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Сажетак. Чиста peer-to-peer верзија електронске готовине би омогућила 
плаћања преко интернета између две стране без посредовања финансијских 
институција. Дигитални потписи обезбеђују део решења, али се главне 
предности губе ако је поуздана трећа страна и даље потребна за спречавање 
двоструке потрошње. Предлажемо решење за проблем двоструке потрошње 
употребом peer-to-peer мреже. Мрежа временски означава трансакције тако 
што их хешира у континуирани ланац доказа о раду заснован на хешовима, 
формирајући запис који се не може изменити без поновног извршења доказа 
о раду. Најдужи ланац не служи само као доказ о редоследу сведочених 
догађаја, већ и као доказ да је дошао из групе са највећом снагом CPU-а. Све 
док већину снаге CPU-а контролишу чворови који не сарађују да би напали 
мрежу, они ће генерисати најдужи ланац и надмашити нападаче. Сама мрежа 
захтева минималну структуру. Поруке се емитују на основу „најбољег 
труда“, а чворови могу напустити мрежу и поново јој се придружити по 
вољи, прихватајући најдужи ланац доказа о раду као доказ о томе шта се 
догодило док су били одсутни. 

 
 

1. Увод 

Трговина на интернету се данас ослања готово искључиво на финансијске институције као 
поуздане треће стране за обраду електронских плаћања. Иако систем функционише 
довољно добро за већину трансакција, он и даље садржи инхерентне слабости модела 
заснованог на поверењу. Потпуно иреверзибилне трансакције нису заиста могуће услед 
неопходног посредовања финансијских институција. Цена посредовања повећава трошкове 
трансакцијa, ограничавајући минималну практичну величину трансакције и онемогућујући 
мање повремене трансакције. Поред тога, постоје и додатни трошкови у смислу губитка 
способности за вршење иреверзибилних плаћања за иреверзибилне услуге.  Уз могућност 
реверзибилности, расте и потреба за поверењем.  Трговци морају бити опрезни у раду са 
купцима и захтевати више информација него што би им иначе било потребно.  Одређени 
проценат превара се прихвата као неминовност. Ови трошкови и несигурности при плаћању 
се могу избећи када се физички новац користи лично, али не постоји механизам за 
извршење плаћања преко комуникационог канала без поуздане стране. 
Постоји потреба за развијањем електронског система за плаћање који је заснован на 

криптографским доказима уместо на поверењу, а који би омогућио да било које две 
заинтересоване стране директно врше међусобне трансакције без потребе за поузданим 
трећим странама. Трансакције које су рачунски непрактичне за поништавање би заштитиле 
продавце од преваре и уобичајени escrow механизми би се лако могли имплементирати за 
заштиту купаца.  У овом раду предлажемо решење за проблем двоструке потрошње помоћу 
peer-to-peer дистрибуираних сервера временских ознака ради стварања доказа о 
хронолошком редоследу трансакција. Систем је безбедан све док поштени чворови 
колективно контролишу више снаге CPU-а од групе чворова нападача који сарађују.
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2. Трансакције 

Електронску кованицу дефинишемо као ланац дигиталних потписа. Сваки власник преноси 
дигиталне кованице следећем власнику потписивањем хеша претходне трансакције и јавног 
кључа власника и додавањем истих на крај кованице. Прималац може проверити потписе 
како би потврдио ланац власништва. 

 

 

Проблем је наравно у томе што прималац не може проверити да ли је неки од власника 
извршио двоструку потрошњу. Уобичајено решење је увођење поузданог централног тела, 
односно ковнице, која проверава све трансакције како би утврдила потенцијалну двоструку 
потрошњу. Након сваке трансакције, кованица се мора вратити у ковницу ради издавања 
нове кованице, а само се за кованице издате директно у ковници верује да нису двапут 
потрошене. Проблем са овим решењем је то што судбина целокупног монетарног система 
зависи од компаније која управља ковницом, при чему свака трансакција мора ићи преко 
њих, као што је случај са банком. 
Потребно нам је решење које примаоцу омогућава да зна да претходни власници нису 

