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Текст лекції
Вступ
Продовжуємо вивчення криптовалют на прикладі Bitcoin.
Згадаємо особливості протоколу Bitcoin:

Для передачі монет необхідно скласти трансакцію.

Усі трансакції об'єднуються в ланцюжок.

Послідовність трансакцій незмінна.

Увесь ланцюжок трансакцій зберігається у кожного учасника системи.

Верифікацією трансакцій займається кожен учасник.

Нові монети у системі з'являються як винагорода за процес верифікації.
Для того, щоб побудувати розподілену систему зберігання рахунків та процесінгу
трансакцій довелося знайти відповіді на наступні питання, які вважалися дуже складними.
1.
Як децентралізувати процес емісії валюти?
2.
Як побудувати середовище, де не потрібні довірені сторони: держави, банки, тощо?
3.
Як забезпечити чесність прийняття рішень у системі, де безліч центрів прийняття
рішень?
4.
Як зробити так, щоб новою системою почали користуватися?
Сатоші Накамото зміг вирішити ці проблеми за рахунок доволі елегантних рішень.
Етапи побудови криптовалюти
Далі розглянемо етапи побудови криптовалюти, щоб зрозуміти способи вирішення
виникаючих проблем.
Етап перший
Одним із відомих матеріальних платіжних засобів є чек, який представляє собою розписку,
де написано яку суму ви хочете передати отримувачу. Отримувач пізніше передає чек у банк
та отримує готівку.
В США досі більшість співробітників соціальної сфери отримують зарплату чеками. Чому
немає сенсу красти чеки? Правильно, чек може погасити тільки людина, яка зазначена у графі
отримувач. Також, у чеку зазначено: хто, кому і скільки передав, з підписом відправника.
Тобто, якщо підпис підроблений, то й чек не дійсний з очевидних причин.
В електронному вигляді все можна зробити точно так: зазначити хто, кому і скільки
передає та завірити все електронним підписом.
Етап другий
Звичайні чеки є паперовими, а тому оригінал відносно легко відрізнити від копії. В разі
електронних чеків відрізнити копію від оригіналу немає можливості. Це означає, що може бути
ситуація при якій здійснюється два перекази, в яких буде одна і така ж дата, одержувач, сума,
і твердження, що пройшла подвійна оплата, а насправді це була одна операція.
Немає можливості відрізнити повторний платіж від випадкової подвійної передачі
електронної розписки мережею. Тому, як і в звичайних чеках, в електронних чеках
зазначається серійний номер. Тепер можна точно відрізняти копію електронного чека від
оригіналу.
Етап третій
Як забезпечити унікальність ідентифікатора електронного чеку для розподіленої
системи? В традиційних платіжних системах банк генерує унікальні ідентифікатори для
1.
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трансакцій (чек – це паперова трансакція). В мережі bitcoin не має центрального серверу, а є
тільки програмний код, який працює на комп’ютері кожного учасника. В цьому випадку
унікальний ідентифікатор трансакції генерується через обчислення дайджесту геш-функції від
змісту трансакції.
Дайджест геш-функції зазвичай порівнюють із цифровим відбитком деякої сукупності
даних. Дайджест завжди різний для різних даних (якщо геш-функція не має колізій).
Тепер, при проведенні трансакції отримувач чеку має змогу перевірити, чи був
використаний раніше цей чек (тому що кожний учасник системи зберігає усі чеки, які колись
з’являлися в системі). Тобто, одержувач перевіряє факт повторного пред’явлення чеку, який
вже був погашений раніше (це актуальне і для офлайн системи).
Якщо ідентифікатор трансакції (чеку) вже існує в розподіленій базі, то одержувач не
приймає цей платіж.
Етап четвертий
Може виникнути проблема, яка отримала назву double-spending (подвійна трата).
Платник формує одночасно два чеки на одну і ту ж суму, якою він володіє, у два різних адреса.
Кожен отримувач чеку, в цьому випадку, не знайде у розподіленій базі запис трати цієї суми з
адреси відправника, оскільки інша копія чеку ще не внесена у базу.
