com a creador de blocs, però és necessari complir amb
el requeriment previ de crear un fons de garantia amb una quantitat mínima de monedes (rol) determinada.
La prova líquida de participació permet delegar la representació en el cas de no disposar
de la quantitat mínima de monedes requerida o no desitjar participar de l’algorisme de
consens. Aquest mecanisme permet als propietaris de les monedes o tokens delegar els
drets de validació a un altre participant sense haver de transferir-ne la propietat.
Els delegats poden tenir dos rols, un primer
rol que rep el nom de “forner” i que té la responsabilitat i capacitat de crear blocs, i un
segon conegut com a “avalador” que s’encarrega d’avalar el bloc creat.

En l’algorisme de prova líquida de participació el nombre de validadors és molt elevat.
En la xarxa blockchain Tezos, per exemple,
aquest nombre arriba a 80.000 validadors.

El forner no posseeix ni controla les mone-

30

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Prova de participació pura
(Pure Proof-of-Stake - PPoS)
d’NXT-Ardor

Els usuaris que ho desitgin poden llogar les
seves monedes a altres comptes d’usuaris
durant un període de temps, de manera que
el compte llogater rep un poder de forja directament proporcional a nombre de monedes llogades, fet que permet incrementar les
possibilitats de guanyar el dret a forja.

NXT-Ardor va ser la primera blockchain a utilitzar l’algorisme prova de participació pura
(PPoS), que garanteix la seguretat de la xarxa
a través de les participacions de les monedes dels usuaris que actuen com aval.

L’opció de lloguer es realitza segons les següents condicions:

La participació en l’algorisme de consens
està oberta a tothom. Com més monedes
s’acumulen en un compte, més possibilitats
existeixen perquè el titular del compte guanyi el dret a proposar el nou bloc.
Tots els nodes de la xarxa tenen la capacitat de processar i transmetre transaccions a
través d’un compte que ha d’estar actiu per
participar de la presa de decisions.
El procés de generació de blocs es coneix
com a forja i consisteix a crear relacions amb
el bloc posterior segons una fórmula que
permet calcular un valor de dificultat acumulativa, alhora que incorpora informació
verificable i entrellaçada del bloc precedent.
Mitjançant aquestes connexions és possible
recórrer la cadena de blocs fins al bloc origen (gènesis).

•

Les monedes es troben sempre sota el
control del seu propietari.

•

El propietari que lloga les monedes no té
assegurada una participació dels beneficis (recompenses) obtinguts per la generació d’un nou bloc.

•

Els contractes no es poden cancel·lar i
estan actius durant el període de lloguer.

El consens s’assoleix segons el següent protocol:
•
•

El dret a proposar un bloc depèn principalment de la quantitat de monedes de què disposa un compte, però hi ha altres factors que
condicionen la generació d’un nou bloc, com
són:
•

•

•
•

L’existència d’un valor temporal mínim
entre producció de blocs perquè un mateix compte pugui generar un nou bloc.

•

Un factor d’ajust de producció de blocs,
conegut com a objectiu base, per garantir la producció mitjana d’un bloc cada 60
segons.
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Fase 1: els comptes actius han de guanyar-se el dret a forjar (generar) un nou
bloc.
Fase 2: el compte actiu que ha guanyat
el dret a forjar proposa un nou bloc amb
255 transaccions no confirmades i incorpora tot un seguit de paràmetres necessaris per al càlcul del futur dret a forjar,
el qual haurà de guanyar un altre compte
actiu.
Fase 3: el compte actiu transmet el bloc a
la resta de nodes de la xarxa.
Fase 4: els nodes verifiquen el bloc proposat i comproven el valor de dificultat
acumulada del nou bloc.
Fase 5: si el nou bloc candidat té un valor que representa una cadena amb una
dificultat acumulada superior al valor de
dificultat del bloc que té el node, aquest
node ha de refer la cadena des del bloc
que tenen en comú fins al nou bloc candidat.
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Prova de participació pura
(Pure Proof-of-Stake - PPoS)
d’Algorand

verificació i seran els responsables de validar i verificar els blocs proposats abans que
aquests s’incorporin a la cadena de blocs.
El consens s’assoleix segons el següent protocol:

L’algorisme té com a objectiu fer que tots els
usuaris participin en igualtat de condicions
del procés de consens. Tots són potencials
candidats com a proposants de nous blocs i
votants de les propostes de nous blocs. L’algorisme delega la seguretat a l’honestedat
de la majoria dels participants.

•

Fase 1: selecció dels líders, per la qual
se seleccionen els comptes candidats a
proposar i verificar els nous blocs. Entre
tots els comptes verificats es realitza un
sorteig per triar els comptes proposants
de nous blocs i els comptes que conformaran el comitè de verificació.
• Fase 2: proposta de bloc. Els nodes seleccionats propaguen la seva proposta
de bloc proposat, conjuntament amb una
prova que els acredita com a participants
autoritzats a proposar nous blocs.
Fase 3: votació suau. Els nodes propietaris
dels comptes seleccionats per participar
com a votants seran els responsables de
triar un nou bloc per ser afegit a la cadena
d’entre totes les propostes rebudes. Cadascun d’aquests nodes, que formen part del
comitè de verificació, emet un vot, el pes del
qual és directament proporcional als tokens
de participació del node. Abans de sumar un
vot, el node verifica la prova del comitè de
votació rebuda. Quan s’assoleix el consens
necessari, la proposta de bloc requereix ser
certificada com a pas previ a la inclusió en la
cadena de blocs.
• Fase 4: vot de certificació. En aquesta
fase es realitza un nou sorteig per triar
els comptes que formaran part del comitè de certificació del bloc proposat. Els
nodes propietaris dels comptes seleccionats procedeixen a verificar el bloc proposat i a emetre el seu vot, de la mateixa
manera que es realitza en la fase de vot
suau. Només quan s’assoleix el consens
el bloc és incorporat a la cadena i es pot
tornar a iniciar el protocol.

Mitjançant un sorteig, l’algorisme tria quins
seran els nodes candidats a participar i se’ls
assigna un dels següents rols: rol proposant
(responsable de proposar un nou bloc) i rol
votant (responsable de votar la proposta de
bloc). Els participants amb rol votant seran
agrupats en comitès de verificació.
Per triar els candidats, la selecció es produeix per sorteig secret. No es coneix la identitat dels propietaris dels tokens i les possibilitats de ser seleccionat com a candidat amb
rol proposant o votant són directament proporcionals als tokens amb els que un usuari
participa.
Qualsevol usuari que estigui actiu i tingui
participacions és un potencial candidat a
participar del protocol de consens. Els usuaris poden incrementar les seves possibilitats,
incrementant el valor de la seva participació
i decidir durant quant de temps (cicles) volen
participar en la generació de nous blocs.
El procés de creació d’un bloc s’inicia amb
un sorteig públic pel qual el sistema tria
aleatòriament els tokens, dels quals es desconeixen quins són els propietaris. Els propietaris dels tokens seleccionats seran els
responsables de proposar nous blocs.
D’igual manera, es tria aleatòriament un
nombre determinat d’altres tokens, els propietaris dels quals conformaran el comitè de
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Lloguer de la prova de
participació (Leased Proof-ofStake - LPoS)

Prova d’autoritat
(Proof of authority - PoA)

L’algorisme de lloguer de la prova de participació (LPoS) és una fórmula millorada d’algorisme de prova de consens de participació
que pretén resoldre la concentració de poder que es produeix amb els nodes que posseeixen més monedes segons l’algorisme
prova de participació (PoS).

L’algorisme de prova d’autoritat (PoA) proposa utilitzar la identitat com a garantia per
obtenir el dret a validar blocs.
La validació dels blocs deixa de ser un procediment anònim, de manera que les identitats
i les reputacions públiques dels validadors
esdevenen incentius per garantir el comportament honest.

