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EPIC
- টু পিয়ার
এক্টি পিয়ার
আভলক্ট্রপে

ক্যাশ পিভেম

মূলয িঞ্চয়+এক্সভচভের মাধ্যম + এক্াউভন্টর এক্ক্
১.৭ পিপলয়ে মােুভের বিপিক্ র্থেীপিভি কক্াে পিচরণ কেআ, কেখাভে েয ১.৩ পিপলয়ে মােুে কিখাভে
পিচরভণর ভোগ্য। িৃর্ক্ িৃর্ক্ মােুেভক্ পিি িাজাভর িংেুক্ত ক্রার মাধ্যভম EPIC ক্যাশ মােুভের জেয

ভেক্ দ্বার উন্ুক্ত ক্ভর । দ্রুি, োচুথ য়ালী পি িযিহারভোগ্য, এিং িিার জেয উন্ুক্তও।

োিথে ১.৭ পিপলয়ে
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১. াযাাং
EPIC ক্যাশ এক্টি কিিরক্ারী অপর্থক্ িযিিার পেপি কেটির োত্রার উভেশয পিয়ার টু পিয়ার আন্টারভেট ক্যাশ িযিিা। EPIC মুদ্রার লক্ষয
পিভির িিভচভয় ক্ােথক্রী কগ্ািেীয়িা রক্ষাক্ারী পডপজটাল মুদ্রা হওয়া।এআ লক্ষয িূরভের উভেভশয এটি মুদ্রার কমাট পিেটি ক্াজ িম্পন্ন ক্ভর।
১। মূলয িঞ্চয়- িভর িংরক্ষণ ক্রা োয়, িুেরুদ্ধার ক্রা োয় এিং পিপেময় ক্রা োয় এিং িুেরুদ্ধার ক্রার িময়ক্ার মূলয েুমাে ক্রা োয়;
২। পিপেময় মাধ্যম - এক্টি অদশথ মূলয কেটি পদভয় কেভক্াভো পক্ছু গ্রহেভোগ্য এিং িণয র্িা িপরভিিা দ্বারা পিপেময়ভোগ্য। ;
৩। যাক্াউভন্টর এক্ক্ - এআ এক্ক্ দ্বারা কক্ােও পজপেভির মাে গ্ণো ক্রা হয় এিং িু লো ক্রা হয়।

$ ইউএফ্রি

ফ্রফটক্য়েন

EPIC

মূলয িঞ্চয়
পিপেময় মাধ্যম
যাক্াউভন্টর এক্ক্

২০০৯ িাভল পিটক্ভয়ে প্রর্ম ব্লক্ভচআে-পেপিক্ পডপজটাল মুদ্রা পহিাভি অপিেূথ ি হভয়পছল এিং কিখাভে পিেটি পেভদথ শক্ বিপশষ্ট্য পছল ো পদভয়
েযােয পিভটাক্াভরপন্পগুপল মূলযায়ে ক্রা হয়:
ফ্রফশ্বাীনতা - কক্উ কক্াভো কক্ন্দ্রীেূ ি
িিা িা কেটওয়াভক্থ ক্াজ ক্রার জেয
পেেুক্তভক্ পিিাি ক্রার প্রভয়াজে কেআ;

অফ্রযফততনীে - কলেভদে িূিাথ িিায়
কফরা োভিো;
ক্। আপিহাি পক্ংিা িুভিথর করক্ডথ
িুেপলথখে িযন্ত িম্ভি িা ক্ঠিে হওয়া
উপচি;
খ। প্রাআভেট ক্ী এর মাপলক্ ছা়িা েয
ক্ারও িভক্ষও কিআ প্রাআভেট ক্ী এর
িহপিল িপরভয় কেওয়া িম্ভি;
গ্। িমস্ত কলেভদে ব্লক্ভচআভে করক্ডথ ক্রা
হয়।

"ব্লক্ভচআেগুপল

ফ্রফয়ক্ন্দ্রীক্যণ

-

রাজনেপিক্োভি

পিভক্ন্দ্রীেূ ি

িাভদর

পেয়ন্ত্রণ

িািপিযক্োভি

ক্ভর

(কক্উ

ো)

পিভক্ন্দ্রীক্রণ

এিং

(িযর্থিার

কক্াভো িক্াঠাভমা কেআ)...” .
1

পিটক্ভয়ে িার অপর্থক্ েীপিমালার গ্ঠে পদভয় িময়ুভিাভোগ্ী প্রেুপক্তগ্োভি েিু ে েুভগ্র অোি পদভয়পছল। পিটক্ভয়ভের িাফলয দৃঢ়োভি িার
পিিস্ত িীপমি িরিরাহ, িপরিিথ েীয় এিং পিভক্ন্দ্রীেূ ি ব্লক্ভচআভের িাভর্ জপ়িি। EPIC ক্যাশ পিটক্ভয়ভের মূলযস্ফীপি হ্রাি এিং িীপমি
িরিরাভহর অপর্থক্ েীপিভক্ েুিরণ ক্ভর এটা পেপিি ক্ভর কে EPIC মুদ্রা ক্ােথক্র মূলয িঞ্চয় পহভিভি কিিা পদভি িাভর িক্ষম।
পিটক্ভয়ে িফল হওয়া িভেও, ১০ িছর অভগ্ এটি প্রপিষ্ঠার ির কর্ভক্ পেপদথ ষ্ট্ পক্ছু ত্রুটি প্রক্াপশি হভয়পছল। েযােয প্রক্ল্পগুপল এআ ত্রুটিগুপল
ক্াটিভয় উঠার কচষ্ট্া ক্ভরভছ এিং অমরা অমাভদর শুরুর িভয়ন্ট পহিাভি িযিহার ক্রার জেয এর মভধ্য কিরাটি েুিন্ধাে ক্ভরপছ। অমরা
পিদ্ধান্ত পেভয়পছ GRIN কক্াডভিি এিং দারুে ক্াজ ক্রা ক্ভয়ক্টি প্রক্ল্পভক্ অমাভদর পেখুুঁিোভি িাহােয ক্রার জেয এিং EPIC ক্যাভশর িূভিথর
েু ল গুভলাভক্ েুিন্ধাভের জেয িযিহার ক্রি। EPIC ক্যাশ এক্টি অদশথ মুদ্রা হওয়ার জেয মূল গুণািলী ধ্ারে ক্ভর।
ফ্রিফ্রতীরতা - EPIC আউপেভটর মাে িিথদা এপিভক্র েয আউপেভটর
িমাে হভি হভি, কেমে এক্টি আভয়ে িা আউয়াে িিথদা েয আভয়ে িা
আউয়াে এর িাভর্ িমাে এিং প্রপিিািেভোগ্য। িৃহি ংভশ
পিপিশীলিার িাফলয কগ্ািেীয়িার উির জপ়িি।

গ ানীেতা - EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে িৃ িীয় িভক্ষর কর্ভক্ কলেভদভের
পিশদ EPIC কহাল্ডার এিং িযিহারক্ারীভদর োম প্রক্াশ ক্রা কর্ভক্
রক্ষা ক্ভর এিং েজরদাপরভি িপরিিথ েীয় এিং দৃশয পহিাভি েক্শা
ক্রা হভয়ভছ।

ক্ভতক্ষভতা প্রাযণ - EPIC ক্যাশ এক্টি কেি দক্ষ ব্লক্ভচআে িজায়
রাভখ, োর উির েিু ে কোডগুপল পেপি়ি িরোম ছা়িা িহভজআ
প্রপিপষ্ঠি হভি িাভর। EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে পিটক্ভয়ভের করািুট
ক্মিভক্ষ পদ্বগুণ ক্রভি িক্ষম।

ফ্রত - EPIC ক্যাভশর কলেভদেগুপল মিৃণ, পিপিন্ন এিং ব্লক্ভচআে
প্রেুপক্তর অভগ্র প্রজভন্র িু লোয় ভেক্ দ্রুি ক্ােথক্র ক্রা হয়।
কেখাভে িম্পূণথ কলেভদভের পেিয়িা জথ ভে পিটক্ভয়ভের জেয ছয়টি
১০ পমপেভটর ব্লক্ ক্েফাভমথশে দরক্ার, কিখাভে EPIC ট্রাভেক্শে
িম্পুেথ হওয়ার জেয ১ পমপেভটর এক্টি ব্লক্ ক্েফাভমথশে দরক্ার হয়।

1 Buterin,

Vitalik, The Meaning of Decentralization, 6 February, 2017,
https://medium.com/@VitalikButerin/the-meaning-of-decentralization-a0c92b76a274
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২. গ া
নীেতা
ক থর

অ ুেপ

িমভয়র

িযিহার

মােুে

এিং

ম য ার যা াউ ট গুপলর িপিপলি িাোন্তরক
েপভচর

রপি ঠােভর
কিাঝােভা হয়।

র বগুকলার উিকরর িাহাভেয ক ােও েপপদথষ্ট্ িমভয় ক থর ি

রিপিথি রুিটা েুমাে

রা োয়ঃ

১. গক্ এটি ধয়য আয়ে এফাং তাযা ক্তটা ধয়য আয়ে?
২. গক্ ক্ায ায়থ গরনয়েন ক্যয়ে, আয ক্তটা ফ্রযভায়ন?
গ্িােুগ্পিক্োভি মুদ্রার জেয এিং িপিযক্ার ভর্থ পিটক্ভয়ভের
জেযও অমরা এআ প্রভশ্নর উির পদভি িাপর। এটি ক্রার ফভল,
মােুভের জীিে িম্পভক্থ ভেক্ পক্ছু আ প্রক্াপশি হভি িাভর, কেমে
কোভগ্র ধ্রণ, মাপলক্াো এিং কলেভদভের িক্ষগুভলা । মূলয িাোন্তর
িোক্ত ক্ভর কক্ােও িযপক্তর অগ্রহ এিং উভেশয িম্পভক্থ কমাটামুটি
িঠিক্ পিদ্ধান্তগুপল পচপিি ক্রা কেভি িাভর। কগ্ািেীয়িা ছা়িা,
কলেভদভের ির্য উভেশয প্রভোপদি িৃ িীয় িভক্ষর হাভি পিিজ্জেক্
হভি িাভর।