Вирішення проблеми: кожен отримувач чеку очікує деякий час перед його прийняттям і
здійснює опитування усіх учасників системи щодо підтвердження унікальності трансакції.
Якась копія чеку буде прийнята першою і підтверджена системою, а інша - тоді буде визнана
не дійсною.
Скільки голосів "проти" достатньо щоб відхилити трансакцію? Можливо, один голос?
Але що станеться, якщо хтось анонімно буде завжди голосувати проти? Це і є класична DOS
атака на систему. Тому необхідна більшість голосів, щоб прийняти або відхилити трансакцію.
В bitcone трансакції накопичуються в групи (називаються блоками) і додаються в базу кожні
10 хвилин. Відповідно ця база трансакцій зветься блокчейн - ланцюг блоків. В середньому
кожні 10 хвилин ця база оновлюється.
Виникає ще проблема: припустимо ми вирішили між собою запустити нову криптовалюту
і наразі кожен з нас володіє певною кількістю монет. В якийсь момент я захотів обдурити
систему.
Наприклад, у мене є 1000 монет і я намагаюся витратити їх 2 рази (дабл спендінг). Щоб її
виконати мені потрібні, по-перше, два продавця, які готові обміняти свої товари на ці монети,
і по-друге, мені потрібно запевнити кожного з них, що я дійсно плачу тільки йому.
Відповідно, я домовляюся з половиною загальної кількості учасників (володільців монет),
що в деякий момент вони проголосують за рішення, яке я їм запропоную за деяку винагороду.
Тобто я ініціюю одну трансакцію, у котрій плачу першому продавцю і підкуплена половина не
заперечує, трансакція нібито проходить. Далі я анонсую іншу трансакцію, яка витрачає ті ж
самі гроші але другому продавцю. Очевидно що в результаті тільки одна з цих трансакцій буде
повинна вважатися дійсною. Але зараз я даю команду, щоб підкуплена більшість голосувала
за другу трансакцію. Тому за деякий час тільки вона лишиться у базі даних. Таким чином я
витратив гроші два рази. Перша трансакція буде визнана недійсною і у розподіленій базі не
буде запису, що перший продавець товару має деякі кошти за відданий товар.
Але що буде з курсом нашої валюти, якщо таке станеться? При втраті довіри до коректності
роботи валюта втратить цінність. Тому ви як учасник системи (який володіє певною кількістю
монет) не захоче голосувати за винагороду.
Але далі виникає наступна проблема: кількість учасників в системі не відома. Я можу
запросити до системи усіх моїх друзів, обґрунтувавши що це соціальний експеримент і все таке
інше, все що від них треба, це натиснути кнопку у певний момент часу. Чи я навіть можу
створити віртуальних користувачів - ботів які завжди будуть голосувати як мені треба. Що з
цим робити? І це було найбільшою проблемою яка була вирішена у Біткоїні: як забезпечити
чесність голосування, коли кількість користувачів не відома, вони все анонімні і один одному
не довіряють? Якщо ви задумаєтеся, то зрозумієте, що це дуже складна проблема - суспільство
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не може її вирішити навіть у значно простіших умовах.
Етап п'ятий
Рішення досить оригінальне. Воно полягає в тому що теоретично ми не можемо цього
зробити, але ми можемо зробити це практично. Це означає, що треба зробити купівлю голосів
неприйнятно дорогою. Наведу приклад з життя. Для того щоб проголосувати виборах
президента необхідно прийти на виборчу дільницю. Це дещо складніше ніж проголосувати в
інтернеті. Якщо ви хочете купити голоси, то вам потрібно оплатити не тільки сам голос, але
ще й час людини. А тепер уявіть, що виборча дільниця знаходиться за сто кілометрів і вам
потрібно усіх цих підкуплених виборців везти туди за власний кошт - оплачувати автобус, обід
тощо. Ваші витрати суттєво зростають. І може статися, що ваша вигода від того, що був
обраний ваш кандидат менша ніж усі витрати на підкуп. Очевидно, що вам буде не варто цього
робити. Тобто принцип такий - зробити економічно невигідним атаку на систему, замість того,
щоб теоретично унеможливити її. У теорії захисту інформації цей принцип використовується
душе широко - вартість системи захисту не повинна перевищувати вартість інформації що
захищається. Ніхто не буде купувати сейф за мільйон, щоб зберігати там десять тисяч. Але як
зробити підкуп голосів коштовним завданням у нашому випадку - у комп’ютерному світі?
