
1 
 

Mina: Економіка та монетарна політика 

Бред Кон, Еван Шапіро та Емре Текішалп 

O(1) Labs 

Жовтень 2020р 

Анотація 

          Оскільки криптовалюти стають все більш популярними та широко використовуваними, вартість 
перевірки блокчейна зростає пропорційно загальній пропускній здатності транзакцій і швидко стає 
недосяжним для більшості реальних користувачів. Таким чином, криптовалюти можуть стати власними 
жертвами успіху, стаючи все більш недоступними для своїх користувачів, яким, у свою чергу, потрібні 
довіряти посередники. Mina Protocol вирішує цю проблему, замінюючи блокчейн на легкий перевірений 
доказ. Такий протокол вимагає ретельного розподілу ролей, заохочення дизайну і розумної монетарної 
політики, щоб функціонувати належним чином і протистояти експлуатації. Подаємо головне міркування 
нижче. 

 

1  Введення 
Поєднавши криптографічні методи з економічними стимулами, Bitcoin [Nak09+ став першим 
децентралізованим протоколом однорангових платежів. Критичним аспектом дизайну біткойна є те, якою 
мірою різні компоненти зміцнювали та зміцнювали один одного. Наприклад, Proof of Work накладає 
вартість на виробництво блоків, що перешкоджає зловмисникам подавати недійсні транзакції. Однак цей 
стимул значно збільшується завдяки використанню блокчейну для зберігання історичних транзакцій, 
оскільки це робить будь-яке втручання негайно очевидним для всіх однорангових користувачів у мережі з 
дуже низькими витратами на обчислення. Ця техніка, яка робить атаки дорогими, а захист дешевим, є 
наріжним каменем сучасної криптографії та ознакою добре розробленого криптоекономічного протоколу. 
    Однак дизайн Bitcoin має деякі обмеження. Хоча блокчейни дозволяють швидко виявляти втручання, 
вони не надають швидкого доказу правильності. Фактично, кожного разу, коли новий учасник приєднується 
до мережі, він повинен перевіряти кожну транзакцію з початку мережі, щоб перевірити правильність. Ця 
вимога зростає лінійно із загальною пропускною здатністю транзакцій і швидко стає недоступною для 
більшості реальних користувачів на пристроях з обмеженими ресурсами, як-от смартфони. 
Таким чином, оскільки криптовалюти стають все більш популярними та широко використовуваними, 
вони стають жертвами власного успіху, стаючи все більш недоступними для своїх користувачів, які, у свою 
чергу,змушені довіряти посередникам. 
     Рекурсивні zk-SNARK забезпечують вирішення цієї дилеми. Подібно до того, як блокчейни забезпечують 
постійний доказ підробки історичної книги, рекурсивні zk-SNARK забезпечують постійний час коректність-
перевірка історичної книги. Замість того, щоб кожен учасник мережі самостійно перевіряв історичні 
транзакції, мережа співпрацює, щоб створити докази правильності транзакцій (zk-SNARK), а потім поширює 
їх у мережі. Тож замість того, щоб кінцеві користувачі довіряли посередникам надати точну інформацію про 
стан книги, їм надається стан разом із zk-SNARK, який криптографічно гарантує точність стану. Коротше 
кажучи, Mina Protocol замінює блокчейн доказом, який легко перевірити. Щоб отримати докладніші 
відомості про технічну реалізацію цього протоколу, зверніться до технічної документації *BMRS20]. 
     Такий протокол вимагає ретельного розподілу ролей, дизайну заохочення і розумної монетарної 
політики, щоб функціонувати належним чином і протистояти експлуатації. Ми описуємо основні міркування 
щодо дизайну нижче. 
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2  Ролі та Заохочування в Мережі 
 
Більшість протоколів криптовалюти виконують принаймні дві ролі у своїх мережах: 1) ті, хто перевіряє кожну 
транзакцію в мережі, які часто називають повними вузлами, стейкерами або майнерами, і 2) ті, хто довіряє 
третій стороні для перевірки транзакцій для них, наприклад легкі клієнти. У міру того, як ці протоколи 
набувають поширення, перевірка бухгалтерської книги стає все дорожчою, тому все більше учасників 
виключаються з першої групи та переміщуються до другої. Наприклад, навіть незважаючи на те, що 
історично Bitcoin в середньому здійснював менше 1,5 транзакцій на секунду, новий учасник мережі повинен 
перевірити майже 500 000 000 транзакцій, щоб забезпечити безпеку повного вузла. Ця проблема 
ускладнюється в деяких пропонованих криптовалютах, які стверджують, що пропускна здатність транзакцій 
у 10-100 000 разів перевищує Bitcoin, і тому генерують гігабайти або терабайти даних щотижня під час 
пікового навантаження. 
     Навпаки, Mina має постійні вимоги до ресурсів: незалежно від кількості транзакцій, оброблених 
мережею, користувачі можуть повністю перевірити поточний стан за допомогою лише невеликого zk-SNARK. 
Щоб підтримувати це, Mina має три ролі в мережі, кожна з яких стимулюється брати участь різними 
механізмами. 

