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 مقدمه

صدای ، سروکنندجذابیت بیشتری پیدا میروز به روز  رمزارزهابا گذر زمان که 
از کالهبرداری تا میلیونرهایی ی تغییر آن دامنهشود که ایجاد میها آن زیادی اطراف

 برای کسی ایی گستردهشالودهاین کتاب  .است، آیندقانونی پدید میبه صورت که 
و به دنبال این است که بداند چطور به  بپیونددبه این انقالب اقتصادی  خواهدمی که

ی های فناورانهچالشی مبانی پایه همچنین. کندارائه می آن چنگ بیندازد
 دهد. بازارهای پرنوسان را پوشش میدر گذاری سرمایه

 رمزارزهاوقت گذارهای تمام، سرمایه2و ماروین نیوفیند 1یکما، مارچین کاسپرچ
و شور و هیجان زیادی نسبت  برآمدهاقتصادی/ مالی  یزمینهاز  . ارزهایی کههستیم

تواند ارائه ایجاد کرده است. ما بهترین و بدترین وضعیتی که این بازار می رمزارزهابه 
ی ساده برای این موضوع ادن مقدمهکرفراهم مانبنابراین هدف .ایمکند را تجربه کرده

ها و عموم بیشتر که روز به روز توجه رسانهبه شدت پیچیده و پرتضاد است. درحالی
شود، ضروری است به مردم آموزش دهیم که چطور مردم به این موضوع جلب می

 . کنندبا این انقالب برخورد 

 

 این کتاب را بخوانید؟ بایدچرا 
را به زبانی ساده و با ذکر  رمزارزهاپشت ی اصلی یهنظر در ابتدای این کتاب

رسیم، جایی بعد از آن، به بخش عملی کتاب می آشکار خواهیم کرد.چندین مثال 
گذاری بدانید تا ریسک را به ی سرمایهکه الزم است دربارهرا که به شما هر چیزی 

                                                                 

1. Marcin Kacperczyk 

2. Marvin Neuefeind 
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ی حال مطالعه . اگر درخواهیم گفتترین و سود را به بیشترین مقدار برسانید کم
مشتاق  رمزارزها در موردآموختن بیشتر ی دربارهاین کتاب هستید، ممکن است 

هرحال، به خاطر توجهی که به این موضوع داشته باشید. درتردید باشید یا اینکه 
به هیچ دانشی دارید از شما سپاسگزاریم. ما قصد داریم تأکید کنیم که این کتاب 

 مأموریت ما کمک به افراد در این موضوع پیچیده است. و در این حوزه نیاز ندارد 

ی انجام مبادله در این بازار پر از نوسان کنیم، الزم برای اینکه شما را کاماًل آماده
است تا بخش نظریه و کاربردهای عملی را با هم ارتباط دهیم. این کار به شما کمک 

، بوش، 2، فولکس واگن1ملر: اپل، دایهایی مانندخواهد کرد تا بفهمید چرا شرکت
هستند.  چینبالکهای دیگر در حال کار روی فناوری و بسیاری شرکت مایکروسافت

مان، این نکته برای ما حیاتی است ی تبادالتیاز پیشینه ایدر انتها، به عنوان نتیجه
ای استفاده که به شما آموزش دهیم چطور از اصول و مبانی و تحلیل فنی به گونه

 .دوری کنید که ما به هنگام شروع داشتیم، ه بتوانید از اشتباهاتیکنید ک

اما  ؛اندنوشته شده رمزارزهاموضوع  یدربارههایی که برخالف بسیاری از کتاب
اند، این کتاب قصد دارد گذاری را فراموش کردههای سرمایههای عملی و روشجنبه

ادی، فراهم کند. در انتهای به بخش فنی و همچنین بخش اقتص ایراه ورود ساده
های مبتنی بر تحلیل اصولی و هایی مانند سهاماین کتاب، قادر خواهید بود تا سکه
که  ه بر این، قادر خواهید بود تا براساس دانشیتحلیل فنی را تحلیل کنید. عالو

 ید. کنگذاری ، سرمایهدارید صنایع، پتانسیل رشد و بسیاری دیگر یدرباره

 