Per aconseguir-ho, proporciona un mecanisme que permet als propietaris amb poques
monedes llogar-les a altres nodes amb l’objectiu d’obtenir recompenses. Les monedes
llogades resten bloquejades fins a la finalització del lloguer i sota custodia del seu propietari.

Revelar la identitat és un acte de caràcter
voluntari, per tant validar blocs en aquestes
circumstàncies comporta acceptar els beneficis d’un comportament honest i assumir les
responsabilitats derivades d’un comportament maliciós.

D’aquesta manera, els nodes llogaters augmenten la seva capacitat per ser triats com
a nodes productors de blocs. Com més probabilitat hi hagi de ser escollit per generar
un bloc, més ràpidament augmentaran les
possibilitats d’obtenir recompenses.

Són els mateixos validadors de blocs qui posen en joc la seva reputació i la seva identitat
com a garantia. L’algorisme de consens basat en la prova d’autoritat incentiva als validadors mantenir la seva reputació honesta a
la xarxa.

Les recompenses obtingudes pels nodes
productors de blocs són distribuïdes entre
els nodes llogaters, els quals han delegat la
seva porció de representació. El valor obtingut és proporcional al poder de vot proporcionat.

Pel bon funcionament de l’algorisme és fonamental el compliment de les següents condicions:

L’algorisme de lloguer de la prova de participació implementat per Waves és una modificació de l’algorisme implementat per
NXT-Ardor. Permet millorar la tria del següent node creador del bloc i garanteix que
els propietaris de les monedes rebran un
percentatge de les recompenses de la forja
del nou bloc per part del node llogater.
El procés per arribar al consens compleix les
mateixes fases que el d’NXT-Ardor.
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•

Garantir la veracitat de la identitat dels
verificadors. És necessari establir un
mecanisme degudament reglat i segur
per acreditar i certificar la identitat dels
participants.

•

Garantir la igualtat per accedir a ser un
validador autoritzat. Tots els participants
han de tenir les mateixes oportunitats i
complir amb els mateixos procediments
per assolir l’autoritat requerida per a
validar blocs. És fonamental que el procediment sigui segur, íntegre i acceptat
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per tothom, fet que permetrà generar confiança entre tots els usuaris.
•

El dret a participar com a autoritat ha de
ser reconegut pels membres de la xarxa,
que podran valorar les tasques desenvolupades i d’aquesta manera els nodes podran guanyar o perdre aquest dret.

Una xarxa blockchain que implementa un algorisme PoA requereix un nombre inicial de
validadors (nodes autoritzats) prevalidats per
a iniciar el protocol i un nombre màxim de validadors. Aquests validadors han d’haver superat prèviament un procés de verificació formal
i exposició pública de la seva identitat.
El següent pas consisteix a realitzar un procés
de ratificació d’aquests validadors inicials per
part de la resta d’usuaris de la xarxa. Aquest
procediment permet proporcionar la transparència i la integritat que requereix el procés.
Per a incorporar-se com a nou validador (node
autoritzat), els nodes validadors actuals han
d’aprovar al futur node validador. Per aconseguir-ho és necessari passar un procediment
que consisteix en:
•

Complir amb les normes establertes als
protocols.

•

Superar un procés d’identificació i verificació de la identitat del node candidat.

•

Fer pública i accessible la identitat del futur node autoritzat.

La responsabilitat de crear un nou bloc recau
en els nodes autoritzats i respon a un esquema
de rotació que permet compartir la responsabilitat de proposar un nou bloc per arribar al
consens.
Aquests nodes són els únics responsables del
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manteniment de la xarxa blockchain.
El consens s’assoleix segons el següent protocol:
•

•
•

Fase 1: segons l’esquema de rotació definit entre els nodes autoritzats es tria el
node líder, responsable de proposar un
nou bloc.
Fase 2: el node líder proposa un nou bloc
i el propaga a la resta de nodes autoritzats.
Fase 3: els nodes validadors procedeixen
a validar el bloc. Quan la majoria de blocs
ho ha fet, el bloc és immediatament incorporat a la blockchain. Seguidament
s’inicia l’algorisme de consens.

Algunes de les xarxes blockchain que utilitzen l’algorisme prova d’autoritat (PoA) són
els clients d’Ethereum (Geth i Parity), POA
Networks o VeChain.
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ELS ALGORISMES DE
CONSENS DES D’UNA VISIÓ
DESCENTRALITZADORA
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ELS ALGORISMES DE CONSENS DES D’UNA VISIÓ
DESCENTRALITZADORA
La tecnologia blockchain ha incorporat al
llenguatge conceptes com la governança o
els algorismes de consens, característiques
fonamentals que defineixen una xarxa blockchain. Quan es parla de governança es fa
referència al terme relacionat amb els processos de presa de decisions dins d’una organització, és a dir, quines són les normes,
regles i procediments establerts per al seu
correcte funcionament i acompliment dels
objectius.

Les xarxes blockchain no volen comprometre
el seu grau de descentralització, per això cadascuna de les xarxes actuals implementen
l’algorisme de consens que millor s’adapta
als seus propòsits.
De la mateixa manera, és present el trilema
de la blockchain, que descriu la capacitat que
té una xarxa per abordar l’escalabilitat, la
descentralització i la seguretat sense comprometre cap d’aquestes tres característiques.

Una altra característica fonamental que defineix una xarxa blockchain és la implementació i utilització d’un algorisme de consens, el
qual té com a finalitat proporcionar un mètode per arribar a acords. Una altra característica que defineix una xarxa blockchain és la
descentralització, és a dir, la garantia que no
existeix ni una sola entitat que té tot el control de processament de les transaccions. La
descentralització requereix que tota xarxa
blockchain hagi definit els seus algorismes
de consens.

Una de les apostes per a resoldre el trilema és la implementació de mecanismes de
consens que millorin el procediment de verificació dels blocs amb l’objectiu de millorar
l’eficiència de la xarxa.

Com afecta l’algorisme
de consens a la
descentralització d’una
blockchain

Vitalik Vuterin, el cofundador d’Ethreum, parla de 3 categories de descentralització en el
seu article “The Meaning of Descentraliza•

•
•

Amb la descentralització es mesura quin és
el grau que posseeix una xarxa blockchain
perquè les validacions de les transaccions
siguin possibles sense el control, autorització o influència d’una minoria de nodes a la
xarxa. Es podria arribar a pensar que tots els
algorismes de consens garanteixen el mateix
grau de descentralització a l’hora de consensuar el següent bloc a incorporar a la cadena.

Descentralització de l’arquitectura,
que fa referència al nombre d’ordinadors que conformen el sistema i a quin
és el percentatge d’èxit per superar un
atac al sistema.
Descentralització política, que fa referència al nombre de persones que
controlen els ordinadors del sistema.
Descentralització lògica, que fa referència a com són les interfícies i estructures de dades a l’hora de garantir
un comportament únic al sistema.

En realitat, cada algorisme de consens proporciona un valor diferent de descentralització perquè els nodes de la xarxa arribin a un
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•

acord. Els procediments s’implementen des
d’enfocaments diversos per assolir aquest
objectiu.
La responsabilitat i la confiança per validar
un bloc està distribuïda entre els nodes de la
xarxa. Per tant, l’ús adequat d’un algorisme
de consens té un impacte directe sobre el
rendiment d’una xarxa blockchain.

•

•

Arribar a un consens permet que tots els
usuaris de la xarxa accedeixin a la mateixa
informació, única i immutable. Per arribar a
aquesta veritat única, els algorismes de consens apliquen mètodes que es diferencien
respecte al seu grau de descentralització política.

Un altre factor clau que condicionarà l’elecció d’un algorisme de consens i el seu grau
de descentralització és la tipologia de la xarxa blockchain on s’implementarà.

