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Crynodeb. Buasai fersiwn o arian parod electronig gwirioneddol uniongyrchol rhwng 

partïon yn caniatáu anfon taliadau ar-lein yn syth o un parti i un arall heb fynd drwy 

sefydliad ariannol. Mae llofnodion digidol yn datrys y broblem yn rhannol, ond caiff y prif 

fanteision eu colli os yw trydydd parti y gellir ymddiried ynddo yn dal i fod yn 

angenrheidiol er mwyn osgoi gwario dwbl. Cynigiwn ddatrysiad i’r broblem o wario dwbl 

sy’n defnyddio rhwydwaith uniongyrchol rhwng partïon. Mae’r rhwydwaith yn rhoi stamp 

amser ar drafodion drwy eu stwnsio i gadwyn barhaus o brawf gwaith seiliedig ar stwnsion, 

gan greu cofnod na ellir ei newid heb ail-wneud y prawf gwaith. Mae’r gadwyn hiraf nid 

yn unig yn brawf o’r gyfres o ddigwyddiadau, ond mae hefyd yn brawf ei bod wedi dod 

o’r gronfa fwyaf o bŵer CPU. Cyn belled â bod y rhan fwyaf o’r pŵer CPU yn cael ei reoli 

gan nodau nad ydynt yn cydweithio i ymosod ar y rhwydwaith, nhw fydd yn cynhyrchu’r 

gadwyn hiraf, a byddant yn ennill y blaen ar ymosodwyr. Strwythur syml iawn sydd ei 

angen ar y rhwydwaith. Caiff negeseuon eu darlledu ar sail yr ymdrech orau, a gall nodau 

adael ac ailymuno â’r rhwydwaith fel y mynnant, gan dderbyn y gadwyn prawf gwaith 

hiraf fel prawf o beth ddigwyddodd tra roeddent yn absennol.  

 

 

1. Cyflwyniad 
Mae masnachu ar y Rhyngrwyd wedi dod i ddibynnu bron yn llwyr ar sefydliadau ariannol yn 

gwasanaethu fel trydydd partïon y gellir ymddiried ynddynt er mwyn prosesu taliadau electronig. Er 

bod y system yn gweithio’n ddigon da yn achos y rhan fwyaf o drafodion, y mae’n dal i ddioddef y 

gwendidau cynhenid sydd ynghlwm wrth y model ymddiriedaeth. Nid yw trafodion nad oes modd o 

gwbl eu dad-wneud yn bosibl mewn gwirionedd, am na all sefydliadau ariannol osgoi cyfryngu 

anghydfodau. Mae cost cyfryngu yn cynyddu costau trafodion, gan gyfyngu ar isafswm maint ymarferol 

trafodion a nacau’r posibilrwydd am drafodion achlysurol bychain, ac mae cost ehangach ynghlwm 

wrth beidio â gallu gwneud taliadau nad oes modd eu dad-wneud am wasanaethau nad oes modd eu 

dad-wneud. Gyda’r posibilrwydd o ddad-wneud, mae’r angen am ymddiriedaeth yn lledaenu. Rhaid i 

fasnachwyr fod yn wyliadwrus o’u cwsmeriaid, gan fynnu mwy o wybodaeth ganddynt na’r hyn y 

byddai ei angen arnynt fel arall. Derbynnir bod rhywfaint o dwyll yn anochel. Wyneb-yn-wyneb, gellir 

osgoi’r costau hyn a’r ansicrwydd ynghylch taliadau drwy ddefnyddio arian cyfred diriaethol, ond nid 

oes mecanwaith yn y byd ar gyfer gwneud taliadau drwy sianel gyfathrebu heb barti y gellir ymddiried 

ynddo.  
Mae angen system taliadau electronig sy’n seiliedig ar brawf cryptograffig yn hytrach nag ar 

ymddiriedaeth, sy’n caniatáu i unrhyw ddau barti sy’n dymuno wneud trafodion yn uniongyrchol heb 

yr angen am drydydd parti y gellir ymddiried ynddo. Byddai trafodion y mae’n anymarferol eu dad-

wneud o safbwynt cyfrifiadurol yn amddiffyn gwerthwyr rhag twyll, a gellid gweithredu mecanweithiau 

esgrow rheolaidd yn rhwydd er mwyn amddiffyn prynwyr. Yn y papur hwn, cynigiwn ddatrysiad i’r 

