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বিমূ িত। ববদু ুশ ক নগতদর একশ শিয়ার- ু -শিয়ার সাংস্করণ অনলাইতন অেথ প্রদানকারী থকানও আশেথক
প্রশ ষ্ঠাতনর াধ্ুত না শগতয় সরাসশর এক িক্ষ থেতক অনু িতক্ষর কাতে থপ্ররতণর অনু শ থদয়।
শিশজ াল স্বাক্ষরগুশল স াধ্ানশ র অাংি সরবরাহ কতর, তব যশদ থকানও শবশ্বস্ত ৃ ীয় িতক্ষর শিগুণ
বুয় থরাধ্ করার জনু এখনও প্রতয়াজনীয় প্রতয়াজন হয় তব প্রধ্ান সু শবধ্াগুশল হারাত িাতর। শিয়ারু -শিয়ার অন্তজথাল বুবহার কতর আ রা শিগুণ বুতয়র স সুার স াধ্াতনর প্রস্তাব শদই। অন্তজথাল
াই স্ট্ুাম্পগুশল হুাি-শিশিক প্রুি অি ওয়াতকথর চল ান িৃ ঙ্খতল শনতয় থলনতদন কতর, এ ন একশ
থরকিথ ব শর কতর যা প্রুি-অি-ওয়াকথশ িুনরায় না কতর িশরব থন করা যায় না। দীর্থ থচইন থকবল
সাক্ষশর র্ নাবলী ক্র প্র াণ শহসাতবই কাজ কতর না তব এশ প্র াণ কতর থয এশ শসশিইউ িশির
বৃহি িুল থেতক এতসতে। য ক্ষণ না থবশিরিাগ শসশিইউ িশি থনািগুশল িারা শনয়শি হয় যা
অন্তজথাল আক্র ণ করত সহায় া কতর না, ারা দীর্থ িৃ ঙ্খল এবাং দ্রু র থবতগ চলা আক্র ণকারী
ব শর করতব। অন্তজথাল শনতজই নয ুন
কাঠাত া প্রতয়াজন। বা াথ গুশল একশ সতবথাি প্রতচষ্টার
শিশিত সম্প্রচাশর হয় এবাং থনািগুশল ইচ্ছা অন্তজথালশ থেত়ে থযত এবাং িুনরায় থযাগদান করত
িাতর, দীর্থস্থায়ী প্র াণ-কাযথ-িৃ ঙ্খলা গ্রহতণর িতর যা র্ত শেল ার প্র াণ শহসাতব।

১। িবরবিবি
ইন্টারতনত বাশণজু ববদু ুশ ক থিত ন্ট প্রশক্রয়াজা করত
াৎিযথিযণথ ৃ ীয় িতক্ষর িশরতবশি আশেথক সাংস্থা গুশলত
প্রায় একতচশ য়া িাতব শনিথর করত এতসতে। যশদও িদ্ধশ শ িযথাপ্ত িশর াতণ থলনতদতনর কাজ কতর, বুও এশ শবশ্বাস
শিশিক তিলশ র অন্তশনথশহ দু বল
থ াগুশল থিাগ কতর ধ্ুস্থ ার বুয় থলনতদতনর বুয় বৃশদ্ধ কতর, এগুশল বুবহাশরক
থলনতদতনর সবথশনম্ন আকার সী াবদ্ধ কতর এবাং থো থো বনশ শিক থলনতদতনর সম্ভাবনা থকত থদয়, এবাং অশবব ন
থ ীয়
িশরতেবার জনু অশবব ন
থ ীয় থিত ন্টগুশল করার ক্ষ া হ্রাস করার থক্ষতে শবস্তৃ বুয় হয়। শবিযথতয়র সম্ভাবনা সহ, শবশ্বাতসর
প্রতয়াজনীয় া েশ়েতয় িত়ে। বুবসায়ীরা াতদর গ্রাহকতদর স কথ োকত হতব, অনুোয় প্রতয়াজতনর থচতয় আরও তেুর
জনু াতদরতক ঝাত লা করতে এই বুয়গুশল এবাং অেথ প্রদাতনর অশনশ্চয় া িারীশরক ু দ্রা বুবহার কতর বুশিগ িাতব
এ়োতনা থযত িাতর, তব থকানও শবশ্বস্ত দল ো়ো থকানও থযাগাতযাতগর চুাতনতল অেথ প্রদাতনর থকানও বুবস্থা থনই।
যা প্রতয়াজন া হ'ল আস্থার িশরবত থ শক্রতটাগ্রাশিক প্র াতণর শিশিত একশ ববদু ুশ ক অেথ প্রদাতনর বুবস্থা,
থয থকানও দু শ ইচ্ছু ক িক্ষতক শবশ্বাসতযাগু িতক্ষর প্রতয়াজন ো়োই এতক অিতরর সাতে সরাসশর থলনতদতনর অনু শ
থদয়। থয থলনতদনগুশল গণনাগ িাতব শবিরীত অববধ্ হয় থসগুশল শবক্রয়কারীতদর প্র ারণার হা থেতক রক্ষা কতর এবাং
থক্র াতদর সু রক্ষার জনু শন ুকাযথসযশচ এসতক্রা িদ্ধশ গুশল সহতজই প্রতয়াগ করা থযত িাতর। এই কাগতজ, আ রা
থলনতদতনর কালানুক্রশ ক ক্রত র গণু ানু প্র াণ উৎিন্ন করত শিয়ার- ু -শিয়ার শব রণ াই স্ট্ুাম্প সািথার বুবহার
কতর িাবল-বুতয়র স সুার স াধ্াতনর প্রস্তাব কশর। শসতস্ট্
ক্ষণ সু রশক্ষ োকতব য ক্ষণ না সৎ থনািগুশল
সশিশল িাতব আক্র ণকারী থনািগুশলর থকানও সহতযাগী থগাষ্ঠীর থচতয় থবশি শসশিইউ িশি শনয়িণ কতর।
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২। লেনযদ্ন
আ রা একশ ববদু ুশ ক ু দ্রা শিশজ াল স্বাক্ষতরর একশ িৃ ঙ্খল শহসাতব সাংজ্ঞাশয় কশর। প্রশ শ াশলক িযবথব থী থলনতদতনর
একশ হুাি এবাং িরব ীথ াশলতকর িাবশলক কীত শিশজ াশল স্বাক্ষর কতর এবাং ু দ্রার থিতে যুি কতর ু দ্রাশ িরব ীথ শ ত
স্থানান্তর কতর। একজন প্রািক াশলকানার িৃ ঙ্খলা যাচাই করত স্বাক্ষর গুশল যাচাই করত িারতবন

