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ــده ی ارزش  ــد فزاین ــه رش ــه ب ــا توج ــم: ب ــل را بررســی می کنی ــن قبی ــخ پرســش هایی از ای ــه پاس ــن مقال در ای
ارزهــای رمزنــگاری شــده یــا دیجیتــال، آیــا می تــوان آن هــا را پایــدار دانســت؟ ارزهــای رمزپایــه چگونــه عمــل 

ــل..... ــن قبی ــر از ای ــش های دیگ ــیاری پرس ــد؟ و..... بس می کنن
 

ــه آن  ــوط ب ــائل مرب ــول و مس ــوان پ ــوده و نمی ت ــوردار ب ــژه ای برخ ــت وی ــات از اهمی ــروز، مادی ــای ام در دنی
ــای  ــا ج ــاره در صــدر خبره ــر دوب ــای مجــازی دیگ ــن و ارزه ــت کوی ــل، بی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده گرف را نادی

گرفته انــد.

اتریوم چیست؟
ــا  ــه ارزش آن تنه ــت ک ــه اس ــک ارز رمزپای ــوم ی ــنیده اید. اتری ــورد آن ش ــید و در م ــوم را می شناس ــًا اتری حتم
ــاره ی ارزهــای  در طــول ســال 2017 میــادی بــه میــزان 2500 درصــد رشــد کــرده اســت! ممکــن اســت درب
مجــازی کوچک تــر هــم چیزهایــی شــنیده باشــید. قیمــت ایــن ارزهــا در نخســتین روزهــای فــروش بــه صدهــا 
میلیــون دالر رســید! شــاید هــم فقــط روی بیــت کویــن تمرکــز داشــته اید. در ســال 2013 میــادی، ارزش ایــن 
ارز بــه 200 دالر افزایــش یافــت و تیتــر خبرهــا را بــه خــود اختصــاص داد، امــا امــروز، ارزش آن بــه چندیــن هــزار 

دالر رســیده و افــراد زیــادی را ثروتمنــد نمــوده اســت!
حــال، ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــن قیمت هــا تنهــا بــه صــورت حبابــی افزایــش یافته انــد یــا ایــن کــه واقعــًا 
سیســتم مالــی جهــان را دچــار تحــول عمیقــی خواهنــد کــرد؟ بــرای بررســی ایــن مــوارد در ابتــدا الزم اســت بــه 
چنــد پرســش کلــی و معمــول دربــاره ی ایــن فنــاوری و ثــروت نویــن پاســخ دهیــم تــا بفهمیــم کــه آیــا افــرادی 
ــی مرتکــب  ــتباه بزرگ ــد، اش ــذاری نموده ان ــرمایه گ ــه س ــن زمین ــود را در ای ــاش خ ــر ت ــک عم ــه حاصــل ی ک

ــه! ــا ن شــده اند؟ ی
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بیت کوین چیست؟
بیــت کویــن، نخســتین ارز مجــازی اســت کــه هنــوز هــم در نــوع خــود جایــگاه ویــژه ای دارد. در اصــل، ایــن، 

ــی شــبکه اســت. ــگاری و هم گرای ــی از رمزن ــوده و ترکیب ــی ب ــدی از دارای ــوع جدی ن
در صورتــی کــه یــک بیــت کویــن داشــته باشــید، درواقــع، تنهــا کنتــرل یــک کلیــد دیجیتــال را در دســت داریــد 

کــه توســط آن، می توانیــد ثابــت کنیــد، بیــت کویــن مزبــور بــه شــما تعلــق دارد.
ــد کــه  ــد در کل شــبکه اعــام کنی ــن را داشــته باشــید، بای ــت کوی ــی کــه قصــد خــرج کــردن آن بی در صورت
مالکیــت آن را انتقــال داده ایــد. بــرای ایــن کار، الزم اســت بــرای اثبــات هویــت خــود از همــان کلیــد مجــازی 
اســتفاده نمائیــد. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد، کلیــد شــما شــباهت زیــادی بــه یــک رمــز عبــور دارد کــه دســتیابی 
بــه پول تــان را امــکان پذیــر نمــوده و در صــورت گــم کــردن آن، بــه هیــچ وجــه امــکان بازنشــانی مجــدد آن 
وجــود نــدارد. هــر شــخصی کــه بــه کلیــد شــما دسترســی پیــدا کنــد، می توانــد کنتــرل کامــل و بی قیــد و شــرط 
دارایــی شــما را در دســت بگیــرد. گــزارش کلیــه ی نقــل و انتقــاالت بــه صــورت اســنادی در اختیــار مالــک بیــت 
کویــن قــرار می گیــرد. ایــن گــزارش را در اصطــاح، Blockchain یــا زنجیــره ی بلوکــی یــا زنجیــره ی بســتک 

