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Rozdziaï 2.

Zasada funkcjonowania
bitcoina
Jak funkcjonuje bitcoin?
Aby zrozumieÊ ideÚ bitcoina, trzeba poznaÊ chociaĝ czÚĂÊ teoretycznych podstaw jego funkcjonowania. W tym rozdziale poruszymy sporo kwestii technicznych, aby przybliĝyÊ w jak najprostszy
sposób uĝywane w dalszej czÚĂci ksiÈĝki pojÚcia bloku, wydobywania czy transakcji. Poniewaĝ sporo operacji w sieci Bitcoin opiera siÚ
na kryptografii, nie sposób równieĝ omówiÊ zasady dziaïania wirtualnej waluty bez przybliĝenia podstawowych pojÚÊ z tej dziedziny.

Kryptografia
Sïowo „kryptografia” odmieniane jest przez wszystkie przypadki
w rozmaitych definicjach bitcoina. Nic dziwnego, w koñcu to wïaĂnie algorytmy szyfrujÈce i dziaïania matematyczne stanowiÈ podstawÚ dziaïania wirtualnej waluty. Mimo ĝe wiÚkszoĂÊ informacji,
jak chociaĝby historia transakcji, jest jawna, szyfrowanie odgrywa kluczowÈ rolÚ w zabezpieczeniach mechanizmów bitcoina.
Kryptowaluta, jak nieraz zwany jest bitcoin, korzysta przede wszystkim z kryptograficznych funkcji skrótu oraz kryptografii klucza
publicznego.
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Funkcje skrótu (ang. hash function)
Funkcja skrótu, zwana takĝe funkcjÈ haszujÈcÈ, jest algorytmem
komputerowym, uruchamianym na pewnych danych wejĂciowych.
Wynikiem dziaïania tej funkcji jest skrót (hash) o staïej dïugoĂci.
Dla przykïadu znana i popularna w internecie funkcja MD5 generuje skrót o staïej, 32-znakowej dïugoĂci, skïadajÈcy siÚ ze znaków
0 – 9 oraz a – f. Spróbujmy wywoïaÊ takÈ funkcjÚ dla przykïadowych danych wejĂciowych, czyli ciÈgu „Bitcoin2013”. Moĝemy
tego dokonaÊ miÚdzy innymi w licznych generatorach online lub
w systemie operacyjnym Linux, uĝywajÈc komendy md5sum. W obu
przypadkach otrzymamy taki sam skrót, widoczny na rysunku 2.1.

Rysunek 2.1. Jeden z popularnych w internecie generatorów hashy

Obliczenie jednego hashu MD5 jest bardzo szybkie. W teĂcie
przeprowadzonym na przykïadowej maszynie klasy domowego
komputera PC 1000 hashy MD5 obliczanych byïo w przeciÈgu
1,246 sekundy, co daje przybliĝonÈ prÚdkoĂÊ 803 hashy na sekundÚ.
Funkcja haszujÈca ma zawsze taki sam wynik dla tych samych
danych wejĂciowych i czÚsto moĝemy spotkaÊ siÚ z niÈ przy pobieraniu plików z internetu. Obok nazwy pliku znajduje siÚ zapisany hash. Na pobranym pliku moĝemy wywoïaÊ funkcjÚ haszujÈcÈ na lokalnym dysku i sprawdziÊ, czy zwróciïa ona taki hash, jaki
widnieje na stronie internetowej. DziÚki temu zyskujemy pewnoĂÊ,
ĝe plik zostaï pobrany w caïoĂci i nie zostaï po drodze zmodyfikowany (rysunek 2.2).
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Rysunek 2.2. Strona pobrañ klienta Bitcoin-qt na sourceforge.net. Obok pliku
wykonywalnego EXE widniejÈ hashe SHA1 oraz MD5, które moĝna
wykorzystaÊ do weryfikacji pliku po pobraniu

Funkcja skrótu jest jednostronna, poniewaĝ na podstawie hashu
nie jesteĂmy w stanie odtworzyÊ danych wejĂciowych, które posïuĝyïy do jego wygenerowania. Poza nielicznymi przypadkami,
które zostanÈ omówione na koñcu tej sekcji, odtworzenie ěródïowych danych jest czÚsto niemoĝliwe w zadowalajÈcym czasie.
Dobrze znane funkcje skrótu to wspomniana juĝ MD5 czy
SHA-256, które generujÈ odpowiednio 32- i 64-znakowy skrót,
uĝywajÈc znaków heksadecymalnych (cyfry 0 – 9 oraz litery a – f).
W projekcie Bitcoin wykorzystywana jest ta druga funkcja, ze
wzglÚdu na to, ĝe funkcja MD5 jest juĝ raczej przestarzaïa i nie
moĝe zapewniÊ odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa.
Dla wymienionych wyĝej funkcji skrótu bardzo maïa zmiana
w ěródïowym zbiorze danych spowoduje, ĝe wynikowy hash bÚdzie
zupeïnie inny niĝ oryginalny. Taki mechanizm pozwala upewniÊ
siÚ, ĝe obrabiany zbiór danych, którym moĝe byÊ tekst, plik lub
35

Kup książkę

Poleć książkę

BITCOIN

teĝ blok transakcji bitcoina, nie zostaï zmieniony przez nieuprawnionego uĝytkownika. Przyjrzyjmy siÚ, jak wyglÈda to na bardzo
prostym przykïadzie. Obliczymy skrót SHA-256 dla wyraĝeñ „Ala
ma kota” oraz „Ola ma kota”. Te dwa zdania róĝniÈ siÚ tylko jednym znakiem — w pierwszym z nich wystÚpuje duĝa litera A,
w drugim duĝa litera O. Skrót moĝna obliczyÊ z wykorzystaniem
polecenia linuksowego sha256sum, jak równieĝ innych programów
bÈdě generatorów online. Oto obliczony skrót SHA-256 z dwóch
róĝnych wyraĝeñ:
„Ala ma kota”
124bfb6284d82f3b1105f88e3e7a0ee02d0e525193413c05b75041917022cd6e

„Ola ma kota”
36ad917e863b5321bff77734fd52888ccf03c503bd51f649cb1ed4c28a19e5ef

Oba hashe majÈ kompletnie innÈ wartoĂÊ i w ĝaden sposób nie
zdradzajÈ, ĝe pochodzÈ z tak bardzo zbliĝonych do siebie wejĂciowych ïañcuchów znaków.
W sieci Bitcoin funkcje skrótu uĝywane sÈ miÚdzy innymi przy
obliczaniu adresu Bitcoin, który wynika bezpoĂrednio z powiÈzanego z nim klucza prywatnego. DziÚki nieodwracalnemu dziaïaniu
funkcji haszujÈcych udostÚpnienie swojego adresu Bitcoin publicznie nie pociÈga za sobÈ ryzyka poznania zwiÈzanego z nim klucza
prywatnego. Z drugiej strony dziÚki ïatwemu obliczaniu hashu
z zadanego ïañcucha wejĂciowego uĝytkownik posiadajÈcy klucz
prywatny jest w stanie bardzo szybko dowieĂÊ, ĝe dany adres Bitcoin
naleĝy wïaĂnie do niego. Funkcje haszujÈce uĝywane sÈ takĝe do
obliczania sum kontrolnych bloków transakcji oraz w celu zapewnienia integralnoĂci ïañcucha bloków, co bÚdzie opisane w dalszej
czÚĂci ksiÈĝki.
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