অবিুই স সুাশ হ'ল প্রািক যাচাই করত িারতবন না থয থকানও াশলতকর ু দ্রায় শিগুণ বুয় হয়শন। একশ
সাধ্ারণ স াধ্ান হ'ল শবশ্বস্ত থকন্দ্রীয় ক ৃ থিক্ষ বা িুশদনা প্রব ন
থ করা, যা শিগুণ বুতয়র জনু প্রশ শ থলনতদন িরীক্ষা কতর।
প্রশ শ থলনতদতনর িতর, ন ু ন ু দ্রা জাশরর জনু ু দ্রাশ অবিুই িুশদনায় শিশরতয় শদত হতব, এবাং থকবল িুশদনা থেতক
সরাসশর জাশর করা কতয়নগুশল শিগুণ বুয় না করার জনু শবশ্বাসতযাগু। এই স াধ্াতনর সাতে স সুাশ হ'ল িুতরা অেথ
বুবস্থার িাগু শনিথর কতর থয থকানও াকার ত া প্রশ শ থলনতদতনর ধ্ু শদতয় থযত হতব, িুশদনা চালাতচ্ছ সাংস্থাশ র
উির।
িযবথব থী াশলকরা থকানও িযবথব ীথ থলনতদতন স্বাক্ষর কতরন শন া জানার জনু আ াতদর প্রািতকর জনু একশ
উিায় প্রতয়াজন। আ াতদর উতেিুগুশলর জনু, প্রাচীন
থলনতদনশ থসই শহসাতব গণনা করা হয়, াই আ রা শিগুণ
বুতয়র িরব ীথ প্রতচষ্টা সম্পতকথ শচন্তা কশর না। থকানও থলনতদতনর অনুিশস্থশ শনশশ্চ করার এক াে উিায় হ'ল স স্ত
থলনতদন সম্পতকথ সতচ ন হওয়া। িুশদনা শিশিক তিলশ ত , িুশদনাশ স স্ত থলনতদন সম্পতকথ সতচ ন শেল এবাং শসদ্ধান্ত
শনতয়তে থয থকানশ আতগ থিৌঁতেতে। থকানও শবশ্বস্ত দল ো়োই এশ সম্পাদন করার জনু, থলনতদনগুশল অবিুই প্রকাতিু
থর্ােণা করত হতব [১], এবাং অাংিগ্রহণকারীতদর থয অিথার প্রাপ্ত হতয়শেল ার একক ইশ হাতস এক
হওয়ার জনু
আ াতদর একশ শসতস্ট্ত র প্রতয়াজন। প্রদানকারীর এ ন প্র াণ প্রতয়াজন থয প্রশ শ থলনতদতনর স য়, থবশিরিাগ থনাি
সি হন থয এশ প্রে প্রাপ্ত।
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৩। ট়াইমেু়াম্প ি়ার্ত়ার
আ াতদর প্রস্তাশব স াধ্ানশ একশ াই স্ট্ুাম্প সািথার শদতয় শুরু হয়। একশ াই স্ট্ুাম্প সািথার াই স্ট্ুাম্প করার
জনু আইত গুশলর একশ ব্লতকর একশ হুাি শনতয় এবাং হুািতক বুািকিাতব প্রকাি করার াধ্ুত কাজ কতর, থয ন
একশ সাংবাদিে বা ইউজতন থিাতস্ট্ [২-৫]। াই স্ট্ুাম্পশ প্র াণ কতর থয হুািশ ত প্রতবতির জনু অবিুই থি া
অবিুই উিশস্থ শেল। প্রশ শ াই স্ট্ুাম্পশ ত
ার হুািশ ত িযবথব থী াই স্ট্ুাম্প অন্তিুথি োতক, একশ িৃ ঙ্খলা
ব শর কতর প্রশ শ অশ শরি াই স্ট্ুাম্প এর আতগশ তক আরও িশিিালী কতর।

