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Анатацыя—У апошнi час пры высокiм попыце i абмежаванай маштабаванасцi павялiчыўся сярэднi час транзакцый
i камiсiй у папулярных крыптавалютах, што прывяло да
нездавальняючага досведу. Тут мы пазнаёмiм з RaiBlocks,
крыптавалютай з новай архiтэктурай блокавай структуры,
дзе кожны акаўнт мае свой ўласны ланцуг блок, забяспечваючы амаль iмгненную хуткасць транзакцыi i неабмежаваную маштабаванасць. У кожнага карыстальнiка ёсць
свой ланцуг блок, дазваляючы iм асiнхронна абнаўляцца
яго для астатняй сеткi, што прыводзiць да хуткiх транзакцый з мiнiмальнымi выдаткамi. Транзакцыi адсочваюць
астатак на акаўнтах, а не сумы ў транзакцыi, дазваляючы
агрэсiўнае абразанне базы даных без шкоды для бяспекi.
На сённяшнi дзень сетка RaiBlocks апрацавала больш 4,2
млн транзакцый маючы поўны аб’ём базы крыху больш
за 1,7 ГБ. Тое, што RaiBlocks без камiсii i транзакцыi
ў долi секунд робяць яго галоўнай крыпртавалютай для
спажывецкiх транзакцый.

дадзеных, якая выкарыстоўваецца ў якасцi рэгiстра
аперацый з валютай. На жаль, па меры таго як Бiткоiн
развiваўся, некаторыя праблемы ў пратаколе зрабiлi
Bitcoin недаступным для многiх прыкладанняў:
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Бiткоiн i iншыя крыптавалюты функцыянуюць шляхам дасягнення кансэнсусу ў дачыненнi да свайго
глабальнага блокчейна, з тым каб праверыць законнасць аперацыi, супрацiўляючыся зламыснiкам. Бiткоiн дасягае кансэнсусу з дапамогай эканамiчнай меры,
званы доказам працы (PoW). У сiстэме PoW ўдзельнiкi
канкуруюць за вылiчэнне колькасцi, званага nonce, так
што хэш ўсяго блока знаходзiцца ў мэтавым дыяпазоне.
Гэты дапушчальны дыяпазон зваротна прапарцыйны
сукупнай вылiчальнай магутнасцi ўсёй сеткi Bitcoin
для падтрымання ўзгодненага сярэдняга часу, затрачвае на пошук дапушчальнага значэння nonce. Тады
якая знайшла сапраўдны нумар nonce можа дадаць
блок у блокчейн; таму той, хто валодае велiзарным
вылiчальным рэсурсам для вылiчэннi nonce, маюць
вялiкую ролю ў стане блокчэйна. PoW забяспечвае
ўстойлiвасць да атакi Sybil, дзе атакуючы паводзiць
сябе як некалькi аб’ектаў, каб атрымаць дадатковую
магутнасць у дэцэнтралiзаванай сiстэме, знiжае ўзровень стану гонкi, якiя па сваёй прыродзе iснуюць пры
доступе да глабальнай структуры дадзеных.
Альтэрнатыўны кансэнсусны пратакол якi пацвярджае долю ўдзелу (PoS), упершыню быў уведзены
Peercoin ў 2012 годзе [5].У сiстэме PoS ўдзельнiкi галасуюць з вагой, эквiвалентным колькасцi сродкаў, якiя
яны маюць у дадзенай крыптавалюце. З дапамогай
гэтага механiзму тыя, хто мае вялiкiя фiнансавыя
iнвестыцыi, атрымлiваюць больш уплыву i па па сваёй сутнасцi стымулююцца падтрымлiваць сумленнасць
сiстэмы або рызыка страцiць свае iнвестыцыi. PoS
пазбаўляе ад марнатраўнай канкурэнцыi магутнасцi
вылiчэнняў, патрабуючы толькi лёгкага праграмнага
забеспячэння, якi працуе на малай магутнасцi.
Арыгiнальная папера RaiBlocks i першая бэта-

I. УСТУПЛЕННЕ
МОМАНТУ з’яўлення Bitcoin ў 2009 годзе назiраецца сыход ад традыцыйных, якiя падтрымлiваюцца ўрадам валют i фiнансавых сiстэм, да сучасных сiстэм плацяжоў, заснаваных на крыптаграфii, якiя прапануюць магчымасць захоўваць i пераводзiць грошы
надзейным i бяспечным спосабам [1]. Для эфектыўнага
функцыянавання, валюта павiнна лёгка перадавацца,
не адмяняцца i мець некаторыя абмежаваннi або зусiм
без камiсiй. Павялiчаны час транзакцый, вялiкiя камiсii i сумнiўная маштабаванасць сеткi выклiкалi пытаннi
аб практычнасцi Bitcoin як паўсядзённым валюты.
У гэтым артыкуле мы знаёмiм з RaiBlocks - крыптавалютай з малай затрымкай, заснаванай на iнавацыйнай блокавай структуры даных, якая прапануе
неабмежаваную маштабаванасць i адсутнасць транзакцыйных камiсiй. RaiBlocks распрацаваны як просты
пратакол з выключнай мэтай быць высокапрадукцыйнай крыптавалютай. Пратакол RaiBlocks можа працаваць на маламагутным абсталяванне, дазваляючы
быць практычнай i дэцэнтралiзаванай крыптавалютай
для паўсядзённага выкарыстання.
Статыстыка крыптавалюты, прадстаўленая ў гэтым
дакуменце, з’яўляецца дакладнай на дзень публiкацыi.

