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 م برای مردم مردطرف  از  ی م، پول مردیت کوینب

روند و ارائه کتاب    ان  مزارز ایرریت کوین و  بل عا جامعه ف عالعضای فا   همکاری باپس از  مفتخر است    کوین ایران
ضای عکی ایمکاری با  در هدر سال گذشته، این بار نیز    (The Bullish Case of Bitcoin)  کوین صعودی بیت

 ارائه نماید.  را برای مخاطبین ارجمند خود  دیگر یکتابت کوین ایران یال جامعه بعف

  2019در سال  آن  است که نسخه اصلی    (Inventing Bitcoin)  کوین اختراع بیتکتاب حاضر تحت عنوان  
سال گذشته یک    20است. او در    (Yan Pritzker)نویسنده این کتاب آقای یان پریتزکر  منتشر گردیده است.  

سال   از  همچنین  است.  بوده  آفرین  کار  و  افزار  نرم  دهنده  سایت    2018توسعه  تکنولوژی  مدیر  عنوان  به 
Reverb.com  .وظیفه مدیریت تکنولوژی و زیرساخت ها را بر عهده داشته است 

و بالکچین و نحوه کار   بیت کوینبه عقیده نویسنده این کتاب در پی آن است که درک درستی از فلسفه وجودی 
وتکل ورود  حث عمیق فنی پرین کتاب به مباآن را برای افراد تازه کار و مبتدی توضیح دهد. به همین منظور در ا

کتاب های مفصلی مانند مسترینگ  نمی این زمینه  این باور ست که در  بر  زیرا نویسنده  توسط    بیت کوینکند 
 آندریا آنتونوپولوس نوشته شده است. 

به   کوین بیتکوشد که به زبان ساده ذهن مخاطبان را با علوم کامپیوتر و تئوری بازی اقتصادی این کتاب می
بیت  ن اختراع زمانه درگیر نماید. بنابراین مطالعه این کتاب به افرادی که تاکنون هیچ آشنایی با  جذاب تری عنوان
 شود.  ندارند و یا کسانی که آشنایی ابتدایی دارند، توصیه می کوین

کاربری شناسه  با  وی  هویت  که  کتاب  این  تویتر nodrunner مترجم  شودم  شناخته   در  کلید   ی                                          با 
6137 661C 6B65 933B   ایران قرار داده است تا با کمک تیم تحریریه  نسخه اولیه ترجمه این کتاب را در اختیار کوین

وزش و استفاده  کوین ایران ویراستاری و آماده انتشار شود. این مترجم ناشناس هدف خود از این کار را ترویج فرهنگ آم
   وCoiniran.com     دف، این کتاب در کتابخانه وبسایتکند. برای نیل به این هگان بیان میآزاد اطالعات برای هم

 bitcoind.me رار داده شده استق. 

طب فارسی  نایی جامعه مخاکتاب گام دیگری در جهت آگاه سازی و آش امیدوار است که با ارائه این    کوین ایرانتیم  
   برداشته و به آنها یاری رساند.زبان 

https://coiniran.com/
https://coiniran.com/the-bullish-case-for-bitcoin-part-1/
https://coiniran.com/the-bullish-case-for-bitcoin-part-1/
file:///F:/Book/Reverb.com
https://twitter.com/nodrunner
http://coiniran.com/
http://bitcoind.me/
https://coiniran.com/
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  تیدر سا را و موضوعات مرتبط بیت کویندرباره  سندهی مطالب نوتوانند همچنین مخاطبان گرامی می
comyanpritzker. ترییدر تو و )@skwp( .دنبال نمایند     

  سوسیالیستی که یک رژیم سابق  ، که خانواده ما را از اتحادیه جماهیر شورویتقدیم به پدر و مادرم یوری و النا
 ردند. ید اقتصادی بود خارج کاستبدادی با کنترل شد 

و بیدار ماندن من تا پاسی از   بیت کوینیوسته من درباره های پجسیکا که صحبتم به همسرم همچنین تقدی
 شب را برای تمام شدن این کتاب تحمل کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///F:/Book/yanpritzker.com
https://twitter.com/skwp
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 مقدمه 

قصد  کوین نیست، همچنین   یتکوین خوش آمدید. هدف من در این کتاب تحلیل اقتصادی ب به کتاب اختراع بیت

نوشته    bitcoin standardبرای این منظور کتاب    .طالی دیجیتال است  نبیت کویکه    کنممتقاعد    ندارم شما را

Saifedean Ammous کنم. را معرفی می 

  بیت کوین اقل کمی  حد   دلیل بیاورم که هر فرد باید نگاه کنم و یا  بیت کوینگذاری به سرمایه قرار نیست از زاویه

را هم ندارم. اگر به دنبال این موضوعات هستید    بیت کوینها و تاریخچه قیمت  چارتبررسی  قصِد    داشته باشد.

 کنم. می پیشنهادرا  Jack Tatarو  Chris Burniskeنوشته  cryptoassetsکتاب  

های  قصد بررسی کد   ،یمنیست  بیت کوین  عمیق  هایدر الیه  نحوه عملکرد پروتکلدر  به دنبال کاوش  ما    همینطور

تر مناسباین منظور    برای  Andreas Antonopulosنوشته    Mastering Bitcoinکتاب    را هم نداریم.پیوتری  کام

 . است

ای  ادیصوتر و تئوری بازی اقتیعلوم کامپ او آشنا کردن شما ب شماست،  ذهن به زبان ساده هدف من درگیر کردن

 کرده است. تبدیل  هات زمانترین اختراعترین و قابل توجهبه یکی از جذاب  را بیت کوین که

ادویی اینترنتی  پول ج  بیت کوینفهمند. آیا  از آن نمی  شنوند چیزیمی  بیت کویناری که از  اولین بافراد،    بیشتر

 کننده آن کیست؟ چرا به این اندازه مهم است؟ کنترل ؟ است؟ از کجا آمده

تئوری    رمزنگاری،  ریاضیات،  )فیزیک،  زند را بسا  بیت کویناند تا  زهایی که کنار هم جمع شدهبرای من تمام چی

در این کتاب دانش خود را به زبان بسیار ساده    کنمتالش میاهمیت زیادی داشت.    اقتصاد و علوم کامپیوتر(  ،ازیب

 دهم. به شما انتقال   درکو قابل 
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امیدوارم   تان است.شما دانش ریاضیات دبیرس  نیازرویم و تنها پیشقدم به قدم پیش می برای انتقال بهتر مفاهیم،

   .در شما ایجاد کند  را بیت کوینورود به دنیای  برای  الزم این کتاب انگیزه

 ت؟ سچی  بیت کوینفصل اول: 

کامپیوترها بدون  تواند بین افراد و  یک پول دیجیتال که می  ؛نظیر است  به  یک پول الکترونیکی نظیر  بیت کوین

 نیست.  یخاص انتشار آن تحت کنترل هیچ فرد  و ایجاد و جا شوده( جابواسط  بانکبدون واسطه )مثال  

نیست   یدهید طرف مقابل نیازنظر بگیرید. وقتی این پول را به کسی میو یا یک سکه فلزی را در   یک پول کاغذی

با   معموال های فیزیکیه جعلی نیست، که برای پولشما را بشناسد. کافی است مطمئن شود پولی که از شما گرفت

 شود. ن اطمینان حاصل میو لمس پول ای نگاه کردن

های  یک واسطه  اینترنت و با استفاده از سرویس  از طریقصورت دیجیتال  های ما به  حال حاضر بیشتر پرداخت در

اینمی  انجام مثل    تواندمی  واسطه شود.  اعتباری  کارت  موسسه  دیجیتال  سرویسیا    visaیک  پرداخت  های 

 . باشد  WeChatهای آنالینی مثل  پلتفرم یاو  Applepayیا   Paypalمانند 

کننده مرکزی است که هر پرداخت را تایید و تصویب کند، چون  نیازمند اعتماد به یک کنترل  پرداخت دیجیتال،

غییر ماهیت داده  آن اطمینان حاصل کند حاال ت   از جعلی نبودن  ،لمس کردن و دیدنتوانست با  پولی را که فرد می

 کند تایید شود. کنترل مینقل و انتقاالت را   که باید توسط کسی کهاست دیجیتالی شده ی هاو تبدیل به داده

سیستم که سه   ، یک کندپیشنهاد میپول دیجیتال  کننده مرکزی  یک جایگزین برای کنترل  بیت کوین

 جزء اساسی دارد:

ود دارد  د محدودی وجکه به تعدا  ،شود(کوچک نوشته می  bکه با    bitcoinمعموال  )  یک دارایی دیجیتال .1

خالف پولی است که ما امروزه استفاده  تغییر نیست. این مسئله کامال برقابل    شده و  و از قبل مشخص
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شوند و نرخ انتشار آنها درطول زمان  های مرکزی عرضه میها و بانکها توسط دولتپولکه چرا؛ کنیممی

 بینی است. قابل پیشغیر

تواند به این شبکه  کسی میهر  بزرگ(، که  Bبا    Bitcoin)شبکه  ه یکدیگر  بهای متصل  یک گروه از کامپیوتر .2

شود  می  بین اعضای شبکه به کار گرفتهآن  ل  انتقا  کوین و  متصل شود. این شبکه برای ردیابی مالکیت بیت

 کند. میرا حذف های پرداخت های اعتباری و سرویسموسسه ها،ای اعم از بانکو هرگونه واسطه

از    تواند می  کسیقطعه کدی که هر  ؛کوین  کاربران بیتر  افزانرم .3 آن را در کامپیوتر اجرا کند تا عضوی 

دسترسی داشته و نحوه    توانند به کد آن است، به این معنا که همه میمتن باز  افزار  شبکه باشد. این نرم

 های جدید کمک کنند. به رفع اشکاالت و افزودن قابلیت ن را ببینند وکار آ

 

 

 

 

 bitcoinو پول دیجیتال    Bitcoinشبکه  :  1  ویر صت

 کوین از کجا آمده است؟   بیت 

درسال    بیت اختراع    2008کوین  گروهی  یا  شخص  استتوسط  مستعار    شده  نام  با   Satoshi Nakamatoکه 

نه  ساتوشی نمو  2009ریه  و ف  11  در.  ندارد  ن شخص یا گروه اطالعیای  واقعی  کس از هویتاند. هیچشناخته شده

رمزنگاری کار    فناوریروی    گروهی که؛  ها عرضه کردمتعلق به سایفرپانکنالین  فروم آ در یک    کوین را  اولیه بیت

 دفاع از حریم خصوصی افراد است. آنها کنند و دغدغه  می
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های ساتوشی برای اختراع بعد درباره این جمالت و انگیزه  ی از نوشته ساتوشی در زیر آمده است که در فصلیهاتکه

 اهم داد. توضیح خو کوین بیت

نظیر است. کامال غیرمتمرکز  ام که متن باز و نظیربهایجاد کردهکوین    من یک سیستم پول الکترونیک به نام بیت

که به جای اعتماد همه چیز بر اساس اثبات  چرا  ؛است، بدون هیچ کنترل کننده مرکزی و یا واسطه قابل اعتماد

 اری است. رمز نگ

. باید  الزم است  ست که برای عملکرد آنکنیم، بحث اعتمادیر استفاده میپولی که در حال حاضای  مشکل ریشه

د است. برای  فظ کند. اما تاریخ پول فیات پر از نقض این اعتمارکزی اعتماد کرد که ارزش پول را حبانک م  به

دهند.  اعتبار قرض میها آن را به شکل  کنیم، اما بانک  ک اعتمادد به بانمان بایترونیکی پولهاینگهداری و انتقال الک

دهند سارقان حساب  اجازه نمی  چون   خود به آنها اعتماد کنیم. به آنها اعتماد کنیم ما باید درمورد حریم خصوصی  

 کند. های خرد را غیرممکن میپرداختهای کالن آنها د. هزینهما را خالی کنن

قبل از رمزنگاری    ین مشکلی را داشتند. چندکاربره و اشتراک زمانی هم چن  تریِامپیوهای کیک نسل قبل، سیستم

 کردند. های خود باید از پسورد استفاده میان برای حفظ امنیت فایل کاربر ی،قو

ها  به اعتماد کردن از بین رفت. دادهنیاز    دسترس همه قرار گرفتند وند و در های قوی ایجاد شد سپس رمزنگاری

ای  دلیل یا بهانه  ند، به هر کس قابل دستیابی نباش برای هیچ  شوند که به صورت فیزیکی به نحوی ایمن    د ستن توانمی

 که باشد مهم نیست. 

با پول الکترونیکی براساس اثبات رمزنگاری،   ؛که این اتفاق برای پول نیز رخ دهد آن فرا رسیده است    حاال زمان

 ردسر. واسط، به صورت امن و بدون داعتماد به شخص سوم و یا یک بدون نیاز به 

  ا( یک پول رDouble spending)  دوبار خرج کردننظیر است تا  به استفاده از یک شبکه نظیر ت کوینیبراه حل 

ش برای خرج  اولین تراکن  کند؛ سنج توزیع شده  کار مینبررسی کند. به طور خالصه، شبکه شبیه به یک سرور زما
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  دشوار   را  آن  حفظولی    آسان  را  شتشار نااین ماهیت اطالعات است که    .زند میزمانی  برچسب  کردن یک سکه را  

 . کند می

 مراجعه کنید.   http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf برای جزئیات بیشتر به سایت    

 

بیت  زمانی انگ  که  تعداد  شد،  اندازی  راه  کرد  شتکوین  استفاده  آن  از  آنهاند شماری  در    بیت  شبکه  .  را  کوین 

  یک   کوین شبیه به  کردند بیتبیشتر افراد فکر می  .تر شودا کردند تا شبکه قدرتمند اجر  (node)  شانهایوتر یکامپ

 کند. قابل اجرا میدر روند طراحی دارد که آن را غیرنقایص جدی  بیت کوینجوک است و یا اینکه سیستم 

شان برای افزایش امنیت شبکه استفاده های ستند، از کامپیوتریوپ بیت کوینکه طول زمان افراد بیشتری به شب در

سال    10 بیش از  . امروز،دادند   آنارزش بیشتری به  ،های دیگرارزکاال، خدمات، یا با  بیت کوین  مبادلهکردند و با 

که  اران گرهی  صدها از هزبا دهها تا    ،کنند استفاده می  نبیت کویها نفر از  گذرد. میلیونمی  بیت کویناز ارایه  

اوطلب و کمپانی در سراسر  افزار توسط صدها دکنند، که این نرمرا به صورت رایگان اجرا می  بیت کوینافزار  نرم

 حال توسعه است. جهان در 

چندین    به    داد،توشی ارائه  پیپری که ساای ساخته شود. در وایتزمینهاختراعی نبود که بدون هیچ پیش  بیت کوین

 Adamو    b-moneyکه     Wei Daiمثل  ،  اشاره شده است  بیت کوینهای مشابه  ایجاد سیستمتالش مهم برای  

Back    کهhashcash    حال  عین  است، و درشکل گرفته  هایی  الشاس چنین تبراس  بیت کوینرا مطرح کردند. اختراع

صدور پول   ال وبرای انتق -که تحت کنترل هیچ شخصی نیست -زمتمرکغیر که در ایجاد اولین سیستم ایسادگی

 . دارد بسیار قابل توجه است  دیجیتال

 

 

 

http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
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 چه مشکلی را حل کرده است؟  بیت کوین 

آشنای این اگر متوجه مفاهیم نا اند. سازی شدهپیاده بینیم چطور نظرات ساتوشیب خواهیم ، میکتاباین براساس 

  های مختلف، رین و مثالمت. از طریق  شنا شدن با اهداف ساتوشی استآ   لیهدف اص  بخش نشدید نگران نباشید، 

 متوجه خواهید شد. هم آشنا را این مفاهیم نا

 امل الکترونیک ایجاد کردهبرای پو open sourceو  P2Pمن یک سیستم 

  کسی سیستم هر، به این معنا که در یک  است  یا همتا به همتا(   نظیر به نظیر)   Peer to Peerهمان    P2Pمنظور از  

ارتباط برقرار کند   شخصبا  ای  تواند بدون هیچ واسطهمی از  نمونه  BitTorrentو     Napstre،Kazaa.  دیگر  هایی 

برای اولین بار این قابلیت را ارائه داد که بدون    BitTorrent  گذاری فایل بودند.برای به اشتراک  P2Pتکنولوژی  

  ه ان را ایجاد کردامک   این  بیت کویناک بگذاریم. ساتوشی در طراحی  دانلود یک موزیک از وبسایت آن را به اشتر

 مبادله کنند. هم بدون واسطه با را  ( e-cashاست که افراد بتوانند پول الکترونیک )

افزار دسترسی داشته باشد و چگونگی  های نرمتواند به کد کسی می)متن باز( است، یعنی هر  open source  ،افزارنرم

ز این جهت حائز اهمیت است که حتی نیاز به  مورد ا  بیند و حتی تغییراتی در آن ایجاد کند. این کارکرد آن را ب

از بین می افزار گفته است را باور  یف نرمتوص  آنچه که ساتوشی دربرد. الزم نیست هراعتماد به ساتوشی را هم 

 میل ما نبود آن را تغییر دهیم.  چیز را متوجه شویم و اگر چیزی باب توانیم با بررسی کدها همه کنیم، می

 یرمتمرکز است، یک سرور مرکزی یا مراکز معتمدر کامال غنرم افزا 

های قبل برای . در تالشکنترل را از بین ببردمتمرکز است تا نیاز به مرکز  کند که سیستم غیرساتوشی ذکر می

ارائه شد، یک سرور مرکزی برای  David Chaumتوسط  1989که در سال   DigiCashارز دیجیتال، مثل  نساخت

ها و انتشار آنها بودند و توسط  پرداختها که مسئول تایید  ای از کامپیوتر؛ یک یا مجموعهود داشتپشتیبانی وج

 شد. اداره مییک کمپانی 
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ند به پولی اعتماد کنند  توانافراد نمی  .محکوم به شکست بودند  داشتند کنترل مرکزی    امکانهایی که  چنین طرح

آن را  دچار خرابی شوند و یا دولت    هاسروریا  هک شود،    یا  د،کمپانی از فعالیت خود دست بکش   کهدرصورتی  که

 رود. بتعطیل کند، از بین  

بدون صحبت با  توان آن را  گرداند: میمفهوم پول نقد را در حوزه دیجیتال بازمی  وینبیت کمتمرکز  غیر  ماهیت

یچ  ون نیاز به مراجعه به هروز سال، بد   365، تمام  تمام طول شبانه روزن اجازه گرفتن، در  کسی انتقال داد، بدو

 مرکز معتبری.

 همه چیز بر مبنای اثبات رمزنگاری است به جای اعتماد

های بعد صحبت خواهیم کرد، اما در فصل  برد؟ درباره این موضوع نیاز به اعتماد را از بین می  کوینبیت  چگونه  

بانکی    دالر در حساب  10است و یا    Alice  کند ادعا می اعتماد کردن به شخصی که    ایده اصلی این است که به جای

کرد، به نحوی که انجام آن ساده باشد. این   ادعا استفاده برای اثبات این  اریتوان از محاسبات رمزنگخود دارد، می

 د. نکاست که هم مالکیت پول و هم امنیت شبکه را تامین می بیت کوینقابلیت اساس سیستم  

 دهند حساب بانکی ماکنیم، اعتماد کنیم که به سارقان اجازه نمیتماد  ها اعدرمورد حریم خصوصی باید به بانک

 را خالی کنند

دهد  جازه میبه افراد ا بیت کوینهای اعتباری، کارتهای پرداخت دیجیتال یا های بانکی، سیستمحساببرخالف 

 ستد کنند. ورایه هیچ اطالعات شخصی با هم دادبدون ا

ها در آن  های پرداخت و دولتهای کارت اعتباری، سیستمها، شرکتن بانکریامشت  متمرکزی که اطالعات مخازن  

  140طالعاتا  و قرار گرفتن  equifaxشدن شرکت اعتباری  هک   ها بسیار جذاب هستند.هکر  برایشود،  ذخیره می

 ت. ها گواهی بر این سخن ساتوشی اس دست هکر  میلیون نفر در



                کوین اختراع بیت

 

  

-  10 

 

10 

تراکنش   بیت کوینهدف   مالیجدا کردن  است.  از هویت  های  واقعی  پرداخت    افراد در دنیای  پول نقدی  وقتی 

اطالعاتی که به آنها ی نیست که از  اننگر  ایج  ، همچنینمقابل از هویت ما مطلع شود  طرف نیازی نیست   ،کنیممی

   برای سرقت پول بیشتر استفاده کنند. بتوانند ایمداده

 این را نداشته باشیم؟ دیجیتال همین انتظار و یا حتی بهتر از  رزچرا از ا

نقض این اعتماد    های فیات پر از پول را حفظ کند، اما سرگذشت پولش  کزی اعتماد کرد که ارزباید به بانک مر

 است

است.  کنند و توسط دولت به عنوان پول قانونی تعیین شده  پولی است که دولت و بانک مرکزی منتشر می  ،فیات

یید  دست آوردن آنها سخت ولی تاهشد که بچیزهایی انتخاب میاز بین  در گذشته پول توسط افراد فعال بازار  

 سنگ، نقره و طال.  آنها آسان بود، مثل نمک، صدف، جا کردنهجاب  نیز صحت و

کننده  واقع گواهیکه دراز یک تکه کاغذ استفاده شد    ،عنوان پولجای استفاده از طال به  رفته رفته در کل دنیا به

به    1971گونه پشتوانه فیزیکی جدا شد و در سال  این تکه کاغذ توسط نیکسون از هر  ایتهنطال بود. در  وجود

 تبدیل دالر امریکا به طال خاتمه داد. 

