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واةصحَ ةَ دونحی ٌیصث و  ُای انکحروٌیکی اشث کَ ارشال و دریافث در آن ةصیار شاده ةّده، یکی از اٌّاع پّل (Bitcoin) ةیث کّیً

 .ُا جلریتاً غیركاةم ردیاةی ُصحٍد ضکٍجرا

  

 چیصث؟ (Bitcoin) ةیث کّیً

ُای دونحی و ةاٌکی را  رود. ُيَ جػّراجی کَ درةاره پّل ىیُای کاغذی  آید، ذًُ ةصیاری از افراد پّل وكحی حرف از پّل ةَ ىیان ىی

 .دارید کٍار ةگذارید؛ كػد داریو درةاره شیصحيی حرف ةزٌیو کَ کاىالً ىصحلم و آزاد اشث

ای ٌزدیک اكحػاد، پّل و ارزش  ىيکً اشث کهيَ ةیث کّیً ةَ گّطحان خّرده ةاطد. ةیث کّیً چیزی اشث کَ كرار اشث در آیٍده

 .طّد ا یک جکان اشاشی دُد ُياٌگٌَّ کَ درحال حاضر اثرات آن ةَ خّةی حس ىیجِاٌی ر

  

 ةیث کّیً یک پّل دیجیحانی

 "ارزش"خرد، درىلاةم آن ةاید چیزی جحّیم دُد کَ ةراةر  ةدُیو: وكحی اىیر چیزی را از غهی ىی "ارزش"ةگذارید جّضیحی درةاره 

طد. ةػدُا یک واحد پّنی ةَ غٍّاٌی ىػیاری ةرای  َ غّرت کاال ةَ کاال اٌجام ىیجٍس خریداری طده ةاطد. در گذطحَ ایً جتادل ة

طّد. یػٍی در  ُا ةا اشحفاده از پّل اٌجام ىی ارزش گذاطحً اجٍاس فیزیکی و یا خدىات اخحراع طد. از آن زىان جا ةَ اىروز اکثر جتادل

 .دُد ّل ةَ غهی جحّیم ىیخرد، ىػادل ارزش آن، پ ىثال ىا، اىیر وكحی از غهی چیزی را ىی

طّد.  طّد، ةر روی ُیچ کاغذی چاپ ٌيی ُا غرضَ ٌيی طٍاشیو، جّشط ةاٌک ُای کَ ىا ىی ةیث کّیً یک پّل واكػی ٌیصث. ىثم پّل

ةیث کّیً یک واحد پّل آٌالیً اشث کَ ةَ غّرت ىجازی، ارزطی ىػادل پّل واكػی دارد. یػٍی یک چیز ةا ارزش کَ ىثم پّل اشث و 

 .اشحفاده از آن، درغّرجی کَ فروطٍده آن را ةپذیرد، ىثم پّل واكػی اجٍاشی را خریداری کرد یا خدىاجی را دریافث کردةا 

ـی کَ ةیحکّیً دارد، ةَ "ارزش"ةا ایً حال ةیث کّیً دیجیحانی اشث. یػٍی ُیچ چیز فیزیکی و كاةم نيس در آن اشحفاده ٌظده. 

ای[ پّل از یک طخع ةَ طخع دیگر ىٍحلم  ُا اشث کَ ]طی فرایٍد پیچیده اشحفاده از ایً داده ُای کاىپیّجری ةّده و ةا غّرت داده

 .کٍیو طّد. یػٍی ىثم ارشال پصث انکحروٌیکی )ایيیم( اشث کَ ىا از یک ایيیم، ةَ ایيیم دیگر اطالغاجی را ارشال ىی ىی

  

جّان آن را ىثم  طياره حصاب یا طياره کارت افراد اشث. یا ىیدكیلاً ىظاةَ  (Wallet Address) آدرس کیف پّل: آدرس کیف پّل

جّاٌد ةَ طخع دیگری ةیث کّیً  ةا اشحفاده از آدرس کیف پّل، یک طخع ىی ث.يیم گیرٌده و فرشحٍده در ٌظر گرفآدرس ای