Рішення таке - для того що б проголосувати потрібно надати доказ роботи. Тепер для того що
б проголосувати я повинен попрацювати. Що за робота? Це завдання, яке повинен вирішити
ваш комп’ютер - тобто знайти рішення певної задачі. Це і є майнінг. Але є ще одна деталь тільки перший голос враховується. На прикладі ситуації з виборами: ми голосуємо за
президента і вибори розпочинаються о десятій ранку. У цей момент усі біжать на виборчу
дільницю, і хто перший дістався, той і проголосував і отримав винагороду (у нашому випадку
це і є нові біткоїни). Інші голоси не враховуються. Це виглядає безглуздо, але якщо ви
замислитесь, усі ми з’явилися на світ завдяки схожому процесу.
Якщо поміркувати, стають очевидними деякі критерії для такої задачі.
По-перше, вона не повинна бути такою, що найшвидший комп'ютер завжди вирішує її
першим. Повинна бути випадковість - у всіх повинні бути шанси, інакше як і нашому
попередньому прикладі найшвидший мешканець буде завжди обирати президентом свого
улюбленця.
По-друге, ніхто не повинен знати завдання передчасно, або мати можливість вибрати для
себе легше завдання.
По-третє - усі інші учасники повинні мати можливість перевірити результати рішення інакше можлива корупція.
По-четверте, не повинно бути можливості вкрасти чуже рішення задачі - тобто - завдання
повинні бути різними для кожного.
Ця задача повинна займати деякий час, який можна прогнозувати (але як ви вже
здогадалися - цей час не може бути зафіксований чітко)
І останнє - зрозуміло що кожен учасник повинен ставити себе завдання самостійно, без
необхідності його отримувати з деякого сервера. Гадаю ви усвідомлюєте, що це вкрай складні
умови для задачі.
Можна змоделювати цю задачу більш точно. Уявіть собі лотерею. І тільки дві людини в неї
грають: ви і ваш сусід. Ви граєте допоки хтось з вас не виграє джек-пот. Ви купуєте квитки
кожен день. Ви працюєте в солідній компанії і можете купувати дев'ять лотерейних квитків в
день. А ваш сусід не працює і може купувати лише один квиток на день. Питання: з якою
вірогідністю ви переможете першим? Дев’яносто відсотків що ви будете першим хто зірве
джек-пот, але чи означає це те, що ваш сусід не може виграти? Він може купити перший квиток
і виграти. Так само працює і біткоін. Є якась задача, яку що б вирішити потрібно перебрати всі
варіанти відповідей. Просто звичайні числа від нуля до нескінченності. І всі люди цим
займаються: перебирають числа і перевіряють підходить воно чи не підходить. Це задача, яка
не може бути вирішена ні яким іншим способом, окрім простого перебору. Ви вирішуєте цю
задачу, яку ставите собі самостійно, але за загальним алгоритмом, який не можна порушити,
інакше інші не приймуть від вас ваше рішення. У біткоїні така задача - пошук прообразу геш5

функції - ідеально підходить під усі наші критерії.
