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Abstrakt

Tato práce se zabývá fungováním a vnitřní strukturou transakcí v kryptomě-
nách Bitcoin a Ethereum. Současně vysvětluje kryptografické metody, které
jsou v oblasti kryptoměn využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN,
který si klade za cíl vybudovat co možná nejjednodušší kryptoměnu. Práce
do projektu přispívá návrhem struktury transakcí, jejich zabezpečením a vali-
dací. Součástí práce je i implementace navržených transakcí včetně jednoduché
peněženky, která umí nové transakce vytvářet.

Klíčová slova kryptoměna, transakce, Bitcoin, Ethereum, kryptografie
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Abstract

This bachelor thesis aims to introduce how do transactions work in Bit-
coin and Ethereum cryptocurrencies and also describe the inner structure
of transactions. At the same time, cryptographic methods used in this domain
are explained. This thesis is a part of the FITCOIN project. The effort of
FITCOIN is to create a brand new cryptocurrency, which should be as sim-
ple as possible. The work contributes to the project by proposing a design of
transactions, their security, and validation. Part of the thesis is the implemen-
tation of proposed transactions, including a simple wallet, which can create
new transactions.

Keywords cryptocurrency, transaction, Bitcoin, Ethereum, cryptography
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Úvod

Kryptoměna je obecné označení pro druh digitální měny, jež existuje v čistě
elektronické podobě. Nemá žádnou centrální instituci, která by ji spravovala,
emitovala či jakýmkoliv způsobem ovlivňovala. V uplynulých letech zazname-
nal tento novodobý druh peněz velmi prudký nárůst popularity. Zdaleka se
již nejedná o zábavu několika nadšenců do informačních technologií. Krypto-
měny dnes dokáží nabídnout reálné vyžití i lidem, kteří neznají jejich technické
zákulisí. Pomalu ale jistě tak kryptoměny nabývají světového významu.

Prvotním záměrem, jenž dal impuls pro vznik kryptoměn, byla eliminace
zásahu centrálního zprostředkovatele do procesu provádění internetových pla-
teb. Za tímto účelem byla použita moderní kryptografie a současně vyvinuta
technologie blockchain. Přestože první kryptoměna Bitcoin vznikla již před
lety, je oblast kryptoměn stále ještě značně neprozkoumaná. Neustále se ob-
jevují nové a nové výzvy, které je třeba řešit. Nejedená se přitom pouze o
problémy technické povahy. Existuje celá řada teoretických otázek, které pro-
zatím nemají uspokojivou odpověď. Kromě oblasti informatiky kryptoměny
přesahují i do oborů jako jsou ekonomie, právo či marketing.

Kryptoměny a technologie blockchain mají potenciál nabídnout nové, do-
posud nepoznané možnosti využití a výrazným způsobem ovlivnit fungování
dnešního světa. Chce-li člověk provádět výzkum a přispět dalším rozvojem
této oblasti, potřebuje znát základní principy, na kterých soudobé krypto-
měny fungují. Za tímto účelem vznikl projekt s názvem FITCOIN.

Projekt FITCOIN
FITCOIN je nová kryptoměna vyvíjená v rámci bakalářských prací studenty
Fakulty informačních technologií ČVUT. Vedoucím celého projektu je pan
Mgr. Jan Starý, Ph.D. Projekt má za cíl prostudovat vnitřní fungování krypto-
měny Bitcoin. Za devět let vývoje se Bitcoin stal rozsáhlým softwarovým pro-
jektem. Oproti své původní verzi nabízí mnohá vylepšení, avšak spolu s tím se
z Bitcoinu vytratilo i kouzlo jednoduchosti. Snahou projektu FITCOIN proto
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Úvod

je zanalyzovat nezbytné základy nutné pro fungování Bitcoinu a vybudovat
tak co možná nejjednodušší funkční kryptoměnu.

Projekt zahrnuje následující bakalářské práce:

• M. Dvořák – Blockchain pro FITCOIN,

• R. Kaufman – FITCOIN: webový náhled na blockchain,

• Bc. K. Pajskr – FITCOIN: peer-to-peer communication,

• J. Tománek – FITCOIN: Stromy transakcí,

• M. Trieu – FITCOIN: an Android light wallet.

Cíl a struktura práce
Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s obecnými principy fungování kryp-
toměn (kapitola 1) a analyzovat strukturu transakcí v kryptoměnách Bitcoin
a Ethereum (kapitoly 2, 3). Spolu s tím práce objasní i kryptografické metody,
jež jsou v této oblasti využívány (kapitola 4).

Cílem praktické části práce je návrh transakcí a souvisejících struktur pro
projekt FITCOIN (kapitola 5). Součástí je i programová realizace navržených
částí (kapitola 6).
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Kapitola 1
O kryptoměnách

1.1 Tradiční realizace internetové platby
Pro pochopení problému, který kryptoměny řeší, je nejprve nutné vysvětlit
základy tradičních řešení realizace internetových plateb. Jako peníze je ozna-
čováno jakékoliv aktivum, které je „všeobecně přijímáno při placení za zboží
a služby, nebo při úhradě dluhu.“[1, s. 54] Jednou z funkcí1 peněz je, že slouží
jako prostředek směny. Historicky je směna navázána na fyzické vlastnictví
peněz. Kdo fyzicky vlastní peníze, ten může nakupovat.

Pro moderní dobu, ve které je spousta lidských aktivit prováděna na in-
ternetu, je takovýto systém směny značně limitující. Na vině je právě ono fy-
zické vlastnictví. Má-li mezi dvěma subjekty proběhnout elektronická finanční
transakce, nemohou pro ni být z principu věci použity fyzické peníze.

Tradičním řešením tohoto problému je využití služeb jako je internetové
bankovnictví, PayPal a podobné. Tím se do transakce mezi dvěma subjekty
vkládá ještě subjekt třetí – zprostředkovatel platby, též označován jako důvě-
ryhodná třetí strana. Zprostředkovatel typicky poskytuje internetový platební
systém, který uživatelům dovoluje transakce provádět.

Každý uživatel má u zprostředkovatele zřízen svůj účet, jehož stav je něja-
kým způsobem svázán s fyzickým vlastnictvím peněz. U internetového bankov-
nictví má klient peníze uloženy v bance a z internetu k nim může přistupovat.
U jiných institucí pak má například účet předem nabitý penězi. Uživatelé musí
zprostředkovateli věřit, že s jejich penězi nakládá oprávněně.

Společným znakem zprostředkovatelů je centralizace. Jedná se vždy o jeden
subjekt, případně malou spolupracující skupinu subjektů. Pro zprostředkova-
tele není problém provozovat vlastní centrální databázi, ve které má uložena
všechna data potřebná pro provoz platebního systému. Stavy účtů, transakční
historie či přihlašovací údaje mohou být jednoduše2 uloženy v centrální da-

1Nikoliv však jedinou.
2Jistě, úplně jednoduché to zase není, zvláště pak jde-li o peníze.
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1. O kryptoměnách

tabázi. Nad touto databází je pak vybudován platební systém, který mohou
koncoví uživatelé využívat.

1.2 Alternativa v podobě kryptoměn

Záměrem kryptoměn je zcela eliminovat roli centrálního zprostředkovatele
a nabídnout tak plně decentralizovaný platební systém.

První pokusy o vytvoření decentralizovaného platebního systému se obje-
vily již na konci 20. století (např. projekt B-money [2]). Nikdy se však nepo-
dařilo ze systému kompletně odstranit centrální autoritu. Tento nedostatek
vyústil v krach podobných projektů. Oproti tradičnímu přístupu k realizaci
platby nebyly podobné systémy schopny nabídnout žádnou fundamentální vý-
hodu. [3]

Zlom nastal až v roce 2008, kdy Satoshi Nakamoto3 publikoval koncept
peer-to-peer digitální měny Bitcoin.[4] S využitím idejí původních projektů
představil způsob, jakým by mohl fungovat plně decentralizovaný platební
systém. Na základě této publikace vznikla v roce 2009 první implementace
kryptoměny Bitcoin.

Centralizovaný systém Decentralizovaný systém

Obrázek 1.1: Centralizovaný a decentralizovaný platební systém

Základním stavebním kamenem Bitcoinu je využití moderní kryptografie. Sa-
toshi doslova píše o „elektronickém platebním systému založeném na kryp-
tografickém důkazu, nikoliv na důvěře.“ [4] Další, možná ještě významnější
částí konceptu je představení technologie blockchain, jakožto distribuované,
decentralizované a nepadělatelné databáze. Kopii této databáze vlastní každý
uživatel a na jejím rozšiřování se všichni uživatelé konsensuálně podílejí. Bit-
coin používá blockchain jako úložiště všech transakcí, které v tomto systému
kdy proběhly. Tato technologie má však daleko širší oblast využití.

3Pseudonym člověka nebo skupiny lidí, která navrhla Bitcoin.

4



1.3. Obecná definice kryptoměny

V uplynulých letech vznikl nespočet nových kryptoměn.4 Některé z nich
vycházejí přímo z Bitcoinu (např. Bitcoin Cash, Litecoin), další jsou navrženy
jiným způsobem a řeší tak některé hlubší nedostatky či chybějící funkcionality
Bitcoinu (např. Ethereum, Monero, ZCash).

1.3 Obecná definice kryptoměny
Definice 1.1 (Kryptoměna, podle [6]). Kryptoměna je platební systém,
který splňuje všechny následující podmínky:

1. Pro své fungování nepotřebuje centrální autoritu. Systém distribuovaně
dochází ke konsensu o aktuálním stavu vlastnictví mincí.

2. Udržuje přehled o mincích a jejich vlastnictví.

3. Přesně definuje, zda v systému mohou vznikat nové mince. Pokud ano,
pak definuje i okolnosti vzniku mincí a jejich vlastnictví.

4. Vlastnictví mince může být dokázáno čistě kryptograficky.

5. Dovoluje uživatelům měnit vlastnictví mincí. Uživatel musí být schopen
prokázat vlastnictví převáděných mincí.

6. Vloží-li uživatel do systému současně dva požadavky na změnu vlastnictví
jedné a té samé mince, systém dovolí provést nejvýše jeden z těchto
požadavků.

Pro tuto práci je nejvýznamnější bod 5 týkající se změn ve vlastnictví mincí.
S tím úzce souvisí i body řešící samotné vlastnictví mincí, tedy 2, 4 a částečně
také 1. Body 1, 3 a 6 dále souvisejí se samotnou decentralizací kryptoměny,
které je dosaženo architekturou peer-to-peer a technologií blockchain. Oba
zmíněné koncepty jsou samostatným tématem práce ostatních členů projektu
FITCOIN, a tudíž nejsou předmětem této práce.

1.4 Adresa a její konstrukce
Z bodu 4 a 5 definice kryptoměny plyne, že pro provedení změny vlastnic-
tví mince musí být uživatel schopen kryptograficky prokázat vlastnictví dané
mince. Zde se ujímá hlavní role kryptografie veřejného klíče.5

Vlastnictví mince lze dokázat skrze vlastnictví adresy. Adresa je celočí-
selný identifikátor, který je svou funkcí podobný číslu účtu v bance. Každý

4Seznam několika stovek nejznámějších v [5].
5Text nadále předpokládá základní znalost pojmů z oblasti asymetrické kryptografie a

hašovacích funkcí. O těchto kryptografických konstruktech více pojednává kapitola 4.
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1. O kryptoměnách

uživatel kryptoměny si může kdykoliv vygenerovat dohodnutým kryptografic-
kým schématem dvojici soukromého a veřejného klíče. Soukromý klíč uživatele
x je nadále označován jako SKx, klíč veřejný pak VKx. Uživatelova adresa Ax

je zkonstruována z jeho veřejného klíče pomocí dohodnuté kryptografické ha-
šovací funkce h:

Ax = h(VKx)

Konkrétní hašovací funkce, jakožto i kryptografický systém veřejného klíče, se
mohou pro různé kryptoměny lišit. Výsledná adresa je binární řetězec, jehož
délka je závislá na použité hašovací funkci. Dlouhé adresy mohou být pro běž-
nou práci uživatelů značně nepraktické. Z toho důvodu mnohé kryptoměny
řeší i otázky ohledně kódování neboli formátu adres, se kterým mají uživa-
telé běžně pracovat. Příklady konstrukce adres a používaných kódování jsou
popsány v kapitolách věnujících se konkrétním kryptoměnám.

Soukromý 
klíč

Asymetrická
kryptografieSK

Veřejný 
klíč

VK
Adresa

AHašovací
funkce

Obrázek 1.2: Schéma odvození adresy, podle [7, kap. 4]

Samotný kryptografický důkaz vlastnictví mince stojí na myšlence, že celá
síť uživatelů kryptoměny (dále jen síť) zná stav dané adresy. Stav adresy
označuje počet mincí, kterými v daný čas adresa disponuje. Stav sítě označuje
soubor všech stavů adres. Pokud uživatel dokáže, že vlastní soukromý klíč
vedoucí na danou adresu, pak prokáže vlastnictví adresy a tudíž i vlastnictví
mincí příslušejících této adrese. Zde je dobré rozlišit tenkou hranici mezi body
4 a 5 z definice kryptoměny. Uživatel může kryptograficky dokázat vlastnictví
mince, ale tento důkaz musí učinit až ve chvíli, kdy chce minci převést.

1.5 Transakce
Pojem transakce je pro jakoukoliv kryptoměnu zcela elementárním. Transakce
je informace o změně vlastnictví mincí. Intuitivně se jeví jako trojice obsahující
zdrojovou adresu, cílovou adresu a počet převáděných mincí. Z definice je však
uživatel povinen v rámci transakce prokázat i vlastnictví převáděných mincí.
Proto musí transakce navíc obsahovat důkazní informaci.

Z tohoto pohledu lze transakci T převádějící n mincí mezi dvěma uživateli
x a y zjednodušeně vyjádřit jako čtveřici

T = (VKx, Ay, n, D),

6



1.6. Model účtů

kde D označuje důkaz vlastnictví mincí. Se znalostí aktuálního stavu sítě je
každý uživatel schopen ověřit, že se na adrese Ax = h(VKx) nachází alespoň
n mincí a transakce se tak nesnaží převést více, než uživatel aktuálně vlastní.
Důkaz D musí zajistit některé přirozené požadavky:

• Autenticita - Důkaz nemohl vytvořit nikdo jiný, než vlastník SKx.

• Integrita - Žádnou část transakce nemohl nikdo na síti změnit.

• Nepopiratelnost - Vlastník SKx nemůže popřít, že danou transakci vy-
tvořil.

• Unikátnost - Každá transakce je svým obsahem unikátní. Pro různé
převody nelze opakovaně použít jednu a tu samou transakci.

Pro splnění prvních tří požadavků nabízí asymetrická kryptografie mocný ná-
stroj – digitální podpis. Je ale nutné si rozmyslet, jaká data je třeba pode-
psat. Nejdůležitějšími položkami v transakci jsou Ay a n, tedy cílová adresa
transakce a převáděný počet mincí. Zdrojovou adresu Ax si každý uživatel
zkonstruuje z VKx, přičemž VKx je zároveň použit pro ověření samotného
podpisu. Pokud by chtěl útočník změnit zdrojovou adresu, musel by změnit
VKx, čímž by se ale zneplatnil podpis.

Samotný podpis dvojice Ay a n však jako důkaz nestačí. Digitální podpis
nezajistí požadavek na unikátnost transakce. Zanedbání tohoto požadavku
dává potenciálnímu útočníkovi možnost provést útok opakováním.6 Útočníkovi
stačí jednou vzniklou transakci odeslat znovu do sítě, čímž dojde k dalšímu
převodu mincí.

Důkaz D proto musí kromě podpisu obsahovat ještě další, pro každou
transakci unikátní informaci. Tato informace musí být ověřitelná každým uži-
vatelem sítě. Protože celá síť zná aktuální stav adresy a každá transakce
tento stav modifikuje, nabízí se možnost zvolit jako unikátní informaci nějakou
formu odkazu na aktuální stav adresy. Po prvním provedení transakce dojde
ke změně tohoto stavu, druhé provedení se stejným odkazem proto nebude
možné. Kryptoměny proto provazují transakce s vnitřní strukturou uchováva-
jící informace o stavu adres.

Existují dva základní modely, kterými lze stav adresy reprezentovat. Pou-
žití konkrétního modelu ovlivňuje konečnou strukturu transakcí v dané kryp-
toměně.

1.6 Model účtů
První a velmi přímočarý způsob reprezentace stavu adres je model účtů. [8]

6V angličtině označováno jako replay attack.
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1. O kryptoměnách

Stav sítě je reprezentován množinou účtů. Každý z účtů je jednoznačně
identifikován adresou a dále obsahuje explicitně uchovávanou informaci o jeho
aktuálním zůstatku a čítač odchozích transakcí – tzv. nonce. Každá odchozí
transakce zvýší nonce o jedna. Transakce v tomto modelu přímo odpovídá
dříve zavedenému značení. Jako důkazní informace D je v transakci použita
kombinace nonce a digitálního podpisu S:

D = (nonce, S(Ay, n, nonce))

Hodnota nonce uvedená v odchozí transakci se musí shodovat s aktuální hod-
nou nonce odchozího účtu. Validaci transakce zachycuje následující algorit-
mus: (podle [3])

Vstup: Transakce T
1 Pokud má T platný podpis
2 Adresa = haš(veřejný klíč v T)
3 Účet = Pomocí Adresa najdi účet
4 Pokud Účet nebyl nalezen
5 T není validní
6 Pokud nonce v Účet = nonce v T
7 Zvyš nonce v Účet o jedna
8 Pokud mince v T ≤ mince v Účet
9 T je validní

10 T není validní

Pseudokód 1.1: Ověření transakce v modelu účtů

Příkaz na řádce 7 je potřeba provést vždy, jakmile je validní podpis a nonce.
V opačném případě by šlo opět provést útok opakováním. Konkrétní příklad
přechodu ilustruje obrázek 1.3.

Stav sítě X

0xaa12...

Mince 10

Nonce 2

0xcc56...

Mince 4

Nonce 0

0xbb34...

Mince 20

Nonce 5

Stav sítě Y

0xaa12...

Mince: 10

Nonce: 2

0xcc56...

Mince: 14

Nonce: 0

0xbb34...

Mince: 10

Nonce: 6

Transakce

Odesilatel 0xbb34...

Příjemce 0xcc56...

Počet mincí 10

Nonce 5

Podpis 0x1bfcad02...

Veřejný klíč vedoucí 
na adresu 0xbb34...

Obrázek 1.3: Transakce v modelu účtů, podle [3]
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1.7. Model UTXO

1.7 Model UTXO
Druhou možností reprezentace stavu adres je model UTXO7. Následující popis
vychází ze zdrojů [3, 4, 7, 8, 9].

V modelu účtů je vlastnictví mincí chápáno jako vlastnost adresy. Model
UTXO naproti tomu chápe vlastnictví mincí jakožto vlastnost těchto mincí.
Mince jsou v tomto modelu sdružovány do struktur nazývajících se výstupy
transakce. Výstup transakce si lze představit jako bankovku. Stejně jako ban-
kovka, i výstup transakce má svou hodnotu vyjadřující počet reprezentovaných
mincí. V daný čas má i svého vlastníka – v tomto případě je vlastníkem jedna
konkrétní adresa.

Adresa 0x78fd...

Hodnota 55

Obrázek 1.4: Výstup transakce

Aktuální stav adresy je dán součtem všech výstupů transakcí, které adresa
právě vlastní. Takové výstupy musela adresa v nějaké příchozí transakci získat.
Zároveň je adresa doposud nepoužila v žádné odchozí transakci. Jsou proto
označovány jako neutracené výstupy transakcí, zkráceně UTXO.