امر   . اینپول را به میل خود افزایش دهند  های مرکزی اجازه داد تا عرضه بانک  ها و، به دولتطال  پایان استاندارد

شود. فیات پولی است  شناخته می  debasementتحت عنوان    کهد  گردش شهای درارزش اسکناس  باعث کاهش

ما پشتوانه  اتحت حمایت دولت است    این پول   اگرچه .  کنیمن استفاده میروز از آشناسیم و هر که همه ما آن را می

   .استقدمت  حدود یک قرن  باواقع یک مفهوم نسبتا جدید ارزشمندی ندارد و در

را طراحی کرده است   م ارزیتسیس نوعی  بینی نیست، ساتوشی آن قابل پیش  زش ار خالف پول فیات که عرضه و  بر

از قبل   ثابت و  تولید    بیت کوینمیلیون    21  نهایتانیست.    هم  شده و قابل تغییر  مشخصکه حجم پول در آن 

به هر واحد آن ساتوشی گفتتقسیم شود ک  میلیون واحد  100د به  توانمی  نیز  بیت کوینهر  و    خواهد شد  ه  ه 

 شود. می
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دیو  ی نیای دیجیتال کپی کردن یک کتاب، فایل صوتی یا ود . در نبودند   های دیجیتال کمدارایی بیت کوینبل از ق

شود مستثنی  واسطه کنترل می لی که توسط یکهای دیجیتاولی دارایی ،بسیار ساده است دیگران بهو ارسال آن  

کنید فقط و فقط در  اجاره می  iTunesال وقتی فیلمی را از  توان آنها را کپی یا ارسال کرد. برای مثیهستند و نم

شما   ی تواند با اتمام زمان اجارهکند و میمسئله را کنترل می  این  iTunesچراکه    ؛دستگاه شما قابل پخش است

این وظیفه بانک است  شود. کنترل میک یجیتال شما هم توسط بان وقف کند. به طور مشابه پول دپخش آن را مت

 صورت انتقال به شخص دیگر تراکنش را تایید یا رد کند. دار پول شما را ثبت کند و در که مق

شده برای انسان  شناخته ایای تاکید دارد و سرمایهاولین شبکه دیجیتالی است که بر نبود هیچ واسطه بیت کوین

طال نیز    مانندگرانبهایی    شده است.حتی فلزاتریزیامال برنامهه آن کو عرض  نبودهاست که حجم آن قابل تغییر  

استخراج کنیم.    بینی قابل پیشرا با نرخ غیر  طالی بیشتر و بیشتری  ذخایرتوانیم  میچراکه    ؛ یت را ندارند این قابل

 خواهیم پرداخت.   های بعد به چگونگی این موضوعدر قسمت

حاال زمان چنین    ؛ نباشد برای هیچکس ممکن  که دسترسی فیزیکی به آن    توانند به نحوی ایمن شوندها میداده

 رسیده است.  فرا برای پول چیزی

خص  اساس اعتماد به ش ، بربانک  گذاری دری امنیت پول وجود دارد، مثل سپردهسیستمی که در حال حاظر برا

باید اطمینان داشته باشیم که کار   اای نه تنهاعتماد به چنین واسطه دهد. درمی کار را انجامدیگری است که این 

باشیم که    مطمئنبلکه باید    ، دزدند مان را نمیهکرها سرمایهشود و  انجام نمی  واسط نادرستی توسط    یا  و  اشتباه

یده شده است که  ها دسراسر جهان بارها و بار. با این وجود در  را ضبط یا مسدود نخواهد کرد   دولت نیز پول ما

 شوند.   خود ل به پو افراد توانند مانع دسترسیر کنند میها اگر احساس خطدولت

کند شاید احمقانه به نظر برسد که با فکر اینکه پول  امریکا یا در یک اقتصاد قانونمند زندگی میبرای فردی که در  

به مدت     PayPalعنوان مثال پول من به علت عدم استفاده از حساب  . به  خود را از دست داده است بیدار شود

شانس هستم  . من خوشکنم پیداخودم دسترسی  ا بتوانم به پولهفته زمان برد تدود یک ماه مسدود شد و حکی
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وار باشم اگر توانم امید اقل میدود کشورهایی است که حد یکی از مع که  ؛ چراکنمایاالت متحده زندگی میکه در  

paypal   به دولت و بانک اطمینان    همینطوررد و  به یک مرجع قانونی مراجعه ک  شود می  ،پول من را مسدود کند

   کنند. یرا سرقت نم کسی که پول  داشت

یا ،  در یونان هنگام سقوط ارزش پولها  د، مثل بستن بانکدهرخ  موارد بدتری نیز ممکن است در بعضی کشورها   

از وثیقهها در قبرس  بانک از مشتریان خود  بانک  اسکناسکردند، یا دولت هند که  ها استفاده میبا دزدی  های 

 محدود کردن افراد از دسترسی به سرمایه خود.  و یا د،ارزش اعالم کربی خاصی را

خواستیم  می. زمانی که  بود  شده مرکزیشدت کنترلمن بزرگ شدم، دارای یک اقتصاد بهشوروی سابق، جایی که  

و    ای که دولت تعیین کرده بودرسمی  محدودی پول را با نرخ ارز  توانست مقدار نفر تنها میآنجا را ترک کنیم هر

 . تبدیل کند   ،بازار آزاد بودنرخ واقعی در  متفاوت ازکامال 

و   د نداردبرای حفظ امنیت پول نیازی به اعتماد به شخص سوم وجو که  سیستمی را ایجاد کرده است  بیت کوین

می قرار  شما  اختیار  در  تنها  که  کلیدهای خاصی  از طریق  آن  جای  دس به  از  هرشخدهد  به  ترسی  دیگری  ص 

 کند. می های شما جلوگیریکوین

 . کنند  را کنترل افراد دارایینتوانند ها شود دولتکند و باعث میپول را از دولت جدا می بیت کوین

 ( یک پول راDouble spendingاست تا دوبار خرج شدن ) استفاده از یک شبکه نظیر به نظیر ،بیت کوینراه حل 

 . زند رداخت یک کوین برچسب زمانی میاکنش برای پبه اولین تر  شده،سنج توزیعیک سرور زمانبررسی کند. مثل  

ال  توانند به یکدیگر پیام ارس میاند و  شود که به هم متصل شدهای از کامپیوترها گفته می به مجموعهشبکه  یک  

ی اعضای شبکه با هم در تعامل  شده به این معنا است که بدون وجود یک کنترل مرکزی تمامکنند. کلمه توزیع

 ایجاد کنند.  شبکه موفق راهستند تا یک  

اصطالح    حائز اهمیت است.  کنند یک از اعضا تقلب نمیاطمینان از اینکه هیچ  ،نترل مرکزیدر یک سیستم بدون ک

Double spending    دوبار فرد  یک  توسط  سکه  یک  که  است  معنا  این  میشود   خرجبه  ساتوشی  برای    گوید . 
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)به    ها را برچسب زمانی بزنند کنند تا تراکنشهم همکاری میا ب  بیت کویناتفاق، اعضای شبکه  این گیری از پیش

ش اول انجام  نیم کدام تراکمتوانیم بفهبا این روش می  . شوند(اند مرتب  اساس زمانی که اتفاق افتادهاین معنا که بر

  این  تمابتدا بررسی خواهیم کرد. سیس ستم را ازسی  شود. در فصل بعد اینشده است و از جعل پول جلوگیری می

 های جعلی شناخته شوند. راکنشسنجی، تقابلیت را دارد که بدون نیاز به هیچ مرکزی برای اعتبار

حریم خصوصی، کاهش ارزش پول و کنترل مرکزی    شماری از مشکالتی که در زمینه  باعث شده   ن بیت کویاختراع  

 د: و، حل ش وجود دارد در سیستم پولی حاضر 

 . نه به آن متصل و عضوی از آن شوداد کنیم که هرکس بتواند داوطلباچگونه یک شبکه نظیر به نظیر ایج .1

نند اطالعات ارزشمندی را  تواهم ندارند میه یا اعتمادی ب شناسند یکدیگر را نمی کهاز افراد  چگونه یک گروه .2

 نیز ممکن است وجود داشته باشد.  رافراد خرابکاچراکه بین آنها   ؛اشتراک بگذارند  با هم به

 . داشت  یک شبکه با عملکرد صحیح خواهیم ،واسطهوجود یک  چطور بدون .3

ن نباشد، سریع تایید شود و در برابر هک و سرقت  قابل جعل کرد  چگونه یک دارایی دیجیتال ایجاد کنیم که .4

 . مقاوم باشد

 . توان ساختبیایید فکر کنیم چطور چنین سیستمی می
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 ها ف واسطهذ ح  :فصل دوم

ه این مورد را  کقبل از این  یک سیستم نظیر به نظیر برای انتقال پول است.   کوینبیت  در فصل قبل گفته شد که  

بر نحوه  ،  بررسی کنیم بانکگذری  انتقال پول  های سنتی و سیستمعملکرد  های پرداخت در بررسی مالکیت و 

 داشته باشیم . 

 کل هستند ها فقط یک دفتربانک

بانک یا  م پرداخیک سیست کند؟ خیلی  ساخته شده است، چگونه کار می  Apple Payویا    Paypalت که توسط 

 دست دارد. را در انتقاالت آنهاها و نقل و کل حاوی اطالعات حسابواسطه یک دفتر ؛ساده

که حاوی کل )لجر(  وع سیستم پرداخت است. با یک دفترنشود ولی منظور هر در این مثال از لفظ بانک استفاده می

 کنیم. بانک است شروع میر  د  Bobو  Aliceطالعات سپرده پولی ا

 

 کل بانک دفتر

1 .Alice+ 2: اعتبار سپرده نقدی$ 

2  .Bob 10سپرده نقدی +: اعتبار$ 

3 .Alice : 2- برداشت$ 

4  .Bob+ 2: واریز$ 

 شود. جا میهبه همین سادگی پول جاب کند وها را ثبت میبانک تمامی واریزها و برداشت
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 سیستم متمرکز   : 2  تصویر 

 

 double spendingمشکل  

  Double spending  افتد؟ به این اتفاقرا مجددا خرج کند چه اتفاقی می  $2تالش کند تا همان    Aliceاگر  حال  

پرداخت    Bobرا به    $2بال  شما ق"  :گوید کند، اما بانک میخواست خود را به بانک ارسال میدر  Aliceشود.  گفته می

 "وجود ندارد.برای ارسال اید و پولی کرده

بانک وجود دارد، برای بانک بسیار ساده است که بگوید پولی را که قصد برداشت آن  ک مرجع مرکزی مثل وقتی ی

ها  ککند، همچنین بانکل را ویرایش میاکه بانک تنها مرجعی است که دفترچر  ؛را دارید قبال برداشت شده است

دارای سیستم ا اطمینان وتری هستند تیو حسابرسی دستی و کامپ  گیری بانپشتیهای  در سیستم داخلی خود 

چراکه   ؛شودی متمرکز گفته مییهاچنین سیستم  به.  اندو دستکاری نشده  بودهکه اطالعات درست    حاصل شود

 تنها یک نقطه کنترل دارد. 
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 متمرکز دفترکل غیر

طمینان با استفاده از یک شبکه  رد ای موقصد حل کردن آن را دارد حذف واسطه  ینبیت کواولین مشکلی که  

بار  این اند و ما باید سیستم مالی خودمان را ایجاد کنیم اما  بین رفته  ها ازتصور کنید که بانک  نظیر است.نظیر به  

 رد؟کل را ایجاد کتوان دفترمرجع مرکزی می چگونه بدون یک  قرار نیست متمرکز باشد.

این همان راه ایجاد یک دفترکل  یار همه قرار بگیرد.  باشد، باید در اخت  دارنده مرجع نداشته کل یک نگهاگر دفتر

 متمرکز است. غیر

به این معنا که راهی برای ارتباط با هم    ،کنیمشویم و یک شبکه ایجاد میابتدا تعدادی از ما کنار هم جمع می

  Bobقصد دارد پولی برای  Aliceکنیم. وقتی دل میرا با هم ردوب Snapchatواقع شماره تماس و حساب . درداریم

کند، در  به  ارسال  بانک،  با  تماس  می  snapchatجای  خود  دوستان  همه  ارسال    Bobبرای    $2من  "گوید:  به 

در کپی که   و "بله، ما پیغام را گرفتیم" دهند:اند و پاسخ میکنند که این پیغام را دیدههمه تصدیق می "کنم.می

 : کنند. حاال تصویر به شکل زیر خواهد بودجایی را یادداشت میهنزد خود دارند این جاباز لجر 

 

 متمرکز سیستم غیر:  3  تصویر 
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یک از اعضای شبکه وجود دارد. هر    کل دردست هرجای تنها یک دفترکل در بانک، یک کپی از دفتراکنون به

اطالع    snapchatسانی به همه دوستان خود در  آ دن پول خود را داشته باشد، به  قصد خرج کر  مانی که کسیز

کنند. به دلیل اینکه دفترکل دیگر  کند. همه این تراکنش را ثبت میو آنها را مطلع می  گرفتهدهد و یا تماس  می

بهتنها   نیست  مرجع  مکان  یک  توزیع  در  میآن  مسشده  مرکزی  مرجع  چون  و  آن  ئگوییم،  به  نیست،  آن  ول 

 . شودغیرمتمرکز گفته می

لجر نزد    از آنجایی که همه افراد شبکه یک کپی از  کند؟را حل می  double spendigاین سیستم چگونه مشکل  

اره خرج کند، این تراکنش ارسال کرده است را دوب  Bobدالری را که برای    2بخواهد آن    Aliceخود دارند، اگر  

گوید براساس چیزی می  Aliceکند و به  چراکه هرکس لجر خود را بررسی می  ؛شودمی  توسط همه در شبکه رد 

 او قبال این پول را خرج کرده است.  شده که ثبت 

سیستم بین گروهی  کند. این انتقاالت مالی را ثبت میوقلنما یک شبکه نظیر به نظیر داریم که مالکیت و  اکنون

ما در مقیاس بزرگتر اینطور  ، اکند دهند بسیار خوب عمل میگر را فریب نمیاز دوستان که به دالیل اجتماعی یکدی

 . شود هرچه تعداد بیشتری از افراد شروع به استفاده از سیستم کنند، احتمال تقلب بیشتر می نیست.

 صادق نگه داریم؟ همه را  چطور

 نیاز به اعتماد و مجوز بدون :  فصل سوم

وانیم به صداقت همه اعتماد کنیم  نیازمند اجازه گرفتن باشد و ما بت  ما  یهد شبه لجر توزیع  پیوستن  تا زمانی که

پذیر  ها نفر در سراسر جهان مقیاسن سیستم به درستی عمل خواهد کرد. اما این طرح برای استفاده میلیونای

 نیست. 
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عضی از  عتماد نیستند. باند ذاتا قابل انشده ایجاد شدهبا اعضای تصادفی و شناختهای که  شدههای توزیعسیستم

معنای این است که اگر تراکنشی در شبکه انجام شود آنها مطلع  آنالین نباشند، و این به    اعضا ممکن است گاهی

دنبال فریب ما باشند.    نخواهند شد. برخی دیگر ممکن است با تصدیق اینکه تراکنشی انجام شده یا نشده است، به 

سی کنیم که  ر د برییایکنند. بدریافت  را  های متناقضی از لجر  کپیندند و  ممکن است افراد جدیدی به شبکه بپیو

 تواند تقلب کند. یک فرد چگونه می

   Double Spendحمله  

کنم آن  زمانی که من پولی را خرج می"با گروهی از اعضا تبانی کنم و به آنها بگویم:  متوانباشم، می Aliceاگر من 

اتفاق نی  کنید   انمودو  ؛را در لجر خود ثبت نکنید  این.  "فتاده استکه هرگز  تواند یک حمله  می  Aliceشکل    به 

Double Spend .دالر   2با موجودی   انجام دهدAlice کند: به این صورت عمل می 

 دهد. حاال باید موجودی وی صفر باشد. انتقال می Bobنبات به بدالر خود را برای خرید آ 2او  .1

2.  David  ،Eve    وFarrah    باAlice  اند و تراکنش  تبانی کردهAlice    بهBob  کنند. در  را در لجر خود ثبت نمی

 پرداخت نکرده است.  Bob هرگز چیزی به   Aliceکه نزد آنهاست  ایکپی

3.  Charlotte  .او تراکنش  یک فرد قابل اعتماد است که یک کپی از لجر را دارد  Alice  به Bob   کند و  را ثبت می

 صفر است.  Aliceدی حاال در لجرش موجو

4 . Henry شود و  شبکه متصل میها اطالعی ندارد. او به یک از تراکنشاز هیچ است و طیالت بودههفته در تعیک

 کند. می را  تقاضای یک کپی از لجر
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5 .  Henry  کپی نادرست   چهار  (David,Eve,Farrah,Alice و یک کپی درست )  (Charlotteدریافت می ) چطور    .کند

ها وجود دارد  نچه که در اکثریت لجرجود ندارد، به آچون سیستم بهتری وک درست است؟ ی  مکه کدا  متوجه شود

 کند. کند و کپی نادرست را به عنوان کپی صحیح قبول میاعتماد می

6  .Alice  نبات از  یک آبHenry  کند.  واقع ندارد استفاده میدالری که در  و از آن دو   خرد میHenry  پذیرد  می

 ست(. اساس لجری که از دیگران گرفته ا)بر حساب خود دارد  دالر در 2هنوز  Aliceهایش هاساس دانسترب کهچرا

ها به نحوی برای  اتبناو برای این آب دالر جعلی در سیستم ایجاد کرده است. 4  نبات دارد وبدو آ Alice. حاال 7

،  شودشخص جدیدی که به شبکه متصل میبرای هریز این حمله را صدها بار  کند، و آنها ندوستان خود جبران می

 کنند.  کرار میت

 . های بزرگی از پول جعلیدست دارد و بقیه افراد نیز کیفرا درها نباتبهمه آ Alice. حاال 8

  Farrahو    David,Evaاند، وقتی بخواهند آن را خرج کنند،  دریافت کرده   Aliceافرادی که به ظاهر پولی را از    .9

 ابتدا جعلی است. دانند که پول از کنند چون میکنش را رد میدارند، این ترا اختیار که را دربیشتر شب که کنترل

چراکه  اند؛  مورد وضعیت شبکه به اجماع نرسیدهاست. افراد در یک شبکه در   اجماعمشکلی که وجود دارد عدم  

دست  را دراکثریت افرادی که کنترل شبکه    هکحالیکنند. درسیستم بهتری ندارند و از قانون اکثریت پیروی می 

 کنند. اخت مید متقلب هستند و پولی را که ندارند پرددارن

افراد   ، پس باید در برابرشودکسی بتواند عضو آن نیاز به مجوز داشته باشیم که هر اگر بخواهیم یک سیستم بدون

 . پذیر باشدسودجو و متقلب انعطاف
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 متمرکز حل مشکل اجماع غیر 

ی که بعضی از  افرادمتمرکز بین  وتر را حل کنیم: اجماع غیریامپترین مشکالت در علم کیکی از سختال باید  اح

ترین  شود و اصلیاین مشکل تحت عنوان فرماندهان بیزانسی شناخته می  قابل اعتماد هستند.غیر  آنها خرابکار و

 این موضوع را بررسی کنیم.  ت. بیاییداز آن استفاده کرده اس  بیت کوینختراع  است که ساتوشی در چیزی

با گرما  درید  را  افراد  از  ورووهی  توافق برسانیمهای  یدمورد  به  تمام    ،لجر  دارنده کدام لجر  بدانیم  اینکه  بدون 

سادهتراکنش راه حل  یک  است.  کرده  ثبت  درستی  به  را  برای  ها  را  اعتماد  مورد  فرد  یک  که  است  این  لوحانه 

  ان شماری از دوستثبت کنند، تعداد انگشترا  ها  تراکنش  اعضا  یجای اینکه همهبهکنیم.  نگهداری از لجر تعیین  

بنابراین   .ها را ثبت کنندتمام تراکنشتا آنها    Zoeو    Charlotte,Gary,Frankرا انتخاب کنیم، مثل    مورد اعتماد

باندش  و  Charlotteمان، فقط به نرسانی به همه دوستاجای اطالعراکنشی انجام دهیم بهزمانی که بخواهیم ت هر

دهند. بعد از اینکه آنها تراکنش را ثبت کردند با  این کار را انجام می  ، ستمزد کمییم. آنها در ازای دهدخبر می

اعضایی نگه  همه  پشتیبان  عنوان  به  را  لجر  میکه  میداری  تماس  درکنند،  و  لجر  گیرند  جدید  ورودی  باره 

 کنند.  رسانی میاطالع

کنندگان این سیستم  ورد ادارهیندگان دولت حاضر شوند و درمامکند، مگر زمانی که نم به خوبی کار میسیستاین  

هد این پایانی برای لجر غیرمتمرکز ما خوا،  کنند و دوستانش را دستگیر    Charlotteآنها    اگر  کنکاش کنند.مالی  

شود  ینمتوانیم اعتماد کنیم و  نمی  نیز  ه یکدیگرقابل اعتماد خواهد بود و بشد. نسخه پشتیبان همه ما دیگر غیر

 تواند استفاده شود. برای شروع دوباره سیستم میکدامیک  پشتیباننسخه از  فهمید 

)که   Aliceهای  صورت پذیرش تراکنشه دردارندگان لجر را تهدید کند کنگهتواند  جای تعطیلی کامل، دولت میبه

ت  تحت کنترل مرکزی اس ت شدرا زندانی خواهد کرد. این سیستم نیز بهمشکوک به فروش مواد مخدر است( آنها  