ফ্রযচয়েয গ ানীেতা

গরনয়েয়নয গ ানীেতা

গ্ি দশভক্র পিভটাক্াভরপন্প িযিহাভর পিপেন্ন ব্লক্ভচআে
িাস্তিায়ভের কক্ষভত্র "কগ্ািেীয়িার" ধ্ারািাপহক্িা
কদখায়। কগ্ািেীয়িার মাত্রা এক্পদভক্ কেমে উন্ুক্ত
র্াক্া উপচি, িক্ষান্তভর এভোপেমািও িা কিোমীও
হওয়া উপচি।
কগ্ািেীয়িা হ্রাি িাওয়ার ক্ারভে
পিভটাক্াভরপন্পর এক্টি প্রভয়াজেীয় পেপি, পিিািহীেিার
ধ্ঃিিে ঘভট। পিটক্ভয়ে ব্লক্ভচআে পিভেেণ কিিার
িাফভলযর প্রমাণ পহিাভি, কগ্ািেীয়িার পদক্ কর্ভক্
পিটক্ভয়ে স্বভির পদভক্আ োয় । িযিহারক্ারীরা
েপেজ্ঞোভি দাগ্েুক্ত(হভি িাভর কক্াে পিপমোভলর
পিটক্ভয়ে) পিটক্ভয়ভে কলেভদে োভি ো ক্ভর িা
পেপিি ক্রার জেয অভরা িদভক্ষি পেভি হভি। EPIC
ক্যাভশর িপলউশে োমিপরচয়হীভের িভক্ষআ এিং
প্রভয়াজেীয় িম্পদ িুেরুদ্ধার ক্ভর এআ মভমথ কে
িযপক্ত এিং কলেভদে উেভয়আ কগ্ািেীয়িার কমৌপলক্
স্তর কর্ভক্আ বিরী ক্রা হভয়ভছ ।
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ফ্রযচয়েয গ ানীেতা
পিটক্ভয়ভের মভিা কিপশরোগ্ পিভটাক্াভরপন্পগুপল ওয়াভলভট িংরপক্ষি র্াভক্ োর এভেিগুভলা ওয়াভলভটর প্রাআভেট ক্ী কর্ভক্ প্রাপ্ত িািপলক্
ক্ীগুপলভক্ কিাঝায়। এআ ঠিক্াোগুপল পডপজটাল পিভি এক্জভের িযপক্তগ্ি িপরচয় পহিাভি োিা কেভি িাভর। EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে
এভেিগুপল িুভরািুপর িপরভয় কদয় এিং এর িপরিভিথ এক্টি গ্রযান্ড মাপিপিগ্ভেচার প্রভয়াগ্ ক্ভর ো কর্ভক্ প্রাআভেট এিং িািপলক্ ক্ীগুপল
এক্ক্-পেপিভি িযিহাভরর জেয উত্িন্ন হয়।

কেভহিু

পিটক্ভয়ে ওয়াভলট এভেিগুপল পডপজটাল জগ্ভির এক্টি গ্ম্বুভজর

ওয়াভলভটর এভেিগুপল মুভছ কফলার িাশািাপশ, EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে এটা

কিআ ওয়াভলটটিভক্

পেপিি ক্ভর কে অআপি এভেিগুপল িোক্ত ক্রা োভি ো িরং িপরচভয়র

কক্ােও মাপলভক্র আন্টারভেট কপ্রাভটাক্ল (অআপি) ঠিক্াোর মাধ্যভম িোক্ত

কগ্ািেীয়িা িুরপক্ষি হভি। এটি Dandelion++ কপ্রাভটাক্ভলর এক্পত্রক্রভের

ঠিক্াো (গ্ম্বুজ িলভি িযপক্তভক্ কিাঝাে হভয়ভছ),

ক্রা োয়, ো পেপদথ ষ্ট্ িমভয় এক্টি পেপদথ ষ্ট্ জায়গ্ার ক্পম্পউটাভরর মাপলক্ভক্

মাধ্যভম হয়। এটির িূিি
থ ূরীর উির পেপি ক্ভর, মূল Dandelion কপ্রাভটাক্ল,

িোক্ত ক্ভর। িহজোভি িলভি কগ্ভল : েখে এক্টি পিটক্ভয়ে কলেভদে হয়

Dandelion++ কপ্রাভটাক্ল হ'ল ব্লক্ভচআভে জ্ঞািোমা হামলার পিরুভদ্ধ ল়িাআ

িখে কলেভদেটি ‘কোড’ োভমর এক্টি কোগ্াভোগ্ কক্ন্দ্র কর্ভক্ িম্প্রচাপরি হয়

ক্রার জেয িাি গ্ভিেভক্র পিরি ক্াভজর ফল। Dandelion++ এর

এিং িারিভর ‘পিয়ারি’ োমক্ েযােয কোভড প্রচার ক্রা হয়। কিআ

মাধ্যভম, কলেভদেগুপল পিজপ়িি, র্িা ‘ক্যািল’ এর মধ্য পদভয় পিিম

ির্যগুপল িমস্ত কোভডর পিয়ারগুপলভি দ্রুি িুভরা কেটওয়াক্থ

ক্ভর, এিং হঠাৎ ি়ি কেটওয়াভক্থ র কোভড হাপরভয় োয়, কেমেটি িৃভক্ষর

জুভ়ি ছপ়িভয়

িভ়ি। এআ প্রপিয়াটির ের্াের্ োমক্রণ ক্রা হভয়ভছ "গ্পিি কপ্রাভটাক্ল"।

ক্ান্ড কর্ভক্

এক্দম িহজোভি, প্রপিটি পিটক্ভয়ভের এক্টি দৃশযমাে েলাআে িিাে

িাভদর উত্ভি পফভর িাওয়া এিং এটির ফভল িাভদর উত্িন্ন অআপি

এিং এক্টি শারীপরক্ িিাে রভয়ভছ কেখাভে এটি র্িা এটির মাপলক্

এভেিগুভলাগুপল িোক্ত ক্রাভক্ প্রায় িম্ভি ক্ভর কিাভল।

িাভদর ডালিালা (পচত্র ১) কমলার মি। এটি কলেভদেগুপলভক্

িাওয়া োভি। িাংিাপদক্ কগ্রি কক্আে কেমে উভেখ ক্ভরভছে, পিটক্ভয়ে হল
ঘভরর আন্টারভেট ক্াভেক্িাে কর্ভক্ গুগ্ল িাচথ ছা়িা অর কক্ােও কগ্ািে
পক্ছু েয়।"

ফ্রচত্র ১ : Dandelion++ প্রয়টাক্র ফ্রেয়ে গরনয়েন গ ানীে ক্যা।
Dandelion++ ৪টি পেয়পমি গ্রাভফর দুটি এক্ভত্রিংেুক্ত িভর্র মভধ্য এক্টিভি কমভিজ ফরওয়াডথ ক্ভর, িারির পিভ্রম িযিহার ক্ভর িম্প্রচার
ক্ভর। কলেভদে েীল solid path3 পদভয় প্রচার ক্ভর। এআ প্রপিয়াটি কগ্ািেীয়িা রক্ষা ক্ভর, িাভদর উত্ভি কলেভদেগুপল িোক্ত ক্রাভক্ খুিআ
ক্ঠিে ক্ভর কিাভল।

path 1
path 2
tx propagation

tx
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F2Caffyn, Grace, Chainalysis CEO Denies ‘Sybil Attack’ on Bitcoin’s Network, 14 March, 2015,
https://www.coindesk.com/chainalysis-ceo-denies-launching-sybil-attack-on-bitcoin-network
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Fanti, G, Venkatakrishnan, S B, Bakshi, S, Denby, B, Bhargava, S, Miller, A & Viswanath, P 2018, ‘Dandelion++: Lightweight Cryptocurrency
Networking with Formal Anonymity Guarantees’, Proc. ACM Meas. Anal. Comput. Sys., Vol. 2, Article 29, pg. 8,
https://www.readkong.com/page/dandelion-lightweight-cryptocurrency-networking-with4805755-?p=1
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গরনয়েয়নয গ ানীেতা
EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে িপরমাভণর এিং কলেভদভের কপ্ররক্-গ্রহণক্ারী িম্পভক্থ র েষ্ট্িার মাধ্যভম কলেভদভের কগ্ািেীয়িার
পেিয়িা কদয়। এটি Condential Transactions ( CT)4 and CoinJoin5 পহভিভি িপরপচি ধ্ারণাগুপলর প্রভয়াভগ্র মাধ্যভম পজথি
হভয়ভছ োর ি়ি ংশ কগ্রডপর মযাক্সওভয়ভলর (পিটক্ভয়ে কক্ার কডভেলিার, ব্লক্পিভমর কক্া-ফাউন্ডার এিং পিটিও) দ্বারা
উন্নি ক্রা হভয়ভছ ।
CT, মূলি যাডাম িযাক্ দ্বারা বিপর এিং িভর মযাক্সওভয়ল
দ্বারা িুেরায় েক্শাপয়ি, কহাভমামপফথ ক্ এেপিিশভের মাধ্যভম
কলেভদে কেভে কছাট ংভশ িপরেি ক্ভর ক্াজ ক্ভর,
কগ্ািেীয়িা রক্ষার জেয এটি এমে এক্টি িদ্ধপি, কেটি
ির্যভক্ পডপিট ো ক্ভর এেপিট ক্ভর গ্ণো ক্ভর। এক্িার
পিেক্ত হভয় কগ্ভল, িেথভিক্ষক্রা ব্লাআপন্ডং ফযাক্টভরর জেয
কলেভদভের িঠিক্ িপরমাণ কদখভি িাভি ো, এটি এমে এক্টি
পিভেম ো কলেভদভের টু ক্ভরাগুপলর মােভক্ কগ্ািে ক্রভি
টু ক্ভরাগুপলর পমশ্রভণ এভলাভমভলা িংখযাভক্ িািে ক্ভর। কশে
িেথন্ত, শুধ্ু কলেভদেক্ারীরাআ এক্টি এক্সভচভের মাে জাভে, েখে
কলেভদেটি কেটওয়াভক্থ র মাধ্যভম ক্েফাভমথশে দ্বারা কেপরফাআ
হয় িখে অউটিুটগুপলর কোগ্ফল আেিুটগুপলর কোগ্ফভলর
িমাে, এিং অউটিুট ব্লাআপন্ডং ফযাক্টভরর কোগ্ফল আেিুট
ব্লাআপন্ডং ফযাক্টভরর কোগ্ফভলর িমাে।