Adresa 0xa5b1...

Hodnota 60

Stav sítě (seznam neutracených výstupů)

Adresa 0x78fd...

Hodnota 55

Adresa 0x56ca...

Hodnota 100

Adresa 0x4f3c...

Hodnota 30

Adresa 0x78fd...

Hodnota 25

Adresa 0x78fd...

Hodnota 10

Adresa 0x4f3c...

Hodnota 45

0x78fd…

Celkem 55 + 25 + 10

Vlastněné mince

0x56ca...

Celkem 100

0xa5b1...

Celkem 60

0x4f3c...

Celkem 30 + 45

Obrázek 1.5: Stav sítě v modelu UTXO

Pro realizaci transakce se adresa musí odkázat na nějaká svá UTXO. Těmto
odkazům se říká vstupy transakce. Jeden vstup se odkazuje právě na jeden ne-
utracený výstup. Transakce takto odkazované výstupy utrácí. Celková částka,
kterou transakce převádí je spočítána jako suma hodnot odkazovaných vý-
stupů.

7Zkratka anglického unspent transaction output.
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1. O kryptoměnách

V bankovkové analogii lze vstupy chápat jako konkrétní bankovky, které
jsou použity pro zaplacení. V součtu hodnot musí použité bankovky dát ale-
spoň částku, kterou chce člověk zaplatit. Stejně jako bankovky, i výstupy musí
být vždy utraceny celé. Nelze je rozdělit na menší části. Pokud součet hodnot
vstupů přesáhne požadovanou částku platby, je třeba provést vrácení peněz.
U tradičních peněz se předpokládá vyrovnání, ze strany příjemce platby.8
Možným řešením by však bylo i znehodnotit původně použité bankovky a vy-
tisknout si nové, které vstupní částku spravedlivě rozdělí. Podobné řešení po-
chopitelně není v případě tradičních peněz možné. Tisk nových bankovek by
někdo musel kontrolovat a zaručit spravedlnost. V případě kryptoměn toto
řešení však použitelné je – „tisk“ může kontrolovat celá síť.

Transakce, která utrácí jistou skupinu UTXO, může vytvořit nová UTXO.
Musí přitom zachovat invariant, že částka v utrácených výstupech nepřevýší
částku v nově vzniklých výstupech. Splnění této podmínky ověří celá síť, pro-
tože zná celkový stav sítě – tedy všechna existující UTXO. Provedení transakce
modifikuje stav sítě odebráním utracených výstupů a přidáním vytvořených
výstupů.

Transakce

Stav sítě

Adresa 0x78fd...

Hodnota 55

Adresa 0x56ca...

Hodnota 100

Adresa 0x4f3c...

Hodnota 30

Adresa 0x78fd...

Hodnota 25

Vstup 1

+ Veřejný klíč, podpis

Adresa 0x4f3c...

Hodnota 20

Vstupy Výstupy

...

Adresa 0x56ca...

Hodnota 80

Utracení

Neutracený výstup 
(UTXO)

Utracený výstup

Obrázek 1.6: Transakce v modelu UTXO

Obrázek 1.6 demonstruje typickou situaci, kdy jeden z uživatelů chce převést
určitý počet mincí (v tomto případě 20) na adresu jiného uživatele. Nedispo-
nuje však takovými UTXO, které by v součtu svých hodnot byly rovny částce,
kterou chce převést. Vytvoří proto transakci se dvěma výstupy. Prvním výstu-
pem předá 20 mincí druhému uživateli. Druhý výstup vrací zbytek hodnoty
zpět na jeho adresu.

Vstup transakce byl popsán jako odkaz na nějaký dříve vzniklý výstup.
Jak ale takový odkaz realizovat? Výstup transakce je vždy přítomen v ně-
jaké dřívější transakci. Transakce může být jako celek zahašována. Jako odkaz

8Případně příjemce vrátí opět vyšší částku a situace se opakuje.
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1.7. Model UTXO

na jednu konkrétní transakci je tedy možné použít její haš (tzv. txid). V trans-
akci existuje seznam výstupů, které transakce vytvořila. Konkrétní výstup má
v tomto seznamu svou pozici (též index). Jednoznačný odkaz na výstup trans-
akce je proto dán dvojicí (txid, index).

V návaznosti na sekci 1.5 musí uživatel dále prokázat, že takto referovaný
UTXO vůbec může utratit. Vstup proto dále obsahuje veřejný klíč uživatele
a digitální podpis celé, nově vytvořené transakce. Z veřejného klíče je ověřeno,
že adresa uvedená v odkazovaném výstupu odpovídá adrese zkonstruované
z veřejného klíče. Podpisem je pak dokázáno vlastnictví klíče soukromého.
Vzhledem k tomu, že dvojice (txid, index) může být adresou použita nejvýše
jednou, jedná se o onu unikátní složku důkazní informace podle dříve zave-
deného značení. Jak ilustruje obrázek 1.7, transakce v modelu UTXO tvoří
řetězec9.

0x12…

Vstup 1

Výstup 1

(0x12…, 2)

(0x12…, 1)

(0x56…, 3)

(0x34…, 1)

Výstup 2

Výstup X

0x34…

Vstup 1

Výstup 1

Výstup 2

0x56…

Vstup 1

Výstup 1

Výstup 3

Výstup 2

0x78…

Vstup 1

Výstup 1

Vstup 2

Obrázek 1.7: Řetězec transakcí v modelu UTXO, podle [9]

Přestože by dříve zavedeným značením bylo možné popsat transakci i v modelu
UTXO, byl by tento popis až příliš technický a především vzdálený od toho,
co transakce v modelu UTXO dokáže. Seznam výstupů transakce v modelu
UTXO může obsahovat výstupy, které dohromady převádějí mince na libo-
volný počet adres. Stejně tak důkaz o vlastnictví mincí je obsažen v jednotli-
vých vstupech. Seznam vstupů proto může odkazovat na neutracené výstupy
různých adres.

9POZOR, není to blockchain!

11



1. O kryptoměnách

Oproti dřívějšímu zavedení pojmu transakce, kde byly mince přesouvány
vždy mezi dvěma adresami, tak model UTXO dovoluje vytvořit transakci,
která přesouvá mince z libovolného počtu adres na libovolný počet adres.
Validaci transakce zachycuje následující algoritmus: (podle [8])

Vstup: Transakce T
1 Ověř, že žádné dva vstupy neodkazují na stejný výstup
2 Částka = 0
3 Pro každý vstup In transakce T
4 Pokud podpis v In není platný, T není validní
5 Utxo = pomocí odkazu v In najdi příslušné UTXO
6 Adresa = haš(veřejný klíč v In)
7 Pokud adresa v Utxo ̸= Adresa
8 T není validní
9 Částka += částka v Utxo

10 Pro každý výstup Out transakce T
11 Částka -= částka v Out
12 Pokud Částka ≥ 0, T je validní
13 Jinak T není validní

Pseudokód 1.2: Ověření transakce v modelu UTXO

1.8 Synchronizace stavu a dvojí utrácení
Bez ohledu na výběr konkrétní reprezentace stavu adres, doposud popsané
principy pro konstrukci kryptoměny dokáží splnit body 2, 4 a 5 z definice
kryptoměny (1.1). Lze udržovat přehled o vlastnictví mincí a s využitím kryp-
tografie dovolit uživatelům měnit vlastnictví mincí. Bod 3 je pouze otázkou
definice vzniku nových mincí. Nejjednodušší způsob, jak jej splnit, je vznik
mincí zakázat. Problematické však zůstávají body 1 a 6 – jak synchronizovat
aktuální stav sítě a zamezit dvojímu převodu jedné a té samé mince.

Základním problémem je, že samotné transakce nemají žádné časové ukot-
vení. V kryptoměnách platí premisa, že jeden uživatel nemůže bez krypto-
grafického důkazu věřit uživateli druhému. Standardní kryptografické metody
nenabízejí žádný způsob, jakým by šlo dokázat, že transakce proběhla v de-
klarovaný čas. Zároveň neexistuje centrální autorita, která by transakci dala
časové razítko. Rovněž čas, ve který se jednotliví účastníci dozví o nové trans-
akci, se kvůli latenci sítě liší a nelze jej proto použít k seřazení transakcí.

Transakce na sebe ale navazují. Jejich chronologické seřazení je potřebné.
Aby adresa mohla v odchozí transakci utratit nějaké peníze, musí historicky
existovat nějaká transakce, která je na adresu přivedla. Síť se proto potře-
buje shodnout na chronologicky seřazené historii transakcí. Je zde ještě další
problém. Na rozdíl od fyzických peněz, které není snadné zkopírovat, lze „vir-
tuální mince“ kopírovat velmi snadno. Stačí k tomu vytvořit dvě transakce,
které se odkazují na stejné mince, ale přesouvají je na rozdílné adresy.
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Obě transakce jsou samy o sobě legitimní, avšak jako celek již legitimní nejsou
[10]. Tento problém je natolik známý, že má i svůj název – dvojí utrácení.10

Kryptoměna musí zajistit, že k takové situaci nikdy nedojde.
Na těchto problémech ztroskotaly projekty předbitcoinové éry. Podařilo

se je vyřešit až vynálezem technologie blockchain a konsensuálního algoritmu
proof-of-work. Blockchain ve volném překladu znamená řetězec bloků.

Transakce je po svém vytvoření a odeslání do sítě po nějakém čase zařazena
společně s dalšími nově vzniklými transakcemi do bloku. Každý nový blok
navazuje na blok předchozí. Algoritmem proof-of-work je možné dát blokům
časové razítko. Transakce obsažené v bloku získají totéž časové razítko. Tím
je dán čas, podle kterého lze transakce chronologicky seřadit. Proces tvorby
nových bloků algoritmem proof-of-work se nazývá těžba. Účastníci, kteří těží,
jsou nazýváni těžaři.

10Z anglického double-spending.
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Kapitola 2
Bitcoin

V kapitole 1 byly uvedeny některé základní pojmy, se kterými se v oblasti kryp-
toměn lze setkat. Zároveň byly představeny obecné principy, pomocí nichž jsou
kryptoměny budovány. Reálné kryptoměny rozvíjejí tyto stěžejní konstrukty
do mnohem větších detailů, jež jsou pro danou kryptoměnu specifické a nelze je
popsat obecně. Následující dvě kapitoly se proto zaměří na dvě nejrozšířenější
kryptoměny – Bitcoin a Ethereum.

Bitcoin je nejstarší a bezesporu také nejznámější kryptoměna. Samotné
slovo Bitcoin má hned několik významů. Označuje protokol i měnu samotnou.
Aby nedocházelo k významovým rozporům, bude s ohledem na doporučované
konvence [11] v práci nadále jako „Bitcoin“ označována platební síť, protokol,
software či komunita. Slovo „bitcoin“ pak bude mít význam měny samotné
či jejích mincí. Stejně jako je možné českou korunu rozdělit na sto haléřů, je
možné jeden bitcoin rozdělit na 108 satoshi. Jeden satoshi je nejmenší jednot-
kou měny. [12]

2.1 Kryptografie v Bitcoinu

Bitcoin využívá asymetrickou kryptografii založenou na eliptické křivce s do-
ménovými parametry secp256k1 [13]. Pro hašování jsou v Bitcoinu používány
hned dvě hašovací funkce: RIPEMD-160 a SHA-256. Veškerá hašování jsou
v Bitcoinu prováděna dvakrát [7, kap. 4]. Pro vyjádření této skutečnosti bude
text nadále pracovat se symbolickými názvy HASH-160 a HASH-256:

HASH -160(data) = RIPEMD -160(SHA-256(data))
HASH -256(data) = SHA-256(SHA-256(data))
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2.2 Adresa
Adresa byla v kapitole 1 představena jako haš veřejného klíče uživatele. Bit-
coinová adresa přesně odpovídá tomuto schématu. Je přitom použita hašovací
funkce HASH-160. Proces konstrukce adresy je ilustrován na příkladu.

Soukromému klíči

12aceb8d1da1993ed3bee0f2cd6e14f46e15b80767ed454dc07d7a515
aefa110

odpovídá veřejný klíč (v komprimovaném formátu)

0218fa9f5fd83e30ddbb4a20a1382f5d51abba8fd6078c8902ff7ffcc
2901ec189

a aplikací HASH-160 na veřejný klíč je získána adresa

758b956286aa8d58fc3d8ce822d51771572d4da1

Výsledek funkce HASH-160 je 20 bytů dlouhé číslo. To v hexadecimální re-
prezentaci odpovídá 40 znakům. Pro běžnou práci uživatelů může 40 znaků
představovat nepříjemně dlouhý řetězec. Z toho důvodu Bitcoin zavádí speci-
ální kódování, které adresu výrazným způsobem zkrátí. Toto kódování vychází
z Base64, avšak vynechává například některé snadno zaměnitelné znaky jako
jsou číslice 0 a velké písmeno O [14]. Používané kódování nese název Base58
a využívá abecedu:

123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz

Abeceda používaná kódováním Base58 obsahuje malá i velká písmena. Tento
fakt musí uživatel při zadávání adresy zohlednit. Výše uvedená adresa odpo-
vídá v tomto kódování řetězci:

2dytyP2eDz5CuqBs77GjM3CczmqS

Bitcoin jde ale ještě dál. K adrese přidává další čtyři byty kontrolního součtu.
Kontrolní součet slouží jako ochrana uživatele proti nechtěným překlepům při
zadávání adresy či chybám způsobeným špatným přepisem. Špatně zadaná
adresa při vytváření transakce by s velkou pravděpodobností převedla bitco-
iny na adresu, ke které nikdo nevlastní soukromý klíč. Převedené bitcoiny by
nemohly být nikým dalším utraceny a byly by tak „ztraceny“. [7, kap. 4]

Kódování Base58 s kontrolním součtem se nazývá Base58Check. Kódování
není pouze záležitostí adres – kódovat lze různá (binární) data. V případě
Bitcoinu se například kódování dá využít i pro soukromé klíče či haše skriptů11.

11Skripty budou popsány později.
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Pro rozlišení různých druhů kódovaných dat je použit jeden další byte. Tomuto
bytu se říká version a je připojen ke kódovaným datům jako jejich prefix.
Seznam Bitcoinem podporovaných verzí a jejich význam lze nalézt v [14].

Base58Check = Base58(version + data + kontrolní součet)

Pro reprezentaci adres je v Bitcoinu používána version s hodnotou 0. V kó-
dování Base58 je pro nulu použit symbol 1. Z toho důvodu kódovaná forma
Bitcoinových adres začíná právě tímto symbolem.

Kontrolní součet je vytvořen jako HASH-256 kódovaných dat prefixova-
ných odpovídající verzí. Z výsledného haše jsou pak jako kontrolní součet
uvažovány první čtyři byty. [7, kap. 4].

kontrolní součet = HASH -256(version + data) #první 4 B

A konečně, Bitcoinová adresa v kódování Base58Check odpovídající veřejnému
klíči uvedenému na začátku sekce je:

1BiXGswAeS3mLJKPSV3PzhQgqVari2uh2W

Kódování jako takové je čistě otázkou zvýšení komfortu používání Bitcoinu pro
jeho uživatele. Díky Base58Check mohou uživatelé používat relativně krátké
adresy, které jsou navíc odolné proti chybnému zadání. Software ověřující
správnost adresy může snadno zjistit, jestli uživatelem zadaná adresa má
správnou délku, prefix i kontrolní součet. Pro samotný Bitcoinový protokol
je však kódování irelevantní. Adresy jdou obvykle součástí tzv. uzamykacího
skriptu výstupu transakce, kde jsou přítomny pouze v podobě HASH-160 –
bez verze a bez kontrolního součtu.

Veřejný klíč může mít dva formáty – komprimovaný a nekomprimovaný12.
Protože je adresa počítána jako haš veřejného klíče, hraje jeho formát důleži-
tou roli. Jednomu soukromému klíči odpovídají dva formáty veřejného klíče a
tudíž i dvě Bitcoinové adresy.

2.3 Transakce
Bitcoin pro reprezentaci stavu sítě pracuje s modelem UTXO. Od toho se
odvíjí i struktura jeho transakcí. Speciálním druhem transakcí jsou tzv. coin-
base transakce. Coinbase transakce je první transakcí v bloku a slouží jako
odměna těžaři za vytěžení bloku. Neutrácí žádné dříve vytvořené výstupy, ale
vytváří nové UTXO, které může těžař později utratit. Dalo by se také říct, že
pomocí coinbase transakcí jsou emitovány nové bitcoiny „vytvořené z ničeho.“
Bez ohledu na to, každá transakce obsahuje čtyři části: [7, kap. 6]

12Podrobněji popsáno v v kapitole 4.
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Položka Komentář

version Určuje pravidla, podle kterých má být transakce ověřena.
„To dovoluje vývojářům vytvořit nová pravidla pro ově-
řování transakcí, aniž by tím byly zneplatněny transakce
používající pravidla stará.“ [9]

vin Seznam vstupů transakce vycházející z popisu v 1.7. Struk-
tura Bitcoinových vstupů bude probrána později.

vout Seznam výstupů transakce vycházející z popisu v 1.7.
Struktura Bitcoinových výstupů bude probrána později.

locktime Číslo udávající čas, ve který může být transakce poprvé
zařazena do bloku. V závislosti na své hodnotě má dva
významy: [9]

• Pokud je menší než 500 milionů, udává číslo prvního
bloku v blockchainu, do kterého může být zařazena.

• Pokud je větší než 500 milionů, jedná se o UNIXový
čas, kdy může být zařazena do bloku.

Seznamy vstupů a výstupů transakce jsou klíčovými částmi transakce. V sekci
1.7 byla popsána čistě kryptografická metoda, pomocí které lze nad modelem
UTXO kryptoměnu realizovat. Algoritmus 1.2 následně předvedl způsob, ja-
kým lze ověřit platnost, neboli validitu transakce.

Bitcoin implementuje vylepšený způsob, jakým je validita transakce ově-
řena. Využívá k tomu speciální jazyk s názvem Script. Výstup transakce obsa-
huje položku zvanou uzamykací skript. Uzamykací skript je část kódu napsaná
v jazyce Script. Uzamykací skript obvykle obsahuje adresu, na kterou výstup
převádí bitcoiny, a několik dalších příkazů tohoto jazyka. Vstup transakce
pak obsahuje odemykací skript. Ten je obvykle tvořen dvojicí veřejného klíče
a digitálního podpisu transakce. Zkombinováním uzamykacího a odemykacího
skriptu je získán výsledný skript, který je vyhodnocen: [7, kap. 6]

výsledný skript = odemykací skript + uzamykací skript

Operátor + značí konkatenaci skriptů. Pokud vyhodnocení proběhne v po-
řádku, je vstup platný a odkazovaný výstup může být utracen. Samotné fun-
gování jazyka Script je podrobněji popsáno v následující sekci.

Výstup transakce je tvořen těmito položkami: [7, kap. 6]
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Položka Komentář

value Představuje hodnotu výstupu uvedenou v jednotkách sa-
toshi.

scriptPubKey Uzamykací část skriptu v jazyce Script. Výstup může utra-
tit pouze uživatel, který se na tento výstup odkáže a před-
loží odemykací skript vedoucí k úspěšnému vyhodnocení
výsledného skriptu.

