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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

ŁAŃCUCH BLOKÓW
Rejestr transakcji jest jedną z metod ewidencji przepływu środków. 
Przykładowy fragment takiego rejestru może mieć postać:

01.06.2017:
10 PLN → Anna
2 PLN → Beata
20 PLN → Paweł

02.06.2017:
Anna 5 PLN → Beata
Paweł 10 PLN → Marcin

04.06.2017:
Marcin 7 PLN → Anna

06.06.2017:
Beata 1 PLN → Anna

Powyższe zapisy składają się z daty umieszczenia wpisu oraz ope-
racji, które zostały wykonane. Rejestrowane są przepływy pomię-
dzy Anną, Beatą, Pawłem i Marcinem. W pierwszym bloku ustalone 
zostały początkowe salda Anny, Beaty i Pawła. Marcin pojawia się 
w drugim bloku, więc możemy przyjąć, że dotychczas jego saldo 
było zerowe. Rejestrowane są wyłącznie przelewy, co oznacza, że 
niezbędny jest przegląd wszystkich transakcji, aby ustalić końcowe 
saldo każdego z uczestników.

Dla programisty, który ma podstawowe pojęcie o bezpieczeń-
stwie, prowadzenie rejestru w takiej postaci jest nie do zaakcepto-
wania. Jest on łatwo modyfikowalny – usunięcie czy dodanie do-
wolnego zapisu nie stanowi większego problemu i operacja ta jest 
nie do wykrycia. W powyższym przykładzie zabrakło zapewnienia 
usługi zwanej integralnością, która zapewni spójność przechowy-
wanych danych.

Integralność

Odpowiednich narzędzi, które zapewniają integralność danych, 
dostarcza kryptografia. Są to funkcje skrótu (ang. hash functions). 
Efektem ich działania jest wyznaczenie wartości o stałej długości, 
nazywanej skrótem i zależnej od dowolnych danych dostarczo-
nych na wejściu. Funkcja ta musi jednak spełnić kilka dodatkowych 
warunków, aby jej używanie było bezpieczne. Oto one:

 » jest problemem trudnym znalezienie dla danej wartości funk-
cji skrótu takiej wiadomości, która ją wytworzyła (ang. pre-
image resistance); oznacza to, że nie można w łatwy sposób 
wyznaczyć funkcji odwrotnej do funkcji skrótu,

 » jest problemem trudnym znalezienie wiadomości N dla danej M, 
dla których wartości funkcji skrótu będą takie same (ang. second 
preimage resistance); oznacza to, że trudno znaleźć inną wiado-
mość niż dana, która miałaby tę samą wartość funkcji skrótu,

 » jest problemem trudnym znalezienie dwóch dowolnych 
wiadomości N i M, dla których wartości funkcji skrótu będą 
równe (ang. collision resistance); oznacza to, że trudno znaleźć 
dowolną kolizję, czyli różne wiadomości dające ten sam skrót 
dla wybranej funkcji skrótu.

Przykładami funkcji skrótu są np. SHA-256 czy Keccak-256. Obie 
funkcje produkują skrót o długości 256 bitów i są obecnie uznawane 
za odporne na kolizje. Zmodyfikowany rejestr miałby teraz postać:

01.06.2017:
10 PLN → Anna
2 PLN → Beata
20 PLN → Paweł

9b1815b05d6b2069cccea9ed9539d303
2eed81a72b7ca5f154b4182758dabee3
02.06.2017:
Anna 5 PLN → Beata
Paweł 10 PLN → Marcin

e06342eb4c7894d51ed32b25cbe6f60a
6c68a760ffa8c03849827a427773ab42
04.06.2017:
Marcin 7 PLN → Anna

9e86e5d739380843ddf31b3b4ef7ec5b
a1f829367554cd241c2861cd09687a11
06.06.2017:
Beata 1 PLN → Anna

29abcd028ccee9b8bd0be3a05d00c798
dcb5fac03f5ac0675195cbb8746a41c5

Skrót pierwszego bloku został policzony z danych, które są w nim 
zawarte, w ten sposób zapewniając jego integralność. Skróty ko-
lejnych bloków powinny zapewniać nie tylko integralność danych 
zawartych w pojedynczych blokach, ale również wszystkich po-

Twój prywatny blockchain 
z Ethereum
Blockchain, czyli łańcuch bloków, kojarzony jest głównie z Bitcoinem oraz innymi 
kryptowalutami. Pozwala on zabezpieczać dane poprzez budowanie rozproszo-
nego, integralnego rejestru. Dzięki temu zapisy nie mogą być już nigdy zmienione, 
a co za tym idzie – zrealizowane transakcje są nieodwołalne. W takiej bazie można 
umieszczać nie tylko transakcje. Co się stanie, jeśli w rejestrze umieścimy aplika-
cję, która w pewnym momencie umożliwi realizację tego, co w niej zaprogramo-
waliśmy? Może to być wypłata środków z ubezpieczenia czy lokaty, innymi słowy 
kontrakt, który już nie może być zmieniony. W poniższym artykule przedstawię, 
na jakich podstawowych zasadach opiera się blockchain jako struktura danych 
oraz jak stworzyć własny prywatny łańcuch, korzystając z projektu Ethereum.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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