З

II. ДАВЕДАЧНАЯ IНФОРМАЦЫЯ
У 2008 годзе ананiм пад псеўданiмам Satoshi
Nakamoto апублiкаваў белую паперу, якая апiсвае першую ў свеце дэцэнтралiзаваную крыптавалюту Bitcoin
[1]. Ключавым новаўвядзеннем Bitcoin стаў блокчэйн,
публiчная, нязьменная i дэцэнтралiзаваная структура

1) Дрэнная маштабаванасць: Кожны блокэйн можа
захоўваць абмежаваную колькасць дадзеных, што
азначае, што сiстэма можа апрацоўваць толькi
столькi транзакцый у секунду, колькi хапае месца
ў блоку для запiсу транзакцый. У цяперашнi час
сярэднi збор за транзакцыю складае $10,38 [2].
2) Высокая затрымка: сярэднi час пацверджання
складае 164 хвiлiны [3].
3) Энерга неэфектыўная: Сетка Бiткоiн спажывае
каля 27.28 млрд. КВт/г у год, выкарыстоўваючы
ў сярэднiм 260KWh на транзакцыю [4].
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(a) Калi канфлiкт не знойдзены, то нiякiх дадатковых дзеяннiй не патрабуецца.
Приём

Паўтор

Назiранне

Канфлiкт

Галасаванне

Сцвярджэнне

(b) У выпадку канфлiктах транзакцыi Ноды галасуюць за дапушчальную транзакцыю.
Рыс. 1. RaiBlocks не патрабуе дадатковых выдаткаў для тыповых транзакцый. У выпадку канфлiкту транзакцый ноды павiнны
галасаваць за дапушчальныя транзакцыi

рэалiзацыя былi апублiкаваны ў снежнi 2014 года,
што робiць яе адным з першых крыптавалют якiя выкарыстоўваюць Накiраваны Ацыклiчны Граф (DAG)
[6]. Неўзабаве пачалi развiвацца iншыя крыптавалюты
DAG, а менавiта DagCoin / Byteball i IOTA [7], [8].
Гэтыя крыптавалюты на аснове DAG зламалi форму
блокчэйна, павялiчыўшы прадукцыйнасць сiстэмы i
бяспеку. Byteball дасягаюць кансэнсусу, абапiраючыся
на «галоўны ланцуг» якi складаецца з сумленных,
аўтарытэтных i карыстальнiкаў - надзейных «сведак»,
у той час як IOTA дасягае кансенсусу па PoW складзеным странзакцiям. RaiBlocks дасягае кансэнсусу
пасродкам ўзважанага галасавання па канфлiктуючым
транзакцыям. Гэтая сiстэма кансэнсусу забяспечвае
больш хуткiя i больш дэтэрмiнаваныя транзакцыi,
захоўваючы пры гэтым моцную дэцэнтралiзаваную
сiстэму. RaiBlocks працягвае гэтую распрацоўку i пазiцыянуе сябе як адну з самых высокапрадукцыйных
крыптавалют.

III. КАМПАНЕНТЫ RAIBLOCKS
Перш чым апiсваць агульную архiтэктуру сiстэмы
RaiBlocks, мы вызначым асобныя яе кампаненты.

A. Акаўнт
Акаўнт - гэта частка публiчнага ключа ад пары
ключоў лiчбавага подпiсу. Публiчны ключ, таксама названы адрасам, перадаецца iншым удзельнiкам сеткi, у
той час як закрыты ключ захоўваецца ў сакрэце. Пакет
дадзеных з лiчбавым подпiсам гарантуе, што змесцiва
было адобрана уладальнiкам закрытага ключа. Адзiн
карыстальнiк можа кiраваць многiмi акаўнтамi, але
для кожнага акаўнта можа iснаваць толькi адзiн публiчны адрас.

B. Блок/транзакцыi
Тэрмiн «блок» i «транзакцыя» часта выкарыстоўваюцца ўзаемазамяняема, калi блок змяшчае адну транзакцыю. Транзакцыя канкрэтна ставiцца да дзеяння,
тады як блок ставiцца да лiчбавага кадаванню транзакцыi. Транзакцыi падпiсваюцца закрытым ключом, якiя
належаць акаўнту, на якiм выконваецца транзакцыя.

C. Ledger
Ledger - это глобальный набор аккаунтов, где каждый аккаунт имеет свою собственную цепочку транзакций (рис 2). Гэта ключавы кампанент дызайну, якi
падпадае пад катэгорыю замены пагаднення аб часе
выканання з пагадненнем часу распрацоўкi; кожны
згаджаецца з дапамогай праверкi подпiсы, што толькi
ўладальнiк акаўнта можа змянiць свай ўласны ланцуг.
Гэта пераўтварае, мяркуючы па выглядзе агульнай
структуру дадзеных, размеркаваны ledger, у набор не
агульных (прыватных) структур карыстання.
D. Нода
Нода ўяўляе сабой частка праграмнага забеспячэння,
якi працуе на кампутары, якi адпавядае пратаколу
RaiBlocks i ўдзельнiчае ў сетцы RaiBlocks. Праграмнае
забеспячэнне кiруе ledger i любымi ўлiковымi запiсамi,
якiмi можа кiраваць Нода, калi такiя ёсць. Нода можа
альбо захоўваць увесь ledger, альбо яе абрэзаную гiсторыю, якая змяшчае толькi апошнiя некалькi блокаў
ланцуга кожнага акаўнта. Падчас усталявання новай
Ноды рэкамендуецца правяраць ўсю гiсторыю i рабiць
зрэз лакальна.
IV. АГЛЯД СIСТЭМЫ
У адрозненне ад блокчэйнов, якiя выкарыстоўваюцца ў многiх iншых крыптавалютах, RaiBlocks выкарыАкаўнт A
Блок NA

Акаўнт B
Блок NB

Акаўнт C
Блок NC

Акаўнт A
Блок NA − 1

Акаўнт B
Блок NB − 1

Акаўнт C
Блок NC − 1

..
.

..
.

..
.

Акаўнт A
Блок 1

Акаўнт B
Блок 1

Акаўнт C
Блок 1

Акаўнт A
Блок 0

Акаўнт B
Блок 0

Акаўнт C
Блок 0

Рыс. 2. Кожны акаўнт мае свой уласны блокчэйн, якi змяшчае
гiсторыю змены балансу. Блок 0 павiнен быць якi адкрывае
транзакцыяй (Секц IV-B)
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Час