 ...شروع
به هنگام مطالعه آن را  ترتیب رعایتدارد که  یختار این کتاب ترتیب خاصسا

یا استخراج  چینبالککنیم. در بخش اول، نه تنها وارد مفاهیم اصلی مانند توصیه می
، اگر از قبل این فناوری حالبااین. پردازیمنیز میمعیارهای امنیتی به شویم، بلکه می

                                                                 

.1  Daimler 
.2  Volkswagen 
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گذاری کنید، سرمایه رمزارزهای بدانید چطور در حوزهخواهید شناسید و فقط میرا می
 توانید مستقیمًا به بخش دوم کتاب وارد شوید. می

گویی به سؤاالت شما، قصد داریم روی چند نکته که برای ما بسیار قبل از پاسخ
 تأکید کنیم. ،مهم هستند

ی توصیه به اکنیم به معناشاره میها آن به ،هایی که به عنوان مثالتمام سکه
ها ارزیابی سکه تواناییایجاد  نیست. هدف این کتابها آن گذاری رویسرمایه

اساس تجربه و تخصص شماست. هیچ کدام از موارد این کتاب به معنی پیشرفت بر
 آموزش است.ها آن هدف از ،شده نیستند بلکه تنهاتضمین

اند. این کتاب همراه زیادیو بنابراین با ریسک  دارندبه شدت نوسان  رمزارزها
 یمیلیونرشدن نیست؛ این کتاب پایه و اساس مستدل یک شبه راهنمایی برای

گذاری را فراهم فناوری پشت این موضوع و همچنین تحلیل سرمایه درخصوص
 کند. می

های اشتباه اید، مراقب افرادی که توصیهشده رمزارزهااگر به تازگی وارد فضای 
تا به افراد کمک به نوشتن این کتاب گرفتیم تصمیم  ه این دلیلما بباشید.  ،کنندمی

از  وداشته باشند ای درک پایهکنیم نسبت به چیزی که در حال خرید آن هستند، 
 دیگر اجتناب کنند.  1کانکتیک بیت

 

 نامهواژه
های زیادی وجود دارد که ممکن ها و واژهدر چنین موضوعات مدرنی، مخفف

هوم به نظر برسند ولی در واقع ضروری هستند و در دنیای است عجیب و نامف
های زیر به شما کمک خواهد گیرند. مخففها به شدت مورد استفاده قرار میارزرمز

توانید از این بخش عبور ها و سایر منابع را متوجه شوید. میکرد که متون، وبالگ

                                                                 

1. BitConnect 
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یک بار قبل از شروع  کنیم این بخش راکنید و بعد به آن برگردید ولی توصیه می
 کتاب بخوانید. 

FOMO – کند که در می بیاناین مخفف اساسًا موردی را ؛ 1دادنترِس از دست
گذارها مشتاق خرید آن آن هیجان زیادی حول یک سکه ایجاد شده است و سرمایه

از ها آن هستند و قصد دارند بیش از ارزش واقعی که دارد برای آن پرداخت کنند.
 را از دست ندهند. یکنند تا فرصت خوبپوشی میچشم ضعف و شک

FUD –  ،کاطمینانعدمترس اید، که احتمااًل دقت کرده طورهمان ؛ 2، ش
کوین وجود دارند، یا به طور کلی بیت رمزارزهاهای منفی بسیار زیادی پیرامون مقاله
FUD کند. مثال: مدیر عامل خروجی یک پیام را تشریح میJP Morgan که  گفته
 دهد.را گسترش می FUDکوین، کالهبرداری است و بنابراین بیت

HODL – HOLDواژه  ؛HODL ها در فضای یکی از پرکاربردترین مخفف
. نیست HOLDی امالی نادرست واژهآید. این واژه شده به حساب میرمزنگاری
کوین های بیتناست که از انجم امالیی ن باور هستند که این واژه، اشتباهبرخی بر ای

 .«هستم HODLINGمن »شایع شده است، جایی که موضوع این بوده است: 
برای یک زندگی عزتمند دست نگه »: دهندربط میبرخی دیگر آن را به این جمله 

ای از ی دستهاین واژه درباره به طور کلی(. Hold On for Dear Life) «دارید!
 ی صعود و سقوط نگهاز سکه را در طول دورهگذاران است که مقدار مشخصی سرمایه

 دارند.می

ATH - All Time High یککه است باالترین ارزشی ی بیان کننده؛ این عبارت 
 رسد.به آن می رمزارز

Shill باال بردن قیمت یک سکه و بازارگرمی برای یعنی « کردن یک سکهشیل»؛
ای که توییتر به خاطر تأثیر گستردهیوتیوب یا  یپرآوازه هایایمعموالً حرفهآن. 

