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Streszczenie
Potrzeba wiarygodnego ustalenia czasu niektórych zdarzeĔ nie jest nowa, jednak
do niedawna byáa ograniczona do stosunkowo niewielu zastosowaĔ. Wraz ze wzrostem
iloĞci danych przechowywanych wyáącznie w postaci cyfrowej pojawiáa siĊ koniecznoĞü áatwego sprawdzania ich wiarygodnoĞci. W artykule wskazano na kierunki moĪliwego rozwoju i przeanalizowano bezpieczeĔstwo rozwiązaĔ rozproszonych, oferujących wiĊkszą skalowalnoĞü i mogących zapewniü wyĪszy poziom anonimowoĞci.
Sáowa kluczowe: rozproszone znakowanie czasem, znacznik czasu.

Wprowadzenie
W ostatnich latach widaü tendencjĊ do ulepszania i optymalizacji istniejących
narzĊdzi z wykorzystaniem nowych, czasami znanych z zupeánie innych dziedzin,
sposobów. Priorytetem wielu nowych projektów jest zapewnienie innowacyjnoĞci.
PoĞrednio jest to spowodowane wymaganiami finansowania, jednak bezpoĞrednim
powodem takiego podejĞcia jest zapewne to, Īe wiĊkszoĞü rozwiązaĔ zostaáa juĪ
znaleziona i czĊsto jedynym problemem jest efekt skali. To, co dziaáaáo w przypadku niewielkich grup uĪytkowników, moĪe mieü ograniczone zastosowanie w przypadku próby wykorzystania w skali caáego kraju. Dobrym przykáadem jest tu choüby problem wyborów elektronicznych (Gogolewski 2014, s. 311), który ostatnio
w skali kraju okazaá siĊ przedsiĊwziĊciem trudnym, nawet bez wprowadzania jakichkolwiek moĪliwoĞci oferowanych przez formĊ elektroniczną i bez dodatkowych zabezpieczeĔ. Podobny problem moĪe wystąpiü w przypadku usáug znakowania czasem. Nie jest to zauwaĪalne obecnie, poniewaĪ samo znakowanie czasem

104

Rozproszone znaczniki czasu

jest caáy czas usáugą maáo popularną, dziaáającą jedynie jako czĊĞü wiĊkszych systemów.
Systemy znakowania czasem, w odróĪnieniu od systemów gáosowania elektronicznego, mają stosunkowo proste wymagania. Podstawową ich wáasnoĞcią powinna byü wiarygodnoĞü (rozumiana tu takĪe jako bezpieczeĔstwo). Drugą cechą,
uwzglĊdnioną niejako przy okazji, choü czĊsto nie mniej waĪną, jest problem zapewnienia anonimowoĞci.

1. Opis problemu
Na początku krótko przypomnijmy, na czym polega usáuga znakowania czasem i dlaczego powinna byü niezbĊdnym skáadnikiem systemów obrotu dokumentami, zarówno tradycyjnymi, jak i elektronicznymi.
W tym miejscu naleĪy wyraĨnie oddzieliü usáugĊ polegającą na wiarygodnym
ustaleniu aktualnego czasu zegarowego od usáugi polegającej na poĞwiadczeniu
konkretnej sekwencji zdarzeĔ (czy podpis byá záoĪony przed wygaĞniĊciem certyfikatu, czy czynnoĞü prawna zostaáa wykonana po wejĞciu w Īycie ustawy, czy pojazd wjechaá na skrzyĪowanie przed zmianą Ğwiateá, etc.). OczywiĞcie posáugiwanie
siĊ datą i godziną jest dla czáowieka znacznie bardziej wygodne niĪ sekwencją zdarzeĔ, dlatego teĪ w wiĊkszoĞci tradycyjnych rozwiązaĔ wystĊpuje jakieĞ odniesienie
do czasu tzw. zegarowego1. NastrĊcza to jednak sporych problemów w przypadku
analizy po fakcie (czy zegary byáy dokáadnie zsynchronizowane, na ile dokáadnie,
czy moĪna to udowodniü). SytuacjĊ dodatkowo komplikuje fakt, Īe samo okreĞlenie
czasu zegarowego oparte jest zwykle na pewnych umownych zaáoĪeniach (strefy
czasowe, Ğrednia dáugoĞü doby, sygnaá synchronizacji nie zawsze jest wiarygodny
i w niektórych rozwiązaniach moĪe zostaü skutecznie zakáócony).
Jako przykáad uĪytecznoĞci usáugi znakowania czasem posáuĪy nam przypadek osoby chcącej zapewniü sobie pierwszeĔstwo w zgáoszeniu wniosku o patent.
BĊdzie to spore uproszczenie rzeczywistej sytuacji, oparte bardziej na historycznych metodach, jednak szczegóáowy opis procedury nie jest związany z tematem
naszych rozwaĪaĔ i nie wniósáby nic nowego do dalszych rozwaĪaĔ.
W przypadku tradycyjnym – „papierowym” – osoba chcąca uzyskaü stosowny
znacznik czasu sporządzaáa dokáadny opis proponowanego przez siebie rozwiązania
(aby wykazaü w razie potrzeby, Īe w danym momencie posiadaáa kompletną
z punktu widzenia postĊpowania patentowego wiedzĊ) na papierze, zamykaáa
w kopercie, a kopertĊ dawaáa do podpisu, opieczĊtowania, itp. notariuszowi. Histo1