broblem o wario dwbl sy'n defnyddio gweinydd stampiau amser gwasgaredig rhwng partïon i 

gynhyrchu prawf cyfrifiadurol o drefn gronolegol trafodion. Mae’r system yn ddiogel gyhyd â bod 

nodau gonest gyda’i gilydd yn rheoli mwy o bŵer CPU nag unrhyw grŵp o nodau ymosodol sy’n 

cydweithio.  
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2. Trafodion 
Diffiniwn ddarn arian electronig fel cadwyn o lofnodion digidol. Mae pob perchennog yn trosglwyddo’r 

darn arian i’r perchennog nesaf drwy lofnodi stwnsh o’r trafodyn blaenorol yn ddigidol ynghyd ag 

allwedd gyhoeddus y perchennog nesaf ac ychwanegu’r rhain at ddiwedd y darn arian. Gall talai wirio’r 

llofnodion er mwyn gwirio’r gadwyn berchenogaeth. 

 
Y drafferth, wrth gwrs, ydy na all y talai wirio na wnaeth un o’r perchenogion wario’r darn 

arian eilwaith. Un ffordd gyffredin o ddatrys hyn yw cyflwyno awdurdod canolog y gellir ymddiried 

ynddo, neu fathdy, sy’n gwirio pob trafodyn i gadarnhau a fu gwario dwbl. Ar ôl pob trafodyn, rhaid 

dychwelyd y darn arian i’r bathdy er mwyn dyrannu darn arian newydd, a dim ond darnau arian a 

ddyrennir yn uniongyrchol gan y bathdy y gellir bod yn sicr nad ydynt wedi’u gwario eilwaith. Y 

drafferth gyda’r datrysiad hwn yw bod ffawd y system ariannol gyfan yn dibynnu ar y cwmni sy’n 

rhedeg y bathdy, gan fod yn rhaid i bob trafodyn fynd trwyddyn nhw, yn union fel banc.  

Mae angen ffordd arall i’r talai wybod na wnaeth y perchenogion blaenorol lofnodi unrhyw 

drafodion cynharach. At ein dibenion ni, y trafodyn cynharaf sy’n cyfrif, felly nid oes diddordeb 

gennym mewn achosion diweddarach o geisio gwario eilwaith. Yr unig ffordd o gadarnhau absenoldeb 

trafodyn yw bod yn ymwybodol o’r holl drafodion. Yn y model sy’n defnyddio bathdy, roedd y bathdy 

yn ymwybodol o’r holl drafodion ac yn penderfynu pa un a ddaeth gyntaf. Er mwyn cyflawni hyn heb 

drydydd parti y gellir ymddiried ynddo, rhaid datgan trafodion yn gyhoeddus [1], ac mae angen system 

arnom sy’n galluogi cyfranogwyr i gytuno ar un hanes o’r drefn y daethant i law. Mae angen prawf ar 

y talai bod mwyafrif y nodau’n cytuno, ar adeg pob trafodyn, mai hwn oedd y cyntaf i ddod i law. 

 

3. Gweinydd Stampiau Amser  

Mae’r datrysiad a gynigiwn yn dechrau gyda gweinydd stampiau amser. Mae gweinydd stampiau amser 

yn gweithio drwy gymryd stwnsh o floc o eitemau sydd i gael stamp amser, a chyhoeddi’r stwnsh yn 

eang, e.e. mewn papur newydd neu bostiad Usenet [2-5]. Mae’r stamp amser yn profi ei bod yn rhaid 

bod y data wedi bodoli ar y pryd, yn amlwg, er mwyn bod yn y stwnsh. Mae pob stamp amser yn 

cynnwys y stamp amser blaenorol yn ei stwnsh, ac mae hynny’n ffurfio cadwyn, a phob stamp amser 

newydd yn atgyfnerthu’r rhai o’i flaen. 
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4. Prawf Gwaith 
Er mwyn gweithredu gweinydd stampiau amser gwasgaredig rhwng partïon, bydd angen i ni ddefnyddio 

system prawf gwaith sy’n debyg i Hashcash gan Adam Back [6], yn hytrach na phapur newydd neu 

bostiadau Usenet. Mae’r prawf gwaith yn golygu sganio am werth sydd, o’i stwnsio, fel yn achos SHA-

256, yn rhoi stwnsh sy’n dechrau gyda nifer o ddidau sero. Mae’r gwaith cyfartalog sy’n ofynnol yn 

esbonyddol yn nifer y didau sero sy’n ofynnol, a gellir gwirio hynny drwy gyflawni un stwnsh.  