  کنند.ها را شیل میدارند، سکه
                                                                 

1. Fear of missing out 
2. Fear, Uncertainty, Doubt 
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 زننددست به فروش می؛ هنگامی که مردم به دالیل نامعلومی افت لعنتی را بخر!
زمان برای خرید  ین(، ارزش سکه کاهش خواهد یافت و این، بهترFUD)شاید 
 است.

Long – Short هایی مربوط به واژهمدت( مدت( و فروش )کوتاهخرید )بلند؛
شوند. انجام می استقراضی آتی و معامالتهستند که معمواًل با  معامالت سهام

کنند قیمت باال خواهد دهند، فکر میقرار می «مدتبلند»افرادی که خودشان را در 
کنند دهند، تصور میقرار می «مدتکوتاه»که افرادی که خودشان را در رفت در حالی

 .داشتاهند ها افت خوقیمت

ICO – اساس ؛ این مخفف بر1های اولیهپیشنهادهای سکهIPO  پیشنهاد(
های توزیعی است. این یعنی ی عمومی( است که مخففی استاندارد برای سهاماولیه
ها قبل از اینکه در یک تبادل ها یا توکنمنتشر شده است و اولین سکه رمزارزیک 

 اند.لیست شوند، فروخته شده

 «اندها شروع به خریدن کردهنهنگ»؛ احتمااًل روزی خواهید خواند که اهنهنگ
دارند، در اختیار ی خاص گذارهای کالن که انبوهی از یک سکه)یا فروختن(. سرمایه

 شوند.در نظر گرفته می به عنوان نهنگ

ندازید، بیشتر ؛ وقتی به دفتر سفارش نگاهی بی2دیوار فروش –دیوار خرید 
فراهم خواهند کرد. دیوار خرید جمع تمام  «عمق بازار»ک نمودار برای ها یتبادل

های محدود برای خریدن در همان قیمت خاص )سبز( است. از سوی سفارش
 های فروش، اغلب قرمز، است.دیگر، دیوار فروش جمع سفارش

؛ فردی که تعداد زیادی سکه را به امید اینکه سود زیادی ببرد، حتی 3هولدربگ
  دارد.، نگه میکندکاهش پیدا می آنارزش سوددهی ندارد یا  که هاییت زماندر مد

                                                                 

1. Initial Coin Offering 
2. Buy wall - Sell wall 
3. Bagholder 
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گذارها انتظار دارند به این معناست که سرمایه بازار خرسی ؛1گاوی-بازار خرسی
ی این است که ا، به معنافت کند. از طرف دیگر، بازار گاوی هاقیمت سکه

 د.ها افزایش یابنگذاران انتظار دارند قیمتسرمایه

، یعنی یک سکه حرکت پر از رونق قوی داشته است. «ماهسمت به »یا  ؛2ماه
کنند ارزش سکه افزایش افرادی که انتظار دارند یک سکه به ماه برسد، فکر می

پاسخ ایم و را انتخاب کردهکنایه چرا ما این  پرسید کهبشاید از خودتان خواهد یافت. 
کوین به بیت داردانتظار  ست کهارزهارمزای دنی ای بهکنایه عبارت ایناین است که 

 برسد. «ماه»

Pump  وDump ؛«pump» گذارها روی مقدار فرایندی است که در آن، سرمایه
ی بارهکردن یککنند و سپس با خارجگذاری میی خاص سرمایهزیادی از یک سکه
 کنند. می «dump»تمام ارز خود، آن را 

FA – TAگذاری هایی را که ارزش ذاتی یک سرمایهبی سکه؛ تحلیل بنیادی، ارزیا
نمودارها است که با براساس  کند. تحلیل تکنیکال، تحلیلیسنجند تشریح میرا می