Czas zegarowy jest czĊsto nazywany czasem rzeczywistym, jako bezpoĞrednie táumaczenie ang. Real Time Clock (RTC) – zegar czasu rzeczywistego, jednak podobne okreĞlenie realtime ma zdecydowanie odmienne znaczenie, dlatego teĪ pozostaniemy przy okreĞleniu czas zegarowy.
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rycznie toczyáo siĊ wiele postĊpowaĔ sądowych o przyznanie patentu, z których
niektóre byáy rozstrzygane po wielu latach2. Dodatkowo, aby poĞwiadczyü aktualny
czas, notariusz wpisywaá pod kolejnym numerem opis sprawy do swojego rejestru.
KsiĊgi wpisów byáy przechowywane wyáącznie w kancelarii notarialnej, a klientom
wydawane byáy jedynie „odpisy” (prawnie równowaĪne oryginaáowi)3.
Opisane powyĪej datowanie jest bardzo trudne do podwaĪenia od strony
prawnej, jednak jak áatwo zauwaĪyü, opiera siĊ w duĪej czĊĞci na zaufaniu do osoby
notariusza (a ciĊĪko uwierzyü, Īe nie znajdzie siĊ ani jeden nieuczciwy!). Podmiana
wpisu jest niewątpliwie trudna i ryzykowna, ale nie niewykonalna.

2. Wersja elektroniczna
W przypadku tradycyjnego podejĞcia problemem jest zarówno skalowalnoĞü,
jak i moĪliwoĞü weryfikacji. Co by siĊ staáo, gdyby wszystkie dane, które mogą
choü potencjalnie zostaü wykorzystane jako materiaá dowodowy, zaopatrywaü
w znacznik czasu (np. zapis zmian Ğwiateá na skrzyĪowaniach, operacji finansowych, przesyáanych informacji – bez ujawniania treĞci, itp.)? Problemem okazuje
siĊ takĪe „weryfikowalnoĞü” tradycyjnych znaczników. Zgodnie z prawem dokument wydany przez uprawnionego urzĊdnika/notariusza moĪe mieü wáasnoĞü tzw.
„daty pewnej”4. Nie od dziĞ jednak wiadomo, Īe nawet groĨba utraty pozycji, czy
wysokich kar, nie gwarantuje uczciwoĞci.
Od dáuĪszego czasu istnieją wersje elektroniczne usáug znakowania czasem,
dziaáające na podobnej zasadzie jak wersja tradycyjna (czasami z dodatkowym
zabezpieczeniem polegającym na „áączeniu”, opisanym w dalszej czĊĞci), jednak
w niektórych przypadkach rozwiązania te mogą okazaü siĊ niewystarczające zarówno ze wzglĊdu na poziom bezpieczeĔstwa (np. w przypadku spraw, w których
wartoĞü skutecznego oszustwa jest wáaĞciwie nieograniczona), jak i ze wzglĊdu na
dostĊpnoĞü (ang. availability) usáugi w przypadku upowszechnienia siĊ danego
rozwiązania (np. oparcia o nie wszystkich obecnych i nowych systemów finansowych, komunikacyjnych, etc.).

