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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

    Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν και θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις 

τεχνολογίες του blockchain, της κρυπτογραφίας και των αποκεντρωμένων δικτύων. 

   Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, συνηθέστερα αναφερόμενος ως 

blockchain, προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στις ψηφιακές επικοινωνίες και 

το πώς διαχειρίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ εταίρων. Η πρώτη εφαρμογή είναι το 

Bitcoin, ένα ψηφιακό νόμισμα. Η ιστορία των blockchain δικτύων θα καταγραφεί 

τόσο ως προς το τεχνικό σκέλος, όσο και ως προς την επίδραση αυτών στην 

παγκόσμια οικονομία, καθώς και το γενικότερο κοινωνικό αντίκτυπο. 

 

ABSTRACT 

 

   In this paper, the fundamental technologies of blockchain, cryptography and 

decentralized networks will be studied and analyzed.  

   The combination of these technologies, usually simply referred to as “blockchain”, 

offers a different approach in digital communications and handling trust between 

peers. Its first application, bitcoin, is a digital currency. The history of the creation 

of blockchain networks will be documented both from a technical aspect, as well as 

the effect on the global economy, and finally, their general social impact. 
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Συντομογραφίες 

 

PoW Proof of Work 

PoS Proof of Stake 

ICO Initial Coin Offering 

IPO Initial Public Offering 
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1. Εισαγωγή 

 

   Το blockchain με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, παρουσιάστηκε πρώτη 

φορά το 2008 και το 2009 η πρώτη δημόσια εφαρμογή του, το Bitcoin, ήταν ενεργή. 

Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιήθηκε ως βάση για ένα ψηφιακό νόμισμα με το ίδιο 

όνομα. Με τα χρόνια το Bitcoin έχει κερδίσει τεράστιο κοινό, οδηγώντας την 

ανταλλακτική του αξία σε δυσθεώρητα ύψη, παραμένοντας πάντα ασφαλές και 

σχεδόν αδύνατον να προσβληθεί από επιθέσεις κακόβουλου κώδικα/λογισμικού 

(unhackable). Ο κώδικας της εφαρμογής είναι ανοιχτός (open source) και η 

συμμετοχή στο αποκεντρωμένο δίκτυό της, ελεύθερη. Δεν υπάρχει κάποιος 

κεντρικός διακομιστής (server) πίσω από το δίκτυο, ενώ όλες οι συναλλαγές 

επιβεβαιώνονται (verification) από ισότιμους κόμβους (nodes), με βάση την 

επεξεργαστική τους ισχύ και μια τυχαία επιλογή (noance). 

   Το δίκτυο του Bitcoin είναι πολύ περιορισμένο στο σετ εντολών που υποστηρίζει, 

παρέχοντας κυρίως λειτουργίες με σκοπό την ανταλλαγή του ομώνυμου 

κρυπτονομίσματος. Νεότερα δίκτυα με διαφορετικές προσεγγίσεις στη δημιουργία 

αποκεντρωμένων δικτύων έχουν αναπτυχθεί, χτίζοντας πάνω στην τεχνολογία του 

Bitcoin. Συνήθως, αναπτύσσονται και συντηρούνται από τις αντίστοιχες κοινότητές 

τους. Κάποια είναι απλές παραλλαγές που συνηθίζεται να αναφέρονται ως κλώνοι 

του Bitcoin, ενώ άλλα στοχεύουν να χτίσουν νέα χαρακτηριστικά στις ίδιες αρχές. 

Το δεύτερο μεγαλύτερο αποκεντρωμένο δίκτυο ονομάζεται Ethereum και 

προσφέρει ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού, όπου ο κώδικας μπορεί να 

τρέξει με έναυσμα κάποιο γεγονός, χωρίς περαιτέρω ανθρώπινη επίδραση. Όντας 

λογισμικό ανοιχτού κώδικα (open source), το Ethereum, μαζί με τα υπόλοιπα 

blockchain δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα εμπιστοσύνης μεταξύ 

ομότιμων μελών (peers).  

   Προτεινόμενες εφαρμογές περιλαμβάνουν εκλογές, συλλογικές χρηματοδοτήσεις 

(crowdfunding), ψηφοφορίες και νομικές συμφωνίες. 
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1.1. Η ιστορία του Bitcoin 

 

   Το Bitcoin παρουσιάστηκε πρώτη φορά από τον Satoshi Nakamoto, σε ένα 

τεχνικό έγγραφο  (whitepaper) που δημοσιεύτηκε το 2008, με τίτλο “Bitcoin: A Peer-

to-Peer Electronic Cash System”. Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος ακριβώς είναι 

ο Satoshi Nakamoto, ούτε αν πρόκειται ένα άτομο, ή ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η 

αρχική τεχνική προδιαγραφή του Bitcoin, καθώς και οι πρώτες υλοποιήσεις του 

δικτύου, έχουν γίνει από αυτόν. 

 

 
Εικόνα 1-1 Το λογότυπο του Bitcoin 

   Στο whitepaper περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας του δικτύου, καθώς και ο 

λόγος ύπαρξης αυτού. Συγκεκριμένα, προτείνεται το Bitcoin ως ψηφιακό νόμισμα, 

του οποίου οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των εταίρων, 

χωρίς να παρεμβάλλεται κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (Satoshi, 2008). 

Παρατίθεται αυτούσια η περίληψη του whitepaper στα ελληνικά, όπως 

μεταφράστηκε από το χρήστη @chdimosthenis και είναι διαθέσιμη στο github 

(Binns, n.d.): 

   “Μία καθαρά peer-to-peer έκδοση ηλεκτρονικών μετρητών που θα επιτρέπει σε 

διαδικτυακές πληρωμές να στέλνονται απευθείας από έναν συμβεβλημένο σε έναν 

άλλον χωρίς την ανάγκη διαμεσολάβησης ενός οικονομικού ιδρύματος. Οι ψηφιακές 

υπογραφές παρέχουν ένα μέρος της λύσης, αλλά τα κύρια οφέλη χάνονται εάν 

απαιτείται ένας τρίτος για να αποτρέπει διπλό-ξοδέματα (double-spend). Εμείς 

προτείνουμε μία λύση στο πρόβλημα του διπλό-ξοδέματος χρησιμοποιώντας ένα 

peer-to-peer δίκτυο. Το δίκτυο χρονοσφραγίζει (timestamps) συναλλαγές 

κατακερματίζοντας (transaction hash) τις μέσα σε μία εξελισσόμενη αλυσίδα 

απόδειξης εργασίας (proof-of-work) βασισμένη σε κατακερματισμούς (hash-based), 

σχηματίζοντας ένα αρχείο καταγραφής το οποίο δεν μπορεί να αλλαχτεί χωρίς να 

επαναληφθεί ξανά όλη η απόδειξη της εργασίας που έχει προηγηθεί. Η μακρύτερη 

αλυσίδα δεν εξυπηρετεί μόνο ως απόδειξη της ακολουθίας των συμβάντων που 

έχουν δημόσια καταγραφεί, αλλά και απόδειξη ότι προήλθε από τη μεγαλύτερη πηγή 

επεξεργαστικής ισχύος που έχει καταβληθεί για αυτόν το σκοπό. Όσο η πλειοψηφία 
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της επεξεργαστικής ισχύος ελέγχεται από κόμβους που δεν συνεργάζονται για να 

επιτεθούν το δίκτυο, αυτοί θα ανά-σχηματίζουν τη μακρύτερη αλυσίδα και θα 

αφήνουν πίσω τους επιτιθέμενους. Οι απαιτήσεις αυτού του δικτύου είναι ελάχιστες. 

Τα μηνύματα μεταδίδονται με βάση την καλύτερη δυνατή προσπάθεια του δικτύου 

(best-effort basis) και οι κόμβοι μπορούν να συνδεθούν ή να ανά-συνδεθούν στο 

δίκτυο κατά βούληση, αποδεχόμενοι τη μακρύτερη proof-of-work αλυσίδα ως 

απόδειξη για ο,τι συνέβη κατά την απουσία τους.” (Satoshi, 2008) 

   Οι τεχνικές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται θα αναλυθούν στα επόμενα 

κεφάλαια. 

   Ο πηγαίος κώδικας (source code) της πρώτης, prerelease έκδοσης του Bitcoin 

έγινε διαθέσιμος στις 16 Νοέμβρη 2008, από τον Satoshi Nakamoto (Code | Satoshi 

Nakamoto Institute, n.d.). Το δίκτυο γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2009, με τη 

δημιουργία του πρώτου Genesis block. Ακολούθησαν οι εκδόσεις v0.1.0 

(09/01/2009) και v0.1.3 (14/01/2009). Ο κώδικας των εκδόσεων μέχρι και  

05/06/2015 βρίσκεται στο SourceForge (Bitcoin download | SourceForge.net, n.d.), 

ενώ ο κώδικας για τις εκδόσεις v0.1.5 και μετά, καθώς και το πλήρες ιστορικό μέχρι 

και σήμερα, είναι διαθέσιμος στο GitHub (The world's leading software development 

platform Github, n.d.). 

   Η συμμετοχή νέων κόμβων στο δίκτυο ήταν εξαρχής δωρεάν και ελεύθερη. 

Οποιοσδήποτε μπορεί να τρέξει το πρόγραμμα και να συμμετέχει στο δίκτυο ως 

ισότιμος κόμβος, χωρίς να πρέπει να περάσει καμία διαδικασία έγκρισης. Αυτό 

έκανε πολύ εύκολη την επέκταση του δικτύου.  

   Η ανταλλακτική αξία του ψηφιακού νομίσματος ήταν αρχικά μηδενική. Η πρώτη 

συναλλαγή Bitcoin με κάτι άλλο πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2010, στο 

Τζάκσονβιλ, Φλόριντα ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ανταλλάχθηκαν 10.000 Bitcoin με δύο 

πίτσες (Evans, 2016). Σύντομη αναφορά στην ανταλλακτική αξία του Bitcoin θα γίνει 

σε επόμενο κεφάλαιο. 
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2. Αρχές λειτουργίας 

 

   Όταν αναφερόμαστε στο Bitcoin μπορεί να εννοούμε το δίκτυο, ή το νόμισμα. Από 

εδώ και στο εξής, όταν αναφερόμαστε στο δίκτυο θα χρησιμοποιούμε τον όρο 

Bitcoin, ενώ για το νόμισμα το ακρωνύμιο BTC, που είναι και η συντομογραφία που 

χρησιμοποιείται στα ανταλλακτήρια. 

   Οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του Bitcoin είναι ονομαστικά η 

κρυπτογραφία, τα αποκεντρωμένα δίκτυα και το Blockchain, όπως θα αναλυθούν 

στη συνέχεια. 

 

2.1. Κρυπτογραφία 

 

   Η χρήση κρυπτογραφίας στα blockchain δίκτυα είναι δεδομένη, όμως 

λανθασμένα ακούγεται πως οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτό είναι 

κρυπτογραφημένες (κρυπτογραφία δεδομένων). Αντιθέτως, το Bitcoin είναι ανοιχτό 

και μη κρυπτογραφημένο. Στη συνέχεια θα γίνει εισαγωγή σε βασικές έννοιες 

κρυπτογραφίας και πώς αυτή χρησιμοποιείται στα δίκτυα. 

 

2.1.1. Εισαγωγή στη κρυπτογραφία 

 

   Ιστορικά η κρυπτογραφία αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε για την ασφαλή 

μετάδοση μηνυμάτων. Το προς μετάδοση κείμενο μετά από κάποια επεξεργασία, 

την κρυπτογράφηση, έπαιρνε μορφή μη κατανοητή χωρίς την αντίστροφη 

επεξεργασία, αποκρυπτογράφηση. Αυτό επέτρεπε την ασφαλή μεταφορά του 

μηνύματος χωρίς αυτό να μπορεί να υποκλαπεί. Έτσι, το μήνυμα δεν είχε νόημα 

παρά μόνο σε όσους είχαν τα αντίστοιχα κλειδιά που μετασχηματίζουν το 

κρυπτογραφημένο μήνυμα στην αρχική του, μη κρυπτογραφημένη μορφή. Κάποια 

πολύ γνωστά ιστορικά παραδείγματα είναι ο Κώδικας του Καίσαρα και η συσκευή 

Enigma, που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. 

  

2.1.2. Κρυπτογράφηση Συμμετρικού Κλειδιού 

 

   Η πιο απλή μορφή κρυπτογραφίας ονομάζεται κρυπτογράφηση συμμετρικού 

κλειδιού. Βασίζεται σε ένα και μόνο κλειδί για την κρυπτογράφηση και την 
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αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Κώδικας του 

Καίσαρα που αναφέρθηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με το αυτό, οι χαρακτήρες του 

μηνύματος μετατίθενται συγκεκριμένο αριθμό θέσεων του αλφαβήτου (κλειδί). Έτσι, 

αν συμφωνηθεί πως το κλειδί είναι ο αριθμός τρία, τότε το μήνυμα «ΕΠΙΘΕΣΗ» 

κρυπτογραφείται στη λέξη «ΘΤΜΛΘΦΚ». 

 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π 

  
Κλειδί = τρεις θέσεις 

 
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π 

Εικόνα 2-1 Παράδειγμα εφαρμογής κρυπτογραφίας "Κλειδί του Καίσαρα" για μυστικό κλειδί τριών θέσεων 

   Το παραπάνω παράδειγμα είναι σχετικά εύκολο να αποκρυπτογραφηθεί, ενώ έχει 

το μειονέκτημα ότι χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για την κρυπτογράφηση και την 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος, κάτι που με τη σειρά του έχει τα εξής 

μειονεκτήματα: 

• Είναι εύκολο να «σπάσει», δηλαδή η αποκρυπτογράφηση από 

κάποιον τρίτο μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα 

• Ο αποστολέας και ο παραλήπτης του μηνύματος πρέπει να έχουν 

συμφωνήσει εξαρχής το κλειδί κρυπτογράφησης και δεν μπορεί να 

αλλάξει στην πορεία. Έτσι, εφόσον γίνει η αποκρυπτογράφηση του 

πρώτου μηνύματος από κάποιον τρίτο, μπορεί να συνεχίζει να 

αποκρυπτογραφεί και όλα τα επόμενα. 

• Μπορεί κάποιος να «κρυφάκουγε» την επικοινωνία του κλειδιού 

• Εφόσον σπάσει η κρυπτογράφηση, μπορεί να δημιουργηθούν 

κρυπτογραφημένα μηνύματα από τρίτους που να δείχνουν πως είναι 

γραμμένα από τον αρχικό αποστολέα (πλαστογράφηση ταυτότητας - 

κάτι που δε λύνεται με την ασύμμετρη κρυπτογράφηση, αφορά όμως 

την ψηφιακή υπογραφή) 
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Αποστολέας ΠαραλήπτηςΚοινό Μυστικό Κλειδί

Κρυπτογραφημένο
μήνυμα

Αποκρυπτογραφημένο
μήνυμα

Αποκρυπτογραφημένο
μήνυμα

Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση

 

Εικόνα 2-2 Συμμετρική κρυπτογράφηση με κοινό μυστικό κλειδί. Τόσοι ο αποστολέας, όσο και ο παραλήπτης 
γνωρίζουν το κοινό μυστικό κλειδί 

   Έτσι, κρυπτογραφήσεις συμμετρικού κλειδιού δε συνηθίζεται να εφαρμόζονται 

στις μέρες μας. 

 

2.1.3. Κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού (ασύμμετρη) 

 

   Στην ασύμμετρη κρυπτογράφηση το κλειδί που χρησιμοποιείται για την 

κρυπτογράφηση του μηνύματος είναι διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιείται 

για την αποκρυπτογράφηση. Τα δύο κλειδιά είναι μαθηματικά συνδεδεμένα μεταξύ 

τους. Το ένα ονομάζεται δημόσιο κλειδί (public key) και το άλλο ιδιωτικό κλειδί 

(private key), ενώ και τα δύο μαζί ονομάζονται ζευγάρι κλειδιών (key pair). Όπως 

φαίνεται και από τον ορισμό, το δημόσιο κλειδί δημοσιοποιείται και είναι διαθέσιμο 

σε όλους, ενώ το ιδιωτικό πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο μόνο σε έναν. 

   Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση του μηνύματος, ενώ 

το ιδιωτικό για την αποκρυπτογράφησή του. Συνεπώς, οποιοσδήποτε μπορεί να 

κρυπτογραφήσει κάποιο μήνυμα με το συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί, όμως μόνο ο 

κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει. 

   Το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν επικοινωνείται ποτέ, εξαφανίζοντας το 

πρόβλημα πιθανής υποκλοπής κατά τη μετάδοσή του. 
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Αποστολέας ΠαραλήπτηςΔημόσιο Κλειδί

Κρυπτογραφημένο
μήνυμα

Αποκρυπτογραφημένο
μήνυμα

Αποκρυπτογραφημένο
μήνυμα

Κρυπτογράφηση Αποκρυπτογράφηση

Ιδιωτικό Κλειδί
 

Εικόνα 2-3 Ασύμμετρη κρυπτογράφηση. Ο αποστολέας γνωρίζει μόνο το δημόσιο κλειδί, ενώ ο παραλήπτης 

γνωρίζει και το ιδιωτικό, με το οποίο μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα 

   Στο Bitcoin χρησιμοποιείται αλγόριθμος Elliptic Curve Digital Signature Algorithm 

(ECDSA) για τη δημιουργία ζεύγους κλειδιών. 

 

2.1.4. Χρήση δημοσίου κλειδιού σε πρωτόκολλο επικοινωνίας SSH 

 

   Πολύ διαδεδομένη χρήση ασύμμετρης κρυπτογράφησης συναντάται στο 

πρωτόκολλο SSH (Secure Shell), το οποίο εφαρμόζεται κατά κόρον σε λειτουργικά 

συστήματα τύπου Unix, συμπεριλαμβανομένου και του Linux. Χρησιμοποιείται για 

να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του client που προσπαθεί να συνδεθεί στο server 

(Authentication Protocol), αλλά και στην κρυπτογράφηση της επικοινωνίας μεταξύ 

τους (Transport Layer Protocol) (Ylonen, 1996). 

   Στη συγκεκριμένη εφαρμογή δημιουργείται εκ των προτέρων το ζεύγος κλειδιών 

και αντίγραφο του δημόσιου κλειδιού εγκαθίσταται στο server. To ιδιωτικό κλειδί το 

κρατάει ο client. 

  Ακολουθεί παράδειγμα δημιουργίας και εφαρμογής ζεύγους κλειδιών: 

  Το λογισμικό “Putty Key Generator” χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία ζεύγους 

κλειδιών, κρυπταλγόριθμου RSA (Rivest-Shamir-Adleman), μήκους 2048bit. 

