
 شبکه ی بیت کوین را کنترل می کند؟چه کسی 

 درگیر شده اید، احتماال در مورد نحوه کار فرآیند توسعه نرم افزار بیت کوین کور ارزهای دیجیتال اگر برای مدتی است که در

) Bitcoin Core( شگفت زده هستید. بیت کوین در سرتاسر موجودیت خود، توجه دائمی در ارتباط با توسعه را دریافت کرده است

سعه دهندگان بیشتر و بیشتری به این پروژه ملحق می شوند تا به شیوه ای در این پروژه مشارکت داشته و هر سال که می گذرد، تو

باشند اما سوالی در اینجا مطرح می شود و آن این است که چه کسی این جریان اطالعات را کنترل می کند؟ چه کسی کنترل می 

 انجام نشده اند؟ کند که چه به روز رسانی هایی انجام شده و کدام ها هنوز

Jameson Lopp ،یک اغتشاش بدون حاکم  بیت کوین از مشارکت کنندگان پیشین بیت کوین کور می باشد. بنا بر اظهارات او

وجود دارند که توانایی ادغام کد و ارائه کردن آن در  است اما با این وجود قوانین هنوز اعمال می شود. او توضیح می دهد که افرادی

نسخه بعدی را دارند. به بیان او، آنچه که عجیب است این است که این جایگاه به جای اینکه یک جایگاه قدرت باشد، جایگاهی کمکی 

 .است

 !افرادی که می توانند کد جدید وارد کنند

 :را دارند و این پنج نفر عبارتند از پنج نفر قدرت وارد کردن کد جدید به مخزن اصلی

۱- Wladimir J.Van der Laan 

۲- Pieter Wuille 

۳- Jonas Schnelli 

۴- Marco Falke 

۵- Samuel Dobson 

 !تنها این افراد در پروژه بیت کوین مشارکت نمی کنند

روز رسانی می شود، مورد استفاده قرار می دارد که برای امضای اقدامات در هر زمانی که کد به  PGP هر کدام از آنها یک کلید

گیرد. این بدین معنی نیست که آنها تنها افراد مشارکت کننده هستند اما آنها موقعیت دروازه بان و محافظ را دارند. هنوز هم این 

از پلتفرم میزبان  ریسک مطرح است که یکی از کلید ها گم شود؛ اما این فرآیند هدف عظیمی دارد و از کد محافظت می کند و حتی

 .نیز این التزام وجود دارد

یزی افراد ذکر چدر کل، این ساز و کار صد در صد در برابر عامالن خرابکار مصون نیست و همچنین این سوال مطرح است که چه 

 شده را از ایجاد خسارت و کاله برداری باز می دارد؟ بیت کوین چگونه ایمن، سازگار و با ثبات باقی می ماند؟

 

 بیت کوین چگونه کار می کند:

با بیت کوین کنید. همین که یک کیف پول بیت  شروع به کار به عنوان یک کاربر جدید، می توانید بدون دانستن جزئیات فنی

راه خود نصب کردید، اولین آدرس بیت کوینی شما تولید شده و می توانید در صورت نیاز، کوینی روی کامپیوتر یا گوشی تلفن هم

آدرسهای بیشتری هم بسازید. می توانید آدرسهای خود را برای دوستانتان فاش کنید تا آنها بتوانند به شما پرداخت کنند و یا برعکس. 

 .های بیت کوینی فقط باید یکبار استفاده شونددر حقیقت، بسیار شبیه به طرز کار ایمیل است جز آنکه آدرس
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 :زنجیره ی بالک - ترازهای

است که کل شبکه بیت کوین بر آن متکی است. تمام تراکنشهای  دفتر کل عمومی به اشتراک گذاشته شده زنجیره ی بالک یک

وانند ترازهای قابل خرج را محاسبه کرده تائید شده در زنجیره بالک گنجانده می شوند. به این ترتیب، کیف پولهای بیت کوینی می ت

و تراکنشهای جدید به شکل بیت کوینهای قابل خرج که عمالً متعلق به خرج کننده هستند، تائید شوند. یکپارچگی و ترتیب زمانی 

 .می شوداعمال  رمزنگاری زنجیره بالک از طریق

 

 :کلید های خصوصی - تراکنش ها

است که در زنجیره بالک گنجانده می شود. کیفهای پول بیت کوینی یک  انتقال ارزش بین کیفهای پول بیت کوینی یک تراکنش

را در خود نگه می دارد که در امضای تراکنشها بکار می رود و یک مدرک ریاضی  یا سید کلید خصوصی قطعه داده ی محرمانه به نام

ش همچنین از اینکه کسی بتواند تراکن امضا انجام کار دال بر اینکه این تراکنشها از جانب صاحب کیف آمده اند، بوجود می آورد. این

دقیقه ی پس از آن،  10را پس از صدور آن، تغییر دهد جلوگیری می کند. تمامی تراکنشها بین کاربران منتشر شده و معموالً طی 

 .شروع می کند استخراج شبکه کار تائید تراکنش را طی فرآیندی به نام

 

 

 :(Bitcoin)یب بیت کوین مزایا و معا

 

 :کوین بیت مزایای

 ایم. آورده عزیزان شما رایب را دارد وجود دیجیتال ارز این برای هک مزایایی ترین همم از وردم دو هب جا ینا رد

 ر جدید است شاید آنچه در مورد بیت کوین بیش از هر چیز دیگری جذاب به نظر می رس این است که، این تکنولوژی آنقد

اقع یک را جدید را جای اکتشافات زیادی دارد و انسان را وادار به کشف ناشناخته ها در مورد آن می کند. بیت کوین در وکه هنوز 

بالک چین "ژی، پیش پای افراد قرار داده است تا بدون واسطه، دارایی های خود را مبادله نمایند. توابع بیت کوین در تکنولو

(blockchain)" م بتوانند سرمایه ود کبه افراد این اجاره را می دهد تا در کسریاز زمان و با هزینه ای بسیار  نامیده می شوند؛ که

ل است که بسیاری، را انتقال دهند، به طوری که قادر است تراکنش هایی شبیه به تراکنش های معمولی را ایجاد نماید. به این دلی

یجیتال کارایی دارد دلب است بدانید که بالک چین نه تنها برای انتقال ارز بالک چین را یک تکنولوژی مهم و قدرتمند می دانند. جا

 بلکه به عنوان تکنولوژی شبه حسابداری نیز محسوب می شود. بالک چین صنایع دیگر نیز کاربرد دارد.

  .امنیت باال یکی از مزایای دیگر بیت کوین به حساب می آید"( بالک چینblockchain)"  افشای چون در برابر مواردی 

 از. باشد امن و مطمئن بسیار تواند می اعتباری کارت معامله میزان از بیشتر پرداخت در تقلب  شخصی، اطالعات سرقت و هویت

 مواجه آن با سنتی معامالت در ها سکه که خطری این از و گیرند قرار سرقت مورد توانند نمی هستند، دیجیتال ها سکه که آنجایی

ست. همچنین پرداخت ها از طریق بیت کوین برای خریداران از طریق کارت اعتباری امن تر است. پرداخت از ا امان در شدند، می
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طریق بیت کوین به خریدار اجازه می دهد تا دقیقا مبلغ مورد نیاز را ارسال کند و به فروشنده اجازه دسترسی به بقیه وجوه خود را 

 نمی دهد.