стоўвае блок-рашэцiстую структуру. Кожны рахунак
мае свой уласны блокчэйн (аккаунт- ланцуг), эквiвалент гiсторыi транзакцый/балансу акаўнта (Рис. 2).
Кожны ланцуг акаўнта можа быць абноўлён толькi
уладальнiкам акаўнта; гэта дазваляе кожнаму ланцугу
акаўнта быць неаднаразова абноўленым i асiнхронна
да астатняй блок-рашотцы, што прыводзiць да хуткiм
транзакцый. Пратакол RaiBlocks з’яўляецца надзвычай
лёгкiм; кожная аперацыя ўпiсваецца ў патрабаваны
мiнiмальны памер пакета udp для перадачы праз iнтэрнэт. Патрабаваннi да абсталявання для нод таксама мiнiмальныя, так як ноды павiнны толькi запiсваць i рэтрансляваць блокi для большасцi транзакцый (Рис 1).
Сiстэма iнiцыюецца з акаўнтам генезiсу, якi змяшчае
баланс генезiсу. Баланс генезiсу з’яўляецца фiксаваныай колькасцю i нiколi не можа быць павялiчаны.
Баланс генезiсу дзелiцца i адпраўляецца на iншыя
акаўнты праз транзакцыi адпраўкi зарэгiстраваныя
ў ланцугу акаўнта генезiсу. Сума астаткаў на ўсiх
рахунках нiколi не перавысiць першапачатковы баланс
генезiсу, што дае сiстэме верхнюю мяжу па колькасцi
i не дазваляе павялiчыць яго. У гэтым раздзеле апiсваецца стварэнне i распаўсюджванне розных тыпаў
транзакцый у сеткi.
У гэтым раздзеле апiсваецца стварэнне i распаўсюджванне розных тыпаў транзакцый у сеткi.
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Рыс. 3. Вiзуалiзацыя блок-рашоткi. Кожны пераклад сродкаў
патрабуе блока адпраўкi (S) i блока атрымання (R), кожны
падпiсаны уладальнiкам акаўнта-ланцуга (A, B, C)

A. Транзакцыi
Пераклад сродкаў з аднаго акаўнта на другi патрабуе
двух аперацый: адпраўкi спiсання сродкаў з балансу
адпраўнiка i прыёму дадання сродкаў на рахунак атрымальнiка (рис. 3). Перанос сум у выглядзе асобных

аперацый на акаўнтах адпраўнiка i атрымальнiка служыць для некалькiх важных мэтаў:
1) Паслядоўнасць ўваходзячых перадач, якiя па сваёй сутнасцi асiнхронны.
2) Захаваць транзакцыю невялiкай каб змясцiцца ў
udp-пакеты.
3) Палягчаць ledger абразанне шляхам мiнiмiзацыi
высновы дадзеных.
4) Iзаляцыя прынятых транзакцый ад яшчэ не прынятых.
Больш за аднаго акаўнта, якi адпраўляе на адзiн i
той жа з’яўляецца асiнхроннай аперацыяй, затрымка
ў сеткi i якiя адпраўляюць акаўнты не абавязкова
знаходзяцца ў сувязi адзiн з адным, гэта азначае, што
няма унiверсальнага прымальнага спосабу даведацца,
якая транзакцыя адбылася ў першую чаргу. Паколькi
даданне асацыятыўна, парадак паслядоўных уводных
дадзеных не мае значэння, i таму нам проста трэба
глабальнае пагадненне. Гэта ключавы кампанент дызайну, якi пераўтворыць пагадненне аб часе выканання
ў пагадненне аб часе распрацоўкi. Якi прымае рахунак
мае кантроль над тым, каб вырашыць, якi пераклад
прыйшоў першым i тым самым ўсталяваць свае i
парадак ўваходных блокаў.
Калi акаўнт хоча зрабiць вялiкi пераклад, якi быў
атрыманы як набор невялiкiх перакладаў, мы хочам
прадставiць гэта такiм чынам, якi ўпiсваецца ў пакет
UDP. Калi атрымлiвальны акаўнт ўсталёўвае паслядоўнасць ўваходных перакладаў, ён захоўвае агульную
суму свайго балансу рахунку, так што ў любы час ён
мае магчымасць перавесцi любую суму з фiксаваным
памерам транзакцыi. Гэта адрознiваецца ад мадэлi
транзакцыi ўводу/высновы выкарыстоўванай Bitcoin i
iншымi крыптавалютамi.
Некаторыя ноды не зацiкаўленыя ў выдаткоўваннi
рэсурсаў на захоўванне поўнай гiсторыi транзакцый
акаўнта; яны зацiкаўленыя толькi ў бягучым балансе
кожнага акаўнта. Калi рахунак здзяйсняе транзакцыю,
ён кадуе набыты баланс, i гэтыя ноды павiнны адсочваць толькi апошнi блок, якi дазваляе iм адкiдаць
гiстарычныя дадзеныя, захоўваючы пры гэтым правiльнасць.
Нават з акцэнтам на пагаднення аб часе распрацоўкi,
ёсць акно затрымкi пры праверцы транзакцый з-за
выяўлення i апрацоўкi дрэнных удзельнiкаў у сеткi.
Бо пагаднення ў RaiBlocks дасягаюцца хутка, ад мiлiсекунд да секунд, мы можам прадставiць карыстачу дзве
знаёмыя катэгорыi ўваходных транзакцый: прынятыя i
ня прынятыя. Прынятыя транзакцыi - гэта транзакцыi,
у якiх акаўнт стварыў блок атрымання. Ня прынятыя
транзакцыi яшчэ не былi ўключаны ў сукупны баланс
атрымальнiка. Гэта замена больш складанай i нязвыклай метрыкi пацверджання ў iншых крыптавалютах.
B. Стварэнне Акаўнта
Каб стварыць акаўнт, Вам неабходна стварыць Open
транзакцыю (Рис. 4). Open транзакцыя ёсць найпершай транзакцыяй кожнага ланцуга ак i можа
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быць створана пры першым паступленнi сродкаў. Поле
account захоўвае адкрыты ключ (адрас), вытворны ад
закрытага ключа, якi выкарыстоўваецца для подпiсу.
Поле source змяшчае хэш транзакцыi, якая накiравала
сродкi. Пры стварэннi акаўнта, прадстаўнiк павiнен
быць абраны для галасавання ад вашага iмя, ён можа
быць зменены пазней (раздел IV-F). Акаўнт можа
аб’явiць сябе сваiм прадстаўнiком.

send {
p r e v i o u s : 1967EA355 . . . F2F3E5BF801 ,
b a l a n c e : 010 a8044a0 . . . 1 d49289d88c ,
d e s t i n a t i o n : xrb_3w . . . m37goeuufdp ,
work : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,
type : send ,
s i g n a t u r e : 83B0 . . . 0 0 6 4 3 3 2 6 5 C7B204
}

open {
a c c o u n t : DC04354B1 . . . AE8FA2661B2 ,
s o u r c e : DC1E2B3F7C . . . 1 8 2 A0E26B4A ,
r e p r e s e n t a t i v e : xrb_1anr . . . p o s r s ,
work : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,
type : open ,
s i g n a t u r e : 83B0 . . . 0 0 6 4 3 3 2 6 5 C7B204
}

