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کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در  
شده و پلتفرم حوزه فناوری بالکچین، ارزهای رمزنگاری 

های مرتبط با بالکچین است. این وب سایت در سال 
هدف  اتوسط بابک جلیلوند و آرش محبوب، ب ١٣٩٢

اطالع رسانی، آموزش و مشاوره به جامعه فارسی زبان 
ارزها راه اندازی شد و اولین مقاله آن  رمزعالقه مند به 

بیت کوین »دى ماه همان سال، با عنوان  ١۴در 
کوین ایران از معرفی  هدف  .ر گردیدمنتش« چیست؟

این فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در 
راستاى استفاده صحیح از این فناوری جهت ارائه 

 .تسهیالت و رفاه به جوامع فارسی زبان است
www.coiniran.com 

 

http://www.coiniran.com/
http://www.coiniran.com/
http://www.coiniran.com/
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Zcash باشد؟ می چه شده رمزنگاری های ارز سایر با آن تفاوت و چیست 

 بیت کوین چون هایی رمزارز تراکنش بودن همگانی از که کاربرانی برای امن محیطی ایجاد هدف با که است رمزارزی( Zcash) کش زی
 بر Zcash سازندگان واقع در.  است شده ساخته باشند، داشته ناشناس و گمنام های تراکنش اینترنت، در خواهند می و هستند ناخشنود

 زدایی تمرکز وجود با. است کاربران دست در بلکه نبوده سازندگان انحصار در نهایی قدرت شبکه، این در که باورند این
(Decentralization )شکل تاریخچه به ادامه در. شد خواهد برقرار است، کاری قرارداد هر الزمه که عدالتی و امنیت کش، زی شبکه در 

 .پردازیم می رمزارز این گیری

 

 
 Source 

 

 :تاریخچه

 بیت های تراکنش در خصوصی حریم فقدان مشکل به پرداختن هدف با Zerocoin نام با ای پروژه عنوان تحت 2013 سال در کش زی
 28 در سیستم این تبدیل نهایت در و Zerocash سیستم به Zerocoin پروتکل ارتقای و تغییر از کش، زی پروتکل. گرفت شکل کوینی
 است گرفته صورت Zerocoin Electric Coin شرکت توسط تغییرات و توسعه این. است آمده وجود به کش، زی پروتکل به 2016 اکتبر

 . دهند می نسبت Zcash کمپانی به را آن اشتباه به حوزه این فعالین از بسیاری که

 

http://www.coiniran.com/
https://z.cash/about.html
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Zcash_logo.svg
http://zerocoin.org/index
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 چیست؟ کش زی اما و

 پرداخت که آن با. کند می پشتیبانی شده محافظت و شفاف های تراکنش از که است باز منبع و متمرکز غیر خصوصی، رمزارزی کش زی
 باقی خصوصی صورت به ها تراکنش میزانتحت شرایطی،  و ،گیرنده فرستنده، اما شود، می منتشر عمومی بالکچینی روی بر کش زی های

 .ماند خواهند

 ساخته باز منبع با فرم پلت امنیت زمینه در متخصص مهندسی تیم توسط و رمزنگاری دقیق ارزیابی زمینه در پژوهشی پایه بر  کش زی
 .آورد وجود به کوین بیت خصوصی حریم زمینه در تیم این که است تغییری حاصل کش زی گفت توان می. است شده

 

 

 طرز کار زی کش:

زی کش در ابتدا محتوای تراکنش های محافظت شده را رمزنگاری می کند. از آن جایی که اطالعات پرداختی رمزنگاری شده اند، پروتکل 
 زی کش برای تایید صحت اعتبار آن ها از یک روش تازه رمزنگاری استفاده می کند. 

 پیشرفت های جدیداستفاده می کند که حاصل  SNARK-zkبه نام  knowledge-zeroزی کش در واقع از ساخت گواه دانایی صفر 
 گرید طرف به را گزاره صحت کننده اثبات طرفعلم رمزنگاری است. چنین ساخت هایی به شبکه زی کش این امکان را می دهند که  

