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چکیده:
یک نسخهی کامال فرد به فرد از پول ر
الکتونییک ،ارسال مستقیم پرداختهای آنالین از یک شخص به شخص دیگر را
بدون نیاز به گذر از موسسه مایل مقدور یمسازد .امضاهای دیجیتایل ی
بخش از راهحل هستند ،اما اگر همچنان به وجود
جلوگتی از خرج دوباره پول نیاز باشد ،مزایای اصیل آن از ر ن
بی یمرود .ما یک راهحل برای مشکل
یک واسطه معتمد برای
ر
خرج دوباره پول با استفاده از شبکهای فرد به فرد ،ارائه یمدهیم .این شبکه تراکنشها را با استفاده ازهش کردنشان در
زنجتهی پیوسته براساس اثبات انجام کار بر پایهی هش ،برچسب زماندار یمکند که بدون انجام دوبارهی کاری
قالب یک
ر
ر
.
نجته نه تنها به عنوان اثبات از ترتیب وقایع محسوب یمشود ،بلکه
تغیت نخواهد بود بلندترین ز ر
که انجام شده ،قابل ر
ن
نودهات که در
اثبات خروج آن از بزرگترین مجموعه قدرت  CPUاست .تا زمات که غالب قدرت  CPUشبکه توسط
ی
ر
نجته توسط آنها ایجاد شده و از مهاجمان ی
گتند.
پیش یم ر
حمله به شبکه مشارکت نیمکنند ،کنتل یمشود ،بلندترین ز ر
رن
خود شبکه به حداقل شکل ساختاری نیازمند است.
همچنی پیامها بر پایهی توافقات در شبکه مخابره یمشوند و نودها
زنجته  ،PoWبه عنوان تایید ر ن
چتی که به هنگام ر ن
رفی آنها رخ
یمتوانند به تصمیم خود شبکه را در حایل که با بلندترین
ر
داده ،ترک کرده و یا به آن بپیوندند.

 .۱مقدمه
اینتنت تا به امروز برای پردازش پرداختهای ر
تجارت در ر
الکتونییک تا حد زیادی منحرصا به موسسات مایل ،به عنوان یک واسط معتمد،
ر
هات که بر پایهی اعتماد
خوت پاسخگوی بیشت تراکنشهاست ،اما همانند سایر روش ی
وابسته بودهاست .اگرچه این سیستم نسبتا به ی
وغتقابلبازگشت مقدور نیست؛ چراکه موسسات مایل باید درهنگام
هستند ،ذاتا دارای نقاط ضعف است .انجام تراکنشهای قطیع ر
اختالف ،وساطت کنند .این واسطهگری هزینههای تراکنش را افزایش یمدهد ،اندازه حداقیل قابل استفاده تراکنش را محدود یمکند و
غتقابلبازگشت
غتقابلبازگشت در ازای خدمات ر
انجام تراکنشهای کوچک مرسوم را نامقدور یمسازد .عدم امکان انجام تراکنشهای ر
ر
رن
سنگیتریست که پرداخت میشود چراکه با امکان بازگشت ،نیاز به اعتماد افزایش یمیابد .فروشندگان باید نسبت به مشتیان
بهای
خود محتاطانه عمل کرده و از آنها اطالعات بیش از حد مورد نیاز دریافت کنند .به عالوه ،همواره درصد مشخیص از خطا به عنوان
پیشگتی
عامیل اجتنابناپذیر پذیرفته شده است .این هزینهها و نگر ناتها در پرداختهای حضوری با استفاده از ارزهای مادی قابل
ر
است؛ اما در حال ن
حاض مکانیسیم برای پرداخت با استفاده از راه ارتبایط بدون واسطه موجود نیست.

جایگزین که برای اعتماد مورد نیازست ،یک سیستم پرداخت ر
ن
رن
طرفی بدون نیاز به اعتماد به
الکتونییک بر پایهی اثبات رمزنگاریست؛ تا
ر
غتقابلبازگشت هستند از فروشندگان در
هات که از لحاظ محاسبات ر
واسطه بتوانند به صورت مستقیم تراکنش انجام دهند .تراکنش ی
ر
ن
تضمین یمتواند به راحن اعمال شده و خریدار را در برابر موارد مشابه مصون
برابر جعل و تقلب محافظت یمکنند و مکانیسم پرداخت
دارد .در این مقاله ما راهحیل برای مشکل خرج دوبارهی پول با استفاده از یک رسور برچسب زماندار توزی عشدهی فرد به فرد پیشنهاد
یمکنیم که این رسور اثبات کامپیوتری از ترتیب زمان قرارگتی تراکنشها ایجاد یمکند .سیستم مذکور تا ن
معتت جمعا
زمات که نودهای
ی
ر
بیشتی را نسبت به نودهای مهاجم ر
ر
کنتل یمکنند ،امن است.
قدرتCPU