 توان آن را بدون نیاز به مجوز خواند. و نمی
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کنیم، و هر روز  از افراد قابل اعتماد را مشخص می  نفره 50شود؟ یک جمع  دموکراسی را امتحان کنیم چه می  اگر

شبکه یک  . هر عضو  یابد کند تا چرخه ادامه    لجر ثبت  ها را درشود که کدامیک تراکنشیک انتخابات برگزار می

 د داشت. های خوار

این صورت با تهدید و خشونت پایانی    غیر  در   ؛را افشا نکند   آن کند که کسی  این سیستم تا زمانی خوب کار می

 داشت: سیستم قبل خواهد   مانند 

 دهندگان برای انتخاب فرد مورد نظر دولت تهدید رای .1

 های جعلی در لجر برای ثبت ورودی آورندگانرایتهدید   .2

ابل اعتماد باشد و  ، باید صادق و قشودشخص خاصی برای نگهداری از لجر تعیین می  وقتی   است که،  مشکل این

 . نداریمراهی برای دفاع کنند،  برابر کسانی که آنها را مجبور به انجام کارهای نادرست در لجر ما میدر

 Sybilحمله  هویت جعلی و  

افراد شناخته شده برای نگهداری از  کردیم: استفاده از  ی  رس رفق برای اطمینان به شبکه را بروش نامو  تاکنون دو

سیستم به این دلیل بود که اساس    دودارندگان لجر. شکست هرو دیگری انتخاب گزینشی و چرخشی نگه  ،لجر

یم که افراد را به طور خاص برای بودور  ببه هویت افراد در دنیای واقعی گره خورده بود: هنوز هم مج  ،اعتماد ما

 ی از لجر شناسایی کنیم. نگهدار

واقع یک  اسم درقرار خواهیم داد. این    Sybilوقت اعتماد بر پایه هویت افراد باشد ما خود را در معرض حمله  هر

 شخصیتی بود. نی است که دچار اختالل چند زصطالح برای جعل هویت است؛ و نام  ا

وید که گوشی او توسط برادرش ربوده شده  جه ش متو  بعد  واید  از دوستی دریافت کرده  عجیب  پیام   حال یکهبآیا تا

زدیدن و ارسال آن پیام  کسی ممکن است برای دها دالر باشد، هرها و یا حتی میلیاردود؟ وقتی صحبت از میلیونب
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در    ، کنند ای ما نگهداری میمحافظت از افرادی که لجر را بر  ،خشونتی بزند. برای همینقلب و  تنوع  دست به هر 

 اما چطور؟  اهمیت است.بسیار با برابر تهدیدها،

 دهیم کشی ترتیب  بیایید یک قرعه

عضای آن  رشوه  قرار بگیرد، به سیستمی نیاز داریم که تعداد ااگر نخواهیم کسی در معرض تهدید به خشونت و  

ند  بتواکسی  ای باشد که هرباید به گونه  قرار دهد. تحت فشار  تواند آنها را  کس نمیزیاد باشد، در این صورت هیچ

  افراد   خرید رایت  مشکالگیری  که در روش رایچرا ؛گیری وجود نداشته باشد عضو شود و هیچ نوع رایدر سیستم  

 . دارد  تغییر رای آنها وجودو تهدید برای  و اعمال خشونت

 نویس طرح است: ؟ این اولین پیشکنیم چه  ا انتخاب بار یک شخص تصادفی ریب دهیم و هرکشی ترتاگر یک قرعه

دنیا میکسهر باشد. ده  تواند ی در  سیستم  نفر می  هاعضو  قرعههزار  به  شبکه  کشی نگهتوانند  دارندگان لجر در 

 بپیوندند. 

 طور که قبال بود. کنیم، هماناز این امر مطلع می زمانی که قصد ارسال پول داریم تمام شبکه را .1

 شود. نده انتخاب میدقیقه یک بر 10هر  .2

 افتد در لجر ثبت کند. هایی را که اتفاق می، آن شخص باید تمام تراکنششد  زمانی که برنده انتخاب  .3

اعتبار آن را    اگر شخص برنده یک تراکنش معتبر را در لجر ثبت کند .4 تایید کنند(  )اگر سایر اعضا نیز 

 گیرد. مبلغی به عنوان پاداش به او تعلق می

 کند. دهد را در آن ثبت میکشی ارایه میقرعهدارد که اطالعاتی که برنده    ز لجر نزد خودهرکس یک کپی ا .5

رسانی  روزرای بهزمان کافی ب  ،دقیقه تعیین شده است تا مطمئن شویم افراد  10  کشیمدت زمان قرعه .6

 دارند. جر خود  ل
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اعضای سیستم ممکن نیست.  د با نبدوز مشخص بودن برنده بعدی، به دلیل نا که؛ چرااستتر این سیستم پیشرفته

 اشکاالتی وجود دارد. چه اشکاالتی؟ اما باز هم 

 کشی سیستم خودکار قرعه

 ی دو مشکل اساسی دارد: کشاین سیستم قرعه

ایم نباید هیچ  که ما مشخص کردهدرحالی  کند،انتخاب میفروشد و برنده را  کشی را میچه کسی بلیط قرعه .1

 د. یفتکشی به خطر نباشد تا اجرای قرعه شته ی وجود دانوع موجودیت مرکز

های درست را در لجر ثبت کرده است و قصد گمراه کشی واقعا تراکنشچطور مطمئن شویم که برنده قرعه .2

 کردن بقیه ما را ندارد؟ 

اد را  ، باید نیاز به اعتمدون نیاز به مجوز داشته باشیم که همه بتوانند به آن بپیوندند سیستم بخواهیم یک  می اگر

ها را  ستمی را ارائه دهیم که این ویژگیباشد. باید سی  Trustlessسیستم    ،ین ببریم و در اصالحدر سیستم از ب

 اشته باشد: د

د، چون به  نکن ایجاد را  انخودش   کشیِبلیط قرعه شخصا  باشد کههمه اعضا باید این امکان وجود داشته  برای .1

 توان اعتماد کرد. مرجعی نمیهیچ 

، چون  کشی را تشخیص دهند نده شدن شما در قرعهت بر ، صحبلیطسادگی بتوانند با بررسی  باید به    بقیه اعضا .2

 رقابت اعتماد کرد.   یتوان برای تعیین برندهبه کسی نمی

جای اعتماد به افراد به کشی شد و تراکنش نامعتبری را در لجر ثبت کرد، باید تنبیه شود.اگر کسی برنده قرعه .3

 م . را در شبکه نهادینه کنیتنبیه و تشویق، اعتماد  شیوه ا استفاده از  خاص در شبکه، ب

ترین چیز در فهمیدن  کشی شاید سختیم. توضیح چگونگی انجام این قرعه تک تک این موارد را حل کن  د بیایی

 ایم. نظر گرفتهرا برای بررسی عمیق این مسئله در فصل بعدی 3 ،باشد. به همین دلیل بیت کوین
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 ایتصادفی  مجموعه  صورت شود که بهاجرا می  سط یک فردآزمایی تو کشی مثل بختی استاندارد قرعهکزمرسیستم  

ای است که توسط  شماره یک بلیط مشابه شماره تنهاکند. تولید می های تصادفیاز اعداد و تعدادی بلیط با شماره

ی  توانیم به هیچ مرجع نجایی که ما نمیز آا اام  محرمانه تولید شده است.  شکل  آزمایی بهکننده بختسازمان اداره

 دهیم هر فرد خودش اعداد تصادفی خود را تولید کند. اجازه  اعتماد کنیم باید 

از  ئوالنِآزمایی مسدهیم؟ در بخت  چطور برنده را تشخیص توانیم  ترکیب برنده مطلع هستند. چون ما نمی  آن 

مه بتوانند  یم سیستمی را ایجاد کنیم که هتوانعوض میرنین شخصی را در سیستم غیرمتمرکز داشته باشیم، دچ

صادفی شما در این بازه قرار گرفت شما برنده هستید. ما  یک بازه عددی به توافق برسند. اگر عدد تباره  از قبل در

مفصل صحبت خواهیم    hashباره  در   4. در فصل  کنیمبرای این کار استفاده می  Hashبه نام  روش رمزنگاری    از یک 

 د.کر

مدر  افراد  تنبیه  برای  راهی  باید  انهایت  تولید  باشیم.  داشته  بلیط بختتقلب  مثل  تصادفی،  اساسا عداد  آزمایی، 

که  داخت وجه برای خرید بلیط شوید درحالیای ارائه دهیم که شما ملزم به پر رایگان است. چطور این را به گونه

منبع کمیابی که    ؛ د دنیا بخری  از انرژی  با هزینه کردن   بلیط راشما باید این  کسی وجود ندارد که از او بلیط بخرید؟

 این ایده شرح داده خواهد شد.  5آید. در فصل وجود نمی از چیزی به

     سخت اثبات کار: یک معمای  

در    بیت کوینت. این روش قبل از اختراع  ( اس proof of workاثبات کار )  ،راه حل مناسب برای این سه مشکل

 . د ح شمطر 1993سال 

یزی به این  کنند. چه چمحدودی شماره بلیط تولید میتعداد نا ،وگرنه افرادزیاد باشد  کشی بایدقیمت بلیط قرعه

 شود؟ مرکز معتبری عرضه نمیدر اما  قیمت دارداندازه 
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است که    ایکردم و اینجا همان نقطه  بیت کوینو علوم دیگر در ساخت    زیکفینقش    اشاره به  ،کتابدر ابتدای  

ید و نه از بین  آوجود میگوید انرژی نه بهنون ترمودینامیک مین قااولیکند:  ایفا می  نقشی  بیت کوین  فیزیک در

اب  همیشه گران است چون یک انرژی کمی  ژی برقر. اننیسترود. به بیان دیگر انرژی چیزی مثل غذای رایگان  می

صورت شما در هر  اندازی کنید.ا راهیا نیروگاه خودتان ر  ید بخرکنندگان آن  بر است. برق را یا باید از تولید و هزینه

 چیزی را از هیچ به وجود آورید.   توانید نمی

فرایند تصادفی شرکت می  Proof of workمفهوم پشت   اما  کنید، مثل پرتاب تاساین است که، شما در یک   ،

کشی، کامپیوتر و تولید اعداد قرعه  اسدارد. برای پرتاب ت  های جهان وجهاندازه اتم  جای شش وجه، تاس ما بهبه

 را انجام دهد که نیازمند صرف انرژی برق است. باید عملیات زیادی شما 

تراکنشی که  "از  آن عدد حاظ محاسباتی به ل  کشی باید یک عدد خاص را تولید کنید کهشدن در قرعهبرای برنده

)جزئیات عملکرد این موضوع در فصل آینده   ددست می آیه، ب"یک عدد تصادفی"و  "است در لجر ثبت شود قرار

 . بررسی خواهد شد(

و ها و یا حتی بیشتر  پرتاب  ها، میلیاردممکن است مجبور شوید تاس را میلیون  ،این عدد برنده  به  برای رسیدن

ن ین امکااساس تصادف است، برای همه اکنید. چون این فرایند بری هزینه  ها یا هزاران دالر برای صرف انرژصد 

قرعهوجود   بلیط  که  تولیدارد  را  خود  کنند کشی  سخت  ؛د  یک  از  استفاده  نرمبا  یا  از افزار  لیست  یک  و  افزار 

 توانند اعداد تصادفی تولید کنند. هایی که باید در لجر ثبت شود و بدون نیاز به یک مرجع مرکزی میتراکنش

ایید  افراد شبکه برای اینکه تکرده باشید، بقیه  درست انرژی مصرف    حتی اگر هزاران دالر برای پیدا کردن عددِ

 : بپردازند اساسی   بررسیدو  به  ید بایدکنند شما برنده هست

 اند کوچکتر است یا بزرگتر؟  مورد آن توافق کردهای که همه دراید از آستانهعددی که شما تولید کرده .1
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خواهید در لجر ثبت کنید  که میعتبر  های مای از تراکنشآیا این عدد از نظر ریاضی به راستی از مجموعه .2

 ده است؟آم  دستبه

تولید عدد بسیار سخت ولی    به این معنا که  ،کند یک سیستم نامتقارن میرا    Proof of workاین فرایند سیستم  

 ن است. سنجی آن آسااعتبار

  - آن را تایید کنند که همه باید صحت    -شودتولید عدد تصادفی پرداخت می  درصرف انرژی  مهزینه زیادی که برای  

 های معتبر را در لجر ثبت کنند. و فقط تراکنش رده کند که درست عمل کد ایجاد میانگیزه کافی را در افرا

، بلیط برنده شما از طرف همه  را مجددا پرداخت کنید برای مثال اگر تالش کنید پولی که قبال صرف شده است  

بتوانید   طرف دیگر اگراید از دست خواهید داد. از ژی هزینه کردهشود، و شما پول زیادی را هم که برای انررد می

دریافت خواهید کرد تا با آن هزینه انرژی    بیت کوینهای معتبر را در لجر ثبت کنید، به عنوان پاداش  تراکنش

   سود کنید. هم شده را پرداخت و کمی  صرف

شود که میزان مصرف انرژی خمین زده میزه تامرو  .گران بودن آن در دنیای واقعی است  Proof of workویژگی  

 ی با اندازه متوسط بیشتر است.  کشی از مصرف برق بعضی کشورهابرای این قرعه بیت کوینشبکه  

 شود. اند؟ این مورد در فصل بعد بررسی میانرژی مصرف کردهکنند که اعضای شبکه چطور ثابت می
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 کوین   : ریاضیات بیت 4فصل 

اینکه در از  ارزیابی  چگونگمورد  قبل  به اطالعبحث کنیم، ن  proof of workی  از علم کامپیوتر یاز  ات مختصری 

 Hashingداریم: بیت و 

Hashing 

ای مثل جعبهدانیم که یک تابع  است. می  hashوابسته به استفاده از یک تابع    بیت کوین در    Proof of workمعمای  

   f(x)=2xتابعمثال  .  د کنیمیرا از آن دریافت    Y دهید، مقدار خروجی  عنوان ورودی به آن برا به   Xاست که اگر مقدار

 اهد بود. خو 4تابع  یِباشد خروج  2کند. اگر ورودی ضرب می 2گیرد و در عدد ار را مییک مقد 

اعداد یا دادهتابع هش یک تابع خاص است که هر رشته ای را دریافت کند، خروجی آن یک عدد  ای از حروف، 

   .خواهد بود تصادفی بزرگ 

“Hello world”: 
1111811713258219242661329357757490458455489044664361600112658434663354
1502095 

نیز استفاده    بیت کوینام که در  استفاده کرده Hello wordبرای هش کردن  sha256من  از تابع هشی به نام 
 . شود می

 
 

 ب است: هایی دارد که برای ما مناس ویژگی sha256تابع 
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 جی ثابت دارد ثابت همیشه یک خرو است: برای یک ورودی خروجی آن قطعی  .1

به   ،فاصله در رشته ورودیبینی است: تغییر حتی یک کاراکتر و یا اضافه کردن خروجی آن غیرقابل پیش .2
 ای بین ورودی و خروجی پیدا کنیدتوانید رابطهای که نمیگونه کند بهعوض می کلی خروجی را

 است  ای از ورودی زمان محاسبه کوتاه دازههر انبرای  .3

 ، خروجی یکسانی داشته باشنداین تقریبا غیرممکن است که دو رشته ورودی متفاوت .4

 دست آورد هتوان ورودی را ب نمی sha256از خروجی  .5

 بیت است(  256همیشه   sha256)در  اندازه خروجی همیشه ثابت است .6

 

 ها گذری سریع بر بیت
گویند  ( میکه به آن سیستم دسیمال )ده دهی است    9تا    0شناسید شامل اعداد  می  معموال  سیستم عددی که

دهنده  رقم دارد. کامپیوترها سیستم عددی متفاوتی دارند که از صفر و یک ساخته شده است، که نشان 10چون  
 ند. گویدویی( می باینری)دو  ،وجود یا عدم وجود سیگنال الکتریکی است. به این سیستم عددی

  10توانید  شود. اگر بخواهید اعداد یک رقمی ایجاد کنید میاستفاده می  9تا    0سیستم دسیمال تنها از ارقام  در  
عدد مختلف تولید    10× 10توان  می. اگر بخواهید اعداد دورقمی ایجاد کنید  9تا    0داشته باشید از  عدد مختلف  

 . 999تا   0از ید است عدد قابل تول 10× 10× 10  ،. برای سه رقم99تا   0کرد از 
به عبارت    ،کنیمبار در خودش ضرب می   Nرا    10توان تولید کرد.  ه عدد بزرگی را میم چرق  Nتصور کنید که با  

 . Nبه توان  N10  ،10دیگر 
تنها تفاوت آن تعداد ارقام قابل استفاده است. وقتی در سیستم    کند.سیستم باینری هم به همین شکل کار می

 . شود میاز دو رقم صفر و یک استفاده فقط یا بیتی  توان استفاده کرد، در سیستم باینریمیرقم  10دسیمال از  
     00,01,10,11مقدار تولید کرد: 4توان بیت می 2با   ،صفر و یک را نسبت دهیم هایفقط رقم ،اگر به یک بیت

 . 000,001,010,011,100,101,110,111توان نشان داد:  عدد مختلف می 8یعنی   2×2× 2، بیت  3با 

 توان ایجاد کرد. عدد مختلف می N2 در سیستم باینری بیت  Nبا 
توان ایجاد کرد، که  تکراری میعدد مختلف و غیر  sha256   ،2562، اندازه خروجی تابع هش بیت 256این با بنابر

غیربه سیستم دسیمالصورت  است. در  بز استرقم    78دارای    2562  ،قابل تصوری بزرگ  به  تعداد  ، عددی  رگی 
 های جهان.مات

 
115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907, 
853,269,984,665,640,564,039,457,584,007,913,129,639,936 
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ا قرار حدس اینکه تابع چه عددی ر  ایناست. بنابر sha256با استفاده از تابع  های ممکنتعداد خروجی ،عدداین 
هم، یا حدس زدن مکان  سرسکه پشتبار پرتاب یک   256بینی ممکن است، مثل پیشاست تولید کند تقریبا غیر

 ایم. که در جایی از جهان انتخاب کرده یک اتم خاص
تصویر  امیدوارم  که  دهیم  نشان می 2562صورت  بهآن را  از این به بعد    ،بودن این عدد برای نوشتنبه دلیل بزرگ  

   ایجاد کند.ذهنی درستی از احتماالت ممکن برای شما 

 

 بیایید یک رشته را هش کنیم 
خروجی آنها به شکل دسیمال نشان داده شده است    اند.آورده شدهنها  آ   sha256هش  تعدادی رشته و  در اینجا  

این نکته است که  هدف نشان دادن    .گیردقرار میهای باینری صفر و یک  وتر این عدد به شکل رشتهیاما در کامپ
  ، توان در تابع هش براساس ورودینکه نمیکند و ایعدد خروجی تغییر می ،دیروچک در و چطور با یک تغییر کو

 بینی کرد: خروجی را پیش
 

“Hello world!” 
52740724284578854442640185928423074974 
81806529570658746454048816174655413720 

 
“Hello world!!” 
958633198749395357316023441946434972583 
74513872780665335270495834770720452323 

 
رشته ورودی آن را پیدا کنند. اگر   ، نیست که بتوانند از خروجی تابعکس حتی کامپیوترها هم ممکن  هیچ  برای
 وجود دارد.  صورت آنالین نیزبه sha256ها امکان کار با در بعضی سایت ،باشید  مایل

 
 Proof of workکشی هش کردن برای برنده شدن در قرعه

وجود    sha256خروجی ممکن برای    2562کشی هستیم. گقته شد که  ههای قرعماده صحبت درباره بیتحاال آ
کشی به  خروجی ممکن برای تابع هش وجود دارد. سیستم قرعه  1000کنیم    ردارد. برای درک بهتر بیایید تصو

 صورت زیر عمل خواهد کرد. 
1. Alice ای دالر بر 2خواهد کند که میاعالم میBob  .ارسال کند 

کنند و یک عدد  کشی شرکت میدر قرعه  "پرداخت کرده است  Bobدالر به Alice   2"برای تراکنش  همه   .2
شود( به انتهای آن اضافه شود را )عددی که فقط یک بار استفاده میگفته می  nonceتصادفی که به آن  

  شود با سایرین متفاوت است ش میای که همطمئن شوند رشته  این کار بدین منظور است که کنند.  می
 کند. کشی نیز کمک میبرنده قرعهکردن شماره و به پیدا 
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، عملیات هش با  )عدد هدف(  که درباره آن توافق شده است  آمده بزرگتر از عددی باشد دستاگر عدد به .3
nonce شود: دیگری تکرار می " Alice 2 دالر بهBob  = سپس   "12345پرداخت کرده است" Alice 2  دالر بهBob   پرداخت کرده است

=92435"  ،" Alice 2  دالر بهBob   = نهایت تا در  و ...  "132849012348092134پرداخت کرده است
 کوچکتر باشد.  د هدفید که از عد بیاب  دستبه عددی 

  هش   1000حاال موضوع این است: اگر    این عملیات تکرار شود.ممکن است برای رسیدن به جواب بارها و بارها  
ها کوچکتر از عدد هدف خواهند  چه درصدی از هش  ،ن شده باشد تعیی  100داشته باشد و عدد هدف  ممکن وجود  

 بود؟ 
عدد دیگر    900کوچکتر هستند و    100عدد وجود دارد که از    100،  999عدد ممکن بین صفر تا    1000در  

د و  ها را هش کنی م رشتهاگر تما یجه درنت  ها کوچکتر از هدف هستند.% از هش10یا  100/1000بزرگتر. بنابراین 
های شما کوچکتر از  خروجیمواقع  %  10رود که  ت داشته باشد، انتظار میخروجی متفاو  1000ش شما  تابع ه
 باشد.   100

شود، و همه درمورد آن با هم به توافق  عدد هدف مشخص می  کند: یککشی به این شکل کار میسیستم قرعه
ها  و آنهایی که افراد دارند را دریافت  ه چه شکل است(. سپس همه تراکنشها بدر بیت)قبال گفته شد که   رسند می

ه  ض اینکه یک نفر هشی را پیدا کند کبه مح  شود.به انتهای آن اضافه می  nonceکنند. یک مقدار  را هش می
 شود که: به همه افراد شبکه اعالم می  ،کوچکتر از هدف باشد 

الیس پرداخت کرده    ر بهدال  Charlotte  5باب پرداخت کرده است،  ر به  دال  Alice   2"های  من تراکنش  •
 . را دریافت کردم  "است

 را به انتهای آن اضافه کردم.  nonce 32895مقدار  •

 است.  100ام که کمتر از هدف دست یافته 42به مقدار هش  •

اساس  د شده برتولی  و هش  ام،که من اضافه کرده  nonceهای تراکنش،  من است: داده  proof of workاین   •
 این ورودی.

