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Анотація 

Ми вводимо поняття короткого блокчейну, реплікованого кінцевого автомата, в якому 
кожен перехід стану (блок) може бути ефективно перевірений у постійному часі, незалежно від 
кількості попередніх переходів у системі. Традиційні блокчейни вимагають лінійного часу 
перевірки за кількістю переходів. Ми показуємо, як побудувати стислий блокчейн, 
використовуючи рекурсивно складені стислі неінтерактивні аргументи знань (SNARK). Нарешті, 
ми створюємо екземпляр цієї конструкції для впровадження Mina, платіжної системи 
(криптовалюти) з використанням стислого блокчейну. Mina пропонує платіжні функції, подібні 
до Bitcoin, із значно швидшим часом перевірки 200 мс, що робить практичним для легких 
клієнтів і мобільних пристроїв виконувати повну перевірку історії системи. 

1 Введення 

 
Bitcoin та інші розподілені платіжні системи (також звані криптовалютами або просто 
блокчейнами) мають на меті забезпечити децентралізовану систему для здійснення та перевірки 
платежів. Однак для традиційних криптовалют, включаючи Bitcoin, децентралізація відбувається 
за рахунок масштабованості, оскільки кожен вузол повинен обробляти всю історію системи після 
приєднання до мережі. Асимптотично перевірка блокчейну, що містить  t  транзакції, потребує Ω 
(t) часу (зазвичай більше, ніж лінійний у t, оскільки бухгалтерія потрібна для вирішення посилань 
на транзакції під час перевірки). На момент написання цієї статті блокчейн Bitcoin становить понад 
250 ГБ і містить понад 500 мільйонів транзакцій (див. Малюнок 1). Завантаження та перевірка цієї 
історії займає кілька днів на типовому ноутбуці.  

Ці вимоги до ресурсів стримують більшість користувачів від запуску повного вузла, який 
зберігає та перевіряє блокчейн. Як видно на малюнку 2, кількість повних вузлів у Bitcoin не 
зростає, незважаючи на те, що його популярність з часом зростає. Натомість більшість користувачів 
запускають легкий вузол, перевіряючи лише заголовки блоків, але не транзакції, або надлегкий 
вузол, який нічого не перевіряє та покладається на надійні поради від надійного сервера. 
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Це підриває децентралізацію, оскільки більшість клієнтів покладаються на довіру, а не на 
незалежну перевірку. Це також погіршує продуктивність: розмір блоку (і, отже, пропускна 
здатність транзакцій) штучно обмежується частково, щоб пом’якшити тягар верифікації. 

 

Малюнок 1: Зростання блокчейну біткойн з часом, у ГБ. Джерело: www.blockchain.com. 

 

 

 

 

 

http://www.blockchain.com/
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Малюнок 2: Розрахункова кількість повних вузлів, які беруть участь у мережах Bitcoin та Ethereum з 
часом. Джерело: www.bitnodes.earn.com і www.Ethernodes.org. 

 
У цій роботі наша мета полягає в тому, щоб розробити децентралізовану платіжну систему, яка 

пропонує ефективну перевірку історії системи від початку, не покладаючись на будь-які зовнішні 
поради. Зокрема, ми прагнемо забезпечити постійний час перевірки (O (1)) у кількості транзакцій; 
ми називаємо такий блокчейн, стислий блокчейн.  

Ми досягаємо цієї мети, додаючи до кожного блоку стислі докази валідності стану. Загалом, 
можна обчислити стислий неінтерактивний аргумент знань (SNARK) будь-якого оператора NP, 
включаючи, наприклад, те, що система, визначена поточним блоком у блокчейні, може бути 
досягнута зі стану генезису за допомогою ряд дійсних транзакцій у системі. Цей (великий) список 
транзакцій є свідченням того, що поточний блок дійсний. Однак обчислення нового доказу 
дійсності всієї історії системи для кожного блоку було б непомірно дорогим. Натомість ми 
використовуємо методи SNARK з поетапним обчисленням, щоб гарантувати, що вартість 
обчислення підтвердження для кожного блоку буде пропорційною лише кількості транзакцій, 
доданих після попереднього блоку.  

Ми створюємо поняття стислого блокчейну та представляємо протокол Mina. Mina — це 
платіжний блокчейн, який пропонує функціональність, схожу на Bitcoin, але з іншою семантикою 
транзакцій. Зокрема, Mina використовує модель на основі облікових записів (як в Ethereum *24+) 
(замість моделі UTXO, як у Bitcoin *18+ та інших *19+), де поточний стан блокчейну є списком усіх 
облікових записів. баланси, а не список невитрачених монет (UTXO). 
  

 

 

http://www.ethernodes.org/
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Кожен блок містить зобов’язання щодо цього стану (у дереві Merkle), а не всього стану. Тому 
повному вузлу не потрібно зберігати весь стан, але він може ефективно перевіряти баланси 
облікового запису, враховуючи лише зобов’язання стану в останньому заголовку блоку. Однак 
перевірка в нашій системі (приблизно еквівалентна майнеру в Bitcoin) має зберігати повний стан, 
оскільки вона є частиною свідка під час підтвердження дійсності нових блоків. 
      Для консенсусного протоколу Mina ми представляємо перший доведено безпечний 
консенсусний протокол proof-of-stake (PoS) для коротких блокчейнів під назвою Ouroboros 
Samasika. Зверніть увагу, що готовий механізм консенсусу не обов’язково сумісний із короткою 
структурою блокчейну, оскільки спосіб досягнення консенсусу за наявності кількох конкуруючих 
ланцюгів може покладатися на довільну історію транзакцій, змушуючи вузли зберігати всю історію 
транзакцій. Фактично, це природний підхід для механізмів консенсусу, оскільки інформація, 
необхідна для того, щоб відрізнити чесний ланцюжок від нечесного, ймовірно, включатиме деталі 
в точці розгалуження; оскільки сторона може дізнатися про розгалуження через тривалий час 
після того, як воно сталося, їй може знадобитися зберегти всю історію, щоб допомогти в процесі 
вибору ланцюга. Це справді так у відомих механізмах консенсусу PoS *16, 12, 3+. Крім того, інші 
механізми консенсусу PoS покладаються на надійну зовнішню пораду для завантаження *11+. 
       Конкретно, у нашій поточній реалізації розмір підтвердження стану становить лише 864 байти, 
і для його перевірки потрібно приблизно 200 мс. Таким чином, будь-який пристрій, який може 
підтримувати цей рівень обчислень, наприклад поточні смартфони, може перевірити поточний 
стан системи без довірених порад.  

Крім SNARK з поетапним обчисленням, ми використовуємо численні оптимізації, 
найважливішою з яких є стан паралельного сканування. На високому рівні це покращує 
пропускну здатність транзакцій за межі послідовного обчислення доказів. Приблизно, ідея полягає 
в тому, щоб поставити в чергу всі блоки, які ще потрібно поглинути в доказ, і розподілити їх доказ 
між паралельними пруверами. Ми також запроваджуємо спеціальну чергу останніх транзакцій, 
щоб зменшити затримку підтвердження транзакцій нижче лімітів, встановлених мінімальним 
часом перевірки. Крім того, ми запроваджуємо спеціальну структуру заохочення для 
максимального збільшення участі перевіряючих у мережі. 
 

 

1.1 Наші внески 
 
Підсумовуючи, наші внески: 
 

 Ми формалізуємо поняття стислого блокчейна. Це поняття може представляти окремий 
інтерес для альтернативних конструкцій коротких блокчейнів. 

 

 Ми представляємо підхід до побудови стислого блокчейну для загальних функціональних 
можливостей, змодельованих як репліковані кінцеві автомати з використанням SNARK з 
поетапним обчисленням. 

 

 Ми представляємо конкретну реалізацію нашого підходу для конкретної функціональності 
платіжної системи під назвою Mina. 
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 Ми представляємо Ouroboros Samasika, надійно захищений консенсусний протокол PoS, 
який адаптивно захищений і пропонує завантаження з генезису. 

 

 Ми вводимо поняття стану паралельного сканування, щоб скоротити час підтвердження 
транзакції за межі, які в іншому випадку накладаються конструкцією доказу. 

 

 Представляємо звіт про оцінку ефективності виконання протоколу за участю публічної 
спільноти. 

 

2 Короткі блокчейни 
 
У цьому розділі ми введемо поняття стислих блокчейнів. 
 
Основні концепції блокчейну. Ми починаємо з згадування визначень певних основних концепцій 
блокчейну *12+. Це допоможе визначити стислі блокчейни. 
 
Визначення 2.1 (стан, підтвердження блоку, виробник блоку, блок, блокчейн, блок Genesis). Стан – 
це рядок st ∊ {0, 1}ʎ. Підтвердження блоку — це значення (або набір значень) πi

B, що містить 
інформацію для перевірки того, чи блок дійсний. Кожен блок пов’язаний з унікальною стороною, 
яка називається його виробником блоку. Блок Bi = (sni, sti, πi

B, di, b-pki, b-sigi ), згенерований із 
порядковим номером sni ∊ ℕ, містить поточний стан sti, доказ блоку πi

B, дані di ∊ {0, 1}∗, відкритий 
ключ b-pki виробника блоку та підпис b-sigi on (sni, sti, πi

B, di) щодо b-pki. 
Блокчейн — це послідовність блоків C = (B1, . . . , Bn), пов’язаних зі строго зростаючою 
послідовністю порядкових номерів. Перший блок B1 називається блоком генезису. Довжина len(C) 
= n блокчейну - це кількість блоків у ньому.  
 
Стислі блокчейни. Тепер ми готові представити визначення стислого протоколу блокчейну. У 
визначенні також буде введено поняття резюме блокчейну, яке на високому рівні є деяким 
підсумком блокчейну, таким чином, що підсумок дійсний тоді і тільки тоді, коли блокчейн дійсний. 
Концепція блокчейну, що лежить в основі підсумку блокчейну, не буде очевидною з визначення 
самого стислого протоколу блокчейну. Однак це буде охоплено через поняття вилучення ланцюга 
у визначенні 2.4. 
 
Визначення 2.2 (Стислий протокол блокчейну). Стислий протокол блокчейну П характеризується 
кортежем із п’яти алгоритмів PPT (VerifyConsensus, UpdateConsensus, VerifyBlock, UpdateChain, 
VerifyChain), синтаксично визначених наступним чином. 
 

• VerifyConsensus(consensusState, consensusProof) → T/⊥ : цей алгоритм приймає як вхідні дані 
consensusState і consensusProof, перевіряє згідно з певним уявленням про правильність і 
виводить T або ⊥ відповідно. 
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 UpdateConsensus(consensusState, consensusProof) → nextConsensusState : цей алгоритм 
також приймає як вхідні дані consensusState і consensusProof і виводить оновлений стан 
консенсусу.  

 

 VerifyChainSummary(Si) → T/⊥ : цей алгоритм перевіряє, чи поданий підсумок блокчейну Si
 

дійсний чи ні. 
 

• VerifyBlock(Si−1, Bi) → T/⊥ : цей алгоритм перевіряє, чи даний блок Bi є дійсним щодо даного 
підсумку блокчейну Si−1. Як частина перевірки, він перевіряє, VerifyConsensus (consensus 
Statei−1, consensusProofi → T, де Si−1 містить consensusState i−1 та πi

B містить консенсус Proofi, 
де Bi = (.,., πi

B, ., ., .). 
 