Vstup transakce oproti tomu obsahuje čtyři položky: [7, kap. 6]

Položka Komentář

txid Haš transakce, která obsahuje výstup, na který se vstup
odkazuje.

vout Index do seznamu výstupů odkazované transakce. Dvojice
(txid, vout) jednoznačně identifikuje utrácený výstup.

scriptSig Odemykací část skriptu v jazyce Script. Kombinací
scriptSig a scriptPubKey v odkazované transakci
vzniká výsledný skript pro vyhodnocení validity.

sequence Je součástí každého vstupu, ale aktuálně má pouze jedinou
funkci. Dovoluje deaktivovat locktime transakce. [15]

2.4 Jazyk Script
Jak již bylo řečeno, jazyk Script je skriptovací jazyk sloužící k validaci trans-
akcí. Script vychází z jazyka Forth. Pro zápis příkazů je v jazyce Script použita
reverzní polská notace (postfix). Je zásobníkově orientován a vyhodnocován
zleva doprava. [16]

Důležitou vlastností jazyka Script je Turingovská neúplnost – cykly ani
skoky v prováděném skriptu nejsou podporovány. To má pochopitelně svůj
dobrý důvod. Pokud by jazyk cykly podporoval, nastala by reálná potřeba
řešit halting problem. Transakce ověřuje celá Bitcoinová síť. Spuštění skriptu
obsahující nekonečný cyklus by tudíž vedlo k zacyklení celé sítě. [7, kap. 6]

Script je zároveň bezstavový. Všechna data potřebná pro provedení jsou
přímo součástí skriptu, případně transakce. Skript nemá žádný vstupní para-
metr, pro jeho vyhodnocení nemohou být použita žádná externí data závislá
například na aktuálním stavu sítě. Skript nemá přístup ani k blockchainu,
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vyhodnocení tak není závislé na čase či bloku. Výstupem skriptu mohou být
pouze hodnoty signalizující úspěch či neúspěch jeho provedení. [7, 3]

I přes tyto „nedostatky“ je jazyk Script velmi mocným nástrojem. Dovo-
luje totiž vytvářet podmínky, za kterých může být UTXO utracen. Přestože
Turingovská neúplnost a bezstavovost limituje škálu použitelných podmínek,
nabízí Script daleko komplexnější možnosti pro validaci transakce, než čistě
kryptografické ověření.

V předchozí části je uvedeno, že výstupy transakce obsahují uzamykací
skript. Uzamykací skript definuje podmínky pro utracení konkrétního UTXO.
Odemykací skript ve vstupu transakce pak poskytuje konkrétní řešení vedoucí
ke splnění podmínky uzamykacího skriptu. Jazyk Script nabízí celou řadu
operátorů, které mohou skripty používat. Kromě klasických aritmetických
a podmíněných operátorů, či operátorů pro práci se zásobníkem, podporuje
například i operátory kryptografické. Ty lze využít k vytváření hašů nebo pro
ověření digitálního podpisu. Popis všech operátorů včetně specifikace jejich
chování lze nalézt v [16].

Přestože je možné v jazyce Script napsat spletité ověřovací podmínky,
Bitcoin omezil uzamykací skripty na 5 druhů – Pay-to-Public-Key-Hash, Mul-
tisignature, Pay-to-Script-Hash, Null data a PubKey. Každý uzamykací skript
musí následovat jeden z těchto formátů. V opačném případě je transakce po-
važována za nestandardní a není sítí přijata. [9]

Pay-to-Public-Key-Hash

Největší část Bitcoinových transakcí následuje schéma Pay-to-Public-Key-Hash
skriptů. Tento druh skriptu je použitelný pro jednoduchý převod bitcoinů mezi
dvěma uživateli.

Uzamykací skript má tvar:

scriptPubKey = OP_DUP OP_HASH160 <Adresa A> OP_EQUALVERIFY
OP_CHECKSIG

Část skriptu v scriptPubKey „uzamkne“ bitcoiny v příslušném výstupu na ad-
resu uživatele A. Pokud chce uživatel bitcoiny převést dále, musí vytvořit
vstup transakce s odemykacím skriptem:

scriptSig = <Podpis A> <Veřejný klíč A>

Zkombinováním obou skriptů vznikne výsledný skript:

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160 <Adresa A>
OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG
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Výsledný skript je vyhodnocen, čímž je ověřeno, že uživatel může odkazovaný
výstup utratit. Špičaté závorky v skriptu označují operaci vložení dat na zá-
sobník. Operátor OP_DUP provede duplikaci hodnoty na vrcholu zásobníku.
OP_HASH160 odebere hodnotu z vrcholu zásobníku, zahašuje ji pomocí hašo-
vací funkce HASH-160 a výsledek uloží zpět na zásobník. OP_EQUALVERIFY
je kombinací dvou operátorů – OP_EQUAL a OP_VERIFY. Operátor OP_EQUAL
odstraní první dvě hodnoty z vrcholu zásobníku a porovná je. V závislosti
na tom, zda se hodnoty rovnají či nikoliv, operátor uloží na vrchol zásobníku
hodnotu True resp. False. Druhý z operátorů – OP_VERIFY – ověří, zda se
na vrcholu zásobníku nachází hodnota True. Pokud ano, je hodnota z vrcholu
zásobníku odstraněna. V opačném případě validace selže. Poslední operátor
v skriptu – OP_CHECKSIG – provede kontrolu digitálního podpisu transakce.
Pokud je podpis platný, je na vrchol zásobníku uložena hodnota True. V tu
chvíli je ověření úspěšné a výstup může být utracen. Celý proces ověření včetně
hodnot na zásobníku je ilustrován v dodatku A.

Stojí za povšimnutí, že Pay-to-Public-Key-Hash provádí přesně to samé,
co kryptografické řešení popsané v algoritmu 1.2.

Multisignature
Pay-to-Public-Key-Hash je obvykle zcela postačující pro převod bitcoinů mezi
dvěma uživateli. Malý problém ale nastává například ve chvíli, kdy se ně-
jaká firma rozhodne přijímat platby v bitcoinech. Podle předchozího modelu
by firma musela vlastnit adresu, na kterou by přijímala platby. Pokud má
firma více vlastníků se stejným podílem, kdo z nich má vlastnit soukromý klíč
a disponovat tak prostředky všech ostatních?

K řešení podobných problémů Bitcoin nabízí schéma vícenásobného pod-
pisu – multisignature. Uzamykací skript vícenásobného podpisu se skládá z N
veřejných klíčů a dále čísla M ≤ N . Pro utracení výstupu musí alespoň M
z N veřejných klíčů dodat podpis transakce. [7, kap. 7]

Bitcoin Wiki [17] uvádí některá další praktická využití tohoto schématu.

Na příkladu N = 3 a M = 2 má uzamykací skript tvar

OP_2 <Veřejný klíč A> <Veřejný klíč B> <Veřejný klíč C> OP_3
OP_CHECKMULTISIG

a odpovídající odemykací skript může být například

OP_0 <Podpis A> <Podpis C>

Operátory OP_2 a OP_3 v uzamykacím skriptu vkládají na vrchol zásobníku
číslo 2 respektive 3. Uložení těchto hodnot je potřebné pro fungování operátoru
OP_CHECKMULTISIG, který vícenásobné podpisy ověřuje.
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OP_0 na začátku odemykacího skriptu nemá žádný speciální význam –
jedná se o chybu v implementaci OP_CHECKMULTISIG. Z důvodů kompatibility
však chybu nelze jednoduše odstranit. [7, kap. 7]

Pro příklad firmy to znamená, že zákazník kupující zboží může pro za-
placení vytvořit v transakci výstup s uzamykacím skriptem vícenásobného
podpisu. Do skriptu uvede veřejné klíče všech vlastníků firmy a specifikuje,
kolik podpisů je nutných pro další převod. Tím se vyřeší původní problém
s jedním soukromým klíčem a otázkou jeho vlastnictví.

Pay-to-Script-Hash
Objevuje se ale další problém. Počet podpisů nutných pro ověření multisig-
nature určuje autor transakce, v příkladu s firmou tedy platící zákazník. Pro
firmu je poněkud nepraktické, aby pravidla pro její další utrácení určovali zá-
kazníci. Bylo by lepší, kdyby firma měla jednotný uzamykací skript, který pro
platbu používají všichni. Navíc může firma požadovat komplexnější pravidla
pro ověření – ne pouze multisignature.

Z toho důvodu přišel Bitcoin s řešením zvaným Pay-to-Script-Hash. Firma
si vytvoří jednotný, libovolně komplexní uzamykací skript. Tento skript je
označován jako redeem skript. Dále firma pomocí HASH-160 vytvoří haš re-
deem skriptu a sdělí jej zákazníkovi. Zákazník pro platbu vytvoří výstup s uza-
mykacím skriptem:

OP_HASH160 <HASH -160 redeem skriptu> OP_EQUAL

Až bude firma potřebovat takto získané bitcoiny převést dále, použije jako
odemykací skript:

...podpisy... <redeem skript>

Způsob, jakým schéma Pay-to-Script-Hash funguje je vlastně velmi jedno-
duché. Zákazník „uzamkne“ bitcoiny na haš reedem skriptu. Redeem skript
nemůže být nijak změněn, protože by se tím změnil i jeho haš. Plné znění
redeem skriptu firma dodá až jako součást odemykacího skriptu, kterým chce
utratit bitcoiny. Síť ověří, že redeem skript uvedený v odemykacím skriptu má
haš shodný s uvedenou hodnotou v uzamykacím skriptu. Následně už pouze
vyhodnotí odemykací skript.

Aby toto schéma mohlo fungovat, musel Bitcoin zavést několik výjimek ve
vyhodnocování jazyka Script. Přesný popis, jakým ověření funguje, je uveden
v [18].

Pay-to-Script-Hash má ještě jednu zajímavou vlastnost. Tím, že je haš re-
deem skriptu počítán pomocí HASH-160, odpovídá svou délkou klasické Bit-
coinové adrese. Na haš může být použito Base58Check kódování, čímž vznikne
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řetězec nápadně připomínající adresu odvozenou z veřejného klíče. Příkladem
může být: [19]

3P14159f73E4gFr7JterCCQh9QjiTjiZrG

Takto vzniklý řetězec se nazývá adresa skriptu. Jediný viditelný rozdíl oproti
klasické adrese odvozené z veřejného klíče je v číslici 3 na začátku. Tato číslice
signalizuje, že kódovaný objekt odpovídá právě haši redeem skriptu. Chce-li
zákazník zaplatit firmě, stačí aby firma zákazníkovi sdělila svou adresu skriptu.
Pro zákazníka je rázem velmi jednoduché provést platbu. Vytvoření transakce
se z jeho pohledu nijak neliší od vytvoření transakce typu Pay-to-Public-Key-
Hash.

Null Data
Bitcoin dovoluje ve výstupech transakce vytvořit i takové, které převádí právě
0 satoshi a nelze je nikdy použít jako vstup pro další transakce. Uzamykací
skript Null data výstupů vypadá následovně: [9]

OP_RETURN <data>

Neexistuje žádný odemykací skript, který by dovolil výstup utratit. OP_RETURN
způsobí, že ověření vždy selže. Na první pohled se může zdát, že takový druh
skriptu je naprosto zbytečný. Ve skutečnosti ale nabízí zajímavé využití.

Klasickým příkladem využití je důkaz existence souboru v konkrétním
čase. Transakce jsou řazeny do blockchainu, který jim dává časové razítko.
Pokud by položka <data> obsahovala daný soubor, pak soubor musel exis-
tovat již v čase, kdy byla transakce obsahující takový výstup zařazena do
blockchainu. Aby velikost blockchainu nenarůstala příliš rychle, je položka
<data> velikostně omezena na 80 bytů. Pro důkaz existence to ale nevadí.
Stačí soubor zahašovat a vytvořit výstup obsahující pouze jeho haš. Kopie
souboru pak může být kdykoliv v budoucnosti zahašována znovu a porov-
nána s hašem v časově orazítkované transakci. Bitcoin tak může být použit
k notářským účelům.

PubKey
Posledním druhem skriptu je tzv. PubKey. Jedná se o zjednodušenou verzi
Pay-to-Public-Key-Hash. Skript typu PubKey zcela vynechává ověření po-
mocí adresy. Platba je realizována jako platba na veřejný klíč, nikoliv na
adresu. Toto schéma není tak bezpečné jako Pay-to-Public-Key-Hash. Uzamy-
kací skript má tvar: [9]

<Veřejný klíč A> OP_CHECKSIG
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A příslušný odemykací skript:

<Podpis A>

Toto schéma nepřináší pro uživatele žádnou výhodu oproti Pay-to-Public-Key-
Hash. Je sice podporováno, avšak obecně se nevyužívá.
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Kapitola 3
Ethereum

Bitcoin byl od svého začátku budován jako kryptoměna. Technologii blockchain
používá čistě pro účely realizace decentralizovaného platebního systému, na kte-
rém provozuje jedinou měnu. Decentralizace má však smysl v mnoha dalších
odvětvích a brzy se ukázalo, že technologie blockchain je vhodným nástrojem
i zde. Za zmínku stojí například registrace domén, crowdfunding, volby, loterie
a mnohé další.

Začala proto vznikat celá řada projektů, které se specializovaly na nějaká
konkrétní použití blockchainu. Každý projekt si definoval své případy užití
a protokol, kterým je byl schopen naplnit. Problém však nastal ve chvíli, kdy
byl nalezen další případ užití, který by projekt měl umět. Taková změna vyža-
duje rozšíření protokolu o nová pravidla. To je pro technologii blockchain velmi
problematické. Pokud část sítě nepřijme nová pravidla a bude se nadále řídit
podle starých, nedojde síť jako celek ke konsensu. To vyústí v rozpad jednoho
systému na dva menší. Příklady využití včetně jmen konkrétních projektů lze
nalézt v [3] nebo [20].

Ethereum generalizuje možnosti využití blockchainu. Nabízí k tomu de-
centralizovanou platformu se zabudovaným Turingovsky úplným programova-
cím jazykem. Pomocí transakce lze do platformy vložit spustitelný kód (tzv.
smart-contract, dále jen kontrakt). Kontrakt může být pomocí další transakce
spuštěn a vykonán. Vložení kontraktu do protokolu nevyžaduje změnu pravi-
del, čímž se rozšíření platformy o nové funkcionality stává mnohem jednodušší.
Kontrakt přitom nemusí být implementován pouze autory Etherea. Do plat-
formy jej může vložit jakýkoliv uživatel, ba dokonce i nějaký již existující
kontrakt.

Základem pro fungování celé platformy Ethereum je kryptoměna se stej-
ným názvem. Jednotky této kryptoměny se nazývají se nazývají ethery. Jeden
ether je dělitelný na 1018 wei. Kryptoměna má v platformě dvě hlavní funkce.
Může sloužit jako prostředek směny mezi uživateli, případně jako „palivo“ pro
kontrakty. [3]
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3.1 Účet
Ethereum vychází z modelu účtů popsaném v sekci 1.6. Každý účet je iden-
tifikovatelný svojí 20 bytovou adresou. V Ethereu existují dva druhy účtů.
Uživatelské účty a účty pro kontrakty.

Uživatelský účet je vytvořen klasicky ze soukromého klíče uživatele. Stejně
jako Bitcoin, i Ethereum používá asymetrickou kryptografii založenou na elip-
tické křivce s doménovými parametry secp256k1. Jeden soukromý klíč je tak
možné použít v obou kryptoměnách. Ethereum však používá nekomprimo-
vaný formát veřejného klíče a odlišnou hašovací funkci pro vytvoření adresy –
Keccak-256. Z haše vytvořeného touto funkcí (32 B) je za adresu považováno
posledních 20 bytů [21].

Pro ilustraci odvození adresy je použit stejný soukromý klíč jako v 2.2:

12aceb8d1da1993ed3bee0f2cd6e14f46e15b80767ed454dc07d7a515
aefa110

Ethereum konstruuje adresu z nekomprimovaného formátu veřejného klíče.
Uvedenému soukromému klíči odpovídá nekomprimovaný veřejný klíč:

0418fa9f5fd83e30ddbb4a20a1382f5d51abba8fd6078c8902ff7ffcc
2901ec189f5c5397ff1a49cd2e3fea6a3ea379a07a87e662abad64634
0a5f5beebbbf31ae

Z veřejného klíče je odstraněn první byte, tedy 0x04. Zbytek klíče je zahašován
pomocí Keccak-256, čím vznikne:

a4dc86983428d40eb41cf4786ff7dc8ad1eed5f57d6ec92356f8ca145
1c557e4

Posledních 20 bytů tohoto haše je výsledná adresa:

6ff7dc8ad1eed5f57d6ec92356f8ca1451c557e4

Svou vlastní adresu mají kromě uživatelů i jednotlivé kontrakty. Kontrakt
může být vytvořen buď uživatelem pomocí transakce, nebo jiným kontrak-
tem pomocí tzv. zprávy. Pro jednoduchost text prozatím zůstane u pojmu
transakce. Zpráva bude vysvětlena později.

Každá transakce vytvářející kontrakt je svým obsahem unikátní, viz 1.6.
Adresa účtu pro kontrakt je proto deterministicky odvozena z jeho vytvá-
řející transakce. Dvojice tvořená adresou tvůrce transakce a nonce uvedené
v transakci je převedena do RLP kódování [22]. V této reprezentaci je dále
zahašována pomocí Keccak-256 a opět zkrácena na posledních 20 bytů. [23]
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Stav sítě je reprezentován souborem všech účtů (uživatelských i účtů pro
kontrakty). Každý účet přitom obsahuje následující 4 položky: [3]

Položka Komentář

nonce Pro uživatelské účty je nonce čítač odchozích transakcí,
podle popisu v 1.6. Pro účty kontraktů označuje nonce
celkový počet nových kontraktů, které kontrakt vytvořil.

balance Počet wei, který účtu náleží.

storageRoot Účty mohou obsahovat další uložená data. Data jsou ulo-
žena v datové struktuře nazývané Merkle Patricia tree.
Položka storageRoot v účtu je haš kořene tohoto stromu.
Zjednodušeně lze ale tuto položku považovat za místo, kam
si účty mohou ukládat nějaká data. U uživatelských účtů
je tato položka obvykle prázdná.

codeHash Pro uživatelské účty je prázdný, pro účty kontraktů obsa-
huje haš jejich kódu.

3.2 Kontrakty
Kontrakty je možné naprogramovat hned v několika programovacích jazycích.
Patří k nim Solidity (podobné JavaScriptu), Serpent (podobný Pythonu) či
LLL (podobný Lispu) [24]. K těmto jazykům existují překladače, které pře-
loží kód do instrukcí tzv. Ethereum Virtual Machine (EVM). EVM je virtu-
ální stroj, který provozují všichni účastníci sítě a používají jej pro spouštění
kontraktů. Typickou ukázkou kontraktu je zjednodušená implementace DNS
v jazyce Serpent (viz ukázka kódu 3.1, podle [20]).

data domains[](owner, ip)

def register(addr):
if not self.domains[addr].owner:
self.domains[addr].owner = msg.sender

def set_ip(addr, ip):
if self.domains[addr].owner == msg.sender:
self.domains[addr].ip = ip

Kód 3.1: DNS: „Hello world“ platformy Ethereum
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Kontrakty v Ethereu jsou mnohem mocnějším nástrojem nežli skripty v Bit-
coinu. Kontrakty jsou znovupoužitelné. Jeden a ten samý kód je možné vy-
konávat opakovaně. Bitcoinové skripty znovupoužitelné nejsou. Jakmile je je-
den konkrétní skript úspěšně vyhodnocen, nelze jej další transakcí vyvolat
znovu. Kontrakty si navíc mohou ukládat různá data (položka storageRoot),
ke kterým mají přístup při dalším provádění. Jinými slovy, kontrakty nejsou
bezstavové.