 شود.ابزار انجام می

Rektشدن یعنی از ضررهای قابل توجهی شدن توسط یک سکه یا رکت؛ رکت
 برید.رنج می

ذار در حال فروش گ؛ داشتن یک دست ضعیف یعنی سرمایه3دست ضعیف
 ها به جای تحلیل وضعیت است.های خود به محض شروع کاهش قیمتسکه

!شت ای است که هیچ ارزش ذاتی ندارد. کوین، سکهیک شت ؛ 4کوین
 مدت برای سودبردن هستند.های کوتاهها معمواًل شرطکوینشت

                                                                 

1. Bear/Bearish - Bullish 
2. Moon 
3. Weak Hand 
4. Shitcoin 
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کوین، ساتوشی ؛ ساتوشی نه تنها اسم کوچک مؤسس بیت1َست –ساتوشی 
ساتوشی معادل  1کوین است. هر ین واحد یک بیتترکوچکاموتو، بلکه ناک

 کوین است.بیت 0.00000001

کوین است. فصل ای به جز بیتکوین، هر سکه؛ یک آلت2فصل آلت –کوین آلت
ی ها به میزان قابل توجهی در بازهآلت زمانی از سال است که در آن معمواًل ارزش

 یابند.افزایش می زمانی چند هفته یا چند ماه

تنها به دلیل اینکه دیگران  خواهندمی؛ فرایندی است که در آن، افراد 3پول احمق
ها نیز آنکنند، گذاری میسرمایه یی رو به افزایش دیگرروی حباب یا سرمایه

 گذاری کنند!سرمایه

؛ مقامات نظارتی تبادالت ایاالت متحده SEC – 4بورس و اوراق بهادارکمیسیون 
 کنند.را کنترل میها آن های تجاریهای مرسوم و روشکه تبادل

توانیم اطالع پیدا کردیم می رمزارزهاها در ها و عبارتترین مخففکه از رایج اکنون
 بندی انجام دهیم و وارد بخش عمومی این کتاب شویم.جمع

                                                                 

1. Satoshi - Sat 
2. Altcoin - Alt season 
3. Dumb money 
4. Securities and Exchange Commission 





 

 چه هستند؟ رمزارزها

 چینبالکمفاهیم 
های و ویژگیهستند امن نشدنی و هک رمزارزهاشنیده باشید که ممکن است 

بحث را ها آن ایبا بررسی فناوری و تکنولوژی پایهولی اجازه دهید  دارندنیز  دیگری
 شروع کنیم.

هایی وجود دارند و اینکه چگونه چینبالکما در این کتاب با بررسی اینکه چه نوع 
یک سیستم براساس  رمزارزهارد. تمامی انواع کنند، بحث را آغاز خواهیم ککار می

شوند. در توصیف می ،اندشدهتوزیع هستند؛ بنابراین اغلب مانند دفاتر کلی که توزیع 
ها کامپیوتر بلکه روی میلیون ؛شوندواقع اطالعات به تنهایی در یک محل ذخیره نمی

را ذخیره  چینبالکهایی از . هر کامپیوتر، تمام یا بخششودذخیره میدر شبکه، 
 کند. می

تواند به آن هرکسی میعمومی است که  چینبالکپرکاربردترین نوع آن، 
اختیارات و آزادی دلیل این اطالعات را از روی آن بخواند. به  دسترسی داشته باشد و

آید. کاربران در معمواًل کندترین نسخه به حساب می چینبالکها، این نوع از عمل
 ا)بدین معن کنندمیناشناس شرکت به صورت ناشناس یا شبه چینکبالاین نوع 

های توانند به صورت ناشناس مشارکت کنند اما در واقع تراکنشکه با اینکه افراد می
ر براین کاربران به طوگردند؛ بناانجام گرفته محاسبه شده و برای کاربر نهایی لحاظ می

 درصدی ناشناس نیستند(.100کامل و 
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. این یا همان انواع ائتالفی است  1ها، کنسرسیومیچینبالکین نوع از دوم
ها روی کنسرسیوم یا مشارکت چند سازمان، شرکت یا موسسه شکل چینبالک
دسترسی  چینبالکبه « کنسرسیوم»کنندگان در ، تنها مشارکت. درنتیجهگیرندمی

کند و ی را تضمین میترپردازش سریع چینبالکدارند، به همین دلیل این نوع 
کنندگان در آن به توانند تصمیم بگیرند که مشارکتهمچنین ایجادکنندگان آن می

برای مناسبات تجاری  چینبالکصورت عمومی یا ناشناس فعالیت کنند. این نوع از 
ی این کتاب با جزئیات بیشتری در مورد آن بحث تر است که در ادامهبسیار جذاب
 خواهیم کرد.