 .ارشال کٍد
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 كاةهیث جتدیم ةَ ارز واكػی

ُای ةصیار زیادی در  از افراد خّاُان آن ُصحٍد. از ایً رو غرافی ةیث کّیً یک واحد دیجیحانی، ةا ارزش زیاد اشث کَ ةصیاری

ُا  کٍٍد. در ایران ٌیز جػدادی از ایً غرافی شرجاشر دٌیا، اكدام ةَ جتدیم ةیث کّیً ةَ ارز واكػی یا جتدیم ارز واكػی ةَ ةیث کّیً ىی

َ دنیم ٌتّد ةازار ركاةحی و دردشرُای جتدیم ریال ةَ دالر ُا کيی ةیث کّیً خریدم ونی ىحاشفاٌَ ة فػال ُصحٍد کَ ىً از چٍدجا از آن

 .کٍٍد گیرٌد(، درغد زیادی را ةَ غٍّان کارىزد دریافث ىی ُای خارجی ىی ُایظان را از غرافی ُا، ةیث کّیً )چّن ایً غرافی

ُزار جّىان ةّده  300ىیهیّن و  1دالر ىػادل حدود  428.96ةراةر  ىّضّع،در زىان ٌّطحً ایً  در ةازار جِاٌی و ةیث کّیً 1كیيث 

 :ةرحصب دالر را در طّل زىان ىظاُده کٍید( BTC)یک جّاٌید كیيث یک واحد ةیحکّیً  اشث. در جػّیر زیر ىی

 

 كیيث ةیث کّیً ةر حصب دالر در طّل زىان

  

 ٌاطٍاس و طفاف ةّدن اٌحلال پّل

کٍد، ُّیث غاحب آدرس کیف  پروجکهی کَ ةیث کّیً از آن اشحفاده ىییکی از دالیم ىحتّةیث ةیحکّیً ٌاطٍاس ةّدن آن اشث. در 

جّاٌد ةا یک ٌرم افزار، یک کیف پّل شاخحَ و غاحب یک آدرس ةیث  پّل کاىالً غیركاةم طٍاشایی اشث. در ةیث کّیً ُر فرد ىی

ٌام فرد، ٌَ طياره ىّةایم و ...؛ فلط یک  ای، ٌَ آدرس ایيیهی، ٌَ کّیً طّد. ةرای شاخث کیف پّل ٌَ رىزی الزم اشث، ٌَ ٌام کارةری

 !ٌرم افزار

را ایٍگٌَّ جػریف کٍیو کَ  "غیركاةم طٍاشایی ةّدن" اگر طّد كاةم ىظاُده اشث اىا ُایی کَ ةیً دو آدرس اٌجام ىی جياىی جراکٍض

ىالً غیركاةم طٍاشایی اشث یػٍی ُّیث طخع ارشال کٍٍده یا دریافث کٍٍده کاىالً غیركاةم فِيیدن اشث، در ایً غّرت ةیث کّیً کا

 .پی ةردن ةَ طخع پظث آدرس کیف پّل غیرىيکً اشث ىگر ایً کَ خّد طخع ةَ ُر طریلی ایً آدرس را ةَ خّدش ٌصتث دُد

http://bytegate.ir/wp-content/uploads/Bitcoin-Price-Chart.png
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وی اشث کَ ایً ىظکم ُو ةا اشحفاده از  IP آدرس )ُرچٍد ةصیار شخث(،جّان غاحب آدرس را ردگیری کرد  جٍِا روطی کَ ىی

طّد،  ُا در طتکَ ةیث کّیً ةا جزئیاجظان ذخیره ىی طّد. چّن جياىی جراکٍض ةَ راححی آب خّردن ةرطرف ىی Tor ی ىثمیُا طتکَ

 .جّان گفث کَ یک کیف پّل دارای چَ جػداد ةیث کّیً اشث. ةا ایً حال طخع پظث آن کیف پّل کاىالً ٌا طٍاس اشث ىی

  

