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 گذاری کنیم؟بیت کوین چیست؟ آیا باید در این رمزارز سرمایه
 

 

 بیت کوین چیست؟

کوین اولین رمز ارز دیجیتال غیرمتمرکزه. بعضی از مواقع از این رمزارز به عنوان ارز مجازی یا ارز کریپتو بیت
ریق تونند از طکه می های دیجیتالی نگهداری میشنکوین در کیف پولشده( نام برده میشه. بیت)رمزنگاری

ها راکنششوند. این تکوین با استفاده از امضای دیجیتالی تایید میهای بیتاینترنت جابجا شوند. تراکنش
ها( تایید میشن. به محض تایید، این تراکنش ی ماینرها )استخراج کنندهمعموال در چند دقیقه توسط شبکه

کارهای  کوین نسبت به راهثبت میشه. کارمزدهای تراکنش بیتدر یک دفتر کل توزیع عمومی به نام بالکچین 
 .دیگه اینترنتی بسیار کمتره
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 بیت کوین:
سال توسط شخصی ناشناس به نام  فعالیت خودش رو آغاز کرد. این ایده در همین 9002کوین در سال بیت

یزیکی کوین با ماهیت فمستعار ساتوشی ناکاموتو در یک وایت پیپر )مقاله سفید( بیان شد. هیچ نوع بیت
های عمومی کیف پول ها میفته اینه که موجودی افراد از طریق آدرسوجود نداره. تنها اتفاقی که در تراکنش

ها و بالکچین دیده میشن که همین باعث میشه  رد تمام تراکنشها در انتقال داده میشن. این موجودی
معامالت رو گرفت. هر آدرس یک کلید خصوصی منحصر به فرد داره که به عنوان مجوز برای معامالت به کار 

کوینه و نباید در دسترس عموم قرار بگیره. میره. این کلید خصوصی فقط و فقط مخصوص مالک بیت
ای مختلف خرید و فروش میشه. این رمزارز در ایالت متحده و تعدادی از کشورها هکوین در صرافیبیت

 .قانونی است اما هنوز قوانین مشخصی برای آن ایجاد نشده است

های محلی و فروشندگان آنالین استفاده میشه. کوین به عنوان سیستم پرداخت در برخی تجارت خانهاز بیت
با  تونه در این پروسهنامیده میشه. هر شخصی می” استخراج“ه که ای تولید میشبیت کوین توسط پروسه

استفاده از سه نرم افزار کامپیوتری منبع باز شرکت کنه. به دلیل وجود ماینرهای زیاد، سختی شبکه برای 
سال یکبار نصف میشه و تعداد کل  4کوین قابل استخراج هر کوین باال میره. مقدار کلی بیتاستخراج بیت

 .میلیون خواهد رسید 92وین استخراج شده به کبیت

 مفهوم بیت کوین

کنه. ای از کامپیوترها و نودهاییست که کدهای آن رو بر بستر بالکچین ذخیره میکوین برگرفته از مجموعهبیت
گیره. ازونجایی که همه این هاست. در هر بلوک تعداد زیادی تراکنش قرار میای از بلوکبالکچین، زنجیره

ن تواها هستند و به طور شفاف میها و تراکنشها دارای زنجیره بلوک شامل لیست یکسان از بلوکیانهرا
ها رو دنبال کرد، پس هیچ کس توانایی جعل یا تقلب در این سیستم رو نداره. هر کسی چه عضوی تمام آن

 .نده مشاهده کنهتونه معامالت رو به صورت زکنندگان این رمزارز باشه یا نه، میاز استخراج

نود یا  400000کوین حدود درصد به آن دسترسی داشته باشه. بیت 12برای تقلب در این سیستم، هکر باید 
داره که این رقم روز به روز در حال افزایشه و احتمال هک شدن رو بسیار پایین  9090گره تا می ماه سال 

کنند، دی که با رایانه خود در شبکه آن شرکت میکوین یا افراهای بیتمیاره. در صورت وقوع حمله، گره
 .احتماال به یک زنجیره بلوکی جدید منتقل میشن و تالش هکر برای اقدام پلید خود به هدر میره

کوین با استفاده از کلیدهای عمومی و خصوصی که های بیتهای توکنکوین یک نوع رمز ارزه. موجودیبیت
ها نگهداری میشه. ستند و از طریق الگوریتم رمزگذاری ریاضی خاص از آنای از اعداد و حروف هشامل رشته

نید. کمونه که شما از آن برای ارسال و دریافت رمزارزی استفاده میکلید عمومی )مثل شماره کارت بانکی( می
ده ها استفامونه که فقط در دسترس مالک هست و برای تایید تراکنشکلید خصوصی )مثل رمز کارت( می

جیتالیست ی دیکوین نوعی وسیلهکوین با کیف پول آن کامال متفاوته. کیف پول بیتمیشه. کلیدهای بیت
 .کنهتر میکه معامله و گزارش تراکنش رو برایتان آسان



 

5 
 

 کنه؟بیت کوین چطوری کار می
تر کردن سان، برای آPeer to Peer اولین رمزارز با قابلیت معامالت از طریق تکنولوژی همتا به همتا یا

های مستقلی که قدرت محاسباتی حاکم رو دارن و در شبکه کوینه. افراد و شرکتهای فوری، بیتپرداخت
( در ازای کنندگاناند. ماینرها)استخراجکنندگان تشکیل شدهها یا استخراجکنند، از گرهکوین شرکت میبیت

ن توان ایکنند که به آنها انگیزه میده. میهاشون، پاداشی دریافت میها توسط سیستمپردازش تراکنش
ا کنه. عرضه جدید بیت کوین بکوین رو اعمال میماینرها رو مرجعی غیرمتمرکز دانست که اعتبار شبکه بیت

 .رسدمیلیون می 92کوین به ای در حال کاهشه. به طور کل ،عرضه کلی بیتنرخ ثابت، اما به صورت دوره

کوین )و هر نشده وجود داره. به این ترتیب، بیتکوین استخراجمیلیون بیت 3 ، تقریبا9090از جوالی سال 
های کنه. در سیستمای که از طریق روندی مشابه تولید میشه( متفاوت از ارز فیات عمل میشدهارز رمزنگاری

یک  حالی کهبانکی متمرکز، ارز با نرخ متناسب با رشد کاال در تالش برای حفظ ثبات قیمت آزاد میشه. در 
کنه. کوین نرخ انتشار رو زودتر از موعد مقرر و طبق یک الگوریتم تنظیم میسیستم غیرمتمرکز مانند بیت

کوین منتشر میشه. به طور کلی، استخراج نیاز به حل معماهای دشوار استخراج فرایندیست که در آن بیت
، ضافه شده، کشف کنه. با مشارکت زنجیره بلوکمحاسباتی داره تا بتونه بلوک جدیدی رو که به زنجیره بلوک ا

 .استخراج سوابق معامالت رو در شبکه اضافه و تایید کنه

 سخت افزارهای استخراج
 9200000کنند. پاداش هر کوین دریافت میبرای اضافه کردن بلوک به بالکچین، ماینرها پاداشی در قالب بیت

رسیده  5091کوین بود و در حال حاضر این رقم به ه بیت، پنجا9002بلوک نصف میشه. پاداش بلوک در سال 
ها پاداش کوین استفاده کرد. اما برخی از آنتوان برای استخراج بیتاست. از سخت افزارهای مختلفی می

و واحد  ASIC ای خاصی به نام مدارهای مجتمعهای رایانهدهند. تراشهها میباالتری نسبت به سایر دستگاه
شناخته میشن. ” های استخراجدکل“تونند به عنوان می GPU تر مانند واحد پردازش گرافیکتهپردازش پیشرف

 ترین واحدکوین( قابل تقسیمه و از این کوچکمیلیونم از یک بیت 200کوین به هشت رقم اعشاری )یک بیت
ند، ییر را بپذیرکننده این تغکنندگان شرکتبه عنوان ساتوشی یاد میشه. در صورت لزوم، اگه استخراج

 .تونه در نهایت به ارقام اعشاری باالتری تقسیم بشهکوین میبیت

 بیت کوین از کجا اومد؟
ثبت شد. امروز، این دامنه به صورت حفاظتی درآمده است به  bitcoin.org ، دامنه9001آگوست سال  21

، یک فرد یا گروهی به نام 9001ل اکتبر سا 32کننده غیر قابل مشاهده است. معنی این که اطالعات فرد ثبت
من روی یک ” ای داد با مضمون: اعالمیه metzdowd.com ساتوشی ناکاموتو در پستی رمزنگاری در سایت
 ”ام که کامال همتا به همتا و بدون نیاز به شخص ثالث است.سیستم مالی الکترونیکی در حال کار کردن بوده

کوین؛ یک سیستم مالی الکترونیکی همتا به بیت“با عنوان  bitcoin.org این وایت پیپر معروف در سایت
 ”.همتا منتشر شد

” بلوک جنسیس“کوین استخراج شد. این بلوک به نام بلوک صفر، اولین بلوک بیت 9002سوم ژانویه سال 
 .شناخته میشه