Ar gyfer ein rhwydwaith stampiau amser, rydym yn gweithredu’r prawf gwaith drwy gynyddu 

rhif untro (nonce) yn y bloc fesul cam nes ceir gwerth sy’n rhoi i stwnsh y bloc y nifer gofynnol o 

ddidau sero. Ar ôl defnyddio’r ymdrech CPU fel ei fod yn bodloni’r prawf gwaith, ni ellir newid y bloc 

heb ail-wneud y gwaith. Gan fod blociau diweddarach wedi’u cadwyno ar ei ôl, byddai’r gwaith i newid 

y bloc yn golygu ail-wneud yr holl flociau ar ei ôl. 

 
 Mae’r prawf gwaith hefyd yn datrys y broblem o bennu cynrychiolaeth mewn gwneud 

penderfyniadau ar sail y mwyafrif. Pe byddai’r mwyafrif yn seiliedig ar un-cyfeiriad-IP-un-bleidlais, 

byddai unrhyw un sydd â’r modd o ddyrannu nifer o IPs yn gallu ei danseilio. Yn ei hanfod, un-CPU-

un-bleidlais yw prawf gwaith. Caiff y penderfyniad mwyafrifol ei gynrychioli gan y gadwyn hiraf, sydd 

â’r ymdrech prawf gwaith fwyaf wedi’i buddsoddi ynddi. Os yw’r rhan fwyaf o’r pŵer CPU wedi’i 

reoli gan nodau gonest, y gadwyn onest fydd yn tyfu gyflymaf a bydd yn ennill y blaen ar gadwyni sy’n 

cystadlu â hi. Er mwyn addasu bloc blaenorol, byddai’n rhaid i ymosodwr ail-wneud prawf gwaith y 

bloc a phob bloc ar ei ôl, ac yna ddal i fyny gyda gwaith y nodau gonest, a’u pasio. Byddwn yn dangos 

yn nes ymlaen bod y tebygolrwydd y bydd ymosodwr arafach yn dal i fyny yn mynd yn llai yn 

esbonyddol wrth i flociau dilynol gael eu hychwanegu. 

Er mwyn gwneud yn iawn am gyflymder cynyddol caledwedd a diddordeb amrywiol mewn 

rhedeg nodau dros amser, pennir anhawster y prawf gwaith gan gyfartaledd sy’n symud yn targedu nifer 

cyfartalog o flociau yr awr. Os cânt eu cynhyrchu’n rhy gyflym, mae’r anhawster yn cynyddu. 

 

5. Rhwydwaith 
Mae’r camau i redeg y rhwydwaith fel a ganlyn:  

 

1) Caiff trafodion newydd eu darlledu i’r holl nodau. 

2) Mae pob nod yn casglu trafodion newydd mewn bloc. 

3) Mae pob nod yn gweithio ar ganfod prawf gwaith anodd ar gyfer ei floc.  

4) Pan fydd nod yn canfod prawf gwaith, mae’n darlledu’r bloc i’r holl nodau. 

5) Mae nodau’n derbyn y bloc dim ond os yw’r holl drafodion ynddo yn ddilys a heb eu 

gwario eisoes.  

6) Mae nodau’n mynegi a ydynt yn derbyn y bloc drwy weithio ar greu’r bloc nesaf yn y 

gadwyn, gan ddefnyddio stwnsh y bloc sydd wedi’i dderbyn fel y stwnsh blaenorol. 

 

Mae nodau bob amser yn ystyried mai’r gadwyn hiraf yw’r gadwyn gywir, a byddant yn dal ati 

i weithio ar ei hymestyn. Os bydd dau nod yn darlledu fersiynau gwahanol o’r bloc nesaf ar yr un pryd, 

gall y naill neu’r llall ddod i law rhai nodau yn gyntaf. Yn yr achos hwnnw, mae’r nodau’n gweithio ar 

y cyntaf a ddaeth i law, ond yn cadw’r gangen arall rhag ofn y bydd yn mynd yn hirach. Bydd y cyswllt 
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yn cael ei dorri pan fydd y prawf gwaith nesaf yn cael ei ganfod ac un gangen yn mynd yn hirach; 

wedyn, bydd y nodau fu’n gweithio ar y gangen arall yn troi at yr un hirach.  