 ُا و كّاٌیٍظان ىصحلم از دونث

طّد و کٍحرل آن کاىاًل ةر غِده دونث  اشحفاده ىی کظّر یک در کَ واكػی ُای پّل ىثم  یث کّیً ُيیً اشث.دنیم دیگر ىحتّةیث ة

ای کٍحرل  کٍد. ةیث کّیً را ُیچ ةاٌک، طرکث یا دونث ىرکزی آن کظّر اشث، ةیث کّیً کاىالً ةَ غّرت غیرىحيرکز غيم ىی

 .کٍد کٍد و کاىالً ىصحلم از ایً گٌَّ ٌِادُا ةّده و ةَ غّرت جِاٌی و ىصحلم غيم ىی ٌيی

 .ُا، جّرم دونحی و ... ةَ دور ُصحٍد ُای ٌظارجی، اغيال فظار دونث ُای ةیث کّیٍی از جحریو کظّرُا، شازىان پّل ةَ ُيیً دنیم، کیف

  

 (P2P) اٌحلال پّل ةَ غّرت طخع ةَ طخع

دُید، ٌحّه اٌحلال وجَ ةَ ایً طکم خّاُد ةّد کَ پّل از حصاب طيا ةرداطحَ طده و ةَ حصاب  وكحی کَ یک چک ةَ دوشححان ىی

 .جّاٌد از حصاةض پّل را ةردارد طّد و ةػد از آن، وی ىی دوشححان واریز ىی

ای در ایً ةیً وجّد ٌخّاُد  ای اشث کَ در آن جتادل پّل ةیً دو آدرس ونث کاىالً ىصحلیو ةّده و ُیچ واشحَ طتکَ ةیث کّیً ةَ گٌَّ

َ غتارت دیگر، پّل در ُیچ حصاةی ٌخّاُد ةّد ىگر کیف پّنی اٌد(. ة داطث )ةَ اشحثٍای ٌّدُای طتکَ کَ خّد طتکَ را ةَ وجّد آورده

 .دٍُد ُای ایٍحرٌحی ىخحهفی آن را ارائَ ىی اید یا کیف پّل آٌالیٍی کَ شرویس کَ از طریق ٌرم افزار ةر روی کاىپیّجر خّد شاخحَ

خّاُید ىلداری ةیث  یم ُاشث. وكی ىیای از فا ةرای درك ةِحر، فرض کٍید کَ کم پّل ةیحکّیٍی طيا در ونث طيا ةَ غّرت ىجيّغَ

  دُید )کَ یک دُید. در طتکَ ةیث کّیً، طيا فایم را ةَ یک ٌفر ىی ُا را ةَ وی ىی کّیً ةَ دوشححان ةدُید، جػداد خاغی از ایً فایم

Node  دُد. جّجَ کٍید کَ ایً فایم جّشط خّد طّد( و او ایً فایم را ةَ دوشححان جحّیم ىی ٌاىیده ىی Node  ةَ ُیچ وجَ كاةم

 .جّاٌد اشحفاده کٍد اشحفاده ٌخّاُد ةّد و فایم را فلط و فلط دوشححان ىی

دُد و ُيَ چیز ةَ غّرت  اشحفاده طده، در طتکَ واكػی، ُیچ فردی کاری را اٌجام ٌيی "افراد"در ىثال ةاال فلط ةرای درك ةِحر از 

 .طّد خّدکار اٌجام ىی
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 !طّد جّنید ىیةیث کّیً جّشط خّد کارةران 

 (Mining) "جاشحخرا"د. انتحَ اشحفاده از نفظ ُا را جّنید کٍٍ ای اشث کَ خّد افراد ةاید ةیث کّیً شاخحار طتکَ ةیث کّیً ةَ گٌَّ

 .کٍیو ُا را اشحخراج ىی ُای درون آن ُایی ىظخع، ةیث کّیً ةِحر اشث چّن درواكع ىا ةا طکصحً رىز ةالك

ُای گرافیک ةَ شادگی كاةم اٌجام ةّد اىا اىروزه ححی ایً  ةا اشحفاده از کاىپیّجرُای غادی و کارت ىایٍیٍگ ةیث کّیً در گذطحَ

