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 !بدانید کوین بیت یدرباره است الزم که چه آن هر

 

 

 چیست؟ اتریوم

 ارزش که است رمزپایه ارز یک اتریوم. ایدشنیده آن مورد در و شناسیدمی را اتریوم حتماً

 است ممکن! است کرده رشد درصد 7011 میزان به میالدی 7102 سال طول در تنها آن

 نخستین در ارزها این قیمت. باشید شنیده چیزهایی هم ترکوچک مجازی ارزهای یدرباره

. یداداشته تمرکز کوین بیت روی فقط هم شاید! رسید دالر میلیون صدها به فروش روزهای

 خود به را خبرها تیتر و یافت افزایش دالر 711 به ارز این ارزش میالدی، 7102 سال در

 ثروتمند را زیادی افراد و رسیده دالر هزار چندین به آن ارزش امروز، اما داد، اختصاص

 !است نموده

 هک این یا اندیافته افزایش حبابی صورت به تنها هاقیمت این آیا که است این سؤال حال،

 داابت در موارد این بررسی برای کرد؟ خواهند عمیقی تحول دچار را جهان مالی سیستم واقعاً

 ات دهیم پاسخ نوین ثروت و فناوری این یدرباره معمول و کلی پرسش چند به است الزم

 اند،نموده گذاری سرمایه زمینه این در را خود تالش عمر یک حاصل که افرادی آیا که بفهمیم

 !نه یا اند؟شده مرتکب بزرگی اشتباه

 

 چیست؟ کوین بیت

 اصل، در. دارد ایویژه جایگاه خود نوع در هم هنوز که است مجازی ارز نخستین کوین، بیت

 .است شبکه گراییهم و رمزنگاری از ترکیبی و بوده دارایی از جدیدی نوع این،

 در ار دیجیتال کلید یک کنترل تنها درواقع، باشید، داشته کوین بیت یک که صورتی در

 .دارد تعلق شما به مزبور کوین بیت کنید، ثابت توانیدمی آن، توسط که دارید دست
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 نیدک اعالم شبکه کل در باید باشید، داشته را کوین بیت آن کردن خرج قصد که صورتی در

 همان از خود هویت اثبات برای است الزم کار، این برای. ایدداده انتقال را آن مالکیت که

 عبور زرم یک به زیادی شباهت شما کلید موارد، این به توجه با. نمائید استفاده مجازی کلید

 وجه هیچ به آن، کردن گم صورت در و نموده پذیر امکان را تانپول به دستیابی که دارد

 کند، پیدا دسترسی شما کلید به که شخصی هر. ندارد وجود آن مجدد بازنشانی امکان

 و لنق یکلیه گزارش. بگیرد دست در را شما دارایی شرط و قیدبی و کامل کنترل تواندمی

 در را گزارش این. گیردمی قرار کوین بیت مالک اختیار در اسنادی صورت به انتقاالت

 .نامندمی بستک یزنجیره یا بلوکی یزنجیره یا Blockchain اصطالح،

 

 دارد؟ بانکی سیستم بر مزیتی چه سیستم این

 جمله آن از. دهندمی نسبت سیستم این به را گوناگونی مزایای کوین، بیت طرفداران

 هایکنشترا به مربوط مالی امور پیگیری برای بلوکی یزنجیره از استفاده قابلیت به توانمی

 .کرد اشاره ویژه، شرایط در آن خودکار اجرای و هوشمند

 غیر ارز یک کوین بیت که است این دارند توافق آن مورد در همه که مزیتی ترینبزرگ اما

 بلمقا در شدت به و نبوده وابسته بانکی سیستم یا مالی نهاد هیچ به که است متمرکز

 .دارد مقاومت سانسور

. ودنم متوقف را آن تواننمی اما است، رویت قابل کوین بیت تراکنش و پرداخت روند گرچه،

 این معمول، داریبانک سیستم. است متفاوت کامالً داریبانک معمول هایروش با امر این

 دریافت و مقررات اجرای دلیل به و نموده مداخله مالی انتقال روند در که دارد را توانایی

 ور،مذک سیستم بنابراین،. نماید مسدود را هاحساب شویی،پول انجام از ممانعت و مالیات

 در پرداخت امکان و بوده مخدر مواد تجارت و اینترنتی جرائم انجام برای امن مکانی

  .کندمی حمایت وابستگی عدم از و کرده فراهم را بسته اقتصادی هایسیستم
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 !کرد؟ استفاده کوین بیت از توانمی نیز روزانه خریدهای در

 اربردک راه سر بر که ایعمده موانع از یکی! داد انجام را کار این بتوان که است بعید متاسفانه

 دقیقه 01 هر تنها هاپرداخت حالت، بهترین در که است این دارد وجود کوین بیت فیزیکی

 است معنا آن به این،. انجامدمی طول به روزها امر، این گاهی البته. گردندمی تائید بار یک