৪। প্রুফ অফ ও়ে়াকত
শিয়ার- ু -শিয়ার শিশিত শব রণ করা াই স্ট্ুাম্প সািথারশ প্রতয়াগ করার জনু আ াতদর অুািা বুাতকর হুািকুাি
[৬] এর ত া একশ কাতজর প্র াণ িদ্ধশ বুবহার করত হতব, সাংবাদিে বা ইউজতন থিাতস্ট্র িশরবত থ। প্রুি-অিওয়াতকথ এ ন থকানও াতনর জনু স্কুান করা জশ়ে যা হুাি করার িতর থয ন SHA-256 এর সাতে হুািশ িয নু
শব গুশলর সাতে শুরু হয়। প্রতয়াজনীয় গ়ে কাজ প্রতয়াজনীয় িয নু শবত র সাংখুায় াৎিযথিযণথ এবাং একক হুাি চাশলতয়
যাচাই করা থযত িাতর।
আ াতদর াই স্ট্ুাম্প থন ওয়াতকথর জনু, আ রা ব্লকশ ত একশ নাক বা়োত কাতজর প্র াণ বাস্তবায়ন কশর
য ক্ষণ না থকানও ান িাওয়া যায় যা ব্লতকর হুািতক প্রতয়াজনীয় িয নু শব থদয়। কাতজর প্র াণশ তক সন্তুষ্ট করার জনু
একবার শসশিইউ প্রতচষ্টা বুয় হতয় থগতল, কাজশ আবার করা ো়ো ব্লকশ িশরব থন করা যাতব না। থযতহ ু িতর ব্লকগুশল
থবেঁতধ্ রাখা হতয়তে, ব্লকশ িশরব ন
থ করার কাজশ র িতর স স্ত ব্লক িুনরায় করা অন্তিুথি োকতব।

কাতজর প্র াণ সাংখুাগশরষ্ঠ শসদ্ধান্ত গ্রহতণ প্রশ শনশধ্ত্ব শনধ্থারতণর স সুাও স াধ্ান কতর। যশদ সাংখুাগশরষ্ঠ া
এক-আইশি-শঠকানা-এক-তিাত র শিশিত হয়, তব এশ অতনকগুশল আইশি বরাে করত সক্ষ থয থকউ শবিযথস্ত হত
িাতর। প্রুি অি ওয়াকথশ য ল এক-শসশিইউ-এক-তিা । সবথাশধ্ক শসদ্ধান্তশ দীর্থ থচইতনর িারা প্রশ শনশধ্ত্ব করা হয়,
এত এত শবশনতয়াতগর সবতচতয় ব়ে প্র াতণর কাজ রতয়তে। যশদ থবশিরিাগ শসশিইউ িশি সৎ থনাি িারা শনয়শি হয়
তব সৎ থচইনশ দ্রু
বৃশদ্ধ িাতব এবাং থয থকানও প্রশ তযাগী িৃ ঙ্খলা োশ়েতয় যাতব। অ ীত র ব্লকশ সাংতিাধ্ন করত ,
আক্র ণকারীতক ব্লতকর প্রুি-ওয়াকথ এবাং ার িতর স স্ত ব্লক আবার করত হতব এবাং ারিতর সৎ থনািগুশলর কাজশ
ধ্তর থিলত এবাং োশ়েতয় থযত হতব। আ রা িতর থদখাব থয িরব ীথ ব্লকগুশল যুি হওয়ার সাতে সাতে ধ্ীর আক্র ণকারী
ধ্রার সম্ভাবনা াৎিযথিযণথিাতব হ্রাস িাতব।
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স তয়র সাতে সাতে হািথওয়ুার গশ বৃশদ্ধ এবাং চল ান থনািগুশলত আগ্রতহর শিন্ন ার জনু ক্ষশ িযরণ থদওয়ার
জনু, কাযথ-প্র াতণর অসু শবধ্াশ একশ চলন্ত গ়েতক প্রশ র্ন্টা গত়ে কতয়কশ ব্লতকর লক্ষুবস্তু কতর শনধ্থাশর হয়। এগুশল
যশদ খু ব দ্রু উৎিন্ন হয় তব অসু শবধ্া বাত়ে।