 

ی  پرداخت هزاران دالر هزینه  و  برای رسیدن به خروجی مورد نظر  هش کردن ها باریونحاصل میل  ین موفقیتا
نها  شود و آتوانند بالفاصله هش من را ارزیابی کنند، ورودی و خروجی به آنها داده میانرژی است، اما همه می

شید که هش قابلیت تبدیل به ورودی  صحت خروجی را تایید کنند. به یاد داشته با   ،توانند با هش کردن ورودیمی
 اما محاسبه آن ساده است.  را ندارد
عدد بسیار بزرگی به   ، های ممکنت؟ قبال گفته شد که تعداد هشارتباط با مصرف انرژی اس ایند چگونه در این فر

به این    ها معبتر خواهند بود.نیم کسر کمتری از هش حاال اگر عدد هدف را کوچک ک  ای جهان است.هاندازه اتم
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خواهد یک هش معتبر پیدا کند باید زمان محاسباتی و میزان برق  بسیار زیادی را  هرکسی که میمعنا است که  
 . برسد ف کند تا به هدف صر

تر  بزرگ  و هرچه عدد هدف ،هرچه عدد هدف کوچکتر باشد تالش بیشتری برای پیدا کردن عدد مناسب نیاز است
 پیدا کرد.  برنده راتوان هش باشد با سرعت باالتری می

 
 : ماینینگ 5فصل

 
 کند: واقعا چطور کار می بیت کویندر  proof of workایم تا ببینیم  مادهحاال آ

 
عضوی از آن باشد    بیت کوینتواند با اتصال کامپیوتر خود به شبکه هرکس در هرجای دنیا که بخواهد می .1

 . ا دریافت کند ر هاو تراکنش

کامپیوترهای شبکه این تراکنش را    دی سکه برای باب ارسال کند.دارد تعدا  کند که قصد الیس اعالم می .2
 کنند تا سراسر شبکه از آن مطلع شود. بین هم پخش می

و اجرای تابع    nonceآزمایی را دارند با اضافه کردن مقدار  همه کامپیوترهایی که قصد شرکت در این بخت .3
sha256ند کندریافتی می ، شروع به هش کردن تراکنش . 

 آزمایی است. ند که کوچکتر از مقدار هدف باشد برنده این بختاولین کامپیوتری که هشی را پیدا ک .4

کند. این عمل  ( را اعالم میnonce)تراکنش و مقدار    مقدار برنده همچنین مقدار ورودی  ،این کامپیوتر .5
،    nonce)تراکنش،    هم کنار  در  طول بکشد. تمام این اطالعات  قیقهچنددفقط  یا    ها واست ساعت  ممکن

 گویند. ( را یک بالک می  proof of work مقدار هش 

ها و مقدار نانس و هش واقعا درست هستند یا نه  یا تراکنشبالک ایجاد شده را از نظر اینکه آهمه اعضا   .6
تراکنش نامعتبری دار هدف است و بالک هیچ  آمده واقعا کوچکتر از مق دستهاینکه هش ب:  کنندبررسی می

 های قبلی نیست. و اینکه تاریخچه این بالک متناقض با بالک ارد د ن

هایی که قبال  کنند و بالک را به انتهای زنجیره بالکهمه اعضا این بالک را در کپی لجر نزد خود ثبت می .7
 کنند. می اند اضافه و یک بالکچین ایجادثبت شده

 را ایجاد کردیم.  بالک و اولین ورودی لجر  لین ین است. ما اوتمام ماجرا هم
عملیات ماینینگ   ،بیت کویننوشتن بالک در لجر  نیز و ،، برنده شدن در آنproof of workفرایند انجام عملیات 

 . دهندرا تشکیل می
 شوند؟ های جدید چگونه استخراج میبیت کوین
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چون    کنیم،دالر صحبت نمی  کند. از این به بعد دیگر دربارهارسال می  دالر به باب  2  چگونه الیستوضیح دادیم که 
یانگر ارزش  یک واحد دیجیتال که ب  -است  بیت کوینچیزی که ما داریم    داند.چیزی درباره دالر نمی  بیت کوین 
 . است بیت کویندر شبکه  

به حساب باب ارسال    بیت کوین  2س برای بازبینی مثالی که زده شد، آنچه که دقیقا اتفاق افتاده این است که الی
که برنده    و کسی  کند،ی را که در حساب خود ثبت شده بود در حساب باب ثبت میبیت کوینرواقع  کند، دمی

 کند. شود این تراکنش را در لجر ثبت می  Proof of workکشی قرعه
ار کرد و چطور افراد  روع به کچگونه ش   بیت کوین  را برای شروع از کجا آورده است؟  بیت کویناما آلیس آن دو  

 وجود داشته باشد  آن را به دست می آوردند؟  بیت کوینجایی برای خرید   قبل از اینکه
   proof of workگردد، که درواقع فرایند شرکت در  برمی  بیت کوین)استخراج(    جواب این سوال به فرایند ماینینگ

انی که شما اعتبار  کند. زمرا تولید می بیت کویناین تمام چیزی است که   ؛ و گرفتن اجازه دسترسی به لجر است
ا  کنید یک بالک را تایید می انرژی و پیدا کردن عدد برنده(،  جازه ثبت هر تراکنشی که  )با صرف میزان زیادی 

توانید یک تراکنش بسیارخاص را  توانید در بالک و همچنین در لجر ثبت کنید. بجز این میا میاید ردریافت کرده
  بیت کوین   12.5"  گوید: واقع میاین تراکنش درگویند.  می  Coinbaseش  هم به بالک اضافه کنید که به آن تراکن

برای ماین کردن صرف شده  ی انرژی  ود، بابت هزینهشر است پرداخت میاستخراج شد و به ماری که یک ماین
 . "بالک

 

 جایزه بالک 
  برای خود استخراج کند. های جدیدی  بیت کوینتواند  بنابر آنچه گفته شد، کسی که یک بالک را ماین کند می

ی که دوست  بیت کوین مقدار تواند تقلب کند و هرچرا ماری نمی ؟ نه بیت کوین 1000  ، چرابیت کوین 12.5چرا 
ه این معنا که شده است. بیک سیستم از اجماع توزیع بیت کوین این قسمت کلیدی است:  دارد برای خود بردارد؟

 معتبر تشخیص داده شده است توافق داشته باشند. مورد آنچه که همه افراد باید در
تر سایر اعضا این بالک را  هد، کامپیوبیشتری بد   بیت کویناگر ماری یک بالک را ماین کند و بخواهد به خودش  

اند کدی وجود دارد  که همه آن را اجرا کرده  بیت کوینچراکه در نرم افزار کاربران  ؛تبر تشخیص خواهد دادغیرمع
است. در صورت مشاهده بالکی با مقداری بیشتر، آن    بیت کوین  12.5جایزه این بالک دقیقا  "  :کندیکه اعالم م

 "را قبول نکنید.
ها  کس ثبت نخواهد شد و او تنها صد د کند، آن بالک در لجر هیچری تقلب کند و یک بالک نامعتبر را ایجاما اگر

 دالر انرژی به هدر داده است. 
توانند آن را ببینند  به معنای اینکه همه می  -کد آن متن باز است  ، توسط ساتوشی بود.اولین بالکی که ماین شد 

اعتبارسنجی کنند که هیچ چیز اولین بالک  ی ماین کمشکوکی در جریان نیست. حتی ساتوشی هم برا  و  ردن 
 و محاسبات را انجام داده است.  proof of workعملیات 
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بود، چیزی که ساتوشی برای ماین کردن اولین بالک دریافت    بیت کوین  50در ابتدا جایزه ماین کردن هر بالک  
 به شبکه پیوستند اولین بالک ماین شده بود. کرد. زمانی که افراد دیگری در همان روزهای اول 

هالوینگ گفته    ،الح رایجاصطدر  )  کنند نصف میسال یک بار مقدار جایزه بالک را  هر چهار   بیت کوین  کدهای
است نه فقط گذر زمان، چیزی    بیت کوینهای ماین شده از ابتدای  اساس تعداد بالکاین کاهش بیشتر بر.  شود( می

 دقیقه.  10هر  رد شبیه به تولید بالک 
معادل    2016و در سال    بیت کوین  25دل  معا  2012بود، در    بیت کوین  50  جایزه هر بالک  2008در سال  

ماین شده است و    بیت کوینبالک از ابتدای تاریخ    558668تعداد    ،2019ژانویه    15  ،. امروزبیت کوین  12.5
 برای هر بالک است.    بیت کوین 12.5جایزه آن  
، که میزان عرضه  یابد کاهش می  بیت کوین  6.25قدار جایزه به  م  2020ی سال  ر، یا تقریبا مبالک دیگ  71312

د،  ونصف ش   بیت کوینبار دیگر مقدار جایزه  یش خواهد داد. یک دهه بعد، که دوافزا  1.8را ساالنه  %   یت کوینب
 خت خواهد شد. هر بالک پردا برای تولید    بیت کوین  1و کمتر از   شده است  ماینها  بیت کوین% تمام 99بیشتر از  

 
 

 
 

 بیت کوین عرضه   ترلنک .1

 های ماین شده استها تابعی از تعداد بالکبیت کوینتعداد  .2

 های ماین شده و جایزه هر بالک است تابعی از تعداد بالک بیت کوینکنترل عرضه   .3
 بالک یک هالوینگ اتفاق افتاد 210000شروع شد و هر    btc 50جایزه بالک با  

1 2 

3

4

56 

8 
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 کندمیلیون است ادامه پیدا می 21که  بیت کویندار به صورت تئوری این روند به سمت بیشترین مق
ها  بیت کوینتعداد واقعی  ایی که در ساختار بالکچین در حال حاضر وجود داردهبه دلیل محدودیت

 است.   209999999769
 نداها استخراج شدهبیت کوینماین شود تمام   6929999زمانی که بالک 

 های ماین شده تعداد بالک .4

 دن هر بالک جایزه ماین کر .5

 بیت کوین تعداد  .6

 میزان بیتکون عرضه شده  .7

 جایزه بالک  .8

 هالوینگ .9

درآمد ماینرها از دستمزدی است که از  ای برای بالک وجود نخواهد داشت و  دیگر جایزه 2140واقع در سال  در
 های تراکنش دریافت خواهند کرد. کنندهایجاد 

بسیار    -باز و برای همه قابل بررسی است امال متنکه ککنم تکرار می -بیت کوین  ها در کد بالکزه جایعرضه و  
باشد ممکن   بیت کوینخالف قوانین  دارد، تولید بالکی که بر بیت کوینکه  ایپس با توجه به سابقهمهم است، 

 . شودرد میکنند، میرل را کنت بیت کویننوشته شده در کد    کسانی که قوانین از طرف همه نیست و

 تشار و ماین کردن کنترل فاصله زمانی ان

افزار و برق بیشتری داشته باشید، به  افزار و برق دارد، بنابراین هرچه سختانجام عملیات ماینینگ نیاز به سخت
ه  در شبک مشابه وتر یکامپ 100تر از سایرین پیدا خواهید کرد. برای مثال اگر عدد برنده را سریع احتمال بیشتری

بود. البته،  % مواقع شما برنده خواهید 10ت در این صور  ،شما باشد   علق بهنها متتای آ  10وجود داشته باشد و  
و تصادف است و گاهی ممکن است ساعت و یا حتی روزها هیچ بالکی را  فرایند ماین کردن براساس شانس

 نتوانید پیدا کنید. 

وسط سایر  تعیین کنند و ت اهی را برای خودتوانند جایزه دلخویرها نمه مایندانیم کهای قبل میبا توجه به بخش
ها انرژی بیشتری صرف کنند و بیشترین  شوند. اما اگر برای تسریع در ماین کردن بالکهای شبکه رد میگره



                کوین اختراع بیت

 

  

-  35 

 

35 

شناخته    کوینبیت ست که در قوانین ا دست آنها باشد چه؟ این نقض محدودیتی در بیت کوینحجم استخراج 
 . انددهش 

% مواقع 10به معنی اینکه    ؛است 100هش ممکن وجود دارد و عدد هدف   1000بیایید به مثال برگردیم: تنها 
، زمان محاسبه هر هش یک  به عبارت دیگر شود.است و بالک پیدا می 10شود کوچکتر از عددی که تولید می

% مواقع به عددی کوچکتر از  10هش کنیم و   nonceبا عدد ثانیه یک بار تراکنش جاری را ثانیه است. اگر هر
 ن برای پیدا کردن هش معتبر نیاز داریم. ثانیه زما 10د هدف برسیم، به طور میانگین عد 

  10رود در شود و انتظار میبرابر میآزمایی باشند چه؟ سرعت دوحاال اگر دو کامپیوتر برای شرکت در این بخت
هر ثانیه یکی از آنها هش  وتر این کار را انجام دهیم چه؟ تقریبا یمپکا 10اگر با  . پیدا شود  ثانیه هش معتبر

 خواهد کرد. درست را پیدا 

ها به سرعت ایجاد خواهند شد، که دو پیامد  بالک اگر تعداد افراد بیشتری ماین کنند، مشکل این است که
 نامطلوب دارد: 

ایی  هبیت کوینخواهیم  ا می. مشود می بیت کوینعرضه    یشدهباعث اختالل در برنامه ازپیش مشخص .1
شوند تعداد نسبتا ثابتی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که تا سال  عرضه می عتساکه در هر

 تر از آن. نه زود و اند ها عرضه شدهبیت کوینتمام    2140

دارد که  کافی وجود ن زمانوند،  ها با سرعت باالیی ماین ش شود: اگر بالکباعث ایجاد مشکل در شبکه می .2
مطلع شوند بالک ماین شده است،   و قبل از اینکه همه از آندست همه افراد شبکه برسد به  بالک

ا به اجماع رسید. مثال ممکن است که چند ماینر تراکنش هتوان درمورد تاریخچه بالکبنابراین نمی
کرده باشیم، که این  را در بالک دیگری ثبت یکسانی در بالک خود داشته باشند و ما قبال آن تراکنش 

 رد شود.  شود بالک آنهاعث میبا

 و اگر تعداد افراد کمتری عمل ماینینگ را انجام دهند برعکس این مشکالت را خواهیم داشت: 

 . شود اختالل ایجاد می بیت کویندر عرضه  و دوباره  شده سرعت شبکه بسیار کم  .1

استفاده   برکنند بالکچین عمال غیرقابلبرای ثبت یک تراکنش در لجر صها و روزها ساعت ،اگر افراد .2
 د بود. خواه
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 شود. گفته می hash rateشود انجام می بیت کوینثانیه توسط تمام ماینرهای شبکه هر به تعداد هشی که در

 

 تعیین سختی: توافق در عدد هدف 

تر و با کاهش  سختپیدا کردن هش معتبر را  ،آزماییکنندگان در بختتوان با افزایش تعداد شرکتچگونه می
 ها ثابت بماند؟ و زمان تولید بالک بیت کوینعرضه   کرد، تا رتتعداد آنها آن را آسان

همه افراد شبکه  نجایی که حل کرده است. از آ  ،تعیین سختی برای ماین کردن این مسئله را با   بیت کوین
تمام  تاریخچه  اد یک کپی از همه افرکند، و کنند که از قوانین مشترکی پیروی میکدهای یکسانی را اجرا می

 ها را محاسبه کند. تواند مستقال سرعت تولید بالکدارند، هرکسی می را همین زمانا ت هابالک

که تولید این   کرد توان بررسیهفته زمان ببرد، می 2بالک تولید شد، که معموال باید    2016هر زمان که تعداد  
ها تنظیم  بالکعت تولید عدد هدف را برای باال بردن یا کم کردن سر تعداد بالک چقدر زمان برده است و سپس

 کرد.

کنند تا میانگین زمان تولید هر بالک  زمان تولید آن تقسیم می  و بر کردهبالک آخر را دریافت  2016 ،همه
سرعت  زیادی کم است. آیا کمتر از ده دقیقه است؟ پس    ،دقیقه است؟ پس سرعت 10د. آیا بیشتر از  دست آی هب

 باال است. 

ها را کم  سرعت تولید بالک ،خواهیمکه متناسب با آنچه که می ای تعیین کرده گونهعدد هدف را ب توانحاال می
 مده است برسیم. ها آدقیقه فاصله زمانی که در کد  10یا زیاد کنیم تا به همان 

شانس   ماینرها د که در این صورت های معتبر را بیشتر کرو بازه هش گرفتتوان عدد هدف را عدد بزرگتری می
گویند.  می کاهش سختیکه به آن  ،شودمصرف می هم و انرژی کمتری خواهند داشتی برنده شدن  بیشتری برا

ها برحسب دقیقه فاصله زمانی بین تولید بالک   
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های قابل قبول کوچکتر  در این صورت بازه هشنظر گرفت که توان عدد هدف را عدد کوچکی درهمچنین می
گفته  یش سختی زاافن ، که به آکنند  ر هزینهتبدا کردن هش معباید انرژی بیشتری برای پی  هاشود و ماینرمی
 شود. می

)ارتفاع    اند هایی که قبل از آن پیدا شدهک، براساس تعداد بالکبرای هر بال این همچنین به این معناست که
ه  ند بر  یدهد تا آستانهه را به ما میه عدد هدف چیست. عدد هدف این اجازتوانیم متوجه شویم کبالک(، می

 را بدانیم.   (آن باشد کمتر از  ید عدد هش تولید شده با)  شدن یک بالک خاص

کاری  دیگر نیازی به هیچ موجودیت مرکزی وجود ندارد که همه چیز را اطالع دهد. تمام  -این هوشمندانه است
کند  عا میکه باید انجام دهیم این است که خودمان بررسی کنیم عدد هدف چه باشد و اینکه شماره بلیطی که اد

 عدد هدف است یا نه.   آزمایی است کوچکتر ازبرنده بخت

ای  دهد. نمودار سختی به شکل پلهی نشان میاو سختی را به صورت میله ،ریت را به صورت خطنمودار زیر هش
ریت توان مشاهده کرد که هر زمان میزان هششود. مییم میبالک، تنظ 2016هر  اضافه شدن چون با  است
ریت کاهش پیدا  ریت را کاهش دهد. وقتی که هشتا هش  د یابمیباشد، میزان سختی افزایش   ر از سختیباالت
. تنظیم سختی شبکه  شودسته میکا هم سختی از اتفاق افتاد،  2018سامبر طور که در اکتبر و دکند، همانمی

 ریت است. همیشه وابسته به میزان هش

 

 سختی ریت و  مقایسه هش:  1  نمودار 

  ها بالک افتد، در مدت زمان تولید ایناتفاق میبالک  2016هر  بعد از تولید    ،یم سختیظن تنزما به دلیل اینکه
رفته شده است. درواقع در  نظر گکه برای عرضه بیتکون در  تر از چیزی شودپایینباال یا ریت  ممکن است هش
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افزایش  ی بیشتر است.، کم 2140در سال   بیت کوینی عرضه تمام  امهر سرعت ما در مقایسه با برنحال حاض
ها  تولید بالکحال تاثیر چندانی روی سرعت  افزار جدید است، با اینولید تعداد زیادی سختتریت به معنای هش

 رویم. بنظر گرفته شده است پیش  ، برابر با آنچه که در رود که در آیندهنخواهد داشت و حتی انتظار می

 را کامل کردیم:  بیت کوینبا اختراع ریتق

 شده کردن بانک مرکزی با یک لجر توزیعزین جایگ .1

 ثبت کندسی در لجر بالک را کشی برای انتخاب اینکه چه ک قرعه ایجاد یک سیستم .2

استفاده از هش، و   با  کشی به هزینه کردن انرژی برای خرید بلیط،کنندگان قرعهوادار کردن شرکت .3
ولید شده توسط  ماره هش تا کنترل ش بلیط برنده برای همه افراد، ب  جیسنبارتسهولت اع

 کنندگانشرکت

و   شدهکشی گفته شد که اگر برخالف قوانین عمل کنند بالک آنها رد  کنندگان در قرعهبه همه شرکت .4
نها پرداخت نخواهد شد. به این ترتیب یک روش اقتصادی برای جلوگیری به آ  Coinbaseمقدار تراکنش 

 همه افراد شبکه از قوانین پیروی کنند.  د تاای ش هدر شبکه ایجاد و همچنین انگیز تقلب از