потписали раније трансакције. За наше потребе, најранија трансакција је она која се рачуна, 
тако да не бринемо о каснијим покушајима двоструке потрошње. Упознатост са свим 
трансакцијама је једини начин да потврдимо одсуство трансакције. У моделу заснованом на 
ковници, ковница је била свесна свих трансакција и одлучила које трансакције су стигле 
прве. Да би се то постигло без поуздане стране, трансакције морају бити јавно објављене [1] 
и потребан нам је систем који ће омогућити да се учесници усагласе о јединственој верзији 
редоследа у којем су трансакције примљене. Примаоцу је потребан доказ да се у време 
сваке трансакције већина чворова усагласила да је трансакција прва примљена. 

 
3. Сервер временских ознака 

Решење које предлажемо почиње са сервером временских ознака. Сервер временских 
ознака функционише тако што узима хеш блока елемената које треба временски означити и 
објављује хеш на популарним медијима попут новина или Usenet објава [2-5].  Временска 
ознака доказује да су подаци у том тренутку очито морали постојати како би ушли у хеш. 
Свака временска ознака садржи претходну временску ознаку у свом хешу, формирајући 
ланац, при чему свака додатна временска ознака појачава оне пре ње. 
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4. Доказ о раду 

Како бисмо имплементирали дистрибуирани сервер за временско означавање на peer-to-peer 
основи, морамо користити систем доказа о раду сличан Hashcash [6] систему Адама Бека.  
Доказ о раду укључује претраживање вредности која након хеширања, нпр. са SHA-256, 
креира хеш који почиње са одређеним бројем нултих битова. Просечан потребни рад је 
експоненцијалан броју потребних нултих битова и може се потврдити извршавањем једног 
хеша. 
За нашу мрежу временских ознака имплементирамо доказ о раду тако што повећавамо 

nonce у блоку до проналажења вредности која хешу блока даје потребне нулте битове.  Када 
се рад CPU-а утроши како би се испунио доказ о раду, блок не може да се промени без 
понављања рада. Како су каснији блокови уланчани након њега, рад потребан за промену 
блока би укључивао понављање рада за све блокове након њега. 

 

 
 

Доказ о раду такође решава проблем утврђивања репрезентације у већинском доношењу 
одлука. Ако је већина заснована на једном гласу по IP адреси, могао би је оборити свако ко 
може доделити много IP адреса. Доказ о раду је у суштини један глас по CPU-у.  Већинску 
одлуку представља најдужи ланац у који је уложен највећи труд доказа о раду. Ако већином 
снаге CPU-а управљају поштени чворови, поштени ланац ће расти најбрже и надмашити све 
конкурентне ланце. Како би изменио ранији блок, нападач би морао да понови доказ о раду 
на блоку и свим блоковима након њега и затим сустигне и надмаши рад поштених чворова. 
У наставку ћемо показати да се вероватноћа да спорији нападач сустигне рад поштених 
чворова експоненцијално смањује додавањем нових блокова. 
Како би се надокнадила растућа хардверска брзина и променљив интерес за покретање 

чворова током времена, тежина доказа о раду се одређује покретним просеком који 
таргетира просечан број блокова по сату. Ако се генеришу пребрзо, тежина се повећава. 

 
5. Мрежа 

Кораци за покретање мреже су следећи: 
 

1) Нове трансакције се емитују свим чворовима. 
2) Сваки чвор сакупља нове трансакције у блок. 
3) Сваки чвор ради на проналажењу сложеног доказа о раду за свој блок. 
4) Када чвор пронађе доказ о раду, он емитује блок свим чворовима. 
5) Чворови прихватају блок само ако су све трансакције у њему валидне и нису већ потрошене. 
6) Чворови изражавају своје прихватање блока радом на креирању следећег блока у 

ланцу, користећи хеш прихваћеног блока као претходни хеш. 
 