৫। অন্তর্ত়াে
অন্তজথালশ চালবার িদতক্ষি গুশল শনম্নরূি:
১. ন ু ন থলনতদন স স্ত থনাতি সম্প্রচাশর হয়।
২. প্রশ শ থনাি একশ ব্লতক ন ু ন থলনতদন সাংগ্রহ কতর।
৩. প্রশ শ থনাি ার ব্লকশ র জনু কাযথ-প্র াতণর কাযথকর কাজ সন্ধাতন কাজ কতর।
৪. যখন থকানও থনাি একশ কাতজর প্র াণ খু েঁতজ িায়, খন এশ স স্ত থনাতি ব্লকশ সম্প্রচার কতর।
৫. থনািগুশল থকবল াে যশদ এত স স্ত থলনতদন ববধ্ হয় এবাং ইশ তধ্ু বুয় না হয় তব ব্লকশ তক া গ্রহণ
কতর।
৬. থনািগুশল িযবথব থী হুাি শহসাতব স্বীকৃ ব্লতকর হুাি বুবহার কতর িৃ ঙ্খতল িরব থী ব্লক ব শরর কাজ কতর
ব্লতকর াতদর গ্রহণতযাগু া প্রকাি কতর।
থনািগুশল সবথদা দীর্থ
থচইনশ তক সশঠক বতল তন কতর এবাং এশ প্রসাশর করার জনু কাজ চাশলতয় যাতব।
যশদ দু শ থনাি একই সাতে িরব ীথ ব্লতকর শবশিন্ন সাংস্করণ সম্প্রচার কতর তব শকেু থনাি প্রেত একশ বা অনুশ গ্রহণ
করত িাতর। থসতক্ষতে ারা প্রাপ্ত প্রে শ ত
ারা কাজ কতর, তব অনু িাখাশ দীর্থাশয় হতল সাংরক্ষণ কতর। বন্ধনশ
িাঙ্গা হতব যখন িরব ীথ প্রুি-অি-ওয়াকথশ িাওয়া যায় এবাং একশ িাখা দীর্থ হয়; থয থনািগুশল অনু িাখায় কাজ
করশেল থসগুশল দীর্থ র স্থাতন চতল যাতব।
ন ু ন থলনতদতনর সম্প্রচারগুশল স স্ত থনাতি থিৌঁোতনার প্রতয়াজন হয় না। য ক্ষণ না ারা অতনকগুশল থনাতি
থিৌঁতে যায়, ারা দীর্থক্ষতণর তধ্ু একশ ব্লতক প্রতবি করতব। ব্লক সম্প্রচারগুশল বাদ থদওয়া বা থাগুশল সহনীয়। যশদ
থকানও থনাি থকানও ব্লক না থিতয় োতক তব এশ িরব ীথ ব্লকশ গ্রহণ করতল এবাং এশ বুঝত িাতর থয এশ একশ
ব্লক হাশরতয় থিতলতে।

