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Jak działa
protokół
Bitcoin?
„Moim zdaniem to niesamowite, ĝe w Ăwiecie bitcoina
algorytm przejmuje funkcje typowe dla [rzÈdu]”.
— Al Gore, byïy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych,
laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Rozdziaï ten jest poĂwiÚcony problematyce typowo technicznej i opisuje zasady dziaïania protokoïu Bitcoin. Zapoznanie siÚ z tymi zasadami nie jest konieczne do zrozumienia dalszej czÚĂci ksiÈĝki,
ale z pewnoĂciÈ moĝe byÊ przydatne. Znajdziesz tu odpowiedzi
na wiele pytañ i dowiesz siÚ, czym jest mining, czyli wydobywanie
bitcoinów.
Bitcoin jest protokoïem i jako elektroniczny system pïatnoĂci
skïada siÚ z trzech elementów:


kryptografii klucza publicznego,



sieci peer-to-peer,



dowodu pracy (ang. proof of work).
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Protokóï to zbiór zasad umoĝliwiajÈcych urzÈdzeniom nawiÈzanie ïÈcznoĂci w celu wymiany informacji. Przykïadem takiego
protokoïu moĝe byÊ np. TCP/IP, który zostaï opracowany, aby moĝliwe byïo tworzenie sieci komputerowych.
Dlaczego protokóï Bitcoin korzysta z kryptografii? Aby w Ăwiecie realnym zabezpieczyÊ gotówkÚ, papiery wartoĂciowe itp., wykorzystujemy sejfy, zamki, alarmy czy skïadamy depozyty w banku.
W Ăwiecie bitów w celu zabezpieczenia waĝnych danych stosujemy kryptografiÚ.
Kryptografia zapewnia bezpieczeñstwo miÚdzy innymi w handlu elektronicznym, np. podczas dokonywania pïatnoĂci kartami
bankowymi. Ma to na celu uniemoĝliwienie kradzieĝy lub podszywania siÚ pod kogoĂ innego.
W jaki sposób informacje przesyïane za poĂrednictwem protokoïu Bitcoin mogÈ staÊ siÚ pieniÚdzmi? Przyjmijmy, ĝe pewna
osoba, np. Paweï, ma walutÚ cyfrowÈ, którÈ chce wydaÊ. W Ăwiecie
cyfrowym, gdzie moĝemy kopiowaÊ pliki, posiadanie waluty cyfrowej stwarza problem, który polega na tym, ĝe wysyïajÈc do kogoĂ
nasze bitcoiny, moĝemy zachowaÊ ich kopiÚ.
Jak zapobiec sytuacji, w której Paweï mógïby wysyïaÊ wielokrotnie te same bitcoiny innym uĝytkownikom, zapewniajÈc sobie
niewyczerpane ěródïo pieniÚdzy? W jaki sposób moĝemy sprawiÊ,
aby nie moĝna byïo podrobiÊ bitcoinów Pawïa i uĝywaÊ ich jako
naleĝÈcych do innej osoby?
To tylko dwa z wielu problemów, z którymi musi poradziÊ
sobie protokóï Bitcoin, aby moĝna byïo uĝywaÊ informacji jako
pieniÚdzy.
Aby zapewniÊ ochronÚ takich pieniÚdzy przed podrabianiem
i kradzieĝÈ, protokóï Bitcoin korzysta z kryptografii klucza publicznego.
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2.1. Kryptografia klucza publicznego
Kryptografia klucza publicznego oznacza dwa róĝne klucze: prywatny oraz publiczny.
Idea kryptografii z kluczem publicznym moĝe byÊ obrazowo
przedstawiona w nastÚpujÈcy sposób. Wyobraěmy sobie, ĝe jesteĂmy wïaĂcicielem samozatrzaskujÈcej siÚ kïódki i tylko my posiadamy do niej klucz. TakÈ odblokowanÈ kïódkÚ moĝemy wysïaÊ
naszemu znajomemu (odblokowanÈ kïódkÈ jest klucz publiczny,
który w protokole Bitcoin jest adresem naszego portfela).
Nasz znajomy moĝe przy jej uĝyciu zabezpieczyÊ przesyïkÚ
(wysïaÊ bitcoiny). Aby to zrobiÊ, nie potrzebuje klucza do kïódki,
gdyĝ wystarczy jÈ zatrzasnÈÊ.
Tak zabezpieczonÈ przesyïkÚ moĝe nadaÊ do nas. Poniewaĝ
posiadamy klucz do kïódki (czyli klucz prywatny), jesteĂmy w stanie otworzyÊ jÈ i dostaÊ siÚ do zabezpieczonej zawartoĂci. OczywiĂcie w praktyce nie wykorzystuje siÚ kïódek, tylko odpowiednie formuïy matematyczne. Caïa ta procedura pozwala w skuteczny sposób
uwierzytelniaÊ transakcje pomiÚdzy wÚzïami w sieci Bitcoin.
Kluczem publicznym w systemie Bitcoin jest wspomniany nasz
adres portfela bitcoinowego. Taki adres moĝemy wygenerowaÊ miÚdzy innymi w programie zainstalowanym na naszym komputerze,
np. w Bitcoin Wallet (portfel Bitcoin). Adres Bitcoin skïada siÚ z ciÈgu 34 znaków cyfr i liter i moĝe wyglÈdaÊ tak:
1JgaU5bHHueeTa7jrXBj2aPLGKgbgx6WFy