2

Jak choüby w przypadku N. Tesli, którego odwoáanie w sprawie patentu na wynalazek
radia zostaáo rozpatrzone pozytywnie dopiero po wielu latach, po Ğmierci wynalazcy.
3
DzU 2014 poz. 164 – Prawo o notariacie, tekst jednolity.
4
Art. 81. Kodeksu Cywilnego.
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3. Postaü dokumentu
Aby nasze rozwaĪania nadawaáy siĊ do stworzenia dziaáającego zastosowania,
konieczne jest ustalenie, w jakiej postaci bĊdą dokumenty, które chcemy opatrywaü
znacznikiem czasu.
W praktyce, podobnie jak w przypadku podpisu elektronicznego5 czy np. certyfikatów protokoáu SSL/TLS, wykorzystywany jest zwykle skrót dokumentu (kilkadziesiąt bajtów, niezaleĪnie od dáugoĞci oryginalnego dokumentu). BezpieczeĔstwo takiego rozwiązania jest zwykle akceptowalne, w razie koniecznoĞci moĪna
stosowaü kilka skrótów róĪnego rodzaju jednoczeĞnie. Dodatkowo zapewnia ono
zarówno oszczĊdnoĞü miejsca (znacznik czasu nie musi zawieraü kopii dokumentu,
„notariusz” potwierdza tylko, Īe w danym momencie widziaá taki skrót), jak
i w pewnym stopniu tajnoĞü znakowanego dokumentu, gdyĪ na podstawie znacznika praktycznie niemoĪliwe jest poznanie treĞci dokumentu, a przy drobnej modyfikacji – np. dodaniu na koĔcu kilkudziesiĊciu losowych znaków – nawet stwierdzenia, czy jest to konkretny, znany nam, dokument, co moĪe byü istotne w przypadku
np. zgáoszeĔ patentowych. Nie bez znaczenia jest teĪ fakt, Īe czas potrzebny do uzyskania znacznika jest wielokrotnie krótszy niĪ w przypadku rozwiązaĔ tradycyjnych
(wynalazca moĪe tworzyü znacznik czasu po kaĪdej modyfikacji dokumentu).

4. Problem z implementacją
Wąskim gardáem caáego systemu jest sprzĊt (i áącza komunikacyjne) organizacji Ğwiadczących takie usáugi, a problem z zaufaniem wiąĪe siĊ nie tyle ze sposobem tworzenia znaczników, ile z zaleĪnoĞcią bezpieczeĔstwa od pojedynczych osób
(moĪe wystarczyü jeden nieuczciwy pracownik jednej z organizacji). Oba problemy
mogą zostaü rozwiązane poprzez implementacjĊ systemu rozproszonego, którego
dziaáanie bĊdzie oparte na sprzĊcie wielu osób i organizacji. W ten sposób dziaáa
miĊdzy innymi BitCoin6, w którym bezpieczeĔstwo opiera siĊ na tzw. proof of
work, w skrócie: ostatecznie racjĊ ma zawsze (tzn. z bardzo wysokim prawdopodobieĔstwem) wiĊkszoĞü liczona jako suma poĞwiĊconej mocy obliczeniowej („notariuszem” danej rundy jest osoba, która znajdzie ciąg bajtów speániający daną zaleĪnoĞü, uwzglĊdniającą wszystkie transakcje przeprowadzone w danej rundzie, na co
statystycznie musi poĞwiĊciü okreĞloną liczbĊ operacji procesora dobraną tak, by
nowa wartoĞü byáa znajdowana Ğrednio raz na 10 minut przez któregoĞ spoĞród
wszystkich aktywnych uĪytkowników systemu). W przypadku znakowania czasem
5
Chodzi o ang. digital signature. Polskie táumaczenie nie jest moĪe zbyt dokáadne, ale
jest powszechnie uĪywane m.in. w aktach prawnych i innych opracowaniach, dlatego teĪ bĊdzie
stosowane w niniejszej pracy.
6
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
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nie ma koniecznoĞci znajdowania za kaĪdym razem „jedynego sáusznego” ciągu
zdarzeĔ, dlatego teĪ system byáby wielokrotnie taĔszy w implementacji7.
Zmiana formy znaczników czasu na elektroniczną niewątpliwie pomaga, gdyĪ
przy odpowiedniej konstrukcji audyt moĪna przeprowadziü stosunkowo szybko bez
dáugotrwaáych obliczeĔ, jednak problemem pozostaje skalowalnoĞü.
W przypadku znakowania czasem niepotrzebne są kosztowne (pod wzglĊdem
czasu i poĞwiĊconej energii) obliczenia, gdyĪ praktycznie kaĪdemu uczestnikowi
zaleĪaáoby na poprawnoĞci dziaáania systemu i kaĪdy mógáby sprawdziü poprawnoĞü jego systemu, a w przypadku próby naduĪyü nie korzystaü z usáug nieuczciwych uczestników (co jednoczeĞnie wpáynĊáoby na ich dochody). PoniewaĪ koszt
liczenia funkcji hashującej jest pomijalny – na wspóáczesnych procesorach kilkanaĞcie milionów hashy w ciągu sekundy – jedynym istotnym kosztem jest wygenerowanie podpisu, ale podpis nie jest konieczny w przypadku rozwiązaĔ rozproszonych! Sam áaĔcuch zaleĪnoĞci jest wystarczająco wiarygodnym dowodem, gdyĪ
jego „podrobienie” jest praktycznie tak samo trudne jak „podrobienie” podpisu
elektronicznego (w którym podpisywany jest wáaĞnie skrót). W dodatku, przy zaáoĪeniu rozsądnych parametrów, bezpieczeĔstwo systemu opieraáoby siĊ na wiĊkszoĞci uĪytkowników. Praktycznie Īadne wspóáczesne systemy nie są odporne na to, Īe
wiĊkszoĞü uĪytkowników bĊdzie „nieuczciwa” i „w zmowie”, wiĊc takiej sytuacji
nie zakáadamy. Problem dotyczy oczywiĞcie nie tylko systemów informatycznych,
ale takĪe caáych systemów prawnych.

