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Περίληψη	

Αυτή	η	 εργασία	 εισάγει	 την	 έννοια	 της	αποκεντρωμένης	ανώνυμης	αγοράς.	Μελετάμε	 τη	

φύση	 τέτοιων	 αγορών	 και	 παρουσιάζουμε	 την	 υλοποίηση	 μίας	 συγκεκριμένης	 τέτοιας	

αγοράς	 την	 οποία	 ονομάζουμε	 OpenBazaar.	 Στη	 συνέχεια	 επικεντρώνουμε	 την	 προσοχή	

μας	στη	μελέτη	των	εννοιών	της	ασφάλειας	και	της	εμπιστοσύνης	μίας	τέτοιας	αγοράς.	

Εξερευνούμε	τις	επιπτώσεις	ασφάλειας	που	έχουν	η	αποκεντροποίηση	και	η	ανωνυμία	

και	προτείνουμε	πολλούς	μηχανισμούς	που	επιτυγχάνουν	εμπιστοσύνη.	Οι	προτάσεις	μας	

περιλαμβάνουν	 παραδοσιακές	 τεχνικές	 για	 ανάπτυξη	 ασφαλούς	 λογισμικού	 τις	 οποίες	

εφαρμόσαμε	 στην	 πράξη	 στην	 υλοποίησή	 μας.	 Προτείνουμε	 επίσης	 τη	 χρήση	 ενός	

δικτυακού	επιπέδου	που	διατηρεί	την	ανωνυμία.	

Πιο	 σημαντικά,	 εξερευνούμε	 πώς	 μηχανισμοί	 κρυπτονομισμάτων	 μπορούν	 να	

επιτύχουν	 εμπιστοσύνη	 χωρίς	 την	 ανάγκη	 κεντρικών	 έμπιστων	 αρχών,	 μέσα	 από	 τους	

συγκεκριμένους	 μηχανισμούς	 διαιτησίας,	 multisigs	 (πολλαπλών	 υπογραφών),	 και	

αμοιβαίως	εγγυημένης	καταστροφής.	Οι	κρυπτογραφικές	και	παιγνιοθεωρητικές	ιδιότητες	

τέτοιων	 σχημάτων	 μελετώνται	 και	 μία	 υλοποίηση	 χρησιμοποιώντας	 το	 bitcoin	

παρουσιάζεται.	Προτείνουμε	επίσης	νέες	επιθέσεις	σε	τέτοια	σχήματα.	

Η	 συμβολή	 μας	 περιλαμβάνει	 πολλούς	 μηχανισμούς	 επιτυχίας	 εμπιστοσύνης.	

Εισάγουμε	 μία	 νέα	 μορφή	 web-of-trust	 στο	 οποίο	 πολλαπλασιαστικοί	 κανόνες	

χρησιμοποιούνται	για	την	επίτευξη	μεταβατικής	εμπιστοσύνης,	ενώ	η	αποκεντροποίηση,	η	

ασφάλεια	 και	 η	 ανωνυμία	 διατηρούνται.	 Εξερευνούμε	 τις	 ιδιότητες	 ανωνυμίας	 και	

ασφάλειας	 τέτοιων	 webs-of-trust	 και	 συζητάμε	 επιθέσεις	 διαχωριστών.	 Η	 συμβολή	 μας	

επίσης	 περιλαμβάνει	 μηχανισμούς	 proof-of-burn	 για	 τη	 δημιουργία	 ταυτοτήτων	 για	 το	

οποίο	 παρέχουμε	 μία	 υλοποίηση.	 Τέλος,	 συμβάλλουμε	 επίσης	 με	 την	 ανώνυμη	

αποκεντρωμένη	 ονοματοδοσία	 μαγαζιών,	 για	 την	 οποία	 παρέχουμε	 μία	 Namecoin	

υλοποίηση.	
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Λέξεις	κλειδιά	

ψευδώνυμος	ανώνυμος	web-of-trust	ταυτότητα	εμπιστοσύνη	κρυπτονόμισμα	bitcoin	

namecoin	proof-of-burn	timelock	αποκεντρωμένος	αγορά	openbazaar	
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Ευχαριστίες	

Το	OpenBazaar	είναι	μια	συλλογική	εργασία	στην	οποία	συνέβαλαν	πολλοί	ερευνητές	

και	εθελοντές	από	όλο	τον	κόσμο.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	της	εφεύρεσης	και	της	εφαρμογής	

πραγματοποιήθηκε	 από	 τους	 άλλους	 OpenBazaar	 συν-εφευρέτες,	 Brian	 Hoffman,	 Sam	

Patterson,	και	Washington	Sanchez.	Ο	Washington	ιδίως	συμμετείχε	βοηθώντας	με	σχόλια	

και	 ιδέες	 γύρω	 από	 την	 εμπιστοσύνη,	 Ρικαρντιανά	 συμβόλαια,	 ταυτότητες,	 και	 αυτο-

εκπληρούμενα	συμβόλαια.	Πολλές	από	τις	 ιδέες	σε	αυτό	το	 έργο	 είναι	 εμπνευσμένες	από	

τον	ίδιο	ή	εφευρέθηκαν	από	τον	ίδιο,	όπου	αναφέρεται.	Ο	Σαμ	ήταν	ηγέτης	σκέψης	και	μας	

βοήθησε	 να	 θεσπίσουμε	 τις	 πολιτικές	 και	 κοινωνικές	 πτυχές	 του	 έργου	 μας.	

Σημαντικότερα,	ο	Brian	πέρασε	ατελείωτες	νύχτες	για	να	γράφει	κώδικα,	την	πρόσληψη,	

και	οδηγώντας	το	έργο.	

Αλλά	δεν	θα	μπορούσαμε	να	φτάσουμε	εδώ	που	είμαστε	χωρίς	τη	συνεχή	βοήθεια	των	

προγραμματιστών	 OpenBazaar.	 Σας	 ευχαριστώ	 όλους.	 Άγγελος	 Leon,	 για	 την	 κατασκευή	

του	 σημαντικού	 OpenBazaar	 δικτύωσης	 υποδομής	 με	 βάση	 FrostWire	 εμπειρία	 σας?	 και	

για	 να	 είναι	 ένα	 peer	 για	 συνεχή	 συζητήσεις	 και	 ιδέες	 γύρω	 από	 αποκεντρωμένα	

συστήματα	μετά	τη	συνάντησή	μας	στις	Βρυξέλλες.	Νικόλας	Κορασίδης	για	όλους	σκληρή	

δουλειά	 σας	 σε	 ποιότητα	 κώδικα	 και	 refactoring?	 είμαστε	 συνδεδεμένοι	 ως	 συμμαθητές	

στο	 σχολείο	 μας	 και	 μέσα	 από	 τη	 δουλειά	 μας	 για	 OpenBazaar.	 Amir	 Taaki,	 για	 την	

κατασκευή	 του	 πρώτου	 γρήγορα	 παραβιασμένο,	 αλλά	 εργάζονται	 εκδοχή	 που	 μας	

ενέπνευσε	 όλους.	 Jonas	 David	 Nick	 που	 βοήθησαν	 στο	 αρχικό	 στάδιο	 του	 κώδικα	

OpenBazaar	και	 οι	 οποίοι	ήταν	πάντα	πρόθυμοι	 να	με	βοηθήσει	με	 τις	 ερωτήσεις	bitcoin	

μου	στα	Ζυρίχη	Bitcoin	Προσωπικές	συναντήσεις	σε	Kafi	Schofell	όπου	τακτικά	σε	αυτήν	

καταβάλλεται	 σε	 bitcoin.	 Και	 Thomas	 Stilwell,	 Ιωάννης	 Αδαμόπουλος,	 ο	 Γιώργος	

Chatzisophroniou	για	τη	συμβολή	τους.	

Το	 έργο	 αυτό	 δεν	 θα	 ήταν	 δυνατή	 χωρίς	 τη	 βοήθεια	 του	 αγαπητού	 φίλου	 και	

συναδέλφου	μου	Πέτρο	Αγγελάτου	που	με	ενέπνευσε	να	δημιουργήσει	μια	αποκεντρωμένη	

αγορά.	Συζητήσαμε	για	πρώτη	φορά	σχετικά	με	τα	συστήματα	της	εμπιστοσύνης	και	την	

ταυτότητα	μαζί,	πολύ	πριν	OpenBazaar	ήρθε	να	είναι.	

Θα	ήθελα	επίσης	να	ευχαριστήσω	τον	επιβλέποντα	καθηγητή	μου,	ο	Άρης	Παγουρτζής	

ο	οποίος	ήταν	χρήσιμο	με	την	εμπειρία	του	σε	θεωρητικό	κρυπτογραφία	και	αλγορίθμους.	

Και	 άλλους	 εκπαιδευτικούς	 και	 τους	 συμβούλους	 που	 μου	 δίδαξε	 μαθηματικά	 και	 τον	

προγραμματισμό	 μου.	 Ξέρεις	 ποιος	 είσαι,	 αλλά	 θα	 ήθελα	 να	 αναφέρω	 τρία	 ονομαστικά	

συγκεκριμένα:	Νίκος	Παπασπύρου,	Andrew	McCann,	Δημήτρης	Φωτάκης.	

Οι	 μαθητές	 μου	 Χαρά	 Ποδηματά	 και	 ο	 Κώστας	 Λώλος	 από	 το	 Εθνικό	 Μετσόβιο	

Πολυτεχνείο	βοήθησε	με	να	πάρει	αυτές	τις	ιδέες	από	τη	θεωρία	στην	εφαρμογή.	
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Η	οικογένειά	μου,	ο	Σπύρος,	Έφη,	και	Ναταλία	ήταν	εκεί	για	μένα	να	με	βοηθήσει	κατά	

τη	συγγραφή	αυτού	του	έργου	με	την	πολύτιμη	υποστήριξή	τους.	

Σας	ευχαριστώ	όλους.	
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Εισαγωγή	

Αγορές	

Μια	 αγορά	 είναι	 μια	 θέση	 όπου	 μπορεί	 να	 γίνει	 ανταλλαγή	 αγαθών	 και	 υπηρεσιών,	

αντάλλαξαν	μεταξύ	τους	απευθείας,	ή	για	τα	χρήματα.	Οι	συμμετέχοντες	σε	μια	αγορά	είναι	

ο	 αγοραστής,	 ο	 οποίος	 ενδιαφέρεται	 για	 την	 αγορά	 ενός	 προϊόντος	 και	 τον	 πωλητή	 ο	

οποίος	ενδιαφέρεται	για	την	προσφορά	ενός	προϊόντος	στην	αγορά.	

Αγορές	μπορεί	να	υπάρξει	offline	ή	online.	Παραδείγματα	δημοφιλή	offline	αγορές	είναι	

υπαίθριες	 αγορές	 ή	 εμπορικά	 κέντρα.	 Παραδείγματα	 δημοφιλών	 online	 αγορές	 είναι	

alibaba.com,	 ένα	 δημοφιλές	 ηλεκτρονικό	 κατάστημα	 στην	 Ασία,	 amazon.com,	 ένα	 online	

βιβλιοπωλείο,	 και	 ebay.com,	 ένα	 ηλεκτρονικό	 κατάστημα	 όπου	 οι	 αγοραστές	 και	 οι	

πωλητές	 μπορούν	 να	 συναλλάσσονται	 μεταξύ	 τους.	 Δύο	 άλλα	 παραδείγματα	

περιλαμβάνουν	 Play	 Store	 της	 Google	 και	 AppStore	 της	 Apple,	 δύο	 ηλεκτρονικά	

καταστήματα	για	τις	κινητές	εφαρμογές.	Ανησυχούμε	για	online	αγορές.	

Παραδοσιακά,	αγορές	παρουσίασαν	διάφορες	επιθυμητές	ιδιότητες.	Εμείς	θα	διερευνήσει	

τις	ιδιότητες	της	αποκέντρωσης,	λογοκρισία-αντίσταση,	και	την	ανωνυμία.	

Αποκέντρωση	

Συγκεντρωτισμού	 και	 της	 αποκέντρωσης	 είναι	 κρίσιμα	 χαρακτηριστικά	 μιας	 online	

υπηρεσίας.	 Παραδοσιακά	 λογοτεχνία	 δικτύωσης	 έχει	 επικεντρωθεί	 στο	 τμήμα	 δικτύωση	

των	συστημάτων	αυτών.	Όπως	αποκεντρωμένα	συστήματα	γίνονται	όλο	και	διαδεδομένη	

και	έχει	σημαντικό	πολιτικό	αντίκτυπο,	όπως	εξελίσσονται,	πιστεύουμε	ότι	είναι	καιρός	να	

επαναπροσδιορίσουμε	ορισμένους	όρους.	Θα	κάνουμε	μια	διάκριση	μεταξύ	της	δομής	του	

δικτύου	του	συστήματος	και	την	τεχνική	δομή	της	ιδιοκτησίας	του	συστήματος.	

Μια	 κεντρική	 υπηρεσία	 δικτύου	 είναι	 μια	 υπηρεσία	 η	 οποία	 ακολουθεί	 την	

αρχιτεκτονική	 client	 /	 server.	 Ένας	 server	 εξυπηρετεί	 όλους	 τους	 πελάτες,	 και	 ο	

διακομιστής	 είναι	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 ένα	 διακεκριμένο	 προνομιακή	 κόμβο.	 Αυτός	 ο	

διακομιστής	 θα	 μπορούσε	 να	 ανήκει	 και	 λειτουργεί	 από	 μια	 εταιρεία,	 και	 επιπλέον	

αποτελεί	ένα	ενιαίο	σημείο	της	αποτυχίας	του	συστήματος?	εάν	ο	διακομιστής	έχει	κλείσει,	

το	 δίκτυο	 κλείνει.	 Παραδείγματα	 των	 κεντρικών	 συστημάτων	 περιλαμβάνουν	

παραδοσιακές	ιστοσελίδες.	

Μια	 ιεραρχική	 υπηρεσία	 δικτύου	 είναι	 μια	 υπηρεσία	 παρόμοια	 με	 κεντρικά	 δίκτυα,	

εκτός	από	το	συγκεντρωτισμό	είναι	ιεραρχική.	Αντί	για	ένα	μόνο	server	που	εξυπηρετεί	ο	

καθένας,	ο	φόρτος	εργασίας	εκφορτωθούν	σε	υπο-servers	οποιουδήποτε	βάθους,	η	οποία,	

στη	συνέχεια,	την	εξυπηρέτηση	των	πελατών.	Εάν	οποιαδήποτε	από	αυτές	πηγαίνει	κάτω,	



19	

μόνο	 ένα	 μέρος	 του	 δικτύου	 κατεβαίνει,	 και	 έτσι	 το	 δίκτυο	 είναι	 κάπως	 ελαστική.	 Στη	

βιβλιογραφία	 δικτύωση,	 τα	 δίκτυα	 αυτά	 περιγράφονται	 ως	 «αποκεντρωμένη».	 Ωστόσο,	

στο	πλαίσιο	των	αποκεντρωμένων	συστημάτων	ιδιοκτησίας,	όπως	Bitcoin	και	OpenBazaar,	

θα	 χρησιμοποιήσουμε	 τον	 κοινοτικό	 ορισμό	 της	 αποκέντρωσης,	 η	 οποία	 ορίζουμε	 πιο	

κάτω,	 και	 εμείς	 θα	 αποθεματικό	 ο	 όρος	 "ιεραρχική"	 σημαίνει	 τα	 συστήματα	 αυτά.	

Υπάρχουν	 ακόμη	 ενιαία	 σημεία	 της	 αποτυχίας	 σε	 αυτά	 τα	 συστήματα?	 εάν	 η	 ρίζα	 του	

κόμβου	 της	 ιεραρχικής	 δέντρο	 έφερε	 τα	 κάτω,	 ολόκληρο	 το	 σύστημα	 μπορεί	 να	 κλείσει.	

Παραδείγματα	 τέτοιων	 συστημάτων	 είναι	 ιστοσελίδες	 που	 λειτουργούν	 τα	 συστήματα	

εξισορρόπησης	φορτίου	για	να	χωρίσουν	το	φόρτο	εργασίας.	Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις,	οι	

κόμβοι	εξυπηρετητή	είναι	ακόμη	διακρίνονται	και	διαφορετικό	από	τους	πελάτες.	δικτύων	

Federated	 συχνά	 έχουν	 αυτή	 τη	 μορφή?	 για	 παράδειγμα,	 XMPP,	 διασποράς,	 και	 IRC	

επιτρέπουν	 οι	 διακομιστές	 λειτουργούν	 από	 διαφορετικούς	 ιδιοκτήτες	 να	 επικοινωνούν	

μεταξύ	 τους.	Μια	 σημαντική	 ιδιότητα	 αυτών	 των	 πρωτοκόλλων	 είναι	 ότι	 οι	 διακομιστές	

εμπιστεύονται	τους	συμμαθητές	που	είναι	συνδεδεμένοι.	

Εκτός	από	 την	 τοπολογία	 του	 δικτύου,	 θα	 διακρίνουμε	 τώρα	συστήματα	με	 βάση	 τα	

χαρακτηριστικά	της	ιδιοκτησίας	τους.	

Ένα	δίκτυο	ή	υπηρεσία	που	ανήκει	και	λειτουργεί	από	ένα	καλά	καθορισμένο	κόμμα,	το	

οποίο	 μπορεί	 να	 είναι	 ένα	 άτομο,	 μια	 εταιρεία	 ή	 ένας	 όμιλος	 εταιρειών	 ή	 ατόμων	 που	

εργάζονται	μαζί	είναι	ένα	σύστημα	κεντρικής	ιδιοκτησίας.	Σε	μια	κεντρική	αγορά,	ο	έλεγχος	

ιδιοκτήτης	 είναι	 ένας	 από	 τρίτους,	 εκτός	 από	 τους	 αγοραστές	 και	 τους	 πωλητές	

συναλλαγές	μέσα	σε	αυτό.	Για	παράδειγμα,	στο	Play	Store	της	Google,	η	αγορά	ανήκει	και	

λειτουργεί	από	την	Google,	παρόλο	που	οι	αγοραστές	είναι	τελικοί	χρήστες	και	οι	πωλητές	

οι	 προγραμματιστές	 των	 εφαρμογών.	 Αυτές	 οι	 προγραμματιστές	 μπορεί	 να	 είναι	

διαφορετική	από	την	Google,	αλλά	η	αγορά	εξακολουθεί	να	είναι	συγκεντρωτικό.	Κεντρικά	

συστήματα	 ιδιοκτησία	 μπορεί	 να	 έχει	 οποιαδήποτε	 μορφή	 δικτύου	παραπάνω?	 μπορούν	

να	 είναι	 κεντρικό	 δίκτυο,	 ιεραρχικό	 δίκτυο,	 ή	 κατανεμημένα	 συστήματα	 δικτύου.	 Για	

παράδειγμα,	το	Skype	είναι	ένα	κεντρικά	ανήκει	σύστημα	το	οποίο	είναι	δομημένο	σε	ένα	

κατανεμημένο	δίκτυο.	 Το	 γεγονός	 ότι	 η	Microsoft	 μπορεί,	 κατ	 'αρχήν,	 να	 ελέγχουν	όλους	

τους	κόμβους	στο	σύστημα	και,	 για	παράδειγμα,	 οι	 χρήστες	μπλοκ	 χρησιμοποιώντας	μια	

εντολή	που	υπεγράφη	με	το	ιδιωτικό	κλειδί	του	χειριστή,	εφόσον	εξυπηρετούνται	ένταλμα,	

είναι	αυτό	που	κάνει	την	ιδιοκτησία	κεντρική.	

Αποκεντρωμένα	συστήματα	δεν	ανήκουν	από	οποιοδήποτε	μέρος.	Για	παράδειγμα,	σε	

αγορές	 εκτός	 σύνδεσης,	 υπαίθριες	 αγορές,	 ή	 παζάρια,	 συχνά	 παρουσιάζουν	 αυτή	 την	

ιδιότητα:	Παζάρια	είναι	τοποθεσίες	όπου	οι	έμποροι	μπορούν	απλά	να	συναντηθούμε	και	

να	 πωλήσει	 ή	 να	 αγοράσει	 αγαθά.	 Δεν	 λειτουργούν,	 ανήκουν	 ή	 ελέγχονται	 από	

οποιοδήποτε	μέρος.	
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Μια	 κρίσιμη	 ιδιοκτησία	 της	 αποκέντρωσης	 είναι	 η	 έλλειψη	 κεντρικού	 ελέγχου.	

Δεδομένου	ότι	δεν	υπάρχει	ιδιοκτήτης,	δεν	μπορεί	να	υπάρξει	λήψη	αποφάσεων	σε	οποίος	

συμμετέχει	 στην	 αγορά.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 αγορά	 είναι	 κατ	 'ανάγκην	 ανοιχτή	 σε	 όποιον	

επιθυμεί	 να	 συμμετάσχει.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 καθιστά	 την	 αποκεντρωμένη	 αγορές	 φυσικά	

ανθεκτικά	 σε	 λογοκρισία.	 Δεδομένου	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 ιδιοκτήτης,	 λογοκρισία,	 και	 γενικά	

οποιεσδήποτε	έννομες	τάξεις,	θα	πρέπει	να	εκτελεσθούν	σε	κάθε	περίπτωση	χωριστά	από	

μεμονωμένους	 αγοραστές	 και	 πωλητές.	 Αυτό	 ισχύει	 για	 όλες	 τις	 αποκεντρωμένες	

συστήματα.	 Παραδείγματα	 των	 αποκεντρωμένων	 συστημάτων	 Bitcoin,	 OpenBazaar,	

Twister,	 Freenet,	 i2p,	 BitTorrent,	 ποπ	 κορν	 χρόνου,	 Tor	 και	 Gnutella.	 Αποκεντρωμένα	

συστήματα	ιδιοκτησίας	είναι	απαραιτήτως	δομημένη	σε	ένα	κατανεμημένο	τρόπο	δικτύου.	

Δεδομένου	 ότι	 δεν	 έχουν	 ένα	 ενιαίο	 σημείο	 της	 αποτυχίας	 και	 να	 μην	 είναι	 επιρρεπή	 σε	

έλεγχο	από	ένα	άτομο	το	κόμμα,	ακόμη	και	αν	μια	έννομη	τάξη	σερβίρεται,	μπορούμε	να	

πούμε	ότι	τα	εν	λόγω	συστήματα	να	απολαύσετε	την	κυριαρχία?	που	είναι	το	 ισοδύναμο	

των	εθνών-κρατών,	αλλά	στη	σφαίρα	του	Διαδικτύου.	

Μια	αντίθεση	των	κεντρικών	και	αποκεντρωμένων	συστημάτων	φαίνεται	στο	Σχήμα	1:	

κεντρικών	και	αποκεντρωμένων.	Από	την	αριστερή	πλευρά,	ένα	κεντρικό	σύστημα	

ιδιοκτησίας	κεντρικό	δίκτυο	εμφανίζεται.	Ένα	καθορισμένο	κόμβο,	επισημαίνεται	με	

μαύρο	χρώμα,	είναι	ανώτερη	από	τους	άλλους	κόμβους	του	δικτύου	που	έχουν	ειδικά	

δικαιώματα	κυριότητας	στο	δίκτυο.	Δεδομένου	ότι	ο	gatekeeper	του	δικτύου,	θα	πρέπει	να	

εγκρίνει	όλες	τις	συναλλαγές	μεταξύ	των	τακτικών	τους	κόμβους	που	συνδέουν	άμεσα	σε	

αυτά.	Το	μαύρο	κόμβος	μπορεί	να	υποχρεωθεί	να	κλείσει,	λαμβάνοντας	το	σύστημα	προς	

τα	κάτω	με	αυτό.	Στα	δεξιά,	ο	κόμβος	gatekeeper	έχει	φύγει,	και	οι	κόμβοι	συνδέονται	

απευθείας	μεταξύ	τους.	Εκτός	από	το	connetivity	δίκτυο	peer-to-peer,	το	σύστημα	δεν	έχει	

καμία	κεντρική	ιδιοκτήτη	ο	οποίος	μπορεί	να	αποφασίζει	και	να	λογοκρίνουν	τη	συμμετοχή	

στο	σύστημα.	Πρόκειται	για	ένα	κατανεμημένο	δίκτυο	αποκεντρωμένου	συστήματος	

ιδιοκτησίας,	αναφέρεται	απλώς	ως	ένα	αποκεντρωμένο	σύστημα	στις	κοινότητες	

cryptocurrency.	

	

ΣΧΉΜΑ	1:	Κεντρικών	και	αποκεντρωμένων	συστημάτων	
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Αυτό	 το	 ιδιαίτερο	 χαρακτηριστικό	 αξίζει	 ένα	 παράδειγμα.	 Αν	 Play	 Store	 της	 Google	

βρέθηκε	 να	 περιέχει	 παράνομο	 περιεχόμενο,	 κλήτευση	 ή	 άλλη	 μορφή	 δικαστικής	

απόφασης	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 από	 μια	 κυβέρνηση	 να	 διατάξει	 τον	 φορέα	

εκμετάλλευσης,	 η	 Google,	 για	 την	 κατάργηση	 ορισμένων	 περιεχομένου	 από	 αγορά	 τους.	

Στην	αποκεντρωμένη	αγορές,	καθώς	δεν	υπάρχει	ιδιοκτήτης,	η	δικαστική	απόφαση	πρέπει	

να	 παραδοθεί	 άμεσα	 στον	 έμπορο	 ή	 τον	 αγοραστή.	 Αποκέντρωσης	 καθιστά	 τεχνικά	

αδύνατο	 να	 επιβάλει	 κεντρικό	 έλεγχο.	 Δεν	 έχει	 σημασία	 τι	 νόμοι	 τίθενται	 σε	 ισχύ,	 το	

αποκεντρωμένο	 σύστημα	 θα	 αντισταθεί	 δικαστικές	 αποφάσεις.	 Αποκεντρωμένα	

συστήματα	 είναι	 επίσης	 ανθεκτικά	 ακόμα	 και	 στη	 δική	 τους	 προγραμματιστές,	 όταν	

πρόκειται	για	λογοκρισία.	

Αντίθετα,	 αν	 μια	 απόπειρα	 λογοκρισίας	 γίνεται,	 αυτό	 σημαίνει	 ότι	 ένα	 μέρος	 που	

ελέγχει	 μπορεί	 να	 πάρει	 για	 να	 αποφασίσει	 ποια	 καλό	 μπορεί	 να	 πωληθεί	 και	 που	 δεν	

μπορούν.	Ως	εκ	τούτου,	τα	παραδοσιακά	λογοκρισία	απαιτεί	συγκεντρωτισμό.	

Αποκέντρωση	συνεπάγεται	επίσης	ότι	η	αμοιβή	δεν	μπορεί	να	επιβληθεί	στο	σύστημα.	

Αν	μια	διάρθρωση	των	τελών	χρησιμοποιείται	στο	σύστημα,	δεν	μπορεί	να	επιβληθεί	από	

κανέναν,	καθώς	δεν	υπάρχει	ιδιοκτήτη.	Ακόμη	και	αν	οι	προγραμματιστές	να	περιλαμβάνει	

κώδικα	 που	 τους	 επιτρέπει	 να	 εισπράττουν	 τέλη,	 ο	 κωδικός	 αυτός	 μπορεί	 να	 αφαιρεθεί	

εύκολα	από	τα	συμμετέχοντα	μέρη.	

Ανωνυμία	και	ψευδωνυμία	

Η	ανωνυμία	σε	 μια	αγορά	 εξασφαλίζει	 ότι	 οι	 συμμετέχοντες	 της	αγοράς	παραμένουν	

ανώνυμοι.	Ορίζουμε	την	ανωνυμία	παρόμοια	με	το	πώς	Tor	ορίζει	ανωνυμία:	Η	ανωνυμία	

διατηρείται	όταν	οι	δράσεις	δεν	μπορούν	να	αποδοθούν	στο	φυσικό	πρόσωπο	που	εκτελεί	

τους.	 Καθώς	 ο	 ορισμός	 είναι	 ευρύς	 και	 αφηρημένα,	 ένα	 συγκεκριμένο	 μοντέλο	 απειλή	

υποχρεούται	να	αναφέρει	κατά	πόσον	η	ανωνυμία	διατηρείται.	

Ψευδωνυμία	είναι	μια	έννοια	παρόμοια	με	την	ανωνυμία.	Σε	ένα	ψευδώνυμο	ρύθμιση,	

ανωνυμία	διατηρείται,	αλλά	οι	ανώνυμες	ενέργειες	που	σχετίζονται	με	ένα	ψευδώνυμο,	και	

διάφορες	 ενέργειες	 μπορούν	 να	 συσχετιστούν:	 Είναι	 αποκάλυψε	 ότι	 ορισμένες	 ενέργειες	

έγιναν	από	τον	ίδιο	ψευδώνυμο,	και	αυτό	ψευδώνυμο	μπορεί	να	μεταφέρει	μια	φήμη.	

Τα	ψευδώνυμα	δεν	συνδέονται	κατ	 'ανάγκη	ένα-προς-ένα	με	φυσική	ταυτότητα.	Ένα	

φυσικό	πρόσωπο	δεν	μπορεί	να	έχει	ένα	ψευδώνυμο,	ή	μπορεί	να	έχουν	πολλαπλές	αυτές.	

Ένα	ψευδώνυμο	μπορεί	να	ελεγχθεί	με	πολλαπλές	φυσικές	οντότητες,	για	παράδειγμα	με	

μια	 ομάδα	 ανθρώπων.	 Ένα	 ψευδώνυμο	 μπορεί	 επίσης	 να	 εγκαταλειφθεί	 από	 τη	 φυσική	

ιδιοκτήτη	του	για	να	δημιουργήσετε	ένα	νέο,	το	οποίο	δεν	σχετίζεται	με	την	αρχική,	επειδή	

η	δραστηριότητα	της	το	ψευδώνυμο	παραμένει	ανώνυμο	(εκτός	από	ψευδώνυμα).	



22	

Ψευδώνυμα	 μπορεί	 επίσης	 να	 ανήκουν	 σε	 λογισμικό	 και	 δεν	 έχουν	 κατ	 'ανάγκη	 την	

ανθρώπινη	 ιδιοκτήτη.	 Στη	 συγκεκριμένη	 περίπτωση	 των	 αποκεντρωμένων	 συστημάτων,	

ένα	ψευδώνυμο	μπορεί	 να	συνδέεται	 με	 ένα	 δίκτυο	 όπου	 δεν	 υπάρχει	 κεντρικός	 έλεγχος	

της	ψευδώνυμο	 υπάρχει	 καθόλου,	 το	 οποίο	 του	 επιτρέπει	 να	απολαύσετε	 τα	 κυριαρχικά	

της	δικαιώματα.	Ένα	παράδειγμα	ενός	συστήματος	όπου	η	κατασκευή	καθίσταται	δυνατή	

είναι	Ethereum.	

Μία	αποκεντρωμένη	ανώνυμη	αγορά	

Έχουμε	εισαγάγει	μια	αποκεντρωμένη	ανώνυμο	αγορά	ονομάζεται	OpenBazaar.	Αυτό	το	

σύστημα	είναι	η	συλλογική	εργασία	της	ομάδας	OpenBazaar.	Η	συμβολή	μας	στην	

OpenBazaar	ήταν	να	δημιουργήσουμε	την	αγορά	από	το	μηδέν,	σε	συνεργασία	με	την	

υπόλοιπη	ομάδα	OpenBazaar.	Στην	παρούσα	εργασία,	θα	απεικονίζουν	τις	εισφορές	μας	

στα	τμήματα	της	εμπιστοσύνης	και	της	ασφάλειας	των	OpenBazaar,	το	οποίο	θεωρούμε	

ένα	θεμελιώδες	τμήμα	του.	

Η	συμβολή	μας	

Σε	αυτό	το	σημείο,	θα	ήθελα	να	δηλώσω	ότι	ορισμένες	από	τις	τρέχουσες	εργασίες	είναι	

περιγραφικό,	ενώ	μερικά	είναι	κανονιστικό.	

Οι	 ακόλουθες	 ιδιότητες	 μελετήθηκαν	 στην	 παρούσα	 εργασία,	 αλλά	 δεν	 αποτελούν	

εισφορές	μας.	Εμείς	απλά	να	τους	περιγράψουμε	εδώ,	καθώς	τους	θεωρούν	ένα	σημαντικό	

μέρος	των	μηχανισμών	εμπιστοσύνης	και	ασφάλειας:	

1) Η	 χρήση	 multisig	 2-από-2	 και	 2-της-3	 εφευρέθηκε	 στο	 Bitcoin	 κοινότητα	 και	

εφαρμόζεται	για	OpenBazaar	από	τον	Brian	Hoffman.	

2) Η	συναλλαγή	MAD	στυλ	εφευρέθηκε	και	χρησιμοποιήθηκε	αλλού.	Ήταν	η	πρώτη	που	

πρότεινε	να	χρησιμοποιηθεί	σε	bitcoin	στην	NASHX.	

3) Τα	Ricardian	συμβόλαια	 εφευρέθηκαν	σε	διάφορες	ρυθμίσεις	και	 τροποποιήθηκε	και	

επεκτάθηκε	για	την	εφαρμογή	OpenBazaar	από	την	Ουάσιγκτον	Sanchez.	

Έχουμε	 κάνει	 πολλές	 συνεισφορές	 σε	 αυτό	 το	 έργο.	 Συνεισφορές	 μας	 περιλαμβάνουν	

συγκεκριμένα:	

1) Η	 πρόταση	 να	 χρησιμοποιούν	 2-από-2	 και	 2-από-3	multisig	 για	 μια	 αποκεντρωμένη	

αγορά	 εισήχθη	 στο	 (Ζήνδρος,	 2014).	 Το	 παιχνίδι-θεωρητική	 μελέτη	 των	 διαφόρων	

συστημάτων	συναλλαγής,	συμπεριλαμβανομένου	του	σκευάσματος	για	την	multisig	2-

από-2	και	2-από-3	είναι	επίσης	η	συμβολή	μας.	



23	

2) Η	 χρήση	 του	 MAD	 χρησιμοποιώντας	 αποκλειστικά	 ένα	 σχήμα	 bitcoin	 και	

παιγνιοθεωρητική	 ανάλυσή	 της	 σε	 σύγκριση	 με	 τις	 παραδοσιακές	 multisig,	

συμπεριλαμβανομένης	της	δυνατότητας	για	διαιτησία.	

3) Η	μεταβατική	web-of-trust	 χρησιμοποιώντας	πολλαπλασιαστική	 τους	κανόνες	και	 τη	

διατήρηση	της	ανωνυμίας.	

4) Η	χρήση	του	namecoin	 για	 την	ονομασία	καταστημάτων,	συμπεριλαμβανομένης	μιας	

εφαρμογής.	

5) Ο	διαχωριστής	επίθεση	εναντίον	πολλαπλασιαστική	web-of-εμπιστοσύνης.	

6) Ο	πωλητής-in-the-middle	πληροφοριών-κλοπή	και	επίθεση	χρημάτων	κλοπή.	

7) Η	 νέα	 απόδειξη	 της	 καύσης	 που	 χρησιμοποιούν	 διαταραχές	 να	 οικοδομήσουμε	 μια	

ταυτότητα,	συμπεριλαμβανομένης	μιας	εφαρμογής.	



24	

Ιστορία	

Webs-of-trust	

Επίπεδες	 επιφάνειες-of-εμπιστοσύνης	 είναι	 παραδοσιακά	 ένα	 μέσο	 για	 να	

επαληθεύσετε	 την	 ιδιοκτησία	 των	 κλειδιών	 κρυπτογράφησης	 και	 υπογραφής	 από	 ένα	

συγκεκριμένο	 άτομο	 του	 οποίου	 η	 ταυτότητα	 του	 πραγματικού	 κόσμου	 είναι	 γνωστή.	 Η	

πρώτη	 ευρέως	 διαδεδομένα	 web-of-εμπιστοσύνη	 είναι	 το	 GPG	 /	 PGP	 web-of-trust	

(Zimmerman,	 1995).	 Σε	 αυτές	 τις	 επίπεδες	 επιφάνειες	 του	 κύκλου	 εμπιστοσύνης,	 μια	

ψηφιακή	υπογραφή	σε	ένα	δημόσιο	κλειδί	χρησιμοποιείται	για	να	υποδείξει	μια	δέσμευση	

μεταξύ	 ενός	 ψηφιακού	 κρυπτογραφικό	 κλειδί	 και	 μια	 ταυτότητα.	 Μια	 τέτοια	 ψηφιακή	

υπογραφή	 δεν	 ορίζουν	 την	 εμπιστοσύνη,	 αλλά	 σημαίνει	 μόνο	 ότι	 ένα	 συγκεκριμένο	

πραγματικό	κόσμο	άτομο	είναι	ο	ιδιοκτήτης	ενός	ψηφιακού	κλειδιού.	

Οι	 ιστοί-Αξιοπιστία	 έχουν	 επίσης	 χρησιμοποιηθεί	 για	 διαφορετικούς	 σκοπούς	 σε	

διάφορες	 πειραματικές	 ρυθμίσεις.	 Στο	 Freenet	 (Clarke,	 Sandberg,	 Wiley,	 &	 Hong,	 2001),	

που	 χρησιμοποιείται	 για	 να	προφυλαχθούν	 από	 το	 spam	 (Freenet	Web	 of	 Trust).	 Σε	 ένα	

εμπορικό	 περιβάλλον,	 το	 web-of-εμπιστοσύνης	 Bitcoin	 OTC	 επιχειρεί	 με	 επιτυχία	 μια	

συγκεντρωτική	 προσέγγιση	 για	 τη	 δημιουργία	 ενός	 πραγματικού	 δικτύου	 εμπιστοσύνης	

(Grinberg,	2011),	σε	αντίθεση	ιστούς-of-εμπιστοσύνης	επαλήθευσης	της	ταυτότητας	μόνο	

του	παρελθόντος.	

Οικονομικές	αρχές	και	η	αρχή	του	χρήματος	

Σε	 ονομαστικές	 έργο	 του	 που	 προηγείται	 της	 εφεύρεσης	 του	 Bitcoin,	 Szabo	 (Szabo,	

2005)	περιγράφει	 την	προέλευση	των	χρημάτων	και	 του	 εμπορίου.	Η	αξία	του	χρήματος	

έχει	 διερευνηθεί	 και	 να	 κατανοηθεί	 ως	 μέσο	 ανταλλαγής.	 Όπως	 τα	 χρήματα	 αποτιμάται	

μέσω	της	ανταλλακτικής	αξίας	του	και	όχι	κατ	'ανάγκη	από	κάποια	άλλη	υποστήριξη,	είναι	

κατανοητό	 ότι	 bitcoin	 επίσης	 αποκτά	 την	 αξία	 του	 από	 την	 ικανότητά	 του	 να	

χρησιμοποιηθεί	 και	 να	 ανταλλάσσονται.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 αναμένουμε	 αξία	 bitcoin	 για	 να	

συνδέεται	 στενά	 με	 την	 ικανότητα	 ανταλλαγής,	 τη	 χρηστικότητα	 και	 την	 ασφάλεια	 των	

online	αγορών,	όπως	OpenBazaar.	

Είναι	ενδιαφέρον	να	παρατηρήσουμε	ότι	οι	παραδοσιακές	χρήματα	μοιράζονται	πολλές	

σημαντικές	ιδιότητες	με	τη	σύγχρονη	μορφή	του	Bitcoin,	ειδικά	καθώς	αυξάνεται	με	online	

αγορές.	Ένα	απόσπασμα	από	το	πρωτότυπο	έργο	είναι	αποκαλυπτικό:		

"Για	 να	 είναι	 χρήσιμη	ως	 ένα	 κατάστημα	 γενικού	 σκοπού	 του	 πλούτου	 και	 των	 μέσων	

μεταφοράς	πλούτου,	ένα	συλλεκτικό	έπρεπε	να	ενσωματωθεί	σε	τουλάχιστον	ένα	ίδρυμα	με	

κύκλο	κλειστού	βρόχου,	έτσι	ώστε	το	κόστος	για	την	ανακάλυψη	ή	/	και	την	κατασκευή	του	

αντικειμένου	 αποσβενόταν	 σε	 πολλαπλές	 συναλλαγές.	 Θα	 έπρεπε	 να	 έχουν	 ορισμένες	
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λειτουργικές	 ιδιότητες,	 όπως	 η	 ασφάλεια	 του	 να	 φοριέται	 στο	 πρόσωπο,	 συμπαγές	 για	

κρύψιμο	 ή	 ταφή,	 και	 στιλπνό	 δαπανηρότητα.	 Αυτό	 δαπανηρότητα	 πρέπει	 να	 ήταν	

επαληθεύσιμα	από	τον	αποδέκτη	της	μεταβίβασης	 -	 χρησιμοποιώντας	πολλές	από	τις	 ίδιες	

δεξιότητες	που	συλλέκτες	χρησιμοποιούν	για	να	εκτιμήσουν	συλλεκτικά	σήμερα”.	

Οι	 ιδιότητες	 του	 κύκλου	 κλειστού	 βρόχου	 του	 Bitcoin,	 ενώ	 ήδη	 υπάρχοντα,	 θα	

επεκταθεί	 σημαντικά	 με	 μια	 αγορά	 η	 οποία	 συμμερίζεται	 τις	 ίδιες	 αρχές	 με	 το	 κέρμα.	 Οι	

ιδιότητες	της	ασφάλειας,	συμπαγές,	και	unforgeability	είναι	επίσης	τμήματα	της	σύγχρονης	

cryptocurrencies	και	ιστορική	μελέτη	τους	είναι	αλάθευτο.	

Bitcoin	 ως	 μέσο	 ανταλλαγής	 βασίζεται	 στην	 ιδέα	 ότι	 ένα	 νόμισμα	 μπορεί	 να	 είναι	

καθαρά	εικονικές.	Δεν	υπάρχει	καμία	εγγενή	αξία	σε	Bitcoin,	εκτός	από	την	ανταλλακτική	

του	 αξία.	 σπανιότητα	 του	 υποστηρίζεται	 από	 υπολογιστική	 ισχύ.	 Είναι	 κατανοητό	 ότι	

οποιοδήποτε	μέσο,	φυσικό	ή	εικονικό,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	μέσο	συναλλαγής,	εφ	

'όσον	υπάρχει	μια	σιωπηρή	συμφωνία	γι'	αυτό	και	με	την	προϋπόθεση	ότι	δεν	μπορούν	να	

αντιγραφούν	 αυθαίρετα.	 Bitcoin	 προτείνει	 τη	 χρήση	 των	 κρυπτογραφικά	 ασφαλούς	

ψηφιακής	πληροφορίας	ως	χρήμα.	

Η	 ικανότητα	διαπραγμάτευσης	που	χρησιμοποιούνται	στην	παραδοσιακή	συλλεκτικά	

ιστορικά	έχει	εξελιχθεί	μέσω	peer-to-peer	ανταλλαγή.	Όταν	οι	αγορές	έγιναν	πιο	δημοφιλή,	

που	εξελίχθηκε	σε	παζάρια,	ανεπίσημες	θέσεις	όπου	οι	έμποροι	θα	συγκεντρωθούν	για	να	

ανταλλάξουν	αγαθά	ή	υπηρεσίες	χωρίς	κεντρικό	έλεγχο.	Αυτές	οι	εμπορικές	περιοχές	αυτές	

lated	άλλοτε	κεντρικός	και	ελέγχεται	από	τρίτους,	συμπεριλαμβανομένων	των	ιδιοκτητών	

γης	στην	φεουδαρχική	των	ηλικιών,	ή	χώρες	μέσω	της	φορολογίας	τα	τελευταία	χρόνια.	

Χρήματα	 εξελίχθηκε	 από	 συλλεκτικά	 αντικείμενα	 όπως	 κοχύλια	 για	 να	 σπανίζουν	

εμπορεύματα	 όπως	 ο	 χρυσός,	 όπου	 παρέμεινε	 αποκεντρωμένη,	 με	 την	 έννοια	 ότι	 καμία	

κεντρική	αρχή	που	δημιουργούνται	τα	χρήματα,	αλλά	ο	καθένας	ήταν,	κατ	'αρχήν,	σε	θέση	

να	εξορύξουν	ή	να	βρουν	τέτοιους	φορείς	της	αξίας.	

Καθώς	 το	 τραπεζικό	 σύστημα	 εξελίχθηκε,	 η	 παραγωγή	 των	 χρημάτων	 έγινε	 σε	

κεντρικό	 και,	 τα	 τελευταία	 ηλικιών,	 οι	 κυβερνήσεις	 ελέγχουν	 την	 προσφορά	 χρήματος	

(Ευρωπαϊκή	Ένωση,	2008).	

Ιστορία	των	online	αγορών	

Από	 την	 εφεύρεση	 του	 Διαδικτύου,	 το	 ηλεκτρονικό	 εμπόριο	 έχει	 εξελιχθεί	 σε	 ένα	

σημαντικό	 τρόπο	 των	συναλλαγών	και	 έχει	 κυριαρχήσει	παραδοσιακό	 εμπόριο.	 Χρήματα	

στο	 Διαδίκτυο	 ελέγχεται	 από	 ιδιωτικές	 επιχειρήσεις,	 με	 τη	 μορφή	 των	 εταιρειών	

πιστωτικών	 καρτών	 και	 των	 τραπεζών.	 Κάθε	 πληρωμής	 και	 κάθε	 συναλλαγή	 στο	

Διαδίκτυο	δεν	είναι	μόνο	το	εξουσιοδοτημένο	από	μια	εταιρεία	πιστωτικών	καρτών,	αλλά	

και	με	διαφάνεια	ορατή	και	censorable	ως	τέτοια.	
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Αυτό	έχει	αρχίσει	να	αλλάζει	με	την	εισαγωγή	των	αποκεντρωμένων	νομίσματα.	Ενώ	

το	 μερίδιο	 αγοράς	 του	 Bitcoin	 είναι	 αμελητέα	 σε	 σύγκριση	 με	 άλλα	 συστήματα	 online	

πληρωμών,	 είναι	 κατ	 'αρχήν	 δυνατόν	 τώρα	 να	 κάνουν	 τις	 συναλλαγές	 οι	 οποίες	 είναι	

αποκεντρωμένες	και	αλογόκριτη.	

Οι	δύο	θεμελιώδεις	προϋποθέσεις	για	να	καταστεί	δυνατή	απευθείας	εμπόριο	είναι	τα	

χρήματα,	 από	 τη	 μία	 πλευρά,	 και	 αγορές	 από	 την	 άλλη.	 Όπου	 το	 χρήμα	 επιτρέπει	 την	

αναπαράσταση	της	αξίας	σε	ένα	εμπόριο,	αγορές	επιτρέπουν	το	εμπόριο	ανακάλυψη.	

Αγορές	 στο	 Διαδίκτυο	 ξεκίνησε	 σε	 μια	 κεντρική	 μόδας,	 καθώς	 και.	 eBay,	 Amazon,	 οι	

Apple	 και	 η	 Google	 καταστήματα	 app,	 και	 το	 iTunes	 είναι	 όλα	 τα	 κεντρικά	 αγορές.	 Ενώ	

eBay	 επιτρέπει	 στους	 χρήστες	 να	 πωλούν	 και	 να	 αγοράζουν	 από	 το	 άλλο,	 η	 ίδια	 η	

πλατφόρμα	βρίσκεται	σε	κεντρική	ελέγχεται	από	αυτή	την	εταιρική	τρίτους.	Επιπλέον,	όλα	

αυτά	 τα	 καταστήματα	 δεν	 επιτρέπουν	 την	 ανωνυμία,	 όπως	 απαιτούν	 οι	 πληρωμές	 με	

πιστωτική	κάρτα	που	βασίζεται.	

Το	 πρώτο	 βήμα	 προς	 την	 ανώνυμη	 αγορές	 έγινε	 από	 το	 περίφημο	 ακόμη	 καινοτόμο	

σκούρο	αγορά	SilkRoad	 (Justin	Νόρι,	 2011).	 SilkRoad	λειτουργεί	μέσω	Tor	 (Lee	Ν,	2015)	

και	 αφέθηκε	 ανώνυμες	 αγορές	 μέσω	 bitcoin.	 Επικεντρώθηκε	 κυρίως	 στις	 παράνομες	

αγορές,	 ιδίως	 των	 ναρκωτικών.	 Αφού	 έκλεισε	 με	 την	 επιβολή	 του	 νόμου,	 μια	 σειρά	 από	

κλώνους	 έσκασε	 επάνω,	 συμπεριλαμβανομένων	 SilkRoad	 2	 (Greenberg,	 «Δρόμος	 του	

Μεταξιού	2.0»	εγκαινιάζει,	υπόσχεται	μια	Αναστημένος	μαύρη	αγορά	The	Dark	Web,	2013),	

TheMarketPlace	(Markowitz,	2013),	Αγορά	(Evans,	2014),	Εξέλιξη	(Wired,	2015)	και	άλλοι.	

Το	TheMarketPlace	συγκεκριμένα	είναι	ενδιαφέρον,	διότι	επέτρεψε	τη	χρήση	2-από-3	

multisig	 συναλλαγές	 Bitcoin,	 στην	 οποία	 ο	 αγοραστής,	 ο	 πωλητής	 και	 ο	 ιδιοκτήτης	 της	

αγοράς	συμμετείχε.	Δυστυχώς,	ως	βασικά	η	ανακάλυψη	έγινε	μέσω	της	ίδιας	της	αγοράς,	ο	

κεντρικός	έλεγχος	και	unverifiability	κλειδιών	έκανε	αυτό	το	πείραμα	μια	αποτυχία.	

Αν	και	αυτές	οι	αγορές	παρουσιάζουν	ανωνυμία,	δεν	είναι	αποκεντρωμένες.	

Ιστορία	του	OpenBazaar	

Η	 ιδέα	 της	 OpenBazaar	 δεν	 είναι	 νέο,	 αλλά	 πρόσφατα	 ενεργοποιημένη	 από	 την	

εφεύρεση	 της	 blockchain	 τεχνολογιών,	 όπως	 bitcoin.	 Το	 όραμα	 για	 ένα	 ψηφιακό	

αποκεντρωμένη	και	ανώνυμη	αγορά	έχει	μια	μακρά	 ιστορία	στις	Cypherpunk	και	κρυπτο	

κοινότητες.	Βλέπουμε	μια	σαφή	αναφορά	των	συμβάσεων	αγοράς	bmoney	μετά	Wei	Dai	

στη	λίστα	Cypherpunk	αλληλογραφίας	(Dai,	1998).	Wei	Dai	γράφει:	

"Μέχρι	 τώρα	 δεν	 είναι	 σαφές,	 ακόμη	 και	 θεωρητικά,	 πώς	 μια	 τέτοια	 κοινότητα	 θα	

μπορούσε	 να	 λειτουργήσει.	 Μια	 κοινότητα	 ορίζεται	 από	 τη	 συνεργασία	 των	

συμμετεχόντων,	 και	 αποδοτική	 συνεργασία	 απαιτεί	 ένα	 μέσο	 ανταλλαγής	 (χρήματα)	 και	
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έναν	 τρόπο	 για	 την	 εκτέλεση	 των	 συμβάσεων.	 Παραδοσιακά,	 αυτές	 οι	 υπηρεσίες	 που	

παρέχονται	από	την	κυβέρνηση	ή	κυβέρνηση	υπό	την	αιγίδα	ιδρύματα	και	μόνο	σε	νομικά	

πρόσωπα.	 Σε	 αυτό	 το	 άρθρο	 θα	 περιγράψει	 ένα	 πρωτόκολλο	 με	 το	 οποίο	 οι	 υπηρεσίες	

αυτές	μπορούν	να	παρέχονται	και	από	μη	ανιχνεύσιμες	οντότητες.	"	

Είναι	σαφές	ότι	οι	ιδέες	του	Bitcoin	και	OpenBazaar	είναι	στενά	παρενέβη.	όραμα	Wei	

Dai	 για	 bmoney,	 η	 οποία	 αργότερα	 έγινε	 Bitcoin,	 περιλαμβάνει	 τις	 σημαντικές	 ιδέες	 της	

εκτέλεσης	των	συμβάσεων.	Αυτοί	οι	μηχανισμοί	γίνει	δυνατή	μέσω	της	κρυπτογραφίας	και	

μέσα	 από	 το	 σταθερό	 συμβάσεων.	 Ορισμένες	 από	 αυτές	 χρησιμοποιούνται	 από	 την	 ίδια	

OpenBazaar.	

Η	σύνδεση	μεταξύ	του	Bitcoin	και	OpenBazaar	γίνεται	ακόμα	πιο	εμφανής	σε	κώδικα	

που	περιλαμβάνονται	στο	bitcoin	από	τον	αρχικό	δημιουργό	του,	Satoshi	Nakamoto.	Στην	

πρωτότυπη	C	++	πελάτη,	ο	πηγαίος	κώδικας	περιλαμβάνει	μια	προσπάθεια	να	εφαρμόσουν	

μια	 OpenBazaar	 μοιάζει	 αγορά.	 Ωστόσο,	 προφανώς	 λόγω	 της	 πολυπλοκότητας	 που	

σχετίζονται	 με	μια	 τέτοια	 εφαρμογή,	 ο	 κώδικας	απομακρύνθηκε.	Πράγματι,	 διαπράττουν	

5253d1ab77fab1995ede03fb934edd67f1359ba8	 στο	 αρχικό	 πηγαίο	 κώδικα	 Bitcoin	 είναι	

ακριβώς	αυτό	αφαίρεσης	(Nakamoto,	ταινίες	από	ημιτελή	προϊόντα,	την	επανεξέταση	και	

την	 αγορά	 τα	 πράγματα,	 2010).	 Δεν	 θα	 ήταν	 έκπληξη	 να	 σκεφτεί	 κανείς	 ότι	 Nakamoto	

ήλπιζε	 το	 έργο	 OpenBazaar	 θα	 γίνει	 ένα	 αυτόνομο	 έργο,	 χρησιμοποιώντας	 Bitcoin	 ως	

πρωτόγονη.	

Αυτή	η	ιδέα	πάρθηκε	από	Arinich	(Arinich,	2013).	Arinich	εξηγεί	την	αναγκαιότητα	της	

αποκέντρωσης	online	αγορές	και	τα	κίνητρα	πίσω	είχαν	εξαλειφθεί	εφαρμογή	Satoshi	του.	

Παρακινημένος	από	την	αποτυχία	του	κεντρικού	on-line	αγορές,	εισήγαγε	πολλές	ιδέες	που	

θα	 διαμορφώσουν	 τον	 κόσμο	 της	 αποκεντρωμένης	 αγορές,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	

χρήσης	 των	 namecoin	 και	 της	 διαιτησίας.	 Αρκετές	 από	 αυτές	 τις	 ιδέες	 παραμένουν	

περιγραφές	υψηλού	επιπέδου,	όμως.	

Εν	 τω	 μεταξύ,	 η	 Ουάσιγκτον	 Sanchez	 και	 έχω	 διερευνηθεί	 ανεξάρτητα	 την	 τεχνική	

σκοπιμότητα	 αυτών	 των	 εννοιών.	 Στη	 θέση	 μου	 στη	 λίστα	 LiberationTech	 το	 Μάρτιο	

(Ζήνδρος,	 2014)	 είναι	 πολλές	 τεχνικές	 λεπτομέρειες	 εξηγούνται	 και	 οι	 προτάσεις	 για	

συγκεκριμένες	τεχνολογίες	γίνονται.	Οι	 ιδέες	του	2-από-2	και	2-από-3	multisigs,	escrows,	

συστήματα	φήμης,	περιγραφές	υψηλού	επιπέδου	των	ιστών-of-εμπιστοσύνης,	εθελοντική	

χρονοδιαγράμματα	 αμοιβή	 για	 διαιτησία,	 απόδειξη	 της	 καύσης	 για	 την	 εξακρίβωση	 της	

ταυτότητας,	και	timelock-	με	βάση	την	εμπιστοσύνη	εισάγονται.	Επιπλέον,	Tor	ως	στρώμα	

μεταφοράς	 ανωνυμία	 υποστήριξης,	 bitmessage	 ως	 μηχανισμός	 ανταλλαγής	 μηνυμάτων,	

DHTs	ως	μηχανισμός	αποθήκευσης,	και	namecoin	για	τη	διαχείριση	της	ταυτότητας	είναι	

επίσης	προταθεί.	
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Αφού	 παρουσίασε	 τις	 ιδέες	 αυτές	 στη	 λίστα	 LiberationTech	 Μάρτιο	 2014,	 το	 έργο	

DarkMarket	ήταν	ανεξάρτητα	ξεκίνησε	ο	Amir	Taaki	και	unSYSTEM	ομάδα	του,	τον	Απρίλιο	

του	2014	(Greenberg,	Μέσα	στο	DarkMarket	Πρωτότυπο,	ένα	δρόμο	του	μεταξιού	το	FBI	

δεν	 μπορεί	 ποτέ	 Αδράξτε,	 2014),	 αν	 και	 είναι	 άγνωστο	 εάν	 γνώριζαν	 την	 προηγούμενη	

εργασία	 μας.	 Μετά	 την	 πρώτη	 γρήγορη	 και	 βρώμικη	 εφαρμογή	 των	 DarkMarket,	 που	

πάρθηκε	και	διχαλωτή	από	τον	Brian	Hoffman,	ο	οποίος	μετονομάστηκε	στη	συνέχεια	σε	

OpenBazaar	(Χερν,	2014).	Brian	Hoffman,	Sam	Patterson,	Ουάσιγκτον	Sanchez	και	ένωσαν	

τις	 δυνάμεις	 τους	 για	 να	 ηγηθεί	 της	 προσπάθειας	 για	 την	 ανάπτυξη	 OpenBazaar	ως	 ένα	

έργο	ανοικτού	πηγαίου	κώδικα.	Ήμασταν	ενωμένα	μεταξύ	τους	με	περισσότερους	από	80	

εθελοντές.	 Μοιραζόμαστε	 την	 πίστωση	 για	 τη	 δημιουργία	 OpenBazaar	 μαζί	 τους.	 Η	

OpenBazaar	ήταν	η	πρώτη	πρακτική	εφαρμογή	που	στερεοποιήθηκε	αυτές	τις	ιδέες.	
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Αρχές	

Το	Blockchain	

Ενώ	οι	αποκεντρωμένες	υπηρεσίες	της	αγοράς	έχουν	οραματιστεί	για	δεκαετίες,	μόνο	

πρόσφατα	έχει	γίνει	δυνατό	να	συνειδητοποιήσουν	πραγματικά.	Η	βασική	τεχνολογία	που	

έχει	κάνει	αυτό	δυνατό	είναι	η	εφεύρεση	του	blockchain	πρωτόγονη	στην	κρυπτογραφία	

και	 την	 εφαρμογή	 της	 στην	 bitcoin	 (Nakamoto,	 Bitcoin:	 A	 Peer-to-Peer	 Ηλεκτρονικό	

Σύστημα	Cash,	2008).	