 .۲تراکنش
ما یک سکهی ر
زنجتهای از امضاهای دیجیتایل توصیف یمکنیم .هر مالک ،به منظور انتقال سکه به فرد دیگری،
الکتونییک را به عنوان
ر
هش تراکنش قبیل به عالوهی کلید عمویم مالک بعدی را به صورت دیجیتایل امضا کرده و به انتهای سکهی مذکور ضمیمه یمکند .مالک
نجتهی مالیکت را تایید کند.
جدید یمتواند از طریق تصدیق این امضاها ز ر

رن
مالکی قبیل سکه را تصدیق کند .راه حل معمول برای این
البته مشکل اینست که دریافتکننده نمیتواند خرج نشدن دوباره پول توسط
ن
ر
مشکل در نظر ر ن
گرفی یک واسط معتمد ،یا نضابخانه ،است که هر تراکنش را برریس یمکند .پس ازهر تراکنش ،سکه بایسن به ضابخانه
ن
ی
هات که مستقیما از ضابخانه منتش شدهاند مصون از خرج دوباره محسوب یمشوند.
بازگردد تا یک سکه جدید تولید شود؛ و تنها سکه ی
ن
مشکل این راهحل اینست که با اجبار گذر تراکنشها از ضابخانه ،رسنوشت کل سیستم پویل به گرویه که آن را اداره میکنند وابسته
است؛ درست مثل سیستم بانیک.

ما نیازمند ی
رن
یات به
رویس هستیم که دریافتکننده بتواند از امضا نشدن تراکنشهای
پیشی توسط صاحبان قبیل آگاه شود .برای دست ی
ر
هدفمان ،ما آخرین تراکنش را تراکنش موثق تلق یمکنیم و برای ما تالشهای بعدی برای خرج دوباره پول حائز اهمیت نیست .آگایه
از تمایم تراکنشها ،تنها راه تصدیق عدم حضور یک تراکنش است .در ی
رویس که نضابخانه اساس قرار داده یمشود ،این مرکز با آگایه
ن
چنی مدیل بدون نیاز به یک واسط معتمد ،الزم است تراکنشها
از تمایم تراکنشها ،ترتیب آنها را تشخیص یمدهد .به منظور پیادهسازی ر
رن
تین که تراکنشها
به صورت عمویم مخابره شوند [ ]1و
همچنی نیاز به سیستیم است که اعضای آن بر رس یک تاریخچهی واحد از تر ی
دریافت شدهاست ،توافق کنند .از ن
ر
ر
طرف دریافتکننده به اثبات نیاز دارد تا ثابت کند در زمان هر تراکنش ،اکتیت نودها بر رس دریافت
تراکنش مذکور پیش از سایرین اتفاق نظر داشتهاند.
 .۳رسور برچسب زماندار
راهحیل که ما ارائه یمدهیم با رسور برچسب زماندار آغاز یمشود .یک رسور برچسب زماندار هش بلویک از دادهها را گرفته و به آنها
برچسب ن
زمات الحاق یمکند؛ سپس هش بدست آمده را به طور ر
منتش یمکند؛ ر ن
ی
چتی شبیه به انتشار یادداشت در روزنامه و یا
گستده
ن
یوزنت [ .]5-2بدییهست که به منظور محاسبه هش نیاز به داده است ،پس وجود این برچسب زمات در هر لحظه وجود داده را اثبات
زمات ،هش برچسب ن
یمکند .هر برچسب ن
زمات قبیل خود را ر ن
زنجته را شکل یمدهند و هر برچسب
گتد که در مجموع یک
ر
نت در بر یم ر
زمات جدید ،برچسبهای ن
ن
زمات قبل از خود را تقویت یمکند.