 .اعالم شد های کریپتوگرافیکوین در لیست نامهاولین ورژن از نرم افزار بیت 9002ژانویه سال  1

 .کوین باعث درآمدزایی شداستخراج بیت 2نیز بلوک شماره  9002ژانویه  2
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 چه کسی بیت کوین رو اختراع کرد؟
کوین رو اختراع کرده. ساتوشی ناکاموتو نامیست که از آن دونه چه کسی یا چه کسانی بیتهیچ کسی نمی

استفاده میشه. از اون تاریخ به بعد  9002سال  کوین و طراح وایت پیپر و نرم افزار آن دربرای مخترع بیت
 .کوین هستندتعداد زیادی خودشون رو جای ساتوشی ناکاموتو زدند و ادعا کردند که خالق بیت

 

 چرا هویت ساتوشی ناشناخته است؟
کوین برای هویت خود وجود داره. یکی حریم خصوصی هست. چند نکته برای مخفی نگه داشتن مخترع بیت

به محبوبیت بیشتری دست یافته که به نوعی یک پدیده جهانی محسوب میشه. ساتوشی ناکاموتو  کوینبیت
تونه پتانسیل اخالل ها رو به خود جلب خواهد کرد. دلیل دیگه میها و دولتاحتماال توجه بسیاری از رسانه

ای فیات تونه از ارزهدر سیستم بانکی و پولی فعلی باشه. اگه بیت کوین به طور گسترده تصویب شود، می
ها رو ترغیب کنه که بخواهند علیه تونه دولتحاکم بر کشورها پیشی بگیرد. این تهدید برای ارز موجود می

 .خالق بیت کوین اقدامات قانونی انجام دهند

بلوک استخراج شد. با نرخ پاداش برای هر  39412، 9002دلیل دیگه ایمنی است. فقط با نگاهی به سال 
رسد. میلیارد دالر می 2302به  9022اکتبر  91بیت کوین بود که از  205940100، 9002ل پرداخت در سال بلوک، ک

استخراج کردند و آنها اکثریت  9002توان نتیجه گرفت که فقط ساتوشی و شاید چند نفر دیگه از سال می
تونه مورد هدف باشد، می رو در اختیار داشته BTC رو در اختیار دارند. شخصی که این مقدار BTC سهام

کوین به سهام خیلی شبیه نیست و بیشتر به پول نقد شباهت مجرمان قرار گیرد، خصوصا ازونجایی که بیت
 کوین همه احتماالتتوان چاپ کرد یا در جایی مخفی کرد. اگر چه خالق بیتداره. چرا که کلید خصوصی رو می

ا ناشناخته بودن روش خوبی برای ساتوشی و در امان بودن ردیابی یا هرگونه دزدی رو در نظر گرفته، ام
 .اوست

 آیا واقعا بیت کوین توسط مردم استفاده میشه؟
ای از مشاغل و افراد از این رمز ارز محبوب استفاده در پاسخ به این سوال باید گفت: بله! تعداد فزاینده

ها و موسسات حقوقی و همچنین خدمات ها، آپارتمانکنند. این مشاغل شامل مصالح فروشی، رستورانمی
کوین یک پدیده نسبتا است. در حالی که بیت  overstock.com و Namecheap آنالین مشهوری مانند

های موجود به مراتب ، ارزش کل بیت کوین9021جدید باقی مونده، اما در حال رشد سریع است. از ماه می 
 .روز به روز به این ارزش افزوده میشه های اولیه ظهور آن بوده است وبیشتر از سال

 کنند؟چرا مردم به بیت کوین اعتماد می
ین کامال کوکوین ازونجا ناشی میشه که به هیچ وجه به هیچ اعتمادی نیاز نداره. بیتبیشتر اعتماد به بیت

ت. هد داشمنبع باز و غیرمتمرکزه. این بدان معناست که هر کسی در هر زمان به کل کد منبع دسترسی خوا
کوین رو بررسی کنه. با همه معامالت و تونه دقیقا نحوه کار بیتای در جهان میبنابراین هر توسعه دهنده

توان در زمان واقعی از طریق هر کسی به طور شفاف مشاوره گرفت. تمام های صادر شده میکوینبیت
یر شده نظهای رمزنگاریلگوریتمها بدون اتکا به شخص ثالث انجام میشه و کل سیستم توسط اپرداخت

وین رو کتونه بیتآنچه برای بانکداری آنالین استفاده میشه، محافظت میشه. هیچ سازمان یا شخصی نمی
 .کنترل کنه حتی اگه به همه کاربران آن اعتماد نکنیم، شبکه همچنان ایمن است
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 مزایای بیت کوین چیست؟
ر هر نقطه از جهان در هر زمان امکان پذیر است. تعطیالتی مثل کوین دارسال و دریافت بیت آزادی پرداخت:

کوین به کاربرانش این امکان رو میده تا کنترل تعطیالت بانکی نداره. حد و مرزی نداره. بروکراسی نداره. بیت
 .کامل پول خود را داشته باشند

ها نمیشه و بسیاری از کیف پولای پرداخت کوین هزینهبرای دریافت بیت کارمزدهای خود را انتخاب کنید:
به شما این امکان رو میده تا میزان کارمزد پرداختی رو به هنگام خرید و فروش کنترل کنید. کارمزدهای باالتر 

هزار  200وان تتر در تراکنش میشه. کارمزدها با مبلغ منتقل شده ارتباطی نداره. بنابراین، میباعث تایید سریع
بیت کوین پرداخت میشه، انتقال داد. عالوه بر این، این  2ارمزد که برای ارسال بیت کوین رو با همان ک

 .انتقاالت در سراسر جهان بدون هیچ شخص ثالثی انجام پذیر است

های بیت کوین ایمن، برگشت ناپذیر و بدون درخواست اطالعات تراکنش گران:خطرات کمتر برای معامله
ن دلیل تاجران در برابر ضررهای ناشی از کالهبرداری و یا جعل هر باشند. به همیگران میشخصی معامله

کوین بدون استفاده از کارت اعتباری تونند از طریق بیتگونه سند یا مشخصات در امان هستند. تاجران می
های و بدون ترس از کالهبرداری از آن برای معامالت خود استفاده کنند. در این صورت بسیاری از هزینه

 .های اداری در بازارهای بزرگتر نادیده گرفته میشهای مثل کارمزد، پرداخت هزینهحاشیه

این کاربران بیت کوین هستند که کنترل کامل معامالت خود را تحت نظر دارند. به دلیل  امنیت و کنترل:
ه بکوین تنها کسی که قابلیت واریز و برداشت داشتن کلید خصوصی و دسترسی شخصی به کیف پول بیت

  .کوین بسیار باالستآدرس کیف پول دارد، مالک آن خواهد بود. ازین رو امنیت بیت

برای هر  ”زنجیره بلوک“چین کوین به راحتی در بالکتمام اطالعات مربوط به عرضه پول بیت شفاف و خنثی:
وتکل پر تونهکوین هیچ شخص یا سازمانی نمیکسی قابل مشاهده و بررسی است. به دلیل کدگذاری بیت

کوین برای همه کامال شفاف، ایمن و مورد اعتماد ی بیتآن رو کنترل یا دستکاری کنه. به همین دلیل هسته
 .است

 معایب بیت کوین چه چیزهایی هستند؟
کوین چیه و اطالعات کافی راجع به آن دونن بیتدرجه پذیرش: بسیاری از مردم در سراسر جهان اصال نمی

ده کوین سرو کار داشته باشند، افزوتونند با بیت، روزانه به تعداد کسب و کارهایی که میندارند. با این وجود
 .میشه. اما این لیست باید آنقدر بزرگ باشه که در شبکه تاثیر خوبی بگذاره

 کنند در مقایسه با آنچهکوین در گردش و تعداد مشاغلی که از آن استفاده میارزش کل بیت پذیری:نوسان
وچک های نسبتا ککوین نشون میده خیلی خیلی ناچیزه. بنابراین وقایع، معامالت یا فعالیتی بیتتوانای

تونند قیمت رو به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار بده. در تئوری گفته میشه که با بلوغ بازارهای می
ک ارز آپ یاز این با استارت کنه. قبلکوین و فناوری مرتبط با آن، این نوسانات به مرور کاهش پیدا میبیت

 .انگیز( خواهد بود این چنینی رو به رو نشده بود. بنابراین تصور نحوه عملکرد آن واقعا دشوار )و هیجان

کوین همچنان در حال توسعه و در مرحله بتا قرار داره. بسیاری از نرم افزار بیت های در حال اجرا:توسعه
کوین از ها و خدمات جدید در حال توسعه هستند تا بیتزارها، ویژگیهای آن هنوز ناقص هستند. ابویژگی

ها هنوز همگانی نشده و برای امنیت و دسترسی بیشتر مردم برخوردار بشه. بعضی از این ابزارها و ویژگی
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کوین وجود دارند که هنوز مشمول بیمه ها قابل دسترسی نیست. بسیاری از مشاغل جدید بر پایه بیتخیلی
 .کوین هنوز در مرحله بلوغ استامنیت خاصی نیستند. به طور کلی، بیت و یا