 . ی خواهند ماندباق یمخف تراکنش اطالعات ب،یترت نیا به. بدهد طرفآن  به گزاره آن درباره یاطالعات آن که بدون ،کند ثابت

http://www.coiniran.com/
https://www.planetblockcha.in/2018/05/13/zcash-vs-zcoin-vs-pivx-zksnarks-zerocoin/
https://www.planetblockcha.in/2018/05/13/zcash-vs-zcoin-vs-pivx-zksnarks-zerocoin/
file:///C:/Users/shahryar.e/Desktop/Zcash%20also%20enables%20users%20to%20send%20public%20payments%20which%20work%20similarly%20to%20Bitcoin.%20With%20the%20support%20for%20both%20shielded%20and%20transparent%20addresses,%20users%20can%20choose%20to%20send%20Zcash%20privately%20or%20publicly.%20Zcash%20payments%20sent%20from%20a%20shielded%20address%20to%20a%20transpare
https://eprint.iacr.org/2012/215.pdf
https://eprint.iacr.org/2012/215.pdf
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زی کش هم چنین این فرصت را در اختیار کاربران قرار می دهد تا پرداخت های عمومی را که مشابه بیت کوین کار می کنند، ارسال   
به صورت محرمانه یا عمومی ارسال شود، بر عهده  Zcashآدرس های محافظت شده و شفاف، انتخاب این که  ازکنند. با وجود پشتیبانی 

 کاربران است. 

 

پرداخت های زی کش که از آدرس محافظت شده به آدرس شفاف فرستاده می شود، موجودی دریافتی را نشان می دهند؛ این در حالی 
 است که پرداخت های ارسالی از آدرس شفاف به آدرس محافظت شده، از افشای ارزش دریافتی خودداری کرده و آن را نشان نمی دهند. 

 

 
 

 ن:مقایسه زی کش با بیت کوی

 بارز ترین تفاوت این دو رمزارز، امکان ایجاد تراکنش های ناشناس برای زی کش است؛ در صورتی که با دانستن آدرس والت بیت کوینِ
 قادر خواهید بود که تراکنش های آن حساب را ردیابی کرده و میزان دریافتی و ارسالی حساب او را متوجه شوید.  ،افراد

http://www.coiniran.com/
https://blog.z.cash/anatomy-of-zcash/
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انشعابی از پروتکل بیت کوین که خود اولین رمزارز بر پایه بالکچین و دارای استفاده گسترده میان  هم چنین می توان گفت زی کش
 جامعه رمزارزی است، می باشد. با این وجود، زی کش از بالکچین و توکن رمزارزی خاص خود پشتیبانی خواهد کرد. 

از داده های تراکنش ها  knowledge-zeroاده از گواه های زی کش بر روی نمونه هسته فعلی بیت کوین ساخته شده است تا با استف
 محافظت کند. 

 زی کش تیم به همین دلیل. است شده یانداز باز راه متن جامعه کی توسط نه و شرکت کی توسط زی کش ن،یکو تیب علی رغم پروژه
این  اسمبوده و  شود، یم گذاشته استخراج یها پاداش یرو که یاتیمال با گذاران هیسرما سود و شرکت پرسنل نهیهز به پرداخت مجبور

 .اند گذاشته Founders reward راپاداش ها 

تغییرات گسترده در طراحی بیت تالش تیم زی کش بر آن بوده است که جدای از پروتکل خصوصی، تا جایی که ممکن است از ایجاد 
 لینکمند به دانستن تغییرات جزیی تکنیکال این دو رمزارز هستید، بر روی این ه کوین به جز در مواردی منطقی خودداری کنند. اگر عالق

 کلیک کنید. 

 
Source 

 انتخاب والت زی کش:

های  والت یا از بسیاری از Linuxبرای نگهداری زی کش هایی که به دست می آورید، می توانید از نسخه رسمی مشتریان زی کش بر روی 
 طرف سومی که از این رمزارز پشتیبانی می کنند، استفاده کنید. 

 

                 
Source 

 دست آوریم؟ه چگونه زی کش ب

که این رمزارز را پشتیبانی می کنند، زی کش خریداری  صرافی هایی. شما می توانید به صورت آنالین از 1
    کنید.

http://www.coiniran.com/
https://z.cash/support/faq.html#what-is-a-zero-knowledge-proof
https://z.cash/support/faq.html#difference-from-bitcoin
https://z.cash/support/faq.html#difference-from-bitcoin
https://www.genesis-mining.com/zcash-vs-bitcoin
https://www.genesis-mining.com/zcash-vs-bitcoin
https://z.cash/download.html
https://www.zcashcommunity.com/wallets/
https://z.cash/support/getting-started.html
https://z.cash/support/getting-started.html
https://zcashblog.wordpress.com/zcash-exchanges/
https://zcashblog.wordpress.com/zcash-exchanges/
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Source 
 

. دومین راه، استخراج زی کش است که در مقاالت مختلفی از کوین ایران به آن ها پرداخته شده است و شما می توانید با مراجعه به آن 2
 ها نحوه استخراج این رمزارز را آموزش ببینید: 

  (Nicehash و Claymore از استفاده با) یندوزیو وتریکامپ کی با کش یز استخراجالف( 

                                                  (بخش دومو  بخش اول) GPUو  CPUاز  استفاده با کش یز استخراج ب(
  

 

                                                                                                                                           Source          
 

با تیم  توانیدکسب و کارتان به زی کش است که در این صورت برای کسب اطالعات می مرتبط با . سومین راه، دریافت پرداخت های 3
                       بگیرید.  تماسپشتیبانی زی کش 

       

                                                                                                                                          
Source                                                                                                                                                     

  

 تیم زی کش:

متمرکز و باز،  است که دارای بیش از بیست سال سابقه در زمینه سیستم های غیر Zooko Wilcox تیمموسس و مدیر عامل این 
 رمزنگاری، امنیت اطالعات و نیز سابقه همکاری با استارت آپ های مختلف می باشد. 