 

 :کوین بیت معایب

 ایم. شده متذکر زیزانع شما برای را کوین بیت یجیتالد ارز معایب رینت اصلی زا مورد ود زنی قسمت این در

 طالعات متعدد شاید بزرگترین نکته و البته مشکل در مورد بیت کوین، عدم درک عموم مردم در مورد ارز دیجیتال است. م

د که ارز دیجیتال چگونه کار می کند و اینکه آیا ارز دیجیتال واقعا نمی فهمن -ز جمله کاربران بیتکوین ا -نشان داده است که افراد 

 کار آن با بتوانند هترب و  امن است یا خیر و این واقعا یک مشکل است . به منظور اینکه مردم بیشتر بیت کوین را بپذیرند و راحت تر

لحاظ امنیتی برای  ول دیجیتال در حال حاضر ازالوه بر این، پع. کنند درک خوبی به را آن مفهوم و معنا تا است الزم قطعا کنند،

امنیتی می  کاربران مبهم است و به نظر می رسد که کاربران حس کنند پول دیجیتال دارای اعتبار ضعیفی در رابطه با مسائل

 و تفکر دارد.ه یاز به اندیشن باشد، باال نیز امنیتی لحاظ از که شود استفاده بیکوئن از چگونه اینکه درک بنابراین باشد، 

  کوین بیت معایب و مزایا از صحبت که زمانی (Bitcoin) به  ه قرار گیرد.به میان می آید، امنیت می تواند جز هر دو دست 

 این در هایی اریرمزنگ یکسری بنابراین. شود می انجام خریدار پول کیف دی آی از استفاد با کوین بیت های تراکنش اکثر کلی طور

ی تواند یک نکته می شود که در معامالت معمولی از آن روش های رمزنگاری استفاده نمی شود.با وجودی که این م راکنش ها انجامت

بیت کوین  ی مثبت و یک مزیت برای بیت کوین به حساب آید، اما بسیاری از سرمایه گذاران آن را یک نکته ی منفی در مورد

 محسوب می کنند.

 

 ارند:چرا مردم به بیت کوین اعتماد د

بیت کوین و زیرساخت بالک چین آن، فناوری ای است که محققان پیش بینی کرده بودند حداقل تا صد سال دیگر وارد جامعه 

وارد تصورات ما شد. از زمان پیدایش آن،  ارزهای دیجیتال ، بیت کوین به وجود آمد و جادویساتوشی ناکاموتو نمیشد. به لطف وجود

اند که تمام آنها در مقایسه با تبلیغات و سروصداهای اولیه خود به تدریج کمرنگ تر ارزهای دیجیتال نویدبخش دیگری وجود داشته

 .شدند

 

 ارز دیجیتال دیگری همانند بیت کوین به افزایش چشمگیر قیمت دست نیافته است؟چرا هیچ 

باشد و این موضوع، دلیل چندین عامل در این موضوع نقش دارند. بیت کوین نمونه اولیه و اصلی جنبش ارزهای دیجیتال می

این ارز دیجیتال کمک  به افزایش و ارتقای جایگاهبسیار خوبی است. زیرساخت مورد اعتماد، کاربرد گسترده و تعداد کاربران زیاد آن 

د به تاریخچه آن کرده است. به منظور شناخت دلیل این موضوع که چرا بیت کوین، ارزشمندترین ارز دیجیتال موجود است ابتدا بای

 .نگاهی بیاندازیم
معرفی کرد که بعدها به اسم بیت کوین  ، ساتوشی ناکاموتو پروتکل های پول الکترونیکی همتا به همتایی را۲۰۰۹در ژانویه 

شناخته شد. این موج فناوری آینده که به جامعه معرفی شده بود ابتدا به درستی درک و شناخته نشد، بدین ترتیب حامیان و 

 .طرفداران آمیز شروع به شناخت و کار بر روی پتانسیل های آن کردند
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گرفت دچار بدنامی شد. اگرچه این موضوع به ار سیاه مورد استفاده قرار میبیت کوین در سال های اولیه خود برای آنکه در باز

اد. مردم به تدریج اعتبار آن در کوتاه مدت آسیب زد، اما قابلیت آن را در خصوص انجام تراکنش های کامال ناشناس و ایمن نشان د

تواند اساسا روش انجام و مدیریت ز دیجیتال چگونه میبا کاربردهای بالقوه بیت کوین برای جامعه آشنا شدند و دانستند که این ار

 .تراکنش ها را تغییر دهد

 

 توانم پولدار شوم؟کوین میآیا با بیت

وتمند شوید. البته در به عنوان یک قاعده کلی، هرگز نباید چنین انتظاری را داشته باشید که از بیت کوین یا ارزهای دیجیتال ثر

ال، سودهای ر همین یکی دو سال اخیر از طریق خرید و فروش بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتواقعیت ماجرا افراد زیادی د

 .سرشاری به جیب زده اند. اما در حالت کلی این مساله یک امر بسیار پر خطر و دارای ریسک فراوان می باشد

 

 :شباهت قابل تامل بیت کوین با شرکت های هرمی )پونزی(

در واقع قبلتر  وبیت کوین شباهت زیادی به شرکتهای هرمی دارد. هر چه به باالی هرم نزدیکتر باشید سرمایه گذاری در خرید 

شانس بردتان کمتر  از سایرین وارد بازی شده باشید، شانس بردتان بیشتر است. هر چقدر هم که دیرتر وارد این بازی شوید، طبیعتا

 .و بر عکس آن شانس زیانتان بیشتر می باشد

 

مید تبلیغات دهان اایجاد شده است. البته بنیاد بیت کوین، سرمایه کافی برای معرفی آن را نداشتند و به  2009وین از سال بیت ک

، آنها از دید کسب کم کم پای سرمایه دارها نیز به این ماجرا باز شد 2014به دهان و مطرح شدن در بلند مدت بودند. اما در سال 

نها یک چیز فوق آم خریدار به مساله نگاه کردند و خیلی زود دریافتند که بیت کوین می تواند برای ثروت و به قول معروف به چش

یه باالیی که داشتند العاده سود آور باشد. به همین دلیل شروع کردند به خرید مقادیر انبوهی بیت کوین و سپس با استفاده از سرما

اکنون در سال  حوی که بیت کوین که چندین سال در گمنامی به سر می برد، همشروع به تبلیغات وسیع در این زمینه کردند. به ن

صی و تقریبا برای همه مردم جهان شناخته شده است و حتی در ایران خودمان هم به نقل مجلس محافل عمومی و خصو 2017