Další a asi největší výhoda kontraktů je Turingovská úplnost. Jazyk Script
v Bitcoinu byl záměrně vytvořen tak, aby nebyl Turingovsky úplný a síť se ne-
mohla zacyklit. Tvůrci Etherea přišli s originálním řešením tohoto problému.
Kontrakt je kód vykonávaný pomocí EVM. Vykonání jednoho kroku je ozna-
čováno jednotkou zvanou gas. Většina instrukcí EVM stojí 1 gas. Některé
mohou být i dražší, například pokud instrukce ukládá nějaká data. Kontrakt
je vždy spuštěn nějakou transakcí z uživatelského účtu. Ke spuštění kontraktu
uživatel v transakci uvede, kolik kroků (instrukcí) může EVM maximálně vy-
konat. Tato hodnota je označována jako GASLIMIT. Uživatel v transakci rovněž
musí uvést GASPRICE, neboli poplatek za jeden výpočetní krok. Při vykonávání
spuštěného kontraktu EVM z iniciální hodnoty GASLIMIT odečítá po každé
vykonané instrukci příslušný počet gas. Pokud se kontrakt nepodaří dokončit
do „vyčerpání paliva“, je výpočet zastaven. Díky tomu nemůže dojít k za-
cyklení.

Bez ohledu na úspěch či neúspěch výpočtu, uživatel zaplatí za vykonání
transakce poplatek v etherech (resp. wei). Poplatek je vypočítán jako součin
GASPRICE a „spotřebovaného“ gas. Kromě instrukcí EVM je navíc zpoplatněn
i každý byte transakce. [3]

3.3 Transakce a zprávy

V Ethereu se rozlišují dva termíny – transakce a zpráva. Hlavní rozdíl mezi
nimi je, že transakce musí být vždy podepsána a může ji vytvořit pouze uživa-
tel. Transakce tedy mohou odcházet pouze z uživatelských účtů, přičemž vždy
mají jednu ze dvou funkcí. Buďto vytváří nový kontrakt, nebo reprezentují
zprávu.

Transakce, bez ohledu na to, zda vytváří nový kontrakt, nebo reprezentuje
zprávu, obsahuje následující položky: [23, 21]
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Položka Komentář

nonce Hodnota udávající o kolikátou transakci daného uživatel-
ského účtu se jedná. Svým významem odpovídá popisu
v 1.6

gasPrice Počet wei udávající cenu jednoho gas.

gasLimit Maximální počet gas, který může transakce pro své vyko-
nání použít.

to Adresa účtu (uživatelský nebo kontrakt), na který má
transakce směřovat. Tato položka může být i prázdná.
V tom případě transakce vytváří nový kontrakt.

value Převáděná částka ve wei. Pokud má transakce prázdnou
položku to a tedy vytváří nový kontrakt, pak se jedná
o hodnotu, která je vložena na účet (balance) nového kon-
traktu.

v, r, s Veřejný klíč (v), a digitální podpis (r,s)

V případě, že transakce vytváří nový kontrakt, obsahuje ještě položku init.
Položka init obsahuje vlastní kód kontraktu a rovněž kód sloužící pro jeho
inicializaci. Velikostí není init nijak omezena. Je ale stále třeba brát v potaz,
že každý byte transakce spotřebuje určitý počet gas. [23]

Naopak v případě, že transakce nový kontrakt nevytváří, může transakce
obsahovat položku data. Ve chvíli, kdy transakce pouze převádí ethery mezi
dvěma uživatelskými účty, je tato položka obvykle prázdná. Pokud ale trans-
akce slouží jako zpráva pro kontrakt, pak položka data obsahuje vstupní ar-
gumenty. Například u DNS uvedeného výše by data obsahovala specifikaci
volané funkce a dvojici domény a IP adresy k registraci.

Nyní již k pojmu zpráva. Zpráva je informace o přesunu etherů, která navíc
může obsahovat další data. Zpráva může pocházet ze dvou zdrojů. Buď ji může
vytvořit uživatel formou transakce, nebo ji mohou vytvořit samotné kontrakty.
Kontrakt nemůže vytvářet transakce, ale může vytvářet zprávy. Zpráva je
tak prostředek, kterým mezi sebou mohou kontrakty komunikovat. Implicitně
obsahuje adresu odesilatele zprávy a dále explicitně uvedeného příjemce (to),
převáděnou částku (value), gasLimit a případně ještě další položku s daty.

Podobnost mezi transakcí a zprávou není nahodilá. Transakce není nic
jiného, než digitálně podepsaná zpráva. Přesto má transakce svůj speciální
význam. Kontrakt se nemůže spustit samovolně. K jeho spuštění je vždy po-
třeba nějaká zpráva. Pokud zpráva pochází od kontraktu, pak musel i tento
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kontrakt dostat nějakou zprávu. Na počátku celého procesu proto musí stát
transakce externě vytvořená uživatelem. Celá síť pracuje se stejným EVM.
Jakákoliv transakce, která představuje zprávu pro kontrakt a tento kontrakt
posílá další zprávy, tak musí zákonitě vést ke společnému výsledku provedení
v celé síti. To znamená, že síti k synchronizaci stavu stačí znát pouze historii
transakcí, nikoliv všech zpráv. Zpráva je proto čistě virtuální objekt, který
není nikdy serializován a odesílán po síti. Zprávy existují pouze v instancích
EVM. [3]

Ethereum nabízí díky Turingovské úplnosti kontraktů obrovské možnosti
využití. Přímo na Ethereum Wiki [25] lze nalézt příklady desítek projektů,
které ekosystém Etherea využívají pro realizaci vlastních, a často velmi od-
lišných cílů. Pro projekt FITCOIN však Ethereum není klíčovou platformou.
Od Bitcoinu se principem svého fungování až příliš liší.
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Kapitola 4
Kryptografie v kryptoměnách

Kryptografie je obecně vnímána jako prostředek pro utajení obsahu zpráv při
komunikaci. V kryptoměnách je však obsah transakcí zcela veřejný. Každý uži-
vatel sítě může vidět obsah jakékoliv transakce. Jak již bylo popsáno v před-
chozích kapitolách, Bitcoin i Ethereum hojně využívají dva konstrukty mo-
derní kryptografie. Jsou jimi hašovací funkce a digitální podpisy s využitím
eliptických křivek [26, 3]. Kombinace těchto dvou metod zaručuje bezpečné
fungování celé kryptoměny.

4.1 Jednosměrná funkce
Klíčovým prvkem moderní kryptografie jsou jednosměrné funkce. Ve skuteč-
nosti neexistuje matematický důkaz, že nějaká jednosměrná funkce vůbec exis-
tuje. Pokud by taková funkce existovala, pak P ̸= NP [27]. Pro praktické pou-
žití to však nevadí. Reálné aplikace se spokojí s předpokladem jednosměrnosti
použité funkce. [28, s. 64]

Definice 4.1 (Jednosměrná funkce, podle [29]). Nechť X a Y jsou dvě mno-
žiny binárních řetězců. Jednosměrná funkce je funkce f : X → Y , pro
níž je snadné z jakékoliv hodnoty x ∈ X vypočítat y = f(x), ale pro nějaký
náhodně vybraný obraz y ∈ f(X) je výpočetně nemožné najít vzor x ∈ X tak,
aby y = f(x). Přitom je známo, že minimálně jeden takový vzor existuje.

Slovo „snadné“ v definici znamená, že existuje polynomiální algoritmus, který
pro dané x vypočítá hodnotu f(x). Oproti tomu výpočetní nemožnost zna-
mená, že pro nalezení inverze daného y neexistuje deterministický polyno-
miální algoritmus a jakýkoliv polynomiální algoritmus využívající při hledání
náhodu může uspět pouze se zanedbatelnou pravděpodobností. Zcela korektní
matematickou definici lze nalézt v [30, s. 195].

Jednoduchým příkladem jednosměrné funkce je násobení dvou prvočísel
p a q a inverzní problém faktorizace. Jsou-li dána dvě velká prvočísla p a q,
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je snadné spočítat jejich součin f(p, q) = pq. Naproti tomu je-li znám pouze
součin pq, je výpočetně nemožné zjistit původní prvočísla p a q.

4.2 Kryptografická hašovací funkce
Kryptografické hašovací funkce (dále jen hašovací funkce) jsou silným nástro-
jem moderní kryptografie. Slouží k převodu binárních řetězců neomezené délky
do výstupního řetězce s přesně definovanou délkou. Tento výstupní řetězec
fixní délky je označován jako hašovací kód, haš, hash či otisk. Hašovací funkce
je jednosměrná funkce, pro kterou musí být navíc splněna podmínka bezko-
liznosti13.

Definice 4.2 (Hašovací funkce, podle [29]). Nechť d ∈ N0 a množina X
obsahuje všechny možné binární řetězce délky 0 až d (prázdný řetězec je platným
vstupem s délkou 0). Funkci h : X → {0, 1}n nazveme hašovací, jestliže je
jednosměrná a bezkolizní. Říkáme, že funkce h přiřadí každému binárnímu
řetězci z množiny X binární hašovací kód (haš, hash, otisk) délky n bitů.

Pro bezpečnost je požadováno, aby hašovací funkce svým chováním připo-
mínala náhodné orákulum. Náhodné orákulum je „stroj podivuhodných vlast-
ností“ [29], který:

• Na každý vstup odpovídá nějakým výstupem.

• Na dva stejné vstupy odpovídá vždy stejným výstupem.

• Na nový vstup odpovídá náhodným výběrem výstupu z množiny vý-
stupů.

Hašovací funkce pochopitelně nemůže vybírat výstup náhodně. Musí k němu
dojít deterministickou cestou. Avšak výsledek hašování má navozovat iluzi
náhody. Při sebemenší změně vstupu – byť jen v jediném bitu – musí hašovací
funkce vyprodukovat zcela odlišný výstup.

4.3 Bezkoliznost hašovacích funkcí
Bezkoliznost hašovací funkce, neboli odolnost proti nalezení kolize, je důleži-
tým požadavkem na kryptograficky dobrou hašovací funkci. Bezkoliznost je
možné rozdělit do dvou řádů.

Definice 4.3 (Bezkoliznost 1. řádu, podle [29]). Nechť h je libovolná hašovací
funkce. Hašovací funkce h je bezkolizní 1. řádu (případně odolná proti
kolizi 1. řádu), jestliže je výpočetně nezvládnutelné nalezení dvou různých
vzorů x1 a x2 takových, že h(x1) = h(x2).

13Tento pojem je vysvětlen později.
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Bezkoliznost 1. řádu zajistí jednoznačnou identifikaci dat – dva různé řetězce
mají vždy odlišný haš. Toho lze využít například v digitálních podpisech, kdy
není nutné podepisovat celá data, ale stačí podepsat pouze jejich haš.

Definice 4.4 (Bezkoliznost 2. řádu, podle [29]). Nechť h je libovolná hašovací
funkce. Hašovací funkce h je bezkolizní 2. řádu (případně odolná proti
kolizi 2. řádu), jestliže pro daný náhodný vzor x1 je výpočetně nezvládnutelné
nalézt druhý vzor x2 tak, že x1 ̸= x2 ∧ h(x1) = h(x2).

Bezkoliznost 2. řádu zajistí nepadělatelnou integritu dat – není výpočetně
zvládnutelné najít falešný řetězec, jenž má stejný haš jako řetězec původní.

Definice samotné hašovací funkce nijak neomezuje maximální možnou délku
vstupního řetězce (číslo d), a tím pádem ani velikost množiny X. Množina X
obsahuje všechny možné binární řetězce délky 0 až d. Tudíž

|X| = 1 + 21 + 22 + · · · + 2d =
d∑

k=0
2k = 2d+1 − 1

V kontrastu s tím má výstupní řetězec pro každou hašovací funkci vždy přesně
danou délku n. Možných hašovacích kódů je proto 2n. Již pro d = n budou
pro každý haš existovat v průměru dva různé vzory:

2d+1 − 1
2n

= 2n+1 − 1
2n

≈ 2n+1

2n
= 2

V praxi je obvykle d ≫ n. Z toho je zřejmé, že existuje ohromné množství
různých řetězců, které vedou na stejný haš. Pojem bezkoliznost je proto třeba
chápat nikoliv tak, že hašovací funkce nemůže vyprodukovat dva stejné haše,
ale tak, že je nad výpočetní možnosti dnešních počítačů k nějaké kolizi vůbec
dospět.

Otázka bezpečnosti hašovacích funkcí zkoumá očekávanou složitost nale-
zení kolize 1. nebo 2. řádu vzhledem k délce hašového kódu. Základním před-
pokladem přitom zůstává, že se hašovací funkce chová jako náhodné orákulum
a kolize nelze hledat jinak, než zkoušením různých vzorů. Existuje-li pro danou
hašovací funkci asymptoticky jednodušší způsob pro vyprodukování kolizního
hašového kódu, hovoří se o prolomení hašovací funkce.

Intuitivně se může zdát, že nalezení kolize je pro oba řády stejně složité.
Opak je ale pravdou – nalezení kolize 2. řádu je asymptoticky mnohem ná-
ročnější operace. Důvod je jednoduchý. Zatímco pro kolizi 2. řádu je potřeba
nalézt konkrétní kolizní řetězec, pro nalezení kolize 1. řádu stačí nalézt libo-
volné dva.

Pozorování 4.5. Buď h : X → {0, 1}n hašovací funkce, N = |{0, 1}n| = 2n

počet všech obrazů funkce h a y ∈ {0, 1}n nějaký její obraz. Po provedení
k ≈ −N ln(1 − p) operací hašovaní lze s pravděpodobností p nalézt takové
x ∈ X, pro které platí y = h(x).

33



4. Kryptografie v kryptoměnách

Důkaz. Funkce h se chová jako náhodné orákulum. Pro nalezení takového
x, pro které platí y = h(x) nelze postupovat jinak, než zkoušením různých
vzorů. Pravděpodobnost, že náhodně vybraný vzor má haš roven y je 1

N .
Pravděpodobnost, že náhodně vybraný vzor nemá haš roven y je 1− 1

N . Prav-
děpodobnost, že k náhodně vybraných vzorů nemá haš roven y je (1 − 1

N )k.
A konečně, pravděpodobnost, že nějaký z k vybraných vzorů má haš roven y
je 1 − (1 − 1

N )k. Nyní je potřeba vyjádřit k:

p = 1 −
(

1 − 1
N

)k

k = log(1− 1
N

)(1 − p) = ln(1 − p)
ln(1 − 1

N )

Pro malá x platí ln(1 + x) ≈ x, tudíž

k ≈ ln(1 − p)
− 1

N

= −N ln(1 − p)

Nalezení kolize 2. řádu vyžaduje najít pro známe x1 rozdílné x2 takové, aby
platilo h(x1) = h(x2). Pozorování však úlohu mírně zjednodušilo. Předpoklá-
dalo existenci obrazu y a v důkazu byla vypočítána složitost nalezení přísluš-
ného vzoru. Důkaz složitosti nalezení kolize druhého řádu by musel od začátku
pracovat s množinou X \ {x1}, čímž by se i N snížilo o 1. Tento fakt nicméně
neovlivní asymptotickou časovou složitost hledání kolize.

Důsledek 4.6. Pro hašovací funkci h : X → {0, 1}n je očekávaná složitost
nalezení kolize 2. řádu s pravděpodobností 50 % asymptoticky O(2n).

Pro ukázku důsledku stačí jednoduše dosadit do vzorce hodnoty p = 0, 5
a N = 2n.

−2nln(1 − 0, 5) = −2nln(0, 5) ≈ −2n(−0, 6931) = O(2n)

Pozorování 4.7. Buď h : X → {0, 1}n hašovací funkce, N = |{0, 1}n| = 2n

počet všech obrazů funkce h a y ∈ {0, 1}n nějaký její obraz. Po provedení
k ≈

√
−2N ln(1 − p) operací hašovaní lze s pravděpodobností p nalézt kolizi

1. řádu.

Důkaz. Tento problém je známý jako narozeninový paradox [28]. Problém lze
přeformulovat na otázku nalezení velkosti množiny X ′ ⊆ X, ve které s pravdě-
podobností alespoň p existují alespoň dva vzory, které vedou na stejný obraz.
Nechť A označuje jev, že množina X ′ obsahuje nějaké kolizní prvky. Formálně:
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4.3. Bezkoliznost hašovacích funkcí

A : (∃x1, x2 ∈ X ′)(x1 ̸= x2 ∧ h(x1) = h(x2)),

Pro |X ′| = 1 nemůže kolize nastat, tudíž P (A) = 0. Pro |X ′| = 2 by oba prvky
musely vést na jeden z N hašů. Proto P (A) = 1

N . U |X ′| = 3 se situace začíná
komplikovat a je jednodušší počítat pravděpodobnost doplňku. Doplněk jevu
A je jev A′ označující situaci, kdy v množině X ′ neexistují žádné dva kolizní
prvky. Pro pravděpodobnost jevu A′ platí

P (A′) = N

N
· N − 1

N
· N − 2

N
= 1

(
1 − 1

N

) (
1 − 2

N

)
,

což lze pro |X ′| = k zobecnit na

P (A′) =
(

1 − 1
N

) (
1 − 2

N

)
. . .

(
1 − k − 1

N

)

=
k−1∏
i=1

(
1 − i

N

)
= N

√√√√k−1∏
i=1

(
1 − i

N

)N

(pro velká N) ≈ N

√√√√k−1∏
i=1

e−i = e− 1+2+···+(k−1)
N = e− (k−1)(k−1+1)

2N

Pro pravděpodobnost jevu A platí:

P (A) = p = 1 − P (A′) = 1 − e− k(k−1)
2N

Z tohoto výrazu je potřeba vyjádřit k, neboli počet náhodných výběrů prvků
z množiny X, než dojde s pravděpodobností p ke kolizi.

p = 1 − e− k(k−1)
2N

e− k(k−1)
2N = 1 − p

k(k − 1) ≈ k2 = −2N ln(1 − p)

k ≈
√

−2N ln(1 − p)

Důsledek 4.8. Pro hašovací funkci h : X → {0, 1}n je očekávaná složitost
nalezení kolize 1. řádu s pravděpodobností 50 % asymptoticky O(2n/2).
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4. Kryptografie v kryptoměnách

4.4 Eliptická křivka
Kryptografie eliptických křivek, též ECC14, je moderní druh asymetrické kryp-
tografie. Představuje tak alternativu k tradičním systémům jako jsou RSA či
DSA.

Oproti těmto systémům má ECC v kontextu kryptoměn jednu zásadní vý-
hodu. Dokáže poskytnout stejnou úroveň bezpečnosti se signifikantně kratším
klíčem [31]. Tento fakt je důležitý zejména proto, že každá transakce obsahující
podpis, musí obsahovat i veřejný klíč pro jeho ověření. Podepsané transakce
jsou zároveň navždy uloženy do blockchainu. V dnešní době dosahují blockcha-
iny nejrozšířenějších kryptoměn velikostí řádově ve stovkách gigabytů. Denně
přitom přibývají stovky tisíc nových transakcí [32]. Ušetření každého bajtu
proto hraje zásadní roli.

Přestože název eliptická křivka může člověku asociovat pojem elipsa, mají
ve skutečnosti eliptické křivky a elipsy jen málo společného. Na reálných čís-
lech je eliptická křivka určena rovnicí:

Y 2 = X3 + AX + B

Její koeficienty A, B musí být zvoleny tak, aby platilo 4A3 + 27B2 ̸= 0. Tato
podmínka je potřebná pro vyloučení křivek, které obsahují tzv. singulární
body. V těchto bodech by eliptická křivka neměla v pro další výklad rozumné
chování [28, kap. 6]. Eliptické křivky na reálných číslech s různými koefici-
enty A, B ilustruje obrázek 4.1. Poslední ze znázorněných křivek nesplňuje
podmínku 4A3 + 27B2 ̸= 0.