Blockchain	πρωτόγονων	είναι	ο	πρωταρχικός	μας	μηχανισμού	επίλυσης	των	διαφορών	

και	το	σταθερό	συμβάσεις.	Επιτρέπουν	φθάνουν	σε	συναίνεση	με	αποκεντρωμένο	τρόπο,	

και	 να	 ενεργοποιήσετε	 το	 σταθερό	 τους	 μηχανισμούς	 της	 σύμβασης,	 όπως	 2-από-2	

multisig,	2-από-3	multisig	με	τη	διαιτησία,	και	το	MAD.	

Καθώς	η	σημασία	του	για	το	έργο	αυτό	είναι	θεμελιώδες	και	η	εξερεύνηση	αυτών	των	

πρωτόγονων	έχει	περιοριστεί	σε	ό,	τι	αφορά	την	ακαδημαϊκή	κοινότητα,	ξοδεύουμε	ένα	

εκτεταμένο	χρονικό	διάστημα	συζητώντας	bitcoin	και	blockchain	τεχνολογίες	σε	αυτό	το	

έργο.	Αυτές	οι	εξηγήσεις	είναι	βιβλιογραφική	και	βασίζονται	στο	αρχικό	έγγραφο	Bitcoin,	

τον	οδηγό	του	έργου	Bitcoin	(Bitcoin	Developers),	και	το	προηγούμενο	έργο	του	

συγγραφέα.	Η	γνωριμία	αναγνώστης	μπορεί	να	παραλείψετε	τα	επόμενα	τμήματα.	

Συναρτήσεις	κατακερματισμού	

Κρυπτογραφικά,	 θα	 απαιτήσει	 ορισμένες	 τροποποιήσεις	 στα	 παραδοσιακά	 μοντέλα	

της	συνάρτησης	κατακερματισμού	αντίσταση	σύγκρουσης.	Οι	νέες	απαιτήσεις	σύγκρουση-

αντίσταση	είναι	αντίσταση	κοντά-σύγκρουση	και	την	αντίσταση	σειράς	σύγκρουσης.	Αυτά	

είναι	 απαραίτητα	 για	 τις	 λειτουργίες	 του	 κατακερματισμού	 SHA256	 και	 ripemd160.	 Η	

απαίτηση	 κοντά-σύγκρουση	 είναι	 ήδη	 γνωστή	 στην	 κρυπτογραφική	 κοινότητα.	 Για	

παράδειγμα,	 ακίνητα	 κοντά-σύγκρουση	 SHA0	 έχουν	 εκτεταμένα	 διερευνηθεί	 (Biham	 &	

Chen,	2004).	

Μία	εγγύς	σύγκρουση	απαιτεί:	Δεν	είναι	δυνατόν	για	ένα	πολυώνυμο	παράγοντα	για	να	

βρείτε	 τα	 Χ	 και	 Υ	 υπό	 κάποια	 βασικά	 παραμετροποίηση	 ενός	 δεδομένου	 συνάρτηση	

κατακερματισμού	Η,	 έτσι	ώστε	η	απόσταση	Hamming	μεταξύ	H	 (x)	και	H	 (y)	 είναι	κάτω	

από	 ένα	 δεδομένο	 απαίτηση	 κατωφλίου	 ε.	 Συνήθης	 αντίσταση	 σύγκρουση	 μπορεί	 στη	

συνέχεια	 να	 εκφραστεί	 ως	 αντίσταση	 κοντά-σύγκρουση	 ρύθμιση	 ε	 =	 0.	 Συνεπώς,	 οι	

απαιτήσεις	 αντοχής	 κοντά-σύγκρουση	 είναι	 ισχυρότερη	 από	 ό,	 τι	 τα	 παραδοσιακά	

αντίσταση	σύγκρουσης.	Πιο	τυπικά:	

∀𝑃𝑃𝑇	𝒜 1' : 𝑃 𝑥, 𝑦 ← 𝒜, 𝐻' 𝑥 − 𝐻' 𝑦 < 𝜀 ∈ 𝑛𝑒𝑔𝑙(𝜅)	
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Εγγύς	 σύγκρουση	 αντίσταση	 SHA512	 απαιτείται	 για	 έναν	 από	 προτεινόμενοι	

μηχανισμοί	 μας	 απόδειξη	 της	 καύσης.	 Φυσικά,	 επισημοποιώντας	 την	 απαίτηση	 κοντά-

σύγκρουση	για	SHA512	δεν	είναι	δυνατή,	δεδομένου	ότι	δεν	είναι	κλειδωμένη	συνάρτηση	

κατακερματισμού.	

Αντίσταση	σειράς	σύγκρουσης	 είναι	 μια	 διαφορετική	απαίτηση	που	 επιβάλλεται	από	

blockchains.	Επεκτείνει	παραδοσιακή	αντίσταση	πρόσκρουσης	ως	εξής:	Έχουμε	απαιτούν	

ότι,	δεδομένου	μερικοί	ε	τιμή	κατωφλίου	και	δεδομένη	πρόκληση	y,	δεν	είναι	δυνατόν	για	

ένα	 πολυώνυμο	 παράγοντα	 για	 να	 βρείτε	 x	 ώστε	 ||	 H	 (x)	 -	 y	 ||	 <Ε	 κάτω	 από	 κάποιο	

πληκτρολογηθεί	παραμετροποίηση	των	H	και	για	κάποια	νόρμα	στο	χώρο	παραγωγής,	για	

παράδειγμα	αριθμητική	απόσταση.	Ρύθμιση	ε	=	0	παράγει	τους	παραδοσιακούς	ορισμούς	

αντίσταση	σύγκρουσης.	Πιο	τυπικά:	

∀𝑦: ∀𝑃𝑃𝑇	𝒜 1' : 𝑃 𝑥 ← 𝒜, 𝐻' 𝑥 − 𝑦 < 𝜀 ∈ 𝑛𝑒𝑔𝑙(𝜅)	

Αντίσταση	 σειράς-σύγκρουσης	 για	 μια	 εικόνα	 της	 y	 =	 0	 είναι	 απαραίτητη	 για	 την	

ασφάλεια	του	Bitcoin.	
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Bitcoin	

Το	 Bitcoin	 και	 το	 blockchain	 χρησιμοποιούνται	 στο	 OpenBazaar	 για	 σταθερές	

συμβάσεις.	Εμείς	επιλέξαμε	Bitcoin	ως	ένα	σύστημα	πληρωμών,	διότι	είναι	το	πιο	σταθερό	

μεταξύ	cryptocurrencies.	

Για	χρήση	σε	OpenBazaar,	 θεωρήσαμε	πολλές	 εναλλακτικές	 cryptocurrencies.	Μερικά	

cryptocurrencies	 θεωρήθηκαν	πιο	 ευνοϊκές	 ιδιότητες	 τους,	 ιδίως	 καθότι	 σχετίζεται	 με	 το	

σταθερό	 συμβάσεις.	 Για	 παράδειγμα,	 Ethereum-όπως	 (Wood,	 2014)	 cryptocurrencies	 θα	

μπορούσαν	 να	 έχουν	 χρησιμοποιηθεί	 για	 την	 επίτευξη	καλύτερης	 το	σταθερό	συμβάσεις,	

λόγω	 της	 εκφραστικότητα	 του	 Turing	 πλήρη	 ιδιοτήτων	 τους.	 Ωστόσο,	 αυτές	 οι	 altcoins	

είναι	 αρκετά	 ασταθής	 και	 πειραματική	 αυτή	 τη	 στιγμή,	 και	 δεν	 επιτρέπουν	 μια	

συγκεκριμένη	 εφαρμογή.	 Turing	 πληρότητα	 και	 την	 διευκόλυνση	 αποθήκευσης	

ενδεχομένως	 να	 επιτρέψει	 απλούστερες	 εφαρμογές	 των	 αποκεντρωμένων	 αγορές	 όπως	

OpenBazaar.	 Για	 παράδειγμα,	 η	 εμπιστοσύνη	 και	 οι	 βαθμολογίες	 που	 μπορούν	 να	

αποθηκευτούν	 σε	 αποκεντρωμένες	 καταστήματα	 που	 προσφέρονται	 από	 αυτές	

cryptocurrencies,	 και	 θα	 μπορούσε	 να	 εφαρμοστεί	 πιο	 πολύπλοκους	 μηχανισμούς	

εμπιστοσύνης,	όπως	ο	χρόνος	ασφάλισης	ή	περίπλοκα	συστήματα	οικονομικής	ανταμοιβής	

και	της	τιμωρίας.	Περισσότερη	έρευνα	και	ανάπτυξη	είναι	απαραίτητη	για	να	διερευνήσει	

αυτές	τις	επιλογές.	

Εισαγωγή	

Bitcoin	 είναι	 ένα	 πειραματικό	 αποκεντρωμένη	 cryptocurrency,	 ένα	 νομισματικό	

σύστημα	 χωρίς	 κεντρικό	 έλεγχο	 των	 οποίων	 η	 ακεραιότητα	 βασίζεται	 στα	 θεμέλια	 της	

κρυπτογραφίας.	 Στην	 τρέχουσα	 ενότητα,	 αφού	 έχουμε	 αναπτύξει	 το	 πρόβλημα	 και	 τους	

λόγους	 ύπαρξης	 μιας	 αποκεντρωμένης	 cryptocurrency,	 θα	 παρουσιάσουμε	 τις	 βασικές	

αρχές	 λειτουργίας	 του	 συστήματος,	 καθώς	 και	 την	 ίδρυσή	 της	 από	 οικονομική	 και	

μαθηματική	άποψη.	Μερικές	τεχνικές	λεπτομέρειες	του	πρωτοκόλλου	και	τη	διαίσθηση	της	

ορθότητας	 και	 της	 πληρότητας	 θα	 παρουσιαστεί,	 αλλά	 χωρίς	 επίσημη	 μαθηματικές	

αποδείξεις.	 Εμείς	 θα	 επεξηγούν	 τους	 λόγους	 για	 το	 πρωτόκολλο	 είναι	 σε	 θέση	 να	

εξασφαλίσει	 τις	 συναλλαγές,	 να	 αποφεύγουν	 ανεπιθύμητες	 συναλλαγές,	 και	 να	 επιτύχει	

την	ανωνυμία.	Ο	στόχος	αυτής	 της	 ενότητας	 είναι	 η	παρουσίαση	 της	 cryptocurrency	 και	

των	 βασικών	 αρχών	 λειτουργίας	 και	 επιχειρούμε	 μια	 πλήρη	 περιγραφή	 των	 τεχνικών	

αρχών,	 χωρίς	 όμως	 να	 εμπλακούμε	 σε	 περιττές	 λεπτομέρειες.	 Οι	 αναγνώστες	 που	 έχουν	

ήδη	εξοικειωθεί	με	bitcoin	να	παραλείψετε	αυτό	το	τμήμα.	
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Το	πρόβλημα	

Στην	 κρυπτογραφική	 κοινότητα,	 ειδικά	 στη	 Cypherpunk	 κοινότητα	 (Manne,	 2011),	

υπάρχουν	την	επιθυμία	να	χρησιμοποιήσει	προληπτικά	κρυπτογραφία	για	να	παρακάμψει	

την	ικανότητα	της	εισβολής	της	ιδιωτικής	ζωής	από	τα	κράτη	ή	άλλους	φορείς	που	έχουν	

την	 ικανότητα	 να	 αφουγκράζομαι	 τις	 μεταφορές	 ανταλλαγή	 δεδομένων,	 νόμιμα	 ή	

παράνομα	 (Hughes,	 1993).	 Παραδοσιακά	 online	 πληρωμές	 σήμερα	 δεν	 παρουσιάζουν	 τα	

πλεονεκτήματα	 των	 πληρωμών	 offline.	 Ειδικότερα,	 δεν	 υπάρχει	 δυνατότητα	 να	

ανταλλάσσουν	 χρήματα	 ανώνυμα,	 όπως	 όλα	 τα	 online	 συναλλαγές	 πραγματοποιούνται	

μέσω	 εξειδικευμένων,	 κεντρικές	 υπηρεσίες	 που	 έχουν	 πρόσβαση	 στην	 ταυτότητα	 των	

συμμετεχόντων	 τους.	 Υπηρεσίες	 όπως	 το	 PayPal	 απαιτούν	 να	 γνωρίζουν	 την	 ταυτότητα	

των	ανθρώπων	που	συναλλάσσονται	και	έτσι	η	ανωνυμία	έχει	χαθεί.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	

όλα	τα	είδη	των	συστημάτων	ηλεκτρονικών	πληρωμών,	συμπεριλαμβανομένου	φυσικά	και	

εκείνων	που	πραγματοποιούνται	με	τη	χρήση	πιστωτικών	καρτών	και	τα	οποία	απαιτούν	

υπηρεσίες,	 όπως	 η	 Visa	 και	 Mastercard.	 Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 είναι	 αδύνατο	 να	

ανταλλάσσουν	 χρήματα	 χρησιμοποιώντας	 ένα	 ψευδώνυμο	 ταυτότητα,	 όπως	 απαιτείται	

για	την	επικύρωση	την	πραγματική	φυσική	ταυτότητα	του	κάποιος	μέσα	από	αυστηρούς	

μηχανισμούς,	 όπως	 το	 άνοιγμα	 τραπεζικού	 λογαριασμού	 που	 απαιτεί	 μια	 εθνική	

κυβέρνηση	πιστοποίηση	 ταυτότητας	 με	φωτογραφία,	 καθώς	 και	 όπως	 η	 επικύρωση	 του	

τόπου	διαμονής	του,	με	την	μικρή	εξαίρεση	των	καρτών	paysafe	και	παρόμοιες	υπηρεσίες.	

Οι	 υπηρεσίες	 που	 προσφέρουν	 τη	 δυνατότητα	 της	 online	 πληρωμές	 εξασφαλίσει	 τις	

συναλλαγές	των	συμμετεχόντων	τους,	αλλά	δεν	 επιτρέπουν	ανώνυμες	συναλλαγές,	όπως	

αυτές	 δυνατό	 σε	 μετρητά,	 και	 επιπλέον	 χρεώνουν	 ένα	 μικρό	 ποσό	 για	 κάθε	 συναλλαγή,	

καθιστώντας	αδύνατο	να	το	εμπόριο	πολύ	μικρές	ποσότητες.	Το	πιο	σημαντικό,	αυτές	οι	

κεντρικές	υπηρεσίες	εξασκούν	έλεγχο	επί	των	οποίων	οι	συναλλαγές	είναι	έγκυρες	και	δεν	

είναι	 άμεσα	 λογοκρισία	 συναλλαγές	 και	 τους	 λογαριασμούς.	 Υπάρχουν	 αρκετές	 σοβαρές	

περιπτώσεις	 στις	 οποίες	 το	 PayPal	 έχει	 αυθαίρετα	 λογοκρίνονται	 σημαντικές	 αιτίες	 ή	

παρακρατούνται	χρήματα	από	τους	πελάτες	της.	Στην	πραγματικότητα,	η	πρακτική	αυτή	

είναι	 τόσο	 συνήθης	 ότι	 υπάρχει	 ένα	 εκπληκτικό	 αριθμό	 των	 δημοσίως	 τεκμηριωμένες	

περιπτώσεις,	 συχνά	 σχετίζονται	 με	 την	 πολιτική	 και	 τον	 ακτιβισμό	 (Orlowski,	 Paypal	

παγώνει	 Cryptome,	 2010)	 (Orlowski,	 Cryptome:	 PayPal	 ένα	 «ψεύτης,	 εξαπατούν	 και	

κακοποιός»,	 2010)	 (Orlowski,	 PayPal	 λέει	 συγνώμη	 για	 Cryptome,	 2010)	 (Morran,	 2011)	

(Smith,	2010)	(Addley	&	Halliday,	2010)	(Whitney,	2011)	(Corbin,	2014)	(Koetsier,	2013)	

(Waxman,	2011)	(Novak,	2013)	(Lokot,	2015)	(Dolgov,	2015)	(Freedom	House,	2015)	(The	

New	York	Times,	2003).	

Τέλος,	ακόμη	και	η	χρήση	των	μετρητών	ή	παραδοσιακό	νόμισμα	fiat	όπως	το	ευρώ	και	

το	 δολάριο	 έχει	 τα	 προβλήματά	 της,	 όπως	 στην	 προκειμένη	 περίπτωση	 το	 νόμισμα	

παράγεται	 από	 μια	 κυβέρνηση,	 με	 την	 ικανότητα	 του	 κεντρικού	 μακροοικονομικού	
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ελέγχου,	η	οποία	μπορεί	ή	δεν	μπορεί	να	είναι	επιθυμητή	από	το	Οι	χρήστες	νόμισμα.	Μετά	

την	 παράδοση	 του	 κρυπτογραφικού	 κοινότητα	 στην	 προληπτική	 χρήση	 της	

κρυπτογράφησης	 τεχνολογίας	 χωρίς	 να	 αναλαμβάνει	 οποιαδήποτε	 εμπιστοσύνης	 προς	

τρίτους,	όπως	η	κυβέρνηση,	τα	σημερινά	συστήματα	δεν	είναι	ικανοποιητικές.	

Λύσεις	 που	 έχουν	 προκύψει	 για	 την	 επίλυση	 αυτού	 του	 προβλήματος	 σε	 διάφορες	

χρονικές	στιγμές	είναι,	όπως	αναφέρεται	στη	νομισματική	ενότητα	της	ιστορίας,	τη	χρήση	

του	χρυσού	ή	άλλων	σπάνιων	πρώτων	υλών	που	έχουν	κάποια	εγγενή	αξία,	με	τιμές	που	

καθορίζονται	 από	 την	 ελεύθερη	 αγορά.	 Ωστόσο,	 αυτό	 δεν	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	

online	 πληρωμές,	 όπως	 έχει	 περιορισμένη	 χρηστικότητα,	 και	 είναι	 αργή	 και	 ανασφαλής	

λόγω	της	πιθανότητας	κλοπής	ή	απώλειας.	

Το	 πρόβλημα	 αυτό	 ήταν	 το	 κίνητρο	 για	 την	 αναζήτηση	 μιας	 καλύτερης	 λύσης	 που	

βασίζεται	σε	ψηφιακές	νομίσματα.	

Ιστορία	του	Bitcoin	

Το	 Bitcoin	 ξεκίνησε	 το	 1998,	 όταν	 Wei	 Dai	 δημοσιεύθηκε	 στην	 περίφημη	 πρακτική	

κρυπτογραφία	 και	 τη	 λίστα	 ανωνυμίας	 "Cypherpunks".	 Ο	 ίδιος	 δημοσίευσε	 ένα	 σκίτσο	

όπου	 εξήγησε	 την	 ιδέα	 με	 την	 οποία	 θα	 είναι	 δυνατή	 μια	 οικονομία	 που	 δεν	 απαιτεί	

κεντρικό	 έλεγχο.	 Cypherpunks	 είναι	 γνωστά	 για	 την	 επιθυμία	 τους	 να	 χρησιμοποιούν	

κρυπτογραφία	προληπτικά	για	να	επιτευχθεί	η	ανωνυμία,	προστασία	της	ιδιωτικής	ζωής,	

καθώς	 και	 την	 πολιτική	 και	 οικονομική	 αλλαγή	 μέσω	 της	 μηχανικής	 λογισμικού	 (και	 όχι	

απλώς	ακαδημαϊκή	έρευνα)	των	συστημάτων	των	οποίων	στόχος	είναι	να	χρησιμοποιείται	

ευρέως	και	στην	παραγωγή.	σκίτσο	με	τίτλο	«bmoney"	Wei	Dai	του	(Dai,	1998)	έθεσε	τα	

θεμέλια	για	την	ανάπτυξη	του	Bitcoin.	

Το	2009,	Satoshi	Nakamoto	αναπτυχθεί	η	πρώτη	έκδοση	του	λογισμικού	του	σε	C	++	

και	 ταυτόχρονα	 δημοσίευσε	 μια	 ονομαστική	 χαρτί	 με	 τον	 τίτλο	 "Bitcoin:	 A	 Peer-to-Peer	

Ηλεκτρονικό	 Σύστημα	 Cash"	 (Nakamoto,	 Bitcoin:	 A	 Peer-to-Peer	 ηλεκτρονικό	 Σύστημα	

Cash,	2008).	Αυτό	το	χαρτί	ίδρυσε	τη	θεωρία	η	οποία	ήταν	απαραίτητη	για	την	ανάπτυξη	

του	συστήματος	και	περιλαμβάνεται	μια	σύντομη	μαθηματική	απόδειξη	της	ασφάλειας	του	

συστήματος.	Το	λογισμικό	έχει	σχεδιαστεί	όχι	μόνο	ως	απλή	έννοια	απόδειξη	της,	αλλά	ως	

ένα	ολοκληρωμένο	σύστημα	παραγωγής	με	στόχο	την	κλίμακα,	μια	κίνηση	που	ακολουθεί	

την	Cypherpunks	παράδοση.	Το	λογισμικό	είναι	ανοιχτού	κώδικα	και	δημοσιεύεται	υπό	την	

άδεια	MIT,	μια	παράδοση	που	ακολουθείται	και	με	OpenBazaar	(βλέπε	παρακάτω).	Satoshi	

Nakamoto	εξαφανίστηκε	ξαφνικά	μετά	την	ολοκλήρωση	της	πρώτης	έκδοσης	του	Bitcoin	

(Wallace,	 2011).	Πολλή	κερδοσκοπία	περιβάλλει	 το	πρόσωπο	του,	 όπως	 λέγεται	 -	 με	 τον	

τρόπο	 που	 παραδοσιακά	 μεταξύ	 κρυπτογράφους	 -	 ότι	 λόγω	 παράνοιας	 ποτέ	 δεν	

αποκάλυψε	 το	 πραγματικό	 του	 όνομα,	 και	 η	 ιδιαίτερη	 ταυτότητα	 δεν	 είναι	 παρά	 ένα	
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ψευδώνυμο.	Κανείς	δεν	έχει	τον	συνάντησε	στο	πρόσωπο,	δεν	υπάρχουν	πληροφορίες	για	

το	άτομό	 του	ή	ακόμα	και	 μια	 εικόνα.	 Ισχυρίστηκε	ότι	 είναι	 ιαπωνικής	καταγωγής,	 αλλά	

κανένα	 από	 τα	 γραπτά	 του	 ή	 τον	 πηγαίο	 κώδικα	 έχουν	 μια	 λέξη	 της	 Ιαπωνίας.	 Έχουν	

υπάρξει	πολλές	αποτυχημένες	προσπάθειες	να	τον	εντοπίσει	(Jeffries,	2011)	(Davis,	2011)	

(Penenberg,	2011)	(Ormsby,	2013)	(Markoff,	2013)	(Wile,	2013)	(Biggs,	2013)	(Greenberg,	

Bitcoin	 Κοινότητα	 Απαντά	 Για	 να	 Satoshi	 Nakamoto	 τίτλο	 «Αποκάλυψη»	 με	 δυσπιστία,	

θυμός,	γοητεία,	2014)	(Winton,	2014)	(Contra,	2014)	(Frisby,	2014).	

Το	σύστημα	Bitcoin	συντηρείται	και	αναπτύσσεται	σήμερα	σε	μορφή	ανοιχτού	κώδικα	

μέσα	από	το	Bitcoin	προγραμματιστές	της	κοινότητας.	

Η	ιδέα	πίσω	από	το	Bitcoin	

Ο	κύριος	στόχος	Bitcoin	είναι	να	λύσει	το	πρόβλημα	της	κεντρικής	νομισματικής	πολιτικής.	

Αυτό	επιτρέπει	τη	γρήγορη	πληρωμές,	οι	οποίες	επιβεβαιώνονται	με	ασφάλεια	μέσα	σε	ένα	

αναμενόμενο	10	λεπτά,	χωρίς	να	απαιτείται	ένα	έμπιστο	τρίτο	μέρος.	Η	αξία	της	προκύπτει	

από	την	ελεύθερη	αγορά	ως	εμπόρευμα	το	οποίο	παρουσιάζει	τις	requiements	ενός	μέσου	

καλή	ανταλλαγή	(βλέπε	"προέλευση	του	χρήματος"	παραπάνω)	και	υποστηρίζεται	από	

υπολογιστική	ισχύ.	Εξασφαλίζει	συναλλαγές	με	τη	χρήση	σύγχρονων,	αποδεδειγμένα	

ισχυρή	κρυπτογραφία,	και	παρέχει	ανωνυμία	στα	μέρη	transating.	

Αποκέντρωση	

Η	 αποκέντρωση	 δίκτυο	 bitcoin	 επιτυγχάνεται	 χρησιμοποιώντας	 ένα	 δίκτυο	 peer-to-

peer	με	το	οποίο	όλοι	οι	συμμετέχοντες	που	επιθυμούν	να	χρησιμοποιήσουν	bitcoin	για	τις	

συναλλαγές	 τους	 συνδέσετε.	 Οι	 συμμετέχοντες	 τρέχουν	 το	 λογισμικό	 Bitcoin	 στον	

υπολογιστή	τους.	

Αυτό	 μπορεί	 να	 είναι	 είτε	 το	 κλασικό	 Satoshi	 bitcoin	 πελάτη,	 η	 οποία	 έκτοτε	 έχει	 σε	

μεγάλο	 βαθμό	 βελτιωθεί	 με	 άλλους	 προγραμματιστές,	 ή	 κάποιο	 άλλο	 πορτοφόλι	 που	

υλοποιεί	το	πρωτόκολλο	Bitcoin.	Η	τελευταία	έχει	γίνει	πιο	δημοφιλής	επιλογή	μεταξύ	των	

χρηστών,	ως	 εναλλακτικές	 πορτοφόλια	 μπορεί	 να	 έχει	 επιθυμητές	 ιδιότητες,	 όπως	 Απλή	

υποστήριξη	 επαλήθευσης	 πληρωμών	 και	 μπορούν	 να	 εργαστούν	 σε	 μικρότερες	 και	 πιο	

περιορισμένες	 συσκευές	 όπως	 κινητά	 τηλέφωνα,	 όπου	αποθήκευσης,	 το	 εύρος	 ζώνης,	 τη	

μνήμη,	και	η	μπαταρία	είναι	λιγοστές.	Τόσο	το	πρωτόκολλο,	καθώς	και	το	λογισμικό	είναι	

ανοιχτά,	όπως	απαιτείται	στη	σύγχρονη	κρυπτογραφία.	Οι	χρήστες	μπορούν	να	ελέγξουν	

αν	 ο	 πηγαίος	 κώδικας	 ακολουθεί	 το	 θεωρητικό	 μοντέλο	 και	 ταιριάζει	 με	 τις	 αποδείξεις	

ασφάλειας	 διερευνηθούν	 στη	 θεωρία,	 ή	 τουλάχιστον	 να	 υποθέσουμε	 ότι	 αυτό	 μπορεί	 να	

γίνει	 από	 οποιονδήποτε	 εμπειρογνώμονα,	 ο	 οποίος	 επιθυμεί	 να	 το	 πράξει.	 Bitcoin	

λογισμικό	είναι	διαθέσιμο	για	όλα	τα	σύγχρονα	λειτουργικά	συστήματα.	
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Αφού	 ο	 χρήστης	 έχει	 τρέξει	 το	πρόγραμμα	στον	 υπολογιστή	 τους,	 τότε	 συνδέεται	 με	

άλλους	 συμμαθητές	 στο	 δίκτυο	 χρησιμοποιώντας	 τυπικό	 peer-to-peer	 σχήματα	

ανακάλυψη.	Αυτές	περιλαμβάνουν	τη	χρήση	προκαθορισμένων	λιστών	 IP	από	πρόσφατα	

γνωστό	 στους	 πελάτες	 Bitcoin	 για	 την	 αρχική	 σύνδεση,	 τη	 χρήση	 κάποιων	 δημόσιους	

διακομιστές	για	τη	χρήση	των	άλλων	κόμβων	(π.χ.	ένα	ξεπερασμένο	μηχανισμό	ομοτίμους	

ανακάλυψη	ήταν	μέσω	IRC),	και	φυσικά	η	 ικανότητα	να	συνδεθεί	με	το	χέρι	σε	μια	καλή	

γνωστή	 διεύθυνση	 IP.	Με	 τον	 τρόπο	 αυτό,	 κάθε	 κόμβος	 συνδέεται	 με	 ένα	 αριθμό	 άλλων	

κόμβων	ομότιμους	στο	δίκτυο	(Αντωνόπουλος,	2014).	Επιπλέον,	κάθε	κόμβος	παράγει	ένα	

δημόσιο	 κλειδί	 που	 δημοσιεύουν	 στο	 δίκτυο	 και	 διατηρεί	 το	 αντίστοιχο	 ιδιωτικό	 κλειδί	

μυστικό	 στο	 τοπικό	 σύστημα.	 Το	 μυστικό	 κλειδί	 του	 χρήστη	 απαιτείται	 για	 να	 κάνει	 τις	

πληρωμές,	 και	 έτσι	 πρέπει	 να	 προστατεύονται	 κατάλληλα,	 όπως	 ένας	 αντίπαλος	 θα	

μπορούσε	 να	 το	 χρησιμοποιήσει	 για	 να	πραγματοποιούν	 συναλλαγές	 με	 τα	 χρήματα	 του	

χρήστη	στη	θέση	τους.	

Σχήματα	πληρωμών	

Ένας	 ιδιοκτήτης	 κέρμα	 μεταφέρει	 νομισμάτων	 τους,	 δημοσιεύοντας	 μια	 ψηφιακά	

υπογεγραμμένη	 δήλωση.	 Ειδικότερα,	 ο	 αποστολέας	 των	 χρημάτων,	 ο	 Bob,	 υπογράφει	

ψηφιακά	επιθυμία	του	να	εκτελέσει	μια	συναλλαγή,	συμπεριλαμβανομένου	του	αποδέκτη	

των	χρημάτων,	Αλίκη,	στο	μήνυμα.	Επαληθεύοντας	την	υπογραφή	του	Bob,	Alice	μπορεί	να	

εξασφαλίσει	ότι	ο	Bob	είναι	πραγματικά	αυτός	που	ενέκρινε	την	πράξη.	

Το	 πρώτο	 πρόβλημα	 σε	 ένα	 τέτοιο	 σχήμα	 είναι	 ότι	 πρέπει	 με	 κάποιο	 τρόπο	 να	

παραχθούν	τα	χρήματα.	Θα	ήταν	ανεπιθύμητο,	αν	κάθε	χρήστης	ήταν	σε	θέση	να	παράγει	

χρήματα	 αυθαίρετα	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 την	 υπογράψει	 για	 να	 παράγει	 μια	 έγκυρη	

συναλλαγή.	 Με	 λίγα	 λόγια,	 θέλουμε	 κάθε	 κόμβος	 του	 δικτύου	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	

επιβεβαιώσει	 ότι	 κάθε	 χρήστης	 έχει	 στην	 πραγματικότητα	 τα	 χρήματα	 αυτά	

μεταφέροντας.	 Ο	 μόνος	 τρόπος	 για	 να	 επιτευχθεί	 αυτό,	 καθώς	 δεν	 υπάρχει	 κεντρική	

έμπιστο	τρίτο	μέρος,	είναι	να	δημοσιεύσει	στο	δίκτυο	ακριβώς	ποιος	έχει	το	πόσο	νόμισμα.	

Αυτό	είναι	απαραίτητο,	ώστε	να	μπορούμε	να	επιβεβαιώσουμε	ένα	νόμισμα	είναι	 έγκυρη	

και	ότι	μπορεί	να	δαπανηθεί	από	τον	ιδιοκτήτη	τους	μόνο	μία	φορά.	

Το	 δίκτυο	 διατηρεί	 συλλογικά	 μια	 λίστα	 αδιάθετα	 νομίσματα,	 το	 αδαπάνητο	 σετ	

εξόδου	συναλλαγή	ο	τεχνικός	ορισμός	του	όρου	εισάγεται	αργότερα.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	

κάθε	 δικαιούχος	 μπορεί	 να	 επιβεβαιώσει	 ότι	 τα	 χρήματα	 που	 έλαβε	 από	 τον	 αποστολέα	

ανήκαν	 από	 τον	 αποστολέα	 κατά	 τη	 στιγμή	 της	 συναλλαγής.	 Όταν	 ένας	 νέος	 πλήρης	

κόμβος	 είναι	 συνδεδεμένος	 με	 το	 δίκτυο,	 οι	 κόμβοι	 με	 το	 οποίο	 συνδέει	 την	 ενημερώσει	

σχετικά	 με	 την	 τρέχουσα	 αδιάθετα	 εξόδου	 της	 συναλλαγής,	 τον	 κατάλογο	 των	 μη	

δαπανηθέντων	νομίσματος.	Πιο	συγκεκριμένα,	όταν	ένας	κόμβος	έχει	πρόσφατα	συνδεθεί	

με	 το	 δίκτυο	 είναι	 ενημερωμένοι	 σχετικά	 με	 το	 πλήρες	 ιστορικό	 των	 συναλλαγών	 που	
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πραγματοποιήθηκαν	 στο	 δίκτυο	 από	 την	 αρχή	 του	 χρόνου.	 Όταν	 ένας	 κόμβος	

επανασυνδέει	σε	ένα	δίκτυο,	που	χρησιμοποιούν	ένα	μηχανισμό	συγχρονισμού	για	να	γίνει	

ενημέρωση	σχετικά	με	τις	συναλλαγές	που	πραγματοποιήθηκαν	από	την	τελευταία	φορά	

που	ο	κόμβος	συνδέθηκε	με	το	δίκτυο.	

Για	ένα	κόμβο	για	να	είναι	σε	θέση	να	διατηρήσει	ένα	έγκυρο	κατάλογο	των	αδιάθετων	

νομίσματος,	απαιτείται	επίσης	για	τις	νέες	συναλλαγές	που	θα	δημοσιευθεί	στο	δίκτυο,	ενώ	

θα	λάβει	χώρα.	Αυτό	επιτυγχάνεται	μέσω	ενός	μηχανισμού	γνωστού	ως	ραδιοτηλεόρασης.	

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 μετάδοσης,	 όταν	 δύο	 κόμβοι	 εκτελέσει	 μια	 συναλλαγή,	 και	 οι	 δύο	

μεταδίδουν	 στους	 γείτονές	 τους,	 τις	 λεπτομέρειες	 της	 συναλλαγής.	 Αυτά	 τα	 στοιχεία	

περιλαμβάνουν	 τον	 αποστολέα,	 τον	 παραλήπτη,	 και	 το	 ποσό	 της	 συναλλαγής	 (ακριβείς	

λεπτομέρειες	 του	 τι	 μια	 συναλλαγή	 περιλαμβάνει	 παρουσιάζονται	 στο	 γράφημα-

θεωρητική	 μοντελοποίηση	 παρακάτω).	 Οι	 γείτονες	 αναδρομικά	 κρατήσει	 τη	 δημοσίευση	

της	παρούσας	πράξης,	μέχρι	το	σύνολο	του	δικτύου	αντιληφθεί	αυτό.	

Ανωνυμία	

Η	δημοσίευση	των	συναλλαγών	στο	δίκτυο	καταστρέφει	την	ανωνυμία	τους,	καθώς	κάθε	

κόμβος	έχει	πρόσβαση	στο	πλήρες	ιστορικό	όλων	των	συναλλαγών	που	έγινε	ποτέ	από	

όλους	τους	άλλους.	Παρ	'όλα	αυτά,	είναι	εύκολο	να	δημιουργηθεί	ένα	σχήμα	στο	οποίο	

διατηρείται	η	ανωνυμία	παρότι	οι	συναλλαγές	δημοσιεύονται.	Bitcoin	χρησιμοποιεί	ένα	

σύστημα	στο	οποίο	χρησιμοποιείται	ένα	διαφορετικό	ιδιωτικό	κλειδί	για	κάθε	συναλλαγή.	

Αυτό	σημαίνει	ότι	χρησιμοποιούμε	ένα	συγκεκριμένο	δημόσιο	κλειδί	για	να	λάβετε	ένα	

ορισμένο	ποσό	των	χρημάτων	και	στη	συνέχεια	τις	αντίστοιχες	ιδιωτικό	κλειδί	του	να	

υπογράψει-off	των	δαπανών	του	ίδιου	χρηματικό	ποσό.	Ωστόσο,	θα	χρησιμοποιήσουμε	ένα	

διαφορετικό	δημόσιο	κλειδί	για	να	λάβετε	τα	χρήματα	κάθε	νέο	χρόνο	-	και	το	αντίστοιχο	

μυστικό	κλειδί	για	να	περάσουν.	

Η	χρήση	ενός	διαφορετικού	δημόσιου	κλειδιού	για	κάθε	συναλλαγή	λήψη	είναι	εύκολη	και	

έχει	ήδη	εκτελεστεί	αυτόματα	από	τα	περισσότερα	πορτοφόλια	bitcoin.	Διασφαλίζοντας	

ότι	δεν	υπάρχει	καμία	συσχέτιση	μεταξύ	διευθύνσεις	IP	και	τα	κλειδιά	και	ότι	κάθε	

πλήκτρο	παρέμεινε	ανώνυμος,	το	δίκτυο	μπορεί	να	επιτύχει	την	ανωνυμία.	Αυτό	είναι	

δυνατό	επειδή	η	συσχέτιση	μεταξύ	της	χρήσης	δύο	κλειδιών	που	ανήκουν	στο	ίδιο	φυσικό	

πρόσωπο	δεν	είναι	ασήμαντο.	Ωστόσο,	η	σωστή	αποφυγή	των	επιθέσεων	συσχέτισης	μέσω	

εγκληματολογική	ανάλυση	του	blockchain	είναι	ένα	δύσκολο	τρόπο,	και	την	αληθινή	

ανωνυμία	είναι	σπάνια	επιτυγχάνεται	στην	πράξη	(Reid	&	Harrigan,	2013).	

Σε	αυτό	το	σχήμα,	κάθε	χρήστης	έχει	πλήρη	γνώση	των	στατιστικών	στοιχείων	της	

παγκόσμιας	οικονομίας,	με	λεπτομέρειες,	αλλά	ανώνυμα.	Μπορούν	να	γνωρίζουμε	ακριβώς	
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την	ποσότητα	του	Bitcoin	ανταλλάσσονται	καθημερινά	σε	ολόκληρο	το	δίκτυο,	το	ποσό	σε	

κάθε	συναλλαγή,	το	fequency	των	συναλλασσομένων,	κ.λπ.,	αλλά	δεν	είναι	η	ταυτότητα	

αυτών	που	εκτελούν	αυτές	τις	συναλλαγές.	Αυτό	το	είδος	της	ανωνυμίας	είναι	παρόμοια	με	

την	ανωνυμία	που	υπάρχει	στη	δημόσια	διαπραγμάτευση	των	εταιρειών	εφόσον	η	

ανταλλαγή	των	μετοχών	δημοσιεύεται	από	τις	οικονομικές	στατιστικές	της	εταιρείας,	αλλά	

χωρίς	να	δημοσιεύσει	την	ταυτότητα	του	αγοραστή	ή	του	πωλητή.	

Τεχνικές	λεπτομέρειες	του	bitcoin	

Ας	προχωρήσουμε	σε	μια	πιο	τεχνική	ανάλυση	της	φύσης	του	Bitcoin	νομίσματος,	του	

συστήματος,	του	δικτύου	και	την	ασφάλεια	στην	λεπτομέρεια.	Αυτή	η	τεχνική	ανάλυση	θα	

πρέπει	να	κατανοήσουν	τις	συμβάσεις	αυτο-επιβολή	απασχολούνται	στην	ασφάλεια	του	

πρωτοκόλλου	OpenBazaar.	Αυτό	απαιτείται	για	να	εξηγήσει	πώς	ακριβώς	είναι	δυνατό	να	

αποδειχθεί	ότι	κάποιος	κατέχει	ένα	νόμισμα	που	είναι	πράγματι	δική	του	και	ο	ίδιος	δεν	

παράγει	αυθαίρετα.	Μας	επιτρέπει	επίσης	να	δείχνουν	ότι	ένα	νόμισμα	μπορεί	να	περάσει	

μόνο	από	το	νόμιμο	ιδιοκτήτη	του	και	να	αποδείξει	ότι	η	πιθανότητα	διπλών	δαπανών	του	

ίδιου	νομίσματος	που	μπορούμε	να	επιτύχουμε	είναι	αμελητέα.	Για	την	επίτευξη	αυτών	

των	ιδιοτήτων	που	απαιτούνται	για	ένα	σύστημα	που	εξασφαλίζει	συναλλαγών,	είναι	

χρήσιμο	για	κάθε	κέρμα	να	έχουν	μια	ταυτότητα	και	να	οριστεί	ως	οντότητα.	Καθώς	

πρόκειται	για	ένα	αποκεντρωμένο	δίκτυο,	είναι	αδύνατο	για	κάθε	κέρμα	για	να	έχουν	μια	

στοιχειώδη	αριθμό	ή	να	έχουν	την	ταυτότητά	του	που	παράγεται	από	μια	κεντρική	αρχή,	

αλλά	πρέπει	να	δημιουργηθεί	και	να	επαληθεύονται	με	αποκεντρωμένο	τρόπο.	

Ένα	κέρμα	στο	σύστημα	Bitcoin	του	ορίζεται	ως	μια	αλυσίδα	ψηφιακών	υπογραφών.	

Το	κέρμα	αρχίζει	τη	ζωή	του	μέσα	από	την	εξόρυξη	(βλέπε	επόμενη	ενότητα),	που	

καταλήγει	στην	παραγωγή	του	νομίσματος	η	οποία	είναι	μια	σειρά	δεδομένων	που	περιέχει	

πληροφορίες	σχετικά	με	το	νόμισμα,	όπως,	για	παράδειγμα,	η	ονομαστική	αξία	του.	Κατά	

τη	μεταφορά	του	νομίσματος	από	τον	πρώτο	ιδιοκτήτη,	ο	Μπομπ,	στο	δεύτερο,	Alice,	ο	Bob	

συνδέει	το	αρχικό	νόμισμα	με	το	δημόσιο	κλειδί	της	Alice.	Στη	συνέχεια,	ο	ίδιος	εφαρμόζει	

μια	συνάρτηση	κατακερματισμού	για	το	αποτέλεσμα	και	υπογράφει	το	διαγραμμισμένο	

τιμή	με	το	δικό	του	ιδιωτικό	κλειδί	του.	Αυτό	είναι	τώρα	ένα	νόμισμα	που	ανήκει	στην	

Alice.	

Όταν	με	τη	σειρά	της	Αλίκης	έρχεται	να	πληρώσει	ο	Τσάρλι,	χρησιμοποιώντας	τα	

χρήματα	που	έλαβε	από	τον	Bob,	θα	ενώσετε	νόμισμα	της	με	το	δημόσιο	κλειδί	του	Τσάρλι,	

τότε	hash	το	αποτέλεσμα,	και	να	υπογράψει	το	αποτέλεσμα	με	το	δικό	του	ιδιωτικό	κλειδί	

της.	Δεδομένου	ότι	μόνο	η	Alice	γνωρίζει	το	ιδιωτικό	κλειδί	της,	το	νόμισμα	μπορούν	να	

δαπανηθούν	μόνο	με	την	Αλίκη	και	κανένας	άλλος.	Το	γεγονός	ότι	το	νόμισμα	είναι	

πράγματι	προορίζεται	για	Charlie	μπορεί	να	ελεγχθεί	από	τον	εαυτό	του	απλώς	και	μόνο	με	

την	εξέταση	του	περιεχομένου	του	νομίσματος	που	λάβαμε,	καθώς	αυτό	πρέπει	να	περιέχει	
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το	δημόσιο	κλειδί	του.	Αν	δεν	το	κάνει,	τότε	ο	Τσάρλι	μπορεί	να	αρνηθεί	τη	συναλλαγή.	Το	

γεγονός	ότι	το	νόμισμα	πράγματι	προήλθε	από	Alice	μπορεί	να	επαληθευτεί	από	τον	

Charlie	εύκολα	από	την	επαλήθευση	της	ψηφιακής	υπογραφής	της	Αλίκης.	Φυσικά,	εκτός	

από	έναν	απλό	έλεγχο	της	υπογραφής,	θα	πρέπει	επίσης	να	επαληθεύεται	ότι	το	νόμισμα	

ήταν	πράγματι	στην	κατοχή	της	Αλίκης	πριν	μεταφέρεται	σε	αυτόν	από	την	εξακρίβωση	

ότι	το	νόμισμα	ήταν	μέρος	της	αδιάθετα	σύνολο	της	παραγωγής	της	συναλλαγής.	

Η	αλληλουχία	αυτών	των	υπογραφών	φαίνεται	στο	διάγραμμα	Σχήμα	2:	Αλυσίδα	των	

συναλλαγών	νομίσματος	σε	bitcoin.	

	

ΣΧΗΜΑ	2:	ΑΛΥΣΙΔΑ	ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	ΣΤΟ	BITCOIN	

Double	spending	 	

Ενώ	έχουμε	κάνει	βεβαιωθείτε	ότι	μόνο	οι	νόμιμοι	ιδιοκτήτες	ενός	νομίσματος	μπορεί	να	

περάσουν	και	ότι	ο	δέκτης	του	νομίσματος	μπορεί	να	επαληθεύσει	ότι	το	νόμισμα	ανήκε	

στον	αποστολέα,	καθώς	και	το	γεγονός	ότι	ο	δέκτης	είναι	στην	πραγματικότητα	ο	ίδιος,	

δεν	έχουμε	ακόμη	επιτύχει	οποιαδήποτε	ασφαλιστικές	όσο	κέρμα	διπλό	δαπάνες	ανησυχεί.	

Το	πρόβλημα	παρουσιάζεται	στο	γεγονός	ότι	ο	αποστολέας	μπορεί	να	δαπανήσει	το	ίδιο	

νόμισμα	πολλές	φορές.	Καθώς	το	δίκτυο	είναι	αποκεντρωμένη,	ένα	διπλό	δαπανών	δεν	

μπορεί	να	παρατηρήσει	άμεσα,	αλλά	μπορεί	να	απαιτεί	αρκετά	λεπτά	έως	ότου	το	δίκτυο	

αντιληφθεί	αυτό.	

Ένας	διαφορετικός	τρόπος	για	να	δούμε	το	πρόβλημα	είναι	ότι	η	διπλή	δαπανών	θα	

μπορούσε	να	συμβεί	σε	ένα	μεγαλύτερο	χρονικό	διάστημα	το	όπως	ένα	μήνα	ή	ένα	χρόνο.	

Σε	αυτή	την	περίπτωση	είναι	αδύνατο	να	εξακριβωθεί	η	πραγματική	δικαιούχος	ενός	

νομίσματος,	όπως	ένα	κακόβουλο	αντίπαλος	μπορεί	να	ισχυριστεί	ότι	μια	συναλλαγή	έγινε	

πολύ	νωρίτερα	και	στο	παρελθόν,	καθώς	δεν	έμπιστη	τρίτη	οντότητα	που	αποθηκεύει	τη	

σειρά	με	την	οποία	πραγματοποιήθηκε	υπάρχει	συναλλαγές.	Είναι,	επίσης,	ένα	πρόβλημα	
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που	είναι	αδύνατο	να	λυθεί	χωρίς	να	τροποποιεί	την	αρχική	μας	σύστημα.	Η	προφανής	

λύση	που	απορρίπτει	μια	συναλλαγή	αν	συμβεί	πολλές	φορές	δεν	είναι	αποδεκτή,	καθώς	

αυτό	θα	επιτρέψει	σε	έναν	αντίπαλο	για	να	ακυρώσετε	προηγούμενες	συναλλαγές	με	διπλό	

δαπανών	στο	μέλλον,	κάτι	που	θα	μπορούσε	να	προκαλέσει	τόσο	τον	ίδιο	όσο	και	τον	

παραλήπτη	των	χρημάτων	για	να	χάσει	τα	χρήματα,	αλλά	παραμένει	ανεπιθύμητα,	όπως	

θα	θέλαμε	οι	συναλλαγές	πρέπει	να	επιβεβαιωθεί	και	να	τον	παραλήπτη	να	είναι	σίγουροι	

ότι	έχουν	λάβει	τα	χρήματα	και	ότι	τα	χρήματα	μπορούν	να	δαπανηθούν	πράγματι	στο	

μέλλον.	Επιπλέον,	ένας	αντίπαλος	δεν	μπορεί	να	ανιχνευθεί	και	να	απομονωθούν,	καθώς,	

λόγω	της	ανωνυμίας,	είναι	αδύνατο	να	γνωρίζουμε	ποια	διεύθυνση	IP	που	χρησιμοποιούν,	

και	μπορεί	να	συνεχίσει	να	ενεργεί	κακόβουλα	χρησιμοποιώντας	ένα	διαφορετικό	δημόσιο	

κλειδί	κάθε	φορά.	

Αυτό	το	πρόβλημα	λύνεται	με	Bitcoin	χρησιμοποιώντας	ένα	σύστημα	«βέλος	του	χρόνου»,	

η	οποία	μας	επιτρέπει	να	γνωρίζουμε	με	βεβαιότητα	η	σειρά	με	την	οποία	

πραγματοποιήθηκε	συναλλαγές.	Υποτεθεί	ότι	είναι	δυνατόν	να	γνωρίζουμε	ποια	

συναλλαγή	που	συνέβη	πριν	από	την	οποία,	το	σύστημά	μας	είναι	εύκολο	να	καθοριστεί	

από	την	παραδοχή	ότι	η	μόνη	έγκυρη	συναλλαγή	είναι	η	πρώτη	συναλλαγή	στην	οποία	

πέρασε	ένα	κέρμα.	Με	αυτό	τον	τρόπο,	όταν	το	κέρμα	που	δαπανώνται,	ο	δέκτης	μπορεί	να	

επαληθεύσει	ότι	το	νόμισμα	δεν	δαπανήθηκαν	και	πάλι	στο	παρελθόν	και	να	αποδεχθεί	τη	

συναλλαγή,	ή	να	απορρίψει	τη	συναλλαγή	αν	υπήρξε	διπλή	δαπάνη.	Επιπλέον,	το	σύνολο	

του	δικτύου	μπορεί	να	απορρίψει	τις	συναλλαγές	διπλό	δαπάνες,	δηλαδή	οι	συναλλαγές	

που	ξοδεύουν	χρήματα	που	δεν	είναι	μέσα	στο	αδιάθετα	σύνολο	της	παραγωγής	της	

συναλλαγής.	

Φυσικά,	είναι	αδύνατο	να	στηρίζονται	σε	ψηφιακές	υπογραφές,	ως	πιστοποίηση	

ημερομηνία	της	έναρξης	της	συναλλαγής,	όπως	ένα	κακόβουλο	αντίπαλος	μπορεί	εύκολα	

να	υπογράψει	ψευδείς	δηλώσεις.	Στην	παραδοσιακή	ακαδημαϊκή	κρυπτογραφικών,	το	

βέλος	του	χρόνου	υλοποιείται	με	τη	δημοσίευση	(για	παράδειγμα,	σε	μια	εφημερίδα	ή	σε	

Usenet),	κάτι	που	κάποιος	μπορεί	να	ελέγξει	ανεξάρτητα.	Αυτό	είναι	κάτι	αδύνατο	να	

κάνουμε	στην	περίπτωση	του	Bitcoin,	καθώς	αρχίζουμε	στηρίζονται	σε	ένα	έμπιστο	τρίτο	

μέρος	το	οποίο	εγείρει	το	ερώτημα.	Bitcoin	χρησιμοποιεί	ένα	νέο	σύστημα	για	να	

επιτευχθεί	το	βέλος	του	χρόνου	το	οποίο	υλοποιείται	από	την	αξιοποίηση	της	απόδειξης	

των	αλυσίδων	έργο	ονομάζεται	blockchain.	

Proof	of	work	

Οι	 κόμβοι	 του	 δικτύου	 Bitcoin	 μοιράζονται	 μια	 κοινή	 αλυσίδα	 η	 οποία	 περιέχει	 τις	

συναλλαγές	με	τη	σειρά	που	πραγματοποιήθηκαν.	Αυτή	η	αλυσίδα	είναι	κοινή	μεταξύ	όλων	

αυτών	 (modulo	 πιρούνια)	 και	 αποτελείται	 από	 μία	 συνδεδεμένη	 λίστα	 των	 μπλοκ.	 Κάθε	
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μπλοκ	περιέχει	μια	λίστα	των	συναλλαγών	που	έλαβαν	χώρα	κοντά	σε	μια	συγκεκριμένη	

χρονική	 στιγμή.	 Για	 να	 οικοδομήσουμε	 την	 αλυσίδα,	 κάθε	 μπλοκ	 κατακερματίζεται	 να	

παράγουν	ένα	hash.	Στη	συνέχεια,	κάθε	επόμενο	μπλοκ	περιέχει	μέσα	το	περιεχόμενό	του	

το	hash	του	προηγούμενου	μπλοκ.	Αυτό	έχει	ως	αποτέλεσμα	σε	κάθε	επόμενο	μπλοκ	στην	

αλυσίδα	που	απαιτούν	 την	προηγούμενη	μπλοκ	 να	 έχουν	υπολογιστεί	πριν	 να	μπορεί	 να	

υπολογιστεί.	Λόγω	της	αντίστασης	σύγκρουση	των	hashes,	θα	απαιτείται	η	προηγούμενη	

μπλοκ	να	κατακερματίζεται	πριν	μπορεί	να	υπολογιστεί	το	επόμενο	μπλοκ.	

	

ΣΧΗΜΑ	3:	ΈΝΑ	PROOF-OF-WORK	CHAIN	ΑΠΟ	BLOCKS	ΣΤΟ	BITCOIN	
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Ακόμα	κι	αν	μπλοκ	μπορούν	να	οργανωθούν	κατά	χρονολογική	σειρά,	κάποιος	μπορεί	

εύκολα	να	αλλάξει	τη	σειρά	των	δύο	μπλοκ	εντός	της	αλυσίδας	αλλάζοντας	τις	αντίστοιχες	

hashes	και	την	παραγωγή	νέων	όπου	απαιτείται,	μια	ανεπιθύμητη	παρέμβαση,	δεδομένου	

ότι	αυτό	θα	επέτρεπε	έναν	αντίπαλο	για	να	ψεύτικο	τη	σειρά	των	συναλλαγών	στο	χρόνο	.	

Για	να	αποφύγετε	αυτό	το	πρόβλημα,	bitcoin	εισάγει	ένα	τεχνικά	δύσκολο	κρυπτογραφικό	

πρόβλημα	που	τώρα	συνδέονται	με	την	παραγωγή	του	κάθε	μπλοκ.	

Από	την	παραδοχή	ότι	η	αντιστροφή	hash	είναι	δύσκολο,	η	απόδειξη	της	εργασίας	είναι	

εγκατεστημένος	επιδιώκοντας	μια	σειρά	σύγκρουσης	της	συνάρτησης	κατακερματισμού	

για	το	μπλοκ.	Πιο	συγκεκριμένα,	ζητείται	ότι	η	hash	ενός	μπλοκ	είναι	μικρότερη	από	ένα	

δεδομένο	αριθμό,	τον	στόχο,	το	οποίο	υπολογίζεται	συλλογικά	από	το	δίκτυο	peer-to-peer.	

Η	ελευθερία	που	δίνεται	σε	κάθε	πλήρη	κόμβο	κατά	την	παραγωγή	ενός	υποψηφίου	μπλοκ,	

όταν	πρόκειται	για	την	αλλαγή	του	με	αποτέλεσμα	hash	είναι	να	τροποποιήσετε	ένα	nonce,	

μια	τιμή	που	είναι	συνεχόμενα	με	το	υπόλοιπο	των	δεδομένων	μπλοκ	και	χρησιμεύει	απλώς	

για	να	τροποποιήσετε	την	προκύπτουσα	τιμή	κατακερματισμού.	Όπως	πιστεύουμε	

συναρτήσεις	hash	είναι	μονόδρομος,	ο	μόνος	τρόπος	για	να	επιτευχθεί	μια	τιμή	

κατακερματισμού	εντός	της	επιθυμητής	περιοχής	είναι	με	μια	σειρά	από	ωμής	βίας	δοκιμές	

διαφορετικών	nonces,	μια	υπολογιστική	διαδικασία	η	οποία	είναι	εκθετική	σε	σχέση	με	τον	

αριθμό	των	ψηφίων	του	hash	εξόδου	λειτουργία.	Θέτοντας	τη	σωστή	τιμή-στόχο,	το	δίκτυο	

peer-to-peer	μπορεί	να	αλλάξει	τη	δυσκολία	της	διαδικασίας	αυτής.	

	

ΣΧΗΜΑ	4:	ΤΟ	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	PROOF-OF-WORK	

Σχήμα	 4:	 Το	 πρωτόκολλο	 απόδειξη	 της	 εργασίας	 απεικονίζει	 οπτικά	 το	 πρωτόκολλο	

απόδειξη	της	εργασίας.	Αλίκη,	στα	δεξιά,	αμφισβητεί	Bob,	στα	αριστερά,	με	μια	πρόκληση	

απόδειξη	 της	 εργασίας.	 Λαμβάνοντας	 υπόψη	 ένα	 γνωστό	 ε	 στόχο,	 και	 ένα	 σταθερό	προ-

εικόνα	 K,	 ρωτά	 ο	 Bob	 για	 αξία	 nonce	 x,	 έτσι	 ώστε	 η	 ε	 στόχο	 κατακερματισμού	

συναντήθηκαν	στο	πλαίσιο	μιας	H.	συνάρτηση	κατακερματισμού	

Μια	εφαρμογή	υψηλού	επιπέδου	ενός	αλγορίθμου	απόδειξη	της	εργασίας	φαίνεται	στο	

Χρηματιστήριο	1:	Μια	απλή	απόδειξη	της	εργασίας	Αλγόριθμος.	
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x = rand(); 

do { 

    ++x; 

} while (H(K||x) >= ε); 

return x; 

ΚΩΔΙΚΑΣ	1:	ΕΝΑΣ	ΑΠΛΟΣ	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ	PROOF-OF-WORK	

Ο	 στόχος	 απόδειξη	 της	 εργασίας	 αξιολογείται	 συλλογικά	 από	 το	 δίκτυο,	

χρησιμοποιώντας	 μια	 προδιαγεγραμμένη	 αλγόριθμο.	 Κατά	 συνέπεια,	 όλοι	 οι	 κόμβοι	 του	

δικτύου	 simltaneously	 προσπαθούν	 να	 παράγουν	 ένα	 νέο	 μπλοκ	 που	 περιέχει	 όλες	 τις	

συναλλαγές	που	δεν	είχαν	περιληφθεί	μέχρι	στιγμής	εντός	της	αποδεκτής	blockchain	εκτός	

από	την	επίτευξη	του	στόχου	απαιτήσεις	απόδειξη	της	εργασίας.	Καθώς	το	δίκτυο	μπορεί	

να	 ελέγχει	 τη	 δυσκολία	 της	 απόδειξης-of-εργασία,	 η	 αναμενόμενη	 συχνότητα	 της	 γενιάς	

μπλοκ	ελέγχεται.	