یشتر از آنکه ت کوین شد. البته بمخصوصا تاکسی ها نیز بدل شده است. همیتن تبلیغات وسیع منجر به اقبال عمومی مردم از بی

م برجسته شد. در ویژگی ارز بودن و قابل مصرف بودن آن برای مردم حائز اهمیت باشد، ویژگی سرمایه گذاری و سود در آن نزد مرد

یت کوین ای خرید بنتیجه این تبلیغات وسیع، بیت کوین به سرعت افزایش قیمت یافت و دلیل آنهم منطقی و افزایش تقاضای بازار بر

ارند این کار را می دبود. حاال دیگر کم کم وقت آن است که سرمایه گذاران اولیه از آن بهره برداری کنند، و البته همین االن هم 

 .کنند

 

 ت کوین کامالً مجازی و غیرمادی است؟یآیا ب

وزه از آنها استفاده می کنند، مجازی بیت کوین به همان اندازه کارتهای اعتباری و شبکه های بانکداری آنالین که مردم همه ر

است. بیت کوین درست مانند سایر اشکال پول، برای پرداخت آنالین در فروشگاه های واقعی بکار می رود و نیز می تواند درست مانند 

 .سکه های کازاسیوس به شکل فیزیکی پول تبدیل شود، اما پردخت با گوشی های تلفن همراه معموالً آسانتر است



هد. به عبارت دزهای بیت کوینی در یک شبکه بزرگ توزیع شده ، ذخیره شده است و هیچکس نمی تواند با تقلب آنرا تغییر ترا

 یب نمی شودغدیگر، کاربران بیت کوین کنترل اختصاصی بر موجودی خود دارند و بیت کوینهایشان صرفاً به دلیل مجازی بودن، 

 

 کوین گمنام است؟آیا بیت

ا ارسال و یا وری طراحی شده است که به کاربران خود اجازه دهد در سطح حریم خصوصی قابل قبولی، پرداختها ربیت کوین ط 

ضه کرد. استفاده از دریافت نمایند. اما بیت کوین گمنام نیست و نمی توان آنها را با همان سطح حریم خصوصی که پول نقد دارد، عر

وصی کاربران خود به جای می گذارد. مکانیسم های مختلفی برای محافظت از حریم خصبیت کوین، رکوردهای عمومی گسترده ای از 

ط بیشتر کاربران وجود دارد و مکانیسم های بیشتری هم در حال توسعه هستند. به هر حال، قبل از اینکه این ویژگیها بدرستی توس

 .بیت کوین بکار گرفته شوند، کارهای زیادی هست که باید انجام شود

اد شده است. اما این نی هایی در باب اینکه محرمانه بودن تراکنشهای بیت کوین به منظور انجام کارهای غیرقانونی است، ایجنگرا

ی مالی وجود دارد. نگرانی ها هیچ ارزشی ندارد؛ چون بیت کوین بدون تردید تابع قوانین و مقرراتی است که مشابه آن در سیستم ها

فزون بر آن، بیت اتر از پول نقد باشد و احتمال جلوگیری از بررسی های جنایی، در مورد آن کم است. بیت کوین نمی تواند گمنام 

 کوین نیز طوری طراحی شده که از دامنه گسترده ای از جرایم مالی جلوگیری می کند

 

 آیا بیتکوین قانونی است؟

سرمایه گذاری در  د توکن های جدید ، افراد بسیاری بهدر حال حاضر با افزاریش قیمت ارز های دیجیتال و همچنین افزایش تعدا

دیجیتال به خود  ارز های دیجیتال عالقه مند می شوند و این امر سبب می شود که بخش عظیمی از بازار سرمایه گذاری را ارز های

زایش دهند . این جیتال را افاختصاص بدهند به همین دلیل دولت ها در تالش هستند تا نظارت خود بر استفاده و تجارت ارز های دی

 . امر تمام ارز های دیجیتال به خصوص بیت کون را که پرچم دار ارز های دیجیتال است را در بر می گیرد

انونی ق کامال  ت کوینتا کنون کشور های بسیار کمی بیت کوین را غیر قانونی اعالم کرده اند ، البته این بدین معنا نیست که بی

لکه تنها به این که این مسئله بدین معنا نیست که نمی توان از بیت کوین برای خرید و تجارت استفاده است ب است قابل ذکر است

 . تیاری استمعناست که هیچ قوانین محافظی برای مشتریان و سرمایه گذاران این ارز وجود ندارد و استفاده از آن کامال اخ

ین متفاوت است: اماتی در حوزه ارز های دیجیتال هستند . روش ها در این بسایر دستگاه های قانونی هنوز در حال بررسی اقد

ن شک و تردید دارند. برخی از کشور های کوچکتر مانند زیمبابو نسبت به صدور بیانیه های رایج درباره احتمال قانونی بودن بیت کوی

ر حالیکه بانک مرکزی دکر در این باره را تصدیق می کنند موسسات و نهادهای بزرگتر مانند کمیسیون اروپایی، نیاز برای مکالمه و تف

ه ده سال از زمان راه معتقد است که ارزهای رمزدار هنوز به اندازه ی کافی بالغ نشده اند که قانون گذاری شوند )اگرچ (ECB) اروپا

 در -است شده رت سخت بسیار آن چیده اندازی بیت کوین می گذرد. (. در ایاالت متحده، این مسئله به دلیل نقشه قانون گذاری پی

 واحد؟ های لتایا یا و فدرال دولت دهد، انجام باید را باره این در گذاری قانون امر کسی چه که گرفت تصمیم باید باره این



ای مرکزی، هیکی از سوال های مرتبط در سایر کشورها که هنوز پاسخ واضحی برای آن پیدا نشده است، این است: آیا بانک 

 اما باشند یکسان هادن دو این کشورها از دربرخی ارزهای دیجیتال را باید مورد نظارت قرار دهند یا قانون گذاران مالی؟ ممکن است 

 .باشند می مجزا های مسئولیت با و مجزا نهادهایی دو، این یافته، توسعه کشورهای اغلب در

نسه برای برگزاری یست بر مبنای ملی تنظیم شود یا بین المللی؟ فرایکی دیگر از مسائل مهم این است که: آیا بیت کوین می با

تالش  2018یل یک انجمن بین المللی برای دولت ها و بانک های مرکزی( برای بحث در مورد ایجاد پارامتر ها در آور) G2 نشست

 . می کند

( هستند؟ قانونی ها آن آیا ؟ رایج پول یک یا هستند کاال یک ها ارز این آیا) به تمایز بیشتری بین قانون گذاری ارزهای دیجیتال 

 در. است نیاز( ارند؟د مجوز به نیاز یا و هستند مبادله برای رایج های پول جزء دیجیتال های ارز آیا) رمزدار ارزهای های تجارت و

 .است زا برخورد شدهبط شده اند و در دیگر کشورها، با این موارد به صورت مجمرت هم به مفروضاتی ، معدودی کشورهای

 

 