 توان با بیت کوین درآمد کسب کرد؟آیا می
های در حال ظهور ثروتمند شوید. همیشه کوین و فناوریهرگز نباید انتظار این رو داشته باشید که با بیت

. کنهیاد یا از قوانین خاصی اطاعت نمیمهم اینه که مواظب هر چیزی باشیم که به نظر درست و صحیح م
های شغلی زیادی عالوه بر خطرات های تازه است که در آن فرصتکوین یک فضای جدید با نوآوریبیت

کوین وجود نداره حتی اگه تا حاال با سرعت بسیار باالیی ناشی از آن وجود داره. تضمینی برای ادامه رشد بیت
کوین مربوط است، به کارآفرینی نیاز داره. مان و منابع بر هر چیز که به بیتگذاری زرشد کرده باشه. سرمایه

اندازی مشاغل زنی یا راهکوین وجود داره مثل استخراج، گمانههای مختلفی برای کسب درآمد با بیتروش
ا ههها رقابتی هستند  و هیچ تضمینی برای سود آن وجود نداره. ارزیابی صحیح هزینجدید. همه این روش

 .گذار بستگی دارهگذاری به خود شخص و سرمایهو خطرات احتمالی در هر سرمایه

های بانکی آنالین که مردم روزانه از آن استفاده های اعتباری و شبکهکوین نیز به همان اندازه که کارتبیت
ل رست مثل هر شکهای فیزیکی دکوین میشه برای پرداخت آنالین و فروشگاهکنند، مجازی است. از بیتمی

شه. های دالر مبادله بتونه به صورت فیزیکی مانند سکهکوین همچنین میدیگری از پول استفاده کرد. بیت
کوین در یک شبکه ای است. موجودی بیتتر از هر نوع دیگهاما پرداخت با تلفن همراه معموال راحت

ن رو تغییر بده. به عبارت دیگه، کاربران تونه با تقلب آی بزرگ ذخیره میشه و هیچ کس نمیشدهتوزیع
ه از تونکوین فقط به دلیل مجازی بودن نمیکوین کنترل انحصاری وجوه خود را در دست دارند و بیتبیت

 .بین بره

 آیا بیت کوین شناخته نشده است؟
بولی قابل ق کوین به این منظور طراحی شده که به کاربران خود امکان ارسال و دریافت پرداخت با سطحبیت

کوین ناشناخته نیست. و های دیگه رو بده. با این حال بیتاز حریم خصوصی مانند انواع مختلف پول
کوین سوابق عمومی تونه در حد پول نقد حریم خصوصی خاص خود را داشته باشه. استفاده از بیتنمی

خصوصی کاربران خود وجود داره  های مختلفی برای حفاظت از حریمای رو به جا میگذاره. مکانیزمگسترده
و سایر موارد در حال توسعه است. با این حال، هنوز کارهایی وجود داره که باید قبل از استفاده صحیح از 

 .کوین انجام بشهها توسط اکثر کاربران بیتاین ویژگی

. ین مطرح شده استکوها در مورد استفاده از معامالت خصوصی برای اهداف غیر قانونی با بیتبرخی نگرانی
 هایکوین بدون شک تحت مقررات مشابهی که از قبل در داخل سیستمبا این وجود شایان ذکره که بیت

تونه بیش از پول نقد ناشناخته باشه و به احتمال کوین نمیمالی موجود اعمال شده، قرار خواهد گرفت. بیت
کوین برای جلوگیری از طیف وسیعی از جرایم ، بیتزیاد مانع از انجام تحقیقات جنایی نمیشه. عالوه بر این

 .مالی نیز طراحی شده است

 آیا بیت کوین قانونی دارد؟
های قضایی غیر قانونی شناخته نشده است. با کوین به موجب قانون در بیشتر حوزهاز نظر دانش ما، بیت

رجی رو به شدت محدود یا ممنوع های قضایی مانند )آرژانتین و روسیه( ارزهای خااین حال، برخی از حوزه
ین رو کوهای بیتهای قضایی مانند )تایلند( ممکنه مجوز برخی از اشخاص مانند صرافیکنند. سایر حوزهمی
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های قضایی مختلف در حال انجام اقداماتی هستند تا قوانینی در مورد محدود کنند. نهادهای نظارتی از حوزه
شده در اختیار افراد و مشاغل قرار دهند. به سیستم مالی رسمی و تنظیمچگونگی ادغام این فناوری جدید با 

داری ایالت متحده در مورد چگونگی دفتری در وزارت خزانه FinCEN عنوان مثال، شبکه اجرای جرایم مالی
 .اندآور صادر کردههای خاص مربوط به ارزهای مجازی راهنمای غیر الزاممشخص کردن فعالیت

 های غیر قانونی مفید است؟برای فعالیت آیا بیت کوین
کوین نوعی پول است و از پول همیشه برای اهداف قانونی و غیر قانونی استفاده میشه. پول نقد، بیت
ای از نظر استفاده جرم و جرایم مالی بسیار های بانکی فعلی به طور گستردههای اعتباری و سیستمکارت

های پرداخت ایجاد کنه و تونه نوآوری قابل توجهی در سیستمن میکویکوین هستند. بیتجلوتر از بیت
ه ای طراحی شده ککوین به گونهها تلقی میشه. بیتمزایای این نوآوری اغلب فراتر از اشکاالت احتمالی آن

ک تونه به عنوان یآید و همچنین میگامی عظیم در جهت ایجاد امنیت بیشتر در سیستم پولی به شمار می
کوین کامال قابل توجه در برابر بسیاری از انواع جرایم مالی عمل کنه. به عنوان مثال، جعل بیت محافظ

 .غیرممکن است

های تایید نشده مانند کالهبرداری تونند هزینههای خود را در دست دارند و نمیکاربران کامال کنترل پرداخت
ناپذیر بوده و در برابر شارژهای متقلبانه مصون شتکوین برگبا کارت اعتباری رو دریافت کنند. معامالت بیت

ی، رمزگذاری گیر های بسیار قوی و مفید مانند پشتیبانکوین اجازه میده تا با استفاده از مکانیزمهستند. بیت
 .و چندین امضای پول در برابر سرقت و ضرر محافظت میشه

رای توان از آن بتری داشته باشه. زیرا میتونه برای مجرمان جذابیت بیشکوین میبرخی نگرانند که بیت
ال ها از قبل توسط پول نقد و انتقپرداخت خصوصی و غیر قابل برگشت استفاده کرد. با این حال، این ویژگی

ن بدون کویاند. استفاده از بیتوجه وجود داشته است که بسیار مورد استفاده قرار گرفته و کامال ثابت شده
های مالی موجود وضع شده است و به احتمال خواهد بود که از قبل در سیستم شک تحت مقررات مشابهی

های مهم قبل از اینکه مزایای کوین مانع از انجام تحقیقات جنایی نمیشه. به طور کلی، پیشرفتزیاد بیت
 .ها به خوبی درک بشه، بحث برانگیز هستند. اینترنت مثال خوبی برای نشون دادن این موضوع استآن

 یا برای بیت کوین میشه قانون وضع کرد؟آ
خواهند تعیین کنند از چه نرم افزاری کوین به خودی خود بدون همکاری همه کاربران آن که میپروتکل بیت

استفاده بشه، قابل اصالح نیست. تالش برای اختصاص حقوق ویژه به یک مقام محلی در قوانین شبکه 
اری کنه گذکوین سرمایهتونه در استخراج بیتسازمان ثروتمندی میپذیر نیست. هر کوین امکانجهانی بیت

تا نیمی از توان محاسباتی شبکه رو تحت کنترل خود قرار بده و بتونه معامالت اخیر رو مسدود یا معکوس 
ها بتونند این قدرت رو حفظ کنند. چرا که این امر به کنه. با این وجود، هیچ تضمینی وجود نداره که آن

ان توگان( نیاز خواهد داشت. با این حال، میگذاری زیادی نسبت به بقیه ماینرها )استخراج کنندهیهسرما
 .کوین رو به روش مشابه هر ابزار دیگه تنظیم کرداستفاده از بیت

 توانها رو میتونه برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار بگیره. برخی از آنکوین میدقیقا مانند دالر، بیت
شور تونه درهر ککوین هیچ تفاوتی با هیچ ابزار یا منبع دیگری نداره و میمشروع دانست. در این راستا بیت

تونه با مقررات محدود کننده دشوار بشه. در کوین نیز میتحت مقررات مختلفی قرار گیرد. استفاده از بیت
ت کنند، دشوار است. دولتی که ممنوعیاده میاین صورت تعیین اینکه چند درصد از کاربران از این فناوری استف

تونه از توسعه مشاغل و بازارهای داخلی جلوگیری کنه و نوآوری رو به کشورهای کوین رو انتخاب کنه میبیت
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های کارآمد است. در حالی که رشد دیگه منتقل کنه. چالش نهادهای نظارتی مثل همیشه ایجاد راه حل
 .کنهل نمیبازارها و مشاغل جدید رو مخت