Наразі, припустимо що п'ять комп'ютерів в системі вміють перебирати числа з однаковою
швидкістю. З якою вірогідністю кожен з них буде першим? двадцять відсотків. Якщо
об'єднаються два комп'ютери буде сорок відсотків і так далі. В якійсь момент хтось знаходить
відповідь і повідомляє його всім. А всі інші перевіряють рішення і якщо воно правильне, то
припиняють спроби це робити - вони можуть і не припиняти, але за правилами вони повинні
зупинитися і почати вирішувати наступну задачу. Як тільки ви знайшли відповідь ви її
комбінуєте зі списком трансакцій, які ви хочете додати до бази і відправляєте в мережу. Всі
інші дивляться що все нормально і додають ці трансакції в базу своїх даних. І починають брати
наступні трансакції, які за цей час прийшли в систему і працювати над ними. Ось це і є
підтвердження трансакцій. Кожні десять хвилин, як би ви не намагалися, система видає 50
монет і вони будуть належати тому хто знайшов рішення (як саме, ми поговоримо пізніше).
Тобто, фактично, майнінг це простий перебор чисел, який не пов’язаний з перевіркою
трансакцій, він потрібен лише для того, щоб перешкоджати підкупу голосів.
Етап шостий
Звідси декілька висновків 1. Ймовірність стати першим дорівнює відсотку обчислювальних ресурсів, який ви
контролюєте. Це ми щойно переглянули на прикладі. Чим швидше ваш комп'ютер тим
більше ви будете заробляти.
2. Час, за який ви знайдете рішення задачі, дорівнює середньому часу за який уся мережа
знаходить рішення (цей параметр становить 10 хвилин) поділеному на відсоток ваших
обчислювальних ресурсів. Тому якщо ви володієте десятьма відсотками потужності,
ви будете вирішувати задачу у середньому за сто хвилин.
3. Контролювати мережу може тільки той, хто контролює п'ятдесят один відсоток
ресурсів. Тобто ця людина, яка в більшості випадків буде знаходити рішення першим,
зможе "нав'язувати" свої рішення.
4. До тих пір, поки чесні користувачі контролюють п'ятдесят один відсоток
обчислювальної потужності в цілому, то все добре - бо тільки коректні трансакції
підтверджуються. Не важливо які трансакції вони підтверджують. Головне що б вони
не суперечили попереднім трансакціям.
Якщо ви візьмете найшвидший комп'ютер, як ви думаєте, скільки він зможе контролювати?
Реально одну десятитисячну вид усієї потужності мережи. Навіть, якщо Китай захоче щось
зробити - нічого так просто не вийде.
Тобто, коли ви довіряєте біткоіну ви довіряєте тому, що складно підкупити таку
"різношерсту" масу людей, тому що кожен має свої інтереси і йому, не вигідна ситуація, коли
система рухне перестане існувати.
До речі, Україна займає дуже серйозну позицію в світі біткоін економіки. Приблизно десять
відсотків біткоїн економіки наразі контролює Україна. І за деякими оцінками приблизно
двадцять відсотків біткоінів було вироблено в Україні. Тут декілька причин. Одна з них:
дешева електроенергія. Інша - велика кількість комп’ютерних гіків.
Етап сьомий
Але тут є ще одне питання - ми говоримо “перший знайшов”, “перший отримав
винагороду” - але як визначити хто був перший? Очевидне рішення - порівнювати час
вирішення задачі. Пам’ятаєте таку гру - "Брейнрінг" - грає декілька людей і вам загадують
питання. Хтось перший згадав відповідь і натиснув на кнопку, у всіх інших кнопки перестають
працювати відразу ж. Але уявіть таки же Брейнрінг але одна людина сидить у Новій Зеландії,
друга в Гренландії, третя в Чилі і так далі. Поки ви тиснете кнопку сигнал буде йти і він може
йти кілька секунд через мережу інтернет. Можна порівнювати час вирішення, але для того
хтось повинен гарантувати ідентичність апаратної та програмної частини. Це очевидно
недосяжна вимога у нашому випадку. Алей й тут Сатоші знайшов рішення - не важливо хто
був перший. Якщо я як учасник системи, отримав два різних рішення я можу прийняти будьякий як перший. Чому? Не все так просто. Ми вже говорили, що трансакції підтверджуються
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не по одній, а блоками. Кожен учасник окремо формує свій блок трансакцій - це його
пропозиція - які трансакції повинні бути додані до бази даних. В середньому уся мережа
генерує один блок за 10 хвилин, тобто в середньому хтось знаходить рішення складної задачі
за 10 хвилин. Кожен новий блок містить ідентифікатор попереднього, і завдяки використанню
криптографії розірвати ланцюжок трансакцій неможливо. Тобто якщо ви зміните щось у
попередньому блоку, наступний теж потрібно буде змінити. Це означає що у кожного
наступного блока є лише ОДИН попередник. Така технологія називається blockchain. Блок
також містить рішення задачі, яка пов’язана з ним криптографічно.