৬। উদ্দীিক
রীশ অনুসাতর, থকানও ব্লতকর প্রে থলনতদন হল একশ শবতিে থলনতদন যা ব্লতকর স্রষ্টার াশলকানাধ্ীন একশ ন ু ন ু দ্রা
শুরু কতর। এশ থন ওয়াকথতক স েথন করার জনু থনািগুশলর জনু একশ উৎসাহ থযাগ কতর, এবাং প্রােশ কিাতব ু দ্রা
শব রণ করার একশ উিায় সরবরাহ কতর থযতহ ু াতদর জাশর করার থকানও থকন্দ্রীয় ক ৃ থিক্ষ থনই। অশবশচ্ছন্ন িশর াতণ
ন ু ন ু দ্রার অশবচশল সাংতযাজন থসানার খশনজতদর সঞ্চতয় থসানার থযাগ করার জনু সম্পদ বুয় করার অনুরূি। আ াতদর
থক্ষতে এশ বুয় হয় শসশিইউ স য় এবাং শবদু ুৎ।
উৎসাহশ থলনতদতনর শি শদতয়ও অেথায়ন করা যায়। যশদ থকানও থলনতদতনর আউ িু
ান ার ইনিু
াতনর থেতক ক হয় তব িােথকু হ'ল থলনতদতনর শিশ যা থলনতদন সহ ব্লতকর থপ্ররণা য লক াতনর সাতে যুি হয়।
একবার শনধ্থাশর সাংখুক কতয়ন প্রচশল প্রতবতির িতর, উৎসাহশ িুতরািুশর থলনতদতনর শিত স্থানান্তর করত িাতর এবাং
সম্পযণথ ু দ্রাস্ফীশ ু ি হত িাতর।
উেীিনাশ থনািগুশলতক সৎ োকত উৎসাশহ করত সহায় া করত িাতর। যশদ থকানও থলািী আক্র ণকারী
স স্ত সৎ থনাতির থচতয় থবশি শসশিইউ িশি একশে করত সক্ষ হয়, তব ার অেথ প্রদানগুশল চুশর কতর বা ন ু ন ু দ্রা
ব শর করত বুবহার কতর থলাতকতদর প্র ারণা করার জনু এশ বুবহার করত হতব। শনয় গুশল থখতল াতক আরও
লািজনক বতল তন করা উশচ , এই জা ীয় শবশধ্গুশল থয স স্ত বুশিতক একশে করার থচতয় থবশি ন ু ন ু দ্রা শদতয়
াতক স েথন কতর, ার শনতজর সম্পতদর ববধ্ া এবাং ববধ্ া ক্ষুণ্ন করার থচতয়।
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৭। িুনর়া়ে দ়্াবিকৃি বিস্ক লেি
একবার একশ ু দ্রার সবথতিে থলনতদন িযথাপ্ত ব্লতকর নীতচ স াশহ হতয় থগতল, বুয় হওয়া থলনতদতনর আতগ এশ শিতস্কর
স্থান বােঁচাত থিতল থদওয়া যায়। ব্লতকর হুািশ না থিতে এশ তক সহজ করার জনু, থলনতদনগুশল একশ কথতল গাতে
হুাি করা হয় [৭] [২] [৫], ব্লতকর হুাতির সাতে থকবল াে য ল অন্তিুথি োতক। িুরাতনা ব্লকগুশল খন গাতের িালগুশলত
স্ট্ুাব কতর সাংশক্ষপ্ত করা যায়। অিুন্তর হুািগুশল সাংরক্ষণ করার প্রতয়াজন থনই।

থকানও থলনতদন ো়োই একশ ব্লক শিতরানা শ প্রায় ৮০ বাই হতব। যশদ আ রা ধ্তর শনই থয প্রশ ১০ শ শনত র
তধ্ু ব্লকগুশল উৎিন্ন হয়, প্রশ বের ৮০ বাই * ৬ * ২৪ * ৩৬৫ = ৪.২ এ শব। কশম্পউ ার শসতস্ট্ গুশল ২০০৮ সাতলর
শহসাতব সাধ্ারণ ২ শগগাবাই রুাত র সাতে শবশক্র কতর এবাং ু তরর আইন প্রশ বের ১.২ শজশব ব থ ান বধ্থতনর িযবথািাস
শদতয়শেল, ব্লক শিতরানা গুশল স্মরতণ রাখত হতব এ নশক থস্ট্াতরজ থকানও স সুা হতব না।

৮। িরে অর্ত প্রদ়্াযনর য়াি়াইকরণ
িযণথ অন্তজথাল থনাি না চাশলতয় থিত ন্টগুশল যাচাই করা সম্ভব। বুবহারকারীর থকবল াে দীর্থ কাতজর প্র াণ িৃ ঙ্খল ব্লক
শিতরানাত র একশ অনুশলশি রাখা দরকার, যা থস ার দীর্থ
থচইন রতয়তে া শনশশ্চ না হওয়া অবশধ্ থন ওয়াকথ
থনািগুশল শজজ্ঞাসা কতর া থিত িাতর এবাং থলনতদতনর সাতে ব্লতকর সাতে সাংতযাগ স্থািনকারী কথতল িাখা থিত িাতর
এশ
াই স্ট্ুাম্পি। এশ শনতজর জনু থলনতদনশ িরীক্ষা করত িাতর না, তব এশ থচইতনর থকানও জায়গার সাতে
ু
সাংযি কতর, শ শন থদখত িাতব থয থকানও থন ওয়াকথ থনাি এশ গ্রহণ কতরতে এবাং থন ওয়াকথ এশ স্বীকার কতরতে শকনা
া আরও শনশশ্চ হওয়ার িতর ব্লকগুশল যুি হতয়তে।
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থয ন, সৎ থনািগুশল য ক্ষণ না থন ওয়াকথশ শনয়িণ কতর
ক্ষণ যাচাইতযাগু া শনিথরতযাগু তব যশদ
আক্র ণকারী িারা থন ওয়াকথতক বাশ়েতয় থ ালা হয় তব এশ আরও ঝুেঁশকিযণথ। অন্তজথাল থনািগুশল শনতজর জনু থলনতদন
যাচাই করত িাতর, তব আক্র ণকারীর নগ়ো থলনতদতনর িারা সরলীকৃ িদ্ধশ শ তক থবাকা করা যায় য ক্ষণ
আক্র ণকারী থন ওয়াকথশ তক িরািয করত িাতর। এর শবরুতদ্ধ সু রক্ষার জনু একশ থকৌিল হ'ল থন ওয়াকথ থনািগুশল
যখন থকানও অববধ্ ব্লক সনাি কতর খন স কথ া গ্রহণ করা, বুবহারকারীর সফ্টওয়ুারশ তক সম্পযণথ ব্লকশ িাউনতলাি
করার অনুতরাধ্ জানায় এবাং অসঙ্গশ শনশশ্চ করার জনু স কথ ািযণথ থলনতদন হয়। থয বুবসায়গুশল র্ন র্ন অেথ প্রদান
কতর ারা সম্ভব আরও স্ব ি সু রক্ষা এবাং দ্রু যাচাইতয়র জনু াতদর শনজস্ব থনাি চালাত চাইতব।