Pro kryptografii je ale zajímavá situace, kdy se eliptická křivka začne uva-
žovat nad nějakým konečným tělesem15 Zp. V tomto kontextu je lze definovat
následujícím způsobem.

Definice 4.9 (Eliptická křivka, podle [28]). Nechť p ≥ 3 je prvočíslo a Zp

označuje konečné těleso s klasickou operací sčítání a násobení modulo p. Elip-
tická křivka E nad konečným tělesem Zp je rovnice

E : Y 2 = X3 + AX + B kde A, B ∈ Zp a 4A2 + 27B3 ̸= 0

Množina bodů na E se souřadnicemi v Zp je množina:

E(Zp) = {(x, y) ∈ Z2
p | y2 = x3 + Ax + B} ∪ {O∞}

Bod O∞ se nazývá nulový bod, případně také bod v nekonečnu.

Definovaný nulový bod může navozovat myšlenku na bod (0, 0). Tak tomu
ale není. Nulový bod lze prozatím chápat jako abstrakci, která nicméně bude
později hrát velmi důležitou roli.

14Z anglického Elliptic Curve Cryptography.
15V praxi jsou užívána i tělesa GF(2m). Pro účely tohoto textu je ale není třeba uvažovat.
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4.5. Součet bodů na eliptických křivkách
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Obrázek 4.1: Eliptické křivky nad reálnými čísly

Pozorování 4.10. Je-li nějaký nenulový bod Q = (xQ, yQ) ∈ E(Zp) pak je
i bod −Q = (xQ, | − yQ|p) ∈ E(Zp)

Důkaz. Při pohledu na obrázky eliptických křivek nad reálnými čísly je důkaz
zřejmý – body leží na eliptické křivce symetricky podle osy X. Ani algebraické
vyjádření není nikterak složité. Z předpokladu je Q ∈ E(Zp), tedy platí:

|y2
Q|p = |x3

Q + AxQ + B|p
Dosazením bodu −Q do rovnice křivky vyjde pravá strana rovnice stejně jako
pro bod Q (oba body mají stejnou X-ovou souřadnici). Pro levou stranu pak
platí |(−yQ)2|p = |y2

Q|p, a tedy i bod −Q ∈ E(Zp).

Definice 4.11 (Opačný bod). Nechť E je eliptická křivka nad Zp. Potom

(i) Pro každý nenulový bod Q = (xQ, yQ) ∈ E(Zp) existuje bod
−Q = (xQ, | − yQ|p) ∈ E(Zp). Bod −Q se nazývá opačný bod bodu Q.

(ii) Opačným bodem nulového bodu O∞ je bod −O∞, přičemž platí
O∞ = −O∞.

4.5 Součet bodů na eliptických křivkách
Na takto definovaných eliptických křivkách bude dále zavedena operace sčí-
tání bodů. Operace vychází z geometrické představy spojování dvou bodů
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4. Kryptografie v kryptoměnách

na eliptické křivce. Jsou-li P a Q dva různé, nenulové a neopačné body na
eliptické křivce, pak přímka spojující tyto dva body protne eliptickou křivku
v dalším bodě. Jak bude za chvíli ukázáno, takový bod existuje právě jeden a
je označován jako −R. Výsledkem sčítání je jemu opačný bod, tedy R. Tuto
představu zachycuje na reálných číslech obrázek 4.2.

P

Q
-R

R

E

L

Obrázek 4.2: Geometrické sčítání bodů

K algebraickému vyjádření na R lze postupovat následovně (podle [28, 33]).
Buď E eliptická křivka nad reálnými čísly a P = (xP , yP ), Q = (xQ, yQ) její
dva nenulové body, pro které je splněna podmínka P ̸= ±Q. Tyto body spojuje
přímka L : Y = mX + v, jejíž koeficienty m, v ∈ R. Oba body leží na této
přímce, platí tedy yP = mxP + v a yQ = mxQ + v. Odečtením rovnic lze
vyjádřit směrnici m jako

m = yQ − yP

xQ − xP

a dosazením m do rovnice pro bod Q je získáno v = yQ−mxQ. Tím jsou známy
hodnoty koeficientů a přímka L je tak plně definována. Snahou je nyní ukázat,
že tato přímka protíná eliptickou křivku kromě bodů P, Q ještě v jednom
dalším bodě −R = (xR, yR) a odvodit předpis pro tento bod. Dosazením
vyjádřeného y z rovnice přímky L do y v rovnici křivky E je odvozen tvar

38



4.5. Součet bodů na eliptických křivkách

(mX + v)2 = X3 + AX + B

0 = X3 + AX + B − (mX + v)2

0 = X3 + (−m2)X2 + (A − 2mv)X + (B − v2),

což je nějaký polynom stupně 3. Polynom lze rozdělit na součin tří kořenových
činitelů. To by obecně mohla být komplexní čísla. Jsou ale již známé dva
reálné kořeny – xP a xQ. Třetí kořen je proto také reálný a označuje X-ovou
souřadnici hledaného bodu −R. Musí tedy platit rovnice:

0 =
A3︷︸︸︷
1 X3 +

A2︷ ︸︸ ︷
(−m2) X2 +

A1︷ ︸︸ ︷
(A − 2mv) X +

A0︷ ︸︸ ︷
(B − v2)

= A3(X − xP )(X − xQ)(X − xR) (rozklad na kořenové činitele)
= X3 + (−xP − xQ − xR)︸ ︷︷ ︸

A2

X2 + (xP xQ − xP xR − xQxR)︸ ︷︷ ︸
A1

X + xP xQxR︸ ︷︷ ︸
A0

Porovnáním koeficientů A2 = (−xP − xQ − xR) = (−m2) pak vznikne vztah
pro souřadnici xR = m2 − xP − xQ a odtud i souřadnice yR:

yR = mxR + v

= mxR + yQ − mxQ

= m(xR − xQ) + yQ

Tím je nalezen bod −R = (xR, yR). Opačný bod – tedy R – který má být
výsledkem sčítaní bodů na křivce má v souřadnici yR opačné znaménko. Stojí
za povšimnutí, že až do této chvíle si text vystačil s operacemi, které je možné
dělat na libovolném komutativním tělese, tedy i na Zp.

Aby to však nebylo tak jednoduché, objevují se dva další problémy. První
z nich je situace, kdy P = −Q, tedy když oba body leží na křivce „nad
sebou.“ Přímka, která tyto body spojuje již křivku neprotne v bodě třetím.
To je ostatně jeden z důvodů, proč definice 4.9 zavádí bod O∞. Výsledkem
sčítání dvou opačných bodů je bod O∞.

Další problém nastane ve chvíli, kdy P = Q. Směrnice m by podle před-
chozího odvození měla tvar 0

0 . Je proto nutné zavést jistou výjimku. Přímka
L je v tomto případě tečnou ke křivce E v bodě P . Směrnici m lze odvodit
jako derivaci:
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d(Y 2) = d(X3 + AX + B)

2Y
dY

dX
= 3X2 + A

dY

dX
= 3X2 + A

2Y
= m

Derivace na Zp je při nejmenším sporná operace. To jsou ale i pojmy jako
tečna nebo přímka. Avšak ukazuje se, že takovéto odvození „funguje perfektně
také na konečných tělesech.“ [33]

Existuje ještě jedna věc, která by se mohla pokazit. Součet P + P , pokud
P = (xP , 0). Dosazením do vzorce pro výpočet m vznikne výraz s nulou
ve jmenovateli. Je potřeba si ale uvědomit, že takový bod je sám sobě opačným
a výsledkem je tudíž podle očekávání bod O∞. Nyní již k formální definici výše
uvedených poznatků.

Definice 4.12 (Geometrický součet bodů). Nechť E je eliptická křivka nad Zp.
Binární operace + mezi dvěma body P, Q ∈ E(Zp) je nazývána geometrickým
součtem (případně pouze součtem) bodů P a Q, přičemž platí:

(i) ∀P ∈ E(Zp) : P + O∞ = O∞ + P = P (neutrální prvek)

(ii) ∀P ∈ E(Zp) : P + (−P ) = O∞ (inverzní prvek)

(iii) Jsou-li P = (xP , yP ) a Q = (xQ, yQ) dva nenulové a neopačné body na
eliptické křivce, pak pro součet P + Q = R platí

s =



∣∣∣∣∣ yQ − yP

xQ − xP

∣∣∣∣∣
p

pokud P ̸= Q∣∣∣∣3xP + a

2yP

∣∣∣∣
p

pokud P = Q

xR = |s2 − xP − xQ|p
yR = |s(xP − xR) − yP |p

Číslo s se nazývá směrnice, xR a yR označují souřadnice výsledného bodu R.

Pozorování 4.13. Buď E eliptická křivka nad Zp a + operace geometrického
součtu bodů. Pak (E(Zp), +) je abelovská grupa.

Toto pozorování je ponecháno bez korektního důkazu, je uveden pouze jeho ná-
stin. Existence neutrálního i inverzního prvku plyne přímo z definice. Z před-
chozího odvození operace + je zřejmé, že součet dvou bodů bude vždy ležet
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na křivce. Grupa je proto na operaci + uzavřená. Komutativita vyplyne z ge-
ometrické představy. Přímka L bude stejná, ať už spojuje body P a Q, nebo
Q a P . Problematický však zůstává důkaz asociativity. Zde je potřeba uvážit
množství situací, které mohou nastat. [28]

4.6 Problém diskrétního logaritmu
Na rozdíl od RSA, jehož bezpečnost je založena na problému faktorizace, je
bezpečnost ECC dána problémem diskrétního logaritmu. Výpočet klasického
logaritmu na reálných číslech není o moc těžší než výpočet mocniny. Pro kryp-
tografii je mnohem zajímavější případ, kdy je logaritmus definován na nějaké
konečné grupě – například (Zp, .), nebo právě (E(Zp), +). Výpočet mocniny
může být v takovéto grupě rychle proveden metodou square-and-multiply, či jí
podobné double-and-add [28, s. 312]. Zjištění inverze, tedy logaritmu, je však
mnohem složitější problém.

Definice 4.14 (Problém diskrétního logaritmu, podle [34]). Nechť (G, ◦) je
grupa a dále g, h ∈ G dva její prvky, pro které platí

h = g ◦ g ◦ · · · ◦ g︸ ︷︷ ︸
k-krát

= gk

Jakékoliv k ∈ Z, pro které je rovnost splněna, se nazývá diskrétním loga-
ritmem h o základu g a je značeno dloggh. Problém nalezení čísla k je
nazýván jako problém diskrétního logaritmu.

V závislosti na operaci ◦ může být výraz h = gk alternativně zapsán i v aditivní
notaci, tedy jako h = kg.

Příklad 4.15. Buď (Z11, ·) grupa s klasickou operací násobení modulo 11
a čísla g, h ∈ Z11 zvolená následujícím způsobem: g = 3, h = 5. Nalezněte
diskrétní logaritmus čísla h.

Úkolem je nalézt takové k, pro které je splněna kongruence 3k ≡ 5 (mod 11).
Řešení lze triviálně nalézt zkoušením všech možností.

31 ≡ 3 (mod 11), 32 ≡ 9 (mod 11), 33 ≡ 5 (mod 11)

Pro volbu k = 3 je nalezeno požadované h, a tudíž dlog35 = 3.

Obecně nemusí pro danou grupu a její dva libovolné prvky g, h ∈ G diskrétní
logaritmus vždy existovat. Tuto situaci ilustruje následující příklad.

Příklad 4.16. Buď (Z11, ·) grupa s klasickou operací násobení modulo 11
a čísla g, h ∈ Z11 zvolená následujícím způsobem: g = 3, h = 7. Nalezněte
diskrétní logaritmus čísla h.
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Z předchozího příkladu jsou známy hodnoty pro k = 1, 2, 3. Lze tedy zkoumat
další možnosti.

34 ≡ 4 (mod 11), 35 ≡ 1 (mod 11), 36 ≡ 3 (mod 11)
37 ≡ 9 (mod 11), 38 ≡ 5 (mod 11), · · ·

V tomto případě diskrétní logaritmus neexistuje. Od k = 6 se posloupnost
výsledků začne cyklicky opakovat. Neexistence diskrétního logaritmu je způ-
sobena tím, že číslo 3 není generátorem celé grupy (Z11, ·).

Jak již bylo zmíněno, problém diskrétního logaritmu se objevuje i na grupě
eliptických křivek s operací sčítání bodů. V tomto kontextu je vhodnější použít
pro opakované sčítání bodu aditivní notaci, neboli zavést operaci násobení
skalárem.

Definice 4.17 (Násobení bodu skalárem). Nechť E je eliptická křivka nad Zp

a P ∈ E(Zp). Operace násobení bodu P skalárem n ∈ Z je definována jako

nP = P + P + · · · + P︸ ︷︷ ︸
n-krát

Speciálně pro n = 0 platí 0P = O∞.

Protože je grupa tvořená body eliptické křivky, je na násobení skalárem uza-
vřená. Výsledek násobení je opět bod eliptické křivky.

Naivní algoritmus, který by počítal bod Q = nP opakovaným sčítáním,
potřebuje O(n) času. Za předpokladu, že má n v binárním zápisu k číslic,
bude složitost O(2k). To začíná být velký problém již pro k v řádu několika
desítek. Pro výpočet lze ale požít rychlejší metodu nazývanou double-and-add.

Princip jejího fungování lze dobře demonstrovat na příkladu. Nechť E je
eliptická křivka nad Zp a P ∈ E(Zp) je její bod. Pro nalezení bodu Q = 45P
lze možné Q rozepsat do tvaru

Q = 45P = 1P + 4P + 8P + 32P = 20P + 22P + 23P + 25P

= 1 · 20P + 0 · 21P + 1 · 22P + 1 · 23P + 0 · 24 + 1 · 25P

= P + 2(O∞ + 1 · 21P + 1 · 22P + 0 · 23P + 1 · 24P )
= P + 2(O∞ + 2(P + 1 · 21P + 0 · 22P + 1 · 23P ))
· · ·
= P + 2(O∞ + 2(P + 2(P + 2(O∞ + 2(P )))))

Výraz lze postupně vyhodnocovat od nejvnitřnější závorky. Celkem bude po-
třeba 5 operací součtu a 5 operací násobení číslem 2. Násobení bodu číslem 2
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ale odpovídá jednomu součtu bodu se sebou samým. Proto celkově bude po-
třeba provést 10 součtů. To je oproti původním 45 operacím značné vylepšení.
Některé z nich jsou přitom triviální – případy součtu s nulovým bodem.

Tento postup lze snadno zobecnit. Zvýrazněné koeficienty 0 a 1 odpovídají
(obrácené) binární reprezentaci čísla 45. Pro obecné n = n0 + 2n1 + 22n2 +
· · · + 2mnm a jeho binární reprezentaci jakožto posloupnost

n = (n0, . . . , nm), ∀i ≤ m : ni ∈ {0, 1}

lze zkonstruovat algoritmus pro výpočet Q = nP : [35]
Vstup: Bod P ∈ E(Zp),

Binární reprezentace čísla n = (n0, . . . , nm)
Výstup: Bod Q = nP

1 Q = O∞
2 Pro i od m do 0
3 Q = Q + Q
4 Pokud ni = 1
5 Q = Q + P
6 Vrať Q

Pseudokód 4.1: Double-and-add

Binární reprezentace má logaritmickou délku vzhledem k hodnotě n. Algorit-
mus proto pracuje v čase O(log n) = O(k). Vzhledem k délce (počtu bitů)
čísla n tak existuje lineární algoritmus. Jak je na tom ale opačná operace –
hledání n ze známého Q?

„Tento problém je známý jako problém diskrétního logaritmu na eliptic-
kých křivkách. Věří se, že je to ’těžký’ problém a není pro něj znám žádný
polynomiální algoritmus …Neexistují ale žádné matematické důkazy, které by
tuto domněnku potvrdily.“ [36]

Pro problém diskrétního logaritmu na eliptických křivkách je rovněž po-
užívána zkratka ECDLP16. Nejlepší známé algoritmy pro řešení ECDLP na
křivce E(Zp) pracují v čase O(√p). [28, s. 316]

4.7 Parametry eliptické křivky
Předchozí sekce dávají přímočarý návod, jak zkonstruovat asymetrický kryp-
tografický systém s využitím eliptických křivek. Uživatelé si společně 17 zvolí
„vhodné“ parametry p, A, B eliptické křivky E(Zp). Dále si zvolí jeden „vhodný“
bod G ∈ E(Zp).

16Z anglického Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem.
17A klidně veřejně.

43



4. Kryptografie v kryptoměnách

Soukromý klíč uživatele u je nějaké „vhodné“, dostatečně velké a náhodně
vygenerované číslo:

SKu = n, n ∈ N

Veřejný klíč uživatele u je vypočten z jeho soukromého klíče a bodu G:

VKu = SKuG

Nabízí se ale základní otázka. Co znamená „vhodně“ zvolit? Je evidentní, že p
musí být dostatečně velké prvočíslo. Pro algoritmy na řešení ECDLP pracující
v čase O(√p) nesmí být výpočetně zvládnutelné tolik kroků provést. Důležitá
je i správná volba parametrů A, B. Ta totiž ovlivňuje celkový počet bodů,
které eliptická křivka obsahuje.

Příklad 4.18. Nechť E1,2 jsou dvě eliptické křivky nad Z13 definované jako:

E1 : Y 2 = X3 + X E2 : Y 2 = X3 + 7

Nalezněte |E1(Z13)| a |E2(Z13)|.

Pro vyřešení stačí postupovat hrubou silou a do rovnice křivek dosazovat
hodnoty x ∈ {0, . . . , 12} a dopočítat příslušná y.

E1(Z13) = { O∞, (0, 0), (2, 6), (2, 7), (3, 2), (3, 11), (4, 4), (4, 9), (5, 0), (6, 1)
(6, 12), (7, 5), (7, 8), (8, 0), (9, 6), (9, 7), (10, 3), (10, 10), (11, 4),
(11, 9) }

E2(Z13) = { O∞, (7, 5), (7, 8), (8, 5), (8, 8), (11, 5), (11, 8) }

Dojde se k výsledku, že na křivce E1 existuje celkem 20 bodů (včetně O∞).
Oproti tomu křivka E2 obsahuje bodů pouze 7. Křivky se přitom liší pouze
v parametrech A, B.

Definice 4.19 (Řád eliptické křivky). Nechť E je eliptická křivka nad Zp.
Počet bodů |E(Zp)| je nazýván řádem eliptické křivky a je značen jako
#E(Zp).

Řád eliptické křivky je konečný, protože E(Zp) ⊂ Z2
p a |Z2

p| = p2. Schoofův
algoritmus umí spočítat #E(Zp) v polynomiální čase (vzhledem k počtu číslic
p) [28]. Parametry A, B proto musí být zvoleny tak, aby křivka měla velký řád
a nebylo výpočetně zvládnutelné nalézt všechny body dané eliptické křivky.
Schoofovým algoritmem je možné vhodnost volby A, B rychle ověřit.
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Výběr křivky s velkým řádem však ještě nezajistí bezpečnost asymetric-
kého kryptografického systému navrženého na začátku sekce. Stále není vyře-
šena otázka výběru vhodného bodu G ∈ E(Zp).