 UpdateChainSummary(Si−1, Bi) → Si : цей алгоритм приймає підсумок блокчейну Si−1 і новий 
блок Bi та виводить оновлений підсумок блокчейну Si. 

 
Протокол задовольняє наступну властивість лаконічності. 
 
Лаконічність. Кожен із алгоритмів VerifyBlock, VerifyChainSummary та VerifyConsensus виконується 

за час poly(ʎ). Крім того, розмір підсумку блокчейну Si в будь-який момент часу ti має 
розмір poly(ʎ) (тобто постійний у числі оновлень підсумків ланцюга). 

 
Зауваження 2.1 (Механізм консенсусу). Кажуть, що пара алгоритмів (VerifyConsensus, 
UpdateConsensus) становить механізм консенсусу. Нижче наведено кілька прикладів того, як це 
поняття може бути екземпляром. Для протоколів підтвердження роботи (наприклад, Bitcoin) 
консенсусний стан міститиме кілька попередніх цільових показників складності та часів 
блокування (з яких обчислюється поточна цільова складність), а консенсусне підтвердження 
міститиме саме підтвердження роботи разом із новий час для оновлення стану. Для механізму 
підтвердження ставки у стилі Ouroboros Praos *12+ стан консенсусу міститиме поточне випадкове 
початкове число, (корінь Merkle) ставки поточної епохи та деяку інформацію про попередні блоки 
та час блоків. Підтвердження консенсусу міститиме відкритий ключ і підтвердження оцінки 
випадкової функції, що піддається перевірці (VRF), що відповідає цільовому порогу, що відповідає 
цьому відкритому ключу, і ставкам, зазначеним у стані консенсусу. 
 
Типи ролей. Згідно з наведеним вище визначенням, існує три типи ролей у короткому блокчейні. 
(Залежно від екземпляра можуть бути додаткові ролі.) 
 

1. Повний вузол: у цій ролі сторона відстежує зведення блокчейну та перевіряє його. 

2. Виробник блоку: у цій ролі сторона створює блок. 

3. Виробник підсумків блокчейну: у цій ролі сторона генерує підсумки блокчейну. 
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Зауважте, що значною перевагою стислого блокчейну є те, що будь-яка сторона з розумними 
ресурсами може бути повним вузлом завдяки властивості стислості. Тобто стислий блокчейн не 
потребує ролі легких клієнтів, щоб справлятися зі зростаючими розмірами блокчейну. 
 
Зв’язок між підсумком блокчейну та базовим блокчейном. Визначивши стислий блокчейн у 
термінах підсумків блокчейну, тепер ми покажемо, як підсумки пов’язані з основними 
блокчейнами. Грубо кажучи, ми хотіли б, щоб зведені блокчейни успадковували валідність 
базових блокчейнів. Тобто підсумок дійсний тоді і тільки тоді, коли дійсний базовий блокчейн. 

Крім того, враховуючи підсумок блокчейну, ми приходимо до його базового блокчейну через 
поняття можливості вилучення. Зокрема, ми визначаємо вилучення рекурсивно; тобто, 
враховуючи підсумок блокчейну з порядковим номером i, екстрактор (використовуючи деяку 
додаткову інформацію) витягує підсумок блокчейну з порядковим номером i − 1 і блок Bi, у якому 
всі компоненти задовольняють необхідні тести перевірки. Додатковою інформацією, яку 
використовує екстрактор, є стенограма виконання, яку ми називаємо трасуванням виконання, 
формально визначене нижче. 

 
Визначення 2.3 (Трасування виконання, підсумок блокчейну в трасуванні виконання). Для 

(адаптивного) противника A та середовища Z траса виконання E протоколу блокчейну П набором 

сторін U з параметром безпеки ʎ є стенограмою, що включає вхідні дані, надані Z, випадкові 

монети сторін і випадкові монети супротивника. Ці дані визначають всю динаміку протоколу: 
надіслані та доставлені повідомлення, внутрішні стани сторін на кожному кроці та набір 
корумпованих сторін на кожному кроці. Ми позначаємо слід E ← П (1 ʎ, U) або просто E ← П (U). 

Для кожного протоколу блокчейну П існує такий алгоритм CurrChain, що для кожного набору 
сторін PPT U, E ← П (U), часу t, чесної сторони P ∊ U ми маємо, що CurrChain виводить дійсний 

підсумок блокчейну; тобто CurrChain(E, P, t) → S і VerifyChainSummary(S) → T. Кажуть, що S є 

підсумком блокчейну з погляду P на E в момент часу t. Підсумок блокчейну в трасі виконання E є 

підсумком блокчейну C  з точки зору будь-якої чесної сторони в будь-який час t; позначимо це S ∊ 

E. 

 
Тепер ми визначимо поняття витягуваності ланцюга. У цьому визначенні використовується 

поняття «серійний номер підсумку блокчейна». Інтуїтивно зрозуміло, що це просто натуральне 
число j, яке представляє кількість блоків у базовому блокчейні. У нижньому індексі позначається 
як Sj. 

 
Визначення 2.4 (Ланцюгова екстракція). Вважається, що стислий протокол блокчейну П = 
(VerifyConsensus, UpdateConsensus, VerifyBlock, UpdateChain, VerifyChain) задовольняє можливість 
вилучення ланцюга, якщо наступна ймовірність AdvП , U (1 ʎ) є незначно близькою до 1 для кожного 

U = {Ai}i, набору Алгоритми PPT. Для кожного Ai існує PPT-алгоритм Ext
Ai, який називається 

екстрактором, а AdvП , U  визначається наступним чином. 
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де r – це випадкові монети Ai. 

 
Визначення 2.5 (Блокчейн, що лежить в основі Резюме блокчейну). Нехай П — це протокол 
блокчейну, який задовольняє можливість вилучення ланцюга. Нехай E — виконання протоколу 

набором сторін U. Нехай P ∊ U — чесна сторона, яка була активною з початку протоколу. Нехай Sl 

буде блокчейном в E,. Для кожного 1 ≤ i ≤ l нехай Bi буде блоком, що гарантується властивістю 

вилучення ланцюга. Послідовність (B1, . . . , Bl) називається блокчейном, що лежить в основі Sl. 

 

2.1 Властивості безпеки короткого блокчейну 
 
Тепер ми залучимо властивості безпеки стислого блокчейна. Замість підсумків блокчейну, 
властивості стосуються основного блокчейну, що гарантується властивістю вилучення ланцюга. 

Розглянемо протокол блокчейну П і виконання E. Нехай C буде базовим блокчейном 

підсумкового блокчейну S в E. Ми згадаємо наступні властивості, які вперше були строго 

сформульовані в *14+. Ми припустимо, що час поділено на заздалегідь визначені слоти. 
 

Загальний префікс (CP); з параметрами k ∊ ℕ. Блокчейни C 1, C 2, що відповідають двом сторонам 

попередження на початку слотів sl1 ≤ sl2, такі, що C 1 「k C 2, де C 1「
k позначає блокчейн, 

отриманий шляхом видалення останніх k блоків з C 1 і  позначає відношення префікса. 

 

Ланцюговий ріст (CG); з параметрами Ƭ ∊ (0, 1] і s ∊ ℕ. Розглянемо C, блокчейн, яким володіє 

попереджена сторона на початку слота sl. Нехай sl1 і sl2—  два попередні слоти, для яких sl1+ 

s ≤ sl2≤ sl, тому sl1 є принаймні s слотів до sl2. Тоді | C [sl1, sl2+ | ≥ Ƭ . s. Ми називаємо Ƭ 

коефіцієнтом швидкості. 
 
Якість ланцюга (CQ); з параметрами µ ∈ (0, 1] і k ∊ ℕ. Розглянемо будь-яку частину довжини 

принаймні блокчейну, що відповідає стороні попередження на початку слота; відношення 
блоків, що походять від сторін попередження, у цій частині становить щонайменше µ, який 
називається коефіцієнтом якості ланцюга. 

 
3 Попередні 
 
У цьому розділі ми надаємо кілька необхідних визначень систем SNARK, які ми використовуємо 
для побудови стислого блокчейну. 
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Позначення.   Ми використовуємо абревіатуру PPT для позначення імовірнісного поліноміального 
часу. Ми використовуємо ʎ для позначення параметра безпеки. 
 
Визначення 3.1 (SNARK). Нехай R = {( ɸ, w)} — поліноміальне відношення тверджень ɸ і свідків w. 
Стислий неінтерактивний AR-аргумент знань для R — це четвірка алгоритмів (sSetup, sProve, 
sVerify, sSim), яка є повною, короткою та обґрунтованою (визначено нижче) і працює наступним 
чином: 
 

• (srs, r) ← sSetup (R) : Алгоритм налаштування генерує структурований випадковий рядок srs 
і люк Ƭ. 

 
• π ← sProve(srs, ɸ, w): алгоритм перевірки генерує доказ π. 

 
• T/⊥ ← sVerify(srs, ɸ, π): алгоритм верифікатора перевіряє даний доказ. 

 
• π ← sSim(srs, ɸ, Ƭ): симулятор PPT імітує доказ без свідка, але за допомогою люка. 

 

Повнота. У ньому просто стверджується, що за умови правдивого твердження доказувач зі свідком 
може переконати перевіряючого. Тобто для кожного (srs, Ƭ) ← sSetup(R) і π ← sProve(srs, ɸ, w) ми 
маємо, що T ← sVerify(srs, ɸ, π). 
 
Лаконічність. У ньому зазначено, що розмір доказу | π | є poly(ʎ). 
 
Обґрунтованість знань. У ньому сказано, що кожного разу, коли хтось наводить дійсний аргумент, 
можна отримати дійсне свідчення з його внутрішніх даних. Формально для кожного супротивника 

PPT A  існує PPT-екстрактор XA, такий, що наступна ймовірність є незначною в ʎ: 

 

                         
 
 
SNARK, які можна витягти моделюванням. SNARK, що вилучається моделюванням, — це SNARK, 
який забезпечує вищий рівень безпеки, а саме можливість вилучення симуляції. Поняття 
можливості вилучення симуляції подібне до поняття достовірності знань, за винятком того, що 
супротивник може побачити також змодельовані докази. 
 
Сигнатури знань (SoK). SoK — це узагальнення цифрових підписів шляхом заміни відкритого ключа 
екземпляром на мові NP. Для формального визначення див. *15+. Поняття SoKs пов’язане з 
поняттям неінтерактивних аргументів із нульовим знанням, які можна витягнути моделюванням, 
наприклад SNARK. Насправді *15+ показав, що перше можна побудувати на основі другого. У цій 
роботі ми покладаємося на SoKs, побудовані за допомогою SNARK, таким чином маючи 
можливість використовувати лаконічність таких SoKs. 
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4 Mina: стислий блокчейн на основі рекурсивних SNARK 
 
У цьому розділі ми представляємо стислу конструкцію блокчейна під назвою Mina на основі 
SNARK. На високому рівні валідність послідовності переходів блокчейна підтверджується за 
допомогою SNARK. Тоді доказ блокчейну складається з цього SNARK і опускає детальний список 
блоків, оскільки під час перевірки SNARK перевіряються вбудовані блоки. Лаконічність SNARK 
забезпечує лаконічність блокчейна. 