 در مورد بیت کوین و مالیات چطور؟
کوین یک ارز فیات با مناقصه قانونی در هر حوزه قضایی نیست. اما غالبا مسئولیت مالیات صرف نظر از بیت

 های قضایی مختلفگیره. قوانین متنوعی در بسیاری از حوزهمحیط معامله مورد استفاده به شما تعلق می
اعث ایجاد درآمد، فروش، حقوق و دستمزد، سود سرمایه یا نوع دیگری از بدهی تونه بوجود داره که می

 .کوین بشهمالیاتی با بیت

 بیت کوین و حمایت از مصرف کننده

تونه پرداخت رو به روشی مشابه کنه تا با شرایط خود معامله کنند. هر کاربر میکوین مردم رو آزاد میبیت
تری نیز شرکت کنند. امضاهای متعددی به همچنین در قراردادهای پیچیدهپول نقد ارسال و دریافت کند اما 

تراکنش اجازه میده تا شبکه، آن را بپذیره. در صورتی که تعداد معینی از یک گروه مشخص از افراد توافق 
تی اکنند که تراکنش رو امضا کنند. این امر اجازه میده تا در آینده خدمات نوآورانه توسعه یابد. چنین خدم

ها های دیگه بدون کنترل پول آنتونه به شخص ثالث اجازه بده معامله رو در صورت عدم توافق طرفمی
ای کوین همیشه اثبات علنی انجام معاملههای پرداخت بیتتعیین یا رد کنه. برخالف پول نقد و سایر روش

ا اقدامات جعلی مورد استفاده قرار بگیره. تونه در مراجعه به مشاغل بگذاره که به طور بالقوه میرو بر جای می
همچنین الزم به ذکر است که گرچه تاجران معموال به اعتبار عمومی خود برای ادامه کار و پرداخت حقوق 

کنندگان جدید به اطالعات یکسانی ها در هنگام برخورد با مصرفکارمندان خود وابسته هستند، اما آن
ن به افراد و مشاغل این امکان رو میده تا در مقابل برگشت شارژ متقلبانه کویدسترسی ندارند. روش کار بیت

محافظت شوند در حالی که این اختیار رو به مشتری میده تا در صورت تمایل به اعتماد یک بازرگان خاص از 
 .او حفاظت بیشتری بخواهد

 بیت کوین چجوری ساخته میشه؟
متمرکز به نام استخراج تولید میشن. این فرایند شامل این است های جدید با فرایند رقابتی و غیرکوینبیت

ال کوین در حکنندگان بیتکنند. استخراجکه افراد به دلیل خدماتشون از طریق شبکه پاداش دریافت می
های کوینافزارهای تخصصی هستند و در ازای آن بیتپردازش معامالت و امنیت شبکه با استفاده از سخت

 کوین جدید با نرخ ثابتای طراحی شده است که بیتکوین به گونهکنند. پروتکل بیتی میآور جدید جمع
شتری کنه. وقتی تعداد بیکوین رو به یک تجارت بسیار رقابتی تبدیل میایجاد بشه. این امر استخراج بیت

های نهبرای کاهش هزیای زیاد میشه و ماینرها پیوندند. کسب سود به طور فزایندهاستخراج کنند به شبکه می
 .عملیاتی خود باید به دنبال کارایی باشند

ای قدرت کنترل یا دستکاری سیستم رو برای افزایش سود خود ندارند. هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده
کوین به صورت کنه. بیتکوین در جهان، هر چیزی که با آن مطابقت نداره رو رد میهرگز گره )نود( بیت

های جدید ایجاد شده در هر سال به طور خودکار با کوینبینی ایجاد میشه. تعداد بیتبل پیشکاهشی و قا
کنندگان میلیون از آن متوقف بشه. استخراج 92کوین با وجود گذشت زمان نصف میشه تا زمانی که انتشار بیت

 .های معامالتی اندک پشتیبانی میشهکوین احتماال به طور انحصاری با هزینهبیت

 



 

11 
 

 

 چرا بیت کوین ارزشمند هست؟
 های پولکوین دارای ویژگیگیره. بیتکوین ارزش داره چون مثل شکلی از پول مورد استفاده قرار میبیت

پذیری، کمبود، قابل تقسیم بودن و قابل تشخیص بودن( بر اساس )دوام، قابلیت جابجایی، قابلیت انعطاف
ها چیزی که ها، تنسط ریاضیات پشتیبانی میشه. با این ویژگیکوین توریاضیات هست. خالصه این که، بیت

وان تکوین، این رو میبرای نگه داشتن ارزش یک نوع پول الزم است اعتماد و پذیرش آن است. در مورد بیت
ن کویهای نوپا اندازه گیری کرد. مانند سایر ارزها، ارزش بیتگران و شرکتبا رشد روز افزون کاربران، معامله

قط و مستقیما از طرف افرادی که مایل به پذیرفتن این رمز ارز به عنوان نوعی سیستم پرداخت به وجود ف
 .میاد

 کنه؟چه چیزی قیمت بیت کوین رو تعیین می
کنه، کوین افزایش پیدا میکوین بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. وقتی تقاضا برای بیتقیمت بیت

کوین کنه. فقط تعداد محدودی بیتتقاضا کم میشه قیمت هم کاهش پیدا می قیمت نیز باال میره. و وقتی
های جدید با سرعت ایجاد میشن. این بدان معناست که تقاضا باید این کویندر گردش وجود داره و بیت

تا بکوین هنوز در مقایسه با آنچه باید باشه، نسنرخ تورم رو دنبال کنه تا قیمت ثابت بمونه. ازونجا که بیت
کوین کوچک است، برای باال و پایین رفتن قیمت بازار مبلغ قابل توجهی الزم نیست و بنابراین قیمت بیت

 .هنوز بسیار بی ثبات است

 تونه بی ارزش بشه؟آیا بیت کوین می
ها استفاده نمیشه. مانند مارک آلمان در اند و دیگر از آنبله! تاریخ پر است از ارزهایی که شکست خورده

وران جمهوری ویمار و اخیرا دالر زیمبابوه. اگرچه شکست این ارزها معموال به دلیل تورم بیش از حد بوده د
کوین این امر غیر ممکنه، اما همیشه احتمال نقص فنی، ارزهای رقیب، مسائل سیاسی و غیره که در بیت

ر شکست یا شرایط سخت ایمن و وجود داره. به عنوان یک قانون اساسی، هیچ ارزی رو نباید کامال در براب
هاست که قابل اعتماده و پتانسیل زیادی کوین از زمان تاسیس خود سالبدون مشکل در نظر گرفت. بیت

کوین رو برای ادامه رشد آن وجود داره. با این حال، هیچ کس در موقعیتی نیست که بتونه آینده بیت
 .بینی کنهپیش

 آیا بیت کوین یک حباب است؟
سریع قیمت، حباب محسوب نمیشه. یک ارزیابی بیش از حد مصنوعی که منجر به اصالح ناگهانی افزایش 

های مبتنی بر عملکرد فردی صدها هزار نفر از قیمت و نزولی شدن آن خواهد شد، یک حباب است. انتخاب
ر تغییر د کوین است. زیرا بازار به دنبال کشف قیمت است. دالیلفعاالن بازار دلیل نوسان قیمت بیت

کوین، تفاوت زیادی بین ارزش و قیمت مبتنی احساسات ممکنه شامل از دست دادن اعتماد به نفس در بیت
کوین، افزایش پوشش مطبوعاتی، تحریک تقاضای سوداگرانه، ترس از عدم اطمینان و بر اصول اقتصاد بیت

 .شور و شعف غیر منطقی به سبک قدیمی باشه

 زی است؟آیا بیت کوین یک طرح پان
گذاری متقلبانه است که به جای سود حاصل از اشخاصی که کسب و کار رو طرح پانزی یک عملیات سرمایه

گذاران بعدی پرداخت میشه بازده رو به به دست میارن از طریق پول خودشون یا پولی که توسط سرمایه
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اند که در صورت عدم حضور های طراحی شدهای پانزی به گونهکنن. طرحگذاران خود پرداخت میسرمایه
 کوین یک پروژه نرمبرند. بیتگذاران رو از بین میهای آخرین سرمایهکننده جدید هزینهتعداد کافی شرکت

افزار آزاد است و هیچ مرجع مرکزی نداره. در نتیجه هیچ کس در موقعیتی نیست که بتونه تقلبی درباره بازده 
ر ارزهای اصلی مثل طال، دالر ایالت متحده، یورو، ین و غیره قدرت خرید گذاری ارائه دهد. مانند سایسرمایه

تضمینی وجود نداره و نرخ ارز آزادانه در حال حرکت است. این امر منجر به نوسان میشه که در آن صاحبان 
 .بینی درآمد کسب کنند یا ضرر کنندتونن به طور غیرقابل پیشکوین میبیت

 های مفید و رقابتی است که توسطکوین همچنین یک سیستم پرداخت با ویژگیفراتر از حدس و گمان، بیت
 .گیرههزاران کاربر و مشاغل مورد استفاده قرار می