Dany adres naszego portfela jest odpowiednikiem numeru
konta bankowego. JeĂli chcemy, aby przesïano do nas bitcoiny, podajemy swój adres. W praktyce wysyïanie bitcoinów jest bardzo
proste — wystarczy skopiowaÊ adres osoby, której chcemy wysïaÊ
bitcoiny, wpisaÊ sumÚ, jakÈ chcemy przesïaÊ, i kliknÈÊ „wyĂlij”.
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Aby zrozumieÊ, co dzieje siÚ w protokole Bitcoin podczas wysyïania bitcoinów i jak dziaïa kryptografia klucza publicznego,
posïuĝÚ siÚ przykïadami. Paweï chce przesïaÊ bitcoiny Markowi,
wiÚc pisze do niego wiadomoĂÊ (podczas wysyïania bitcoinów nie
jest konieczne pisanie wiadomoĂci — przedstawiony przykïad ma
na celu zobrazowanie dziaïania protokoïu): „Ja, Paweï, wysyïam
Markowi jednego bitcoina”. NastÚpnie podpisuje wiadomoĂÊ podpisem cyfrowym, tj. szyfruje jÈ prywatnym kluczem kryptograficznym, i obwieszcza ciÈg bitów caïemu Ăwiatu.
Marek lub dowolny inny uĝytkownik moĝe uĝyÊ klucza publicznego Pawïa, aby sprawdziÊ, czy osobÈ, która napisaïa wiadomoĂÊ „Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina”, rzeczywiĂcie
byï Paweï. Nikt inny nie mógï wygenerowaÊ takiego ciÈgu bitów,
wiÚc Paweï nie mógï póěniej zaprzeczyÊ, mówiÈc: „Nie, ja nie wysïaïem Markowi jednego bitcoina”.
Protokóï z wykorzystaniem kryptografii pozwala zatem na
ustalenie, iĝ Paweï naprawdÚ oĂwiadczyï, ĝe wysïaï Markowi jednego bitcoina.
Po wyeliminowaniu problemu z duplikacjÈ i kradzieĝÈ pojawia siÚ kolejny kïopot.
Paweï moĝe wysyïaÊ Markowi wielokrotnie ten sam ciÈg bitów (monet). Przyjmijmy, ĝe Marek odbiera 10 kopii podpisanych
wiadomoĂci „Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina”.
Aby uniknÈÊ takiej sytuacji, protokóï Bitcoin potrzebuje etykiety lub numeru seryjnego kaĝdej transakcji. Paweï pisaïby wtedy:
„Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina z numerem seryjnym 1234567”, „Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina z numerem seryjnym 7868765” itd. DziÚki temu Marek wiedziaïby, ĝe
za kaĝdym razem zostaï wysïany inny bitcoin.
Aby taki sposób dziaïaï, potrzebujemy zaufanego ěródïa wydawania numerów seryjnych. Zobaczmy, jak mogïoby to wyglÈdaÊ,
gdyby zaufanym ěródïem byï bank.
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Paweï idzie do banku i mówi: „ChcÚ pobraÊ jednego bitcoina ze
swojego konta”. Bank pomniejsza konto Pawïa o jednego bitcoina
i przydziela numer seryjny 1234567 do wydanej monety. Wówczas
Paweï wysyïa wiadomoĂÊ do Marka: „Ja, Paweï, wysyïam do Marka
jednego bitcoina o numerze seryjnym 1234567”, ale Marek przed
akceptacjÈ przelewu kontaktuje siÚ z bankiem i pyta, czy bitcoin
z numerem 1234567 naleĝy do Pawïa i czy Paweï nie wydaï go juĝ
wczeĂniej.
JeĂli obydwa warunki sÈ speïnione, Marek mówi bankowi, ĝe
chce zaakceptowaÊ transfer bitcoina, a bank aktualizuje swojÈ bazÚ
informacji, w której zaznacza, ĝe teraz bitcoin o numerze 1234567
naleĝy do Marka.
Wersja takiego rozwiÈzania jest obiecujÈca, ale powodowaïoby to uzaleĝnienie siÚ od zewnÚtrznej instytucji, która posiadaïaby
ogromnÈ wïadzÚ. W jaki sposób wykluczyÊ tÚ sytuacjÚ? Otóĝ moĝna wykorzystaÊ sieÊ P2P.