Зауважте, що блокчейн динамічний, і до нього постійно додаються нові блоки. Проте ми хотіли 
б забезпечити стислість у будь-який конкретний момент часу. Тому, коли блокчейн «росте», ми 
обчислюємо нове підтвердження SNARK, яке перевіряє не тільки нові блоки, але й саме наявне 
підтвердження SNARK. Поняття доказу SNARK, яке засвідчує можливість перевірки іншого доказу 
SNARK, є поняттям «поступово обчислюваний SNARK» *23, 7, 5+. 

Спочатку ми визначимо конструкцію SNARK, а потім продемонструємо, як її можна 
використовувати для створення стислого блокчейна. 

 

4.1 Поступово обчислювані SNARK 
 
Тепер ми згадаємо поняття SNARK, які можна обчислювати поступово, описані в *23+, *7+ і *5+. 
Замість того, щоб формулювати конструкцію мовою поетапно перевірених обчислень, як у *23+, 
або мовою систем PCD (proof-carrying data), як у *7+ і *5+, ми вирішили описати її в термінах стану- 
системи переходу, оскільки він більш чітко відображає застосування створення стислого 
блокчейну. 

Спочатку нагадаємо визначення системи державного переходу. 
 

Визначення 4.1 (Система переходу до стану). Система переходів станів — це кортеж (Ʃ, T, Update), 
де Ʃ — набір станів, T — набір переходів, а Update — (недетермінована) функція, що обчислюється 
за часом. Оновлення: T×Ʃ → Ʃ. Оновлення також може «викинути виняток» (тобто не створити 
новий стан для певних вхідних даних). Крім того, елементи в Ʃ і T повинні бути представлені 
бітовими рядками довжини poly(ʎ). 
 

Тепер ми визначаємо SNARK для систем переходу між станами. На високому рівні ми хотіли б 
мати докази розміру poly(ʎ) (які можна перевірити за час poly(ʎ), які засвідчують твердження у 
формі «існує стан σ1 і послідовність переходів t1, . . . , tk ∊ T такий, що Update(tk, Update(tk-1, . . . , 
Update(t1, σ1))) = σ2”. Іншими словами, ми хотіли б отримати стислі свідоцтва про існування 
послідовностей переходів станів, що з’єднують два стани. Застосування блокчейнів наступне: ми 
візьмемо наш стан як базу даних облікових записів (разом з деякими метаданими, необхідними 
для правильної перевірки нових блоків), а переходи – як блоки. 

 
Визначення 4.2 (поступово обчислювані SNARK). SNARK з поетапним обчисленням для системи 

переходу між станами (Ʃ, T, Update) є кортежем алгоритмів 
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(sSetup, sProve, sVerify, sSim) таким чином, що виконується наступне. Придушення створення 
параметрів і передача параметрів до sProve і sVerify, 
 

1. (sSetup, sProve, sVerify, sSim) є SNARK. 
(sSetup, sProve, sVerify, sSim) є SNARK для відношення R = ,(σi+k), σi, ti+1, . . . , ti+k )-, де σi+k =  
Update(ti+k, Update(ti+k-1, . . . , Update (ti+1, σi ))) для будь-якого k. 
 
 

2. (sSetup, sProve, sVerify, sSim) є коротким. 
Кожен чесно згенерований доказ має розмір poly(ʎ), і для будь-яких π, σ ми маємо, що 
sVerify(σ, π) виконується за час poly(ʎ). 

 

 
4.1.1 Поступово обчислювані SNARK з використанням рекурсивної 

композиції доказів 
 
Наївна рекурсивна композиція є теоретично життєздатною, оскільки для SNARK перевірка доказу 
асимптотично дешевша, ніж проста перевірка відповідного оператора NP. Однак це надзвичайно 
дорого. Хоча виконання верифікаторів SNARK досить швидке – всього за кілька мілісекунд на 
настільному комп’ютері, створення доказу SNARK для підтвердження допустимої схеми 
верифікатора коштує дорого. Це пояснюється тим, що виконання верифікаторів все ще вимагає 
мільйонів кроків обчислення, доведення яких є непрактичним навіть для одного рівня рекурсії, як 
пояснюється в *5+. 

Щоб вирішити цю проблему, ми використовуємо техніку «циклу еліптичних кривих» (як 
описано в *5+), у якій дві конструкції SNARK — класично звані Tick and Tock — розроблені таким 
чином, що кожна може ефективно перевіряти докази іншої. Потім ми визначаємо SNARK Tick і 
Tock, щоб отримати «бінарне дерево доказів» таким чином. Tick SNARK використовується для 
сертифікації переходів станів у «основі» дерева. Потім, щоб забезпечити ефективне об’єднання 
цих доказів, кожне з них «загортається» за допомогою Tock SNARK. Потім два докази Tock 
об’єднуються за допомогою Tick SNARK. 

Тому зауважте, що нам знадобляться два Tick SNARK – один для підтвердження переходів 
станів, а інший для об’єднання двох доказів Tock. І нам знадобиться один Tock SNARK, щоб 
загорнути Tick proof у Tock proof. Більш формально: 

 
1. База СНАРК. SNARK на основі тиків для сертифікації окремих переходів між станами, який ми 
називатимемо «базовим» SNARK. 
 

Твердження: (σ1, σ2) ∈ Ʃ2. 

Свідок: t ∈ T. 

Обчислення: існує t ∈ T такий, що Update(t, σ1) = σ2.  

Позначимо доведення через σ1→Tick σ2. 

 
2. Злиття SNARK. SNARK на основі Tick для об’єднання двох доказів Tock, який ми називатимемо 
SNARK «злиття». 
 

Твердження: (σ1, σ3) ∈ Ʃ2. 
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Свідок: σ2 ∈ Ʃ і Tock-proofs π1, π2. 
Обчислення: існують σ2 ∈ Ʃ і докази Tock π1, π2 такі, що  
VerifyTock ((σ1, σ2), π1 ) і VerifyTock ((σ2, σ3), π2) 
Доведення позначимо σ1→ Відзначте σ3. σ1  до σ2 та доказ SNARK  
що засвідчує наявність переходів від σ2 до σ3 . 
 

3.    Обгортка SNARK. SNARK на основі Tock для обгортання Tick proof, який ми називатимемо «wrap» 
SNARK. 

 
Твердження: (σ1, σ2) ∈ Ʃ2. 
 
Свідок: A Tick proof π. 
 
Обчислення: існує таке підтвердження Tick π, що VerifyTick ((σ1, σ2), π).  
Ми позначимо доказ як σ1→Tock σ2. Цей SNARK просто обертає  
Tick SNARK у Tock SNARK, щоб інший Tick SNARK міг перевірити це ефективно. 
 

4.1.2 Приклад системи переходів 
 

Щоб проілюструвати це, ми покажемо, як це можна застосувати для підтвердження тверджень 
у дуже простій системі переходів, де кожен стан є просто хешем H попереднього стану. 
Припустимо, що поточний стан                           ⏟                

 

  для деякого k, починаючи з 

з початкового стану x. Ми застосовуємо наведену вище техніку, коли наш стан Ʃ є об’єднанням 
домену та діапазону H, T є єдиним набором, що містить порожній рядок, і функцією оновлення є 
Update(t,x) = H(x). 

Це дає нам SNARK для підтвердження того, що існує послідовність переходів (t1, . . . , tk), така що 
Update(tk, Update(tk-1, . . . , Update(t1, x), . . . .)) = x,, що, оскільки Update(t, y) = H(y), дає нам саме те, 
що ми хочемо. Для рядків x0, x4 з H(H(H(H(x0)))) = x4 дерево доказів SNARK виглядає наступним 
чином: 

 

              

4.2 Mina: стислий блокчейн із використанням SNARK з поетапним 
обчисленням 

 
У цьому розділі ми представляємо протокол Mina, стислий блокчейн, заснований на SNARK з 
поетапним обчисленням. Інтуїтивно зрозуміло, що оновлення блокчейну можн 
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розглядати як систему переходу між станами, і, отже, SNARK з поетапним обчисленням (які є 
просто SNARK для систем переходу між станами) можуть уможливити створення коротких 
блокчейнів. 
 

4.2.1 Наша конструкція 
 
У цьому розділі ми представляємо протокол Mina. Зокрема, ми обговорюємо деталі загальних 
повних за Тьюрингом функцій, які перетворюють базу даних. Потім у Розділі 5 ми створимо 
екземпляр протоколу з функціями платежів. 

На високому рівні ми розглядатимемо блокчейн як функцію переходу між станами. 
Розглянемо, наприклад, модель UTXO (виведення неоплачених транзакцій), у якій кожна сторона 
має «рахунок» з певним «балансом», як у Bitcoin. Стан блокчейну — це база даних (наприклад, 
дерево Merkle) усіх балансів рахунків. Перехід - це перенесення частини балансу з одного рахунку 
на інший. Хоча це лише приклад, наш протокол є загальним і розглядає будь-який набір станів Ʃ' і 
повну за Тьюрингом функцію переходу Update' з деяким набором переходів T'; тобто ми 
починаємо з (Ʃ ', T ', Update'). 

Потім протокол Mina для (Ʃ ', T ', Update') будується наступним чином. ми 
використовувати наш консенсусний протокол, а саме Ouroboros Samasika, який ми представляємо 
в Розділі 7. Ми об’єднаємо (Ʃ ', T ', Update') і консенсусний протокол, щоб побудувати нову систему 
переходу між станами (Ʃ, T, Update), головним чином для підтвердження консенсусу у функції 
оновлення. Використовується SNARK з поступовим обчисленням для (Ʃ, T, Update), і докази 
підтверджують правильність обчислення поточного стану. Підсумок блокчейну просто складається 
зі стану в Ʃ і доказу. Виробник підсумків блокчейну буде просто перевіркою, а повному вузлу 
потрібно буде лише виконати перевірку доказів, щоб перевірити правильність блокчейну. 

Описавши протокол на інтуїтивно зрозумілому рівні, ми тепер обговоримо деталі. Враховуючи 
(Ʃ ', T ', Update') і стійку до зіткнень хеш-функцію H, компоненти протоколу є такими.  
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Малюнок 3: Протокол Mina. 
 

Зауваження 4.1. Ми припускаємо, що довжина блокчейну не впливає на можливість вилучення 
ланцюга, оскільки жодні докази не свідчать про інше для конструкцій SNARK, які ми 
використовуємо, як також зазначено в *6+. 
 

5 Протокол Міна для платежів 
 
У цьому розділі ми зосередимося на платіжній програмі, де кожна сторона має рахунок із деяким 
балансом, а транзакція переміщує частину свого балансу на рахунок іншої сторони. 

Далі ми спочатку вкажемо структуру платіжної програми, а потім базову конструкцію SNARK, а 
потім представимо протокол Mina для платежів. 
 
5.0.1 Платіжна система Mina 
 
Нехай U — множина сторін. Структура складається з наступних понять. 