 آیا بیت کوین می تواند تابع قوانین و مقررات باشد؟

رد که سایت هایی میالدی زمانی که اینترنت برای اولین بار مورد استفاده قرارگرفت، احتماال هیچ کس تصور نمی ک ۹۰در دهه 

یده ی نوپا است ، یک پد۹۰ دهه اینترنت مانند دقیقا هم چین بالک. بیایند وجود به اینترنت روی …مانند فیسبوک، گوگل،اوبر و 

 .و می توان از آن برای تحقق میلیون ها ایده استفاده کرد

 مبتنی جهان یک دبای ما. است ضروری امر یک چین بالک برای استفاده از این پتانسیل، وجود قانون برای فناوری های مبتنی بر

 .باشد مفید همه برای شرور، افراد و جنایتکاران جز به که بسازیم چین بالک بر

ن های اجرای قانون جنایتکاران حرفه ای همیشه سعی می کنند تا از آخرین تکنولوژی برای ارتکاب جرم استفاده کنند. اما سازما

یب صوتغییرات و ت هم همیشه سعی کرده اند که خود را برای جلوگیری از جرائم به روز کنند و با فناوری های جدید سازگار باشند.

 .قوانین جدید فناوری های مورد نظر را به چالش می کشد. بالک چین هم از این قاعده مستثنی نیست

 

 آیا بیت کوین باعث فرار مالیاتی می شود؟

 دهد، می نجاما را ها تراکنش که فردی حال هر به که کنیم توجه باید همانطور که در قیمت منقدین بیت کوین اشاره کردیم،

 صرافی یک در را ایشه کوین بیت یا  و کند استفاده کاری برای را آن باید و کند نگهداری خود پول کیف در را آن بدا تا تواند نمی

زیادی برای فرار مالیاتی  نین احتمالی جدید فرار مالیاتی با بیت کوین بسیار دشوار خواهد بود. راه هایقوا تنظیم با. بفروشد یا بخرد

 .باشید که بیت کوین بهترین راه این کار نیستوجود دارد و این را مطمئن 

 

 :بیت کوین و حمایت از مصرف کننده

بیت کوین دست مردم را باز می گذارد تا با شرایط خودشان، تراکنش انجام دهند. هر کاربری می تواند مانند پول نقد، پرداختها 

ه تری هم مشارکت کنند. چند امضایی این امکان را فراهم می را ارسال و یا دریافت کند اما همچنین می توانند در قراردادهای پیچید



کند که یک تراکنش توسط شبکه پذیرفته شود تنها اگر تعداد معینی از اعضاء یک گروه تعریف شده، موافق امضا کردن آن تراکنش 

یسهایی می توانند در صورت باشند. این باعث نوآوری در توسعه سرویس های میانجی حل اختالف در آینده خواهند شد. چنین سرو

عدم توافق بین طرفین، در نقش طرف سومی برای تایید یا رد تراکنش وارد عمل شوند، بدون اینکه بر پول آنها کنترل داشته باشند. 

 برخالف پول نقد و یا دیگر روشهای پرداخت، بیت کوین همیشه یک سند عمومی از انجام تراکنش از خود بر جای میگذارد که بطور

 .بالقوه می تواند به عنوان مدرکی بر علیه کسب و کارهایی که کالهبرداری می کنند، بکار گرفته شود

شایان ذکر است که سوداگران که همواره به وجهه عمومی خود برای بقای کسب و کارشان وابسته اند و به کارمندانشان حقوق 

سطح دسترسی یکسانی به اطالعات ندارند. بیت کوین هم فرد و هم  می پردازند، در هنگام معامله با مصرف کنندگان جدید خود،

کسب و کارها را در برابر پرداخت های برگشتی تقلبی محافظت می کند و در عین حال به مصرف کننده این انتخاب را می دهد که 

 .چنانچه نخواهد به یک سوداگر خاص اعتماد کند، خواستار حفاظت بیشتر باشد

 

 بیت کوین ها چگونه تولید می شوند؟

یا پاداش کار نام دارد. طی این کار، کاربران با انجام محاسبات و  Proof of Work روش بیت کوین برای نگهداری از شبکه

دهند تایید تراکنش های شبکه، پاداش دریافت می کنند. در شبکه بیت کوین، کاربران کامپیوترهای خود را در اختیار شبکه قرار می 

 .تا محسبات ریاضی برای تراکنش ها و ثبت آن در بالک چین را انجام دهند

به تراکنش های ارزهای دیجیتال که در بسته های داده جمع می شوند، بالک می گویند. پردازش به موقع این بالک ها برای 

 درستی به را پردازش فرآیند  بتواند همه صحت انجام فرآیند تراکنش ضروری است و از آنجا که هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که

یرند. به این کار استخراج گفته می شود . ماینر ها کامیپوتر های خود را در گ می عهده به را مسئولیت این ها کامپیوتر دهد، انجام

ن می شود و معیارهای اختیار شبکه قرار می دهند تا به پردازش و حاسبات شبکه کمک کنند و وقتی که یک بالک داده به درستی مای

الگوریتم و ریاضی مشخص می شود، ماینرها پاداشی از بیت کوین ها و درصدی از کارمزد تراکنش بالکی که پردازش کرده اند را 

 .دریافت می کنند

یت کوین طراحی پروتکل بیت کوین به گونه ایست که بیت کوینهای جدید را با نرخ ثابتی تولید می کند. به این ترتیب استخراج ب

یک کسب و کار رقابتی خواهد شد. اگر استخراج کنندگان بیشتری به شبکه بپیوندند، سودآوری مرتباً دشوار خواهد شد و استخراج 

کنندگان باید بدنبال بازده برای کاهش هزینه های استخراج باشند. هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده ای، اختیار آنرا ندارد تا سیستم 

ایش سود، کنترل یا دستکاری کند.هر نُد بیت کوین در جهان، هر آنچه را که در تطابق با قوانینی که انتظار میرود سیستم را برای افز

 .از آن پیروی کند، نباشد حذف خواهد کرد

طور بیت کوینها با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی، تولید می شوند. تعداد بیت کوینهای جدیدی که هر سال تولید می شود، ب

میلیون برسد. از این هنگام به بعد، دیگر بیت  ۲۱اتوماتیک در طول زمان نصف می شود تا اینکه مجموع بیت کوینهای موجود به 

کوینی صادر نخواهد شد. در این نقطه، احتماالً بطور اختصاصی به استخراج کنندگان بیت کوین مقدار کمی کارمزد تراکنش پرداخت 

 .خواهد شد

 .اج با این فرایند بیشتر آشنا خواهید شددر بخش استخر

 



 چرا بیت کوین ها دارای ارزش هستند؟

به طور کلی یک چیز وقتی که کاربردی و کمیاب باشد، ارزش پیدا خواهد کرد. بیت کوین ویژگی و کاربردهای بی نظیری دارد و 