کشی با اجازه دادن به همه افراد، که براساس قوانین  برای قرعه اب عدد هدفبندی و انتخکنترل زمان .5
 ند. بالک آخر، عدد هدف را برای خود محاسبه و تعیین کن  2016تاریخچه  به  و با توجه بیت کوین

 شود. ریت میافزایش و کاهش هش یین سختی که باعث با استفاده از تع بیت کوینعرضه   کنترل .6

توانند صحت اجرای قوانین، اعتبارسنجی  برای اطمینان از اینکه همه میاستفاده از کد متن باز   .7
 ها، جایزه بالک و محاسبه سختی را بررسی کنند. تراکنش

تواند به آن  یریم. هرکسی م غیرمتمرکز دا شده وسیستم کامال توزیع  یک رد. ماهیچ موجودیت مرکزی وجود ندا
توانند پرداخت  استخراج کند. همه می بیت کوینو   ردهکشی شرکت کواند در قرعهتمتصل شود. هرکسی می

به ماینرها جایزه تعلق   Coinbaseکل شبکه محرز است و با تراکنش  یهای تولید شدهکنند. صحت بالک
 ین کردن باید انرژی هزینه کنند. رها برای ماشوند و ماینتنبیه میندادن  ، یا با جایزه  گیردمی

شود و یک  تقریبا تمام مطالب گفته شد، تنها یک مشکل باقی مانده است. زمانی که یک نفر به شبکه متصل می
یک  ند. چگونه های مختلف دریافت کوتی از گرههای متفاممکن است کپی کند،لجر درخواست می کپی از

 لوگیری کنیم؟سط ماینرها ج تاریخچه خطی و واحد ایجاد کنیم و چگونه از بازنویسی مجدد تو 
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 ها ایمن کردن سکه:  6فصل 

ها بدون تقلب  شده تراکنشتوزیع شوند و چطور در یک لجرهای لجر نگهداری می اینجا درباره اینکه چطور کپی تا
تواند تاریخچه  یا فرد برنده میکشی بخواهد خرابکاری کند چه؟ آشوند، صحبت کردیم. اما اگر برنده قرعهمیثبت 
ها و تاریخچه بالک کرده هم تبانی  با توانندمی Farrahو   Eve,Daveیا آها دستکاری کند؟  در تمام لجررا  ها بالک

 های اضافی به خود بدهند؟ سکهها را تعییر دهند و  و یا موجودی حساب، را بازنویسی کنند 

نفوذ کرده است. بالکچین    فناوریهای  ست که در بسیاری از بخشمفهومیشویم. بالکچین  بالکچین میوارد بحث  
ها را به ای از تراکنش شوند تا مجموعهبه هم متصل می  بیت کوینهای  چیزی بیشتر از این ایده نیست که بالک

 ی بعدی متصل کنند. مجموعه

اینطور  کنید، را اجرا می  proof of Workوغ گفتیم. زمانی که های قبل برای ساده کردن موضوع کمی درلدر فص
، بلکه هش  شوند هش    ،nonceمقدار    نیز  وبالک بعد نوشته شوند    هایی که قرار است درفقط تراکنشست که  نی

 به بالک قبلی متصل کند.   گیرد تا این بالک رابالک قبلی هم به عنوان ورودی در تابع هش قرار می

 Genesisشده توسط ساتوشی )ماینشود که به اولین بالک  ایجاد یک تاریخچه برای هر بالک می  این کار باعث

Block) های موجود در آن  که تراکنش شود باید بررسی شود گردد. زمانی که یک بالک در زنجیره نوشته میبرمی
 شند. ای قبلی تکراری نباهبا توجه به بالک

حاال اصالح  های ورودی وابسته است. پس تصادفی است و به تمام داده  ،هشکنم که خروجی یک تابع  یادآوری می
 های زیر است: کنم که یک بالک شامل ورودیمی

 هایی که باید در لجر ثبت شوندتراکنش .1

 nonceمقدار تصادفی  .2

 کنیم یاستفاده م آنکه به عنوان تاریخچه لجر خود از  هش بالک قبلی  .3

کند. این کار  تغییر میبینی و شدیدی غیرقابل پیش د، خروجی هش هم به شکلمورد تغییر کن 3یکی از این  اگر
کند،  ای قبلی را دستکاری کنید، هش آن تغییر میههای هریک از بالکاگر داده  کند:ویژگی جالبی را ایجاد می

 د کرد. خواه  د از آن هم تغییرهای بع بنابراین هش تمام بالک
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 _https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Bitcoin_Block:  2  نمودار 

شود. اگر  گفته می Tamper evidentها قابل تشخیص است که به این ویژگی هرگونه تغییر در هریک از بالک
  شده و  غییر دهد، باید مقدار هش  بالک دستکاریهای قدیمی در زنجیره را ت کسی تالش کند یکی از بالک

 های بعد از آن را نیز مجددا محاسبه کند. همچنین تمام بالک

کند. یک  های قبلی اضافه میشود، به امنیت بالکماین می بیت کوینواقع هر بالک جدیدی که در شبکه در
راکه برای  شدن آن روی سنگ است؛ چ مثل حک  بالک تایید شده بعد از آن وجود دارد 6  تراکنش در بالکی که

 ریتی که در حال حاضر وجود دارد، مقدار زیادی انرژی باید صرف شود . وک آخر، با توجه به هشبل  6ه محاسب

کننده  وجود ندارد. هر پرداخت بیت کوینمهم است که بدانیم هیچ قانونی برای تعیین نهایی بودن یک تراکنش 
د. امروزه اکثر نهایی فرض کن  یرد که با تصدیق چند بالک یک تراکنش راگای خودش تصمیم مییا فروشنده

است( به عنوان تایید نهایی آن  بالک بعد از بالکی که تراکنش ما در آن   6)تولید  تراکنش را بار تایید  6افراد 
 تعداد دلخواه قابل تغییر است. گیرند ولی به هرنظر میدر

ا یک تایید برای شما کافی  ناچیزی دارد را بفروشید، ممکن است تنه ت بخواهید یک کتاب دیجیتال که قیماگر 
باشد و یا حتی بدون دریافت هیچ تاییدی به محض اینکه تراکنش در شبکه پخش شد کاالی دیجیتال را تحویل  

ساعت طول می کشد، صبر   2بار تایید که تقریبا  12دهید. اگر بخواهید یک خانه را بفروشید ممکن است تا  
های بیشتری بعد از  شود و بالکانجام می proof of workلیات  . هرچه بیشتر صبر کنید دفعات بیشتری عم د کنی

گونه تغییر در آن بالک در دنیای واقعی بیشتر  شوند و هزینه هربالکی که تراکنش شما در آن قرار دارد ایجاد می
 شود. می
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ری امنیت  کند، به این معناست که مقدار انرژی کمت به اندازه قابل توجهی کاهش پیدا بیت کوینریت اگر هش
یک تراکنش را افزایش دهند تا با  توانند تعداد دفعات تایید پس افراد همیشه می کند،بالک را تضمین می

ر داشته  درنظ رسد، اماکننده به نظر میسودگی خاطر پرداخت را انجام دهند. اگرچه این فرایند در ابتدا ناامید آ
بیت  د از انجام شدن قابل بازگردانی است. از طرف دیگر  روز بع 120های اعتباری های کارتراکنشکه تد یباش 

پذیری و نهایی نابرگشت ه نظر،شما گرفته نخواهد شد. از این نقط  پولی است که مثل طال یا پول نقد از کوین
 دارد.  سنتیهای پرداخت ، پیشرفت چشمگیری نسبت به شبکهبیت کوینهای بودن تراکنش

تی از لجر دریافت کرد.  وای متفاهجایی که هنری به شبکه متصل شد و کپیبرگردیم،   3بیایید به مثال فصل 
ایو و دیو و فره نادرست بود چون بالکی که حاوی تراکنش  وت دریافت کرد معتبر بود اما لجرلجری که از شارل

قبل از آنکه  ها را دارد. زنند که آلیس هنوز آن سکهول بتوانستند هنری را گآلیس بود را حذف کرده بودند و می
 ، هنری ممکن نبود بتواند حذف بالک را متوجه شود. ل شوند صهم مته ب   proof of workها توسط بالک

چه مقدار   تقریبا اساس عدد هدفبرتواند متوجه شود که  است، او می proof of workچون هر بالک دارای 
 شده است. انرژی برای تولید آن صرف  

که با ایجاد تغییر در تاریخچه یک بالک نیاز به   فهمد میکند، او اشاره می چون هر بالک به بالک قبلی خود
 ای بعد از آن نیز هست. هنه تنها برای آن بالک بلکه برای تمامی بالک  proof of workمحاسبه مجدد  

 اتفاق double spendن شود که هیچ د مطمئتوانبیند، میجود در یک بالک را میهای موچون تمام تراکنش
 فتاده است. نی

 

شبکه را در    بیت کوینفرایند استخراج  که آن هم نیاز به صرف انرژی دارد، کپشن عکس: برخالف استخراج طال 
 کندبرابر دستکاری لجر ایمن می
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 افتد؟ کنند چه اتفاقی میاگر دونفر همزمان با هم یک بالک را پیدا  

حال اجرا است. افراد در تمام  جهان در  شبکه در سراسر  ماع سیستم گفته نشده است. تصور کنید کهیک نکته از اج
 دهند. را انجام می  proof of workاند و عملیات دنیا از امریکا تا چین به این شبکه سراسری متصل شده

تمام کامپیوترهای آمریکا این  شود و  این در شبکه اعالم می  کند.پیدا مییک نفر در شیکاگو یک بالک معتبر را  
های کند. گرههمان بالک شیکاگو را پیدا می  چین  نفر در شانگهایکنند. در همین زمان یکیافت میخبر را در

 کنند. اند و اول بالک چین را دریافت میهمسایه هنوز از بالک آمریکا مطلع نشده

داریم.  دو نسخه از بالکچین در رقابت با هم ال  های همسایه در شبکه پخش شده است حاسط گرهچون دو بالک تو 
نی با بالک خود را دارند.  ها بالکچیهای آن است و چینیتها بالکچینی را دارند که بالک آمریکایی در انآمریکایی
های معتبر هستند، شبکه به دو  ش یکسانی دارند و هردو حاوی تراکن  proof of workدو بالکچین مقدار  چون هر

 شود. میبخش تقسیم 

یک راه    بیت کوین رد که برنده را تشخیص دهد. چه باید کرد؟ برای این مشکل توان اعتماد کبه هیچ شخصی نمی
دقیقه   10حل ساده دارد: صبر کنید و ببینید. حاال دو نسخه از بالکچین وجود دارد که در رقابت با هم هستند. در  

امریکایی   د چین خو بالکبراساس    ها نیز ساس بالکچین خود و چینیها برابعدی بالک دیگری ماین خواهد شد. 
قانونی    بالک بعدی را ماین کند برنده خواهد شد. چگونه؟  کدام که بتواند . هردهند عملیات ماینینگ را انجام می

  چنین شرایطی برنده خواهد بود. تر است در گوید بالکچینی که طوالنیوجود دارد که می  بیت کوینهای  در کد 
  کند اساس طول آنها حل میها را برهمخوانی زنجیرهکه نا قانونی  ؛ ی بیشتری را صرف کند برنده استکس انرژهر
 شود. به افتخار ساتوشی ناکاماتو، اجماع ناکاماتو گفته می و

ها دارد. وقتی آن را در شبکه  نها یک بالک بیشتر از آمریکاییحاال زنجیره آ  کنند.ها بالک بعدی را ماین میچینی
  انددهتری را تولید کرهای چینی زنجیره طوالتیشوند که گرهه میآمریکایی متوج بیت کوینهای  ش کنند گرهپخ

کنند. حاال  ند عوض میاها ماین کردهبالکی که چینی یعنی بالک خود را با دو ،کنند و بالکچین خود را اصالح می
 ای نگرفته است. یزهچراکه رد شده و ماینر آن جا  گویند؛می  یا یتیم   orphanاند  ها ایجاد کردهبه بالکی که امریکایی

ها چیزی از هویت،  ام، اما در واقعیت گرهها استفاده کردهبرای اشاره به گرهاگرچه من از لفظ امریکایی و چینی  
ن زنجیره  تریچیزی که باید بدانند این است که چه کسی طوالنیند. تنها دانموقعیت جغرافیایی و .... یکدیگر نمی

 . فتاده( و ... اتفاق نی   double spend)  زنجیره همگی معتبر هستند   های موجود درراکنشها را دارد و اینکه تاز بالک
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متر بود اما اخیرا به گذشته یک مورد در ماه و یا که به دو زنجیره بسیار کم است. در  احتمال تقسیم شدن شبک
 . رخ نداده استاصال  بکه این اتفاقبین ماینرها در ش  لتکنولوژی انتشار بالک و اتصا دلیل ارتقاء

های  کند کنترل همین زنجیرههای نسبتا کوچکی را تولید میدقیقه بالک  10هر    بیت کویناز دالیلی که    یکی
orphan  .افزاری برای اجرای یک گره است تا افراد  نیازهای سختاهش  ک  ،دلیل دیگر  است تا کمتر ایجاد شوند

 در سیستم شوند.  آنق به اجرای بیشتری تشوی

  کایی به یهای چینی و آمرتناقض در بالک ،ک خیلی بزرگ باشد ثانیه یک بالک تولید شود و یا اندازه بالره اگر در
افتد، چون به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی با هم دارند و مدت زمان بیشتری طول  احتمال بیشتری اتفاق می

اد باشد بالکچین از بین خواهد رفت چون ها در شبکه زی  orphanکنند. اگر ایجاد    کشد تا به هم دسترسی پیدامی
orphan  تاریخچه خطی    درنتیجه  ،ها دیگر قادر به توافق درباره آنها نیستند هم تولید خواهند شد و گرهسرها پشت
 ها از بین خواهد رفت. تراکنش

فقط نیاز    ط واست اطالعات نادرست ارسال کنند، فق  برای جلوگیری از حمله هکرها که ممکن  بیت کوینیک گره  
دارد. اگر گره شما بخواهد بداند کدام کپی   خرین بالکچین موجود در شبکه را داشته باشد،به یک گره صادق که آ 

 انرا پیدا کند. چون دیگر  proof of workتری از  ست بالکچینی با دنباله طوالنیاز بالکچین درست است، کافی
مورد اینکه لجر صحیح کدام است اجماع وجود  شود که دراصل می، این اطمینان حکنند ین قانون پیروی مینیز از ا

 .  دارد

بنابراین برای هکرها کار دشواری است که یک کپی نادرست از بالکچین را به یک گره بدهند، چون برای رسیدن  
 . سازندصل  های ناسالم متنند و او را تنها به گرهن گره به هر گره صادق دیگری را قطع کبه هدف خود باید اتصال آ

ها عمدتا تصادفی و به دلیل تاخیر انتشار بالک  بیت کوینهای مختلف از بالکچین در شبکه  چه ایجاد انشعاباگر
دست بگیرد و از  بالک بعدی را دررب بخواهد کنترل  است، اما این احتمال نیز وجود دارد که یک موجودیت مخ 

ریت را  % هش50مکن است که فرد مخرب کنترل بیش از  صورتی مء استفاده کند. این کار در تو سواجماع ناکاما
  9شود و در فصل  گفته می   "%51حمله  "به این مشکل    ؛چین را داشته باشد ترین بالکو طوالنیبگیرد    اختیاردر  
 کنیم. باره آن صحبت میدر
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 بیت کوین امنیت و ارزش دالری 

که برای    هستند واقع تعداد ماینرهایی  ی، که درکشکنندگان در قرعهاساس تعداد شرکتبر بیت کوینگفته شد که 
یای  نست که دنیای واقعی، دای کند. اینجا همان نقطهن میکنند، عدد سختی را تعییکردن انرژی صرف میهش

می لمس  را  کوینقیمت    ؛کند دیجیتال  سختبیت  قیمت  انرژی    ،افزار،  سخقیمت  عدد  مقدار  چرخه  و  که  تی 
 کند: ای را ایجاد میپیچیده

ارزشمند    بیت کوینکنند که  کنند، چون فکر میتولید می  بیت کوینپول برای انرژی،    ماینرها با صرف .1
 است. 

 . یابد افزایش می $Xتا  کوینبیت کنند قیمت کنند چون فکر میخریداری می  بیت کوین ،دالالن .2

 تالش کنند.  بیت کوینکنند تا برای استخراج ینه میافزار هزبرای انرژی و سخت  $Xها ماینر .3

  بیت کوین ، ماینرهای بیشتری را به سمت استخراج  بیت کوینتقاضای باالی خریداران و افزایش قیمت   .4
 دهد. سوق می

و حتی امنیت بیشتر، که باعث اطمینان    بیت کوین  های بیشتر یعنی صرف انرژی بیشتر در شبکهماینر .5
 شود. نیز می بیت کوینه افزایش قیمت اهی اوقات منجر بو گ شده  بیت کوینمنیت بیشتر خریداران از ا

  شود و این عامل باال رفتن ریت میبالک، حضور ماینرهای بیشتر باعث باال رفتن هش  2016بعد از تولید   .6
 سختی در شبکه خواهد بود. 

استسخ .7 معنای کوچکتر شدن عدد هدف  به  باالتر  ماین میهای کمترماینرها بالک  -تی  که   -کنند ی 
 هزینه کنند.  بیت کوینبرای عملیات استخراج  $Xا بیشتر از شود ماینرهباعث می

بیت  نتیجه  کنند و درکنند، انرژی بیشتری برای ماین کردن صرف می بعضی از ماینرها هیچ سودی نمی .8
    کنند. ا متوقف میحالت بعضی ماینرها کار ر درین کنند. بیشتری برای پرداخت هزینه آن خرج می کوین

، چون بعضی از  شودتر میسختی شبکه مجددا محاسبه شده و ساده  شود،ید میبالک دیگر تول  2016 .9
 اند. ماینرها خاموش شده

توانند برگردند و ماین کنند، ویا ماینرهای می  اند هایی که قبال سودی نداشتهسختی کمتر یعنی ماینر  .10
 جدید وارد بازی شوند. 

 . 1 برو به مرحله  .11
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تواند در جهت دیگری حرکت کند  ه میاین چرخ ،ها از سمت کاربرانسکه حدازفروش بیشبا در یک بازار نزولی، 
اتفاق بیفتد(   شود  بیت کوینو باعث کاهش قیمت   این وجود،  و ماینرها نت  )اصطالحا دامپ  وانند سود کنند. با 

این اطمینان  خوانید، الگوریتم تعیین سختی  ره آن میدربا  "مارپیچ مرگ"ها تحت عنوان  خالف آنچه که در رسانهبر
نوعمی  لرا حاص وجود خواهد داشت،  و تعداد ماینرها در شبکه    بیت کوینتعادل بین قیمت    یکند که همواره 

 زند. کنند، کنار میبا کمترین انرژی ممکن کار می همچنین ماینرهای ناکارآمد را به نفع ماینرهایی که

ریت افزایش داشته  طور که هششته است همانرشد سریعی دا  بیت کوین سال گذشته، قیمت  در عمل در این چند 
دست گرفتن  تر خواهد شد، چون برای در شبکه نیز سخت  رد حمله قرار گرفتنتر باشد، موریت باالهرچه هشاست.  

. امروزه حجم انرژی  استافزار نیاز  از نیمی از کل شبکه انرژی و سخت  تویات بالک بعدی، به اندازه بیشکنترل مح
 تقریبا برابر با انرژی مصرف شده در یک کشور متوسط است.  یت کوینبمصرفی در شبکه  

 تعیین هویت های بدون  حساب  :7فصل 

کشی برای انتخاب فردی که در آن بنویسد،  شده بدون هیچ مرجع مرکزی، یک سیستم قرعهتا اینجا یک لجر توزیع
م سختی ماین کردن در شبکه  یای تنظست برهای خوب و تنبیه برای بدها، راهییک سیستم پاداش برای ماینرو 

 . یماهایجاد کرد یستم برای بررسی اعتبار زنجیرهو یک س ثابت است  بیت کوینن شویم برنامه عرضه  تا مطمئ

جا  هببیایید درباره هویت صحبت کنیم. در یک سیستم بانکی سنتی، شما با معرفی خود به بانک پول جا  اکنون
ن  رد در برنامه هاب بانک. بانک مطمئیا ارایه نام کاربری و پسو ورت حضوری،ص نید، از طریق ارایه شناسه بهکمی

 هیچ دو نفری دارای یک شناسه نیستند. است که 

یک حساب    یبیت کویندر سیستم مالی    متوانیکه هیچ مرجعی برای پیگیری هویت افراد نداریم، چطور می  حال
د به باب پرداخت کند واقعا این آلیس است و  هخواس میلیآ توان مطمئن شد وقتی  نیم، و چطور میجدید باز ک

 د؟جا کردن پول را دار هاجازه جاب 

 "بیت کوین حساب  "ایجاد یک  

  اطمینان کنیم و چون افراد   ها برای ثبت تمامی حساب  توانیم به یک واسطه مرکزی مثل بانک، از آنجا که نمی
 شوند؟ مدیریت میها چگونه یند و بروند، حسابتوانند بیامی بدون اجازه 
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کند که این نام  بانک معموال بررسی میشود اگر هرکس نام کاربری و پسورد خودش را ثبت کند؟ یک  چه می
ها  کاربری قبال استفاده نشده باشد، اما این روش اینجا ممکن نیست، چون هیچ مرجعی وجود ندارد که تمام شناسه

تری از یک نام کاربری و کلمه عبور نیاز داریم. این تکنیک  خاصو  تر و بزرگتر  قوی  یچیزبه  ه باشد. پس  را داشت
 به یک عدد بزرگ تصادفی داریم.  قبلی باید آشنا باشد. دوباره نیاز های با توجه به فصل

ها  برای ایجاد حساب های تصادفی ممکن شد، از همین روش شماره آزمایی با تولیدطور که خرید بلیط بختهمان
  256عدد  گویند، ابتدا یک جفت  که به آن آدرس می  "بیت کوینحساب  "یم. برای ایجاد یک  کننیز استفاده می
های عمومی و  )کلید   public/private keyبا هم مرتبط هستند، به نام     کنیم که از لحاظ ریاضیبیتی تولید می

  هان. بنابراین احتمال اینکه دو های جبه اندازه اتم  ،مکان تولید دارند جفت کلید ا  2562خصوصی(. دوباره به اندازه  
 مکن است. نفر جفت کلیدهای مشابهی را تولید کنند غیرم

پیغام استفاده  هم برای رمزنگاری و هم برای رمزگشایی یک    ،توان از آنهای جالبی دارد. مییاین جفت کلید ویژگ
بگذارید. با دانستن کلید عمومی    عمومی خود را در سراسر جهان به اشتراک  توانید کلید این شما میبرکرد. عالوه
 یدا کند. تواند به کلید خصوصی شما دسترسی پکسی نمی

باب جفت کلید عمومی و    ،کند. برای دریافت یک تراکنشلیس چطور برای باب سکه ارسال میآبیایید ببینیم  
دد  ع   کرده است، یک  دارد. او یک آدرس ایجادمحرمانه نگه میو کلید خصوصی را کامال    کند خصوصی را تولید می

تواند  لیس میآگذارد، حاال  لیس به اشتراک میآبزرگ براساس کلید عمومی. سپس باب این شماره آدرس را با  
 برای باب سکه ارسال کند. 