Z bodu G je možné pomocí operace + vygenerovat množinu:

M = { nG | n ∈ Z }

Z definice násobení bodu skalárem existuje v této množině nulový bod O∞
a ke každému bodu také jeho inverze. Protože M ⊆ E(Zp), je M konečná.
Navíc pro libovolné n1, n2 ∈ Z platí:

n1G + n2G = G + · · · + G︸ ︷︷ ︸
n1-krát

+ G + · · · + G︸ ︷︷ ︸
n2-krát

= (n1 + n2)G

Neboli výsledkem součtu dvou různých bodů z množiny M je opět prvek
z množiny M . Množina M je proto uzavřená na operaci sčítání bodů. To
znamená, že (M, +) je cyklická podgrupa původní grupy (E(Zp), +) a bod G
je jejím generátorem. [36]

Bod G je proto třeba volit tak, aby vygeneroval tak velké množství bodů,
že není ve výpočetních možnostech dnešních počítačů všechny nalézt. Počet
vygenerovaných bodů je dále zaveden jako řád bodu. Definice je ekvivalentní
s tvrzením, že řád bodu je velikost množiny M .

Definice 4.20 (Řád bodu). Nechť E je eliptická křivka nad Zp a bod G ∈
E(Zp) je generátor nějaké její podgrupy. Nejmenší takové n ∈ N, pro které
platí nG = O∞ se nazývá řádem bodu G.

Z Lagrangeovy věty (teorie grup) [37] plyne, že řád každého prvku dělí řád
grupy. Tím pádem pro eliptickou křivku E nad Zp a generátor G ∈ E(Zp)
nějaké její podgrupy s řádem n ∈ N existuje přirozené číslo h:

h = #E(Zp)
n

Toto číslo se nazývá kofaktor [38, s. 3]. Pro kryptografické aplikace je po-
třebné, aby kofaktor byl co možná nejmenší, ideálně roven jedné. V praxi se
ukázalo, že lze nalézt takové parametry, které tento požadavek naplní.

Definice 4.21 (Doménové parametry, podle [38]). Doménové parametry elip-
tické křivky E nad Zp je šestice

D = (p, A, B, G, n, h),

kde p je prvočíslo specifikující těleso Zp, prvky A, B ∈ Zp jsou parametry
křivky E, G = (xG, yG) ∈ E(Zp) je generátor podgrupy původní grupy E(Zp),
prvočíslo n je řád bodu G a h je kofaktor.
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V [38] jsou dále uvedeny konkrétní doporučované doménové parametry. Pro
kryptoměny jsou nejvýznamnější parametry označované jako secp256k1. Hod-
noty parametrů jsou uvedeny v hexadecimální reprezentaci:

p = ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff
ffffffff ffffffff fffffffe fffffc2f

A = 0, B = 7

x_G = 79be667e f9dcbbac 55a06295 ce870b07
029bfcdb 2dce28d9 59f2815b 16f81798

y_G = 483ada77 26a3c465 5da4fbfc 0e1108a8
fd17b448 a6855419 9c47d08f fb10d4b8

n = ffffffff ffffffff ffffffff fffffffe
baaedce6 af48a03b bfd25e8c d0364141

h = 1

Bod G – a obecně jakýkoliv jiný bod na eliptické křivce – je možné uvádět
ve dvou různých variantách.

nekomprimovaný formát plně specifikuje bod G = (xG, yG) pomocí obou
jeho souřadnic.

komprimovaný formát uvádí pouze souřadnici xG a jeden další bit ozna-
čující znaménko.

Komprimovaný formát vychází z myšlenky, že pro známé x má rovnice křivky
dvě možná řešení. Buď y nebo −y. Znaménkový bit udává, o které řešení se
jedná, čímž je bod opět plně specifikován. Komprimovaný formát tak nese stej-
nou informaci s využitím téměř polovičního množství bytů. Vzhledem k tomu,
že veřejný klíč je také bodem na eliptické křivce, kryptoměny tento formát
preferují. [7, kap. 4]

4.8 ECDSA
ECDSA18 je zkratka pro algoritmus digitálního podpisu s využitím eliptic-
kých křivek. Pro kryptoměny je kritický v otázkách důkazu vlastnictví mincí.
V kapitole 1 bylo popsáno, jakým způsobem je digitální podpis použit v kryp-
toměnových transakcích. Lze jej ale pochopitelně použít k podpisu libovolné
zprávy.

18Z anglického Elliptic curve digital signature algortihm.
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Algoritmus digitálního podpisu pracuje na eliptické křivce definované svými
parametry D = (p, A, B, G, n, h). Data (zprávu) m ∈ {0, 1}∗ podepisuje uži-
vatel v svým soukromým klíčem SKv. Namísto m samotné je ale podepisován
pouze její haš z = h(m). Aby byl protokol podpisu bezpečný, musí být h kryp-
tograficky dobrá hašovací funkce. Délka haše zprávy nesmí překročit délku
čísla vyjadřujícího řád bodu G. Délka je míněna co do počtu bitů. Pokud se
tak stane, musí být haš zprávy zkrácen. [39, 28, s. 321-322]

Schéma digitálního podpisu předpokládá existenci dvou funkcí:

S = (r,s) = SIGN(SK_v, z)
VERIFY(VK_v, S, z)

Funkce SIGN vytvoří ze soukromého klíče uživatele v digitální podpis S haše
z. Uživatel v odešle uživateli u trojici (VKv, S, m). Uživatel u si stejným po-
stupem odvodí ze zprávy m její haš z. Z vytvořeného haše a veřejného klíče
pak za pomoci funkce VERIFY ověří, že je podpis platný.

Fungování funkce SIGN zachycuje následující algoritmus: (podle [39, 28, s.
322])

Vstup: Soukromý klíč uživatele v (SKv),
Haš zprávy z = h(m),
Doménové parametry D = (p, A, B, G, n, h)

Výstup: Digitální podpis S = (r, s)
1 k = (pseudo)náhodné číslo z intervalu ⟨1, n − 1⟩
2 P = kG ∈ E(Zp)
3 r = xP (mod n)
4 Pokud r = 0, vrať se na začátek
5 s = k−1(z + rSKv) (mod n)
6 Pokud s = 0, vrať se na začátek
7 Vrať S = (r, s)

Pseudokód 4.2: ECDSA: Vytvoření digitálního podpisu

Algoritmus nejprve vygeneruje číslo k, které slouží jako dočasný soukromý
klíč. Toto číslo musí být pro každý podpis unikátní. Z podpisů dvou různých
zpráv, ve kterých je použit stejný soukromý klíč a stejné k, lze soukromý klíč
dopočítat. Pro náhodné generování je proto třeba dobrý zdroj entropie. [7,
kap. 6]

Pro výpočet s je třeba najít multiplikativní inverzi náhodně vybraného
čísla k. Z toho důvodu je nutné, aby řád bodu G – číslo n – bylo prvočíslo.
Křivka, jejíž doménové parametry nesplňují tento požadavek, nemůže být pro
ECDSA použita. [39]
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Funkce VERIFY pro ověření podpisu má pseudokód: (podle [39, 28, s. 322])
Vstup: Veřejný klíč uživatele v (VKv),

Haš zprávy z = h(m),
Doménové parametry D = (p, A, B, G, n, h),
Digitální podpis S = (r, s)

1 Ověř, že r, s ∈ ⟨1, n − 1⟩
2 u1 = s−1z (mod n)
3 u2 = s−1r (mod n)
4 Q = u1G + u2VKv

5 Ověř, že r = xQ

Pseudokód 4.3: ECDSA: Ověření digitálního podpisu

Pro bod Q nalezený funkcí VERIFY platí:

Q = u1G + u2VKv

= u1G + u2SKvG

= (u1 + u2SKv)G
= (s−1z + s−1rSKv)G
= s−1(z + rSKv)G

Část podpisu s byla algoritmem SIGN spočítána jako s = k−1(z + rSKv).
Odtud lze vyjádřit k = s−1(z + rSKv) a dosadit zpět do rovnice pro výpočet
bodu Q:

Q = s−1(z + rSKv)G
= kG

Bod P byl v kroku 2 algoritmu SIGN vypočítán přesně tímto vzorcem. Algo-
ritmus VERIFY tedy musí dojít ke stejnému bodu Q = kG = P . Porovnáním
nalezených souřadnic se tento fakt ověří. [39, 28, s. 322]
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Kapitola 5
FITCOIN

Po teoretickém úvodu se lze konečně přesunout k praktické části práce. V první
sekci této kapitoly jsou představeny jednotlivé programy, které jsou v rámci
projektu FITCOIN vyvíjeny. Vzhledem k tomu, že projekt FITCOIN tvoří
celkově 5 bakalářských prací a jednotlivé programy či jejich části se spoléhají
na funkčnost částí ostatních, je nutné brát tuto sekci s nadhledem. Namísto
aktuálního stavu projektu je popsán spíše jeho ideální stav.

Vyvíjené programy spolu sdílejí společný komunikační protokol. Plná po-
doba protokolu FITCOIN je dostupná na přiloženém CD v souboru text/
protokol_FITCOIN.pdf. Protokol vychází z Bitcoinové definice protokolu [40].
Tato práce přispívá návrhem následujících částí protokolu FITCOIN:

• samotná měna FITCOIN,

• adresy,

• transakce, jejich haše, podpisy a související struktury.

Tyto části proto budou v následujících sekcích popsány. Pro úplnost budou
uvedeny i kryptografické metody a struktury, které FITCOIN využívá. Je ale
nutné dodat, že použitá kryptografie je výsledkem spíše kolektivní domluvy,
práce si ji proto nemůže nárokovat.

5.1 Vyvíjené programy
V projektu FITCOIN jsou vyvíjeny 4 programy, které dohromady tvoří fungu-
jící ekosystém kryptoměny. Programy mezi sebou komunikují po síti pomocí
dohodnutého protokolu FITCOIN.

Program fitcoind
Program fitcoind představuje páteř celého projektu. Jedná se o démona,
který neustále běží na počítačích uživatelů kryptoměny FITCOIN. Jeho úko-
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lem je precizně implementovat celý dohodnutý protokol. V oblasti kryptoměn
se takový program nazývá full-node. Program fitcoind může na svém počítači
provozovat kdokoliv. Stejně tak si kdokoliv může vytvořit vlastní implemen-
taci full-node a pomocí smluveného protokolu komunikovat s implementací
naší.

Program vyhledává ostatní účastníky a s několika z nich aktivně komu-
nikuje. Jednotlivé full-nodes si mezi sebou vyměňují své znalosti o aktuální
podobě blockchainu a nově vzniklých transakcích, které prozatím nebyly do
blockchainu zařazeny. U všech informací přijatých ze sítě musí program ově-
řovat jejich validitu. Potencionální útočník nesmí mít možnost ovlivnit správné
fungování programu. Některé informace lze ověřit přímo (správný podpis trans-
akce), pro jiné program potřebuje znát například stav účtů. Program fitcoind
si proto uchovává a validuje celý blockchain. Zároveň se pomocí těžení může
podílet na tvorbě nových bloků. Součástí programu je i peněženka, která spra-
vuje soukromé klíče uživatele a dovoluje vytvářet nové transakce.

Program fitcoind nenabízí žádné uživatelské rozhraní. Lokální požadavky
uživatele dokáže zpracovat pouze pomocí síťových zpráv zaslaných přes lo-
calhost. Program je přenositelný mezi POSIX systémy a je vyvíjen v rámci
bakalářských prací třemi studenty: Mikuláš Dvořák, Bc. Karel Pajskr a Jan
Tománek.

Program fitcoin-cli

Program fitcoin-cli představuje pomyslný můstek mezi uživatelem a pro-
gramem fitcoind. Program fitcoin-cli umí zpracovat uživatelovy příkazy
a poskytovat adekvátní odpovědi v lidsky čitelné podobě. Příkazy se mohou
týkat například správy peněženky, tvorby nových transakcí či žádostí o výpis
aktuálního stavu blockchainu.

Pro svou práci fitcoin-cli potřebuje běžící instanci fitcoind. Příkazy
zadané uživatelem převede do podoby síťových zpráv, které dále předá k vyko-
nání programu fitcoind. Jako odpověď očekává od fitcoind síťovou zprávu,
jejíž obsah zobrazí v čitelné formě uživateli.

Tento program vyvíjí Bc. Karel Pajskr společně s programem fitcoind.

Peněženka pro Android

Peněženka pro Android implementuje tzv. lehkého klienta, označovaného též
jako light-node. Tento klient dokáže spravovat soukromé klíče uživatelů přímo
na mobilním zařízení s OS Android. Umí se připojit k full-node a získat od
něj aktuální stav nějaké konkrétní adresy. S informací o stavu pak dovoluje
uživatelům transakce vytvářet.

Mobilní telefon obvykle nedisponuje dostatečným výkonem, pamětí a da-
tovým připojením, které by dovolovalo stáhnout a plně ověřit celý blockchain.
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Lehký klient musí z části spoléhat na informace obdržené od full-node a ne-
dokáže tudíž nabídnout plnou úroveň zabezpečení.

Peněženka pro Android je implementována studentem Minh Trieu Quang.

Webový náhled blockchainu
Poslední vyvíjenou aplikací je web zobrazující informace o aktuální podobě
blockchainu a všech transakcí v něm. Web je prací Rostislava Kaufmana.

Nyní již k samotné definici částí protokolu.

5.2 Měna
Nejmenší jednotkou měny FITCOIN je jeden fitcoin, zkráceně označován jako
FTC. V principu odpovídá 1 satoshi v Bitcoinu, či 1 wei v Ethereu. Pro vyjád-
ření většího množství fitcoinů je možné použít standardní násobky definované
soustavou jednotek SI:

103 FTC = 1 kFTC
106 FTC = 1 MFTC
109 FTC = 1 GFTC

1012 FTC = 1 TFTC
· · ·

Po klientech není vyžadováno tyto převody podporovat. V samotném proto-
kolu je částka uváděna vždy v jednotkách fitcoin. Uvedené násobky ale mohou
být užitečné pro kompaktnější zobrazení například na webu nebo displeji te-
lefonu.

5.3 Kryptografie
FITCOIN používá stejné kryptografické metody jako Bitcoin. Použitý asymet-
rický kryptografický systém je založen na eliptické křivce s doménovými para-
metry secp256k1. Rovněž použité hašovací funkce jsou ve FITCOINu shodné
s těmi Bitcoinovými:

HASH -160(data) = RIPEMD -160(SHA-256(data))
HASH -256(data) = SHA-256(SHA-256(data))

Toto rozhodnutí je pro FITCOIN praktické v tom, že je možné pomocí existu-
jící implementace Bitcoinu kontrolovat správnost provádění kryptografických
operací v jednotlivých vyvíjených programech projektu. Například odvození
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veřejného klíče z klíče soukromého musí umět peněženka v programu fitcoind
i peněženka pro Android. Pokud by pro stejný soukromý klíč došli oba pro-
gramy k rozdílným veřejným klíčům, lze s nástroji Bitcionu ověřit, který pro-
gram pracuje správně a ve kterém je chyba.

5.4 Adresa

Adresa má ve FITCOINu stejnou funkci jako adresa v Bitcoinu. Je vytvořena
jako HASH-160 veřejného klíče. Její odvození tak přesně odpovídá Bitcoi-
novému způsobu. Jediný podstatný rozdíl je, že FITCOIN podporuje pouze
komprimovaný formát veřejného klíče. Pro jeden veřejný klíč tudíž existuje
právě jedna adresa.

FITCOIN dále zjednodušuje adresy v otázkách kódování. Výchozím for-
mátem je klasická hexadecimální reprezentace. FITCOIN primárně slouží pro
studium vnitřního fungování kryptoměn. Nedává proto větší smysl řešit kom-
fort uživatele. Zavedení kódování Base58 nebo Base58Check by vyžadovalo
použití externí knihovny, případně vlastní implementaci. To by ve výsledku
znepřehlednilo program.

Pro lepší představu je ještě uveden příklad soukromého klíče, odpovídají-
cího veřejného klíče a odvozené FITCOINové adresy. Uvedený soukromý klíč
přesně odpovídá soukromému klíči v sekci 2.2. Odvozený veřejný klíč a haš se
proto musí taktéž shodovat:

Soukromý klíč:
12aceb8d1da1993ed3bee0f2cd6e14f46e15b80767ed454dc07d7a515
aefa110

Veřejný klíč:
0218fa9f5fd83e30ddbb4a20a1382f5d51abba8fd6078c8902ff7ffcc
2901ec189

FITCOIN adresa:
758b956286aa8d58fc3d8ce822d51771572d4da1

5.5 Transakce

FITCOIN pracuje po vzoru Bitcoinu nad modelem UTXO. Od toho se po-
chopitelně odvíjí i struktura FITCOINových transakcí. Na rozdíl od těch Bit-
coinových jsou ale chudší o některé položky. Konkrétně o locktime v trans-
akci a sequence ve vstupech transakce. U FITCOINových transakcí tak nelze
specifikovat čas, kdy může být transakce zařazena do bloku. Na fungování
kryptoměny nemají tyto dvě položky žádný velký vliv.
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Dalším velmi podstatným zjednodušením FITCOINu je kompletní elimi-
nace jazyka Script z procesu validace transakce. FITCOIN se spoléhá pouze
na kryptografické řešení popsané algoritmem 1.2. V principu fungování tak
ověření FITCOINové transakce odpovídá Pay-to-Public-Key-Hash.

Toto schéma by bylo možné ještě dále zjednodušit odstraněním adres a pře-
chodem na Bitcoinový typ ověření s názvem PubKey. Na druhou stranu adresa
je jeden z prvních pojmů, se kterými se člověk při studiu kryptoměn setká.
I pro zjednodušenou kryptoměnu je proto vhodné adresy zachovat.

Následující tabulky popisují strukturu transakce a souvisejících struktur.
Každá položka transakce má svůj název a datový typ. Položky se ve struktu-
rách objevují přesně v popsaném pořadí.

Transakce: tx

Položka
Datový typ

Komentář

version
uint32_t

Verze transakce, aktuálně 1. Důvod pro zachování této po-
ložky je stejný jako u Bitcoinu. Dává FITCONU možnost
v budoucnu měnit formát či ověřovací pravidla transakce
a zachovat při tom validitu transakcí starých.

num_inputs
uint16_t

Počet vstupů transakce, vždy minimálně 1.

vin
input[]

Seznam vstupů transakce. Počet je dán položkou
num_inputs.

num_outputs
uint16_t

Počet výstupů transakce. Pro verzi transakce 1 je počet
výstupů buď jeden, nebo dva.

vout
output[]

Seznam výstupů transakce. Počet je dán položkou
num_outputs.

Omezení seznamu výstupů na nejvýše dvě položky je výsledkem kolektivní
dohody v projektu FITCOIN. Transakce má primárně sloužit pro převod fit-
coinů mezi dvěma uživateli. Očekává se, že uživatel převáděné fitcoiny rozdělí
na dva výstupy – první pro příjemce platby a druhý zpět sobě pro vrácení
peněz.

Struktura transakce by s tímto omezením mohla vypadat i tak, že by vout
rovnou obsahoval dva výstupy. Bylo by však potřeba ošetřovat speciální pří-
pad, kdy má transakce vytvořit pouze jeden výstup. Takto navržená struktura
je vhodnější, jelikož nepřímo nutí vývojáře hledět na vout jako na pole výstupů
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a při validaci zavést explicitní omezení velikosti na dva výstupy. V budoucnu
tak bude snadné zavést novou verzi transakce, která toto omezení zruší, při-
čemž nebude potřeba provádět velké programové změny19. Následují popisy
datových typů input, output a dalších souvisejících.

Výstup transakce: output

Položka
Datový typ

Komentář

value
uint64_t

Částka v jednotkách FTC, která má být převedena.

address
uint8_t[20]

FITCOINová adresa, na kterou má být převeden počet
FTC uvedený ve value. Příjemce platby.