ال هم با بیت کوین تقریبا مشابه است. طال هم مانند کمیاب بودن و عرضه محدود آن باعث ایجاد ارزش در آن می شود. از این نظر ط

بیت کوین کاربردی است و همچنین منابع طال مانند بیت کوین، محدود است و هر دو برای استخراج نیاز به انرژی دارند. طال نیاز به 

 .انرژی مکانیکی و بیت کوین به الکتریسیته نیازمند است. بنابراین بیت کوین دارای ارزش است

 

 چه چیزی باعث تغییر قیمت بیت کوین می شود؟

قیمت بیت کوین مانند هر کاال یا پول دیگری با تقاضا باال و پایین می شود. با افزایش تقاضا برای بیت کوین، قیمت آن هم افزایش 

خواهند داشت به همین میلیون واحد وجود  ۲۱می یابد و با کاهش تقاضا، از قیمت آن کم می شود. بیت کوین ها به تعداد محدود 

 سزایی در افزایش تقاضا دارددلیل کمیابی آن نقض به

 

 بیت کوین یک حباب است؟

 : بیت کوین به دلیل زیر نمی تواند حباب باشد

 با آن ارتباط و غیرمتمرکز ماهیت مالی، مقررات تنظیم موسسات و گذاران قانون یکی از بزرگترین چالش های بیت کوین برای

 .بیت کوین آرام آرام در حال افزایش است و مردم روز به روز آگاه تر از قبل می شوند” رسمی“این حال، پذیرش  با  .است وب کدار

، ژاپن رسما اعالم کرد که قوانینی برای به پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت قانونی تصویب خواهد کرد ۲۰۱۷در آوریل 

 .بیت کوین شد و توجه بازرگانان ژاپنی را به خود جلب کردکه بالفاصله موجب افزایش قیمت 

در فیلیپین، شهروندان به طور قابل توجه ای از بیت کوین برای انجام پرداخت های خود استفاده می کنند. به همین دلیل بانک 

بتواند به عنوان  دیجیتال ارز ینا تا کرد خواهد تنظیم کوین بیت اعالم کرد که مقرراتی برای ۲۰۱۷مرکزی این کشور در فوریه سال 

 .یک سیستم انتقال رسمی فعال شود و در محور قانون حرکت کند

کشورهایی همچون استرالیا و روسیه اخیرا چنین اظهاراتی را ارائه کرده اند که می تواند بیت کوین را به یک ابزار مبادله در این 

ت کوین برای عنوان سرمایه گذاری و همچنین یک سیستم پرداخت آنالین، کشورها تبدیل کند . با توجه به تقاضای رو به رشد بی

 .روند پذیرش احتماال به سرعت ادامه خواهد یافت

 

 بیت کوین ترفند پانزی است؟

از آنجایی که بیت کوین یک شبکه همتا به همتا و متن باز است هیچ نهاد مرکزی برای هدایت این پروژه وجود ندارد در حالی که 

 .فند پانزی، شرکت های کالهبردار توسط مدیران کنترل می شوند. این مضحک ترین دروغ درباره بیت کوین استدر تر

 



 آیا بیت کوین به پیشگامان خود بهره ناعادالنه ای نمی دهد؟

ای که بعضی از پیشگامان تعداد زیادی بیت کوین داشتند چون خطر کرده و زمان و منابع را در یک تکنولوژی محقق نشده 

دیگران بندرت از آن استفاده می کردند و برقراری مناسب امنیت آن به مراتب سخت تر بود، سرمایه گذاری کرده بودند. بسیاری از 

پیشگامان تعداد زیادی بیت کوین را اندک زمانی پیش از اینکه ارزشمند شود، خرج کرده یا فروخته بودند و فقط مقدار کمی از آن 

بتوانند سود خوبی ببرند، خریده بودند. هیچ تضمینی نیست که بهای بیت کوین افزایش و یا کاهش یابد. کامالً شبیه را قبل از اینکه 

به سرمایه گذاری در یک کسب و کار نوپاست که هم می تواند به واسطه مفید و مردم پسند بودن آن بر ارزشش افزود و یا اینکه 

در دوران نوزادی خود است و با دیدی بسیار بلندمدت طراحی شده است. به سختی می  هرگز پیشرفتی حاصل نکرد. بیت کوین هنوز

توان تصور کرد که چگونه می توانست نسبت به پیشگامان خود کمتر جانبداری کند و کاربران امروز آن شاید فردا، پیشگامان اولیه 

 .بیت کوین محسوب شوند و شاید هم نه

 

 زدایی سقوط نخواهد کرد؟ آیا بیت کوین در مارپیچ تورم

بر طبق نظریه مارپیچ تورم زدایی، اگر انتظار سقوط قیمت ها برود، مردم خرید را به آینده موکول خواهند کرد تا از قیمت های 

ضا کمتر، بهره ببرند. این سقوط در تقاضا به نوبه خود سوداگران را وادار خواهد کرد تا با کاهش قیمت های خود در جهت تحریک تقا

 .تالش کنند که اینکار مشکل را بدتر کرده و به رکود اقتصادی خواهد انجامید

هر چند این نظریه، در میان بانکداران مرکزی راهی مردم پسند برای توجیه تورم است ولی به نظر نمی رسد که همیشه درست 

مثالی از یک بازار است که قیمتهای آن دائماً در حال  باشد و در میان اقتصاددانان مورد مناقشه بوده است. لوازم الکترونیکی مصرفی،

کاهش بوده ولی دچار رکود نمی شود. به همین شکل، ارزش بیت کوینها در طول زمان افزایش یافته و اندازه اقتصاد بیت کوینی هنوز 

، از صفر شروع شده  ۲۰۰۹سال  هم پا به پای آن بشدت در حال رشد است. به دلیل آنکه، هم ارزش ارز و هم اندازه اقتصاد آن در

 .است؛ بیت کوین یک مثال نقض برای این نظریه است که نشان می دهد گاهی این نظریه باید نادرست باشد

با این وجود، بیت کوین برای یک ارز ضدتورمی طراحی نشده است. دقیق تر آنست که بگوییم قرار بود بیت کوین در سالهای اول 

س در سالهای بعد پایدار شود. تنها زمانی مقدار بیت کوینهای در گردش کاهش خواهد یافت که مردم کیف یک ارز تورمی باشد و سپ

پول خود را از روی بی دقتی گم کرده و بک آپ یا پشتیبان هم تهیه نکرده باشند. اگر زیرساختهای پولی ثابت و اقتصاد پایدار باشد، 

 .ارزش ارز باید همیشه یکسان باقی بماند

 

 نوسانات، مشکلی برای بیت کوین ایجاد نمی کنند؟ آیا

خوشبختانه نوسانات بر مزایای اصلی بیت کوین به عنوان یک سیستم پرداخت وجه که پولی را از نقطه الف به نقطه ب می رساند، 

دیل کنند و اینکار به آنها تاثیری ندارد. برای کسب و کارها امکان پذیر است که پرداختهای بیت کوینی را فوراً به ارز محلی خود تب