 
• Облікові записи. Кажуть, що кожна сторона має обліковий запис, який характеризується (pk, 

баланс, nonce), з pk відкритим ключем сторони для авторизації платежів, баланс ∊ ℕ і nonce 
∊ I, який функціонує для запобігання повторному відтворенню транзакції. 

 
• Леджер.Ми визначаємо леджер як список усіх рахунків. Ми називатимемо рахунок сторони   

L(pk), а   поля облікового запису, наприклад баланс, L(pk). balance. 
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• Транзакція. Транзакція – це переказ суми вартості з рахунку L(pkB).balance Відправника на   
рахунок L(pkr).balance Одержувача. Він представлений як txn = (pkB, pkr , amt, nonceB, sigB), 
де pkB, pkr – це відкриті ключі Відправника та Одержувача відповідно, nonceB – це 
одноразовий ключ в обліковому записі Відправника, а sigB – це підпис на ( pkr , amt, nonceB) 
Відправником. 

 
• Перевірка транзакції. За наявності транзакції txn і реєстру L наступний алгоритм перевіряє 

дійсність транзакції. 
 

     VerifyTransaction(txn = (pkB, pkr , amt, nonceB, sigB ), L): 

    assert (L(pkS ).balance ≥ amt); 
    assert (L(pkS ).nonce = nonceB); 
    assert   (VerifySig(pkS, (pkr , amt, nonceS), sigS ) = T); 

   Повернення T 
 

 
• Оновлення бухгалтерської книги. Враховуючи реєстр L і набір транзакцій ,txn = (pkB, pkr , 

amt, nonceB, sigB )-, наступний алгоритм обробляє набір, оновлюючи реєстр. 
 
     UpdateLedger(L, {txn}): 

∀txn ∊ {txn} 
- L(pkB ).balance ← L(pkB ).balance − amt; 
- L(pkr ) .balance ← L(pkr ) .balance + amt; 
- L(pkB ).nonce ← L(pkB ).nonce + 1; 

Повернення L  

 

5.0.2     SNARK 

Тепер ми опишемо SNARK S з поетапним обчисленням, який використовується для побудови 

нашого короткого блокчейну. Нагадаємо, що система переходу між станами характеризує SNARK, 

що обчислюється поступово (див. визначення 4.2). S  вказано на малюнку 4.  
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Малюнок 4: Базовий SNARK S. 

5.0.3 Наша конструкція  

Нехай (VerifyConsensus, UpdateConsensus) буде механізмом консенсусу Ouroboros Samasika. Нехай 

H — хеш-функція, стійка до зіткнень. Протокол Mina визначається наступним чином. 
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consensusStatei ←  UpdateConsensus( 
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Малюнок 5: Протокол Mina для платежів 

 

6 Робітникі Snark 

У цьому розділі ми представимо дві методики оптимізації, а саме «стан паралельного сканування» 

та «стимули перевірки». Вони обидва націлені на наступне питання. 

Питання. На малюнку 3 видно, що для обчислення si нам потрібен si-1. Таким чином, існує 

послідовна залежність для обчислення доказу SNARK. Як наслідок, наївна реалізація страждає від 

часу блокування, який є принаймні часом, необхідним для обчислення доказу. Крім того, він 

страждає від високих вимог до пам’яті для пропонентів блоків через високу затримку транзакції 

(де затримка транзакції – це час, необхідний для підсумовування транзакції в доказі SNARK). 
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Рішення. Мета полягає в розробці методів, які максимізують пропускну здатність. Зокрема, наша 

мета полягає в тому, щоб максимізувати швидкість обробки та перевірки транзакцій у мережі 

протоколу Mina. Це дозволяє одночасно використовувати більше користувачів у мережі. 

 

6.1 Стан паралельного сканування 

Пам’ятайте, що необроблений ланцюжок блоків за своєю суттю є послідовним (тобто не може 
бути розпаралеленим загалом). Однак завдяки поступовій обчислюваності SNARK роботу SNARK 
можна розпаралелювати. Це ключове спостереження, яке призводить до поняття «стан 
паралельного сканування», де ми відокремлюємо створення блоку від обчислення доказів SNARK.  

Ми підтримуємо спеціальну чергу, яка називається робочою чергою, куди ми ставимо в чергу 
нові блоки, коли вони пропонуються. Іншими словами, це черга «роботи SNARK», яку має виконати 
мережа. 

Потім мережа паралельно обчислює докази SNARK; дерево доказів обчислюється, де листи 
відповідають доказам, що підтверджують валідність окремих блоків, а інші докази просто 
засвідчують правильність своїх дочірніх доказів. Нарешті, кореневий доказ засвідчує правильність 
усіх блоків, що відповідають листям дерева. Розглянемо, наприклад, послідовність блоків Bi, Bi+1, . . 
. , Bi в робочій черзі. Кореневе доказ засвідчує валідність кожного з блоків. Цей кореневий доказ 

можна поєднати з доказом SNARK для дійсності si-1, щоб отримати доказ SNARK, який засвідчує 

дійсність sj. Це показано на малюнку 6. Зауважте, що це дерево під капотом працює подібно до 
прикладу системи переходів, описаного в розділі 4.1.2. 

 

                                                  
Малюнок 6: Знімок стану паралельного сканування. 
 

Зверніть увагу, що шляхом ретельного проектування паралелізму ми можемо гарантувати, що 
пропускна здатність повністю відповідає швидкості доданих транзакцій, яка є оптимальною. У той 
час як затримка транзакції в наївному підході становила O (R), де R — це швидкість, з якою 
створюються блоки, у запропонованому підході затримка транзакції дорівнює O (log(R)). З 
ретельним проектуванням структури даних вимога до зберігання може бути зменшена від O (R) у 
наївному підході до 2R − 1 + O (1) у запропонованому підході; ми опустимо деталі структури даних 
[?]. 

 

6.2 Стимулювання перевіряючих 
 

Сторона, яка генерує докази SNARK, називається Snarker. Ми опишемо стимули перевірки з метою 
досягнення найменшої можливої затримки транзакції 
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(тобто мінімізувати проміжок часу між моментом створення блоку та моментом його поглинання 
в доказі SNARK блокчейна). 

Пропонована структура заохочення є наступною. Кожен виробник блоків, який надсилає блок 
до робочої черги, зобов’язаний витягнути блок, створивши доказ, що підтверджує блок. Він 
публікує запит на оплату разом із створеним підтвердженням SNARK. Він також включає 
транзакцію в тому самому блоці, яка сплачує комісію пруверу, який обчислить snark для цього 
блоку. Як правило, комісія виплачується з комісії за транзакції, яку в іншому випадку отримував би 
виробник блоку. 

По суті, існує аукціон за найнижчою ціною для кожної роботи SNARK. Виробники блоків хотіли б 
платити snarkers якомога менше за їхні докази, а snarkers хотіли б отримувати якомога більшу 
гонорар за свої докази. Таким чином, примусове виконання виробником блоку функції перевірки, 
але для іншого блоку, забезпечує стабільність системи. 

Зауважте, що це поняття подібне до вищезгаданого наївного підходу в тому, що виробник 
блоку також обчислює доказ SNARK, але з тією різницею, що виробник блоку обчислює доказ для 
блоку в голові черги. 

 
Зауваження 6.1. Враховуючи підтвердження та пов’язаний запит на оплату, ми вимагаємо, щоб 
зловмисник не міг розірвати запит на оплату. В іншому випадку зловмисник може видати докази 
іншої сторони за свої власні (замінивши відкритий ключ) або змінити чийсь запит на оплату. 

Сигнатури знань є криптографічним примітивом, який дозволяє нам досягти саме цього, як 
згадувалося в Розділі 3. У Міні ми використовуємо конструкцію, засновану на моделюванні Боу-
Габізона SNARK *8+. 

 

7 Ouroboros Samasika – консенсус PoS для коротких блокчейнів 
 

Одним із головних технічних внесків цієї статті є перший доказово безпечний консенсусний 
протокол підтвердження частки для стислого блокчейну. Існуючі протоколи або не є адаптивно 
захищеними, або покладаються на централізовану довірену третю сторону для порад щодо 
контрольних точок для вузлів, які намагаються запуститися, або покладаються на довільну 
інформацію в історії протоколу для вибору ланцюга, що негайно робить протокол несумісним для 
коротких налаштувань *16+. , 12, 3, 11]. 

Ми створюємо консенсусний протокол, який захищений від адаптивного пошкодження та не 
потребує перевіреної служби контрольних точок для початкового завантаження, адаптивно 
безпечний і, що найважливіше, стислий. Тобто потрібна лише коротка інформація, щоб відрізнити 
чесні ланцюги від нечесних, незалежно від того, як далеко в історії вони розгалужувалися. Нашою 
відправною точкою є консенсусний протокол PoS Ouroboros Genesis *3+ (у цій статті іноді згадується 
як Genesis). 

Ouroboros Genesis вже користується адаптивною безпекою та пропонує посилення від Genesis. 
Однак правила вибору ланцюга вимагають інформації про довільну відстань в історії ланцюга; це 
природно, оскільки зловмисник може змінити довільні аспекти блокчейну, щоб створити форк і 
час 
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сторони можуть дізнатися про форк через довгий час після того, як він стався. З цієї причини 
Ouroboros Genesis сам по собі не можна використовувати в стислій обстановці. Завдання полягає в 
тому, щоб якимось чином створити зведення історії постійного розміру, якого достатньо для 
правильного вибору одного ланцюжка з кількох кандидатів. 

У цьому розділі ми представляємо 
Protocolboros, в якому ми вирішуємо вищевказану проблему. Зокрема, ми демонструємо підхід до 
стислого узагальнення інформації, необхідної для правильного арбітражу ланцюгів з 
далекобійними вилками. 

 

7.1 Інтуїтивно зрозумілий опис 
 

У цій частині розділу ми особливо зосередимося на ядрі консенсусного протоколу, а саме на 
правилах вибору ланцюга. Весь протокол консенсусу докладно наведено разом із доказами 
безпеки в розділі 7.3. 

Ми почнемо з того, що згадаємо правила Ouroboros Genesis. 
 
Правила вибору ланцюга Ouroboros Genesis. У Ouroboros Genesis є два правила вибору 

ланцюга. Один - коли вилка ближня; в цьому випадку правило полягає в тому, щоб вибрати 
найдовший ланцюг. Інший - коли вилка далекобійна; у цьому випадку можна не просто вибрати 
найдовший ланцюжок, оскільки супротивник міг з часом здійснювати різні атаки, щоб, можливо, 
спотворити розподіл вибору лідера та створити довший ланцюг. Таким чином, для далекобійних 
вилок правило полягає в тому, щоб обмежити порівняння ланцюгів лише декількома слотами, 
розташованими безпосередньо після вилки. 

Зауважте, що правило для далекобійних розгалужень вимагає інформації в довільний час в 
історії. Зрозуміло, що коротко узагальнити інформацію не є тривіальним. 

Тепер ми представляємо правила вибору ланцюга  
Protocolboros. 

 
Правила вибору ланцюга  
Protocolboros. Подібно до Буття, 
Protocolboros також має два консенсусних правила, які застосовуються залежно від того, як 
далеко в історії відбувся форк.  
 