Vstup transakce: input

Položka
Datový typ

Komentář

txid
uint8_t[32]

Haš dřívější transakce, na jejíž výstup se tento vstup od-
kazuje.

vout_idx
uint16_t

Index do seznamu výstupů transakce referované v txid.

tx_sig
txsig

Struktura s podpisem transakce a příslušným veřejným
klíčem. Tato položka jako jediná není podepisována. Ob-
dobná funkce jako scriptSig u Bitcoinu.

19 Je ale nutné dodat, že taková změna protokolu by měla za následek fork blockchainu.
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Podpisová část transakce: txsig

Položka
Datový typ

Komentář

signature
sig

Digitální podpis transakce (ECDSA).

public_key
uint8_t[33]

Veřejný klíč, kterým může být signature ověřen. Klíč
musí být v komprimovaném formátu, ve kterém má právě
33 B.

Podpis transakce: sig

Položka
Datový typ

Komentář

R_size
uint8_t

Velikost části R digitálního podpisu.

R
uint8_t[]

Část R digitálního podpisu.

S_size
uint8_t

Velikost části S digitálního podpisu.

S
uint8_t[]

Část S digitálního podpisu.

Speciálním druhem transakce je coinbase transakce, která je vytvářena těžařem
a slouží jako odměna za těžení. Pro coinbase transakci platí:

• Je první transakcí v bloku.

• Obsahuje právě jeden vstup.

• Obsahuje právě jeden výstup.

• Ve vstupu je txid pole nulových bytů.

• Ve vstupu je vout_idx rovno 0xFFFF.

• Ve výstupu je value rovno protokolem definované odměně za těžení. Ta
je prozatím stanovena na konstantu 123456. FITCOIN je tudíž inflační
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měna. Do budoucna se nabízí možnost po určitém množství vytěžených
bloků emisi fitcoinů regulovat.

Při vytváření coinbase transakce musí těžař věnovat pozornost tomu, aby
každá jeho coinbase transakce byla unikátní. Pokud těžař vytěží dva bloky,
které mají stejnou coinbase transakci, budou mít obě transakce stejný haš.
Tím se těžař připraví o odměnu z druhého bloku, jelikož se pomocí dvojice
(txid, vout_idx) bude moci odkázat pouze na jediný výstup.

Pro změnu haše coinbase transakce má těžař několik možností. Může trans-
akci buďto znovu podepsat, použít jiný soukromý klíč pro podpis, nebo nechat
převést fitcoiny na nově vygenerovanou adresu.

Haš transakce a digitální podpis
Existují dva druhy hašů transakce – klasický haš a podpisový haš. Oba jsou
vytvořeny pomocí funkce HASH-256. Liší se však v hašovaném obsahu.

Pro vytvoření klasického haše (txid) slouží hašovací funkci jako vstup
celá transakce v serializovaném formátu. Klasický haš tedy hašuje i podpisy
transakce.

Aby však bylo možné digitální podpis vytvořit, je nutné zavést ještě druhý
druh haše – podpisový haš. Podpisový haš označuje haš serializovaného for-
mátu transakce, přičemž je při serializaci zcela vynechávána položka tx_sig
ve vstupech transakce. Digitální podpis pak podepisuje právě tento haš. Při
vytváření transakce to znamená, že v každém vstupu musí být podpisový
haš podepsán soukromým klíčem. Vzniklý podpis se společně s veřejným klí-
čem uloží do položky tx_sig daného vstupu. U validace transakce stačí opět
vytvořit podpisový haš a u každého vstupu pomocí public_key ověřit, že
signature je platným podpisem tohoto haše.

V každém vstupu může být podpis vytvořen pomocí jiného soukromého
klíče. V jedné transakci je proto možné utrácet z více adres.
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Kapitola 6
Implementace

Tato kapitola popisuje programovou realizaci navržených struktur protokolu
FITCOIN. Celá implementace, včetně jednoduché peněženky, je součástí pro-
gramu fitcoind a je dostupná na přiloženém CD v adresáři zdrojove_kody/
fitcoin/src.

Charakter projektu vybízí k použití objektově orientovaného jazyka. Ko-
lektivně byl proto pro implementaci zvolen jazyk C++ ve standardu C++11.
Kvůli přenositelnosti kódu vznikl navíc požadavek na využití co nejmenšího
množství externích knihoven. V některých oblastech, jako například krypto-
grafie, se však projekt bez externích knihoven neobejde.

6.1 Podpora kryptografie
Z návrhu protokolu FITCOIN plyne nutnost podporovat následující krypto-
grafické konstrukty:

• Eliptická křivka s doménovými parametry secp256k1

– Soukromý klíč, jeho vygenerování a uložení
– Veřejný klíč a jeho odvození z klíče soukromého
– Digitální podpis, jeho vytvoření a ověření

• Hašovací funkce

– SHA-256
– RIPEMD-160

Implementovat vlastní kryptografii by nebylo bezpečné. Z toho důvodu bylo
třeba zvolit vhodnou kryptografickou knihovnu, která výše uvedené konstrukty
zvládá. Přirozeně tak padla volba na knihovnu OpenSSL [41], případně její
klon LibreSSL [42]. Knihovny jsou kompatibilní, ve výsledku tak nehraje roli,
kterou konkrétní knihovnu má uživatel nainstalovanou.
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Knihovna OpenSSL je napsána v jazyce C, je tedy použitelná i v C++.
Zároveň nabízí velmi komplexní rozhraní, z něhož FITCOIN potřebuje jen
malou část – asymetrickou kryptografii nad jednou konkrétní křivkou a dvě
hašovací funkce. Pro usnadnění použití knihovny byly v rámci práce vytvořeny
třídy a funkce, které interně OpenSSL využívají, ale jejich veřejné rozhraní
zcela zakrývá jakoukoliv spojitost s OpenSSL. Použití těchto tříd je pro účely
FITCOINu značně jednodušší, než používání funkcí OpenSSL.

Třída BigNumber

Třídou BigNumber je možné reprezentovat celá čísla s neomezenou přesností.
Je postavena nad OpenSSL strukturou BIGNUM, přičemž se stará o její alokaci,
dealokaci a správné kopírování. S využitím funkcí OpenSSL zároveň přetěžuje
aritmetické, přiřazovací či některé bitové operátory, dokáže převést uchovávané
číslo do decimální nebo hexadecimální reprezentace a celkově nabízí celou řadu
dalších funkcí.

Její hlavní úlohou je však něco jiného. Aby bylo možné serializovat a dese-
rializovat transakce, je potřeba převádět klíče a podpisy z patřičné OpenSSL
struktury do pole bytů a naopak. Tyto struktury je možné převést do BIGNUM,
přičemž BIGNUM je dále možné převést právě do pole bytů. Tento proces je
možné provést i opačným směrem. Třída BigNumber tudíž funguje jako pro-
středník mezi bytovou reprezentací a finální strukturou, která klíč či podpis
reprezentuje.

Bytes BigNumber Key

unsigned char * BIGNUM

…
EC_KEY

Obrázek 6.1: Převod pole bytů do struktury klíče

Zdrojový kód: BigNumber.hpp, BigNumber.cpp

Třída Key

Knihovna OpenSSL uchovává veřejné i soukromé klíče pro eliptické křivky ve
struktuře zvané EC_KEY. Tuto strukturu je před použitím třeba řádně iniciali-
zovat specifikací doménových parametrů eliptické křivky.

Třída Key se stará o správnou inicializaci této struktury, její kopírování
a dealokaci. OpenSSL implementuje ve struktuře EC_KEY počítané reference,
díky čemuž je kopírování klíčů efektivní. Key není samostatně instancovatelná.

Zdrojový kód: Key.hpp, Key.cpp
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Třída PublicKey

Z třídy Key je zděděna třída PublicKey. Tato třída reprezentuje veřejný klíč.
Interně přitom využívá strukturu EC_KEY, o jejíž vytvoření se stará bázová
třída. Instanci PublicKey je možné vytvořit pomocí konstruktoru z instance
BigNumber. Stejně tak je možné veřejný klíč převést v komprimovaném for-
mátu zpět do BigNumber. PublicKey má dále metodu Verify, jež slouží pro
ověření digitálního podpisu dat.
Zdrojový kód: PublicKey.hpp, PublicKey.cpp

class PublicKey : public Key
{

public:
explicit PublicKey (const BigNumber & _BigNumber);

const BigNumber ToBigNumber () const;

bool Verify (const utils::Bytes & _Data,
const Signature & _Signature) const;

protected:
...

}

Kód 6.2: Veřejné rozhraní třídy PublicKey

Třída PrivateKey

Z PublicKey je dále zděděna třída PrivateKey reprezentující soukromý klíč.
Instanci třídy je možné vytvořit třemi způsoby – z instance BigNumber, na-
čtením z PEM souboru nebo (pseudo)náhodným vygenerováním.

Soukromý klíč umí dále vytvořit digitální podpis dat a odvodit odpovída-
jící PublicKey. Lze jej rovněž uložit do PEM souboru, případně převést do
BigNumber.
Zdrojový kód: PrivateKey.hpp, PrivateKey.cpp

Třída Signature

OpenSSL ukládá digitální podpis do struktury zvané ECDSA_SIG. Tato struk-
tura obsahuje dvě BIGNUM – části r a s digitálního podpisu. Třída Signature
pouze obaluje tuto strukturu. Její instanci lze vytvořit z dvojice BigNumber
a každou z částí podpisu lze do BigNumber opět převést.
Zdrojový kód: Signature.hpp, Signature.cpp
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class PrivateKey : public PublicKey
{

public:
explicit PrivateKey (const BigNumber & _BigNumber);

static PrivateKey CreateFromPEM
(const std::string & _PEMLocation,
const std::string & _Passphrase = "");

static PrivateKey GenerateNew ();

void SaveToPEM (const std::string & _PEMLocation,
const std::string & _Passphrase = "")

const;

const BigNumber ToBigNumber () const;

const PublicKey GetPublicKey () const;

Signature Sign (const utils::Bytes & _Data) const;

private:
...

}

Kód 6.3: Veřejné rozhraní třídy PrivateKey

Třída OpenSSLConverter

Takto zavedené třídy poskytují snadno použitelné rozhraní pro vytváření klíčů,
digitálních podpisů a provádění všech požadovaných operací. Přes veřejné roz-
hraní se nelze dostat k interně používaným OpenSSL strukturám. OpenSSL je
tak kompletně odstíněna, což je vlastně účel těchto tříd. To s sebou však nese
jeden problém, který lze nejlépe ilustrovat příkladem. Pro ověření digitálního
podpisu je potřeba zavolat OpenSSL funkci:

int ECDSA_do_verify(const unsigned char *dgst, int dgst_len,
const ECDSA_SIG *sig, EC_KEY* eckey);

Kód 6.4: Ověření digitálního podpisu pomocí funkce z OpenSSL

Tato funkce přitom musí být zavolána z metody Verify třídy PublicKey.
Metoda Verify přijímá instanci Bytes, která reprezentuje pole bytů. Dokáže
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poskytnout ukazatel na pole a jeho délku, což jsou první dva argumenty funkce
ECDSA_do_verify. Třída PublicKey má zároveň přístup ke své interní repre-
zentaci – struktuře EC_KEY, jež je posledním argumentem OpenSSL funkce.

Problematický je ale třetí argument funkce ECDSA_do_verify, tedy vlastní
podpis dat. Metoda Verify má jako druhý argument instanci Signature. Ta
interně sice uchovává strukturu ECDSA_SIG, avšak nemá ji na svém veřejném
rozhraní. Z metody Verify se k ní proto nelze dostat.

V C++ se nabízí řešení deklarovat v třídě Signature třídu PublicKey
jako friend. Tím by PublicKey získal přístup ke kýžené OpenSSL struktuře.
Spolu s tím by však získal přístup i k ostatním soukromým metodám a členům
Signature. Protože se podobný problém objevuje na více místech, musely by
ve výsledku mít skoro všechny představené třídy ve svých friend třídy ostatní.
To s sebou nese negativní důsledky. Za prvé dojde k porušení zapouzdření, za
druhé se výrazným způsobem zvýší provázanost. Z těchto důvodů je pro řešení
problému použit tzv. Attorney-Client idiom. [43]

Třída OpenSSLConverter plní roli „advokáta“. Všechny zmíněné třídy de-
klarují OpenSSLConverter jako friend, tudíž OpenSSLConverter má přístup
k soukromým metodám těchto tříd. Je tak schopen získávat z instancí tříd
jejich interní OpenSSL struktury a naopak pomocí OpenSSL struktur instan-
covat jednotlivé třídy. Všechny metody v OpenSSLConverter jsou statické a
soukromé. Aby je zmíněné třídy mohly volat, definuje je OpenSSLConverter
jako své friend. Tímto přístupem lze snadno omezit vzájemný přístup tříd
do jejich soukromých metod a členů.

Implementovat metodu Verify ve třídě PublicKey je díky Attorney-Client
idiom velmi jednoduché:

bool PublicKey::Verify (const Bytes & _Data,
const Signature & _Signature) const

{
return ECDSA_do_verify(_Data.data(), _Data.size(),

OpenSSLConverter::Signature2ECDSA_SIG(_Signature),
GetEC_KEY());

}

Kód 6.5: Implementace Verify s pomocí OpenSSLConverter

Zdrojový kód: OpenSSLConverter.hpp, OpenSSLConverter.cpp
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6. Implementace

PublicKey

+PublicKey(BigNumber)
+ToBigNumber(): BigNumber
+Verify(Bytes, Signature): bool
+...()

Key

#m_Key: EC_KEY *

#Key(EC_KEY*)

PrivateKey

+PrivateKey(BigNumber)
+ToBigNumber(): BigNumber
+GetPublicKey(): PublicKey
+Sign(Bytes): Signature
+...()

Siganture

-m_Sig: ECDSA_SIG *

-Signature(ECDSA_SIG*)
+Signature(BigNumber R, BigNumber S)
+R(): BigNumber
+S(): BigNumber
+...()

BigNumber

-m_BigNum: BIGNUM *

-BigNumber(BIGNUM*)
+...()

OpenSSLConverter

-BigNumber2BIGNUM(BigNumber): BIGNUM*
-BIGNUM2BigNumber(BIGNUM*): BigNumber
-Signature2ECDSA_SIG(Signature): ECDSA_SIG
-ECDSA_SIG2Signature(ECDSA_SIG*): Signature

friends

friends

friends

friends

Obrázek 6.2: Znázornění kryptografických tříd pomocí UML.

Hašování
Pro projekt FITCOIN je potřeba podporovat dvojité hašování, tedy funkce
HASH-256 a HASH-160. V knihovně OpenSSL je možné využít přímo funkce:

unsigned char *RIPEMD160(
const unsigned char *d, unsigned long n,
unsigned char *md);

unsigned char *SHA256(
const unsigned char *d, unsigned long n,
unsigned char *md);

Kód 6.6: SHA-256 a RIPEMD-160 v OpenSSL
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Jejich rozšíření na požadované HASH-160 a HASH-256 je triviální – stačí
zmíněné OpenSSL funkce zavolat dvakrát po sobě.

Zdrojový kód: Hash.hpp, Hash.cpp

6.2 Transakce a související třídy
Třída Transaction

Transakce je jedna z nejdůležitějších částí celé kryptoměny FITCOIN. Trans-
akce uchovává seznam vstupů, výstupů a svou verzi. S pomocí serializéru20

umí vytvořit svůj klasický i podpisový haš.
Transakce zároveň dokáže metodou Verify ověřit svou platnost. Z dat,

kterými transakce disponuje, však zvládne ověřit pouze podpisy ve svých vstu-
pech a svou verzi. Ke kompletnímu ověření transakce podle algoritmu 1.2 je
potřeba znát i aktuální stav, tedy množinu UTXO. Stav implementuje třída
UTXOPool, která není součástí této práce.

Jako praktické se ukázalo řešení, kdy existuje jedna metoda pro pouhé ově-
ření podpisů a druhá metoda, která bere v potaz i množinu UTXO. Metoda
Verify je proto přetížena. Lze ji volat bez argumentu, čímž dojde k ověření
podpisů a verze. Při zavolání s argumentem obsahující referenci na UTXOPool
se transakce ověří s ohledem na aktuální stav. Fungování obou metod znázor-
ňuje ukázka kódu 6.7.

Zdrojový kód: Transaction.hpp, Transaction.cpp

Třída MutableTransaction

Transakce může vzniknout ze dvou zdrojů. Buďto ji program fitcoind obdrží
ze sítě, nebo ji vytvoří sám uživatel. Ve vzniklé transakci nesmí být žádná její
položka změněna, jinak by došlo k zneplatnění podpisu. Třída Transaction
je proto implementována tak, aby do obsahu transakce nebylo možné žádným
způsobem zasáhnout. Novou instanci Transaction lze vytvořit pouze ze se-
znamu vstupů, výstupů a verze. Jakmile je transakce vytvořena, její obsah je
neměnný. Tímto přístupem se předchází chybám při implementaci.

Toto pravidlo „obchází“ zděděná třída MutableTransaction. Pro vytvo-
ření transakce peněženkou je totiž potřeba nejprve vytvořit transakci bez pod-
pisů, následně zjistit její podpisový haš a až poté jej v každém ze vstupů
podepsat. Tím ale dochází ke změnám obsahu transakce.

Třída MutableTransaction proto dovoluje do transakce postupně přidá-
vat vstupy a výstupy. Ve chvíli, kdy peněženka naplní obsah transakce, za-
volá metodu Lock třídy MutableTransaction, čímž dojde k podpisu všech
vstupů transakce a metoda navrátí neměnitelnou verzi transakce – tedy in-
stanci Transaction.

20O serializaci v sekci 6.3.
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bool Transaction::Verify () const
{

auto txSignData = SignHash().ToBytes();

for(const auto & input: m_Inputs)
{

const auto & tx_sig = input.TransactionSig();
if(!tx_sig.PublicKey().Verify(txSignData,

tx_sig.Signature()))
return false;

}

return m_Version == protocol::tx_version &&
m_Inputs.size() >= 1 &&
m_Outputs.size() <= protocol::tx_max_outputs &&
m_Outputs.size() >= 1;

}

bool Transaction::Verify (const UTXOPool & _UTXOs) const
{

if(!Verify())
return false;

BigNumber amount = 0;
for(const auto & input: m_Inputs)
{

if(!_UTXOs.IsUnspent(input.OutputPoint()))
return false;

amount += _UTXOs.GetOutput(input.OutputPoint()).
Amount();

}

for(const auto & output: m_Outputs)
amount -= output.Amount();

return amount >= 0;

}

Kód 6.7: Ověření transakce metodou Verify
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Speciálním druhem MutableTransaction je zděděná CoinbaseTransaction.
CoinbaseTransaction je první transakcí v bloku a její instanci lze vytvořit
ze soukromého klíče těžaře.

Zdrojový kód: MutableTransaction.hpp, MutableTransaction.cpp,
CoinbaseTransaction.hpp, CoinbaseTransaction.cpp

Třída Address

Jak je z názvu patrné, třída Address slouží k reprezentaci FITCOINové ad-
resy. Adresa není ve skutečnosti nic jiného než pole bytů. Zavedením samo-
statné třídy se však podpoří objektový přístup. Úkol třídy Address je velmi
jednoduchý. Dokáže z veřejného klíče spočítat HASH-160 a zkonstruovat tak
pole bytů, které odpovídá FITCOINové adrese. Aby bylo možné adresy snadno
porovnat, třída implementuje operátory == a !=.

Zdrojový kód: Address.hpp, Address.cpp

Třída Output

Output reprezentuje výstup transakce. Ze své podstaty se jedná o jednoduchou
třídu, která si uchovává dvě položky – adresu příjemce a počet fitcoinů.