 گان نیست؟آیا بیت کوین ناعادالنه به نفع اولین پذیرفته
د قبول کرده شکوین آن رو به عنوان سیستمی قابل رگان، کسانی هستند که از بدو ظهور بیتمنظور از پذیرفته

کوین رو دارا هستند چرا که خطر آن رو با گان اولیه تعداد زیادی بیتاند. برخی از همین پذیرفتهو پذیرفته
گذاری کردند که به ها وقت و منابع خود را برای یک فناوری اثبات نشده سرمایهاند. اینجون و دل پذیرفته

سازی آن بسیار دشوارتر بود. بسیاری از همین  سختی توسط کسی مورد استفاده قرار گرفت و ایمن
کوین رو قبل از اینکه ارزشمند شود یا فقط مقادیر کمی خریداری کنند و گان اولیه تعداد زیادی بیتپذیرفته

داره. کوین وجود نسود زیادی کسب نکنند، صرف کردند. هیچ ضمانتی برای باال رفتن یا کاهش قیمت بیت
تونه از طریق سودمندی و محبوبیت خود گذاری در یک شرکت اولیه است که میاین بسیار شبیه سرمایه

کوین هنوز در مرحله ابتدایی است و با دید بسیار طوالنی مدت ارزش کسب کنه و هرگز از بین نرود. بیت
توان نسبت به پذیرندگان اولیه تعصب کمتری داشت، دشوار است طراحی شده است. تصور اینکه چگونه می

 .کاربران امروزی ممکن است پذیرندگان اولیه فردا باشند یا نباشندو 

 

 آیا بیت کوین محدودیت دارد؟
میلیون از آن وجود خواهد داشت. با این حال، این  92کوین از این نظر منحصر به فرد است که فقط بیت

زیر واحدهای کوچک  توان درکوین محدودیت به حساب نخواهد آمد. زیرا معامالت رو میهرگز برای بیت
 1توان تا کوین رو میبیت وجود دارد. بیت 200000000کوین ها انجام داد. در یک بیتکوین مانند بیتبیت

رقم اعشاری تقسیم کرد و حتی در صورت کاهش متوسط معامالت به واحدهای کوچکتری در معامالت  آینده 
 .تقسیم میشه

 اهد کرد؟آیا بیت کوین در مارپیچ تورمی سقوط نخو
ها کاهش یابد، مردم خریدهاشون رو به تعویق میندازن تا تئوری مارپیچ تورمی میگه؛ اگه انتظار بره قیمت

 های خود را کاهشمند شوند. کاهش تقاضا به نوبه خود باعث میشه تاجران قیمتتر بهرههای پاییناز قیمت
ر کرده و منجر به رکود اقتصادی میشه. اگرچه این دهند تا تقاضا رو تحریک کنند. و این اتفاق مسئله رو بدت

نظریه روشی محبوب برای توجیه تورم در بین بانکداران مرکزی است اما به نظر نمیرسه که همیشه درست 
 .باشه و در میان اقتصاددانان بحث برانگیز تلقی میشه
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دایما در حال کاهش است اما در ها لوازم الکترونیکی مصرفی یکی از نمونه بازارهایی است که در آن قیمت
کوین با گذشت زمان افزایش یافته است. با این وجود، اندازه رکود نیست. به همین ترتیب، به ارزش بیت

کوین نیز همراه با آن رشد چشمگیری داشته است. ازونجا که هم ارزش ارز و هم اقتصاد آن از اقتصاد بیت
نوان کوین به عونه گاها دچار اشتباهاتی بشه. با وجود این، بیتتکوین میاز صفر شروع شد، بیت 9002سال 

خوره های اولیه خود به تورم میکوین در سالتر اینکه بگوییم بیتیک ارز تورمی طراحی نشده است. دقیق
یابد این است که کوین در گردش کاهش میهای بعد از آن پایدار میشه. تنها زمانی که میزان بیتو در سال

احتیاطی در تهیه نسخه پشتیبان کیف پول خود را گم کنند. با یک پایه پولی پایدار و یک اقتصاد م با بیمرد
 .پایدار ارزش پول باید ثابت بمونه

 

 آیا حدس و گمان و نوسان مشکلی برای بیت کوین نیست؟
اید با ای بردهکوین اقتصاد گستمونه. برای تثبیت قیمت بیتاین وضعیت مثل قضیه مرغ و تخم مرغ می

مشاغل و کاربران بیشتری توسعه یابد. برای توسعه اقتصادی در مقیاس بزرگ مشاغل و کاربران به دنبال 
رای کوین به عنوان یک سیستم پرداخت بثبات قیمت خواهند بود. خوشبختانه نوسانات بر مزایای اصلی بیت

شاغل این امکان وجود داره که بالفاصله پرداخت گذاره. برای متاثیر نمی B به نقطه A انتقال پول از نقطه
بدون  کوینها این امکان رو میده تا از مزایای بیتکوین رو به واحد پول محلی خود تبدیل کنند. و به آنبیت

ه فرد و های منحصر بکوین بسیاری از ویژگیاینکه تحت نوسانات قیمت قرار گیرد، بهره ببرند. ازونجا که بیت
ها و کنند. با چنین راه حلکوین رو انتخاب میئه میده، بسیاری از کاربران استفاده از بیتمفید رو ارا

 .کوین بالغ بشه و تا حدی رشد کنه که نوسانات قیمت محدود بشههایی این امکان وجود داره که بیتمشوق

 

 هارو خریداری کنه؟چی میشه اگه یک نفر تمام بیت کوین
ی منتشر شده تا به امروز در بازارهای مبادله برای فروش یافت میشه. بازارهای هاکوینفقط کسری از بیت

 کوین بسته به میزان عرضه و تقاضا افزایش یا کاهشکوین رقابتی هستند. به این معنی که قیمت بیتبیت
ریدار رین ختهای آینده ادامه خواهد یافت. بنابراین حتی مصممهای جدید برای دههیابد. انتشار بیتکوینمی

های موجود رو بخره. این وضعیت به این معنی نیست که بازارها در معرض کوینتونه تمام بیتهم نمی
ها نیستند. هنوز پول قابل توجهی برای باال و پایین رفتن قیمت بازار الزم نیست. بنابراین، دستکاری قیمت

 .ثبات باقی مونده استکوین تا کنون یک دارایی بیبیت

 

 شخصی ارز دیجیتال بهتری ایجاد کنه، چه میشه؟ اگه
ترین ارز مجازی غیر متمرکز باقی مونده است. اما هیچ تضمینی ممکنه این اتفاق بیفته. در حال حاضر محبوب

کوین وجود ای از ارزهای جایگزین با الهام از بیتبرای حفظ این موقعیت وجود نداره. در حال حاضر، مجموعه
کوین پیشی بگیره، هست. ل، احتماال تصور اینکه یک ارز بهتر و با سرعت چشمگیر از بیتداره. با این حا

تونه بهبود ارزهای رقابتی رو به شرطی که کوین همچنین میبینی نباشه. بیتحتی اگه این امر قابل پیش
 .های اساسی پروتکل رو تغییر نده اتخاذ کنهقسمت
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 های بیت کوینتراکنش
ی با استخراج بیت کوین ندارند و دوست دارند به نحوی وارد شبکه بشن شروع به خرید و هایی که کار آن

ن و کویهایی هستند که کار تراکنش بیتها پلتفرمکنند. این صرافیها میکوین در صرافیفروش بیت
 .اندرمزارزهای دیگه رو راحت کرده

کنند تا بتونند از این طریق معامالت آوری میمعها افراد رو از سراسر جهان در سایت آنالینی جاین صرافی
کوین طی اند )چرا که محبوبیت بیتای رایج شدهها هم به طور فزایندهخود را انجام دهند. این صرافی

های نظارتی، قانونی و امنیتی هستند. با توجه به های اخیر رو به افزایش است( و هم مملو از چالشسال
به عنوان ارز، به عنوان طبقه  -های مختلفشده را به روشسر جهان ارزهای رمزنگاریها در سرااین که دولت

کوین پیچیده و دائما در در نظر دارند، آیین نامه حاکم بر خرید و فروش بیت -بندی دیگهدارایی یا هر طبقه
ای هدارد، فعالیتها چیزی که اهمیت بسیاری گران حاضر در این صرافیحال تغییر است. شاید برای معامله

کوین در طول تاریخ تا حد زیادی ایمن بوده مجرمانه توسط افراد دیگه باشد.  در حالی که خود شبکه بیت
ها ها انجام شده که منجر به از دست رفتن میلیوناما لزوما مبادالت فردی اینطور نیست. بسیاری از سرقت

 .دالر شده است

 چرا باید برای تاییدیه صبر کنیم؟
کوین به سرعت انجام میشه. با این حال، قبل از اینکه شبکه شروع به ریافت اعالن پرداخت از طریق بیتد

تون در یک بلوک کنه، احتمال تاخیر وجود داره. تایید به این معنی است که در شبکه اتفاق تایید تراکنش
ه و مالک آن شما محسوب های دریافتی شما برای شخص دیگری ارسال نشدکویننظر وجود داره که بیت