Είναι	προφανές	ότι,	ενώ	η	απόδειξη	της	εργασίας	που	απαιτείται	από	κάθε	κόμβο	που	

παράγει	 ένα	 μπλοκ	 ως	 τελευταίο	 σημείο	 στο	 blockchain,	 γι	 'αυτό	 το	 μπλοκ	 να	 γίνει	

αποδεκτή	 ως	 έγκυρη	 πρέπει	 να	 περιέχει	 μόνο	 έγκυρες	 συναλλαγές.	 Αυτό	 διασφαλίζεται	

επειδή	όλοι	οι	άλλοι	κόμβοι	δεν	θα	αποδεχθούν	ποτέ	ένα	μπλοκ	στο	τέλος	του	blockchain	

που	περιέχει	 το	διπλό	δαπάνες	του	 ίδιου	νομίσματος	ή	τις	δαπάνες	 ενός	νομίσματος	που	

δεν	αποτελεί	μέρος	της	αδιάθετα	σύνολο	της	παραγωγής	της	συναλλαγής.	

Όταν	ένα	νέο	μπλοκ	υπολογίζεται	από	έναν	κόμβο,	αυτό	στη	συνέχεια	μεταδίδεται	σε	

όλους	τους	γείτονές	τους,	η	οποία,	με	τη	σειρά	του,	το	διαβιβάζει	στο	σύνολο	του	δικτύου.	

Ενώ	 η	 συχνότητα	 της	 γενιάς	 μπλοκ	 ελέγχεται	 έτσι	 ώστε	 να	 είναι	 αρκετά	 μικρή	 (για	

παράδειγμα,	στην	Bitcoin	blockchain	σε	 ένα	αναμενόμενο	ρυθμό	1	μπλοκ	ανά	10	λεπτά),	

έτσι	ώστε	δύο	μπλοκ	δεν	παράγονται	ταυτόχρονα	από	δύο	διαφορετικούς	κόμβους,	αυτό	

μπορεί	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	να	λάβει	χώρα,	όπως	η	brute-force	hash	αναστροφής	δεν	

μπορεί	να	προβλεφθεί.	Στην	περίπτωση	αυτή,	όταν	ένας	κόμβος	λαμβάνει	και	τα	δύο	αυτά	

τετράγωνα	που	επεκτείνουν	τη	blockchain,	ένα	blockchain	από	τα	δύο	μπορεί	να	επιλεγεί	

αυθαίρετα	μεταξύ	των	blockchains	που	μοιράζονται	τον	 ίδιο	αριθμό	μπλοκ.	Ένας	κόμβος	

δέχεται	ένα	μπλοκ	ως	έγκυρη	από	την	αποδοχή	των	συναλλαγών	που	περιλαμβάνονται	σ	

'αυτήν	ως	έγκυρη	και	ξεκινώντας	απόδειξη	της	εργασίας	για	ένα	νέο	μπλοκ	πάνω	από	το	

υπάρχον	 blockchain	 λήγει	 την	 αποδεκτή	 μπλοκ.	 Σε	 περίπτωση	 που	 ένα	 μπλοκ	 δεν	 είναι	

αποδεκτή	 και	 μια	 εναλλακτική	 μπλοκ	 γίνεται	 δεκτή,	 τις	 συναλλαγές	 εντός	 της	 Μη	

αποδεκτή	μπλοκ	δεν	 χάνονται?	θα	αντί	 να	συμπεριληφθούν	στην	αποδεκτή	 εναλλακτική	

μπλοκ,	ή	σε	μια	μελλοντική	μπλοκ.	Ο	κόμβος	που	θα	συνεχίσει	την	επέκταση	της	blockchain	
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είναι	 αυτός	 που	 αποφασίζει	 τελικά	 ποια	 πιρούνι	 της	 blockchain	 θα	 πρέπει	 να	

αντιμετωπίζονται	ως	έγκυρα,	και	η	οποία	θα	γίνει	ένα	ορφανό.	

	

	

ΣΧHMA	5:	ENA	BITCOIN	BLOCKCHAIN	ΜΕ	ΚΑΠΟΙΑ	ORPHAN	FORKS	

Στο	 Σχήμα	 5:	 Ένα	 Bitcoin	 blockchain	 με	 κάποια	 ορφανά	 πιρούνια,	 κάθε	 τετράγωνο	

αποτελεί	 ένα	 μπλοκ	 που	 περιέχει	 πολλαπλές	 συναλλαγές	 που	 έλαβαν	 χώρα	 στο	 κοντινό	

φορές.	 Η	 ισχύουσα	 blockchain	 εμφανίζεται	 σε	 μαύρο	 χρώμα.	 Τα	 ορφανά	 αλυσίδες	

εμφανίζονται	 σε	 μωβ,	 αλυσίδες	 που	 δημιουργήθηκαν	 με	 την	 επέκταση	 της	 τρέχουσας	

αλυσίδας	 ταυτόχρονα	 με	 άλλες	 επεκτάσεις,	 οι	 οποίες	 τελικά	 θεωρείται	 άκυρη	 και	 η	 νίκη	

ανθρακωρύχος	 επέλεξε	 την	 τρέχουσα	 blockchain.	 Το	 πρώτο	 μπλοκ,	 ή	 μπλοκ	 γένεση,	

εμφανίζεται	με	πράσινο	χρώμα.	

Η	 ύπαρξη	 μιας	 συναλλαγής	 σε	 ένα	 μπλοκ	 επιβεβαιώνει	 ότι	 η	 συναλλαγή	 έχει	

πραγματοποιηθεί.	Το	βαθύτερο	το	μπλοκ	 είναι	 εντός	του	blockchain,	η	πιο	σύμφωνη	μια	

συναλλαγή	 γίνεται.	 Αυτό	 γίνεται	 σαφές	 αν	 λάβουμε	 υπόψη	 το	 χρόνο	 που	 απαιτείται	 για	

έναν	 αντίπαλο	 για	 να	 τροποποιήσετε	 το	 blockchain	 για	 να	 αλλάξετε	 τη	 σειρά	 των	

συναλλαγών,	να	ακυρώσετε	μια	συναλλαγή,	ή	να	προσθέσετε	μια	συναλλαγή	πριν	από	μια	

συγκεκριμένη	 συναλλαγή.	 Αυτή	 τη	 φορά	 γίνεται	 εκθετική	 στον	 αριθμό	 των	 μπλοκ	 που	

έχουν	 ακολουθήσει	 το	 μπλοκ	 στο	 οποίο	 επιβεβαιώνεται	 συγκεκριμένη	 συναλλαγή.	Ως	 εκ	

τούτου,	 ένας	 χρήστης	 επιθυμεί	 να	 επαληθεύσει	 ότι	 η	 συναλλαγή	 αυτή	 επιβεβαιώθηκε	

μπορεί	να	περιμένει	μέχρι	5	ή	6	τετράγωνα	επιβεβαίωσης	εμφανίζεται	μετά	από	το	μπλοκ	

που	επιβεβαιώνει	την	πρώτη	συναλλαγή	τους,	έτσι	ώστε	να	μπορούν	να	είναι	βέβαιοι	ότι	η	

συναλλαγή	δεν	θα	μεταβληθεί.	Ο	ακριβής	υπολογισμός	για	την	πιθανότητα	ακύρωσης	της	

συναλλαγής	για	ένα	προκαθορισμένο	αντίπαλο	δίνεται	μια	σειρά	από	μπλοκ	επιβεβαίωσης	

μετά	από	το	μπλοκ	που	περιέχει	μια	συναλλαγή	και	με	δεδομένη	 ισχύ	της	CPU	μπορεί	να	

βρεθεί	στο	αρχικό	έγγραφο	Nakamoto.	

Η	 τροποποίηση	 του	 blockchain	 είναι	 δύσκολο	 για	 έναν	 αντίπαλο	 όπως	 η	 blockchain	

συνεχώς	 επεκτείνεται.	 Για	 να	 αποκτήσετε	 τον	 έλεγχο	 του	 blockchain,	 ο	 αντίπαλος	 θα	

πρέπει	να	ελέγχουν	την	πλειοψηφία	της	επεξεργαστικής	ισχύος	του	δικτύου.	την	ασφάλεια	

Bitcoin	που	στηρίζεται	στο	γεγονός	ότι	αυτό	δεν	θα	συμβεί.	Οι	διάφορες	επιθέσεις	πιρούνι	

με	βάση	διερευνηθεί	στη	βιβλιογραφία	(Eyal	&	Sirer,	2014),	αλλά	η	ασφάλεια	του	Bitcoin	

έχει	επισημοποιηθεί	και	αυστηρά	διερευνηθούν	(Garay,	Kiayias,	&	Λεονάρδος,	2015).	
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Mining	

Η	δημιουργία	νέων	τμημάτων	ονομάζεται	εξόρυξης.	Η	πρώτη	εξόρυξη	έγινε	από	Satoshi	

και	 το	 μπλοκ	που	παράχθηκε	 ονομάζεται	 το	 μπλοκ	 γένεση.	 Κάθε	 έγκυρη	 αλυσίδα	 ξεκινά	

από	 το	 μπλοκ	 γένεση.	 Η	 coinbase	 συναλλαγή	 του	 μπλοκ	 γένεση	 περιέχει	 μια	 μέθοδο	

timestamping,	 γεγονός	 που	 δείχνει	 ότι	 δεν	 υπήρχε	 bitcoin	 πριν	 από	 την	 3η	 Ιανουαρίου	

2009.	Αυτό	επιτυγχάνεται	με	τη	δημοσίευση	μια	είδηση	από	την	εν	λόγω	ημερομηνία	εντός	

του	μπλοκ:	

"The	Times	03	 /	 Ιαν	 /	2009	καγκελάριο	στο	 χείλος	 του	δεύτερου	πακέτου	διάσωσης	

για	τις	τράπεζες"	

Δεδομένου	ότι	αυτό	το	γεγονός	δεν	έλαβε	χώρα	πριν	από	την	ημερομηνία	αυτή	και	θα	

ήταν	 αδύνατο	 να	 προβλεφθεί	 η	 δημοσίευση	Times	 ακριβώς,	 αυτό	 δείχνει	 ότι	 bitcoin	 δεν	

ήταν	μια	προ-εξορύσσεται	νόμισμα.	

Κάθε	 μπλοκ	 εξορύσσεται	 περιέχει	 μια	 αναφορά	 στο	 ανθρακωρύχου	 που	

δημιουργούνται.	 Εξόρυξη	 ένα	 μπλοκ,	 εκτός	 από	 την	 επιβεβαίωση	 των	 συναλλαγών	 που	

περιέχει,	ανταμείβει	τον	ανθρακωρύχος	με	μια	σειρά	από	bitcoins	που	δημιουργούνται	για	

το	 συγκεκριμένο	 μπλοκ.	 Αυτό	 συμβαίνει	 μέσω	 μιας	 συναλλαγής	 γνωστό	 ως	 συναλλαγή	

coinbase,	και	αυτός	είναι	ο	τρόπος	νέο	bitcoin	δημιουργείται.	Η	ποσότητα	των	κερμάτων	

που	 εξορύσσεται	 σε	 κάθε	 μπλοκ	 προσυμφωνημένης	 για	 το	 δίκτυο	 και	 είναι	 σταθερά	

μειώνεται	 έτσι	 ώστε	 το	 διαθέσιμο	 ποσό	 του	 νομίσματος	 στην	 αγορά	 συγκλίνει	 σε	

21.000.000	bitcoins.	Επί	του	παρόντος,	κάθε	coinbase	συναλλαγή	παράγει	25	BTC.	Το	ποσό	

αυτό	 μειώνεται	 κατά	 το	 ήμισυ	 κάθε	 (αναμενόμενη)	 τέσσερα	 έτη.	Η	 λειτουργία	 σύγκλιση	

φαίνεται	στο	Σχήμα	6:	Συνολική	bitcoins	πάροδο	του	χρόνου.	
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ΣΧΗΜΑ	6:	ΣΥΝΟΛΙΚΟ	ΠΛΗΘΟΣ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	BITCOINS	

Τεχνικές	λεπτομέρειες	

Μερικές	 τεχνικές	 λεπτομέρειες	 σχετικά	 με	 την	 εφαρμογή	 της	 κρυπτογραφίας	 Bitcoin	

είναι	 κατάλληλες.	 Bitcoin	 χρησιμοποιεί	 ένα	 σχήμα	 υπογραφής	 για	 να	 επικυρώσει	 τον	

ιδιοκτήτη	 του	 νομίσματος	 κατά	 τη	 διάρκεια	 μιας	 συναλλαγής.	 Το	 σύστημα	 χρησιμοποιεί	

ελλειπτικών	 DSA	 καμπύλη.	 Η	 συνάρτηση	 κατακερματισμού	 που	 χρησιμοποιείται	 για	 την	

απόδειξη	της	εργασίας	είναι	μια	διπλή	λειτουργία	SHA256.	SHA256	χρησιμοποιείται	επίσης	

για	να	προστατευθούν	τα	δημόσια	κλειδιά	των	κερμάτων	πριν	δαπανώνται?	Αυτή	είναι	η	

λειτουργικότητα	pay-to-pubkey-hash.	

Ο	Bitcoin	DAG	

Η	παραπάνω	εξήγηση	της	λειτουργικότητας	Bitcoin	είναι	αρκετά	απλοποιημένη.	Για	να	

κατανοήσουμε	 πλήρως	 τις	 ικανότητες	 Bitcoin	 δίνει	 τη	 δυνατότητα,	 την	 οποία	

χρησιμοποιούν	σε	μεγάλο	βαθμό	σε	αυτό	το	έργο,	το	σύνολο	των	συναλλαγών	πρέπει	να	

μοντελοποιηθεί	 σαν	 ένα	 κατευθυνόμενο	 άκυκλο	 γράφημα	 (DAG),	 στην	 οποία	 οι	

συναλλαγές	 είναι	 οι	 κόμβοι	 και	 οι	 ακμές	 συνδέουν	 εξόδους	 συναλλαγή	 με	 εισόδους	

συναλλαγή.	 Σημειώστε	 ότι	 αυτό	 είναι	 ανόμοια	 με	 απλοϊκή	 Γραφοθεωρητικών	

μοντελοποίηση	των	οικονομικών	συστημάτων,	όπου	οι	παράγοντες	είναι	οι	κόμβοι	και	οι	

συναλλαγές	μεταξύ	τους	τα	άκρα.	
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ΣΧΗΜΑ	7:	ΕΝΑ	BITCOIN	TRANSACTION	NODE	

	

Σχήμα	 7:	 Ένας	 κόμβος	 συναλλαγή	 Bitcoin	 απεικονίζει	 ένα	 κόμβο	 συναλλαγή	 Bitcoin,	

υποδεικνύεται	από	ένα	μπλε	τετράγωνο.	Έχει	μια	εισερχόμενη	ακμή	της	αξίας	15	BTC	και	

μια	εξερχόμενη	ακμή	της	αξίας	14	BTC.	άκρο	εισόδου	του	είναι	συνδεδεμένος	ως	μια	ακμή	

εξόδου	σε	μια	προηγούμενη	συναλλαγή	(φαίνεται	εν	μέρει	στα	αριστερά),	ενώ	η	παραγωγή	

της	ακμής	συνδέεται	ως	μια	ακμή	 είσοδος	σε	 ένα	 επόμενο	συναλλαγή	 (φαίνεται	 εν	μέρει	

στα	δεξιά).	

Στο	γράφημα	συναλλαγών	Bitcoin,	κάθε	συναλλαγή	μπορεί	να	έχει	πολλαπλές	εισόδους	

και	πολλές	εξόδους.	Άκρες	είναι	κατευθυντική	και	υποδεικνύουν	τη	ροή	χρηματική	αξία.	Οι	

εντολές	ακίνητο	Kirchhoff	 ότι	 οι	 έξοδοι	 είναι	 το	πολύ	 ίσες	 με	 τις	 εισόδους	 και	 μπορεί	 να	

συνοψιστεί	ως	εξής	για	όλες	τις	έγκυρες	συναλλαγές	t:	

∀𝑡 𝑣(𝑜)
<∈<=> >

≤ 	 𝑣(𝑖)
A∈AB(>)

	

Όταν	 μέσα	 και	 έξω	 χαρακτηρίζει	 το	 σύνολο	 όλων	 των	 in-άκρα	 και	 έξω-άκρες	 μιας	

συναλλαγής,	αντιστοίχως,	και	ν	είναι	μια	συνάρτηση	τιμή	που	αξιολογεί	την	ποσότητα	της	

ροής	του	κέρματος	μια	άκρη.	

Η	 διαφορά	 Kirchhoff	 τότε	 καταβάλλεται	 ως	 αμοιβή	 για	 τη	 ανθρακωρύχος	 που	

επιβεβαιώνει	 για	 πρώτη	 φορά	 την	 συγκεκριμένη	 συναλλαγή,	 και	 η	 είσπραξη	 όλων	 των	

τελών	είναι	το	κίνητρο	για	τη	ανθρακωρύχος,	εκτός	από	την	coinbase	ποσό:	

𝑓𝑒𝑒𝑠(𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘) ≝ 𝑣(𝑖)
A∈AB(>)

− 𝑣(𝑜)
<∈<=> >>∈>I(JK<LM)

		

	

Στο	 παραπάνω	 σχήμα,	 τα	 τέλη	 που	 καταβάλλονται	 στον	 ανθρακωρύχος	 από	 το	

συγκεκριμένο	ποσό	της	συναλλαγής	σε	1	BTC.	
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ΣΧΗΜΑ	8:	ΈΝΑ	COINBASE	TRANSACTION	

Όταν	 δημιουργείται	 μια	 συναλλαγή,	 πρέπει	 να	 προσδιορίζονται	 όλες	 οι	 είσοδοι	 και	

έξοδοι.	Ωστόσο,	ορισμένες	πλευρές	εισόδου	μπορεί	να	κρέμονται?	Αυτό	σημαίνει	ότι	είναι	

είσοδος	ακμές	σε	ορισμένες	κόμβους,	αλλά	δεν	είναι	συνδεδεμένα	με	τα	άκρα	εξόδου.	Αυτοί	

καλούνται	 coinbase	 εισόδους	 συναλλαγής	 και	 δηλώνουν	 τα	 κέρματα	 που	 παράγεται	 ως	

ανταμοιβή	για	 την	 εξόρυξη.	Ένα	παράδειγμα	 coinbase	συναλλαγή	φαίνεται	στο	Σχήμα	8:	

Μια	coinbase	συναλλαγή.	

	

ΣΧΗΜΑ	9:	ΈΝΑ	UNSPENT	TRANSACTION	OUTPUT	

Τα	 άκρα	 εξόδου	 μπορεί	 επίσης	 να	 κρέμονται	 τέτοιες	 ακμές	 εξάγονται	 από	 ένα	

συγκεκριμένο	κόμβο	συναλλαγή,	αλλά	δεν	συνδέονται	με	κάποιο	άλλο	κόμβο	ως	εισροές.	

Αυτές	οι	εξερχόμενες	ακμές	αποτελούν	το	UTXO,	το	αδαπάνητο	σύνολο	της	παραγωγής	της	

συναλλαγής,	 το	 οποίο	 είναι	 διαθέσιμο	 για	 τις	 δαπάνες	 (Buterin,	 2014).	 Θα	 πρέπει	 να	

συνδεθεί	 με	 τα	 άκρα	 εισόδου	 στο	 μέλλον,	 όταν	 τα	 χρήματα	 στις	 συναλλαγές	 δαπανάται.	

Ένα	παράδειγμα	αδιάθετα	εξόδου	συναλλαγή	φαίνεται	στο	Σχήμα	9:	Μια	αδιάθετα	έξοδο	

συναλλαγής.	

Οι	 άκρες	 σταθμίζονται	 με	 βάρος	 λειτουργίας	 κατά	 το	 οποίο	 συνδέει	 μια	 νομισματική	

αξία	σε	κάθε	άκρη.	
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ΣΧΗΜΑ	10:	ΈΝΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ	ΓΡΑΦΗΜΑ	ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	BITCOIN	

Στο	 Σχήμα	 10:	 Ένα	 πλήρες	 γράφημα	 συναλλαγών	 Bitcoin,	 ένα	 πλήρες	 γράφημα	

συναλλαγή	 Bitcoin	 εμφανίζεται.	 Φυσικά,	 η	 γραφική	 παράσταση	 συναλλαγή	 πραγματικό	

κόσμο	 είναι	 πολύ	 μεγαλύτερο.	 Σε	 αυτό	 το	 γράφημα	συναλλαγών,	 οι	 συναλλαγές	Α	 και	 Β	

είναι	coinbase	συναλλαγές	με	κουνάμε	εισροές	αξίας	25	BTC	η	κάθε	μία.	Συναλλαγή	A	έχει	

δύο	εξόδους?	ένα	με	τιμή	10	BTC	και	ένα	με	τιμή	15	BTC.	Αυτό	θα	μπορούσε	να	οφείλεται	

σε	 μια	 πληρωμή	 που	 γίνεται	 για	 ένα	 προϊόν	 αξίας	 15	 BTC.	 Το	 10	 BTC	 εξόδου	 της	

συναλλαγής	 Α	 ονομάζεται	 έξοδος	 αλλαγή.	 Συναλλαγή	 C	 χρηματοδοτείται	 με	 πολλαπλές	

εισόδους	 15	 BTC	 από	 τη	 συναλλαγή	 Α	 και	 25	 BTC	 από	 τη	 συναλλαγή	 Β	 Επειδή	 η	 C	 δεν	

πληρώνουν	 δίδακτρα	 για	 τους	 ανθρακωρύχους,	 μπορεί	 να	 πάρει	 κάποιο	 χρόνο	 μέχρι	 να	

πάρει	την	πλήρη	επεξεργασία.	

Είναι	πλέον	εύκολο	να	απεικονίζουν	οπτικά	τη	διπλή	επίθεση	δαπανών	όπως	φαίνεται	

στο	 Σχήμα	 11:	 Ένα	 διπλό	 δαπάνη.	 Ένα	 συγκεκριμένο	 άκρη	 εξόδου	 από	 την	 UTXO	

επισυνάπτεται	 σε	 πολλαπλές	 ακμές	 εισόδου	 σε	 διαφορετικές	 συναλλαγές	 που	

απευθύνονται	 σε	 διαφορετικούς	 ανθρώπους.	 Αν	 οι	 συναλλαγές	 αυτές	 δεν	 μεταδίδονται	

ταυτόχρονα	αλλά	δεν	υπάρχει	καθυστέρηση	στην	διάδοση	τους,	μπορεί	να	δει	κανείς	από	

το	 δίκτυο	 σε	 διαφορετικούς	 χρόνους.	 Αν	 οι	 έμποροι	 δεν	 περίμενε	 την	 επιβεβαίωση	 του,	

ένας	αντίπαλος	θα	μπορούσε	να	τους	ξεγελάσει	και	τόσο	τη	λήψη	του	ίδιου	νομίσματος.	
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ΣΧΗΜΑ	11:	ΕΝΑ	DOUBLE	SPEND	

Το	Bitcoin	script	

Στο	Bitcoin	Δ.Σ.Ε.,	 ακμές	 και	 έχουν	συνδέσει	 κώδικα	 μαζί	 τους,	 το	 οποίο	 καθορίζει	 τι	

συνιστά	έγκυρο	δαπανών	του	κρέμονται	άκρη.	Σε	Bitcoin,	αυτός	ο	κώδικας	είναι	γραμμένο	

σε	μια	γλώσσα	που	ονομάζεται	«Bitcoin	σενάριο»,	η	οποία	είναι	μια	ώθηση	προς	τα	κάτω	

αυτόματο	στιλ	scripting	γλώσσα.	

Η	 γλώσσα	 scripting	 λειτουργεί	 εκτελώντας	 μια	 εντολή	 σε	 έναν	 χρόνο	 από	 μια	 λίστα	

εντολών.	Ο	κατάλογος	των	εντολών	δεν	μπορούν	να	έχουν	κανένα	φορείς	διακλάδωση	ή	

άλλες	ροής	όπως	υποθετικοί?	όλα	αυτά	εκτελούνται	με	τη	σειρά.	Οι	μόνες	εντολές	διακοπής	

της	 ροής	 διαθέσιμες	 είναι	 εντολές	 εξαίρεση	 στιλ	 που	 θέτουν	 οι	 εξαιρέσεις	 και	 ματαίωση	

όλη	 την	 ροή	 εκτέλεσης.	 Η	 γλώσσα	 scripting	 λειτουργεί	 σε	 μια	 στοίβα	 δεδομένων	 που	

περιέχει	κομμάτια	των	δεδομένων	προς	επεξεργασία.	

Το	σενάριο	εκτελείται	όταν	γίνεται	προσπάθεια	να	συνδέσετε	μια	έξοδο	κρέμονται	σε	

μια	 είσοδο	 μιας	 νέας	 συναλλαγής,	 υποδεικνύοντας	 έτσι	 μια	 δαπανών.	 Το	 σενάριο	 είναι	

συνέχεια	 θα	 εκτελεστούν	 από	 δίνοντάς	 της	 ένα	 συγκεκριμένο	 σύνολο	 των	 εισροών	 που	

σχετίζονται	 τόσο	 με	 την	 παλαιά	 και	 νέα	 συναλλαγή.	 Η	 ξοδεύει	 είναι	 υπεύθυνη	 για	 την	

παροχή	 της	 αρχικής	 στοίβα	 ότι	 το	 σενάριο	 θα	 εκτελεστεί	 μετά.	 Ο	 κωδικός	 σενάριο	 στη	

συνέχεια	εκτελέστηκαν	στο	ακέραιο.	Αν	συμβεί	μια	εξαίρεση,	οι	δαπάνες	είναι	ματαιώθηκε,	

υποδεικνύοντας	ότι	η	δαπάνη	δεν	ήταν	νόμιμη?	εάν	η	εκτέλεση	τελειώνει	χωρίς	επεισόδια	

εξαίρεση,	 η	 στοίβα	 δεδομένα	 εξετάζεται	 και	 συγκρίνεται	 με	 τη	 στοίβα	 από	 ένα	 μόνο	

στοιχείο,	 αλήθεια,	 η	 οποία	 αναμένεται	 να	 βρεθεί	 στη	 στοίβα.	 Εάν	 διαπιστωθεί,	 τότε	 η	

συναλλαγή	 θεωρείται	 νόμιμο	 και	 τα	 χρήματα	 που	 θεωρείται	 μεταφέρεται,	 αλλιώς	 η	

συναλλαγή	 θεωρείται	 άκυρη	 και	 ματαιώθηκε.	 Αξίζει	 να	 σημειωθεί	 ότι	 δεν	 υπάρχει	 καμία	

άλλη	λειτουργία	που	συμβαίνουν	όταν	τα	χρήματα	που	δαπανώνται	ή	μεταφέρονται?	δεν	

υπάρχει	καθολικό	ή	αποκεντρωμένη	τα	υπόλοιπα	των	λογαριασμών	της	βάσης	δεδομένων	

διατηρώντας	εκτός	από	τη	συναλλαγή	Δ.Σ.Ε..	
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Bitcoin	σενάρια	μπορεί	 να	 εκφράσει	μια	πληθώρα	σεναρίων,	 το	συνηθέστερο	από	τα	

οποία	καλείται	η	πληρωμή	σε	ένα	«δημόσιο	κλειδί	κατακερματισμού».	Σε	αυτό	το	σενάριο,	

η	 ξοδεύει	 πρέπει	 να	 παρέχει	 απόδειξη	 της	 κυριότητας	 του	 ιδιωτικού	 κλειδιού	 που	

σχετίζεται	με	το	δημόσιο	κλειδί	με	το	οποίο	γίνεται	η	πληρωμή.	Αυτό	γίνεται	δίνοντας	μια	

ψηφιακή	 υπογραφή	ως	 μέρος	 της	 αρχικής	 στοίβα	που	 το	 σενάριο	 τρέχει	 σε.	 Η	ψηφιακή	

υπογραφή	υπογράφει	τη	συναλλαγή	που	περιλαμβάνει	την	είσοδο	του	ξοδεύει	επιθυμεί	να	

συνδέσετε	το	κουνάμε	εξόδου,	δείχνοντας	έτσι	την	πρόθεση	της	ξοδεύει	για	να	στείλετε	τα	

χρήματα	για	ένα	συγκεκριμένο	νέα	συναλλαγή.	

Το	 πρότυπο	 σενάριο	 Bitcoin	 φαίνεται	 στο	 Χρηματιστήριο	 2:	 Το	 πρότυπο	 σενάριο	

bitcoin.	

	

OP_DUP 

OP_HASH160 

<pubKeyHash> 

OP_EQUALVERIFY 

OP_CHECKSIG 

ΚΩΔΙΚΑΣ	2:	ΈΝΑ	STANDARD	BITCOIN	SCRIPT	

Αυτό	 το	 σενάριο	 εκτελείται	 με	 δύο	παραμέτρους	 αρχικά	 τοποθετείται	 στη	 στοίβα?	 η	

παράμετρος	 "sig"	 και	 η	 παράμετρος	 "pubKey".	 Μετά	 την	 εκτέλεση,	 ο	 DUP	 χειριστής	

επαναλαμβάνει	την	υποτιθέμενη	"pubKey"	στην	κορυφή	της	στοίβας,	έτσι	ώστε	η	στοίβα	

περιέχει	 τώρα	 δύο	 εμφανίσεις	 του	 "pubKey"	 και	 ένα	 παράδειγμα	 της	 "sig".	 Ο	 χειριστής	

HASH160	 σκάει	 την	 κορυφή	 της	 στοίβας	 και	 hashes,	 τότε	 σπρώχνει	 το	 αποτέλεσμα	 της	

στοίβας	στην	κορυφή.	Η	"pubKeyHash"	σταθερή	είναι	μια	σταθερά	που	παρέχονται	σκληρό	

κωδικοποιημένες	 στο	 σενάριο	 εξόδου	 από	 τον	 πληρωτή	 που	 υποδεικνύει	 ποια	 δημόσιο	

κλειδί	 είναι	 εξουσιοδοτημένος	να	δαπανήσει	τα	χρήματα?	Αυτή	είναι	η	διεύθυνση	bitcoin	

του	 δέκτη,	 για	 παράδειγμα	mz6KvC4aoUeo6wSxtiVQTo7FDwPnkp6URG.	 Αυτό	ωθεί	 απλά	

ένα	σταθερό	στην	κορυφή	της	στοίβας.	Η	ακόλουθη	χειριστής	EQUALVERIFY	στη	συνέχεια	

συγκρίνει	το	σκληρό-κωδικοποιημένες	pubKeyHash	με	το	αποτέλεσμα	της	εκμετάλλευσης	

HASH160,	 επί	 του	παρόντος	 δύο	κορυφαία	στοιχεία	 της	στοίβας	υπολογισμό.	Αυτό	 είναι	

ένα	 παράδειγμα	 ενός	φορέα	 ο	 οποίος	 μπορεί	 να	 προκαλέσει	 μια	 εξαίρεση?	 αν	 η	 ισότητα	

αποτύχει,	 η	 εκτέλεση	 σταματά	 με	 εξαίρεση,	 και	 έτσι	 την	 πληρωμή	 αποτύχει.	 Αυτό	

εξασφαλίζει	 ότι	 μόνο	 ο	 νόμιμος	 ιδιοκτήτης	 μπορεί	 να	 δαπανήσει	 τα	 χρήματα.	 Τέλος,	 ο	

χειριστής	 CHECKSIG	 χρησιμοποιεί	 τις	 τιμές	 pubKeyHash	 και	 sig	 που	 έχουν	 ωθηθεί	 στην	

κορυφή	της	στοίβας	για	να	εκτελέσει	μια	επαλήθευση	υπογραφής	για	τη	συναλλαγή	με	την	

οποία	 η	 κουνάμε	 άκρο	 συνδέθηκε	ως	 είσοδο.	 Ο	 χειριστής	 CHECKSIG	 επιστρέφει	 TRUE	 ή	

FALSE	και	αφήνει	το	αποτέλεσμα	στη	στοίβα	υπολογισμό,	δείχνοντας	με	αυτόν	τον	τρόπο	
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μια	 επιτυχημένη	 ή	 απέτυχαν	 να	 περάσουν	 αντίστοιχα.	 Το	 pay-to-pubkey-hash	 σενάριο	

είναι	 η	 τυπική	 μέθοδος	 πραγματοποίηση	 πληρωμών	 σε	 bitcoin.	 Ενώ	 μερικές	 από	 τις	

αρχικές	εκδόσεις	bitcoin	υποστηρίζεται	άμεσες	πληρωμές	προς	δημόσια	κλειδιά,	θεωρείται	

πιο	ασφαλές	να	πληρώσει	για	να	hashes	των	δημόσιων	κλειδιών,	καθώς	αυτό	παρέχει	ένα	

επιπλέον	 επίπεδο	 προστασίας	 σε	 περίπτωση	 ελλειπτική	 καμπύλη	 κρυπτογραφία	 έχει	

αποδυναμωθεί	από	επιθέσεις	σε	μία	ημέρα.	

	

	

	

ΣΧΗΜΑ	12:	ΈΝΑ	UNSPENT	PAY-TO-PUBKEY-HASH	TRANSACTION	

	

Εικόνα	12:	Ένα	αδαπάνητο	pay-to-pubkey-hash	συναλλαγής	απεικονίζει	ένα	αδιάθετα	

εξόδου	 συναλλαγή	 αξίας	 25	 BTC	 οποίο	 πλήρωσα	 για	 το	 δημόσιο	 κλειδί	 της	 Alice.	 Θα	

χρησιμοποιήσουμε	 αυτό	 το	 συμβολισμό	 για	 να	 απεικονίζουν	 τις	 συναλλαγές	 που	

καταβάλλονται	 σε	 συγκεκριμένα	 δημόσια	 κλειδιά	 χρησιμοποιώντας	 το	 σενάριο	 τυπική	

έξοδο	pay-to-pubkey-hash.	Δηλαδή,	θα	σημειωθεί	το	ποσό	έξοδο	συναλλαγής	πάνω	από	μια	

άκρη	και	μια	περιγραφή	του	σεναρίου	εξόδου	στο	κάτω	μέρος,	αν	το	σενάριο	εξόδου	είναι	

σημαντική.	

Multisig	

Ένα	 άλλο	 συνηθισμένο	 σενάριο	 εξόδου	 είναι	 ένα	 multisig	 σενάριο.	 Αυτό	 επιτρέπει	

οποιαδήποτε	από	 k	 υπογραφές	από	n	 να	 δαπανήσει	 τα	 χρήματα	που	προορίζονται	 στην	

κουνάμε	εξόδου.	Η	τιμή	k	ονομάζεται	τιμή	κατωφλίου.	Αυτό	επιτρέπει	πολλές	εφαρμογές,	

μερικές	 από	 τις	 οποίες	 προτείνουμε	 στην	 OpenBazaar	 για	 λόγους	 εμπιστοσύνης.	 Είναι	

θεμελιώδες	 ότι	 τα	 κλειδιά	 n	 δεν	 είναι	 απαραίτητα	 ελέγχονται	 από	 το	 ίδιο	 μέρος.	 Bitcoin	

παρέχει	 εξειδικευμένες	 επιχειρήσεις	 για	 multisig	 εξακρίβωση,	 κυρίως	 ο	 χειριστής	

CHECKMULTISIG.	 Multisig	 σενάρια	 είναι	 παρόμοια	 με	 το	 απλό	 σενάριο	 pay-to-δημόσιου	

κλειδιού-hash,	 εκτός	 από	 αυτά	 επιτρέπουν	 και	 μπορούν	 να	 απαιτούν	 πολλαπλές	

υπογραφές.	
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ΣΧΗΜΑ	13:	ΕΝΑ	2-ΑΠΟ-3	MULTISIG	TRANSACTION	

Εικόνα	13:	Μια	συναλλαγή	multisig	2-από-3	απεικονίζει	ένα	αδιάθετα	2-από-3	συναλλαγής	

multisig	στην	οποία	κάθε	2	της	Alice,	ο	Bob	και	Charlie	μπορούν	να	υπογράψουν	από	

κοινού	για	να	περάσετε	την	έξοδο.	Θα	χρησιμοποιήσουμε	αυτό	το	συμβολισμό	για	να	

υποδηλώσει	multisig	σενάρια	εξόδου	της	συναλλαγής	κατά	περίπτωση.	

Για	περίπλοκα	σενάρια	εξόδου,	όπως	multisig,	bitcoin	απασχολεί	επίσης	μια	έμμεση	

αναφορά	μηχανισμό	δέσμης	ενεργειών	που	ονομάζεται	p2sh	/	pay-to-σενάριο-hash	

(Andresen,	2012).	Αυτά	τα	σενάρια	εξόδου	είναι	παρόμοια	με	την	τακτική	(γυμνά)	σενάρια	

εξόδου,	εκτός	από	τον	κώδικα	δέσμης	ενεργειών	ίδια	κατακερματίζεται.	Με	αυτό	τον	

τρόπο,	το	βάρος	των	τελών	της	βάζοντας	το	σενάριο	εξόδου	της	blockchain	βρίσκεται	στο	

ξοδεύει,	όχι	ο	πληρωτής.	

Πολλαπλές	είσοδοι	σε	transactions	
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Μια	συναλλαγή	μπορεί	να	έχει	πολλαπλές	εισόδους,	όπως	φαίνεται	στο	Σχήμα	10:	Μια	

πλήρης	γράφημα	συναλλαγών	bitcoin.	Αυτές	οι	είσοδοι	πρέπει	όλοι	να	συνδεθεί	με	

ορισμένες	εξόδους	από	τις	προηγούμενες	αδιάθετα	συναλλαγές.	Όλες	αυτές	οι	έξοδοι	

περιλαμβάνουν	σενάρια	που	πρέπει	να	δοθούν	οι	κατάλληλες	παράμετροι	σενάριο	για	να	

επιβεβαιώσει	το	γεγονός	ότι	είναι	έγκυρα	για	να	περάσετε?	για	τυπικές	σενάρια	εξόδου,	

αυτές	οι	παράμετροι	περιλαμβάνουν	κυρίως	τις	ψηφιακές	υπογραφές	στη	νεοσυσταθείσα	

συναλλαγή	που	επιτρέπει	τη	σύνδεση	της	εξόδου	και	της	εισόδου	άκρες.	Είναι	σημαντικό	

το	γεγονός	ότι	ορισμένες	συναλλαγές	μπορεί	να	περιέχει	τις	εισροές	που	έχουν	υπογραφεί	

με	τα	κλειδιά	που	ελέγχονται	από	διαφορετικά	μέρη.	Σε	αυτή	την	περίπτωση,	όλα	τα	

κόμματα	πρέπει	να	επιτρέψει	μια	συναλλαγή	για	να	είναι	έγκυρη.	Αυτή	η	διαφορά	είναι	

κάτι	που	θα	αξιοποιήσει	για	να	επιτύχουν	την	εμπιστοσύνη	σε	ένα	παιχνίδι	της	θεωρίας	

ρύθμιση	για	OpenBazaar,	συνδυάζοντας	το	με	το	multisig	ρύθμιση	παραπάνω.	
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Είναι	σημαντικό	να	σημειωθεί	ότι	η	συναλλαγή	γίνεται	έγκυρη	ατομικά?	μια	συναλλαγή	

είναι	είτε	έγκυρο	ή	άκυρο.	Δεν	είναι	δυνατόν	για	μια	συναλλαγή	να	είναι	εν	μέρει	ισχύει.	Η	

έννοια	αυτή	είναι	σημαντική	όταν	πολλαπλά	μέρη	βάζοντας	εισόδους	σε	μια	συναλλαγή.	

Εάν	μόνο	μερικά	από	τα	μέρη	υπογράφουν	τις	εξόδους	των	συναλλαγών	που	συνδέονται	

ως	εισροές	στη	νέα	συναλλαγή,	η	συναλλαγή	θα	είναι	άκυρη.	Η	νέα	συναλλαγή	θα	γίνει	

έγκυρη	και	θα	είναι	υποψήφιος	για	ένταξη	στο	blockchain	μόνο	όταν	όλα	τα	κόμματα	

έχουν	υπογράψει	εντελώς.	Αυτό	επιτρέπει	για	μια	ασφαλή	μηχανισμό	πληρωμής	όταν	ένας	

διάδικος	πληρώνει	μόνο	εάν	ο	αντισυμβαλλόμενος	τους	πληρώνει	επίσης.	Αυτό	το	σχήμα	

περαιτέρω	διερευνηθεί	στο	παιχνίδι	θεωρητικά	τμήματα	του	έργου	αυτού.	
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Threat	model	

Πριν	εξηγήσουμε	τα	ζητήματα	εμπιστοσύνης	των	OpenBazaar,	θα	θέλαμε	να	εισαγάγει	το	

μοντέλο	απειλή	μας	και	τι	ακριβώς	είναι	η	εμπιστοσύνη	τους	στόχους	μας.	

OpenBazaar	κάνει	σημαντικές	παραδοχές	σχετικά	με	την	ισχύ	των	αντιπάλων	της.	Για	να	

καταλάβουμε	πώς	σχεδιάστηκε	και	αναπτύχθηκε	OpenBazaar,	είναι	σημαντικό	να	

κατανοήσουμε	ποιοι	είναι	οι	αντίπαλοι	της	OpenBazaar	μπορεί	να	είναι,	τι	πόρους	θα	είναι	

σε	θέση	να	χρησιμοποιήσει,	και	ποιοι	είναι	οι	στόχοι	τους.	Επιπλέον,	είναι	σημαντικό	να	

καταλάβουμε	τι	οι	αντίπαλοι	δεν	είναι	ικανοί.	

Υποθέσεις αντιπάλων 

Οι	αντίπαλοί	μας	μπορούν	να	κατηγοριοποιηθούν	σε	4	διαφορετικές	κατηγορίες:	

• Κακόβουλοι	χρήστες	

• Κακόβουλες	εταιρείες	

• Κακόβουλες	κυβερνήσεις	

• Κακόβουλοι	developers	

Κάθε	 ένα	 από	 αυτά	 αποτελεί	 ξεχωριστή	 οντότητα	 με	 διαφορετικούς	 πόρους	 και	

διαφορετικούς	στόχους.	Αυτά	εξηγούνται	παρακάτω.	

Κακόβουλοι χρήστες 

Ένας	κακόβουλος	χρήστης	είναι	ένας	χρήστης	που	προσπαθεί	να	σπάσει	την	ασφάλεια	

των	OpenBazaar,	συνήθως	για	οικονομικό	κέρδος.	Αντιμετωπίζουμε	κακόβουλους	χρήστες	

ως	παράγοντες	της	θεωρίας	των	παιγνίων	που	είναι	σε	θέση	να	επενδύσει	περίπου	όσο	θα	

κερδίσει	από	μια	παραβίαση	της	ασφάλειας,	εφ	'όσον	τα	κέρδη	τους	είναι	πολύ	μεγαλύτερα	

από	τις	ζημίες	τους.	

Ο	στόχος	κακόβουλων	χρηστών	είναι	για	να	βγάλουν	λεφτά.	Οι	δύο	βασικοί	τρόποι	για	

να	κερδίσετε	χρήματα	με	το	σπάσιμο	της	ασφάλειας	των	OpenBazaar	είναι	τα	εξής:	

• Να	είσαι	σε	θέση	να	λάβουν	ένα	προϊόν	χωρίς	να	κάνει	μια	σωστή	πληρωμή	

• Να	είσαι	σε	θέση	να	λαμβάνουν	χρήματα	χωρίς	να	έχει	παραδώσει	ένα	προϊόν	

Δεδομένου	ότι	αυτές	οι	επιθέσεις	έχουν	οικονομικά	κίνητρα,	δεν	υπάρχει	σχεδόν	κανένα	

όριο	ως	προς	το	τι	κεφάλαια	μπορούν	να	επενδυθούν	σε	τέτοιες	επιθέσεις,	αν	είναι	

δυνατόν	να	κερδίσει	πίσω.	Ωστόσο,	υποθέτουμε	ότι	οι	νομισματικές	ποσά	που	θα	

μπορούσαν	να	δαπανηθούν	δεν	είναι	σε	θέση	να	σπάσει	την	ασφάλεια	του	δικτύου	Bitcoin	

ή	κρυπτογράφησης	πρωτόγονων	μας,	για	παράδειγμα	με	brute-force	επίθεση	1024-bit	
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κλειδιά	RSA	(Bos,	Kaihara,	Kleinjung,	Lenstra,	και	Montgomery,	2009	).	Αυτή	τη	στιγμή,	η	

υπόθεση	αυτή	περιορίζει	τα	χρηματικά	ποσά	τα	οποία	είναι	ασφαλή	για	την	ανταλλαγή	

πάνω	OpenBazaar	σε	μερικά	εκατομμύρια	δολάρια	ΗΠΑ.	

Αυτοί	οι	εισβολείς	είναι	το	πιο	εύκολο	για	τη	μοντελοποίηση,	καθώς	παίζουν	εντός	του	

κλειστού	συστήματος	OpenBazaar	και	μπορεί	να	αντιμετωπιστεί	παιχνίδι-θεωρητικά.	Σε	

γενικές	γραμμές,	στα	παιχνίδια	μας,	οι	παράγοντες	αυτοί	μπορεί	να	θεωρηθεί	ότι	είναι	ε-

καλά,	που	σημαίνει	ότι	δεν	θα	επιχειρήσει	ένα	κακόβουλο	στρατηγική,	αν	δεν	υπάρχει	

οικονομικό	κέρδος	σε	αυτό	(για	ένα	τυπικό	ορισμό	της	ε-καλοσύνη,	ανατρέξτε	στη	σελίδα	

77).	Στόχος	μας	είναι	να	προστατεύσει	πλήρως	τους	χρήστες	από	τέτοιες	κακόβουλες	

παράγοντες.	

Κακόβουλες εταιρείες 

Ορισμένες	εταιρείες	μπορεί	να	βρει	το	δίκτυο	OpenBazaar	ανεπιθύμητες	και	μπορεί	να	

θέλουν	να	σπάσουν	την	ασφάλεια	του	προκειμένου	να	το	φέρει	κάτω.	οικονομικά	κίνητρα	

τους	δεν	μπορεί	να	είναι	μέρος	του	κλειστού	συστήματος	OpenBazaar:	Μπορούν	να	είναι	σε	

θέση	 να	 κάνουν	 τα	 κέρδη	 έξω	 από	 OpenBazaar	 υπονομεύοντας	 την	 αξιοπιστία	 και	 την	

ασφάλεια	των	OpenBazaar.	

Οι	στόχοι	τέτοιων	παραγόντων	είναι	οι	ακόλουθες:	

• Φέρνοντας	κάτω	από	την	πλειοψηφία	των	κόμβων	OpenBazaar	

• Η	διακοπή	της	πλειοψηφίας	της	συνδεσιμότητας	του	δικτύου	OpenBazaar	

• Σπάζοντας	τα	εμπιστοσύνη	οι	άνθρωποι	έχουν	στο	δίκτυο	OpenBazaar	

«Σπάζοντας	την	εμπιστοσύνη"	εδώ	σημαίνει	τη	δημιουργία	αυθαίρετων	αγοραστές	και	

πωλητές	που	δεν	ακολουθούν	την	αναμενόμενη	στρατηγική	και	αποπληρωμής	του	δανείου	

ή	την	αποστολή	τους?	ή	δίνοντας	ψευδή	εμπιστοσύνη	στην	αναξιόπιστη	κόμβους?	ή	

δίνοντας	ψευδώς	αρνητικά	την	εμπιστοσύνη	σε	αξιόπιστες	κόμβους.	

Το	κίνητρο	για	τέτοιες	επιχειρήσεις	μπορεί	να	είναι	ότι	χάνουν	χρήματα	λόγω	της	

ανταγωνιστικής	πωλήσεις	στο	δίκτυο	OpenBazaar	(Allison,	2015).	

Αυτή	τη	στιγμή	υποθέσουμε	ότι	αυτές	οι	εταιρείες	είναι	σε	θέση	να	δαπανήσει	παρόμοια	

χρηματικά	ποσά	ως	κακόβουλους	χρήστες	να	επιτεθεί	στο	δίκτυο.	

Ωστόσο,	το	κακόβουλο	εταιρείες	δεν	μπορεί	να	μοντελοποιηθεί	ως	ε-καλά,	όπως	θέλουν	να	

προκαλέσουν	βλάβη	στο	δίκτυο	μέσω	εξωτερικών	κινήτρων.	Στόχος	μας	είναι	να	

προστατεύουν	εν	μέρει	τους	χρήστες	μας	από	τέτοιες	κακόβουλες	φορείς,	μέσω	των	

συστημάτων	φήμης	(βλέπε	σελίδα	54)	και	μέσω	της	αυτο-επιβολή	των	συμβάσεων	με	
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θετική	περιθώρια	στην	ισορροπιών	Nash	μας	(βλέπε	σελίδα	75)	που	μπορεί	decentivize	

τέτοιες	κακόβουλες	παράγοντες.	συστήματα	φήμη	μας,	η	οποία	απαιτούν	απόδειξη	της	

καύσης	(βλέπε	σελίδα	65)	ή	παρόμοια	συστήματα	Sybil	ανθεκτικά	βοηθήσει	στη	λήψη	

αυτές	τις	επιθέσεις	πιο	δαπανηρή.	Επίπεδες	επιφάνειες-της-εμπιστοσύνη	μπορεί	να	

προστατεύσει	πλήρως	προσεκτικοί	χρήστες	από	τέτοιες	κακόβουλες	παράγοντες,	αν	και	

απαιτείται	μεγάλη	προσοχή	από	την	πλευρά	του	χρήστη.	

Κακόβουλες κυβερνήσεις 

Καθώς	 το	 λογισμικό	 OpenBazaar	 μπορεί	 να	 λειτουργεί	 σε	 όλο	 τον	 κόσμο,	 θα	 πρέπει	 να	

ληφθούν	 υπόψη	 κακόβουλες	 κυβερνήσεις.	 Κακόβουλο	 κυβερνήσεις	 μπορεί	 να	 επιθυμούν	

να	 φέρει	 το	 δίκτυο	 προς	 τα	 κάτω	 για	 λόγους	 λογοκρισίας	 ή	 για	 νομικούς	 λόγους	

(Greenberg,	Μέσα	DarkMarket:	 α	 Δρόμου	 του	Μεταξιού	 το	 FBI	 δεν	 μπορεί	 να	 αγγίξει,	 το	

2014).	

	

Οι	 στόχοι	 τέτοιων	 παραγόντων	 είναι	 παρόμοιες	 με	 τους	 στόχους	 των	 κακόβουλων	

εταιρειών.	Επιπλέον,	ένα	κακόβουλο	κυβέρνηση	έχει	τους	ακόλουθους	στόχους:	

	

• Deanonymization,	αποκαλύπτοντας	την	ανωνυμία	του	χρήστη	OpenBazaar	

• Λογοκρισία,	εμποδίζοντας	ορισμένες	κατηγορίες	προϊόντων	ή	μεμονωμένα	

προϊόντα	που	διαπραγματεύονται	

Αποκάλυψη	της	ανωνυμίας	ενός	χρήστη	OpenBazaar	είναι	τεχνικά	ισοδύναμη	με	κάνει	

μια	 σύνδεση	 μεταξύ	 του	 GUID	 του	 χρήστη	 και	 οποιουδήποτε	 πραγματικού	 κόσμου	

πληροφορίες	 ταυτότητας-αποκαλυπτικό	 όπως	 οι	 διευθύνσεις	 IP	 (Greenberg,	 Δημιουργοί	

της	Νέας	Fed-Απόδειξη	Bitcoin	Marketplace	Ορκίσου	Δεν	είναι	για	τα	ναρκωτικά,	2014).	

Ένας	κακόβουλος	κυβέρνηση	έχει	παρόμοια	πόρων	ως	κακόβουλο	εταιρεία.	

Κακόβουλο	 κυβερνήσεις	 μπορούν	 να	 ταξινομηθούν	 σε	 ενεργητική	 και	 παθητική	

βασίζεται	 στην	προθυμία	 τους	 να	παρεμβαίνουν	 με	 τα	 δίκτυα.	Μια	παθητική	 κυβέρνηση	

είναι	 απρόθυμη	 να	 χειριστείτε	 τα	 δεδομένα	 ως	 άνθρωπος-in-the-middle	 σε	 επίπεδο	

δικτύου,	 και	 είναι	 πρόθυμοι	 μόνο	 να	 είναι	 ένας	 παθητικός	 ωτακουστής.	 Ένα	 ενεργό	

κυβέρνηση	είναι	στην	ευχάριστη	θέση	να	παρεμβαίνει	με	την	κυκλοφορία	του	δικτύου	με	

το	χειρισμό	του.	

Μια	παθητική	κυβέρνηση	έχει	πρόσβαση	σε	αυτούς	τους	πρόσθετους	πόρους:	

• Μπορούν	να	χειριστούν	το	νομικό	πλαίσιο	της	χώρας	τους	

• Μπορούν	να	εισάγουν	νέους	νόμους	
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• Μπορούν	να	εκδώσουν	διαιτητικό	κλητεύσεις	και	εντάλματα	

• Μπορούν	να	εκδώσουν	εντάλματα	μυστικό	και	λαμβάνει	αποφάσεις	εν	κρυπτώ	

δικαστήρια	(Zimmerman	M.,	2013)	

Ένα	ενεργό	κυβέρνηση	έχει,	επιπλέον,	η	πρόσβαση	στους	παρακάτω	πόρους:	

• Μπορούν	να	Sybil	επίθεση	το	θέμα	των	εγγράφων	ταυτοποίησης,	όπως	

διαβατήρια	

• Μπορούν	να	man-in-the-middle	συνδέσεις	με	το	Διαδίκτυο	στο	εσωτερικό	της	

χώρας	τους,	μέχρι	όμως	δεν	νικήσει	τις	παραδοχές	ασφαλείας	Tor	(Johnson,	

Wacek,	Jansen,	Sherr,	&	Severson,	2013)	

• Μπορούν	να	σπάσει	τη	σύνδεση	στο	Διαδίκτυο	στο	εσωτερικό	της	χώρας	τους	

(Chulov,	2012)	

• Μπορούν	να	εκδώσουν	πιστοποιητικά	αυθαίρετη	PKI	για	HTTPS	και	

πρωτόκολλα	TLS	(Stamm	&	Soghoian,	2012)	

Κακόβουλο	κυβερνήσεις	είναι	η	σκληρότερη	επίθεση	για	να	προφυλαχθεί	από.	Ενώ	ο	

στόχος	μας	είναι	να	είμαστε	σε	θέση	να	υπερασπιστούμε	από	κακόβουλο	κυβερνήσεις,	δεν	

είμαστε	σε	θέση	να	το	κάνει	αυτό	σήμερα.	Οι	προσπάθειες	αποκέντρωσης	μας	

προσανατολίζεται	γύρω	από	την	ιδέα	ότι	θα	πρέπει	να	είναι	δυνατή	η	βασική	προστασία	

από	κακόβουλες	κυβερνήσεις.	

Στόχος	μας	είναι	να	παρέχουν	πλήρη	προστασία	από	μια	παθητική	κακόβουλο	κυβέρνηση,	

και	τη	μερική	προστασία	έναντι	των	ενεργητικών	κακόβουλες	κυβερνήσεις.	

Σχετικά	με	το	θέμα	των	επιθέσεων	άρνησης	υπηρεσίας	από	το	σπάσιμο	σύνδεσης	με	το	

δίκτυο	εντελώς,	δεν	έχουμε	ένα	μηχανισμό	άμυνας.	Βασιζόμαστε	στο	γεγονός	ότι	οι	χώρες	

θα	προτιμήσουν	να	διατηρήσουν	τη	σύνδεση	στο	Διαδίκτυο	για	το	μεγαλύτερο	μέρος	των	

χρηστών	τους.	Mesh	δίκτυα	(Johnson,	Matthee,	Sokoya,	Mboweni,	Makan,	&	Kotze,	2007)	

μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	να	προφυλαχθεί	από	τέτοιου	είδους	επιθέσεις.	

Κακόβουλοι developers 

Το	τελευταίο	κακόβουλο	ηθοποιός	είναι	ένα	κακόβουλο	προγραμματιστής	με	

διαπράττουν	πρόσβαση.	Αυτές	οι	προγραμματιστές	μπορούν	να	χειραγωγείται	από	έναν	

από	τους	παραπάνω	παράγοντες,	μέσω	του	νόμου	(μυστικές	κλήσεις)	ή	δωροδοκία	

προκειμένου	να	επιτευχθούν	οι	τελικοί	στόχοι	τους.	Ως	εκ	τούτου,	οι	στόχοι	ενός	

κακόβουλου	έργου	ευθυγραμμισμένες	με	τους	στόχους	της	αυτούς	που	αναφέρονται	

παραπάνω.	
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Εμείς	προτιμούμε	να	απαριθμήσω	αυτό	το	κακόβουλο	ηθοποιός	χωριστά,	καθώς	έχουν	

πρόσβαση	σε	ένα	διαφορετικό	οπλοστάσιο	των	επιθέσεων.	