Правило ближньої вилки. Грубо кажучи, це правило спрацьовує щоразу, коли форк 

знаходиться таким чином, що супротивник ще не зміг змінити розподіл щільності блоків, і 
правило полягає в тому, щоб просто вибрати найдовший ланцюжок. Хоча дія правила така 
ж, як і в Ouroboros Genesis, предикат для визначення того, чи є дана вилка ближньою чи ні, 
дещо відрізняється. Оскільки основним внеском є правило далекої вилки, ми відкладаємо 
точний опис предикату в Додаток 7.7. 

 
Правило далекобійної вилки. Це правило застосовується до розгалужень, які відбулися більше 

k блоків тому. Перш ніж ми опишемо саме правило, ознайомимося з інтуїцією. По-перше, 
пригадайте причину, чому просто правило найдовшого ланцюга може не використовуватися 
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правильно вибрати в даному випадку ланцюжок; після того, як супротивник створює 
розгалуження, з часом це може спотворити розподіл вибору лідера, що призведе до 
довшого змагального ланцюга. Через це ми можемо покладатися лише на різницю щільності 
в перших кількох слотах після розгалуження (що й власне використовує Ouroboros Genesis). 
Завдання полягає в тому, щоб якимось чином «перенести» підсумок цієї різниці щільності, 
навіть якщо положення вилки – і, отже, діапазон слота, про який йде мова – невідомі 
заздалегідь. 

 
Ідея. Ідея полягає в тому, щоб розглянути рухоме вікно слотів і зберегти в цьому вікні лише 
мінімальну кількість усіх спостережених на даний момент щільностей. Зауважте, що ця ідея 
майже вирішує проблему: для нечесного ланцюга, навіть якщо противнику вдається 
збільшити щільність ланцюга, мінімальне значення щільності вказує на вікно, яке слідує за 
розгалуженням, надаючи необхідний підсумок. З іншого боку, для чесного ланцюга немає 
великих коливань у щільності, і через більшість акцій у ланцюжку мінімальне значення 
щільності в ланцюзі, ймовірно, буде вищим, ніж для нечесного ланцюга. 
 
Хоча це майже повністю вирішує проблему, є ще одна частина проблеми, яку ми все ще 
повинні вирішити. А саме, якої довжини має бути вікно і як воно має розсуватись. Це 
критично важливо, оскільки воно обмежується двома суперечливими вимогами: (1) 
максимальна довжина вікна, оскільки після розміщення певної точки після розгалуження не 
може бути зроблено жодних гарантій щодо щільності блоків у змагальному ланцюжку та (2) 
Мінімальна довжина вікна, оскільки потрібна деяка мінімальна кількість вибірок, щоб 
відрізнити два даних розподілу. Назвемо вікно критичної довжини, що йде за 
розгалуженням, яке задовольняє обидва обмеження, «критичним вікном». Отже, завдання 
полягає в тому, щоб спроектувати довжину вікна та його рух таким чином, щоб незалежно 
від того, де розташована вилка, рухоме вікно захопило все критичне вікно за один кадр. Ідея 
полягає в тому, щоб довжина вікна була трохи більшою за критичну довжину вікна. Що 
стосується переміщення вікна, по-перше, зауважте, що початкове вікно зміщення (де 
наступне зміщення переміщує початок вікна до його поточного кінця) може не захопити все 
критичне вікно в будь-якій позиції, оскільки форк може відбуватися в довільних слотах. Ідея 
полягає в тому, щоб вікно зсувалося на частку свого розміру. Ми називаємо результуюче 

вікно «v-зсувним ω-вікном», де ω — довжина вікна, а v — довжина, на яку воно зміщується 

(пор. визначення 1). За допомогою ретельного калібрування v і ω ми можемо переконатися, 

що вікно захоплює критичне вікно. 
 
Ця інтуїція формально доведена пізніше в теоремі 2. 
 
Нижче ми формально описуємо правила вибору ланцюга. Наше нове правило ланцюгового 
вибору, формально вказане як алгоритм maxvalid-sc(•) (див. Малюнок 7), хірургічно адаптує 
правило ланцюгового вибору Ouroboros Genesis, а саме maxvalid-bg(•) (див. Малюнок 20), 
але шляхом заміни довгого -range форк правило з новим. Ми продовжимо всі дискусії, 
посилаючись на 
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базові блокчейни підсумків ланцюга. Зауважимо, що єдиною інформацією про основні 
блокчейни, необхідні для будь-якої частини механізму консенсусу, є фіксована кількість 
блоків у безпосередній історії. Тому перевірка консенсусу є короткою. 

Тут Cloc — локальний ланцюг, N = {C1, . . . , CM} — список ланцюжків на вибір. Функція 
isShortRange(C, C') виводить, чи розгалужуються ланцюги в «короткому діапазоні» чи ні. 
Функція getMinDen(C) виводить мінімальну з усіх щільностей вікон, що спостерігалися досі в 
C; це формально визначено на малюнку 16.  

 
Малюнок 7: Нове правило вибору ланцюга. 

 
 

7.2   Передумови 
 
 
Ми представляємо багато відповідних концепцій з Ouroboros Genesis, які також залишаються 
незмінними в нашому середовищі. Ми починаємо з згадування короткого викладу сімейства 
протоколів Ouroboros. 
 
Сімейство консенсусних протоколів Ouroboros. Kiayias та ін. запропонував перший протокол 
proof-of-stake (PoS) Ouroboros *16+ із суворою безпекою 
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гарантії. Однак змагальна модель розглядала лише синхронні мережі. Тут виконання протоколу 
поділяється на одиниці часу, які називаються слотами, а групи слотів утворюють епохи. 

Змагальну модель було посилено в наступній роботі Ouroboros Praos *12+ шляхом розгляду 
напівсинхронного налаштування (де виконання протоколу все ще розділено на слоти та епохи, але 
мережа може мати максимальну затримку Δ слотів у доставці У цій роботі було введено поняття 
«порожні слоти» як штучний спосіб забезпечити короткі періоди мовчання для сторін, щоб 
надолужити згаяне у випадках затримки доставки повідомлень. Важливим моментом, який слід 
зазначити про Ouroboros Praos, є правило вибору ланцюга. Щоразу, коли є два ланцюжки, які 
«нещодавно» розгалужувалися (тобто, коли є так звана «розвилка на короткій відстані»), він 
вибирає довший ланцюг. З іншого боку, тобто якщо розгалуження далеко в минулому (або коли 
існує так зване «розгалуження дальньої дії»), воно просто покладається на довірену зовнішню 
службу (так звану службу контрольних точок), щоб забезпечити поради по чесному ланцюгу. 
Очевидно, що це вводить сильний елемент централізації, який розглядається в подальшому 
проекті. 
Нарешті, Ouroboros Genesis подолав недолік Ouroboros Praos, пов’язаний із використанням 
зовнішнього сервісу для вирішення далекобійних форків, забезпечивши додаткове правило 
вибору ланцюга *3+. Зокрема, правило розглядає короткий діапазон s слотів незабаром після 
далекого форка та вибирає ланцюжок з більшою щільністю в цих s слотах. 
 
Час моделювання: слоти, епохи та порожні слоти. Час виконання протоколу поділяється на епохи, 
які далі поділяються на слоти. В епосі є слоти R. Як і в Ouroboros Praos і Ouroboros Genesis, деякі 
слоти можуть бути «порожніми» (тобто без пов’язаних з ними блоків). Зокрема, параметр 
консенсусу, ƒ, позначає ймовірність того, що будь-який даний слот має виробника блоку, 
призначеного йому. Якщо для слота не призначено жодного виробника блоку, то слот порожній 
(тобто без блоку). 
 
Види партій. Ми класифікуємо сторони таким чином, щоб моделювати різні сценарії реального 
життя, наприклад, сторони, що нещодавно приєдналися, і сторони з тимчасовими проблемами 
з’єднання/доступності, як детально описано в *3+. Модель визначає три типи сторін наступним 
чином. Сторони сповіщення – це сторони, які мають доступ до всіх необхідних ресурсів, а також 
синхронізовані. Ці сторони мають повні гарантії безпеки, і ми вимагатимемо нижчу межу їхніх 
часток (див. нижче), щоб гарантувати безпеку. Потенційно активні сторони (або скорочено активні) 
— це всі сторони, які, загалом кажучи, потенційно можуть діяти в поточному часовому інтервалі 
виконання протоколу. Сюди входять як чесні сторони, які мають доступ до всіх необхідних 
ресурсів, так і суперницькі сторони. Неактивні сторони — це всі інші сторони, наприклад чесні 
сторони, які не можуть отримати доступ до деяких ресурсів, необхідних для взаємодії з 
протоколом, наприклад, до свого мережевого з’єднання. 
 
Розподіл часток. Передбачається, що протокол підтримує наступні співвідношення: 

 
 

 
 

 
• α ≥ 1/2 – відношення ставки попередження до активної ставки. 
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• β – відношення активної частки до всієї частки. 
 

Випадковість епох і розподіли вибору лідера. Розподіл ставок, який розглядається в епосі ep, 
насправді є розподілом ставок в останньому слоті ep − 2. Окрім розподілу ставок, поняття 
випадковості епохи впливає на розподіл лідера в будь-якій епосі. Зокрема, випадковість епохи 
виводиться як функція певних блоків інформації з перших двох третин ep − 1. 

Важливим зауваженням, яке ми будемо використовувати в наших доказах, є наступний факт: 
розглянемо розгалуження в sl∗, де нечесний ланцюг розгалужується від чесного ланцюга. Для 
слотів R/3, наступних за sl∗, розподіли випадковості епохи та вибору лідера гарантовано не 
перекошені. Однак у слотах, наступних за слотами R/3, така гарантія не може бути надана на 
розподіл у нечесному ланцюжку. 
 
Позначення. Для ланцюжка C та інтервалу слотів I = a [sli, slj] = {sli, . . . , slj-, ми позначаємо через 
C[I] = C[sli, slj+ послідовність блоків у C так, що їхні номери слотів потрапляють в інтервал. Ми 
замінюємо дужки в цьому позначенні дужками для позначення інтервалів, які не містять кінцевих 
точок; наприклад, (sli, slj] = 
{ sli+1, . . . , slj-. Нарешті, позначимо |C*I+ | кількість блоків у C*I+. Зазвичай ми позначаємо партію P. 
 

7.3 Нові правила вибору ланцюга 
 
У цьому розділі ми описуємо пропоноване правило вибору ланцюга для стислого параметра. Опис 
структуровано таким чином, щоб чітко виділити (синім кольором) відмінності від відповідних 
протоколів і алгоритмів Ouroboros Genesis. Алгоритми/протоколи, які є абсолютно новими для 
Ouroboros Samasika, мають лише свої назви виділені; опис не виділено для зручності читання. 
Більше того, в описах протоколів згадуються деталі, спільні для Ouroboros Samasika та Ouroboros 
Genesis, але не заглиблюються в них глибоко, щоб (а) залишатися зосередженим на основному 
внеску та (б) підтримувати рівень опису на псевдокоді. Ми відкладаємо читача до *3+ для 
подробиць, спільних для Ouroboros Samasika та Ouroboros Genesis. Алгоритм формального 
ланцюжкового вибору maxvalid-sc представлений на малюнку 7. 
 