Es pot visualitzar el grau de descentralització
d’un algorisme de consens valorant els següents factors:
•

•

•

•

Delegació del vot
- Possibilitat de delegar el vot o la
participació d’un usuari.
- Gestió del percentatge de representació del vot.
Anonimat
- Grau d’anonimat i privacitat dels nodes validadors.
- Obligatorietat de revelar la identitat
dels nodes.
Confiança
- Grau de confiança que es requereix
als nodes que participen de l’algorisme.

Una de les característiques que defineix les
xarxes blockchain és la capacitat que proporcionen a l’hora d’introduir o escriure dades
sense cap restricció.

Nodes que participen
- Nombre de nodes que participen en
la presa de decisions.
- Possibilitats que té un node de
la xarxa per participar de la presa de
decisions.
- Participació en igualtat de condicions
- Rols i responsabilitats.
Acreditacions
- Requeriments necessaris d’un
node per guanyar el dret a proposar
o validar un nou bloc.
Selecció de candidats
- Grau d’aleatorietat en la proposta
de selecció d’un node candidat a
proposar un bloc.
- Compromisos i/o obligacions que
ha d’assumir un node per ser un
potencial candidat.
Equitat del vot
- Equitat en el % de pes dels nodes a
les votacions.

Segons aquesta característica, es classifiquen com a:
•

Xarxes blockchain obertes o públiques:
on la lectura i l’escriptura és accessible
a tothom, sense cap mena de restricció.

•

Xarxes blockchain privades o permissionades: requereixen una autorització
per poder llegir o escriure a la cadena de
blocs.

Les xarxes privades o permissionades estan
enfocades a oferir solucions per a entorns
empresarials, els quals requereixen satisfer
les següents característiques:
• Garantir la identitat dels actors que participen per damunt de l’anonimat.
• Implementar un algorisme de consens se-
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lectiu, per tant no fan servir algorismes basats en la prova de treball (PoW).
• Existència d’una autoritat encarregada de
gestionar les autoritzacions per interaccionar a la xarxa.

ponsabilitats de notaria. Aquest enfocament
fa que aquest tipus de xarxes blockchain no
siguin 100% descentralitzades.
Els diversos algorismes de consens existents
utilitzen diferents estratègies perquè els nodes arribin a un acord i cadascun d’ells ho fa
assumint diferents graus de descentralització en el seu procés de triar els responsables
de validar el següent bloc de la cadena.

Existeixen xarxes blockchain centrades a
oferir solucions al món empresarial, com ara
Hyperledger Fabric o Corda, que proposen
delegar el rol de validació de les transaccions en una figura centralitzada amb res-

Anàlisi dels factors que influeixen en el grau de
descentralització dels algorismes de consens
Tolerància a errades bizantines pràctiques (PBFT)
Nodes que participen
Acreditacions
Selecció de candidats

• Tots els nodes participen en igualtat de condicions.
• Existeixen el rol de líder i el rol de validador.
No cal passar cap procés d’acreditació o autorització.

Equitat del vot

Tots els nodes tenen les mateixes probabilitats de ser triats
com a líder.
Tots els vots tenen el mateix pes de representació.

Delegació de vot

No aplica.

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

La xarxa necessita f+1 nodes amb un comportament honest,
on f és el nombre màxim de nodes potencialment maliciosos.
• Perquè una xarxa sigui segura, és necessari que el nombre de nodes de la xarxa sigui de 3F+1.
• El consens s’assoleix amb 2F+1, és a dir, 2/3+1 dels nodes.
F representa el nombre de nodes maliciosos d’una xarxa.

Consens

L’algorisme de tolerància a errades bizantines pràctiques té la capacitat de confirmar transaccions finals. Per tant, si els nodes acorden que un bloc és correcte, aquest serà el definitiu.
El grau de descentralització està marcat per la participació de tots els nodes de la xarxa amb
l’objectiu d’assolir un acord en l’estat del sistema i pel fet que tots els nodes tenen garantides les
mateixes probabilitats de ser triats com a proposant d’un nou bloc.
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Tolerància a errades bizantines d’Istanbul (Istanbul Byzantine Fault Tolerance - IBFT)
Nodes que participen
Acreditacions

• Tots els nodes participen en igualtat de condicions.
• Existeixen el rol de líder i el rol de validador.
No cal passar cap procés d’acreditació o autorització.

Selecció de candidats

•

Equitat del vot

Tots els nodes validadors tenen les mateixes probabilitats de ser triats com a líder.
• El nombre de validadors és dinàmic.
Tots els vots tenen el mateix pes de representació.

Delegació de vot

No aplica.

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

•
•

No assumpció del comportament honest del líder.
La xarxa necessita f+1 nodes amb un comportament honest, on f és el nombre màxim de nodes potencialment
maliciosos.

Consens

•

Per determinar els #validadors nous es requereix l’aprovació de 2/3 dels validadors.
Perquè una xarxa sigui segura, és necessari que el nombre de nodes de la xarxa sigui de 3F+1.
El consens s’assoleix amb 2F+1, és a dir, amb 2/3+1 dels
validadors.

•
•

F representa el nombre de nodes maliciosos d’una xarxa.
•

Els blocs produïts són considerats blocs finals.

L’algorisme de tolerància a errades bizantines d’Istanbul (IBPF), com l’algorisme de tolerància
a errades bizantines (PBT), genera blocs finals, és a dir, si els nodes acorden que un bloc és correcte, aquest serà el definitiu.
El grau de descentralització de l’algorisme està determinat per les mateixes possibilitats que
tenen tots els nodes de ser triats com a nodes validadors.
Es crea una concentració de poder per la qual només els nodes validadors poden validar els
nous blocs. L’algorisme incorpora un mecanisme dinàmic de votació que permet triar quins han
de ser els nodes validadors.
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Prova de treball (Proof of Work - PoW)
Nodes que participen

Acreditacions
Selecció de candidats

•

El rol que participa en la presa de decisions és conegut
com a node miner.
• Tots els nodes miners participen en igualtat de condicions.
No cal passar cap procés d’acreditació o autorització.

Equitat del vot

Tots els nodes competeixen entre si per ser el proper node a
proposar un nou bloc.
Tots els vots tenen el mateix pes de representació.

Delegació de vot

No aplica.

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

L’algorisme estableix un grau de confiança necessari del
51% de nodes miners.
Quan el 51% dels nodes miners validen un bloc.

Consens

Els algorismes de prova de treball requereixen un temps de processament elevat i es caracteritzen per requerir una gran capacitat computacional amb un consum energètic elevat. És un
algorisme totalment descentralitzat, però afavoreix als nodes que tenen una capacitat de còmput
més elevada. La descentralització es pot veure afectada si un node acumula el 51% de la capacitat de còmput (hashrate) de la xarxa.

Prova de participació (Proof of Stake - PoS)
Nodes que participen

Delegació de vot

• Tots els nodes poden participar.
• Existeix el rol de node validador i node forjador.
• Només participen els nodes amb aquests rols.
Per participar és necessari dipositar un aval de monedes
com a garantia.
• En funció de les monedes que un node ha dipositat com
a garantia.
• S’introdueix altres criteris per garantir l’aleatorietat en
la selecció del node i no premiar únicament als que aporten major quantia de monedes com aval.
Tots els vots dels nodes validadors tenen el mateix pes de
representació.
No aplica.

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

Recolzada en la participació monetària.

Consens

Quan el 51% dels nodes validadors validen el bloc.

Acreditacions
Selecció de candidats

Equitat del vot

40

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Els algorismes de prova de participació (PoS) no requereixen una capacitat de còmput elevada.
Per contra, el grau de descentralització està supeditat a la quantitat de monedes que un node
aporta com a garantia. Es pot arribar a pensar que un percentatge molt elevat de concentració de
monedes podria centralitzar la presa de decisions, però arribar a un 51% del control de les monedes per atacar el sistema comportaria la pèrdua de les monedes que actuen com a garantia.
Els nodes que tenen una major quantitat de monedes són els primers interessats a treballar per
garantir el bon funcionament de la xarxa, ja que poden ser els principals afectats davant qualsevol comportament maliciós d’un node. El grau de descentralització augmenta a mesura que
s’incrementen els usuaris i el nombre de monedes que posseeixen.