Рыс. 5. Прыклад send транзакцыi

receive {
p r e v i o u s : DC04354B1 . . . AE8FA2661B2 ,
s o u r c e : DC1E2B3F7C6 . . . 1 8 2 A0E26B4A ,
work : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,
type : r e c e i v e ,
s i g n a t u r e : 83B0 . . . 0 0 6 4 3 3 2 6 5 C7B204
}

Рыс. 4. Прыклад open транзакцыi
Рыс. 6. Прыклад receive транзакцыi

C. Баланс Акаўнта
Астатак на рахунку запiсваецца ў ledger. Замест таго,
каб запiсваць суму транзакцыi, пацверджанне (раздел IV-I) патрабуе праверкi рознiцы памiж балансам
ў блоку адпраўкi i балансам папярэдняга блока. Якi
атрымлiвае рахунак можа затым павялiчыць папярэднi
астатак, вымераны ў канчатковым астатку, паказаным
у новым блоку прыёму. Гэта робiцца для павышэння
хуткасцi апрацоўкi пры загрузцы вялiкiх аб’ёмаў блокаў. Пры запыце гiсторыi рахункi, сумы ўжо дадзены.
D. Адпраўка з Акаўнта
Каб адправiць з адрасу, на адрасе павiнен быць
ужо адкрыты блок, а таксама i баланс (Рис. 5). У
previous поле ўтрымлiвае хэш папярэдняга блока ў ланцугу акаўнта. Поле destination ўтрымлiвае адрас для
якога адпраўляюцца сродкi. Блок адпраўкi з’яўляецца
нязменлiвым пасля пацверджання. Пасля перадачы ў
сетку сродкi неадкладна адымаюцца з балансу рахунку
адпраўшчыка i знаходзяцца ў статусе pending для
атрымальнiка, пакуль ён не падпiша блок каб прыняць
гэтыя сродкi. Адкладзеныя (Pending) сродкi не варта
лiчыць якiя чакаюць пацверджання, паколькi яны ўжо
выдаткаваныя з акаўнта адпраўнiка i адпраўнiк не
можа ануляваць гэтую транзакцыю.

F. Прызначэнне прадстаўнiка (Representative)
Уладальнiкi акаўнтаў, маюць магчымасць выбраць
прадстаўнiка для галасавання ад свайго iмя. Гэта
з’яўляюцца магутным iнструментам дэцэнтралiзацыi,
якая не мае моцнага аналага ў пратаколе Proof of
Work або Proof of Stake. У звычайных сiстэмах PoS ва
ўладальнiка акаўнта павiнна быць запушчана Нода для
ўдзелу ў галасаваннi. Пастаянны запуск Ноды немэтазгодны для многiх карыстальнiкаў; перадача прадстаўнiку права голасу ад iмя акаўнта, што аслабляе
гэта патрабаванне. Уладальнiкi акаўнтаў маюць магчымасць перапрызначыць прадстаўнiка акаўнта ў любы
час. Транзакцыя change змяняе прадстаўнiка акаўнта,
адымаючы вагу галасавання ад старога прадстаўнiка i
дадаўшы вагу для новага прадстаўнiка (рис. 7). Грашовыя сродкi ў дадзенай аперацыi не перамяшчаюцца,
i прадстаўнiк не мае магчымасцi марнаваць сродкi на
рахунак.
change {
p r e v i o u s : DC04354B1 . . . AE8FA2661B2 ,
r e p r e s e n t a t i v e : xrb_1anrz . . . p o s r s ,
work : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,
type : change ,
s i g n a t u r e : 83B0 . . . 0 0 6 4 3 3 2 6 5 C7B204
}
Рыс. 7. Прыклад change транзакцыi аб змене прадстаўнiка

E. Атрыманне Транзакцый
Для завяршэння транзакцыi атрымальнiк адпраўленых сродкаў павiнен стварыць блок прыёму на ўласнай
акаўнт-ланцугу (Рис. 6). Поле source спасылаецца на
хэш транзакцыi адпраўкi. Як толькi блок створаны i
трансляваны ў сетку, баланс акаўнта абнаўляецца i сродкi афiцыйна залiчваюцца на рахунак атрымальнiка.

G. Форк i Галасаванне
Форк ўзнiкае, калi j падпiсаў блокi b1 , b2 , . . . , bj и утвердил те же блоки, что и их предшественник (рис. 8).
i зацвердзiў тыя ж блокi, што i iх папярэднiк (мал.
8). Гэтыя блокi выклiкаюць супярэчлiвае ўяўленне
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аб стане акаўнта i павiнны быць лiквiдаваны. Толькi
ўладальнiк акаўнта мае магчымасць падпiсваць блокi
ў свой ланцуг акаўнтаў, таму форк павiнен быць вынiкам дрэннага праграмавання або зламыснай намеры
(падвойнага расходавання) уладальнiкам акаўнта.
Акаўнт A
Блок i + 2
Акаўнт A
Блок i

Акаўнт A
Блок i + 1
Акаўнт A
Блок i + 2

Рыс. 8. Форк ўзнiкае, калi два (цi больш) падпiсаных блока
спасылаюцца на той жа папярэднi блок. Старыя блокi злева, а
новыя блокi справа

Пасля выяўлення прадстаўнiк створыць галасаванне,
якое спасылаецца на блок b̂i ў яго ledger i перадасць яго
ў сетку. Вага галасавання ноды, wi , з’яўляецца сумай
балансаў ўсiх рахункаў, якiя назвалi яго сваiм прадстаўнiком. Нода будзе назiраць ўваходныя голасы ад
iншых M онлайн прадстаўнiкоў i захоўваць накапляльную адпаведнасць на 4 перыяду галасавання, 1 хвiлiна
на ўсе, i пацвердзiць якi перамог блок (ураўненне 1).

v(bj ) =

M
X

wi 1b̂i =bj

(1)

i=1

b∗ = arg max v(bj )

