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1 Objetivos
As blockchains são uma tecnologia para o suporte totalmente descentralizado
e distribuído a transações auditáveis que se quer aberto, seguro, confiável e
robusto.

Se muito do interesse actual nas blockchains advém da especulação/curiosidade
numa tecnologia promissora e do seu potencial mercado, esta já tem provas da-
das e variadíssimas aplicações. As diferentes blockchains existentes também já
têm demonstrado falhas preocupantes que a própria comunidade tem tentado
corrigir [1].

Em suma, embora se tenha reproduzidos os erros tecnológicos passados (cor-
rida tecnológica desenfreada para a frente) e o próprio modelo de desenvolvi-
mento tecnológico ser permeável ao que não deveria ser (o objectivo das block-
chains é oferecer confiança sem falhas), as blockchains oferecem um modelo
inovador ao registo, gestão e validação de transações e aos protocolos de con-
senso.

Por exemplo, dos vários modelos de blockchains existentes surgem conceitos
como o de smart contracts, de linguagens de programação para smart contracts
que incluem mecanismos de verificação forte e automática do respeito de smart
contracts, ou ainda de self-amendeming protocols.

Com o objectivo de uma familiarização neste contexto, propõe-se neste pro-
jecto estudar, dominar e usar a bom proveito as capacidades das blockchains.
Em particular, propõe-se usar o potencial das blockchains para resolver de forma
inovadora problemas clássicos encontrados em sistemas de tipo wikipedia.

Neste tipo de sistema de contribuição pública e partilhada, as noções de
confiança, retribuição, prova de conhecimento, consenso, rastreabilidade são
centrais sem terem uma solução inequívoca e satisfatória. Modelos baseados nas
blockchains podem ser contributivas. É o que propomos estudar e desenvolver
neste projecto.

2 Tarefas a Realizar
O trabalho tem o seguinte faseamento:

T1 Introdução aos conceitos próprios do projecto, em particular o conceito de
blockchain, de smart contracts, os diferentes modelos e implementações
de blockchain etc...;
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T2 Estudo e aprendizagem do modelo de programação para a blockchain sele-
cionada;

T3 Especificação e definição do modelo de consenso, e de retributo. Definição
do modelo global do sistema por implementar;

T4 Implementação do casos de estudo;

T5 Testes e validação;

T6 Elaboração do relatório.

3 Cronograma
T1 0.5 mês

T2 1 mês

T3 1 mês

T4 1 mês

T5 0,5 mês

T6 1 mês

4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.

5 Requisitos Académicos
Programação, algoritmos e estruturas de Dados, sistemas operativos, segurança
informática.

6 Resultados esperados
• 1 estudo tecnológico.

• 1 modelo de publicação, audição, consenso e revisão para um sistema de
tipo wikipedia

• 1 protótipo.

• 1 relatório de projeto.

7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)
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