اما بفرستد.    عمومی باب سکه   درس به آخواهد از آدرس عمومی خودش  آلیس باید به شبکه اطالع دهد که می
نکه کلید خصوصی خود  این آدرس را دارد؟ آلیس این کار را با اثبات خرج کردن از ای یاجازهچطور ثابت کند که 

 دهد، بدون اینکه کلید خصوصی خود را افشا کند. متعلق به این آدرس است، انجام می

کند، که در اصل یک  ش ایجاد میدهد. آلیس یک تراکناثبات را انجام میامضای دیجیتال چیزی است که این  
با این تفاوت   "کند ارسال می  5678درس  برای آ  بیت کوین  2مقدار   12345آدرس  "چیزی شبیه به    است  دیتا

و با کلید خصوصی خود هش را    کردهکه شماره آدرس یک عدد بزرگ است. سپس آلیس تراکنش خود را هش  
 کند. رمزنگاری و یک امضای دیجیتال ایجاد می
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کند(.  کند )که از کجا ارسال می، کلید عمومی خود را هم اعالم میآلیس تراکنش خود را در شبکه منتشر کرد  وقتی
اما آنها تنها درصورتی قادر    توانند امضای دیجیتال را رمزگشایی کنند. چون همه کلید عمومی آلیس را دارند می

 باشد.  رمزنگاری شده داند،فقط آلیس آن را می گشایی خواهند بود که تراکنش واقعا با کلید خصوصی کهبه رمز

دهد تا بدانند آلیس کلید خصوصی  به همه اجازه می ی امضای دیجیتال دارد این است کهرمزگشای کهمزیتی تنها 
 را دارد، بدون اینکه نیازی به افشای کلید خصوصی باشد.  ساین آدر 

جاب  بانک  در  را  پولی  میهوقتی  وجا  کاربری  شناسه  می  کنید،  بانک  به  را  خود  وقتیدهید رمزعبور  را    .  چکی 
کنید  جا میهجاب  بیت کویناید. وقتی  زنید تا تصدیق کنید این چک را خودتان نوشتهرا امضا می  آن نویسید،  می

 هستید.  بیت کویندرس آ که مالک کلید  شودمی ثابت

است.  یکتا    یک تراکنش  هایختص دادهامضای روی چک بانکی یا رمز بانکی شما، امضای دیجیتال شما م  برخالف
حتی اگر   توانند دزدیده و یا در تراکنش دیگری استفاده شوند. هر تراکنش امضای متفاوتی دارد ین جهت نمیاز ا
 خصوصی یکسانی باشد. اساس کلید  بر

 توان یک کلید خصوصی را حدس زد؟ آیا می

ن را  ها از آدرس عمومی متعلق به آنتقال سکهبیایید احتمال حدس زدن یک کلید خصوصی، که به شما امکان ا
شود. هر بیت تنها دو مقدار  بیت ساخته می  256کنم که یک کلید از حداکثر آوری میدهد، بررسی کنیم. یادمی
 توانید تصور کنید. )صفر و یک(. هر بیت را مثل بازی شیر یا خط می اند بگیردتومی

تک رویدادها  رخ دادن تک  ال وقوع چند رویداد با ضرب کردن احتمالای: احتممختصری از احتماالت پایهبررسی 
پرتاب سکه    بار دو  باشد، بنابراین احتمال شیر آمدن در  1/2شود. اگر در پرتاب سکه احتمال شیر آمدن  یمحاسبه م

این شانس  ر، بناب422=پرتاب سکه است.    ربیت داشته باشیم، مثل دوبا  2خواهد بود. اگر    4یا یک به    1/4  برابر با 
 است.  4به    1شما 

 . 256به    1است یا  82 ، بار پشت سر هم سکه  8  نتیجه پرتاب

رقم وجود دارد، بنابراین جمعا   10و تعداد   26رقم یا حرف است. تعداد حروف الفبای انگلیسی  6یک پالک دارای  
خواهد   636ان ایجاد کرد توهایی که میرقمی است تعداد پالک  6کاراکتر برای پالک وجود دارد. چون پالک   36

 است.  2,176,782,336حدس زدن پالک یک در    بود. پس احتمال
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احتمال حدس زدن شماره کارت  مقدار داشته باشد. پس    10تواند  رقم دارد. هر رقم می  16یک کارت اعتباری  
 .   10,000,000,000,000,000است، یعنی یک بر  1610اعتباری 

م، شانس شما در حدس  ینظر بگیرها را دراتم وجود دارد. اگر به طور تصادفی یکی از اتم   5010زمین حدود     در
 زدن آن چیزی حدود 

 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000بر   1

 خواهد بود. 

واقع عددی به بزرگی حدس زدن یک اتم خاص  . در7710یا حدود   2562بیت دارد، یعنی   256ید خصوصی یک کل
 زمایی: یک شانس در آ بار متوالی برنده شدن در بخت  9از کل هستی و یا  

115,792,089,237,316,195,423,570,985, 
008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584, 
007,913,129,639,936 

از این در    د چه؟ پرداختن به این موضوع بیششی ار قدرتمند برای حدس زدن داشته بااما اگر یک کامپیوتر بسی
متن تخصصی است  که با وجود ایننید.  اد درباره این موضوع بخویتوانمی 1Redditهای در پست  .اینجا جایز نیست

از" بیت ممکن را به شما بدهد:   256  تواند تصور خوبی از لیست کردن تماممی اما پاراگراف آخر آن  اتم ذخیره کنید،  ها به  ستاره  اگر بتوانید تمام سیارات را به عنوان حافظه استفاده کنید، یک بایت برای هر 
ن زمین برای ذخیره  اکتیلیو  37بازیابی کنید، نیاز به    د، و یک تریلیون کلید در ثانیهیعنوان سوخت استفاده کن

سال     octodecillion  3.6717یاز دارید و تمام این فرایند  نافزارها  رژی سختنی تامین اخورشید برا  237آن و  
 ".کشدطول می

به    بیت کوینهای  بلکه تعداد آدرس  ،نه فقط این  ممکن است. گر غیردیاساسا حدس زدن کلید خصوصی شخص  
جای داشتن  بنابراین به  ساخت.جدید    شود یک آدرستراکنشی که ایجاد میقدری زیاد است که بهتر است برای هر  

برای هر تراکنشی که    ؛داشته باشید  بیت کوینها حساب توانید هزاران یا حتی میلیونشما می،  حساب بانکییک 
 دارید، یک حساب. 

 
 بیت در لینک زیر موجود است:  256درباره حدس زدن  Redditهای تمام پست  1

https://bit.ly/2Dbw9Qd 
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د، اما امیدوارم که  شوشما براساس شانس تامین می  بیت کوینممکن است ناامیدکننده باشد که امنیت حساب  
حساب بسیار بیشتر از رمزعبور حساب بانکی شماست که در  این  ینان را ایجاد کند که امنیت نوشته باال این اطم

 یک سرور مرکزی ذخیره شده و برای هکرها قابل دسترس است. 

 جودی حساب  بررسی مو

ها در لجر ثبت  گفتم. مانده حساب  بیت کوینحاال زمان تصحیح آخرین دروغ سفیدی است که درباه نحوه کار  
 Unspent Transaction Outputکند: استفاده می  UTXOاز یک مدل به نام   بیت کوینجای آن  د، بهشونمی

های جدید  ها دارد که برای تولید خروجیای از ورودیبه این صورت است که، هر تراکنشی مجموعه  UTXOایده  
های جدید از  را ذوب کند و سکه  اآنهسکه را به یک دستگاه بدهیم تا    ی دادشوند. مثل این است که تعاستفاده می

یک سکه با    -جی یک تراکنش استخرو   UTXOو به ما بدهد. به بیان ساده    کردههر نوعی که بخواهیم را ضرب  
  که هنوز به   -شودبرای جایزه بالک است، ساخته می  Coinbaseهای قبلی، که شامل تراکنش  توجه به تراکنش

 آدرس دیگری پرداخت نشده است. 

برای باب ارسال    بیت کوین  0.3خواهد  دارد. او می بیت کوین  1مثال، آلیس دارای یک آدرس است که   به عنوان
جدید به    UTXOیک    خروجی.  و دو  به عنوان ورودی  UTXO  بیت کوین  1کند با  یک تراکنش ایجاد می   او  کند.

جی برای به عنوان خرو  0.7جدید دیگر به ارزش    UTXOدارد و یک    به عنوان خروجی به آدرس باب  0.3ارزش  
آلیس ارسال را از آن انجام داده  درسی برگردد که  آ تواند به همانشده می. تغییر ایجاددرس آلیسبازگرداندن به آ
 درس جدیدی را ایجاد و از آن استفاده کند. تواند برای امنیت بیشتر آ و یا آلیس می

)برای    یص دهیم هر آدرس متعلق به چه کسی استها راهی وجود ندارد که تشخزنجیره بالکنجایی که در  از آ
با فراهم    UTXOرا به دنیای واقعی گره بزنید(، مدل   درس را بدانید و آنهاهای خصوصی هر آاین منظور باید کلید 

برای ایجاد حریم    م بسیار خوبیهای جدید ساخته شود، مکانیز ها آدرسسکه  جاییِهآوردن این امکان که در هر جاب
 ورده است. وجود آ خصوصی به

این آدرس به عنوان  هایی را که  UTXOاین برای کنترل موجودی حساب یک آدرس خاص، درواقع باید تمام بنابر
اف  بیت کوینها در    UTXO. مجموع کل  آوری کنیمخروجی دارد را جمع از یک آدرس به آدرسوقتی  های راد 

ا  مختلف میپرداخت  مینجام  رشد  افرادهند،  وقتی  و  تراکنشکند،  می  را    "ادغامی"  هاید  از  ایجاد  که  کنند 
 کند. شود، کاهش پیدا میدرس انجام میهای مختلف پرداخت به یک آدرسآ
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تواند به یک  خاص تنها می  UTXOکند، چون هر  را هم بسیار ساده می  Double Spendتشخیص    UTXOمدل    
 ی انجام شده از یک حساب خاص نیست. هایازی به دانستن تمام تاریخچه پرداختو ن نفر ارسال شود

ای که  های پیچیدهتوان تراکنشبین برد، می  رد و ازایجاد ک  UTXOتوان در یک زمان تعداد زیادی  همچنین می
دهد  را می  "هاترکیب سکه"نند ایجاد کرد. این ویژگی ایده  کهای مختلفی را با هم ترکیب میورودی و خروجی

نفر می تراکنش  تواکه در آن چندین  وکه هر  ،بیت کویننند در یک  از  تولید هررودیتعدادی  برای  را  تعداد  ها 
 ماند. ها پنهان می UTXکند، شرکت کنند، و از این طریق تاریخچه خروجی ترکیب می

های مختلف به یک آدرس ادغام  درسرا از آ  هاصورت تلفیقی سکه  دهد که بهاین اجازه را به افراد می  به عالوه
 کنند تا امنیت و حریم خصوصی افزایش پیدا کند. های مختلف پخش ها را بین آدرسیا سکهکنند و

 کیف پول 

از ساخت یک عدد تصادفی    بیتی به عنوان کلید خصوصی نیست، و ما   256ایجاد یک حساب، چیزی بیشتر 
ها  زمی داریم تا همه این حسابیجاد کنیم. به همین دلیل نیاز به مکانیها حساب اتوانیم هزاران و یا حتی میلیونمی
ای که با آن بتوانیم کلیدهای خود را مدیریت کنیم،  نوع وسیلهواژه کیف پول به هر  بیت کوین. در ری کنیمیپیگرا  

 ار. افزیک تکه کاغذ باشد و یا به پیچیدگی یک سخت تواند به سادگیِ کند. این وسیله میاشاره می

افزار کیف پول داشت. این کیف پول  اتوشی ارائه شد به همراه خود یک نرمکه توسط س   بیت کوینافزار اصلی  نرم
درس  کنم که کلید عمومی برای ساختن آ وری میآ)یاد.  ایجاد کند   ند اتورا می  جفت کلیدهای عمومی و خصوصی

 های پرداخت از آن آدرس( ششود و کلید خصوصی برای امضا کردن تراکناستفاده می بیت کوین

سیستم    کامال یک  بیت کوینت وب یا موبایل است،  که معموال در قالب یک اپلیکیشن تحول بانکی  خالف کیف پبر
به همین دلیل صدها باز و   باز است.  آنها رایگان هستند، بسیاری متن    کیف پول مختلف وجود دارد که بیشتر 

نویسی کامپیوتر  دانش برنامههرکسی با    بیشتر.زاری هستند با مزایای  افهای سختپول  یمی از آنها کیفهمچنین ن
کار نیست. این  خواند تا مطمئن شود هیچ تقلبی درها را بتواند کیف پول خود را بسازد یا سورس کد کیف پولمی

 ود. ش خوبی استفاده میفزارهای بانکی، ایده عدم نیاز بهااست که برخالف نرم بیت کویندیگری در  مزیت

از آن مراقبت   پستان نیاز دارید،  هایخرج کردن سکهیزی است که برای  کلید خصوصی تنها چ باید به خوبی 
و با تنظیم شکایت پول خود   گرفته  ستوانید با کمپانی تما کنید. اگر کسی کارت اعتباری شما را سرقت کند، می
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باشد   در اختیار داشته   کسی کلید خصوصی شما را ای وجود ندارد. اگر  ، چنین واسطهبیت کوینرید. در  یرا پس بگ
 تماس بگیرید و مشکل را حل کنید.  اود با یما بتوانش  کسی نیست کههای شما را کنترل کند و هیچتواند سکهمی

را در کامپیوتر ذخیره کنید و  بسیار مستعد گم  ،ای خصوصیهمچنین کلیده اگر کیف پول خود  شدن هستند. 
های  بهترین روش  با  پول،  بار دریافتهرپس از  ر  و یا آتش بگیرد، مشکل خواهید داشت. اگ  کامپیوتر دزدیده شود 

، این  کنید ذخیره و از آن پشتیبان تهیه میکلیدهای خصوصی را    بعد از آنو    سازید میآدرس جدید    بیت کوین
 شود. سرعت باعث سنگین شدن سیستم شما میبه کار

زماندر کوین  ،طول  ارائ  هاییحلراه  بیت  مشکل  این  سالبرای  در  است.  داده   BIP32  (Bincoin،  2012  ه 

Improvement Proposal  ،  آکه میدر  افراد  ارتقاء  ن  برای  را  ایده خود  کوینتوانند  بگذارند(   بیت  اشتراک    به 
گویند را مطرح کرد. ایده پشت این پیشنهاد می  HDبه آن    که  های سلسله مراتبی قطعیپیشنهاد ساخت کیف پول

توان تمام زنجیره جفت کلیدهای عمومی و خصوصی  است که با آن می  (seedاستفاده از تنها یک عدد تصادفی )
 و امضای آنها. بیت کوینهای را ایجاد کرد: آدرس

اتوماتیک کلیدهای جدیدی برای هر ت  دسترس است، به صور افزار کیف پولی که درفزار یا سخت اامروزه هر نرم
 را ذخیره کنید.  seedاست تنها یک   الزم کند و شما فقط مید تراکنش شما ایجا

توانند  جای استفاده از اعداد کامال تصادفی، کلیدها میتر کرد. بهرا حتی آسان  ذخیره کلیدها  BIP39،  2013در سال  
 در قالب کلمات قابل فهم برای انسان تولید شوند. به عنوان مثال: 

witch collapse practice feed shame open despair creek road again 
ice least 

ای کاغذ بنویسید و در محل امنی  را روی تکه seedتوانید این می با این روش ذخیره کلیدها بسیار آسان است:
 . تان حمل کنید در حافظه را خاطر بسپارید و ثروت خودها را بهتوانید عبارتنگهداری کنید. حتی می

برای دسترسی به آن داشته باشد.    از یک کلید خصوصی ممکن است بیش یت کوینبدرس عالوه بر این یک آ
امنیتی را به کار گیرند. به عنوان های توانند انواع مختلفی از طرحمی multisigامضایی یا -های چند درسآ

ها  ند تراکنشتوایک از آنها میباشد، یعنی هر 2-از-1اشند که  های مشترک داشته بتوانند حسابمثال افراد می
خواهد   نیاز  دو طرف برای پرداختبه کلیدهای هرباشد که در این صورت  2-از-2ت را امضا کند و یا ممکن اس 

 بود. 
)ضمانتی( ایجاد کرد. خریدار یک کلید   Escrowیک سیستم  3-از-2توان با استفاده از مدل چند امضایی می

دو توافق هر ص دارد. اگر خریدار و فروشنده ور اختصاکلید سوم به یک دا خواهد داشت، فروشنده یک کلید و
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تواند با یکی از  داور می دشته باش وجود دا ولی اگر اختالف نظر  ،تراکنش را امضا کنند توانند داشته باشند می
 طرفین توافق کند تا تراکنش را امضا کنند.