Ειδικότερα,	ένας	κακόβουλος	προγραμματιστής	έχει	πρόσβαση	στους	παρακάτω	

πόρους:	

• Μπορούν	να	συγχωνεύσει	αυθαίρετα	αιτήματα	έλξη,	στην	πραγματικότητα	

γράφοντας	αυθαίρετου	κώδικα	

Πρωταρχικά	 μας	 μέσα	 άμυνας	 έναντι	 κακόβουλων	προγραμματιστών	 είναι	 ασφαλείς	

πρακτικές	ανάπτυξης	(βλέπε	σελίδα	51).	
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Ασφαλές	μοντέλο	ανάπτυξης	

Για	να	είναι	σε	θέση	να	ανταποκριθεί	στις	τεχνικές	ανάγκες	μας	για	το	μοντέλο	απειλή	

από	την	άποψη	των	κακόβουλων	προγραμματιστών,	έχουμε	ως	στόχο	να	διασφαλίσει	ότι	

οι	χρήστες	από	τρίτους	και	τις	δυνατότητες	ελεγκτές	μπορούν	εύκολα	να	επαληθεύσει	την	

ακεραιότητα	του	λογισμικού	με	πολλούς	τρόπους.	Αυτό	είναι	μέρος	της	συνεισφοράς	μας	

μέσα	από	αυτό	το	έργο.	Για	να	επιτευχθεί	αυτό,	θα	μεταβεί	το	έργο	DarkMarket	σε	ένα	πιο	

ασφαλές	 μοντέλο	 ανάπτυξης	 στην	 OpenBazaar	 μέσα	 από	 τα	 διάφορα	 μέσα	 που	

περιγράφονται	παρακάτω.	

Testing	και	αυτοματοποιημένο	build	

Έχουμε	εισήγαγε	ένα	αυτοματοποιημένο	σύστημα	κατασκευής	να	OpenBazaar.	

Χρησιμοποιήσαμε	Travis	(Meyer,	2014)	και	εισήγαγε	αρκετές	δοκιμές	μονάδα	πάνω	στα	

θεμέλια	του	συστήματος	για	να	επιτευχθεί	κάποια	επαληθευσιμότητα.	Αυτό	εξασφαλίζει	

ότι,	κατά	τη	διάρκεια	της	επανεξέτασης,	δεν	υπάρχουν	βασικές	ιδιότητες	του	συστήματος	

παραβιάζονται.	Τέτοιες	παραβιάσεις	θα	υποδεικνύεται	είτε	με	ένα	συνδυασμό	ύποπτη	

αλλαγή	τόσο	στον	κώδικα	και	τις	δοκιμές,	η	οποία	ελπίζουμε	ότι	θα	είναι	προφανής,	ή	μια	

ένδειξη	της	συγκέντρωσης	αντίθετη	περίπτωση,	η	οποία	θα	αρνηθεί	από	την	πολιτική	και	

είναι	εμφανής	σε	όλους	τους	προγραμματιστές	και	τους	χρήστες	σε	μια	προφανή	τρόπος.	

Οι	δοκιμές	που	εκτελούνται	ως	μέρος	της	αυτοματοποιημένης	μας	κατασκευής	

περιλαμβάνουν	μια	δοκιμή	κάλυψη	με	φόρμες	για	να	διασφαλίσουμε	ότι	θα	διατηρήσει	την	

καλή	και	τη	βελτίωση	των	στατιστικών	της	κάλυψης	κώδικα	(Poisot,	2015).	

Οραματιζόμαστε	αυτό	θα	οδηγήσει	τους	προγραμματιστές	του	έργου	να	συνεχίσει	να	

αναπτύσσεται	με	έναν	ελέγξιμο	τρόπο.	Τέλος,	έχουμε	συμπεριλάβει	δοκιμές	που	

επαληθεύει	την	κωδικοποίηση	στυλ	του	κώδικα	χρησιμοποιώντας	pylint	για	στατική	

ανάλυση	του	Πύθωνα	και	jshint	για	την	στατική	ανάλυση	του	Javascript.	Η	εξασφάλιση	

ενός	υγιούς	κωδικοποίησης	ύφος	κάνει	τον	κώδικα	πιο	δεκτική,	ελέγξιμο,	και	ως	εκ	τούτου	

βελτιώνει	έμμεσα	την	ασφάλεια.	Ως	μέρος	αυτού	του	έργου,	καθώς	και	με	την	σημαντική	

βοήθεια	του	μαθητή	κρυπτογραφίας	Νικολάου	Κορασίδης	συμβάλαμε	με	πολλά	

μπαλώματα	που	βελτιώνουν	αισθητά	την	κωδικοποίηση	ύφος	του	έργου.	

Ανοιχτός	κώδικας	

Έχουμε	 ακολουθήσει	 με	 επιτυχία	 μια	 μετάβαση	 από	 την	 υπάρχουσα	 άδεια	 AGPL	 της	

DarkMarket	στην	πιο	ελεύθερη	άδεια	MIT.	Μέρος	αυτής	της	νομικής	της	εργασίας	ήταν	να	

συγκεντρώσει	 συγκατάθεση	 από	 την	 ομάδα	 υπάρχουσα	 DarkWallet	 (unSYSTEM)	 που	

κατασκεύασε	 την	 πρώτη	 έκδοση	 DarkMarket	 πριν	 από	 διχαλωτή	 σε	 OpenBazaar.	 Ενώ	
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OpenBazaar	 έχει	 largerly	 ξαναγραφτεί	 τα	 περισσότερα,	 αν	 όχι	 όλα	 του	 παλαιού	 κώδικα,	

ήταν	οι	φιλοσοφικές	και	του	αφιερώματος	σημασίας	για	εμάς	να	εξετάσει	τη	συμφωνία	της	

αρχικής	 ομάδας.	 Επιπλέον,	 πολλά	 από	 αυτό	 το	 έργο	 που	 εμπλέκονται	 επικοινωνία	 στην	

κοινότητα	 την	 ανάγκη	 για	 την	 αλλαγή	 αυτή,	 η	 οποία	 κάναμε	 μέσα	 από	 το	 blog	 μας	 και	

μέσω	 της	 σχετικής	 δικό	 σας	 subreddit,	 /r/openbazaar.	 Το	 ιστολόγιό	 ανακοίνωση	 είναι	

διαθέσιμη	 στο	 παράρτημα	 αυτού	 του	 έργου.	 Με	 βάση	 το	 MIT	 άδεια	 Bitcoin	 πυρήνα	

παράδειγμα,	 θεωρούμε	 ότι	 η	 μετάβαση	 από	 την	 άδεια	MIT	 ένα	 σημαντικό	 βήμα	 για	 την	

υποστήριξη	της	ασφάλειας	των	OpenBazaar	και	να	ενθαρρύνει	την	κοινότητα	να	συμβάλει	

με	τον	κωδικό	και	τον	λογιστικό	έλεγχο.	

Διαδικασία	reviewing	

Για	 να	 εξασφαλιστεί	 μια	 πιο	 αυστηρή	 διαδικασία	 ανάπτυξης	 και	 της	 εγκατάστασης,	

έχουμε,	ως	μέρος	των	εισφορών	μας	σε	αυτό	το	έργο,	που	επιδιώκει	μια	μετάβαση	από	την	

ανάπτυξη	αγελάδα-αγόρι-το	ύφος	του	αρχικού	έργου	DarkMarket	σε	μια	πιο	πειθαρχημένη	

master	/	αναπτύξουν	τη	ροή	εργασίας.	

Ανάπτυξη	 συμβαίνει	 τώρα	 στην	 «αναπτύξει»	 υποκατάστημα	 και	 το	 υποκατάστημα	

«κύριος»	 χρησιμοποιείται	 μόνο	 για	 τα	 δελτία.	 Ασφάλεια-σοφός,	 αυτό	 παίζει	 σημαντικό	

ρόλο,	καθώς	επιτρέπει	τον	έλεγχο	του	κύριου	υποκαταστήματος	πιο	αυστηρά	από	τρίτους.	

Επιπλέον,	αυτό	επιτρέπει	σε	όλα	τα	commits	στον	κύριο	κλάδο	να	GPG-υπογράφεται	από	

τον	συντηρητή	απελευθέρωση.	

Έχουμε	 επιλέξει	 να	 υιοθετήσουν	 πλοίαρχος	 Vincent	 Driessen	 του	 /	 αναπτύξει	 το	

μοντέλο	της	ανάπτυξης	(Driessen,	2010).	Αυτό	απαιτεί	από	όλους	τους	προγραμματιστές	

να	διατηρήσουν	τη	δική	τους	πιρούνια	και	κάθε	αλλαγή	στον	κλάδο	να	αναπτύξει	περνά	

μέσα	από	μια	αναθεώρηση	κώδικα	άλλου	προγραμματιστή.	Από	μια	άποψη	της	ασφάλειας,	

αυτή	η	αναθεώρηση	κώδικα	εξασφαλίζει	ότι	τουλάχιστον	δύο	προγραμματιστές	βλέπουμε	

κάθε	 γραμμή	 κώδικα	συγχωνεύθηκαν	στο	 έργο,	 εξασφαλίζοντας	 έτσι	 ότι	 ένας	 μοναχικός	

αδίστακτος	κύριος	του	έργου	δεν	μπορούν	να	εισάγουν	κακόβουλο	κώδικα	στην	αγορά.	
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Web-of-trust	

Μία	από	τις	σημαντικότερες	συνεισφορές	μας	για	το	οικοσύστημα	OpenBazaar	είναι	web-

του-την	εμπιστοσύνη	του	συστήματος.	

Η	OpenBazaar	web-of-trust	διατηρεί	τρεις	σημαντικούς	παράγοντες:	Πρώτον,	διατηρεί	

αυστηρή	ψευδωνυμία	μέσω	μηχανισμών	ανωνυμοποίηση?	Δεύτερον,	καθιερώνει	

πραγματική	εμπιστοσύνη	αντί	της	επαλήθευσης	της	ταυτότητας?	και	το	τρίτο,	είναι	

πλήρως	αποκεντρωμένη.	

Το	web-of-εμπιστοσύνης	OpenBazaar	χρησιμοποιείται	σε	ένα	εμπορικό	περιβάλλον.	

Εμπιστοσύνη	χρησιμοποιείται	για	τον	περιορισμό	εμπορικού	κινδύνου,	η	οποία	

περιλαμβάνει	χάσει	χρήματα.	Την	παραδοσιακή	του	ταυτότητα-επαλήθευση	ιστούς-of-

εμπιστοσύνης,	όπως	GPG	είναι	σκοπός	αγνωστικιστής	σχετικά	με	την	αξιοπιστία	των	

συμμετεχόντων	web-of-εμπιστοσύνης.	Αυτό	το	είδος	του	web-of-εμπιστοσύνης	επαληθεύει	

την	ταυτότητα	των	μελών	της	με	ποικίλες	βεβαιότητα.	Ωστόσο,	παραμένει	στο	άτομο	να	

συνδέσει	την	εμπιστοσύνη	με	ένα	συγκεκριμένο	άτομο	για	ένα	συγκεκριμένο	σκοπό:	Είτε	

μπορεί	να	είναι	αξιόπιστος	με	τα	χρήματα,	για	παράδειγμα	(Zimmerman,	1995).	

Σε	OpenBazaar,	οι	συμμετέχοντες	είναι	εγγενώς	ψευδώνυμα.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	θα	θέλαμε	

να	διατηρήσει	μια	ταυτότητα	για	κάθε	κόμβο.	Αυτή	η	ταυτότητα	είναι	απολύτως	διακριτή	

από	πραγματικό	κόσμο	ταυτότητα	του	χειριστή.	Ενώ	ο	χειριστής	μπορεί	να	επιλέξει	να	

αποκαλύψει	τη	σύνδεση	του	πραγματικού	κόσμου	ταυτότητά	τους	με	ψευδώνυμα	

ταυτότητα	κόμβο	τους,	το	δίκτυό	μας	παρέχει	ορισμένες	διαβεβαιώσεις	ότι	η	εν	λόγω	

ψευδωνυμία	δεν	θα	σπάσει.	Ως	εκ	τούτου,	ψευδωνυμία	είναι	στενά	συνδεδεμένη	με	την	

ανωνυμία:	Ψευδωνυμία	επιτρέπει	τη	δημιουργία	και	τη	συντήρηση	ενός	online	"persona"	

ταυτότητα	με	μια	ορισμένη	ιστορία?	ανωνυμία	εξασφαλίζει	το	πραγματικό	κόσμο	

ταυτότητα	του	φορέα	persona	παραμένει	μη	σχετιζόμενο	με	την	περσόνα.	Ως	εκ	τούτου,	

στόχος	μας	είναι	να	παρέχουμε	τόσο	ψευδωνυμίας	και	ανωνυμίας.	

Μια	αληθινή	web-του-η	εμπιστοσύνη	είναι	ένα	κατευθυνόμενο	γράφημα	όπου	οι	κόμβοι	

είναι	φυσικά	πρόσωπα	και	οι	ακμές	υποδηλώνουν	σχέσεις	εμπιστοσύνης.	Σε	αντίθεση	με	

την	ταυτότητα-επαλήθευση	ιστούς-of-εμπιστοσύνης,	σε	μια	πραγματική	web-της-

εμπιστοσύνη,	τα	άκρα	δεν	σημαίνει	επαλήθευσης	της	ταυτότητας?	που	σημαίνει	ότι	ο	

στόχος	ακμή	μπορεί	να	εμπιστευθεί	σε	ένα	εμπορικό	περιβάλλον	μεταβατικά.	Για	

παράδειγμα,	όταν	η	εμπιστοσύνη	δίνεται	σε	έναν	προμηθευτή,	σημαίνει	ότι	ο	πωλητής	

είναι	αξιόπιστος	και	δεν	θα	απάτη	αγοραστές	από	τη	μη	παράδοση	αγαθών	(για	

ισχυρότερη	διαβεβαιώσεις	από	τέτοιου	είδους	απάτες	μέσω	της	αυτο-επιβολή	συμβάσεων	
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βλέπε	σελίδα	75).	Όταν	δίνεται	σε	διαμεσολαβητή,	αυτό	σημαίνει	ότι	ο	μεσολαβητής	είναι	

αξιόπιστη	και	θα	επιλύσει	τις	συγκρούσεις	μεταξύ	των	συναλλασσομένων	με	μια	ουδέτερη	

άποψη	αποφάσεως.	Και	όταν	χορηγείται	σε	έναν	αγοραστή,	αυτό	σημαίνει	ότι	ο	αγοραστής	

είναι	αξιόπιστη	και	θα	πληρώσει	τα	χρήματα	που	χρωστάει.	Σαφώς,	η	εμπιστοσύνη	δεν	

είναι	συμμετρική.	

Ενώ	η	εξακρίβωση	της	ταυτότητας	είναι	μια	έννοια	μόχλευση	επιτυχώς	από	ιδιώτες	για	

ασφαλείς	επικοινωνίες	και	άλλες	συναλλαγές,	δεν	έχει	νόημα	να	προσπαθήσει	να	

εξακριβώσει	την	ταυτότητα	ενός	ψευδώνυμου	οντότητα,	επειδή	ένα	ψευδώνυμα	οντότητα	

είναι	το	κρυπτογραφικό	κλειδί	και	αυτή	η	ίδια,	και	ως	εκ	τούτου,	την	επαλήθευση	

ταυτότητας	θα	αποτελούσε	ταυτολογία.	Ως	εκ	τούτου,	απαιτείται	να	υιοθετήσουν	μια	

διαφορετική	έννοια	της	«εμπιστοσύνης»	από	ό,	τι	σε	ένα	παραδοσιακό	περιβάλλον	του	

πραγματικού	κόσμου	ταυτότητες.	Ως	εκ	τούτου,	η	εμπιστοσύνη	σε	αυτή	την	περίπτωση	

σημαίνει	την	αξιοπιστία	ενός	ατόμου	σε	ένα	εμπορικό	περιβάλλον,	η	οικονομική	αξιοπιστία	

τους,	την	αξιοπιστία	τους	ως	μεσολαβητές,	και	την	αξιοπιστία	τους,	καθώς	η	εμπιστοσύνη	

των	εκδοτών.	

Μία παραλλαγή στο web-of-trust 

Επίπεδες	επιφάνειες-of-εμπιστοσύνης	ιστορικά	έχουν	παράσχει	μια	ρύθμιση	για	τη	

διασφάλιση	της	σωστής	σύνδεσης	ταυτότητας	με	ασύμμετρα	κρυπτογραφικά	κλειδιά.	

Παραδοσιακά	ιστούς-of-εμπιστοσύνης	δεν	εφαρμόζονται	σε	δίκτυα	όπου	η	ανωνυμία	είναι	

ένα	επιθυμητό	όφελος.	Προτείνουμε	ένα	ψευδώνυμο	web-of-εμπιστοσύνης,	όπου	

πράκτορες	ψηφίσουν	για	την	εμπιστοσύνη	των	άλλων.	Με	την	αποκάλυψη	μόνο	μερική	

τοπολογικές	πληροφορίες,	τηρείται	η	ανωνυμία.	Μια	επαγωγική	πολλαπλασιαστική	

ιδιότητα	επιτρέπει	διάδοση	της	εμπιστοσύνης	μέσω	του	δικτύου	χωρίς	την	πλήρη	

αποκάλυψη.	Έχουμε	εισαγάγει	πρόσθετα	μέτρα	παγκόσμιας	εμπιστοσύνης	(βλέπε	σελίδα	

62)	για	να	εμποδίσουν	τις	επιθέσεις	Sybil	μέσω	μιας	τεχνητής	κόστος	της	δημιουργίας	

ταυτότητας	και	τη	συντήρηση	και	για	την	εκκίνηση	του	δικτύου.	Το	δίκτυο	εφαρμόζεται	σε	

ένα	εμπορικό	περιβάλλον	για	τη	διαχείριση	του	κινδύνου.	Τέλος,	επισημαίνουμε	ορισμένες	

επιθέσεις	που	μπορεί	να	θέσει	σε	κίνδυνο	την	εμπιστοσύνη	του	δικτύου	υπό	ορισμένες	

παραδοχές.	

Ο	σκοπός	της	ιστοσελίδας	μας-της-εμπιστοσύνη	είναι	να	κατασκευάσει	ένα	μέσο	για	τη	

μέτρηση	της	αξιοπιστίας	μεταξύ	των	ατόμων	σε	ένα	εμπορικό	περιβάλλον	όπου	τα	

εμπορεύματα	μπορούν	να	ανταλλάσσονται	μεταξύ	των	πρακτόρων.	Ο	στόχος	ενός	τέτοιου	

μέτρου	είναι	να	περιορίσει,	όσο	το	δυνατόν,	ο	κίνδυνος	των	εμπόρων	σε	ένα	online	

αποκεντρωμένη	ανώνυμο	αγορά.	



64	

Η	διαχείριση	του	κινδύνου	σε	OpenBazaar	βασίζεται	σε	δύο	πυλώνες:	Από	τη	μια	πλευρά,	οι	

Ρικαρντιανή	συμβάσεις	που	χρησιμοποιούνται	για	τον	περιορισμό	του	κινδύνου	μέσω	

μεσολαβητών,	τα	ομόλογα	εγγύησης	και	άλλα	μέσα	τα	οποία	μπορούν	να	κωδικοποιηθούν	

σε	μορφή	σύμβασης.	Από	την	άλλη	πλευρά,	το	σύστημα	της	ταυτότητας	χρησιμοποιείται	

για	την	εδραίωση	της	εμπιστοσύνης	προς	τα	άτομα.	

διαχείριση	εμπιστοσύνης	σε	OpenBazaar	είναι	εγκατεστημένος	μέσω	δύο	διαφορετικών	

τύπων	αμοιβαία	υποστήριξη	συστημάτων?	προβλέπεται	η	εμπιστοσύνη	και	η	παγκόσμια	

εμπιστοσύνη.	Προβλεπόμενη	η	εμπιστοσύνη	είναι	η	εμπιστοσύνη	προς	ένα	συγκεκριμένο	

άτομο	το	οποίο	μπορεί	να	είναι	διαφορετική	για	κάθε	χρήστη	του	δικτύου?	ως	εκ	τούτου,	η	

εμπιστοσύνη	είναι	"προβάλλεται"	από	το	θεατή	σε	ένα	στόχο.	Η	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	

είναι	η	εμπιστοσύνη	προς	ένα	συγκεκριμένο	άτομο	το	οποίο	θεωρείται	ως	το	ίδιο	και	από	

όλα	τα	μέλη	του	δικτύου.	Προβάλλεται	η	εμπιστοσύνη	είναι	εγκατεστημένος	μέσα	από	ένα	

ψευδώνυμο	μερική	γνώση	web-of-εμπιστοσύνης,	ενώ	η	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	είναι	

εγκατεστημένος	με	απόδειξη-of-έγκαυμα	και	απόδειξη	της	TimeLock	μηχανισμών.	

Στην	ενότητα	αυτή,	περιγράφουμε	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνη,	η	οποία	είναι	η	βασική	μας	

σύστημα	εμπιστοσύνης.	Στις	επόμενες	ενότητες,	θα	το	αυξήσει	με	την	παγκόσμια	

εμπιστοσύνη	και	το	σταθερό	συμβάσεις	για	την	κατασκευή	του	πλήρους	συστήματος.	

Μία	απλοϊκή	λύση	

Η	πιο	προφανής	και	αφελής	επιλογή	για	ένα	σύστημα	εμπιστοσύνη	σε	ένα	εμπορικό	

περιβάλλον	είναι	ένα	παγκόσμιο	σύστημα	ψηφοφορίας.	Ενώ	αυτή	η	λύση	είναι	προφανώς	

εσφαλμένη,	αποτελεί	ένα	σημαντικό	θεμέλιο	πάνω	στο	οποίο	είναι	χτισμένα	τα	επόμενα	

ιδέες.	Στην	ενότητα	αυτή	περιγράφουμε	αυτή	την	ιδέα,	προκειμένου	να	καθορίσει	τις	

ατέλειές	της,	τα	οποία	έχουν	επιλυθεί	στην	επόμενη	πρότασή	μας.	

Σε	τυπική	κεντρικά	συστήματα,	συμπεριλαμβανομένου	του	eBay	και	Bitcoin	OTC,	υπάρχει	

μια	συνολική	βαθμολογία	η	οποία	προσδιορίζεται	ως	το	άθροισμα	των	επιμέρους	

βαθμολογίες	των	άλλων	προς	την	κατεύθυνση	ενός	ατόμου.	Οι	επιθέσεις	των	πλαστών	

αξιολογήσεις	ληφθεί	μέριμνα	στο	σύστημα	σε	μια	ad	hoc	τρόπο	που	έχει	ενεργοποιηθεί	από	

την	κεντρική	φύση	του	συστήματος.	

Σε	αποκεντρωμένα	συστήματα,	Sybil	επιθέσεις	(Douceur,	2002)	κάνει	αυτή	η	κατάσταση	

ιδιαίτερα	πιο	δύσκολο	και	χωρίς	έναν	εύκολο	τρόπο	για	την	επίλυση.	Ως	εκ	τούτου,	αυτή	η	

αφελής	λύση	είναι	ανεπιθύμητη.	Η	λύση	σε	αυτό	το	πρόβλημα	είναι	η	εισαγωγή	για	πρώτη	

φορά	ένα	κόστος	της	δημιουργίας	ταυτότητας	και	τη	συντήρηση	για	την	παγκόσμια	
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εμπιστοσύνη,	και	επιτρέπουν	την	εμπιστοσύνη	μέσω	άκρες	να	εκτοξεύονται.	Ερευνούμε	τη	

λύση	προβολής	κάτω,	και	μελετάμε	την	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	αργότερα.	

Μερική	τοπολογική	γνώση	

Πρόκειται	 για	 ένα	αποφασιστικό	αποτέλεσμα	στη	βιβλιογραφία	που,	 αναλύοντας	 τις	

σχέσεις	γράφημα	μεταξύ	πολλών	κόμβων,	δίνεται	ορισμένες	ενώσεις	μεταξύ	των	κόμβων	

και	 πραγματικές	 ταυτότητες,	 καθίσταται	 δυνατό	 να	 υπολογιστούν	 οι	 πραγματικές	

ταυτότητες	πίσω	από	τους	άλλους	κόμβους.	Συγκεκριμένα,	αν	ένας	εισβολέας	δίνεται	μόνο	

παγκόσμια	 τοπολογικές	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 την	 εμπιστοσύνη	 web-of-καθώς	 και	

μερικά	 ψευδώνυμα	 ενώσεις	 ταυτότητα	 με	 πραγματικό	 κόσμο	 ταυτότητες,	 μπορούν	 να	

υπολογιστούν	 οι	 πραγματικές	 ταυτότητες	 των	 άλλων	 κόμβων	 (Narayanan	 &	 Shmatikov,	

2009)	.	Ως	εκ	τούτου,	αποκαλύπτοντας	την	πλήρη	τοπολογία	του	γράφου	του	Παγκόσμιου	

Ιστού-εμπιστοσύνης	 μεταξύ	 ψευδώνυμα	 ταυτότητες,	 μια	 σημαντική	 απώλεια	 της	

ανωνυμίας	προκύπτει.	Για	το	λόγο	αυτό,	προτείνουμε	μια	εμπιστοσύνη	web-του-με	μερική	

τοπολογική	γνώση	για	κάθε	κόμβο.	Υπό	την	έννοια	αυτή,	κάθε	κόμβος	έχει	μόνο	η	γνώση	

της	άμεσης	γειτονιάς	γράφημα	της	-	είναι	ενήμεροι	για	τις	άμεσες	άκρες	εμπιστοσύνης	που	

ξεκινούν	από	αυτούς	και	καταλήγουν	σε	κάθε	στόχο.	Αυτό	δεν	αποκαλύπτει	οποιαδήποτε	

πληροφορία	σχετικά	με	το	συνολικό	γράφημα,	όπως	είναι	αυθαίρετα	επιλέγονται	από	κάθε	

κόμβο.	Αυτές	οι	 ιδέες	 έχουν	διερευνηθεί	προηγουμένως	στη	βιβλιογραφία	ως	φίλος	προς	

φίλο	δίκτυα	(Popescu,	2004).	

Σχέση	εμπιστοσύνης	

Στο	ψευδώνυμα	web-of-εμπιστοσύνης,	κάθε	κόμβος	δείχνει	την	εμπιστοσύνη	τους	προς	

τους	άλλους	κόμβους	που	καταλαβαίνουν	είναι	αξιόπιστοι.	Αυτή	η	κατανόηση	μπορεί	να	

προέλθει	από	τις	ενώσεις	της	πραγματικής	ζωής	ανάμεσα	σε	φίλους	που	γνωρίζουν	την	

πραγματική	ταυτότητα	του	ψευδώνυμα	οντότητας.	Μια	ένδειξη	της	εμπιστοσύνης	δεν	

βλάπτει	την	ανωνυμία	στο	πλαίσιο	αυτό.	Αυτή	η	κατανόηση	μπορεί	επίσης	να	προέλθει	

από	εξωτερικές	συστάσεις	σχετικά	με	προμηθευτές	χρησιμοποιώντας	φιλικά	ονόματα.	Για	

παράδειγμα,	στο	πλαίσιο	ενός	μοντέλου	απειλή	που	εμπιστεύεται	κάποια	κεντρική	τρίτους,	

είναι	δυνατόν	να	καθοριστεί	η	εμπιστοσύνη	με	αυτόν	τον	τρόπο.	Ως	παράδειγμα,	εάν	ο	

πωλητής	είναι	δημοφιλής	σε	eBay,	και	ένας	αγοραστής	εμπιστεύεται	το	eBay,	ο	πωλητής	

μπορεί	να	αποκαλύψει	OpenBazaar	φιλικό	προς	το	χρήστη	το	όνομά	τους	στο	προφίλ	τους	

eBay,	και	ο	αγοραστής	μπορεί	να	επιλέξει	να	εμπιστεύονται	άμεσα	αυτή	την	ταυτότητα.	

Η	εμπιστοσύνη	ενδείκνυται	ως	άκρα	με	μια	πηγή,	ένα	στόχο,	και	ένα	βάρος.	Το	βάρος	είναι	

ένας	αριθμός	κινητής	υποδιαστολής	-1	έως	1,	χωρίς	αποκλεισμούς,	με	0	που	δείχνει	μια	

ουδέτερη	γνώμη,	-1	υποδεικνύοντας	πλήρη	δυσπιστία,	και	1	δείχνει	απόλυτη	εμπιστοσύνη.	
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Αυτά	μπορούν	να	εμφανιστούν	σε	μια	γραφική	διεπαφή	χρήστη	σε	μια	πιο	απλοϊκή	τρόπο?	

για	παράδειγμα,	η	κανονική	πελάτης	μπορεί	να	επιλέξει	να	παρουσιάσει	μια	διεπαφή	

αστέρων	με	βάση	για	τη	θετική	την	εμπιστοσύνη,	και	την	επισήμανση	για	αρνητική	

εμπιστοσύνη?	ή,	εναλλακτικά,	μπορεί	να	επιλέξει	να	παρουσιάσει	μια	απλή	αντίχειρας-

επάνω	και	επιλογή	αντίχειρες	προς	τα	κάτω,	υποδεικνύοντας	διακριτά	εμπιστοσύνη	των	1	

ή	-1	αν	χρησιμοποιηθεί,	ή	0	αν	δεν	χρησιμοποιείται.	Αυτές	οι	άκρες	εμπιστοσύνης	

παραμένουν	οι	τοπικές	και	δεν	γνωστοποιούνται	σε	τρίτους.	Καλούμε	τις	άμεσες	άκρες	

"άμεση	εμπιστοσύνη"	και	τα	βάρη	θα	συμβολίζεται	ως	w	(Α,	Β)	για	να	δείξει	την	άμεση	

εμπιστοσύνη	από	τον	κόμβο	Α	στον	κόμβο	Β	

Μεταβατικότητα	εμπιστοσύνης	

Όπως	 τοπολογικές	 γνώση	 είναι	 μερική,	 έχουμε	 επιλύσει	 το	 προβλεπόμενο	 εμπιστοσύνης	

μεταξύ	 των	 κόμβων	 μέσω	 της	 επαγωγής.	 Ας	 t	 (Α,	 Β)	 υποδηλώνουν	 την	 προβλεπόμενη	

εμπιστοσύνης,	 όπως	 φαίνεται	 από	 τον	 κόμβο	 Α	 προς	 τον	 κόμβο	 Β	 Προβλεπόμενη	

εμπιστοσύνη	στη	συνέχεια	ορίζεται	ως	εξής:	

𝑡 𝐴, 𝐵 = 	
𝑤 𝐴, 𝐵 ,	if	𝑤 𝐴, 𝐵 is	defined	and	𝑤 𝐴, 𝐶 > 0

𝛼
𝑤(𝐴, 𝐶)𝑡(𝐶, 𝐵)

|𝑁 𝐴 |
_∈`(a)	

,	otherwise 	

Όπου:	

• t(A,	B)	είναι	η	προβολική	εμπιστοσύνη	από	το	A	στο	B.	

• w(A,	B)	είναι	η	άμεση	εμπιστοσύνη	από	το	A	στο	B.	

• N(A)	είναι	η	γειτονιά	του	A	–	το	σύνολο	των	κόμβων	προς	τους	οποίους	το	A	

έχει	άμεσες	ακμές	εμπιστοσύνης.	

• |N(A)|	είναι	το	μέγεθος	της	γειτονιάς	του	A.	

• α	είναι	ένας	πολλαπλασιαστής	attenuation	που	είναι	σταθερός	για	το	δίκτυο.	

Η	έννοια	της	παραπάνω	εξίσωσης	είναι	πολύ	απλή:	Αν	η	Alice	εμπιστεύεται	άμεσα	Μπομπ,	

τότε	η	εμπιστοσύνη	της	Alice	προς	τον	Bob	είναι	σαφής.	Αν	η	Alice	δεν	εμπιστεύεται	τον	

Bob	άμεσα,	τότε,	εφόσον	θέλουμε	να	διατηρήσουμε	μόνο	μερική	τοπολογικές	γνώση,	η	

Alice	μπορεί	να	συμπεράνει	πόσο	να	εμπιστεύονται	έμμεσα	Bob	από	τους	φίλους	της.	Ρωτά	

τους	φίλους	της	πόσο	εμπιστεύονται	Bob,	άμεσα	ή	έμμεσα?	η	εμπιστοσύνη	από	κάθε	φίλο	

στη	συνέχεια	αθροίζονται	για	να	παράγουν	το	προβλεπόμενο	εμπιστοσύνη.	Ωστόσο,	η	

εμπιστοσύνη	εισφέρει	κάθε	φίλο	σταθμίζεται	με	βάση	την	τοπική	άμεση	εμπιστοσύνη	

απέναντί	τους?	αν	η	Alice	εμπιστεύεται	Charlie	άμεσα	και	Charlie	εμπιστεύεται	ο	Bob	

(άμεσα	ή	έμμεσα),	τότε	η	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνη	που	Alice	βλέπει	προς	Bob	

σταθμίζεται	με	βάση	την	εμπιστοσύνη	της	προς	τον	Charlie?	Για	παράδειγμα,	αν	η	Alice	
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εμπιστεύεται	Charlie	λίγο,	ο	ίδιος	δεν	επιτρέπεται	να	εγγυηθεί	για	τον	Bob	πολύ.	Τέλος,	η	

προβλεπόμενη	εμπιστοσύνη	ομαλοποιείται	με	βάση	τον	αριθμό	των	φίλων	έχει	κανείς,	έτσι	

ώστε	να	παραμένει	εντός	της	περιοχής	από	-1	σε	1.	

Η	κατάσταση	w	(A,	C)>	0	επιβάλλεται	έτσι	ώστε	αρνητικά	αξιόπιστες	γείτονες	δεν	είναι	σε	

θέση	να	εγγυηθεί	για	την	εμπιστοσύνη	τους	απέναντι	στους	άλλους	-	αλλιώς	θα	είναι	σε	

θέση	να	βρεθεί	για	την	εμπιστοσύνη	τους	προς	τους	άλλους,	αν	ήξεραν	ότι	ήταν	αρνητικά	

εμπιστεύονται	και	να	επιβάλει	σε	αυτά	το	αντίθετο	εμπιστοσύνη	από	ό,	τι	ισχυρίζονται.	

Ο	συντελεστής	εξασθένησης	α	χρησιμοποιείται	για	να	μετριάσει	την	εμπιστοσύνη	καθώς	

διαδίδεται	μέσω	του	δικτύου.	Με	αυτόν	τον	τρόπο,	οι	κόμβοι	πιο	μακριά	από	την	πηγή	

κερδίσει	λιγότερη	εμπιστοσύνη,	αν	οι	περισσότερες	λυκίσκου	διασχίζεται.	Σας	προτείνουμε	

μια	παράμετρο	σε	όλο	το	δίκτυο	του	α	=	0,4,	όπως	χρησιμοποιείται	από	Freenet	(Freenet	

Web	of	Trust),	αλλά	αυτό	μπορεί	να	ρυθμιστεί	με	βάση	τις	ανάγκες	του	δικτύου.	

Αυτό	το	απλό	αλγόριθμο	υποθέτει	ότι	η	εμπιστοσύνη	είναι	μεταβατική?	αν	η	Alice	

εμπιστεύεται	ο	Charlie	και	ο	Τσάρλι	εμπιστεύεται	ο	Μπομπ,	τότε	Alice	εμπιστεύεται	τον	

Bob.	Αυτή	είναι	μια	ισχυρή	υπόθεση	και	δεν	μπορεί	να	κατέχει	πάντα	στον	πραγματικό	

κόσμο.	Παρ	'όλα	αυτά,	πιστεύουμε	ότι	αποτελεί	μια	ισχυρή	ευρετική	που	επιτρέπει	σε	ένα	

δίκτυο	για	να	συμπεράνουμε	εμπιστοσύνης	με	μερική	τοπολογική	γνώση.	

Σύγκριση	με	άλλα	webs-of-trust	

Φαίνεται	αξίζει	να	συγκρίνουμε	αυτή	την	προσέγγιση	στις	υπάρχουσες	επιφάνειες-of-trust	

να	επισημάνει	τις	διαφορές	τους.	Σε	αντίθεση	με	GPG	(Zimmerman,	1995),	την	πρότασή	

μας	διατηρεί	τόσο	την	ανωνυμία	και	την	πραγματική	εμπιστοσύνη.	Σε	αντίθεση	με	Freenet	

(Freenet	Web	of	Trust),	η	εμπιστοσύνη	χρησιμοποιείται	για	εμπορικούς	σκοπούς	και	όχι	

μόνο	για	την	αντιμετώπιση	του	φαινομένου.	Σε	αντίθεση	με	Bitcoin	OTC	(Folkinshteyn)	

(Lee	A.,	2012),	το	δίκτυο	είναι	αποκεντρωμένη,	η	τοπολογία	είναι	μόνο	εν	μέρει	γνωστή,	

και	η	εμπιστοσύνη	είναι	μόνο	προβάλλεται	και	δεν	είναι	παγκόσμια.	

Ορισμένες	υπηρεσίες	παρέχουν	ιστούς-του-την	εμπιστοσύνη	σε	κεντρικό	δρόμο,	αλλά	δεν	

τα	διαφημίζουν	ως	τέτοια.	αξιολογήσεις	eBay	(Mui,	Mohtashemi,	Ang,	και	Szolovits,	2001)	

(Standifird,	2001)	παρέχει	ιστούς-of-εμπιστοσύνης,	αλλά	η	τοπολογία	είναι	παγκοσμίως	

γνωστή	και	η	πλατφόρμα	είναι	συγκεντρωτικό.	κοινωνικό	γράφημα	του	Facebook	

(Ugander,	Καρρέρ,	Backstrom,	και	Marlow,	2011)	παρέχει	την	εμπιστοσύνη	μέσα	από	τις	

φιλίες.	Είναι	ενδιαφέρον,	κοινωνικό	γράφημα	του	Facebook	επιτρέπει	μερική	τοπολογικές	

γνώσεις	ανάλογα	με	τις	ρυθμίσεις	απορρήτου	των	συμμετεχόντων.	Ωστόσο,	η	

συγκέντρωση	εξακολουθεί	να	αποτελεί	πρόβλημα.	Στην	κεντρική	λύσεις,	ψευδώνυμα	
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ταυτότητες	μέσα	από	φιλικές	προς	το	χρήστη	ονόματα	μπορεί	επίσης	να	διατηρηθεί	χωρίς	

blockchain.	Η	απλότητα	του	οφέλους	της	εφαρμογής	είναι	επίσης	ένα	ισχυρό	ένα.	

Συγκεντρωτική	λύσεις	έχουν	το	μειονέκτημα	ενός	ενιαίου	σημείου-of-αποτυχίας.	Ως	ένας	

από	τους	στόχους	της	OpenBazaar	είναι	να	αποφευχθεί	η	αχίλλειος	πτέρνα	»(ενιαία	σημεία	

της	αποτυχίας),	κεντρική	λύσεις	γίνει	αποδεκτή.	Όπως	αναφέρεται	στις	ενότητες	σχετικά	

με	decentralizatoin,	ο	σκοπός	είναι,	για	παράδειγμα,	να	εξαλειφθεί	η	δυνατότητα	για	την	

κυβερνητική	παρέμβαση	στο	web-of-εμπιστοσύνης	με	μυστική	εντάλματα	σερβίρεται	

στους	διαχειριστές	ενός	τέτοιου	κεντρικού	συστήματος	που	μπορεί	να	απαιτήσει	την	

παράδοση	των	ιδιωτικών	κρυπτογράφησης	και	κλειδιά	υπογραφής.	

Κάνοντας	bootstrap	το	web-of-trust	

Είναι	δύσκολο	να	καθοριστεί	με	στόχο	ένα	νέο	κόμβο	στο	δίκτυο	χωρίς	συνδέσεις	web-του-

την	εμπιστοσύνη	σε	αυτό	την	εμπιστοσύνη.	Αυτό	το	θέμα	εξετάζεται	στο	τμήμα	Παγκόσμια	

Εμπιστοσύνη.	Ωστόσο,	είναι	πιο	εύκολο	να	επιτρέψει	στους	νέους	χρήστες	που	εισέρχονται	

στο	δίκτυο	να	εμπιστεύονται	τα	άτομα	που	έχουν	δημιουργήσει	κάποια	εμπιστοσύνη	μέσω	

του	web-of-εμπιστοσύνης.	Bootstrapping	εμπιστοσύνη	είναι	ευρέως	διαδεδομένη	πρακτική	

στη	βιβλιογραφία	(Clarke,	Sandberg,	Wiley,	&	Hong,	2001).	

Αυτό	εκκίνησης	μπορεί	να	επιτευχθεί	συμπεριλαμβάνοντας	ένα	σκληρό	κωδικοποιημένο	

σύνολο	OpenBazaar	κόμβο	βασικά	δακτυλικά	αποτυπώματα	που	είναι	γνωστό	ότι	είναι	

καλή	στη	διανομή.	Στην	αρχή,	αυτά	μπορεί	να	είναι	οι	προγραμματιστές	OpenBazaar.	Είναι	

πολύ	σημαντικό	ότι	ο	αριθμός	των	κόμβων	που	περιλαμβάνονται	είναι	μεγάλη,	έτσι	ώστε	

κανένα	άτομο	δεν	μπορεί	να	επηρεάσει	την	bootstrapped	εμπιστοσύνη.	Οι	προχωρημένοι	

χρήστες	συμβουλεύονται	να	μειώσει	περαιτέρω	τα	βάρη	των	άμεσων	άκρων	στους	

κόμβους	εκκίνησης-έμπιστο	και	να	περιλαμβάνουν	υψηλότερες	σταθμισμένη	άκρες	για	

τους	ανθρώπους	που	φυσικά	εμπιστοσύνη.	

Οι	ειδικοί	κόμβοι	bootstrapping	πρέπει	να	ρυθμιστεί	ώστε	να	ανταποκρίνεται	πάντα	να	

εμπιστεύεστε	ερωτήματα,	ανεξάρτητα	από	το	αν	εμπιστεύεται	τον	εκκινητή	ερώτημα.	

Η	πρακτική	αυτή	σε	ιδιαίτερα	χρήσιμη	για	την	προστασία	έναντι	των	παράνομων	χρήσεων	

του	δικτύου,	τα	οποία	έχουν	βιώσει	σε	παρόμοια,	κεντρική	αλλά	ανώνυμα	λύσεις	(Barratt,	

2012).	Εξασφαλίζοντας	οι	κόμβοι	εκκίνησης-έμπιστο	ιδιαίτερα	βαθμολογήσετε	μόνο	μη	

παράνομων	εμπόρων,	αναμένεται	ότι	το	δίκτυο	θα	προωθήσει	νόμιμες	χρήσεις	των	

εμπορικών	συναλλαγών.	Ενώ	μπορεί	ακόμα	να	διαπραγματεύονται	μαύρη	αγορά	αγαθών,	

θα	ζητηθεί	από	τον	χρήστη	να	opt-in	για	μια	τέτοια	συμπεριφορά,	εισάγοντας	χειροκίνητα	
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εμπιστοσύνη	στους	κόμβους	οι	οποίοι	άκρως	ποσοστό	εμπιστεύτηκαν	μαύρη	πωλητές	της	

αγοράς.	

Επίθεση	μέσω	διαχωριστών	γράφου	

Η	ασφάλεια	web-of-εμπιστοσύνης	εξαρτάται	σε	μεγάλο	βαθμό	από	το	μέγεθος	της	

διαχωριστές	γράφημα.	Ας	εξετάσουμε	την	εμπιστοσύνη,	όπως	φαίνεται	από	έναν	κόμβο	Α	

προς	έναν	κόμβο	B.	Έστω	G	»είναι	το	γράφημα	που	προκαλείται	από	τη	γραφική	

παράσταση	web-of-εμπιστοσύνης	G	ως	εξής:	Πάρτε	όλα	τα	άκυκλων	μονοπάτια	από	το	Α	

στο	Β	στο	G	του	οποίου	κάθε	μη	τελικό	άκρο	είναι	θετική.	Αυτά	περιέχουν	κόμβους	και	

ακμές.	Αφαιρέστε	όλους	τους	κόμβους	και	τις	ακμές	που	δεν	περιλαμβάνονται	σε	καμία	

τέτοια	πορεία	να	κατασκευάσει	γράφημα	G	'.	Στη	συνέχεια,	το	G	'είναι	η	επαγόμενη	

εμπιστοσύνη	γράφημα	από	το	Α	στο	Β	Ένα	(Α,	Β)	διαχωριστής	είναι	ένα	σύνολο	κόμβων	

του	G'	η	οποία,	εάν	αφαιρεθεί	από	τη	γραφική	παράσταση,	κάνουν	το	κόμβους	Α	και	Β	

αποσυνδεθεί.	

Ορίζουμε	μια	οντότητα	"ελέγχει"	ένα	σύνολο	κόμβων	γράφημα	όπως	είναι	σε	θέση	να	

χειραγωγήσουν	αυθαίρετα	την	αναφερόμενη	t	και	w	λειτουργίες	όταν	οι	ελεγχόμενες	

κόμβοι	ζήτησε	πληροφορίες	σχετικά	με	την	εμπιστοσύνη	τους	πεποιθήσεις.	

Θα	αποδείξουμε	το	ακόλουθο	θεώρημα	για	κάθε	διαχωριστή.	Το	μικρότερο	διαχωριστή,	

που	αναφέρονται	παρακάτω,	είναι	απλά	πιο	εύκολο	να	χειραγωγήσουν	από	ένα	

κακόβουλο	κόμμα,	όπως	οφείλουν	να	ελέγχουν	ένα	μικρότερο	σύνολο	κόμβων.	

Θεώρημα:	Ένας	κακόβουλος	φορέας	που	ελέγχει	τον	μικρότερο	(Α,	Β)	διαχωριστικό	

στην	επαγόμενη	γράφημα	G	'θα	είναι	σε	θέση	να	αλλάξει	την	αρνητική	προβλέπεται	

εμπιστοσύνη	σε	μια	θετική	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνης	προς	το	στόχο	όπως	φαίνεται	στο	

αρχικό	γράφημα	G.	

Απόδειξη:	Έστω	S	είναι	οποιαδήποτε	(Α,	Β)	διαχωριστικό	στο	G’.	
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ΣΧΗΜΑ	14:	ΕΝΑΣ	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ	ΓΡΑΦΟΥ	ΣΤΟ	WEB-OF-TRUST	

Δεδομένου	ότι	η	εμπιστοσύνη	από	το	Α	στο	Β	ήταν	αρχικά	αρνητικό,	αυτό	σημαίνει	ότι	

ο	Α	και	Β	συνδέονται	στην	επαγόμενη	γράφημα	G	 '.	Καθώς	η	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνη	

είναι	 αρνητικό,	 αυτό	 σημαίνει	 ότι	 δεν	 υπάρχουν	 άμεσες	 αρνητικές	 ακμές	 του	 G	 'από	

κάποιες	 ενδιάμεσες	 επιχειρήσεις	 Β1,	 Β2,	 ...,	 Bn	 σε	 Β?	 Αυτές	 οι	 άκρες	 δεν	 μπορεί	 να	 είναι	

έμμεση,	όπως	έμμεση	άκρες	δεν	διαπερνώνται	για	την	εμπιστοσύνη	ανακάλυψη.	

Θα	δείξουμε	ότι	η	εμπιστοσύνη,	μέσω	οποιασδήποτε	από	Bi	μπορεί	να	χειραγωγηθεί	να	

είναι	θετική.	Πράγματι,	να	πάρει	κάποιο	αυθαίρετο	Bi.	Στη	συνέχεια,	θα	υπάρχουν	κάποιες	

διαδρομές	 από	 το	 Α	 στο	 Β	 με	 Ci	 ως	 προτελευταίο	 κόμβο	 τους.	 Πάρτε	 κάποιο	 αυθαίρετο	

πορεία	p_i,	ι	από	το	Α	στο	Β	μέσω	Bi.	Θα	δείξουμε	ότι	αυτός	ο	δρόμος	μπορεί	να	αλλοιωθεί	

για	να	παράγουν	θετικά	την	εμπιστοσύνη.	Δεδομένου	S	διαχωρίζει	Α	και	Β,	τότε	πρέπει	να	

υπάρχει	κάποιο	στοιχείο	s	σε	S	που	είναι	επίσης	σε	p_i,	j.	Από	s	ελέγχεται	από	το	κακόβουλο	

οντότητα,	μπορούν	να	τροποποιήσουν	υποστήριξε	την	άμεση	εμπιστοσύνη	τους	προς	την	

κατεύθυνση	 B	 και	 ορίστε	 την	 σε	 1.	 Μπορούν	 επίσης	 να	 αγνοήσει	 εντελώς	 οποιαδήποτε	

έμμεση	εμπιστοσύνης,	συμπεριλαμβανομένης	της	γνώμης	Bi	είναι:	

w(s,	B)	=	1	

Μέσω	 αυτού	 του	 μηχανισμού,	 κάθε	 διαδρομή	 μπορεί	 να	 χειριστεί	 μέσω	 του	 ελέγχου	

του	 S.	 Συνεπώς,	 μπορούν	 να	 εξαλειφθούν	 όλες	 οι	 διαδρομές	 που	 καταλήγει	 σε	 αρνητική	

άκρη.	Από	το	Α	και	Β	είχαν	αρχικά	συνδεθεί,	θα	παραμείνουν	συνδεδεμένοι	μέσω	αυτής	της	

χειραγώγησης	της	 εμπιστοσύνης.	Τέλος,	 τουλάχιστον	 ένα	μονοπάτι	που	τελειώνει	σε	 ένα	

θετικό	άκρο	θα	υπάρχουν.	Ως	εκ	τούτου,	δεδομένου	ότι	t	(Α,	Β)	θα	είναι	ένα	άθροισμα	των	

θετικών	όρων,	Α	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνης	προς	Β	θα	οριοθετείται	από	κάτω	ως	εξής:	

𝑡 𝐴, 𝐵 ≥ 𝛼	
𝑡(𝐴, 𝑠)
|𝑁 𝑠 |
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Αλλά	 t	 (A,	 s)	 πρέπει	 να	 είναι	 κατ	 'ανάγκην	 θετική.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 t	 (Α,	 Β)	 θα	 πρέπει	

επίσης	να	είναι	θετική	για	την	επαγόμενη	γράφημα.	Ωστόσο,	προβλέπεται	η	εμπιστοσύνη	

στο	G	βασίζεται	μόνο	στα	αποτελέσματα	για	το	(Α,	Β)	που	προκαλείται	γράφημα	G	',	και	η	

τιμή	του	t	(Α,	Β)	θα	είναι	απαραιτήτως	η	ίδια	όπως	φαίνεται	στο	G.	n	

Έχουμε	δείξει	ότι	μια	αποφασιστική	εισβολέας	μπορεί	να	χειριστεί	την	εμπιστοσύνη	και	αν	

ελέγχουν	περίπου	το	διαχωριστικό	στο	δίκτυο.	Ως	εκ	τούτου,	είναι	ζωτικής	σημασίας	να	

αποφευχθεί	κόμβους	κόμβο	στο	δίκτυο,	και	κυρίως	η	ύπαρξη	εμπιστοσύνης	μέσω	μόνο	μη	

ξένα	μονοπάτια.	Καθώς	αναπτύσσεται	η	εμπιστοσύνη	web-του-είναι	σημαντικό	να	

σχηματίσουν	σχέσεις	εμπιστοσύνης	που	συνδέουν	τους	κόμβους	από	περιοχές	με	μεγάλη	

απόσταση.	

Αυτό	το	αποτέλεσμα	αναμένεται?	ένας	διαχωριστής	μεγέθους	1	είναι	ουσιαστικά	τακούνι	

ενός	Αχιλλέα	για	το	σύστημα.	Τέτοια	ενιαία	σημεία	του	κύκλου	αποτυχίας	συγκεντρώνει	

κατ	'ανάγκην	την	αρχιτεκτονική	του	Παγκόσμιου	Ιστού-εμπιστοσύνη	και	να	υπονομεύσει	

πλήρως	την	αποκεντρωμένη	σχεδίαση.	

Οι	επιθέσεις	διαχωριστή	και	πιο	αυστηρές	αποδείξεις	για	διάφορα	μοντέλα	παρόμοιο	

πρόβλημα	ραδιοτηλεόρασης	έχουν	μελετηθεί	εκτενώς	στη	βιβλιογραφία	(Παγουρτζής,	

Παναγιωτάκος,	&	Sakavalas,	2014).	

Εντοπισμός	τοπολογίας	με	ερωτήματα	
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Ως	ένας	από	τους	στόχους	του	Παγκόσμιου	Ιστού-εμπιστοσύνης	είναι	να	απαγορεύσει	

κακόβουλα	πράκτορες	για	να	μάθουν	την	παγκόσμια	τοπολογία	του	δικτύου,	είναι	

σημαντικό	ότι	η	προεπιλεγμένη	διαμόρφωση	του	κόμβου	είναι	να	μην	απαντήσει	σε	

ερωτήματα	εμπιστεύονται	ξεκίνησε	από	κόμβους	που	δεν	εμπιστεύεστε.	Αν	αυτός	ο	

μηχανισμός	δεν	εργάζεται,	ένα	κακόβουλο	οντότητα	μπορεί	να	ρωτήσει	όλους	τους	

γνωστούς	κόμβους	του	δικτύου	και,	τελικά,	να	συναγάγει	το	παγκόσμιο	τοπολογία	του	

δικτύου	εύκολα.	Χρησιμοποιώντας	την	αποκαλύπτονται	τοπολογικές	πληροφορίες,	ο	

αντίπαλος	μπορεί	στη	συνέχεια	deanonymize	το	δίκτυο	(Narayanan	&	Shmatikov,	2009).	
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Η	εξαίρεση	σε	αυτό	είναι	κόμβοι	bootstrapping,	τα	οποία,	λόγω	της	ανάγκης,	πρέπει	να	

ρυθμιστεί	ώστε	να	απαντήσει	σε	όλα	τα	ερωτήματα	της	εμπιστοσύνης.	Μερικά	ε-θετική	

εμπιστοσύνης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	το	ελάχιστο	όριο	της	εμπιστοσύνης	κάτω	από	

το	οποίο	η	κανονική	πελάτης	δεν	ανταποκρίνεται	σε	ερωτήματα.	Για	να	διασφαλιστεί	

ερωτήματα	επικυρώνονται,	φανταστείτε	ένα	ερώτημα	από	το	Α	έως	Γ	για	το	αν	Β	είναι	

αξιόπιστος.	Το	ερώτημα	πρέπει	να	υπογραφεί	με	το	ιδιωτικό	κλειδί	OpenBazaar	Α	να	

εξασφαλίσει	τοπολογικές	πληροφορίες	δεν	αποκαλύπτονται	σε	μη	εξουσιοδοτημένα	μέρη	

ζητώντας	για	αυτό.	Το	ερώτημα	πρέπει	να	κρυπτογραφούνται	με	το	δημόσιο	κλειδί	

OpenBazaar	C	για	να	διασφαλιστεί	ότι	κανείς	άλλος	δεν	μπορεί	να	το	διαβάσει,	ακόμα	και	

αν	ο	ερευνητής	επιτρέπεται.	Τέλος,	η	απάντηση	πρέπει	να	υπογραφεί	με	το	ιδιωτικό	κλειδί	

του	C,	για	να	εξασφαλιστεί	ότι	η	εμπιστοσύνη	δεν	χειραγωγείται	καθώς	ταξιδεύει	στο	

δίκτυο,	και	κρυπτογραφημένο	με	το	δημόσιο	κλειδί	του	Α,	και	πάλι	για	να	εξασφαλιστεί	

τοπολογικές	εμπιστευτικότητα.	
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Με	αυτή	την	έννοια,	οι	περισσότεροι	εμπιστοσύνη	πρέπει	απαραιτήτως	να	είναι	αμοιβαία.	

Ωστόσο,	η	τοπολογία	του	γράφου	παραμένει	κατευθυνόμενη,	καθώς	τα	βάρη	εμπιστοσύνη	

μπορεί	να	είναι	διαφορετική	σε	κάθε	κατεύθυνση.	
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Καθολική	εμπιστοσύνη	

Εκτός	από	το	προβλεπόμενο	σύστημα	εμπιστοσύνη	που	παρέχεται	από	το	web-of-

εμπιστοσύνη,	είναι	επιθυμητό	να	παρέχουν	κάποια	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	στο	δίκτυο.	

Αυτό	χρησιμεύει	για	να	επιτρέψει	στο	δίκτυο	να	λειτουργεί	με	κόμβους	που	πρέπει	να	

λάβει	η	εμπιστοσύνη,	αλλά	δεν	είναι	συγγενείς	με	άλλους	χρήστες	του	δικτύου,	ή	επιθυμούν	

να	παραμείνουν	ψευδώνυμο	ακόμα	και	στους	φίλους	τους.	Επιπλέον,	αυτό	επιτρέπει	την	

αρχική	εκκίνηση	του	δικτύου	για	κάποιον	που	επιθυμεί	να	το	χρησιμοποιήσει	χωρίς	να	

εμπιστευθεί	ρητώς	οποιεσδήποτε	οντότητες.	

Παγκόσμια	εμπιστοσύνη	μιμείται	την	εμπιστοσύνη	δίνονται	σε	πραγματικό	κόσμο	

συναλλαγές	προς	τους	προμηθευτές	που	έχουν	επενδύσει	χρήματα	στην	επιχείρησή	τους,	

κάτι	που	μπορεί	να	επαληθευτεί	σωματικά.	Όταν	ένας	αγοραστής	επισκέπτεται	ένα	

φυσικό	κατάστημα	για	να	αγοράσει	κάποια	σημείο,	που	εμπιστεύεται	ότι	το	κατάστημα	θα	

εξακολουθεί	να	υπάρχει	η	επόμενη	μέρα	σε	περίπτωση	που	το	αντικείμενο	τους	είναι	

ελαττωματικό?	δεν	αναμένουν	το	κατάστημα	για	να	εξαφανιστεί	εν	μία	νυκτί.	Ο	λόγος	για	

αυτή	την	προσδοκία	είναι	ότι	θα	είναι	σαφώς	ασύμφορη	για	τον	πωλητή	να	ανοίξει	και	να	

κλείσει	τα	καταστήματα	κάθε	μέρα,	δεδομένου	ότι	κοστίζει	χρήματα	για	να	δημιουργήσει	

ένα	κατάστημα,	και	τα	χρήματα	που	απαιτούνται	για	τη	δημιουργία	ενός	καταστήματος	

είναι	κάτι	περισσότερο	από	τα	χρήματα	που	ο	πωλητής	θα	μπορούσε	να	κερδίσει	από	

πώληση	ενός	ελαττωματικού	προϊόντος.	