Zdrojový kód: Output.hpp, Output.cpp

Třída Input

Třída Input představuje vstup transakce. Každý vstup je složen ze dvou částí –
odkaz na utrácený výstup (třída OutPoint) a podpisová část vstupu transakce
(třída TransactionSig).

Zdrojový kód: Input.hpp

Třída OutPoint

Vstupy transakce obsahují odkazy na neutracené výstupy. Jak bylo popsáno
v sekci 1.7, odkaz je dvojice haše transakce, ve které se výstup nachází, a in-
dexu do seznamu výstupů. Třída OutPoint reprezentuje právě tuto dvojici.

Zdrojový kód: OutPoint.hpp

Třída TransactionSig

Třída TransactionSig představuje podpisovou část vstupu transakce. Jedná
se o dvojici složenou z veřejného klíče a digitálního podpisu transakce. Třída
TransactionSig je čistě abstraktní. Obsahuje dvě virtuální metody, které
mají vracet podpis transakce a příslušný veřejný klíč pro ověření podpisu.
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U transakcí, které dorazily ze sítě, je možné zkonstruovat tuto dvojici
přímo. Zděděná třída NetworkTransactionSig proto podporuje tento druh
konstrukce. U MutableTransaction již situace tak jednoduchá není. Správný
podpis transakce lze spočítat až ve chvíli, kdy je transakce kompletní a je zavo-
lána metoda Lock třídy MutableTransaction, která má celou transakci pode-
psat. V této situaci je použita druhá zděděná třída – OwnTransactionSig. Její
instanci lze vytvořit ze soukromého klíče, který utrácí výstup, a z reference
na MutableTransaction, jejíž je součástí. Ze soukromého klíče lze odvodit
klíč veřejný, z reference na MutableTransaction lze získat její podpisový haš
a vytvořit tak digitální podpis transakce. Vztahy všech popsaných struktur
zachycuje obrázek 6.3.

Zdrojový kód: TransactionSig.hpp, TransactionSig.cpp

6.3 Serializace

Aby spolu mohly jednotlivé programy v projektu FITCOIN po síti komuni-
kovat, je třeba precizně implementovat serializaci a deserializaci navržených
částí protokolu FITCOIN. Především je třeba dávat pozor na datové typy seri-
alizovaných objektů a pořadí jednotlivých položek. Serializaci lze obecně řešit
mnoha způsoby. Spousta projektů se spoléhá na externí knihovny, které dokáží
efektivně a pro programátora jednoduše vyřešit všechny problémy, které seri-
alizace přináší. Projekt FITCOIN se ale snaží používat co nejmenší množství
externích knihoven. Z toho důvodu se FITCOIN vydal cestou implementace
vlastní.

Standardní cestou pro vstupně výstupní operace programu psaném v C++
je použití streamů. Serializovanému objektu by nemělo nijak záležet na tom,
zda se jeho obsah vypisuje na standardní výstup, do souboru, do pole v paměti,
nebo se posílá na síť. Z této myšlenky vychází další popis implementace.

Třídy Converter, Writer, Reader

Converter<S> je bázová třída pro všechny (de)serializéry. Jejím šablonovým
parametrem S lze specifikovat typ streamu, do kterého se mají objekty (de)seri-
alizovat. Converter<S> má konstruktor, který přijímá referenci na specifiko-
vaný stream. K této referenci mohou zděděné třídy přistupovat a do streamu
tak zapisovat, nebo z něj číst.

Z této třídy jsou dále zděděny třídy Writer<S> a Reader<S>. Writer<S>
slouží k serializaci objektů. Očekává, že specifikovaný stream S má metodu
write, pomocí které lze do streamu zapisovat. Reader<S> naproti tomu oče-
kává metodu read, pomocí níž lze ze streamu číst.

66



6.3. Serializace

Transaction

+Version
Input

Output

+Address
+Amount

1 1..*

1

1..2

OutPoint

+TxID
+Vout_Index

TransactionSig

+PublicKey()
+Signature()

NetworkTransactionSig

+PublicKey
+Signature

OwnTransactionSig

+PrivateKey

1

1

1

1

Odkazuje na nějaký

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Obsahuje

Má referenci na svou

MutableTransaction

CoinbaseTransaction

Vstupy a výstupy jsou
ReadOnly

Vstupy a výstupy lze
měnit/přidávat

Abstraktní
třída

Obrázek 6.3: Znázornění struktury transakce pomocí UML.

Třída Serializer, SignSerializer a Deserializer

Z třídy Writer<S> je dále zděděn Serializer<S>. Serializér přetěžuje operá-
tor << pro všechny třídy nebo primitivní datové typy, které je potřeba seria-
lizovat.
Pro ověření či vytvoření podpisu transakce je třeba umět spočítat její podpi-
sový haš. To znamená, že je potřeba serializovat celou transakci a vynechat
při tom její položku TransactionSig. Vzniklá data je pak potřeba zahašovat.
Pro tyto účely slouží SignSerializer<S>, který je zděděn ze Serializer<S>.
Jeho implementace je velmi triviální. Zděděním získal všechny metody třídy
Serializer<S>. Pro vynechání serializace TransactionSig stačí přepsat je-
dinou metodu, která se o serializaci TransactionSig stará.
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template <class S>
class Serializer : public Writer<S>
{

...
virtual Serializer<S> & operator << (const Input & _Value)
{

return *this << _Value.OutputPoint()
<< _Value.TransactionSig();

}

virtual Serializer<S> & operator <<
(const TransactionSig & _Value)

{
return *this << _Value.Signature() << _Value.PublicKey();

}
...

}

Kód 6.8: Ukázka serializace ve třídě Serializer<S>
...
Transaction tx (std::move(inputs), std::move(outputs));
BytesStream stream; //just a vector of bytes

//with methods read and write
Serializer<BytesStream> serializer(stream);
Deserializer<BytesStream> deserializer(stream);

serializer << tx;
Transaction tx2 = deserializer.ReadTransaction();
EXPECT_EQ(tx, tx2);
...

Kód 6.9: Použití (de)Serializer<S> pro (de)serializaci transakce

Velmi podobným způsobem funguje i deserializace implementovaná v třídě
Deserializer<S>.

Zdrojový kód: Converter.tcc, Serializer.tcc, Deserializer.tcc
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6.4 Peněženka
Třída Wallet

Součástí programu fitcoind je i jednoduchá peněženka, implementovaná tří-
dou Wallet. Na rozdíl od ostatních částí nemá peněženka přímý vliv na proto-
kol FITCOIN. Peněženka primárně slouží jako jako úložiště soukromých klíčů
uživatele. Mezi přirozené požadavky na peněženku patří:

• Umět vygenerovat a uložit nový soukromý klíč.

• Ze svých soukromých klíčů umět odvodit FITCOINové adresy.

• Spočítat, kolik fitcoinů může uživatel utratit.

• Vytvořit transakci, která uživateli dovoluje utrácet své fitcoiny.

• Zobrazit uživateli historii transakcí všech spravovaných adres.

Program fitcoind má přepínač -w, kterým lze při spuštění specifikovat ad-
resář, ve kterém mají být uloženy všechny soubory, které peněženka pro svou
práci potřebuje. Peněženka by potřebovala ukládat dva druhy dat – soukromé
klíče a historii transakcí spravovaných adres. Historie transakcí by peněžence
umožnila rychle najít ty, které jsou pro ni relevantní. To znamená příchozí
transakce na některou ze spravovaných adres a odchozí transakce z některé
spravované adresy. V průběhu implementace se však ukázalo, že splnit takový
požadavek není snadné. Peněženka by potřebovala přesnou synchronizaci s ak-
tuálním stavem blockchainu, který je součástí jiné práce. Po dohodě proto bylo
od tohoto požadavku ustoupeno, peněženka si svou historii nepamatuje.

Peněženka má ale k dispozici aktuální stav sítě, tedy množinu UTXO. V té
může vyhledat výstupy, které korespondují se spravovanými adresami. Díky
tomu je možné stále spočítat aktuální stav vlastněných fitcoinů i vytvořit
transakci, která některé z výstupů utrácí. Vytvoření transakce demonstruje
ukázka kódu 6.10.

Pro ukládání soukromých klíčů se jako nejjednodušší varianta jeví využít
standardní kryptografický souborový formát PEM. Tento formát je popsán
v RFC 1421–1424 [44, 45, 46, 47], pro kryptografii eliptických křivek pak
v RFC 5915 [48]. V PEM formátu lze soukromé klíče ukládat přímo jako jed-
notlivé soubory do adresáře s peněženkou. Díky tomu je možné do peněženky
klíče snadno importovat, případně je z peněženky exportovat. Prozatím je po-
žadováno, aby si uživatel sám zajistil bezpečí uložených klíčů. Formát PEM
ale podporuje i šifrování, do budoucna tak bude možné peněženku rozšířit
i o heslo, které uživatel při spuštění programu fitcoind zadá.

Vygenerování nového klíče, uložení PEM souboru, načtení klíče z PEM sou-
boru i odvození veřejného klíče je implementováno přímo třídou PrivateKey.
O vytvoření adresy se stará třída Address.
Zdrojový kód: Wallet.hpp, Wallet.cpp
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Transaction Wallet::NewTransaction (const Address & _To,
uint64_t _Amount)

{
MutableTransaction tx;
auto utxos = SpendableUTXOs();

_Amount += Fee(); //Fee is 0 for now

sort(utxos.begin(), utxos.end(), [] (UTXO & a, UTXO & b)
{

return a.second.Amount() < b.second.Amount();
}

);

uint64_t total = 0;
for(const auto & utxo : utxos)
{

const auto & spendingAddr = utxo.second.Recipient();
const auto & outpoint = utxo.first;

tx.Vin().push_back(Input(FindKeyByAddress(spendingAddr),
tx, outpoint));

total += utxo.second.Amount();
if(total > _Amount)

break;
}

if(total < _Amount)
throw WalletException("Not enough funds");

tx.Vout().push_back(Output(_Amount, _To));

if(total > _Amount)
tx.Vout().push_back(Output(total - _Amount,

NewAddress()));

return tx.Lock();
}

Kód 6.10: Vytvoření transakce peněženkou
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6.5 Testování

Úkolem práce je rovněž všechny implementované třídy řádně otestovat. Pro
testování funkčnosti tříd jsou vytvořeny unit tests využívající framework Go-
ogle Test [49]. Testování jednotlivých částí probíhá v následujících skupinách
testů.21

Skupina testů Testované funkcionality

AddressTest Odvození adresy z veřejného i soukromého klíče.
Konstrukce adresy z pole bytů.

BigNumberTest Konstrukce BigNumber z řetězce s hexadecimální nebo
decimální reprezentací, převod do hexadecimální nebo
decimální reprezentace.
Konstrukce z pole bytů, převod do pole bytů.
Aritmetické, porovnávací, přiřazovací a bitové operace
a další pomocné metody.

SHA256TEST Hašování pomocí hašovací funkce SHA-256.
Dvojité hašování – funkce HASH-256.

RIPEMD160TEST Hašování pomocí hašovací funkce RIPEMD-160.
Dvojité hašování – funkce HASH-160.

PrivateKeyTest Ukládání soukromého klíče do PEM souboru.
Načítání soukromého klíče z PEM souboru.
Generování nového klíče.
Vytvoření digitálního podpisu.
Převod soukromého klíče z/do BigNumber.

PublicKeyTest Odvození veřejného klíče z klíče soukromého.
Ověření digitální podpisu.
Převod veřejného klíče z/do BigNumber.

SignatureTest Konstrukce Signature z instancí BigNumber.

21V Google Test se skupina testů označuje jako Test Case.
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Skupina testů Testované funkcionality

SerializerTest Serializace primitivních datových typů.
Serializace veřejných klíčů, podpisů, transakcí a sou-
visejících struktur.
Zahrnuje i testy serializace bloků apod., které nejsou
součástí této práce.

DeserializerTest Deserializace primitivních datových typů.
Deserializace veřejných klíčů, podpisů, transakcí a
souvisejících struktur.
Zahrnuje i testy deserializace bloků apod., které nejsou
součástí této práce.

TransactionTest Konstrukce Output a OutPoint.
Vytvoření transakce pomocí MutableTransaction.
Test CoinbaseTransaction, porovnání s definovaným
formátem.
Hašování transakce, digitální podpisy a jejich ověření.
Ověření validity transakce s pomocí UTXOPool. Tento
test je závislý na správném fungování třídy UTXOPool,
která není součástí této práce.

WalletTest Přidání soukromého klíče do peněženky, jeho perzis-
tentní uložení.
Vygenerování nové adresy, uložení odpovídajících sou-
kromých klíčů.
Simulace reálné situace, kdy tři peněženky sdílí spo-
lečný blockchain. Do blockchainu jsou přidávány nové
bloky obsahující coinbase transakce, čímž se emitují
nové fitcoiny. Do bloků jsou přidávány další trans-
akce, které mění vlastnictví mincí mezi peněženkami.
Tento test je závislý na správném fungování blockcha-
inu, který není součástí této práce.
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Zdrojové kódy testů lze nalézt na přiloženém CD v adresáři zdrojove_kody/
fitcoin/tests v souborech:

• Address_test.cpp

• BigNumber_test.cpp

• Hash_test.cpp

• Keys_test.cpp

• Serialization_test.cpp

• Transaction_test.cpp

• Wallet_test.cpp

6.6 Kompilace a spuštění
Instrukce pro zkompilování a spuštění programu fitcoind jsou dostupné na
přiloženém CD v souboru zdrojove_kody/fitcoin/README.md. Tato práce
přispívá do programu fitcoind částmi, které nejsou samostatně spustitelné.
Spustitelná podoba programu je součástí jiné práce projektu FITCOIN, kte-
rou se však nepodařilo dokončit. V aktuální podobě je program fitcoind
spustitelný, avšak nevyužívá části implementované touto prací a kryptoměna
FITCOIN jako celek nefunguje.

Pro ověření funkčnosti tříd implementovaných touto prací lze využít pouze
představené unit tests. Postup pro jejich kompilaci a spuštění je rovněž uve-
den v souboru zdrojove_kody/fitcoin/README.md. V tomto souboru je dále
popsán postup pro vygenerování dokumentace.
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Závěr

V práci se podařilo analyzovat fungování a strukturu transakcí v nejpoužíva-
nějších kryptoměnách Bitcoin a Ethereum. Zároveň byly objasněny krypto-
grafické metody, které se v oblasti kryptoměn používají.

V praktické části práce pak byla navržena struktura transakcí pro kryp-
toměnu FITCOIN. Navržené transakce byly implementovány v jazyce C++,
včetně metod pro jejich vytvoření a verifikaci. Implementována byla i jed-
noduchá peněženka, která uchovává soukromé klíče uživatele a umí vytvořit
transakci s ohledem na stav vlastněných fitcoinů.

Projekt FITCOIN se však nepodařilo dotáhnout do svého konce a nová
kryptoměna tak prozatím nevznikla. Za tímto neúspěchem stojí rozhodnutí
jednoho člena týmu odevzdat práci později. Přispěla také signifikantní prová-
zanost jednotlivých prací a do jisté míry i omezená možnost paralelizace při
psaní kódu. Kritické části blockchainu nebylo možné vytvořit bez existujících
transakcí. Naopak ověření transakce s ohledem na aktuální stav nešlo vytvořit
bez existujícího blockchainu.

Na druhou stranu prozatímní neúspěch dává prostor pro budoucí práci.
Nejdůležitější části projektu jsou již vytvořeny – zbývá je správně propojit
a reálně ověřit jejich správné fungování. Vzhledem k tomu, že FITCOIN je
vyvíjen čistě pro účely studia kryptoměn, lze jej v mnoha ohledech rozšiřovat
o nové funkcionality na úrovni samotného protokolu. Nabízí se tak například
možnost zavést do procesu validace transakcí jazyk podobný Bitcoinovému
Scriptu.

Další věcí, kterou by bylo třeba vyřešit, je závislost na externích knihov-
nách. Přestože je jich v projektu využíváno naprosté minimum, stále hrozí
riziko přítomnosti chyby v některé verzi používané knihovny. Chyba v externí
knihovně může narušit algoritmus pro dosažení konsensu o aktuálním stavu.

Podaří-li se v budoucnu FITCOIN zprovoznit, bude na něm možné tes-
tovat různé druhy útoků na kryptoměny. Půjde tak prakticky vyzkoušet již
známé typy útoků, případně se snažit nalézt nové, doposud neznámé slabiny
kryptoměn.
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Dodatek A
Vyhodnocení jazyka Script

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Podpis A

Vložení podpisu na zásobník.

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Veřejný klíč A

Podpis A

Vložení veřejného klíče na zásobník.
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A. Vyhodnocení jazyka Script

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Veřejný klíč A

Veřejný klíč A

Podpis A

Duplikace hodnoty na vrcholu zásobníku.

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Adresa A

Veřejný klíč A

Podpis A

Odebrání hodnoty z vrcholu zásobníku, prove-
dení hašování pomocí HASH-160 a uložení vý-
sledku zpět na zásobník. Haš veřejného klíče je
adresa.

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Adresa A

Adresa A

Veřejný klíč A

Podpis A

Vložení adresy na zásobník.
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<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

Veřejný klíč A

Podpis A

Porovnání prvních dvou hodnot na vrcholu zá-
sobníku. Pokud se nerovnají, validace selže. Ji-
nak se hodnoty ze zásobníku odstraní.

<Podpis A> <Veřejný klíč A> OP_DUP OP_HASH160

<Adresa A> OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

True/False

Ověření digitálního podpisu. V závislosti na
úspěchu ověření se na vrchol zásobníku uloží
True nebo False. Hodnota True indikuje
úspěch celé validace, False neúspěch.
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Dodatek B
Seznam použitých zkratek

DNS Domain name system

DSA Digital Signature Algorithm

ECC Elliptic Curve Cryptography

ECDLP Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem

ECDSA Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

EVM Ethereum Virtual Machine

PEM Privacy-enhanced Electronic Mail

RFC Request For Comments

RLP Recursive Length Prefix

RSA Rivest, Shamir, Adleman

UML Unified Modeling Language

UTXO Unspent Transaction Output
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Dodatek C
Slovník pojmů

Asymetrická kryptografie druh kryptografie, ve které se používá dvojice
soukromého a veřejného klíče.

Halting problem úloha z oblasti teoretické informatiky. Řeší otázku, zda je
možné ze zdrojového kódu programu a jeho vstupu zjistit, jestli program
skončí, nebo poběží navždy bez zastavení.

Merkle Patrica tree datová struktura používaná v kryptoměně Ethereum.
Slouží k ukládání dvojic klíčů a hodnot.

Odemykací skript část Bitcoinové transakce, v angličtině označováno jako
Unlocking Script

Peer-to-peer typ počítačové sítě, ve které spolu komunikují uživatelé přímo,
bez serveru

Uzamykací skript část Bitcoinové transakce, v angličtině označováno jako
Locking Script
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Dodatek D
Obsah přiloženého CD

cti_me.txt ...................................Stručný popis obsahu CD
text

BP_FITCOIN_transakce.pdf ............Text práce ve formátu PDF
protokol_FITCOIN.pdf ..........Dokumentace protokolu FITCOIN

dokumentace .................Vygenerovaná dokumentace implementace
html ...............................Dokumentace ve formátu HTML
man ..................Dokumentace ve formátu manuálových stránek

zdrojove_kody
fitcoin ..........................GIT repozitář projektu FITCOIN

src .................................Zdrojové kódy implementace
tests ........................................Zdrojové kódy testů
README.md ..................................Instrukce ke spuštění

thesis ......................Zdrojová forma práce ve formátu LATEX
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