 

2.1 Верифікатори 
 
Ми очікуємо, що переважна більшість учасників мережі зможуть перевірити. Оскільки Mina використовує 
рекурсивні zk-SNARK для безперервного підтвердження дійсності стану, безпека повного вузла досягається 
простим завантаженням zk-SNARK, який має приблизно кілька сотень байтів і займає кілька мілісекунд 
обчислення для перевірки. Zk-SNARK засвідчує консенсусну інформацію та корінь Merkle щодо останнього 
стану реєстру. На цьому етапі верифікатори можуть запросити шляхи Merkle до відповідних частин штату. 
Перевіряючи шлях Merkle, верифікатори переконуються, що частини стану, які їх цікавлять (наприклад, 
баланси на їхніх рахунках), справді містяться в одній книзі, сертифікованій zk-SNARK. 

 
2.2 Виробники блоків 
 
Виробники блоків схожі на майнери або стейки в інших протоколах. Вони стимулюються розповсюдженням 
протоколу у вигляді блокових винагород або транзакцій на базі монет, а також мережевими зборами, які 
сплачують користувачі. Важливо, що виробники блоків не стимулюються загрозою скорочення для участі, 
оскільки Mina використовує Ouroboros *DGKR17+. На додаток до прямого ставлення, фізичні особи можуть 
делегувати свою частку іншому виробнику блоків. Це дозволяє делегату робити ставки, але не надсилати 
транзакції, від імені іншого.  
     Як зазвичай, виробники блоків вибирають, які транзакції включити до наступного блоку. Очевидно, вони 
стимулюються включати транзакції з найвищою комісією. Однак, щоб гарантувати, що блокчейн 
залишається лаконічним, виробники блоків несуть додаткову відповідальність: для кожної транзакції, яку 
вони додають до блоку, вони повинні SNARK еквівалентну кількість раніше доданих транзакцій. Якщо вони 
цього не зроблять, їхній блок не відповідатиме правилам консенсусу та буде відхилений іншими вузлами. 
Може бути корисно уявити собі чергу транзакцій. Якщо виробник блоку хоче додати 10 транзакцій до кінця 
черги (щоб вони могли вимагати комісії за транзакції), вони повинні SNARK 10 транзакцій з початку черги. 
Вони можуть створювати ці SNARK самостійно або вибирати їх із ринку, до якого вносяться інші 
спеціалізовані учасники мережі, Snarkers. 
 

2.3 Snarkers 
 
Snarkers, описані в технічному документі Mina *BMRS20+, є учасниками мережі, які створюють zk-SNARK, які 
перевіряють транзакції. Вони отримують за це винагороду за публікацію, ставки, і якщо їхні SNARK 
використовуються в блоці, виробник блоку виплачує ці комісії із загальної комісії за транзакцію. 
      З огляду на те, що багато різних Snarkers можуть публікувати комісію за одну транзакцію, а виробники 
блоків мають стимул мінімізувати комісію, яку вони сплачують за роботу SNARK, це, природно, утворює 
ринок, де учасники змагаються за створення найбільш рентабельних доказів zk-SNARK. Для зручності ми 
можемо називати це Snarketplace. Нижче ми оцінимо деякі з його економічної динаміки.  
      По-перше, поки в мережі є певна кількість прихованих обчислень — майже напевно забезпечена 
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мережею виробників блоків — Snarketplace не вплине на активність протоколу чи стійкість до цензури, 
оскільки завжди будуть спроби створити SNARK за певну ціну. 
Щоб побачити це, розгляньте стимули учасника мережі, який має вільні обчислювальні потужності та 
спостерігає, як комісія SNARK зростає в мережі через відсутність виробництва SNARK. Коли гонорари SNARK 
перевищують граничні витрати на виробництво SNARK для цього учасника, якщо вони є раціональним 
економічним суб’єктом, вони почнуть пропонувати ставки, вищі за свою ціну виробництва та нижчі за 
ринкову ціну, щоб отримати прибуток, таким чином стабілізуючи комісії SNARK. Виробники блоків можуть 
просто передати ці збори тим, хто здійснює транзакції. На практиці витрати на обчислення для створення 
SNARK повинні бути надзвичайно низькими, в діапазоні менше ніж пенні за транзакцію за поточними цінами 
на хмарні обчислення. 
      По-друге, враховуючи економію на масштабі, цілком можливо, що деякі операції SNARK з часом стануть 
більш домінуючими, як це сталося з деякими операціями з видобутку Bitcoin. Однак будь-яка концентрація 
виробництва SNARK не матиме жодного впливу на опір цензурі чи живучість протоколу. Це тому, що будь-
хто зможе виробляти SNARK за певну ціну. Отже, навіть якби був якийсь виробник SNARK, який міг би 
запропонувати дешевші SNARK, якщо він відмовився обробляти певні транзакції, будь-хто інший у мережі 
міг би надати SNARK за трохи вищу плату, і виробники блоків все одно мали б стимул включити його до 
книги. По-третє, явний, добровільний механізм координації, який запобігає подвійному доказу, ймовірно, 
зменшить комісію SNARK і обчислювальні витрати в мережі, хоча такий механізм не є необхідним. для 
безпеки чи життя. 