Ομοίως,	τα	ξενοδοχεία	ρωτήσω	για	το	διαβατήριο	των	κατοίκων	τους	(Υπουργείο	

Εσωτερικής	Ασφάλειας,	2009	ΗΠΑ),	προκειμένου	να	είναι	σε	θέση	να	κρατήσει	νομικά	τους	

υπόλογοι	για	τον	περιορισμό	των	χρηματοοικονομικών	κινδύνων.	Ενώ	είναι	δυνατόν	να	

δημιουργήσει	πλαστά	διαβατήρια	κάθε	άλλη	ημέρα,	είναι	οικονομικά	παράλογο	να	το	

πράξει,	η	οικοδόμηση	μιας	νέας	ταυτότητας	είναι	πιο	δαπανηρή	από	μια-δυο	νύχτες	

ξενοδοχείου.	

Σε	αυτές	τις	περιπτώσεις,	η	ορθολογική	παράγοντες	οικονομικά	κίνητρα	για	να	μην	

εξαπατήσει	σχετικά	με	τις	συναλλαγές	μέσω	φυσικής	επαλήθευσης	της	απόδειξης	ότι	θα	

ήταν	δαπανηρό	να	χάσει	την	ταυτότητά	τους	-	είτε	για	να	δημιουργήσουν	ένα	πλαστό	

διαβατήριο	ή	να	κλείσει	ένα	φυσικό	κατάστημα	διάρκεια	της	νύχτας.	Ωστόσο,	σε	ένα	

ψευδώνυμα	ψηφιακού	δικτύου,	πρέπει	να	δημιουργηθούν	τεχνητά	τέτοιων	μηχανισμών.	

Ξεκινάμε	εξερευνώντας	κάποιες	προσεγγίσεις	στο	πρόβλημα	που	δεν	πληρούν	τον	στόχο	

μας:	Απόδειξη-of-δωρεάς	και	απόδειξη-να-ανθρακωρύχος.	Στη	συνέχεια,	εισάγουμε	ένα	

μηχανισμό	που	λύνει	το	πρόβλημα,	απόδειξη	της	καύσης.	Εναλλακτικές	προτάσεις	που	θα	

μπορούσε	να	λύσει	το	πρόβλημα,	όπως	η	απόδειξη	της	TimeLock	επίσης	διερευνηθεί.	Αυτές	
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οι	παγκόσμιοι	μηχανισμοί	εμπιστοσύνης	στη	συνέχεια	σε	συνδυασμό	με	την	προβλεπόμενη	

εμπιστοσύνη	για	να	οικοδομήσουμε	μια	συνολική	βαθμολογία	εμπιστοσύνη.	

Σε	όλα	τα	καθεστώτα,	το	πρόσωπο	που	επιθυμεί	να	δημιουργήσει	εμπιστοσύνη	για	ένα	

ψευδώνυμο	κόμβο	πληρώνει	ένα	συγκεκριμένο	χρηματικό	ποσό,	το	οποίο	μπορεί	να	

συνδέεται	αποδεδειγμένα	με	τον	κόμβο	εν	λόγω.	Η	διαφοροποίηση	προέρχεται	από	τους	

οποίους	η	πληρωμή	απευθύνεται.	

Proof-of-donation	

Σε	 μια	 απόδειξη	 της	 δωρεάς	 (που	 ονομάζεται	 επίσης	 «απόδειξη	 της	 φιλανθρωπίας»	

στην	 κοινότητα)	 σύστημα,	 ο	 ιδιοκτήτης	 ψευδώνυμο	 πληρώνει	 οποιαδήποτε	 επιθυμητή	

ποσότητα	 σε	 κάποια	 οργάνωση,	 η	 οποία	 ελπίζουμε	 ότι	 χρησιμοποιείται	 για	

φιλανθρωπικούς	 ή	 άλλους	 μη	 κερδοσκοπικούς	σκοπούς.	Οι	 διευθύνσεις	 των	 οργανισμών	

που	 επιτρέπεται	 να	 λαμβάνει	 δωρεές	 θα	 είναι	 κωδικοποιημένες	 στην	 κανονική	 πελάτη	

OpenBazaar	 και	 οι	 πληρωμές	 προς	 τους	 θα	 έχουν	 ελεγχθεί	 από	 την	 άμεση	 επιθεώρηση	

bitcoin	blockchain	από	κάθε	πελάτη.	Μια	απόδειξη	της	δωρεάς	φαίνεται	πρώτη	επιθυμητή,	

καθώς	 τα	 χρήματα	 μεταφέρονται	 σε	 οργανώσεις	 για	 τα	 καλά.	 Ένα	 πιθανό	 σενάριο	 θα	

μπορούσε	να	περιλαμβάνει	τη	χρηματοδότηση	ίδιο	το	έργο	OpenBazaar	μέσα	από	αυτό	το	

καθεστώς.	

Ο	 τεχνικός	 τρόπος	 για	 να	 επιτευχθεί	 απόδειξη	 της	 δωρεάς	 είναι	 να	 κάνει	 απλά	 μια	

κανονική	συναλλαγή	bitcoin	με	στόχο	τη	δωρεά	ως	παραγωγή	της.	Η	συναλλαγή	θα	πρέπει	

επίσης	 να	 περιλαμβάνει	 το	 GUID	 του	 στόχου	 ταυτότητας	 OpenBazaar	 ότι	 η	 δωρεά	

χρησιμοποιείται	για?	το	GUID	για	παράδειγμα,	θα	μπορούσαν	να	συμπεριληφθούν	σε	μια	

απόδειξη	της	καύσης	εξόδου	ε-αξίας	(βλέπε	επόμενα	τμήματα).	

Παρ	 'όλα	αυτά,	ένα	σύστημα	απόδειξη	της	δωρεάς	είναι	ανεπαρκής	για	τους	σκοπούς	

μας,	καθώς	εισάγει	τακούνι	ενός	Αχιλλέα.	Συγκεκριμένα,	εάν	ένας	κακόβουλος	παράγοντας	

είναι	 σε	 θέση	 να	 έχουν	 πρόσβαση	 στα	 ιδιωτικά	 κλειδιά	 κρυπτογράφησης	 ενός	 από	 τους	

στόχους	 της	 δωρεάς,	 είναι	 σε	 θέση	 να	 ξεγελάσουν	 το	 σύστημα	 και	 να	 χειριστούν	 την	

εμπιστοσύνη	 αυθαίρετα	 (Χερν,	 2013).	 Να	 θέτει	 σε	 κίνδυνο	 τα	 ιδιωτικά	 κλειδιά	

κρυπτογράφησης	μπορεί	να	επιτευχθεί	με	διάφορους	τρόπους	από	ισχυρούς	παράγοντες?	

για	παράδειγμα,	ένα	μυστικό	ένταλμα	μπορεί	να	εκδοθεί	από	την	κυβέρνηση	παραγγελία	

ότι	τα	ιδιωτικά	κλειδιά	παραδόθηκαν	στο	δικαστήριο.	
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ΣXHMA	15:	TO	FEEDBACK	LOOP	ΤΗΣ	ΕΠΙΘΕΣΗΣ	PROOF-OF-DONATION	

Αυτή	 η	 επίθεση	 θα	 μπορούσε	 να	 λειτουργήσει	 ως	 εξής:	 Ο	 κακόβουλος	 παράγοντας	

δημιουργεί	 για	πρώτη	φορά	 μια	 νέα	 ταυτότητα	OpenBazaar.	 Στη	 συνέχεια,	 θα	 δωρίσουν	

ένα	 μικρό	 ποσό	 bitcoin	 στον	 οργανισμό-στόχο	 δωρεά	 έχουν	 παραβιαστεί,	

συμπεριλαμβανομένων	 OpenBazaar	 κόμβο	 τους	 ταυτότητα	 στόχο	 τους	 με	 τη	 δωρεά	

απόδειξη	 της,	 αποκτώντας	 έτσι	 ένα	 ορισμένο	 ποσό	 της	 εμπιστοσύνης.	 Στη	 συνέχεια,	

χρησιμοποιήστε	 τα	 ιδιωτικά	 κλειδιά	 που	 ελέγχουν	 για	 να	 δώσει	 τα	 χρήματα	 πίσω	 στον	

εαυτό	 τους,	 ενδεχομένως	 μέσω	 ενός	 ορισμένου	 αριθμού	 των	 διαμεσολαβητών	 για	 την	

αποφυγή	 δυνατότητα	 παρακολουθήσεως.	 Τέλος,	 επαναλάβετε	 τη	 διαδικασία	 ένα	

αυθαίρετο	 ποσό	 των	 φορές	 για	 να	 κερδίσει	 οποιοδήποτε	 ποσό	 της	 επιθυμητής	

εμπιστοσύνης,	gaming	έτσι	το	σύστημα.	

Η	 επίθεση	 απεικονίζεται	 στο	 Σχήμα	 15:	 Η	 απόδειξη	 της	 δωρεάς	 βρόχος	 ανάδρασης	

επίθεση.	Το	ποσοστό	αυτό	είναι	μια	μικρή	κατάχρηση	της	σημειογραφίας?	δεν	υπάρχουν	

βρόχοι	ανάδρασης	στο	γράφημα	Bitcoin,	και	στην	πραγματικότητα	βρόχοι	είναι	αδύνατη	

λόγω	του	μηχανισμού	κατακερματισμού	που	χρησιμοποιείται	στις	συναλλαγές	διεύθυνση.	

Χρησιμοποιούμε	 το	 συμβολισμό	 ανατροφοδότηση	 για	 να	 τονίσει	 ότι	 τα	 νομίσματα	

επιστρέφουν	στην	αρχική	τους	ιδιοκτήτη.	Στην	πραγματικότητα,	η	επίθεση	είναι	μια	μακρά	

αλυσίδα	 των	 συναλλαγών,	 όπου	 ο	 ιδιοκτήτης	 παραμένει	 το	 ίδιο	 νομικό	 πρόσωπο	 που	

ελέγχει	διαφορετικά	κλειδιά	κρυπτογράφησης.	

Proof-to-miner	

Σε	 ένα	 σύστημα	 απόδειξης-to-ανθρακωρύχων,	 η	 πληρωμή	 για	 τη	 δημιουργία	

εμπιστοσύνης	για	μια	ταυτότητα	καταβάλλεται	στον	ανθρακωρύχο	που	επιβεβαιώνει	για	

πρώτη	φορά	την	συναλλαγή	Bitcoin	η	οποία	είναι	η	απόδειξη.	Το	σύστημα	αυτό	φαίνεται	

αρχικά	επιθυμητή,	καθώς	δεν	υπάρχει	ενιαία	οντότητα	η	οποία	μπορεί	να	τεθεί	σε	κίνδυνο,	

και	 παροτρύνει	 τις	 το	 δίκτυο	 με	 τη	 δική	 μου	περισσότερο,	 καθιστώντας	 έτσι	 bitcoin	πιο	

ασφαλή	και,	με	τη	σειρά	του,	OpenBazaar	πιο	ασφαλή.	

Από	 τεχνική	 άποψη,	 η	 απόδειξη-να-ανθρακωρύχος	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 με	 την	

προσθήκη	 μιας	 OP-ΑΛΗΘΙΝΗ	 στο	 σενάριο	 εξόδου	 της	 συναλλαγής,	 όπως	 φαίνεται	 στο	

Σχήμα	 16:	 Μια	 απόδειξη-να-ανθρακωρύχος	 συναλλαγής,	 όπου	 χρησιμοποιούμε	 ένα	 "*"	
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δείκτης	άκρη	για	να	υποδηλώσει	ότι	ο	καθένας	μπορεί	να	το	περάσουν.	Αυτό	OP-αλήθεια	

μπορεί	στη	συνέχεια	να	ακολουθείται	από	τον	κωδικό	που	περιέχει	πληροφορίες	σχετικά	

με	 τον	 κόμβο?	 για	 παράδειγμα,	 ο	 κώδικας	 θα	 μπορούσε	 να	 περιέχει	 ένα	 πάτημα	 ενός	

σταθερά	δίνοντας	το	GUID	του	κόμβου	OpenBazaar	που	ακολουθείται	από	ένα	ποπ.	Ενώ	ο	

καθένας	είναι,	κατ	'αρχήν,	σε	θέση	να	περάσουν	την	έξοδο	της	συγκεκριμένης	συναλλαγής,	

ένας	 ανθρακωρύχος	 έχει	 κίνητρα	 να	 περιλαμβάνει	 μόνο	 τις	 δικές	 τους	 δαπάνες	 στην	

επιβεβαίωση	 τους	 (Bitcoin	 Developers).	 Δηλαδή,	 όταν	 βλέπει	 ένας	 ανθρακωρύχος	 ο	

καθένας-να-να	περάσουν	συναλλαγή,	που	θα	περιλαμβάνει	μια	άμεση	συναλλαγή	δαπανών	

στην	 προσπάθεια	 για	 μπλοκ	 τους	 ότι	 είναι	 ορυχείων.	 Και	 πάλι,	 είναι	 σημαντικό	 να	

περιλαμβάνει	 το	 GUID	 της	 ταυτότητας	 OpenBazaar	 κατά	 τη	 συναλλαγή,	 διαφορετικά	 η	

απόδειξη	δεν	μπορεί	να	συνδέεται	με	ένα	συγκεκριμένο	κόμβο	OpenBazaar.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	16:	ΕΝΑ	PROOF-TO-MINER	TRANSACTION	

	

Δυστυχώς,	 είναι	και	πάλι	δυνατό	για	το	παιχνίδι	αυτό	το	σύστημα.	Το	σύστημα	είναι	

ευάλωτο	 σε	 αδίστακτους	 επίθεση	 ανθρακωρύχος.	 Ο	 αδίστακτος	 επίθεση	 ανθρακωρύχος	

λειτουργεί	 ως	 εξής:	 Ο	 αδίστακτος	 ανθρακωρύχος	 δημιουργεί	 για	 πρώτη	 φορά	 μια	 νέα	

ταυτότητα	 OpenBazaar.	 Στη	 συνέχεια,	 κάνει	 μια	 συναλλαγή	 bitcoin	 απόδειξη-να-

ανθρακωρύχος	 με	 οποιοδήποτε	 ποσό	 επιθυμούν,	 αλλά	 να	 κρατήσει	 το	 μυστικό	 της	

συναλλαγής,	 χωρίς	 να	 εκπέμπει	 το	στο	δίκτυο.	 Στη	συνέχεια	 εκτελούν	 τακτικές	 εξόρυξης	

bitcoin	ως	συνήθως,	αλλά	περιλαμβάνουν	μυστικό	απόδειξη-να-ανθρακωρύχος	συναλλαγή	

τους	σε	μπλοκ	προσπάθεια	επιβεβαίωσης	τους,	χωρίς	να	αποκαλύψει	τη	συναλλαγή	με	το	

δίκτυο.	 Συμπεριλαμβανομένων	 των	 επιπλέον	 συναλλαγής	 δεν	 αυξάνει	 το	 κόστος	 της	

εξόρυξης?	Ως	εκ	τούτου,	η	προσέγγιση	αυτή	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	από	τα	υπάρχοντα	

ορθολογική	 ανθρακωρύχους.	 Αν	 πετύχει	 στη	 δημιουργία	 ενός	 μπλοκ	 που	 περιέχει	 την	

απόδειξη-να-ανθρακωρύχος	 συναλλαγών	 τους,	 μεταδίδουν	 το	 μυστικό	 των	 συναλλαγών	

στο	 δίκτυο	 μαζί	 με	 εξορύσσεται	 μπλοκ	 τους	 και	 να	 κερδίσει	 την	 εμπιστοσύνη	 της	

ταυτότητας	 στο	 δίκτυο	OpenBazaar,	 και	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιήσει	 και	 πάλι	 τα	 χρήματα	

στο	ίδιο	σύστημα	να	αυξήσουν	την	εμπιστοσύνη	τους	αυθαίρετα.	Αν	δεν	καταφέρουμε	να	

παράγει	ένα	μπλοκ,	κρατούν	το	μυστικό	της	συναλλαγής	και	διπλό	ξοδεύουν	τα	χρήματα	

σε	μια	μελλοντική	πράξη	στο	 ίδιο	καθεστώς,	μέχρι	να	είναι	σε	θέση	να	δημιουργήσει	 ένα	

μπλοκ.	
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Χρησιμοποιώντας	 αυτή	 τη	 μέθοδο,	 ένας	 ανθρακωρύχος	 μπορεί	 να	 συσσωρευτούν	

αυθαίρετα	 μεγάλες	 ποσότητες	 εμπιστοσύνης	 (Todd,	 Αξιόπιστες	 ταυτότητες	 μέσω	

αποδείξιμη	 δαπάνες	 νομισμάτων,	 2012)	 για	 την	 ταυτότητά	 τους,	 σπάζοντας	 έτσι	 την	

ασφάλεια	OpenBazaar.	Ωστόσο,	ο	διαχωρισμός	των	δεσμευτούν	/	δωρίσουν	τα	βήματα	του	

ανθρακωρύχου	απόδειξη-να-είναι	αρκετή	για	να	ξεπεραστεί	αυτό	το	πρόβλημα	το	γεγονός	

(Todd,	την	αγορά	ομολόγων	πιστότητα	αποδεδειγμένα	πετάμε	bitcoins,	2013).	

Proof-of-burn	

Proof-of-έγκαυμα	 συστήματα	 ήταν	 σε	 χρήση	 από	 τον	 cryptocurrency	 κοινότητα	 σε	

διάφορες	 ρυθμίσεις	 (αντισυμβαλλόμενος,	 2014).	 Στην	απόδειξη	 της	 έγκαυμα,	 η	πληρωμή	

για	 τη	 δημιουργία	 εμπιστοσύνης	 για	 μια	 ταυτότητα	 καταβάλλεται	 με	 έναν	 τρόπο	 που	

παραμένει	 unspendable.	 Επειδή	 είναι	 unspendable,	 το	 σύστημα	 δεν	 μπορεί	 να	 εύκολα	

gamed	όπως	και	στις	προηγούμενες	προσεγγίσεις.	

Από	τεχνική	άποψη,	proof-of-έγκαυμα	(P4Titan,	2014)	κάνει	μια	κανονική	συναλλαγή	

Bitcoin	συμπεριλαμβανομένου	ενός	ΕΠ-RETURN	στο	σενάριο	εξόδου	της	συναλλαγής.	Και	

πάλι,	 η	 GUID	 της	 ταυτότητας	 OpenBazaar	 περιλαμβάνεται	 στην	 πράξη	 να	 επιτρέψει	

blockchain	επικύρωσης.	

Proof-of-έγκαυμα	 κάνει	 Sybil	 επιτίθεται	 ανέφικτο,	 όπως	 απαιτεί	 ο	 εισβολέας	 να	

δημιουργήσετε	 πολλαπλά	 υψηλή	 εμπιστοσύνη	 οντότητες	 στο	 δίκτυο,	 η	 οποία	 είναι	

δαπανηρή.	 Στην	 ουσία,	 αυτό	 είναι	 ισοδύναμο	 με	 σύστημα	 Bitcoin	 είναι	 απόδειξη	 της	

εργασίας	και	αξιοποιεί	την	υπάρχουσα	blockchain	για	την	απόδειξη.	

Παγκόσμια	 εμπιστοσύνη	 βασίζεται	 στην	 απόδειξη	 της	 έγκαυμα	 βασίζεται	 στο	 πόσα	

χρήματα	κάηκε	να	καθιερώσει	μια	συγκεκριμένη	ταυτότητα.	Χρησιμοποιούμε	g	(x)	για	να	

υποδηλώσει	την	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	που	προέρχεται	από	το	γεγονός	ότι	ένα	ποσό	x	

έχει	δαπανηθεί	για	τη	δημιουργία	της	εμπιστοσύνης	της	ταυτότητα.	Παρατηρούμε	ότι	το	x	

είναι	 το	 άθροισμα	 όλων	 των	 ποσών	 που	 έχει	 αποδεδειγμένα	 καίγεται	 για	 αυτή	 την	

ιδιαίτερη	 ταυτότητα.	 Επιπλέον,	 παρατηρούμε	 ότι,	 όταν	 μια	 συγκεκριμένη	 έξοδο	

συναλλαγής	χρησιμοποιείται	για	την	εδραίωση	της	εμπιστοσύνης	προς	κάποια	ταυτότητα,	

η	 έξοδος	 αυτή	 είναι	 κατ	 'ανάγκην	 μόνο	 σχετίζεται	 με	 μία	 ταυτότητα.	 Επαλήθευση	 των	

απόδειξη	μπορεί	να	γίνει	από	το	κανονικό	πελάτη	OpenBazaar	μέσω	άμεσης	επιθεώρησης	

bitcoin	 blockchain.	 x	 (Β)	 είναι	 συνάρτηση	 του	 προσώπου	 του	 οποίου	 η	 απόδειξη	 της	

έγκαυμα	είναι	να	καθοριστεί,	Β	Για	την	απλότητα,	θα	προς	το	παρόν	δηλώνουν	ως	x.	

Για	 να	 προσδιορίσετε	 την	 αριθμητική	 εμπιστοσύνη	 για	 την	 παγκόσμια	 εμπιστοσύνη	

που	 σχετίζονται	 με	 μια	 συγκεκριμένη	 ταυτότητα,	 εργαζόμαστε	 ως	 εξής.	 Κατ	 'αρχάς,	

υπολογίζουμε	 x	 ως	 το	 άθροισμα	 των	 εξακριβωμένων	 απόδειξη	 της	 έγκαυμα	 ποσά,	 σε	

bitcoin,	που	σχετίζονται	με	την	ταυτότητα	του	στόχου.	
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Στη	 συνέχεια,	 χρησιμοποιήστε	 την	 ακόλουθη	 συνάρτηση	 για	 την	 αξιολόγηση	 της	

εμπιστοσύνης	προς	την	ταυτότητα:	

𝑔 𝑥 = 	1 −	
1
2

I
L
	

Όπου	x	δηλώνει	το	ποσό	που	δαπανήθηκε	για	την	καύση	απόδειξη	της	υποδηλώνει	την	

παγκόσμια	εμπιστοσύνη	που	σχετίζονται	με	την	ταυτότητα,	και	γ	είναι	το	βασικό	κόστος	

της	εμπιστοσύνης	του	συστήματος.	

	

ΣΧΗΜΑ	17:	Η	ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ	ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ	ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ	ΓΙΑ	C	=	0.4	

Το	 βασικό	 κόστος	 της	 εμπιστοσύνης	 είναι	 ένα	 σκληρό-κωδικοποιημένες	 αξία	 στην	

κανονική	 πελάτη	 που	 είναι	 το	 ποσό	 των	 χρημάτων	 που	 απαιτούνται	 για	 τη	 δημιουργία	

βασικών	εμπιστοσύνη	στο	σύστημα.	Η	τιμή	μπορεί	να	καθορίζεται	με	βάση	την	τρέχουσα	

συναλλαγματική	ισοτιμία	του	Bitcoin,	και	μπορεί	να	ενημερώνεται	στο	μέλλον	ανάλογα	με	

τις	ανάγκες	του	δικτύου.	Καθώς	η	τιμή	του	bitcoin	αναμένεται	να	αυξηθεί,	αναμένεται	ότι	η	

τιμή	 για	 το	 γ	 θα	 μειωθεί.	 Αυτό	 έχει	 το	 επιπλέον	 όφελος	 ότι	 ιστορικά	 τα	 μεγαλύτερα	

λογαριασμοί	 συσσωρεύονται	περισσότερο	 την	 εμπιστοσύνη	όσο	περνάει	 ο	 καιρός,	 όσο	η	

τιμή	του	bitcoin	αυξάνεται.	

Για	να	διευκρινιστεί	το	σκεπτικό	της	παραπάνω	εξίσωσης,	σημειώστε	ακόλουθες	τιμές	

της,	ορατό	στο	Σχήμα	17:	Η	παγκόσμια	λειτουργία	της	εμπιστοσύνης	για	c	=	0,4:	

• g(0)	 =	 0.	 Ένα	 ψευδώνυμο	 ταυτότητα	 που	 δεν	 έχει	 αποδεδειγμένα	 καεί	

νομίσματα	δεν	έχει	καμία	παγκόσμια	εμπιστοσύνη.	

• g(c)	 =	 1/2.	 Ένα	 ψευδώνυμο	 ταυτότητα	 που	 έχει	 περάσει	 το	 βασικό	 κόστος	

εμπιστοσύνη	εύκολα	καθιερώνει	ένα	παγκόσμιο	εμπιστοσύνης	50%.	

• lim
I	→	l

𝑔(𝑥) = 	1.	Παρατηρήστε	ότι	παίρνει	 εκθετικά	περισσότερα	χρήματα	για	

να	προσεγγίσει	το	100%	της	παγκόσμιας	εμπιστοσύνης.	
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Προτείνουμε	ότι	το	βασικό	κόστος	εμπιστοσύνη	είναι	ένα	πολύ	μικρό	ποσό	προσιτές	για	

κάθε	ανθρώπινο	χρήστη.	Αυτό	θα	κάνει	το	κόστος	να	εισέλθει	στο	δίκτυο	μικρό,	αλλά	

εξακολουθεί	να	αποφύγει	τις	επιθέσεις	Sybil.	Τέτοια	συστήματα	έχουν	χρησιμοποιηθεί	από	

καιρό	στη	βιβλιογραφία	ως	απόδειξη	της	εργασίας	για	να	αποφευχθεί	επιθέσεις	άρνησης	

υπηρεσίας	(Back,	2002)	(Naor	&	Dwork,	1992)	(Juels	&	Brainard,	1999).	Proof-of-burn	έχει	

τα	ίδια	οφέλη	ως	απόδειξη	της	εργασίας,	δεδομένου	ότι	οι	αντιπρόσωποι	των	εργασιών	

απόδειξη	της	στην	blockchain	bitcoin.	

Almost-collision	coin	burning	

Η	de	facto	πρότυπο	για	την	καύση	κέρμα	στο	Bitcoin	είναι	μέσα	από	μια	δέσμη	ενεργειών	

OP-RETURN	(Bitcoin	Foundation,	2013).	Αυτό	το	σενάριο	έχει	το	σημαντικό	πλεονέκτημα	

ότι	 συμβάλλει	 στην	 επεκτασιμότητα	 του	 δικτύου	 Bitcoin,	 δεδομένου	 ότι	 επιτρέπει	 την	

πλήρη	 κόμβοι	 να	 κλαδέψετε	 UTXO	 τους,	 όταν	 η	 απόδειξη	 των	 συναλλαγών	 έγκαυμα	

ανιχνεύονται.	Ο	μηχανισμός	που	χρησιμοποιείται	για	να	επιτευχθεί	αυτό	είναι	απλή:	Ενώ	

ένα	UTXO	διατηρείται	για	όλα	τα	αδιάθετα	τακτική	των	συναλλαγών,	όταν	μια	συναλλαγή	

OP-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	λαμβάνεται	από	έναν	πλήρη	κόμβο,	η	πλήρης	κόμβος	μπορεί	να	αποφύγει	

προσθέτοντας	 ότι	 η	 συναλλαγή	 με	 την	 UTXO	 εντελώς,	 καθώς	 η	 ΟΡ	 script	 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	

αποτελεί	απόδειξη	ότι	το	ποσό	παραμένει	unspendable	και	ως	εκ	τούτου	δεν	έχει	μέλλον	

συναλλαγή	 μπορεί	 να	 συνδεθεί	 αυτό	 το	 κουνάμε	 εξόδου	 από	 την	 είσοδό	 της?	 είναι,	

επομένως,	μια	μόνιμη	κουνάμε	άκρο	εξόδου.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	18:	ΕΝΑ	PROOF-OF-BURN	TRANSACTION	

	

scripts	OP-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	εργάζονται	έχοντας	την	πρώτη	χειριστή	του	σεναρίου	Bitcoin	

είναι	 ένα	 OP-RETURN,	 υποδεικνύοντας	 μια	 άμεση	 εξαίρεση	 κατά	 την	 εκτέλεση	 του	

σεναρίου,	 ως	 εκ	 τούτου,	 καθιστώντας	 δαπάνες	 αδύνατη.	 Μετά	 την	 αρχική	 χειριστή	 OP-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,	 το	 υπόλοιπο	 των	 δεδομένων	 σεναρίου	 μπορεί	 να	 περιέχει	 πληροφορίες	

σχετικά	 με	 το	 γιατί	 το	 κέρμα	 κάηκε,	 έτσι	 ώστε	 οι	 διαφορετικές	 εφαρμογές	 μπορεί	 να	

απαιτούν	 διαφορετική	 καύση,	 και	 έτσι	 ώστε	 να	 είναι	 δυνατή	 η	 σύνδεση	 με	 έναν	

λογαριασμό.	 Για	 παράδειγμα,	 στην	 περίπτωση	OpenBazaar,	 είναι	 σημαντικό	 να	 συνδέσει	

την	 καμένη	 ποσού	 με	 OpenBazaar	 GUID,	 τα	 οποία	 μπορούν	 να	 συμπεριληφθούν	 ως	 μη	
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εκτελέσιμο	 κώδικα	 μετά	 την	 ΟΡ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ.	 Το	 γεγονός	 ότι	 αυτός	 ο	 κώδικας	 είναι	 μη	

εκτελέσιμες	 προκύπτει	 από	 το	 γεγονός	 ότι	 ποτέ	 δεν	 θα	 εκτελεστεί	 λόγω	 της	 νωρίτερα	

εξαίρεση.	 Εικόνα	 18:	 Μια	 συναλλαγή	 Απόδειξη-Of-Burn	 δείχνει	 μια	 απεικόνιση	 μιας	

συναλλαγής	απόδειξη	της	έγκαυμα?	χρησιμοποιούμε	το	σύμβολο	έδαφος	για	να	δείξει	ένα	

unspendable	άκρη	εξόδου	από	μια	συναλλαγή.	Σε	αυτό	το	παράδειγμα,	25	BTC	καίγονται	

για	τη	δημιουργία	μιας	ταυτότητας.	

Ωστόσο,	 η	 προσέγγιση	 OP-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	 στερείται	 ορισμένες	 ιδιότητες	 χρηστικότητα	

που	θέλησαν	να	διατηρήσουν	σε	εφαρμογή	OpenBazaar	μας.	Ειδικότερα,	για	την	απλότητα	

της	 εφαρμογής	 και	 χρήσης,	 καθώς	 και	 για	 το	 διαχωρισμό	 των	 ανησυχία	 λόγους,	

αποφασίσαμε	 ότι	 OpenBazaar	 δεν	 χρειάζεται	 να	 περιλαμβάνει	 ένα	 bitcoin	 εφαρμογή	

πορτοφολιού.	 Αντ	 'αυτού,	 ο	 χρήστης	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιήσει	 οποιοδήποτε	 υπάρχον	

λογισμικό	πορτοφόλι	επιθυμούν.	Ως	εκ	τούτου,	για	να	κάνει	τις	πληρωμές	που	απαιτούνται	

από	 OpenBazaar,	 είτε	 για	 αγορές	 προϊόντων	 ή	 για	 συναλλαγές	 έγκαυμα,	 ο	 χρήστης	 θα	

πρέπει	να	αξιοποιήσει	άμεσα	το	πορτοφόλι	τους.	

Σήμερα,	πορτοφόλια	δεν	έχουν	την	ικανότητα	να	δημιουργούν	σενάρια	OP-RETURN	σε	

οποιαδήποτε	χρησιμοποιήσιμη	τρόπο.	Ο	μόνος	τρόπος	για	να	δημιουργήσετε	συναλλαγές	

έγκαυμα	είναι	μέσω	της	χρήσης	έκδοση	των	εντολών	δέσμης	ενεργειών	από	το	χρήστη,	ο	

οποίος	μπορεί	να	προκαλέσει	σύγχυση	ή	αδύνατο	να	εκτελεστεί	για	ένα	μέσο	χρήστη	χωρίς	

υπόβαθρο	σε	 θέματα	προγραμματισμού.	 Επιπλέον,	 το	σενάριο	OP-επιστροφής	θα	πρέπει	

να	 συνδέεται	 με	 ένα	 OpenBazaar	 GUID,	 κάτι	 που	 καθιστά	 τη	 συμπερίληψη	 αυτής	 της	

ικανότητας	σε	υφιστάμενους	πορτοφόλια	σκληρότερα.	

Για	τους	λόγους	αυτούς,	σχεδιάσαμε	έναν	εναλλακτικό	μηχανισμό	για	την	καύση	των	

κερμάτων	 που	 χρησιμοποιεί	 απλό	 πρότυπο	 συναλλαγές	 pay-to-pubkey-hash.	 Επιπλέον,	

είναι	εύκολο	για	την	τακτική	πορτοφόλια	για	τη	δημιουργία	αυτών	των	συναλλαγών,	και	

οι	 χρήστες	 μπορούν	 εύκολα	 να	 κατανοήσουν	 τη	 διαδικασία	 και	 να	 κάνετε	 την	 πληρωμή	

χωρίς	 να	 ανησυχείτε	 ότι	 μια	 περιττή	 ποσότητα	 χρήματα	 θα	 μεταφερθούν	 και	 χωρίς	 να	

απαιτεί	ιδιαίτερες	γνώσεις	προγραμματισμού.	

σχήμα	 μας	 για	 καύση	 βασίζεται	 στην	 ακόλουθη	 υπόθεση	 κρυπτογραφικό,	 μια	

αντίσταση	 σε	 μια	 σχεδόν-σύγκρουση:	 Είναι	 υπολογιστικά	 ανέφικτο	 να	 υπολογίσει	 δύο	

hash	προ-image	τιμές	x1,	x2	τέτοια	ώστε:	

𝐻 𝑥1 − 	𝐻 𝑥1 < 𝜀	

Όταν	ο	κανόνας	δείχνει	την	απόσταση	Hamming	των	δύο	χορδές	και	ε	είναι	μια	μικρή	

σταθερά,	στην	περίπτωση	μας	1.	Η	υπόθεση	αυτή	υποστηρίζεται	σθεναρά	από	το	γεγονός	

ότι	μια	συνάρτηση	κατακερματισμού	είναι	κρυπτογραφικά	ασφαλής?	αν	αυτή	η	εξίσωση	

δεν	 κατείχε,	 μια	 σύγκρουση	 θα	 έχουν	 βρεθεί,	 modulo	 ένα	 bit,	 το	 οποίο	 δείχνει	 το	 hash	

χωρίζεται	σε	σχεδόν	όλα	τα	κομμάτια	της.	
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Σύμφωνα	με	αυτή	την	υπόθεση	για	την	H	=	ripemd,	σχήμα	μας	ρωτά	για	τον	καυστήρα	

για	 να	 πάρετε	 το	 δημόσιο	 κλειδί	 ECDSA	 που	 συνδέονται	 με	 την	 ταυτότητά	 τους	

OpenBazaar	 και	 να	 το	 μετατρέψει	 σε	 μια	 διεύθυνση	 bitcoin	 ακολουθώντας	 την	 τακτική	

σχήμα	 για	 1-πρόθεμα	 bitcoin	 διευθύνσεις.	 Οι	 τακτικές	 διευθύνσεις	 Bitcoin	 δημιουργείται	

από	 την	 τακτική	 κλειδιά	 bitcoin	 ECDSA	 όπως	 φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 19:	 Το	 πρότυπο	

αλγόριθμο	bitcoin	γενιά	διεύθυνση.	Σε	σύγκριση,	η	ίδια	η	παρόμοια	διαδικασία	παραγωγής	

διεύθυνση	 αποδεδειγμένα	 unspendable	 φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 20:	 OpenBazaar	

αποδεδειγμένα	unspendable	γενιά	διεύθυνση.	

	

ΣΧΗΜΑ	19:	Ο	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	STANDARD	BITCOIN	ADDRESS	(COURTESY	ETOTHEIPI)	
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ΣΧΗΜΑ	20:	ΟΙ	ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ	ΜΗ	ΞΟΔΕΨΙΜΕΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	ΣΤΟ	OPENBAZAAR	

Για	 να	 δημιουργήσετε	 μια	 διεύθυνση	 που	 είναι	 αποδεδειγμένα	 unspendable,	 ο	

καυστήρας	 ξεκινά	 με	 το	 δημόσιο	 κλειδί	 τους	 ECDSA	 OpenBazaar	 και	 εφαρμόζει	 μια	

παρόμοια	 διαδικασία	 για	 να	 δημιουργήσετε	 ένα	 ripemd	 hash	 από	 το	 υπογεγραμμένο	

δημόσιο	 κλειδί.	 Ωστόσο,	 ο	 καυστήρας	 perturbates	 το	 hash	 αποτέλεσμα	 ripemd	 πριν	

base58-κωδικοποιεί.	 Συγκεκριμένα,	 γυρίστε	 το	 τελευταίο	 κομμάτι	 της	 παραγωγής	 χασίς.	

Το	υπόλοιπο	της	διαδικασίας	ακολουθεί	τον	ίδιο	τρόπο.	Τέλος,	ο	καυστήρας	μεταφέρει	το	

ποσό	 του	 νομίσματος	 που	 θέλετε	 να	 κάψετε	 σε	 αυτή	 την	 παραγόμενη	 διεύθυνση.	

πραγματική	εφαρμογή	της	διαδικασίας	αυτής	σε	OpenBazaar	μας	φαίνεται	στο	Listing	3:	Η	
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OpenBazaar	 Proof-of-Burn	 πηγαίου	 κώδικα,	 όπου	 χρησιμοποιούμε	 τον	 οβελίσκο	 bitcoin	

βιβλιοθήκης	 για	 base58	 κωδικοποίηση	 και	 bitcoin	 γενιά	 διεύθυνση	 του	 αθροίσματος	

ελέγχου.	

	

def burnaddr_from_guid(guid_hex): 

    _LOG.debug("burnaddr_from_guid: %s", guid_hex) 

 

    prefix = '6f' if TESTNET else '00' 

    guid_full_hex = prefix + guid_hex 

    _LOG.debug("GUID address on bitcoin net: %s", guid_full_hex) 

 

    guid_full = guid_full_hex.decode('hex') 

    guid_prt = guid_full[:-1] + chr(ord(guid_full[-1]) ^ 1) 

    addr_prt = obelisk.bitcoin.EncodeBase58Check(guid_prt) 

    _LOG.debug("Proof-of-burn address: %s", addr_prt) 

 

    return addr_prt 

ΚΩΔΙΚΑΣ	3:	ΤΟ	OPENBAZAAR	PROOF-OF-BURN	
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Θα	απεικονίζουν	πλέον	τις	ιδιότητες	της	ορθότητας,	τη	μοναδικότητα	και	την	ασφάλεια	για	

το	καθεστώς	αυτό.	

Ορθότητα.	Για	να	επαληθεύσετε	την	ορθότητα	του	εγκαύματος,	ένας	τρίτος	εκτελεί	την	

ίδια	μετατροπή	όπως	τον	καυστήρα.	Αρχίζουν	από	το	δημόσιο	κλειδί	ECDSA	του	κόμβου	

OpenBazaar	του	οποίου	την	εμπιστοσύνη	που	επιθυμούν	να	ελέγχει	και	να	παρακολουθεί	

τη	διαδικασία	παραγωγής	διεύθυνση	bitcoin,	εφαρμόζοντας	την	ίδια	διαταραχή	όπως	τον	

καυστήρα	μετά	το	στάδιο	ripemd.	Φτάνοντας	στο	τελικό	διεύθυνση	Bitcoin,	ο	ελεγκτής	

ελέγχει	στη	συνέχεια	το	blockchain	για	τα	χρήματα	που	έχει	σταλεί	σε	αυτή	τη	διεύθυνση.	

Αυτό	καταλήγει	στο	συμπέρασμα	ότι	το	έγκαυμα	μια	τίμια	καυστήρας	εκτελεί	θα	

επαληθευθεί	σωστά	από	έναν	έντιμο	επιθεωρητή.	

Μοναδικότητα.	Με	την	παραδοχή	ότι	ripemd160	είναι	κρυπτογραφικά	ασφαλής	

λειτουργία	hash,	υποθέσεις	που	έχουν	ήδη	γίνει	από	Bitcoin,	η	μοναδικότητα	της	

διεύθυνσης	έγκαυμα	για	κάθε	πλήκτρο	OpenBazaar	ακολουθεί	άμεσα.	

Ασφάλεια.	Για	το	σύστημα	αυτό	να	είναι	ασφαλές,	θα	πρέπει	να	αποδείξει	ότι	το	έκαψαν	τα	

χρήματα	δεν	μπορούν	πραγματικά	να	δαπανηθούν	από	κανέναν.	Πράγματι,	αν	τα	χρήματα	

ήταν	δαπανήσιμος,	η	ξοδεύει	θα	πρέπει	να	γνωρίζουν	το	ιδιωτικό	κλειδί	που	σχετίζεται	με	

το	δημόσιο	κλειδί	που	hashes	στο	διαταραγμένου	αξία	ripemd160.	Ωστόσο,	αυτό	θα	

επιτρέψει	τη	δημιουργία	μιας	σχεδόν-σύγκρουση	στην	ripemd160,	όπως	το	δημόσιο	κλειδί	

που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	να	περάσετε	την	καμένη	χρήματα	και	το	δημόσιο	κλειδί	

της	ταυτότητας	OpenBazaar	θα	αποτελούσε	προ-εικόνες	των	hashes	που	διαφέρουν	μόνο	

κατά	ένα	bit.	Από	την	υπόθεση	αντίσταση	σχεδόν	σύγκρουσης,	καταλήγουμε	στο	

συμπέρασμα	ότι	αυτό	είναι	υπολογιστικά	ανέφικτη.	

Η	μέθοδος	σχεδόν-σύγκρουση	της	καύσης	νομίσματος	εισάγει	προκλήσεις	επεκτασιμότητα	

για	το	λογισμικό	Bitcoin.	Θέλουμε	να	κάνω	δύο	παρατηρήσεις	σε	σχέση	με	αυτά	τα	θέματα	

επεκτασιμότητα.	Πρώτον,	αισθανόμαστε	μια	αποτυχία	για	bitcoin	να	κλίμακας	δίνεται	μια	

πιθανή	τεράστια	κοινότητα	κίνητρα	(ή	άλλων)	τη	χρήση	των	πρωτόγονων	μας	αποτελεί	

ένα	πρόβλημα	ασφαλείας	για	Bitcoin	η	ίδια,	η	οποία	πρέπει	να	αντιμετωπιστεί	χωρίς	να	

απαιτείται	οι	παίκτες	να	συμπεριφέρονται	δίκαια	στο	σύστημα.	Αυτό	θα	μπορούσε	να	είναι	

ένα	πρόβλημα	για	το	bitcoin.	Αν	Bitcoin	είναι	επιρρεπείς	σε	τέτοιου	είδους	επιθέσεις	denial-

of-service,	πρέπει	να	επανεξεταστεί	η	χρήση	του	Bitcoin	ως	ένα	σύστημα	πληρωμών.	

Δεύτερον,	γιατί	υποστηρίζουμε	το	οικοσύστημα	bitcoin	και	επιθυμούν	να	παρέχουν	

προτάσεις	για	την	επίλυση	των	ζητημάτων	επεκτασιμότητα	του,	οι	πράξεις	αυτές	μπορούν	

στην	πραγματικότητα	να	εξαλειφθεί	εάν	οι	αποδείξεις-of-έγκαυμα	συναλλαγών	

συνοδεύεται	από	την	προ-εικόνα	πριν	διαταραχή.	Το	συνοδευτικό	προ-εικόνα	αποτελεί	
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απόδειξη	ότι	τα	χρήματα	είναι	unspendable,	παρόμοια	με	τον	τρόπο	σενάρια	OP-

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	αποτελούν	απόδειξη	της	unspendability.	Δεδομένου	ότι	αυτές	οι	προ-εικόνες	

θα	είναι	διαθέσιμη	στο	κοινό	μέσω	του	δικτύου	OpenBazaar,	σε	περίπτωση	OpenBazaar	

γίνεται	largerly	εγκριθεί,	πλήρη	κόμβοι	Bitcoin	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	το	δίκτυο	

OpenBazaar	να	ανιχνεύσει	prunable	εξόδους	UTXO	που	εκτελούν	απόδειξη	της	καύσης	

μέσω	της	σχεδόν-σύγκρουσης	pay-to-pubkey	-hash	σενάρια.	

Ανεξάρτητα,	η	optimizability	του	δικτύου	πληρωμών	είναι	μικρή	ανησυχία	για	την	

οικονομική	κίνητρα	στους	χρήστες	του	και	τις	τεχνικές	λεπτομέρειες	της	εφαρμογής	της	

παραμένει	ένα	ανοικτό	ερευνητικό	πρόβλημα.	

Ωστόσο,	δεδομένου	ότι	OpenBazaar	έχει	αλλάξει	από	το	να	χρησιμοποιούν	SHA512	για	

κατακερματισμό	τα	GUID	και	επειδή	θέλουμε	να	υποστηρίξει	την	επεκτασιμότητα	του	

Bitcoin,	προτείνουμε	ότι	η	μετανάστευση	προς	OP-RETURN	γίνεται	όταν	επιτρέπουν	

ζητήματα	ευχρηστίας.	

Proof-of-timelock	

Ενώ	 η	 απόδειξη	 της	 έγκαυμα	 είναι	 ισοδύναμη	 με	 την	 απόδειξη	 της	 εργασίας,	

προτείνουμε	 ένα	 πρόσθετο	 μηχανισμό	 που	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 ξεχωριστά	 ή	 σε	

συνδυασμό	 με	 απόδειξη-του-έγκαυμα.	 Στην	 απόδειξη	 της	 TimeLock,	 η	 ικανότητα	 ενός	

blockchain	 απόδειξη	 της	 συμμετοχής	 έχει	 αξιοποιηθεί	 για	 να	παραχθεί	 ένα	 σύστημα	που	

εξαλείφει	 τις	 επιθέσεις	 Sybil	 χωρίς	 να	 χρειάζεται	 να	 καταφύγουν	στην	 καταστροφή	 των	

χρημάτων	ή,	ισοδύναμα,	CPU	εξουσία.	

Στην	 απόδειξη	 της	 TimeLock,	 το	 άτομο	 που	 ενδιαφέρονται	 για	 την	 ίδρυση	 της	

εμπιστοσύνης	 προς	 ένα	 ψευδώνυμο	 ταυτότητας	 κλειδώνει	 αποδεδειγμένα	 ένα	

συγκεκριμένο	χρηματικό	ποσό	σε	μια	συναλλαγή	που	δίνει	τα	χρήματα	πίσω	σε	αυτούς.	Η	

συναλλαγή	 αυτή	 έχει	 την	 ιδιότητα	 ότι	 παραμένει	 ανεκτέλεστο	 για	 ένα	 συγκεκριμένο	

προκαθορισμένο	 χρονικό	 διάστημα.	 Ωστόσο,	 το	 γεγονός	 ότι	 η	 συναλλαγή	 πρόκειται	 να	

λάβει	χώρα	στο	μέλλον,	το	ακριβές	ποσό,	καθώς	και	το	χρονικό	διάστημα	της	κλειδαριάς	

είναι	δημοσίως	επαληθεύσιμη.	

Ενώ	 η	 απόδειξη	 της	 έγκαυμα	 επιτρέπει	 ταυτότητες	 που	 θα	 δημιουργηθούν	 με	 έναν	

τρόπο	που	 είναι	 δαπανηρό	 να	 αναδημιουργήσει,	 απόδειξη	 της	 TimeLock	 εξασφαλίζει	 ότι	

είναι	αδύνατο	ότι	ένα	τεράστιο	ποσό	των	ταυτοτήτων	που	συνδέονται	με	ένα	πραγματικό	

κόσμο	 άτομο	 μπορεί	 να	 συνυπάρχουν	 σε	 μια	 συγκεκριμένη	 στιγμή	 εγκαίρως.	 Proof-of-

TimeLock	 είναι	 ασθενέστερη	 από	 ό,	 τι	 ασφάλιση	 απόδειξη	 της	 έγκαυμα?	 απόδειξη	 της	

έγκαυμα	 μπορεί	 να	 θεωρηθεί	 ως	 απόδειξη	 της	 TimeLock,	 αλλά	 για	 ένα	 άπειρο	 χρονικό	

διάστημα.	
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Προβλέπουμε	 ότι	 οι	 άνθρωποι	 θα	 αισθάνονται	 πολύ	 πιο	 άνετα	 εξασφαλίζοντας	 την	

ταυτότητά	 τους	 μέσω	 απόδειξη	 της	 TimeLock	 παρά	 απόδειξη	 έγκαυμα.	 Η	 ψυχολογική	

επιβάρυνση	 που	 σχετίζεται	 με	 την	 καταστροφή	 χρήματα	 μπορεί	 να	 μην	 είναι	 εύκολο	 να	

ξεπεραστούν.	

Μια	Turing-πλήρης	blockchain	όπως	Ethereum	(Wood,	2014)	επιτρέπει	την	εφαρμογή	

αυτού	 του	 μηχανισμού.	 Παρ	 'όλα	 αυτά,	 είμαστε	 απρόθυμοι	 να	 χρησιμοποιούν	 αυτό	 το	

σύστημα,	όπως	Turing-πλήρης	blockchains	είναι	ακόμη	να	αποδειχθεί	εφικτή	στην	πράξη	

και	μπορεί	 να	δημιουργήσει	προβλήματα	όσον	αφορά	την	επεκτασιμότητα,	 την	απόδοση	

και	τα	τέλη.	Ένας	άλλος	μηχανισμός	που	θα	μπορούσε	να	χρησιμοποιηθεί	για	το	καθεστώς	

αυτό	 είναι	 OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY	 χειριστή	 Bitcoin	 του	 (Todd,	

OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY,	2014).	

Ως	 εκ	 τούτου,	 σας	 προτείνουμε	 απόδειξη	 της	 TimeLock	 ως	 εναλλακτικό	 μηχανισμό,	

αλλά	 απαιτείται	 περαιτέρω	 έρευνα	 για	 να	 διαπιστώσει	 εάν	 είναι	 εφικτό	ως	 υποκείμενος	

μηχανισμός	για	μια	αποκεντρωμένη	ανώνυμη	αγορά.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	οι	μηχανισμοί	

TimeLock	με	βάση	μελετηθεί	σε	θεωρητικό	κρυπτογραφία	σε	διάφορες	ρυθμίσεις	(Rivest,	

Shamir,	&	Wagner,	1996),	αλλά	οι	πρακτικές	εφαρμογές,	ενώ	ενδιαφέρουσα,	παραμένουν	

περιορισμένες	στην	πράξη	όσον	αφορά	την	εφαρμογή.	

Συνολική	εμπιστοσύνη	

Με	βάση	το	προβλεπόμενο	και	η	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	μετρήσεις	που	παρουσιάζονται	

παραπάνω,	 προτείνουμε	 τα	 ακόλουθα	 μέτρα	 και	 το	 συνολικό	 εμπιστοσύνης	 προς	 έναν	

κόμβο	του	δικτύου:	

𝑠 𝐴, 𝐵 = 	
1
2
	(𝑡 𝐴, 𝐵 + 	𝑔 𝑥 𝐵 )	
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Οι	προβλεπόμενες	και	παγκόσμιο	τραστ	αθροίζονται	για	να	παραχθεί	η	απόλυτη	

εμπιστοσύνη,	όπως	φαίνεται	από	το	Α	στο	Β	Τα	βάρη	που	χρησιμοποιούνται	εδώ	είναι	

50%	για	το	καθένα,	αλλά	καλό	είναι	να	τσίμπημα	αυτά	τα	βάρη	με	βάση	εμπειρικά	στοιχεία	

κατά	τη	διάρκεια	της	ανάπτυξης.	Για	προχωρημένους	χρήστες,	τα	βάρη	μπορούν	να	είναι	

προσαρμόσιμη.	
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Η	απόλυτη	εμπιστοσύνη	μπορεί	στη	συνέχεια	να	εμφανίζεται	στο	περιβάλλον	χρήστη	του	

κόμβου	του	χρήστη	Α	όταν	βλέπει	το	προφίλ	του	χρήστη	Β	Πρόσθετα	στοιχεία	

διασύνδεσης	που	είναι	δυνατόν	να	συμπεριληφθούν	μπορεί	να	είναι	το	ακριβές	ποσό	των	

χρημάτων	που	δαπανώνται	στο	έγκαυμα	απόδειξη	της	συστήματος,	καθώς	και	οι	άμεσες	

συνδέσεις	αποδίδοντας	την	αθροιστική	προβλεπόμενη	εμπιστοσύνη	για	το	συγκεκριμένο	

στόχο	μέσω	της	επαγωγής.	
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Αυτοεκπληρούμενα	συμβόλαια	

Ρικαρδιανά	συμβόλαια	

OpenBazaar	χρησιμοποιεί	την	έννοια	της	ρικαρδιανής	συμβάσεων.	Ricardian	συμβάσεις	

είναι	 συμβάσεις	 που	 είναι	 τόσο	 αναγνώσιμη	 από	 τον	 άνθρωπο	 και	 τα	 αναγνώσιμα	 από	

μηχάνημα.	 Περιγράφουν	 ένα	 εμπόριο	 με	 λεπτομέρειες,	 συμπεριλαμβανομένου	 του	

προϊόντος	που	πωλείται,	την	περιγραφή	της,	το	hash	των	εικόνων	του	προϊόντος,	την	τιμή	

και	τις	ημερομηνίες,	καθώς	και	άλλες	πληροφορίες.	Ricardian	συμβάσεις	εφευρέθηκαν	από	

τον	 Ian	 Grigg	 (Grigg,	 2004)	 και	 η	 εφαρμογή	 τους	 να	 OpenBazaar	 εφευρέθηκε	 από	 την	

Ουάσιγκτον	Sanchez	(Sanchez,	2014).	

Ricardian	συμβάσεις	 είναι	 ενδιαφέρουσα,	 επειδή	 μπορεί	 να	 σταθεί	 στα	παραδοσιακά	

δικαστικά	 συστήματα,	 αν	 έχουν	 κατατεθεί	 διαφορών.	 Αυτό	 είναι	 σημαντικό,	 καθώς	 η	

μετάβαση	από	το	παραδοσιακό	νομικό	σύστημα	στην	αποκεντρωμένη	νομικά	συστήματα.	

Όταν	 αυτή	 η	 μετάβαση	 έχει	 ολοκληρωθεί	 πλήρως,	 Ρικαρντιανή	 συμβάσεις	 μπορούν	 να	

τροποποιηθούν	 για	 να	 είναι	 μόνο	 τα	 αναγνώσιμα	 από	 μηχάνημα.	 Στην	 πραγματικότητα,	

όπως	 εξηγείται	 παρακάτω,	 Ρικαρντιανή	συμβάσεις	 θα	 καταστεί	 περιττό	 το	 συντομότερο	

τα	 πάντα	 σε	 μια	 σύμβαση	 είναι	 το	 σταθερό.	 Unbreachability	 μπορεί	 να	 επιτευχθεί	 για	

διάφορες	 ιδέες,	 όπως	 η	 υπόσχεση	 πληρωμής	 ή	 την	 υπόσχεση	 της	 παράδοσης	 του	

προϊόντος	 όπως	 δείχνουν	 πιο	 κάτω.	 Ωστόσο,	 ορισμένες	 διαφωνίες	 εξακολουθούν	 να	

απαιτούν	 την	 ανθρώπινη	 διαιτησία.	 Τα	 παραδείγματα	 περιλαμβάνουν	 "προϊόν	 δεν	 όπως	

διαφημίζεται"	 ή	 "προϊόν	 έφτασε	 κατεστραμμένο"	 ζητήματα.	 Αυτός	 είναι	 ο	 λόγος	 για	 τον	

οποίο	 Ρικαρδιανή	 συμβάσεις	 περιλαμβάνουν	 όλες	 τις	 λεπτομέρειες	 του	 εμπορίου,	 έτσι	

ώστε	οι	διαφορές	μπορεί	αργότερα	να	επιλυθούν.	

Στις	 επόμενες	 ενότητες,	 θα	 διερευνήσει	 2-από-2	 και	 2-από-3	πράξεις.	 Στο	 εμπόριο	 2-

από-2,	 η	 συμπερίληψη	 μιας	 ρικαρδιανής	 σύμβασης	 είναι	 χρήσιμο	 μόνο	 αν	 η	 πραγματική	

ταυτότητα	 των	 συμμετεχόντων	 μπορεί	 να	 γίνει	 γνωστή.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 τα	

παραδοσιακά	 δικαστικά	 συστήματα	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 επίλυση	 των	

διαφορών.	Στις	συναλλαγές	2-από-3,	ένας	διαιτητής	εισάγεται,	και	ως	εκ	τούτου	η	ανάγκη	

για	 μια	 παραδοσιακή	 δικαστήριο	 δεν	 είναι	 απαραίτητο,	 ούτε	 είναι	 απαραίτητο	 να	

αποκαλύψει	 την	 πραγματική	 ταυτότητα	 των	 συμμετεχόντων.	 Σε	 cipherpunk	 ρυθμίσεις,	

όπως	το	Bitcoin	κοινότητα,	η	 ιδιότητα	της	διατήρησης	της	ψευδωνυμίας,	ακόμη	και	στην	

περίπτωση	της	διαφοράς	είναι	πολύτιμη.	

Στις	 παρακάτω	 ενότητες,	 δεν	 θα	 περιγράφουν	 τις	 τεχνικές	 λεπτομέρειες	 του	 μορφή	

αρχείου	 της	 ρικαρδιανής	 συμβάσεων.	 Ωστόσο,	 λίγα	 λόγια	 για	 τη	 δομή	 της	 ρικαρδιανής	

συμβάσεων	είναι	απαραίτητο	να	κατανοήσουμε	πώς	συναλλαγές	μπορεί	να	λειτουργήσει.	