Чворови увек сматрају да је најдужи ланац тачан ланац и настављају да раде на 
продужењу истог. Ако два чвора истовремено емитују различите верзије следећег блока, 
неки чворови могу прво примити један или други.  У том случају, раде на првом блоку који 
су примили, али такође задржавају другу грану у случају да она постане дужа. Веза се 
раскида када се пронађе следећи доказ о раду и једна грана постане дужа; чворови који су 
радили на другој грани се затим пребацују на дужу. 
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Нова емитовања трансакције не морају нужно стићи до свих чворова. Ако досегну до 
много чворова, брзо ће ући у блок. Емитовања блокова такође толеришу изгубљене поруке. 
Ако чвор није примио блок, захтеваће га када прими следећи блок и схвати да је пропустио 
један блок. 

 
6. Подстицај 

Прва трансакција у блоку је конвенцијом посебна трансакција која покреће нову кованицу у 
поседу креатора блока. Чворови се тако подстичу да подрже мрежу и омогућава се начин да 
се кованице иницијално ставе у оптицај, са обзиром на то да не постоји централни орган 
који их може ставити у оптицај. Стално додавање константне количине нових кованица је 
аналогно рударима злата који троше ресурсе како би ставили злато у оптицај. У нашем 
случају троше се време CPU-а и струја. 
Подстицај се такође може финансирати накнадама за трансакције. Ако је излазна 

вредност трансакција мања од улазне вредности, разлика је накнада за трансакцију која се 
додаје подстицајној вредности који садржи релевантну трансакцију. Када се предодређени 
број кованица стави у оптицај, подстицај у потпуности може прећи на накнаде за 
трансакцију и бити потпуно ослобођен инфлације. 
Подстицај може охрабрити чворове да остану поштени. Ако похлепни нападач може 

саставити више снаге CPU-а од свих поштених чворова, морао би да изабере између 
коришћења исте да превари људе крађом трансакција које је извршио или генерисања 
нових кованица. Требало би да схвати да је профитабилније ако игра по правилима која му 
омогућавају да заради више нових кованица од свих других учесника заједно него да 
подрива систем и валидност сопственог богатства. 

 
7. Ослобађање простора на диску 

Када је последња трансакција у кованици покопана под довољним бројем блокова, 
трансакције потрошене пре ње могу бити одбачене ради ослобађања простора на диску. 
Како би се то олакшало без разбијања хеша блока, трансакције су хеширане у Мерклеовом 
стаблу [7][2][5], при чему је само један корен укључен у хеш блока. Стари блокови се затим 
могу сажети орезивањем грана стабла. Унутрашњи хешови не морају да се чувају. 

 

 
Трансакције хеширане у Мерклеовом стаблу Након орезивања Tx0-2 из блока 

 

Заглавље блока без трансакција би имало око 80 бајтова. Ако претпоставимо да се блокови 
генеришу на сваких 10 минута, 80 бајтова * 6 * 24 * 365 = 4,2 MB годишње. Са обзиром на то 
да се компјутерски системи обично продају са 2 GB RAM меморије од 2008. године и да 
Муров закон предвиђа тренутни раст од 1,2 GB годишње, складиштење података не би 
требало бити проблем чак и ако буде неопходно да се заглавља блокова чувају у меморији. 



5 

 

 

8. Поједностављена провера плаћања 

Могуће је проверити плаћања без покретања пуног мрежног чвора. Корисник треба 
задржати само копију заглавља блока најдужег ланца доказа о раду, коју може добити 
постављањем упита мрежним чворовима док не буде убеђен да он има најдужи ланац те 
добити Мерклеово стабло које повезује трансакцију са блоком у којем је иста временски 
означена. Он не може сам проверити трансакцију, али повезивањем трансакције са местом у 
ланцу може видети да ју је мрежни чвор прихватио. Блокови додати након њега додатно 
потврђују да је мрежа прихватила трансакцију. 

 

 
 

Провера је као таква поуздана све док поштени чворови контролишу мрежу, али је 
рањивија ако мрежу надвлада нападач. Иако мрежни чворови могу да провере трансакције 
за себе, фалсификоване трансакције нападача могу да преваре поједностављени метод док 
год нападач може да настави да надвладава мрежу. Стратегија која може послужити као 
одбрана против овога јесте прихватање узбуна чворова када примете неважећи чвор, 
јављајући софтверу корисника да преузме цео блок и пријављене трансакције како би 
потврдио недоследности. Предузећа која примају честе уплате ће вероватно и даље желети 
да покрећу своје чворове због самосталније сигурности и брже верификације. 