7.3.1   Правило вибору короткого ланцюга 
 
Пам’ятайте, що форк є короткостроковим, коли можна гарантувати, що супротивник ще не змінив 
розподіл щільності блоків. maxvalid-sc викликає предикат isShortRange, який виводить, чи є даний 
діапазон короткочасним чи ні в цьому сенсі. Присудок описується наступним чином. 
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Малюнок 8: Алгоритм для визначення того, чи даний форк є ближнім чи ні. 
 
 

Нижче на малюнку 12 наведено протокол, який виконується для вибору нового ланцюжка, 
позначеного як SelectChain. 

 

 
 
Рисунок 9: Протокол для сторін для вибору ланцюга, якщо їх більше одного. 
 

7.4 Мінімальна щільність вікна 
 
Основною концепцією нового правила вибору ланцюга є щільність вікна. Як згадувалося раніше в 
цьому розділі, ідея полягає в тому, щоб розглянути зсуву 
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та завжди підтримувати мінімальну щільність у всіх вікнах. 
 

Більш формально, ми використовуємо ω-вікно зі зміщенням v (див. Визначення 1), де вікно 

довжини ω зміщується за один раз на v слотів. 

 

Визначення 1 (v -зсувне ω-вікно). Для v, ω N і 0 < v < ω, v -зсувне ω-вікно над послідовністю 

слотів sl1, sl2, . . . характеризується алгоритмом shiftWindow, який приймає як вхідні дані змінну 
(або набір змінних), яка є функцією слотів в інтервалі *sli+1, sli+ω+, і призначає/оновлює її функцією 
слотів *sli+1+v, sli+ω+v+. Ми називаємо u параметром зсуву, а ω параметром довжини вікна. 
 

Параметр зсуву v і параметр довжини вікна ω встановлюються наступним чином. Нехай sCG 

буде параметром росту ланцюга, що забезпечується правилом відбору короткого ланцюга (що 
еквівалентно правилу відбору ланцюга з Ouroboros Genesis) (пор. теорему 2 у *3+). 
Відправною точкою для Ouroboros Samasika є Ouroboros Genesis. В Ouroboros Genesis вікно (без 
зсуву) розміром порядку sCG розглядалося відразу після розгалуження. В Ouroboros Samasika, 
завдяки лаконічності, ми вважаємо розташування вікна незалежним від положення вилки. Однак 
нам потрібно розглянути вікно майже близько до розвилки. З цієї причини ми розглядаємо вікно 

розміром трохи більше, ніж sCG (див. (1)) і трохи зміщуємо його на v слотів з часом (див. (2)), щоб 

захопити вікно поблизу розгалуження. Для цілей реалізації можна уявити ns  підвікон, кожне з яких 

має довжину v слотів, що утворюють вікно (див. (3)). 

 
 

 
 

 

гарантуючи, що v і 1/Єs  є цілими числами і що Єs > 0. Для інтуїції ось приклад: нехай sCG = 6 слотів. 

Нехай Єs = 1/3. Тоді вікно має розмір ω = 8 слотів, при цьому зсув має довжину v = 2 слоти (див. 

рис. 10). 

 

 

 



 
 
 

27 
 
 

 

Малюнок 10: Приклад вікна зсуву з sCG = 6 слотів і Єs = 1/3. Отже, розмір вікна ω = 8 слотів і розмір 

зсуву v = 2 слоти. Перший зсув відбувається, коли поточний час t2, другий — t3 і так далі. 

 

Ми представляємо приклад алгоритму реалізації на малюнках 11 і 13. Ми позначаємо 
мінімальну щільність вікна minDen. Як згадувалося раніше, ми підтримуємо nB підвікон, кожне 

розміром v слотів; а саме pDen1, . . . , pDenns . Ми також зберігаємо додаткове підвікно pDencurr 

також розміру v, щоб відстежувати щільність у поточному підвікні до того, як відбудеться зсув. 

Послідовність всього ці параметри позначаються Den = (pDen1, . . . , pDenns , pDencurr , minDen). 

 

Малюнок 11: Алгоритм перевірки, чи досягнуто кінця вікна.  
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Малюнок 12: Протокол, який вибирає ланцюжок за допомогою maxvalid-sc. 

       

Малюнок 13: Алгоритм зміщення вікна. 

Зауваження 7.1 (Подільність довжини вікна на зсув). Вимога довжини зсуву v, яка повністю ділить 

довжину вікна ω, полягає лише в тому, щоб мати чіткі описи алгоритму. Усі аргументи справедливі, 

навіть якщо це не так. 

7.5 Прийняття нового правила вибору ланцюга 

Тепер ми обговоримо, як модифікації, внесені в алгоритм maxvalid-sc Ouroboros Genesis, 
проникають в інші підпротоколи консенсусу. sub-protocols. 

Спочатку встановлюються параметри Den = (pDen1, . . . , pDenns , pDencurr , minDen) коли блок 
Genesis генерується за допомогою протокотокол Initialization-Genesis. Сторона, яка була 
зареєстрована з усіма своїми ресурсами, починає працювати після виклику цього протоколу. 
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Малюнок 14: Протокол ініціалізації Ouroboros Samasika (запускається лише під час першого 

приєднання сторони). 
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Малюнок 15: Процедура розбивки Ouroboros Samasika. 
  
На малюнку 7.5 ми демонструємо, де в архітектурі протоколу підтримувати та оновлювати 

параметри вікна min-density  Den. Конкретно матимемо кожен блок, який містить поточні значення 
цих параметрів. Для будь-якого блоку, параметри генеруються лідером слота. Зокрема, лідер 
слота починає з отримання Den для останнього блоку в ланцюжку, який сторона збирається 
продовжити. Потім сторона оновлює параметри (за допомогою алгоритмів shiftWindow(•) і 
isWindowStop(•, •)). 
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Малюнок  16: Протокол для отримання мінімальної щільності поточного вікна заданого ланцюжка. 
 

7.5 Докази безпеки 
 
У цьому розділі ми підтверджуємо безпеку протоколу Ouroboros Samasika. Ми починаємо з деяких 
попередніх відомостей, які будуть корисні для доказів. 
 

7.6.1  Попередні 
 
У різних частинах доказів нам потрібно оцінити очікувану кількість блоків для заданого 
характеристичного рядка. Нижче ми визначаємо та розробляємо різні інструменти, які полегшать 
оцінки. 

Багато аргументів використовують нерівність Azuma (пор. *17+, розділ 4), наведену нижче. 
 
Lemma 1 (нерівність Azuma (Azuma; Hoeffding)). Нехай X0, . . . , Xn бути послідовністю дійсних 
випадкових величин так, що для всіх t, | Xt+1 − Xt | ≤ c для деякої сталої c. Якщо E[Xt+1 | X0, . . . , Xt+ ≤ 
Xt для всіх t, тоді для кожного  ≥ 0  
                        

 
Інша межа великого відхилення, яку ми використовуємо в наших імовірнісних аргументах, це 
межа Чернова, нагадана нижче. 
 
Теорема 1 (межа Чернова). Нехай X1, . . . , Xn бути незалежними випадковими величинами з 
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Визначення 2 (супер-біноміальні мартингальні умови). Розглянемо сімейство випадкових величин 
X1, . . . , Xn приймаючи значення в {0, 1}n. Ми кажемо, що вони задовольняють умовам y-супер-
біноміального мартингалу (або, просто, умовам y-мартингалу), якщо 
 

                                          
 
Природно, ми можемо застосувати ту саму термінологію до нескінченних послідовностей змінних, 
які приймають значення в ,0, 1-. 
 
Наслідок 1 (Наслідок нерівності Azuma (див. Lemma 7 у *3+)). Нехай X1, . . . , Xn задовольняють 
умови ç-супербіноміального мартингалу з y ≥ 1/2. Тоді для будь-якого  δ > 0,  
 

 
 

7.6.2 Докази 
 
Як і в Ouroboros Praos і Ouroboros Genesis, більша частина аналізу характерних рядків виконується 
шляхом їх перетворення в синхронні версії та аналізу останніх. Отриманий розподіл називається 
«індукованим розподілом» і позначається pΔ (•). У Lemma 6 Genesis показано, що індукований 
розподіл є префіксом розподілу, який задовольняє y (1− ƒ)Δ+1-мартингальні умови (пор. Визначення 
3). Далі ми доведемо певні корисні властивості розподілу, які використовуються в суті нашого 
основного доказу. 
 
Визначення 3 (супер-біноміальні мартингальні умови). Розглянемо сімейство випадкових величин 
X1, . . . , Xn приймаючи значення в {0, 1}n. Ми кажемо, що вони задовольняють умовам y-супер-
біноміального мартингалу (або, просто, умовам y-мартингалу), якщо 
 

                                       
Природно, ми можемо застосувати ту саму термінологію до нескінченних послідовностей змінних, 
які приймають значення в ,0, 1-. 



 
 
 

35 
 
 

Lemma 2 (Структура індукованого розподілу). Нехай W = W 1, . . . , Wn — послідовність випадкових 
величин, кожна з яких приймає значення в ,0, 1, ⊥}, які задовольняють ( ƒ ; y)-характеристичні 
умови, і нехай 
 

X = X1, . . . , Xl = pΔ (W 1, . . . , Wn) 

 
бути синхронними еквівалентними випадковими змінними, отриманими шляхом застосування 
відображення Δ-редукції до W . Також нехай Pr*Wi =⊥ | W 1, . . . , Wi-1] ≤ (1 − a). Якщо y (1 − a ) Δ+1 ≥ (1 
+ є )/2 для деякого є ≥ 0, то виконується таке. 

     
 
Доказ. Ми встановлюємо межі, використовуючи наслідок 1. Нагадаємо, що наслідок 1 надає 
обмеження на кількість одиниць і нулів у послідовності двійкових випадкових величин, які 
задовольняють умови мартингалу. Однак W також може містити ⊥. Тому розглянемо Δ-зведене 
відображення W : а саме X = X1, . . . , Xl= pΔ (W 1, . . . , Wn) і застосувати Lemma до відображеного 

розподілу. 
З Lemma 8 (i) і (ii) в Ouroboros Genesis ми маємо, що X1, . . . , Xl−Δ є префіксом до послідовності 

випадкових величин Z1, Z2, . . . які задовольняють умови мартингалу y (1− ƒ ) Δ+1 (визначення див. у 
Додатку 7.6.1). Отже, ми можемо застосувати Lemma 1 до X1, . . . , Xl−Δ. 

 
Доказ (і). Доказ (i) структурований наступним чином. Спочатку ми встановимо нижню межу 4, 
застосувавши нерівність Azuma. Тоді для цієї нижньої межі ми застосуємо Lemma 1 до X1, . . . , Xl −Δ 

для отримання нижньої межі кількості нулів. 
Розглянемо випадкові величини 
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Об’єднання цих двох поганих подій дає рівняння (4). 
 
Доказ (ii). Припускаючи найгірший випадок l = an і застосовуючи Lemma 1 до префікса Zis, ми 

одразу отримуємо (5). 
 