می نامنــد.
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این سیستم چه مزیتی بر سیستم بانکی دارد؟
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد. از آن جمل ــن سیســتم نســبت می دهن ــه ای ــی را ب ــای گوناگون ــن، مزای ــت کوی ــداران بی طرف
قابلیــت اســتفاده از زنجیــره ی بلوکــی بــرای پیگیــری امــور مالــی مربــوط بــه تراکنش هــای هوشــمند و اجــرای 

خــودکار آن در شــرایط ویــژه، اشــاره کــرد.
امــا بزرگ تریــن مزیتــی کــه همــه در مــورد آن توافــق دارنــد ایــن اســت کــه بیــت کویــن یــک ارز غیــر متمرکــز 
اســت کــه بــه هیــچ نهــاد مالــی یــا سیســتم بانکــی وابســته نبــوده و بــه شــدت در مقابــل سانســور مقاومــت دارد.

ــوان آن را متوقــف نمــود. ایــن  ــد پرداخــت و تراکنــش بیــت کویــن قابــل رویــت اســت، امــا نمی ت گرچــه، رون
امــر بــا روش هــای معمــول بانــک داری کامــًا متفــاوت اســت. سیســتم بانــک داری معمــول، ایــن توانایــی را دارد 
کــه در رونــد انتقــال مالــی مداخلــه نمــوده و بــه دلیــل اجــرای مقــررات و دریافــت مالیــات و ممانعــت از انجــام 
پول شــویی، حســاب ها را مســدود نمایــد. بنابرایــن، سیســتم مذکــور، مکانــی امــن بــرای انجــام جرائــم اینترنتــی 
ــرده و از عــدم  ــکان پرداخــت در سیســتم های اقتصــادی بســته را فراهــم ک ــوده و ام ــواد مخــدر ب و تجــارت م

ــد.  ــت می کن ــتگی حمای وابس

در خریدهای روزانه نیز می توان از بیت کوین استفاده کرد؟!
متاســفانه بعیــد اســت کــه بتــوان ایــن کار را انجــام داد! یکــی از موانــع عمــده ای کــه بــر ســر راه کاربــرد فیزیکــی 
ــار تائیــد  ــت، پرداخت هــا تنهــا هــر 10 دقیقــه یــک ب بیــت کویــن وجــود دارد ایــن اســت کــه در بهتریــن حال
ــا اســت کــه ممکــن اســت  ــه آن معن ــه طــول می انجامــد. ایــن، ب ــد. البتــه گاهــی ایــن امــر، روزهــا ب می گردن
جایــی بیــت کویــن را خــرج کنیــد و ســپس بــه محــل دیگــری رفتــه و مجــدداً همــان بیــت کویــن را بپردازیــد. 

ــود! ــد شــده و دیگــری بی محــل خواهــد ب ــًا تنهــا یکــی از ایــن تراکنش هــا تائی نهایت
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کًا، نقــل و انتقــال بیــت کویــن در بیــن شــرکت های بــزرگ و مصــرف کننــدگان عــادی دارای مزایــای محدودی 
اســت. انتقــال بیــت کویــن ســاده و ســریع نبــوده و ارزش آن دائمــًا در نوســان اســت. عــاوه بــر این هــا، انطبــاق 

آن بــا سیســتم بانکــی رایــج، کاری دشــوار اســت.
البتــه ایــن مــوارد، مانــع از ایــن نشــدند کــه برخــی شــرکت های بــزرگ ایــن تبــادالت را بــه محــک آزمایــش 
ــرای مثــال، شــرکت مایکروســافت در فروشــگاه آنایــن خــود، بیــت کویــن را می پذیــرد و شــرکت  ــد. ب بگذارن
PayPal نیــز سیســتم یــک پارچــه ای را بــرای بازرگانــان در نظــر گرفتــه کــه در آن می تواننــد ارزهــای مجــازی 

را پرداخــت نماینــد.