 .۴اثبات انجام کار
به منظور اعمال یک رسور برچسب زماندار توزی عشده در سطح فرد به فرد ،به جای استفاده از یادداشتهای روزنامه و یا یوز رنن ،ما
نیاز به یک سیستم اثبات انجام کار همانند سیستم هشکش  Adam Backداریم [ .]6سیستم اثبات انجام کار شامل واریس برای
مقداری است که اگر هش آن (برای مثال با استفاده از  ) SHA-256محاسبه گردد ،این عدد هششده با تعدادی از بیتهای صفری
نمات است و با انجام یک
یات به این مقدار از لحاظ بیتهای صفری مورد نظر به صورت ی
آغاز شود .متوسط کار مورد نیاز برای دست ی
هش قابل تصدیق یمباشد.
برای اعمال  PoWدر شبکهی برچسب زماندار ،ما از افزودن یک نانس در بلوک استفاده یمکنیم تا مقداری یافت شود که به هش
بلوک ،بیتهای صفری مورد نیازش را بدهد .ن
زمات که تالش  CPUبرای یافت مقدار مورد نظر  PoWنتیجه دهد ،بلوک مذکور بدون
ن
تغیت نیست .ر ن
تغیت بلوک
همی طور که بلوکهای بعدی به صورت
زنجتهوار به آن متصل یمشوند ،برای ر
ر
بازگردات کار انجامشده ،قابل ر
گتد.
مذکور باید کار انجامشده روی تمایم بلوکها مجدد انجام ر

همچنی سیستم اثبات انجام کار ،مشکل تشخیص نظر غالب در تصمیمگتیهای جمیع را حل یمکند .اگر ر
رن
اکتیت بر اساس یک آدرس
ر
ر
گتی اخالل ایجاد کند .در
 - IPیک رای بود ،کش که یمتوانست به بیش از یک  IPدستیس داشته باشد ،یمتوانست در این تصمیم ر
ر
نجته دارای بیشترین
نجته مشخص یمشود که این ز ر
سیستم  PoWهر  CPUدر نهایت یک رای دارد .تصمیم اکتیت توسط بلندترین ز ر
ر
نجته موثق رسی عتر رشد کرده و از
اثبات انجام کار ضفشده است .چنانچه غالب قدرت  CPUتوسط نودهای
معتت کنتل شود ،ز ر
ی