Prova delegada de participació (Delegated PoS – DPoS)
Nodes que participen

•
•
•
•
•

Acreditacions

Tots els nodes són potencials candidats a participar de l’algorisme de consens.
La responsabilitat de validar un bloc recau en un nombre determinat de nodes als quals se’ls ha delegat la responsabilitat.
Existeix el rol de node delegat, que rep el nom de testimoni.
Només els nodes delegats poden participar.
El nombre de nodes testimoni està definit
Xarxa Blockchain

Nombre de nodes
testimonis

EOS

27

LISK

101

TRON

27

Selecció de candidats

Per participar és necessari dipositar un aval de monedes com a garantia.
• Els nodes delegats (testimonis) són triats per votació entre tots
els titulars de les monedes en cada cicle de producció de blocs.
• El productor del bloc és triat segons un mecanisme rotatori on
tots els nodes testimoni poden produir nous blocs.

Equitat del vot

•
•

El valor dels vots per triar el node testimoni és directament proporcional al nombre de monedes dels titulars que han delegat
el seu vot.
El pes del vot per triar el proper productor de blocs entre els
testimonis és el mateix.

Delegació de vot

Sí.

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

Recolzada en la participació monetària dels testimonis.

Consens

•

Perquè una xarxa sigui segura, és necessari que el nombre de
nodes de la xarxa sigui de 3F+1.
• El consens s’assoleix amb 2F+1, és a dir, amb 2/3+1 dels testimonis.
F representa el nombre de nodes maliciosos d’una xarxa.
• Els blocs produïts són considerats blocs finals.
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L’algorisme de prova delegada de participació (DPoS), igual que l’algorisme de prova de participació (PoS), no requereix una capacitat de còmput elevada.
La diferència que proporciona DPoS respecte a PoS és la delegació a altres nodes de la capacitat
de proposar nous blocs (testimonis).
La delegació del dret a proposar un nou bloc es realitza a través d’un procés de votació dinàmica
on els usuaris propietaris de les monedes trien els nodes testimoni. En cada ronda de votació es
tornen a votar nous nodes testimonis.
L’algorisme centralitza la producció de nous blocs en un grup de nodes (testimonis), però manté
descentralitzada la tria dels nodes testimoni.
El grau de descentralització queda reflectit en la representativitat dels testimonis acumulats,
valor directament proporcional a les monedes acumulades (pròpies i delegades) com a garantia.
Davant el comportament maliciós d’un testimoni, els usuaris poden retirar la seva representació
i el node testimoni serà reemplaçat.
S’aposta per la descentralització en garantir que tot usuari propietari de monedes pot delegar la
capacitat de generar un bloc en un altre node, però incorpora un grau de centralització en limitar
el nombre de nodes que poden actuar com a testimonis. Els vots dels testimonis tenen el mateix
pes a l’hora de triar el node productor d’un bloc.
Aquest grau de centralització pot esdevenir un risc si el nivell de la corresponsabilitat de la resta
d’usuaris en el manteniment de la xarxa és baix.
Si el nivell de corresponsabilitat és baix, és possible coordinar un atac del 51% amb èxit.
S’accepta cert grau de centralització a canvi de millorar el rendiment de la xarxa.

Prova líquida de participació (Liquid Proof-of-Stake – LPOS)
Nodes que participen

•
•
•
•

Acreditacions

•
•

Tots els nodes són potencials candidats a participar de l’algorisme de consens.
La responsabilitat de validar un bloc recau en un nombre determinat de nodes als quals se’ls ha delegat la responsabilitat.
Els nodes delegats poden actuar sota dos rols: forner, responsable de crear blocs, i avalador, que s’encarrega d’avalar el bloc
creat.
Només els nodes delegats poden participar.
Xarxa Blockchain

Nombre de nodes
testimonis

TEZOS

Fins a 80.000

Per participar és necessari dipositar un aval de monedes com
a garantia.
És necessari un nombre mínim de monedes per participar en la
presa de decisions.
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Selecció de candidats •
•
•

Equitat del vot

Els nodes delegats han d’aconseguir drets de publicació de vots.
No hi ha un nombre màxim de nodes delegats.
El productor del bloc (forner) és triat pels nodes delegats.

Anonimat

Directament proporcional al nombre de monedes dels titulars que
han delegat el seu vot.
• Es poden delegar els drets de validació a un altre participant
sense haver de transferir la propietat.
• Si no s’arriba a la quantitat mínima de garantia per participar
de la presa de decisions, es pot delegar el vot de validació en un
altre node.
No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

Recolzada en la participació monetària.

Consens

Determinat pel nombre d’avals que s’aconsegueix.

Delegació de vot

L’algorisme prova líquida de participació (LPoS) és una evolució de l’algorisme prova de participació (PoS) i fa necessària la creació d’un fons de monedes com a garantia per participar en el
consens.
No hi ha restriccions per participar com a creador de blocs (forner). Tothom pot accedir en igualtat de condicions i només és necessari crear un fons de garantia amb un valor mínim que actuarà
com aval. L’objectiu és maximitzar la descentralització. Per assolir-la, es fomenta la participació
de tots els usuaris sense tenir en compte el nombre de monedes que posseeixen.
A diferència de l’algorisme de prova delegada de participació (DPoS), la delegació és voluntària.
Així mateix, un node delegat pot delegar la seva representació i la dels seus delegats cap a un
altre node.
Per evitar la centralització del poder dels nodes delegats, s’introdueix el concepte de democràcia
líquida. Els propietaris de les monedes poden canviar la seva delegació sense cap mena de restricció de manera immediata, fet que comporta que aquest conjunt de nodes validadors (forners
i avaladors) augmenti o disminueixi segons la voluntat dels propietaris de les monedes.
El grau de descentralització també es visualitza en la probabilitat de producció de blocs, que serà
proporcional a la participació acumulada (stake), fet que permet la representació dels propietaris que disposen d’una quantitat de monedes petites.
Tots els nodes avaladors tenen garantides les mateixes oportunitats de ser triats, independentment de la quantitat de monedes que ofereix com a garantia. Es poden augmentar les possibilitats per actuar com a node avalador incrementant el valor de les monedes que actuen com a
garantia.
En cas que el grau de corresponsabilitat dels usuaris en la participació en l’algorisme de consens sigui mínim, la centralització pot incrementar, facilitant així un atac del 51%.

43

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

Prova de participació pura (Pure Proof-of-Stake - PPoS)
Nodes que participen

Acreditacions
Selecció de candidats

Equitat del vot

•

Tots els usuaris participen en igualtat de condicions del procés de consens.
• Existeix el rol de node validador i node forjador.
• Només els nodes validadors poden participar.
Per participar és necessari dipositar un aval de monedes com a
garantia.
• Segons implementacions de l’algorisme, els nodes són triats
per un algorisme aleatori o amb mecanismes que acreditin
haver guanyat el dret a proposar un bloc.En funció de les monedes que un node ha dipositat com a garantia.
• Incorpora altres criteris per garantir l’aleatorietat en la selecció del node.

Anonimat

Directament proporcional al nombre de monedes amb què es
participa.
A Nxt-Ardor, un usuari pot llogar les seves monedes a un altre
usuari durant un període de temps.
No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

Recolzada en la participació monetària.

Consens

• NXT-Ardor: segons el grau de dificultat acumulada del bloc.
Algorand: segons els vots recollits; directament proporcional als
tokens de participació.