Αρχικά, δημιουργείται το ιδιωτικό κλειδί από το οποίο προκύπτει το δημόσιο. Για τη 

δημιουργία του ιδιωτικού κλειδιού χρειάζεται κάποιου είδος τυχαίας εισόδου 

(randomized seed), έτσι ώστε το κλειδί που θα προκύψει να είναι μοναδικό. Η 
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συγκεκριμένη υλοποίηση αντλεί την πληροφορία αυτή από τις κινήσεις του 

ποντικιού του χρήστη μέσα στο παράθυρο της εφαρμογής. 

 

Εικόνα 2-4 Δημιουργία ιδιωτικού κλειδιού με τυχαία είσοδο τις κινήσεις του ποντικιού του χρήστη 

   Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεύγος κλειδιών, που έχουν τη μορφή ενός μεγάλου 

αλφαριθμητικού, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Public-Lines: 6 

AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA0dbrPqSSpqH3oNOzpoI8T7Nw1ZVfG2dcAOhq 

IHfAc0id5N2AGbuJCUV4VtCExRkdDdC5Q3rVQizYBSRgoS6Kcw1JUufYorrGQI87 

e1Zr6shZAm5ThWt4jEIBu1wGoBYwW7ahrhv5iivaBEBe4N8sX41ZeHvONWGKGNbH 

0HYPSc/dV90jhmq6F1BLmkrOQlxDE3hzzTU7GKB0kZaSWq0xDM6pYwFwXquKUagU 

gw5T9bzxdBUhvMVef2slfhdOZ+E9wu3GK2XtDVsn5OoU72B1iRmJcLO3rAaZI4b4 

VG8NrPlgfDSxLC+tSqInCRO25M8qZjvownrMwHdv1nCJfj4IhQ==  

Εικόνα 2-5 Παράδειγμα δημόσιου κλειδιού κρυπταλγόριθμου RSA, μήκους 2048bit, όπως προέκυψε από το 
λογισμικό PuttyGen 
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Private-Lines: 14 

AAABAFq9zYLfYgLeQZGnp6HzIP/e5K9jMAvZqz6psVol8ltdrA/xFMzbeYd3/K/r 

d68tdFkAUB0uMrTVHyTRdeTV2wFR2oS3SOxscWgGlkMsSlewlTF70RcZt5aZFYFz 

5zB4TENV5Q0FLaOIlaD5PckGj7qd/S0unlxF2tpPCkxOuoDHzocPSi9boqkebV6v 

58OvIo0qZ+HEinXWdNCAE0Gsy0PqpDgEJcbbgtBdsf4yiqQ48YcNG1BcR8O+ZkJx 

JcVB0FH+uNPhXbztwEtKUH5rPewDjEZZ3p4p3U0yzbP89zBun7VKa+PnmyNFwR+2 

R/qQVZ5IgUrKXKau7NUnXALM260AAACBAO60zWj9PPv45AkXGl19NJ66SObstCXK 

2yokPrcAHUhoZSluMpGscpK/18C9hkD1b+eBoTLUNVKWyVpSYxaIFHM+VcxBTmIE 

Rfse/1/GfhvOeNXDgnPBzP8bjtfxq86es8+AJ5glHY9sImzkRTlp69wGQ2I54I+/ 

8hs/4piUn88BAAAAgQDhCrxe+6nV91XlmDmo0KKkcr18pmqVHUVcSy+u0rBSl1rk 

M0VHVl1ZD/eoKbMyZIlbaiWfvrql8/l+sg6Qh6SYxvrugB5iRC9gF87bBIpaiNh/ 

SoFxHHjKRXKksopDbkW/qND/iAqHHO5ri3j3B3WIYfDbi6ZGvxDQ6aLsIyR9hQAA 

AIBR3YZeDRiBUVPxCDH6I6EvIc46yVCTpswWZzbCjeCSpYyGDc64Z3rdTnxVINZU 

+JmSHPYIAt3IWXAUn95T46I82hMwddkUxNXnTOJRc5gz2RJVh8xmXma9BSjCblNg 

3tqy1hIpw3LZRdba+DCexonp2n9wGTUcM/SKH/RUktanHA==  

Εικόνα 2-6 Παράδειγμα ιδιωτικού κλειδιού κρυπταλγόριθμου RSA, μήκους 2048bit, όπως προέκυψε από το 
λογισμικό PuttyGen 

 

2.1.5. Συναρτήσεις κατακερματισμού (Hash Functions) 

 

   Ως συνάρτηση κατακερματισμού ορίζουμε οποιαδήποτε μεμονωμένη ή σειρά από 

μαθηματικές συναρτήσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε δεδομένα 

εισόδου και να παράγουν ντετερμινιστικά κάποια έξοδο, που συνήθως αναφέρεται 

ως ψηφιακό αποτύπωμα (fingerprint), ή απλώς hash. Υποσύνολο των 

συναρτήσεων κατακερματισμού είναι οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις 

κατακερματισμού, οι οποίες και χρησιμοποιούνται στα blockchain δίκτυα. Έχουν τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά (Μιχαήλ, 2009): 

• Λειτουργούν ντετερμινιστικά, δηλαδή για την ίδια είσοδο θα παράγεται 

πάντα η ίδια έξοδος 

• Είναι υπολογιστικά εύκολο (συνεπώς γρήγορο) να καταλήξουμε στο 

hash από το μήνυμα εισόδου 

• Είναι πολύ δύσκολο (πρακτικά αδύνατο, παρά μόνο με συνεχόμενες 

δοκιμές διαφορετικών σημάτων εισόδου – brute force) να 

καταλήξουμε στο μήνυμα εισόδου, έχοντας το hash αυτού 

• Είναι πολύ δύσκολο δύο διαφορετικά μηνύματα εισόδου να παράγουν 

το ίδιο hash. Ωστόσο, είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα υπάρχουν 

διαφορετικά μηνύματα που παράγουν το ίδιο hash, αφού το hash είναι 

συνήθως πολύ μικρότερο σε μήκος από το αρχικό μήνυμα 
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• Μια μικρή αλλαγή στο αρχικό μήνυμα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει 

συντριπτικά το hash αυτού 

   Οι κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού βρίσκουν συνήθως χρήση στο 

να επιβεβαιώνουν πως δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο μήνυμα εισόδου, χωρίς να 

χρειάζεται η ενδελεχής μελέτη αυτού. Είναι σύνηθες για αρχεία που κατεβάζουμε 

από το internet, ο προμηθευτής να μας δίνει και το hash αυτού. Επίσης, 

χρησιμοποιούνται και στο να υπογράφουν συναλλαγές ψηφιακά, όπως και θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. 

   Μία από τις πιο συνήθεις συναρτήσεις είναι η SHA256. Έχει συγκεκριμένο μήκος 

εξόδου και τηρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Χρησιμοποιείται, 

μεταξύ άλλων, σε διάφορα σημεία blockchain δικτύων. 

   Χάριν παραδείγματος, σε περιβάλλον Windows 10 δημιουργείται αρχείο κειμένου 

με όνομα “Test SHA256.txt” και το παρακάτω περιεχόμενο: 

“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. 

   Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη εντολή Powershell “Get-FileHash” και την 

παράμετρο “-Algorithm SHA256” επιστρέφεται το hash: 

“D7A8FBB307D7809469CA9ABCB0082E4F8D5651E46D3CDB762D02D0BF37C

9E592”.  

 

 

Εικόνα 2-7 Παράδειγμα αποτύπωσης SHA256 Hash σε αρχείο κειμένου 

   Αν η λέξη “dog” αντικατασταθεί από τη λέξη “bog”, μια μικρή αλλαγή σε ένα και 

μόνο χαρακτήρα του κειμένου, αναμένεται να επιστραφεί εντελώς διαφορετικό 

hash, όπως και συμβαίνει, αφού επιστρέφεται το hash: 
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“42FB60A2B68FB24FD826A2EEAC3F659474ECCB5E3EEBFCFF72BB2840B08

0C60A”. 

 

 

Εικόνα 2-8 Παράδειγμα αποτύπωσης SHA256 Hash σε αρχείο κειμένου μετά από μικρή αλλαγή 

   Συγκρίνοντας τα δύο hash παρατηρείται πως είναι εντελώς διαφορετικά. 

 

Εικόνα 2-9 Μελέτη των δύο δοκιμαστικών test αρχείων με Hex Editor XVI32  

 

2.1.6. Ψηφιακές υπογραφές 

 

   Το ζεύγος δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

επιβεβαίωση αυθεντικότητας ενός μηνύματος. Ένα μήνυμα μπορεί να «υπογραφεί» 

ψηφιακά χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί. Έτσι, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση 

στο δημόσιο κλειδί, μπορεί να επιβεβαιώσει πως το μήνυμα έχει υπογραφεί από 

τον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού. Αν το αρχικό μήνυμα αλλάξει, η διαδικασία 

επιβεβαίωσης αποτυγχάνει. 
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Αποστολέας ΠαραλήπτηςΙδιωτικό Κλειδί

Μήνυμα + Υπογραφή

Mήνυμα Μήνυμα

Ψηφιακή υπογραφή Επιβεβαίωση

Δημόσιο Κλειδί
 

Εικόνα 2-10 Χρήση ψηφιακής υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή που έχει προκύψει από την εφαρμογή του 
ιδιωτικού κλειδιού αποστέλλεται μαζί με το μήνυμα. Στην πλευρά του παραλήπτη, γίνεται επιβεβαίωση του 
μηνύματος εφαρμόζοντας το δημόσιο κλειδί 

   Η παραπάνω λογική έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές 

υπογραφές πάνω σε χαρτί, που τυπικά υποφέρουν στα παρακάτω σημεία: 

• Είναι εύκολο να παραχαραχθούν από τυχόν κακόβουλους που έχουν 

αντίγραφο της υπογραφής, μπορεί κάλλιστα να την αντιγράψουν 

• Μπορεί να υπάρξει αλλαγή στο κείμενο μετά την εφαρμογή της 

υπογραφής 

• Η υπογραφή τυπικά δεν αλλάζει. Συνηθίζεται να καταγράφεται δείγμα 

αυτής, με το οποίο συγκρίνονται οι νεότερες 

   Η ψηφιακή υπογραφή ξεπερνάει όλα τα παραπάνω προβλήματα, καθώς: 

• Είναι πολύ δύσκολο να παραχαραχθεί και επιβεβαιώνει μαθηματικά 

την ταυτότητα του αποστολέα 

• Αν υπάρξει αλλαγή στο μήνυμα μετά την εφαρμογή της, η διαδικασία 

επιβεβαίωσης αποτυγχάνει 

• Μπορούν να δημιουργούνται νέα ζεύγη κλειδιών, αναλόγως τη χρήση. 

Η δημιουργία τους είναι εύκολη και δωρεάν, ενώ τυπικά δε χρειάζεται 

να χρησιμοποιείται το ίδιο ιδιωτικό κλειδί για την υπογραφή 

μηνυμάτων προς διαφορετικούς παραλήπτες 

   Η ψηφιακή υπογραφή ενός μηνύματος μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από 

ταυτόχρονη κρυπτογράφησή του. 
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Εικόνα 2-11 Διαδικασία υπογραφής και κρυπτογράφησης μηνύματος από τον αποστολέα, αποστολής, 
αποκρυπτογράφησης και επιβεβαίωσης από τον παραλήπτη (DocuSign Inc., n.d.) 

   Στο blockchain οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην 

επιβεβαίωση που ζητάει το σύστημα για να στείλει πόρους (ψηφιακά νομίσματα) 

από τον ένα χρήστη στον άλλον. 

 

2.2. Κεντροποιημένα δίκτυα 

 

   Στην πληροφορική χρησιμοποιείται συνήθως το μοντέλο client-server, σύμφωνα 

με το οποίο η πληροφορία καταγράφεται και διαχειρίζεται από ένα κεντρικό 

υπολογιστικό σύστημα (server) και μοιράζεται για κατανάλωση στους πελάτες 

(clients). Αυτό σημαίνει αυτόματα πως θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ότι ο 

server αποθηκεύει με ασφάλεια την πληροφορία και διασφαλίζει πως δε θα 

υπάρχουν παράτυπες εγγραφές. Για παράδειγμα, ένα τραπεζικό πληροφοριακό 

σύστημα θα πρέπει να ελέγχει κάθε αιτηθείσα συναλλαγή για την ορθότητά της. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ελέγχει πως η κάθε συναλλαγή έχει σωστά δηλωμένο 

τον παραλήπτη και πως ο αποστολέας έχει διαθέσιμο στο υπόλοιπο του 

λογαριασμού του, το ποσό που ζητείται να μεταφερθεί. 

   Πέρα από την καθαρά διαδικαστική-τεχνική ευθύνη του συστήματος, η τράπεζα 

καλείται να διαχειριστεί διαμάχες που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση, 
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όπως για παράδειγμα ανθρώπινα λάθη ή κακόβουλες ενέργειες. Είναι σύνηθες να 

κλαπούν τα στοιχεία κάποιας πιστωτικής κάρτας, τα οποία στη συνέχεια να 

χρησιμοποιηθούν παράνομα για αγορές. Εφόσον επιβεβαιωθεί η απάτη, η τράπεζα 

καλείται να διαχειριστεί τη διαμάχη σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία (Ελληνική 

Δημοκρατία, 2010), με ενδεχόμενη την επιστροφή συνόλου ή μέρους του ποσού 

στον πελάτη. Συνεπώς, έτσι δίνεται πλήρης έλεγχος των συναλλαγών στο 

διαχειριστή του συστήματος, ο οποίος μπορεί μεταξύ άλλων να ακυρώσει 

συναλλαγές. 

   Βασική προϋπόθεση είναι πως και οι δύο εταίροι, αποστολέας και παραλήπτης, 

εμπιστεύονται το τραπεζικό σύστημα για τη σωστή διεκπεραίωση της συναλλαγής. 

   Έτσι προτάθηκε η δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος που βασίζεται 

σε κρυπτογραφικές αποδείξεις αντί για εμπιστοσύνη, επιτρέποντας σε δύο εταίρους 

ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς τη διαμεσολάβηση μίας κεντρικής αρχής 

εμπιστοσύνης (Satoshi, 2008). 

    

 

Εικόνα 2-12 Γραφική αναπαράσταση μοντέλων Client-Server και Decentralized 

 

2.3. Αποκεντρωμένα δίκτυα 

 

   Στα αποκεντρωμένα δίκτυα, η πληροφορία δεν αποθηκεύεται σε ένα κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα, αλλά στο σύνολο των κόμβων (nodes) που το απαρτίζουν. 

Ο κάθε κόμβος λειτουργεί ταυτόχρονα ως server, αλλά και ως client. 
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   Εφόσον όμως δεν υπάρχει κεντρική αρχή, πρέπει να υπάρχει ένας αυστηρά 

καθορισμένος τρόπος κοινής συναίνεσης (consensus) των εγγραφών που 

θεωρούνται έγκυρες (valid) και πρέπει να καταγραφούν στο σύστημα. 

   Αναφέρονται επιλεκτικά κάποιοι μηχανισμοί consensus (CoinBundle Team, 

2018): 

• Proof of Work: είναι ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα 

blockchain δίκτυα. Βασίζεται στην επιβεβαίωση των εγγραφών μέσω 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, συνήθως κρυπτογραφικών 

λειτουργιών. Θα αναλυθεί περαιτέρω σε επόμενα κεφάλαια. Χρήση του 

γίνεται μεταξύ άλλων στα δίκτυα Bitcoin, Ethereum κα. 

• Byzantine Fault Tolerance: ο μηχανισμός επιβεβαιώνει κάθε εγγραφή από 

όλους τους κόμβους σε ακολουθία. Χρησιμοποιείται από το Hypeledger. 

• Proof of Stake: το σύνολο των εγγραφών που θεωρείται έγκυρο από το 

δίκτυο επιλέγεται ντετερμινιστικά μέσω κάποιου αλγόριθμου, με βάση το 

ποσοστό συμμετοχής του στο δίκτυο (π.χ. το ποσό των κρυπτονομισμάτων 

το οποίο έχει στον έλεγχό του)  
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3. Εισαγωγή στο Bitcoin 

 

   Στη συνέχεια, για να αναλυθούν οι τεχνολογίες του blockchain και των 

αποκεντρωμένων δικτύων, και πώς αυτές αναπτύχθηκαν για χρήση στο Bitcoin, θα 

πρέπει να αναλυθούν και οι ανάγκες που προκύπτουν από την ανάπτυξη ενός 

ψηφιακού νομίσματος, σε αναλογία με τις συμβατικές μεθόδους συναλλαγής 

χρημάτων. 

   Τυπικά οι συναλλαγές χρημάτων γίνονται μέσω κάποιου χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος, τις τράπεζες. Θεωρείται πως ο χρήστης Α θέλει να στείλει στο χρήστη Β 

100€, ηλεκτρονικά μέσω κάποιου συστήματος e-banking. 

   Μία τέτοια απλή συναλλαγή έχει κάποιες προϋποθέσεις: 

• Ο χρήστης Α να έχει λογαριασμό στην τράπεζα 

• Ο χρήστης Α να έχει ικανό διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του (>100€) 

• Ο χρήστης Α να έχει ενεργό Username/Password για το e-banking σύστημα 

της τράπεζάς του 

• Ο χρήστης Β να έχει ενεργό λογαριασμό σε τράπεζα, το ΙΒΑΝ του οποίου να 

είναι γνωστό στο χρήστη Α 

   Αν μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο χρήστης Α ζητήσει να στείλει τα ίδια 

100€ και σε ένα τρίτο χρήστη Γ, η τράπεζα πρέπει να ελέγχει πριν από κάθε 

συναλλαγή το υπόλοιπο και να ταξινομεί σωστά τις συναλλαγές, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει το φαινόμενο της πολλαπλής κατανάλωσης της ίδιας αξίας (double 

spending). 

