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Introdução

Uma blockchain pode ser vista como um livro-razão distribúıdo entre nós, no
qual as transações e blocos inseridos são considerados imutáveis após a passagem
de um certo tempo de consolidação. Uma de suas principais partes, e que foi o
foco dessa pesquisa, é o mecanismo de consenso por ela utilizado, que a permite
chegar em um acordo comum sobre quais novos dados deverão ser inseridos e quais
serão descartados. Um mecanismo de consenso, como definido por Bashir[1], é um
conjunto de passos dados por nós de uma rede que são utilizados com o objetivo
de que a mesma possa chegar nesse acordo.
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Como uma blockchain pública é tanto não-permissionada como descentralizada,
não é posśıvel controlar a entrada de novos nós na rede, por isso sendo necessário
um mecanismo de consenso muito eficiente, com fim de evitar o comprometimento
da rede por agentes mal intencionados.

Atualmente, o mecanismo de consenso mais utilizado pelas blockchains públicas é
o Proof-of-Work(PoW). No mecanismo PoW, os nós estão constantemente tentando
criar um novo bloco para suceder o bloco atual. Nesse processo, devem resolver um
problema criptográfico, no qual esse novo bloco deve ter valor do seu hash menor
que um valor de referência, sendo esse determinado pela dificuldade da rede naquele
momento. A implementação do PoW é trivial e sua segurança é comprovada, porém
o mesmo apresenta grande desperd́ıcio de energia elétrica e rápida obsolescência de
seus componentes eletrônicos, além de uma maior centralização da rede pelos nós
com mais acesso a hardware e energia elétrica barata, muitas vezes vindas de fontes
poluentes.

Com o objetivo de resolver esses problemas, outros mecanismos de consenso
foram propostos, sendo um deles o Proof-of-Stake(PoS), no qual a quantidade de
moedas em posse do nó determina a chance desse nó obter um bloco válido dentro
de um sorteio. Em geral, os mecanismos de consenso do tipo Proof-of-Stake se uti-
lizam de comitês de confirmação para a escolha dos blocos no sorteio, que podem
resultar em maior latência na geração de novos blocos na rede.

Objetivos

A pesquisa tem como objetivo avaliar a possibilidade de se utilizar mecanismos
de consenso baseados em Proof-of-Stake para blockchains públicas que não uti-
lizam comitês de confirmação, e se essas blockchains são mais eficientes que as com
comitês de validação.

Metodologia

O ińıcio da pesquisa foi composto de estudos sobre o funcionamento básico de
uma blockchain pública baseada em PoW, o bitcoin, utilizando-se principalmente
do trabalho de Nakamoto[2].

Após ter uma compreensão melhor sobre blockchains, estudos sobre os mecan-
ismos de consenso baseados em PoS e sobre a proposta do PoS sem a utilização
de comitês(CPoS) foram realizados. O trabalho de Martins[3] foi indispensável
para compreensão do funcionamento do mecanismo e permitiu que fosse obtido o
conhecimento necessário para iniciar a realização de alguns testes.

Nesses testes, foi utilizado um ambiente com diversos contêineres Docker, onde
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cada um deles rodava um nó da rede baseado em um script Python 2.7 pré-existente.
Para realizar a conexão entre eles, foi utilizado o modo Swarm do Docker. Cada nó
se conectava com outros n nós, que ao receber transações as enviava para outros
nós e as validavam por meio do algoritmo de sorteio. A cada execução do teste,
uma nova blockchain era gerada e após a criação de um certo número de blocos,
o teste se encerrava com arquivos de log e de bancos de dados, que permitiam a
análise dos resultados.

Para analisar os bancos de dados, um leitor de sqlite3 foi instalado localmente
e permitiu a leitura das tabelas desses bancos de dados, que informava sobre os
blocos e transações geradas naquele teste. Além disso, a conexão via ssh para os
contêineres foi bastante utilizada, com fim de permitir o monitoramento dos nós
em tempo real.

Resultados e Discussões

Uma grande parte da pesquisa se concentrou em utilizar um depurador e inspeção
de código para resolver diversos bugs presentes, que inviabilizavam a sua execução
por completo.

Além disso, por meio de um script, o processo de testes foi automatizado.
Durante os estudos realizados na pesquisa, foi posśıvel entrar em contato com

conceitos como o de programação orientada, contêineres, ambientes de testes, redes
e bancos de dados.

Embora não tenha sido posśıvel chegar a uma resposta para a questão original-
mente desejada, hoje o código utilizado pelo nó se encontra mais limpo e com maior
legibilidade.

Como trabalho futuro, é proposto que o código-fonte utilizado pelo nó seja mi-
grado para uma versão mais recente do Python, superior ou igual ao 3.6, dado que
versões anteriores já não são mais suportadas oficialmente pela Python Software
Foundation, podendo conter vulnerabilidades em suas bibliotecas padrão, além de
não incluir as otimizações de desempenho presentes na versões mais recentes da
linguagem.
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