Delegació de vot

Per participar en l’algorisme prova de participació pura (PPoS) és necessari que un usuari dipositi com a garantia d’un fons de monedes, les quals actuaran com a aval durant el procés de producció d’un bloc. L’objectiu de l’algorisme és facilitar i potenciar que tots els usuaris participin de
la presa de decisions sense importar el nombre de monedes de què disposin.
L’accés a forjar un nou bloc és un dret que tot usuari ha de guanyar-se i està lligat al nombre de
monedes aportades al fons de garantia; com més monedes es dipositin, més possibilitats existeixen per aconseguir el dret a proposar un nou bloc.
La descentralització en la presa de decisions, en el cas de Nxt-Ardor, es potencia en permetre
que un usuari llogui les seves monedes i cedeixi el seu poder de forja perquè un altre usuari el
pugui aprofitar. En el cas d’Algorand, tots els usuaris són potencials forjadors de blocs i participen en el sorteig que selecciona quins són els candidats a proposar nous blocs i els candidats a
participar en els comitès de verificació a través de tokens que no permeten conèixer la identitat
dels nodes.
En garantir la universalitat de la participació en la producció de blocs, l’equitat pel que fa a les
probabilitats de guanyar el dret a produir un nou bloc i l’aleatorietat en els processos de selecció
dels nodes candidats a forjar-lo, l’algorisme de prova de participació pura potencií al màxim el
valor de la descentralització en la presa de decisions.
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Lloguer de la prova de participació (Leased Proof-of-Stake - LPoS)
Nodes que participen

•
•
•

Acreditacions

•
•

Tots els nodes poden participar.
Existeix el rol de node validador i node validador que actua com a forjador.
Només els nodes validadors poden participar.
Per participar és necessari dipositar un aval de monedes
com a garantia.
És necessari un nombre mínim de monedes per participar en la presa de decisions.

Selecció de candidats

En funció de les monedes que un node ha dipositat com a
garantia i de les que té llogades.

Equitat del vot

Tots els vots dels nodes validadors tenen el mateix pes de
representació.

Delegació de vot

•
•

Anonimat

No és necessari que el node reveli la teva identitat.

Confiança

Recolzada en la seva participació monetària.
Els propietaris no es veuen afectats pel comportament maliciós del node llogater.
Segons el grau de dificultat acumulada del bloc.

Consens

Es poden llogar les monedes a un node validador.
Els propietaris de les monedes llogades reben un percentatge de recompensa

L’algorisme de lloguer de la prova de participació (LPoS), implementada per Waves, és una modificació de la prova de participació pura (PPoS) implementada per la Nxt-Ardor.
L’algorisme de lloguer de la prova de participació (LPoS) millora el concepte de lloguer de monedes, permetent que els usuaris que decideixen llogar les monedes tinguin una participació
assegurada dels beneficis generats per la forja de nou blocs.
Aquesta funcionalitat de lloguer pretén millorar el grau de descentralització en el consens en
incentivar que els usuaris amb menys monedes tinguin uns incentius per cedir (llogar) les seves
monedes a nodes forjadors.
Potenciar la participació entre el màxim nombres d’usuaris ajuda a promoure la descentralització, ja que fa partícips de la presa de decisions a un major nombre d’usuaris implicats per
garantir el correcte funcionament de la xarxa.
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Prova d’autoritat (Proof of authority - PoA)
Nodes que participen

•
•
•
•

Acreditacions

•
•

Selecció de candidats

•
•

Tots els nodes poden participar en igualtat de condicions.
Per participar és necessari donar a conèixer la identitat.
És necessari un nombre inicial de nodes validadors autoritzats i reconeguts per la resta d’usuaris.
La xarxa determina el màxim nombre de nodes autoritzats.
Els nodes que volen participar necessiten passar per un
procés d’acreditació de la seva identitat.
És necessari fer pública la identitat.
Nodes autoritzats: tots han de tenir les mateixes oportunitats i superar els mateixos procediments d’acreditació.
El node que proposa un nou bloc és triat segons un esquema de rotació.

Equitat del vot

Tots els vots tenen el mateix pes de representació.

Delegació de vot

No aplica.

Anonimat

És necessari revelar la identitat per participar en l’algorisme.

Confiança
Consens

Recau en els nodes autoritzats.
La xarxa és segura si N/2 +1 nodes es comporten honestament.
N és el nombre de nodes de confiança.

En un algorisme de prova d’autoritat (PoA), la reputació és el mecanisme utilitzat per decidir els
nodes que podran proposar i validar blocs, és a dir, el valor que es posa en joc és la identitat del
node que participa en el consens.
La designació d’aquests nodes es realitza mitjançant un procés d’acreditació de la identitat del
node, que requereix una publicació i exposició pública de la seva identitat.
Només els nodes autoritzats poden participar del consens, fet que fomenta la concentració del
poder de decisió només en aquests nodes.
El grau de centralització de PoA és elevat, arribant a bloquejar decisions no compartides o a actuar només segons els interessos dels nodes autoritzats.
Concentrar el poder de decisió en uns pocs nodes permet millorar l’eficiència en la presa de
decisions i processament de les transaccions, potenciant l’escalabilitat de la xarxa per damunt
de la descentralització.
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Quins són els algorismes de consens que utilitzen
les xarxes blockchain?
Cada xarxa blockchain decideix implementar l’algorisme de consens que millor s’adeqüi a les
necessitats i filosofia dels seus membres per, des de visions diferents, aconseguir arribar a establir acords sense posar en risc la seguretat, descentralització i escalabilitat de la xarxa.
Per tant, els algorismes de consens recullen els principis, regles i normes amb les quals es regiran els usuaris d’una xarxa blockchain per arribar a un acord.
A través d’aquests protocols, implementen diferents visions i estratègies per arribar a un acord,
abordant els reptes de l’escalabilitat, la descentralització i la seguretat des de visions ben diferents, fet que diferencia unes xarxes de les altres.
En la següent taula s’exposen els algorismes de consens que implementen algunes de les principals xarxes blockchain existents.

Xarxa blockchain

Algorisme de consens implementat

Algorand

Prova de participació pura (Pure Proof-of-Stake - PPoS)

Bitcoin

Prova de treball (Proof of Work - PoW)

Corda

Estructura de notari més algorisme de consens:
•
BFT-SMaRT
•
Raft
Permet triar el mecanisme de consens que millor s’adapti a
les necessitats.

EOS
Ethereum

Prova delegada de participació
(Delegated PoS – DPoS)
Prova de treball (Proof of Work - PoW)

Ethereum 2.0

Prova de participació (Proof of Stake)

Geth
(Ethereum Client)

Prova d’autoritat (Proof of Authority - PoA)

Hyperledger Besu

•
•
•
•

Ethash (Proof of Work)
Clique (Proof of Authority)
IBFT 2.0 (Proof of Authority)
Quorum IBFT 1.0 (Proof of Authority).
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Hyperledger Fabric

•
SOLO
•
Kafka
•
Raft
Permet triar el mecanisme de consens que millor s’adapti a
les necessitats.

Hyperledger Indy

Plenum, una versió millorada d’RBFT.

Hyperledger Sawtooth

Proof of Elapsed Time (PoET)

Libra

LibraBFT: es basa en HotStuff.

NXT-Ardor

Prova de participació pura (Pure Proof-of-Stake - PPoS).

Parity
(Ethereum Client)

Prova d’autoritat (Proof of Authority - PoA)

POA Networks

Prova d’autoritat (Proof of Authority - PoA)

Polkadot

PBFT / Aurand híbrids

Quorum

•
Raft
•
Tolerància a errades bizantines d’Istanbul (Istanbul
Byzantine Fault Tolerance - IBFT)
•
Clique POA

Radix

Cerberus, a Parallelized BFT Consensus Protocol. Es basa en
HotStuff.

Tezos

Prova delegada de participació
(Delegated PoS – DPoS)

VeChain

Prova d’autoritat (Proof of Authority - PoA)

Waves

Lloguer de la prova de participació
(Leased Proof-of-Stake - LPoS)
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Comparativa entre els principals algorismes de
consens
La majoria de xarxes blockchain utilitzen algorismes com ara la prova de treball, la prova de participació, amb les seves diferents variants o la prova d’autoritat. N’hi ha molts més, però l’objectiu sempre és assolir un acord reconegut i acceptat per tots els usuaris de la xarxa com a un únic
valor. En la següent taula es mostra una comparativa de les característiques més significatives
que permeten diferenciar-los.