افراد ، چینبالک در این نوع است.کاماًل خصوصی  چینبالک ها،آنین نوع سوم
ها چینبالکی این نوع از کنند. ایجادکنندهمی اعتبارسنجی راها تراکنش خصوصیبه
افزودن اطالعات را داشته باشد یا آن را  تواند تصمیم بگیرد که چه کسی امکانمی

ی پردازش شده و معمواًل ایجادکننده، هر ببیند. این موضوع منجر به سرعت باال
 شناسد. متصدی اعتبارسنجی را می

توان آن را تصور کرد؟ چیست یا چگونه می چینبالککه  بپرسیدممکن است 
بلوک  پیوند و ارتباطی بین چندین چینبالککه از نامش پیداست،  طورهمان

 ،داردبه محتوایی که  بستهبلوک  ی قابل توجه این است که هراست. نکته)بالک( 
شود. ولی بعدی با اطالعات جدید دیگری ذخیره میبلوک  که در کندمیکدی تولید 

 :کندتر میدرک موضوع را سادهاجازه دهید مثالی را بیان کنیم که 

این  چینبالکدر بلوک  «.دهدمی یورو به هلن قرض 50پیتر »)فرض کنید 
 یشده، کدی حروف و تعداد استفادهتبهمربراساس  کند واطالعات را ذخیره می

دسترسی بلوک  . اگر هلن بخواهد به یکAAAAAکند؛ مثاًل فرض کنید تولید می
تغییر دهد، خروجی « کندیورو قرض می 50پیتر از هلن »داشته باشد و اطالعات را به 

 چینبالکاست. بنابراین  BBBBBبلکه به شکل ؛ نخواهد بود AAAAAبلوک  این

                                                                 

.1  Consortium 
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دهد که به دلیل گزارش خطا در سایر کامپیوترهای موجود در ًا نشان میمستقیم
 اند.(ی غیرمتمرکز، برخی اطالعات تغییر کردهشبکه
 

 

 بالک چین به عنوان مبنایی برای یک ارز
کوین دارد؛ بنابراین افراد ی بیتی عمیقی با تاریخچهرابطه چینبالکی تاریخچه

را یکی فرض کنند! در ها آن گیرند و حتی ممکن استزیادی این دو را اشتباه می
کوین: سیستم ارز نقد بیت»ای را با عنوان مقاله  1، ساتوشی ناکاموتو2008سال 

 امروزی است.  رمزارزهایمنتشر کرد که مبنایی برای  2«الکترونیکی همسان

 هستند. این تکنولوژی بر چهار چینبالکبراساس تکنولوژی  رمزارزهابیشتر 
 ویژگی اصلی استوار است.

ها روی یک کامپیوتر یا یک که داده انخست اینکه غیرمتمرکز هستند؛ بدین معن
شوند. به عبارت دیگر، پایگاه اطالعاتی یا به عبارت دیگر فقط در یک محل ذخیره نمی

 شوند. ها کامپیوتر ذخیره میروی میلیونزمان هم ها به صورتچینبالکبیشتر 

است. هنگامی که تراکنشی روی  تغییرناپذیر چینبالکت، به همین عل
شده را بتوان تغییر داد. ممکن است اطالعات ذخیرهناتأیید شود، تقریبًا  چینبالک

نگهداری ها آن روی چینبالک)برای تغییر اطالعات، الزم است تمام کامپیوترهایی که 
 جایگزین شوند(.زمان هم شوند به صورتمی

                                                                 