Το	Ricardian	σύμβαση	OpenBazaar	 είναι	 ένα	αρχείο	 JSON	αναγνώσιμη	από	τον	άνθρωπο	
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δημιουργούνται	 αρχικά	 από	 έναν	 έμπορο.	 Ο	 έμπορος	 περιλαμβάνει	 τις	 λεπτομέρειες	 του	

προϊόντος	στο	αρχικό	αρχείο	JSON,	ονομάζεται	"προσφορά",	όπως	τον	τίτλο	του	προϊόντος,	

την	περιγραφή,	κατακερματισμού	των	εικόνων,	των	τιμών	για	τις	επιλογές	του	προϊόντος,	

τη	 διαθεσιμότητα	 και	 τη	 ναυτιλία.	 Ένα	 παράδειγμα	 φαίνεται	 στον	 Πίνακα	 1:	 Ένα	

παράδειγμα	Ricardian	σύμβαση.	Η	σύμβαση	αυτή	προσφορά	συνέχεια	 υπογράφεται	 από	

κλειδί	ECDSA	του	εμπόρου	να	ελέγξει	τη	γνησιότητά	του.	
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ΠΙΝΑΚΑΣ	1:	ΈΝΑ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	ΡΙΚΑΡΔΙΑΝΟΥ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	

{"order": { 

  "id": { 

    "contact": { 

      "email": "dionyziz@gmail.com" 

    }, 

    "guid": "6c80b332c81a880c1c0e06982d4ae94ac00e0bd5", 

    "handle": "dionyziz", 

    "onename": "dionyziz", 

    "pubkeys": { 

      "bitcoin": "1vXhpZpeDWLmp7vN7k52x3WwRSZK3DT6X", 

      "pgp": "45DC00AEFDDF5D5CB988EC862DA450F3AFB046C7" 

    }, 

    "role": "customer" 

  }, 

  "metadata": { 

    "category": "service", 

    "category_sub": "invitation to tender", 

    "expiry": "3 hours" 

  }, 

  "order": { 

    "comments": "Deliver to my co-worker before she gets to work.", 

    "date": "2015-07-04 09:00:00", 

    "delivery_address": "900 W Eddy St, Chicago, IL 60613, US", 

    "item": "Chocolate cupcake box", 

    "pickup_address": "1060 W Addison St, Chicago, IL 60613, US", 

    "quantity": 1, 

    "type": "delivery" 

  } 

 }, 

 "signatures": { 

   "bitcoin": "HEfKMskTI7tfKEMRF36AxYaQ1OtUsd...", 

   "pgp": "iQIcBAEBCAAGBQJWWlggAAoJELNinf0..." 

 } 

} 
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Όταν	ένας	χρήστης	περιηγείται	τα	προϊόντα	ενός	εμπόρου,	που	λαμβάνουν	αυτές	τις	

υπέγραψαν	προσφορές	και	ο	πελάτης	OpenBazaar	τα	αναλύει	για	να	εμφανίσετε	τα	εν	

λόγω	προϊόντα.	Όταν	ο	χρήστης	επιθυμεί	να	αγοράσει	ένα	προϊόν,	το	τροποποιεί	τη	

σύμβαση	με	τα	δικά	τους	στοιχεία,	όπως	η	διεύθυνση	αποστολής	και	το	ύψος	τους,	να	την	

υπογράψουν	και	να	το	στείλετε	είτε	τον	έμπορο	άμεσα	(στην	περίπτωση	των	συναλλαγών	

2-από-2)	ή	κριτής	(στην	περίπτωση	των	2-από-3	πράξεις).	Σε	περίπτωση	κριτής,	ο	

διαιτητής	υπογράφει	τη	σύμβαση	συμπεριλαμβανομένης	και	της	δικής	τους	λεπτομέρειες,	

όπως	τι	είναι	ακριβώς	πρόθυμοι	να	διαιτητεύει,	και	το	στέλνει	στον	έμπορο	να	εκπληρώσει	

την	εντολή.	

Οι	συμβάσεις	είναι	πολύ	γενική.	Μπορούν	να	είναι	περίπου	τα	φυσικά	αγαθά,	ψηφιακά	

αγαθά,	υπηρεσίες	(όπως	φαίνεται	στο	παραπάνω	παράδειγμα),	ο	δανεισμός,	τα	τυχερά	

παιχνίδια,	οικονομικές	συμφωνίες,	ή	αποκεντρωμένες	αγορές	αντικατάστασης	για	Airbnb	

και	Uber	(La'Zooz	Developers,	2015).	

Παιγνιοθεωρητικά	εργαλεία	

Στις	επόμενες	ενότητες,	μια	«δίκαιη	ισορροπία	Nash"	είναι	μια	ισορροπία	Nash	στην	οποία,	

όπως	σχεδιάστηκε	από	τον	σχεδιαστή	του	παιχνιδιού,	επιτυγχάνεται	ο	σκοπός	του	

παιχνιδιού?	στην	περίπτωσή	μας,	μια	εμπορική	ολοκληρώθηκε	με	επιτυχία	και	τα	δύο	μέρη	

ικανοποίησαν	(δηλαδή	ο	έμπορος	λαμβάνει	την	πληρωμή	και	ο	αγοραστής	λαμβάνει	το	

προϊόν).	

Για	τα	ακόλουθα	θεωρήματα,	έχουμε	να	κάνουμε	με	την	ορθολογική	παίκτες	που	θα	

παίξουν	πάντα	να	μεγιστοποιήσουν	τη	χρησιμότητά	τους?	στις	περιπτώσεις	των	αγορών,	

την	οικονομική	τους	κέρδος.	Έχουμε	εισαγάγει	την	έννοια	της	ε-καλά	ορθολογική	παίκτες.	

Αυτοί	οι	παίκτες	προτιμούν	μια	στρατηγική	η	οποία	αυθαιρέτως	ορίζεται	ως	στρατηγική	

στάτους	κβο	στο	ορισμό	του	παιχνιδιού	σε	σχέση	με	άλλες	εναλλακτικές	στρατηγικές,	

εφόσον	οι	εναλλακτικές	στρατηγικές	δεν	έχουν	την	καλύτερη	χρησιμότητα.	Ειδικότερα,	

όταν	πολλαπλές	στρατηγικές	μεγιστοποιηθεί	η	συνάρτηση	χρησιμότητας	για	τον	εν	λόγω	

παίκτη,	ο	παίκτης	θα	επιλέξει	τη	στρατηγική	status	quo.	

Αυτή	η	προτίμηση	μπορεί	να	μοντελοποιηθεί	με	την	εισαγωγή	κάποια	αυθαίρετα	μικρή	

θετική	σταθερά	ε	και	τροποποιεί	τη	λειτουργία	βοηθητικό	πρόγραμμα	για	να	είναι	

ευνοϊκότερες	από	ε	για	τη	στρατηγική	status	quo.	Στη	συνέχεια,	εμείς	θα	πούμε	ότι	οι	ε-

καλό	ορθολογική	παίκτες	θα	προτιμήσουν	μια	στρατηγική	S	αν	υπάρχει	κάποια	δ>	0	τέτοια	

ώστε	για	όλα	τα	ε	για	το	οποίο	0	<ε	<δ,	αν	η	στρατηγική	στάτους	κβο	είναι	τροποποιηθεί	
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ώστε	να	περιλαμβάνει	μια	ευνοϊκή	ρύθμιση	ε	να	η	συνάρτηση	χρησιμότητας,	στη	συνέχεια,	

ένα	κλασικό	ορθολογική	παίκτης	θα	επιλέξει	τη	στρατηγική	Σ	

Αυτές	οι	στρατηγικές	που	επιλέγονται	για	να	αντιστοιχούν	με	τη	συμπεριφορά	που	

θεωρείται	κοινωνικά	αποδεκτό?	ιδίως,	επιλέγουμε	τις	στρατηγικές	στάτους	κβο	να	είναι	οι	

στρατηγικές	στις	οποίες	ένας	παίκτης	αφήνει	την	άλλη	νίκη	παίκτης	αν	δεν	έχουν	τίποτα	

να	χάσουν.	Αυτά	είναι	ένα	καλό	μοντέλο	για	την	πραγματική	ανθρώπινη	συμπεριφορά,	

καθώς	οι	άνθρωποι	έχουν	την	τάση	να	παίζουν	δίκαιη,	όταν	δεν	υπάρχει	κανένας	λόγος	να	

παίξει	άδικο.	Συγκεκριμένα,	για	τις	αγορές	θα	ορίζει	τη	στρατηγική	στάτους	κβο	είναι	η	

στρατηγική	με	την	οποία	ο	αγοραστής	λαμβάνει	αγοράσει	το	προϊόν	τους	και	ο	πωλητής	

λαμβάνει	την	πληρωμή	τους.	

Η	υπόθεση	αυτή	μας	επιτρέπει	να	ισχυρίζονται	ότι	τα	παιχνίδια	status	quo,	αποτελούν	

μοναδικά	ισορροπίες	Nash	με	την	παραδοχή	ε-καλοσύνη.	Χωρίς	την	παραδοχή	ε-καλοσύνη,	

ενώ	οι	στρατηγικές	στάτους	κβο	είναι	Nash	στρατηγικών	ισορροπίας,	δεν	είναι	οι	μόνοι,	

και	ως	εκ	τούτου	η	υπόθεση	είναι	απαραίτητη	για	να	εξηγήσει	τη	συμπεριφορά	των	

παικτών	που	επιλέγουν	μια	«δίκαιη»	στρατηγική,	όταν	δεν	υπάρχει	τίποτα	να	χάσουν.	Ενώ	

τα	μοντέλα	έννοια	ε-καλά	στον	πραγματικό	κόσμο	μας	διαίσθηση	για	τη	συμπεριφορά	των	

παικτών,	αυτή	η	τυποποίηση	δεν	λέει	τίποτα	περισσότερο	από	αυτό:	Όταν	χρειαζόμαστε	ε-

καλοσύνη,	Nash	ισορροπία	μας	δεν	είναι	μοναδική?	αν	δεν	το	χρειάζονται	και	ε-κακοί	

παίκτες	μπορούν	να	γίνουν	ανεκτές,	η	ισορροπία	μας	Nash	είναι	μοναδική.	

Η	ιδέα	της	ε-καλοσύνη	διαφέρει	από	το	παραδοσιακό	παιχνίδι	θεωρητική	έννοια	ενός	ε-

Ισορροπία.	Στις	εκτιμήσεις	μας,	οι	λύσεις	στάτους	κβο	είναι	αλήθεια	ισορροπίες?	ε-

καλοσύνη	απαιτείται	μόνο	για	την	απόδειξη	της	μοναδικότητας.	

Στα	παρακάτω	θεωρήματα,	θα	δείξουμε	ότι	τα	κλειστά	συστήματα	που	χρησιμοποιούν	2-

από-2	και	2-από-3	συναλλαγές	multisig	μεταξύ	2	και	3	ε-καλή	ορθολογική	παράγοντες,	

αντίστοιχα,	είναι	μοναδικά	Nash	ισορροπίας	στο	οποίο	κανείς	δεν	έχει	κίνητρα	για	να	

κλέψει	από	το	άλλο.	Αυτές	οι	καταστάσεις	είναι	επιθυμητό	για	ένα	αποκεντρωμένο	

σύστημα	συναλλαγών,	όπως	δείχνουν	σταθερότητα	και	να	εξασφαλίσει	την	εμπιστοσύνη	

προς	το	σύστημα	που	παρέχονται	στους	χρήστες.	

Στο	παιχνίδι	της	θεωρίας	μας	μοντελοποίηση	της	αγοράς,	αντιμετωπίζουμε	ένα	εμπόριο	

σαν	ένα	παιχνίδι	μεταξύ	ορθολογική	πράκτορες,	οι	οποίοι	και	οι	δύο	κερδίσει	κάποια	

χρηστική	αξία	από	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	μιας	εμπόριο.	Αυτό	το	βοηθητικό	πρόγραμμα	

μπορεί	να	είναι	αυθαίρετα	μικρό,	αλλά	είναι	μια	μη-αρνητική	αξία,	και	έτσι	οι	παίκτες	έχουν	

κίνητρα	για	να	το	εμπόριο?	θα	υποδηλώσει	αυτό	με	λ.	Στην	άκρη	περίπτωση	της	

συνάρτησης	χρησιμότητας	που	αποτιμώνται	με	μηδενική	αξία,	οι	παίκτες	δεν	έχουν	
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κίνητρο	να	το	εμπόριο,	και	έτσι	θα	προτιμούσα	να	μην	εισέλθουν	σε	ένα	παιχνίδι.	Αυτή	η	

παράμετρος	λ	είναι	η	αξία	που	έχει	αποκτηθεί	από	τη	διαπραγμάτευση:	Τα	κέρδη	έμπορος	

επειδή	πωλούν	το	προϊόν	για	περισσότερο	από	ό,	τι	ξοδεύουν	για	να	το	χτίσει?	και	ο	

αγοραστής	κερδίζει	γιατί	βλέπουν	χρησιμότητα	του	προϊόντος	που	αγοράζουν.	

2-από-2	ανταλλαγές	

Η	 απλούστερη	 μορφή	 της	 αυτο-επιβολή	 συμβάσεων	 σε	 συναλλαγές	 μπορεί	 να	

επιτευχθεί	μέσω	της	2-από-2	πράξεις	multisig	(Spilman,	2013).	Σε	αυτό	το	έργο,	παρέχουμε	

ένα	 παιχνίδι-θεωρητική	 ανάλυση	 του	 συστήματος	 και	 να	 το	 συγκρίνει	 με	 εναλλακτικές	

προτεινόμενες	συστήματα.	

Το	 σύστημα	 εμπορίας	 2-από-2	 είναι	 η	 απλούστερη	 σύμβαση	 αυτοδύναμη	 για	 τις	

συναλλαγές	του.	Λειτουργεί	ως	εξής.	Ο	αγοραστής,	Alice,	επιθυμεί	να	αγοράσει	ένα	προϊόν	

P	από	έναν	προμηθευτή,	Μπομπ,	για	μια	τιμή	v.	Για	να	το	κάνετε	αυτό,	Alice	δημιουργεί	μια	

συναλλαγή	με	μια	ενιαία	είσοδο	της	αξίας	κατά.	

Η	συναλλαγή	έχει	μία	έξοδο	της	αξίας	κατά.	Η	έξοδος	είναι	μια	2-από-2	script	multisig,	

δηλαδή	απαιτεί	μια	οριακή	τιμή	των	2	κλειδιών	για	να	υπογράψει	την	έξοδο	για	να	μπορεί	

να	κυκλοφορήσει.	Αυτά	τα	δύο	κλειδιά	είναι	το	κλειδί	της	Alice	και	το	κλειδί	του	Bob.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	21:	ΜΙΑ	2-ΑΠΟ-2	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΣΤΗ	ΦΑΣΗ	ΤΟΥ	COMMIT	

	

Το	εμπόριο	λειτουργεί	στη	συνέχεια	ως	εξής:	Στο	βήμα	διαπράττουν,	Alice	δημιουργεί	

τη	συναλλαγή	2-από-2	και	πληρώνει	μια	τιμή	v	σε	αυτό.	Η	Αλίκη	στη	συνέχεια	δημοσιεύει	

αυτή	 τη	 συναλλαγή	 με	 την	 blockchain	 και	 παρέχει	 ως	 μια	 απόδειξη	 της	 πληρωμής	 στον	

Bob,	όπως	φαίνεται	στο	Σχήμα	21:	Το	2-από-2	του	εμπορίου	στο	βήμα	διαπράξει?	σε	αυτό	

το	στάδιο,	η	έξοδος	multisig	2-από-2	είναι	αδιάθετα.	Στο	στάδιο	της	επαλήθευσης,	ο	Bob	

επαληθεύει	 ότι	 η	 καταβολή	 απόδειξη	 της	 ισχύει	 από	 την	 εξέταση	 της	 συναλλαγής	 στην	

blockchain.	Εκείνος	διασφαλίζει	ότι	το	σενάριο	εξόδου	είναι	μια	2-από-2	script	multisig,	ότι	

δεν	έχει	δει	αυτή	την	απόδειξη	της	πληρωμής	πριν,	και	ότι	ένα	από	τα	δικά	δημόσια	κλειδιά	

του	 συμπεριλαμβάνεται	 στην	 multisig.	 Bob	 τότε	 τα	 πλοία	 το	 προϊόν	 Ρ	 στην	 Alice.	 Στο	

στάδιο	της	οριστικοποίησης,	αφού	η	Αλίκη	λαμβάνει	το	προϊόν,	που	υπογράφει	το	σενάριο	

multisig	 2-από-2	 σε	 μια	 διεύθυνση	 εξόδου	 που	 ανήκει	 από	 τον	 Bob.	 Bob	 στη	 συνέχεια	

προσθέτει	τη	δική	του	υπογραφή	στο	σενάριο	multisig	2-από-2	που	στέλνει	τα	χρήματα	σε	
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αυτόν,	 και	 έτσι	 λαμβάνει	 τα	 χρήματα.	 Αυτό	 ολοκληρώνει	 την	 ορθή	 εκτέλεση	 του	

πρωτοκόλλου,	 όπως	 φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 22:	 Το	 2-από-2	 Εμπορίου	 μετά	 την	

οριστικοποίηση.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	22:	ΜΙΑ	2-ΑΠΟ-2	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΤΑ	ΤΟ	FINALIZATION	

	

Αν	 η	 Alice	 επιθυμεί	 να	 παίξει	 άδικα,	 ότι	 θα	 θέλουν	 να	 λάβουν	 το	 προϊόν	 χωρίς	 να	

πληρώνουν	για	αυτό.	Σε	αυτό	το	απατεώνων	σενάριο,	αν	η	Alice	προσπαθεί	να	πείσει	τον	

Bob	για	να	στείλετε	το	προϊόν	χωρίς	σωστή	δημιουργία	μιας	συναλλαγής	multisig	2-από-2,	

ο	Bob	θα	είναι	σε	θέση	να	ανιχνεύσει	και	δε	θα	στείλει	το	προϊόν.	Από	την	άλλη	πλευρά,	αν	

η	Alice	δημιουργεί	ένα	έγκυρο	2-από-2	συναλλαγής,	τα	χρήματά	της	έχει	δεσμευτεί	για	την	

αγορά	του	προϊόντος	και	αυτή	είναι	σε	θέση	να	το	διπλασιάσει-δαπανήσει	μόλις	εισέρχεται	

στο	δημόσιο	blockchain.	Ως	εκ	τούτου,	ο	αγοραστής	δεν	μπορεί	να	λάβει	το	προϊόν	χωρίς	

να	πληρώνουν.	

Αν	ο	Bob	θέλει	να	παίξει	άδικα,	θα	ήθελε	να	λάβει	τα	χρήματα,	χωρίς	την	αποστολή	του	

προϊόντος.	Σε	αυτό	το	απατεώνων	σενάριο,	ο	Bob	θα	περιμένει	για	τη	συναλλαγή	2-από-2.	

Bob	 τότε	 θα	 επιθυμούν	 να	 λάβουν	 τα	 χρήματα	 χωρίς	 να	 στείλει	 το	 προϊόν.	 Ωστόσο,	 η	

συναλλαγή	 2-από-2	 δεσμεύει	 τα	 χρήματα	 μέχρι	 να	 υπογράφει-off	 Alice	 την	

οριστικοποίηση.	Εκτός	αν	Alice	ολοκληρώνει	νωρίς,	ο	Bob	δεν	θα	πληρωθώ	μέχρι	το	προϊόν	

να	 έχει	 παραδοθεί.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 ο	 πωλητής	 δεν	 μπορεί	 να	 λάβει	 την	 πληρωμή	 χωρίς	

παράδοση.	

Ωστόσο,	αυτό	δεν	εξασφαλίζει	ότι	ένας	έντιμος	πράκτορας	θα	λάβει	αποζημίωση	ή	το	

προϊόν.	Πράγματι,	αφενός,	αν	η	Alice	είναι	μια	τίμια	αγοραστή,	μπορεί	να	χάσει	τα	χρήματα	

σε	 αυτό	 το	 παιχνίδι.	 Αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	 λειτουργήσει	 ως	 ακολούθως.	 Αν	 ο	 Bob	 ο	

πωλητής	 βάζει	 ένα	 ψεύτικο	 προϊόν	 για	 πώληση,	 η	 Alice	 μπορεί	 να	 παρασυρθείτε	 σε	

κλειδώνοντας	 τα	 χρήματά	 της	 σε	 συναλλαγή	 multisig	 2-από-2,	 το	 οποίο	 παραμένει	

μπαγιάτικο	 για	 πάντα,	 καίγοντας	 έτσι	 νομίσματα	 της	 χωρίς	 παράδοση.	 Αν	 και	 αυτό	 το	

σενάριο	είναι	δυνατό	στο	σύστημα	2-από-2,	δεν	υπάρχει	κίνητρο	για	τον	Bob	να	παίξει	το	

σάπιο	στρατηγική.	Ως	εκ	τούτου,	η	εύλογη	στρατηγική	αποτελεί	ισορροπία	Nash,	αλλά	δεν	

είναι	 η	 μόνη	 ισορροπία	 Nash:	 Μια	 εναλλακτική	 ισορροπία	 Nash	 επιτρέπει	 Bob	 για	 να	

διαφημίσετε	 ανύπαρκτη	 προϊόντα	 χωρίς	 την	 παράδοσή	 τους.	 Ωστόσο,	 αυτό	 δεν	 παρέχει	

κανένα	οικονομικό	όφελος	για	τον	Bob.	
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Από	 την	 άλλη	πλευρά,	 ένας	 έντιμος	 πωλητής	 δεν	 είναι	 εξασφαλισμένη	 για	 να	 λάβετε	

την	 πληρωμή	 για	 τις	 υπηρεσίες	 τους,	 είτε.	 Αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	 λειτουργήσει	 ως	

ακολούθως.	Αν	η	Alice	 κλειδώνει	 κεφαλαίων	 της	σε	μια	multisig	 2-από-2	και	παρέχει	ως	

απόδειξη	 της	 πληρωμής	 στον	 Bob,	 ο	 Μπομπ	 μπορεί	 να	 παραδώσει	 το	 προϊόν.	 Ωστόσο,	

τίποτα	δεν	εξασφαλίζει	Bob	ότι	η	Alice	θα	ολοκληρώσει	τη	συναλλαγή	να	αποδεσμεύσει	τα	

κονδύλια	 για	 τον	 Bob.	 Alice	 μπορεί	 απλά	 να	 φύγει	 με	 το	 προϊόν	 της	 και	 να	 αφήσει	 τα	

χρήματα	 κρέμονται.	 Αν	 και	 αυτό	 το	 σενάριο	 είναι	 δυνατό	 στο	 σύστημα	 2-από-2,	 δεν	

υπάρχει	 κίνητρο	 για	 την	 Αλίκη	 να	 παίξει	 το	 σάπιο	 στρατηγική.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 εύλογη	

στρατηγική	αποτελεί	και	πάλι	μια	ισορροπία	Nash,	αλλά	δεν	είναι	η	μόνη	ισορροπία	Nash:	

Η	 εναλλακτική	 λύση	 Nash	 ισορροπίας	 επιτρέπει	 την	 Αλίκη	 να	 κρατήσει	 τα	 χρήματα	

κλειδωμένο.	Ωστόσο,	αυτό	δεν	παρέχει	κανένα	οικονομικό	όφελος	για	την	Αλίκη.	

Στην	 παραδοχή	 μας	 ε-καλή	 πράκτορες,	 οι	 οποίοι	 λαμβάνουν	 κάποιο	 ε	 θετική	

χρησιμότητα	 από	 το	 παιχνίδι	 της	 στρατηγικής	 status	 quo,	 αυτό	 το	 παιχνίδι	 είναι	 ένας	

αποδεκτός	 τρόπος	 για	 να	 το	 εμπόριο	 αγαθών.	 Στην	 πράξη,	 η	 εμπιστοσύνη	 στο	 σύστημα	

μπορεί	να	βελτιωθεί,	καθιστώντας	την	προεπιλεγμένη	στρατηγική	της	στρατηγικής	status	

quo	 στην	 εφαρμογή,	 πράγμα	 που	 καθιστά	 ευκολότερο	 για	 το	 χρήστη	 να	 παίξει	 τη	

στρατηγική	 status	quo	και	δύσκολο	για	αυτούς	να	παίξουν	τις	αθέμιτες	στρατηγικές.	Για	

παράδειγμα,	οριστικοποίηση	μπορεί	να	συμβεί	αυτόματα	μετά	από	δύο	εβδομάδες,	 εκτός	

αν	ο	αγοραστής	δηλώνει	ότι	δεν	έχουν	λάβει	το	προϊόν.	

	

ΠΙΝΑΚΑΣ	2:	ΤΟ	2-ΑΠΟ-2	ΠΑΙΧΝΙΔΙ	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ	

Buyer	\	Seller	 No	game	 Doesn’t	ship	 Ships	

No	game	 v,	v	 	 	

Doesn’t	finalize	 	 0,	v	 v	+	λ,	0	

Finalizes	 	 0,	2v	+	λ	 v	+	λ,	v	+	λ	

	

Το	 παιχνίδι	 συνοψίζονται	 στον	 Πίνακα	 2:	 Το	 2-από-2	 εμπόριο	 παιχνίδι.	 Οι	 τιμές	

χρησιμότητας	αντιπροσωπεύουν	το	συνολικό	ποσό	των	περιουσιακών	στοιχείων	από	τους	

παίκτες	 μετά	 το	 εμπόριο	 (χρήματα	 +	 αξίας	 του	 προϊόντος)?	 Αρχικά,	 η	 Αλίκη	 ξεκινά	 με	 v	

περιουσιακών	στοιχείων,	 τα	 χρήματα	 και	 ο	 Bob	 ξεκινά	 με	 v	 περιουσιακών	στοιχείων,	 το	

προϊόν.	 Η	 πράσινη	 στρατηγική	 είναι	 η	 στρατηγική	 στάτους	 κβο?	 μετά	 από	

διαπραγμάτευση,	η	αξία	που	κατέχονται	από	τα	δύο	μέρη	είναι	κατά	καθένα.	Το	κόκκινο	

στρατηγική	αποτελεί	 ένα	απατεώνων	πωλητή	ο	οποίος	δεν	έχει	 ένα	προϊόν	για	πώληση?	
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για	 αυτόν	 τον	 παίκτη,	 είναι	 εξίσου	 προτιμότερο	 να	 μην	 παίξει.	 Το	 μπλε	 στρατηγική	

αποτελεί	 ένα	απατεώνων	αγοραστή	ο	οποίος	δεν	οριστικοποιηθεί?	για	αυτόν	τον	παίκτη	

εξίσου	 προτιμότερο	 να	 οριστικοποιηθεί.	 Η	 στρατηγική	 πορτοκαλί	 δεν	 μπορεί	 να	 συμβεί	

σύμφωνα	με	τους	κανόνες	του	παιχνιδιού.	

Ωστόσο,	αυτό	το	παιχνίδι	είναι	σαφώς	ικανοποιητική	και	ανησυχητική	για	τις	μεγάλες	

οικονομικές	 συναλλαγές,	 ιδίως	 όταν	 οι	 πραγματικές	 τους	 παίκτες	 που	 θέλουν	 να	 σπάσει	

την	 εμπιστοσύνη	 στο	 σύστημα	 που	 θεσπίστηκε.	 Στα	 νεότερα	 σενάρια,	 προτείνουμε	

παιχνίδια	στα	οποία	η	μόνη	ισορροπία	Nash	είναι	η	δίκαιη	στρατηγική,	ακόμα	και	χωρίς	να	

απαιτείται	 ε-καλοσύνη	 από	 τους	 πράκτορες.	 Ιδανικά,	 θα	 θέλαμε	 να	 ανέντιμη	 παίκτες	 θα	

τιμωρηθούν	οικονομικά,	τα	οποία	είμαστε	σε	θέση	να	επιτύχουμε	με	MAD	συναλλαγές.	Παρ	

'όλα	αυτά,	πρέπει	πρώτα	να	διερευνήσει	ένα	απλούστερο	σύστημα,	αυτό	των	συναλλαγών	

2-από-3.	

Ένα	άλλο	θέμα	με	το	εμπόριο	2-από-2	είναι	ότι,	από	ένα	παιχνίδι	θεωρητική	άποψη,	η	

προεπιλογή	 για	 την	 οριστικοποίηση	 πληρωμής	 θα	 μπορούσε	 να	 χειραγωγηθεί	 από	 τον	

αγοραστή	σε	αυτό	που	ονομάζουμε	 "τρομοκρατική	επίθεση	διαπραγμάτευση».	Πράγματι,	

ας	 υποθέσουμε	 έναν	 αγοραστή	 και	 πωλητή	 σε	 ένα	 παιχνίδι	 one-shot	 του	 εμπορίου.	 Ο	

αγοραστής	μεταφέρει	τα	χρήματα	σε	έναν	λογαριασμό	multisig	που	παρέχουν	ως	απόδειξη	

της	 πληρωμής.	 Στη	 συνέχεια,	 ο	 πωλητής	 στέλνει	 το	 προϊόν.	 Μετά	 την	 παραλαβή	 του	

προϊόντος,	ο	αγοραστής	αποκαλύπτει	στον	πωλητή	που	δεν	επιθυμούν	να	ολοκληρώσουν	

τη	συναλλαγή.	Μια	ορθολογική	πωλητής	και	 ο	αγοραστής	θα	μπορούσε	στη	συνέχεια	 να	

έρθει	 σε	 μια	 αμοιβαία	 συμφωνία	 για	 οποιοδήποτε	 οριστικοποίηση.	 Συγκεκριμένα,	 μια	

ορθολογική	πωλητής	θα	συμφωνήσουν	σε	οριστικοποίηση	όπου	κάθε	μικρή	θετική	ε	αξίας	

μεταφέρεται	σε	αυτούς	με	το	υπόλοιπο	των	χρημάτων	πηγαίνει	στον	αγοραστή.	Από	την	

άλλη	 μεριά,	 μια	 ορθολογική	 αγοραστής	 θα	 συμφωνήσουν	 επίσης	 σε	 μια	 οριστικοποίηση	

όπου	λαμβάνουν	οποιαδήποτε	μικρή	θετική	τιμή	ε.	Υπό	αυτές	τις	συνθήκες,	είναι	σαφές	ότι	

δεν	είναι	μια	λογική	στρατηγική	για	τον	αγοραστή	για	την	ολοκλήρωση	της	συναλλαγής,	

αλλά	θα	προτιμούσαν	να	επεξεργαστεί	μια	συμφωνία.	Αυτό	είναι	σαφές	από	την	πλατεία	

πορτοκαλί	στη	μήτρα	στρατηγικής	θεωρίας	παιγνίων	παραπάνω.	

Ωστόσο,	η	ανθρώπινη	φύση	μας	επιτρέπει	να	υποθέσουμε	ότι	δεν	θα	γίνονται	δεκτές	

τέτοιες	 "τρομοκρατικές	 διαπραγμάτευση"	 ασχολείται.	 Εφ	 'όσον	 το	 κόμμα	 που	

διακυβεύεται	 δεν	 συμφωνεί	 να	 αγοράσει	 σε	 μια	 τέτοια	 άδικη	 συμφωνία,	 δεν	 υπάρχει	

κίνητρο	για	μια	ορθολογική	παράγοντας	για	να	παίξετε	άδικα.	
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2-από-3	ανταλλαγές	

Το	 παιχνίδι	 εμπόριο	 2-από-2	 που	 περιγράφεται	 παραπάνω	 είναι	 ικανοποιητική	 με	

βάση	 την	παραδοχή	 ε-καλοσύνη.	Ωστόσο,	 υπονομεύει	 την	 εμπιστοσύνη	στο	σύστημα	και	

είναι	αντάξια	της	βελτίωσης.	

Μια	 πρώτη	 βελτίωση	 του	 εμπορικού	 2-από-2	 είναι	 η	 εισαγωγή	 ενός	 διαιτητή.	 Ενώ	 η	

εισαγωγή	 κριτής	 αποτελεί	 ένα	 έμπιστο	 τρίτο	 μέρος,	 είναι	 σημαντικό	 ότι	 επιτρέπουμε	 τα	

συναλλασσόμενα	 μέρη	 να	 επιλέξουν	 οποιοδήποτε	 κριτής	 επιθυμούν.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 δεν	

υπάρχει	 κεντρική	 αρχή	 που	 ελέγχει	 τη	 διαιτησία	 σε	 όλες	 τις	 συναλλαγές.	 Αυτό	 που	

διαφοροποιεί	το	μοντέλο	διαιτησία	OpenBazaar	από	τα	μοντέλα	διαιτησία	αναπτύχθηκαν	

σε	κεντρικές	αγορές	bitcoin	όπως	Evolution	όπου	η	κεντρική	αγορά	ανέλαβε	το	ρόλο	του	

διαιτητή	(OpenBazaar	Team,	2015).	

	

	

ΣΧΗΜΑ	23:	ΜΙΑ	ΟΡΘΑ	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ	2-ΑΠΟ-3	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΤΑ	ΤΟ	FINALIZATION	

	

Στο	εμπόριο	2-από-3,	που	λειτουργούν	με	παρόμοιο	τρόπο	με	το	μοντέλο	εμπορίου	2-

από-2,	με	τη	διαφορά	ότι	η	multisig	είναι	μια	2-από-3	multisig	όπου	εισάγεται	ένας	τρίτος,	

ο	διαιτητής,.	Όταν	η	Alice	και	ο	Bob	παίξει	όπως	αναμένεται,	τα	στάδια	του	παιχνιδιού	είναι	

η	 ίδια	 όπως	 στο	 πρωτόκολλο	 εμπόριο	 2-από-2	 και	 το	 γράφημα	 συναλλαγών	 μετά	 την	

ολοκλήρωση	φαίνεται	στο	Σχήμα	23:	Ένα	σωστά	συμπληρωμένο	2-από-3	Εμπορίου	μετά	

την	 οριστικοποίηση.	 Τα	 μέρη	 υπογραφή	 του	 πέρασε	 multisig	 εξόδου	 επισημαίνεται	 με	

πορτοκαλί	χρώμα.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	24:	DISPUTE	RESOLUTION	ΜΕΣΩ	ARBITRATION	ΣΕ	2-ΑΠΟ-3	ΣΥΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	ΜΕ	FORCED	FINALIZATION	

	

Σε	 περίπτωση	 διαφωνίας,	 ο	 διαιτητής	 έχει	 το	 δικαίωμα	 να	 λάβει	 μια	 απόφαση.	

Συγκεκριμένα,	 ο	 διαιτητής	 δεν	 επιτρέπεται	 να	 ολοκληρώσει	 τη	 συναλλαγή	 με	 την	

υπογραφή	 της	 συναλλαγής,	 μαζί	 με	 τον	 πωλητή,	 όπως	φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 24:	 Επίλυση	

διαφορών	μέσω	2-από-3	Εμπόριο	διαιτησίας	με	την	αναγκαστική	οριστικοποίηση.	Σε	αυτή	
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την	περίπτωση	λέμε	ότι	το	στάδιο	οριστικοποίησης	είναι	αναγκαστική.	επίλυσης	διαφορών	

μπορεί	 επίσης	 να	 οδηγήσει	 σε	 αντιστροφή	 του	 εμπορίου,	 όπου	 ο	 διαιτητής	 έχει	 τη	

δυνατότητα	να	αντιστρέψουν	τη	συναλλαγή	με	την	υπογραφή	της	συναλλαγής,	μαζί	με	τον	

αγοραστή,	 όπως	 φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 25:	 Επίλυση	 διαφορών	 μέσω	 2-από-3	 Εμπόριο	

διαιτησία	 με	 αναστροφή.	 Και	 στις	 δύο	 περιπτώσεις,	 η	 απόφαση	 του	 διαιτητή	 μπορεί	 να	

γίνει	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 παρόμοιες	 με	 τις	 παραδοσιακές	 δικαστικές	 αποφάσεις,	

ανάλογα	 με	 τις	 ιδιαίτερες	 πολιτικές	 κριτής	 που	 και	 τα	 δύο	 μέρη	 πριν	 συμφωνήσουν.	

Τέτοιες	διαδικασίες	θα	μπορούσε	να	περιλαμβάνει	 την	παρουσίαση	των	αποδείξεων	από	

τα	συναλλασσομένων	μερών.	Για	παράδειγμα,	ο	αγοραστής	θα	μπορούσε	να	παρουσιάσει	

αποδείξεις	ότι	το	προϊόν	έφτασε	κατεστραμμένο.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	25:	DISPUTE	RESOLUTION	ΜΕΣΩ	2-ΑΠΟ-3	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΛΟΓΩ	ARBITRATION	ΜΕ	REVERSAL	
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Υπό	κανονικές	συνθήκες,	ωστόσο,	ο	διαιτητής	δεν	συμμετέχουν	οι	ίδιοι	στο	εμπόριο.	

Το	2-του-3	εμπόριο	δεν	είναι	ικανοποιητική,	λόγω	της	απαίτησης	εμπιστοσύνης	τρίτους.	Ο	

κριτής	δεν	επιβάλλεται	να	δράσουν	όπως	διαφημίζουν	και	θα	μπορούσε	στην	

πραγματικότητα	να	συνεννοηθεί	με	τον	αγοραστή	ή	τον	πωλητή	για	να	παρέχει	ένα	άδικο	

αποτέλεσμα.	Συγκεκριμένα,	ο	κίνδυνος	είναι	για	τους	πωλητές	που	κατέχουν	τόσο	πωλητή	

και	ένα	λογαριασμό	κριτή	με	έναν	τρόπο	που	εμφανίζεται	ανεξάρτητο.	Αυτές	οι	πωλητές	

μπορούν	στη	συνέχεια,	για	παράδειγμα,	εύκολα	να	επιλέξει	να	προεπιλογή	κατά	την	

παράδοση	τους	και	εξακολουθούν	να	πληρωθώ.	Κατά	παρόμοιο	τρόπο,	μεγάλης	κλίμακας	

αγοραστές,	οι	οποίοι	ελέγχουν	τόσο	λογαριασμό	του	αγοραστή	και,	επιπλέον,	ένας	

λογαριασμός	κριτής	μπορεί	εύκολα	να	ξεφύγει	από	την	παραλαβή	των	προϊόντων	χωρίς	

την	κατάλληλη	πληρωμή.	Ενώ	θα	μπορούσε	να	υποστηριχθεί	ότι	η	φήμη	του	κριτή	είναι	σε	

κίνδυνο,	το	πρόβλημα	της	αποκεντρωμένης	ανώνυμων	φήμη	δεν	έχει	ακόμη	επιλυθεί,	όπως	

προκύπτει	από	την	τρέχουσα	εργασία.	Μερικά	από	αυτά	τα	προβλήματα	μπορεί	να	

μετριαστεί	μερικώς	χρησιμοποιώντας	χρονοδιακόπτες	(Todd,	

OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY,	2014).	

Λόγω	της	απλότητας	και	της	χρησιμότητάς	τους,	έχουν	2-από-3	πράξεις	multisig	

εφαρμοστεί	σε	OpenBazaar.	

MAD	ανταλλαγές	

Οι	2-από-2	και	2-από-3	πράξεις	είναι	τόσο	ικανοποιητική	για	διαφορετικούς	λόγους	η	

κάθε	 μία.	 Το	 2-από-2	 του	 εμπορίου	 είναι	 ευάλωτα	 σε	 ε-κακό	 πράκτορες,	 οι	 οποίοι	

επιθυμούν	να	βλάψουν	την	εμπιστοσύνη	στο	σύστημα.	Το	2-του-3	εμπόριο	είναι	ευάλωτη,	

διότι	 η	 εμπιστοσύνη	 στην	 διαιτητές	 τρίτος	 είναι	 αυθαίρετο	 και	 μπορεί	 να	 συμβεί	

συμπαιγνία.	

Για	 να	 επιλύσετε	 αυτό,	 προτάθηκε	 η	MAD	 (αμοιβαία	 εξασφαλισμένης	 καταστροφής)	

μοντέλο	 (Yoo).	 Ενώ	 MAD	 έχει	 παρουσιαστεί	 προηγουμένως	 στη	 βιβλιογραφία,	 μέσω	

τρίτων	 μερών	 ή	 altcoins,	 έχουμε	 εισαγάγει	 ένα	απλό	σχήμα	 για	 να	 επιτευχθεί	MAD	στην	

blockchain	bitcoin.	

Στο	MAD	μοντέλο,	η	Alice	επιθυμεί	να	αγοράσει	ένα	προϊόν	P	της	αξίας	κατά	τον	Bob.	

Alice	και	ο	Bob	στη	συνέχεια	να	συμφωνήσουν	σε	μια	παράμετρο	ασφαλείας	για	κάθε	έναν	

από	τους	παράγοντες,	α	για	την	Αλίκη	και	β	για	τον	Bob,	δύο	τιμές	σε	bitcoin.	Ενώ	για	το	

παιχνίδι	 θεωρητική	 απόδειξη	 αρκεί	 να	 ρυθμίσετε	 α	 =	 β	 =	 ε	 για	 οποιαδήποτε	 θετική	

σταθερά	ε,	για	λόγους	απλότητας	μπορούμε	να	θέσουμε	α	=	β	=	v.	

Η	εμπορική	συναλλαγή	έχει	δύο	εισόδους:	Μία	από	Alice	και	ένα	από	τον	Bob.	εισόδου	

της	Αλίκης	περιέχει	ν	+	α	bitcoins,	ενώ	η	είσοδος	του	Bob	περιέχει	β	bitcoins,	για	ένα	ποσό	
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εισόδου	των	συνολικών	β	ν	+	α	+.	Όπως	και	οι	δύο	είσοδοι	έχουν	υπογραφεί	για	να	κάνει	τη	

συναλλαγή	έγκυρη	και	θα	του	επιτρέψει	να	δημοσιευθεί	στην	blockchain,	αυτό	επιτρέπει	

στα	 μέρη	 να	 δεσμευτούν	 atomically	 τα	 χρήματά	 τους	 στη	 συναλλαγή.	 Αυτή	 είναι	 μια	

σημαντική	ιδιότητα	για	την	ασφάλεια	των	δύο	μερών:	Αν	ένα	από	τα	δύο	μέρη	bails	έξω,	το	

άλλο	μπορεί	να	αφήσει	και	διπλό	ξοδεύουν	τα	χρήματά	τους	ελεύθερα,	καθώς	η	συναλλαγή	

δεν	 μπορεί	 να	 συμπεριληφθεί	 στην	 blockchain.	 Αυτή	 η	 ατομικότητα	 είναι	 μια	 σημαντική	

ιδιότητα	 της	 εμπιστοσύνης	 η	 οποία	 είναι	 δυνατή	 μόνο	 τώρα	που	 blockchain	 υπάρχει	ως	

πρωτόγονη	και	δεν	ήταν	δυνατόν	σε	εναλλακτικές	νωρίτερα	κρυπτογραφικά	συστήματα.	

Σημειώστε	ότι	ο	πωλητής,	ο	Bob,	πρέπει	επίσης	να	βάλει	τα	χρήματα	στην	πράξη	για	την	

πληρωμή	 αυτή.	 Κατά	 το	 στάδιο	 πριν	 από	 την	 αποστολή,	 η	 Alice	 έχει	 καταβάλει	 ένα	

επιπλέον	 ποσό	 α	 για	 την	 ασφάλεια,	 ενώ	 ο	 Bob	 έχει	 καταβληθεί	 ένα	 επιπλέον	 β	 για	 την	

ασφάλεια.	

	

ΣΧΗΜΑ	26:	ΜΙΑ	MAD	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΤΑ	ΤΟ	COMMIT	

Η	 συναλλαγή	 περιλαμβάνει	 ένα	 2-από-2	multisig	 εξόδου	 σενάριο	 πληκτρολογηθεί	 με	

την	Αλίκη	και	δημόσια	κλειδιά	του	Bob	συνολικής	αξίας	v	+	α	+	β,	όπως	φαίνεται	στο	Σχήμα	

26:	Ένα	MAD	εμπόριο	μετά	το	στάδιο	διαπράξουν.	Όπως	και	πριν,	υπό	κανονικές	συνθήκες,	

κατά	τη	λήψη	του	Bob	πλοία	απόδειξη	της	πληρωμής	του	προϊόντος	στην	Alice.	Μόλις	Alice	

λαμβάνει	 το	 προϊόν,	 τα	 δύο	 μέρη	 ολοκληρώσουν	 το	 εμπόριο	 με	 τον	 ακόλουθο	 τρόπο:	

Δημιουργούν	 μια	 νέα	 συναλλαγή,	 η	 οριστικοποίηση	 της	 συναλλαγής,	 με	 μία	 μόνο	 είσοδο	

της	αξίας	κατά	+	α	+	β	υποστήριξε	από	την	έξοδο	2-από-2	multisig	σενάριο	η	προηγούμενη	

συναλλαγή,	 που	 υπογράφουν.	 Η	 νέα	 συναλλαγή	 περιλαμβάνει	 δύο	 εξόδους,	 μία	 pay-to-

pubkey-hash	 αξία	 κατά	 +	 β	 καταβάλλονται	 στο	 δημόσιο	 κλειδί	 του	 Bob	 και	 ένα	 pay-to-

pubkey-κατακερματισμού	 των	 α	 τιμή	 που	 καταβάλλεται	 στο	 δημόσιο	 κλειδί	 της	 Alice.	

Μετά	την	οριστική	διατύπωση,	τα	αποτελέσματα	αυτής	της	νέας	συναλλαγής	μπορεί	τώρα	

να	 διεκδικηθεί	 ανεξάρτητα	 από	 Alice	 και	 ο	 Bob,	 όπως	 είναι	 τώρα	 pay-to-pubkey-hash	

εξόδους	 της	 συναλλαγής,	 όπως	 φαίνεται	 στο	 Σχήμα	 27:	 Ένα	 MAD	 εμπόριο	 μετά	 την	

ολοκλήρωση.	 Στο	 τέλος,	 ο	 Bob	 έχει	 λάβει	 πίσω	 β	 ασφάλειά	 του	 και	 η	 Alice	 έχει	 λάβει	 α	

ασφαλείας	της?	και	η	Alice	έχει	transefered	επίσης	την	τιμή	v	στον	Bob.	
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ΣΧΗΜΑ	27:	ΜΙΑ	MAD	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	ΜΕΤΑ	ΤΟ	FINALIZATION	

	

Το	MAD	σενάριο	έχει	την	επιθυμητή	ιδιότητα	που	ε-καλοσύνη	δεν	απαιτείται	από	τους	

παίκτες,	 και	 έτσι	 η	 μόνη	 στρατηγική	 ισορροπία	 Nash	 είναι	 η	 εύλογη	 στρατηγική.	

Ειδικότερα,	 οι	 απατεώνες	 στρατηγικές	 που	 περιγράφονται	 παραπάνω	 στο	 σενάριο	

εμπόριο	 2-από-2	 δεν	 εφαρμόζονται	 εδώ.	 Συγκεκριμένα,	 αν	 η	 Alice	 αδυνατεί	 να	

ολοκληρώσει	τη	συναλλαγή,	θα	της	κοστίσει	μια	τιμή	α	επιπλέον,	η	οποία	δεν	ορθολογική	

παίκτης	θα	ήταν	διατεθειμένος	να	πληρώσει	(δηλαδή	ότι	θα	πρέπει	να	πληρώνουν	κατά	+	

α	bitcoins	για	P,	η	οποία	είναι	μόνο	αξίζει	ν	bitcoins).	Από	την	άλλη	πλευρά,	ο	Bob	δεν	έχει	

κίνητρα	 για	 να	 διαφημίσει	 οποιοδήποτε	 προϊόν	 Ρ	 το	 οποίο	 ο	 ίδιος	 δεν	 προτίθεται	 να	

πουλήσει.	 Πράγματι,	 αν	 ο	 Bob	 κάνει	 αυτό,	 θα	 πρέπει	 να	 τιμωρείται	 με	 το	 να	 πληρώσει	

bitcoins	β.	

Ένα	παιχνίδι	θεωρητική	σύνοψη	της	στρατηγικής	για	την	MAD	παιχνίδι	παρουσιάζεται	

στον	 Πίνακα	 3:	 Το	 MAD	 εμπόριο.	 Το	 βοηθητικό	 πρόγραμμα	 για	 κάθε	 παίκτη	

αντιπροσωπεύει	 τα	 περιουσιακά	 στοιχεία	 που	 κατέχονται,	 σε	 χρήμα	 και	 την	 αξία	 του	

προϊόντος.	Οι	παίκτες	ξεκινούν	με	περιουσιακά	στοιχεία	α	+	ν	για	την	Αλίκη	(κρατώντας	τα	

χρήματα)	και	β	+	v	για	τον	Bob	(που	κατέχει	το	προϊόν).	Το	πορτοκαλί	στρατηγική	είναι	

αδύνατο	 σύμφωνα	 με	 τους	 κανόνες	 του	 παιχνιδιού	 (αλλά	 είναι	 δυνατόν	 κάτω	 από	 τις	

τρομοκρατικές	 επιθέσεις	 διαπραγμάτευση).	 Το	 κόκκινο	 απατεώνων	 στρατηγική	 της	

αποφυγής	 οριστικοποίηση	 κοστίζει	 Alice	 τιμή	 του	 α.	 Το	 μπλε	 απατεώνων	 strategoy	

αποφυγής	 έξοδα	αποστολής	Bob	 τιμή	 του	β.	Η	στρατηγική	στάτους	 κβο	 είναι	 η	πράσινη	

στρατηγική.	

	

ΠΙΝΑΚΑΣ	3:	Η	MAD	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	

Buyer	\	Seller	 No	game	 Doesn’t	ship	 Ships	
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No	game	 v	+	α,	v	+	β	 	 	

Doesn’t	finalize	 	 0,	v	 v	+	λ,	0	

Finalizes	 	 α,	2v	+	β	+	λ	 v	+	α	+	λ,	v	+	β	+	λ	

	

However,	 “terrorist	 negotiation”	 attacks	 remain	 possible	 in	 this	 scenario.	 In	 addition,	

the	MAD	schema	is	counter-intuitive	for	most	users,	as	it	“freezes”	funds	on	the	buyer’s	side	

that	are	additional	to	the	value	of	the	product,	and	it	requires	the	seller	to	also	have	a	non-

zero	balance	in	their	account,	which	can	become	a	usability	problem,	as	it	remains	difficult	

to	educate	users	on	its	usage.	

It	 is	worthy	pointing	out	that	an	arbiter	can	easily	be	introduced	in	MAD	transactions.	

The	 scheme	 is	modified	 to	 change	 the	 output	 address	 from	 a	 2-of-2	multisig	 to	 a	 2-of-3	

multisig,	with	the	inputs	and	outputs	remaining	exactly	the	same,	and	the	arbiter	not	having	

to	pay	 for	 any	 inputs.	 The	normal	 trade	 then	 commences	without	 arbiter	 intervention	 as	

above.	 In	 case	 of	 dispute,	 however,	 the	 arbiter	 is	 given	 the	 option	 to	 resolve	 it	 at	will	 be	

reverting	 the	 whole	 transaction,	 forcing	 a	 finalization,	 or	 using	 α	 and	 β	 as	 collateral	 for	

damage.	 The	 introduction	 of	 an	 arbiter	 in	 both	 the	 simple	 2-of-2	 and	 the	 MAD	 scenario	

defends	against	human	error	of	lost	keys,	but	the	possibilty	of	collusion	and	the	question	of	

third-party	trust	arises	again.	

For	this	reason,	we	consider	the	most	desirable	trade	type	to	be	the	simple	MAD	trade	

without	arbiters.	However,	various	trade	policies	can	be	implemented	by	any	decentralized	

marketplace,	allowing	the	user	to	choose	which	trade	type	they	prefer.	
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Man-in-the-middle	απώλεια	ανωνυμίας	

Αυτό	το	πλαίσιο	είναι	ευαίσθητα	σε	ένα	άνθρωπο-in-the-middle	επίθεση	η	οποία	είναι	

αναπόφευκτη	σε	ψευδώνυμα	ρυθμίσεις.	Η	επίθεση	λειτουργεί	ως	εξής:	Ένας	κακόβουλος	

παράγοντας	επιθυμεί	να	κερδίσει	την	εμπιστοσύνη	ως	πωλητής,	χωρίς	πραγματικά	να	

είναι	ένα	αξιόπιστο	προμηθευτή.	Θα	πρώτα	να	δημιουργήσετε	μια	ταυτότητα	προμηθευτή	

OpenBazaar.	Στη	συνέχεια,	επιλέξτε	ένα	άλλο	προμηθευτή	που	θέλουν	να	μιμηθεί.	Στη	

συνέχεια,	επειδή	αναπαράγουν	κατάλογο	των	προϊόντων	τους	ως	δικό	τους.	Μπορούν	

επίσης	να	παρακολουθούν	κατάλογο	της	πραγματικής	προμηθευτή	για	αλλαγές	του	

προϊόντος,	και	αναμεταδίδουν	μηνύματα	μεταξύ	των	αγοραστών	και	την	πραγματική	

πωλητής,	όταν	οι	αγοραστές	μήνυμα	τους.	Όταν	ένας	αγοραστής	αγοράζει	ένα	προϊόν	για	

αυτούς,	ο	αδίστακτος	πωλητής	προωθεί	επίσης	την	αγορά	προς	την	πραγματική	πωλητή.	

Παρατηρήστε	ότι	το	πρόβλημα	αυτό	δεν	ισχύει	άμεσα	για	τους	διαμεσολαβητές.	

Εάν,	μετά	την	αγορά,	το	ποσοστό	αγοραστής	και	ο	πωλητής	ο	ένας	τον	άλλον	θετικά,	αυτή	

η	αξιολόγηση	δεν	θα	επηρεάσει	την	πραγματική	μέρη,	αλλά	θα	πρέπει	να	

αντικατοπτρίζεται	μόνο	στην	απατεώνων	πωλητή.	Ως	εκ	τούτου,	η	απατεώνων	πωλητής	

θα	κερδίσει	την	εμπιστοσύνη	τόσο	ως	πωλητή	και	αγοραστή,	χωρίς	στην	πραγματικότητα	

να	είναι	είτε.	Αυτή	η	διαδικασία	μπορεί	να	αυτοματοποιηθεί.	Σε	μεταγενέστερο	χρόνο,	ο	

αδίστακτος	πωλητής	μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	τη	θέση	man-in-the-middle	να	διαβάσει	τα	

κρυπτογραφημένα	μηνύματα	μεταξύ	των	αγοραστών	και	των	πωλητών	και	μπορεί	να	

θυσιάσει	κακόβουλα	αποκτήσει	τη	φήμη	τους	για	να	εξαπατήσει	σε	μια	επιθυμητή	

αγοραστή	ή	πωλητή.	Συνεχής	λειτουργία	αυτών	των	απατεώνων	κόμβων	μπορεί	να	

υπονομεύσει	το	δίκτυο.	

Είναι	δύσκολο	να	προφυλαχθεί	από	τέτοιου	είδους	επιθέσεις.	Το	ερώτημα	του	κατά	πόσον	

κάποιος	"πραγματικά"	ξέρει	ένα	ψευδώνυμο	προμηθευτή	γίνεται	φιλοσοφική?	τι	σημαίνει	

να	γνωρίζετε	κάποιον	που	είναι	ψευδώνυμο	για	εσάς;	Και	αν	ένας	άνθρωπος-in-the-middle	

πωλητής	πάντα	την	παράδοση	αγαθών,	είναι	ότι	δεν	επίσης	ένας	αξιόπιστος	παράγοντας;	

Συνιστάται	στους	χρήστες	την	καθιέρωση	άμεσης	εμπιστοσύνης	μόνο	με	ψευδώνυμα	

προμηθευτές	των	οποίων	η	πραγματική	ταυτότητα	που	ήδη	γνωρίζουν,	ή	έχουν	ενδείξεις	

ότι	το	ψευδώνυμο	πωλητής	δεν	είναι	ο	άνθρωπος-in-the-middled.	Το	τελευταίο	είναι	

δύσκολο	να	καθοριστεί,	αλλά	μπορεί	να	είναι	δυνατή	μέσω	της	ανεξάρτητης	επαλήθευσης	

σε	διαφορετικά	δίκτυα	και	συνέχισε	αξιόπιστη	ιστορία.	Αν	υποθέσουμε	ότι	η	παράδοση	

των	προϊόντων	δεν	θα	πρέπει	να	υποκλαπούν	(Zetter,	2013),	η	ίδια	η	παράδοση	των	

προϊόντων	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	μηχανισμός	περιλαμβάνει	ένα	φυσικό	αντίγραφο	

του	κλειδιού	δακτυλικών	αποτυπωμάτων	προκειμένου	να	διαπιστωθεί	ότι	δεν	man-in-the-

middle	είναι	είναι	παρούσα.	Η	ιδέα	του	και	να	αναφερθεί	η	ταυτότητα	του	προμηθευτή	



107	

κατά	την	παράδοση	του	προϊόντος	έχει	χρησιμοποιηθεί	στο	παρελθόν	από	τους	πωλητές	

σε	αδίστακτους	αγορές,	όπως	οι	διάφορες	εκδόσεις	του	Δρόμου	του	Μεταξιού	και	

αργότερα	οι	απόγονοί	του,	όπως	η	αγορά,	Εξέλιξη,	και	ούτω	καθεξής.	

Παρ	'όλα	αυτά,	αρνητική	η	εμπιστοσύνη	είναι	σημασιολογικά	μια	διαφορετική	έννοια	από	

την	θετική	εμπιστοσύνη.	Αρνητική	η	εμπιστοσύνη	μπορεί	να	συνδεθεί	με	τους	προμηθευτές	

των	οποίων	η	ταυτότητα	είναι	άγνωστη?	αν	ένας	άνθρωπος-in-the-middle	συμπεριφέρεται	

σε	μια	αναξιόπιστη	τρόπο,	είναι	επιτακτική	ανάγκη	να	τα	αξιολογήσετε	αρνητικά.	Αυτή	η	

διάκριση	μεταξύ	θετικών	και	αρνητικών	εμπιστοσύνη	γίνεται	σαφές	στην	προϋπόθεση	για	

w	(A,	C)>	0	να	είναι	θετική	στις	παραπάνω	εξισώσεις.	Είναι	ένα	δύσκολο	πρόβλημα	να	

επικοινωνούν	αυτή	τη	διαφορά	στο	χρήστη	μέσω	μιας	σαφούς	διεπαφής	χρήστη.	

Η	επίθεση	Vendor-in-the-middle	

Παραδοσιακών	αγορών	multisig	περιλαμβάνει	ένα	σύστημα	multisig	2-από-2	ή	2-από-

3	για	να	εξασφαλίσει	τις	συναλλαγές	με	ή	χωρίς	κριτής.	Όπως	έχουμε	φαίνεται,	2-από-2	και	

2-από-3	συστήματα	multisig	σε	ένα	κλειστό	παιχνίδι	εξασφαλίσουν	ότι	ε-καλό	ορθολογική	

πράκτορες	 δεν	 έχουν	 κίνητρο	 για	 να	 παίξουν	 στρατηγικές	 που	 είναι	 άδικο	 για	 άλλους	

παίκτες.	

Trading	παιχνίδια	μεταξύ	των	χρηστών	OpenBazaar	δεν	 είναι	 ένα	παιχνίδι	μηδενικού	

αθροίσματος.	 Όπως	 multisig	 διευθύνσεις	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 κατοχή	

κεφαλαίων	για	ένα	αυθαίρετα	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	αν	δεν	είναι	αρκετό	μέρη	sign-off	

κάθε	 συναλλαγή,	 τα	 χρήματα	 σε	 αυτές	 τις	 εισόδους	 είναι	 ουσιαστικά	 καίγεται.	 Ως	 εκ	

τούτου,	 συμμετέχουν	 οι	 παίκτες	 μπορεί	 να	 χάσει	 τόσο	 τα	 χρήματα	σε	αυτά	 τα	παιχνίδια	

(παρατηρήστε	για	παράδειγμα	η	μήτρα	στρατηγική	στον	πίνακα	3:.	Τις	εμπορικές	MAD).	