কচাখ িাুঁফাআ ক্রার ক্াজটিভক্ অরও জটিল ক্রার জেয, িমস্ত
EPIC ক্যাশ কলেভদে CT পদভয় অিদ্ধ ক্রা হয় এিং িারিভর
কলেভদেক্ারীভদর মভধ্য িংভোগ্ কগ্ািে রাখার জেয কলেভদেভক্
এক্ভত্র পমপশ্রি হয়। এটি মযাক্সওভয়ভলর পদ্বিীয় ধ্ারণা
CoinJoin এর মাধ্যভম ক্রা হভয়ভছ।
CoinJoin কক্ কিাজাোভি কিাঝার জেয, মভে ক্রুে এ, পি এিং
পি ের্ািভম এক্স, ওয়াআ এিং কজডভক্ EPIC িাঠাভি।
CoinJoin এর মাধ্যভম িাঠাভো হভল ো জাো োয় িা হ'ল এ,
পি এিং পি কপ্ররণ ক্রভছ এিং এক্স, ওয়াআ এিং কজড গ্রহণ
ক্রভছ, েখে কলেভদভের িপরমাণ দৃশয র্াভক্। ওয়ােওভয়
িমপষ্ট্গ্ি স্বাক্ষর (OWAS) এর মাধ্যভম EPIC ক্যাভশর জেয
CoinJoin পিভেমটি কমৌপলক্, ো ব্লভক্র মভধ্য িমস্ত কলেভদেভক্
এক্পত্রি ক্ভর এক্টি কলেভদভে িপরেি ক্ভর।

কগ্ািেীয়িা : িারাংশ

EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে িযপক্ত এিং িাভদর কলেভদভের কগ্ািেীয়িা পেভচ উভেপখি ির্গুভলার মাধ্যভম রক্ষা ক্ভর:

ওয়াভলট এভেি পেমূথল ক্রা - ব্লক্ভচআভের মভধ্য
পডপজটাল েিগুপলর কক্ােও িিাে িোক্তক্ারী কেআ।
কলেভদেগুপল
িরািপর
ওয়াভলট-কর্ভক্-ওয়াভলভটর
পেপিভি িযপক্ত-কর্ভক্ িযপক্তভি বিপর হয়;

Dandelion++ প্রয়টাক্র– কলেভদে কপ্ররভক্র অআপি এভেি
কর্ভক্ কক্ােও কলেভদভের পডপজটাল ির্ভক্ েষ্ট্
ক্ভর;

ক্নফ্রপয়িনফ্রোর ট্রায়েক্ন– কলেভদেভক্ এক্াপধ্ক্ টু ক্ভরাভি
োগ্ ক্ভর এিং কিআ টু ক্ভরাগুপলর িংগ্রভহর কক্ষভত্র
ব্লাআপন্ডং কিক্টর িিুখীে হয়, োভি টু ক্রাগুপলর মূলয
এিং েযােয কলেভদভের িযারাপমটারগুপল জাো ো
োয় ;

CoinJoin – কলেভদেক্ারীভদর মভধ্য িম্পভক্থ র িদথ া
কদওয়ার জেয কলেভদেভক্ িাপন্ডভল এক্পত্রি ক্ভর।

4

Maxwell, Gregory, Confidential Transactions, Technical Report (2015),
https://people.xiph.org/~greg/confidential_values.txt
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Maxwell, Gregory, CoinJoin: Bitcoin Privacy for the Real World, 22 August, 2013, post on Bitcoin Forum,
https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0
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৩. ফ্রিফ্রতীরতা
লাআটক্ভয়ভের স্রষ্ট্া চাপলথ পল িভলভছে , পিটক্ভয়ে এিং লাআটক্ভয়ভের ক্াছ কর্ভক্ িাওয়া ভর্থর এক্মাত্র িম্পপি পিপিশীলিা েয়,
স্বীক্ার ক্রা হয় কে এআ মুদ্রাগুপলর জেয িরিিী েুদ্ধভক্ষত্র হভি কগ্ািেীয়িা এিং পিপিশীলিা6. পিভির েযিম প্রধ্াে ব্লক্ভচআে
পিভশেজ্ঞ অভন্দ্রয়াি যাভন্টাভোভলাি দাপি ক্ভরভছে কে “দাগ্েুক্ত মুদ্রা ধ্বংিাত্মক্। অিপে েপদ পিপিশীলিা এিং কগ্ািেীয়িা
োভেে িভি অিপে মুদ্রাটিভক্ োেভলে।”7
পিপিশীলিা হ'ল িণয িা িম্পভদর এক্টি কিট কেটি পেপিি
ক্ভর এআ কিটটির েয আউপেটগুপল িমাে মূলয এিং
পিপেময়ভোগ্যিা । এটিআ িাটাভরর িূিথিিী পিভেম কর্ভক্
মুদ্রার প্রর্মিম রূিভক্ অলাদা ক্ভর। ভর্থর দৃঢ় পিপিশীলিা
ছা়িা, কিআ র্থ দ্রুি িার প্রভয়াজেীয়িা হারায়। েীভচ
পচত্রায়ে ক্রা হভি, কিপশরোগ্ পিভটাক্াভরপন্পগুপলর পিপিশীলিা
পেপিি, েযপদভক্ EPIC ক্যাভশর কগ্ািেীয়িার অক্থ ভটক্চার
পেপিি ক্ভর কে এটি এক্আ হুমপক্র কক্ষভত্র ভেদয ।
পিটক্ভয়ভের েুরূি কিপশরোগ্ পিভটাক্াভরপন্পগুপল, এক্আ
ধ্রভের স্বি ব্লক্ভচআভে িাভদর পস্তত্ব রভয়ভছ,কেটাভি িাভদর
রাখা প্রপিটি ওয়াভলটভক্ োচাআ ক্ভর িোক্ত ক্রা োয়।
িূিথিিী পিয়াক্লািগুপলভি িযিহৃি ক্ভয়ে দ্রুি িোক্ত ক্রার
জেয কিিরক্ারী িৃ িীয় িক্ষগুপল এিং িরক্ার িমিৃপদ্ধমাে
জটিল িদ্ধপিভি পিটক্ভয়ে ব্লক্ভচআে িেথভিক্ষণ ক্ভর। এটি
স্বাোপিক্োভি উভদ্বভগ্র পদভক্ পেভয় োয় কে, tainted ক্ভয়ে
কলেভদভের উির কক্াভো এক্পদে পেভেধ্াজ্ঞা জাপর ক্রা হভি
িাভর, োর ফভল িাভদর িরিিী পিিািী কহাল্ডাররা ক্ষপির
মুভখ িভ়ি োয়।
মাচথ ১৯, ২০১৮ এ, মাপক্থ ে েুক্তরাভের পিভদশী িম্পদ পেয়ন্ত্রণ
(OFAC) কঘােণা ক্ভরভছ কে এটি পিভশেোভি মভোেীি
োগ্পরক্ভদর (SDNs) িাপলক্ায় পডপজটাল মুদ্রার এভেভির
পিেভয় পিভিচো ক্রভছ, কেআ িিাটির িাভর্ মাপক্থ ে েুক্তরাে
িা িযপক্ত িা িযিিাভয়র কলেভদে পেপেদ্ধ। এমেপক্ অরও
উভদ্বগ্জেক্ হভলা , OFAC এভেি ন্তেুথ পক্ত ক্রাভক্ স্বীক্ার
ক্ভর পে।

িিথ মাভে এিপডএে িাপলক্ায় দাগ্েুক্ত ক্ভয়ে রভয়ভছ, ো
দাগ্েুক্ত ক্ভয়ভের মাপলক্াোধ্ীে দাগ্েুক্ত ক্ভয়ভের পিোজভের
ক্ারভণ
দাগ্েুক্ত
পিভটাক্াভরপন্পর
পেভদথ াে
মাপলক্ভক্
ক্ােথক্রোভি এক্টি ক্াভলা িরাধ্ীর িাপলক্ায় রাখভি।
পেউআয়ক্থ পিিপিদযালভয়র অআেজীপি ধ্যািক্, যান্ড্রু পহেভক্ি
িপরহাি ক্ভরভছে কে পিপিশীলিাভক্ চু ম্বেিহ পিদায়"এিং
জেিাধ্ারণভক্ অশা ক্রা উপচি " এক্টি পপ্রপময়াম েিু ে
মুপদ্রি মুদ্রা, িা িন্ধাে ক্রা িপরষ্কার মুদ্রার উির .."
এআ উন্নয়ে মার্ায় করভখ, ভেক্ িুপ্রপিপষ্ঠি পিভটাক্াভরপন্পর
িাআভটা মাভক্থ ভট উত্থাে এিং িুযপরং, এমেপক্ পিলুপপ্তর ক্র্া
ক্ল্পো ক্রা ক্ঠিে েয়। িভি EPIC হ'ল ক্ভয়ক্টি
পিভটাক্াভরপন্পর মভধ্য এক্টি ো এআ ক্াগ্জটিভি অভগ্আ িপণথি
হভয়ভছ, এটির দৃঢ় কগ্ািেীয়িার বিপশভষ্ট্যর ক্ারভণ িুভরািুপর এআ
িমিযাটি এপ়িভয় চভল। িপরচয় ও মাপলক্াো এিং
কলেভদেক্ারীভদর মধ্যক্ার িম্পভক্থ র পলঙ্কটি িপরভয়, EPIC
ক্খেও কক্ােও িযপক্ত িা কক্ােও পিয়াক্লাভির িাভর্ িংেুক্ত
হভি িাভর ো। কেমে, এপিভক্র মাে িার িযিহারক্ারীভদর
মভধ্য স্বিন্ত্র র্াভক্ এিং উচ্চির পডপগ্রর কগ্ািেীয়িা এিং
িুরক্ষা িরিরাহ ক্ভর ো িরাধ্ী, অপর্থক্, িা রাজনেপিক্
েভের পিভদ্বেিরায়ে পেভেিাভদর দ্বারা িহভজআ কহরভফর
ক্রা োয় ো।