2.2. SieÊ P2P (peer-to-peer)
SieÊ P2P tworzona jest przez system klientów (programów zainstalowanych na poszczególnych komputerach), które komunikujÈ
siÚ bezpoĂrednio ze sobÈ jako równorzÚdne wÚzïy sieci. Oznacza
to, ĝe nie ma centralnej jednostki zarzÈdzania i przetwarzania
transakcji. Kaĝdy komputer podïÈczony do sieci P2P jest czÚĂciÈ
caïoĂci tego systemu.
Obecnie najpopularniejszÈ implementacjÈ modelu P2P sÈ
programy do wymiany plików w internecie, np. BitTorrent, gdzie
kaĝdy komputer odgrywa rolÚ serwera, przyjmujÈc poïÈczenia od
innych uĝytkowników sieci, oraz klienta, wysyïajÈc pliki i (lub)
pobierajÈc je bezpoĂrednio z innych komputerów dziaïajÈcych
w tej samej sieci P2P. TopologiÚ takiej sieci ilustruje rysunek 2.1.
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Rysunek 2.1. Schemat przedstawiajÈcy sieÊ typu P2P

Na takiej samej zasadzie dziaïa sieÊ Bitcoin, co sprawia, ĝe jest ona
zdecentralizowana i nie moĝna jej wyïÈczyÊ, poniewaĝ konieczne
byïoby wyïÈczenie wszystkich tworzÈcych jÈ komputerów.
Inaczej mówiÈc, pomysï polega na tym, aby wszyscy stali siÚ
bankiem — kolektywnie w sieci P2P. Czyli kaĝdy uĝytkownik przechowuje informacje o tym, do kogo naleĝÈ dane bitcoiny. Ten rejestr nazywa siÚ „ïañcuchem bloków” lub „ïañcuchem transakcji”
(ang. blockchain). Blockchain to kompletny rejestr wszystkich transakcji, jakie przeprowadzono od poczÈtku powstania systemu Bitcoin.
Zaïóĝmy teraz, ĝe Paweï chce wysïaÊ do Marka bitcoina o numerze 1234567. Pojawia siÚ kolejny problem, tzw. „podwójne wydawanie” (ang. double-spending), poniewaĝ Paweï moĝe w tym
samym czasie (przed aktualizacjÈ ïañcucha transakcji) wysïaÊ bitcoina o numerze 1234567 równieĝ Wojtkowi.
To moĝe wydawaÊ siÚ trudne — Marek od razu po otrzymaniu bitcoina moĝe zaktualizowaÊ swój ïañcuch bloków i ogïosiÊ
wszystkim w sieci, takĝe Wojtkowi, ĝe jest posiadaczem bitcoina.
Istnieje zatem bardzo krótka chwila, w której Paweï moĝe wielokrotnie wydawaÊ tego samego bitcoina.
Tak czy inaczej, takie rozwiÈzanie dawaïoby moĝliwoĂÊ oszukiwania innych. IstniejÈ równieĝ techniki, które mogïyby wydïuĝyÊ
czas Pawïa i umoĝliwiÊ mu wielokrotne wydawanie tego samego
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bitcoina, np. poprzez zerwanie lub wydïuĝenie komunikacji w systemie pomiÚdzy Markiem i Wojtkiem.
Z jakiego rozwiÈzania w takim razie korzysta protokóï Bitcoin,
aby uniknÈÊ problemu z podwójnym wydawaniem?
Otóĝ Marek i Wojtek nie próbujÈ aktualizowaÊ transakcji samodzielnie, lecz wysyïajÈ wiadomoĂÊ o moĝliwoĂci transakcji z Pawïem
do caïej sieci uĝytkowników systemu i proszÈ o rozstrzygniÚcie, czy
transakcja jest poprawna. JeĂli uĝytkownicy wspólnie zdecydujÈ,
ĝe transakcja jest poprawna, to Marek moĝe zaakceptowaÊ wysïanego do niego bitcoina i wszyscy zaktualizujÈ swój ïañcuch bloków. To skutecznie rozwiÈzuje problem z podwójnym wydawaniem bitcoinów. JeĂli Paweï bÚdzie chciaï wydaÊ te same bitcoiny
kilkakrotnie, to inne osoby w sieci to zauwaĝÈ i transakcja nie dojdzie do skutku.
W przykïadzie wyglÈda to tak, ĝe Paweï wysyïa bitcoina do
Marka: „Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina z numerem 1234567” i dostarcza podpisanÈ wiadomoĂÊ Markowi. Marek
zamiast odwoïywaÊ siÚ do wïasnej kopii ïañcucha bloków, wysyïa
informacjÚ do caïej sieci. Inni uĝytkownicy sprawdzajÈ, czy Paweï
posiada bitcoina o numerze 1234567. JeĂli posiada, to sieÊ wysyïa
wiadomoĂÊ: „Tak, Paweï posiada bitcoina o numerze 1234567;
bitcoin ten moĝe byÊ zatem wysïany Markowi”. Gdy wiadomoĂÊ
takÈ wyĂle wystarczajÈca liczba osób, kaĝdy zaktualizuje swój ïañcuch bloków, by pokazaÊ, ĝe bitcoin 1234567 naleĝy teraz do Marka, a transakcja zostaïa zakoñczona powodzeniem.
Co to znaczy „wiadomoĂÊ wyĂle wystarczajÈca liczba osób”?
Nie moĝemy zakïadaÊ, ĝe kaĝdy uĝytkownik sieci wyĂle takÈ wiadomoĂÊ, poniewaĝ nie wiemy, kto jest w sieci Bitcoin — nie moĝemy okreĂliÊ staïej czÚĂci uĝytkowników sieci.
Pojawia siÚ kolejne zagroĝenie. Paweï mógïby przejÈÊ duĝÈ
czÚĂÊ sieci Bitcoin, np. poprzez zautomatyzowany system kreujÈcy
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duĝÈ liczbÚ oddzielnych „uĝytkowników”, o których reszta nie wie,
ĝe sÈ powiÈzani.
Podobnie jak poprzednio, Paweï próbuje wysïaÊ swojego bitcoina o numerze 1234567 równoczeĂnie do Marka i Wojtka. Gdy
Marek i Wojtek proszÈ sieÊ o sprawdzenie poprawnoĂci transakcji,
Paweï zasypuje sieÊ informacjami ze swojego zautomatyzowanego systemu, ĝe transakcja jest pozytywna. Marek i Wojtek mogliby
wiÚc zostaÊ oszukani.
Istnieje sprytny sposób zapobiegania tego typu sytuacjom. Nazywa siÚ on dowodem pracy (ang. proof-of-work).