Nid oes angen i ddarllediadau trafodion newydd gyrraedd yr holl nodau o anghenraid. Gyhyd 

ag y bônt yn cyrraedd llawer o nodau, byddant yn mynd i mewn i floc yn hwyr neu’n hwyrach. Mae 

darllediadau blociau hefyd yn goddef negeseuon wedi’u gollwng. Os nad fydd bloc yn dod i law nod, 

bydd y nod yn gofyn amdano pan gaiff y bloc nesaf a sylweddoli ei fod wedi colli un.  

 

6. Symbyliad 
Yn ôl confensiwn, mae’r trafodyn cyntaf mewn bloc yn drafodyn arbennig sy’n dechrau darn arian 

newydd y mae crëwr y bloc yn berchen arno. Mae hyn yn rhoi symbyliad i nodau gefnogi’r rhwydwaith, 

ac yn ffordd o gyflwyno darnau arian i’r cylchrediad yn y man cyntaf, gan nad oes awdurdod canolog 

i’w dyrannu. Mae ychwanegu swm o ddarnau arian newydd yn gyson yn debyg i gloddwyr aur yn 

defnyddio adnoddau er mwyn cyflwyno aur i’r cylchrediad. Yn ein hachos ni, amser CPU a thrydan 

gaiff eu defnyddio. 

Gellir cyllido’r symbyliad hefyd drwy ffioedd trafodion. Os yw gwerth allbwn trafodyn yn llai 

na’i werth mewnbwn, mae’r gwahaniaeth yn ffi trafodion a gaiff ei ychwanegu at werth symbyliad y 

bloc sy’n cynnwys y trafodyn. Ar ôl i nifer rhagnodedig o ddarnau arian gael eu cyflwyno i’r 

cylchrediad, gall y symbyliad symud yn llwyr i ffioedd trafodion a bod yn gyfan gwbl rhydd o 

chwyddiant. 

Gallai’r symbyliad helpu i annog nodau i fod yn onest. Os bydd ymosodwr trachwantus yn 

gallu cynnull mwy o bŵer CPU na’r holl nodau gonest, byddai’n rhaid iddo ddewis rhwng ei ddefnyddio 

i dwyllo pobl drwy ddwyn ei daliadau yn ôl, neu ei ddefnyddio i gynhyrchu darnau arian newydd. Dylai 

fod yn fwy proffidiol iddo chwarae yn ôl y rheolau, rheolau sy’n ei wobrwyo gyda mwy o ddarnau arian 

newydd na phawb arall gyda’i gilydd, yn hytrach na thanseilio’r system a dilysrwydd ei gyfoeth ei hun.  

 

7. Adennill Lle ar Ddisg  
Pan fydd y trafodyn diweddaraf mewn darn arian wedi’i gladdu dan ddigon o flociau, gellir gwaredu’r 

trafodion a wariwyd o’i flaen er mwyn arbed lle ar ddisg. Er mwyn hwyluso hyn heb dorri stwnsh y 

bloc, caiff trafodion eu stwnsio mewn Coeden Merkle [7][2][5], a dim ond y gwreiddyn gaiff ei 

gynnwys yn stwnsh y bloc. Wedyn gellir crynhoi hen flociau drwy docio canghennau’r goeden. Nid oes 

angen storio’r stwnsion mewnol. 
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Byddai pennawd bloc heb unrhyw drafodion tua 80 did. Os tybiwn y caiff blociau eu cynhyrchu 

bob 10 munud, 80 did * 6 * 24 * 365 = 4.2MB y flwyddyn. Gyda systemau cyfrifiadur ar y cyfan yn 

cael eu gwerthu gyda 2GB o RAM yn 2008, a Chyfraith Moore yn rhagfynegi twf presennol o 1.2GB 

y flwyddyn, ni ddylai lle storio fod yn broblem hyd yn oed os oes rhaid cadw penawdau bloc yn y cof.  