کلید را   5کلید از  2که حتی اگر  ریق طت از کلیدها استفاده کرد، به این ای محافظرا بر  5 -از-3توان مدل می
ا را در جای دیگری تا از کلیده 2توان دست بدهید، باز هم قادر به استفاده از حساب خود خواهید بود. می از

  ،ای خاصیهشناسند و یکی را نزد سرویستا را نزد دو دوست قابل اطمینان که یکدیگر را نمی 2ذخیره کرد، 
که از  حالیدربا این کار  یره کنید. ای شما را امضا کنند، ذخهشترکا تراکنشتوانند مکه می BitGoمثل 

 های شما بسیار سخت خواهد شد. بیت کوینکنید، سرقت  کلیدهای خود محافظت می
تری داشته باشد،  هایی را ساخت که دسترسی به آنها شرایط پیچیدهتوان از این هم فراتر رفت و آدرسحتی می

ید که به  بساز بیت کویندرس  توانید یک آمی ثالمیا قفل کردن برای یک بازه زمانی خاص.  مثل اعداد پنهان 
تغییر زندگی و   ،تواند شما را مجبور به تغییر آن کند. اینکس نمیهیچ ؛کنید ن خرج سال نتوانید از آ 10مدت  

 از سرقت حمل کرد. بتوان دارایی خود را چنین ایمن تغییر جهان است. پیش از این هرگز امکان نداشت 

 Bitcoin clientافزار  نرم  :8فصل 

انتقال پول ایجاد کردیم. بیایید آنچه را که   پیگیری وشده کاربردی برای نگهداری و  یک سیستم توزیعتا اینجا  
 ایم مرور کنیم: یجاد کردها

 اختیار همه اعضا قرار دارد. شده، یک کپی از آن در یک لجر توزیع .1

و ثابت نگه داشتن   یایمنحفظ رای و تنظیمات سختی ب proof of workاساس برکشی سیستم قرعهیک  .2
 . بیت کوینحجم عرضه  

تاریخچه بالکچین را برای   تمامتوانند  دهد که همه اعضا میع که این اطمینان را مییک سیستم اجما .3
   .Bitcoin Clientافزار متن باز به نام کنند، با استفاده از یک نرم ارزیابی خود

از امضای دیجیتال ب  ک سیستم شناساییی .4 به یک مرجع مرکزی    بدون نیاز  بیت کویندریافت  رای  که 
 کند.  استفاده می

آیند  انین از کجا میحل کنیم: قو  بیت کوینترین و مهمترین چیزها را درمورد  زمان آن است که یکی از جالب  حال
 شوند؟ و چگونه اجرا می
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 بیت کوین افزار نرم

را رد    double Spend  کنند:از یک قانون پیروی می   کنیم که همه در شبکههای قبل، فرض میلتوجه به فصبا
خود    از  هر بالک به بالک قبل  درستی دارد،  proof of workکنند که هر بالک مقدار  کنند، اطمینان حاصل میمی

 اند. اره آنها توافق کردهو تمام چیزهای دیگری که افراد درطول زمان دربکند، در راس بالکچین اشاره می

های آن را بخواند، و همچنین  تواند کد متن باز است. متن باز یعنی هرکسی میافزار  یک نرم  یت کوینبشد که  گفته  
 جایی از کد را که بخواهد برای خود تغییر دهد. چگونه؟ هر

افزار از آنها  از قوانین است که نرمای  افزار کامپیوتر، این واژه به معنای مجموعهاست. در نرم  پروتکل  یک  بیت کوین
توانید  کنند را اجرا کنید، میآن پیروی می که همه از  ی شما مجموعه قوانینکه  تا زمانیحال، اینبا  کند.یروی میپ

، درواقع به معنای "کند را اجرا می   بیت کوینگره  "شود که کسی  افزار خود را ویرایش کنید. وقتی گفته می نرم
 ند. کصحبت می بیت کوین هایاست که از پروتکل بیت کوینافزار ماجرا کردن نر

با سایرافزار می این نرم انتقال دهد،  ها و بالکارتباط برقرار کند، تراکنش   بیت کوینهای  گره  تواند  ها را به آنها 
 نها جفت شود و چیزهای دیگر.های دیگر را پیدا کند تا با آ گره

های زیادی  واقع روشمتفاوت است. درکنند  می  را اجرا  آنافزار در افراد مختلفی که  منحوه اجرای نر جزئیات واقعیِ
  ی یافتهاست که نسخه توسعه  Bitcoin Coreترین آنها  شدهوجود دارد. شناخته  بیت کوینسازی پروتکل  برای پیاده

 افزاری است که برای اولین بار توسط ساتوشی ناکاماتو منتشر شد. نرم

اند و توسط افراد مختلفی های دیگری نوشته شدهنتی به زبابعضی از آنها ح  ؛دیگری نیز وجود دارند   هایکالینت
ها معتبر  ها باید بر سر اینکه بالک)یعنی تمام گره  بسیار مهم است  بیت کوینشوند. چون اجماع در  نگهداری می

اشکاالتی   تا از  کنند را اجرا می  (Bitcoin core)افزار مشابهی  ها نرمهستند یا نه توافق داشته باشند( اکثریت گره 
 وگیری کنند. لمورد اعتبار بالک شود، جها درنظر گرهاست باعث اختالفکه ممکن 

 کند؟ چه کسی قوانین را تعیین می

ایجاد کرده  بیت کوینکه    قوانینی قوانین تصمیم  نوشته شده  Bitcoin Coreاند در  را  اما چه کسی درمورد  اند، 
افزار را ویرایش کند و تعداد  که ممکن است یک نفر نرمت درحالیاندک اس   بیت کوینگوییم  گیرد؟ چرا مییم

 میلیون تغییر دهد؟  42میلیون به  21را از   بیت کوین
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ها در سیستم باید درمورد قوانین توافق داشته باشند. اگر شما ماینری شده است، تمامی گرهچون سیستم توزیع
آمده، جایزه    بیت کوینبرابر آنچه که در تنظیمات  دو  ییر دهد کهای تغگونهبهافزار را  صمیم گرفته نرمباشید که ت

قوانین بسیار سخت است چون  ها بالک را رد خواهند کرد. تغییر دریافت کند، وقتی بالکی را ماین کنید بقیه گره
 کنند. ا میشده در سراسر جهان هستند که قوانین را اجرهزاران گره توزیع

خصوص برای کسانی مثل ما که در یک دموکراسی غربی  تی قابل فهم نیست، بهبه راح  ت کوینبیمدل حاکمیت  
توانند تصمیم  اکثریت مردم می دادن حکومت کنیم، رای دادن یعنی ایم که با رایکنند. ما عادت کردهزندگی می

ند. اما حاکمیت  مردم تحمیل کنبه اقلیت  خواهند را  ه میبگیرند که کاری انجام شود، قانونی تصویب شود و آنچه ک
 این مسئله در سیستم بیندازیم: ل  کنترنحوه  بیایید نگاهی به    بیشتر شبیه به آنارشی است تا دموکراسی.   بیت کوین

  . ند اجرا ک آن را افزارکه کدام نرم حق انتخاب داردکند و یک گره را اجرا می بیت کوینه هر عضو در شبک ها:گره
کس آن را اجرا  انجام کاری شبیه به افزایش جایزه را داشته باشد، طبعا هیچمخرب باشد و سعی بر  افزار  اگر نرم

دهندگان کیف پول  ها، ارائهبازرگانان، صرافی  مانند  ،را پذیرفته است  بیت کوین یعنی هرکسی که    ، نخواهد کرد. گره
 کنند. ده میاستفا بیت کوینبه صورت روزمره از  و افرادی که 

Miner   :را داشته   بیت کوین ر لجر  کنند تا اجازه نوشتن د یعنی برق مصرف میکنند، ماین میها بعضی از گرهها
چراکه هزینه دستکاری در لجر بسیار زیاد است. چون    کند؛ را تامین می  بیت کوینشبکه    نیتام  کار  این  باشند.

تنها کسانی هستند که در لجر می کنینویسند ماینرها  فکر  است  آنها، ممکن  که  تعیین   هستند که  د  را  قوانین 
کنند. اگر  را اجرا می تنظیم شده است  بیت کوینهای آنها فقط قوانینی که توسط گره کنند، اما اینطور نیست.می

تولید بالک به  کنند که ماینرها شروع  گره  هایی  دارند،  اضافی  رد می  یهاجایزه  را  آنها  باعث دیگر    کنند، چون 
  - است  ی نارشیستکند عضوی از حکومت آ را میبری که یک گره را اجشود. پس هر کارها میسکهارزش شدن  بی

 کنند. قوانین را رد می این کنند که چه قوانینی باید وجود داشته باشد و هرگونه نقضآنها تعیین می

گرهکار گذاران:  کاربران/سپرده مثل  که  هستند  افرادی  کوینها  بران  میید خر  بیت  از  کوفروش  بسیاری  نند. 
  کنند، اعتماد می  شودشان اجرا میایجادکننده کیف پول  توسط  کنند اما به گرهی که رهی را اجرا نمیکاربران گ
کنند. کاربران هستند که ارزش  عمل می  طبق خواسته و میل کاربر  ، دهندگان کیف پول مثل پراکسیچون ارائه

های در سیستم بخواهند با هم تبانی کنند و  ا و بیشتر گرهحتی اگر ماینره  کنند.میها در بازار آزاد را تعیین سکه
توانند ارز را دامپ کنند، قیمت آن را پایین  تغییراتی مثل افزایش نرخ جایزه را در سیستم ایجاد کنند، کاربران می
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خود    بیت کویننسخه    توانند یهای متخلف را کنار بزنند. یک گروه متعصب از کاربران همیشه مبیاورند و شرکت
 دیگران دوست نداشته باشند. تبدیل به چیزی شود که   بیت کوینه دارند، حتی اگر را فعال نگ

دهندگان  که صدها نفر از بهترین توسعه  است  bitcoin clientافزار  نرم  بزرگترین  Bitcoin Core  دهندگان: توسعه
ای شبکهافزار ین نرمچراکه ا اصلی پروژه بسیار امن استسته . ههای رمزارزی را به خود جلب کرده است و شرکت

که پیشنهاد شود به دقت    کند. هر تغییری را ایجاد کرده است که امروزه امنیت صدها میلیون دالر را تامین می
ود،  تواند به آن ملحق ش کسی میها کامال باز است و هرگیرد. فرایند بررسی کدها و پیشنهادمورد بررسی قرار می

کس تمایل به  گان تخلف کنند و چیزی را معرفی کنند که هیچد دهناگر توسعهاظهار نظر کند و یا کد ارائه دهد.  
را اجرا کنند و یا  تر  )شاید نسخه قدیمی  جرا خواهند کردادیگری را    افزاراجرای آن ندارد، کاربران به سادگی نرم

به توسعه چیز جدیدی کنند  ایجاد  هتوسع. به همین دلیل  ( شروع  را  با  دهندگان باید تغییراتی  کنند که مطابق 
 خواست کاربران باشد در غیر این صورت جایگاهشان را از دست خواهند داد. 

عضو آن است، که اگرچه همه آنها خودخواهانه  ها و هزاران  واقع رقص ظریفی بین صد در  بیت کویناکوسیستم  
اند.  و عالی را ایجاد کردهپذیر  تم بسیار انعطافسستند، اما یک سیه کنند و معموال در رقابت با یکدیگر  عمل می

 است که شخص خاصی مسئول آن نیست. به راستی یک سیستم آزاد  بیت کوین

 گذشته، حال و آینده   :9فصل

طول ده سال گذشته در سیستم  ند رفتار جالب که درتوانیم چ م میتیرا کامال یاد گرف  بیت کوینحاال که شبکه  
 ته است را بررسی کنیم. فشکل گر

ASIC  های ماینینگ ها و استخر 

کامپیوتر ماین کرد. چون سختی اولیه سیستم بسیار کم    CPUرا با استفاده از    بیت کویندر ابتدا ساتوشی اولین  
 . درآمدبود، تولید این سکه برای کامپیوتر او تقریبا گران 

 GPUاصی به نام  نهایت از پردازنده خبهتر و بهتر شد. درلیات ماینینگ  افزار، عمبه مرور زمان، با دستکاری نرم
 شد. برای بازی استفاده میهای گرافیک وجود داشت و استفاده شد که روی کارت
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استفاده    CPUانجام شد. در این زمان افرادی که از    CPU  عملیات ماینینگ هزاران بار بهتر از  GPUبا استفاده از  
ماین کردن  ،ه با افزایش سختیدست داشتند کدر GPUا نسبت به ماینرهای ریت رکردند کسر کمتری از هشمی

 کامال برای آنها بدون سود بود. 

ها  ASICگ افزایش پیدا کرد. ننیوری مای( میزان بهرهApplication Specific Integrated Circuit) ASICبا تولید 
چیزی   کنند نهرا اجرا می  بیت کوین Sha256بع  تا  ؛دهند یک کار انجام می  هستند که تنها  افزاریهای سختچیپ

تر از  صرفههزاران بار به  ،شد برای ماین کردنتنها مختص اجرای این الگوریتم خاص است که باعث    ASICبیشتر.  
GPU  درست همان کاری که    ،باشد و آنها را غیرقابل استفاده کردGPU    باCPU  سال یک بار  . هر چندانجام داد

های قبل خود  مان دارد نسخهشمگیری که در راند شود که با توجه به پیشرفت چ عرضه می ASICنسل جدیدی از 
 . کندرا از رده خارج می

درماینر اولیه  تولید    های  برای  کوینشبکه،  می  بیت  مصرف  کمتری  قیمت  برق  افزایش  با  کوینکردند.  ، بیت 
 تر شد. گران و گران بیت کوینلید  رفت و تو سختی باال  و درنتیجه های زیادی به شبکه پیوستندماینر

این است که قطعیت ندارد، مثل پرتاب تاس. یعنی شما ممکن است صدها دالر    ت کوینبیئله در استخراج یک مس
 پیدا نکنید.  همبرای مصرف برق هزینه کنید و هیچ بالک معتبری 

هایی را که انرژی  مشکل ماینر  ( ایجاد شد تاmining poolماینینگ )ای به نام استخر  چیز تازه  2010در سال  
های درمانی است  چیزی شبیه به بیمه  mining pool   کنند را حل کند.ای دریافت نمیجایزهنند اما  کمصرف می

 گذارد. و ریسک کار را به اشتراک می

را ایجاد   دهند، بنابراین یک ماینر بسیار قدرتمند را برای استخر انجام می  یا استخراج  ها عملیات ماینهمه ماینر
سب بین تمام ماینرها، براساس عتبر پیدا کند، جایزه آن بالک به طور مناک بالک مکنند. اگر کسی در استخر یمی

که حتی ماینرهای کوچک مثل ماینرهای   دشو. این باعث میشودتقسیم می  ند،اریتی که در آن مشارکت کردههش
این سرویس، جاد  مقدار کمی جایزه دریافت کنند. برای ای  ریت،شان در هشتوجه به میزان مشارکت  فردی هم با

 گیرد. استخر بخشی از جایزه شما را می

. نمودار  روند میهای بزرگتر  چون کاربران به سمت استخر  شدن شوند، توانند باعث متمرکزمی  استخرهای استخراج
 دهد. نشان می  2019ها را در ژانویه زیر توزیع تقریبی استخر
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 % 51حمله  

  اگر به نمودار باال نگاه کنید، د.  شو% در شبکه می51مورد حمله  درنگرانی  مرکز در استخرهای ماینینگ باعث  ت
 کل شبکه  است. % 50استخر برتر نمودار، بیش از   5ریت  متوجه خواهید شد که مجموع هش

 افتد و چه خطراتی به همراه دارد؟ ق میای چگونه اتفاچنین حمله

ها در لجر اشراف کامل داشته  نید بر ثبت بالکتوامی  ، شما باشد اختیار  درریت شبکه  هش% از  50وقتی بیش از  
% از سایر اعضای شبکه است. توجه داشته باشید  50تر بیشتر از  طوالنی  ینایی شما در تولید زنجیرهباشید، چون توا

 اشد. ب Proof of workترین زنجیره از طوالنی شامل ای را بپذیریم که گوید که باید زنجیرهکه اجماع ناکاماتو می

 کنیم: % ارائه می51حمله   رخ دادناینجا مثالی ساده از نحوه  در

 کند. می روزبهبالکچین را  وکند ثانیه تولید میهش در هر 1000  شبکه در کل .1

د.  ثانیه تولید کنی بر  هش  2000کنید که بتوانید  گ و برق خریداری مینفزار ماینیاشما مقداری سخت  .2
 (. 2000/3000)  یار دارید اختریت را در% از کل هش66حاال شما  

 های خالی است. کنید که فقط شامل بالکای میشما شروع به ماین کردن زنجیره .3
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، دوبرابر  کنید. چون شما توان ماین کردنخود را در شبکه منتشر می ای خالیِهدوهفته بعد زنجیره بالک .4
از بقیه شبکه خواهد بود. پس در تمام  تر  ر طوالنیشما دو برابدارید، زنجیره تر از ماینرهای صادق را سریع

 بین خواهد رفت. هفته گذشته از   2شود و تاریخچه شبکه پذیرفته می

را هم     Double Spendتوانید حمله  کند، میاستفاده میهای خالی که زنجیره را بالعالوه بر ماین کردن بالک
 ترتیب دهید: 

 به یک صرافی ارسال کنید.  کوینبیت تعدادی   .1

 و دالر را برداشت کنید. کرده دالر مبادله  را با آن .2

ه صرافی در آن نوشته نشده  باید و پرداخت پول  ای را که مخفیانه ماین کردهبعد از مدتی، زنجیره .3
 است را، انتشار دهید. 

 دست دارید. ا در ها و هم دالرها ربیت کویناید و هم ما حاال زنجیره را بازنویسی کردهش  .4

ی  االزم برای ترتیب دادن چنین حملهافزار فراهم آوردن برق و سخت امروزه وجود دارد،ریتی که در عمل، با هش
. بجز اینها، با این روش بسیار سخت است  double spendحمله  نگذاشتن رد پا در    ،است. همچنین  بسیار گران
، سپس  بپردازید افزار  خرید سختبابت  ها دالر  و میلیون  رده ف کمتوسط انرژی مصر  کشور ه اندازه یک  شما باید ب

افرادی  و اگر    ای در هیچ زمانی معقول نیستانجام چنین حمله  ها دالر را برای مبادله به صرافی ارسال کنید.میلیون
  کنند، شبکه ر حد وسیعی اجرا  انجام این کار داشته باشند و بتوانند این حمله را د   با بودجه نامحدود تصمیم به 

ای که  گونهنظر خواهد گرفت و سازگار خواهد شد، به( درsha 256)نه    Proof of workرویکرد متفاوتی را برای  
سخت شده  ASICهای  افزارتمام  استفاده  مهاجم  توسط  بیاکه  بالفاصل ند  گزینه  این  اگرچه  شوند.  باعث  فایده  ه 

 است. برخ  خواهد ماند و از خاکستر  ا شبکه زنده میشود امدق نیز میهای صاناکارآمد شدن تمام ماینر

یک از موارد زیر را  انجام هیچ  ریت به شما حقعالوه بر غیرقابل اجرا بودن حمله، دردست داشتن اکثریت هش
 دهد: نمی

شود و حتی اگر بالک  ها میکار باعث نقض قانون جایزه بالکد کنید. اینتوانید از هوا سکه ایجاشما نمی .1
 ی باشد رد خواهد شد. کاف proof of workدارای 

 دهید.   ئهیک امضای دیجیتال معتبر ارا  باید  ، چوننید توانید خرج کنیستید را نمیهایی را که مالکش  سکه .2
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بالک تنظیم    2016چون سختی همیشه در هر  را باال ببرید،    بیت کوینسرعت عرضه  توانید  شما نمی .3
 شود. می

نگه دارند،  توانند شبکه را صادق  د، میانبه عنوان یک روش پرداخت پذیرفته  را  بیت کوینهایی که  ، گرهدرنتیجه
ماینینگ درصد خاصی  استخر عالوه بر این نباید تصور کنیم که اگر یک  ها خرابکار باشند. حتی اگر اکثریت ماینر

ها ترکیبی  درواقع استخر  ریت را دارد.ای این حجم از هشفزار الزم براریت را دراختیار دارد پس تمام سختاز هش
 استخر استخراجتوانند  ها میادرست کند، ماینرهای ن. اگر استخر شروع به انجام رفتارر شخصی هستند از هزاران ماین

را عوض کنند  ار؛ چراخود  اقتصادی  که خواهان حفظ  مد تالش  کسب درآها برای  هستند. ماینر  بیت کوینزش 
 دست دادن آن. نه برای ازکنند می

نزدیک به    Ghash.io  ،2014ها وجود دارد: در سال  ط ماینری ترک استخرهای بسیار قوی توس یخ سابقهدر تار
را دردست داشت. ماینر از قدرت شبکه  حال حرکت  ند که شبکه به سمت متمرکز شدن درها متوجه شد نیمی 

 است، پس داوطلبانه استخر را ترک کردند. 

ژی ماینینگ شامل طرحی به  ، اما ارتقاء مداوم تکنولوکز وجود داردنسبتا متمر  ماینینگاستخرهای اگرچه امروزه 
داشته    کنند کنترل بیشتریدهد تا بر آنچه که ماین میاین امکان را می   هاماینر  است که به   BetterHashنام  

 دهد. باشند و وابستگی آنها به هماهنگی استخر را کاهش می

Hard Fork    ها وSoft Fork   ها 

 . یمکنرا در آخر مطرح می  بیت کوینوضوع در ترین مپیچیده

فهمیدیم که چگونه    کند و را اجرا می  دچطور قوانینی که افراد بر آن توافق دارن   بیت کوینفزار  امتوجه شدیم که نرم
 را کنند. افزار را اجکدام نرمگیرند که افراد برای اجرای قوانینی که موافق آن هستند تصمیم می

گیرند، و  نند، تصمیم میکرعایت میتولید بالک    هنگامکه ماینرها درمورد قوانینی که در  مچنین توضیح دادیمه
این صورت بایدغخواهند ماین کنند، در  ای که کاربران میها را به گونهباید بالک شدن بالک و    ریسک رد  یر 

 نگرفتن جایزه را بپذیرند. 
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عنوان زنجیره    را بههای معتبر    proof of workین زنجیره از  ترطوالنی  بیت کوین   افزاردانیم که نرمنهایت، میدر
به    گوییم()از این به بعد به این اتفاق فورک میها دانیم که این چندگانگی در تعداد زنجیرهپذیرد، و میمعتبر می

 کنند. گذشته را ماین میتاریخهای این دلیل است که ماینرها زنجیره

ها یا  که تعدادی از ماینر  ستعمدی زمانی  شوند بپردازیم. فورکِکه عمدی ایجاد میهایی  رکید به فویحاال بیا  
 Softطور کلی دو نوع فورک برای تغییر قوانین وجود دارد:  هموافق نباشند. ب  بیت کویننین جاری  کاربران با قوا

fork    و    ،است  با قبل  سازگارکهHard fork  افتند و  ها چطور اتفاق میاین فورک  نیست. ببینیم  سازگار با قبل  که
 ز آنها را مطرح کنیم. هایی امثال

Soft Fork   

Soft fork  ست؟ یعنی اگر شما یک  است. این به چه معنا  بیت کوینجماع  در قوانین ا  تغییرات سازگار با گذشته
  را تولید کند. های معتبر  تواند بالکهنوز هم می  رسانی نشده باشد، گره شماروزی را اجرا کنید که بهه قدیمگر

تبر  معهایی که قبال نامعتبر بودند هنوز هم ناروزرسانی شده است تمام بالکجدید بهبرای یک گره که با فورک  
نظر گرفته شوند. اجازه دهید با مثال این موضوع  های معتبر ممکن است نامعتبر درهستند اما حاال بعضی از بالک

 تر کنیم: را روشن

مگابایت  1تواند  اکثر میها حد : سایز بالکمعرفی شد   بیت کوینافزار  جدیدی به نرم  قوانین  2010سپتامبر    12
 ها با هر سایزی قابل قبولها در بالکچین ایجاد شد. قبل از این قانون، بالک. این قانون برای مقابله با اسپمباشد

کردید  قدیمی را اجرا میر شما یک گره  اگ  های با اندازه کوچکتر قابل پذیرش شدند.بودند. با قانون جدید تنها بالک
 گرفتید. های کوچکتر هنوز هم معتبر بودند، پس شما تحت تاثیر قرار نمیده بود بالکرسانی نش روزه بهک

soft fork  به برای  روش بدون تداخل  استروزیک  اجراکنندگان گرهرسانی سیستم  به  را  ؛ چراکه  امکان  این  ها 
توانند مثل قبل به  روز هم نشوند میاگر به  روز شوند.افزار جدید بهر زمان به نرمو به مرو  دهد که داوطلبانهمی