2.3. Dowód pracy
Dowód pracy zapobiega wielokrotnym przelewom tej samej kwoty
do róĝnych uĝytkowników. Jest to rodzaj rozproszonego serwera
czasowego, który uĝywa ïañcuchowych dowodów matematycznych
wykonywanych dziaïañ. Takie sformuïowanie moĝemy przeczytaÊ
w definicji. Ale jak to wyglÈda w praktyce?
Pomysï ten wymaga skompilowania dwóch rozwiÈzañ, które
mogÈ wydawaÊ siÚ maïo intuicyjne.
Po pierwsze, w protokole Bitcoin umyĂlnie zostaïo wprowadzone podwyĝszenie zïoĝonoĂci obliczeniowej, aby zweryfikowanie transakcji w sieci staïo siÚ obliczeniowo kosztowne.
Po drugie, sieÊ Bitcoin wynagradza uĝytkowników, którzy
sprawdzajÈ poprawnoĂÊ transakcji.
To rozwiÈzanie eliminuje problem z wykreowaniem przez
Pawïa duĝej liczby kontrolowanych przez niego uĝytkowników sieci, poniewaĝ kaĝdy z nich musiaïby dysponowaÊ duĝÈ mocÈ obliczeniowÈ. Aby oszustwo mogïo siÚ powieĂÊ, wymagaïoby niewyobraĝalnie duĝej mocy obliczeniowej, co czyni je nieekonomicznym lub
nierealnym.
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Aby lepiej przybliĝyÊ dowód pracy, posïuĝÚ siÚ przykïadem.
Paweï wysyïa do Marka bitcoina: „Ja, Paweï, wysyïam do Marka jednego bitcoina o numerze 1234567”. Gdy ta informacja zostaje przekazana do sieci, pojawia siÚ automatycznie u kaĝdego
uĝytkownika i trafia do kolejki, w której trzymane sÈ wykonywane
transakcje, ale które nie zostaïy jeszcze zaakceptowane przez sieÊ.
Na przykïad kolejka Kuby, jednego z uĝytkowników sieci, moĝe wyglÈdaÊ tak:
Ja, Kuba, wysyïam Agnieszce jednego bitcoina o numerze
1357910.
Ja, Mateusz, wysyïam Weronice jednego bitcoina o numerze
3465021.
Ja, Paweï, wysyïam Markowi jednego bitcoina o numerze
1234567.
Kuba sprawdza poprawnoĂÊ transakcji z wïasnÈ kopiÈ ïañcucha bloków i chce rozesïaÊ wiadomoĂÊ o poprawnoĂci tych transakcji do caïej sieci. Jednak zanim bÚdzie mógï to zrobiÊ, bÚdzie
musiaï rozwiÈzaÊ trudnÈ zagadkÚ matematycznÈ, nazwanÈ „dowodem pracy”. Bez rozwiÈzania tej zagadki reszta sieci nie zaakceptuje jego pozytywnej weryfikacji transakcji.
Przyjrzyjmy siÚ bliĝej temu, na czym polega rozwiÈzywanie
tej matematycznej zagadki.

2.4. Funkcja skrótu
Zacznijmy od wyjaĂnienia, czym jest funkcja skrótu, inaczej: funkcja mieszajÈca lub funkcja haszujÈca. Jest to funkcja, która przyporzÈdkowuje dowolnej wiadomoĂci krótkÈ wartoĂÊ, zwykle posiadajÈcÈ staïy rozmiar (skrót wiadomoĂci).
W informatyce funkcje skrótu pozwalajÈ na ustalenie krótkich
i ïatwych do weryfikacji sygnatur dla dowolnie duĝych zbiorów
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danych. Takie sygnatury mogÈ chroniÊ przed przypadkowymi lub
celowo wprowadzonymi modyfikacjami danych, czyli pozwalajÈ
sprawdziÊ, czy zbiory pobrane z internetu sÈ w oryginalnej postaci.
Bitcoin uĝywa znanej funkcji skrótu SHA-256 (ang. Secure
Hash Algorithm).
W jaki sposób ta funkcja skrótu haszuje? Posïuĝmy siÚ przykïadem. Powiedzmy, ĝe funkcjÚ skrótu oznaczymy jako h, a kolejkÚ Kuby z oczekujÈcymi transakcjami nazwiemy K i przypiszemy
jej wartoĂÊ K = "Kolejka". Kuba dodaje do kolejki numer x=0 i haszuje kombinacjÚ.
h("Kolejka0") = 30dd4761a8bc8c4c7d6dbbbdb3ba7627734
ee02d983096cc698b89aa578bcf94