(2)

bj

Самы папулярны блок b∗ будзе мець большасць
галасоў i будзе захаваны ў ledger ноды (ураўненне 2).
Блок (i), што страцiлi галасы, выдаляюцца. Калi прадстаўнiк заменiць блок у сваёй ledger, ён створыць новае
галасаванне з больш высокiм парадкавым нумарам
i перадасць новае галасаванне ў сетку. Гэта адзiны
сцэнар, калi галасуюць прадстаўнiкi.
У некаторых выпадках кароткiя праблемы падлучэння да сеткi могуць прывесцi да таго, што перадаваны
блок не будзе прыняты ўсiмi пiрамi (peers). Любы
наступны блок на гэтым запiсе будзе праiгнараваны
як недапушчальны пiрамi, якiя не бачылi пачатковую
перадачу. Паўторная трансляцыя гэтага блока будзе
прынятая астатнiмi пiрамi i наступныя блокi будуць
вынятыя аўтаматычна. Нават пры ўзнiкненнi форка
або адсутнага блока закранаюцца толькi акаўнты, названыя ў транзакцыi; астатняя частка сеткi працягвае
апрацоўку транзакцый для ўсiх iншых акаўнтаў.
H. Proof of Work
Усе чатыры тыпу транзакцый маюць працоўнае поле, якое павiнна быць правiльна запоўнена. Поле work
дазваляе стваральнiку транзакцыi вылiчыць nonce такое, што хэш-код nonce аб’ядноўваўся з папярэднiм
полем у receive/send/change транзакцыях або ў поле
акаўнта ў адкрывалай транзакцыi, нiжэй пэўнага парогавага значэння. У адрозненне ад Бiткоiн, PoW ў

RaiBlocks выкарыстоўваецца як антыспам iнструмент,
аналагiчная сiстэма Hashcash, i можа быць вылiчаны
за некалькi секунд [9]. Пасля адпраўкi транзакцыi PoW
для наступнага блока можна папярэдне вылiчыць, бо,
як вядома папярэдняе поле блока. Гэта робiць транзакцыi iмгненнымi для канчатковага карыстальнiка да
таго часу, пакуль час памiж транзакцыямi перавышае
час, неабходнае для вылiчэннi PoW.
I. Праверка транзакцый
Каб блок лiчыўся дапушчальным, ён павiнен мець
наступныя атрыбуты:
1) Блок ўжо не павiнен быць у ledger (аперацыi
паўтараюцца).
2) Павiнен быць падпiсаны уладальнiкам акаўнта.
3) Папярэднi блок з’яўляецца галоўным у ланцугу
акаўнта. Калi ён iснуе, але не галоўны, то гэта
форк.
4) Акаўнт павiнен мець блок адкрыцця.
5) Вылiчаемы хэш адпавядае парогаваму значэнню
PoW.
Калi гэта блок атрымання, праверце, цi чакае хэш зыходнага блока, гэта значыць ён яшчэ не быў згашаны.
Калi гэта блок адпраўкi, бягучы баланс павiнны быць
менш папярэдняга значэння балансу.
V. ВЕКТАРЫ НАПАДУ
RaiBlocks, як i ўсе дэцэнтралiзаваным крыптавалюты, могуць падвергнуцца нападу з боку зламыснiкаў у
спробе атрымання фiнансавай выгады або разбурэння
сiстэмы. У гэтым раздзеле мы апiсвае некалькi магчымых сцэнарыяў атакi, наступствы такiх нападаў, i якiя
прэвентыўныя меры прымае пратакол RaiBlock.
A. Сiнхранiзацыi Блокаў
У Раздзеле IV-G мы абмеркавалi сцэнар, калi блок
можа не перадавацца належным чынам, у вынiку чаго
сетку iгнаруе наступныя блокi. Калi нода назiрае за
блокам, у якога няма названага папярэдняга блока, яна
мае два варыянты:
1) Не зважаць на блок, так як гэта можа быць
шкоднасны смеццевы блок.
2) Запыт паўторнай сiнхранiзацыi з другой нодай.
У выпадку паўторнай сiнхранiзацыi TCP-злучэнне павiнна быць сфармавана з загрузнай нодай, каб знiзiць
павелiчэнне аб’ёму трафiку, неабходнага для паўторнай сiнхранiзацыi. Аднак, калi блок на самай справе быў дрэнным блокам, то паўторная сiнхранiзацыя
з’яўляецца непатрэбнай, што вядзе да павелiчэнне
непатрэбнага трафiку ў сеткi. Гэта атака на сетку i
прыводзiць да адмовы ў абслугоўваннi.
Каб пазбегнуць непатрэбнай паўторнай сiнхранiзацыi, ноды будуць чакаць, пакуль не будзе дасягнуты
пэўны парог галасоў для патэнцыйна шкоднаснага блока, перш чым iнiцыяваць злучэнне з нодай для пачатку
сiнхранiзацыi. Калi блок не атрымлiвае дастатковай
колькасцi галасоў, яго можна лiчыць непажаданым.
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B. Флуд Транзакцыямi
Зламыснiк можа адправiць шмат непатрэбных, але
сапраўдных транзакцый памiж ўлiковымi запiсамi пад
яго кантролем, спрабуючы насыцiць сетку. Без камiсiй
за транзакцыi яны могуць працягваць гэтую атаку
вельмi доўга. Тым не менш, PoW, патрабаваны для
кожнай транзакцыi, абмяжоўвае хуткасць транзакцыi,
якую можа стварыць зламысная арганiзацыя, без значнага iнвеставання ў вылiчальныя рэсурсы. Нават пры
такой атацы, спрабуючы раздуць ledger, ноды, якiя не
выкарыстоўваюць поўную гiсторыю блокаў, здольныя
абрэзаць старыя транзакцыi з свайго ланцуга, гэта
засцеражэ выкарыстанне ledger ад такога тыпу атакi
амаль для ўсiх карыстальнiкаў.
C. Sybil Атака
Атакуючы можа стварыць сотнi нод RaiBlocks на адным кампутары, аднак, паколькi сiстэма галасавання
заснавана на балансе рахункаў, даданне дадатковых
вузлоў у сетку не дасць зламыснiку дадатковых галасоў. Таму няма нiякiх пераваг, якiя будуць атрыманы
праз атаку Sybil.
D. Атака пенi траты
Атака на пенi - гэта тое, дзе атакуючы марнуе
бясконца малыя сродкi на вялiкую колькасць акаўнтаў,
каб засмециць запамiнальныя прылады нод. Публiкацыi блокаў абмежаваная па хуткасцi ў PoW, таму
гэта абмяжоўвае стварэнне акаўнтаў i транзакцый у
пэўнай ступенi. Ноды, якiя не з’яўляюцца поўнымi
гiстарычнымi вузламi, могуць абрэзаць акаўнты нiжэй статыстычнай метрыкi, дзе рахунак, хутчэй за
ўсё, не працоўны. Нарэшце, RaiBlocks настроены на
выкарыстанне мiнiмальнай пастаяннай прасторы для
захоўвання, таму прастора, неабходная для захоўвання аднаго дадатковага акаўнта, прапарцыйны памеры
адкрытага блока + iндэксаванне = 96B + 32B = 128B.
Што дазваляе ў 1 ГБ захоўваць за 8 мiльёнаў акаўнтаў
за кошт пенi. Калi вузлы захочуць абрэзаць больш
агрэсiўна, яны могуць разлiчыць размеркаванне на
аснове частоты доступу i дэлегаваць нячаста выкарыстоўваныя акаўнты для больш павольнага захоўвання.
E. Прадвылiчальная Атака PoW
Таму што ўладальнiк акаўнта будзе адзiнай асобай,
дадавалым блокi ў ланцуг акаўнта, паслядоўныя блокi
можна вылiчыць разам з iх PoW, перш чым перадаваць
iх у сетку. Тут зламыснiк генеруе мноства паслядоўных
блокаў, кожны з якiх мае мiнiмальнае значэнне, на працягу доўгага перыяду часу. У пэўны момант зламыснiк
выканае Denial of Service (DoS) шляхам флуда сеткi
з вялiкай колькасцю дапушчальных транзакцый, якiя
iншыя ноды будуць старацца апрацаваць як мага хутчэй. Гэта ўдасканаленая версiя флуда ў транзакцыях,
апiсаных у раздзеле V-B. Такая атака будзе дзейнiчаць
нядоўга, але можа выкарыстоўвацца ў спалучэннi з