شید. هنگامی که معامله شما در یک بلوک قرار گرفت، پس از آن همچنان در زیر هر بلوک مدفون خواهد می
کنه. و خطر معامله معکوس رو کاهش میده. هر تایید بین شد که به طور برجسته این اجماع رو تلفیق می

انجامد. اگه معامله، کارمزد بسیاری کمی داشته به طول میدقیقه  20دقیقه و به طور متوسط  20چند  ثانیه تا 
بر در تر باشه. هر کارتونه بسیار طوالنیباشد یا در غیر این صورت غیر معمول باشه دریافت اولین تایید می

 .ای تراکنش رو به اندازه کافی تایید شده تشخیص میده، آزاد استتعیین اینکه در چه مرحله

 خواهد بود؟ کارمزد معامله چقدر
ها توان بدون کارمزد پردازش کرد، اما تالش برای ارسال معامالت رایگان نیاز به روزها یا هفتهمعامالت رو می

انتظار دارد. اگرچه ممکن است کارمزدها با گذشت زمان افزایش یابد. اما کارمزدهای عادی در حال حاضر 
مکان رو میده قبل از ارسال معامله کارمزد رو بررسی ها به شما این امقدار ناچیزی است. بیشتر کیف پول

ها رو برای اضافه بار شبکه انجام کنید. کارمزدهای معامله به عنوان محافظت در برابر کاربرانی که تراکنش
میدن بعنوان روشی برای پرداخت ماینرها و کمک به امنیت شبکه استفاده میشه. روش دقیق کار کارمزدها 

کوین کنه. به این دلیل کارمزد مربوط به میزان مقدار بیتعه است و با گذشت زمان تغییر میهنوز در حال توس
ها ناعادالنه به نظر برسه. در عوض، مقدار ارسالی نیست، ممکن است در برخی موارد بسیار کم یا بعضی وقت

متداول پیروی کنه مجبور کارمزد مربوط به تعداد بایت در معامله است. اگه فعالیت شما از الگوی معامالت 
 .های غیر معمول زیاد نخواهید بودبه پرداخت هزینه
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 اگه وقتی کامپیوتر خاموش است بیت کوین دریافت کنم چی میشه؟
کوین تون رو باز کنید بیتمشکلی پیش نخواهد اومد. اگه وقتی کامپیوتر رو روشن کنید یا برنامه کیف پول

وسط نرم افزار موجود در رایانه شما دریافت نمیشه، بلکه به یک دفتر عمومی کوین در واقع تظاهر میشه. بیت
های شبکه به اشتراک گذاشته شده است. اگه در حالی که کیف پول شما در اضافه میشه که بین تمام دستگاه

 اندازی مجدد کیف پول، این برنامهکوینی برای شما ارسال بشه بعدا به محض راهحال اجرا نیست، بیت
 .کنهای که قبال از آن اطالع نداشته است، مقابله میها رو بارگیری کرده و با هر گونه معاملهبلوک

 به چه معناست و چرا انقد طوالنی میشه؟” همگام سازی“
مورد نیاز  Bitcoin core کوین کورهای گره، مانند بیتزمان همگام سازی و هماهنگ سازی فقط با کالینت

ه است. کوین در شبکهای قبلی بیت، همگام سازی، فرایند بارگیری و تایید تمام تراکنشاست. به بیان فنی
ه کرده کوین شما رو محاسبکوین باقی مونده قابل خرج در کیف پول بیتهای بیتبرای اینکه برخی از کالینت

 ای داشتهابع فشردهتونه منو معامالت جدیدی انجام دهد، از همه معامالت قبلی مطلع باشد. این مرحله می
سازی کافی نیاز داشته باشه تا بتونه اندازه کامل زنجیره بلوک رو در خود جای باشه و به پهنای باند و ذخیره
های گره کامل استفاده کنند زیرا آنها وظیفه کوین افراد کافی باید از کالینتبده. برای ایمن موندن بیت

 .ام میدناعتبارسنجی و بازپرداخت معامالت رو انج

 های بیت کوین چجوری انجام میشه؟تراکنش
های بیت کوین، یک روش انتقال دارایی در نظر گرفته میشن. به این معنی که دو کیف پول تراکنش

کوین، درگیر فرایند ارسال و دریافت مقداری های ذخیره سازی بیتکوین یا همون دستگاهالکترونیکی بیت
یف پول کنه و به ککننده مبلغ مشخصی رو تعیین مین صورت که شخص ارسالکوین هستن، به ایرمزارز بیت

 .کنهگیرنده ارسال می

حاال هنگامی که این انتقال از کیف پول شخصی به شخص دیگه انجام بشه، باید دارایی تایید بشه. پس از 
ها مثل یک زنجیره بهم کها در یک بلوک ثبت میشن. در مرحله بعد این بلو ها تایید شد، آناین که دارایی

تم بر گیم این سیسوصل میشن تا به اخرین بلوک متصل بشه و بالکچین رو ایجاد کنه. به همین دلیل می
ای از بلوکهاییست که در طی فرایند انتقاالت به هم متصل کنه. بالکچین هم زنجیرهبستر بالکچین کار می

کوین یک دارایی فیزیکی نیست و به زونجایی که بیتکنند. حال امیشن و اطالعات رو در خود ذخیره می
شده از همون سوابق ثبت BTC کنه؛ تنها راه اثبات مالکیت رمزارزشکل نوعی دارایی الکترونیکی کار می

 .هاست که در آخر به مقصد آدرس کیف پول مالک ختم میشهتراکنش

 پرداخت از طریق بیت کوین
ه پرداخت محصوالت فروخته شده یا خدمات ارائه شده پذیرفت. معامالت توان به عنوان وسیلکوین را میبیت

های و برنامه QR افزارها یا آدرس کیف پول مورد نیاز از طریق کدهایتوان با استفاده از سختاین شکلی رو می
های تکوین به کاری پرداخت بیتتونه با افزودن گزینهصفحه لمسی انجام داد. یک کسب و کار یا تجارت می

 .کوین رو بپذیردپال، و غیره به راحتی بیتاعتباری، پی
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 استخراج بیت کوین چیست؟
ها، امنیت شبکه و همگام نگه داشتن استخراج فرایندیست که در آن بر اساس محاسبات و پردازش تراکنش

ا این ه شمار بیاد، بتونه به عنوان مرکز داده بیت کوین بهمه افراد در سیستم اتفاق میفته. این پروسه می
ای طراحی شده است که کامال غیرمتمرکز و به دور از کنترل دیگران در سراسر دنیا انجام تفاوت که به گونه

ننده کهای ماینر یا استخراجهای جدیدی وارد بازار بشن باید توسط دستگاهمیشه. برای اینکه بیت کوین
ان( کنندگاری به وجود بیان. با این کار ماینرها )استخراجهای نرم افزمعادالت ریاضی حل بشه و بیت کوین

 .کنندکنند، مقدار مشخصی بیت کوین دریافت میای که صرف اینکار میدر ازای زمان و هزینه

 کند؟استخراج بیت کوین چگونه کار می
یاز مورد ن تونه با دسترسی به سخت افزارهای مشخص و نرم افزارهایبرای استخراج بیت کوین هر کسی می

وارد این کار بشه. این یعنی محدودیتی برای کسی در این حوزه وجود نداره. نرم افزارهای دستگاه ماینر 
کنه. ماینرهای بیت کوین ها شروع به کار میکنه و برای تایید آنهای همتا به همتا رو دریافت میتراکنش

تر معامله و ایجاد بیت کوین ازای پردازش سریع تونند بهاین کار رو انجام میدن چرا که از این طریق می
 .جدید درآمد زایی داشته باشند

ها باید در یک بلوک همراه با اثبات ریاضی گنجانده بشن. تولید چنین برای تایید معامالت جدید، تراکنش
 ه وجود نداره. اینهایی بسیار دشواره زیرا هیچ راهی برای ایجاد آن به غیر از میلیاردها محاسبه در ثانیاثبات

هاشون توسط شبکه پذیرفته بشه و قبل از اینکه جایزه کنه تا قبل از اینکه بلوککار، ماینرها رو ملزم می
که به کنند، شبدریافت کنند، این محاسبات رو انجام بدن. هنگامی که افراد بیشتری شروع به استخراج می

میده تا اطمینان حاصل کنه که میانگین زمان پیدا کردن  های معتبر رو افزایشطور خودکار پیدا کردن بلوک
دقیقه است. در نتیجه، استخراج به عنوان یک تجارت بسیار رقابتی است که در آن هیچ  20یک بلوک برابر با 

 .تونه آنچه رو که در زنجیره بلوک قرار داره، کنترل کنهای نمیکنندهاستخراج

ه بلوک قبلی وابستگی داره تا ترتیب زمانی رو در زنجیره بلوک اعمال اثبات کار نیز طوری طراحی شده که ب
کنه. چرا که این امر مستلزم محاسبه کنه. این کار معکوس کردن معامالت قبلی رو به طور تصاعدی دشوار می

 یهای بعدی است. وقتی دو بلوک به طور هم زمان پیدا میشه، ماینرها روی اولین بلوکاثبات کار کلیه بلوک
 ترین زنجیره بلوک تغییر مکانکنند و به محض یافتن بلوک بعدی به طوالنیکنند،کار میکه دریافت می