(Liczba wyjĂciowa jest zapisywana w systemie szesnastkowym).
Zagadka (dowód pracy), którÈ Kuba musi rozwiÈzaÊ, polega na
znalezieniu takiego x, by po dodaniu go do K i haszowaniu kombinacji wyjĂcie zaczynaïo siÚ w tym przykïadzie od odpowiedniej
liczby zer. Relatywnie prosty dowód pracy moĝe wymagaÊ trzech
lub czterech zer na poczÈtku liczby, a bardziej zïoĝony — o wiele
dïuĝszej ich sekwencji.
W naszym przykïadzie oznaczaïoby to poraĝkÚ, poniewaĝ gdy
x=0, wyjĂcie funkcji nie zaczyna siÚ zerem. Próba z x=1 równieĝ nie
przynosi pozytywnych rezultatów.
h("Kolejka1")=6c8cc2be495540c0c41c409dad55c3706ed49
bd4fb162ea3e4c5749c635a29fa

Po kolejnych próbach dla x= 2,3,... w koñcu dla x=10 otrzymujemy:
h("Kolejka10")=0e717707c2d4d6912737d4e83e3161805730
b82e4a3068381053d3eed1d8e90c

WyjĂcie funkcji zaczyna siÚ od jednego 0, ale ĝeby rozwiÈzaÊ
prosty dowód pracy, wyjĂcie z funkcji haszujÈcej powinno zaczynaÊ

Kup książkę

Poleć książkę

Jak działa protokół Bitcoin?