Participants
Prova de
treball
(PoW)

Seguretat

El proposant d’un bloc ha La seguretat de
de resoldre un complex
la xarxa es basa
problema matemàtic.
a garantir que no
hi hagi un poder
El primer que ho aconde càlcul igual o
segueix rep una recomsuperior al 51% del
pensa.
poder total de la
xarxa.

Eficiència
La xarxa de miners requereix
disposar d’un alt poder de càlcul, consumint molta energia i
fent-la ineficient.
Pot contribuir en algun moment a la centralització
d’aquesta concentració de
poder de càlcul.

Prova de Els proposants d’un bloc La seguretat de la Com que no requereix un gran
participa- es trien en funció de la xarxa es basa a ga- potencial de càlcul, és més
ció (PoS) quantitat de monedes que rantir que no hi hagi efectiva.
han dipositat com aval.

una concentració
de monedes igual o Tampoc es requereix disposar
Per no premiar única- superior al 51% de de gran poder especialitzat, fet
ment als que tenen més l’aval de la xarxa.
que facilita la participació de
monedes,
s’introdueix
tots els usuaris en l’algorisme
l’aleatorietat en la selecde consens.
ció dels proposants de
blocs.
La velocitat de processament
de les transaccions és elevada.
Millora l’escalabilitat.

És necessari acreditar i Reputació com a No cal maquinari especialitzat
Prova
garantia.
per processar les transaccions.
d’autoritat fer pública la identitat.
(PoA)

La velocitat de processament
de les transaccions és molt elevada, superior a PoW i PoS.
Millora l’escalabilitat.
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Hi ha diverses implementacions de Proof of Stake que proposen modificacions amb l’objectiu de
facilitar l’accés als usuaris a participar en l’algorisme de consens en igualtat de condicions. A
continuació, s’enumeren les principals diferències entre els algorismes de prova de participació,
prova delegada de participació, prova líquida de participació, prova pura de participació i prova
de lloguer de participació.

Participants

Creador del bloc

Penalització

Prova de
treball
(PoW)

Triats en funció de les
monedes que han dipositat com aval.

Triat aleatòriament entre els
usuaris que han avalat.

Els usuaris amb comportament maliciós
perdent el seu aval.

Prova delegada de
participació (DPoS)

Triats per votació entre Triat de manera rotatòria entre
tots els titulars de les els nodes delegats.
monedes que delegen el
seu vot.
Comparteix les recompenses
amb els usuaris que han delegat la representació.

Fomenta la concentració de la
riquesa entre els nodes que
disposen de més avals.
Els usuaris amb comportament
maliciós
perden el seu aval.

Els propietaris de les
monedes no es veuen
penalitzats pel comEl nombre de creadors està li- portament maliciós del
mitat.
node delegat.

Es requereix un fons mí- Triat aleatòriament entre els Els usuaris amb comProva
usuaris que han guanyat el dret portament
maliciós
líquida de nim com aval.
a
publicar
vots.
perden
el
seu
aval.
participació (LPoS) Han de guanyar drets de
publicació de blocs d’al- S’introdueix el concepte de detres usuaris.
mocràcia líquida: el percentatge guanyat de dret a publicar
La delegació no és obli- pot canviar en qualsevol mogatòria.
ment.
Comparteix les recompenses
amb els usuaris que han delegat la representació.
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Prova
pura de
participació (100%
PoS)

Triats en funció de les Triat aleatòriament entre tots Els usuaris amb commonedes que han dipo- els usuaris.
portament
maliciós
sitat com aval.
perden el seu aval.
Equitat en les probabilitats per
Tothom pot participar.
proposar un nou bloc.
Es poden llogar monedes, fet que incentiva als
que tenen menys monedes a participar de l’algorisme.

Prova de
lloguer de
participació (Leased PoS)

No està garantit que un propietari rebi una part de la recompensa del seu llogater per la
creació d’un bloc.

Triats en funció de les Triat aleatòriament entre tots Els usuaris amb commonedes que han dipo- els usuaris.
portament
maliciós
sitat com aval.
perden el seu aval.
Equitat en les probabilitats per
Tothom pot participar.
proposar un nou bloc.
Es poden llogar monedes, fet que incentiva als
que tenen menys monedes a participar de l’algorisme.

Es garanteix que un propietari
rebi part de la recompensa del
seu llogater per la creació d’un
bloc.
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COM ES GARANTEIXEN LA
PRIVACITAT I L’ANONIMAT
A LA BLOCKCHAIN
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COM ES GARANTEIXEN LA PRIVACITAT I L’ANONIMAT A LA BLOCKCHAIN
Dues de les característiques que proporciona
la tecnologia blockchain són la immutabilitat
dels registres, que no poden ser modificats
ni esborrats, i la transparència, que permet
l’accés a la informació a tots els usuaris en
igualtat de condicions i sense restriccions.
Aquestes dues característiques permeten
afegir-ne una nova: la capacitat de la tecnologia blockchain de garantir la traçabilitat de
la informació.

La Unió Europea va aprovar el Reglament general de protecció de dades (GDPR, per les
seves sigles en anglès) l’any 2016 per protegir i capacitar tots els ciutadans de la UE sobre la privadesa de dades i redefinir com les
organitzacions gestionen la privadesa de les
dades, especialment amb l’objectiu de reduir
la desigualtat entre les organitzacions que
gestionen i exploten les dades personals i la
persona a la qual pertanyen aquestes dades.

Davant d’aquestes característiques, sorgeixen algunes preguntes: si tothom pot accedir a consultar la informació disponible
sense restriccions, que succeeix amb la informació de caràcter confidencial i privada?
Com es pot garantir l’anonimat de les transaccions?

El reglament presenta sis principis bàsics a
respectar quan es realitzen processament
de dades de caràcter personal:
•
•

Confidencialitat,
privacitat i anonimat

•

Quan es parla de confidencialitat, es fa referència a la garantia que es proporciona
perquè la informació disponible només sigui
accessible a les persones autoritzades.

•

El terme de privacitat fa referència al dret
que tot individu té de protegir les seves dades en els seus àmbits de relació.

•

Si es parla d’anonimat, fem referència al dret
de tot individu de preservar la seva identitat
davant altres persones o procediments.

•

Principis bàsics del
processament de dades
que ofereix el GDPR
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Legalitat, equitat i transparència: les
dades personals han de ser processades
legalment i de manera transparent.
Limitació del propòsit: les dades personals es recullen només per als propòsits
indicats.
Minimització de dades: la recollida de les
dades s’han d’adequar i limitar als punts
indicats, per tant només s’ha de recollir
aquelles dades necessàries.
Precisió: les dades han de ser exactes.
Tot individu té el dret a demanar la modificació i correcció davant qualsevol error
o imprecisió.
Limitació d’emmagatzematge: les dades
han d’estar identificades i accessibles
durant un temps limitat d’acord amb els
propòsits indicats.
Integritat i confidencialitat: el processament de les dades s’ha de realitzar garantint la seva seguretat i no permetre
l’accés a la informació a tercers, evitant
la pèrdua, destrucció o danys que puguin
produir sobre les dades de caràcter personal.
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té el dret a no estar sotmès a una decisió
basada exclusivament en el processament automatitzat que comporti un efecte legal sobre la seva persona.