   Το Bitcoin, θα πρέπει να έχει αντίστοιχους μηχανισμούς συναλλαγής. 
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Αίτημα αποστολής 
ποσού € σε χρήστη Β

  Υπάρχει 
διαθέσιμο 
υπόλοιπο;

Τέλος
Πραγματοποίησε τη 

συναλλαγή

Είσοδος 
χρήστη Α

στο σύστημα

Αρχή

NAI

OXI

 

Εικόνα 3-1 Απλοποιημένο λογικό διάγραμμα συναλλαγής με τράπεζα 

   Είναι σαφές πως η τράπεζα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Δημιουργία/συντήρηση λογαριασμών των χρηστών, αντιστοίχιση αυτών με 

e-banking username/passwords 

• Διατήρηση αρχείου των συναλλαγών, από το οποίο προκύπτει πόσα 

χρήματα έχει ο κάθε χρήστης στο λογαριασμό του 

• Ασφαλή μεταβίβαση των χρημάτων και ταξινόμηση των συναλλαγών, έτσι 

ώστε να μην υπάρξει πολλαπλή μεταβίβαση της ίδιας αξίας (double 

spending) 

   Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το Bitcoin είναι ένα δίκτυο ανοιχτό, στο 

οποίο όλοι οι κόμβοι είναι ισότιμοι και δεν υπάρχει κεντρική αρχή που να ελέγχει ή 
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να περιορίζει τους χρήστες. Για τις ίδιες ενέργειες με το τραπεζικό παράδειγμα 

παραπάνω, στο Bitcoin χρησιμοποιούνται: 

Κρυπτογραφία: Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται κρυπτογραφικά: ο κάθε 

χρήστης δημιουργεί τυχαία ένα ιδιωτικό κλειδί (ανάλογο του e-banking password), 

από το οποίο προκύπτει μαθηματικά και το δημόσιο κλειδί (ανάλογο του e-banking 

username), από το οποίο προκύπτει μαθηματικά στη συνέχεια η δημόσια 

διεύθυνση του λογαριασμού (ανάλογο του IBAN). 

Αποκεντροποίηση: Η τήρηση του αρχείου συναλλαγών γίνεται σε ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο υπολογιστών και όχι σε μία και μοναδική αρχή. Οι 

συναλλαγές ομαδοποιούνται και καταγράφονται στο σύνολο των υπολογιστών 

(κόμβων) που υποστηρίζουν το δίκτυο. Αν κάποιος κακόβουλος χρήστης/κόμβος 

προσπαθήσει να αλλάξει κάτι στο ιστορικό του δικτύου, θα απορριφθεί από το 

υπόλοιπο δίκτυο, καθώς η πλειοψηφία των υπολοίπων κόμβων θα έχει διαφορετική 

εικόνα της αλήθειας. 

Blockchain: Η σειρά με την οποία ταξινομούνται οι συναλλαγές σε ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο μπορεί να είναι προβληματική, καθώς η όποια πληροφορία 

είναι αδύνατο να επικοινωνείται ταυτόχρονα σε όλους τους κόμβους, λόγω 

καθυστερήσεων δικτύου ή των κόμβων. Έτσι, η πληροφορία των συναλλαγών 

ομαδοποιείται σε Block με συγκεκριμένη τη σειρά των συναλλαγών. Ο κάθε κόμβος 

έχει τη δική του σειρά με την οποία του έχουν έρθει οι συναλλαγές. Συνεπώς, το 

υπό δημιουργία block είναι διαφορετικό για κάθε κόμβο. Μέσα από μια διαδικασία 

διαγωνισμού, επιλέγεται το block που θα θεωρηθεί ως έγκυρο από το σύνολο του 

δικτύου και θα αποτελέσει κομμάτι της ιστορίας του δικτύου. Το κάθε νέο block κάνει 

το hash του αμέσως προηγούμενου, δημιουργώντας μια αλυσίδα. Μπορεί κανείς 

να σκεφτεί το blockchain ως ψηφιακό τετράδιο, και τα block ως σελίδες αυτού. 
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Blockchain Cryptography

Decentralization

 

Εικόνα 3-2 Διάγραμμα Venn τεχνολογιών που απαρτίζουν του Bitcoin 

   Στη συνέχεια θα αναλυθεί λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το 

Bitcoin, και πώς οι τεχνολογίες συνδυάζονται. 

 

3.1. Συναλλαγές (Transactions) 

 

   Η πρώτη συναλλαγή BTC μεταξύ δύο χρηστών στο Bitcoin πραγματοποιήθηκε 

στο block με αριθμό 170, μεταξύ των Satoshi Nakamoto και Hal Finney, ο οποίος 

παρέλαβε από τον πρώτο 10BTC (Faridi, 2018). 

   Για την πραγματοποίηση συναλλαγής θα πρέπει να υπάρχει αποστολέας, 

παραλήπτης, και ποσό προς μεταβίβαση. Στο Bitcoin, για την αποστολή αξίας 

χρησιμοποιούνται οι δημόσιες διευθύνσεις των χρηστών, που όπως αναφέρθηκε 

νωρίτερα προκύπτουν από τα ιδιωτικά κλειδιά. 

   Συμφωνά με το αρχικό whitepaper του Satoshi, μια συναλλαγή BTC μπορεί να 

έχει πολλαπλές εισόδους (πηγές BTC) και μέχρι δύο εξόδους. Οι είσοδοι είναι οι 

πηγές από τις οποίες προέρχονται τα BTC, δηλαδή διευθύνσεις Bitcoin. Ο τρόπος 

με τον οποίο λειτουργεί το δίκτυο είναι με αποστολή του συνόλου των BTC των 

εισερχόμενων πηγών σε μια συναλλαγή. Από αυτά, ορίζεται πόσα θα παραλάβει ο 

δεύτερος χρήστης στην πρώτη έξοδο με αύξοντα αριθμό (index) 0. Τα ρέστα που 

προκύπτουν, επιστρέφονται στη διεύθυνση που ορίζεται ως δεύτερη έξοδος με 
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αύξοντα αριθμό (index) 1. Η κάθε συναλλαγή χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό 

αριθμό ταυτότητας, Transaction ID ή για συντομία txid. 

 

Εικόνα 3-3 Συναλλαγή στο Bitcoin με πιθανές πολλαπλές εισόδους και έως και δύο εξόδους (Satoshi, 2008) 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα Satoshi προς Finney υπάρχει μία είσοδος και 

δύο έξοδοι. 

3.1.1. Είσοδος συναλλαγής (Input) 

 

   Η διεύθυνση “12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S” στέλνει αξία 50 

BTC, που είναι το σύνολο των BTC της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Το γεγονός ότι 

αυτή η διεύθυνση έχει στην κατοχή της τα 50 BTC μπορεί να επιβεβαιωθεί 

εξερευνώντας το ιστορικό της. Πράγματι, επιβεβαιώνεται πως στο block με αριθμό 

9 παρέλαβε 50 BTC από το δίκτυο ως επιβράβευση, με txid 

“0437cd7f8525ceed2324359c2d0ba26006d92d856a9c20fa0241106ee5a597c9”, 

μέσω της διαδικασίας που θα αναφερθεί αργότερα ως mining. Επιπλέον, στις 

αναλυτικές πληροφορίες του transaction (επιλογή RAW στο blockchain explorer) 

παρατηρείται πως στο input της συναλλαγής αναφέρεται το ίδιο txid. Έτσι, κάθε 

συναλλαγή κάνει αναφορά στις προηγούμενες, επιβεβαιώνοντας μαθηματικά την 

ορθότητά τους. 
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Εικόνα 3-4 Αναλυτικές (RAW) πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή μεταξύ Satoshi και Finney. Παρατηρείται 
πως ως Input χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο txid, από το οποίο προκύπτει πως η συγκεκριμένη διεύθυνση 

έχει στον έλεγχό της τα 50BTC 

 

   Η επιβεβαίωση πως τα 50 BTC πράγματι ανήκουν στο χρήστη που θέλει να κάνει 

τη συναλλαγή, γίνεται μαθηματικά, υπογράφοντας τη νέα συναλλαγή με το ιδιωτικό 

κλειδί του. 

   

 

Εικόνα 3-5 Αλυσίδα συναλλαγών, όπου ο κάθε χρήστης επιβεβαιώνει την κατοχή των BTC, υπογράφοντας τη 
συναλλαγή με το ιδιωτικό του κλειδί (Satoshi, 2008) 
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   Το σύνολο της συναλλαγής φαίνεται στο Παράρτημα. 

 

3.1.2. Έξοδος συναλλαγής (Output) 

 

   Η διεύθυνση “1Q2TWHE3GMdB6BZKafqwxXtWAWgFt5Jvm3” ορίζεται ως 

πρώτη έξοδος (Index 0), παραλήπτης δηλαδή, για 10 BTC. Τα υπόλοιπα 40 BTC 

επιστρέφουν στη δεύτερη έξοδο (Index 1), η οποία στην προκειμένη περίπτωση 

είναι η διεύθυνση εισόδου, θα μπορούσε όμως να είναι οποιαδήποτε άλλη 

διεύθυνση. 
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Εικόνα 3-6 Πρώτο πραγματικό transaction BTC μεταξύ χρηστών, όπως αποτυπώνεται στη σελίδα chain.so, που 
λειτουργεί ως blockchain explorer 
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3.1.3. Αποστολή BTC 

 

   Το ηλεκτρονικό τραπεζικό περιβάλλον λειτουργεί με την έννοια του λογιστικού 

υπολοίπου. Σε έναν τραπεζικό λογαριασμό προστίθενται όλες οι καταθέσεις, 

αφαιρούνται όλες οι αναλήψεις και προκύπτει το λογιστικό υπόλοιπο. Όταν 

χρειάζεται να γίνει μια νέα ανάληψη, δε χρειάζεται και ούτε έχει νόημα να ζητήσουμε 

ποσό από συγκεκριμένη κατάθεση, π.χ. «Θέλω 50€ από τη μισθοδοσία Μαρτίου 

2018». 

   Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε νωρίτερα, δημιουργήθηκαν 50 BTC από τη 

διαδικασία του mining, τα οποία στη συνέχεια στάλθηκαν σε ένα δεύτερο χρήστη, 

τον Finney. Ο Satoshi ήθελε να στείλει μόνο 10 BTC στον Finney, οπότε τα 

υπόλοιπα επιστράφηκαν στο λογαριασμό του. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον 

οποίο λειτουργεί το Bitcoin, ανάλογος με τον τρόπο που λειτουργούν τα μετρητά 

χρήματα. Είναι αντίστοιχο με το να ανοίξει το πορτοφόλι, να βρει ένα συγκεκριμένο 

χαρτονόμισμα των 50€, να το δώσει στον Finney και ο Finney να του δώσει ρέστα 

ένα (φανταστικό) χαρτονόμισμα των 40€. Αυτός είναι και ο λόγος που μία 

συναλλαγή μπορεί να έχει πολλαπλές εισόδους, το σύνολο των οποίων σε BTC 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το ποσό που αιτείται να αποσταλεί. 

   Το σύνολο των μη ξοδευμένων BTC τα οποία έχει στον έλεγχό του ο κάθε 

χρήστης (αντίστοιχο με το λογιστικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού) 

ονομάζεται “Unspent Transaction Outputs” και αναφέρεται ως “UTXO”. 

   Έτσι το κάθε BTC που ξοδεύεται έχει συγκεκριμένο ιστορικό ιδιοκτησίας που 

παρακολουθείται στο σύνολο του. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι 

συναλλαγές του δικτύου δεν είναι κρυπτογραφημένες. Συνεπώς, οποιοσδήποτε 

χρήστης του δικτύου μπορεί να δει πόσα BTC έχει η κάθε δημόσια διεύθυνση, χωρίς 

όμως να μπορεί να ταυτοποιήσει σε ποιον ανήκει η κάθε δημόσια διεύθυνση. Αυτό 

χαρίζει στο δίκτυο ψευδωνυμία, και όχι πλήρη ανωνυμία. Για λόγους ιδιωτικότητας, 

προτείνεται η χρήση πολλαπλών δημόσιων διευθύνσεων ανά χρήστη. 

 

3.2. Οργάνωση συναλλαγών σε blocks 
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   Η σειρά με την οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές όπως η παραπάνω, είναι 

σημαντική και ευαίσθητη. Θα πρέπει να προστατέψει το δίκτυο από περιπτώσεις 

διπλο-ξοδέματος της ίδιας ποσότητας BTC σε πολλαπλούς αποδέκτες. Σε ένα 

αποκεντρωμένο δίκτυο όμως, οι πληροφορίες δεν μπορούν να επικοινωνηθούν 

ταυτόχρονα σε όλους τους κόμβους. Αυτό μπορεί να προκαλείται λόγω 

καθυστερήσεων δικτύου, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στη γεωγραφική 

απόσταση μεταξύ των κόμβων, τυχαίες συμφορήσεις του δικτύου (congestion) ή 

άλλους λόγους. Η λύση που δόθηκε είναι η ομαδοποίηση των συναλλαγών σε 

block. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία κοινής συναίνεσης (consensus) μεταξύ 

των κόμβων γίνεται πιο αραιά, έτσι ώστε να προλαβαίνει να γίνεται αναπαραγωγή 

της πληροφορίας στην πλειονότητα των κόμβων. 

   Ο κάθε κόμβος διαγωνίζεται με τους υπόλοιπους, προκειμένου το δικό του block 

να είναι αυτό που θα θεωρηθεί ως μέρος της ιστορίας από τους υπόλοιπους. 

   Οι συναλλαγές διαβιβάζονται μεταξύ των κόμβων με “best-effort” προσέγγιση. 

Κάθε συναλλαγή που φτάνει σε κάποιο κόμβο επιβεβαιώνεται για την ορθότητά της. 

Εφόσον συμβεί αυτό, καταγράφεται στο νέο block που είναι υπό δημιουργία. Ο κάθε 

κόμβος έχει δική του σειρά με την οποία του έχουν φτάσει οι συναλλαγές. Το μέγιστο 

μέγεθος του block αυτή τη στιγμή είναι ένα megabyte και ο ρυθμός παραγωγής 

block ένα κάθε δέκα λεπτά. Εφόσον ο όγκος των τρεχουσών συναλλαγών είναι 

μεγαλύτερος από το μέγεθος του block, οι συναλλαγές επιλέγονται με βάση το 

κόστος της συναλλαγής, όπως θα γίνει αναφορά αργότερα. 

   Οι επιβεβαιωμένες συναλλαγές, που όμως δεν έχουν καταγραφεί ακόμα σε 

κάποιο block, αναφέρονται ως εκκρεμείς (pending) και αποθηκεύονται σε μία 

προσωρινή μνήμη που ονομάζεται “memory pool”.  Όταν αποτυπωθούν σε ένα 

block, λέγεται πως έχουν μία επιβεβαίωση (confirmation). Για κάθε επόμενο block 

που αποτυπώνεται στο δίκτυο μετά το block που περιέχει τη συναλλαγή, αυξάνεται 

κατά ένα ο αριθμός των επιβεβαιώσεων. 

   Το κάθε νέο block συμπεριλαμβάνει και το hash του προηγούμενου, έτσι ώστε να 

επιβεβαιώνεται η συνέχεια της μοναδικής αλυσίδας του blockchain.  
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3.2.1. Διαγωνισμός επιλογής block (mining) 

 

   Εφόσον όλοι οι κόμβοι ετοιμάζουν τη δική τους εκδοχή της αλήθειας, θα πρέπει 

να υπάρχει κάποια διαδικασία επιλογής του επόμενου block. Οι κόμβοι πρέπει να 

συμφωνούν στην επιλογή του νέου block. Η πληροφορία που περιέχει μέσα θα 

πρέπει να επιβεβαιώνεται από όλους. 

   Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να δίνει σε όλους τους κόμβους πιθανότητα να 

κερδίσουν, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του δικτύου. 

   Η λύση που δόθηκε ονομάζεται proof of work και είναι ο τρόπος με τον οποίο οι 

κόμβοι καταλήγουν σε κοινή συναίνεση (consensus) μεταξύ τους. 

   Ο κάθε κόμβος ετοιμάζει ένα block με βάση τις συναλλαγές που του έχουν 

επικοινωνηθεί. Το block επιπλέον των νέων συναλλαγών, πρέπει να τηρεί μια 

αυστηρή μορφοποίηση, που περιλαμβάνει: 

• Το hash του αμέσως προηγούμενου block 

• Το σύνολο των εγκεκριμένων συναλλαγών 

• Τη διεύθυνση του κόμβου 

• Την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα 

• Την τρέχουσα δυσκολία του δικτύου (αριθμός) 

• Έναν αύξοντα αριθμό που ονομάζεται nonce 

   Ο κόμβος υπολογίζει το hash του block με τον αλγόριθμο SHA-256, το οποίο είναι 

ένας αριθμός. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να βρεθεί ένα hash μικρότερο από την 

τρέχουσα δυσκολία του δικτύου. Αν το hash που υπολογίστηκε είναι μεγαλύτερο 

από τη δυσκολία, τότε αυξάνεται το nonce κατά ένα και το νέο block ξαναγίνεται 

hash. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, μέχρι να βρεθεί κάποιος από τους κόμβους 

που θα κερδίσει το διαγωνισμό. 

   Η διαδικασία ονομάζεται mining. 

   Η δυσκολία του δικτύου προσαρμόζεται κάθε 2.016 block, με βάση το χρόνο που 

χρειάζεται για να βρεθεί νικητής (BitCoin Wiki, n.d.). Ο στόχος του δικτύου είναι να 

παράγεται νέο block κάθε 10 λεπτά κάτι που αν τηρηθεί, μεταφράζεται σε 2.016 

block ανά 1.209.600 δευτερόλεπτα, ή δύο εβδομάδες. Το δίκτυο συγκρίνει το χρόνο 
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που χρειάστηκε η παραγωγή των 2.016 block και προσαρμόζει τη δυσκολία του 

διαγωνισμού αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 3-7 Ιστορικότητα δυσκολίας δικτύου Bitcoin (Bitcoin Network Graphs, n.d.) 

   Όσο πιο γρήγορα μπορεί ένας κόμβος να υπολογίσει το hash του block που έχει 

δημιουργήσει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει το διαγωνισμό. 

   Αν κάποιος κακόβουλος αλλάξει το ιστορικό σε κάποιο block σβήνοντας π.χ. 

κάποια συναλλαγή, θα αλλάξει το hash του block, συνεπώς και το hash όλων των 

υπολοίπων μετά από αυτό block. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ξανά mine όλα τα 

επόμενα block, για να παρέχει proof of work στους υπόλοιπους κόμβους, κάτι που 

απαιτεί πολλαπλάσια επεξεργαστική ισχύ από αυτήν του συνόλου του δικτύου. 

Ακόμη και αν τα καταφέρει, το υπόλοιπο δίκτυο θα απορρίψει τη συγκεκριμένη 

αλυσίδα, μιας και η πλειοψηφία του δικτύου έχει διαφορετικό ιστορικό. 

 

3.3. Επιβράβευση κόμβων 

 

   Η παραπάνω διαδικασία στοιχίζει σε επεξεργαστική ισχύ, που με τη σειρά της 

κοστίζει σε εξοπλισμό, πόρους και ρεύμα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος 

τρόπος επιβράβευσης των κόμβων, για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το δίκτυο. 



Blockchain, Κρυπτογραφία και Αποκεντρωμένα Δίκτυα: Ένα Οικοσύστημα Εμπιστοσύνης 

Βασιλική Νικοπούλου   50 

   Αρχικά, οι κόμβοι θα επιβραβεύονται με νέα BTC στη δημιουργία νέων block. 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των BTC που θα βρεθούν σε κυκλοφορία είναι 

περιορισμένος, σε βάθος χρόνου θα σταματήσουν να παράγονται νέα BTC ως 

επιβράβευση. Σταδιακά, η επιβράβευση θα αντικατασταθεί με τις αμοιβές 

συναλλαγής. 