 .1 Satoshi Nakamoto 
 .2 Bitcoin: A Peer to Peer electronic cash system 

یورو  50پیتر به هلن 
 دهدقرض می

 50هلن به پیتر 
 دهدیورو قرض می
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شود؛ بدین می نامیده 1نظر اجماعشود می که در ادامه توضیح داده اصل و اصولی
داشته اجماع نظر  ،معنا که افراد باید روی اینکه چه اتفاقی بیفتد یا چه اتفاقی نیفتد

ی دربارهاست.  2«کردن استخراج» نظر جماعاد. یک راه برای رسیدن به این نباش
 ت، در فصل بعد بحث خواهیم کرد. این قسمت که دلیلی بر اثبات سیستم کاری اس

است. تقریبًا در تمام  3آید، شفافیتبه حساب می مهمکه  چینبالکویژگی دیگر 
 توانند ببینند چه کسیها( قابل ردیابی هستند و کابران می، تبادالت )تراکنشرمزارزها
 اضافه کرده است.  4«اثبات کار»را در یک سیستم هایی بلوک

وجود دارد. این  «بیشترین دارندگان سکهلیست »به نام لیستی در برخی موارد، 
)این موضوع برای . را دارندهایی است که بیشترین مقادیر سکه آدرسشامل  لیست

مفید است. البته افراد  ،اندها چگونه به خوبی توزیع شدهآگاهی از اینکه سکه
های عمومی بل رؤیت، آدرستوانند اسامی سایرین را ببینند و تنها اطالعات قانمی

 هستند(.

های مالی قدیمی وجود تهدیدی که برای سیستمترین بزرگ آخرین و احتماالً 
 ها برای انتقال اعتبارات، یک یاکه بانکدارد انتقال مقادیر و اعتبارات است. درحالی

ن(، با گیرند )بر حسب اندازه تراکنش و مقصد آوکارها را میچند روز از زمان کسب
تا  10یابد )زمانی حدود ارزهای دیجیتال، سرعت انتقال اعتبارات بسیار افزایش می

 باشند(.می دقیقه و حتی مبادالت آنی نیز قابل دسترسی 30

کنندگان و کاربران شود، بنابراین مصرفی تراکنش صفر میبا توجه به اینکه هزینه
آینده با های بخش این موضوع در)ر نیازی به حضور واسطه ندارند. سیستم دیگ

 جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد(.

                                                                 

 .1 consensus 
 .2 Mining 
 .3 transparency 
 .4 proof-of-work 
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، نگاهی سریع به چگونگی شناسایی چینبالکقبل از رسیدن به بخش عملیاتی 
 اندازیم.میها آن و همچنین چگونگی استفاده از چینبالکها توسط حساب

 دسترسی داشته باشیم؟ چینبالکچگونه به 
 حساب بانکی یا هر نوع حساب دیگری اعم از ایمیل، حساب ی شما احتماالً همه

ها همگی در یک محل ذخیره بازی یا حسابی برای مقاصد دیگر دارید. این حساب
ی غیر متمرکز، با دهند. اما در یک شبکهشده و نام حساب را به کاربر اختصاص می

مسئله متفاوت  ها نیست،توجه به اینکه خبری از کنترل مرکزی و نگهداری حساب
 است.

کوین، کاربران بین کلیدهای خصوصی و مانند بیت یمتمرکزی غیردر شبکه
ها چه از اینهرکدام  شوند. ممکن است بپرسیدهای عمومی تفاوت قائل میآدرس

 هستند؟

کنید آدرسی که هنگامی که در حال ایجاد حساب ایمیل هستید، ابتدا بررسی می
انتخاب  یشده است یا نه، و سپس رمز عبوری گرفته خواهید از قبل توسط کسمی
رود. کلید ، این کار به شکل دیگری پیش میچینبالککنید. با ایجاد دسترسی می

تصادفی ایجاد شده و از کاراکترهای است که  یکه رمز عبور شماست، کد 1خصوصی
 64یا  32 . این کلید معمواًل حاوییدمنابع دسترسی داشته باش بهتوانید میبا آن 
 تواند مانند زیر باشد:می و عدد است. رمز عبور حرف