ো মুক্ত ভুদ্রা ধ্বাংাত্নক্।মফ্রে আফ্রন ফ্রিফ্রতীরতা

এফাং নীেতা বায়েন, তায়র আফ্রন ভুদ্রাটিয়ক্ই
বাঙ্গয়রন।
আফ্রন্দ্রো এয়টায়নায়ায়রা
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৯

৪. ক্ামত েক্ষতা

EPIC ক্যাশ হ'ল এক্টি পমম্বল উআম্বল ব্লক্ভচআে িাস্তিায়ে ো কেি দক্ষিার েক্শার ফভল প্রভয়াজেীয় কলেভদভের কডটা কশড
ক্ভর ফভল কেভলপিপলটির গ্রগ্পি লাে ক্ভর। এর জেয দায়ী ক্াট-থ্রু এর ক্ােথক্াপরিায় পিটক্ভয়ে িহ কিপশরোগ্
পিভটাক্াভরপন্প িমভয়র িাভর্ অরও কিপশ দক্ষিা িৃপদ্ধ িায় এিং কমমপর ও ক্পম্পউটিং িাওয়াভর েূযেিম পিপেভয়াভগ্র িাভর্
েিু ে কোড বিপর ক্রা োয়। কেি দক্ষ করভখআ, এটি এক্টি ছপ়িভয় ি়িা কেটওয়াক্থ ভক্ ক্যািাপিট ক্ভর এিং পিভক্ন্দ্রীক্রণভক্
উন্নি ক্ভর কদয়। পধ্ক্ন্তু, প্রপিটি পিটক্ভয়ে কোডভক্ েখে িুভরা কচআে িংরক্ষণ ক্রর, EPIC ক্যাশ কোডগুপল ব্লভক্র এক্টি কছাট
উিভিভটর পেপিভি কেটওয়াক্থ িুরক্ষায় িদাে রাখভি িক্ষম হয়।

কিপশরোগ্ পিভটাক্াভরপন্প িাভদর ব্লক্ভচআভে িমস্ত কলেভদভের
কডটা পেপদথ ষ্ট্ক্াভলর জেয িঞ্চয় ক্ভর । পিটক্ভয়ে কচআে
িিথ মাভে প্রপিপদে ০.১৩৫৩ পগ্গ্ািাআট কমমপর জথে ক্ভর,
িভি আভর্পরয়াভমর কচআভে প্রপিপদে অরও ০.২৭১৯ পগ্গ্ািাআট
দ্রুি হাভর িৃপদ্ধ িায়। পিটক্ভয়ভের শৃঙ্খলা েপদ িার িিথ মাে
হাভর িা়িভি র্াভক্ িভি ২১৪০ িাভল এটির কশে ব্লক্টি মাআে
ক্রা িপধ্ এটি অক্াভর অেুমাপেক্ ৬ টিপিভি কিৌুঁভছ োভি।
আভর্পরয়াম কিআ িাপরভখর মভধ্য ১০ টিপি ছাপ়িভয় োভি। পমম্বল
উআম্বল ছা়িা কিপশরোগ্ ব্লক্ভচআভে, কলেভদেগুপল িশযআ িারা
িৃপর্িীর কোড দ্বারা োচাআ ক্রা উপচি। কেমপে কডটা িৃপদ্ধ
িায়, কিমপে প্রপিটি কোভডর কিাঝাও িাভ়ি। এমেপক্ মাত্র
২০০ পগ্গ্ািাআভট (িিথ মাে পিটক্ভয়ে কচআভের অেুমাপেক্
অক্ার), কডটা পিভরাোআজ ক্রার জেয এক্টি পিপিশীল
কেটওয়াক্থ এিং উচ্চ-গ্পির পডে ি়িার এিং কলখার িক্ষমিা
প্রভয়াজে।

ইনুট:
িুভিথর অউটিুটভক্ কিাঝায়;

ফভল, উৎি পহভিভি িযয়িহুল ক্পম্পউটিং, ি়ি িুলগুপলর
িুপিধ্ার জেয মাআপেং িভমআ কক্পন্দ্রয় হভয় উভঠভছ। মফ্রে এয
ফ্রযফয়তত ফ্রফটক্য়েয়নয ুয়যা ব্লক্য়চইন ইফ্রতাটি EPIC ক্যা
ব্লক্য়চইয়ন াংযক্ষণ ক্যা ে তয়ফ এটি প্রাে 90% ক্ভ
জাে াে িান ফ্রেয়তা। েি কছাট িি দ্রুি, ক্ারণ প্রপিটি
কলেভদে কপ্ররণ ও িুরপক্ষি ক্রভি ক্ম িময় প্রভয়াজে।
পমম্বল উআম্বল ব্লক্ ছাুঁটাআভয়র এক্টি উদ্ভািেী িদ্ধপি পদভয় এআ
কোভরজ িংক্টভক্ িমাধ্াে ক্ভর, এটি "ক্াট-থ্রু" পহিাভি
উভেখ ক্রা হয়। ক্ীোভি ক্াট-থ্রু ক্াজ ক্ভর িা কিাঝার
জেয, প্রর্ভম পমপম্ব উআম্বল ব্লক্ভচআভের মভধ্য ক্ীোভি কলেভদে
এিং ব্লক্গুপল রচো ক্রা হয় িা োলোভি কদভখ কেওয়া
োল।

আউটুট :

অফ্রতফ্রযক্ত:
আেিুট, অউটিুট এিং পিভেচার এর
মধ্যক্ার িার্থক্য (োচাআক্রভণর জেয)

ক্েপফভডেপশয়াল অউটিুট এিং
করেপ্রুফ;

আেিুট

অউটিুট

ফ্রচত্র ২:
MimbleWimble গরনয়েয়নয অাং।
পিপরক্ত
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িি EPIC ব্লক্ িহে ক্ভর-

+
ট্রায়েক্ন ইনুয়টয ভাক্ত র-ফ্রট্র

+

+

ট্রায়েক্ন আউটুট এফাং গযোযপ্রুয়পয ভাক্ত র-ফ্রট্র

যান্ড্রু কিাভয়লিার উিিািো কর্ভক্ পেভোপজি পচত্র ২ এিং
৩ কি অমরা কদখভি িাপর, েিু ে মাআে ক্রা EPIC িাদা
আেিুট কক্াে পহিাভি প্রপিপেপধ্ত্ব ক্ভর। রপেে কক্াে
অউটিুভটর িাভর্ েুরূি িযপয়ি আেিুটভক্ উিিািে ক্ভর।
ক্াট-থ্রু প্রপিয়াটির িাভর্, আেিুট এিং কমলাভো িযয় ক্রা
অউটিুটভক্ ব্লভক্র িাভর্ িপরভয় কফলা হয় জায়গ্া খাপল
ক্রার জেয, ো িভর্যর িপরমাে হ্রাি ক্ভর, কেটা ব্লক্ভচআভে
িংরক্ষণ ক্রার প্রভয়াজে। খপিয়াে কর্ভক্ কলেভদে িাদ কদওয়া
হভলও, পিপরক্ত ক্াভেথলগুপল (মাত্র ১০০ িাআট) িায়ীোভি
েপর্েু ক্ত ক্ভর কে কলেভদে হভয়পছল।

কেভহিু ব্লক্গুপল িিিময় বিপর হভিআ র্াভক্, পমম্বল উআম্বল ব্লক্
জুভ়ি ক্াট-করা প্রভয়াগ্ ক্ভর, োভি দীঘথক্াল ধ্ভর র্াক্া
িপশষ্ঠ গুপল হ'ল প্রারপম্ভক্ ব্লক্ (অেুমাপেক্ ২৫০ িাআট),
িযপয়ি কলেভদে এিং কলেভদে ক্াভেথল (প্রায় ১০০ িাআট)।
GRIN, চালু হভয়পছল, পদ্বিীয় পমম্বল উআম্বল িাস্তিায়ভে, প্রদপশথি
হভয়পছল কে পিটক্ভয়ে কচআভে িমাে িংখযক্ কলেভদভের এক্টি
পমম্বল উআম্বল কচআে পিটক্ভয়ভের কচআে এর অক্াভরর প্রায়
১০% হভি। পধ্ক্ন্তু , এক্টি কোভডর অক্ার "পিটক্ভয়েঅক্ার কচআভের ক্ভয়ক্ পজপি িম েুিাভর এিং ক্ভয়ক্শ
কমগ্ািাআট িম্ভািয েুকূভল হভি িাভর।"

অফ্রতফ্রযক্ত ভানগুয়রা এফাং ফ্রয়েচায এয তাফ্ররক্া

এটি পিটক্ভয়ভের পিিরীি িিাভে অভছ, কেখাভে প্রপিটি
কোভডর মভধ্য িশযআ িুভরা ব্লক্ভচআে িংরক্ষণ ক্রভি হভি।
িমভয়র িাভর্, EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআভের কেি দক্ষিা কেমে
পিটক্ভয়ে ব্লক্ভচআভের িু লোয় িৃপদ্ধ িায়, কিমপে EPIC ক্যাশ
কেটওয়াভক্থ কোভডর ংশগ্রহভণর িু লোয় িযভয়র দক্ষিাও
িা়িভি। ংশগ্রহভে ক্ম ঝাভমলার জেয কেটওয়াক্থ পডজাআভের
কোড স্তভরর গুরুত্বিূণথ পিপিিািক্িা পেপিি ক্রভি িহায়িা
ক্ভর।
পমম্বল উআম্বল এর িাস্তিায়ে এিং ক্াট-থ্রু প্রপিয়াটির িাভর্
কচআে ছাুঁটাআভয়র মাধ্যভম, EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে এমে এক্টি
উিাভয় scalability িরিরাহ ক্ভর ো প্রায়আ পিভটাক্াভরপন্প
িম্প্রদায় দ্বারা উভিক্ষা ক্রা হয়। এটি পিটক্ভয়ে ও িমমো
প্রক্ল্পগুপলর িারাংশ ধ্ারণ ক্ভর: পিভক্ন্দ্রীক্রণ। এক্টি মুদ্রা
প্রপি কিভক্ভন্ড ক্য়টি কলেভদে প্রপিয়া ক্রভি িক্ষম হভি
িাভর, কিাডথ এিং পিপচত্র কেটওয়াভক্থ র দ্বারা এটি টিপক্ভয়
রাখভি ো িারভল পক্ োল হয়? েপদ কমভমাপরর প্রভয়াজেীয়িা
এমে হয় কে বিধ্িা কশে িেথন্ত শপক্তশালী মাআপেং এর পদভক্
ঝুুঁ ভক্ োয়, িভি পিভক্ন্দ্রীেূ ি িাস্তুিন্ত্র বিপরর জেয
পিভটাক্াভরপন্প িম্প্রদাভয়র িমস্ত প্রভচষ্ট্া িযর্থ হয়। পিপরক্ত
থ্রুিুট িরিরাভহর জেয, EPIC ক্যাশ উন্নয়ে করাডমযাভি স্বল্পকময়াদী উভেশয পহিাভি এক্টি লাআভটপেং-োআল কলয়ার ২
িাস্তিায়ভের িপরক্ল্পো ক্রা হভয়ভছ।