Теорема 2. Розглянемо протокол OUROBOROS-SAMASIKA з використанням maxvalid-sc, як описано 
на малюнку 7, який виконується в FN-MC-реєстрації. Нехай ƒ буде коефіцієнтом активного слота, 
нехай Δ буде верхньою межею затримки мережі. Нехай α,β ∊ [0, 1] позначають нижню межу 
коефіцієнта попередження та коефіцієнта участі протягом усього виконання, відповідно. 
Позначимо R та L довжину епохи та повний час життя системи (у слотах). Якщо для деякого єw ∊ (0, 
1) ми маємо α • (1 − ƒ ) Δ+1 ≥ (1 + єw )/2 і якщо параметри maxvalid-sc, єw , sCG, s∃CQ і параметр мережі  
Δ задовольняють 
 

                    
     
тоді наступні гарантії для загального префікса, зростання ланцюга, якості ланцюга та 
екзистенційної якості ланцюга діють, за винятком додаткової ймовірності помилки 
 

                                           
 Поширений префікс. Імовірність того, що протокол порушує властивість спільного префікса 

з параметром k , не перевищує 

                                            
 Ланцюгове зростання. Імовірність того, що протокол порушує ланцюжок 

властивість росту з параметрами   S ≥ sCG = 48 Δ/(єβf) або ƬCG=βf/16 

                                
• Якість екзистенціального ланцюга. Імовірність того, що протокол порушує властивість 

якості екзистенціального ланцюга з параметром S ≥ sCG = 12 Δ/(єβf) 
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не більше ніж 

                                   
де єlift є скороченням для кількості 

                        
Доказ. Ми починаємо з високорівневого опису доказу. Нагадаємо, що наша мета — 
показати, що коли ми замінюємо maxvalid-bg на maxvalid-sc, загальне виконання 
протоколу залишається незмінним. Щоб побачити це, розглянемо запуск протоколу з 
maxvalid-bg і розглянемо перший slcurr, який чесна сторона виявляє далекобійний форк. 
Нехай Cloc — локальний ланцюг, а Ccand — ланцюг-кандидат. Ми покажемо, що maxvalid-sc 
виведе ту саму ланцюгову рекомендацію, що й maxvalid-bg, із майже незначною 
ймовірністю. (Зауважте, що до slcurr все виконання відбувалося б ідентично, якби сторони 
замість цього використовували maxvalid-sc, оскільки в обох випадках вони завжди 
віддавали б перевагу довшому з порівнюваних ланцюжків, використовуючи правило 
короткого розгалуження.) Це означатиме, що повне твердження, оскільки міркування 
можна індуктивно застосувати до кожного зі слотів, де maxvalid-bg стикається з 
далекобійним форком, протягом усього виконання. 

Доказ структурований таким чином: 
 
1. У Lemma 3 ми покажемо, що ω-вікно з найменшою щільністю в Cloc має щонайменше 

стегна кількість блоків. 
 

2. У Lemma 4 і 5 ми розглянемо конкретне ω-вікно та встановимо верхню межу кількості 
блоків у Ccand у цьому вікні. 
 

Ми побачимо, що thigh > tlow, таким чином підтверджуючи теорему. 
 
Lemma 3. Існує таке стегно, що getMinDen(Cloc) ≥ стегно за винятком імовірності є#0 ( βƒ,ω). 
 

Доказ. Нехай   позначає вікно в Cloc з найменшою щільністю (тобто, getMinDen(Cloc) = | Cloc [
+ |). Нехай W позначає рядок характеристик, викликаний виконанням цього протоколу в межах 

. 

Зауважте, що кількість блоків у  становить принаймні #0(W), оскільки Wi = 0 означає, що 
відповідний слот має унікальний лідер слота попередження. Отже, достатньо нижньої межі #0(W). 
З Lemma 2, встановивши a = βƒ, ми отримуємо, що для будь-яких 0 < δl, δloc < 1, 

                                           

 
 

Щоб встановити верхню межу щільності вікна для Ccand, нам спочатку потрібно встановити 
допоміжну lemma (Lemma 4), яка стверджує, що жодна чесна сторона не тримає ланцюжок Ccand у 
будь-якому слоті > slfork + sCG + Δ. 
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Lemma 4. Жодна чесна партія не поширюється Ccand у будь-який слот пізніше ніж slfork + sCG + Δ, 
хіба що з ймовірністю єCG ( βƒ/16,sCG) + s∃CQ (s∃CQ) + sCP (sCG, βƒ /16). 
 
Доказ. На високому рівні доказ структуровано наступним чином. Розглянемо два послідовних 
інтервали слотів Igrowth = [slfork + 1, slfork + sCG+ або Istabilize = [slfork + sCG + 1, slfork + sCG + s∃CQ+. По-перше, 
ми покажемо, що Cloc має велику кількість блоків в Igrowth, використовуючи властивість ланцюгового 
зростання; по-друге, ми покажемо, що він має принаймні один чесний блок в Istabilize, 
використовуючи властивість якості екзистенціального ланцюга; нарешті, у суті доказу ми 
показуємо, що якщо чесна сторона тримає Ccand на слоті пізніше, ніж > slfork + sCG + Δ, то це 
суперечить властивості префікса ланцюга. 

У решті доказу ми будемо вважати, що і 
 

(CP) немає sCG β ƒ /16-CP порушення,  

(∃CQ)  немає порушення s∃CQ-∃CQ, і  

(CG) немає ( β ƒ /16, sCG)-CG порушення.  

Ми спостерігаємо, що Cloc демонструє значне зростання протягом інтервалу Igrowth: зокрема, за 
властивістю зростання ланцюга, встановленою в теоремі 1 з *3+, 
 

                                                                                  
 
Крім того, зауважте, що Cloc має принаймні один чесно згенерований блок протягом інтервалу 
Istabilize: зокрема, оскільки |Istabilize| = s∃CQ і за властивістю якості екзистенційного ланцюга, 
встановленою в теоремі 1 із *3+, повинен існувати слот sl∗loc ∊ Istabilize, для якого блок Cloc [sl∗loc+ був 

чесно згенерований. 
Щоб встановити лему, спостерігаємо, що чесна сторона, що розширюється 

Ccand після слота slfork + sCG + Δ призведе до порушення загального префікса. Припустимо на 
протиріччя, що існує чесно згенерований блок у Ccand після slfork + sCG + Δ слотів. Позначимо цей слот 
sl∗cand. 

Нехай A = |Cloc [Igrowth] | and  let  B = |Ccand [Igrowth] |  Також зверніть увагу на зубці tloc  = Cloc [1, sl∗loc] 

і tcand  = Ccand [1, sl∗loc].  

Тепер ми розглянемо наступні два випадки.  
 

Випадок 1: B ≥ A: Згадайте, що є чесний блок у Cloc на sl∗loc і в Ccand на sl∗cand. Отже, tloc і tcand є 

життєздатними зубцями. Це призводить до розбіжності div(tloc,tcand) ≥ A. Іншими словами, 
існує порушення розбіжності (або порушення CP) з параметром A ≥ sCG β ƒ /16 (з (8)). 
 

Випадок 2: A > B: Згадайте, що існує чесно згенерований блок у Ccand [sl∗cand+. Крім того, 

пам’ятайте, що sl∗cand > slfork + sCG + Δ. Враховуючи, що затримка Δ минула, чесна сторона, яка 

згенерувала Ccand [sl∗cand+, повністю дізналася Cloc [1, slfork + sCG+. Оскільки чесна сторона все 

ще розширила Ccand замість Cloc, ми маємо, що   B  = | Ccand [slfork + 1, sl∗cand+ | ≥ A. Подібно до 
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наведеного вище випадку, це призводить до порушення дивергенції з параметром A ≥ sCG βƒ 
/16.  
 

Згадайте, що getMinDen(C) виводить мінімальну щільність блоків у вікнах довжиною w слотів. 
Розглянемо вікно, яке getMinDen виводить щільність. Нехай слот перед початком вікна 
позначається slmin. Розглянемо інтервал Igrowth = (slmin, slmin + ω]. За властивістю ланцюгового росту, 
встановленою в теоремі 1 із *3+, і за припущенням w = 1,1 

Щоб встановити Lemma 5 і Lemma 3, ми будемо використовувати властивість росту ланцюга та 
якості екзистенціального ланцюга; зокрема, ми розглянемо два непересічних послідовних 
інтервали довжини sCG і s∃CQ між slfork і slcurr. Для цього нам спочатку потрібно показати, що є 
принаймні sCG + s∃CQ слоти між slfork і slcurr, щоб ми могли застосувати властивості. 

 
Lemma 5. getMinDen (Ccand) ≤ tlow за винятком імовірності є#1 (β ƒ, ω). 
 
Доказ. Щоб встановити верхню межу мінімальної щільності для Ccand, ми розглянемо конкретне 
вікно поблизу розгалуження та встановимо верхню межу його щільності. З цього випливає, що 
мінімальна щільність ланцюга не перевищує верхню межу. 

Тепер ми вкажемо вікно, на якому зосередимося. Розглянемо перше вікно, яке починається 

після слота slfork + sCG + Δ. Позначимо це вікно wc
∗
and. 

Покажемо, що | wc
∗
and| ≤ tlow. 

З Lemma 4 ми маємо, що немає чесно згенерованих блоків у Ccand після слота slfork + sCG + Δ, за 
винятком імовірності sCG ( β ƒ /16, sCG) + s∃CQ (s∃CQ) +sCP (sCG, β ƒ /16)). Тому всі блоки в Ccand після slfork+ sCG + 
Δ 

генеруються супротивно. Іншими словами, | wc
∗
and | = #1(W), де W позначає характеристичний 

рядок, викликаний виконанням цього протоколу в wc
∗
and. 

Тепер ми можемо застосувати Lemma 2, встановивши a = βƒ, ми отримаємо, що для будь-якого 
0 < δ1 < 1, 
 

                                  
 

Отже, ми це маємо                
     

 
 βƒ – Δ і getMinDen (Ccand) ≤ tlow  хіба що з ймовірністю є#1 

(β ƒ, ω). 

 

Послідовний розподіл. Ми розглянули різні діапазони слотів у Lemma 3, 4 і 5. Необхідно, щоб усі 
ці діапазони мали однаковий розподіл ставок і випадковість для визначення лідерів слотів у всіх 
діапазонах. 
 
 
 
Це забезпечується такими двома обмеженнями: 
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Ці обмеження відповідають обмеженням у формулюванні теореми, оскільки ми 

призначили ω = (1 + sw )sCG and v = sw sCG 

  
Щоб переконатися, що діапазони слотів знаходяться в межах slfork і slcurr. Зауважте, що ми 
розглянули різні діапазони позицій слотів у наведеному вище доказі. Залишається 
переконатися, що всі вони знаходяться між slfork і slcurr. Для цього ми спочатку встановимо 
нижню межу для slcurr − slfork. Потім ми проілюструємо приклад призначення різних 
параметрів, з якими діапазони слотів знаходяться в межах. 