৯। িংবমশ্রণ এিং িৃর্কীকরযণর ম়ান
যশদও স্ব িিাতব কতয়নগুশল
করা অতযৌশিক হতব। ানশ
আউ িু োতক। সাধ্ারণ
এবাং সবথাশধ্ক দু শ আউ িু
থদওয়া হতব।

িশরচালনা করা সম্ভব হতব, তব স্থানান্ততরর থক্ষতে প্রশ ি াাংতির জনু আলাদা থলনতদন
শবিি এবাং একশে হওয়ার অনু শ থদওয়ার জনু, থলনতদতন একাশধ্ক ইনিু এবাং
িযতবথর থলনতদতনর একক ইনিু বা স্বল্প িশর াতণর সাংশ শ্রণকারী একাশধ্ক ইনিু োকতব
োকতব: একশ অেথ প্রদাতনর জনু, এবাং একশ যশদ থপ্ররতকর কাতে শিতর আতস তব থির

এশ লক্ষ করা উশচ থয িুান-আউ , থযখাতন থকানও থলনতদন শবশিন্ন থলনতদতনর উির শনিথর কতর এবাং থসই
থলনতদনগুশল আরও অতনতকর উির শনিথর কতর, এখাতন থকানও স সুা নয়। থকানও থলনতদতনর ইশ হাতসর সম্পযণথ স্ব ি
অনুশলশি থবর করার প্রতয়াজন থনই।
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১০। লগ়ািনী়েি়া
ঐশ হুবাহী বুাাংশকাং তিল জশ়ে িক্ষগুশল এবাং শবশ্বস্ত ৃ ীয় িতক্ষর তেু অুাতেস সী াবদ্ধ কতর এক স্ততরর
থগািনীয় া অজথন কতর। স স্ত থলনতদতনর প্রকাতিু থর্ােণা করার প্রতয়াজনীয় া এই িদ্ধশ শ তক বাদ থদয়, তব তেুর
প্রবাহতক অনু জায়গায় িাোর াধ্ুত থগািনীয় া বজায় রাখা যায়: িাবশলক কীগুশল থবনাত থরতখ। জনসাধ্ারণ থদখত
িাতচ্ছন থয থকউ অনু কাউতক অেথ িাঠাতচ্ছ, তব কারও সাতে থলনতদতনর শলঙ্ক সম্পশকথ
েু ো়োই। এশ স্ট্ক
এেতচঞ্জগুশলর িারা প্রকাশি
তেুর স্ততরর ত া, থযখাতন িৃেক বুবসাতয়র স য় এবাং আকার, "থ ি" প্রকাশি হয়,
তব দলগুশল কারা শেল া না জাশনতয়।

অশ শরি িায়ারওয়াল শহসাতব, প্রশ শ থলনতদতনর জনু একশ ন ু ন কী জু শ়ে বুবহার করা উশচ যাত এগুশল
একশ সাধ্ারণ াশলতকর সাতে সাংযুি না হয়। শকেু সাংতযাগ এখনও াশি-ইনিু থলনতদতনর সাতে অিশরহাযথ, যা অগ ুা
প্রকাি কতর থয াতদর ইনিু গুশল একই াশলতকর াশলকানাধ্ীন শেল। ঝুেঁশকশ হ'ল যশদ থকানও চাশবর াশলক প্রকাশি
হয় তব শলশঙ্কাংতয়র িতল একই াশলতকর সাতে সম্পশকথ অনু থলনতদনগুশল প্রকাশি হত িাতর।