 

8. Gwirio Taliadau mewn Ffordd Symlach 
Mae modd gwirio taliadau heb redeg nod rhwydwaith llawn. Dim ond cadw copi o benawdau bloc y 

gadwyn prawf gwaith hiraf y mae’n rhaid i ddefnyddiwr ei wneud, a gall gael gafael ar y penawdau 

drwy ymholi’r nodau rhwydwaith tan fydd wedi’i ddarbwyllo bod y gadwyn hiraf ganddo. Wedyn rhaid 

iddo gael gafael ar y gangen Merkle sy’n cysylltu’r trafodyn â’r bloc y cafodd stamp amser ynddo. Ni 

all wirio’r trafodyn ei hun, ond drwy ei gysylltu â lleoliad yn y gadwyn, gall weld bod nod rhwydwaith 

wedi’i dderbyn, ac mae blociau sydd wedi’u hychwanegu ar ei ôl hefyd yn cadarnhau bod y rhwydwaith 

wedi’i dderbyn. 

 
 Yn hynny o beth, mae’r gwiriad yn ddibynadwy cyhyd â bod nodau gonest yn rheoli’r 

rhwydwaith, ond mae’n llai dibynadwy os caiff y rhwydwaith ei drechu gan ymosodwr. Er y gall nodau 

rhwydwaith wirio trafodion eu hunain, gall trafodion ffug ymosodwr dwyllo’r dull symlach gyhyd ag 

y gall yr ymosodwr barhau i drechu’r rhwydwaith. Un strategaeth i warchod yn erbyn hyn fyddai derbyn 

rhybuddion gan nodau rhwydwaith pan fyddant yn canfod bloc annilys, gan symbylu meddalwedd y 

defnyddiwr i lwytho’r bloc llawn i lawr ynghyd â’r trafodion y rhybuddiwyd amdanynt er mwyn 

cadarnhau’r anghysondeb. Mae’n debyg y bydd busnesau sy’n cael taliadau mynych yn dal i fod eisiau 

rhedeg eu nodau eu hunain er mwyn sicrhau diogelwch mwy annibynnol a gwirio’n gyflymach. 

 

9. Cyfuno a Rhannu Gwerth  
Er y byddai modd ymdrin â darnau arian yn unigol, byddai’n anhwylus gwneud trafodyn ar wahân ar 

gyfer pob ceiniog mewn trosglwyddiad. Er mwyn caniatáu rhannu a chyfuno gwerth, mae trafodion yn 

cynnwys amryw fewnbynnau ac allbynnau. Fel arfer naill ai bydd un mewnbwn o drafodyn blaenorol 

mwy, neu bydd mewnbynnau lluosog sy’n cyfuno symiau llai, a dau allbwn fydd ar y mwyaf: un ar 

gyfer y taliad, ac un yn dychwelyd y newid, os oes newid, i’r anfonwr.  
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Dylid nodi nad yw ymlediad, ble mae trafodyn yn dibynnu ar nifer o drafodion, a’r trafodion 

hynny’n dibynnu ar lawer mwy, yn broblem yma. Nid oes byth angen echdynnu copi cyflawn 

annibynnol o hanes trafodyn.  

 

10. Preifatrwydd  
Mae’r model bancio traddodiadol yn sicrhau lefel o breifatrwydd drwy gyfyngu ar fynediad i wybodaeth 

i bartïon y trafodyn a’r trydydd parti y gellir ymddiried ynddo. Mae’r angen i ddatgan pob trafodyn yn 

gyhoeddus yn golygu nad yw’r dull hwn yn bosibl, ond gellir sicrhau preifatrwydd o hyd drwy dorri llif 

gwybodaeth mewn lle arall: drwy gadw allweddi cyhoeddus yn ddienw. Gall y cyhoedd weld bod 

rhywun yn anfon swm at rywun arall, ond heb wybodaeth yn cysylltu’r trafodyn ag unrhyw un. Mae 

hyn yn debyg i’r lefel o wybodaeth y mae cyfnewidfeydd stoc yn eu rhyddhau, ble caiff amser a maint 

cyfnewidion unigol, y “tâp”, ei wneud yn gyhoeddus, ond heb ddweud pwy oedd y partïon.  