5. Szczegóáy techniczne rozwiązania
W jaki sposób skonstruowaü cyfrową wersjĊ znacznika czasu tak, by zapewniü
niezmiennoĞü, a dokáadniej tak, by kaĪda próba zmiany byáa áatwa do wykrycia?
Najáatwiej bĊdzie to opisaü korzystając z zaleĪnoĞci rekurencyjnej. Na początku funkcjonowania serwisu znakowania czasem wybieramy dowolną wartoĞü h0
i publikujemy ją, najlepiej podpisaną przez nas. Dla kaĪdej kolejnej wiadomoĞci

M i obliczamy
hi= H ( hií 1 , M i) ,
gdzie H jest kryptograficzną funkcją skrótu (np. SHA-2), a nastĊpnie podpisujemy wartoĞü hi i udostĊpniamy autorowi wiadomoĞci jako znacznik czasu. Oczywi7
Mógáby oczywiĞcie zostaü dodatkowo áączony w kaĪdej rundzie z istniejącą sekwencją
BitCoin, co dodatkowo zwiĊkszyáoby wiarygodnoĞü, praktycznie bez generowania dodatkowych
kosztów.
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Ğcie zamiast podpisu moĪna przechowywaü znaczniki czasu w postaci drzewa binarnego tak, by do rekonstrukcji (i sprawdzenia poprawnoĞci) znacznika wystarczaá
jeden znacznik z kaĪdego poziomu. Rozmiar powstaáego dowodu rósáby co prawda
wraz ze wzrostem liczby znaczników, ale np. dla 264 = 18446744073709551616
znaczników i rozmiaru znacznika 64B nie przekraczaáby 4KB = 4096B, a do
sprawdzenia wystarczyáoby policzenie 64 wartoĞci hashy.
Z wáasnoĞci funkcji skrótu wynika, Īe „praktycznie niemoĪliwe” jest znalezienie innej wiadomoĞci generującej identyczny skrót, dlatego teĪ po podpisaniu
i udostĊpnieniu wartoĞci hi podmiana wczeĞniejszych elementów áaĔcucha nie jest
moĪliwa (tzn. bĊdzie áatwa do wykrycia). Podpis nie dodaje tu wiarygodnoĞci, ale
moĪe byü uĪyty jako dowód winy podpisującego – w innym przypadku mógáby
twierdziü, Īe co prawda znacznik czasu jest poprawny, ale nie on go wygenerowaá.
Wykorzystując tĊ samą metodĊ, moĪemy „zsynchronizowaü” dwa lub wiĊcej
áaĔcuchów (generując jeden wspólny wĊzeá, np. h x = H (hi , h j) , gdzie kaĪdy element byá wartoĞcią áączącą innego áaĔcucha). W ten sposób moĪna stwierdziü, Īe
wszystkie znaczniki czasu sprzed poáączenia powstaáy przed znacznikami po momencie poáączenia. Otrzymujemy w ten sposób relacjĊ czĊĞciowego porządku.
Korzystając z opisanej metody, moĪemy otrzymaü caáą sieü zaleĪnoĞci,
w której albo moĪna udowodniü, które zdarzenie byáo pierwsze, albo (w przypadku
róĪnych áaĔcuchów i niewielkich róĪnic czasowych) dwa zdarzenia bĊdą „nieporównywalne”, co w praktyce moĪe byü bardziej uczciwe niĪ faworyzowanie wynalazcy mieszkającego bliĪej notariusza, czy mającego o kilka promili szybsze áącze.
Na rysunku 1 „momenty” 1 i 2 są nieporównywalne, podobnie 3 i 4 (nie istnieje
skierowana ĞcieĪka). NajwaĪniejsze jest to, Īe nigdy nie ma potrzeby odwoáywania
siĊ do czasu zegarowego, który, choü moĪliwy do okreĞlenia z duĪo wiĊkszą dokáadnoĞcią, jednoczeĞnie jest w wyĪszym stopniu podatny na manipulacjĊ.