Пам'ятайте, що slfork - це слот, пов'язаний з останнім спільним блоком Cloc і Ccand. 
Пам’ятайте, що згідно з дизайном протоколу (незалежно від основного правила maxvalid) 
для кожного слота sli існує подія Ei, така що, якщо Ei відбувається, дійсний блок не може 
бути створений для слота sli. Крім того, події E1, E2, . . . є незалежними та Pr*Ei+ = 1 − ƒ . Тому, 
використовуючи обмеження Chernoff (див. Додаток 7.6.1) і об’єднання, пов’язане за часом 
роботи системи, а також використовуючи той факт, що між slfork і slcurr є k блоків, ми можемо 
знизити кількість слотів між slfork і slcurr: slcurr − slfork ≥ k/2ƒ , за винятком імовірності помилки 
exp(lnL − Ω(k)). Для решти доказу ми припустимо, що виконання задовольняє slcurr: slcurr − 
slfork ≥ k/2ƒ для всіх пар слотів, що обмежують принаймні блоки в чесно утримуваному 
ланцюжку). 

Нижче наведено потенційне призначення, яке гарантує, що діапазони вписуються в 
обмеження. sCG, s∃CQ = k/(6ƒ). Як правило, Δ « k/(6ƒ). І встановивши єw = 1, ми отримаємо, що 
2(1 + єw)sCG + Δ ≤ k/(2 ƒ ). Далі, встановивши s∃CQ = k/(6ƒ), отримаємо sCG + s∃CQ ≤ k/(6ƒ). У цих 
призначеннях нам потрібно було припустити, що 48Δ/(єβ) < k/6, що відповідає 
твердженням теореми. 

 

7.7 Ефективна реалізація правила вилки на короткій відстані 
 
Згадайте, що правило вилки короткої дії полягає в тому, щоб просто вибрати найдовший 
ланцюг, як в Ouroboros Genesis. Пам’ятайте, що форк є короткостроковим, якщо він менш 
ніж k блоків тому в історії. Наївна реалізація цього правила полягає в тому, щоб завжди 
зберігати останні k блоків. Однак це неефективно. Далі ми пропонуємо підхід, за якого в 
будь-який заданий момент часу потрібно зберігати лише інформацію лише про два блоки. 

Ідея полягає в тому, щоб підтримувати дві контрольні точки в кожну епоху, які можуть 
надати оцінку того, як давно відбулося розгалуження. Одна, «початкова контрольна 
точка», яка знаходиться на початку кожної епохи, а інша, «контрольна точка 
блокування», яка знаходиться в останньому блоці в перших двох третинах епохи. Тобто в 
поточній епосі, коли час віддаляється від першого слота, контрольна точка блокування є 
останнім блоком на даний момент, поки ми не досягнемо останнього блоку в перших 
двох третинах епохи, коли контрольна точка блокування «зависає» на той блок. Ці 
контрольні точки порівнюються 

 
 
 
 
 

для ланцюжків-кандидатів, щоб визначити, коли відбулося розгалуження. Щоб оцінити 
положення вилки, ми розглянемо наступні два випадки. 
 
Форк у поточну епоху: ми класифікуємо це як форк короткої дії. Це пояснюється тим, що 

розподіл відбору лідерів для поточної епохи вже був визначений до кінця перших двох 
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третин попередньої епохи. Тому ми можемо з упевненістю припустити, що супротивник 
не спотворив розподіл для поточної епохи, і в цьому випадку достатньо простого 
правила найдовшого ланцюга. 
 

Розгалуження в попередній епосі з тією самою контрольною точкою блокування: 
оскільки контрольні точки блокування для попередньої епохи однакові для ланцюжків 
кандидатів, як зазначено в попередньому випадку, розподіл відбору лідера добре 
розподілений навіть після розгалуження. Отже, знову ж таки, достатньо простого 
правила найдовшого ланцюга. 
 

8 Експериментальні результати 
 
Ми впровадили протокол Mina та запустили тестову мережу за участю з усього світу. У 
цьому розділі ми надаємо результати типового періоду між 12 листопада 2019 року, 10:00 
за тихоокеанським часовим поясом, і 15 грудня 2019 року, 10:00 за тихоокеанським 
часовим поясом. 

 

8.7 Деталі впровадження 
 
Реалізація написана на OCaml. Самі SNARK написані на спеціальній інтуїтивно зрозумілій 
мові на основі OCaml під назвою Snarky, з серверною частиною на основі libsnark *4+. 
Базовий протокол gossip базується на libp2p *1+. 

 
SNARK з поступовим обчисленням. Нагадаємо, що протокол Mina базується на SNARK з 
поетапним обчисленням. Реалізація SNARK використовує техніку стану паралельного 
сканування з Розділу 6.1, де для черги блоків створюється дерево доказів SNARK, а 
кореневий доказ поєднується з доказом для блокчейну перед чергою, щоб отримати 
новий доказ для оновлений блокчейн. Доказ SNARK, що засвідчує валідність блокчейну, 
називається доказом блокчейну, а всі інші докази в деревах називаються доказами блоку. 
Згадайте з Розділу 4.1.1, що під капотом є три різні типи доказів, а саме базові докази, 
докази обгортання та докази злиття. По суті, у нас є докази на базі блокчейну, докази на 
основі блокчейну, докази на базі блоків, докази на основі блоків і докази злиття блоків. 
(Зауважте, що у нас немає доказів злиття блокчейнів, оскільки докази блокчейну 
обчислюються лише послідовно, і тому кілька доказів блокчейну ніколи не об’єднуються.) 

  
Параметри консенсусу. Протокол Mina створюється за допомогою консенсусного 

механізму Ouroboros Samasika. Ми встановили основний параметр консенсусу 
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Таблиця 1: Кількість обмежень у різних доказах, що використовуються для протоколу 
Mina. 

 
етерів при k = 10 (кількість слотів до гарантованої остаточності), тривалість слотів 
R=240 с, ƒ = 0,5 (середня частка заповнених слотів за епоху). 

Члени спільноти з усього світу брали участь у тестовій мережі. Крім того, кілька вузлів 
також були запущені нами. 

Нагадаємо, що в протоколі Mina кожен вузол є повним вузлом, оскільки перевірити 
весь блокчейн так само просто, як перевірити лише короткий доказ постійного розміру. 
Проте кожен повний вузол може мати одну або декілька з таких ролей: перевірка та 
виробник блоку. 

Загалом тестова мережа налічувала 85 унікальних учасників. Серед них було 49 
виробників блоків (де 44 вузли керувалися спільнотою, а 5 — нами) і 8 унікальних 
перевірників. 

Вузли виробника блоків, які ми запускаємо, використовували такий розмір екземпляра: 
«c5.2xlarge». Вузли перевірки, які ми запускаємо, використовували такий розмір 
екземпляра: «c5.9xlarge». Члени спільноти запускали свої вузли в Linux, OS X або Windows 
через WSL (підсистема Windows для Linux). 

 
8.2   Результати 
 
Заповнені та незаповнені слоти. Зауважте, що загальна кількість слотів за тривалість 
інтересу становить 15839. Серед них 7926 слотів було заповнено. Нагадаємо, що ƒ = 0,5 
означало, що очікувана частка заповнених слотів дорівнює 0,5. В експерименті було 
заповнено 0,5004 частки прорізів. 
  
Транзакції та підтвердження SNARK. Всього було відправлено 24826 транзакцій, 17256 з 
яких були від учасників спільноти. Було 78 унікальних відправників і 183 унікальних 
отримувача. Загалом було згенеровано 53120 доказів блоку SNARK. 

Цифри 17, 18 і 19 повідомляють про кількість щоденних транзакцій, кількість створених 
щоденних блоків і кількість створених щоденних SNARK. 
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Малюнок 17: Трансакції, здійснені з 10:00 12 листопада 2019 р. до 10:00 15 грудня 2019 р., 
тихоокеанський часовий пояс 
 

                                     
 
Малюнок 18: Блоки, виготовлені з 10 ранку 12 листопада 2019 року до 15 грудня 2019, 10 
ранку, тихоокеанський часовий пояс 
 

                                       
Малюнок 19: SNARK, виготовлені з 10:00 до грудня 12 листопада 2019 року 
15 січня 2019 р., 10 ранку, тихоокеанський часовий пояс 
 

9 Майбутня робота 
 
Хоча представлений опис протоколу Mina стосується платіжної системи, це поняття можна 
легко розширити до будь-якої повної функціональності Turing. 
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Наприклад, інфраструктуру можна розширити для підтримки визначених користувачем 
токенів і облікових записів із кількома підписами. Крім того, наша дорожня карта включає 
модернізацію базових SNARK до останніх досягнень у лінії досліджень SNARK, таких як ті, 
що мають універсальне налаштування *9, 10+. 
 

10    Схожі роботи 
 
Mina, звичайно, не єдиний проект, який працює над вирішенням компромісу між 
масштабуванням і децентралізацією. Дійсно, цей компроміс був ключовим викликом із 
самого початку створення блокчейнів. У першій відповіді на оригінальний пост про Bitcoin 
було порушено це питання *13+. 

З тих пір було запропоновано багато рішень, усі з різними компромісами *2+. Ці рішення 
можна класифікувати на ті, що використовують існуючі ланцюжки, і ті, як Mina, які 
пропонують нову архітектуру. 
  

10.7 Існуючі ланцюгові рішення 
 
Мережі Lightning і Plasma переміщують транзакції з основного ланцюга до бічних каналів. 
Однак ланцюгові операції все ще вимагають завантаження всього блокчейну та 
страждають від невирішених проблем маршрутизації *22+. Були також критичні атаки на 
Lightning, які обмежують його корисність *21+. 

Легкі вузли були запропоновані як можливе рішення для забезпечення більш широкого 
доступу до криптовалют. Вони працюють, завантажуючи заголовки блоків, щоб визначити 
корінь Merkle стану бази даних, яка має найсильніший стан протоколу. 

Шардинг також був запропонований як спосіб збільшення ємності. Однак вузли мають 
повну впевненість лише щодо сегментів, для яких вони мають повні дані. У випадку 
сегментів, для яких вузли не мають повних даних, ці вузли, по суті, повинні довіряти 
консенсусним вузлам, і таким чином працюють як легкі вузли. Крім того, ця техніка 
страждає від високої вартості необхідності завантажувати новий сегмент під час кожної 
ротації валідатора *20+. 

Ще одним запропонованим рішенням для доступу до блокчейну є використання 
сторонніх вузлів. Замість надійного підключення до блокчейну третя сторона керує 
повним вузлом, який покладається на оновлення стану. За своєю суттю цей підхід вимагає 
довіри третій стороні. Такий доступ виключає як опір цензури, так і гарантовану живучість. 
 

Подяка 
 
Ми дякуємо Аміту Сахаї за цінні коментарі. 
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Додаток A Вибір ланцюга в Genesis Ouroboros 
  
Тут ми згадуємо правило відбору ланцюгів Ouroboros Genesis. Протокол SelectChain такий 
самий, як і в Ouroboros Samasika, за винятком виклику алгоритму maxvalid-bg замість 
maxvalid-sc. Алгоритм maxvalid-bg згадується нижче. 
 
 
 

https://medium.com/nearprotocol


 
 
 

47 
 
 

      
 
 

Малюнок 20: Правило вибору ланцюга Ouroboros Genesis. 
 

      
 
Малюнок 21: Алгоритм для сторін для отримання щільності ланцюга до слота, 
розташованого на місці розгалуження. 
 
 