 

آیا بیت کوین حقیقتًا با طا قابل قیاس است؟!
احتمــااًل پاســخ ایــن پرســش منفــی اســت. ایــن، بــه هیــچ عنــوان مقایســه ی جامعــی نیســت. یکــی از خصائــص 
جالــب بیــت کویــن ایــن اســت کــه تعــداد آن محــدود بــوده و تنهــا 21 میلیــون قطعــه ی مجــازی بیــت کویــن 
موجــود اســت! ایــن رقــم، کمیتــی اســت کــه در کــد مبــداء نگاشــته شــده و عملکــردی اســت کــه طــی آن، بــه 
افــرادی کــه قابلیــت انجــام محاســبات را ایجــاد کــرده و شــبکه را فعــال نگــه می دارنــد، پــاداش داده می شــود. 

بــه دلیــل مقایســه ی بیــت کویــن بــا طــا، ایــن افــراد معدن چــی نامیــده می گردنــد.
ــه ی  ــاداش جنب ــن پ ــد. ای ــاداش می گیرن ــن پ ــت کوی ــداری بی ــان مق ــن معدن چی ــه، یکــی از ای در هــر 10 دقیق
ــان  ــول معدن چی ــف پ ــه کی ــوده و ب ــًا مجــازی ب ــچ کــس نیســت، بلکــه کام فیزیکــی نداشــته و از طــرف هی
ــار، مقــدار آن  ــود. امــا هــر 4 ســال یــک ب ــاداش معــادل 50 بیــت کویــن ب ــدا، ایــن پ افــزوده می گــردد. در ابت
ــان،  ــن زم ــه ای ــود ک ــن زده می ش ــردد. تخمی ــد گ ــن تولی ــت کوی ــن بی ــه آخری ــی ک ــا زمان ــود. ت ــف می ش نص

ــود. نیمــه ی قــرن بیســت و دوم خواهــد ب
از نظــر گــروه خاصــی از اقتصاددانــان ایــن محدودیــت جنبــه ی کامــًا مثبتــی دارد. در صورتــی کــه اعتقــاد شــما 
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بــر ایــن باشــد کــه مشــکل اصلــی سیســتم مالــی در طــول 100 ســال گذشــته بــه چــاپ پــول توســط بانک هــا 
و ایجــاد تــورم در طــول ایــن رونــد مربــوط بــوده اســت، پــس بیــت کویــن عاملــی اســت بــرای ایجــاد اکوسیســتم 

جایگزینــی کــه تــورم را بــرای همیشــه مهــار می کنــد.

بیت کوین چه ارتباطی با دی اکسید کربن دارد؟
بــر اســاس تخمین هــای ســیتی بانــک، بــرق مصرفــی شــبکه ی بیــت کویــن تــا پایــان کار آن، معــادل میــزان 
بــرق مصرفــی کشــور ژاپــن اســت. مشــکل ایــن جــا اســت کــه رونــد اســتخراج بیت کویــن به طــرز شــگفت آوری 

بــا اتــاف انــرژی همــراه بــوده و ایــن موضــوع تــا حــدودی عمــدی اســت.
ــل  ــباتی را ح ــائل محاس ــه مس ــند ک ــی باش ــتین کس ــا نخس ــد ت ــت می کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــه ب ــی ک معدن چیان
ــت  ــال، موفقی ــن ح ــا ای ــد. ب ــر بگذارن ــادی را پشــت س ــای زی ــد چرخه ه ــت بای ــرای کســب موفقی ــد، ب می کنن

ــه شــانس بســتگی دارد. ــان، اغلــب ب آن
ــاداش  ــه نتیجــه می رســد، پ ــری کــه محاســبه را انجــام می دهــد و ب ــن کامپیوت ــار، اولی ــه یــک ب هــر 10 دقیق
ــد را طــی  ــن رون ــز همی ــده نشــده اند نی ــه برن ــری ک ــای دیگ ــا کامپیوتره ــد. ام ــت می کن ــی دریاف ــل توجه قاب