 همان مجدداً و رفته دیگری محل به سپس و کنید خرج را کوین بیت جایی است ممکن که

 خواهد محلبی دیگری و شده تائید هاتراکنش این از یکی تنها نهایتاً. بپردازید را کوین بیت

 !بود

 ایایمز دارای عادی کنندگان مصرف و بزرگ هایشرکت بین در کوین بیت انتقال و نقل کالً،

. است نوسان در دائماً آن ارزش و نبوده سریع و ساده کوین بیت انتقال. است محدودی

 .است دشوار کاری رایج، بانکی سیستم با آن انطباق ها،این بر عالوه

 محک به را تبادالت این بزرگ هایشرکت برخی که نشدند این از مانع موارد، این البته

 ار کوین بیت خود، آنالین فروشگاه در مایکروسافت شرکت مثال، برای. بگذارند آزمایش

 در که گرفته نظر در بازرگانان برای را ایپارچه یک سیستم نیز PayPal شرکت و پذیردمی

 .نمایند پرداخت را مجازی ارزهای توانندمی آن

 

 !است؟ قیاس قابل طال با حقیقتاً کوین بیت آیا

 از یکی. نیست جامعی یمقایسه عنوان هیچ به این،. است منفی پرسش این پاسخ احتماالً

 مجازی یقطعه میلیون 70 تنها و بوده محدود آن تعداد که است این کوین بیت جالب خصائص

 ستا عملکردی و شده نگاشته مبداء کد در که است کمیتی رقم، این! است موجود کوین بیت

 ارند،دمی نگه فعال را شبکه و کرده ایجاد را محاسبات انجام قابلیت که افرادی به آن، طی که

 نامیده چیمعدن افراد این طال، با کوین بیت یمقایسه دلیل به. شودمی داده پاداش

 .گردندمی
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 پاداش این. گیرندمی پاداش کوین بیت مقداری چیانمعدن این از یکی دقیقه، 01 هر در

 ولپ کیف به و بوده مجازی کامالً بلکه نیست، کس هیچ طرف از و نداشته فیزیکی یجنبه

 سال 4 هر اما. بود کوین بیت 01 معادل پاداش این ابتدا، در. گرددمی افزوده چیانمعدن

 زده تخمین. گردد تولید کوین بیت آخرین که زمانی تا. شودمی نصف آن مقدار بار، یک

 .بود خواهد دوم و بیست قرن ینیمه زمان، این که شودمی

 هک صورتی در. دارد مثبتی کامالً یجنبه محدودیت این اقتصاددانان از خاصی گروه نظر از

 پول چاپ به گذشته سال 011 طول در مالی سیستم اصلی مشکل که باشد این بر شما اعتقاد

 تاس عاملی کوین بیت پس است، بوده مربوط روند این طول در تورم ایجاد و هابانک توسط

 .کندمی مهار همیشه برای را تورم که جایگزینی اکوسیستم ایجاد برای

 

 دارد؟ کربن اکسید دی با ارتباطی چه کوین بیت

 عادلم آن، کار پایان تا کوین بیت یشبکه مصرفی برق بانک، سیتی هایتخمین اساس بر

 هب کوین بیت استخراج روند که است جا این مشکل. است ژاپن کشور مصرفی برق میزان

 .است عمدی حدودی تا موضوع این و بوده همراه انرژی اتالف با آوریشگفت طرز

 حل را اتیمحاسب مسائل که باشند کسی نخستین تا کنندمی رقابت یکدیگر با که چیانیمعدن

 قیتموف حال، این با. بگذارند سر پشت را زیادی هایچرخه باید موفقیت کسب برای کنند،می

 .دارد بستگی شانس به اغلب آنان،

 رسد،می نتیجه به و دهدمی انجام را محاسبه که کامپیوتری اولین بار، یک دقیقه 01 هر

 ینهم نیز اندنشده برنده که دیگری کامپیوترهای اما. کندمی دریافت توجهی قابل پاداش

 .کنندمی صرف ریاضی محاسبات انجام برای را مشابهی زمان و کرده طی را روند
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 کنترل نتواند کس هیچ که گرددمی موجب شانس، بر مبتنی و پیچیده محاسبات وجود