 
 

 کلیک نمایید.  لینک اعضای این تیم و سوابق کاری آن ها، بر روی این سایر شما می توانید برای مشاهده

http://www.coiniran.com/
https://z.cash/support/getting-started.html
https://z.cash/support/getting-started.html
https://coiniran.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b4-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://coiniran.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-zcash-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://coiniran.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-zcash-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://coiniran.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b4-zcash-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-cpu-%d9%88-gpu/
https://coiniran.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%b4-zcash-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-cpu-%d9%88-gpu/
https://z.cash/support/getting-started.html
https://z.cash/contact.html
https://z.cash/contact.html
https://z.cash/support/getting-started.html
https://z.cash/support/getting-started.html
https://z.cash/about.html
https://z.cash/about.html
https://twitter.com/zooko
https://z.cash/team.html
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 آیا واقعا زی کش حافظ حریم شخصی است؟

 ندانای، ناشناس بودن رمزارز زی کش را زیر سوال بردند و مدعی شدند که این رمزارز چ مقالهچندی پیش محققین کالج لندن با انتشار 
 یها الگو از یبرخ انتخاب اما باشد، محرمانه تواند یم Zcash یها تراکنش چه. بنا بر اظهارات آنان اگر ستین یشخص میحر حافظ

 . گردد ها تراکنش یمحرمانگ کاهش موجب تواند یم همواره زین کاربران توسط تراکنش

 بود: شرحپاسخ بنیان گذار زی کش در این خصوص به این 

 یشخص اگر که بیترت نیا به. کشد یم ریتصو به را تراکنش مقابل طرف و شما یشخص میحر وارید به نفوذ از متفاوت یا وهیش قیتحق نیا
، کند منتقل یگرید شفاف آدرس به را یافتیدر نیا از یبخش محفوظ آدرس و د،ینما ارسال محفوظ یآدرس به شفاف یآدرس از ارز یمقدار

 تراکنش یها الگو مبتکرانه یشکل به تواند یم که شود یم شامل را دیجد ییها کیتکن قیتحق نیا اما. افتاد خواهد خطر به یمحرمانگ
 .دهد ارتباط هم به بود، نموده ارائه یقبل لیتحل آنچه مقابل نقطه درست را، «نامحفوظ به محفوظ به نامحفوظ» یها

 

 
 

 

 

 

 قیمت زی کش:

دالر  237.33درصدی،  0.43، هر زی کش با افزایش 97خرداد  17در  coinmarketcap.comدر لحظه نگارش این مقاله و به نقل از 
درصدی ارزش خود را  0.68بیت کوین ارزش دارد. این در حالی است که در این لحظه بیت کوین کاهش  0.03080190آمریکا معادل 

 تجربه می کند. 

بیت کوین بوده و حجم  125,811دالر آمریکا معادل  969,367,699( این رمزارز در این لحظه برابر با Market Capگنجایش بازار )
بیت کوین می باشد. میزان زی کش در گردش نیز در این  7,483دالر آمریکا و معادل  57,658,000ساعت گذشته  24معامالتی آن در 

 . است ZEC 4,084,506لحظه برابر با 

 

http://www.coiniran.com/
https://coiniran.com/zcash-privacy-issue/
https://coiniran.com/zcash-privacy-issue/
https://blog.z.cash/maintaining-privacy/
https://blog.z.cash/maintaining-privacy/
https://coinmarketcap.com/currencies/zcash/#charts
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 ا طرز کار آن و تفاوت های آن با بیت کوین را در قالب تصویر مشاهده کنیم.  این رمزارز می اندازیم ت Infographicدر پایان، نگاهی به 

 

 

 !توجه

 داده نسبت آن به نباید و باشد نمی Coiniran به مربوط لزوماً و باشند می نویسنده به متعلق اند، شده ارائه مقاله این در که هایی دیدگاه
 .شود

 

 منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Zcash 

http://www.coiniran.com/
https://steemit.com/blockchain/@incomemonthly/zcash-infographic
https://en.wikipedia.org/wiki/Zcash
https://en.wikipedia.org/wiki/Zcash
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