El GDPR garanteix els drets als usuaris de
les dades i assigna uns deures als controladors de les mateixes:
•
•

•

•

Dret de rectificació: els propietaris de
les dades tenen dret a actualitzar i corregir qualsevol mena d’error existent.
Dret a esborrar (“dret a l’oblit”): els
propietaris de les dades tenen dret a
l’eliminació de les dades que no són necessàries i no estan subjectes a cap tramitació o requeriment legal.
Dret d’accés: els propietaris tenen dret a
demanar al responsable de control de les
seves dades si aquestes estan sent processades. En cas afirmatiu, tenen dret a
rebre els detalls de com i on s’està produint aquest processament.
Drets relacionats amb el processament
automatitzat: el propietari de les dades

Quan la tecnologia blockchain s’aplica sobre
un cas d’ús, és necessari donar compliment
al Reglament general de protecció de dades
(GDPR). És en aquest punt quan sorgeixen
dubtes sobre com garantir la convivència de
les característiques de la blockchain i l’obligació de complir amb el que marca el reglament.
La tecnologia blockchain es caracteritza per
proporcionar descentralització, immutabilitat, transparència i integritat, característiques que la diferencien de la resta de tecnologies existents i que poden donar sensació
d’incompatibilitat amb l’aplicació del GDPR,
tal com es pot veure en la següent taula.

Blockchain

GDPR

Tecnologia descentralitzadora.

Existència d’autoritats amb rols controladors i
processadors de la informació.

Elimina la figura d’autoritat central.
La informació està distribuïda entre tots els
nodes de la xarxa.
Immutabilitat. La informació que conté no es
pot esborrar o modificar.

Impossibilitat d’assignar els rols als nodes
d’una blockchain perquè les transaccions
s’executen en múltiples nodes.
Cal garantir el dret de rectificació davant qualsevol error de les dades processades.
Cal garantir el dret a l’oblit.

No es poden modificar les transaccions.
Les dades tenen una limitació temporal d’emLa informació sempre està disponible
magatzematge i accés.
Proposa màxima transparència en fer possi- Proporciona el dret d’accés a la informació per
ble que tothom pugui accedir a la mateixa in- limitar qui pot accedir a la informació i per a
formació en igualtat de condicions,.
què.
Garanteix la confidencialitat de la informació.
No tothom té el dret a consultar tota la informació que desitgi.
Cal aplicar mecanismes per garantir l’anoni- Proporciona anonimat.
mat.
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puguin conèixer el seu contingut.

Segons es desprèn de la taula, existeix una
tensió entre el requeriment del compliment
del GDPR i la tecnologia blockchain respecte
a dos punts importants:
•

•

Una de les tècniques que es poden utilitzar
per garantir la privacitat i l’anonimat de les
transaccions és la implementació de solucions de coneixement zero.

Garantir l’anonimat de les dades personals, entenent com a dades personals
tota la informació relativa a una persona
física i que fa que pugui ser identificada.
El dret de tot individu a exercir els drets
que li atorga el GDPR sobre les seves
dades personals. Es visualitza amb la
impossibilitat que les dades emmagatzemades a la blockchain puguin ser modificades o eliminades.

Garanties de privacitat
amb la implementació
de solucions de Zero
Knowledge Proof (ZKP)

La tensió que es produeix entre el compliment del GDPR i la tecnologia blockchain es
pot resoldre de la següent manera:
•
•
•
•
•
•

Les solucions de prova coneixement zero, conegudes per les sigles ZKP, són un mètode a
través del qual una de les parts pot provar
a una altra part que una declaració és certa
sense haver de revelar cap més informació
que la veracitat de la declaració. És a dir, proporciona la capacitat de demostrar un secret
o una informació sense haver de revelar el
secret o la informació que es coneix.

Anàlisi de la informació que requereix ser
emmagatzemada a la cadena de blocs.
Evitar emmagatzemar i processar informació de caràcter personal.
Aplicació de tècniques que permetin
ocultar informació de caràcter personal
amb tècniques d’ofuscació.
Utilització de tècniques criptogràfiques i
d’agregació de dades que permetin garantir l’anonimat al màxim.
Evitar enllaçar informació que permeti
identificar a la persona propietària de les
dades.
Aplicació de tècniques avançades d’encriptació com poden ser l’encriptació homomòrfica o les proves de coneixement
zero (ZKP).

L’ús d’aquestes solucions permet comprovar
la veracitat d’una informació sense la necessitat d’aportar més dades o informació sobre
l’afirmació. Per tant, amb la utilització de ZKP
es compleix el reglament GDPR:

“En criptografia, una prova de coneixement
zero o un protocol de coneixement zero és
un mètode pel qual una part (el provador) pot
demostrar a una altra part (el verificador) que
coneixen un valor x, sense transmetre cap informació a part que coneix el valor x.” [Wikipedia]

És fonamental garantir l’anonimat i la privacitat a les xarxes blockchain, per això cal
evitar la possibilitat d’identificar els usuaris
a partir de l’anàlisi de les transaccions registrades a la blockchain, alhora que cal enfosquir i protegir el contingut de les transaccions
perquè terceres persones no autoritzades
puguin consultar aquesta informació i els
“miners” o “validadors” de les transaccions

Propietats que ha de complir tot
protocol de prova de coneixement
zero (ZKP)
En tot procés de verificació d’una informació
intervenen dos rols: el provador, persona que
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vol demostrar la possessió o coneixement
d’una informació, i el verificador, persona
que verificarà si la declaració és certa.

tercer (verificador), la persona (provador)
genera una prova que li permet demostrar estar en possessió o tenir el coneixement respecte al requeriment rebut.

Perquè un protocol de verificació sigui considerat de prova de coneixement zero ha de
satisfer les següents propietats:
•

•
•

La prova generada no aporta ni revela la informació que coneix o posseeix, a més de no
aportar cap altra informació no necessària
més enllà de la prova que disposa de la informació interpel·lada pel verificador.

Totalitat - “Completeness”: un provador
pot convèncer a un verificador de la veracitat d’una declaració només si aquesta
és certa.
Solidesa – “Soundness”: no es pot convèncer a un verificador si la declaració és
falsa.
Zero coneixement - “Zero-Knowledge”:
Si la declaració és certa, el verificador no
aprèn o coneix cap informació més enllà
de la declaració realitzada pel provador.

•

Fase 3: un cop generada la prova, aquesta és transmesa a la persona (verificador)
que a través d’un procés de verificació
criptogràfic podrà comprovar la certesa
de la declaració.

Només si la declaració és certa, el verificador
estarà totalment convençut de la veracitat de
la prova proporcionada.

Com funciona una prova de coneixement zero (ZKP)

Exemple de la cova d’Alí Babà
Una altra manera senzilla d’explicar el protocol és mitjançant l’exemple “La cova d’Alí
Babà”, un article escrit per Louis Guillou,
Jean-Jacques Quisquater i Thomas Berson.

Les proves de coneixement zero requereixen
la creació d’un sistema que permeti verificar
informació a terceres parts sense que aquest
procés de verificació impliqui revelar més informació de la necessària.

•

Existeix una cova amb una única entrada.
El seu interior es divideix en forma d’a
-nell. En un punt de l’anell hi ha una porta
que està tancada. L’única manera d’obrir
la porta és conèixer el secret que permet
obrir-la. Es pot arribar a la porta per dos
camins.

•

Hi ha dues persones identificades com a
Peggy (el referent de la declaració) i Víctor (el verificador de la declaració). La
Peggy ha descobert el secret per obrir la
porta, però no vol revelar-lo. En Víctor vol
verificar si realment la Peggy coneix el

En aquest sistema són necessaris dos rols: el
provador, que coneix el secret o la informació
sobre la qual té el control, i el verificador, que
a través d’un procés de verificació amb tècniques criptogràfiques podrà comprovar la
certesa de la informació rebuda.
L’operativa per utilitzar les proves de coneixement zero, un cop proporcionat el sistema de generació i verificació de proves, respon a les següents fases:
•

Fase 1: una persona (provador) acredita
o declara conèixer una informació o estar
en possessió d’un secret, titulació, certificat o coneixement a un tercer.