১১। গণন়া
আ রা থকানও আক্র ণকারী সৎ থচইতনর থচতয় দ্রু শবকল্প থচইন উৎিন্ন করার থচষ্টা করার দৃ িু শবতবচনা কশর। এশ
সম্পাদন করা সতেও, এশ শসতস্ট্ তক শনশবথচাতর িশরব থতনর জনু উন্মু ি কতর না, থয ন িা লা বা াতসর য লু ব শর করা
বা অেথ গ্রহণ করা যা আক্র ণকারীর অন্তিুথি নয়। থনািগুশল অেথপ্রদান শহসাতব থকানও অববধ্ থলনতদন গ্রহণ করতব না,
এবাং সৎ থনািগুশল এত োকা থকানও ব্লক কখনই গ্রহণ করতব না। একজন আক্র ণকারী ার সম্প্রশ বুয় করা অেথ
থির থনওয়ার জনু থকবল ার শনতজর একশ থলনতদন িশরব থন করার থচষ্টা করত িাতর।
সৎ থচইন এবাং আক্র ণকারী থচইতনর ধ্ুকার থদৌ়ে শবতনাশ য়ালআরি ওয়াক শহসাতব শচশি করা থযত
িাতর। সািলু ইতিন্টশ হ'ল সৎ থচইনশ একশ ব্লক িারা প্রসাশর করা হয়, এর থন ৃ ত্বতক +১ িারা বৃশদ্ধ করা হয় এবাং
বুেথ ার র্ নাশ হ'ল আক্র ণকারীশ র িৃ ঙ্খলাশ একশ ব্লক িারা প্রসাশর করা হয়, বুবধ্ানশ -১ িারা হ্রাস কতর।
প্রদি র্া শ থেতক আক্র ণকারী ধ্রা ি়োর সম্ভাবনাশ জু য়াসথ রুইন স সুার সাতে শ তল যায়। তন করুন
সী াহীন creditথণর এক জু য়াশ়ে র্া শ ত শুরু হয় এবাং থেক থেতক থিৌঁোতনার থচষ্টা করার জনু সম্ভাবু অসী সাংখুক
ট্রায়াল থখতলন। শ শন কখনই থেশকাংতিতন থিৌঁোয় এ ন সম্ভাবনাশ আ রা গণনা করত িাশর, বা আক্র ণকারী কখনই
স ার িৃ ঙ্খলশ ধ্তর রাতখ, [৮]:

𝑝 = সম্ভাবনা একশ সৎ থনাি িরব থী ব্লক সন্ধান কতর
𝑞 = সম্ভাবু া আক্র ণকারীশ িরব থী ব্লকশ আশবষ্কার কতর
𝑞𝑧 = সম্ভাবু াশ আক্র ণকারী কখনই শিেতন z ব্লকগুশল থেতক ধ্রা ি়েতব
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আ াতদর অনু ানশ থদওয়া হতয়তে থয p > q, আক্র ণকারীতক থয িশর াণ ব্লক বাশ়েতয় ু লত হতব ার সাংখুা হ্রাস
হওয়ায় সম্ভাবনা
দ্রু হ্রাস িাতব। ার শবরুতদ্ধ প্রশ কযল ার সাতে, যশদ শ শন প্রে শদতক থকানও িাগুবান লুাাংগুতয়জ
না কতরন তব আরও শিেতন ি়োর সাতে সাতে ার সম্ভাবনাগুশল অদৃ িু হতয় যায়।
আ রা এখন শবতবচনা করশে থয থকানও ন ু ন থলনতদতনর প্রািক িযথাপ্ত িশর াতণ শনশশ্চ হওয়ার আতগ থপ্ররক
থলনতদনশ িশরব থন করত িারতবন না ার জনু অতিক্ষা করত হতব। আ রা ধ্তর শনই থয থপ্ররক হতলন একজন
আক্র ণকারী শযশন প্রািকতক শবশ্বাস করত চান থয শ শন শকেু ক্ষতণর জনু াতক অেথ প্রদান কতরতেন, ারিতর শকেু স য়
থকত যাওয়ার িতর শনতজর কাতে থির শদত এশ তক হস্তান্তর করুন। যখন এশ র্ত
খন থপ্ররকতক স কথ করা হতব,
তব থপ্ররক আিা করতেন এশ অতনক থদশরত হতব।
শরশসিার একশ ন ু ন কী জু শ়ে উৎিন্ন কতর এবাং স্বাক্ষর করার অল্প স তয়র আতগ থপ্ররকতক সবথজনীন কী থদয়।
এশ থপ্ররকতক অদয তর এশগতয় যাওয়ার িতক্ষ যতেষ্ট িাগুবান না হওয়া অবশধ্, ারিতর থসই ু হুত থ থলনতদনশ সম্পাদন
না করা অবশধ্ অশবর কাজ কতর এশ র আতগ অবরুদ্ধ কাজ কতর বাধ্া থদয়। থলনতদনশ িাঠাতনার িতর, অসাধ্ু থপ্ররক
ার থলনতদতনর একশ শবকল্প সাংস্করণ স ান্তরাল থচইতন থগািতন কাজ শুরু কতর।
থলনতদনশ একশ ব্লতক থযাগ না করা এবাং থজি ব্লকগুশল ার িতর সাংযুি হওয়া িযথন্ত প্রািক অতিক্ষা কতর।
আক্র ণকারী কী িশর াণ অগ্রগশ কতরতে া শ শন জাতনন না, তব সৎ ব্লকগুশল প্রশ ব্লক শহসাতব গ়ে প্র ুাশি স য়
শনতয়শেল, আক্র ণকারীর সম্ভাবনা য় প্র ুাশি
ান সহ থিাইসন শব রণ হতব:

𝜆=𝑧

𝑝
𝑞

আক্র ণকারীশ এখনও এখন ধ্তর থিলত িাতর ার সম্ভাবনা িাওয়ার জনু, আ রা থয িশর াণ অগ্রগশ অজথন করত
থিতরশে ার সম্ভাবু ার িারা শ শন থয িশর াণ অগ্রগশ অজথন করত থিতরশেতলন, ার জনু আ রা প াইসনের র্নত্বতক
বহুগুণ কশর:

শব রতণর অসী থলতজর সাংশক্ষপ্তসার এ়োত িুনরায় সাজাতনা …

C থকাতি রূিান্তর করা হতচ্ছ …
#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
double p = 1.0 - q;
double lambda = z * (q / p);
double sum = 1.0;
int i, k;
for (k = 0; k <= z; k++)
{
double poisson = exp(-lambda);
for (i = 1; i <= k; i++)
poisson *= lambda / i;
sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
}
return sum;
}
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শকেু িলািল চল ান, আ রা z এর সাহাতযু দ্রু

ার সম্ভাবনা ো়েত থদশখ।

q=0.1
z=0 P=1.0000000
z=1 P=0.2045873
z=2 P=0.0509779
z=3 P=0.0131722
z=4 P=0.0034552
z=5 P=0.0009137
z=6 P=0.0002428
z=7 P=0.0000647
z=8 P=0.0000173
z=9 P=0.0000046
z=10 P=0.0000012
q=0.3
z=0 P=1.0000000
z=5 P=0.1773523
z=10 P=0.0416605
z=15 P=0.0101008
z=20 P=0.0024804
z=25 P=0.0006132
z=30 P=0.0001522
z=35 P=0.0000379
z=40 P=0.0000095
z=45 P=0.0000024
z=50 P=0.0000006

P এর জনু 0.1% এর থচতয় ক স াধ্ান করা হতচ্ছ …
P < 0.001
q=0.10 z=5
q=0.15 z=8
q=0.20 z=11
q=0.25 z=15
q=0.30 z=24
q=0.35 z=41
q=0.40 z=89
q=0.45 z=340

১২। উিিংহ়ার
আ রা আস্থার উির শনিথর না কতর ববদু ুশ ক থলনতদতনর জনু একশ শসতস্ট্ প্রস্তাব কতরশে। আ রা শিশজ াল স্বাক্ষরগুশল
থেতক ব শর কতয়নগুশলর স্বািাশবক কাঠাত া শদতয় শুরু কশর যা াশলকানার িশিিালী শনয়িণ সরবরাহ কতর তব শিগুণ
বুয় থরাধ্ করার উিায় ো়োই অসম্পযণথ। এশ স াধ্াতনর জনু, আ রা থলনতদতনর সাবথজনীন ইশ হাস থরকিথ করার জনু
একশ শিয়ার- ু -শিয়ার অন্তজথাল এর প্রস্তাব শদতয়শেলা থয থকানও স কথকারী থনািস শসশিইউ ক্ষ ার থবশিরিাগ
শনয়িণ কতর যশদ থকানও আক্র ণকারীর িতক্ষ িশরব ন
থ র্ত যায় তব া দ্রু কশম্পউ াতরর অববধ্ হতয় ওতঠ।
অন্তজথালশ
ার কাঠাত াহীন সরল ায় বশলষ্ঠ। থনািগুশল সা ানু স ন্বয় শনতয় একসাতে সব কাজ কতর। এগুশল সনাি
করার দরকার থনই, থযতহ ু বা থাগুশল থকানও শনশদথষ্ট স্থাতন স্থানান্তশর হয় না এবাং থকবল সতবথাি প্রতচষ্টা শিশিত সরবরাহ
করা প্রতয়াজন। থনািগুশল চতল থযত এবাং ইচ্ছা ত া অন্তজথালশ ত িুনরায় থযাগদান করত িাতর, কাতজর প্র াণ িৃ ঙ্খলা
গ্রহণ করার িতর যা র্ত শেল ার প্র াণ শহসাতব গ্রহণ কতর। ারা াতদর শসশিইউ িশি শদতয় থিা থদয়, ববধ্ ব্লকগুশলতক
প্রসাশর কতর কাজ করার াধ্ুত াতদর গ্রহণতযাগু া প্রকাি কতর এবাং াতদর উির কাজ করত অস্বীকার কতর অববধ্
ব্লকগুশলতক প্র ুাখুান কতর। থয থকানও প্রতয়াজনীয় শবশধ্ এবাং প্রতণাদনা এই ঐকু ু প্রশক্রয়া িারা প্রতয়াগ করা থযত
িাতর।
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