اجازه می دهد تا از مزایای بیت کوین بدون اینکه مشمول نوسانات قیمت شوند، استفاده کنند. بسیاری از کاربران بیت کوین را بخاطر 



ن و توسعه امکانات و ویژگی های منحصر به فرد و مفید آن برگزیده اند. با چنین راهکارها و مشوقهایی، امکان رشد و بلوغ بیت کوی

 .آن، تا مرحله ای که نوسانات قیمت در آن محدود گردد، وجود دارد

همچنین سرویس های بیمه بیت کوین هم برای کسب و کارهایی که بیت کوین را می پذیرند وجود دارد. به طوری آن کسب و 

 د.کارها دربرابر نوسانات منفی بیمه می شوند اما از نوسانات مثبت سود کمتری می برن

 

 چه اتفاقی میافتد اگر کسی همه بیت کوین های موجود را یکجا بخرد؟

تنها کسری از بیت کوین هایی که تا کنون صادر شده، در بازار مبادالت برای فروش گذاشته شده اند و همچنین به راحتی نمی 

ر یافت می شود. بازارهای بیت کوینی، مخصوصا که کیف پول های سخت افزای یا کاغذی به وفوتوان صاحب کیف پول ها را پیدا کرد،

رقابتی هستند یعنی قیمت بیت کوین بر اساس عرضه و تقاضا، افزایش و یا کاهش خواهد یافت. افزون بر این، تا چندین دهه ی 

وین آینده، بیت کوین های جدید همچنان صادر خواهند شد. بنابراین حتی بیشتر خریداران مصمم هم نخواهند توانست تمام بیت ک

های موجود را یکجا بخرند. این البته به آن معنا نیست که بازارها در برابر دستکاری قیمت آسیب پذیر نیستند، بلکه بدان معناست 

که هنوز آن مقدار پول هنگفت در بازار موجود نیست تا بتواند قیمتها را باال و پایین ببرد و بنابراین بیت کوین تا کنون یک دارایی 

 .باقی مانده استنوسان دار 

 

 اگر کسی ارز دیجیتال بهتری ساخت چه؟

چنین اتفاقی ممکن است بیافتد. بیت کوین، تا کنون به میزان قابل مالحظه ای، مردم پسندترین ارز مجازی غیرمتمرکز است، اما 

تند که از بیت کوین الهام نمی توان تضمین کرد که در آینده هم این موقعیت را حفظ کند. هم اکنون تعدادی ارزهای دیگر هم هس

گرفته اند ولی احتماالً درست است تصور کنیم که یک ارز جدید باید بسیار بهبود یابد تا بتواند به لحاظ داشتن بازارهای با ثبات، بر 

د، بیت بیت کوین پیشی بگیرد حتی اگر این امر غیرقابل پیش بینی باقی بماند. تا زمانی که بخش های اساسی پروتکل تغییر نکن

 .کوین میتواند اصالحات و بهبودهای یک ارز رقابتی را داشته باشد

 

 دقیقه صبر کنم؟ ۱۰چرا باید 

دقیقه ای الزم است تا شبکه بتواند با ضمیمه کردن  ۱۰ارسال یک تراکنش به شبکه، تقریباً آنی است. اما بطور متوسط یک تاخیر 

ا بیت کوین های رسیده به شما، قابل خرج کردن شوند. تایید به معنای آن است که آن تراکنش به یک بالک، تایید آنرا شروع کرده ت

شبکه به توافق رسیده است که بیت کوینهایی که دریافت کرده اید برای شخص دیگری فرستاده نشده بوده و جزیی از اموال شماست. 

می آیند و به طور نمایی این توافق را یکپارچه کرده و وقتی تراکنش شما به یک بالک پیوست شد، در زیر بالک هایی که بعد از آن 

خطر برگشت خوردن تراکنش را کاهش می دهند، دیگر وجود ندارد. هر کاربری آزاد است تا تعداد تاییدیه های تراکنش را خود 

 تعیین کند، اما اغلب سه الی شش تاییدیه برای انجام یک تراکنش انجام می شود

 



 خواهد بود؟کارمزد یک تراکنش چقدر 

بیشتر تراکنشها بدون کارمزد قابل پردازش هستند، اما اغلب کاربران را تشویق می کنند که داوطلبانه اندکی کارمزد هم پرداخت 

کنند تا تراکنشهایشان سریعتر تایید شود و نیز دستمزد ی هم به استخراج کنندگان داده شود. اگر کارمزدی هم درخواست شود ، 

چند سنت نخواهد بود. چنانچه الزم باشد، کالینت بیت کوینی شما معموالً خواهد کوشید تا مقدار کارمزد مناسبی را معموالً بیش از 

 .برآورد کند

کارمزد تراکنش، نوعی حفاظت است در برابر کاربرانی که با ارسال تراکنشهایشان شبکه را اورلود می کنند. نحوه دقیق عملکرد 

بوده و با گذشت زمان تغییر می کند. چون کارمزد به مقدار بیت کوین ارسالی مربوط نمی شود، ممکن کارمزد هنوز در حال توسعه 

بیت کوین برای یک  ۰٫۰۰۴بیت کوینی( و یا بطور ناعادالنه ای زیاد ) ۱۰۰۰بیت کوین برای یک انتقال  ۰٫۰۰۰۵است خیلی کم )

اتی چون داده ی تراکنش و تکرار تراکنش، تعریف می شود. مثالً اگر بیت کوینی( بنظر آید. مبلغ کارمزد، با خصوصی ۰٫۰۲پرداخت 

شما به دفعات زیاد، مبالغ کمی را دریافت کنید، آنگاه کارمزد ارسال بیشتر خواهد بود. چنین پرداختهایی را می توان مقایسه کرد با 

یر کمی از بیت کوینهایتان نیز می تواند مشمول زمانی که بخواهید صورتحساب رستوران را با سنت بپردازید. خرج کردن سریع مقاد

 .کارمزد شود. اگر فعالیت شما تابع الگوی تراکنشهای عادی باشد، مبلغ کارمزد بسیار کم خواهد بود

 

 اگر زمانی که کامپیوتر یا موبایلم خاموش است بیت کوینی به من برسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ف پول خود را راه اندازی می کنید، بیت کوینها ظاهر خواهند شد. در واقع، این نرم افزار مشکلی نیست. دفعه بعد که برنامه کی

روی کامپیوتر شما نیست که بیت کوینها را دریافت می کند، بلکه آنها در یک دفتر کل عمومی که بین تمام دستگاههای روی شبکه 

امه کالینت کیف پول شما در حال اجرا نیست، بیت کوینی به اشتراک گذاشته شده است، ضمیمه می شوند. اگر هنگامی که برن

آنها  برایتان بفرستند، دفعه بعدی که شما برنامه را راه اندازی کنید، برنامه بالکها را دانلود کرده و در جریان تراکنشهایی که تا حاال از