У разі якщо дві людини одночасно знайдуть рішення - блокчейн розділиться - виникне
гілка. Гілка означає що існує протиріччя у тому, кому належить певна сума грошей. Це як
паралельні стани системи - як паралельні всесвіти - у одному я можу мати гроші, а у іншому
ні. Тому у деякий час стан рахунків не може бути чітко визначений.
Це може статися якщо якийсь учасник не згоден з блоком іншого (чи навіть хтось робить
спробу атакувати систему), то він формує альтернативний блок який теж розсилається по
мережі. У цьому випадку, у базі даних кожного учасника зберігаються обидві блоки. Але
кожен з учасників робить свій вибір, та починає будувати новий блок на базі одного ланцюжка
який він обрав. Але існує важливе правило - усі повинні будувати нові блоки на базі
найдовшого з альтернативних ланцюжків. Тобто, якщо ви обрали певний ланцюжок і працюєте
над наступним блоком у ньому і тут хтось надсилає вам новий блок, котрий базується на
альтернативному ланцюжку - ви повинні перемкнутися на нього. Що це означає? Якщо
більшість обчислювальної потужності спрямована на роботу над ланцюжком номер один, то
він буде зростати швидше - тобто блоки будуть знаходитися частіше ніж у ланцюжку номер
два. Тому робота над коротшим ланцюжком не має сенсу, оскільки за нього голосує меншість
(виключення складає ситуація, коли хтось робить спробу атакувати систему). І ще один
висновок - якщо частина (скажемо дві третини) учасників системи працює над ланцюжком
номер один, а одна третина - над ланцюжком номер два - то середній час за який з’являються
блоки сповільниться і буде відповідно п’ятнадцять і тридцять хвилин. Тут ще є багато нюансів,
але ми поговоримо про це на наступних лекціях.
Тобто, система сама не знає чи то фінальний стан рахунків, чи ні - згідно правил найдовший
ланцюжок блоків містить достовірний стан рахунків, АЛЕ ви технічно можете переписати
історію. Але для цього вам прийдеться витратити ресурси, щоб збудувати ланцюжок, який буде
довшим ніж існуючий. І для того вам доведеться витрати купу ресурсів, не згадуючи вже про
те, що існуючий ланцюжок буде продовжувати рости. Але взагалі біткоіну, як зводу
математичних правил, байдуже що правда, а що ні.
Трансакція вважається підтвердженою коли вона знаходиться у найдовшому ланцюжку і
після неї існує п’ять блоків. Тобто для повного підтвердження трансакції потрібна година.
Звідки з’явилося число п’ять? Для випадку коли зловмисник контролює сорок дев’ять відсотків
обчислювальної потужності на інтервалі у п’ять блоків його ланцюжок скоріше за все буде
коротший ніж у решти чесних учасників. Таким чином, ви знову довіряєте математиці. Але
звісно, можливий випадок, коли учасники спостерігають атаку і навмисно не приймають блоки
від атакуючого - це вже соціальний консенсус і ми поговоримо про це пізніше.
Недоліки
Є очевидні обмеження по швидкості. Кількість даних для обміну зростає експоненційно з
ростом кількості учасників, тому ви не зможете нескінченно нарощувати швидкість. Наразі
теоретична пропускна здатність це сім трансакцій в секунду. Але це технічно може бути
збільшено у декілька разів. Чому і що робити, ми розглянемо на наступних лекціях. Зараз
відбувається приблизно півтори трансакції в секунду. Наприклад "віза" дозволяє обробляти
приблизно дві тисячі трансакцій в секунду. Але, віза робить це так: гроші списані зараз, а
з’являться на рахунку отримувача через деякий час (може бути дні чи навіть тижні). У біткоіні
це атомарна операція. Гроші або у одного власника або у іншого.