োরিামযেুক্ত কলেভদেগুভলাভক্ িাদ কদয়া হভয়ভছ।

ফ্রচত্র ৩:
ক্াট-থ্রুয আয় এফাং য়য
MimbleWimble ট্রায়েক্ন

10

SF Bitcoin Developers, MimbleWimble with Andrew Poelstra, 24 November, 2016,
https://www.youtube.com/watch?v=aHTRlbCaUyM&t=940s

11

Grin Forum, Grin Blockchain Size, December, 2018,
https://www.grin-forum.org/t/grin-blockchain-size/1334

12

GandalfThePink, Introduction to Mimblewimble and Grin, 28 March, 2019,
https://github.com/mimblewimble/grin/blob/master/doc/intro.md
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৫. আফ্রথত ক্ নীফ্রতভারা
অপর্থক্ েীপিভি EPIC ক্যাশ এিং পিটক্ভয়ভের িাভর্ খুি পমল রভয়ভছ। EPIC ক্যাশ িার্কথভলটিং িরিরাহ প্রর্ভম দ্রুি প্রিাপরি হয় এিং
িারিভর ২০২৮ িাভল পিটক্ভয়ভের িঞ্চালে িরিরাভহর িাভর্ এক্পত্রি হয়। ২১৪০ িাভল ২১ পমপলয়ে এপিভক্র িিথাপধ্ক্ িরিরাভহ কিৌুঁছা
িেথন্ত এটি িমহ্রািমাে হাভর িাভ়ি। EPIC ক্যাভশর দীঘথভময়াদী মাভের এক্টি পেরািদ কোর হভয় উঠার গুণািলী রভয়ভছ ক্ারণ
িার্কথভলটিং িরিরাহটি িার পেগ্থমেিহ জীিেক্াভলর কে কক্ােও িমভয় জাো োয় এিং এটির িভিথাচ্চ িীমা রভয়ভছ। EPIC ক্যাভশর
অপর্থক্ েীপি পেম্নপলপখি চারটি বিপশষ্ট্য দ্বারা পচপিি ক্রা হভয়ভছ:

এটির জীিক্াভলর প্রর্ম েয় িছভর দ্রুি পেগ্থমে, কেআ
িমভয়
২০,৩৪৩,৭৫০
EPIC
(কমাট
িরিরাভহর
৯৬.৮৭৫%) মাআে ক্রা হয়। এআ পেিভন্ধর পেগ্থমে
পশপডয়ুল পিোভগ্ পেগ্থমভের িঠিক্ হারগুপল িপণথি
হভয়ভছ;

EPIC িার্কথভলটিং িরিরাহ এিং পেগ্থমে হার ২৪ কম,
২০২৮ িাভলর পদভক্ EPIC পিেুলাপরটিভি পিটক্ভয়ভের
িাভর্ পিেভিাোআজ ক্ভর। পিেুলাপরটির িভর, পেগ্থমে হার
িমিধ্থমাে হাভর হ্রাি িায়, েখে িঞ্চালে িরিরাহ
হ্রািমাে হাভর িৃপদ্ধ িায়;

২১৪০ িছভর িিথাপধ্ক্ ২১ পমপলয়ে EPIC িরিরাহ ক্রা
হভি, প্রায় এক্আ িমভয় িখে পিটক্ভয়ে িভিথাচ্চ 21
পমপলয়ে আউপেট িরিরাহ ক্ভর;

এপিভক্র এক্টি ৮ দশপমক্ পিোজক্ ক্াঠাভমা রভয়ভছ,
কেমে: ১ EPIC ১০০,০০০,০০০ পিমযাভের িমাে (ঠিক্
কেোভি ১ পিটক্ভয়ে
১০০,০০০,০০০ িাভিাপশর
িমাে)।

EPIC ক্যাশ অপর্থক্ েীপি, পেম্নপলপখি ক্ারভণ পিটক্ভয়ভের িভর মভডল ক্রা হভয়ভছ:

পিটক্ভয়ভের র্থনেপিক্ কমৌপলক্ পিেভয়র িাভর্ চু পক্ত,
িংক্ট এিং িার্কথভলটিং িরিরাভহর িূিথাোি, এটির
িম্পপির শপক্তশালী কোভরর মােভক্ দায়ী ক্ভর;

মােুে আপিমভধ্য পিটক্ভয়ভের মভডল এিং প্রপিষ্ঠার ির
কর্ভক্ গ্ি দশ িছভর এটির প্রমাপণি ট্রযাক্ করক্ভডথর
িাভর্ িপরপচি। পিটক্ভয়ভের িার্কথভলটিং িরিরাভহর িাভর্
অেুমাপেক্ পিেভিাোআজ ক্ভর এিং পিটক্ভয়ভের
িিথাপধ্ক্ িরিরাহ এ পিোজয ক্াঠাভমাভক্ প্রপিফপলি
ক্ভর, EPIC োর গ্রহণ ক্ভর িিথপেম্ন প্রপিভরাভধ্র ির্
িলম্বে ক্ভর।
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৬. যফযায়য ফ্রযক্ল্পনা
EPIC যাভশর কমাট ৩৩ িট মাআেপং াি রভয়ভছ, ল পরওয়াডথ মােভার মা যভম রপিিট পচপিি রা হভয়ভছ, ো িার ি
ুভিথর ািকর িাভ ি প থেুক্ত। অ ে , ২০১৯ এ কজেভপিি EPIC, EPIC এর #১ ল মােআ রা হভয়ভছ। রপি এ
পমপেভট এক্টি ব্লক্ মাআে হয়।প্রর্ম ৫টি ধ্াভি এপিভক্র িভিথাচ্চ িরিরাভহর ৯৭% মাআে ক্রা হভি, পিটক্ভয়ে এর ২০
িছভরর মভধ্য ো িালাআ হভি, প্রায় ৯ িছভর EPIC িার িমমাে ক্ভয়ে িরিরাহ হভি। োরা পিটক্ভয়ে এর দাম িৃপদ্ধ
েুমাে ক্রভি িাভর োআ, িাভদর জেয এটা 'ঘপ়িভক্ পিপছভয় কেয়া' পহভিভি গ্ণয ক্রা কেভি িাভর।
কটপিল-১ এ প্রর্ম ৭টি মাআপেং ধ্াভির শুরু এিং কশভের
িাপরখ, উক্ত ধ্াভির ব্লক্ পরওয়াডথ, প্রপিটি ধ্াভির অিন্ন
চিাক্ার িরিরাভহর উভেখ ক্রা হভয়ভছ। িংপক্ষপ্ত ক্রার
জভেয, কটপিভল ৮-৩৩ ধ্াভির উভেখ ক্রা হয় োআ। ওআ
ধ্ািগুভলার মভধ্য, এআটা িহভজআ েুভময় কে, প্রপিটি ধ্াভির
ব্লক্ পরওয়াডথ িার িুিথিিী ধ্াভির ব্লক্ পরওয়াডথ এর ভধ্থক্
হভি, ো পিটক্ভয়ে এর ব্লক্ পরওয়াডথ এর মিআ। প্রপিটি
ধ্াভির কমাট EPIC িরিরাভহর িপরমাে হভি ৪ িছভরর (প্রায়
১৪৬০ পদে) ব্লক্ পরওয়াডথ এর কোগ্ফল।

এপিভক্র িাধ্ারণভত্ব (২০২৮), এপিভক্র চিাক্ার িরিরাহ
পিটক্ভয়ে এর চিাক্ার িরিরাভহর িমাে হভি, কেখাে কর্ভক্
EPIC ক্যাশ পিটক্ভয়ে এর ব্লক্ পরওয়াডথ এিং হাপেং
িযাটােথভক্ েুিরণ ক্রভি কেখাভে ব্লক্ পরওয়াডথ প্রপি ৪ িছর
ির ির ভধ্থক্ হভয় োয়। শুধ্ুমাত্র এক্টি কক্ষভত্র পমল র্াক্ভি
ো, এপিভক্র ব্লক্ প্রপি এক্ পমপেভট মাআে হভি কেখাভে
পিটক্ভয়ে এর ব্লক্ প্রপি ১০ পমপেভট হয়। এআটার মাধ্যভম,
িরিিীভি েিপদে EPIC এিং পিটক্ভয়ে এর পস্তত্ব র্াক্ভি,
এপিভক্র চিাক্ার িরিরাহ পিটক্ভয়ে এর চিাক্ার
িরিরাভহর িমাে র্াক্ভি।

গটফ্রফর ১- প্রথভ াত ভাইফ্রনাং মুয় য যফযায়য ফ্রযক্ল্পনা। ম্ভাফয তাফ্রযখ ফযফায ক্যা য়েয়ে ।.
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৭. ভাইফ্রনাং

ভেক্গুভলা গ্ণোক্ারী হাডথওয়যার এর দ্বারা মাআপেং িম্ভি িভল EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে পিভক্ন্দ্রীক্রণভক্ েুিরণ ক্রভি।প্রর্ম পদভক্
EPIC মাআপেং পিপিআউ, পজপিআউ এিং এপিক্ মাআপেং এর জভেয িহজলেয হভি, ের্ািভম RandomX, ProgPow এিং CuckAToo31+
হযাপশং এলগ্পরদম এর মাধ্যভম। EPIC ক্যাশ কচআে এর খন্ডিা িপরিিথ ে ক্রা ছা়িা এলগ্পরদম পিপেময় ক্রা োভি ো িলভলআ
চভল।