 
9. Комбиновање и дељење вредности 

Иако би било могуће руковати кованицама појединачно, било би незграпно извршити 
засебну трансакцију за сваки цент у трансферу. Како би се омогућило да се вредност дели и 
комбинује, трансакције садрже више улаза и излаза. Уобичајено је да постоји један улаз из 
веће претходне трансакције или више улаза који комбинују мање износе, те највише два 
излаза: један за плаћање и један за враћање остатка, ако га има, назад до пошиљаоца. 

 

 
 

Треба напоменути да fan-out, где трансакција зависи од неколико трансакције а те 
трансакције зависе од још више трансакција, овде не представља проблем. Никада не 
постоји потреба за издвајањем потпуне самосталне копије историје одређене трансакције. 
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10. Приватност 

Традиционални банкарски модел достиже ниво приватности ограничавањем приступа 
информацијама укљученим странама и поузданој трећој страни. Потреба за јавним 
објављивањем свих трансакција онемогућава употребу ове методе, али приватност се и 
даље може одржати прекидом протока информација на другом месту: одржавањем 
анонимности јавних кључева.  Јавност може видети да једно лице шаље износ другом, али 
без информација које повезују трансакцију са било ким. Ово је слично нивоу информација 
које објављују берзе, где се приказују време и износ појединачних трансакција („трака”), 
али без објављивања страна које су извршиле трансакције. 

 

 

Као додатни заштитни зид, нови пар кључева треба користити за сваку трансакцију како 
би се онемогућило њихово повезивање са заједничким власником. Одређено повезивање је 
и даље незаобилазно код трансакција са више улаза, који нужно откривају да су њихови 
улази припадали истом власнику.  Ризик је да повезивање може открити друге трансакције 
које су припадале истом власнику ако се открије власник кључа. 

 
11. Прорачуни 

Разматрамо сценарио нападача који покушава да генерише алтернативни ланац брже од 
поштеног ланца. Чак и ако у томе успе, неће бити у могућности да врши произвољне 
промене система, попут стварања вредности ни из чега или узимања новца који никада није 
припадао нападачу. Чворови неће прихватити неважећу трансакцију као плаћање, а 
поштени чворови никада неће прихватити блок који садржи такве трансакције. Нападач 
може само покушати да промени једну од својих трансакција како би повратио новац који 
је недавно потрошио. 
Трка између поштеног ланца и ланца нападача се може окарактерисати као биномна 

случајна шетња. Успех представља продужење поштеног ланца за један блок, повећавајући 
своју предност за +1, а неуспех је ситуација када се ланац нападача продужи за један блок, 
смањујући разлику за -1. 
Вероватноћа да нападач сустигне поштени ланац из датог дефицита је аналоган 

проблему коцкарове пропасти. Претпоставимо да коцкар са неограниченим кредитом 
почиње са дефицитом и има потенцијално неограничени број покушаја да се врати на нулу. 
Можемо израчунати вероватноћу да ће се икада вратити на нулу или да ће нападач икада 
сустићи поштени ланац како следи [8]: 

 
p = вероватноћа да ће поштени чвор пронаћи следећи блок 
q = вероватноћа да ће нападач пронаћи следећи блок 
qz = вероватноћа да ће нападач икада сустићи поштени ланац z блокова иза 
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Под нашом претпоставком да је p > q, вероватноћа се експоненцијално смањује уз 
повећање броја блокова које нападач мора сустићи. Са изгледима против њега, ако не 
оствари одличан продор у раној фази, његове шансе постају изузетно мале како даље 
заостаје. 
Сада разматрамо колико дуго прималац нове трансакције мора чекати пре него што буде 