Обсяг даних. На даний момент база даних блокчейн складає близько тридцяти п’яти
гігабайт, і надалі буде зростати. На практиці це не дуже велика проблема, адже для
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користування біткоїном уся база не потрібна. Ваш мобільний додаток звертається до
учасників, що зберігають усю базу та перевіряє баланс свого рахунку.
Відкритість. Так як блокчейн відкритий, то весь ланцюжок трансакцій можливо
відслідковувати. Якщо вам відомо, кому належить конкретна адреса, то ви можете бачити всі
трансакції які надходять на цю адресу і йдуть з цієї адреси. Це звісно неприйнятно для багатьох
випадків у реальному житті. Але є багато способів заплутати цей ланцюжок - ми будемо
говорити про це через декілька лекцій.
Високе споживання електроенергії. У Ефіопії живуть приблизно сто мільйонів чоловік.
Споживання електоенергії всією Ефіопією приблизно дорівнює споживанню енергії людей, які
займаються видобутком нових монет у Біткоїні. Приблизно півмільйона доларів в день
витрачається лише на електроенергію. Це дуже велика проблема, але вже є розробки в яких
чесне голосування досягається без використання обчислювальних ресурсів. Але це інша
історія.
Питання, що часто задаються
Чи може хто-небудь задіяти 51% обчислювальної потужності?
На справді на всій земній кулі не вистачить обчислювальної потужності, щоб зібрати 51%
від вже існуючої в Bitcoin. Але можлива ситуація, коли зловмисник якимось чином перехопить
потужність у інших майнерів.
Чи буде задача майнерів однакова якщо вони голосують за однаковий набір
трансакцій?
Коротка відповідь - ні. Чому - розглянемо на наступній лекції, де ми познайомимось що
таке трансакція і як “система” насправді видає нові монети.
Що мені потрібно щоб почати голосувати?
Програмне забезпечення, апаратна складова (ваш комп’ютер) та доступ до мережі.
Що зробити, щоб моя трансакція не опинилася в короткому ланцюжку ?
За це не треба хвилюватися, якщо 51% потужності мережі контролюють чесні користувачі,
ваша трансакція обов’язково увійде у ланцюжок.
Що буде з Біткоїном якщо інтернет між континентами пропаде?
Буде саме той випадок з альтернативними всесвітами. На одному континенті одна
фінансова історія, а на другому інша.
Що буде коли інтернет з'явиться знову?
Залишиться тільки один ланцюжок - найдовший. Для людей з іншого континенту усі
трансакції знову стануть не підтвердженими (але вони будуть автоматично підтверджені у
наступного блоку найдовшого ланцюжка).
Хто може бачити баланс моєї адреси?
Будь-хто може бачити баланси будь-яких адрес, але важко визначити кому належить певна
адреса.
Ви казали, що за мою трансакцію будуть голосувати всі, але виходить тільки перший
хто знайшов рішення задачі?
Кожен хто будує ланцюжок на базі блока що містить вашу трансакцію, фактично голосує
за неї.
Що робити, якщо я не згоден з найдовшим ланцюжком?
Спробувати переконати решту учасників у своєму баченні. Або продавати скоріше монети.
Чи можу я змінити правила, та залишитися у системі?
Якщо ви не володієте хоча б п'ятдесят одним відсотком потужності - фактично ні.
Що буде якщо я не проголосував за деяку трансакцію, тобто не додав її у свій блок?
Скоріше за все вона буде додана тим, хто наступним вирішить задачу та сформує блок.
Чому мені не варто перехоплювати чуже рішення?
У кожного користувача своя задача і своє рішення, якщо перехоплювати рішення, то треба
перехоплювати разом з задачею. Але тоді винагороду отримає той хто побудував задачу.
2.
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