35

siÚ ciÈgiem np. czterech 0. Jednak taki wynik nie bÚdzie wystarczajÈcy, by rozwiÈzaÊ jeszcze trudniejszy dowód pracy.
RozwiÈzywanie zagadki utrudnia fakt, ĝe wyjĂcie z kryptograficznej funkcji haszujÈcej zachowuje siÚ jak liczba losowa — zmiana na wejĂciu chociaĝby jednego bita powoduje caïkowitÈ zmianÚ
wartoĂci wyjĂciowej w sposób, który trudno przewidzieÊ. JeĂli wiÚc
chcemy mieÊ na wyjĂciu funkcji haszujÈcej wartoĂÊ zaczynajÈcÈ
siÚ od 10 zer, Kuba bÚdzie musiaï Ărednio wypróbowaÊ 1610 ~ 1012
róĝnych kombinacji dla x, zanim znajdzie odpowiedniÈ liczbÚ zer.
To bardzo wymagajÈce zadanie, do którego rozwiÈzania potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa.
OczywiĂcie jest moĝliwe ustalanie stopnia trudnoĂci zagadki
— poprzez wymaganie wiÚkszej lub mniejszej liczby zer na wyjĂciu funkcji haszujÈcej.
W rzeczy samej, system Bitcoin gwarantuje dobrÈ kontrolÚ nad
trudnoĂciÈ zagadki przez zastosowanie maïej modyfikacji w powyĝej opisanym przykïadzie metody dowodu pracy.
Zamiast na wymaganiu odpowiedniej liczby zer zagadka opiera
siÚ na tym, by hash nagïówka bloku byï równy numerowi znanemu
jako cel albo mniejszy. Ten cel jest automatycznie dostosowywany
przez system w odniesieniu do mocy obliczeniowej caïej sieci, by
Ărednio potwierdzenie bloków Bitcoina wymagaïo 10 minut.
WracajÈc do przykïadu, przypuĂÊmy, ĝe Kuba znalazï odpowiednie x, które daje mu poĝÈdanÈ liczbÚ zer na poczÈtku. Wysyïa on wtedy swój blok do sieci razem z odpowiedniÈ znalezionÈ
wartoĂciÈ x. Inni uczestnicy sieci mogÈ zweryfikowaÊ, ĝe x jest poprawnym rozwiÈzaniem zagadki bÚdÈcej dowodem pracy. Wówczas wszyscy aktualizujÈ wïasne ïañcuchy bloków, dodajÈc nowy
blok transakcji.
Pojawia siÚ kolejny problem. Bez odpowiedniej zachÚty nikt
nie bÚdzie chciaï weryfikowaÊ transakcji poprzez udostÚpnianie
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swojej mocy obliczeniowej, by pomagaÊ potwierdzaÊ transakcje
innych osób.
W protokole Bitcoin ten proces potwierdzania nazywany jest
kopaniem (ang. mining).
Kaĝda osoba, która zweryfikowaïa blok transakcji, otrzymuje
od systemu ustalonÈ liczbÚ bitcoinów jako zapïatÚ. Wszystkie bitcoiny, które sÈ w obiegu, powstaïy wïaĂnie w taki sposób, czyli jako
nagrody za potwierdzanie transakcji.
System z puli 21 mln uwalnia kolejne bitcoiny; gdy powstawaïa ta ksiÈĝka, byïo uwolnionych 13 mln bitcoinów.
Na poczÈtku z kaĝdego bloku transakcji uwalniano 50 bitcoinów. Po kaĝdych 210 000 zweryfikowanych bloków (w przybliĝeniu jest to co 4 lata) uwalniana nagroda jest zmniejszana o poïowÚ. W historii systemu Bitcoin taka redukcja nagrody odbyïa siÚ