جّاٌد ىلدار ةیث کّیٍی را اشحخراج  ُا ةرای حفظ جػادل و جّرم ةیث کّیً، ٌيی ىلدار كدرت پردازطی، ةَ دنیم ةاال رفحً شخحی ةالك

ُا ةَ اشحخراج ةیث کّیً  ُای ىایٍیٍگ زده و ةا آن کار، افراد دشث ةَ خرید دشحگاه اش کافی ةاطد! ةجای ایً کٍد کَ ةرای ىػرف ةرق

ُای ىيکً را ةرای  جّاٌد جػداد ةصیار ةصیار زیادی از جرکیب طٌّد. یک دشحگاه اشحخراج کٍٍده ةَ غّرت ىّازی ىی ىظغّل ىی

ای کَ ىػيّالً  طده ةصیار اىً جر ُصحٍد ةَ گٌَُّای طکصحَ  ُای ىّجّد در ةالك ةیث کّیً .طکصحً كفم ةالك اشحفاده کٍد

 !!کٍٍد ُا ٌیز از آن ةرای رد گو کٍی اشحفاده ىی جروریصث

ُای ىخفی اشحخراج  ىثم جػّیر زیر در یکی از کارگاه د!دشحگاه اشحخراج کٍٍده داطحَ ةاط حال یک گروه را فرض کٍید کَ چٍد غد

 :ةیث کّیً در چیً

 

ُای ىخحهفی اكدام ةَ  طّد. در شراشر جِان، گروه گفحَ ىی )ىزرغَ اشحخراج( Mining Farmکٍٍده اج ُای اشحخر ةَ ایً کارگاه

ُای  آورٌد فّق انػاده زیاد اشث ةا ایً حال ةرای خرید چٍیً دشحگاه کٍٍد. پّنی کَ از ایً طریق در ىی ُایی ىی طراحی چٍیً ىزرغَ

 .ّدگراٌی ٌیاز ةَ شرىایَ گذاری ةصیار زیادی خّاُد ة
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 پیظرفث ةرق آشای ةیث کّیً

جّان اثری از ةیث کّیً پیدا کرد. روز  اىروزه در ُيَ جا ىی .کٍید در حال پیظرفث اشث ةیث کّیً ةصیار شریع جر از آٌچَ کَ فکر ىی

ُای  گرفحَ جا فروطگاهُای ایٍحرٌحی  طّد. از فروطگاه ُای ةیث کّیً ةَ غٍّان ُزیٍَ پرداخث افزوده ىی ةَ روز ةر جػداد پذیرٌده

 . ... ُا و ُا گرفحَ جا ُحم غادی، از رشحّران

ةراةر افزایض یافحَ. ىطيئٍاً ةیث کّیً و شایر  6انی  5حدود  2013جػداد اشحفاده کٍٍدگان از طتکَ ةیث کّیً ةرای اٌحلال پّل از شال 

 .روٌیک و اٌحلال ارز ةیً انيههی خّاٍُد ةّدای ٌَ چٍدان دور ةخظی جدا ٌظدٌی از ججارت انکح ُای ىجازی در آیٍده پّل

ةیث کّیً  (ATMs) در ایً ةیً ةیث کّیً ٌَ جٍِا ةَ غٍّان یک پّل آٌالیً ةهکَ ةَ غٍّان یک پّل غادی ةا اشحفاده از خّدپردازُای

 :ظاُده کٍیدرا طی یک شال ى Bitcoin جّاٌید افزایض ٌجّىی جػداد خّدپردازُای در ٌيّدار زیر ىی كاةم اشحفاده اشث.

 

 جػداد خّدپردازُای ةیث کّیً
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جّاٌید یک ٌيٌَّ از ای جی ام ُای ةیث کّیً را ىظاُده  طّد. در جػّیر زیر ىی خّدپرداز شاخحَ ىی 7حدود  ،روز 10یػٍی در ُر 

 :کٍید

 

 ةیث کّیً )فلط واریز( یک خّدپرداز یک طرفَ

 

 

 کّیًیک خّدپرداز دو طرفَ )ةرداطث / واریز( ةیث 
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