iншымi нападамi такiмi як >50% Напады (раздел V-F)
для павышэння эфектыўнасцi. У цяперашнi час высвятляюцца абмежаваннi хуткасцi перадачы i iншыя
метады для змякчэння нападаў.
F. >50% Атака
Паказчыкам кансэнсусу для RaiBlocks з’яўляецца
ўзважаная сiстэма галасавання. Калi зламыснiк можа
набраць больш за 50% галасоў, гэта можа прывесцi да
таго, што сетка будзе вагацца ў вынiку збою сiстэмы.
Зламыснiк можа знiзiць суму балансу, якую яны павiнны страцiць, не дапушчаючы, каб добрыя ноды галасавалi выкарыстоўваючы рэалiзацыю сеткавай DoS.
RaiBlocks прымае наступныя меры для прадухiлення
такога нападу:
1) Першасная абарона ад такога тыпу атакi - гэта
вага галасавання, прывязаны да iнвестыцый у сiстэму. Уладальнiк акаўнта па сваёй сутнасцi стымулюецца падтрымлiваць сумленнасць сiстэмы
для абароны сваiх iнвестыцый. Спроба змянiць
ledger будзе разбуральнай для сiстэмы ў цэлым,
якая разбурыць i iх iнвестыцыi.
2) Кошт такога нападу прапарцыйная рынкавай капiталiзацыi RaiBlocks. У сiстэмах PoW можна
прыдумаць тэхналогiю, якая дае непрапарцыйны
кантроль у параўнаннi з грашовымi ўкладаннямi,
i калi атака будзе паспяховай, гэтую тэхналогiю
можна накiраваць на iншыя мэты. У RaiBlocks
кошт атакi на сiстэму залежыць ад самой жа
сiстэмы i, калi атака павiнна быць паспяховай,
iнвестыцыi ў атаку не могуць быць адноўлены.
3) Каб захаваць максiмальны кворум тых, хто галасуе, наступная лiнiя абароны з’яўляюцца рэпрэзентатыўнае галасаванне. Уладальнiкi акаўнтаў,
якiя не могуць удзельнiчаць у галасаваннi па прычынах падлучэння да сеткi, могуць прыхначыць
прадстаўнiка, якi будзе галасаваць з вагой iх балансу. Максiмiзацыя лiку прадстаўнiкоў павышае
ўстойлiвасць сеткi.
4) Форкi ў RaiBlocks нiколi не бываюць выпадковым, таму ноды могуць прымаць правiлы аб
тым, як узаемадзейнiчаць з раздвоенымi блокамi.
Адзiны раз, калi неатакуючыя акаўнты ўразлiвыя
для блакавання форк - калi яны атрымлiваюць
баланс ад атакавалага акаўнта. Акаўнты, якiя
хочуць быць абароненымi ад блокавых форк,
могуць пачакаць некаторы час, перш чым атрымаць ад акаўнта, якi згенераваў форк, цi нiколi
не атрымлiваць наогул гэты блок. Атрымальнiкi
таксама могуць стварыць асобныя акаўнты, якiя
будуць выкарыстоўвацца пры атрыманнi сродкаў
з сумнiўных акаўнтаў, каб iзаляваць iншыя свае
акаўнты.
5) Апошняя мера абароны, якая яшчэ не рэалiзаваная - block cementing. RaiBlocks робiць усё магчымае, каб хутка лiквiдаваць блок-форкi шляхам
галасавання. Ноды могуць быць настроены для
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block cementing, што прадухiлiць iх адкат пасля
пэўнага перыяду часу. Сетка дастаткова абаронена шляхам факусоўкi на хуткае час прадухiлення
неадназначных форкi.
Больш складаная версiя атакi > 50% падрабязна апiсана на рисунке 9. «Offline» - гэта працэнт
прадстаўнiкоў, якiя знаходзяцца не анлайн ў момант
галасавання. «Stake» - гэта сума iнвестыцыi, з якой
зламыснiк галасуе. «Active» - гэта прадстаўнiкi, якiя
знаходзяцца ў рэжыме онлайн i галасуюць па пратаколе. Зламыснiк можа кампенсаваць суму, якую яны
павiнны страцiць, выбiўшы iншых, хто галасуе ў аўтаномным рэжыме праз сеткавую DoS- атаку. Калi
гэтая атака будзе ўстойлiвай, атакаванага прадстаўнiкi
стануць несiнхранiзаваныя i гэта дэманструе «Unsync».
Нарэшце, зламыснiк можа атрымаць кароткi разрыў у
адноснай сiлы галасавання, пераключыўшы атаку DoS
для новага набор прадстаўнiкоў, у той час як стары
набор паўторна сiнхранiзуе свой ledger, гэта дэманструе
«Attack».