ــد. ــرای انجــام محاســبات ریاضــی صــرف می کنن ــان مشــابهی را ب ــرده و زم ک
وجــود محاســبات پیچیــده و مبتنــی بــر شــانس، موجــب می گــردد کــه هیــچ کــس نتوانــد کنتــرل رویدادهــای 
ــات  ــاداش توســط یــک معدن چــی، اثب ــد. دریافــت پ ــی نمای ــا آن هــا را پیــش بین ــه ی شــبکه را در دســت گرفت
ایــن موضــوع اســت کــه کامپیوتــر او مســئله را حــل نمــوده اســت. امــا، در عیــن حــال، ایــن پــاداش تــا لحظــه ی 

ــد. ــی می مان ــی باق ــه، مخف ــن 10 دقیق ــی تراکنش هــای آخری ــد نهای تائی
ــط  ــه توس ــد ک ــازه ای می پردازن ــئله ی ت ــل مس ــه ح ــبکه ب ــود در ش ــتگاه های موج ــد، دس ــه بع ــه ب از آن لحظ
آخریــن معدن چــی تنظیــم شــده اســت. امــا، نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه آنــان تنهــا در صــورت موافقــت بــا 
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ــت  ــن رقاب ــدن در ای ــده ش ــی، برن ــد. یعن ــام می دهن ــن کار را انج ــور، ای ــی مزب ــای معدن چ فهرســت تراکنش ه
ــه  ــراد ب ــه اف ــرا ک ــد. چ ــز کنن ــه حســاب شــما واری ــان را ب ــه پول ش ــد ک ــران بخواهی ــا از دیگ ــی نیســت ت کاف

ــد. ــوش کنن ــره گ ــری در زنجی ــی دیگ ــرف معدن چ ــه ح ــه و ب ــده گرفت ــما را نادی ــد ش ــادگی می توانن س
ــن  ــان از ای ــرای اطمین ــود آن ب ــا، وج ــن ضــروری نیســت. ام ــت کوی ــرای بی ــود ب ــه خــودی خ ــاداش ب ــن پ ای
موضــوع اســت کــه معدن چیــان شــبکه بــه انــدازه ی کافــی بــرق مصــرف کننــد. امیــد بــر ایــن اســت کــه در 
ــورد را  ــن م ــای ای ــد ج ــه بتوانن ــای داوطلبان ــریع تراکنش ه ــد س ــه تائی ــوط ب ــای مرب ــدت، هزینه ه ــی م طوالن

ــد. بگیرن
مشــکل ایــن جــا اســت کــه بــرق مصرفــی و تــوان محاســباتی ایــن پــردازش قــوی و پــاداش تصادفــی آن، گــران 

قیمت تــر از آن اســت کــه بتــوان آن را جعــل کــرد.

 

آیا بیت کوین تنها ارز مجازی موجود است؟!
بــه هیــچ وجــه! البتــه بیــت کویــن از تمــام ارزهــای مشــابه خــود ارزشــمندتر اســت. در ســال 2009 میــادی و 
پــس از بــه وجــود آمــدن بیــت کویــن و بــه تبــع موفقیــت آن، ارزهــای مجــازی دیگــری پدیــد آمدنــد. ایــن ارزهــا 