زنجتههای رقیب ی
تغیت یک بلوک قدییم ،فرد مهاجم باید عالوه بر انجام دوباره  PoWبلوک ،اثبات انجام
پیش یمگ رتد .به منظور ر
ر
ن
بگتد .در ادامه نشان خواهیم
سبقت
ها
آن
از
و
رسیده
معتت
نودهای
به
سپس
و
دهد
انجام
دوباره
نت
ا
ر
آن
از
پس
های
بلوک
تمایم
کار
ر
ی
ر
نمات کاهش یمیابد.
داد که احتمال اینکه یک مهاجم به این نقطه برسد با اضافه شدن بلوکهای بعدی به صورت ی
به منظور جتان افزایش رسعت سختافزار و تعداد نودهای فعال در بازههای ن
ر
غتثابت
زمات متفاوت،
متغتی ر
سخن  PoWبا متوسط ر
ی
ر
رن
سخن
معی یمشود که متوسط تعداد بلوکها به ازای یک ساعت را مدنظر قرار یمدهد .اگر بلوکها با رسعت زیادی ایجاد شوند،
افزایش یمیابد.
 .۵شبکه
شبکه را یمتوان طبق مراحل زیر اجرا کرد:
• تراکنشهای جدید به تمایم نودها مخابره یمشوند.
ذخته یمکند.
• هر نود تراکنشهای جدید را در یک بلوک ر
• هر نود سیع یمکند تا جواب یک  PoWسخت را برای بلوک خود بیابد.
ن
زمات که یک نود جواب  PoWرا یمیابد ،بلوک خود را به تمایم نودها مخابره یمکند.
•
• سایر نودها بلوک مذکور را تنها در یرساییط یمپذیرند که کل تراکنشهای آن صحیح باشند و قبال خرج نشده باشند.
نجته اعالم یمدارند و به این منظور از هش
• سایر نودها موافقت خود را با بلوک مورد نظر با ایجاد بلوک بعدی در ز ر
بلوک پذیرفتهشده به عنوان هش قبیل استفاده یمکنند.
نودها همواره بلندترین زنجته را به عنوان زنجته صحیح در نظر یمگتند و برای ر
گستش آن تالش یمکنند .اگر دو نود دو نسخهی
ر
ر
ر
ن
متفاوت از بلوک بعدی را به صورت همزمان مخابره کنند ،ممکن است ن
برخ نودها یک نسخه و برخ نودها نسخهی دیگر را دریافت
کنند .در این یرسایط آنها بر روی ر ن
ذخته خواهند
اولی نسخهای که دریافت کردهاند کار یمکنند؛ اما نوع دیگر را در شاخهای متفاوت ر
ن
کرد تا اگر آن شاخه بلندتر شد ،آن را ادامه دهند .این اتصال زمات که جواب  PoWبعدی یافت شود قطع شده و تنها یک شاخه
مست
طویلتر خواهد بود؛ در این حالت سایر
تغیت ر
نودهات که بر روی نسخهی دیگر بلوک کار انجام داده بودند به شاخه بلندتر ر
ی
یمدهند.
ن
ی
نیازی نیست که تراکنشهای جدید منتششده الزاما به همهی نودها برسند .تا زمات که به تعدادی از نودها برسد ،به زودی در یک بلوک
منتششده نسبت به پیامهای ازقلمافتاده مصوناند؛ به این ن
همچنی بلوکهای ی
رن
قرار خواهند گرفت.
معن که اگر یک نود بلویک را دریافت
ن
نکند،هر زمان که در حال دریافت بلوک بعدی باشد متوجه عدم حضور بلوک خواهد شد و درخواست دریافت آن را رنت یمکند.
 .۶ر ن
انگته
به صورت قراردادی ،ر ن
اولی تراکنش در یک بلوک ،تراکنش خایص محسوب یمشود که سکهی جدیدی را ایجاد کرده و مالک آن
ن
ی
ن
انگته برای نودها ایجاد یمکند تا از شبکه پشتیبات کنند و رویس برای توزی ع سکهها به
تولیدکنندهی آن بلوک است .این مساله یک ر
ر
.
منظور به گردش درآوردن آنها مهیا کنند؛ چراکه هیچ مرکزین برای چاپ آنها موجود نیست یمتوانیم این رویهی متدوام تولید مقداری
از سکههای جدید را به استخراجکنندگان طال تشبیه کنیم که با ضف منابع ،طال را به گردش دریمآورند .در مقولهی ما ،این منابع زمان
ن
مرصف است.
 CPUو برق
ن
ن
ن
رن
.
ی
خروخ یک تراکنش از مقدار ورودی آن کمتر باشد ،مابهتفاوت
تامی گردد اگر مقدار
همچنی این ر
انگته یمتواند با کارمزد تراکنشها رنت ر
ن
ن
ن
ن
تعییشدهی سکهها به گردش درآمد،
متان ر
یک کارمزد تراکنش است که به ر
انگته بلوک حاوی تراکنش یمافزاید .زمات که تعداد از پیش ر
رن
انگته تنها یمتواند متمرکز کارمزد تراکنشها شود و کامال عاری از تورم باشد.
ر
این ر ن
بیشتی از تمایم نودهای درستکار
انگته یمتواند نودها را تشویق به درستکاری کند .اگر یک مهاجم آزمند بتواند قدرت CPU
ن
جمع کند ،باید ربی استفادهی این قدرت در جهت رسقت پرداختهای مردم و کالهبرداری از آنها و یا در جهت تولید سکههای جدید،
ر
ن
رن
بیشتی بدهد
قوانین که به او از مجموع سایرین ،سکههای جدید
قوانی باید سودمندتر باشد؛
انتخاب کند .برای این شخص رپتوی از
تا او نخواهد سیستم و ارزش رسمایه خود را زیر پا بگذارد.
.۷
بازیات فضای دیسک
ی
به محض اینکه آخرین تراکنش در یک سکه زیر بلوکهای ن
کاف قرار گرفت ،تراکنشهای خرجشدهی قبل از آن یمتوانند نادیده گرفته
ر
ن
شکسی هش بلوک ،تراکنشها در یک درخت مرکل هش
شوند تا فضای دیسک محفوظ باشد.به منظور انجام این کار بدون نیاز به
یمشوند [ ]5[]2[]7که تنها ریشه در هش بلوک دخیل است .بلوکهای قدییم متعاقبا به این روش یمتوانند با استفاده از کوتاه کردن

