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Kilka słów o pieniądzu…Kilka słów o pieniądzu…
Każdy pieniądz ma przynajmniej trzy takie cechy:

� Istnieje możliwość wykazania, że dana kwota pieniądza jest 
własnością danego użytkownika.

� Istnieje możliwość przekazania własności danej kwoty pieniądza od � Istnieje możliwość przekazania własności danej kwoty pieniądza od 
użytkownika do użytkownika.

� Po przekazaniu danej kwoty, jej pierwotny właściciel nie może już 
nikomu ponownie jej przekazać

= BITCOIN.



Największe zaletyNajwiększe zalety
1. Błyskawiczne transakcje w dowolne miejsce na świecie. Koniec z 

kilkudniowym czekaniem aż, środki trafią do odbiorcy np. w 
Chinach czy USA.

2. Bardzo małe prowizję lub ich całkowity brak. Możesz 
dobrowolnie wnieść opłatę za przelew wspierając w ten sposób 
górników dzięki którym istnieje sieć.

3. Anonimowość transakcji. Twój adres bitcoin jest zupełnie 
anonimowy i możliwy do zmiany z każdym przelewem.

4. Brak pośredników przy przelewach. Przelew trafia bezpośrednio 
do odbiorcy pomijając banki i inne instytucje finansowe.

5. Nie ma możliwości by ktoś zablokował Ci konto. System działa w 
sieci p2p więc nie ma właściciela ani zarządcy.



Jak bić cyfrową monetę ? Jak bić cyfrową monetę ? -- przelewyprzelewy

� Metody zabezpieczenia przelewów:
◦ Każda cyfrowa moneta powiązana jest w 

systemie Bitcoin z kluczem publicznym 
ECDSA (kryptografia krzywych eliptycznych) 
jej właściciela. jej właściciela. 

◦ Kiedy przelewa on bitcoiny na konto innego 
użytkownika, tworzy transakcję, w której łączy 
klucz publiczny nowego właściciela z pewną 
kwotą w BTC, a następnie podpisuje to 
swoim prywatnym kluczem.



Jak bić cyfrową monetę ?Jak bić cyfrową monetę ?
� Gdy nowy właściciel zechce zapłacić swoją monetą komuś innemu, 

ponownie podpisuje ją swoim kluczem prywatnym, wykorzystując 
klucz publiczny nowego właściciela. Wszystkie te operacje są 
rozgłaszane pomiędzy węzłami sieci,



Jak nadać wirtualnej monecie realną wartość?Jak nadać wirtualnej monecie realną wartość?

� Wykonanie odpowiednio udokumentowanej pracy w sieci,

� Algorytm wykorzystywany do przeprowadzenia dowodu 
wykonanej pracy w sieci Bitcoin:

◦ Weź blok danych i wylicz jego funkcję skrótu( SHA-256 ).◦ Weź blok danych i wylicz jego funkcję skrótu( SHA-256 ).

Przykład: Implementacja SHA-256



Jak nadać wirtualnej monecie realną wartość?Jak nadać wirtualnej monecie realną wartość?

� Wylicz obecny cel (target) z dostarczonego przez sieć 
poziomu trudności, czyli miary określającej, jak trudno 
znaleźć nowy blok w porównaniu do najłatwiejszego 
do znalezienia bloku.

� Sprawdź, czy wartość funkcji skrótu dla bloku jest 
mniejsza niż obecny cel.



Program do „wydobycia” monetProgram do „wydobycia” monet

� Do wspomnianego wcześniej wydobycia 
monet wykorzystujemy programy, 
przykładowo w wersji graficznej :
GUI MinerGUI Miner



Czym właściwie są bloki ?Czym właściwie są bloki ?

� Sprawdzenia czym jest blok, możemy 
wykonać za pomocą narzędzia 
„ Block Explorer „

� Przykładowy sprawdzony blok podaje 
informacje: 

Difficulty: 1 376 302.267886, 
Bits: 1a0c309c



Czym właściwie są bloki ?Czym właściwie są bloki ?

� Kolejny cel ?  Używamy wzoru:

t = b2 * 2^8(b1-3)
b1 jest pierwszym bajtem z pola Bits (0x1a)
b2 trzema pozostałymi bajtami pola Bits (0x0c309c)b2 trzema pozostałymi bajtami pola Bits (0x0c309c)

Wartość celu to więc 0x0c309c * 2^(8*(0x1a-3))



Jak odbywa się wyliczenie?Jak odbywa się wyliczenie?

� Wybieramy  cel,

� Zapisujemy do potencjalnego bloku,

� Modyfikujemy go aż zostanie znaleziony 
skrót który zdoła przejść test,skrót który zdoła przejść test,

� Za poprawnie wykonaną prace ( która 
jest sprawdza w sieci ) górnik otrzymuje 
nagrodę.



Źródło nie jest niewyczerpaneŹródło nie jest niewyczerpane

� Ograniczenie do 21 mln Bitcoin’ów,

� Zwiększający się poziom trudności,

� Do 2136roku skończy się pula bitcoin’ów,



Pytanie IPytanie I

� Jakie plusy daje używanie bitcoin ? 

Istnieje wiele plusów oraz zalet bitcoina, jednym z nich jest 
anonimowość transakcji, oraz brak pośredników.



Pytanie IIPytanie II

� Jaki algorytm używany jest do obliczenia 
funkcji skrótów bloku ? 

Używany algorytm to SHA-256 – zestaw kryptograficznych 
funkcji skrótu.funkcji skrótu.
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