juĝ jeden raz i z poczÈtkowej nagrody 50 bitcoinów za blok spadïa
do 25 bitcoinów.
Takie zmniejszanie nagrody mniej wiÚcej co 4 lata bÚdzie kontynuowane do okoïo 2140 roku. WartoĂÊ ostatniej nagrody spadnie wtedy poniĝej 10–8 bitcoina za blok, czyli poniĝej najmniejszej
czÚĂci bitcoina, nazwanej satoshi, odpowiednika jednego grosza
(z tym ĝe wartoĂÊ 1 grosza to 0,01 zïotego, a wartoĂÊ 1 satoshi —
0,00000001 bitcoina).
Okoïo 2140 roku podaĝ przestanie rosnÈÊ, jednak nie spowoduje to eliminacji zachÚty na potwierdzanie transakcji, poniewaĝ
w protokole Bitcoin zastosowano moĝliwoĂÊ ustalenia prowizji za
transakcje trafiajÈce do „górników”, którzy pomagajÈ je weryfikowaÊ.
Prowizje za transakcje poczÈtkowo wynosiïy 0, ale kiedy bitcoin zdobyï popularnoĂÊ, stopniowo rosïy i gdy powstawaïa ta ksiÈĝka, wynosiïy okoïo 0,0001 BTC za jednÈ transakcjÚ. Co to oznacza
dla zwykïego uĝytkownika? W sieci Bitcoin opïaty za transakcje sÈ
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dobrowolne. JeĂli zaakceptujemy niskÈ opïatÚ za naszÈ transakcjÚ,
zostanie ona zrealizowana szybciej niĝ ta, która nie ma opïaty.
Kaĝda transakcja powoduje wpis, który potrzebuje odrobinÚ
mocy obliczeniowej. Górnicy poprzez swoje dowody pracy konkurujÈ ze sobÈ w szybkoĂci potwierdzenia transakcji. Generalnie
kaĝdy górnik ma moĝliwoĂÊ wygrania tej konkurencji na poziomie
zaleĝnym od tego, ile (procentowo) dostarcza mocy obliczeniowej.
Powiedzmy, ĝe dany górnik dostarcza 1% mocy obliczeniowej caïej
sieci, ma zatem 1% szansy na wygranie konkurencji i tym samym
otrzymanie nagrody. JeĂli mu siÚ to nie uda, przy wydobywaniu
nastÚpnych bloków bÚdzie miaï kolejnÈ moĝliwoĂÊ.
RozwiÈzanie to powoduje, ĝe przy duĝej mocy obliczeniowej
oraz przy sporej konkurencji nieuczciwy górnik bÚdzie miaï maïe
szanse, aby zakïóciÊ potwierdzanie transakcji.
WaĝnÈ sprawÈ w dziaïaniu protokoïu Bitcoin jest kolejnoĂÊ,
w której przeprowadzane sÈ transakcje. JeĂli sieÊ Bitcoin nie miaïaby tego typu porzÈdkowania, to w danym momencie mogïoby
byÊ niemoĝliwe okreĂlenie, do kogo naleĝy dany bitcoin.
W protokole Bitcoin kaĝdy nowy blok zawiera wskaěnik (hash
wczeĂniejszego bloku) do ostatnio zweryfikowanego bloku w ïañcuchu. Wskaěnik ten jest dodawany do zatwierdzonych juĝ transakcji. WiÚc ïañcuch bloków (blockchain) to liniowy ïañcuch transakcji; bloki sÈ uïoĝone jeden po drugim, przy czym ostatni z nich
zawiera wskaěniki bloku wykonanego bezpoĂrednio przed nim. Schemat takiego liniowego ïañcucha transakcji prezentuje rysunek 2.2.

Rysunek 2.2. Najnowszy blok wygenerowany z haszem bloku poprzedniego
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