 

2.3.1 Опір цензурі 
 
Можливо, варто трохи розширити аргумент на підтримку опору цензурі. Хоча існує низка правдоподібних 
атак на стійкість Bitcoin до цензури *NBF 16+, виявилося, що вас можна включити в блок, якщо ви просто 
заплатите досить високу комісію або почекаєте досить довго. Mina дуже схожа на Bitcoin, з додатковим 
ускладненням, що вам також потрібно, щоб ваша транзакція була Snarked в якийсь момент після того, як 
вона включена в блок.  
Отже, щоб Mina не була стійкою до цензури, транзакція має бути включена в блок, а потім ніколи не 
піддаватися Snarked. Це вимагатиме змови між усіма Snarkers (які відмовилися Snark транзакції) або всіма 
виробниками блоків (які вирішили не включати Snarked транзакцію в оновлення книги). За припущеннями 
Ouroboros ми можемо припустити, що мережа децентралізована тому виробники блоків не змовляються.    
      Тепер повернемося до Snarkers. Оскільки обчислювальна вартість Snarking транзакції є обома 
надзвичайно низький і доступний кожному, хто має комп’ютер, змусити всіх Snarkers вступити в змову 
набагато складніше, ніж змусити всіх виробників блоків вступити в змову. Існуючі Snarkers не можуть 
перешкодити новому Snarker вийти на ринок. Якщо хтось помічає, що транзакція не піддається Snarked, вони 
можуть легко й вигідно запропонувати її Snark, і навіть за дуже низьких комісій за транзакції виробник блоку 
може вигідно включити Snarked транзакцію в оновлення реєстру. 
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3 Номенклатура та найменування 
 
Окремі одиниці валюти називаються Mina. Початкова пропозиція Mina становить 1 000 000 000. Кожна    
міна ділиться на 1 мільярд одиниць (наноміна). Проміжні номінали використання валюти стандартні 
метричні префікси: 

1. 1 = 1 Mina 
2. 0.01 = 1 centimina (цент)  
3. 1−6 = 1 micromina 
 
 

4 Грошово-кредитна політика 
 
Оскільки Mina використовує варіант Ouroboros Proof of Stake *DGKR17][BMRS20+, винагороди за блоки та 
комісії розподіляються приблизно пропорційно поточним холдингам, доки всі в мережі роблять ставки. 
Тому, припускаючи високу участь у ставках, будь-яка номінальна інфляція в протоколі скасовується 
номінальною прибутковістю, визначеною в протоколі, гарантуючи, що пропорційні авуари валюти на 
рахунках залишаються незмінними.  
       Однак ті, хто не вирішить зробити ставку чи делегувати, зазнають розмивання відносно тих, хто це 

зробить. Для того, щоб мотивувати учасників почати робити ставки, Mina’s nominal інфляція почнеться з 12%. 

Потім, протягом перших п’яти років, рівень інфляції впаде до 7%, а потім залишиться на рівні 7% за 

замовчуванням, залежно від змін через управління ланцюгом
1
. 

 

 
        
 
      Важливо, що протокол буде націлений на ці темпи інфляції незалежно від рівня участі в ставці. Це 
означає, що винагороди за блоки динамічно змінюватимуться для цільового рівня інфляції. Наприклад, якщо 
лише 50% ставок у мережі, винагорода за блокування подвоїться. Це пояснюється тим, що згідно з 
Ouroboros, очікується, що кількість блоків, вироблених за епоху, буде пропорційна коефіцієнту ставок. Це 
природно спонукає більше людей робити ставки з низькими рівнями участі. 

                                                           
1
 Очікується документ про управління. 
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      Під час зниження рівня інфляції першочерговим фактором є визначення того, чи є винагороди вищими, 
ніж це необхідно, щоб гарантувати, що виробники блоків мають достатній стимул для перевірки, не 
вимагаючи значного збільшення комісії.  
      Також важливо визначити, як грошово-кредитна політика забезпечує постійний розвиток 
децентралізованої мережі, такої як Mina. Інфляція у формі винагород за блоки використовується для захисту 
ланцюжка від атак шляхом стимулювання перевірки виробниками блоків. Проте безпека — не єдина вимога 
для нової мережі. А саме довгострокове обслуговування та вдосконалення протоколу також 
потребуватимуть фінансування. Ми пропонуємо, що найбільш підходящим механізмом для цього є 
створення спеціальних блокових винагород, розподілених між одержувачами, як це визначено 
керівництвом мережі. 
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