3.3.1. Αμοιβή Συναλλαγής (fee) 

 

   Σε κάθε συναλλαγή δηλώνεται και μία παράμετρος αμοιβής του κόμβου, δηλαδή 

το πόσα Bitcoin θέλει ο αποστολέας να πάνε προς την επιβράβευση του miner. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το fee, τόσο πιο σύντομα η συναλλαγή θα μπει σε κάποιο 

block. Αν τυχόν δεν υπάρχει πληρότητα στα block στο τέλος των δέκα λεπτών, όλες 

οι έγκυρες συναλλαγές μπαίνουν σε block, ανεξαρτήτως fee. Αυτό άλλαξε στην 

έκδοση 0,9 του επίσημου client, όπου εφαρμόζεται ελάχιστο κατώτατο όριο fee στα 

1.000 Satoshi, δηλαδή 0,00001 BTC. 

   Συνήθως υπάρχει πληρότητα στα block, οπότε επιλέγονται από τους κόμβους οι 

πιο ακριβές συναλλαγές, αφού θα είναι και μεγαλύτερο το κέρδος για αυτούς. Τυχόν 

συναλλαγές που δεν επιλέχθηκαν να γίνουν μέλος του τελευταίου block, 

επικοινωνούνται εκ νέου στους κόμβους, τυπικά για 72 ώρες (99 Bitcoins, 2018). 

3.3.2. Επιβράβευση block 

 

   Στην περίπτωση που ο όγκος των συναλλαγών είναι μικρός, αντίστοιχα μικρό 

είναι και το κέρδος των κόμβων που προκύπτει από τα κόστη συναλλαγής, κάτι που 

ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τις πρώτες μέρες του δικτύου. Έτσι, για να δοθεί κίνητρο 

στους κόμβους ώστε να συντηρούν το δίκτυο, το κάθε νέο block αμείβεται με έναν 

αριθμό BTC, που δημιουργούνται εκείνη τη στιγμή. 
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Date 
reached 

Block Reward 
Era 

BTC/block Year 
(estimate) 

BTC 
Added 

End BTC % 
of Limit 

3/1/2009 0 1 50.00 2009 2625000 12,50% 

22/4/2010 52500 1 50.00 2010 2625000 25,00% 

28/1/2011 105000 1 50.00 2011 2625000 37,50% 

14/12/2011 157500 1 50.00 2012 2625000 50,00% 

28/11/2012 210000 2 25.00 2013 1312500 56,25% 

9/10/2013 262500 2 25.00 2014 1312500 62,50% 

11/8/2014 315000 2 25.00 2015 1312500 68,75% 

29/7/2015 367500 2 25.00 2016 1312500 75,00% 

9/7/2016 420000 3 12.50 2016 656250 78,13% 

23/6/2017 472500 3 12.50 2018 656250 81,25% 

29/5/2018 525000 3 12.50 2019 656250 84,38%  
577500 3 12.50 2020 656250 87,50%  
630000 4 6.25 2021 328125 89,06%  
682500 4 6.25 2022 328125 90,63%  
735000 4 6.25 2023 328125 92,19%  
787500 4 6.25 2024 328125 93,75% 

Πίνακας 1 Projected Bitcoins Short Term (BitCoin Wiki, χ.χ.) 

   Ο αριθμός των BTC που δημιουργούνται σε κάθε block ξεκίνησε από 50 BTC και 

μειώνεται κατά μισό κάθε 210.000 block (Bitcoin Wiki, n.d.). 

 

Εικόνα 3-8 Διαγραμματική απεικόνιση της μείωσης επιβράβευσης BTC συναρτήσει του αριθμού block (BitCoin 
Wiki, n.d.) 

   Ο τελικός αριθμός BTC που θα δημιουργηθούν, τείνει ασυμπωματικά στα 21 

εκατομμύρια. 
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Εικόνα 3-9 Διάγραμμα αριθμού BTC σε κυκλοφορία σε συνάρτηση με τον αριθμό του block (BitCoin Wiki, n.d.) 

 

3.4. Σύγκρουση block 

 

   Είναι πιθανό πάνω από ένας κόμβοι ταυτόχρονα να κάνουν πετυχημένα mine ένα 

block. Και τα δύο block είναι μαθηματικά σωστά και έχουν αποδείξει με τη 

διαδικασία του proof of work πως είναι έγκυρα. Και τα δύο block επικοινωνούνται 

ταυτόχρονα στους υπόλοιπους κόμβους, έως ότου κάποια στιγμή να φτάσουν και 

τα δύο block σε όλους τους κόμβους. 

   Εκείνη τη στιγμή δημιουργούνται δύο αλυσίδες και οι υπόλοιποι κόμβοι θα πρέπει 

να διαλέξουν ποια από τις δύο είναι αληθινή. Τυπικά, ο κάθε κόμβος θα 

προσπαθήσει να κάνει mine πάνω στο block που του έφτασε πρώτο, κρατώντας 

«κατά νου» και τα υπόλοιπα. Το ίδιο θα κάνουν και οι υπόλοιποι κόμβοι. Τελικά μία 

από τις αλυσίδες θα επιλεχθεί από την πλειοψηφία των κόμβων και θα έχει 

περισσότερα block από τις υπόλοιπες. Πάντα η μεγαλύτερη αλυσίδα θεωρείται 

έγκυρη και τυχόν block που δεν είναι μέρος αυτής ονομάζονται ορφανά. Οι 

συναλλαγές των ορφανών block θεωρείται σα να μην έγιναν ποτέ και 

επικοινωνούνται ξανά στο δίκτυο. 
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Εικόνα 3-10 Blockchain που έχει πολλαπλά έγκυρα block 81. Τελικά το δίκτυο υιοθετεί τη μεγαλύτερη αλυσίδα 
(81b) και θεωρεί τα block 81a και 81c ορφανά (Lewis, 2015) 

   Για αυτόν το λόγο, μία συναλλαγή θεωρείται σίγουρη αφού πάρει έξι 

επιβεβαιώσεις (confirmations), αφού δηλαδή γίνουν mine 6 block πάνω σε αυτή. 

 

3.4.1. Διακλαδώσεις (forking) 

 

    Το Bitcoin αποτελείται από μία συνεχόμενη αλυσίδα (blockchain) από block, και 

αναφέρθηκε ο μηχανισμός που το επιβάλλει. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου 

είναι θεμιτό να υπάρχουν πάνω από μία, ταυτόχρονα υποστηριζόμενες, 

παράλληλες αλυσίδες ή και συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε συμπτωματική 

διακλάδωση (accidental forking). 

   Συμπτωματικές διακλαδώσεις συνήθως δημιουργούνται όταν κάποιο ποσοστό 

του δικτύου αποτύχει να αναβαθμίσει το λογισμικό του κόμβου, που περιέχει 

σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία δημιουργίας των block. Έτσι το παλιό λογισμικό 

βλέπει τα νέα block ως μη έγκυρα, και συνεχίζει να παράγει block με τις παλιές 

συνθήκες. 

   Θεμιτές διακλαδώσεις προκύπτουν όταν αρκετά μέλη της κοινότητας επιθυμούν 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί το δίκτυο, ή στο ιστορικό αυτού. 

Προετοιμάζεται το νέο λογισμικό, επικοινωνείται ο αριθμός του block στο οποίο θα 

προκύψει η διακλάδωση και έτσι προκύπτει ένα νέο δίκτυο, με νέους κανόνες, που 

όμως μοιράζεται το ιστορικό του με το αρχικό. 
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Εικόνα 3-11 Σχηματική απεικόνιση block σε διακλαδωμένο δίκτυο (Cointelegraph, χ.χ.) 

   Σε αυτή την περίπτωση, τα νομίσματα που υπάρχουν στο παλιό δίκτυο, 

υπάρχουν και στο νέο. Οι χρήστες κατέχουν αξία και στα δύο δίκτυα. 

   Ένα σημαντικό παράδειγμα διακλάδωσης του Bitcoin δικτύου προέκυψε το 2017, 

με τη δημιουργία του Bitcoin Cash (Cointelegraph, n.d.). Οι υποστηρικτές του 

αναγνώρισαν πρόβλημα στο περιορισμένο μέγεθος block του ενός megabyte του 

αρχικού δικτύου, κάτι που δημιουργούσε συμφόρηση στης συναλλαγές και 

οδηγούσε στη μεγάλη αύξηση του κόστους συναλλαγής. Αυτή και άλλες αλλαγές 

εφαρμόστηκαν στο Bitcoin Cash, που υιοθετήθηκε από πολλούς χρήστες, χωρίς 

όμως να αγγίζει τα επίπεδα δημοτικότητας του Bitcoin. 

   Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα, στο δίκτυο του Ethereum αυτή τη φορά, είναι 

το “DAO-Incident” (Andrews, 2017) που δίχασε την κοινότητα του Ethereum. Ένα 

bug σε ένα πολύ δημοφιλές συμβόλαιο επέτρεψε σε ένα χρήστη να αποσπάσει 

Ether (το νόμισμα του δικτύου Ethereum) αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Αποφασίστηκε από την κοινότητα ανάπτυξης του Ethereum να πραγματοποιηθεί 

fork που να διορθώνει το bug αναδρομικά και να επιστρέφει τα Ether στους 

αρχικούς κατόχους. Ο κύριος κορμός των χρηστών του δικτύου συμφώνησαν με 

την αλλαγή, ενώ ένα 10% επέλεξαν να μην πειράξουν την ιστορικότητα του δικτύου, 

από όπου και προέκυψε το Ethereum Classic (ETC). 
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   Θα πρέπει να μη γίνεται σύγχυση της διακλάδωσης του δικτύου με τη διαδικασία 

διακλάδωσης του κώδικα του κόμβου. Δημιουργώντας αντίγραφο του λογισμικού 

και αλλάζοντας κάποιες βασικές παραμέτρους δημιουργούνται νέα δίκτυα, με 

ανεξάρτητο ιστορικό από αυτό του αρχικού κώδικα. 

 

3.5. Ψηφιακά πορτοφόλια 

 

   Ως ψηφιακά πορτοφόλια ορίζονται λύσεις λογισμικού (software) που 

διαχειρίζονται τα ιδιωτικά κλειδιά λογαριασμών BTC ή άλλων κρυπτονομισμάτων 

εκ μέρους του χρήστη. 

   Η διαχείριση των κλειδιών μπορεί να γίνει και χειρωνακτικά, είτε ηλεκτρονικά, είτε 

φυσικά, για παράδειγμα, τυπώνοντάς τα σε ένα κομμάτι χαρτί. Αυτή η περίπτωση 

αναφέρεται ως cold storage, ορολογία που χαρακτηρίζει την αποθήκευση κλειδιών 

εκτός δικτύου. Όποιος έχει φυσική πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία, μπορεί να 

διαχειριστεί και τους πόρους. 

   Η διαχείριση των κλειδιών είναι ευαίσθητη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

την ίδια υπευθυνότητα που αντιμετωπίζονται και ευαίσθητοι προσωπικοί κωδικοί, 

όπως π.χ. ενός τραπεζικού e-banking. Επιπλέον όμως, χωρίς να υπάρχει κάποια 

αρχή διαχείρισης, η ευθύνη της ακεραιότητας των κλειδιών επέρχεται στο χρήστη 

και μόνο σε αυτόν, ο οποίος αν τα χάσει, κλειδώνει και τα αντίστοιχα BTC σε 

αχρηστία, μιας και δε μπορεί να γίνει ανάκτηση αυτών. 

   Τα ψηφιακά πορτοφόλια έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 

περιγράφονται στη συνέχεια. 
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Εικόνα 3-12 Λίστα με ψηφιακά πορτοφόλια, όπως αυτή παρουσιάζεται στον ιστότοπο bitcoin.org 

 

3.5.1. Αναφορά πόρων 

 

   Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το δίκτυο του Bitcoin δεν αποθηκεύει υπόλοιπα 

λογαριασμού (balance), αλλά συναλλαγές. Το υπόλοιπο υπολογίζεται 

προσθέτοντας και αφαιρώντας όλες τις συναλλαγές για τη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Όταν ένα ψηφιακό πορτοφόλι καλείται να εμφανίσει τον αριθμό των διαθέσιμων 

BTC του χρήστη, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Όταν καλείται μια συναλλαγή, 

θα πρέπει να υπογραφεί με το αντίστοιχο ψηφιακό κλειδί, αλλιώς δεν μπορεί να 

θεωρηθεί έγκυρη. 

   Συνεπώς, η έννοια της αποθήκευσης BTC σε πορτοφόλι δεν είναι σωστή. Αντ’ 

αυτού, αποθηκεύω τα ιδιωτικά κλειδιά που ελέγχουν κάποιο ποσό BTC. 

 

3.5.2. Διαχείριση κλειδιών 

 



Blockchain, Κρυπτογραφία και Αποκεντρωμένα Δίκτυα: Ένα Οικοσύστημα Εμπιστοσύνης 

Βασιλική Νικοπούλου   57 

   Η δημιουργία νέων διευθύνσεων ή λογαριασμών στο Bitcoin μπορεί να γίνει και 

εκτός δικτύου – offline. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο χρήστης 

μέσω τυχαίας διαδικασίας, δημιουργεί ένα ιδιωτικό κλειδί. Από αυτό προκύπτει το 

δημόσιο κλειδί και από αυτό στη συνέχεια η δημόσια διεύθυνση του λογαριασμού. 

Η παραπάνω διαδικασία λειτουργεί ντετερμινιστικά, συνεπώς, από ένα ιδιωτικό 

κλειδί προκύπτει μία διεύθυνση λογαριασμού. Νωρίτερα όμως αναφέρθηκε η 

ανάγκη για δημιουργία πολλαπλών δημόσιων διευθύνσεων, ώστε να δυσχεραίνεται 

η παρακολούθηση των πόρων. 

   Τα ψηφιακά πορτοφόλια δημιουργούν κατά βούληση νέες διευθύνσεις, οι οποίες 

προκύπτουν από μία είσοδο που ονομάζεται σπόρος (seed). Διευκολύνουν το 

χρήστη, αναγκάζοντάς τον αντί να διαχειρίζεται πολλαπλά ιδιωτικά κλειδιά - που 

είναι ανθρωπίνως αδύνατον να θυμάται - να θυμάται μόνο το σπόρο τον οποίο 

χρησιμοποιεί το λογισμικό για να παράξει ντετερμινιστικά τα υπόλοιπα κλειδιά. 

 

3.5.3. Εμφάνιση διεύθυνσης 

 

   Τα πορτοφόλια επίσης μπορούν και δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να κάνει 

εύκολα copy-paste τη δημόσια διεύθυνσή του για να την επικοινωνήσει σε κάποιον 

τρίτο. Επιπλέον, συνηθίζεται να αποτυπώνεται η δημόσια διεύθυνση σε μορφή “QR 

code”, που στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά κείμενο αποτυπωμένο σε εικόνα. 

Έτσι, ο δεύτερος συναλλασσόμενος μπορεί με μια φωτογραφία του QR code να 

λάβει την πληροφορία της δημόσιας διεύθυνσης ενός λογαριασμού. 

 

3.5.4. Πληρωμές 

 

   Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιηθούν συναλλαγές μέσω των πορτοφολιών. 

Ο χρήστης απλώς επιλέγει τη διεύθυνση και το ποσό που θέλει να στείλει σε BTC. 

Το λογισμικό αναλαμβάνει να δημιουργήσει τις αντίστοιχες εισόδους, εξόδους και 

να υπογράψει τη συναλλαγή. 



Blockchain, Κρυπτογραφία και Αποκεντρωμένα Δίκτυα: Ένα Οικοσύστημα Εμπιστοσύνης 

Βασιλική Νικοπούλου   58 

 

Εικόνα 3-13 Κώδικας QR, που αντιπροσωπεύει τη δημόσια διεύθυνση Bitcoin 
1AYVoRmnSaCnENYuSpkg2grxtd2gQHsKGt 

 

3.5.5. Ψηφιακά πορτοφόλια υλικού 

 

   Συνδυαστικά με τις λύσεις λογισμικού υπάρχουν και ψηφιακά πορτοφόλια υλικού 

(hardware). Οι συσκευές αυτές συνήθως συνδέονται με το αντίστοιχο λογισμικό που 

τις συνοδεύει, σε υπολογιστή μέσω USB, και κρατάνε στη μνήμη τους 

αποθηκευμένα τα ιδιωτικά κλειδιά. Η δημιουργία μιας συναλλαγής γίνεται 

αποκλειστικά στο λογισμικό, για την υπογραφή όμως αυτής με το ιδιωτικό κλειδί 

χρειάζεται και το αντίστοιχο hardware. 

   Θεωρούνται πιο ασφαλή από την αποκλειστική χρήση λογισμικού μιας και δεν 

είναι διαθέσιμα μονίμως online (όπως, π.χ. κάποιος υπολογιστής), συνεπώς και μη 

διαθέσιμα σε προσπάθειες hacking μέσω δικτύου. 
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Εικόνα 3-14 Συσκευή υλικού "Trezor" 
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4. Οικονομική ανάλυση 

 

   Η αρχική εντύπωση που δημιουργείται σε κάποιον όταν ακούει για ψηφιακό, άυλο 

χρήμα είναι πως δεν μπορεί να έχει αξία. Όμως σε άμεση σύγκριση με τα 

«κανονικά» χρήματα στις μέρες μας δεν υπάρχει καμία διαφορά, αφού τα μεγάλα 

νομίσματα δεν αντιπροσωπεύουν πλέον κάτι απτό, όπως ίσχυε παλαιότερα με το 

χρυσό (αντιπροσωπευτικό χρήμα). Έτσι ακριβώς ορίζονται, από την ευρωπαϊκή 

κεντρική τράπεζα: 

    «Η φύση του χρήματος έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Στην αρχή το 

χρήμα ήταν κατά βάση εμπορευματικό, δηλαδή ένα αντικείμενο κατασκευασμένο 

από κάποιο υλικό που είχε αγοραία αξία, όπως ένα χρυσό κέρμα. Αργότερα, το 

χρήμα ήταν αντιπροσωπευτικό, αποτελείτο δηλαδή από τραπεζογραμμάτια τα οποία 

μπορούσαν να ανταλλάσσονται έναντι συγκεκριμένης ποσότητας χρυσού ή 

αργύρου. Οι σύγχρονες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, 

στηρίζονται στο υποχρεωτικό χρήμα. Πρόκειται για το χρήμα το οποίο ορίζεται ως 

νόμιμο και εκδίδεται από μια κεντρική τράπεζα αλλά, σε αντίθεση με το 

αντιπροσωπευτικό χρήμα, δεν μπορεί να μετατραπεί σε καθορισμένη ποσότητα 

χρυσού. Παρότι δεν έχει εσωτερική αξία – το χαρτί στο οποίο τυπώνονται τα 

τραπεζογραμμάτια ουσιαστικά δεν στοιχίζει τίποτα –, εξακολουθεί να γίνεται 

αποδεκτό ως μέσο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, διότι οι άνθρωποι έχουν 

εμπιστοσύνη ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρεί σταθερή την αξία του με την πάροδο 

του χρόνου. Εάν οι κεντρικές τράπεζες αποτύγχαναν σε αυτήν την προσπάθεια, το 

υποχρεωτικό νόμισμα δεν θα ήταν γενικά αποδεκτό ως μέσο συναλλαγής αλλά ούτε 

και ελκυστικό ως μέσο αποθήκευσης αξίας.» (European Central Bank, χ.χ.) 