 .دهند. این به ماینینگ اجازه میده تا اجماع جهانی مبتنی بر قدرت پردازش رو حفظ کنهمی

تونه یعامالتی رو که متونند متونند با تقلب پاداش خودشون رو افزایش بدن و نه میکنندگان نه میاستخراج
های های بیت کوین هر بلوکی رو که حاوی دادهبه شبکه بیت کوین آسیب بزنه رو پردازش کنند. زیرا همه گره

کنن. در نتیجه، شبکه همچنان ایمن است حتی اگه به همه نامعتبر است طبق قوانین پروتکل آن رد می
 .کنندگان بیت کوین اعتمادی نباشهاستخراج
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 یا استخراج بیت کوین اتالف انرژی نیست؟آ
برداری از سیستم پرداختی این چنینی اتالف انرژی زیادی محسوب نخواهد سازی و بهرهصرف انرژی برای ایمن

های پردازش خودش رو به دنبال ای، استفاده از بیت کوین نیز هزینهشد. مانند هر سرویس پرداخت دیگه
های پولی که به طور گسترده در سراسر جهان د نیاز برای عملکرد سیستمهای حال حاضر مورداره. سرویس

کنند. البته های اعتباری و خودروهای باربری هم از انرژی زیادی استفاده میها، کارتوجود دارند مثل بانک
 .باید گفت که این انرژی رو نمیشه به شفافیت انرژی مصرفی در بیت کوین محاسبه کرد

ین طوری طراحی شده که با مرور زمان و ظهور سخت افزارهای تخصصی انرژی مصرفی نیز استخراج بیت کو
های عملیاتی استخراج متناسب با تقاضای آن باشه. هنگامی که استخراج بیت کوین تر و هزینهکمتر، بهینه

نند. کمی کنندگان فعالیت خود را متوقفبیش از حد رقابتی و سودآوری آن کمتر میشه، برخی از استخراج
عالوه بر این، در نهایت تمام انرژی مصرف شده در ماینینگ به گرما تبدیل میشه و سودآورترین 

کنندگان کسانی خواهند بود که از این گرما به خوبی بهره ببرند. یک شبکه استخراج کارآمد به استخراج
 .ای گفته میشه که در واقع هیچ انرژی اضافی رو مصرف نکنهشبکه

 

 کند؟ج چگونه به امنیت بیت کوین کمک میاستخرا
وک ها به زنجیره بلهای جدید تراکنشمونه که افزودن متوالی بلوکاستخراج مثل یک قرعه کشی رقابتی می

ن آوردکنه. این امر با جلوگیری از به دستچین رو برای هر کسی بسیار پیچیده و دشوار مییا همون بالک
کنه. این امر همچنین مانع از آن مالت، از بی طرفی شبکه محافظت میقدرت مسدود کردن برخی از معا

تونه برای های خود را که میهایی از زنجیره بلوک رو عوض کنه تا هزینهمیشه که هر شخصی قسمت
های پس کالهبرداری از کاربران دیگه استفاده بشه، عوض کنه. ماینینگ با الزام به بازنویسی مجدد تمام بلوک

 .کنهای دشوار میهای قبلی رو به طور فزایندهامله، معکوس کردن تراکنشاز مع

 

 برای شروع استخراج به چه مواردی نیاز دارم؟
پردازشگر رایانه  CPU تونست بلوک جدیدی رو با استفاده ازکوین، هر کسی میدر روزهای ابتدایی ظهور بیت

های کنندگان اضافه شد، دشواری پیدا کردن بلوکخود پیدا کنه. هر چی افراد بیشتری به جمع استخراج 
جدید بسیار افزایش یافت تا جایی که امروزه تنها روش برای استخراج استفاده از سخت افزارهای تخصصی 

 .است

 آیا بیت کوین امن است؟
اال تمکوین احاز سابقه امنیتی باالیی برخورداره. و شبکه بیت –پروتکل و رمزنگاری  –کوین فناوری بیت

ترین آسیب پذیری بیت کوین در خطای بزرگترین پروژه محاسبات توزیع شده در جهان محسوب میشه. رایج
نند توکنه، میهای کیف پول بیت کوین که کلیدهای خصوصی الزم رو در خود ذخیره میکابر است. پرونده

ی ذخیره شده در یک فرم به طور تصادفی حذف، گم یا به سرقت بروند. این کامال شبیه پول نقد فیزیک
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نند های امنیتی صحیح استفاده کتونن برای محافظت از پول خود از شیوهدیجیتالیه. خوشبختانه، کاربران می
یا از ارائه دهندگان خدماتی که سطح خوبی از امنیت و بیمه در برابر سرقت یا ضرر رو ارائه میدن، استفاده 

 .کنند

 

 است؟آیا در گذشته بیت کوین هک نشده 
ها پس از تاسیس آن کار کرد هنوز بعد از سالکوین از آن استفاده میقوانین پروتکل و رمزنگاری که بیت

کنه، که این مسئله نشون میده طراحی این مفهوم بسیار خوب بوده است. با این وجود، با گذشت زمان می
 ای از نرماست. مانند هر شکل دیگههای مختلف نرم افزار نقص امنیتی پیدا و برطرف شده در پیاده سازی

کوین به سرعت بخشیدن و رفع مشکالت بستگی داره. هر چه چنین موضوعات افزار، امنیت نرم افزار بیت
 .رسهکوین بیشتر به بلوغ میبیشتری کشف بشه، بیت

ده وجود ها و مشاغل مختلف اتفاق افتاها و نقص امنیت که در صرافیغالبا تصورات غلطی در مورد سرقت
 کوین وداره. اگرچه این وقایع ناخوشاینده، اما هیچ یک از این اشکاالت ربطی به هک شدن سیستم بیت

کوین رو به همراه نداره. دقیقا مانند سرقت از بانک به معنای به خطر افتادن دالر نیست. نقایص ذاتی بیت
ی و کاهش خطر کلی سرقت و ضرر، به مجموعهبا این حال، درسته که بگیم برای محافظت بهتر از پول کاربران 

های های صحیح و راهکارهای امنیتی بصری نیازه. در طول چند سال گذشته، چنین ویژگیکاملی از روش
امنیتی به سرعت از جمله رمزگذاری کیف پول، کیف پول آفالین، کیف پول سخت افزار و معامالت چند 

 .امضایی به سرعت توسعه یافته است

 توانند در برابر بیت کوین تبانی کنند؟ربران میآیا کا
نکنه،  کوین که قوانین مشابه رو رعایتکوین به راحتی امکان پذیر نیست. هر مشتری بیتتغییر پروتکل بیت

های مضاعف در تونه قوانین خاص خود را در مورد سایر کاربران اعمال کنه. طبق مشخصات فعلی، هزینهنمی
کوین بدون امضای معتبر نیز امکان پذیر مکان پذیر نیست، و همچنین صرف بیتهمون زنجیره بلوک ا

کوین، صرف سرمایه سایر کاربران، خراب کردن شبکه یا نیست. بنابراین تولید مقادیر غیر قابل کنترل بیت
 .موارد این چنینی امکان پذیر نیست

یر رو مسدود یا معکوس کنند. اکثر کاربران تونند خودسرانه معامالت اخبا این حال، ماینرهای قدرتمند می
ق کامل کوین فقط با یک توافتونند برای تصویب برخی تغییرات فشار وارد کنند. از اونجا که بیتهمچنین می

اق تونه بسیار دشوار باشه و به اکثریت قریب به اتفکنه، تغییر پروتکل میبین همه کاربران به درستی کار می
ری ندارن. ای جز پیگیای اتخاذ کنند که کاربران باقی مونده تقریبا چارهکه تغییرات رو به گونه کاربران نیاز داره

ول خود تونه پکوین تصمیم داره هر تغییری رو که میبه عنوان یک قاعده کلی، تصور اینکه چرا هر کاربر بیت
 .را به خطر بیاندازه، سخت است
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 نتومی آسیب پذیر است؟آیا بیت کوین در برابر محاسبات کوا
ال، های بانکی سنتی هستند. با این حهای متکی به کریپتو به طور کلی، از جمله سیستمبله! اکثر سیستم

های کوانتومی هنوز وجود نداره و احتماال برای مدتی وجود نخواهد داشت. در صورتی که محاسبات رایانه
های پس توان پروتکل رو برای استفاده از الگوریتم، میکوانتومی تهدیدی قریب الوقوع برای بیت کوین باشه

کوانتوم ارتقا داد. با توجه به اهمیتی که این بروز رسانی خواهد داشت، با اطمینان میشه انتظار داشت که 
 .رسهکوین به تصویب بگان بسیار مورد بازبینی قرار گرفته و توسط همه کاربران بیتتوسط توسعه دهنده

 در بیت کوین گذاریسرمایه
ه هستند. بسیاری از کسانی ک” آینده ما“بسیاری از طرفداران بیت کوین وجود دارند که معتقدند ارز دیجیتال 