Στα	παιχνίδια	που	περιγράφονται	παραπάνω,	το	σύστημα	θεωρείται	ότι	είναι	κλειστή.	

Αυτή	 η	 υπόθεση	 είναι	 αναγκαίο	 να	 διασφαλιστεί	 η	 τοπολογία	 του	 παιχνιδιού	 παραμένει	

αναλλοίωτη	 από	 δυνητικά	 κακόβουλο,	 όμως	 ορθολογική,	 κόμμα.	 Λείπει	 η	 υπόθεση	

κλειστού	 συστήματος	 όχι	 μόνο	 κάνει	 αυτές	 τις	 αποδείξεις	 είναι	 δύσκολο,	 αλλά	 στην	

πραγματικότητα	 καθιστά	 αδύνατη,	 καθώς	 τα	 θεωρήματα	 κατέχουν	 πλέον.	 Αυτό	

απεικονίζεται	 στην	 αίτηση	 τελικής	 παρακάτω,	 όπου	 καταδεικνύεται	 μια	 εφικτή	 επίθεση	

εναντίον	ενός	ανοικτού	συστήματος.	

Σε	 κλειστά	 συστήματα	 του	 εμπορίου,	 υποθέτουμε	 ότι	 υπάρχουν	 δύο	 θεμελιώδεις	

παίκτες,	Alice	και	ο	Bob,	που	επιθυμούν	να	εμπορεύονται	κάποιο	προϊόν.	Αν	αφήσουμε	το	

σύστημα	 να	 είναι	 ανοικτή,	 ωστόσο,	 κακόβουλα	 μέρη	 μπορούν	 να	 εισαγάγουν	 επιπλέον	

παίκτες,	όπως	φαίνεται	στο	παρακάτω	επίθεση.	
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Αφαίρεση	 την	 υπόθεση	 ενός	 κλειστού	 συστήματος	 ακυρώνει	 τις	 αποδείξεις	 μας	

παραπάνω,	 και,	 στην	 πραγματικότητα,	 επιτρέποντας	 ένα	 κακόβουλο	 πράκτορα	 να	

τροποποιήσει	 την	 τοπολογία	 του	 εμπορίου	 με	 την	 εισαγωγή	 πρόσθετων	 παραγόντων	

σπάει	 διαβεβαιώσεις	 του	 συστήματος	 εντελώς.	 Εμείς	 θα	 καταδείξει	 την	 επίθεση	 στο	

ακόλουθο	θεώρημα.	

Θεώρημα:	Ένα	ανοικτό	σύστημα	του	εμπορίου	multisig	2-από-3	μεταξύ	δύο	ε-καλούς	

παίκτες	 Alice	 και	 ο	 Bob	 μπορεί	 να	 gamed?	 Δηλαδή,	 υπάρχουν	 στρατηγικές	 στο	 οποίο	 οι	

παίκτες	παίζουν	τη	στρατηγική	στάτους	κβο	έχει	αρνητική	χρησιμότητα.	

Απόδειξη:	 Θα	 αποδείξουμε	 αυτό	 το	 θεώρημα	 κατασκευάζοντας	 ένα	 αθέμιτο	 παιχνίδι	

στο	οποίο	καταδεικνύεται	μια	λογική	στρατηγική	για	ένα	κακόβουλο	πράκτορα.	Σκεφτείτε	

έξι	ε-καλούς	παίκτες:	Δύο	δίκαιους	αγοραστές:	

• Bob	με	τη	διεύθυνση	bitcoin	1Β	και	2Β	φυσική	διεύθυνση	

• Τσάρλι	με	τη	διεύθυνση	bitcoin	1C	και	τη	φυσική	διεύθυνση	2Β	

Ένα	δίκαιο	πωλητή:	

• Alice	με	bitcoin	διεύθυνση	1A	

Δίκαιους	διαμεσολαβητές:	

• Διαμεσολαβητής1	με	bitcoin	διεύθυνση	1E1	

• Διαμεσολαβητής2	με	bitcoin	διεύθυνση	1E2	

Στη	 συνέχεια,	 σκεφτείτε	 ένα	 κακόβουλο	 ορθολογική	 παράγοντα	 Mallory	 με	 τη	

διεύθυνση	bitcoin	1Μ	ελέγχει	τρεις	κόμβους	στο	παιχνίδι:	

• ΚακόςΠωλητής1	

• ΚακόςΠωλητής2	

• ΚακόςΑγοραστής	

Η	επίθεση	προχωρά	ως	εξής:	

Αρχικά,	Mallory	δημιουργεί	τον	κόμβο	EvilBuyer.	Χρησιμοποιώντας	τον	κόμβο	EvilBuyer,	

Mallory	ανακαλύπτει	Αλίκης	προϊόν	D	και	bitcoin	διεύθυνση	1A.	Στη	συνέχεια	Mallory	

δημιουργεί	τους	κόμβους	EvilSeller1	και	EvilSeller2.	Ο	ίδιος	αποδίδει	bitcoin	1Μ	διεύθυνση	

στην	EvilSeller1	και	bitcoin	διεύθυνση	1Α	EvilSeller2.	Στη	συνέχεια	δημιουργεί	μια	

επικάλυψη	της	εισαγωγής	των	προϊόντων	της	D	σε	κάθε	EvilSeller1	και	EvilSeller2.	Αυτή	η	

αντιγραφή	μπορεί	να	περιλαμβάνει	μικρές	τροποποιήσεις	στο	προϊόν	έτσι	ώστε	να	

παραμένει	μη	ανιχνεύσιμη	με	αυτόματο	ή	χειροκίνητο	μέσο?	για	παράδειγμα,	μικρές	
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αλλαγές	στον	τίτλο	και	την	περιγραφή	και	διαφορετικές	εικόνες	του	ίδιου	προϊόντος.

	

ΣΧΗΜΑ	28:	Η	ΕΠΙΘΕΣΗ	VENDOR-IN-THE-MIDDLE	

Όπως	 ο	 Bob	 και	 ο	 Τσάρλι	 ενδιαφέρονται	 για	 το	 προϊόν	 D,	 ανακαλύπτουν	 D	 όπως	

πωλείται	 από	 EvilSeller1	 και	 EvilSeller2	 αντίστοιχα	 και	 μια	 παραγγελία	 με	 ένα	 κακό	

πωλητή	 καθένα:	 Bob	 δίνει	 εντολή	 της	 Δ	 με	 EvilSeller1	 και	 Charlie	 δίνει	 εντολή	 της	 Δ	 με	

EvilSeller2	.	Σε	κάθε	μία	από	αυτές	τις	εντολές,	Arbiter1	και	Arbiter2	χρησιμοποιούνται,	και	

οι	ακόλουθες	δύο	2-από-3	διευθύνσεις	multisig	δημιουργείται:	

• Multisig	address	I:	(1B,	1E1,	1M)	

• Multisig	address	II:	(1C,	1E2,	1A)	

Αυτά	multisig	διευθύνσεις	αντιστοιχούν	σε	δύο	Ricardian	συμβάσεις:	

• Ricardian	contract	I:	(Bob,	Arbiter1,	EvilSeller1)	με	φυσική	διεύθυνση	2B.	

• Ricardian	contract	II:	(Charlie,	Arbiter2,	EvilSeller2)	με	φυσική	διεύθυνση	2C.	

Αυτά	 Ricardian	 συμβάσεις	 μπορούν	 να	 υπογραφούν	 χωρίς	 πρόβλημα	 από	 Mallory,	

καθώς	 δεν	 είναι	 απαραίτητο	 να	 είναι	 στην	 κατοχή	 των	 ιδιωτικών	 κλειδιών	 που	

αντιστοιχούν	σε	1Α	για	να	δημιουργήσετε	μια	έγκυρη	υπογραφή.	

Στη	συνέχεια,	ο	Bob	και	ο	Τσάρλι	χρηματοδοτήσει	αυτές	τις	διευθύνσεις	με	την	τιμή	D,	

όπως	 αναμένουν	 οι	 συναλλαγές	 να	 ολοκληρωθεί	 κανονικά.	 Σε	 αυτό	 το	 σημείο,	 Mallory	

γνωρίζει	 1Β	 και	 2C,	 ώστε	 να	 μπορεί	 να	 τα	 χρησιμοποιήσει	 σε	 επόμενες	 ανταλλαγές	

πληροφοριών.	



110	

Από	τη	στιγμή	που	αυτά	τα	multisig	διευθύνσεις	και	οι	δύο	χρηματοδοτούνται,	Mallory	

θέτει	τη	διεύθυνση	bitcoin	της	EvilBuyer	να	1C	και	χρησιμοποιεί	EvilBuyer	να	δώσετε	την	

παραγγελία	σας	με	την	Αλίκη,	χρησιμοποιώντας	Arbiter2	ως	κριτής	για	τη	σύμβαση,	αλλά	

δεν	δημιουργεί	μια	νέα	multisig	διεύθυνση.	Μια	τρίτη	Ricardian	υπογραφή	της	σύμβασης,	

στην	οποία	Mallory	αποφασίζει	τη	διεύθυνση	αποστολής.	Στην	παρούσα	σύμβαση,	Mallory	

επιλέγει	κριτικά	2Β	ως	διεύθυνση	αποστολής:	

• Ρικαρδιανό	συμβόλαιο	III:	(EvilBuyer,	Arbiter2,	Alice)	με	φυσική	διεύθυνση	2B.	

Και	 πάλι	 αυτό	 το	 Ricardian	 σύμβαση	 μπορεί	 να	 υπογραφεί	 από	 Mallory,	 χωρίς	 την	

ανάγκη	να	έχει	τον	έλεγχο	του	2Β	διεύθυνση	αποστολής	ή	1C	διεύθυνση	bitcoin.	

Μόλις	η	τρίτη	Ρικαρδιανή	σύμβαση	είναι	σε	ισχύ,	EvilBuyer	αποδεικνύει	ότι	η	πληρωμή	

έχει	 εκτελεστεί	 από	 τον	 απεικονίζουν	 να	 Alice	 ότι	 Multisig	 διεύθυνση	 II	 έχει	

χρηματοδοτηθεί.	 Αυτό	 συμπεραίνει	 μια	 έγκυρη	 απόδειξη	 της	 πληρωμής	 που	 είναι	

αποδεκτή	 από	 την	 Alice,	 καθώς	 χρηματοδοτείται	 με	 το	 σωστό	 ποσό	 των	 χρημάτων,	 και	

περιλαμβάνει	 τις	 τρεις	 αναμένεται	 bitcoin	 διευθύνσεις	 που	 αντιστοιχούν	 σε	 ρικαρδιανή	

σύμβασης	III.	Κατά	την	επιθεώρηση	της	έγκυρης	πληρωμής	απόδειξη	της,	Alice	πλοία	D	σε	

2Β.	

Σε	κάποιο	σημείο,	ο	Bob	λαμβάνει	το	προϊόν	του,	όπως	είχε	υποσχεθεί	στην	ρικαρδιανή	

σύμβαση	Ι	και	οριστικοποιεί	multisig	συναλλαγή	μου	με	την	υπογραφή	μακριά.	

Μετά	 την	 οριστικοποίηση,	 Mallory	 λαμβάνει	 την	 τιμή	 D,	 χωρίς	 να	 έχει	 σταλεί	

οποιαδήποτε	προϊόντα,	και	αναχωρεί	από	το	παιχνίδι.	n	

Σε	 αυτό	 το	 σημείο,	 η	 Alice	 δεν	 θα	 έχουν	 λάβει	 καμία	 πληρωμή	 για	 το	 προϊόν	 που	

διατίθεται	στην	αγορά,	και	ο	Τσάρλι	θα	έχουν	καταβληθεί	χωρίς	να	έχει	λάβει	ένα	προϊόν.	

Και	τα	δύο	θα	καταθέσει	μια	διαφωνία	με	Arbiter1	και	Arbiter2,	αλλά	η	διαφορά	παραμένει	

unresolvable.	

Παρατηρούμε	 ότι	 η	 εμπιστοσύνη	 μεταξύ	 των	 παικτών,	 είτε	 μέσω	 των	 μηχανισμών	

προστασίας	Sybil	ή	επίπεδες	επιφάνειες-of-εμπιστοσύνης,	όπως	περιγράφεται	παρακάτω,	

είναι	ανεπαρκή	για	την	προστασία	από	αυτήν	την	επίθεση.	Συγκεκριμένα,	ο	Mallory	είναι	

σε	θέση	να	εκτελέσει	μια	αξιόπιστη	επίθεση	με	την	απόκτηση	αυθαίρετη	εμπιστοσύνη	για	

αγοραστή	και	πωλητή	κόμβους	της	και	στη	συνέχεια	την	εκτέλεση	μιας	μεγάλης	κλίμακας	

επίθεση.	Ενώ	η	απόδειξη	 της	 έγκαυμα	μηχανισμοί	προσφέρουν	κάποια	βεβαιότητα	μέχρι	

ένα	ορισμένο	ποσό,	ο	όλος	σκοπός	των	multisig	είναι	εντελώς	αψήφησε	από	την	επίθεση.	

Καθώς	 οι	 διαιτητές	 έπαιξε	 μόνο	 παθητικό	 ρόλο	 στην	 επίθεση,	 προφανώς	 αυτή	 η	

επίθεση	είναι	επίσης	δυνατή	σε	εμπορικό	παιχνίδι	2-από-2.	

Οι	 επιθέσεις	 αυτές	 είναι	 εκμεταλλεύσιμα	 σε	 κάθε	 αγορά	 όπου	 άμεσες	 αγορές	 μεταξύ	

των	αγοραστών	και	των	πωλητών	επιτρέπεται.	
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Η	άμυνα	 εναντίον	αυτών	 των	 επιθέσεων	 είναι	 αρκετά	απλή:	 η	 διεύθυνση	αποστολής	

πρέπει	να	εγκριθεί	από	το	κόμμα	κάνει	την	πληρωμή.	Ως	εκ	τούτου,	μια	υπογραφή	με	το	

ιδιωτικό	κλειδί	ECDSA	που	αντιστοιχεί	στη	διεύθυνση	Bitcoin	κάνει	 την	πληρωμή	πρέπει	

να	διατίθενται	στην	ρικαρδιανή	σύμβαση	επίσης.	Αυτό	επιλύει	το	πρόβλημα.	
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Φιλικά	ονόματα	

Ενώ	εμείς	παρέχουν	ένα	μηχανισμό	εμπιστοσύνης	μέσω	OpenBazaar	που	επιτρέπει	την	

εκτίμηση	 του	 κινδύνου	 μέσω	 ενός	web-of-εμπιστοσύνη	 και	 μέσα	από	 τις	 υποσχέσεις	 της	

φήμης,	είναι	ζωτικής	σημασίας	ότι	οι	χρήστες	είναι	σε	θέση	να	χρησιμοποιούν	τα	κανάλια	

τρίτων	για	την	ανακάλυψη	των	καταστημάτων.	Αυτά	τα	κανάλια	τρίτων	μπορούν	να	είναι	

σε	 απευθείας	 σύνδεση	 φόρουμ	 και	 ιστοσελίδες,	 ή	 άμεση	 πρόσωπο-με-πρόσωπο	

επικοινωνία	μέσω	e-mail	ή	 instant	messaging,	στην	οποία	μοιράζονται	ένα	κατάστημα	με	

το	ένα	το	άλλο.	Επιπλέον,	ένα	κατάστημα	μπορεί	να	κάνει	ένα	όνομα	από	μόνη	της	και	να	

γίνει	αξέχαστη,	και	ο	χρήστης	μπορεί	να	επιθυμεί	να	το	επανεξετάσουμε	στο	μέλλον.	

Σε	τέτοιες	καταστάσεις,	θέλουμε	να	παρέχει	στο	χρήστη	με	μια	αξέχαστη	όνομα,	με	τη	

μορφή	 ενός	 URL,	 το	 οποίο	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	 να	 υπενθυμίσει	 το	 κατάστημα	

αργότερα	 και	 να	 το	 μοιραστείτε	 εύκολα	 με	 τους	 φίλους	 σας.	 Επιπλέον,	 οι	 ιδιοκτήτες	

καταστημάτων	μπορούν	να	κάνουν	χρήση	αυτού	του	ονόματος	για	να	χτίσει	λέξη-of-mouth	

φήμη.	Είναι	σημαντικό,	οι	χρήστες	που	θυμούνται	ένα	φιλικό	προς	το	χρήστη	URL	μπορούν	

στη	συνέχεια	να	επανέλθει	σε	αυτό	το	 ίδιο	κατάστημα	αργότερα,	χωρίς	να	χρειάζεται	να	

αποθηκεύουν	 μεγάλες	 κλειδιά.	 Για	 τους	 λόγους	 αυτούς,	 είναι	 επιτακτική	 ανάγκη	 τα	

καταστήματα	μπορούν,	με	ορισμένους	περιορισμούς,	να	επιλέξετε	το	όνομα	που	θέλετε	να	

χρησιμοποιήσετε,	και	ότι	τα	ονόματα	μπορούν	να	παραμείνουν	αξέχαστες	και	σύντομη.	Για	

παράδειγμα,	 ονόματα	 όπως	 «Etsy»	 και	 «Amazon»	 θα	 πρέπει	 να	 μπορούν	 να	

χρησιμοποιηθούν.	Αυτή	η	ιδιότητα	ονομάζεται	το	όνομα	του	ανθρώπου-νοήματος.	

Ως	 τέτοια	 ονόματα	 θα	 χρησιμοποιηθεί	 για	 τον	 εντοπισμό	 καταστημάτων,	 είναι	 κατ	

'ουσίαν	 ότι	 τα	 ονόματα	 είναι	 αδύνατο	 να	 αναπαραχθούν	 από	 έναν	 εισβολέα.	 Μόλις	 ένα	

όνομα	 καταστήματος	 χρησιμοποιείται	 από	 νόμιμο	 ιδιοκτήτη	 του,	 ένας	 εισβολέας	 δεν	 θα	

πρέπει	να	είναι	σε	θέση	να	κάνουν	χρήση	του	ακριβώς	το	ίδιο	όνομα.	"Δικαιούχοι"	ορίζεται	

σε	 ένα	 first-come-first-εξυπηρετούν	 βάση?	 η	 επιβολή	 των	 εμπορικών	 σημάτων	 μέσω	

κεντρικών	 νομικών	 πλαισίων	 είναι	 αδύνατη	 και	 ανεπιθύμητη	 σε	 ένα	 αποκεντρωμένο	

περιβάλλον.	Επιπλέον,	ο	 ιδιοκτήτης	ενός	ονόματος	για	ένα	κατάστημα	θα	πρέπει	να	είναι	

σε	θέση	να	αποδείξει	την	κυριότητα	του	εν	λόγω	καταστήματος	και	να	είναι	ο	μόνος	που	

μπορεί	να	ενεργεί	ως	διαχειριστής	του	καταστήματος.	Αυτές	οι	ικανότητες	περιλαμβάνουν	

την	τροποποίηση	των	προϊόντων,	συνάπτοντας	συμφωνίες,	διαγράφοντας	το	κατάστημα,	

την	 αποδοχή	 πληρωμών,	 και	 ούτω	 καθεξής.	 Επιπλέον,	 ο	 ιδιοκτήτης	 ενός	 ονόματος	 θα	

πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 το	 μεταφέρετε	 σε	 ένα	 νέο	 ιδιοκτήτη	 κατά	 βούληση.	 Αυτή	 η	

ιδιότητα	του	να	είναι	σε	θέση	να	διαχειριστεί	ένα	όνομα	για	τη	δική	σας	ονομάζεται	όνομα	

της	ασφάλειας	(Loibl,	2014).	

Τέλος,	 τα	 ονόματα	 δεν	 πρέπει	 να	 προσβληθεί	 σύμφωνα	 με	 το	 μοντέλο	 απειλή	

OpenBazaar.	 Δεν	πρέπει	 να	 υπάρχει	 πτέρνα	 οποιουδήποτε	Αχιλλέα,	 και	 οι	 κυβερνήσεις	 ή	
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εταιρείες	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 αδράξουν	 ονόματα	 το	 βρείτε	 ανεπιθύμητη.	

Πνευματικά	 δικαιώματα,	 εμπορικά	 σήματα	 και	 τα	 παραδοσιακά	 νόμοι	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	

διαδραματίσει	 ένα	 ρόλο	 στο	 ποιος	 κατέχει	 ένα	 όνομα,	 δεδομένου	 ότι	 μπορεί	 να	

χειραγωγηθεί	από	τις	κυβερνήσεις	της	νομοθεσίας	ή	εταιρείες	lobbying.	Οι	φορείς	αυτοί	θα	

πρέπει	 επιπλέον	 να	 είναι	 σε	 θέση	 να	 εκτελέσει	 denial-of-service	 επιθέσεις	 στο	 σύστημα	

όνομα.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 τα	 ονόματα	 θα	 πρέπει	 να	 διοριστεί	 σε	 ένα	 first-come	 πρώτης	

εξυπηρετούν	 τη	 βάση,	 με	 τον	 πρώτο	 ηθοποιό	 να	 διεκδικήσει	 ένα	 όνομα	 να	 γίνει	 ο	

ιδιοκτήτης	της	εν	λόγω	ονομασίας.	Αυτή	η	ιδιότητα	ονομάζεται	αποκέντρωση.	

GUIDs	

Όπως	 αναφέρθηκε	 προηγουμένως,	 οι	 ανταλλαγές	 πρωτόκολλο	 OpenBazaar	 φέρουν	

ψηφιακή	υπογραφή	από	τα	πλήκτρα	ECDSA.	Αυτά	τα	πλήκτρα	ECDSA	είναι	διαφορετικά	

από	 bitcoin	 κλειδιά	 διεύθυνση.	 Χρησιμοποιούνται	 για	 να	 συλλέξουν	 τις	 αγορές	 και	 τις	

πωλήσεις	 ενός	 κόμβου	 OpenBazaar	 και	 να	 χτίσει	 την	 αποκεντρωμένη	 ψευδώνυμα	 φήμη	

τους.	 Το	 κοινό	 τμήμα	 αυτών	 των	 πλήκτρων	 ECDSA	 κατακερματίζεται	 στο	 πλαίσιο	

κατάλληλου	 αλγορίθμου	 αποτελεί	 το	 GUID	 ενός	 καταστήματος.	 Αυτό	 το	 GUID	 μπορεί	 να	

χρησιμοποιηθεί	 ως	 ένα	 αναγνωριστικό	 για	 το	 κατάστημα	 σε	 ένα	 ασφαλές	 και	

αποκεντρωμένο	τρόπο.	Ωστόσο,	το	GUID	δεν	έχουν	την	ιδιότητα	του	ανθρώπου-νοήματος.	

Εμείς	θα	διερευνήσει	 τώρα	τρόπους	με	 τους	οποίους	τα	ανθρώπινα-νοήματος	μπορεί	

να	προστεθεί	σε	OpenBazaar	ονόματα	κατάστημα.	

Το	τρίγωνο	του	Zooko	

Zooko	 εικάζεται	 ότι	 «δεν	μπορείς	 να	 έχεις	 ένα	 χώρο	ονομάτων	που	 έχει	 και	 τα	 τρία:.	

Κατανεμημένη,	 ασφαλή,	 και	 έχει	 τα	 κλειδιά	 του	 ανθρώπου-νόημα"	 Παρουσιάζοντας	

τρίγωνο	 Zooko,	 αυτός	 ισχυρίστηκε	 ότι	 οποιαδήποτε	 δύο	 από	 αυτές	 τις	 επιθυμητές	

ιδιότητες	μπορούν	να	συνδυαστούν,	αλλά	όχι	και	οι	τρεις	 (Wilcox	 -O'Hearn,	2001).	Αξίζει	

στο	 σημείο	 αυτό	 να	 επαναλάβω	 κάποια	 ορισμούς?	 ότι	 ένα	 σύστημα	 ονομάτων,	 της	

ασφάλειας,	 της	 αποκέντρωσης	 και	 της	 ανθρώπινης-νοήματος.	 Ένα	 σύστημα	 ονομάτων	

είναι	ένα	σύστημα	που	assings	ονόματα	σε	οντότητες	σε	ένα	κατανεμημένο	σύστημα.	Ένα	

τέτοιο	 σύστημα	 μπορεί	 να	 έχει	 κάποιες	 ιδιότητες.	 Η	 ιδιοκτησία	 της	 ασφάλειας	 σε	 ένα	

σύστημα	 ονομάτων	 δείχνει	 ότι	 ένα	 συγκεκριμένο	 κόμβο	 του	 δικτύου	 έχει	 τον	 έλεγχο	

ταυτότητας	 να	 διεκδικήσει	 ένα	 όνομα?	 Δηλαδή,	 μια	 ονομασία	 δεν	 μπορεί	 να	 διεκδικηθεί	

αυθαίρετα	 αφού	 έχει	 εκχωρηθεί	 σε	 έναν	 κόμβο	 στο	 δίκτυο.	 Η	 αποκεντρωμένη	 ακίνητο	

απαιτεί	το	σύστημα	να	μην	έχει	κεντρικά	σημεία	της	αποτυχίας	ή	της	ιδιοκτησίας,	δηλαδή	

αυτό	 το	 σύστημα	 πολύ	 απολαμβάνουν	 τα	 δικαιώματά	 soverignty.	 Αυτό	 σημαίνει,	

παρεμπιπτόντως,	ότι	το	σύστημα	δεν	είναι	επιρρεπής	σε	νομοθετικό	έλεγχο	και	δεν	μπορεί	

να	 κλείσει	 με	 παραδοσιακά	 μέσα?	 Αντ	 'αυτού,	 για	 να	 κλείσει	 το	 δίκτυο,	 όλοι	 οι	 κόμβοι	



114	

πρέπει	 να	 εξαλειφθούν.	 Τέλος,	 η	 ιδιότητα	 του	 ανθρώπου-νοήματος	 σημαίνει	 ότι	 τα	

ονόματα	 στο	 σύστημα	 είναι	 αναγνώσιμο	 και	 αξέχαστη	 από	 τον	 άνθρωπο	 και,	 το	 πιο	

σημαντικό,	 useres	 μπορούν	 να	 επιλέγουν	 ελεύθερα	 τα	 ονόματά	 τους	 από	 ένα	 σύνολο	

ονομάτων	(με	την	προϋπόθεση	ότι,	αν	το	ακίνητο	της	ασφάλειας	είναι	επίσης	επιθυμητή,	

μια	 ονομάσει	 κάποτε	 διατηρούνται	 δεν	 μπορεί	 να	 επαναχρησιμοποιηθεί	 από	 ένα	

διαφορετικό	κόμμα	χωρίς	άδεια).	

Στις	 επόμενες	 παραγράφους,	 τα	 διάφορα	παραδείγματα	 συστημάτων	που	 κάνουν	 με	

επιτυχία	χρήση	ορισμένων	από	αυτές	τις	ιδιότητες	που	παρουσιάζονται.	Τέλος,	Namecoin,	

ένα	 σύστημα	 το	 οποίο	 με	 επιτυχία	 "τετράγωνα	 τρίγωνο	 Zookoo	 του"	 σε	 μια	 μορφή	 που	

λύνει	το	εικασίες	αρνητική,	με	την	πλήρη	εφαρμογή,	παρουσιάζεται.	Κάνουμε	χρήση	αυτού	

του	 συστήματος	 για	 το	 σύστημα	 της	 ταυτότητας	 OpenBazaar	 και	 να	 εξηγήσει	 την	

αναγκαιότητά	της.	

	

	

ΣΧΗΜΑ	29:	ΤΟ	ΤΡΙΓΩΝΟ	ΤΟΥ	ZOOKO	

	

Σχήμα	29:	Τρίγωνο	Zooko	δείχνει	Τρίγωνο	εικασίες	Zooko	του:	Οι	κορυφές	δείχνουν	τις	

τρεις	 επιθυμητές	 ιδιότητες	 της	 ανθρώπινης-νοήματος,	 την	 αποκέντρωση	 και	 την	

ασφάλεια.	Οποιοδήποτε	σύστημα	όνομα	μπορεί	 να	βρίσκονται	σε	οποιαδήποτε	άκρη	του	

τριγώνου	 και	 έχουν	 δύο	 κορυφές	 δίπλα	 σε	 αυτό,	 αλλά	 δεν	 είναι	 και	 τα	 τρία.	 Θα	

προχωρήσουμε	 τώρα	 για	 να	 απεικονίσουν	 εν	 είδει	 παραδείγματος	 διάφορα	 συστήματα	

που	πηγαίνουν	από	λείπουν	όλες	τις	τρεις	ιδιότητες,	για	να	έχουν	όλες	τις	τρεις	ιδιότητες,	

προκειμένου	 να	 τονίσει	 τη	 σημασία	 της	 συγκυρίας	 και	 να	 δείξει	 ότι	 είναι,	 στην	

πραγματικότητα,	ψευδή	(Swartz,	2011	).	
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Σαφώς,	ένα	σύστημα	το	όνομα	μπορεί	να	στερούνται	τις	τρεις	ιδιότητες.	Ένα	σύστημα	

παράδειγμα	 το	 όνομα	 λείπουν	 όλες	 αυτές	 τις	 τρεις	 ιδιότητες	 είναι	 το	 σύστημα	 IP-

ονοματοδοσία	 σε	 ένα	 τοπικό	 δίκτυο	 χρησιμοποιώντας	 DHCP	 (Droms,	 1997).	 Δεν	 είναι	

αποκεντρωμένη,	καθώς	χρησιμοποιείται	 ένα	κεντρικό	δρομολογητή	για	να	διαχειριστείτε	

τα	 ονόματα	 και	 μπορεί,	 για	 παράδειγμα,	 να	 αρνηθεί	 την	 υπηρεσία	 ή	 να	 αποκλείσετε	

συγκεκριμένες	 διευθύνσεις	 IP	 κατά	 βούληση.	 Είναι,	 επίσης,	 δεν	 είναι	 ασφαλής,	 όπως	 οι	

διευθύνσεις	 IP	 μπορεί	 να	 πλαστογραφηθεί	 στο	 Πρωτόκολλο	 Internet	 με	 απλά	 να	

δημιουργήσετε	μια	προσαρμοσμένη	πακέτο	που	περιέχει	ως	πηγή	τη	διεύθυνση	IP	για	να	

πλαστογραφηθεί	 (Tanase,	2003).	Τέλος,	δεν	είναι	ανθρώπινο-νόημα,	όπως	οι	διευθύνσεις	

IP	είναι	μια	απλή	σειρά	αριθμών	και	όχι	αξέχαστη.	

Αρκετά	συστήματα	πραγματικού	κόσμου	παρουσιάζουν	μια	από	τις	 τρεις	 επιθυμητές	

ιδιότητες	όνομα.	

Το	 απλό	 παλιό	 σύστημα	 DNS	 (Mockapetris,	 1987)	 έχει	 μία	 από	 αυτές	 τις	 ιδιότητες,	

δηλαδή	 του	 ανθρώπου-νοήματος.	 DNS	 δεν	 είναι	 αποκεντρωμένη,	 καθώς	 οι	 nameservers	

ρίζα	ελέγχουν	ουσιαστικά	το	σύνολο	της	ιεραρχίας	του	συστήματος	και	μπορεί	να	διέταξε	

να	 διαλυθούν	 τα	 ονόματα.	 Επιπλέον,	 οι	 κόμβοι	 εντός	 της	 ιεραρχίας	 βρίσκονται	 στην	

κεντρική	 διοίκηση	 από	 τα	 ονόματα	 που	 ανήκουν	 σε	 αυτούς,	 και	 έχουν	 υπάρξει	 πολλές	

περιπτώσεις	 κατασχέσεων	 domain	 name.	 Για	 παράδειγμα,	 μια	 περίφημη	 υπόθεση	 με	 τα	

πολιτικά	 θεμέλια	 ήταν	 η	 κλοπή	 του	Megaupload	 όνομα	 τομέα	 Kim	 Dotcom	 του	 (Sisario,	

2012)	 (Graeber,	 2012).	 Επιπλέον,	 το	DNS	 δεν	 είναι	 ασφαλής,	 καθώς	 το	 πρωτόκολλο	 δεν	

έχει	πιστοποιηθεί.	Ως	εκ	τούτου,	οι	εισβολείς	που	έχουν	τον	έλεγχο	του	στρώματος	δικτύου	

ή	το	στρώμα	ζεύξης	δεδομένων	είναι	σε	θέση	να	τροποποιήσετε	εύκολα	τα	δεδομένα	από	

την	εκτέλεση	μιας	man-in-the-middle	επίθεση	(DNSCurve	Team,	2009).	

Το	σύστημα	PKI	που	χρησιμοποιείται	στην	TLS	για	HTTPS	είναι	ένα	παράδειγμα	ενός	

συστήματος	 το	 οποίο	 εμφανίζει	 μόνο	 το	 δεύτερο	 τέτοια	 περιουσία,	 την	 ασφάλεια,	 όπου	

πιστοποιητικό	κλειδί	δακτυλικά	αποτυπώματα	αντιμετωπίζονται	ως	τα	ονόματα.	Σαφώς,	

το	 κλειδί	 δακτυλικά	 αποτυπώματα	 δεν	 είναι	 ανθρώπινα-νόημα.	 Βασικά	 τα	 δακτυλικά	

αποτυπώματα	 είναι	 επίσης	 κεντρικά,	 με	 ένα	 σύνολο	 πιστοποιητικών	 ρίζας	 είναι	 τα	

κεντρικά	 σημεία	 της	 αποτυχίας.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή,	 η	 έλλειψη	 αποκέντρωση	 είναι	

εμφανής	 από	 το	 γεγονός	 ότι	 PKI	 είναι	 ιεραρχική.	 Ενώ	αυτή	 η	 συγκέντρωση	 είναι	 γενικά	

ανεπιθύμητη,	 χρησιμοποιήθηκε	 με	 επιτυχία	 για	 καλό	 σκοπό	 στο	 περιστατικό	

comodohacker	 (Bright,	 2011)	 από	 προγράμματα	 περιήγησης,	 στην	 οποία	 ένα	

πιστοποιητικό	 ακυρωθεί	 με	 επιτυχία	 μέσα	 από	 έννομες	 τάξεις	 και	 τη	 συμφωνία.	 Η	

συγκέντρωση	αυτή	έχει	επιτρέψει	πωλητές	να	αφαιρέσει	ορισμένα	πιστοποιητικά	από	την	

ιεραρχία	ρίζα	κατά	βούληση	(Nightingale,	2011).	
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Η	 ιδιοκτησία	 της	 μόνη	 της	 αποκέντρωσης	 μπορεί	 να	 βρεθεί	 στην	 ονοματοδοσία	

συστήματα	 όπως	 τα	 δίκτυα	 πλέγματος.	 Σε	 αυτά	 τα	 δίκτυα	 διευθύνσεις	 MAC	 είναι	 τα	

ονόματα	που	είναι	πραγματικά	αποκεντρωμένες,	οφείλεται	στο	γεγονός	ότι	κάθε	συσκευή	

μπορεί	 να	 αποφασίσει	 σχετικά	 με	 τη	 δική	 του	 διεύθυνση	 (Association	 IEEE	 Standards).	

Ωστόσο,	 το	 σύστημα	 δεν	 είναι	 ασφαλές,	 επειδή	 οι	 διευθύνσεις	 MAC	 μπορεί	 να	

πλαστογραφηθεί	(Pahwa,	Tiwari,	&	Chhabra,	2010),	και	δεν	είναι	ανθρώπινο-νόημα,	όπως	

οι	διευθύνσεις	MAC	είναι	απλώς	σειρά	ακατανόητο	αριθμούς.	

Στη	συνέχεια,	ας	διερευνήσουν	μερικά	συστήματα	που	εκθέτουν	κάθε	ζεύγος	ιδιοτήτων	

Zooko	του.	

Tor	(Galperin,	2014)	περιέχει	ένα	σύστημα	όνομα	το	οποίο	είναι	τόσο	αποκεντρωμένη	

και	 ασφαλή,	 όμως	 δεν	 είναι	 ανθρώπινο-νόημα.	 Πράγματι,	 ένα	 tor	 κρυμμένη	 υπηρεσία	

(Dingledine,	 Mathewson,	 &	 Syverson,	 Tor:	 Ο	 δρομολογητής	 κρεμμύδι	 δεύτερης	 γενιάς,	

2004)	 όνομα	 είναι	 ασφαλής	 με	 την	 έννοια	 ότι	 κανείς	 δεν	 μπορεί	 να	 μιμηθεί	 ένα	 όνομα.	

Συγκεκριμένα,	 επειδή	 τα	ονόματα	που	προέρχονται	από	 τον	κατακερματισμό	 του	κοινού	

μέρος	 ενός	 ασύμμετρου	 κρυπτογραφικού	 κλειδιού	 (Dingledine	 &	 Mathewson,	 Tor	

πρωτόκολλο	 Προδιαγραφές,	 2015),	 και	 τον	 έλεγχο	 της	 ένα	 όνομα	 απαιτεί	 να	 έχεις	 τον	

έλεγχο	 του	 αντίστοιχου	 ιδιωτικού	 κλειδιού.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 κλέβοντας	 ένα	 όνομα	 θα	

απαιτούσε	brute-αναγκάζοντας	μια	ασύμμετρη	ιδιωτικό	κλειδί.	Επιπλέον,	το	σύστημα	είναι	

αποκεντρωμένο,	 διότι	 καμία	 κεντρική	 αρχή	 έχει	 τον	 έλεγχο	 των	 ονομάτων.	 Κάθε	 κρυφό	

υπηρεσία	πραγματικά	ανήκει	από	τον	δημιουργό	του	και	καμία	νομική	εξουσία	να	το	πάρει	

μακριά	 από	 αυτά.	 Τέλος,	 τα	 ονόματα	 δεν	 είναι	 ανθρώπινα-νόημα,	 δεδομένου	 ότι	 είναι	 η	

έξοδος	της	συνάρτησης	κρυπτογράφησης	hash.	

mDNS,	 ένα	 απλοποιημένο	 σύστημα	DNS	 για	 να	 χρησιμοποιηθεί	 από	 μικρές	 συσκευές	

(Cheshire	&	Krochmal,	2013)	είναι	τόσο	αποκεντρωμένη	και	την	ανθρώπινη-νόημα,	αλλά	

δεν	είναι	ασφαλής.	Σε	mDNS,	καμία	κεντρική	αρχή	αποφασίζει	για	τα	ονόματα,	αλλά	κάθε	

συσκευή	 μπορεί	 να	 διεκδικήσει	 το	 δικό	 του	 όνομα,	 ως	 εκ	 τούτου,	 είναι	 αποκεντρωμένη.	

Καθώς	τα	ονόματα	μπορούν	να	επιλεγεί	από	τις	ίδιες	τις	συσκευές,	είναι	αναγνώσιμη	από	

τον	άνθρωπο.	Τέλος,	κανείς	δεν	εμποδίζει	μια	συσκευή	από	την	επιλογή	το	 ίδιο	όνομα	με	

μια	άλλη	συσκευή,	και	ως	εκ	τούτου	το	σύστημα	δεν	είναι	ασφαλής.	

DNSSEC,	ένα	εξασφαλισμένο	έκδοση	του	DNS	(Arends,	Austein,	Larson,	Μάσεϊ,	&	Rose,	

2005)	 απελπιστικά	 υπό	 ανάπτυξη	 εδώ	 και	 δεκαετίες	 είναι	 ένα	 σύστημα	 ονοματοδοσίας	

που	 είναι	 τόσο	 ασφαλές	 και	 ανθρώπινο-νόημα,	 αλλά	 δεν	 είναι	 αποκεντρωμένη.	 DNSSEC	

κληρονομεί	 τις	 ιδιότητες	 συγκεντροποίηση	 του	 DNS,	 αλλά	 εισάγει	 επίσης	 την	 ασφάλεια	

από	την	ψηφιακή	υπογραφή	εγγραφές	DNS	όταν	ανταλλάσσονται.	

Ο	 ακόλουθος	 πίνακας	 συνοψίζει	 τους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 μπορούν	 να	

ικανοποιηθούν	οι	ιδιότητες	Zookoo,	με	ένα	σχετικό	παράδειγμα	για	κάθε	συνδυασμό:	
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ΣΧΗΜΑ	4:	ΟΛΟΙ	ΟΙ	ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	ΤΩΝ	ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ	ΤΟΥ	ZOOKO	

Human	 Secure	 Decentralized	 Example	

No	 No	 No	 DHCP	IP	

No	 No	 Yes	 Mesh	MAC	

No	 Yes	 No	 PKI	

Yes	 No	 No	 DNS	

No	 Yes	 Yes	 Tor	

Yes	 No	 Yes	 mDNS	

Yes	 Yes	 No	 DNSSEC	

Yes	 Yes	 Yes	 Namecoin	

Namecoin	

Namecoin	καθιστά	δυνατόν	να	έχουμε	τα	ονόματα	που	εμφανίζουν	τα	τρία	επιθυμητές	

ιδιότητες	(Slepak).	

Namecoin	 είναι	 ένα	 bitcoin	 πιρούνι	 (Gilson,	 2013).	 Στην	 πραγματικότητα,	 είναι	 η	

πρώτη	διακλάδωση	του	bitcoin.	Με	τη	χρήση	μιας	blockchain,	φθάνει	σε	αποκεντρωμένο	

συναίνεση	και,	ως	εκ	τούτου,	παρόμοια	με	Bitcoin,	δεν	μπορεί	να	μειωθεί	από	τις	κεντρικές	

αρχές	ή	τον	νόμο.	Namecoin	είναι	ασφαλής.	Αυτή	η	ασφάλεια	επιτυγχάνεται	με	παρόμοιο	

τρόπο	με	Tor:	Ο	ιδιοκτήτης	του	κάθε	όνομα	έχει	εγκριθεί,	αποδεικνύοντας	την	ιδιοκτησία	

ενός	 ιδιωτικού	 ασύμμετρο	 κρυπτογραφικό	 κλειδί.	 Το	 δημόσιο	 κλειδί	 που	 αντιστοιχεί	 σε	

αυτό	 το	 ιδιωτικό	 κλειδί	 είναι	 δημοσιεύτηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 στο	 blockchain	 όταν	 ένα	

όνομα	καταγράφεται	για	πρώτη	φορά	(	"name_new"	λειτουργία).	Περαιτέρω	ενημερώσεις	

στο	 όνομα	 απαιτείται	 η	 απόδειξη	 της	 κυριότητας	 του	 ιδιωτικού	 κλειδιού	 των	 οποίων	 οι	

αντίστοιχες	δημόσιο	κλειδί,	δόθηκε	στη	δημοσιότητα	κατά	τη	διάρκεια	της	εγγραφής.	Να	

ενημερώνομαι	 για	 τα	 ονόματα	 μπορεί	 να	 περιλαμβάνει	 την	 αλλαγή	 της	 αξίας	 το	 όνομα	



118	

αντιστοιχεί	 σε	 (παρόμοιο	 με	 το	 πώς	DNS	 συσχετίζει	 τα	 ονόματα	 με	 διευθύνσεις	 IP),	 είτε	

μεταφέροντας	 την	 ιδιοκτησία	 του	 ονόματος	 σε	 ένα	 νέο	 κλειδί.	 Τέλος,	 τα	 ανθρώπινα-

νοήματος	 επιτυγχάνεται	 επιτρέποντας	 σε	 κάθε	 χρήστη	 να	 επιλέξει	 ελεύθερα	 επιθυμητό	

όνομα	 τους.	 Οι	 ονομασίες	 που	 καταχωρίζονται	 σε	 ένα	 first-come-first-εξυπηρετούν	 βάση	

από	 την	 επιβολή	 ενός	 blockchain	 με	 βάση	 την	 πολιτική	 παρόμοια	 με	 την	 αποφυγή	 της	

διπλής	δαπανών	σε	bitcoin.	

OpenBazaar	και	ενοποίηση	με	το	Namecoin	

Σε	 OpenBazaar,	 κάθε	 GUID	 συνδέεται	 με	 ένα	 όνομα	 χρήστη	 και	 εύχρηστο.	 Αυτές	 οι	

φιλικές	 προς	 το	 χρήστη	 ονόματα	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 ως	 μνημονική	 ονόματα:	 Αν	

κάποιος	 χάνει	 δικτύου	 εμπιστοσύνη	 τους	 από	 την	 επανεγκατάσταση	 του	 κόμβου	 χωρίς	

πρώτα	 εξαγωγέα,	 ξέρουν	 ότι	 ορισμένοι	 παράγοντες	 παραμένουν	 αξιόπιστοι.	 Επιπλέον,	

είναι	 φιλικό	 προς	 το	 χρήστη	 ονόματα	 που	 χρησιμοποιούνται	 κατά	 τη	 διαδικασία	 της	

εμπιστοσύνης	 bootstrapping	 στην	 οποία	 καθίσταται	 ευκολότερη	 to	 peer-review	 ότι	 οι	

bootstrapped	κόμβοι	είναι	οι	σωστές.	Τέλος,	φιλικό	προς	το	χρήστη	ονόματα	μπορούν	να	

ανταλλάσσονται	 μεταξύ	 των	 χρηστών	 εκτός	 του	 πεδίου	 χρήσης	 του	 λογισμικού?	 Για	

παράδειγμα,	ένας	χρήστης	μπορεί	να	συστήσει	άμεσα	έναν	προμηθευτή	από	φιλικό	προς	το	

χρήστη	το	όνομά	τους	σε	έναν	από	τους	φίλους	τους	μέσω	e-mail.	

Για	να	διατηρηθεί	 ένα	κρυπτογραφικά	ασφαλή	σύνδεση	μεταξύ	τα	GUID	του	κόμβου	

και	 φιλικό	 προς	 το	 χρήστη	 ονόματα,	 χρησιμοποιούμε	 την	 blockchain	 Namecoin.	 Ένας	

κόμβος	μπορεί	να	opt-in	για	ένα	όνομα	φιλικό	προς	το	χρήστη,	εφόσον	το	επιλέξουν.	Για	να	

δημιουργήσετε	ένα	φιλικό	προς	το	χρήστη	όνομα	για	GUID	τους,	πρέπει	να	εγγραφούν	στο	

"id	/"	namecoin	namespace	 (Namecoin	Developers,	2014),	με	φιλικά	προς	τον	χρήστη	το	

όνομά	τους.	Για	παράδειγμα,	αν	κάποιος	επιθυμεί	να	χρησιμοποιήσει	το	όνομα	"dionyziz",	

θα	 πρέπει	 να	 καταχωρήσετε	 το	 "id	 /	 dionyziz"	 όνομα	 στην	 Namecoin.	 Η	 αξία	 αυτής	 της	

εγγραφής	είναι	ένα	λεξικό	JSON	που	περιέχει	το	κλειδί	"OpenBazaar",	η	οποία	έχει	το	GUID	

ως	αξία	του.	Καθώς	οι	Namecoin	ταυτότητες	χρησιμοποιούνται	για	πολλούς	σκοπούς,	αυτή	

η	JSON	μπορεί	να	περιέχει	επιπλέον	πλήκτρα	για	άλλες	υπηρεσίες.	Η	blockchain	namecoin	

εξασφαλίζει	 στιλπνό	 κρυπτογραφικό	 κυριότητα	 του	 ταυτότητα.	 Όταν	 ένας	 κόμβος	

μεταδίδει	πληροφορίες	του	μέσω	του	δικτύου	OpenBazaar,	περιλαμβάνουν	φιλική	προς	το	

χρήστη	το	όνομά	τους,	αν	υπάρχει.	Αν	ένας	κόμβος	υποστηρίζει	μια	φιλική	προς	το	χρήστη	

όνομα,	 κάθε	 πελάτης	 επαληθεύει	 την	 κυριότητα	 του	 εκτελώντας	 μια	 αναζήτηση	 στο	

blockchain	 namecoin.	 Αν	 η	 αναζήτηση	 είναι	 επιτυχής,	 το	 όνομα	 εμφανίζεται	 στην	

OpenBazaar	 GUI	 και	 οι	 πληροφορίες	 που	 αναμεταδίδονται?	 διαφορετικά	 η	 πληροφορία	

απορρίπτεται.	

Όπως	μπορεί	να	μεταφερθεί	ονόματα	namecoin,	αυτό	επιτρέπει	στους	συμμετέχοντες	

να	 μεταφέρουν	 την	 ταυτότητά	 τους	 σε	 τρίτους,	 εφόσον	 το	 επιθυμούν?	 Για	 παράδειγμα,	
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ένας	 πωλητής	 μπορεί	 να	 μεταβιβάσει	 την	 κυριότητα	 του	 καταστήματός	 τους	 από	 την	

πώλησή	του.	

Ως	 μέρος	 της	 δουλειάς	 μας,	 και	 με	 τη	 βοήθεια	 των	 μαθητών	 κρυπτογραφίας	 Χαρά	

Ποδηματά	 και	 ο	 Κωστής	 Λώλος,	 έχουμε	 προτείνει	 και	 να	 εφαρμόσει	 μια	 πλήρη	

ολοκλήρωση	μεταξύ	OpenBazaar	και	namecoin	ως	μέρος	αυτού	του	έργου.	

Στην	εφαρμογή	μας,	επιτρέπουν	σε	κάθε	κατάστημα	για	να	συνδεθεί	με	ένα	όνομα	στο	

namecoin	"id	/"	namespace.	Αυτές	οι	ταυτότητες	είναι	αμοιβαία	επικυρώνονται.	Από	τη	μία	

πλευρά,	ο	 ιδιοκτήτης	του	ονόματος	/	ονομάτων	id	πρέπει	να	αναφέρει	ότι	επιτρέπουν	τη	

χρήση	του	ονόματός	τους	για	ένα	κατάστημα	OpenBazaar.	Αυτό	γίνεται	με	τη	συμπερίληψη	

GUID	του	καταστήματος	στην	αξία	 JSON	σχετίζεται	με	το	κλειδί	namecoin.	Από	την	άλλη	

πλευρά,	 τα	 καταστήματα	 μπορούν	 να	 δείξουν	 τα	 ονόματα	 namecoin	 τους	 και	 να	

διεκδικήσουν	 τους	 όταν	 ανταλλάσσουν	 μηνύματα	 με	 άλλους	 κόμβους	 στο	 δίκτυο	 για	 να	

δείξει	 τα	μεταδεδομένα	κατάστημά	τους.	Καθώς	αυτά	τα	δεδομένα	έχει	υπογραφεί	με	το	

ιδιωτικό	κλειδί	ECDSA	του	καταστήματος,	που	συνδέεται	με	το	GUID	του	καταστήματος,	

αυτό	δείχνει	μια	άδεια	από	το	κατάστημα	για	τη	χρήση	του	ονόματος.	Η	επαυξημένη	κλειδί	

JSON	ονομάζεται	«openbazaar».	Ένα	παράδειγμα	namecoin	είσοδο	του	συντάκτη	φαίνεται	

στο	 Χρηματιστήριο	 4:	 Ένα	 παράδειγμα	 namecoin	 "/	 id"	 εισόδου	 που	 περιέχει	 ένα	 κλειδί	

OpenBazaar.	

{ 

    "name": "Dionysis Zindros",  

    "xmpp": "dionyziz@gmail.com",  

    "namecoin": "NBbz5d5KH8XBYbrJ7gGFmPWHzigkvRQJwR",  

    "gpg": "45DC 00AE FDDF 5D5C B988  EC86 2DA4 50F3 AFB0 46C7",  

    "bitcoin": "1vXhpZpeDWLmp7vN7k52x3WwRSZK3DT6X",  

    "openbazaar": "6c80b332c81a880c1c0e06982d4ae94ac00e0bd5",  

    "otr": [ 

        "513BCE4D E9E11585 F475FDFD 52462B7F 160A5753",  

        "6E25C452 B624D392 56A74B45 85D04502 EE73F5F4" 

    ],  

    "bitmessage": "BM-2cVGoqb4wxJNMjCp1ftp6hVVvx7uitaYMu",  

    "email": "dionyziz@gmail.com" 
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} 

ΚΩΔΙΚΑΣ	4:	ΈΝΑ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ	NAMECOIN	"ID/"	ΓΙΑ	ΚΑΠΟΙΟ	OPENBAZAAR	ΚΛΕΙΔΙ 

	

Namecoin	 ενσωμάτωση	 επιτρέπει	 στους	 χρήστες	 να	 θυμούνται	 ονόματα	 κατάστημα	

και	αυξάνει	την	εμπιστοσύνη	στο	σύστημα.	Οι	χρήστες	μπορούν	να	ανταλλάσσουν	ονόματα	

με	 τους	 φίλους	 τους	 εύκολα	 και	 πληρωμές	 μπορούν	 να	 γίνουν	 σε	 ονόματα	 αντί	 των	

δυσανάγνωστο	αναγνωριστικά.	Αν	και	δεν	έχουν	εφαρμόσει	αυτό,	ένα	σχήμα	URL	μπορεί	

εύκολα	να	εφαρμοστεί	έτσι	ώστε	ένα	κατάστημα	μπορεί	να	επισκεφθεί	εισάγοντας	το	URL	

της	σε	μορφή	φιλική	προς	το	χρήστη,	για	παράδειγμα	openbazaar:	//	dionyziz.	Κάνοντας	

κλικ	στο	URL	μπορεί	να	ανοίξει	το	κατάστημα,	και	να	επισκεφθείτε	ένα	κατάστημα	με	κάθε	

μέσο,	 ακόμη	 και	 αν	 η	 διεύθυνση	URL	 δεν	 έγινε	 κλικ,	 μπορεί	 με	 ασφάλεια	 μνημειακών	 το	

φιλικό	προς	 το	 χρήστη	 το	 όνομα	 του	 χρήστη	 για	σκοπούς	 επικύρωσης,	 παρόμοια	με	 τον	

τρόπο	που	οι	χρήστες	αναμένεται	να	επικυρώσει	τομέα	-όνομα	εμπιστοσύνη	στο	μοντέλο	

ασφαλείας	HTTPS.	

	

def is_valid_namecoin(namecoin, guid): 

    if not namecoin or not guid: 

        return False 

    server = DNSChainServer.Server(constants.DNSCHAIN_SERVER_IP, "") 

    _LOG.info("Looking up namecoin id: %s", namecoin) 

    try: 

        data = server.lookup("id/" + namecoin) 

    except (DNSChainServer.DataNotFound, \ 

DNSChainServer.MalformedJSON): 

        _LOG.info('Remote namecoin id not found: %s', namecoin) 

        return False 

    return data.get('openbazaar') == guid 

LISTING	5:	A	NAMECOIN	VALIDITY	CHECK	IMPLEMENTATION	

	

class Server(): 
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    """A connection to a DNSChain server.""" 

 

    def __init__(self, addr, 

                 fingerprint, http_host_header='namecoin.dns'): 

        """ 

        Store configuration for requests to a DNSChain server. 

 

        @param addr: The address of the trusted DNSChain server 

        @param fingerprint: The key fingerprint of the DNSChain 

server, for connection authorization 

        """ 

        self._logger_helper(__name__) 

        self.addr = addr 

        self.fingerprint = fingerprint 

        # Per http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html 

        self.headers = {'Host': http_host_header} 

 

    def lookup(self, name): 

        """ 

        Looks up a name from the DNSChain server. 

        @param name: The name to lookup, e.g. 'id/dionyziz' 

        """ 

        full_url = "http://%s/%s" % (self.addr, name) 

        request = urllib2.Request(full_url, None, self.headers) 

        try: 

            response = urllib2.urlopen(request) 

        except urllib2.HTTPError, e: 

            if e.code == 404: 
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                raise DataNotFound(e, name, self.headers['Host']) 

        namecoin_string = response.read() 

        try: 

            data = json.loads(namecoin_string) 

        except ValueError: 

            raise MalformedJSON("%s\n%s" \ 

            % (ValueError, namecoin_string)) 

        return data 

ΚΩΔΙΚΑΣ	6:	ΜΕΡΟΣ	ΤΗΣ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	PYDNSCHAIN	

	

Μια	βασική	εφαρμογή	ενός	έλεγχος	εγκυρότητας	namecoin	φαίνεται	στο	Listing	5:	Ένα	

Namecoin	Ισχύς	Έλεγχος	Εφαρμογής.	Ως	μέρος	αυτού	του	έργου,	έχουμε	αναπτύξει	επίσης	

μια	 βιβλιοθήκη	 Python	 για	 την	 αναζήτηση	 ονομάτων	 namecoin	 από	 κεντρικούς	

εξυπηρετητές.	Η	ιδέα	είναι	ότι	ο	χρήστης	OpenBazaar	να	επιλέξετε	να	χρησιμοποιήσετε	ένα	

διακομιστή	namecoin,	ή	να	λειτουργούν	τα	δικά	τους,	ενώ	ο	πελάτης	OpenBazaar	εκδίδει	

απλά	ερωτήματα	HTTP	που	βασίζεται	σε	αυτό.	Τα	τμήματα	της	εφαρμογής	pydnschain	μας	

φαίνεται	στο	Χρηματιστήριο	6:	Μέρη	της	υλοποίησης	PYDNSChain.	
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Επιπλέον	έρευνα	

Στις	παραγράφους	που	ακολουθούν,	θα	αναφερθώ	εν	συντομία	σε	θέματα	που	μπορεί	να	

ενδιαφέρουν	άλλους	ερευνητές	στον	τομέα.	Έχουμε	διερευνήσει	κάποιες	αρχικές	 ιδέες	σε	

αυτούς	 τους	 τομείς,	 αλλά	 παραμένει	 σαφές	 ότι	 οι	 λεπτομέρειες	 μείνει	 ελλιπής	 και	

πρόσθετες	εργασίες	που	απαιτούνται	για	να	διερευνήσει	τις	δυνατότητες	αυτές.	

Έµπιστοι ρόλοι 

Μπορεί	 να	 έχει	 νόημα	 να	 διακρίνουν	 την	 αξιοπιστία	 ενός	 ψευδώνυμου	 ατόμου	 σε	

διαφορετικούς	 ρόλους?	 για	 παράδειγμα,	 ένα	 πρόσωπο	 που	 είναι	 μια	 αξιόπιστη	 έμπορος	

μπορεί	να	μην	είναι	μια	αξιόπιστη	δικαστής.	Ως	εκ	τούτου,	η	εμπιστοσύνη	για	να	αγοράσει	

από	 ένα	 άτομο	 μπορεί	 να	 είναι	 διαφορετική	 από	 την	 εμπιστοσύνη	 για	 να	 μεσολαβήσει.	