ر که همین االن رسیده باشند. کیف پول فقط وقتی بی خبر بوده اید، قرار خواهید گرفت و سرانجام بیت کوین ها ظاهر می شوند، انگا

 .الزم است که بخواهید بیت کوین ها را خرج کنید

 

 همزمان سازی به چه معناست و چرا اینقدر طول می کشد؟

همزمان سازی طوالنی فقط برای کالینت های فول نُدی مانند هسته بیت کوین، الزامی است. به لحاظ فنی، همزمان سازی، فرایند 

انلود کردن و درستی آزمایی تراکنشهای بیت کوینی پیشین روی شبکه است. برای اینکه بعضی کالینتهای بیت کوین، بتوانند تراز د

قابل خرج کردن ِ کیف پول بیت کوینی شما را محاسبه کرده و تراکنشهای جدید بسازند، الزم است که از تمام تراکنشهای پیشین 

د منابع زیادی طلب کند و نیاز به پهنای باند و فضای ذخیره سازی کافی دارد تا یک زنجیره بالک با آگاه باشند. این گام می توان

اندازه کامل را بسازد. برای حفظ امنیت بیت کوینه ا به اندازه کافی، مردم باید همچنان از کالینتهای فول نُد استفاده کنند چرا که 

 ها را انجام می دهنداین کالینت ها درستی آزمایی و تقویت تراکنش

 



 استخراج بیت کوین چیست؟

از آنجا که بیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است و برای ادامه بقا نیاز به توزیع و تایید تراکنش ها به صورت غیرمتمرکز دارد، 

تولید بیت کوین جدید استخراج یک نوع فرایند رقابتی است که در پروتکل بیت کوین به منظور ایجاد انگیزه برای پایداری شبکه و 

طراحی شده است. به زبان ساده ماینر ها کامپیوترهای خود را به منظور تایید تراکنش ها در اختیار شبکه قرار می دهند و در ازای 

 .قدرت و فعالیت کامپیوترشان بیت کوین تولید می شود و این بیت کوین بین ماینر ها تقسیم خواهد شد

دقیقه را در بالک هایی قرار می دهند و بالک پس از تایید در بالک چین ثبت می  ۱۰کنش های هر ماینرها ترا در بیت کوین،

 .بیت کوین است ۱۲٫۵شود، در حال حاضر پاداش ماین هر بالک 

 

 کوین به چه صورت است؟استخراج بیت

کوین باشد. نرم افزار استخراج، به  هر شخصی می تواند با اجرای نرم افزار روی سخت افزارهای ویژه و قدرتمند، یک ماینر بیت

انتشار تراکنش ها در شبکه ی همتا به همتا، گوش فرا داده و اقدامات مقتضی جهت پردازش و تایید این تراکنش ها را انجام می 

سریعتر  دهد. استخراج کنندگان بیت کوین به این دلیل به این کار می پردازند که کارمزد تراکنشی را که کاربران برای پردازش

 .تراکنش های خود می پردازند، دریافت نموده و نیز بیت کوینهای تازه تولید شده را بر طبق یک فرمول ثابت به جریان اندازند

تراکنش های جدید برای آنکه پذیرفته شوند باید در بالکی همراه با سند ریاضی انجام کار قرار گیرند. این مدرک ها را بسختی 

، چون هیچ راهی برای تولید آنها نیست، مگر میلیاردها بار محاسبه در ثانیه. استخراج کنندگان باید این محاسبات می توان تولید کرد 

را انجام دهند تا سرانجام شبکه، بالک های آنها را بپذیرد و به آنها پاداش دهد. هر چه تعداد استخراج کنندگان بیشتر شود، شبکه 

دقیقه باقی  ۱۰ار دشوارتر می کند تا مطمئن شود که زمان متوسط برای یافتن یک بالک، همان یافتن بالکهای مجاز را بطور خودک

خواهد ماند. در نتیجه، استخراج یک کار بسیار رقابتی است که هیچ استخراج کننده ای نمی تواند کنترلی بر آنچه که درون زنجیره 

 .بالک است، داشته باشد

بالک ، سند انجام کار طوری طراحی می شود که به بالک قبلی وابسته باشد. به همین دلیل  برای تحمیل ترتیب زمانی بر زنجیره

برگشت دادن تراکنش های قبلی بطور نمایی دشوار می شود چرا که الزم است سند انجام کار روی تمامی بالکهای دنباله آن، دوباره 

دگان ابتدا به کار روی بالکی که اول دریافت می پردازند و سپس به محاسبه گردند.اگر در یک زمان، دو بالک پیدا شود استخراج کنن

محض آنکه بالک بعدی پیدا شد به طوالنیترین زنجیره بالکها سوییچ خواهند کرد. به این ترتیب به استخراج کنندگان اجازه داده 

 .خواهد شد که اجماعی جهانی را بر مبنای قدرت پردازش، حفظ کرده و آنرا ایمن نمایند

استخراج کنندگان بیت کوین نمی توانند روی شبکه تقلب کنند زیرا فعالیت توزیع شده است و همه در اجرای آن نقش دارند و 

اکثریت هر گونه بالکی را که شامل داده های غیرمجاز باشد، نخواهند پذیرفت. در نتیجه، حتی اگر نتوان به تمامی استخراج کنندگان 

 .یت شبکه همچنان برقرار خواهد بودبیت کوین اعتماد کرد، امن

 

 



 کوین، اتالف انرژی نیست؟آیا استخراج بیت

یکی از مشکالت استخراج در بیت کوین، برق مصرفی برای استخراج است و به یک نگرانی برای کشورهای در حال توسعه که توان 

کوین عرضه شده اند، این مشکل را استخراج بیت که برای ASIC های جدیدتولید برق کافی ندارند، تبدیل شده است. البته دستگاه

تا حدودی حل کرده است. به صورت شخصی هم اگر دستگاه و سخت افزارهای قدرتمند ندارید، استخراج بیت کوین فقط باعث تلف 

 .شودکردن وقت و انرژی می

 

 چگونه استخراج به بقای بیت کوین کمک می کند؟

ی رقابتی ایجاد کرده و کار را برای کسانی که می خواهند بطور پی در پی بالکهای استخراج چیزی شبیه به یک بخت آزمای

تراکنشی جدیدی به زنجیره بالک بیفزایند، دشوار کرده است. به این ترتیب از اینکه هر کسی بتواند قدرت بالک کردن تراکنشهای 

آورده میشود. همچنین اجازه داده نخواهد شد که افراد خاصی را بدست بیاورد، جلوگیری کرده و از بیطرفی شبکه محافظت به عمل 

با تعویض بخشهایی از زنجیره بالک، مخارج خودشان را کم کرده و از دیگر کاربران کالهبرداری نمایند. استخراج، برگشت دادن یک 

 .نمایی دشوارتر ساخته استتراکنش قدیمی را با الزام به بازنویسی تمام بالکهایی که در ادامه این تراکنش آمده اند، بطور 