شاخههای درخت ی
ذختهی هشهای داخیل نیست.
فشده شوند .نیازی به ر

حجم رسبرگ بلویک که حاوی تراکنش نیست تقریبا حدود  80بایت خواهد بود .چنانچه زمان تولید بلوکها را هر  10دقیقه در نظر
بگتیم 80 ،بایت * 4.2 =365*24*6مگابایت بر سال خواهد بود .سیستمهای کامپیوتری که در سال  2008به فروش یمرسند عموما
ر
ذختهای ر
ر
ن
حن درصورت
فضای
درنتیجه
زند؛
یم
تخمی
ایت
گیگاب
1.2
ساالنه
ا
ر
فعیل
رشد
مور
قانون
و
هستند
گیگاباین
دو
RAM
ای
ر
دا
ر
ر
لزوم به نگهداری رسبرگهای بلوک در حافظه ،نباید مشکلساز باشد.
 .۸تایید تسهیلشدهی پرداخت
نجتهی
کن از رسبرگهای بلوک از طویلترین ز ر
تایید پرداختها بدون اجرای یک نود شبکهی کامل امکانپذیرست .کاربر تنها باید یک ی
ن
ر
ن
نجته و شاخه مرکیل
 PoWداشته باشد؛ که یمتواند این اطالعات را از نودهای شبکه درخواست کند تا زمات که از
داشی بلندترین ز ر
که تراکنش را به بلویک که در آن برچسب زماندار شده است متصل یمکند ،اطمینان حاصل کند .او به خودی خود ،نیمتواند تراکنش
ن
زنجته ،یمتواند پذیرفته شدن آن را توسط یک نود شبکه مشاهده کند و بلوکهای
مکات در
را برریس کند؛ اما با اتصال آن به
ر
ر
تصدیق بر اینست که شبکه آن را پذیرفته است.
افزودهشدهی پس از آن

به این ترتیب تا ن
زمات که نودهای معتت شبکه را ر
کنتل یمکنند ،تاییدها قابل اعتماد است؛ اما اگر غالب قدرت شبکه به دست مهاجم
ی
باشد ،آسیبپذیرتر خواهد بود .ضمن اینکه نودهای شبکه یمتوانند تراکنشها را تایید کنند ،چنانچه مهاجم بتواند غالب قدرت خود
ی
جلوگتی از
در شبکه را حفظ کند ،روش تسهیلشده توسط تراکنشهای ساختیک مهاجم قابل دستکاری خواهد بود .یک روش برای
ر
پذیرفی اخطار از نودهای شبکه ن
رن
نامعتتی را مشاهده یمکنند ،موجود باشد .به این صورت
زمات که بلوک
این مساله اینست که امکان
ی

ی
که دانلود کل بلوک و تراکنشهای مشکوک برای تصدیق ناهماهنیک به نرمافزار کاربر القا شود .کسبوکاره یات که پرداختهای مکرر دارند
ر
بهتست نودهای خود را اجرا کنند تا امنیت خودگردان بیشتر و تایید رسی عتر داشته باشند.
کین و تفکییک
 .۹مقدار تر ی

اگرچه مدیریت سکهها به صورت جداگانه ممکن است؛ اما ایجاد یک
تراکنش جدا برای انتقال هر ِسنت ناکارآمد به نظر یمرسد .برای اینکه تفکیک و ترکیب هر مقدار ممکن باشد ،تراکنشها دارای چندین
ی
خروخ هستند .معموال یا یک ورودی از یک تراکنش بزرگتر قبیل خواهد بود و یا چندین ورودی ،مقادیر اندک را تلفیق
ورودی و
ر
ر
.
:
ی
خروخ خواهیم داشت ییک برای پرداخت و دیگری برای بازگشت باف مانده اگر بافمانده موجود
خواهند کرد؛ و در بسیاری از موارد دو
باشد ،به فرستنده بازیمگردد.
ی
جات که تراکنش به تراکنشهای متعددی و آن تراکنشها به تراکنشهای بیشتری وابسته است،
الزم به ذکرست که ظرفیت
خروخ ،ی
کن مستقل کامل از تاریخچهی تراکنشها نخواهد بود.
در این جا مشکلساز نیست .هیچ گاه نیازی به استخراج یک ی
 .۱۰حریم خصویص
سنن بانکداری ر
روش ر
دستیس به اطالعات را به گروههای دخیل و گروههای واسطه معتمد محدود یمکند و به این روش به سطیح از
حریم خصویص دست یمیابد .نضورت مخابرهی تمایم تراکنشها به صورت عمویم مانع این روال یمشود؛ اما حریم خصویص همچنان
یمتواند با استفاده از جلوگتی از جریان اطالعات به ن
مکات دیگر رعایت شود :بدین صورت که کلیدهای خصویص به شکل ناشناس
ر
ر
نگهداری شوند .عموم یمتوانند ارسال مقداری از یک شخص به شخص دیگر را بدون اطالعات که تراکنش را به فردی مرتبط کند ،ببینند.
ن
ی
جات که زمان و اندازهی معامالت فردی ،یا همان  ،tapeبدون افشای
این سطح از اطالعات منتششده مشابه ضافهای بورس است؛ ی
هویت افراد ،عمویم است.