Στην	 ιστοσελίδα	μας	εμπιστοσύνης,	θεωρήσαμε	ότι	αυτή	η	εμπιστοσύνη	είναι	το	 ίδιο	στο	

πλαίσιο	του	μηχανισμού	προβολής	μας.	Μια	γόνιμη	κατεύθυνση	της	έρευνας	φαίνεται	να	

είναι	η	ικανότητα	να	διακρίνουν	μεταξύ	των	ρόλων	και	να	παρέχει	ένα	γενικό	πλαίσιο	για	

τη	 δημιουργία	 εμπιστοσύνης	 σε	 ένα	 αποκεντρωμένο	 περιβάλλον.	 Αυτό	 θα	 μπορούσε	 να	

είναι	ο	ακρογωνιαίος	λίθος	μιας	αποκεντρωμένης	ηλεκτρονική	κατάσταση,	στην	οποία	τα	

άτομα	παρέχουν	attestments	που	τους	συνομηλίκους	τους	να	είναι	κάτοχοι	πτυχίων	ή	είναι	

αξιόπιστοι	οδηγοί.	

GPG	διακρίνει	επίσης	μεταξύ	εμπιστευθεί	τη	σύνδεση	μεταξύ	ενός	πραγματικού	κόσμου	

ατόμου	 και	 ένα	 κλειδί	 και	 την	 εμπιστοσύνη	 που	 χορηγούνται	 απευθείας	 σε	 ατομικό	 όσο	

ανησυχούν	για	την	υπογραφή	άλλα	πλήκτρα	ταυτότητας.	Σε	μια	παρόμοια	ρύθμιση,	όπως	

θόλωση	 της	 εμπιστοσύνης	 μεταξύ	 των	 διαφορετικών	 ρόλων,	 την	 OpenBazaar	 προς	 το	

καλύτερο	ή	προς	το	χειρότερο	θεωρεί	ότι	πρόκειται	να	είναι	το	ίδιο.	Στο	OpenBazaar	web-

της-εμπιστοσύνη,	η	εμπιστοσύνη	είναι	μια	διαισθητική	αντίληψη	και	πρέπει	να	υπάρχουν	

επίσημες	 κανόνες	 που	 ακολουθούνται	 κατά	 την	 εμπιστοσύνη	 δίνεται	 σε	 άλλους	 εκεί.	 Η	

δήλωση	 κάθε	 μέρα	 "Πιστεύω	 ότι	 αυτό	 το	 πρόσωπο"	 αντιστοιχεί	 στην	 πραγματικότητα	

δίνοντας	 την	 εμπιστοσύνη	 σε	 ένα	 άτομο.	 Αυτό	 έρχεται	 σε	 αντίθεση	 με	 το	 GPG	 web-of-

εμπιστοσύνη	 με	 την	 οποία	 την	 υπογραφή	 κλειδιά	 απαιτεί	 ένα	 ορισμένο	 διαδικασία	

επαλήθευσης	ταυτότητας	με	την	οποία	τα	άτομα	μπορεί	να	μην	είναι	εξοικειωμένοι	με,	και	

ως	 εκ	 τούτου	 αυτή	 η	 διαφοροποίηση	 είναι	 σε	 τάξη.	 Ωστόσο,	 αυτή	 η	 ερμηνεία	 μπορεί	 να	

είναι	 αβάσιμη	 και	 απαιτείται	 περισσότερη	 έρευνα	 για	 να	 μελετήσει	 τη	 χρηστικότητα	 και	

την	 διαίσθηση	 αυτού	 του	 καθεστώτος	 από	 ένα	 σημείο	 αλληλεπίδρασης	 ανθρώπου-

μηχανής	του	άποψη.	Διακρίνουν	το	ρόλο	ενός	ασφαλιστή	μπορεί	να	καταστεί	αναγκαία	σε	

ένα	καθολικό	δίκτυο	εμπιστοσύνης?	καθώς	και	οι	ρόλοι	των	οποίων	μπορεί	να	εξασφαλίσει	

ένας	εγγυητής	μπορεί	να	είναι	περιορισμένη.	Αυτό	μπορεί	να	απαιτεί	ένα	σύνολο	ετικετών	
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για	τα	οποία	διαβεβαίωσε	τους	ανθρώπους,	ένα	από	τα	οποία	μπορεί	να	είναι	η	ικανότητα	

να	διαβεβαιώσω.	

Επιπλέον,	δεν	γίνεται	διάκριση	μεταξύ	αβεβαιότητα	εμπιστοσύνης	και	βεβαιότητας	σε	

ουδέτερο	εμπιστοσύνης	και	άλλων	συγγραφέων	 (Jøsang,	1999).	Μπορεί	 να	είναι	χρήσιμο	

να	απασχολούν	τέτοια	διάκριση	σε	μελλοντικές	εκδόσεις	μας	web-of-εμπιστοσύνης.	

Feedback	και	reviews	

Ανατροφοδότηση	μπορεί	να	δοθεί	από	τους	αγοραστές	στους	πωλητές,	από	πωλητές	σε	

αγοραστές	και	από	τους	αγοραστές	και	τους	πωλητές	να	διαμεσολαβητών	σε	μορφή	

κειμένου.	Η	ανάδραση	είναι	ένα	κομμάτι	του	κειμένου	από	μια	συγκεκριμένη	πηγή	που	

σχετίζονται	με	ένα	συγκεκριμένο	στόχο.	Κρατώντας	το	παραπάνω	man-in-the-middle	

πωλητή	επίθεση	κατά	νου,	μπορεί	στις	περιπτώσεις	που	δεν	έχει	νόημα	να	βαθμολογήσετε	

πωλητές	ή	αγοραστές	άμεσα,	αν	η	πραγματική	τους	ταυτότητα	είναι	άγνωστη	από	τον	

βαθμολογητή,	ακόμη	και	αν	θεμιτό	εμπόριο,	εκτός	αν	μπορούν	να	καθιερώσει	ένα	υπάρχον	

εμπιστεύονται	σχέση	προς	το	μέρος	τους,	προκειμένου	να	τουλάχιστον	καθορίσει	τη	

νομιμότητά	τους.	

Για	να	αποφύγετε	ψεύτικο	ανάδραση,	ανατροφοδότηση	πρέπει	να	μεταδίδονται	μόνο	από	

τον	πελάτη	OpenBazaar	αν	είναι	από	ένα	κόμβο	που	έχει	συναλλαγές	με	το	στόχο.	Ως	εκ	

τούτου,	η	ανατροφοδότηση	πρέπει	να	υπογραφεί	ψηφιακά	και	περιλαμβάνει	αναφορά	στη	

συναλλαγή	που	πραγματοποιήθηκε	-	το	hash	του	τελικού	ρικαρδιανής	εν	λόγω	σύμβαση,	

καθώς	και	τη	συναλλαγή	Bitcoin	όπου	πραγματοποιήθηκε.	

Ωστόσο,	δεδομένου	ότι	οι	συναλλαγές	είναι	ελεύθεροι	να	εκτελέσει,	για	να	αποφευχθεί	η	

Sybil	επιθέσεις	από	τους	προμηθευτές	ή	αγοραστές,	οι	οποίοι	συναλλάσσονται	με	τον	

εαυτό	τους,	η	ανατροφοδότηση	πρέπει	να	είναι	αξιόπιστος	μόνο	όταν	δίνεται	από	τα	μέρη	

που	έχουν	ήδη	εμπιστευθεί	τη	χρήση	του	συνολικού	μετρική	εμπιστοσύνης	ορίζεται	

παρακάτω.	Σε	αντίθετη	περίπτωση,	δεν	θα	πρέπει	να	εμφανίζεται	ή	να	αναμεταδίδονται.	

Σύνδεση	με	άλλα	συστήματα	ταυτοποίησης	

Αξίζει	να	επιχειρήσει	σύνδεσης	του	δικτύου	web-of-εμπιστοσύνης	με	άλλα	συστήματα	

διαχείρισης	ταυτότητας.	Ωστόσο,	δεδομένων	των	διαφορών	τονίζεται	στην	προηγούμενη	

ενότητα,	μια	τέτοια	ένωση	θα	έθετε	σε	κίνδυνο	ορισμένες	από	τις	υποθέσεις	ασφάλεια	του	

μοντέλου.	Επομένως,	είναι	υποχρεωτικό	ότι	η	διασύνδεση	με	άλλα	δίκτυα	είναι	μια	επιλογή	

opt-in	για	τους	χρήστες	που	θέλουν	να	χάσουν	μερικά	από	τους	στόχους	μας	ασφάλεια.	
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Μια	διασύνδεση	με	την	web-of-εμπιστοσύνης	GPG	μπορεί	να	επιτευχθεί	επιτρέποντας	

κόμβους	 OpenBazaar	 να	 σχετίζεται	 με	 τα	 κλειδιά	 GPG.	 Ένα	 συγκεκριμένο	 κόμβο	

OpenBazaar	 μπορεί	 να	 έχει	 μια	 συσχέτιση	 ένα-προς-ένα	 με	 ταυτότητα	 ΠΔΑ	 με	 την	

ακόλουθη	 τεχνική	 μηχανισμό:	 Η	 ταυτότητα	 ΠΔΑ	 μπορούν	 να	 παρέχουν	 προσθετική	

εμπιστοσύνη	στο	υπάρχον	εμπιστοσύνη	του	συστήματος.	Για	να	δείξει	ότι	ένα	κλειδί	GPG	

σχετίζεται	 με	 την	 ταυτότητα	 OpenBazaar	 και	 ότι	 το	 κλειδί	 ιδιοκτήτης	 GPG	 επιθυμεί	 να	

μεταφέρει	 την	 εμπιστοσύνη	ΠΔΑ	σε	 έναν	κόμβο	OpenBazaar,	 τον	 ιδιοκτήτη	 του	κλειδιού	

GPG	υπογράφει	κρυπτογραφικά	μια	δεσμευτική	σύμβαση,	η	οποία	περιέχει	το	OpenBazaar	

GUID	 του	 κόμβου	 στόχου,	 και,	 ενδεχομένως,	 ένα	 χρονικό	 διάστημα	 για	 το	 οποίο	 η	

υπογραφή	 είναι	 έγκυρη.	 Η	 GPG-υπογεγραμμένη	 σύμβαση	 μπορεί	 στη	 συνέχεια	 να	

υπογραφεί	 με	 το	 κρυπτογραφικό	 κλειδί	 OpenBazaar	 για	 να	 δείξει	 ότι	 ο	 φορέας	

εκμετάλλευσης	 κόμβος	 OpenBazaar	 επιτρέπει	 ΠΔΑ	 την	 εμπιστοσύνη	 που	 πρέπει	 να	

χρησιμοποιηθεί	για	τον	κόμβο	τους.	Το	διπλό	υπέγραψε	σύμβαση	μπορεί	στη	συνέχεια	να	

συμπεριληφθούν	 στο	 μεταδεδομένα	 που	 σχετίζονται	 με	 τον	 κόμβο	 OpenBazaar	 και	

διανέμονται	μέσω	του	OpenBazaar	διανέμεται	πίνακα	hash.	Κάθε	πελάτης	μπορεί	να	δια-

διαδικασία	 επικοινωνούν	με	 το	παράδειγμα	 του	 λογισμικού	GPG	 εγκατασταθεί	 στην	 ίδια	

πλατφόρμα	για	να	αποκτήσετε	πρόσβαση	στις	υπάρχουσες	κλειδιά	και	υπογραφές.	

Παρ	 'όλα	 αυτά,	 καλό	 είναι	 να	 μην	 συμπεριλάβει	 μια	 τέτοια	 εφαρμογή	 στο	 κανονικό	

πελάτη,	όπως	τα	παραδοσιακά	GPG	ιστούς-of-εμπιστοσύνης	είναι	ταυτότητα-επαλήθευση,	

μην	 εμπιστεύεστε-επαλήθευσης,	 όπως	 διερευνηθούν	 στην	 παραπάνω	 ενότητα.	 Επιπλέον,	

το	 web-of-εμπιστοσύνης	 ΠΔΑ	 δεν	 προσφέρει	 καμία	 διαβεβαίωση	 για	 ψευδωνυμία.	 Ενώ	

είναι	 δυνατή	 η	 ανταλλαγή	 ΠΔΑ	 υπογραφές	 ανώνυμα,	 η	 GPG	 web-της-εμπιστοσύνη	

συνήθως	 βασίζεται	 στην	 παγκόσμια	 τοπολογική	 γνώση	 του	 γραφήματος	 ΠΔΑ	 και	

διανέμεται	μέσω	δημόσιων	keyservers.	Εάν	ένας	χρήστης	επιλέγει-in	για	τη	διασύνδεση	με	

το	GPG	web-of-εμπιστοσύνης,	που	χάνοντας	τα	οφέλη	αυτά	του	δικτύου	OpenBazaar.	

Μια	 διασύνδεση	 με	 την	 web-of-εμπιστοσύνης	 Bitcoin	 OTC	 είναι	 επίσης	 δυνατή.	

Υπάρχουσες	σχέσεις	εμπιστοσύνης	μπορούν	να	εισαχθούν	στον	πελάτη	OpenBazaar	με	το	

χέρι	 μέσα	 από	 ένα	 αρχείο,	 ή	 αυτόματα	 από	 το	 IRC	 bot	 Bitcoin	 OTC	 δυναμικά,	 κατόπιν	

αιτήματος,	όπως	η	 ιστοσελίδα	Bitcoin	OTC	είναι	μια	μη	ασφαλές	κανάλι	διανομής	και	δεν	

προσφέρει	HTTPS.	Στη	δυναμική	περίπτωση	τηλεφόρτωσης,	το	μοντέλο	απειλή	μειώνεται	

στο	εμπιστευθεί	το	TLS	IRC	PKI,	το	οποίο	είναι	γνωστό	ότι	είναι	προσβληθεί	από	ισχυρούς	

τρίτους	(Adkins,	2011).	

Αυτό	το	web-of-trust	έχει	το	πλεονέκτημα	να	είναι	μια	αληθινή-εμπιστοσύνης	web-of-

εμπιστοσύνης,	και	έχει	μια	ιστορία	της	υποστήριξης	από	την	κοινότητα	Bitcoin.	Μια	διπλή	

υπογραφή	 και	 πάλι	 απαιτείται	 για	 τη	 διασύνδεση	 των	 δύο	 ταυτότητες.	 Το	 κλειδί	 GPG	

συνδέονται	με	το	δίκτυο	Bitcoin	OTC	χρησιμοποιείται	για	κρυπτογραφικά	υπογράψουν	μια	
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δεσμευτική	σύμβαση	παρόμοια	με	 εκείνη	που	περιγράφεται	παραπάνω,	 και	 το	υπόλοιπο	

της	διαδικασίας	είναι	ταυτόσημη	με	δεσμευτική	ταυτότητα	GPG.	

Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση,	 τακούνι	 ενός	 Αχιλλέα	 εισάγεται	 στο	 λογισμικό,	 καθώς	 ο	

χρήστης	καλείται	να	εμπιστεύονται	το	web-of-εμπιστοσύνης	χειριστή	Bitcoin	OTC	και	τον	

χειριστή	 διανομής,	 δύο	 εκ	 των	 οποίων	 οι	 ταυτότητες	 μπορούν	 ενδεχομένως	 να	

διακυβεύεται	από	έναν	κακόβουλο	τρίτο?	το	σύστημα	είναι	συγκεντρωτικό.	Η	κατάσταση	

μπορεί	 να	βελτιωθεί	 εάν	 ο	αερομεταφορέας	Bitcoin	OTC	αρχίζει	ΠΔΑ	 την	 υπογραφή	 του	

δικτύου	 εμπιστοσύνης,	 ή	 απαιτώντας	 την	 εμπιστοσύνη	 Bitcoin	 OTC	 άκρες	 για	 να	

συμπεριλάβει	GPG	υπογραφές	από	τους	χρήστες	που	συμμετέχουν.	Ωστόσο,	η	 τοπολογία	

του	 δικτύου	 είναι	 και	 πάλι	 κοινό,	 χάνοντας	 απαιτήσεις	 ψευδωνυμία.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 μια	

υλοποίηση	και	πάλι	δεν	συνιστάται	για	την	κανονική	πελάτη	OpenBazaar	αυτή	τη	στιγμή.	

Εάν	 ο	 χρήστης	 δεν	 ασχολείται	 με	 ενιαία	 σημεία	 του	 κύκλου	 αποτυχίας	 και	

συγκεντρωτισμό,	το	web-of-εμπιστοσύνης	μπορεί	να	bootstrapped	προσωρινά	δεσμευτική	

ταυτότητες	στις	υπάρχουσες	υπηρεσίες	κοινωνικής	δικτύωσης	που	περιλαμβάνουν	ακμές	

μεταξύ	 των	 ταυτοτήτων	 ως	 «φιλίες»	 ή	 «ακολουθεί».	 Για	 παράδειγμα,	 μπορούν	 να	

χρησιμοποιηθούν	 τα	 δίκτυα	 Twitter	 και	 το	 Facebook.	 Τέτοιες	 συνδέσεις	 μπορούν	 να	

σταθμίζονται	 με	 χαμηλή	 βαθμολογία,	 εκτός	 από	 τα	 υπάρχοντα	 αποτελέσματα	 όπως	

περιγράφεται	στην	ενότητα	απόλυτη	εμπιστοσύνη	παρακάτω.	Ο	συγγραφέας	συμβουλεύει	

έντονα	 εναντίον	 αυτών	 των	 διασυνδέσεων.	 Το	 μοντέλο	 απειλή	 του	 δικτύου	 OpenBazaar	

είναι	 εντελώς	καταπίπτει	 εάν	 χρησιμοποιούνται	 τέτοιες	σχέσεις	 εμπιστοσύνης.	Κεντρική,	

μη	ανώνυμων	υπηρεσιών	για	 το	 εμπόριο,	 όπως	το	eBay	 είναι	διαδεδομένη	και	μπορεί	 να	

χρησιμοποιηθεί	 στη	 θέση	 OpenBazaar	 εάν	 οι	 διαβεβαιώσεις	 αυτές	 δεν	 έχουν	 καμία	

ανησυχία	για	τον	χρήστη.	

Περαιτέρω	 έρευνα	 απαιτείται	 για	 να	 καθορίσει	 πώς	 τέτοιες	 διασυνδέσεις	 θα	

επηρεάσουν	την	ασφάλεια	του	δικτύου.	

Turing	complete	blockchains	

Turing-πλήρης	 blockchains	 επιτρέπουν	 particularily	 ενδιαφέρουσες	 εξερευνήσεις.	

Απαιτείται	 περαιτέρω	 έρευνα	 για	 να	 διαπιστωθεί	 κατά	 πόσον	 είναι	 εφικτό.	 Κάποιος	 θα	

μπορούσε	 να	 χρησιμοποιήσει	 μια	 Turing-πλήρης	 blockchain	 να	 επιτρέψει	 πιο	 προηγμένα	

συστήματα	 αξιολόγησης	 και	 την	 εμπιστοσύνη.	 Αυτές	 θα	 μπορούσαν	 να	 είναι	

κατασκευασμένο	 έτσι	ώστε	 να	 είναι	 παιχνίδι-θεωρητικά	 ήχο	 και	 την	 παροχή	 καλύτερων	

διαβεβαιώσεις	 από	 το	 σύστημα	 την	 εμπιστοσύνη	 μας.	 μηχανισμοί	 TimeLock	 μπορούν	

επίσης	να	διερευνηθούν	σε	αυτά	τα	συστήματα.	
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Trust-as-risk	

Εμπιστοσύνη	 σε	 αυτό	 το	 έργο	 δεν	 ήταν	 ποσοτικά	 χρησιμοποιώντας	 μια	 επίσημη	

μαθηματικό	ορισμό.	Πιστεύουμε	ότι	αυτό	είναι	δυνατό	με	την	ανάθεση	νομισματικές	αξίες	

στις	 άκρες	 web-of-εμπιστοσύνης.	 Αυτή	 η	 ιδέα	 προτάθηκε	 για	 πρώτη	 φορά	 από	 την	

Ουάσιγκτον	 Sanchez	 της	 ομάδας	 OpenBazaar.	 Αυτές	 οι	 νομισματικές	 αξίες	 μπορούν	 να	

δείξουν	 ποσοτικά	 πόσα	 χρήματα	 ακριβώς	 κάθε	 διάδικος	 είναι	 διατεθειμένοι	 να	

διακινδυνεύσουν	να	στηρίξουν	την	εμπιστοσύνη	τους	προς	το	άλλο	μέρος.	Ενώ	εμείς	δεν	το	

κατανοούν	 πλήρως,	 ελπίζουμε	 ότι	 αυτό	 το	 μοντέλο	 θα	 επιτρέπει	 τον	 ακριβέστερο	

παιγνιοθεωρητική	 και	 πιθανοτικών	 αποδείξεις	 για	 να	 πραγματοποιηθεί,	 δίνοντας	 τόσο	

αναγκαία	 εμπιστοσύνη	 σε	 αυτές	 τις	 οικονομικές	 κρυπτογράφησης	 ιστούς-of-

εμπιστοσύνης.	 Είμαστε	 ενθουσιασμένοι	 για	αυτή	 την	 έρευνα	κατεύθυνση	και	 ενθαρρύνει	

τους	 ερευνητές	 να	 διερευνήσουν	 αυτό	 το	 alterantive	 επιλογή	 της	 εμπιστοσύνης	

μοντελοποίησης.	

Αποθήκευση	και	μετάδοση	εμπιστοσύνης	

Οι	 ακριβείς	 τεχνικές	 λεπτομέρειες	 για	 την	 εμπιστοσύνη	 και	 την	 αποθήκευση	 φήμη	 δεν	

έχουν	διερευνηθεί	σε	αυτό	το	έργο.	Μια	επιλογή	θα	ήταν	να	χρησιμοποιήσετε	ένα	DHT	με	

infohashes	 και	 ένα	 χείμαρρο	 που	 μοιάζει	 με	 μηχανισμό	 για	 τη	 διανομή.	 blockstore	

Blockstack	 του	 (Ali,	 2015)	 παρέχει	 ενδιαφέρουσα	 πρωτόγονων	 που	 θα	 μπορούσαν	 να	

αξιοποιηθούν.	

Μετάδοση	κυκλικής	εμπιστοσύνης	και	σύγκλιση	

Το	απλό	σύστημα	μεταβατικότητα	που	χρησιμοποιούμε	στο	διαδίκτυο-of-εμπιστοσύνη	

είναι	 εσφαλμένη	 και	 πρέπει	 να	 επαναδιατυπωθεί	 πριν	 από	 την	 εφαρμογή.	 Επί	 του	

παρόντος,	 η	 εμπιστοσύνη	 είναι	 αδύνατον	 να	 υπολογιστεί	 αν	 υπάρχουν	 κύκλοι	 στο	

γράφημα	του	δικτύου.	Καθώς	η	τοπολογία	μόνο	μερικώς	γνωστή,	δεν	είναι	ασήμαντο	για	

την	 ανίχνευση	 κύκλους.	 Επιπλέον,	 βασικοί	 μηχανισμοί	 ανίχνευσης	 του	 κύκλου	 που	

χρησιμοποιούνται	σε	πρωτόκολλα	δρομολόγησης	μπορεί	 εύκολα	να	θέσει	σε	κίνδυνο	την	

ανωνυμία	 του	δικτύου	με	 την	αποκάλυψη	μη-τοπική	 τοπολογικές	πληροφορίες.	Οι	 τύποι	

για	 να	 συναχθεί	 η	 εμπιστοσύνη	 πρέπει	 να	 επανεξετασθούν	 για	 να	 αναλάβει	 αυτό	 το	

σημαντικό	ζήτημα	υπόψη.	Μπορεί	να	είναι	δυνατό	να	αποφευχθεί	η	ανίχνευση	κύκλου	και	

χρησιμοποιούν	ένα	μηχανισμό	ο	οποίος	συγκλίνει	στην	πραγματική	εμπιστοσύνη	με	καλή	

πιθανότητα	 αν	 κάποια	 παράγοντας	 τυχαιότητα	 χρησιμοποιείται	 για	 να	 αποφασιστεί	

ανταπόκριση	σε	αιτήματα	των	οποίων	η	απάντηση	δεν	είναι	γνωστή.	

Κύκλοι	 μπορούσε	 να	 ανιχνευθεί,	 για	 παράδειγμα,	 με	 τη	 διεξαγωγή	 μοναδική	

αλατισμένα	hashes	κόμβο	όπως	 ένα	μονοπάτι	 είναι	 κατασκευασμένο,	 το	οποίο	 επιτρέπει	
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τους	 κόμβους	 για	 να	 ελέγξετε	 για	 τον	 εαυτό	 τους	 μέσα	 σε	 ένα	 μονοπάτι	 ποδηλασίας.	

Χρειάζεται	περισσότερη	δουλειά	για	τη	δημιουργία	τέτοιων	συστημάτων.	

	



129	

Ηθικά	ζητήματα	

Τα	ηθικά	ζητήματα	πίσω	από	κτίριο	OpenBazaar	είναι	σημαντικό,	ακόμα	πιο	σημαντική	

απ	'ότι	συνήθως	αποκεντρωμένα	συστήματα.	

Μια	αγορά	όπως	OpenBazaar	αντικαθιστά	την	παραδοσιακή	online	αγορές	σε	ένα	πολύ	

ισχυρό	 και	 χρήσιμο	 τρόπο	 που	 επιτρέπει	 τους	 πωλητές	 και	 τους	 αγοραστές	 να	 κατέχει	

πραγματικά	 ποσό	 αγορών	 τους,	 χωρίς	 λογοκρισία.	 Δημιουργεί	 ένα	 περιβάλλον	 όπου	 το	

εμπόριο	 είναι	 πραγματικά	 ελεύθερος?	 Αυτή	 είναι	 μια	 ευρύτερη	 ελευθερία	 από	 την	

ελευθερία	 του	 λόγου,	 που	 συνήθως	 χρησιμοποιείται	 από	 αποκεντρωμένων	 συστημάτων.	

Ενώ	OpenBazaar	είναι	απλά	ένας	φορέας	πληροφοριών,	είναι	επίσης	ένας	καταλύτης	του	

πραγματικού	κόσμου	δραστηριότητα.	Ως	εκ	τούτου,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	το	καλό	

και	για	το	κακό.	

OpenBazaar	επιτρέπει	πολλές	παράνομες	δραστηριότητες	να	λαμβάνουν	χώρα,	και,	αν	

χρησιμοποιηθεί	σωστά,	 καθιστά	αδύνατο	για	 την	 επιβολή	 του	 νόμου	 να	παρέμβει.	Όπως	

επιβολής	 του	 νόμου	 συχνά	 διακόπτει	 παράνομη	 δραστηριότητα	 στα	 σημεία	 πώλησης,	

OpenBazaar	καθιστά	πιο	δύσκολο	για	αυτούς	να	λειτουργούν,	επειδή	τα	σημεία	πώλησης	

που	δεν	ελέγχονται	κεντρικά,	ούτε	φυσική.	Υλικές	ενέργειες	τσίμπημα	ότι	η	αστυνομία	έχει	

χρησιμοποιηθεί	παραδοσιακά	σε	θέσεις	point-of-sale	για	να	πιάσει	τους	εγκληματίες	γίνει	

πλέον	 αδύνατο,	 κυρίως	 λόγω	 των	 ιδιοτήτων	 ανωνυμία	 των	 OpenBazaar.	 Επιπλέον,	 η	

αποκεντρωμένη	φύση	του	συστήματος	κάνει	λογοκρισία	παράνομων	προϊόντων	αδύνατη.	

Κάθε	κατάστημα	OpenBazaar	πρέπει	να	αντιμετωπιστεί	και	να	κλείσει	ανεξάρτητα,	μέσω	

μιας	 φυσικής	 παρακολούθησης	 των	 αγαθών	 που	 παραδίδονται.	 Την	 ίδια	 στιγμή,	 όπως	

φυσική	παράδοση	του	προϊόντος	γίνεται	πιο	ανώνυμο,	για	παράδειγμα	μέσω	του	δικτύου	

κηφήνας	ή	με	την	απόκρυψη	μεταξύ	του	τεράστιου	όγκου	των	επιχειρηματικών	επιστολές,	

οι	 εργασίες	 αυτές	 θα	 γίνουν	 όλο	 και	 πιο	 δύσκολο.	 Όταν	 πρόκειται	 για	 τα	 εμπορεύματα	

ψηφιακά	 παραδοθεί,	 η	 παρακολούθηση	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 αποστολής	 του	 προϊόντος	

καθίσταται	αδύνατη.	

Οι	πιθανές	κακόβουλες	χρήσεις	του	OpenBazaar	είναι	συγκλονιστικό.	Τα	απλούστερα	

παράνομες	 δραστηριότητες	 που	 μπορούν	 να	 παραβλέπεται	 είναι	 οριακά	 παράνομη.	

Εμπάργκο	 μπορεί	 να	 παρακαμφθεί,	 πορνό	παραγωγή	 μπορεί	 να	 ενεργοποιηθεί	 σε	 χώρες	

όπου	είναι	παράνομη,	φόρος	μπορεί	να	παρακαμφθεί	(Torpey,	2014).	Αλλά	οι	παράνομες	

χρήσεις	 μιας	 πραγματικά	 αποκεντρωμένης	 ανώνυμο	 φάσμα	 αγορά	 πέρα	 από	 αυτές	 τις	

απλές	 δραστηριότητες.	 Ακόμη	 και	 τα	 πιο	 επιβλαβή	 φάρμακα	 μπορούν	 να	 πωλούνται	

ελεύθερα	 (Kumar,	 2015)	 χωρίς	 καμία	 λογοδοσία.	 Ακραία	 και	 επιβλαβείς	 πορνογραφίας,	

όπως	η	παιδική	πορνογραφία	(Bravura,	2014),	μπορούν	να	διακινούνται	ελεύθερα	για	τα	

χρήματα.	 Gun	 μέρη	 και	 τα	 όπλα	 μπορούν	 να	 διαπραγματεύονται	 (Shubber,	 2014),	

συμπεριλαμβανομένων	 των	 υλικών	 για	 τα	 όπλα	 μαζικής	 καταστροφής,	 μεταξύ	 άλλων	
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πυρηνικών,	 χημικών	 και	 βιολογικών	 όπλων.	 Τέλος,	 οι	 άνθρωποι	 μπορούν	 να	 αποτελούν	

αντικείμενο	διαπραγμάτευσης	ως	σκλάβοι.	

Καθώς	 οι	 ερευνητές	 και	 οι	 μηχανικοί	 την	 κατασκευή	 αυτών	 των	 νέων	 τεχνολογιών,	

πρέπει	να	είμαστε	συνεχώς	ενήμεροι	για	τις	ηθικές	επιπτώσεις	του	έργου	μας.	Εμείς	έχουμε	

την	 ευθύνη	 να	 δημιουργήσουν	 τεχνολογίες	 για	 τα	 καλά.	 Ενώ	 κατανοούμε	 ότι	 η	

αποκεντρωμένη	 αγορά	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 για	 κακό,	 μπορούμε	 να	 την	

αντιμετωπίσουμε	ως	μια	υποκείμενη	τεχνολογία	μεταφοράς.	Παρόμοια	με	το	Διαδίκτυο,	το	

οποίο	μπορεί	 να	φιλοξενήσει	καλό	και	 το	κακό	περιεχόμενο,	μια	αγορά	μπορεί	 επίσης	να	

χρησιμοποιηθεί	 για	οποιοδήποτε	περιεχόμενο	οι	 χρήστες	κρίνουν	σκόπιμο.	Απασχολούμε	

προαιρετική	μηχανισμούς	για	να	φιλτράρει	το	ακατάλληλο	περιεχόμενο	από	τα	μάτια	των	

χρηστών	που	επιθυμούν	να	παραμείνουν	νομικά?	αυτό	είναι	το	καλύτερο	που	μπορούμε	να	

κάνουμε	σε	μια	αποκεντρωμένη	ρύθμιση	ανοικτού	κώδικα.	

Πιστεύουμε	ακράδαντα,	όπως	απελευθερωμένες	αγορές	θα	χρησιμοποιηθεί	κατά	κύριο	

λόγο	για	καλό	σκοπό	και	μόνο	μια	μειοψηφία	θα	το	χρησιμοποιήσει	για	κακούς	σκοπούς.	

Ενώ	 οι	 κακοί	 παράγοντες	 δεν	 μπορούν	 ποτέ	 να	 αποφεύγεται	 εντελώς,	 αισθανόμαστε	

χτίζουμε	μια	σημαντική	υποδομή	για	τις	μελλοντικές	γενιές.	Δρόμοι	και	γέφυρες	μπορεί	να	

χρησιμοποιηθεί	 και	 από	 τις	 δύο	 εγκληματίες	 και	 ειλικρινής	 εργαζομένων	 ως	 μέσο	

μεταφοράς?	 το	 επιχείρημα	 αυτό	 δεν	 έχει	 εμποδίσει	 την	 πρόοδο	 της	 επιστήμης	 και	 της	

μηχανικής.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 εμείς	 συνειδητά	 αποφασίσαμε	 να	 προχωρήσουμε	 με	 την	

εφαρμογή	αυτή,	αν	και	γνωρίζει	τις	πιθανές	κακές	χρήσεις	του.	Καλούμε	τους	μελλοντικούς	

ερευνητές	 στην	περιοχή	 να	 είναι	 προσεκτικές	 όσον	αφορά	 τις	 δεοντολογικές	 επιπτώσεις	

της	εργασίας	τους.	
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Σύνοψη	

Έχουμε	 οικοδομήσει	 ένα	 ανώνυμο	 αποκεντρωμένη	 αγορά	που	 βασίζεται	 στο	 Bitcoin,	

OpenBazaar,	 το	 οποίο	 αναπτύχθηκε	 με	 τη	 χρήση	 ασφαλών	 πρακτικών	 και	 ένα	 σαφές	

μοντέλο	απειλή.	

Παρουσιάσαμε	 την	 ασφάλεια	 των	 OpenBazaar	 από	 την	 πρώτη	 εισαγωγή	 των	

απαιτούμενων	κρυπτογράφησης	πρωτόγονων	και	το	βάζει	μέσα	στην	ιστορική	οικονομικό	

πλαίσιο.	 Παρουσιάσαμε	 την	 ουσιαστική	 θεωρία	 πίσω	 Bitcoin,	 το	 οποίο	 αποτελεί	 τον	

ακρογωνιαίο	λίθο	του	δικτύου.	

Εμείς	εισήγαγε	ένα	νέο	μηχανισμό	που	θα	επιτρέπει	την	πλήρη	ψευδώνυμα	ιστούς-of-

εμπιστοσύνης.	 Η	 εμπιστοσύνη	 web-of-αναπτύσσεται	 με	 τρόπο	 που	 να	 επιτρέπει	 τη	

μεταφορά	 αληθινή	 εμπιστοσύνη	 και	 όχι	 απλή	 εξακρίβωση	 ταυτότητας.	 Επιπλέον,	 η	

ανωνυμία	 διατηρείται	 μόνο	 μέσα	 από	 τη	 μερική	 τοπολογικές	 αποκάλυψη.	 Η	 έννοια	 της	

απόστασης	 γραφήματος	 διατηρείται	 μέσω	 ενός	παράγοντα	 εξασθένησης.	Η	 εμπιστοσύνη	

web-της-έχει	 σχεδιαστεί	 για	 να	 χρησιμοποιείται	 σε	 ένα	 εμπορικό	 περιβάλλον,	 όπου	 η	

εμπιστοσύνη	 είναι	 ένα	 απαραίτητο	 εργαλείο	 για	 το	 εμπόριο.	 Εμπιστοσύνη	 διαδίδεται	

χρησιμοποιώντας	πολλαπλασιαστική	ιδιότητες.	

Η	 εμπιστοσύνη	 web-του-είναι	 bootstrapped	 μέσω	 της	 εμπιστοσύνης	 σε	 ένα	 σύνολο	

σπόρων	 κόμβων,	 το	 οποίο	 απαιτεί	 από	 το	 χρήστη	 να	 opt-in	 ρητά	 εάν	 επιθυμούν	 να	

εμπορεύονται	παράνομα.	

Εισαγωγή	 στο	 σύστημα	 εμπιστοσύνη	 αποκτάται	 μέσω	 παγκόσμιας	 εμπιστοσύνης,	 η	

οποία	 σταθμίζεται	 μαζί	 με	 την	 προβλεπόμενη	 εμπιστοσύνη.	 Η	 παγκόσμια	 εμπιστοσύνη	

επιτυγχάνεται	 μέσω	 ενός	 μηχανισμού	 απόδειξη	 της	 καύσης,	 και	 ένας	 εναλλακτικός	

μηχανισμός	απόδειξη	της	TimeLock	έχει	διερευνηθεί.	Μαζί,	οι	μηχανισμοί	αυτοί	επιτρέπουν	

τον	 υπολογισμό	 της	 συνολικής	 εμπιστοσύνης	 μεταξύ	 των	 κόμβων.	 Παρουσιάσαμε	

συγκεκριμένες	 φόρμουλες	 οι	 οποίες	 μπορούν	 να	 χρησιμοποιηθούν	 για	 την	 επίτευξη	

αριθμητικών	αποτελεσμάτων.	Η	παγκόσμια	εμπιστοσύνη	συνοδεύεται	από	φιλική	ονόματα	

που	 επιτυγχάνονται	 μέσα	 από	 την	 ενσωμάτωση	 με	 namecoin,	 η	 οποία	 διαδραματίζει	

σημαντικό	ρόλο	στην	εμπιστοσύνη	των	χρηστών.	

Σε	 απάντηση	 στις	 προτάσεις	 μας,	 που	 απεικονίζεται	 ανησυχίες	 για	 την	 ασφάλεια	

σχετικά	με	 τους	μηχανισμούς	που	δεν	 είναι	κατάλληλη	για	μια	 τέτοια	 εφαρμογή,	 όπως	η	

απόδειξη	 της	 δωρεάς	 και	 την	 απόδειξη-να-ανθρακωρύχος,	 και	 έχουμε	 αναπτύξει	 μια	

επίθεση	στο	διαδίκτυο-of-εμπιστοσύνης	μέσω	διαχωριστή	γράφημα	έλεγχος.	

Εκτός	 από	 τα	 εμπιστοσύνη	 έννοιες	 που	 αναπτύξαμε,	 παρουσιάσαμε	 αυτο-επιβολή	

συμβάσεων	 για	 την	 αποφυγή	 της	 ανάγκης	 για	 την	 εμπιστοσύνη	 συνολικά.	 Ερευνήσαμε	

ρικαρδιανή	συμβάσεις	και	 χρησιμοποιήσαμε	 τη	θεωρία	των	παιγνίων	για	 να	αναλύσει	2-
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από-2,	 2-από-3,	 και	 το	 MAD	 συναλλαγές.	 Τέλος,	 θα	 διερευνηθούν	 οι	 επιθέσεις	 εναντίον	

αυτών	των	συμβάσεων,	όπως	η	 επίθεση	man-in-the-middle	ανωνυμία,	 την	τρομοκρατική	

επίθεση	διαπραγμάτευση,	και	την	επίθεση	πωλητή-in-the-middle.	

Συνολικά,	 αυτό	 το	 ανώνυμο	 σύστημα	 αγορά	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 σε	 ένα	 ευρύ	

εμπορικό	 περιβάλλον	 με	 ασφάλεια	 και	 να	 προσφέρει	 ισχυρές	 διαβεβαιώσεις	 της	

εμπιστοσύνης	με	την	οποία	μεγάλες	οικονομικές	συναλλαγές	μπορεί	να	γίνει	με	ασφάλεια.	
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Παράρτημα:	Relicensing	OpenBazaar	under	MIT	

We	are	happy	to	announce	that	we	decided	to	release	OpenBazaar	under	the	MIT	license.	

OpenBazaar	had	previously	been	released	under	AGPL.	After	lengthy	discussions	on	the	

matter,	the	team	arrived	at	the	consensus	to	move	forward	with	relicensing	under	MIT.	

We	believe	the	MIT	license	will	help	us	better	achieve	our	vision	of	building	a	platform	

of	 free	 trade,	 where	 anyone	 can	 exchange	 goods	 and	 services	 via	 the	 Internet	 in	 an	

uncensored	and	privacy-respecting	manner.	We	feel	it	is	crucial	to	publish	our	code	under	a	

very	permissive	open	source	 license	 in	order	to	 let	people	 freely	build	software	upon	our	

platform	as	they	see	fit.	

While	we’re	 building	 the	 canonical	OpenBazaar	 node	 software,	we	 believe	 the	 power	

and	accessibility	of	 the	OpenBazaar	network	will	 thrive	 through	 the	use	of	a	multitude	of	

clients	who	have	access	 to	our	secure,	pseudonymous,	and	decentralized	system	of	 trade.	

We	expect	 others	 to	build	both	 commercial	 and	 free	 clients	 that	 can	 access	 our	network,	

leverage	the	versatility	of	the	Ricardian	contract	system,	utilize	powerful	blockchain-based	

transactions	 to	 ensure	 safety,	 and	 support	 their	 own	 systems	with	 our	 trust	 and	 identity	

service.	

By	releasing	under	MIT,	we	are	allowing	these	things	to	happen,	and	we	hope	this	will,	

in	turn,	empower	the	OpenBazaar	network	to	widen.	

This	is	our	way	of	saying	we	invite	you	to	participate	in	our	platform,	whoever	you	may	

be.	We	hope	this	will	encourage	developers	to	start	building	code	which	makes	use	of	these	

virtues	and	 feel	 free	 to	base	 it	 on	our	own	code,	 so	 that,	 together,	we	 can	 create	a	world	

where	people	can	trade	with	freedom	and	safety.	
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Παράρτημα:	Creative	Commons	Attribution	4.0	International	Public	

License	

This	 work	 is	 licensed	 under	 the	 Creative	 Commons	 Attribution	 4.0	 International	 Public	

License.	We	make	this	dedication	for	the	benefit	of	the	public	at	large.	

By	exercising	the	Licensed	Rights	(defined	below),	You	accept	and	agree	to	be	bound	by	

the	 terms	 and	 conditions	 of	 this	 Creative	 Commons	 Attribution	 4.0	 International	 Public	

License	 ("Public	 License").	 To	 the	 extent	 this	 Public	 License	 may	 be	 interpreted	 as	 a	

contract,	You	are	granted	the	Licensed	Rights	in	consideration	of	Your	acceptance	of	these	

terms	and	conditions,	and	the	Licensor	grants	You	such	rights	in	consideration	of	benefits	

the	Licensor	receives	 from	making	 the	Licensed	Material	available	under	 these	 terms	and	

conditions.	

Section	1	–	Definitions	

a. Adapted	 Material	means	 material	 subject	 to	 Copyright	 and	 Similar	 Rights	 that	 is	
derived	 from	 or	 based	 upon	 the	 Licensed	 Material	 and	 in	 which	 the	 Licensed	
Material	 is	 translated,	 altered,	 arranged,	 transformed,	 or	 otherwise	modified	 in	 a	
manner	 requiring	permission	under	 the	Copyright	 and	Similar	Rights	held	by	 the	
Licensor.	 For	 purposes	 of	 this	 Public	 License,	 where	 the	 Licensed	 Material	 is	 a	
musical	 work,	 performance,	 or	 sound	 recording,	 Adapted	 Material	 is	 always	
produced	where	the	Licensed	Material	 is	synched	in	timed	relation	with	a	moving	
image.	

b. Adapter's	License	means	the	license	You	apply	to	Your	Copyright	and	Similar	Rights	
in	 Your	 contributions	 to	 Adapted	 Material	 in	 accordance	 with	 the	 terms	 and	
conditions	of	this	Public	License.	

c. Copyright	and	Similar	Rights	means	copyright	and/or	similar	rights	closely	related	
to	 copyright	 including,	 without	 limitation,	 performance,	 broadcast,	 sound	
recording,	 and	 Sui	Generis	Database	Rights,	without	 regard	 to	how	 the	 rights	 are	
labeled	or	 categorized.	For	purposes	of	 this	Public	License,	 the	 rights	 specified	 in	
Section	2(b)(1)-(2)	are	not	Copyright	and	Similar	Rights.	

d. Effective	 Technological	 Measures	means	 those	 measures	 that,	 in	 the	 absence	 of	
proper	authority,	may	not	be	circumvented	under	laws	fulfilling	obligations	under	
Article	 11	 of	 the	WIPO	 Copyright	 Treaty	 adopted	 on	December	 20,	 1996,	 and/or	
similar	international	agreements.	

e. Exceptions	and	Limitations	means	fair	use,	fair	dealing,	and/or	any	other	exception	
or	 limitation	 to	 Copyright	 and	 Similar	 Rights	 that	 applies	 to	 Your	 use	 of	 the	
Licensed	Material.	

f. Licensed	Material	means	the	artistic	or	literary	work,	database,	or	other	material	to	
which	the	Licensor	applied	this	Public	License.	

g. Licensed	 Rights	means	 the	 rights	 granted	 to	 You	 subject	 to	 the	 terms	 and	
conditions	 of	 this	 Public	 License,	 which	 are	 limited	 to	 all	 Copyright	 and	 Similar	
Rights	 that	 apply	 to	 Your	 use	 of	 the	 Licensed	Material	 and	 that	 the	 Licensor	 has	
authority	to	license.	
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h. Licensor	means	 the	 individual(s)	 or	 entity(ies)	 granting	 rights	 under	 this	 Public	
License.	

i. Share	means	 to	 provide	 material	 to	 the	 public	 by	 any	 means	 or	 process	 that	
requires	 permission	 under	 the	 Licensed	 Rights,	 such	 as	 reproduction,	 public	
display,	 public	 performance,	 distribution,	 dissemination,	 communication,	 or	
importation,	 and	 to	make	material	 available	 to	 the	 public	 including	 in	 ways	 that	
members	 of	 the	 public	 may	 access	 the	 material	 from	 a	 place	 and	 at	 a	 time	
individually	chosen	by	them.	

j. Sui	 Generis	 Database	 Rights	means	 rights	 other	 than	 copyright	 resulting	 from	
Directive	96/9/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	11	March	1996	
on	the	legal	protection	of	databases,	as	amended	and/or	succeeded,	as	well	as	other	
essentially	equivalent	rights	anywhere	in	the	world.	

k. You	means	the	individual	or	entity	exercising	the	Licensed	Rights	under	this	Public	
License.	Your	has	a	corresponding	meaning.	

Section	2	–	Scope	

a. License	grant.	

1. Subject	 to	 the	 terms	 and	 conditions	 of	 this	 Public	 License,	 the	 Licensor	
hereby	 grants	 You	 a	 worldwide,	 royalty-free,	 non-sublicensable,	 non-
exclusive,	 irrevocable	 license	 to	 exercise	 the	 Licensed	 Rights	 in	 the	
Licensed	Material	to:	

A. reproduce	and	Share	the	Licensed	Material,	in	whole	or	in	part;	and	

B. produce,	reproduce,	and	Share	Adapted	Material.	

2. Exceptions	and	Limitations.	For	the	avoidance	of	doubt,	where	Exceptions	
and	Limitations	apply	to	Your	use,	 this	Public	License	does	not	apply,	and	
You	do	not	need	to	comply	with	its	terms	and	conditions.	

3. Term.	The	term	of	this	Public	License	is	specified	in	Section	6(a).	

4. Media	 and	 formats;	 technical	 modifications	 allowed.	 The	 Licensor	
authorizes	 You	 to	 exercise	 the	 Licensed	 Rights	 in	 all	 media	 and	 formats	
whether	 now	 known	 or	 hereafter	 created,	 and	 to	 make	 technical	
modifications	necessary	to	do	so.	The	Licensor	waives	and/or	agrees	not	to	
assert	 any	 right	 or	 authority	 to	 forbid	 You	 from	 making	 technical	
modifications	necessary	to	exercise	the	Licensed	Rights,	including	technical	
modifications	 necessary	 to	 circumvent	 Effective	 Technological	 Measures.	
For	 purposes	 of	 this	 Public	 License,	 simply	 making	 modifications	
authorized	by	this	Section	2(a)(4)	never	produces	Adapted	Material.	

5. Downstream	recipients.	

A. Offer	from	the	Licensor	–	Licensed	Material.	Every	recipient	of	the	
Licensed	Material	automatically	receives	an	offer	from	the	Licensor	
to	exercise	 the	Licensed	Rights	under	 the	 terms	and	conditions	of	
this	Public	License.	

B. No	 downstream	 restrictions.	 You	 may	 not	 offer	 or	 impose	 any	
additional	 or	 different	 terms	 or	 conditions	 on,	 or	 apply	 any	
Effective	Technological	Measures	to,	the	Licensed	Material	if	doing	
so	restricts	exercise	of	 the	Licensed	Rights	by	any	recipient	of	 the	
Licensed	Material.	

6. No	 endorsement.	 Nothing	 in	 this	 Public	 License	 constitutes	 or	 may	 be	
construed	as	permission	to	assert	or	imply	that	You	are,	or	that	Your	use	of	
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the	 Licensed	 Material	 is,	 connected	 with,	 or	 sponsored,	 endorsed,	 or	
granted	 official	 status	 by,	 the	 Licensor	 or	 others	 designated	 to	 receive	
attribution	as	provided	in	Section	3(a)(1)(A)(i).	

b. Other	rights.	
1. Moral	rights,	such	as	the	right	of	integrity,	are	not	licensed	under	this	Public	

License,	nor	are	publicity,	privacy,	and/or	other	similar	personality	rights;	
however,	 to	 the	extent	possible,	 the	Licensor	waives	and/or	agrees	not	 to	
assert	any	such	rights	held	by	the	Licensor	to	the	limited	extent	necessary	
to	allow	You	to	exercise	the	Licensed	Rights,	but	not	otherwise.	

2. Patent	and	trademark	rights	are	not	licensed	under	this	Public	License.	

3. To	 the	 extent	 possible,	 the	 Licensor	 waives	 any	 right	 to	 collect	 royalties	
from	 You	 for	 the	 exercise	 of	 the	 Licensed	 Rights,	 whether	 directly	 or	
through	a	 collecting	 society	under	any	voluntary	or	waivable	 statutory	or	
compulsory	 licensing	 scheme.	 In	 all	 other	 cases	 the	 Licensor	 expressly	
reserves	any	right	to	collect	such	royalties.	

Section	3	–	License	Conditions	

Your	exercise	of	the	Licensed	Rights	is	expressly	made	subject	to	the	following	conditions.	

a. Attribution.	
1. If	You	Share	the	Licensed	Material	(including	in	modified	form),	You	must:	

A. retain	 the	 following	 if	 it	 is	 supplied	 by	 the	 Licensor	 with	 the	
Licensed	Material:	

i. identification	of	the	creator(s)	of	the	Licensed	Material	and	
any	 others	 designated	 to	 receive	 attribution,	 in	 any	
reasonable	manner	requested	by	the	Licensor	(including	by	
pseudonym	if	designated);	

ii. a	copyright	notice;	

iii. a	notice	that	refers	to	this	Public	License;	

iv. a	notice	that	refers	to	the	disclaimer	of	warranties;	

v. a	 URI	 or	 hyperlink	 to	 the	 Licensed	Material	 to	 the	 extent	
reasonably	practicable;	

B. indicate	 if	 You	 modified	 the	 Licensed	 Material	 and	 retain	 an	
indication	of	any	previous	modifications;	and	

C. indicate	the	Licensed	Material	is	licensed	under	this	Public	License,	
and	 include	 the	 text	 of,	 or	 the	 URI	 or	 hyperlink	 to,	 this	 Public	
License.	

2. You	may	satisfy	the	conditions	in	Section	3(a)(1)	in	any	reasonable	manner	
based	on	the	medium,	means,	and	context	in	which	You	Share	the	Licensed	
Material.	 For	 example,	 it	 may	 be	 reasonable	 to	 satisfy	 the	 conditions	 by	
providing	 a	 URI	 or	 hyperlink	 to	 a	 resource	 that	 includes	 the	 required	
information.	

3. If	 requested	 by	 the	 Licensor,	 You	 must	 remove	 any	 of	 the	 information	
required	by	Section	3(a)(1)(A)	to	the	extent	reasonably	practicable.	

4. If	 You	 Share	 Adapted	 Material	 You	 produce,	 the	 Adapter's	 License	 You	
apply	must	not	prevent	recipients	of	the	Adapted	Material	from	complying	
with	this	Public	License.	
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Section	4	–	Sui	Generis	Database	Rights	

Where	the	Licensed	Rights	include	Sui	Generis	Database	Rights	that	apply	to	Your	use	of	the	

Licensed	Material:	

a. for	 the	 avoidance	 of	 doubt,	 Section	2(a)(1)	grants	 You	 the	 right	 to	 extract,	 reuse,	
reproduce,	and	Share	all	or	a	substantial	portion	of	the	contents	of	the	database;	

b. if	You	include	all	or	a	substantial	portion	of	the	database	contents	in	a	database	in	
which	You	have	Sui	Generis	Database	Rights,	then	the	database	in	which	You	have	
Sui	Generis	Database	Rights	 (but	not	 its	 individual	 contents)	 is	Adapted	Material;	
and	

c. You	must	comply	with	the	conditions	in	Section	3(a)	if	You	Share	all	or	a	substantial	
portion	of	the	contents	of	the	database.	

For	 the	 avoidance	 of	 doubt,	 this	 Section	4	supplements	 and	 does	 not	 replace	 Your	

obligations	 under	 this	 Public	 License	where	 the	 Licensed	 Rights	 include	 other	 Copyright	

and	Similar	Rights.	

Section	5	–	Disclaimer	of	Warranties	and	Limitation	of	Liability	

a. Unless	otherwise	separately	undertaken	by	the	Licensor,	to	the	extent	possible,	the	
Licensor	 offers	 the	 Licensed	 Material	 as-is	 and	 as-available,	 and	 makes	 no	
representations	 or	 warranties	 of	 any	 kind	 concerning	 the	 Licensed	 Material,	
whether	 express,	 implied,	 statutory,	 or	 other.	 This	 includes,	 without	 limitation,	
warranties	 of	 title,	 merchantability,	 fitness	 for	 a	 particular	 purpose,	 non-
infringement,	 absence	 of	 latent	 or	 other	 defects,	 accuracy,	 or	 the	 presence	 or	
absence	 of	 errors,	 whether	 or	 not	 known	 or	 discoverable.	 Where	 disclaimers	 of	
warranties	are	not	allowed	in	full	or	in	part,	this	disclaimer	may	not	apply	to	You.	

b. To	 the	extent	possible,	 in	no	event	will	 the	Licensor	be	 liable	 to	You	on	any	 legal	
theory	 (including,	 without	 limitation,	 negligence)	 or	 otherwise	 for	 any	 direct,	
special,	 indirect,	 incidental,	 consequential,	 punitive,	 exemplary,	 or	 other	 losses,	
costs,	expenses,	or	damages	arising	out	of	this	Public	License	or	use	of	the	Licensed	
Material,	 even	 if	 the	 Licensor	 has	 been	 advised	 of	 the	 possibility	 of	 such	 losses,	
costs,	expenses,	or	damages.	Where	a	limitation	of	liability	is	not	allowed	in	full	or	
in	part,	this	limitation	may	not	apply	to	You.	

c. The	 disclaimer	 of	 warranties	 and	 limitation	 of	 liability	 provided	 above	 shall	 be	
interpreted	in	a	manner	that,	to	the	extent	possible,	most	closely	approximates	an	
absolute	disclaimer	and	waiver	of	all	liability.	

Section	6	–	Term	and	Termination	

a. This	Public	License	applies	for	the	term	of	the	Copyright	and	Similar	Rights	licensed	
here.	However,	if	You	fail	to	comply	with	this	Public	License,	then	Your	rights	under	
this	Public	License	terminate	automatically.	

b. Where	 Your	 right	 to	 use	 the	 Licensed	Material	 has	 terminated	 under	 Section	6(a),	 it	
reinstates:	

1. automatically	 as	 of	 the	 date	 the	 violation	 is	 cured,	 provided	 it	 is	 cured	
within	30	days	of	Your	discovery	of	the	violation;	or	
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2. upon	express	reinstatement	by	the	Licensor.	

For	the	avoidance	of	doubt,	this	Section	6(b)	does	not	affect	any	right	the	Licensor	
may	have	to	seek	remedies	for	Your	violations	of	this	Public	License.	

c. For	the	avoidance	of	doubt,	the	Licensor	may	also	offer	the	Licensed	Material	under	
separate	terms	or	conditions	or	stop	distributing	the	Licensed	Material	at	any	time;	
however,	doing	so	will	not	terminate	this	Public	License.	

d. Sections	1,	5,	6,	7,	and	8	survive	termination	of	this	Public	License.	

Section	7	–	Other	Terms	and	Conditions	

a. The	Licensor	shall	not	be	bound	by	any	additional	or	different	terms	or	conditions	
communicated	by	You	unless	expressly	agreed.	

b. Any	arrangements,	understandings,	or	agreements	regarding	the	Licensed	Material	
not	stated	herein	are	separate	from	and	independent	of	the	terms	and	conditions	of	
this	Public	License.	

Section	8	–	Interpretation	

a. For	 the	 avoidance	 of	 doubt,	 this	 Public	 License	 does	 not,	 and	 shall	 not	 be	
interpreted	 to,	 reduce,	 limit,	 restrict,	 or	 impose	 conditions	 on	 any	 use	 of	 the	
Licensed	Material	that	could	lawfully	be	made	without	permission	under	this	Public	
License.	

b. To	 the	 extent	 possible,	 if	 any	 provision	 of	 this	 Public	 License	 is	 deemed	
unenforceable,	it	shall	be	automatically	reformed	to	the	minimum	extent	necessary	
to	make	it	enforceable.	If	the	provision	cannot	be	reformed,	it	shall	be	severed	from	
this	Public	License	without	affecting	the	enforceability	of	the	remaining	terms	and	
conditions.	

c. No	term	or	condition	of	this	Public	License	will	be	waived	and	no	failure	to	comply	
consented	to	unless	expressly	agreed	to	by	the	Licensor.	

d. Nothing	 in	 this	 Public	 License	 constitutes	 or	 may	 be	 interpreted	 as	 a	 limitation	
upon,	or	waiver	of,	any	privileges	and	immunities	that	apply	to	the	Licensor	or	You,	
including	from	the	legal	processes	of	any	jurisdiction	or	authority.	

	