   Συμπερασματικά, τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα κατασκευάζονται από 

ευτελή υλικά που δεν έχουν κάποια σημαντική πραγματική αξία. 

   Ο κύριος λόγος για τον οποίο θεωρούνται νόμιμα και επιβάλλονται είναι ακριβώς 

επειδή υποστηρίζονται από τη νομοθεσία του κάθε κράτους, που τα επιβάλλει ως 

επίσημο νόμισμα. 

   Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναγνωρίζει 

την ηλεκτρονική μορφή του χρήματος, αναφέροντας το BTC ως νομικά “μη-χρήμα”: 
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   “Σήμερα, το νόμισμα μπορεί επίσης να υπάρχει και σε άλλη μορφή εκτός από τη 

φυσική. Το χρήμα μπορεί να υπάρχει σε τραπεζικό λογαριασμό ως ηλεκτρονική 

καταχώρηση ή σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ως κατάθεση. Το ψηφιακό ή 

ηλεκτρονικό χρήμα αποτελεί νομισματική αξία η οποία είναι αποθηκευμένη, για 

παράδειγμα, σε μια προπληρωμένη κάρτα ή σε ένα έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Οι 

άμεσες χρεώσεις, οι πληρωμές μέσω διαδικτύου και οι μεταφορές κεφαλαίων μέσω 

καρτών αποτελούν και αυτές μορφές πληρωμής στις οποίες δεν χρησιμοποιούνται 

μετρητά. (Έχουν μάλιστα κάνει την εμφάνισή τους νέα αποκεντρωμένα ψηφιακά 

νομίσματα ή συστήματα εικονικών πληρωμών, όπως το Bitcoin, τα οποία 

λειτουργούν χωρίς να ελέγχονται από μια κεντρική αρχή, για παράδειγμα από μια 

κεντρική τράπεζα. Νομικά, ωστόσο, δεν θεωρούνται χρήμα.)” (European Central 

Bank, n.d.) 

 

4.1. Τιμή του BTC 

    

   Η τιμή του BTC, σε σχέση με τα υποχρεωτικά χρήματα (fiat), όπως το Ευρώ και 

το δολάριο, ορίζεται όπως ισχύει και σε οποιοδήποτε άλλο κεφαλαιακό στοιχείο 

(asset), όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο ή μετοχές, από το νόμο της προσφοράς και 

της ζήτησης. Η διαφορά έγκειται στο ότι δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή έκδοσης 

και διαχείρισης να περιορίζει τη διακύμανση της τιμής, όπως συμβαίνει π.χ. με τις 

μετοχές (limit down). Επιπλέον, χωρίς κάποια συγκεκριμένη οντότητα να 

διαπραγματεύεται την τιμή σε συγκεκριμένο περιβάλλον και χρόνο (όπως π.χ. το 

Χρηματιστήριο Αθηνών λειτουργεί 10:35-17:00), η τιμή είναι μονίμως υπό 

διαπραγμάτευση. 

   Συνεπώς, η μεταβλητότητα (volatility) της τιμής του BTC είναι πολύ μεγάλη, με 

αποτέλεσμα η τιμή να έχει πολύ μεγάλες μεταβολές σε πολύ σύντομα χρονικά 

διαστήματα, κάτι που εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο για τυχόν επενδύσεις. 
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Εικόνα 4-1 Τιμή BTC σε σχέση με το δολάριο, από το 2010 μέχρι τέλη 2018 (The Bitcoin Volatility Index, χ.χ.) 

 

Εικόνα 4-2 Τιμή BTC σε σχέση με το δολάριο, χρονικό διάστημα 12/11/2017 (5.857,32$) - 5/2/2018 (6.914,26$), 

με το μέγιστο να καταγράφεται στις 16/12/2017, με τιμή 19.343,04$ (The Bitcoin Volatility Index, χ.χ.) 

   Το BTC μπορεί και συναλλάσσεται και σε υποδιαιρέσεις, η μικρότερη εκ των 

οποίων ονομάζεται “Satoshi” προς τιμήν του δημιουργού του δικτύου και η αμέσως 

επόμενη “Finney” προς τιμή του αποβιώσαντος ερευνητή Hal Finney: 

Όνομα Αξία 

Bitcoin 1 BTC 

DeciBit 0,1 BTC 

CentiBit 0,01 BTC 

MilliBit 0,001 BTC 
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MicroBit 0,000001 BTC 

“Finney” 0,0000001 

BTC 

“Satoshi” 0,00000001 

BTC 

Πίνακας 2 Υποδιαιρέσεις BTC (Brown, 2018) 

 

4.2. Παράνομες συναλλαγές μέσω BTC 

 

   Ήταν θέμα χρόνου να ανακαλυφθεί το BTC από τον υπόκοσμο και να 

χρησιμοποιηθεί ως μη ανιχνεύσιμο μέσο μεταφοράς αξίας. Σημαντικό παράδειγμα 

ήταν η ιστοσελίδα Silk Road, η οποία λειτουργούσε ως eBay για ναρκωτικά (Wired, 

2011) μεταξύ 2011 και 2013, όταν το FBI εντόπισε και συνέλαβε το δημιουργό του, 

Ross Ulbricth (Anderson & Farivar, 2013). Σε άλλες σελίδες οι χρήστες μπορούσαν 

να αγοράσουν εκτός από ναρκωτικά, όπλα, ακόμα και υπηρεσίες hacker.  

   Το BTC εξυπηρετεί ξέπλυμα χρήματος ακόμη και μέχρι σήμερα, μέσω 

πολλαπλών μεταφορών μεταξύ υπηρεσιών και ανταλλακτηρίων (Canellis, 2018). 

   Είναι σαφές πως το BTC δε χρησιμοποιείται μόνο για παράνομες δραστηριότητες, 

όμως είναι σημαντικός ο όγκος τέτοιων συναλλαγών, γεγονός που αποτελεί έναν 

από τους λόγους για τους οποίους η τιμή του BTC παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 

 

4.3. Αγορά και πώληση BTC 

 

   Στην αρχή της δημιουργίας του δικτύου ήταν εύκολο για τον καθένα να 

επιβραβευτεί νέα BTC με τη διαδικασία του mining. Όσο η διαδικασία γινόταν 

δυσκολότερη και η αξία του BTC ανέβαινε, δημιουργούνταν η ανάγκη για άμεση 

συναλλαγή BTC με υποχρεωτικά χρήματα. Έτσι αναπτύχθηκαν ψηφιακά 

ανταλλακτήρια, συνήθως ιστοσελίδες, στα οποία οι χρήστες μπορούν εύκολα να 
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κάνουν κατάθεση σε υποχρεωτικά χρήματα και να παραλάβουν BTC ή άλλα 

κρυπτονομίσματα. 

   Λειτουργούν με παρόμοια λογική με αυτή του χρηματιστηρίου. Συνήθως τα 

ανταλλακτήρια δεν έχουν τα ίδια στην κατοχή τους μεγάλες ποσότητες 

κρυπτονομισμάτων, ταιριάζουν όμως μεταξύ τους πιθανούς αγοραστές και 

πωλητές. Οι συναλλαγές γίνονται με ενδιάμεσο το ανταλλακτήριο και οι δύο χρήστες 

δεν έρχονται σε καμία επαφή, παρά μόνο μέσω λογαριασμών που ανήκουν στο 

ανταλλακτήριο. 

   Τυπικά η διαδικασία που ακολουθείται περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα: 

• Δημιουργία λογαριασμού: ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει ένα 

προσωπικό λογαριασμό στον ιστότοπο. Πλέον, λόγω επιβολής των 

ανταλλακτηρίων σε κανονισμούς λειτουργίας (regulation) η διαδικασία είναι 

παρόμοια με αυτή της δημιουργίας λογαριασμού σε μια παραδοσιακή 

τράπεζα. Ζητούνται λοιπόν αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου και κάποιο 

αποδεικτικό σταθερής διεύθυνσης του χρήστη.  

• Κατάθεση: Έχει πλέον δημιουργηθεί ο λογαριασμός, όμως έχει μηδενικό 

κεφάλαιο. Ο χρήστης καλείται να “γεμίσει” το λογαριασμό του με κάποιο 

νόμισμα. Στην περίπτωση υποχρεωτικού χρήματος, ζητείται πληρωμή μέσω 

πιστωτικής κάρτας, ή τραπεζική κατάθεση. Στην περίπτωση 

κρυπτονομίσματος, ζητείται η αποστολή αυτού σε συγκεκριμένη δημόσια 

διεύθυνση. 

• Ανταλλαγή: Εφόσον υπάρχει κεφάλαιο σε κάποιο νόμισμα, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί ανταλλαγή αυτού με κάποιο άλλο. Τυπικά οι χρήστες που 

θέλουν να ανταλλάξουν ένα νόμισμα που έχουν στην κατοχή τους με κάποιο 

άλλο, δηλώνουν την ελάχιστη τιμή στην οποία θέλουν να πραγματοποιηθεί 

η ανταλλαγή. Έτσι, όταν υπάρξει και από την άλλη πλευρά κάποιος χρήστης 

που θέλει να κάνει την ανάποδη ανταλλαγή και οι τιμές είναι στο πλαίσιο που 

έχει θέση ο καθένας, πραγματοποιείται η ανταλλαγή. 

• Ανάληψη: Αφού προχωρήσει η ανταλλαγή, ο κάθε χρήστης έχει στο 

λογαριασμό του τα θεμιτά νομίσματα. Μπορεί πλέον να τα αποσύρει από το 

ανταλλακτήριο και να τα φέρει στο δικό του έλεγχο. Αν πρόκειται για 
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υποχρεωτικό νόμισμα, ζητείται τραπεζικός λογαριασμός, ενώ αν πρόκειται 

για κρυπτονόμισμα, η δημόσια διεύθυνση του πορτοφολιού. 

   Εφόσον τα νομίσματα βρίσκονται στο λογαριασμό του ανταλλακτηρίου, ο χρήστης 

δεν τα έχει στον άμεσο έλεγχό του. Ο Αντωνόπουλος Ανδρέας, από τους πλέον 

γνωστούς ειδικούς στις τεχνολογίες blockchain, έχει αναφέρει το εξής: “Υour keys, 

your Bitcoin. Not your keys, not your Bitcoin” (Ogundeji, 2016), και προτείνει οι 

χρήστες να μην αφήνουν τα νομίσματά τους σε ανταλλακτήρια για διαστήματα 

μεγαλύτερα από όσο χρειάζεται, τόσο δηλαδή για όσο χρειάζεται να γίνει η 

επιθυμητή ανταλλαγή. 

   Η δήλωση αυτή έγινε στον απόηχο κακόβουλης ενέργειας που απέσπασε BTC 

αξίας 72 εκατομμυρίων δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bitfinex τον Αύγουστο το 

2016 (Ogundeji, 2016). Επιπλέον, προτείνει την απευθείας ανταλλαγή μεταξύ 

ιδιωτών που μπορεί να γίνει μέσω ιστοσελίδων, όπως το localbitcoins.com 

(Natwest, n.d.). Οι χρήστες επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους και κανονίζουν 

φυσικό ραντεβού, ή προχωρούν στη συναλλαγή ηλεκτρονικά. 

 

 

 

Εικόνα 4-3 Εικόνα από ανταλλακτήριο Kraken για τιμές ανταλλαγής BTC με Ευρώ (Kraken, χ.χ.) 
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4.4. Mining για κερδοσκοπία 

 

   Η ραγδαία αύξηση της τιμής του BTC οδήγησε σε δημιουργία αγοράς σχετική με 

το mining αυτού. Αρχικά η δυσκολία του δικτύου ήταν χαμηλή και οποιοσδήποτε 

χρήστης μπορούσε να κάνει mine νέα BTC, με ένα συμβατικό υπολογιστή. Με τον 

καιρό όμως και όπως είχε προβλεφθεί από τον Satoshi, η ισχύ των επεξεργαστών 

αυξανόταν σημαντικά, αυξάνοντας τη δυσκολία του δικτύου. 

   Η μέτρηση της επεξεργαστικής ισχύς σχετική με το mining μετριέται σε hashes 

per second και πλέον βρίσκεται στην τάξη των Peta. 

   Υπενθυμίζεται πως στην ουσία το mining έχει να κάνει με τον υπολογισμό του 

SHA-256 hash ενός block δεδομένων, έως ότου αυτό είναι μικρότερο από τον 

τρεχούμενο στόχο του δικτύου. Τον Οκτώβρη του 2010 κυκλοφόρησε έκδοση node 

που υποστήριζε mining μέσω 3D Accelerated καρτών γραφικών (Greene, 2018), 

υλικό που ήταν πολύ πιο ικανό και γρήγορο στον υπολογισμό αυτού του hash. Το 

λογισμικό εξελίχθηκε να υποστηρίζει πολλαπλές κάρτες γραφικών στο ίδιο 

σύστημα, αυξάνοντας σημαντικά το δυναμικό του. 

   Το 2011 άρχισαν να χρησιμοποιούνται υπολογιστές τύπου FPGA (Field 

Programmable Gate Array), έχοντας το πλεονέκτημα πως καταναλώνουν 

σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από κάρτες γραφικών αντίστοιχης 

επεξεργαστικής ισχύος. 

   To 2013 έκαναν την εμφάνισή τους υπολογιστές τύπου ASIC (Application Specific 

Integrated Circuit), που όπως προδίδει το όνομά τους, είναι φτιαγμένοι ειδικά για να 

κάνουν μόνο μία δουλειά. Η επεξεργαστική ισχύς που παρείχαν ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο εκείνη την εποχή και παραμένει μέχρι σήμερα ο 

πιο αποδοτικός τρόπος εξόρυξης νέων BTC. 
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Εικόνα 4-4 Ιστορικό διάγραμμα δυσκολίας δικτύου Bitcoin σε λογαριθμικό κάθετο. Παρατηρείται η λογαριθμική 
αύξηση της δυσκολίας στις εποχές που εισήχθησαν νέες τεχνολογίες, όπως αναφέρεται στο κείμενο. (Difficulty 

- Blockchain, 2019) 

   Με την εμφάνιση των ASIC το BTC mining έγινε μία πολύ κερδοφόρα 

δραστηριότητα. Η συνολική δυσκολία του δικτύου όμως έκανε δύσκολη την 

ανταμοιβή των ατομικών κόμβων, παρά την πολύ σημαντική ισχύ τους. Η λύση ήταν 

η δημιουργία mining pools, ολόκληρων δικτύων υπολογιστών, ρυθμισμένων έτσι 

ώστε αν κάποιος από αυτούς κέρδιζε το block, να μοιραστεί το κέρδος σε BTC με 

τους υπόλοιπους. Αυτό ισορρόπησε σημαντικά το ρίσκο κέρδους σε σχέση με το 

σταθερό κόστος εξοπλισμού και ρεύματος, κάνοντας το BTC mining να έχει σχετικά 

προβλέψιμο κέρδος. 
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Εικόνα 4-5 Φωτογραφία Antminer S7 ASIC (ASIC Miner Value : All about ASIC mining hardware., 2018) 

   Δημιουργήθηκαν πολυάριθμα mining pools με διαφορετικούς τρόπους 

διαμοιρασμού των κερδών, αποτελώντας το μεγαλύτερο ποσοστό του δικτύου. 

   Το κόστος των συσκευών δεν παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές παγκοσμίως. 

Ωστόσο, το κόστος του ρεύματος είναι σημαντικά ακριβότερο ή φθηνότερο σε 

διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Έτσι, οι φάρμες με τους miners εντοπίζονται σε 

μέρη του κόσμου που έχουν φθηνό ρεύμα και είναι σχετικά ψυχρά, ώστε να μη 

χρειάζεται σημαντική επένδυση στην ψύξη του εξοπλισμού. Μεγάλες φάρμες 

παρατηρούνται σε Ρωσία, Ελβετία, Ισλανδία και Κίνα (Leighton, 2018).  
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Εικόνα 4-6 Φωτογραφία από mining farm, με αμέτρητα ASIC εγκατεστημένα το ένα δίπλα στο άλλο (Terenzi, 
2018) 

 

Εικόνα 4-7 Ποσοστά επεξεργαστικής ισχύς ανά mining pool, Δεκέμβριος 2018. Ανεξάρτητοι κόμβοι και ιδιωτικά 
mining pools αποτελούν μόλις το 21% (Blockchain.info, 2018) 
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5. Άλλα Blockchain δίκτυα 

 

   Μετά την εξαιρετική υποδοχή του Bitcoin, ένας αριθμός νέων δικτύων 

αναδύθηκαν. Κάποια είναι απλώς νέες εφαρμογές του ίδιου κώδικα, ενώ άλλα 

χτίζουν πάνω στην τεχνολογία του Bitcoin, προσφέροντας μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Οποιοδήποτε δίκτυο διαφορετικό του Bitcoin αναφέρεται ως 

Altcoin (Alternative Coin), αν και ο χαρακτηρισμός είναι άδικος για κάποια από αυτά, 

καθώς είναι σημαντικά πιο εξελιγμένα και πλήρη από το Bitcoin. 

 

5.1. Litecoin 

 

   Ένα από τα πιο παλιά και μεγαλύτερα δίκτυα. Ξεκίνησε το 2011 ως εναλλακτικό 

του Bitcoin, διαφημιζόμενο ως καλύτερο για καθημερινή χρήση, με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (SFOX, 2018): 

• Εκδημοκρατικοποίηση του mining: Μετά την εμφάνιση των ASIC στο δίκτυο 

του Bitcoin ήταν δύσκολο για κάποιον νέο χρήστη να συμμετέχει και να κάνει 

mine νέα BTC, οδηγώντας τον στην αγορά BTC από κάποιο ανταλλακτήριο. 