 کی توسط پاداش دریافت. نماید بینی پیش را هاآن یا گرفته دست در را شبکه رویدادهای

 عین در اما،. است نموده حل را مسئله او کامپیوتر که است موضوع این اثبات چی،معدن

 .ماندمی باقی مخفی دقیقه، 01 آخرین هایتراکنش نهایی تائید یلحظه تا پاداش این حال،

 سطتو که پردازندمی ایتازه یمسئله حل به شبکه در موجود هایدستگاه بعد، به لحظه آن از

 موافقت صورت در تنها آنان که است این مهم ینکته اما،. است شده تنظیم چیمعدن آخرین

 نای در شدن برنده یعنی،. دهندمی انجام را کار این مزبور، چیمعدن هایتراکنش فهرست با

 که اچر. کنند واریز شما حساب به را شانپول که بخواهید دیگران از تا نیست کافی رقابت

 شگو زنجیره در دیگری چیمعدن حرف به و گرفته نادیده را شما توانندمی سادگی به افراد

 .کنند

 این از اطمینان برای آن وجود اما،. نیست ضروری کوین بیت برای خود خودی به پاداش این

 هک است این بر امید. کنند مصرف برق کافی یاندازه به شبکه چیانمعدن که است موضوع

 نای جای بتوانند داوطلبانه هایتراکنش سریع تائید به مربوط هایهزینه مدت، طوالنی در

 .بگیرند را مورد

 تصادفی پاداش و قوی پردازش این محاسباتی توان و مصرفی برق که است جا این مشکل

 .کرد جعل را آن بتوان که است آن از ترقیمت گران آن،

 

 

 !است؟ موجود مجازی ارز تنها کوین بیت آیا

 7112 سال در. است ارزشمندتر خود مشابه ارزهای تمام از کوین بیت البته! وجه هیچ به

 دپدی دیگری مجازی ارزهای آن، موفقیت تبع به و کوین بیت آمدن وجود به از پس و میالدی

 پیش در را دیگری اهداف کوین، بیت رایگان و عمومی کد از بردن بهره با ارزها این. آمدند

 .گرفتند
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 دارد قصد (Filecoin) کوین فایل مثالً. کردندمی دنبال را مشخصی کامالً اهداف هاآن از برخی

 شبکه به توانیدمی عالوه، به. نماید ایجاد را متمرکز غیر (Dropbox) باکس دراپ نوعی تا

 را دهش رمزنگاری اطالعات برخی توانیدمی ترتیب این به و دارید کوین فایل مقداری بگوئید

 ذخیره شانکامپیوترهای روی بر را اطالعات این که افرادی به آن، ازای در و کرده ذخیره

 ب،خ دهید؟ انجام را کاری چنین باید چرا که است این سؤال. بپردازید کوین فایل کنند،می

 که نمائید ذخیره خود باکس دراپ در را چیزی اگر! گرددمی مطرح سانسور موضوع دوباره

 دورو مانع و کرده حذف سیستم از را شما اطالعات توانندمی هاآن نیست، شرکت طبع باب

 ن،آ محتوای از آگاهی و شده ذخیره اطالعات به دسترسی کوین، فایل وجود با اما. گردند شما

 الکب را کاربری تا کنند مجبور را شبکه بتوانند که ندارد امکان عالوه، به. است ممکن غیر

 .کند

 بزرگی نام دومین (Ethereum) اتریوم مثال، برای. است ترمبهم اندکی دیگر، ارزهای اهداف

 مجازی ارزهای ایجاد برای که است مجازی ارز یک و گیردمی قرار کوین بیت از پس که است

 رنامهب موثری طور به توانندمی «هوشمند هایتراکنش» نوشتن با کاربران! است شده تولید

 .مایندن فعال بپردازد، کافی اتریوم که کاربری هر کامپیوتر روی بر را برنامه این و کرده ریزی

 ار آنان اختصار به که هستند متمرکز غیر هایاپلیکیشن نوعی درواقع، مجازی ارزهای این

(dapps) کنندیم دنبال را کلی هدف یک و نداشته تمرکز سیستم عملکرد بر تنها که نامندمی. 

 

 

 !چیست؟  (hardfork)فورک هارد

 هشبک این. شودمی مواجه جدیدی مشکالت با خویش یتوسعه با همراه کوین بیت یشبکه

 مواجه تریوسیع ترافیک موج با امروزه بود، شده طراحی خاصی ترافیک برای ابتدا در که

 .گرددمی هاتراکنش تائید در تأخیر و فنی عملکرد در اختالل موجب امر همین که است
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 سادگی به که چرا. نیست مهمی موضوع متمرکز، تجارت و کار و کسب یک در مسئله این

 رسانی روز به اما،. نمود برطرف را مشکل و کرده رسانی روز به را افزارها نرم توانمی

 افزار منر این تا کنید متقاعد را چیانمعدن تک تک که است آن مستلزم کوین، بیت یشبکه

 دکننمی استفاده قدیمی افزارهای نرم از همچنان که افرادی دیگر، طرف از. بپذیرند را جدید

 را یمتفاوت یشده رمزنگاری پروتکل برند،می بهره جدید افزار نرم از که کسانی به نسبت

 .کنندمی اجرا

 به فورک هارد کوین، بیت آمدن وجود به ابتدایی سال 6 در. است فورک هارد یوظیفه این،

 اما. دکردنمی اجتناب آن از توانستندمی که جایی تا آنان و شد بدل دهندگان توسعه کابوس

 هب متعددی هایفورک که شده موجب آمده پدید کوین بیت یجامعه در که تقسیماتی اخیراً،

 .کنند عمل ترافیک کاهش با مقابله جهت در همگی و آمده وجود