بــا بهــره بــردن از کــد عمومــی و رایــگان بیــت کویــن، اهــداف دیگــری را در پیــش گرفتنــد.
ــا  ــن )Filecoin( قصــد دارد ت ــل کوی ــًا فای ــد. مث ــال می کردن ــًا مشــخصی را دنب ــا اهــداف کام برخــی از آن ه
ــد  ــبکه بگوئی ــه ش ــد ب ــاوه، می توانی ــه ع ــد. ب ــاد نمای ــز را ایج ــر متمرک ــس )Dropbox( غی ــی دراپ باک نوع
مقــداری فایــل کویــن داریــد و بــه ایــن ترتیــب می توانیــد برخــی اطاعــات رمزنــگاری شــده را ذخیــره کــرده 
ــن  ــل کوی ــد، فای ــره می کنن ــان ذخی ــر روی کامپیوترهای ش ــات را ب ــن اطاع ــه ای ــرادی ک ــه اف و در ازای آن، ب
بپردازیــد. ســؤال ایــن اســت کــه چــرا بایــد چنیــن کاری را انجــام دهیــد؟ خــب، دوبــاره موضــوع سانســور مطــرح 
می گــردد! اگــر چیــزی را در دراپ باکــس خــود ذخیــره نمائیــد کــه بــاب طبــع شــرکت نیســت، آن هــا می تواننــد 
اطاعــات شــما را از سیســتم حــذف کــرده و مانــع ورود شــما گردنــد. امــا بــا وجــود فایــل کویــن، دسترســی بــه 
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ــدارد کــه بتواننــد  ــه عــاوه، امــکان ن اطاعــات ذخیــره شــده و آگاهــی از محتــوای آن، غیــر ممکــن اســت. ب
شــبکه را مجبــور کننــد تــا کاربــری را بــاک کنــد.

اهــداف ارزهــای دیگــر، اندکــی مبهم تــر اســت. بــرای مثــال، اتریــوم )Ethereum( دومیــن نــام بزرگــی اســت 
کــه پــس از بیــت کویــن قــرار می گیــرد و یــک ارز مجــازی اســت کــه بــرای ایجــاد ارزهــای مجــازی تولیــد 
شــده اســت! کاربــران بــا نوشــتن »تراکنش هــای هوشــمند« می تواننــد بــه طــور موثــری برنامــه ریــزی کــرده و 

ایــن برنامــه را بــر روی کامپیوتــر هــر کاربــری کــه اتریــوم کافــی بپــردازد، فعــال نماینــد.
 )dapps( ایــن ارزهــای مجــازی درواقــع، نوعــی اپلیکیشــن های غیــر متمرکــز هســتند کــه بــه اختصــار آنــان را

می نامنــد کــه تنهــا بــر عملکــرد سیســتم تمرکــز نداشــته و یــک هــدف کلــی را دنبــال می کننــد.

هارد فورک )hardfork( چیست؟!
شــبکه ی بیــت کویــن همــراه بــا توســعه ی خویــش بــا مشــکات جدیــدی مواجــه می شــود. ایــن شــبکه کــه در 
ابتــدا بــرای ترافیــک خاصــی طراحــی شــده بــود، امــروزه بــا مــوج ترافیــک وســیع تری مواجــه اســت کــه همیــن 

امــر موجــب اختــال در عملکــرد فنــی و تأخیــر در تائیــد تراکنش هــا می گــردد.
ایــن مســئله در یــک کســب و کار و تجــارت متمرکــز، موضــوع مهمــی نیســت. چــرا کــه بــه ســادگی می تــوان 
نــرم افزارهــا را بــه روز رســانی کــرده و مشــکل را برطــرف نمــود. امــا، بــه روز رســانی شــبکه ی بیــت کویــن، 
مســتلزم آن اســت کــه تــک تــک معدن چیــان را متقاعــد کنیــد تــا ایــن نــرم افــزار جدیــد را بپذیرنــد. از طــرف 
دیگــر، افــرادی کــه همچنــان از نــرم افزارهــای قدیمــی اســتفاده می کننــد نســبت بــه کســانی کــه از نــرم افــزار 

ــگاری شــده ی متفاوتــی را اجــرا می کننــد. ــد، پروتــکل رمزن ــد بهــره می برن جدی
ایــن، وظیفــه ی هــارد فــورک اســت. در 6 ســال ابتدایــی بــه وجــود آمــدن بیــت کویــن، هــارد فــورک بــه کابــوس 
توســعه دهنــدگان بــدل شــد و آنــان تــا جایــی کــه می توانســتند از آن اجتنــاب می کردنــد. امــا اخیــراً، تقســیماتی 
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کــه در جامعــه ی بیــت کویــن پدیــد آمــده موجــب شــده کــه فورک هــای متعــددی بــه وجــود آمــده و همگــی 
در جهــت مقابلــه بــا کاهــش ترافیــک عمــل کننــد.