Το Litecoin χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο Scrypt για το mining, ο οποίος σε 

αντίθεση με το SHA-256 του Bitcoin που χρειάζεται πόρους επεξεργαστικής 

ισχύος (CPU-intensive), χρειάζεται πόρους σε μνήμη (memory-intensive), με 

σκοπό να είναι δύσκολο να σχεδιαστούν ASIC που να τον επιλύουν. Αυτή η 

προσέγγιση αρχικά δούλεψε, όμως με τον καιρό δημιουργήθηκαν ASIC και 

για αυτό το δίκτυο. 

• Χαμηλότερη τιμή: Τα Litecoin που θα υπάρξουν σε κυκλοφορία είναι ακριβώς 

τέσσερις φορές από αυτά του BTC, δηλαδή 84 εκατομμύρια. Ο δημιουργός 

του ήθελε ένα νόμισμα φθηνότερο από το BTC, ώστε να είναι πιο εύκολο να 

αγοραστεί, κάτι όμως που είναι καθαρά ψυχολογικό, μιας και όλα τα 

νομίσματα μπορούν να αγοραστούν σε υποδιαιρέσεις, και όχι μόνο σε 

ακέραιους. 
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• Γρηγορότερες επιβεβαιώσεις: Το Litecoin δημιουργεί νέα block τέσσερις 

φορές γρηγορότερα από το Bitcoin, δηλαδή ένα ανά περίπου 2μιση λεπτά, 

κάνοντας έτσι γρηγορότερες και ευκολότερες τις καθημερινές συναλλαγές. 

 

Εικόνα 5-1 Το λογότυπο του Litecoin (Gutteridge, 2018) 

   Δεν προσφέρει σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από το Bitcoin και 

σχεδιάστηκε εξαρχής να λειτουργεί υποστηρικτικά σε αυτό. Αναφέρεται συχνά ως 

το «ασήμι» στο χρυσό του BTC (Gutteridge, 2018). 

 

5.2. Ethereum 

 

   Το Ethereum αυτή τη στιγμή είναι το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο σε αξία 

(Cryptocurrency Market Capitalizations | CoinMarketCap, 2019), μετά το Bitcoin. 

Δημιουργήθηκε από το μηδέν και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση 

πολύπλοκου κώδικα, ονόματι Smart Contracts, μέσω της χρήσης του EVM 

(Ethereum Virtual Machine), τεχνολογίας εφάμιλλης του JVM (Java Virtual 

Machine). Η εν λόγω τεχνολογία επιτρέπει στους κόμβους, τους υπολογιστές 

δηλαδή που συμμετέχουν στο δίκτυο, να εκτελούν τον κώδικα. Οι συναλλαγές που 



Blockchain, Κρυπτογραφία και Αποκεντρωμένα Δίκτυα: Ένα Οικοσύστημα Εμπιστοσύνης 

Βασιλική Νικοπούλου   72 

υποστηρίζει μπορούν να περιέχουν ολόκληρα τέτοια προγράμματα, είτε input για 

αυτά. 

   Υποστηρίζεται από το πηγαίο νόμισμα με όνομα Ether, που προκύπτει από 

διαδικασία mining. Λειτουργεί και ως καύσιμο και καταναλώνεται για να 

πραγματοποιήσουν οι κόμβοι προγραμματιστικές λειτουργίες με τρόπο ανάλογο με 

το transaction cost του Bitcoin. 

   Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιήθηκε αρχικά από τον ερευνητή Vitalik 

Buterin και την ομάδα του, στις αρχές του 2014. Η χρηματοδότησή του 

πραγματοποιήθηκε μέσω προπώλησης Ether σε αντάλλαγμα με BTC, τον Ιούλιο-

Αύγουστο 2014. Το Μάιο του 2015 το δίκτυο λειτουργούσε με 72 εκατομμύρια Ether 

να μοιράζονται στους αρχικούς υποστηρικτές του. 

 

Εικόνα 5-2 Το λογότυπο του Ethereum, με πρόταση παρουσίασης από τους δημιουργούς του. Πηγή: 
Ethereum.org 

Περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά του Bitcoin, δηλαδή: 

• Έχει το δικό του κρυπτονόμισμα 

• Χρησιμοποιεί blockchain 

• Είναι δημόσιο και ανοιχτό 

• Έχει Proof of Work mining 

https://www.ethereum.org/images/assets/1900/Ethereum-homestead-background-1.jpg
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   Αν και χρησιμοποιείται κατά κόρον ως απλό μέσο μεταφοράς αξίας, δηλαδή του 

κρυπτονομίσματος ETH, η δυναμικότητα του δικτύου έγκειται στα Smart Contracts. 

 

5.2.1. Smart Contracts 

    

   Το Ethereum διαφημίζεται να έχει γλώσσα προγραμματισμού που είναι “Turing-

Complete”, μπορεί δηλαδή, αν του δοθεί αρκετός χρόνος και επεξεργαστική ισχύς, 

να τρέξει οποιοδήποτε πολύπλοκο πρόγραμμα. Στην προκειμένη, να 

αναπαραστήσει τις υπολογιστικές μηχανές του Alan Turing (Wang, 2017). 

   Στην πράξη αυτό σημαίνει πως είναι συγκρίσιμη με τις κλασσικές γλώσσες 

προγραμματισμού και περιέχει τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών, δηλαδή δομές 

δεδομένων, input-output, ψηφιακή λογική, βρόγχους ελέγχου (if then – else) και 

επανάληψης (for, while κτλ.). 

   Τα συμβόλαια αποθηκεύονται στο blockchain ως μέρος μια συναλλαγής που τα 

περιέχει. Το κάθε συμβόλαιο έχει τη δική του διεύθυνση με βάση την οποία καλείται. 

Μια τυπική αναλογία θέλει το συμβόλαιο να είναι το Juke-box που χρειάζεται ένα 

νόμισμα για να λειτουργήσει. Αυτό περιγράφει σωστά το γεγονός ότι το συμβόλαιο 

χρειάζεται είσοδο (input) και κάποιο αντίτιμο για να τρέξει. Και τα δύο παρέχονται 

ως μέρος μιας συναλλαγής. 

   Τυπικά παραδείγματα smart contract αναφέρονται στο κεφάλαιο “Εφαρμογές 

Blockchain δικτύων” παρακάτω. 

 

5.2.2. Γλώσσες προγραμματισμού Ethereum 

 

   Όπως και σε οποιοδήποτε φυσικό υπολογιστή έτσι και στο EVM έχουν 

αναπτυχθεί γλώσσες υψηλού επιπέδου, οι οποίες με τη διαδικασία του compile 

μεταφράζονται σε εκτελέσιμα αρχεία (binaries) του συγκεκριμένου συστήματος. Η 

πιο δημοφιλής υλοποίηση ονομάζεται Solidity και είναι παρεμφερής με τη Javascript 

(The Ethereum Virtual, χ.χ.) Άλλες υλοποιήσεις περιλαμβάνουν την Serpent, 
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παρεμφερή με την Python, και την Lisp Like Language (LLL) παρεμφερή με την 

LISP, και είναι χαμηλού επιπέδου. 

   Οι παραπάνω γλώσσες, κάνουν πολύ εύκολη την προσαρμογή κάποιου 

developer στο περιβάλλον του EVM. Η πρόκληση όμως έρχεται στην ορθολογιστική 

χρήση του δικτύου και στις εφαρμογές που έχουν τελικά νόημα να αναπτυχθούν σε 

μια τέτοια τεχνολογία, αντί οποιαδήποτε άλλης. 

 

5.2.3. Συνεχιζόμενη ανάπτυξη 

 

   Το Ethereum δεν είναι στατικό ως δίκτυο, αλλά έχει συνεχιζόμενη ανάπτυξη, 

όπως οποιοδήποτε άλλο λογισμικό. Οι αλλαγές που υλοποιούνται περιλαμβάνουν 

bug/security fixes, νέα features, ακόμη και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

το mining. Έχουν σχεδιαστεί 4 milestone releases (etherbasics, n.d.): 

• Frontier - 30/7/2015: Η πρώτη, δημοσίως διαθέσιμη δοκιμαστική έκδοση του 

δικτύου. Επιτρέπει mining, αποστολή πόρων, δημιουργία και εκτέλεση smart 

contract. Δεν θεωρείτο ασφαλής ακόμη. 

• Homestead - 14/3/2016: Η τελική έκδοση της πρώτης μορφής του δικτύου. 

Θεωρείται δοκιμασμένη και ασφαλής. Δεν παρέχει νέα χαρακτηριστικά, 

παρά μόνο διορθώσεις. 

• Metropolis: Θα εφαρμοστεί σε δύο βήματα, ονόματι Byzantium και 

Constantinople, με σκοπό να προετοιμάσει την υποδομή για την επόμενη 

έκδοση. Επιπλέον, έχει ως στόχο την τελειοποίηση των εργαλείων, ώστε 

απλοί χρήστες να μπορούν να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν το δίκτυο 

με ασφάλεια. 

• Serenity: Αλλαγή του δικτύου από Proof of Work (PoW) σε Proof of Stake 

(PoS), με στόχο την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας για mining. 

   Αρχικά είχε προταθεί να λειτουργεί ταυτόχρονα PoW και PoS στην έκδοση 

Metropolis, όμως τελικά οι αλλαγές αποφασίστηκε να υλοποιηθούν στην έκδοση 

Serenity. 

 



Blockchain, Κρυπτογραφία και Αποκεντρωμένα Δίκτυα: Ένα Οικοσύστημα Εμπιστοσύνης 

Βασιλική Νικοπούλου   75 

5.2.4. Οργανισμοί ανάπτυξης Ethereum 

 

   Η ανάπτυξη του δικτύου γίνεται κατά κύριο λόγο από το Ethereum Foundation 

(Ethereum Foundation, n.d.), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με επικεφαλής το 

δημιουργό του δικτύου, Vitalik Buterin. Ο οργανισμός διαχειρίζεται τους 

χρηματικούς πόρους με τους οποίους πληρώνουν τους προγραμματιστές που το 

αναπτύσσουν. Τα χρήματα αυτά προέκυψαν κατά κύριο λόγο από το crowdfunded 

presale του κρυπτονομίσματος. 

   Το Μάρτιο του 2017 ιδρύθηκε το Ethereum Enterprise Alliance, ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό την εφαρμογή της τεχνολογίας του Ethereum 

σε περιβάλλον επιχειρήσεων. Το δημόσιο δίκτυο του Ethereum είναι ένα (συν τα 

διάφορα fork που έχουν προκύψει), όμως η ίδια τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί 

για δημιουργία ιδιωτικών δικτύων με ελεγχόμενη πρόσβαση κόμβων. Έτσι μπορεί 

κάποιο σύνολο εταιρειών να έχει όλα τα οφέλη του δικτύου χωρίς τα αντίστοιχα 

κόστη σε ETH που θα προέκυπταν, επιτρέποντας έτσι δημιουργία πολύ 

κοστοβόρων smart contract. Αριθμεί πάνω από 380 μέλη-εταιρίες, με ονόματα 

όπως Microsoft, BP, Intel, ING, JP Morgan κλπ. 

 

5.3. Hyperledger 

 

   Το Hyperledger είναι ένα ακόμη έργο ανοιχτού κώδικα υπό την αιγίδα του Linux 

Foundation. Αποτελείται από δώδεκα διαφορετικά προϊόντα blockchain και smart 

contract, χωρισμένα σε Frameworks (υποδομές) και Tools (εργαλεία). To Linux 

Foundation δεν είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του κώδικα, που είναι διαθέσιμος 

σε όλους. Η ανάπτυξη γίνεται από εταιρείες και ιδιώτες. 

   Οι ανάγκες των οργανισμών είναι αυτές που κατευθύνουν και την ανάπτυξη των 

προϊόντων (ΙΒΜ, 2018): 

• Οι συμμετέχοντες κόμβοι πρέπει να είναι γνωστοί και αναγνωρίσιμοι 

• Τα δίκτυα πρέπει να υποστηρίζουν διαβαθμιζόμενη πρόσβαση 

• Μεγάλο όγκο ταυτόχρονων συναλλαγών 

• Χαμηλή καθυστέρηση στην επιβεβαίωση των συναλλαγών 
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• Ιδιωτικό απόρρητο και εμπιστευτικότητα των συναλλαγών και των 

δεδομένων που αφορούν τις επιχειρηματικές συναλλαγές 

   Η κατεύθυνση των προϊόντων είναι η δημιουργία μίας σειράς πόρων για την 

ανάπτυξη ιδιωτικών blockchain δικτύων μεταξύ εταιρειών ή οργανισμών. Η 

ιδιωτικότητα των δικτύων είναι και η κύρια διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα 

blockchain δίκτυα που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Δεν υπάρχει ένα 

μεγάλο ανοιχτό δίκτυο όπως και στις υπόλοιπες τεχνολογίες. Έτσι, οι κόμβοι που 

το αποτελούν πρέπει να έχουν άδεια να το κάνουν, κάτι που ορίζεται από τον/τους 

διαχειριστές του δικτύου. Επιπλέον, μπορούν και υπάρχουν διαβαθμίσεις μεταξύ 

των κόμβων σε επίπεδο πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, αλλά και σε ό,τι 

αφορά την εγγραφή νέας πληροφορίας (ΙΒΜ, 2018). 

   Το πιο γνωστό από τα προϊόντα ονομάζεται Fabric και έχει αναπτυχθεί κατά κύριο 

λόγο από την IBM.  
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Εικόνα 5-3 Προϊόντα που αποτελούν το Framework κομμάτι του Hyperledger (The Linux Foundation®, 2019) 
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Εικόνα 5-4 Προϊόντα που αποτελούν το Tools κομμάτι του Hyperledger (The Linux Foundation®, 2019) 

 

5.4. Cardano 

 

   Το δίκτυο του Cardano υποστηρίζεται από το Ouroboros, έναν proof of stake 

αλγόριθμο, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ακαδημαϊκό άρθρο (Kiayias, Russell, 

Bernardo, & Oliynykov, 2017). Το άρθρο έγινε δεκτό στο συνέδριο κρυπτογραφίας 

“Crypto 2017” (Crypto 2017, 2017) μετά από ομότιμη αναθεώρηση (peer review). 

Η ακαδημαϊκή εμπλοκή των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί είναι και ένα από τα 

σημεία που διαφοροποιούν την ανάπτυξη του Cardano, σε σχέση με άλλα δίκτυα. 
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Η διαδικασία της ομότιμης αναθεώρησης βοηθάει στο να εντοπίζονται νωρίς τυχόν 

προβλήματα ή αδυναμίες στην ασφάλεια, πριν αρχίσει η ανάπτυξη του κώδικα. Άξιο 

αναφοράς είναι πως ένας από τους συγγραφείς του άρθρου είναι ο ελληνικής 

καταγωγής, Άγγελος Κιαγιάς. 

   Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η γλώσσα ανάπτυξης του δικτύου είναι 

η Haskell, μια ιδιαίτερη, καθαρά συναρτησιακή γλώσσα (functional). Όπως και η 

συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων δικτύων, είναι και αυτό ανοιχτού κώδικα. 

   Το κρυπτονόμισμα του δικτύου είναι το ADA και η κεφαλαιακή του αξία έχει 

ξεπεράσει το ένα δις δολάρια (Cryptocurrency Market Capitalizations | 

CoinMarketCap, 2019). Η αρχική χρηματοδότηση του δικτύου έγινε μέσω 

προπώλησης ADA σε τέσσερα στάδια στην Ασία. 

   Το δίκτυο επιτρέπει τη δημιουργία Smart Contract που όμως λειτουργεί σε 

διαφορετικό επίπεδο από αυτό της διαχείρισης χρηματικών πόρων (ADA) 

(Cardano, 2019). Αυτό δίνει την ευελιξία της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και 

διόρθωσης του υπολογιστικού κομματιού του δικτύου, χωρίς να επηρεάζεται και το 

χρηματικό. Αυτή είναι και η κύρια αρχιτεκτονική διαφορά από ένα, κατά τα άλλα, 

αντίστοιχο δίκτυο του Ethereum. 

 

Εικόνα 5-5 Τα λογότυπα των φορέων ανάπτυξης-υποστήριξης του δικτύου Cardano 

   Η υποστήριξη και ανάπτυξη του δικτύου γίνεται από τρεις διαφορετικούς φορείς 

(Cardano, 2019): 

• Input Output Hong Kong (IOHK): Έχει αναλάβει ως εταιρεία να αναπτύξει τον 

κώδικα και το δίκτυο του Cardano, μέχρι και το 2020. 

• Cardano Foundation: Έχει ως στόχο την ανάπτυξη και θεσμοθέτηση 

τεχνολογιών blockchain και κρυπτονομισμάτων, καθώς και ανάπτυξη της 

κοινότητας του Cardano 

• Emurgo: Υποστηρίζει και κατευθύνει εταιρείες που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν το Cardano ως εργαλείο με σκοπό τη διάδοση της χρήσης 

του 
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6. Εφαρμογές Blockchain δικτύων 

 

6.1. Αποστολή χρημάτων 

 

   Το Bitcoin και τα υπόλοιπα δίκτυα που προσφέρουν κρυπτονομίσματα, 

επιτρέπουν την πολύ γρήγορη αποστολή πόρων μεταξύ χρηστών. Ο χρόνος που 

χρειάζεται για να επιβεβαιωθεί μια συναλλαγή εξαρτάται από το ρυθμό αποδοχής 

νέων συναλλαγών του δικτύου, καθώς και από τη δηλωμένη επιβράβευση που τη 

συνοδεύει (επιβράβευση κόμβου), όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Μπορεί οι χρόνοι αυτοί να φαίνονται μεγάλοι σε πρώτη ματιά, αφού π.χ. στο Bitcoin 

δίκτυο, μια συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί βάσιμη μετά από μία ώρα (6 

συνεχόμενα μπλοκ που την περιέχουν). Όμως το δίκτυο δεν κάνει καμία διάκριση 

στη γεωγραφική θέση των εμπλεκομένων μερών, ούτε και στο ύψος της 

συναλλαγής. Αντίστοιχη συναλλαγή μέσω τραπεζών, μπορεί να είναι αντίστοιχα 

γρήγορη, μόνο αν οι λογαριασμοί είναι στην ίδια τράπεζα ή χώρα. Διασυνοριακά 

εμβάσματα είναι από τη φύση τους αργά, ενώ στην περίπτωση που εμπλέκονται 

χώρες του τρίτου κόσμου, όπου τα τραπεζικά συστήματα δεν είναι τόσο 

αναπτυγμένα, οι χρόνοι αναμονής ξεπερνούν λίγα εικοσιτετράωρα. 

   Σε αντίθεση με αυτό, τα κρυπτονομίσματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές 

συντριπτικά γρηγορότερα. Νεότερα δίκτυα που είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερους 

όγκους συναλλαγών, εκκαθαρίζουν κάθε λίγα λεπτά, καθιστώντας τα ικανά ακόμη 

και για καθημερινή χρήση. 