довољно сигуран да пошиљалац не може променити трансакцију. Претпостављамо да је 
пошиљалац нападач који жели да на кратко убеди примаоца да му је платио, а затим обрне 
трансакцију ка себи када протекне мало времена. Прималац ће примити узбуну када се то 
догоди, али пошиљалац се нада да ће бити превише касно. 
Прималац генерише нови пар кључева и даје јавни кључ пошиљаоцу непосредно пре 

потписивања. Ово спречава пошиљаоца да унапред припреми ланац блокова 
континуираним радом на њему док му се не посрећи да оствари довољну предност и 
изврши трансакцију у том тренутку. Када се трансакција пошаље, непоштени пошиљалац 
почиње са тајним радом на паралелном ланцу који садржи алтернативну верзију његове 
трансакције. 
Прималац чека док се трансакција не дода блоку и док се z блокови не повежу након 

њега. Није му познат тачан напредак који је нападач остварио, али претпостављајући да је 
поштеним блоковима било потребно просечно очекивано време по блоку, потенцијални 
напредак нападача ће бити Поасонова расподела са очекиваном вредношћу: 

 

 
 

Да бисмо добили вероватноћу да би нападач и даље могао да сустигне поштени ланац, 
множимо Поасонову густину за сваку вредност напретка коју је могао остварити са 
вероватноћом да би могао сустићи ланац са те тачке: 
 

                                      

Прераспоређивање ради избегавања бескрајне расподеле... 
 

 

    

Конвертовање у C kôd 
 

#include <math.h> 
double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 
{ 
 double p = 1.0 - q; 
 double lambda = z * (q / p); 
 double sum = 1.0; 
 int i, k; 
 for (k = 0; k <= z; k++) 
 { 
 double poisson = exp(-lambda); 
 for (i = 1; i <= k; i++) 
 poisson *= lambda / i; 
 sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); 
 } 
 return sum; 
} 
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Покретањем неких резултата, видимо да вероватноћа значајно опада са z. 
 

q=0.1 
z=0 P=1.0000000 
z=1 P=0.2045873 
z=2 P=0.0509779 
z=3 P=0.0131722 
z=4 P=0.0034552 
z=5 P=0.0009137 
z=6 P=0.0002428 
z=7 P=0.0000647 
z=8 P=0.0000173 
z=9 P=0.0000046 
z=10 P=0.0000012 
 
q=0.3 
z=0 P=1.0000000 
z=5 P=0.1773523 
z=10 P=0.0416605 
z=15 P=0.0101008 
z=20 P=0.0024804 
z=25 P=0.0006132 
z=30 P=0.0001522 
z=35 P=0.0000379 
z=40 P=0.0000095 
z=45 P=0.0000024 
z=50 P=0.0000006 
 
Решавање када је P мање од 0,1%... 

 
P < 0.001 
q=0.10 z=5 
q=0.15 z=8 
q=0.20 z=11 
q=0.25 z=15 
q=0.30 z=24 
q=0.35 z=41 
q=0.40 z=89 
q=0.45 z=340 

12. Закључак 

Предложили смо систем за електронске трансакције који се не ослања на поверење. Започели 
смо са уобичајеним оквиром кованица направљених од дигиталних потписа који омогућава 
велику контролу власништва, али није потпун без начина за спречавање двоструке 
потрошње. Да бисмо то решили, предложили смо peer-to-peer мрежу која користи доказ о 
раду за бележење јавне историје трансакција која брзо постаје рачунски непрактична за 
нападача који жели да је измени ако поштени чворови контролишу већинску снагу CPU-а. 
Мрежа је робусна у својој неструктурираној једноставности. Чворови раде у исто време уз 
мало координације. Не морају да се идентификују јер се поруке не воде до било ког 
одређеног места и морају да се испоруче само на основу најбољег труда. Чворови могу да 
напусте мрежу и да јој се придруже по вољи, прихватајући ланац доказа о раду као доказ о 
томе шта се догодило док су били одсутни. Они гласају својом снагом CPU-а, изражавајући 
своје прихватање валидних блокова радом на продужавању истих и одбацују неважеће 
блокове одбијањем да раде на њима. Сва потребна правила и подстицаји се могу применити 
овим механизмом за постизање консензуса. 
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