6. Problem anonimowoĞci
Czasami wskazane jest zachowanie anonimowoĞci w przypadku uzyskiwania
znacznika czasu (np. Īeby konkurencja nie wiedziaáa, czy wynalazcy udaáo siĊ
stworzyü coĞ nowego). W takim przypadku tajnoĞü dokumentu nie wystarczy, gdyĪ
namierzony moĪe zostaü fakt samej komunikacji z notariuszem.
W najprostszym przypadku moĪna by skorzystaü z protokoáu TOR8. Rozwiązanie to wymaga jednak dziaáającej sieci rozlegáej, a jego dodatkowy nakáad komunikacyjny jest niewspóámiernie wysoki. W praktyce, w przypadku urządzeĔ mobilnych lepsza mogáaby siĊ okazaü metoda przedstawiona w pozycji Distributed Time-

8

The Onion Router – www.torproject.org.
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Stamping with Boomerang Onion (Gogolewski 2004), oparta na dedykowanej wersji protokoáu cebulkowego.

Rys. 1. Sieü zaleĪnoĞci
ħródáo: szkic autora.

We wspomnianej pracy opisane zostaáy niektóre szczegóáy techniczne konieczne do implementacji. Praca zawiera wnikliwą analizĊ matematyczną problemu
(od strony teoretycznej), choü skupia siĊ na zagadnieniu anonimowoĞci, pomijając
praktyczny aspekt problemu. Opisując metodĊ w wielkim skrócie, uĪytkownik tworzy ĞcieĪkĊ przez sieü stworzoną w sposób podobny jak w przypadku sieci TOR,
gdzie samo przejĞcie jest poĞwiadczeniem, Īe dany pakiet pojawiá siĊ na routerze
(konieczny jest klucz prywatny routera). Zapis takiego przejĞcia moĪe sáuĪyü jako
znacznik czasu.

Podsumowanie
àatwo zauwaĪyü, Īe sposobów optymalizacji istniejących usáug jest wiele.
Niektóre z nich zyskaáyby w ten sposób nową jakoĞü, oferując nowe moĪliwoĞci,
inne staáyby siĊ po prostu áatwiej dostĊpne. Wprowadzenie nowych rozwiązaĔ mogáoby wymagaü zmian w istniejącym prawie, ale rewolucja nie jest potrzebna.
W zupeánoĞci wystarczy podejĞcie ewolucyjne, uwzglĊdniające bieĪące trendy
i pojawiające siĊ potrzeby.
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DISTRIBUTED TIMESTAMPS

Summary
The need for a reliable determination of the time of certain events is not new, but
until recently has been limited to relatively few applications. With increasing amount of
data stored only in digital form, it become necessary to easily check their credibility. In
this article we would like to point out the direction of possible developments and present a distributed security solutions, offering greater scalability and able to provide
anonymity.
Keywords: time-stamping.
Translated by Marcin Gogolewski