   Επιπλέον, η χρήση των κρυπτονομισμάτων γίνεται έχοντας μόνο πρόσβαση στο 

internet, και κάποιο δωρεάν λογισμικό που λειτουργεί ως ψηφιακό πορτοφόλι. Δεν 

απαιτεί φυσική παρουσία του χρήστη, π.χ. σε τράπεζα ή κάποιο ΑΤΜ, επιτρέποντας 

έτσι τη μεταφορά αξίας σε απομακρυσμένες περιοχές, ή δυσμενείς συνθήκες, όπως 

πολιτικές ταραχές, πόλεμος κλπ. Κοντινό παράδειγμα είναι ο λαός της Κύπρου, 

όπου μετά το πρώτο “κούρεμα” καταθέσεων το 2013, αναζήτησε ασφάλεια στα 

χρήματά του, ανταλλάσσοντάς τα με κρυπτονομίσματα. Το κύμα αυτό επεκτάθηκε 

σημαντικά στις κοντινές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοήθησε στη 

σημαντική αύξηση της τιμής του BTC (BBC News Magazine, 2013). 
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   Τέλος, η έλλειψη κεντρικής αρχής διαχείρισης επιτρέπει στον καθένα στον κόσμο, 

να δημιουργήσει ψηφιακό πορτοφόλι και να διαχειριστεί οικονομικούς πόρους, 

ανεξαρτήτως από την πολιτική κατάσταση αυτού ή της χώρας στην οποία διαμένει, 

σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τράπεζες. Προσφέρει λοιπόν 

εκδημοκρατικοποίηση και ελεύθερη πρόσβαση σε οικονομικές υπηρεσίες. 

 

6.2. Απόδειξη ύπαρξης (proof of existence) 

 

   Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

των blockchain δικτύων είναι η αδιαβλητότητα αυτών. Έτσι, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αποδείξουν την ύπαρξη ενός ψηφιακού αρχείου σε μία 

συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποδείξει και την 

κυριότητα του αρχείου, καθώς και την αυθεντικότητα αυτού. 

   Η διαδικασία είναι απλή: το αρχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρειάζεται να 

κατοχυρωθεί, κατακερματίζεται με κάποια συνάρτηση κατακερματισμού, π.χ. 

SHA256. Στη συνέχεια, το αποτέλεσμα της συνάρτησης χρησιμοποιείται ως μέρος 

συναλλαγής σε κάποιο blockchain δίκτυο. Τυπικά προτιμώνται μεγάλα δίκτυα, που 

έχουν πολύ μικρή πιθανότητα να παραβιαστούν. Το Bitcoin και το Ethereum, μεταξύ 

άλλων δικτύων, επιτρέπουν στις συναλλαγές και την προσθήκη ενός 

αλφαριθμητικού, όπως αυτό ορίζεται από το χρήστη. Εκεί λοιπόν, αντιγράφεται το 

hash του αρχείου. Η συναλλαγή μπορεί να μη μεταφέρει καμία αξία, να αποσταλούν 

δηλαδή μηδέν BTC ή ETH. Συνεπώς, δεν έχει σημασία η διεύθυνση παραλήπτη. 

   Η συναλλαγή γίνεται δεκτή από το δίκτυο και καταγράφεται σε κάποιο block, που 

χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. Έτσι, αποδεικνύεται η ύπαρξη του συγκεκριμένου αρχείου, τη 

συγκεκριμένη αυτή στιγμή. 

   Αν τυχόν το αρχείο αλλάξει έστω και στο ελάχιστο, το hash αυτού θα αλλάξει 

εντελώς. Έτσι, η blockchain εγγραφή μπορεί να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα ή 

όχι του αρχείου. 
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   Τέλος, ο χρήστης που πέρασε τη συγκεκριμένη εγγραφή στο blockchain, μπορεί 

να αποδείξει πως ήταν πράγματι αυτός και όχι κάποιος άλλος, υπογράφοντας με 

το ιδιωτικό κλειδί του ίδιου λογαριασμού μία νέα συναλλαγή. 

   Η απόδειξη ύπαρξης, ή proof of existence, ήταν από τις πρώτες χρήσεις των 

blockchain δικτύων. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς και μπορεί να 

αντικαταστήσει την αντίστοιχη, τυπική διαδικασία των συμβολαιογράφων. Επιπλέον 

το γεγονός πως δε χρειάζεται να αποθηκευτεί το αρχείο, παρά μόνο το hash αυτού, 

αυξάνει την ασφάλεια τυχόν ευαίσθητων πληροφοριών. 

   Πέρα από τη δυνατότητα ενός χρήστη να πραγματοποιήσει την παραπάνω 

διαδικασία, υπάρχουν και υπηρεσίες που φροντίζουν για την εύκολη αποτύπωση 

hash σε blockchain μέσω ιστοσελίδας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το 

proofofexistence.com και το poex.io. 

 

6.3. Συλλογικές χρηματοδοτήσεις (Crowdfunding, Initial Coin Offerings) 

 

   Οι συλλογικές χρηματοδοτήσεις είναι ένα νέο σχετικά φαινόμενο, που με 

υπηρεσίες όπως το Kickstarter και το IndieGoGo έχει γίνει ένας νέος τρόπος 

χρηματοδότησης ιδεών. Οι δημιουργοί διαφημίζουν μία ιδέα, για την 

πραγματοποίηση της οποίας χρειάζονται χρηματοδότηση. Ιδιώτες, θέλοντας να 

υποστηρίξουν την ιδέα, μπορούν και συμμετέχουν στη χρηματοδότησή της. Αν ως 

αντάλλαγμα για την ενίσχυσή τους λάβουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, αυτό 

ονομάζεται συλλογική χρηματοδότηση που βασίζεται στην ανταμοιβή (reward 

based crowdfunding). 

   Εδώ όμως τίθεται σοβαρό θέμα εμπιστοσύνης στη διαχείριση των πόρων. Σε 

αρχικό επίπεδο, ποιος θα συλλέγει τα χρήματα. Αν ο χρηματικός στόχος δεν 

επιτευχθεί στον προκαθορισμένο χρόνο, είναι εγγυημένο πως δε θα υπάρξει προϊόν 

με το οποίο θα ανταμειφθούν οι υποστηρικτές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει 

να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Αυτό γίνεται μέσω υπηρεσίας που παρέχει 

μεσεγγυητικό λογαριασμό (escrow account), η οποία διαχειρίζεται τους πόρους. 

   Κάποιο smart contract όμως μπορεί να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία, 

και να επιβάλλει εμπιστοσύνη σε όλους τους εμπλεκόμενους, λειτουργώντας 
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προβλέψιμα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος στο 

δίκτυο Ethereum έχει προστεθεί στο Παράρτημα. Φυσικά, δε λύνεται το πρόβλημα 

που δημιουργείται αν κάποιος κακόβουλος μετά από επιτυχημένη καμπάνια 

εξαφανιστεί με τα χρήματα. 

   Μία ιδιαίτερη περίπτωση crowdfunding είναι τα Initial Coin Offerings (ICO) 

(Frankenfield, 2018). Η διαδικασία αυτή πήρε το όνομά της από το Initial Public 

Offering (IPO), διαδικασία κατά την οποία επενδυτές χρηματοδοτούν νέες εταιρείες, 

με αντάλλαγμα μερίδιό τους. Στα ICO δεν ισχύει το ίδιο. Οι υποστηρικτές λαμβάνουν 

ως αντάλλαγμα ψηφιακά token, ανάλογα σε αριθμό με το ύψος της επένδυσής τους. 

Τα token δημιουργούνται σε δίκτυα που επιτρέπουν τη δημιουργία smart contract, 

όπως το Ethereum. Αγοράζονται ξοδεύοντας αντίστοιχη ποσότητα του βασικού 

κρυπτονομίσματος του δικτύου, δηλαδή στην περίπτωση του Ethereum, Ether. 

Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος μπορεί να βρεθεί στο Παράρτημα. 

   Τα token μπορούν να έχουν τη δική τους ανταλλακτική αξία, ανεξάρτητη από αυτή 

του βασικού κρυπτονομίσματος. Οι επενδυτές ελπίζουν πως η εταιρεία θα 

αξιοποιήσει σωστά τους πόρους της και πως η αξία του token θα ανέβει σημαντικά, 

σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς. 

   Θεσμικά και νομικά, η ύπαρξη των ICO κινείται στις γκρίζες γραμμές των 

υπαρχόντων κανονισμών. Τα περισσότερα ICO θα έπρεπε να θεωρούνται 

χρεόγραφα (securities), κάτι που όμως κάνει σημαντικά πιο πολύπλοκη την αγορά 

τους, αφού θα πρέπει να υπάγονται και στην ίδια νομοθεσία (Shilov, 2018). 

 

6.4. Διαδικτυακές ψηφοφορίες 

 

   Η ασφάλεια που μπορεί να παρέχει ένα blockchain δίκτυο, μπορεί να εφαρμοστεί 

και για διαδικτυακές ψηφοφορίες. Ο κάθε εμπλεκόμενος έχει στη διάθεσή του ένα 

ζεύγος κρυπτογραφικών κλειδιών, με τα οποία μπορεί να υπογράψει μια 

συναλλαγή, σε ένα smart contract. Παράδειγμα τέτοιου προγράμματος φαίνεται στο 

Παράρτημα. 
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7. Συμπεράσματα 

 

   Το blockchain και οι εφαρμογές αυτού είναι μια συναρπαστική εξέλιξη που μπορεί 

να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας, λύνοντας θέματα 

εμπιστοσύνης μεταξύ εταίρων. Την περίοδο συγγραφής αυτής της μελέτης, η κύρια 

χρήση της τεχνολογίας είναι για χρηματικές συναλλαγές, είτε αφορά mining, ICO, ή 

απλές συναλλαγές. Ο ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας ήταν πολύ πιο ραγδαίος 

από αυτόν της ανάπτυξης αντίστοιχης νομοθεσίας, δημιουργώντας νομικά κενά στο 

θεσμικό πλαίσιο της χρήσης αυτής, δίνοντας την ευκαιρία σε κακόβουλους να 

πλουτήσουν γρήγορα. 

   Από τη φύση τους όμως τα δίκτυα είναι ανοιχτά, αποκεντρωμένα και σχεδόν 

αδύνατον να ελεγχθούν από κανέναν, εκτός από τον κύριο όγκο χρηστών που τα 

υποστηρίζουν. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

8.1. Raw Data πρώτου Bitcoin transaction, block 170 

{ 

  "status" : "success", 

  "data" : { 

    "network" : "BTC", 

    "txid" : 

"f4184fc596403b9d638783cf57adfe4c75c605f6356fbc91338530e9831e9e16", 

    "blockhash" : 

"00000000d1145790a8694403d4063f323d499e655c83426834d4ce2f8dd4a2ee", 

    "block_no" : 170, 

    "confirmations" : 558500, 

    "time" : 1231731025, 

    "version" : 1, 

    "locktime" : 0, 

    "sent_value" : "50.00000000", 

    "fee" : "0.0", 

    "inputs" : [ 

      { 

        "input_no" : 0, 

        "address" : "12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S", 

        "value" : "50.00000000", 

        "received_from" : { 

          "txid" : 

"0437cd7f8525ceed2324359c2d0ba26006d92d856a9c20fa0241106ee5a597c9", 

          "output_no" : 0 

        }, 

        "script_asm" : 

"304402204e45e16932b8af514961a1d3a1a25fdf3f4f7732e9d624c6c61548ab5fb8c

d410220181522ec8eca07de4860a4acdd12909d831cc56cbbac4622082221a8768d1d0

901", 

        "script_hex" : 

"47304402204e45e16932b8af514961a1d3a1a25fdf3f4f7732e9d624c6c61548ab5fb

8cd410220181522ec8eca07de4860a4acdd12909d831cc56cbbac4622082221a8768d1

d0901", 

        "witness" : null 

      } 

    ], 

    "outputs" : [ 

      { 

        "output_no" : 0, 

        "address" : "1Q2TWHE3GMdB6BZKafqwxXtWAWgFt5Jvm3", 

        "value" : "10.00000000", 

        "type" : "pubkey", 

        "req_sigs" : 1, 

        "spent" : { 

          "txid" : 

"ea44e97271691990157559d0bdd9959e02790c34db6c006d779e82fa5aee708e", 

          "input_no" : 0 

        }, 

        "script_asm" : 

"04ae1a62fe09c5f51b13905f07f06b99a2f7159b2225f374cd378d71302fa28414e7a

ab37397f554a7df5f142c21c1b7303b8a0626f1baded5c72a704f7e6cd84c 

OP_CHECKSIG", 
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        "script_hex" : 

"4104ae1a62fe09c5f51b13905f07f06b99a2f7159b2225f374cd378d71302fa28414e

7aab37397f554a7df5f142c21c1b7303b8a0626f1baded5c72a704f7e6cd84cac" 

      }, 

      { 

        "output_no" : 1, 

        "address" : "12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S", 

        "value" : "40.00000000", 

        "type" : "pubkey", 

        "req_sigs" : 1, 

        "spent" : { 

          "txid" : 

"a16f3ce4dd5deb92d98ef5cf8afeaf0775ebca408f708b2146c4fb42b41e14be", 

          "input_no" : 0 

        }, 

        "script_asm" : 

"0411db93e1dcdb8a016b49840f8c53bc1eb68a382e97b1482ecad7b148a6909a5cb2e

0eaddfb84ccf9744464f82e160bfa9b8b64f9d4c03f999b8643f656b412a3 

OP_CHECKSIG", 

        "script_hex" : 

"410411db93e1dcdb8a016b49840f8c53bc1eb68a382e97b1482ecad7b148a6909a5cb

2e0eaddfb84ccf9744464f82e160bfa9b8b64f9d4c03f999b8643f656b412a3ac" 

      } 

    ], 

    "tx_hex" : 

"0100000001c997a5e56e104102fa209c6a852dd90660a20b2d9c352423edce25857fc

d3704000000004847304402204e45e16932b8af514961a1d3a1a25fdf3f4f7732e9d62

4c6c61548ab5fb8cd410220181522ec8eca07de4860a4acdd12909d831cc56cbbac462

2082221a8768d1d0901ffffffff0200ca9a3b00000000434104ae1a62fe09c5f51b139

05f07f06b99a2f7159b2225f374cd378d71302fa28414e7aab37397f554a7df5f142c2

1c1b7303b8a0626f1baded5c72a704f7e6cd84cac00286bee0000000043410411db93e

1dcdb8a016b49840f8c53bc1eb68a382e97b1482ecad7b148a6909a5cb2e0eaddfb84c

cf9744464f82e160bfa9b8b64f9d4c03f999b8643f656b412a3ac00000000" 

  }, 

  "code" : 200, 

  "message" : "" 

} 

 

 

8.2. Ethereum Smart Contract - Minimum Viable Token (Ethereum, 2019) 

   Το παρόν συμβόλαιο δημιουργεί μία αρχική προμήθεια από Token, τα οποία 

στέλνει στο δημιουργό του συμβολαίου. Το function “transfer” επιτρέπει την 

αποστολή των token αυτών σε άλλους παραλήπτες. 

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0; 

 

contract MyToken { 

    /* This creates an array with all balances */ 

    mapping (address => uint256) public balanceOf; 

 

    /* Initializes contract with initial supply tokens to the creator 

of the contract */ 

    constructor( 

        uint256 initialSupply 

        ) public { 
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        balanceOf[msg.sender] = initialSupply; // Give the creator all 

initial tokens 

    } 

 

    /* Send coins */ 

    function transfer(address _to, uint256 _value) public returns 

(bool success) { 

        require(balanceOf[msg.sender] >= _value); // Check if the 

sender has enough 

        require(balanceOf[_to] + _value >= balanceOf[_to]); // Check 

for overflows 

        balanceOf[msg.sender] -= _value; // Subtract from the sender 

        balanceOf[_to] += _value; // Add the same to the recipient 

        return true; 

    } 

} 

 

8.3. Ethereum Smart Contract – Feature Complete Token (Ethereum, 2019) 

   Επιτρέπει την αποστολή token εκ μέρους τρίτου, μετά από διαδικασία 

επιβεβαίωσης. Επιπλέον, ανακοινώνει τις μεταβιβάσεις των token ως Event, που 

στιγμιαία ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους χρήστες. 

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0; 

 

interface tokenRecipient {  

    function receiveApproval(address _from, uint256 _value, address 

_token, bytes calldata _extraData) external;  

} 

 

contract TokenERC20 { 

    // Public variables of the token 

    string public name; 

    string public symbol; 

    uint8 public decimals = 18; 

    // 18 decimals is the strongly suggested default, avoid changing 

it 

    uint256 public totalSupply; 

 

    // This creates an array with all balances 

    mapping (address => uint256) public balanceOf; 

    mapping (address => mapping (address => uint256)) public 

allowance; 

 

    // This generates a public event on the blockchain that will 

notify clients 

    event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 

value); 

     

    // This generates a public event on the blockchain that will 

notify clients 

    event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, 

uint256 _value); 

 

    // This notifies clients about the amount burnt 

    event Burn(address indexed from, uint256 value); 

 

    /** 
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     * Constructor function 

     * 

     * Initializes contract with initial supply tokens to the creator 

of the contract 

     */ 

    constructor( 

        uint256 initialSupply, 

        string memory tokenName, 

        string memory tokenSymbol 

    ) public { 

        totalSupply = initialSupply * 10 ** uint256(decimals);  // 

Update total supply with the decimal amount 

        balanceOf[msg.sender] = totalSupply;                // Give 

the creator all initial tokens 

        name = tokenName;                                   // Set the 

name for display purposes 

        symbol = tokenSymbol;                               // Set the 

symbol for display purposes 

    } 

 

    /** 

     * Internal transfer, only can be called by this contract 

     */ 

    function _transfer(address _from, address _to, uint _value) 

internal { 

        // Prevent transfer to 0x0 address. Use burn() instead 

        require(_to != address(0x0)); 

        // Check if the sender has enough 

        require(balanceOf[_from] >= _value); 

        // Check for overflows 

        require(balanceOf[_to] + _value >= balanceOf[_to]); 

        // Save this for an assertion in the future 

        uint previousBalances = balanceOf[_from] + balanceOf[_to]; 

        // Subtract from the sender 

        balanceOf[_from] -= _value; 

        // Add the same to the recipient 

        balanceOf[_to] += _value; 

        emit Transfer(_from, _to, _value); 

        // Asserts are used to use static analysis to find bugs in 

your code. They should never fail 

        assert(balanceOf[_from] + balanceOf[_to] == previousBalances); 

    } 

 

    /** 

     * Transfer tokens 

     * 

     * Send `_value` tokens to `_to` from your account 

     * 

     * @param _to The address of the recipient 

     * @param _value the amount to send 

     */ 

    function transfer(address _to, uint256 _value) public returns 

(bool success) { 

        _transfer(msg.sender, _to, _value); 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * Transfer tokens from other address 

     * 

     * Send `_value` tokens to `_to` on behalf of `_from` 
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     * 

     * @param _from The address of the sender 

     * @param _to The address of the recipient 

     * @param _value the amount to send 

     */ 

    function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) 

public returns (bool success) { 

        require(_value <= allowance[_from][msg.sender]);     // Check 

allowance 

        allowance[_from][msg.sender] -= _value; 

        _transfer(_from, _to, _value); 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * Set allowance for other address 

     * 

     * Allows `_spender` to spend no more than `_value` tokens on your 

behalf 

     * 

     * @param _spender The address authorized to spend 

     * @param _value the max amount they can spend 

     */ 

    function approve(address _spender, uint256 _value) public 

        returns (bool success) { 

        allowance[msg.sender][_spender] = _value; 

        emit Approval(msg.sender, _spender, _value); 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * Set allowance for other address and notify 

     * 

     * Allows `_spender` to spend no more than `_value` tokens on your 

behalf, and then ping the contract about it 

     * 

     * @param _spender The address authorized to spend 

     * @param _value the max amount they can spend 

     * @param _extraData some extra information to send to the 

approved contract 

     */ 

    function approveAndCall(address _spender, uint256 _value, bytes 

memory _extraData) 

        public 

        returns (bool success) { 

        tokenRecipient spender = tokenRecipient(_spender); 

        if (approve(_spender, _value)) { 

            spender.receiveApproval(msg.sender, _value, address(this), 

_extraData); 

            return true; 

        } 

    } 

 

    /** 

     * Destroy tokens 

     * 

     * Remove `_value` tokens from the system irreversibly 

     * 

     * @param _value the amount of money to burn 

     */ 

    function burn(uint256 _value) public returns (bool success) { 
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        require(balanceOf[msg.sender] >= _value);   // Check if the 

sender has enough 

        balanceOf[msg.sender] -= _value;            // Subtract from 

the sender 

        totalSupply -= _value;                      // Updates 

totalSupply 

        emit Burn(msg.sender, _value); 

        return true; 

    } 

 

    /** 

     * Destroy tokens from other account 

     * 

     * Remove `_value` tokens from the system irreversibly on behalf 

of `_from`. 