48DHQUS5CBG8RHTMS268F5S4DGANBGD53HTUETDG654G2
F158D2F3G4CBVMD4F5G 

تواند توسط خود شما و با بعد از اینکه کلید خصوصی ایجاد شد )این کار می
 س عمومیانجام شود( آدر 2استفاده از کاراکترهای تصادفی یا توسط یک کیف ارز

 شود. کلید خصوصی به صورت خودکار ظاهر میبراساس 

                                                                 

1  . Private key 
2  . Wallet 
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زدن آدرس خصوصی ساده )شاید بپرسید آیا با دانستن آدرس عمومی، حدس
که در پس آن وجود دارد بسیار پیچیده  محاسباتیاست یا خیر؟ پاسخ منفی است. 

 است.  SHA256چندین فرمول پنهانی و رمزگذاری مانند براساس  و

 ی آدرس عمومیی مهم این است که اگرچه برای یک کامپیوتر محاسبهنکته
آدرس خصوصی شما کاماًل ساده است ولی عکس آن قابل انجام نیست. براساس 

 برد!(ها سال زمان میبزنند که میلیون« حدس»ترکیب صحیح را  بایدکامپیوترها 

ی بخواهد که اگر کس اشما خواهد بود، بدین معن« نام حساب»آدرس عمومی، 
گاه کلید هیچبرای شما ارزی را ارسال کند، به آدرس عمومی نیاز خواهد داشت. 

 خصوصی خود را به کسی ندهید!

نیستند، تنها چیزی که ممکن است هک  شدنیهکو کلید خصوصی  چینبالک
شود کامپیوتر شماست که کلید خصوصی در آن ذخیره شده است. در فصل بعدی 

 ها خواهیم پرداخت.ارز ه کیفتر باین کتاب، مفصل

چیزی که الزم است به خاطر داشته باشید این است که: کلید  ترینمهم
است. اگر آن  چینبالکروی  هاداراییخصوصی، رمز عبور شما و تخصیص دهنده 

 های شما را کنترل کند. اگر آن را گم کنید،تواند داراییرا به کسی بدهید، آن فرد می
روند. از طرفی دیگر، آدرس عمومی مانند شماره حساب ز دست میهای شما اسکه

توانید بدون هیچ شک و تردیدی آن را به اشتراک بگذارید تا شما در بانک است؛ می
 دارایی و ارز دریافت کنید.

ی کنید و ببینید پیگیرهای خود را تراکنش چینبالکدر حالتی که بخواهید در 
 مرورگر»توانید با استفاده از ، به سادگی میایدکردهچه مقدار اعتبارسنجی دریافت 

 توانید آخرینمی در این مرورگربه این موضوع دسترسی داشته باشید.   1«بالک
گنجانده شده است را ببینید. ها آن هایی که درو تراکنش استخراج شدههای بلوک

وباره مراجعه کنید توانید به تبادل قبلی خود دمی اگر به دنبال تراکنش خود هستید،

                                                                 

 .1 Block explorer 
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به دنبال آدرس یا  https://blockexplorer.comتوانید در سایت و یا اینکه می
 تراکنش بگردید.

 و سکه 1توکن تفاوت بین
سکه )به عنوان ها آن شویم که برخی ازهای مختلف، متوجه میبا بررسی ارز

ها ممکن است یکی از این رمزارزشوند. و برخی توکن نامیده میترین انواع( رایج
شود این نام شناخته می به به این دلیل رمزارزدانید، که می طورهمانباشد. اواًل، 

 چون نیازمند کارهای رمزگشایی برای اعتبارسنجی اطالعات است. 

تکنولوژی ها هتمامی سکهستند. به طور کلی،  رمزارزهاترین نوع رایج« هاسکه»
هر ارزی که روی که بدان معناست  اینرا دارند.  چینبالکمخصوص به خود، یعنی 

به  و از منابع کدی خودش استفاده کند، ساخته نشده باشد یدیگر چین  بالک بستر
و...  4کوین، داج3کوین، الیت2کوینشود. به عنوان مثال: بیتعنوان سکه تعریف می

. 