будзе да актуальнай версii, тым вышэй верагоднасць
поўнай абароны ад гэтай атакi. У рэшце рэшт, гэтая
атака, верагодна, не горш, чым загрузка непажаданых
дадзеных у ноды пры загрузцы блокаў, паколькi яны
не змогуць здзяйсняць здзелкi з кiм-небудзь, у каго
ёсць актуальная база дадзеных.
VI. РЭАЛIЗАЦЫЯ
У цяперашнi час даведачная выкананне рэалiзавана
на C ++ i выпускае рэлiзы з 2014 года на Github [10].
A. Асаблiвасцi дызайну

Рэалiзацыя RaiBlocks адпавядае стандарту архiтэктуры, апiсанаму ў гэтым артыкуле. Дадатковыя характарыстыкi апiсаны тут.
1) Алгарытм подпiсу: RaiBlocks выкарыстоўвае мадыфiкаваны алгарытм элiптычнай крывой ED25519 з
Хэшаванне Blake2b для ўсiх лiчбавых подпiсаў [11].
ED25519 быў абраны для хуткай подпiсы, хуткай праверкi i высокай бяспекi.
Active
Offline Unsync Attack
Stake
2) Алгарытм Хэшавання: Паколькi алгарытм хэшавання выкарыстоўваецца толькi для прадухiлення
Рыс. 9. Патэнцыйны механiзм галасавання, якi можа знiзiць спаму сеткi, выбар алгарытм менш важны ў параўнаннi
патрабаваннi да атакi на 51%.
з крыптавалютамi заснаваных на майнiнге. Наша рэалiзацыя выкарыстоўвае Blake2b як лiчбавы алгарытм
Калi зламыснiк можа выклiкаць Stake> Active шлясупраць змесцiва блока [12].
хам аб’яднання гэтых абставiнаў, ён зможа паспяхо3) Функцыя дэрывацыi ключа: У кашальку клюва перакулiць галасы ў ledger за кошт сваёй долi.
чы шыфруюцца паролем, а пароль перадаецца праз
Мы можам ацанiць, наколькi гэты тып атакi дарог,
функцыю дэрывацыi ключоў для абароны ад спробаў
даследуючы рынкавую капiталiзацыю iншых сiстэм.
узлому ASIC. У цяперашнi час Argon2 [13] з’яўляецца
Калi мы выкажам здагадку, што 33% прадстаўнiкоў
пераможцам адзiнага публiчнага конкурсу, накiраваназнаходзяцца ў offline рэжыме або атакаваныя праз DoS,
га на стварэнне ад збояў функцыi дэрывацыi ключей.
зламыснiку неабходна будзе купiць 33% ад рынкавай
4) Блочны iнтэрвал: Таму што кожны акаўнт мае
капiталiзацыi, каб атакаваць сiстэму шляхам галасавасвой ўласны ланцуг, абнаўлення могуць выконвацца
ння.
асiнхронна са станам сеткi. Таму iнтэрвалаў памiж
блокаў няма i транзакцыi могуць быць апублiкаваны
G. Bootstrap Poisoning
iмгненна.
Чым даўжэй зламыснiк будзе захоўваць стары зак5) Пратакол паведамленняў UDP: Наша сiстэма разрыты ключ з балансам, тым вышэй верагоднасць таго, лiчана на бестэрмiновую працу з мiнiмальным аб’ёмам
што балансы, якiя iснавалi ў той час, не будуць мець вылiчальных рэсурсаў. Усе паведамленнi ў сiстэме былi
прадстаўнiкоў, таму што iх балансы або прадстаўнiкi распрацаваны такiм чынам, каб яны былi без стану i
перайшлi на больш новыя акаўнты. Гэта азначае, што змяшчалiся ў адзiн пакет UDP. Гэта таксама палягчае
калi нода загружае старога прадстаўнiка сеткi, дзе для палегчаных пiроў з перарывiстым падключэннем
зламыснiк мае большасць для галасавання ў параў- ўдзелу ў сеткi без паўторнага аднаўлення кароткатэрмiнаннi з прадстаўнiкамi ў той момант, яны змогуць новых TCP-злучэнняў. TCP выкарыстоўваецца толькi
вар’iраваць рашэння аб галасаваннi на гэтай нодзе. для новых вузлоў, калi яны хочуць загрузiць ланцугi
Калi гэты новы карыстальнiк хоча ўзаемадзейнiчаць блокаў масавым спосабам.
з кiм-небудзь, акрамя атакуючай ноды, усе яго транНоды могуць быць упэўнены, што iх транзакцыi
закцыi будуць адхiляцца, так як яны маюць розныя паступiлi ў сетку пры выкананнi транзакцый шырозагалоўныя блокi. Канчатковым вынiкам з’яўляецца кавяшчальнага трафiку iншымi нодамi, а гэта павiнны
тое, што ноды могуць марнаваць час на новыя вузлы ўбачыць некалькi копiй рэхам якiя вярнулiся да сябе.
ў сетцы, перадаючы iм дрэнную iнфармацыю. Каб
прадухiлiць гэта, ноды могуць быць спалучаныя з
зыходнай базай дадзеных акаўнтаў i з добра вядомымi B. Пратакол IPv6 и multicast
галоўнымi блокамi, гэта замена для загрузкi базы
Стварэнне па-над UDP без усталявання злучэння
дадзеных аж да блока генезiсу. Чым блiжэй загрузка дазваляе ў будучым выкарыстоўваць шматадрасныую
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рассылку па IPv6 ў якасцi замены традыцыйнага флуда транзакцый i перадачы галасаванняў. Гэта паменшыць спажыванне прапускной здольнасцi сеткi i дасць
больш гнуткасцi правiлаў для нод.
C. Прадукцыйнасць
На момант напiсання гэтага артыкула сетку RaiBlocks апрацавала 4,2 мiльёна транзакцый, атрымаўшы
памер блокчэйна памерам 1,7 ГБ. Час транзакцыi вымяраецца ў секундах. Бягучая эталонная рэалiзацыя,
замеру на SSD, можа апрацоўваць больш за 10 000
транзакцый у секунду, у першую чаргу гэта звязана з
абмежаваннем IO.
VII. ВЫКАРЫСТАННЕ РЭСУРСАЎ
Гэта агляд рэсурсаў, якiя выкарыстоўваюцца нодой RaiBlocks. Акрамя таго, мы пераходзiм да iдэй
памяншэння выкарыстання рэсурсаў для канкрэтных
выпадкаў выкарыстання. Спрошчаныя ноды звычайна
называюцца лёгкiмi, абрэзанымi або спрошчанымi для
верыфiкацыi плацяжу.
A. Сеть
Аб’ём сеткавай актыўнасцi залежыць ад таго, наколькi сетку спрыяе здароўю сеткi.
1) Прадстаўнiчая: Прадстаўнiчая Нода патрабуе максiмальных сеткавых рэсурсаў, паколькi яна сочыць за
трафiкам галасоў ад iншых прадстаўнiкоў i публiкуе
свае ўласныя галасы.
2) Без даверу: Недавераная нода падобна на прадстаўнiчую ноду, але з’яўляецца толькi назiральнiкам i не
ўтрымлiвае прадстаўнiчага закрытага ключа акаўнтаў,
i таксама не публiкуе ўласныя галасы.
3) З даверам: Давераная нода назiрае за трафiкам
галасоў ад аднаго прадстаўнiка, якому ён давярае,
каб правiльна выканаць кансэнсус. Гэта скарачае колькасць ўваходнага трафiку галасавання ад прадстаўнiкоў, якiя б спасылалiся на гэтую ноду.
4) Лёгкая: Лёгкая нода таксама з’яўляецца давераным вузлом, якi адсочвае трафiк толькi для акаўнтаў,
у якiх ён зацiкаўлены, што дазваляе мiнiмальнае выкарыстанне сеткi.
5) Загрузная: Загрузная нода абслугоўвае частку
або ўвесь ledger для нод, якiя падлучаны да сеткi. Гэта
робiцца праз TCP-злучэнне, а не UDP, з-за з вялiкага
аб’ёму перадаваных дадзеных.
B. Займанае месца на дыску
У залежнасцi ад патрабаванняў карыстальнiка розныя канфiгурацыi нод патрабуюць розных умоў да
захоўвання.
1) Гiстарычная: Нода, зацiкаўленая ў захаваннi поўнай гiстарычнай запiсы ўсiх транзакцый, запатрабуе
максiмальнага месцы захоўвання.