ر
ر
بایسن یک جفت کلید جدید استفاده شود تا قابل ربط به صاحب
محافظن (دیوارآتش) مازاد ،برای هر تراکنش
به عنوان یک الیه
ی
.
هات که چند ورودی دارند ،اجتناب ناپذیر است؛ چراکه واضح است
اکنش
ر
ت
وجود
با
ارتباط
قابلیت
از
ای
اندازه
البته
نباشد
همیشیک آن
ی
ورودی آنها الزاما یک مالک دارد .احتمال خطر این مساله اینست که اگر صاحب کلید مشخص شود ،ارتباط او با سایر تراکنشهایش
نمایان خواهد شد.
 .۱۱محاسبات

ن
معتت تولید کند .حتا اگر این سناریو
نجتهی
ما
زنجتهی ی
جایگزین رسی عتر از ر
سناریوت را متصور یمشویم که در آن مهاجم سیع یمکند ز ر
ی
تغیتات دلخواه مانند تولید ارزش از هیچ و یا دریافت پویل که متعلق به مهاجم نبوده است،
سمت
به
ا
ر
سیستم
باشد،
یات
دست
قابل
ر
ی
معتت بلوکهای حاوی این تراکنشها را قبول نخواهند
سوق نیمدهد .نودها تراکنشهای
نامعتت را برای پرداخت نیمپذیرند و نودهای ی
ی
بگتد.
اختا خرج کرده است را پس ر
تغیت ییک از تراکنشهای خود کند تا پویل که ر
کرد .یک مهاجم تنها یمتواند سیع بر ر
ن
رقابت ر ن
.
زنجتهی
زنجتهی مهاجم را یمتوان به عنوان گشت تصادف دوجملهای توصیف کرد رپتوزی ،طویلتر شدن
ر
معتت و ر
نجتهی ی
بی ز ر
زنجتهی مهاجم به اندازهی یک بلوک ،با کاهش .1-
معتت به اندازهی یک بلوک ،با افزایش  1+و شکست ،طویلتر شدن
ر
ی
ی
معتت برسد ،مشابه مساله پاکباختیک قمارباز است .تصور کنید یک قمارباز با موجودی
زنجته ی
احتمال اینکه مهاجم بتواند با این کشی به ر
نامحدود یرسوع به زیان یمکند و با تعداد ذاتا محدودی از آزمایش برای رسیدن به نقطه رسبهرس بازی یمکند .ما میتوانیم احتمال اینکه
معتت برسد را به شکل زیر محاسبه کنیم[:]8
متسد و یا اینکه یک مهاجم میتواند به
زنجته ی
ر
آیا هیچگاه به نقطه رسبه رس ر
معتت
 = pاحتمال پیدا کردن بلوک بعدی توسط یک نود ی
 = qاحتمال پیدا کردن بلوک بعدی توسط مهاجم