     * 

     * @param _from the address of the sender 

     * @param _value the amount of money to burn 

     */ 

    function burnFrom(address _from, uint256 _value) public returns 

(bool success) { 

        require(balanceOf[_from] >= _value);                // Check 

if the targeted balance is enough 

        require(_value <= allowance[_from][msg.sender]);    // Check 

allowance 

        balanceOf[_from] -= _value;                         // 

Subtract from the targeted balance 

        allowance[_from][msg.sender] -= _value;             // 

Subtract from the sender's allowance 

        totalSupply -= _value;                              // Update 

totalSupply 

        emit Burn(_from, _value); 

        return true; 

    } 

} 

 

8.4. Ethereum Smart Contract – Crowdfunding (Ethereum, 2019) 

   Επιτρέπει τη συγκέντρωση πόρων σε Ether, σε αντάλλαγμα κάποιου token. 

Ορίζονται εξαρχής ο αριθμός των παραχθέντων token, το πόσο κοστίζει το καθένα 

σε Ether, το συνολικό ποσό που κρίνει αν το εγχείρημα είναι πετυχημένο, και τη 

στιγμή που θα τελειώσει η διαδικασία. Αν ο στόχος επιτευχθεί, οι πόροι 

απελευθερώνονται σε συγκεκριμένη διεύθυνση, αλλιώς επιστρέφονται στους 

αρχικούς χρηματοδότες. 

   Τα token που έχουν μοιραστεί, μπορούν στη συνέχεια να σταλθούν εκ νέου στο 

δημιουργό του εγχειρήματος, ώστε να εξαργυρωθούν για κάποιο προσυμφωνημένο 

αντάλλαγμα, όπως κάποιο προϊόν. 

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0; 

 

interface token { 

    function transfer(address receiver, uint amount) external; 

} 
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contract Crowdsale { 

    address public beneficiary; 

    uint public fundingGoal; 

    uint public amountRaised; 

    uint public deadline; 

    uint public price; 

    token public tokenReward; 

    mapping(address => uint256) public balanceOf; 

    bool fundingGoalReached = false; 

    bool crowdsaleClosed = false; 

 

    event GoalReached(address recipient, uint totalAmountRaised); 

    event FundTransfer(address backer, uint amount, bool 

isContribution); 

 

    /** 

     * Constructor 

     * 

     * Setup the owner 

     */ 

    constructor( 

        address ifSuccessfulSendTo, 

        uint fundingGoalInEthers, 

        uint durationInMinutes, 

        uint etherCostOfEachToken, 

        address addressOfTokenUsedAsReward 

    ) public { 

        beneficiary = ifSuccessfulSendTo; 

        fundingGoal = fundingGoalInEthers * 1 ether; 

        deadline = now + durationInMinutes * 1 minutes; 

        price = etherCostOfEachToken * 1 ether; 

        tokenReward = token(addressOfTokenUsedAsReward); 

    } 

 

    /** 

     * Fallback function 

     * 

     * The function without name is the default function that is 

called whenever anyone sends funds to a contract 

     */ 

    function () payable external { 

        require(!crowdsaleClosed); 

        uint amount = msg.value; 

        balanceOf[msg.sender] += amount; 

        amountRaised += amount; 

        tokenReward.transfer(msg.sender, amount / price); 

       emit FundTransfer(msg.sender, amount, true); 

    } 

 

    modifier afterDeadline() { if (now >= deadline) _; } 

 

    /** 

     * Check if goal was reached 

     * 

     * Checks if the goal or time limit has been reached and ends the 

campaign 

     */ 

    function checkGoalReached() public afterDeadline { 

        if (amountRaised >= fundingGoal){ 

            fundingGoalReached = true; 
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            emit GoalReached(beneficiary, amountRaised); 

        } 

        crowdsaleClosed = true; 

    } 

 

 

    /** 

     * Withdraw the funds 

     * 

     * Checks to see if goal or time limit has been reached, and if 

so, and the funding goal was reached, 

     * sends the entire amount to the beneficiary. If goal was not 

reached, each contributor can withdraw 

     * the amount they contributed. 

     */ 

    function safeWithdrawal() public afterDeadline { 

        if (!fundingGoalReached) { 

            uint amount = balanceOf[msg.sender]; 

            balanceOf[msg.sender] = 0; 

            if (amount > 0) { 

                if (msg.sender.send(amount)) { 

                   emit FundTransfer(msg.sender, amount, false); 

                } else { 

                    balanceOf[msg.sender] = amount; 

                } 

            } 

        } 

 

        if (fundingGoalReached && beneficiary == msg.sender) { 

            if (msg.sender.send(amountRaised)) { 

               emit FundTransfer(beneficiary, amountRaised, false); 

            } else { 

                //If we fail to send the funds to beneficiary, unlock 

funders balance 

                fundingGoalReached = false; 

            } 

        } 

    } 

} 

 

8.5. Ethereum Smart Contract - Decentralized Autonomous Organization 

(Ethereum, 2019) 

   Το παρόν συμβόλαιο επιβάλλει δημοκρατική διαδικασία ψηφίσματος για την 

εκτέλεση ή όχι μιας συναλλαγής. Ένα παράδειγμα εφαρμογής του συμβολαίου είναι 

η έγκριση ή όχι μιας συγκεκριμένης δαπάνης από τους εταίρους μίας εταιρείας. Ο 

δημιουργός του συμβολαίου, π.χ. ο πρόεδρος μιας εταιρείας μπορεί και καλεί 

χρήστες, στους οποίους θέλει να δώσει το δικαίωμα ψήφου. Ο καθένας από αυτούς, 

μπορεί να δημιουργήσει ένα ψήφισμα, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι 

η αποστολή ή όχι πόρων σε Ether, σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, για παράδειγμα 

η αγορά ή όχι ενός τραπεζιού ping pong. Εκτός από τη διεύθυνση παραλήπτη και 

τον αριθμό των Ether, ο δημιουργός καλείται να συμπληρώσει μία περιγραφή της 
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συναλλαγής, το ποσοστό των χρηστών που πρέπει να ψηφίσουν «ναι» για να 

προχωρήσει η συναλλαγή, από απλή πλειοψηφία έως ομοφωνία, καθώς και το 

χρόνο στον οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή. 

pragma solidity >=0.4.22 <0.6.0; 

 

contract owned { 

    address public owner; 

 

    constructor() public { 

        owner = msg.sender; 

    } 

 

    modifier onlyOwner { 

        require(msg.sender == owner); 

        _; 

    } 

 

    function transferOwnership(address newOwner) onlyOwner  public { 

        owner = newOwner; 

    } 

} 

 

contract tokenRecipient { 

    event receivedEther(address sender, uint amount); 

    event receivedTokens(address _from, uint256 _value, address 

_token, bytes _extraData); 

 

    function receiveApproval(address _from, uint256 _value, address 

_token, bytes memory _extraData) public { 

        Token t = Token(_token); 

        require(t.transferFrom(_from, address(this), _value)); 

        emit receivedTokens(_from, _value, _token, _extraData); 

    } 

 

    function () payable external { 

        emit receivedEther(msg.sender, msg.value); 

    } 

} 

 

interface Token { 

    function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) 

external returns (bool success); 

} 

 

contract Congress is owned, tokenRecipient { 

    // Contract Variables and events 

    uint public minimumQuorum; 

    uint public debatingPeriodInMinutes; 

    int public majorityMargin; 

    Proposal[] public proposals; 

    uint public numProposals; 

    mapping (address => uint) public memberId; 

    Member[] public members; 

 

    event ProposalAdded(uint proposalID, address recipient, uint 

amount, string description); 

    event Voted(uint proposalID, bool position, address voter, string 

justification); 
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    event ProposalTallied(uint proposalID, int result, uint quorum, 

bool active); 

    event MembershipChanged(address member, bool isMember); 

    event ChangeOfRules(uint newMinimumQuorum, uint 

newDebatingPeriodInMinutes, int newMajorityMargin); 

 

    struct Proposal { 

        address recipient; 

        uint amount; 

        string description; 

        uint minExecutionDate; 

        bool executed; 

        bool proposalPassed; 

        uint numberOfVotes; 

        int currentResult; 

        bytes32 proposalHash; 

        Vote[] votes; 

        mapping (address => bool) voted; 

    } 

 

    struct Member { 

        address member; 

        string name; 

        uint memberSince; 

    } 

 

    struct Vote { 

        bool inSupport; 

        address voter; 

        string justification; 

    } 

 

    // Modifier that allows only shareholders to vote and create new 

proposals 

    modifier onlyMembers { 

        require(memberId[msg.sender] != 0); 

        _; 

    } 

 

    /** 

     * Constructor 

     */ 

    constructor ( 

        uint minimumQuorumForProposals, 

        uint minutesForDebate, 

        int marginOfVotesForMajority 

    )  payable public { 

        changeVotingRules(minimumQuorumForProposals, minutesForDebate, 

marginOfVotesForMajority); 

        // It’s necessary to add an empty first member 

        addMember(address(0), ""); 

        // and let's add the founder, to save a step later 

        addMember(owner, 'founder'); 

    } 

 

    /** 

     * Add member 

     * 

     * Make `targetMember` a member named `memberName` 

     * 

     * @param targetMember ethereum address to be added 
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     * @param memberName public name for that member 

     */ 

    function addMember(address targetMember, string memory memberName) 

onlyOwner public { 

        uint id = memberId[targetMember]; 

        if (id == 0) { 

            memberId[targetMember] = members.length; 

            id = members.length++; 

        } 

 

        members[id] = Member({member: targetMember, memberSince: now, 

name: memberName}); 

        emit MembershipChanged(targetMember, true); 

    } 

 

    /** 

     * Remove member 

     * 

     * @notice Remove membership from `targetMember` 

     * 

     * @param targetMember ethereum address to be removed 

     */ 

    function removeMember(address targetMember) onlyOwner public { 

        require(memberId[targetMember] != 0); 

 

        for (uint i = memberId[targetMember]; i<members.length-1; 

i++){ 

            members[i] = members[i+1]; 

            memberId[members[i].member] = i; 

        } 

        memberId[targetMember] = 0; 

        delete members[members.length-1]; 

        members.length--; 

    } 

 

    /** 

     * Change voting rules 

     * 

     * Make so that proposals need to be discussed for at least 

`minutesForDebate/60` hours, 

     * have at least `minimumQuorumForProposals` votes, and have 50% + 

`marginOfVotesForMajority` votes to be executed 

     * 

     * @param minimumQuorumForProposals how many members must vote on 

a proposal for it to be executed 

     * @param minutesForDebate the minimum amount of delay between 

when a proposal is made and when it can be executed 

     * @param marginOfVotesForMajority the proposal needs to have 50% 

plus this number 

     */ 

    function changeVotingRules( 

        uint minimumQuorumForProposals, 

        uint minutesForDebate, 

        int marginOfVotesForMajority 

    ) onlyOwner public { 

        minimumQuorum = minimumQuorumForProposals; 

        debatingPeriodInMinutes = minutesForDebate; 

        majorityMargin = marginOfVotesForMajority; 

 

        emit ChangeOfRules(minimumQuorum, debatingPeriodInMinutes, 

majorityMargin); 
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    } 

 

    /** 

     * Add Proposal 

     * 

     * Propose to send `weiAmount / 1e18` ether to `beneficiary` for 

`jobDescription`. `transactionBytecode ? Contains : Does not contain` 

code. 

     * 

     * @param beneficiary who to send the ether to 

     * @param weiAmount amount of ether to send, in wei 

     * @param jobDescription Description of job 

     * @param transactionBytecode bytecode of transaction 

     */ 

    function newProposal( 

        address beneficiary, 

        uint weiAmount, 

        string memory jobDescription, 

        bytes memory transactionBytecode 

    ) 

        onlyMembers public 

        returns (uint proposalID) 

    { 

        proposalID = proposals.length++; 

        Proposal storage p = proposals[proposalID]; 

        p.recipient = beneficiary; 

        p.amount = weiAmount; 

        p.description = jobDescription; 

        p.proposalHash = keccak256(abi.encodePacked(beneficiary, 

weiAmount, transactionBytecode)); 

        p.minExecutionDate = now + debatingPeriodInMinutes * 1 

minutes; 

        p.executed = false; 

        p.proposalPassed = false; 

        p.numberOfVotes = 0; 

        emit ProposalAdded(proposalID, beneficiary, weiAmount, 

jobDescription); 

        numProposals = proposalID+1; 

 

        return proposalID; 

    } 

 

    /** 

     * Add proposal in Ether 

     * 

     * Propose to send `etherAmount` ether to `beneficiary` for 

`jobDescription`. `transactionBytecode ? Contains : Does not contain` 

code. 

     * This is a convenience function to use if the amount to be given 

is in round number of ether units. 

     * 

     * @param beneficiary who to send the ether to 

     * @param etherAmount amount of ether to send 

     * @param jobDescription Description of job 

     * @param transactionBytecode bytecode of transaction 

     */ 

    function newProposalInEther( 

        address beneficiary, 

        uint etherAmount, 

        string memory jobDescription, 

        bytes memory transactionBytecode 
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    ) 

        onlyMembers public 

        returns (uint proposalID) 

    { 

        return newProposal(beneficiary, etherAmount * 1 ether, 

jobDescription, transactionBytecode); 

    } 

 

    /** 

     * Check if a proposal code matches 

     * 

     * @param proposalNumber ID number of the proposal to query 

     * @param beneficiary who to send the ether to 

     * @param weiAmount amount of ether to send 

     * @param transactionBytecode bytecode of transaction 

     */ 

    function checkProposalCode( 

        uint proposalNumber, 

        address beneficiary, 

        uint weiAmount, 

        bytes memory transactionBytecode 

    ) 

        view public 

        returns (bool codeChecksOut) 

    { 

        Proposal storage p = proposals[proposalNumber]; 

        return p.proposalHash == 

keccak256(abi.encodePacked(beneficiary, weiAmount, 

transactionBytecode)); 

    } 

 

    /** 

     * Log a vote for a proposal 

     * 

     * Vote `supportsProposal? in support of : against` proposal 

#`proposalNumber` 

     * 

     * @param proposalNumber number of proposal 

     * @param supportsProposal either in favor or against it 

     * @param justificationText optional justification text 

     */ 

    function vote( 

        uint proposalNumber, 

        bool supportsProposal, 

        string memory justificationText 

    ) 

        onlyMembers public 

        returns (uint voteID) 

    { 

        Proposal storage p = proposals[proposalNumber]; // Get the 

proposal 

        require(!p.voted[msg.sender]);                  // If has 

already voted, cancel 

        p.voted[msg.sender] = true;                     // Set this 

voter as having voted 

        p.numberOfVotes++;                              // Increase 

the number of votes 

        if (supportsProposal) {                         // If they 

support the proposal 

            p.currentResult++;                          // Increase 

score 
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        } else {                                        // If they 

don't 

            p.currentResult--;                          // Decrease 

the score 

        } 

 

        // Create a log of this event 

        emit Voted(proposalNumber,  supportsProposal, msg.sender, 

justificationText); 

        return p.numberOfVotes; 

    } 

 

    /** 

     * Finish vote 

     * 

     * Count the votes proposal #`proposalNumber` and execute it if 

approved 

     * 

     * @param proposalNumber proposal number 

     * @param transactionBytecode optional: if the transaction 

contained a bytecode, you need to send it 

     */ 

    function executeProposal(uint proposalNumber, bytes memory 

transactionBytecode) public { 

        Proposal storage p = proposals[proposalNumber]; 

 

        require(now > p.minExecutionDate                                            

// If it is past the voting deadline 

            && !p.executed                                                         

// and it has not already been executed 

            && p.proposalHash == 

keccak256(abi.encodePacked(p.recipient, p.amount, 

transactionBytecode))  // and the supplied code matches the proposal 

            && p.numberOfVotes >= minimumQuorum);                                  

// and a minimum quorum has been reached... 

 

        // ...then execute result 

 

        if (p.currentResult > majorityMargin) { 

            // Proposal passed; execute the transaction 

 

            p.executed = true; // Avoid recursive calling 

             

            (bool success, ) = 

p.recipient.call.value(p.amount)(transactionBytecode); 

            require(success); 

 

            p.proposalPassed = true; 

        } else { 

            // Proposal failed 

            p.proposalPassed = false; 

        } 

 

        // Fire Events 

        emit ProposalTallied(proposalNumber, p.currentResult, 

p.numberOfVotes, p.proposalPassed); 

    } 

} 
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