2) Бягучый: У сувязi з дызайнам захавання набытых балансаў з блокамi, ноды павiнны трымаць толькi
апошнiя або галоўныя блокi для кожнага акаўнта для
таго, каб удзельнiчаць у кансэнсусе. Калi Нода не
зацiкаўленая ў захаваннi поўнай гiсторыi, яна можа
захоўваць толькi галоўныя блокi.
3) Лёгкая: Лёгкая нода не захоўвае дадзеныя з
лакальнага ledger, але ўдзельнiчае толькi ў сетцы,
каб назiраць за дзейнасцю на акаўнтах, у якiх яна
зацiкаўлена, або, магчыма, ствараць новыя транзакцыi
з зачыненымi ключамi.
C. Працэсар (CPU)
1) Генерацыя транзакцый: Нода зацiкаўлена ў стварэннi новых транзакцый, якiя павiнны вырабiць Proof
of Work nonce, каб прайсцi механiзм рэгулявання RaiBlocks. Вылiчэнне розных апаратных сродкаў прыведзена ў дадатку A.
2) Прадстаўнiчая: Прадстаўнiк павiнен правяраць
подпiсы для блокаў, галасоў, а таксама ствараць свае
ўласныя подпiсы для ўдзелу ў кансэнсусе. Аб’ём выкарыстаных рэсурсаў CPU для прадстаўнiчай ноды
значна менш, чым пры генерацыi транзакцыi i можа
працаваць з любым працэсарам на сучасным кампутары.
3) Назiральная: Назiральная нода не генеруе свае
ўласныя галасы. Таму што выкарыстоўваныя рэсурсы
на подпiс мiнiмальныя, патрабаваннi да працэсара
амаль iдэнтычныя працы з прадстаўнiчай нодой.
VIII. ЗАКЛЮЧЭННЕ
У гэтым дакуменце мы прадставiлi фреймворк для
даверанай, безкамiсiйнай i з нiзкай затрымкай крыптавалюты, якая выкарыстоўвае новую структуру блокрашоткi i дэлегаванага PoS галасавання. Сетка патрабуе мiнiмальных рэсурсаў, не патрабуе магутнага
абсталявання для iнтэлектуальнага аналiзу дадзеных
i можа апрацоўваць высокую прапускную здольнасць
транзакцый. Усё гэта дасягаецца за кошт наяўнасцi
асобных блокаў для кожнага акаўнта, лiквiдацыю праблем доступу i неэфектыўнасцi глабальнай структуры
дадзеных. Мы iдэнтыфiкавалi магчымыя атакi ў сiстэме i прадставiлi аргументы на стаўленне таго, наколькi
RaiBlocks устойлiвы да гэтых формаў нападаў.
Дадатак A
POW АПАРАТНЫЯ ПАКАЗЧЫКI
Як згадвалася раней, PoW ў RaiBlocks - гэта для
скарачэння сеткавага спаму. Наша рэалiзацыя нод
забяспечвае паскарэнне, якое можа выкарыстаць перавагi сумяшчальных з OpenCL графiчных працэсараў.
У таблiцы I прыведзена параўнанне прадукцыйнасцi
розных апаратных сродкаў у рэальных умовах. У цяперашнi час парог PoW фiксаваны, але адаптыўны парог
можа быць рэалiзаваны па меры дасягнення сярэдняй
вылiчальнай магутнасцi.
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Таблiца I
ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ АБСТАЛЯВАННЯ ДЛЯ POW
Device
Nvidia Tesla V100 (AWS)
Nvidia Tesla P100 (Google,Cloud)
Nvidia Tesla K80 (Google,Cloud)
AMD RX 470 OC
Nvidia GTX 1060 3GB
Intel Core i7 4790K AVX2
Intel Core i7 4790K,WebAssembly (Firefox)
Google Cloud 4 vCores
ARM64 server 4 cores (Scaleway)

Transactions Per Second
6.4
4.9
1.64
1.59
1.25
0.33
0.14
0.14-0.16
0.05-0.07

УДЗЯЧНАСЦЬ
Мы хацелi б падзякаваць Браян П’ю за кампiляцыю
i фарматаванне гэтага артыкула.
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