 
 Fel wal dân ychwanegol, dylid defnyddio pâr o allweddi newydd ar gyfer pob trafodyn er mwyn 

eu hatal rhag cael eu cysylltu â pherchennog cyffredin. Mae peth cysylltu yn anochel o hyd gyda 

thrafodion aml-fewnbwn, sy’n anorfod yn datgelu bod yr un perchennog yn berchen ar eu mewnbynnau. 

Y risg yw os caiff perchennog allwedd ei ddatgelu, gallai’r cysylltu ddatgelu trafodion eraill a oedd yn 

perthyn i’r un perchennog.  

 

11. Cyfrifiadau  
Ystyriwn y senario fod ymosodwr yn ceisio cynhyrchu cadwyn amgen yn gyflymach na’r gadwyn 

onest. Hyd yn oed os cyflawnir hyn, nid yw’n gwneud y system yn agored i newidiadau mympwyol, 

fel creu gwerth allan o ddim neu gymryd arian na fu’r ymosodwr yn berchen arno erioed. Ni fydd 

nodau’n derbyn trafodyn annilys fel taliad, ac ni fydd nodau gonest byth yn derbyn bloc sy’n eu 

cynnwys. Dim ond trio newid un o’i drafodion ei hun i gymryd yn ôl arian a wariodd yn ddiweddar y 

gall ymosodwr ei wneud.  

Gellir disgrifio’r ras rhwng y gadwyn onest a chadwyn ymosodwr fel Hapgerddediad 

Binomaidd. Y digwyddiad o lwyddiant yw pan gaiff y gadwyn onest ei hymestyn gan un bloc, sy’n ei 

rhoi +1 yn ychwanegol ar y blaen, a’r digwyddiad o fethiant yw pan gaiff cadwyn yr ymosodwr ei 

hymestyn gan un bloc, sy’n cau’r bwlch gan -1.  

Mae’r tebygolrwydd y bydd ymosodwr yn dal i fyny o unrhyw safle penodol o’r tu ôl yn debyg 

i broblem Dinistr y Gamblwr. Tybiwch fod gamblwr sydd â chredyd diderfyn yn dechrau gyda diffyg 

ariannol ac yn chwarae treialon a allai fod yn ddiderfyn mewn nifer er mwyn ceisio adennill y diffyg, 

heb ennill na cholli. Gallwn gyfrifo’r tebygolrwydd y bydd yn adennill y diffyg rhyw dro, neu y bydd 

ymosodwr rhyw dro yn dal i fyny gyda’r gadwyn onest, fel a ganlyn [8]:  

 

p = y tebygolrwydd y bydd nod gonest yn canfod y bloc nesaf  

q = y tebygolrwydd y bydd yr ymosodwr yn canfod y bloc nesaf  

qz = y tebygolrwydd y bydd yr ymosodwr rhyw dro yn dal i fyny o z o flociau y tu ôl 

 

 

 

 

Gan ein bod yn tybio fod p > q, mae’r tebygolrwydd yn gostwng yn esbonyddol wrth i nifer y blociau 

y mae’n rhaid i’r ymosodwr ddal i fyny â nhw gynyddu. Gyda’r tebygolrwydd yn ei erbyn, os nad yw’n 

Y Model Preifatrwydd Traddodiadol 

Hunaniaethau Trafodion 
Trydydd Parti y Gellir 

Ymddiried Ynddo 
Gwrthbarti Y Cyhoedd 

Y Model Preifatrwydd Newydd 

Hunaniaethau Trafodion Y Cyhoedd 

𝑞𝑧 =   
1 𝑜𝑠 𝑝 ≤ 𝑞

 𝑞 / 𝑝 𝑧 𝑜𝑠 𝑝 > 𝑞
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rhuthro ymlaen drwy lwc tua’r cychwyn, mynd yn brinnach fyth mae’r gobaith y bydd yn llwyddo wrth 

iddo golli mwy a mwy o dir.  

Ystyriwn nawr pa mor hir y mae angen i dderbynnydd trafodyn newydd aros cyn bod yn ddigon 

sicr na all yr anfonwr newid y trafodyn. Cymrwn mai ymosodwr yw’r anfonwr sydd am wneud i’r 

derbynnydd gredu am ychydig ei fod wedi’i dalu, ac yna troi i’w dalu ei hun yn ôl ar ôl i beth amser 

fynd heibio. Caiff y derbynnydd ei rybuddio pan fydd hynny’n digwydd, ond gobaith yr anfonwr yw y 

bydd yn rhy hwyr.  