معتت برسد
 = qzاحتمال اینکه مهاجم از  zبلوک عقبتر بتواند به
زنجته ی
ر
معتت برسد ،احتمال آن به
نجته ی
هات که مهاجم باید بگذراند تا به ز ر
با توجه به فرض اولیهی ما که  p > qاست ،با افزایش تعداد بلوک ی
زنجته عقبتر بیفتد ،شانس
از
چه
هر
برود،
پیش
رسعت
به
ند
نتوا
نمات کاهش پیدا یمکند .اگر یرسایط وفق مراد مهاجم نباشد و
ر
صورت ی
او بسیار کم و ر ن
ناچت خواهد شد.
ن
تغیت تراکنش توسط
صت کند تا بتواند به قدر کاف از عدم امکان ر
حاال برریس میکنیم که دریافتکنندهی یک تراکنش جدید چه مدت باید ی
فرستنده اطمینان حاصل کند .ما فرض یمکنیم که فرستنده یک مهاجم است که قصد دارد دریافتکننده را در رابطه با پرداخت برای
ر
ر
گتنده اخطار داده خواهد شد اما
مدت فریب دهد؛ سپس بعد از گذشت مدت پرداخت را برای خود بازگشت بزند .در این حالت به ر
فرستنده امیدوارست که کار از کار گذشته باشد.
.
گتنده یک جفت کلید جدید تولید یمکند و کلید عمویم را قبل از امضای آن در اختیار فرستنده قرار یمدهد این کار از آمادهسازی
ر
زنجتهای از بلوکها پیش از زمان مقرر توسط فرستنده جلوگتی یمکند و او باید برای این کار به طور مداوم تالش کند تا ن
زمات که به
ر
ر
اندازه ن
ر
کاف خوششانس بوده و به اندازه مورد نیاز جلو بیفتد؛ سپس در آن زمان تراکنش را اعمال کند.
وقن که تراکنش ارسال شد،
زنجتهی موازی که حاوی نسخهی جایگزین تراکنش اوست ،یمکند.
فرستندهی متقلب مخفیانه یرسوع به تالش در ر
وقن که تراکنش به یک بلوک اضافه شود و تعداد  zبلوک به آن متصل شود ،منتظر یمماند .او از ی
گتنده تا ر
پیشفت دقیق
ر
ن
ن
معتت زمان متوسط مورد انتظار بر حسب هر بلوک را یط کردهاند؛ پتانسیل
متند که بلوکهای
مهاجم یتاطالع است؛ اما
ی
تخمی ر
ر
ی
پیشفت مهاجم با توزی ع پواسون ،مقدار مورد انتظار زیر خواهد بود:

پیش ر
حاال به منظور دستیات به احتمال رسیدن مهاجم ،ما تراکم پواسون را در هر مقدار ی
فن
ی
که مهاجم ممکن است با احتمایل که از آن نقطه به بعد بهدست آورده باشد ،نضب یمکنیم:

جلوگتی از جمعبندی انتهای متنایه از توزی ع مجدد مرتب یمکنیم:
معادله را برای
ر

و به زبان  Cتبدیل یمکنیم:

متغت  zمشاهده یمشود:
نمات با ر
نتایج را اجرا یمکنیم؛ کاهش احتمال به شکل ی

حل Pهای ر
کمت از … % 0.1

 .۱۲نتیجه
ما سیستیم برای تراکنشهای ر
الکتونییک پیشنهاد کردیم که به اعتماد متیک نیست .ما با چهارچوب معمویل که از امضاهای دیجیتایل
سکهها ساخته یمشوند و ر
ی
ی
جلوگتی از خرج دوباره
کنتل بسیاری برای مالک مهیا یمکنند ،رسوع کردیم؛ اما این شیوه بدون رویس برای
ر
پول تکمیل نبود .به منظور حل این مشکل ما یک شبکه فرد به فرد را با استفاده ازسیستم اثبات انجام کار پیشنهاد کردیم که تاریخچهی
ن
ن
ر
تغیت در آن رسیعا از لحاظ
معتت کنتل شود ،ر
همگات از تراکنشها را ثبت و ضبط کند که تا زمات که قدرت غالب  CPUتوسط نودهای ی
ی
ی
ر
غتساختاری خود پایدارست .نودها همیک به شکل همزمان و با حداقل نیاز
غتعمیل باشد .شبکه با سادیک ر
محاسبات برای یک مهاجم ر
ی
شناسات ندارند چرا که پیغامها به یک مکان مشخیص هدایت نیمشوند و تنها نیاز است تا بر اساس
به هماهنیک کار یمکنند .آنها نیاز به
ی
ن
ر
زنجتهی  PoWبه عنوان اثبات از وقایع رخداده زمات که از شبکه رفتهاند،
توافق به مقصد برسند .نودها یمتوانند شبکه را در حایل که با ر
معتت به صورت
ترک کنند و یا به آن بپیوندند .آنها با استفاده از قدرت  CPUرای خواهند داد و پذیرش خود را با قبول بلوکهای
ی
تالش برای ر
نامعتت و عدم انجام کار بر روی آنها ،اعالم یمکنند .هر گونه قانون و
گستش آنها و عدم پذیرش خود را با رد بلوکهای
ی
رن
هات میتواند توسط مکانیسم توافق جمیع اعمال گردد.
انگته ی
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