 برای شروع به کار استخراج به چه چیزهایی نیاز دارم؟

به طور کلی شما به یک کامپیوتر یا دستگاه سخت افزاری قدرتمند و نرم افزار مخصوص این کار نیاز دارید. در گذشته ماین به 

یک نفر بسیار دشوار است. از این رو استخرهای استخراج ماین بالک برای  اما به دلیل گسترش شبکه، صورت فردی امکان پذیر بود،

زیادی برای این کار تاسیس شده اند. در این سیستم ها ماینرها با یکدیگر در استخراج بالک ها مشارکت می کنند و درآمد حاصل 

سخت افزار و دستگاه  -۱ شود. پس مراحل اصلی به این شکل است :شده نسبت به قدرت کامپیوتر هر ماینر، بین افراد تقسیم می

 جپیوستن به یک استخر استخرا -۳نصب نرم افزارهای مورد نیاز -۲قدرتمند 

 

 آیا بیت کوین امن است؟

صحبت می کنند، وقتی که به ارزهای دیجیتال می رسند، ” هک“بیت کوین فوق العاده امن است. اغلب اوقات، افرادی که در مورد 

ک امکان اکسپولیت )به شدت بعید( از پایه ریزی الگوریتم رمزنگاری، برای یک حمله به شبکه مبلغی نظری درباره آن ندارند. به جز ی

به اندازه بودجه یک کشور باید صرف این کار شود. همچنین، تقریبا هیچ انگیزه ای برای حمله به شبکه با انجام این کار وجود ندارد 

ه حمله داشته باشید، آیا به شبکه حمله و آن را نابود می کنید؟ یا اینکه حداقل درصد از هش ریت ها را بدون نیاز ب ۵۱ شما اگر –

ساالنه دو میلیون دالر ار آن کسب درآمد خواهید کرد؟ منظورم این است که حتی اگر بتوانید، در حمله به شبکه چیزی عایدتان 

 .نخواهد شد

دو سر سود، اعتماد کنید. اگر به این چیزها اعتماد کنید، الزم نیست با بیت کوین، شما می توانید به کدها، پروتکل و انگیزه های 

نگران کالهبرداری یا تقلب بانکتان باشید و یا کشور شما نمی تواند در مورد پس اندازتان تصمیم گیری کند. هیچ کس نمی تواند 

ی می تواند یک حساب داشته باشد و ارسال و شما را در انجام تراکنش ها کنترل کند. از آنجا که هیچ نگهبانی وجود ندارد، هرکس

 .دریافت مبالغ را انجام دهد



 آیا بیت کوین هک شده یا خواهد شد؟

به دلیل کالهبرداری بسته شد، افراد زیادی فکر کردند که بیت کوین هک شده است،  btc-e همین چند ماه پیش که صرافی

 !ستشاید برای شما خنده دار باشد ولی این داستان واقعی ا

این یکی از افسانه های بزرگ بیت کوین است. بیت کوین به هیچ وجه قابل هک نیست چون توسط بالک چین بین میلیون ها 

کامپیوتر توزیع شده است. فقط در چند مورد آسیب پذیر بودن کیف پول ها و سایت ها باعث به سرقت رفتن بیت کوین ها شده 

 .است

ر کسب و کارها و مبادالت مختلف رخ می دهد، اغلب سوء تفاهم هایی وجود دارد. هر چند بین دزدی و رخنه های امنیتی که د

هر دوی اینها ناخوشایندند ولی هیچکدام نه به معنای هک شدن خود بیت کوین است و نه نشان از عیوب ذاتی بیت کوین دارد؛ 

قتر آنست که بگوییم مجموعه کاملی از اقدامات خوب و درست مثل سرقت از یک بانک که به معنای تقلبی بودن دالر نیست. اما دقی

راه حلهای امنیتی شهودی الزم است تا از پول کاربران محافظت بهتری بعمل آید و خطرات کلی از دست دادن پولشان کاهش یابد. 

سخت افزاری و  در طول چندین سال گذشته، ویژگیهای امنیتی مانند رمزگذاری کیف پول، کیف پولهای آفالین، کیف پولهای

 .تراکنشهای چندامضایی، به سرعت توسعه یافته اند

 آیا کاربران می توانند بر علیه بیت کوین فعالیت کنند؟

تغییر دادن پروتکل بیت کوین به این آسانی ها ممکن نیست. هر مشتری بیت کوینی که از همان قوانین یکسان پیروی نکند نمی 

دیگر اعمال کند. همانطور که بر طبق مشخصات فعلی، خرج کردن دوباره در همان زنجیره بالک تواند قوانین خودش را به کاربران 

ممکن نیست، خرج کردن بیت کوینها بدون یک امضای مجاز هم ممکن نیست. بنابراین امکان ندارد که بتوان مقادیر کنترل نشده 

را خرج نمود، شبکه را برای همیشه از کار انداخت و یا کارهایی از این ای از بیت کوینها را به یکباره تولید کرد، دارایی کاربران دیگر 

 .دست انجام داد

اما به هر حال، بیشتر استخراج کنندگان می توانند تراکنشهای اخیر را بدلخواه بالک کرده و یا برگشت دهند. بسیاری از کاربران 

کنند. چون بیت کوین فقط زمانی بدرستی کار می کند که بین تمامی نیز می توانند برای اعمال و پذیرش بعضی تغییرات، فشار وارد 

کاربران اجماع کامل حاصل شده باشد، بنابراین تغییر دادن پروتکل می تواند بسیار دشوار باشد و الزم است اکثریت قریب به اتفاق 

جز پیروی از اکثریت را نداشته باشند. به عنوان یک  کاربران این تغییرات را بپذیرند به گونه ای که بقیه کاربران تقریباً هیچ انتخابی

 .قاعده کلی، بسختی می توان تصور کرد که چرا یک کاربر بیت کوین باید تغییری را بپذیرد که ممکن است پول او را به خطر بیاندازد

 آیا بیت کوین نسبت به کامپیوترهای کوانتومی آسیب پذیر است؟

بیت کوین را نابود کنند. اما ترهای کوانتومی وجود داشته باشند، می توانند با ماین سریع کوین ها،بله. با پروتکل فعلی اگر کامپیو

هنوز کامپیوترهای کوانتمی حتی وجود ندارند و گمان نمی رود که تا چند صباحی در آینده هم پا به عرصه وجود گذارند. بر فرض 

وع برای بیت کوین بشمار آورد، می توان پروتکل را طوری ارتقا داد که از که کامپیوترهای کوانتمی را بتوان تهدیدی قریب الوق

کوانتومی استفاده کند. با توجه به اهمیت این بروزرسانی، می توان با خیال راحت انتظار داشت که توسعه دهندگان -الگوریتمهای پسا

 .پروتکل را بدقت بازبینی کرده و تمامی کاربران بیت کوین آنرا بپذیرند

 آیا کامپیوترهای کوانتومی بیت کوین را نابود خواهند کرد ؟ » توانید به مقالهرای مطالعه بیشتر در این مورد میب

 