شده  های تولید روزرسانی کنند تا بالککنند باید بهها را تولید میقط ماینرها که بالکفعالیت خود ادامه دهند. ف
کرد، سایز تمام  رسانی میروزد بهفورک جدی   مگابایت را در1ند. وقتی یک ماینر قانون  ناز قوانین جدید پیروی ک

کردند در این مورد  فزار را اجرا میاهای قدیمی نرممگابایت بود. کاربرانی که نسخه 1اکثر از آن حد  های بعد بالک
 آگاهی نداشتند. 
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Fork Hard   

هایی  الکآن به در  فورک است. هارد فورک سازگار با گذشته نیست، تغییری است کفورک نقطه مقابل سافت  هارد  
بودند حاالاصل ناکه در عنوان بالک معت  معتبر  های قدیمی که  ند. در هارد فورک گرهشوینظر گرفته مبر دربه 

هایی را که تحت قوانین جدید ایجاد شده بودند را بررسی کنند.  بالک  توانستند کردند دیگر نمیرسانی نمیروز به
های  کردند. یکی از نمونهمی روزافزار خود را بهماندند و یا نرمیچین قدیمی مهمین دلیل یا باید در همان بالک به

ون قدیم تولید  هایی که تحت قانت به چیزی بزرگتر بود، یعنی بالکمگابای  1ها از  هارد فورک تغییر سایز بالک
 معتبر خواهند بود. شده بودند حاال نا

یعا  باید سرها  کنند. همه گرهایجاد نمی  بکه مشکلی، در ش ها را دارند هایی که موافقت همه گره کاکثر هارد فور
شدن قوانین نشوند، دیگر بالک جدید دریافت نخواهند  روز متوجه بهرسانی کنند. اگر بعضی افراد  روزقوانین را به

 افزار خود خواهند شد. ار به ارتقاء نرمتاده است پس وادفزار ازکار افاشوند که نرمکرد و قاعدتا متوجه می

توان همه را  و غیرمتمرکز، نمی  ینارشیست وند. در یک سیستم آرعمل به این سادگی پیش نمیها در فورک  هارد
پیشرفت بالکچین ناراضی  ، افرادی که در رابطه با نحوه  2017وادار به استفاده از قوانین جدید کرد. در اگوست  

رک  های بزرگتر فوای با بالکایجاد زنجیرهتصمیم گرفتند برای    با کارمزد کمتری بودند،  و خواهان پرداخت  بوده 
(،  2010مگابایت بود )با توجه به سافت فورک سال    1هایی کمتر از  تولید بالک  بیت کویند. چون قانون  ایجاد کنن

ها بزرگتر باشد. این فورک به عنوان  کیره جدیدی ایجاد کنند که در آن اندازه بالاین افراد تصمیم گرفتند زنج
Bitcoin Cash  .شناخته شده است 

شود، یک بالکچین جدید ایجاد  ها پذیرفته نمیها و ماینراز جانب همه گرهکش که  وینبیت کهارد فورکی مثل  
هایی  کهبعد، س  ین به چی تقسیم بالکین اولیه مشترک است، اما از نقطهکند که قسمتی از تاریخچه آن با بالکچمی

قابل پذیرش    یت کوین بتوسط هیچ گرهی در شبکه  لذا  نیستند و    بیت کوینشوند دیگر  که در فورک تولید می
 نیستند. 

این سکهبودن یا نبودبیت کوین  موضوعِ از  ن  از  بیت کوینها در سالهای بعد  کش بسیار بحث داغی بود. بعضی 
ل  سا  10اساس آنچه که ساتوشی  باید بر  بیت کوینعتقاد داشتند که  کش بودند، ابیت کوینافرادی که طرفدار  

نظر خود جمالتی از مقاله را گلچین کرده بودند.  عریف شود، و برای اثبات پیش در مقاله اولیه خود نوشته است، ت 
،  کند گیرند کار نمیهای اجتماعی شکل میهایی که در شبکهع براساس مشاجرهسیستم مبتنی بر اجما  اما یک

 کند. می عملوانین خاص اجرای قی فزاری خاص، براااساس انتخاب افراد در اجرای نرمبر  بلکه
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ادر فورک،  مورد  گرهین  که  افرادی  میاکثریت  اجرا  را  اقتصادی  مهم  پول  - کردند های  کیف  و  که  صرافی  ها، 
کنند  برای چیزی که گروه کمتری از آن حمایت می ،فزار خود رااخواستند نرمنمی  -بودند   بیت کوینهای پذیرنده

خواهان   داد افراد کمتریآن نشان میریت کم میزان هشطور  همین  اده است ود  تری آن را توسعه تجربهو تیم کم
که چنین ارتقایی ارزش برهم زدن اکوسیستم    کردندتغییر دهند. همچنین افراد فکر میتغییر این قوانین هستند، 

اگر اختالف   لی و ،فق هستند که همه به آن سوییچ کنند ها این است که آنها زمانی مورا ندارد. مشکل هارد فورک
، کشبیت کوینماند و  می  بیت کوینهمان    بیت کوینشود. پس  و کوین متفاوت ایجاد مید،  د بیاید وجونظر به

 ای خواهد بود. کوین جداگانه

،  Bitcoin Privateو  Bitcoin Gold  ،Bitcoin Diamondایجاد شده است، مثل    بیت کوینمروزه تعداد زیادی فورک  ا
قریبا  کنند و تکمتری از آنها  پشتیبانی می  هندگاندکند و توسعهامنیت آنها را تامین می  ریت کمتریکه هش

های تحقیقاتی هستند. صدها  به طور واضح اسکم و یا به احتمال کمی پروژهنها  الیت اقتصادی ندارند. بسیاری از آفع
مجموعه(   UTXO)  بیت کوینحساب   د که کدهای مشابهی دارند اما تاریخچهن وجود دار بیت کوینن شبیه به  یکو

 . Dogecoinو   Litecoinد، مثل را ندارن 

 بازار آزاد 

  4، هر بیت کوینرنامه عرضه اما نیاز به بحث بیشتری دارد. در بمختصر صحبت کردیم،  5درباره کارمزد در فصل  
به  درنهایت  بیت کوین   که کامال حذف شود وزمانیشود تا  ها نصف میبار مقدار پاداش ماین کردن بالکسال یک

امنیت شبکه  ها بدهیم تا  ز داریم تا انگیزه کافی به ماینرآید. به همین دلیل به روشی نیامیدربدون پاداش  حالت  
 را همچنان تامین کنند. 

دهند.  که در آن کاربران برای خرید فضا در بالک قیمت پیشنهاد میشود، جاییکارمزد توسط بازار آزاد تعیین می
خواهند به ماینرها پرداخت کنند،  نند که چه مقدار کارمزد میک، مشخص میدهند انجام مینی که تراکنش کاربرا

ه تعداد  ک در بالک قرار بدهند یا نه. زمانیگیرند که تراکنش آنها را مقدار کارمزد تصمیم می توجه بهو ماینرها با 
دارد. اما با حد کمی تعیین شود چون رقابتی وجود ن در  اندتو، مقدار کارمزد میکم باشد انتظار های درصفنشتراک

و کسانی که    مقدار کارمزد بیشتر،شود    تر تاییدشان سریعخواهند تراکنشکاربرانی که می  ، پر شدن فضای بالک
ندارند  عجله میای  پرداخت  کمتری  بیشتریکارمزد  زمان  و  می  هم   کنند  و  منتظر  خالی  بالک  فضای  تا  مانند 

 شود.  مانجاتراکنش 
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که   سنتی،  مالی  اندر  برخالف سیستم  مورد  مبلغ  از  کارمزد درصدی  مقدار  در  آن  است،  مبلغ    بیت کوینتقال 
کارمزد متناسب با فراوانی منابع مصرفی که همان فضای بالک   ، عوضبر کارمزد هیچ تاثیری ندارد. در شده منتقل 

بیت است،    8)هر بایت برابر با    شودگیری میاندازه  "ساتوشی بر بایت "این کارمزد با  شود. بنابراست، تعیین می
را به یک    بیت کوینتراکنشی که یک میلیون    درنتیجه  است(.  داده در تراکنش شما  گیری مقدارفقط اندازه  درواقع

کند، چون دومی  ساب بخش میح  10را بین    بیت کوینشی است که یک  تر از تراکنکند ارزانآدرس ارسال می
 تری در بالک نیاز دارد. فضای مصرفی بیش

،  2017اواخر سال افزایش قیمت زمان ، مثل  متقاضی زیادی داشت بیت کوینکه ای از زمان رههدر گذشته، در ب
 ن امکانات جدیدی برای کاهش فشار کارمزد در شبکه پیاده شد. کارمزدها بسیار باال رفت. بعد از آ

ها تال از تراکنش دا کردن امضای دیجیاست که با ج  Segwit  یا  Segregated Witnessنام  بهاز این امکانات  یکی  
روزرسانی  ه هایی که از این بتراکنش  -ها در بالک را سازماندهی کردیری داده ها، قرارگو ایجاد فضای بیشتر برای داده 

که توضیح    ند کنکنند، بیش از یک مگابایت از فضای بالک را از طریق این ترفند هوشمندانه استفاده میاستفاده می
 . آن در حوصله این کتاب نیست 

های های تاثیرگذار در اکوسیستم، تراکنشها و سایر گروهبندی نیز اتفاق افتاد: صرافیریق دستهکاهش کارمزد از ط
که    PayPalخالف سیستم پرداخت سنتی در بانک یا  را در یک تراکنش ترکیب کردند، بر بیت کوینچندین کاربر  

تواند تعداد زیادی ورودی  می  بیت کوینکه یک تراکنش  کنم  آوری میفرد به فرد دیگر است. یاد  ها از یکتراکنش
  بیت کوین نفر    100این یک صرافی که باید برای  عداد زیادی خروجی تولید کند. بنابربا هم ترکیب کند و ت را  

کند و به  تر میی بالک را بهینه، استفاده از فضااین روش  دهد. ارسال کند، این کار را در یک تراکنش انجام می
 شود. نیه انجام میهزاران پرداخت در ثا ،ثانیهجام تعداد کمی تراکنش در هرای انج

Segwit  دسته بهبر  اکنونهمبندی  و  بالک  فضای  برای  تقاضا  کاهش  میای  استفاده  های  پیشرفت  شوند.خوبی 
مزد  ارحال زمانی خواهد رسید که کاست. با اینگیری  حال شکلک درنه از فضای بال بیشتری برای استفاده بهی

 ها در اثر تقاضای زیاد کاربران، دوباره باال خواهد رفت. به دلیل پر شدن بالک بیت کوین

 بیت کوین تحوالت آینده در 

پروتکل اختراع  به  وحاال  در   ها،  شبکه  تکامل  میچگونگی  زمان  به  پطول  میردازیم؛  نگاه  برخی  آینده  و  کنیم 
 کنیم. می شود را بررسییحاصل م بیت کوینزودی برای ههایی که ب پیشرفت
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توان  نویسی است که در آن مینامهپول قابل بریک    بیت کوینشود،  برخالف ارز سنتی، که چاپ و استفاده می
 ن را نشان دادیم. ای از آم کامال جدید است که ما فقط گوشهدمات زیادی ایجاد کرد. این یک مفهوخ

 htningLigشبکه  

د.  ها را دار مشکل افزایش کارمزد با افزایش تقاضا برای فضای خالی در بالک  بیت کوینطور که گفته شد،  همان 
توانند در بالک قرار  هایی که میتراکنش درثانیه براساس تعداد تراکنش  7تا    3  توانایی انجام   بیت کوینامروزه  

رواقع پرداخت به صدها  بندی، د تواند از طریق دستهتراکنش می  هره باشید که اگرچه  . به یاد داشتگیرند را دارد
 نفر باشد اما هنوز هم ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به یک شبکه پرداخت سراسری را ندارد. 

می ساده  حل  راه  براییک  س   تواند  چندیافزایش  و  باشد  داشته  وجود  بالک  رقیب  ایز  کوینن  بیت مثل    بیت 
تواند  چون افزایش اندازه بالک میدهد  نجام نمیاین کار را ا بیت کویناند. اما ن کردهکش این روش را امتحاکوین

افزایش    حتی اگر پراکندگی جغرافیایی آنها تاثیر منفی بگذارد.  ها وات غیرمتمرکز شبکه مثل تعداد گرهخصوصیبر  
عنی  غیرمتمرکز است ی بیت کوین د که ماهیت  ، این مسئله وجود دارشد افزار ممکن میسایز بالک با ارتقاء سخت

و به یک کوین جدید    شدههایی که تالش کردند تا سایز بالک را تغییر دهند، باعث انشعابات زیادی  هارد فورک
 تبدیل شدند. 

به عنوان یک سیستم پرداخت جهانی را نیز حل    بیت کوینا مشکل مناسب نبودن  ههمچنین افزایش سایز بالک
ای از شویم: یک پروتکل دیگر و  مجموعهمی  lightningشود. وارد شبکه پذیر نمیمقیاسسادگی به   کند، زیرانمی

نرمروش تراکنشهای  که  کوینهای  افزاری  رابیت  زنجیره  )   off-chainبه صورت    ی  از  کوین خارج  ایجاد    (بیت 
 کند. می

 دهیم. باره آن میر ضیح مختصری دتواند عنوان یک کتاب باشد، اما توبه تنهایی می lightningشبکه 

ا این  اگر من و شما برای خرید ایده الیتنینگ  برای مثال  به ثبت در بالکچین ندارد.  ست که هر تراکنشی نیاز 
حساب باز کنیم و تا آخر شب آنجا بمانیم. اصال جالب نیست که  توانیم یک صورتباشیم می کافهنوشیدنی در یک  

، صرف  بیت کوینت. در  چراکه اتالف وقت اس   عتباری را عوض کنیمیم کارت ادهبرای هر نوشیدنی که سفارش می
مپیوتر در سراسر جهان نه  و ثبت این خرید در هزاران کا  ور برای تایید خرید نوشیدنی انرژی برابر با کل یک کش

 پذیر است و نه برای حفظ حریم خصوصی خوب است.  مقیاس
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 شد:  رفع خواهد  بیت کویننکات منفی زیادی در   ،اگر شبکه الیتنینگ موفق شود

توانند انجام شود و سپس  می  بیت کوینقریبا نامحدود: صدها و هزاران تراکنش کوچک  توان عملیاتی ت •
 ثبت شود.  بیت کوینیکبار به عنوان پرداخت نهایی در بالکچین 

 ها ماین شوند. های سریع: نیاز نیست صبر کنیم تا بالکتایید  •

مثل پرداخت یک پنی    ،های کم مناسب هستند پرداختدارند برای    رمزد بسار کمیهایی که کاتراکنش •
 برای خواندن یک وبالگ. 

ما مطلع توانند از پرداخت  کنند میفقط افرادی که در تراکنش شرکت می  بیشتر شدن حریم خصوصی: •
 شود. سراسر جهان پخش میکه تراکنش در on-chainهای شوند، درست برعکس تراکنش

هستند که    onchainهای  ع همان تراکنشکه درواق  کند، پرداخت استفاده میکانال  الیتنینگ از مفهوم   •
داده  نینگ سریع و تقریبا رایگان انتقالشود و سپس توسط شبکه الیتدر آن بلوکه می  بیت کوینمبلغی  

مرمی در  الیتنینگ  شبکه  با  احشود.  اما  است  اولیه  است.نوید   وجوداین  ل  سایت  می  بخش  توانید 
yalls.org//https:/ کند را ببینید. را که از الیتنینگ استفاده می 

 در فضا   بیت کوین 

کوین در  بیت  مقاومت  سانسو برای  همانبرابر  است،  داده  انجام  خوبی  کار  درر  که  است طور  مقاوم  دزدی    برابر 
چون تنها یک  م است  نیز مقاو  بیت کوینجایی  هسور جاب برابر سان درهداری کنید(، و  توانید در ذهن خود نگ)می

 توانید ماین کنید(. )خود شما هم می  ماینر صادق کافی است تا تراکنش ما تایید شود

 اگر  هادولتمعرض سانسور در سطح شبکه است.  شود، درجا میهجاباز طریق اینترنت   بیت کوین چون    حال با این  
 ای ورود به کشورشان مسدود کنند. را بر  بیت کوینتوانند ترافیک میدهند  را کاهش بیت کوینند فعالیت  بخواه

ای افتادهکه و همچنین دسترسی به مناطق دوراولین تالش برای حذف سانسور در شب  "بالک استریم"  یماهواره
اینترنت متصل نیستند، می این  بکه به  این ماهواره به همه    سری   یکدهد که با یک دیش و  ن را می امکااشد. 

پذیر  طرفه به زودی امکانکه ارتباط دو  متصل شوند و بالکچین را دانلود کنند،  بیت کوینتجهیزات ارزان به شبکه 
 . مستقل نیز وجود دارندبرای ساخت شبکه مش  TxTennaهای دیگری مثل خواهد شد. تالش

 

 

https://yalls.org/
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 ؟ چه  و اما بعد :10فصل 

یقات بیشتر هستید.  قتحماده برای  یاد گرفتید، حاال آدیدید و    را  بیت کویناع  ترماجرا همین بود، مراحل اختمام  
 اند: نبع برای مطالعه بیشتر معرفی شده؟ در اینجا تعدادی مروید سراغ چه میبعد از این کتاب  

 : بیت کوینباره اقتصاد پشت پرده برای یادگیری بیشتر در 

• The Bitcoin Standard by Saifedean Ammous 

• Cryptoassets by Chris Burniske and Jack Tatar 

• Google: Austrian Economics 

          Bitcoin Investment Theses by Pierre Rochard 

          https://medium.com/@pierre_rochard/bitcoin-investmenttheses-part-1-
e97670b5389b 
 
 

• The Bullish Case for Bitcoin by Vijay Boyapati 
 

            https://medium.com/@vijayboyapati/the-bullish-case-forbitcoin-6ecc8bdecc1 

 
 

 پیوتری : بیشتر در دانش کام  درکبرای 
نوشته ساتوشی ناکاماتو  بیت کوینپیپر وایت  •  

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

• Mastering Bitcoin by Andreas Antonopulous 

Jimmy Song’s seminar at https://programmingblockchain.com/   and his book on github 
at  https://programmingblockchain.gitbook.io/programmingblockchain 

 : بیت کوینه تاریخچه و فلسفه بیشتر دربار  آموزش برای
• Planting Bitcoin by Dan Held   

https://medium.com/@danhedl/planting-bitcoin-soundmoney-72e80e40ff62  

• Bitcoin Governance by Pierre Richard 
            https://medium.com/@pierre_rochard/bitcoin-governance37e86299470f  

• Bitcoin Past and Future by Murad Mahmudov 
            https://blog.usejournal.com/bitcoin-past-and-future-45d92b3180f1  

• Every video made by Andreas Antonopulous, especially Currency Wars and The 
Monument of Immutability, at https://www.youtube.com/user/aantonop  

 
 

https://medium.com/@pierre_rochard/bitcoin-investmenttheses-part-1-e97670b5389b
https://medium.com/@pierre_rochard/bitcoin-investmenttheses-part-1-e97670b5389b
https://medium.com/@vijayboyapati/the-bullish-case-forbitcoin-6ecc8bdecc1
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://programmingblockchain.com/
https://programmingblockchain.gitbook.io/programmingblockchain
https://medium.com/@danhedl/planting-bitcoin-soundmoney-72e80e40ff62
https://medium.com/@pierre_rochard/bitcoin-governance37e86299470f
https://blog.usejournal.com/bitcoin-past-and-future-45d92b3180f1
https://www.youtube.com/user/aantonop
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نبال کردن آنها افرادی که داز وییتر است، در اینجا تعدادی در ت بیت کوینبخش بزرگی از اکوسیستم 
 اند: مفید است ذکر شده

@lopp 
@pwuille 

@adam3us 
@danheld 

@TraceMayer 

@pierre_rochard 
@bitstein 

@Melt_Dem 

@theonevortex 
@WhatBitcoinDid 

@stephanlivera 

@TheBlock__ 
@TheLTBNetwork 

@real_vijay 

@jimmysong 
@Excellion 

@starkness 

@roasbeef 

@saifedean 

@giacomozucco 
@Snyke 

@aantonop 

@MustStopMurad 
@peterktodd 

@skwp  

 . نید پیدا ک  yanpritzker.comهای بیشتری را در توانید نوشتهمی
 

 دانی قدرتشکر و  
 

 متشکرم به خصوص:   د را ارایه دادن  همه کسانی که در زمان نوشتن این کتاب نظر خود از
 Joe Levering، Phil Geiger، Yury،Pritzker ،Jonathan Wheeler  وWalter Rosenberg 

وری این  آی جمعیسی بالکچین، که به من انگیزه الزم برانوبه خاطر سمینار برنامه  Jimmy Songاز 
 متن را داد ممنونم. 

 
 

 

 

 

https://yanpritzker.com/
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 درباره نویسنده 
 

Yan Pritzker    تا    2012افزار و کارآفرین بوده است. از سال  دهنده نرمسال گذشته یک توسعه  20در
ه او  . امروزها را مدیریت کرده است ولوژی و زیرساختبوده و تکن Reverb.comسایت   CTOاو  2018

 های نوپا گذاشته است. آپارتو مشاوره برای است بیت کوینموزش تمرکز خود را بر آ
 yanpritzker.comو موضوعات مرتبط در سایت  بیت کوینباره در مطالب نویسنده

     skwp@:وییتر نیز او را دنبال کنیدتوانید در تمی همچنین

 
 

 

https://reverb.com/
https://yanpritzker.com/
https://twitter.com/skwp