ر سراسر تر رو برای معامالت دهزینهتر و کمکنند معتقدند که این سیستم پرداخت سریعکوین رو تایید میبیت
ونه با کوین میتانک مرکزی پشتیبانی نمیشه، اما بیتکنه. اگرچه توسط هیچ دولت یا بجهان تسهیل می

ا کوین اینه که آنهارزهای سنتی مبادله بشه. در واقع، یکی از دالیل اصلی رشد ارزهای دیجیتال مانند بیت
 .تونند به عنوان جایگزینی برای پول ملی فیش و کاالهای سنتی مانند طال عمل کنندمی

کوین، به جای ارز به اتی اظهار داشت که تمام ارزهای مجازی، از جمله بیت، سازمان امور مالی9024در مارس 
کوین که به عنوان سرمایه نگهداری میشه، به گیرند. سود یا زیان حاصل از بیتعنوان دارایی، مالیات می

مل حکوین که به عنوان موجودی نگهداری میشه، متعنوان سود یا زیان سرمایه محقق میشه. در حالی که بیت
اید با کوین که از طرف دیگری استخراج کرده یا از آن خریداری کردهسود یا زیان عادی میشه. فروش بیت

 .هایی از معامالت قابل پرداخت مالیات استکوین برای پرداخت کاالها یا خدمات نمونهاستفاده از بیت

ترین روش باال اعمال میشه. محبوبای، اصل خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت مانند هر دارایی دیگه
ای از جمله استخراج باعث های دیگههای آنالینه. اما روشکوین خرید از طریق صرافیآوردن بیتبه دست

 .آوری این رمزارز معروف میشهجمع

 

 گذاری در بیت کوینخطرات سرمایه
اشه. در ای برای مبادله بتا اینکه وسیله کنندمدت یاد میی بلندکوین به عنوان سرمایهبسیاری از مردم از بیت

که هنوز به طور عمده گذاران به سمت پول دیجیتال روی آورند اما غافل ازینبسیاری از سرمایه 9023سال 
اند. به همین دلیل خطرات زیادی از جمله این ارزهای دیجیتال به عنوان پول رسمی شناخته نشده

این حوزه رو باید حتما در نظر گرفت. هشدارهای زیادی از طرف بورس  شدن و یا امنیت ناکافی درنپذیرفته
 CFPB کننده، اداره حمایت از حقوق مصرفFINRA ، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالیSEC و اوراق بهادار
 .ها صادر شده استو سایر آژانس

کوین سابقه طوالنی مدت یا بیتهای سنتی، گذاریمفهوم ارز مجازی هنوز تازگی داره و در مقایسه با سرمایه
گیره. کوین کمتر مورد آزمایش قرار میسابقه اعتبار برای پشتیبانی از آن رو نداره. با محبوبیت روزافزون، بیت

گذار سال در مرحله توسعه باقی مونده و به طور مداوم در حال پیشرفته. باری سیلبرت؛ سرمایه 20هنوز پس از 
 :چین میگهکوین و بالکدر حوزه بیت

 ”.نیمگذاری ککوین رو در نظر داشته باشیم و در آن سرمایهباالترین خطر و باالترین سرمایه اینه که بیت ”
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 خطر تنظیم مقررات بیت کوین
الیاتی های غیرقانونی یا فرار مکوین رقیب ارز دولتیه و ممکنه برای معامالت بازار سیاه، پولشویی، فعالیتبیت

ها ممکنه به دنبال تنظیم، محدود کردن یا ممنوعیت استفاده و فروش نتیجه، دولت استفاده بشه. در
کوین وجود داره. به عنوان مثال، در سال کوین باشه. قوانین متعددی در اقصی نقاط جهان برای بیتبیت
که با خرید، هایی ای رونمایی کرد که طبق آن شرکت، وزارت خدمات مالی امور خارجه نیویورک آیین نامه9021

کنند، باید هویت مشتریان رو ثبت کنند. معامالت به ارزش سازی بیت کوین کار میفروش، انتقال یا ذخیره
 .دالر و بیشتر از آن باید ثبت و گزارش بشه 200000

 

 خطر امنیتی بیت کوین
 عملیات استخراج به های خود را از طریقکنند، توکنکوین دارند و از آن استفاده میبیشتر افرادی که بیت

ها کامال اند. این صرافیهای آنالین اقدام به خریداری این رمزارز کردهدست نیاوردند. بلکه از طریق صرافی
دیجیتالی هستند و مانند هر سیستم مجازی در معرض خطر هکرها، بدافزارها و اشکاالت عملیاتی قرار دارند. 

رمزارز دسترسی پیدا کنه و کلید رمزگذاری خصوصی او را بدزده، اگه سارقی به هارد دیسک رایانه صاحب این 
ای منتقل کنه. پس حتما قبل از اقدام به هر کاری های مسروقه رو به حساب دیگهکوینی بیتتونه همهمی

 .از امنیت و ایمنی کارتون مطمئن بشید

 نکات مهم راجع به بیت کوین
 .ترین رمزارز در سایت مارکت کپ )ارزش کل بازار( شناخته شدگراه اندازی شد و به عنوان بزر  9002در سال 

کوین با استفاده از سیستم دفتر توزیع متمرکز معروف به بالکچین ایجاد، توزیع، معامله برخالف ارز فیات، بیت
 .شودو ذخیره می

به اوج قیمتی  9020کوین به عنوان ذخیره ارزش خیلی ثبات نداشته است. این رمزارز در سال تاریخچه بیت
 .دالر رسید و بعد از اون معامالت با نصف قیمت انجام میشد 900000خود یعنی 

 .اندکوین وارد فضای بالکچین شدهتعداد زیادی پروژه به یمن وجود بیت

 .هست BTC کوینتمامی رمزارزها با عالمت اختصاری نشون داده میشن که برای بیت

گرها دارد و ه کامال قانونی نیست، اما محبوبیت زیادی بین افراد و معاملهرغم اینکه این رمزارز و پروژعلی
 .باعث ایجاد صدها رمزارز دیگه که آلت کوین نامیده میشه، شده است
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 نگاهی به سواالت پر تکرار راجع به بیت کوین
 تونیم بیت کوین به دست بیاریم؟چجوری می

 به عنوان پرداخت کاال یا خدمات

 کوین خریداری کنیدفی بیتدر صرا

 کوین مبادله کنیدبا یکی از نزدیکان خود بیت

 کوین کسب کنیداز طریق استخراج رقابتی بیت

کوین در ازای پرداخت با کارت اعتباری یا پرداخت پی پل اگرچه پیدا کردن افرادی که مایل به فروش بیت
 .های پرداخت رو نمیدنت بودجه از طریق این روشها اجازه پرداخپذیر است اما بیشتر صرافیهستند، امکان

 

 انجام پرداخت با بیت کوین چقدر آسون یا دشوار است؟
ها از طریق های اعتباری انجام میشه. این پرداختتر از کارتتر و سریعکوین بسیار راحتپرداخت با بیت

رداخت و در نهایت فشار دادن کلید ارسال کیف پول در رایانه یا تلفن همراه با وارد کردن آدرس گیرنده، مبلغ پ
 ها این قابلیت رو دارند تا از کدانجام میشه. برای سهولت در وارد کردن آدرس گیرنده بسیاری از کیف پول

QR اسکن بگیرند یا با لمس دو تلفن همراه و با استفاده از فناوری NFC آدرس رو دریافت کنند. 

 ن گم بشه؟هاموچه اتفاقی میفته اگه بیت کوین
 هایکوینکنه این امر باعث میشه پول از گردش خارج بشه. بیتوقتی کاربر کیف پول خودش رو گم می

مونه با این حال باقی می” زنجیره بلوک“چین های دیگه در بالککوینشده همچنان مانند بیتگم
کس راهی برای یافتن کلید مونند. چرا که هیچ های از دست رفته برای همیشه خاموش باقی میکوینبیت

ها رو در ها دسترسی داشته باشه و آنکوینها ندارند که بهشون اجازه بده دوباره بتونن به بیتخصوصی آن
ه باقی هایی ککوین کمتری در دسترس باشه، آنگردش قرار بدهند. به دلیل قانون عرضه و تقاضا، وقتی بیت

 .یابدها افزایش میان، ارزش آنمونه تقاضای بیشتری دارند و برای جبرمی

 تونه به یک شبکه پرداخت عمده تبدیل بشه؟آیا مقیاس بیت کوین می
های بسیار بیشتری نسبت به امروز پردازش کنه. کار تونه تعداد تراکنشکوین در حال حاضر میشبکه بیت

اند. از زمان آغاز خته شدههای فعلی در حال انجام است و نیازهای آینده به خوبی شنابرای رفع محدودیت
سازی و تخصصی قرار داشته و انتظار میره کوین در یک روند مداوم، بلوغ، بهینهبه کار، هر جنبه از شبکه بیت

 ه ازکوین ممکنها در همین وضعیت بمونه. با افزایش ترافیک، تعداد بیشتری از کاربران بیتکه برای سال
Lightweight client بدیل تر تهای )نودهای( کامل شبکه ممکنه به یک سرویس تخصصیگره استفاده کنند و

 .بشه

 