১

RandomX and CPUs

RandomX এক্টি প্রুফ ি ওয়াক্থ (PoW) এলগ্পরদম ো পিপিউ মাআপেং এর উভেভশয পিেযস্ত ক্রা হভয়ভছ। পেভচর লক্ষযগুভলা
িূরভের উভেভশয এটি পক্ছু কমমপর-হাডথ কটক্পেভক্র িাভর্ পিপেন্ন কপ্রাগ্রাম িম্পাদে ক্ভর র্াভক্:
১. পিংভগ্ল-পচি এপিক্ প্রপিভরাধ্ ক্ভর।
২. পিপিউ িপরিভিথ পিভশে ক্ষমিা িম্পন্ন হাডথওয়যাভরর ক্ােথদক্ষিা ক্পমভয় কদয়।
পিপিউ পদভয় মাআপেং ক্রভি প্রপি মাআপেং thread13 কি এক্টি দুআ পগ্গ্ািাআট রযাম, ১৬ পক্ভলািাআভটর L1 Cache, ২৫৬
পক্ভলািাআভটর L2 Cache এিং ২ কমগ্ািাআভটর L3 Cache এর প্রভয়াজে হয়। উআভন্ডাজ ১০ িযিহারক্ারীভদর ৮ পগ্গ্ািাআট র্িা
িার কিপশ রযাম লাগ্ভি। এআটা খুি কিপশ িম্ভি ো কে, শীঘ্রআ েপিেযভির কমািাআল কফােগুভলা খুি শপক্তশালী মাআপেং কোভড
িপরেি হভি। িাআ EPIC ক্যাশ মাআপেং কেটওয়াক্থ এ পিপিউ পমশ্রভের ফভল EPIC ব্লক্ পরওয়াডথ এর মাধ্যভম EPIC ক্যাভশর
কেটওয়াক্থ ভক্ পেরািদ রাখার জেয িাধ্ারে ক্পম্পউটারগুভলার জেয এটি োভলা িুভোগ্।

২

ProgPow and GPUs

কপ্রাগ্রাভমটিক্ প্রুফ ি ওয়াক্থ (ProgPow) এমে এক্টি এলগ্পরদম ো কমমপর িযান্ডউআর্ এিং পিপেন্ন গ্াপণপিক্ িভমর মুল
ফলাফভলর উির পেেথ রশীল, ো ভেক্গুভলা পজপিআউ এর গ্াপেপিক্ বিপশষ্ট্যভক্ ক্াভজ লাগ্ায় এিং ফলস্বরুি, হাডথওয়যাভরর কমাট
বিদুযপিক্ খরচভক্ ক্ােথক্রোভি ক্পমভয় অভে। কেভহিু ProgPow মুলি পজপিআউ কর্ভক্ িুপিধ্া পেভয় পিভশেোভি পডজাআে ক্রা
হভয়ভছ, পিভশে ক্ষমিািম্পন্ন হাডথওয়যাভরর মাধ্যভম উচ্চির ক্ােথদক্ষিা জথে ক্রাটা খুিআ ক্ঠিে এিং িযয়িহুল। কেমে ProgPow
এলগ্পরদম ি়ি এপিক্ িুল কর্ভক্ অউটক্ম্পপলট পজপিআউ এর অয় হ্রাি ক্ভর, কেটা প্রায় েয PoW এলগ্পরদভম কদখা োয়, কেমে
পিটক্ভয়ে এর কক্ষভত্র SHA-256। পজপিআউ পিপিআউ এর মি শপক্তশালী ো হভলও এখভো িযািক্োভি িযিহার হভয় র্াভক্।
কটক্ভোলপজর িপরিিথ ভের ফভল, িাওয়ারহাউজ, Nvidia, AMD, পজপিআউ গুভলা প্রপি আউপেট পহভিভি পিপিআউ কর্ভক্ কিপশ মাআপেং
িমাধ্াে ক্রভি িাভর। ভেক্ ক্ষমিা িম্পন্ন পডোআি িংভোভগ্র মাধ্যভম পজপিআউ প্রারপম্ভক্ মাআপেং ধ্াভি কিপশরোগ্ মাআপেং
ক্মথক্াভন্ডর কমরুদণ্ড পহভিভি ক্াজ ক্রভি, ো কটপিল ২ এ কদখাভো হভয়ভছ।

৩

CuckAToo+31 and ASICs

CuckAToo+31 এিং এপিক্ কেদারলযাভন্ডর ক্পম্পউটার পিজ্ঞােী, জে ট্রম্প এর দ্বারা অপিষ্কৃি Cuckoo Cycle এলগ্পরদম এর এক্টি িম্পক্থেুক্ত
পিেযাি। এপিক্ করপিেযান্ট CukcARoo29 িম্পক্থেুক্ত, CuckAToo31+ পিপেন্ন পদ্বিাপক্ষক্ গ্রাফ িৃপষ্ট্ ক্ভর এিং মাআোরভদর ওআ গ্রাভফর শীভেথর মধ্য
পদভয় এক্টি পেপদথ ষ্ট্ লুি 'N' খুভজ কির ক্রভি কদয়া হয়।

13 Tevador,

RandomX, 28 March, 2019,
https://github.com/tevador/RandomX
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এআ ক্াজটি কমমপরর মভধ্য িীমািদ্ধ র্াভক্, িমাধ্াভের িময়টি পজপিআউ পেড পক্ংিা প্রভিির এর মধ্যিিা ছা়িাআ শুধ্ুমাত্র কমমপর িযান্ডউআর্ এর
মভধ্য িীমািদ্ধ। ফভল, Cuckoo Cycle এলগ্পরদমটি কট্রপডশোল PoW এলগ্পরদম ভিক্ষা ক্ম িাি উৎিন্ন ক্ভর এিং ভেক্ ক্ম শপক্ত খরচ
ক্ভর।
এপিভক্র জেয োভলা এআ CuckAToo31+ টি এি.রযাম এর শিশি কমগ্ািাআটভক্ িযিহার ক্ভর পজপিআউ ভিক্ষা ভেক্ কিপশ ক্ােথক্ষমিা
িা়িায়। মুলি, এপিক্ িভিথািম ক্ােথক্র পিেটি মাআপেং িশে পদভয় র্াভক্। িামপগ্রক্োভি, েপদও িারা পিপিআউ এিং পজপিআউ ভিক্ষা ক্ম
পরওয়াডথ কিভয় র্াভক্, মাআপেং ব্লক্ পরওয়াডথ এর ি়ি এক্টি ংশ এপিভক্র দখভল, এআ ধ্ারোর পেপিভি, CuckAToo31+ পডোআি উৎিাদভের
প্রপিভোপগ্িামূলক্ িপরভিশ হভি।
কটপিল ২: িরােক্ৃ ি মাআপেং পরওয়াডথ, িংেরণ হভি িাভর। িরাভের মুল উভেশয হভি কেটওয়াক্থ এর দীঘথিাপয়ত্ব এিং পিভক্ন্দ্রীক্রণ জথ ে ক্রা।
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14 Le Sceller, Quentin,

An Introduction to Grin Proof-of-Work, 16 November, 2018,
https://blog.blockcypher.com/an-introduction-to-grin-proof-of-work-103aaa9f66ce
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ভাইফ্রনাং এ অফোন

এপিভক্র কজভেপিি (২০১৯) কর্ভক্ শুরু ক্ভর এপিভক্র এক্ত্বিাদ, (এক্আ িমভয় পিটক্ভয়ে এর িমমাে িালাআ, ২০২৮) এআ
িমভয়র জেয, EPIC ব্লক্ভচআে ফাউভন্ডশভের লভক্ষয, মাআপেং এ িদাে পহভিভি এপিভক্র এক্টি িরাে রভয়ভছ।
অপর্থক্ প্রেুপক্তগ্ি আন্ডাপির িাভর্ িাটথোরপশি পক্ংিা পিপেন্ন মাভক্থ টিং এর দ্বারা, EPIC ক্যাভশর প্রেুপক্তর উন্নপি এিং িভচিেিা
িৃপদ্ধ ও িযিহার িম্পভক্থ িভচিেিা িৃপষ্ট্ ক্রাআ EPIC ব্লক্ভচআে ফাউভন্ডশে এর লক্ষয।
এক্ত্বিাভদর ির, EPIC ফাউভন্ডশভের েু পমক্া EPIC Distributed Autonomous Corporation (EDAC) পেধ্থারণ ক্রভি, ো ওআ
ফাউভন্ডশে দ্বারা ফাউভন্ডশেটি হযান্ডওোর ক্রার অভগ্ িম্পন্ন ক্রা হভি।
EPIC ব্লক্ভচআে ফাউভন্ডশেটি মাআপেং পরওয়াডথ কর্ভক্ ল্প িপরমাে ফান্ড ক্রা হভি ো ব্লক্ পরওয়াডথ কর্ভক্ ক্মাভো হভি, পেভচর
িাপেথক্ করট েুোয়ী:

গতফ্রফর ৩: ভাইফ্রনাং এ অফোয়ন পাউয়েয়নয ভাইফ্রনাং গযওোয়িতয তক্যা ফাফ্রলতক্ ায ।
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৮. উাংায
পিটক্ভয়ে কেমে পডভিন্ট্রালাআজড পডপজটাল কগ্াল্ড পহভিভি স্বীক্ৃ পি কিভয়ভছ, এপিভক্র লক্ষয হল পডভিন্ট্রালাআজড পডপজটাল পিলোর পহভিভি িপরপচপি
লাে ক্রা। ভেক্ কিপশ ক্ােথক্র এিং প্রপিকূল হাডথওয়যাভরর মাধ্যভম হারাভো পিপিশীলিাভক্ িুেরায় উজ্জীপিি ক্ভর এক্ কক্পন্দ্রক্ প্রিণিার
পিিরীভি EPIC ক্যাশ িৃর্ক্ িৃর্ক্ িযিহারক্ারীভদর জভেয োরিাময রক্ষা ক্ভর। িমিামপয়ক্ িভিথািম ব্লক্ভচআে কটক্ভোলপজর িাভর্ পিটক্ভয়ে
র্থেীপি, কগ্ম পর্ওপর এিং প্রুফ ি ওয়াক্থ ফমুথলার পমশ্রভে এক্টি মাধ্যমহীে, িপরিিথ েীয় এিং পডভিন্ট্রালাআজড ক্াভরপন্পর িৃপষ্ট্ হয় োর
অক্ার িপরিিথ েভোগ্য, পিপিশীল এিং ো িযিহারক্ারীভদর কগ্ািেীয়িা রক্ষা ক্ভর। EPIC ক্যাশ ব্লক্ভচআে উন্ুক্ত, িিথজেীে, িীম এিং কিন্পর
মুক্ত। এটি িযিহারক্ারীভদর কগ্ািেীয়িা এিং িম্পদ িংরক্ষণ ক্ভর এিং হাডথওয়যার পদভয় মাআপেং ক্রার মাধ্যভম োরা EPIC কেটওয়াক্থভক্
িমর্থে ক্ভর িাভদর জেয রভয়ভছ পরওয়াডথ। প্রুফ ি ওয়াক্থ এর পস্তভত্বর মাধ্যভম প্রপিটি EPIC মাআে ক্রা হয়। প্রার্পমক্োভি কক্াে িরিরাহ
কেআ, এক্টি িপিয় কটেভেট চলমাে রভয়ভছ এিং এআ ধ্রভের কেটওয়াক্থভক্ কফয়ার লান্প পহভিভি পিভিচো ক্রা োয়।
EPIC ক্যাশ মুল পিেয়িস্তু:
মাআেপং শুরু হয়

অ ে, ২০১৯।

EPIC ক্যাভশর ব্লক্ভচআে MimbleWimble এর পেপিভি ক্রা হভয়ভছ।
পিভশে পক্ছু প্রভটাক্ল:
১. ক্াট-থ্রু - িাভের ক্ােথক্রীিা িপধ্থি ক্রা, কেটওয়াক্থ েযাপলপডশভে িাধ্ ংশগ্রহণ এিং ক্ােথক্র পডভিন্ট্রালাআভজশভের জেয
ব্লক্ভচআে কর্ভক্ পিপরক্ত ির্য িা ডাটা িিারণ।
২. ক্ভয়েজভয়ে - EPIC পিভটাক্াভরপন্পর পিপিশীলিা পেপিি ক্রভি ভেক্গুভলা ট্রােভজক্শেভক্ এক্টি ব্লভক্র ন্তগ্থি ক্রা।
৩. Dandelion++ Protocol: আন্টারওয়াআন্ড চযাভেভলর িাভর্ কোগ্াভোগ্ ক্রার মাধ্যভম ট্রােভজক্শে এিং এর উৎিপি এর মধ্যক্ার
িম্পক্থ ক্পমভয় ট্রােভজক্শেভক্ প্রিাপরি ক্ভর এিং কোড িমুভহর পিশদ কেটওয়াভক্থ পিস্তৃ ি ক্ভর।
৪. No Wallet Address: কলেভদেক্ারী িভক্ষর জেয এক্টি পিংভগ্ল-আউজ প্রাআভেট পক্ উৎিাদভে িযিহৃি মাপিপিভেচার এর িযিহার, ো
ওয়াভলট এভেি এর প্রভয়াজেীয়িা দূর ক্ভর।

EPIC ক্যায়য ভুদ্রানীফ্রত এমে োভি ক্রা হভয়ভছ কেে অেুমাপেক্ েয় িছভরর মভধ্য এপিভক্র িার্কথভলটিং িালাআ পিটক্ভয়ে এর
িালাআ এর িমাে হয় এিং পিটক্ভয়ে এর মি ২১৪০ িাভল এর িভিথাচ্চ িরিরাহ ২১ পমপলয়ভে কিৌুঁছায়। এআ পেম্নমুখী মুদ্রাস্ফীপি
স্বিিা, িরিরাভহর েুমাে, এিং দীঘথিায়ী মূলয িংরক্ষভের পেিয়িা প্রদাে ক্ভর।

িযািক্োভি গ্রহণ এিং ক্ােথক্র কেটওয়াক্থ িহজির ক্রার জভেয RandomX, ProgPow এিং CuckAToo31+ এর দ্বারা ের্ািভম
পিপিআউ, পজপিআউ এিং এপিক্ মাআপেংভক্ ন্তেুথ ক্ত ক্রা হয়।
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৯. প্রমু ফ্রক্ত ত ফ্রফফযণী

প্রয়জয়েয নাভ: এফ্রক্ক্যা
ক্ায়যফ্রিয নাভ: EPIC
ব্লক্ টাইভ: ৬০ কিভক্ন্ড
ব্লক্ াইজ: ১ কমগ্ািাআট কর্ভক্ শুরু
যফযা: 0
ফতগল যফযা: ২১,০০০,০০০
গজয়নপয আট
ল:, ২০১৯
Consensus: RandomX (CPUs), ProgPow (GPUs) and CuckAToo31+ (ASICs)

িরাং
ভূ

www.epic.tech
t.me/EpicCash – কটপল রাম
t.me/EpicCashBengali
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১০. ফ্রযবালা
এফ্রক্ কে পচিিগুভলা এক্টি পেপদথ ষ্ট্ ক্াভজর উভেভশয িাজাভো হয় গ্রাভফর শীেথপিন্দুর এক্টি কিটভক্ দুআটি
Bipartite গ্রাপ অলাদা কিভট এমেোভি পিেক্ত ক্রা হয় কেে এক্আ কিভটর মভধ্য গ্রাভফর দুআটি শীেথপিন্দু এক্টি

িরটির িংলে ো হয়।

ব্লাইফ্রোং পযােয

ব্লক্ ফ্রযওোিত
ক্যা
ার্কতয়রটিাং াপ্লাই

এেপিিশেভক্ িহজির ক্রার জভেয এটিভক্ পডপজটাল িািথ া িলা হয়, দুআ িভক্ষর মভধ্য কগ্ািেীয় িযািার
ো ওআ ট্রােভজক্শে এর মভধ্য আেিুট এিং অউটিুটভক্ এেপিট ক্ভর রাভখ এিং উক্ত কলেভদে ক্ারীর
িািপলক্ ও প্রাআভেট পক্ এেপিট ক্ভর রাভখ।16.
গ্াপেপিক্ ক্ােথ িম্পাদভের মাধ্যভম এক্টি েিু ে ব্লভক্ ট্রােভজক্শে োচাআভয়র জেয EPIC কেটওয়াক্থ
পরওয়াডথ পদভয় র্াভক্।
এক্টি হাডথওয়যার পক্ংিা িফটওয়যার ো েপিেযৎ েুিন্ধাভে দ্রুি ফলাফল কদয়ার জেয ির্য িংরক্ষণ
ক্ভর।
এক্টি পেপদথ ষ্ট্ িমভয় এপিভক্র িরিরাভহর িপরমাে।

ফ্রফ্রইউ

কিন্ট্রাল প্রভিপিং আউপেট: ক্পম্পউটাভরর েযােয হাডথওয়যার এিং িফটওয়যাভরর কিপশর োগ্
পেভদথ শো িযাখযা ক্রা ও িম্পাদে ক্রার এক্টি উিাদাে।

ক্াট-থ্রু

ব্লক্ভচআভে ির্য িংরক্ষভের জেয প্রভয়াজেীয় ডাটা ক্মাভি এক্টি ব্লভক্র আেিুট এিং খরচ হভয়
োওয়া অউটিুটগুভলাভক্ ব্লক্ কর্ভক্ িপরভয় কদওয়া এক্টি MimbleWimble ব্লক্ভচআে িদ্ধপি।

ফ্রিয়ন্ট্রারাইয়জন
ইফ্রভন
EPIC ফ্রাংগুরাফ্রযটি
Excess (MimbleWimble)

ফ্রিফ্রতীরতা
গজয়নফ্র(ইয়বট)
ফ্রজফ্রইউ
াফ্রবাং (ফ্রফটক্য়েয়নয জনয)
যা

এক্টি পেপদথ ষ্ট্ কেটওয়াভক্থ র পিয়াক্লাি এিং িপরচালোভক্ ছপ়িভয় কদয়া ।
ব্লক্ পরওয়াডথ পহভিভি মাআোরভদর দ্বারা অয়ক্ৃি েিু ে এপিভক্র িৃপষ্ট্। ট্রােভজক্শেভক্ভক্ ব্লক্ভচআভে পেপিি
ক্রার মাধ্যভম প্রপি ৬০ কিভক্ভন্ড েিু ে EPIC িৃপষ্ট্ হয়।
েখে এপিভক্র িার্কথভলটিং িালাআ পিটক্ভয়ভের িার্কথভলটিং িালাআ এর িমাে হভি (কম ২০২৮)।
আেিু ট , অউটিু ট এিং স্বাক্ষর (মাপলক্াো প্রমাভের জেয) এর িািধ্াে ।
কে কক্াে মাভলর পক্ংিা িভণযর গুণ কেখাভে িৃ র্ ক্ িৃ র্ ক্ আউপেটগুভলা পিপেভময়, এিং এর
প্রপিটি িাটথ এক্টি িরটি কর্ভক্ পিভেদয ।

প্রর্ম EPIC ব্লভক্র মাআপেং এিং উক্ত ব্লক্ভচআভের পফপিয়াল োত্রা ।

গ্রাপফক্স প্রভিপিং আউপেটঃ পিভশে ক্ভর ফাংশে প্রদশথে ক্রার জেয এক্টি কপ্রাগ্রাভমিল লপজক্ পচি (প্রভিির)। িাধ্ারে
মােুে কেিি পজপিআউ িযিহার ক্ভর িা পিভটাক্াভরপন্প মাআপেং এর জেয উিেুক্ত।
প্রপি ৪ িছর ন্তর হভয় র্াভক্ ।প্রপিটা হাপেং এর ির িালাআ এর িপরমাে ৫০% ক্ভম োয় ।

এক্টি হযাপশং ফাংশেভক্ িযিহার ক্ভর কিজ আেিুট কর্ভক্ প্রাপ্ত েযালু ।

যাফ্রাং এর ফ্রযেভ (পাাংন)