Mae’r derbynnydd yn cynhyrchu pâr o allweddi newydd ac yn rhoi’r allwedd gyhoeddus i’r 

anfonwr ychydig cyn llofnodi. Mae hyn yn atal yr anfonwr rhag paratoi cadwyn o flociau ymlaen llaw 

drwy weithio arno yn barhaus tan y bydd yn ddigon lwcus i fod ddigon ar y blaen, ac yna gweithredu’r 

trafodyn y foment honno. Ar ôl anfon y trafodyn, mae’r anfonwr anonest yn dechrau gweithio’n 

gyfrinachol ar gadwyn baralel sy’n cynnwys fersiwn amgen o’i drafodyn.  

Mae’r derbynnydd yn aros tan fydd y trafodyn wedi’i ychwanegu at floc a tan fydd z o flociau 

wedi’u cysylltu ar ei ôl. Nid yw’n gwybod yn union faint o gynnydd y mae’r ymosodwr wedi’i wneud, 

ond gan gymryd bod y blociau gonest wedi cymryd yr amser disgwyliedig cyfartalog ar gyfer pob bloc, 

bydd cynnydd potensial yr ymosodwr yn ddosraniad Poisson gyda gwerth disgwyliedig:  

 

λ = 𝑧
𝑞

𝑝
  

 

Er mwyn canfod y tebygolrwydd y bydd yr ymosodwr yn dal i fyny nawr, rydym yn lluosi’r dwysedd 

Poisson ar gyfer pob swm o gynnydd y gallai fod wedi’i wneud gyda’r tebygolrwydd y gallai ddal i 

fyny o’r pwynt hwnnw: 

 

∑
λ𝑘𝑒−λ

𝑘!
.   𝑞/𝑝 

 𝑧−𝑘 𝑜𝑠 𝑘 ≤ 𝑧
1 𝑜𝑠 𝑘 > 𝑧

 ∞
𝑘=0   

 

Gan aildrefnu er mwyn osgoi symio cynffon anfeidrol y dosraniad...  

 

1 − ∑
λ𝑘𝑒−λ

𝑘!
(1 −  𝑞/𝑝  𝑧−𝑘 )𝑧

𝑘=0   

 

Trosi i god C...  

 
#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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O redeg rhai canlyniadau, gallwn weld bod y tebygolrwydd yn gostwng yn esbonyddol gyda z.  

 
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  

 

Gan ddatrys ar gyfer P yn llai na 0.1%...  

 
 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  

 

 

12. Casgliad 
Rydym wedi cynnig system ar gyfer trafodion electronig nad yw’n dibynnu ar ymddiriedaeth. 

Dechreuom gyda’r fframwaith arferol o ddarnau arian wedi’u gwneud o lofnodion digidol, sy’n 

sicrhau y gellir rheoli perchenogaeth yn dda, ond sy’n anghyflawn heb ffordd o atal gwariant dwbl. Er 

mwyn datrys hyn, cynigiom rwydwaith uniongyrchol rhwng partïon sy’n defnyddio prawf gwaith i 

gofnodi hanes cyhoeddus o drafodion sy’n buan fynd yn anymarferol, o safbwynt cyfrifiaduro, i 

ymosodwr ei newid os yw nodau gonest yn rheoli’r rhan fwyaf o bŵer CPU. Mae’r rhwydwaith yn 

gadarn yn ei symlrwydd distrwythur. Mae nodau’n gweithio ar yr un pryd heb gydweithredu fawr 

ddim. Nid oes angen gallu eu henwi, am na chaiff negeseuon eu llwybro i unrhyw le penodol a dim 

ond ar sail ymdrech orau y mae angen eu danfon. Gall nodau adael y rhwydwaith ac ailymuno ag ef 

fel y mynnant, gan dderbyn y gadwyn prawf gwaith fel prawf o’r hyn a ddigwyddodd tra roeddent yn 

absennol. Maent yn pleidleisio gyda’u pŵer CPU, gan fynegi a ydynt yn derbyn blociau dilys drwy 

weithio ar eu hymestyn a gwrthod blociau annilys drwy wrthod gweithio arnynt. Gellir gorfodi 

unrhyw reolau a symbyliadau sydd eu hangen gan ddefnyddio’r mecanwaith consensws hwn.  
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