•

Fase 2: per atendre al requeriment d’un
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secret que li permet obrir la porta.
•

•

•

mesura que es repeteix la prova, la probabilitat que la Peggy l’enganyi cada vegada és
menor.

En Víctor espera fora de la cova per no
veure el camí que agafa la Peggy (camí A
o B triat a l’atzar) per entrar.

Si la prova es repeteix 20 vegades consecutives, la probabilitat que té la Peggy d’encertar al camí per on en Víctor vol que torni és
aproximadament una entre un milió. Arribat
aquest moment, si la Peggy coneix el secret,
ja ho pot demostrar a en Víctor.

Aplicacions de les proves de coneixement zero

En Víctor entra a la cova i crida el nom
del camí que vol que la Peggy utilitzi per
sortir.

Les proves de coneixement zero (ZKP) tenen
un gran ventall d’aplicacions, independentment de quin sigui el sector o indústria on
s’implementin. Són molts els casos d’ús que
requereixen incorporar les ZKP, ja que proporcionen privacitat, anonimat i seguretat en
el conjunt de les transaccions que es realitzen a la blockchain.
Les ZKP s’han utilitzat per crear noves monedes digitals que proporcionen privacitat
als seus propietaris. Les transaccions monetàries que es realitzen en cadenes públiques permeten realitzar un seguiment de les
transaccions i conèixer les quantitats que
es mouen. Aplicant aquesta tecnologia, s’ha
aconseguit protegir la privacitat dels propietaris de monedes digitals com la Zcash o la
Monero.

Resultats possibles:

o La Peggy coneix el secret, per tant
pot obrir i tornar pel camí que en Víctor ha
triat.

o La Peggy no coneix el secret, per
tant només pot tornar pel camí per on ha entrat. Només té un 50% de probabilitats que
el camí de sortida sigui el triat per en Víctor
i que li permeti afirmar que coneix el secret,
malgrat que sigui fals.
Com en Víctor no se’n refia, repeteixi la prova una vegada i una altra, de manera que, a
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•

Zcash: moneda digital que garanteix la
confidencialitat de les dades personals
i el valor monetari de les transaccions. A
través de les proves de coneixement zero
es poden verificar les transaccions sense
revelar el remitent, destinatari o el valor
de la moneda transmesa en la transacció.

•

Monero: moneda digital que garanteix
les transaccions privades i resistent a
la censura. Utilitza mètodes criptogràfics
per no revelar les adreces d’enviament ni

INFORME DE TENDÈNCIES SOBRE LA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

de recepció, així com el valor de la moneda de les transaccions realitzades. Proporciona confidencialitat i no permet la
traçabilitat de les operacions.
Un altre cas d’ús és el dels sistemes de gestió d’identitats, que permeten acreditar informació de caràcter personal sense revelar o
proporcionar informació no necessària a un
tercer o autoritat pública competent.
Són múltiples els casos d’ús on la privadesa
de la identitat és bàsica. Utilitzant proves de
coneixement zero, una persona pot demostrar que és major d’edat sense haver de revelar cap altra informació que la justament
necessària, és a dir, podria declarar que és
major d’edat i no aportar cap informació o
documentació respecte a la seva condició.
De la mateixa manera, es poden utilitzar per
acreditar titulacions universitàries, títols de
propietat, permisos o autoritzacions per accedir a espais públics o esdeveniments de
qualsevol tipologia, etc. Només caldria declarar que es disposa de la credencial que atorga el dret adquirit o demostrar que s’està en
possessió dels requeriments demanats.
L’aplicació de les ZKP en la decisió de cedir
dades a tercers per a estudis o projectes de
recerca és interessant, ja que és important
mantenir la privacitat de les dades recollides. També hi ha aplicacions en el sector de
la salut, on la gestió d’accés i compartició de
dades requereix el compliment estricte de la
privadesa i la confidencialitat.
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APÈNDIX - GLOSSARI
Amb l’objectiu de facilitar la comprensió dels conceptes tractats al document respecte a la tecnologia blockchain, es proporciona una llista de les definicions a
continuació.

Governança

Algorisme de consens

DAO

Xarxa blockchain

Estructuració de les regles i normes que
les persones, organitzacions i/o empreses
adopten per regular els processos de presa
de decisions.

Mecanisme pel qual un sistema distribuït assoleix l’acord respecte al valor de les dades
o estat de la xarxa entre tots els agents del
sistema.

Una Organització Autònoma Descentralitzada
és una organització on les regles de funcionament i la lògica organitzativa (governança)
estan recollides en un contracte intel·ligent a
la blockchain.

Estructura de dades distribuïda on la informació continguda s’agrupa en conjunts
(blocs) als quals se’ls afegeix meta informació relativa a un altre bloc de la cadena anterior en una línia temporal, de manera que,
gràcies a tècniques criptogràfiques, la informació continguda a un bloc és immutable.

Descentralització

La capacitat que té una xarxa blockchain
perquè el processament de les transaccions
es realitzi sense el control, autorització o influència d’una autoritat central.

Blockchain pública

Conegudes com xarxes blockchain obertes,
es caracteritzen perquè la lectura i l’escriptura són accessibles a tothom, sense cap
restricció.

Escalabilitat

Capacitat que té una xarxa blockchain per
gestionar una quantitat de treball creixent i
la capacitat d’ampliació per assumir l’increment de serveis i peticions (nombre de transaccions que pot processar, velocitat de processament, i cost de verificació).

Blockchain privada

Conegudes també com xarxes permissionades, es caracteritzen per l’existència d’una
autoritat central encarregada d’autoritzar
l’accés a la lectura o escriptura en la cadena
de blocs.

Seguretat

Proves de coneixement zero (ZKP)

Capacitat d’una xarxa blockchain de preveure, mitigar o recuperar-se de qualsevol atac,
intent de manipulació o comportament maliciós i garantir la immutabilitat dels registres.

En criptografia, una prova de coneixement
zero o un protocol de coneixement zero és
un mètode pel qual una part (el provador)
pot demostrar a una altra part (el verificador)
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Bloc

que coneixen un valor x, sense transmetre
cap informació a part que coneix el valor x.

Estructura de dades que agrupa les transaccions a la blockchain.

Node

Contracte intel·ligent o smart
contract

És un ordinador que executa un software
específic utilitzat per processar i comunicar
informació a altres ordinadors. En la blockchain, els nodes guarden una còpia de la
informació, són els responsables del manteniment de la xarxa i participen de la presa
de decisions.

És un programari informàtic que resideix a
la blockchain. El seu codi conté un conjunt de
regles de governança segons les quals les
parts d’aquest contracte intel·ligent acorden
com han d’interactuars.

Node proposant

Monedes digitals

Conegut com a node miner a les xarxes que
utilitzen l’algorisme de prova de treball com
poden ser les xarxes Bitcoin o Ethereum.
Són els nodes encarregats de crear un nou
bloc i proporcionar seguretat.

Són un mitjà d’intercanvi de valor en format
digital, equiparable a les monedes FIAT (bitllets i monedes), que permet realitzar transaccions i transferir valor sense cap dependència d’un banc central o país.

Node validador

Criptomonedes

Són nodes específics de la xarxa blockchain
encarregats de validar el bloc proposat per
un node proposant. La validació del bloc es
realitza a través de la implementació d’un
algorisme de consens.

És un mitjà digital d’intercanvi de valor. Catalogades com a monedes digitals, utilitzen
tècniques de criptografia per garantir i verificar les transferències i utilitzen tecnologies distribuïdes com ara la tecnologia blockchain.

Transacció

Són els registres d’informació generats per
un usuari (valor de transferència, adreça del
receptor, adreça de remitent, etc.) per intercanviar o transferir un valor. La integritat de
la informació està garantida mitjançant tècniques criptogràfiques com les signatures
digitals.

Token

És una unitat de valor que fa referència a un
actiu fungible o negociable a dins de la pròpia
blockchain.
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