পডপজটাল পিভেচার উিিাদে ও োচাআ, িািথ ার প্রমােীক্রণ কক্াড(MACs), এিং েযােয ধ্রভের প্রমােীক্রভণর
জেয এমে এক্টি গ্াপেপিক্ এলগ্পরদম ো ি়ি কক্াে ডাটাভক্ এক্টা পেপদথ ষ্ট্ িাআভজর হযাভশ রুিান্তপরি ক্ভর।

গায়ভাভযফ্রপক্ এনফ্রিন

কক্াে এেপিভটড ির্যভক্ পডপিট ক্রা ছা়িা (কপ্রাগ্রাভমর মভধ্য) িাুঁর মভধ্য এক্টি পহিাি িম্পাদে ক্রার উিায়।

অফ্রযফতত নীেতা
ইনুট (MimbleWimble)

I/O

এমে এক্টি িিা কেখাে কর্ভক্ কক্াে পিেয়িস্তুভক্ িাুঁর িৃ পষ্ট্র ির কর্ভক্ িপরিিথ ে ক্রা োয় ো।
MimbleWimble ট্রাভেক্শভের এক্টি উিাদাে ো উক্ত ট্রাভেক্শভের কপ্ররক্ভক্ িু ভল ধ্ভর; িুভিথর
ট্রাভেক্শভের অউটিুট কর্ভক্ োর িৃপষ্ট্।
আেিু ট /অউটিু ট; ির্য প্রপিয়াক্রণ পিভেম, কেমে এক্টি ক্পম্পউটার, এিং িাআভরর পিি, এক্জে মােুে
পক্ংিা েয ির্য প্রপিয়াক্রে পিভেভমর িাভর্ েগ্াভোভগ্র মাধ্যম।

15 http://mathworld.wolfram.com/BipartiteGraph.html
16 Macdonald,

15

Andrew, Grin Coin and MimbleWimble: An Introductory Guide, 18 October, 2018,
https://cryptobriefing.com/grin-coin-mimblewimble-introduction/
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য়ফত া চ্চ যফযা
গভভফ্রয-ািত

১৯

এক্টি পেপদথ ষ্ট্ িপরমাে এপিভক্ কিৌছার ির এপিভক্র িার্কথভলটিং িরিরাহ অর িৃপদ্ধ িাভি ো
(২১,০০০,০০০০)

ভেক্গুভলা র্যাম িযিহার ক্ভর এক্টাো পক্ছু িযারালাল কচষ্ট্াভক্ প্রপিরধ্ ক্রা । ডাটা িংরক্ষভের
জেয িেথাপ্ত কমমপর দ্বারা গ্েোর িময় পেধ্থারণ ক্রার এক্টি এলগ্পরদভমর োম কমমপর-হাডথ। কমমপর
িাউন্ড ফাংশে ও িলা হভয় র্াভক্ ।

ভাক্ত র ফ্রট্র

ক্পম্পউটার পিজ্ঞাভের এপলভক্শভে িযিহৃি পক্ছু ডাটা িাক্চার। ব্লক্ভচআভে, মাক্থল পট্র দ্বারা ি়ি ডাটা িাক্চাভরর
উিাধ্ােগুভলাভক্ ক্াক্সথক্র এিং পেরািদ োচাআ ক্রা ।

MimbleWimble

ছদ্মভিশী িাপক্ত দ্বারা িপরচাপলি এক্টি প্রভটাক্ল, ো পিটক্ভয়ে কডভেলিারভদর চযাটরুভম টম এপভেি কজডু ির োভম
িপরপচি।

ভাফ্রিফ্রয়েচায

এক্টি অধ্ুপেক্ স্বাক্ষর ো এক্টি পেপদথ ষ্ট্ িযিহারক্ারীভক্ এক্টি ডর্কভমন্ট িাআে ক্রভি কদয়। িাধ্ারেি, এক্টি
মাপিপিভেচার এলগ্পরদম জভয়ন্ট পিভেচার উিিাদে ক্ভর ো ভেক্গুভলা স্বত্রন্ত স্বাক্ষর কর্ভক্ কিপশ েযাপলড ।17

গনাি
ওোন ওয়ে এয়গ্রয় ট ফ্রয়েচায
(OWAS)
আউটু ট (MimbleWimble)
ফ্রিাযয়ন ক্ফ্রভটয়ভট ফ্রিভ
প্রাইয়বট ফ্রক্

প্রুপ অফ ওোক্ত (PoW)

াফফ্ররক্ ফ্রক্

RAM (Random Access Memory)

পিয়ার-টু -পিয়ার পচন্তায়, ট্রাভেক্শে এিং ব্লভক্র ির্য পিিরণ ক্রার জেয এক্টি ব্লক্ভচআে কেটওয়াক্থ এিং েযােয
শাখা কোভডর িাভর্ িংভোগ্ িািে ক্রা এক্টি ক্পম্পউটার।
ভেক্গুভলা পিভেচাভরর িমপষ্ট্ পেভয় এক্টি ট্রােভজক্শে পিভেচার ো এমেোভি এেপিভটড ক্রা
হভয়ভছ কেে উক্ত পিভেচার এর িমপষ্ট্ কর্ভক্ পিভেচারগুভলা িৃর্ক্ িৃর্ক্ োভি গ্ণো ক্রা ো খুি
ক্ঠিে।
ট্রােভজক্শে এর এক্টি উিাদাে ো উক্ত ট্রােভজক্শে এর গ্রহীিাভক্ পেভদথ শ ক্ভর; ো িরিিী
ট্রােভজক্শে এ আেিুট পহভিভি িযিহৃি হয়।
এক্টি প্রারপম্ভক্ পিভটাগ্রাপফক্ ো এর িযিহারক্ারীভক্ কক্াে ির্য প্রক্াশ ক্রা ছা়িা এক্টি পেপদথ ষ্ট্
েযালুভি েীক্ারিদ্ধ হভি েুমপি কদয় এিং উক্ত িযিহারক্ারী উক্ত েযালু িাপিল ক্রভি িক্ষম
েয়।
প্রাআভেট পক্ হল কক্াভডর ক্ষু দ্র পিট ো পিপেন্ন কটক্সট এেপিিশে এিং পডপিিশে এর জেয এক্টি
িািপলক্ পক্ এর িাভর্ কজা়ি ক্রা হয়। এটি িািপলক্ পক্ পিভটাগ্রাপফ এর ংশ পহভিভি এপিভমপট্রক্
এেপিিশে এর িময় িৃপষ্ট্ হয় এিং িািথ াভক্ পডপিট এিং িাঠভোগ্য ক্রভি িযিহার ক্রা হয়।
পক্ছু ডাটা ো উৎিাদে ক্রা ক্ঠিে (িযয়িহুল এিং কিপশ িময় লাভগ্), পক্ন্তু েযভদর জেয
োচাআ ক্রাটা িহজ, এিং ো পক্ছু পেপদথ ষ্ট্ প্রভয়াজে কমটায়। প্রুফ ি ওয়াক্থ পিভটাক্াভরপন্প ব্লক্
কজোভরশভে িযিহার ক্রা হয়।
িািপলক্ পক্ এেপিিশে পিভটাগ্রাপফরর মভধ্য িািপলক্ পক্ িৃপষ্ট্ ো এপিভমপট্রক্ পক্ এেপিিশে
এলগ্পরদম িযিহার ক্ভর।িািথ াভক্ অেপরভডিল ফরমযাভট রুিান্তর ক্রভি িািপলক্ পক্ িযিহার ক্রা
হয়।
এক্টি গ্ণোক্ারী েভন্ত্রর দ্রুি ক্াজ ক্রার জেয ির্য িংরক্ষক্ কেখাভে িিথ মাভে িযিহৃি িাভরটিং
পিভেম, এপলভক্শে কপ্রাগ্রাম এিং ির্য রাখা হয় োভি উক্ত েভন্ত্রর প্রভিির দ্বারা ির্যগুভলা িহভজআ
িাওয়া োয়।

গযেপ্রুপ

এক্টি েযাপলপডশে পিভেম ো প্রমাে ক্ভর কে এক্টি ট্রােভজক্শে এর কমাট আেিুট িিিময়
অউটিুট কর্ভক্ ি়ি এিং ট্রােভজক্শে এর িিগুভলা মাে ধ্োত্মক্। করেপ্রুফ পেপিি ক্ভর কে
মভেটাপর িালাআ এর কক্াে িপরিিথ ে হয় পে।

(ফ্রিফ্রজটার) ফ্রয়েচায

ব্লক্ভচআে প্রভটাক্ভলর এক্টি পিভশে ংশ, প্রধ্ােি ট্রােভজক্শে এিং ট্রােভজক্শে এর ব্লক্, িভর্যর
িাোন্তর, চু পক্তর িযিিা এিং েয কে কক্াে পিেয় কেখাভে িাপহযক্ কক্াে িপরিিথ ে পচপিি
এিং প্রপিভরাধ্ ক্রা গুরুত্বিূণথ িা পেরািদ ক্রভি িযিহার ক্রা হয়।এআটা ব্লক্ভচআভে ির্য
িংরক্ষণ এিং ির্য িাোন্তভর পিেটি িুপিধ্া কদয়:
• েপদ কক্াে িাঠাভো ির্য িপরিিথ ে ক্রা হয় িা প্রক্াশ ক্ভর;
• ট্রােভজক্শে এর পেপদথ ষ্ট্ িক্ষভক্ োচাআ ক্ভর;
• অআোেুিাভর িাধ্য ক্রা োয়।

SRAM (Static Random Access
Memory)
Throughput
Trustlessness
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কে রযাম েিক্ষণ িেথন্ত িাওয়ার িালাআ র্াভক্ িিক্ষণ িেথন্ত এআটার কমমপরভি ির্য ধ্ভর রাভখ।
এক্টি প্রদি পিভটাক্াভরপন্প প্রভটাক্ভলর দ্বারা প্রপি কিভক্ভন্ড েিগুভলা ট্রােভজক্শে িম্পাদে ক্রভি িাভর
িার িপরমাণ।
এক্টি কক্ন্দ্রীয় িক্ষ ছা়িা এক্টি পিভটাক্াভরপন্পর পেয়মগুভলা উক্ত কেটওয়াক্থ দ্বারা কমভে চলার মাে।

Mihir, Neven, Gregory, 2007, Identity-based Multi-signatures from RSA, Lecture Notes in Computer Science vol. 4377,
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F11967668_10
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