کوین نیست ولی به طور کلی به این صورت تعریف آلت ،ن)از نظر تئوری، توک
 شود(.می

ساخته  6یا نئو 5مانند اتریوم رمزارزهاروی بستر سایر « هاتوکن»از طرف دیگر، 
شوند. به عنوان مثال اتریوم ها نامیده میپلتفرم 7«سوخت»ها اغلب شوند. توکنمی

 ریوم هستند.ات چینبالک« سوخت»است که  erc20های دارای توکن

                                                                 

 .1 Token 
2  . Bitcoin 
3  . Litecoin 
4  . Dogecoin 
5  . Ethereum 
6  . NEO 
7  . Fuel 

https://blockexplorer.com/
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توانید به سایت ها میها و توکن)برای دیدن تمام سکه
www.CoinMarketCap.com ها را توانید مقادیر تمام سکهمراجعه کنید؛ می

« هاتوکن»و « هاسکه»، «تمام» فیلتر نمایش دادن را بر اساسبررسی کرده و 
 (. کنید انتخاب

 به چه معناست؟ 1پذیریمقیاس
بیان  رمزارزهاکوین و سایر پذیری موضوعی است که اغلب در مورد بیتمقیاس

یعنی شبکه یا سیستم بتواند هزاران تراکنش را در ثانیه  پذیری،شود. مقیاسمی
تا ی مالی مؤسسه دهد هرپذیری نشان میمالی، مقیاسدر بازارهای مدیریت کند. 

را به عنوان  هاشرکت پذیری. افراد مقیاستواند پردازش کندتقاضایی را میچه میزان 
 گیرند.در نظر میپتانسیلی برای افزایش سود و درآمد 

ت در دنیای رمزگذاری، این نکته معموالً به این موضوع اشاره دارد که آیا سکه قابلی
مشکلی با  رمزارزت که استفاده به عنوان ارز روزمره را دارد یا خیر. این بدان معناس

پذیر مقیاسبسیار قابل توجهی های فزاینده نداشته باشد و به صورت تعداد تراکنش
کاهش یابد،  شپردازشبا افزایش تقاضا سرعت  یرمزارزباشد. از طرف دیگر، اگر 

 پذیری دارد.پذیر نبوده و بنابراین مشکل مقیاسمقیاس

ی شبکه»د آن را با کنمیو سعی  دارد پذیریکوین مشکل مقیاس)بیت
تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. به نظر حل کند که در فصل بعد مفصل« 2الیتینگ

پذیری سیستم اثبات کار هستند، مشکل مقیاسبراساس  رسد بیشتر ارزهایی کهمی
 دارند(.

زمان  ،ایمرسیده چینبالکی تکنولوژی درباره ایگستردهبه دید نسبتًا  اکنون که
در پاراگراف بعدی،  .کنندها چگونه کار میرا رسیده است که بدانیم اعتبارسنجیآن ف

                                                                 

1  . Scalability 
2  . Lighting network 

http://www.coinmarketcap.com/
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، «اثبات کار»ها و متمایزسازی بین نگاه کوتاهی به چگونگی عملکرد اعتبارسنجی
 .انداختو سایرین خواهیم  1«اثبات شرط»

 کند؟چگونه کار می چینبالک
ر متصل بوده و حاوی است که به یکدیگبلوک  بر مبنای چندین چینبالک

به زنجیره، الزم است بلوک  کردن یکاطالعات مختلفی هستند. برای اضافه
استفاده شده، انجام  چینبالکاعتبارسنج کارهای خاصی را بسته به الگوریتمی که در 

چگونه اعتبارسنجی بلوک  کنیم که هردهد. در این فصل، این موضوع را بررسی می
 وجود دارد.  چینبالکفی برای اجرای های مختلشده و چه راه

 2پیشرفتههای ها و گرهگره
نظر به منظور اجماع و  چینبالکی چگونگی ساختار در بخش قبل، درباره

کنند جدید ایجاد میهای بلوک هایی کهافزودن اطالعات صحبت کردیم. اعتبارسنج
 کنند. این اطالعات را تأیید می

ها و به این مسئله نگاه کنیم، مجبوریم بین گرههنگامی که با جزئیات بیشتر 
کها به گرهها تمایز قائل شویم. گرهکنندهاستخراج تقسیم   3های کامل و سب

های سبک به کاربران اشاره دارد. بدین معنا که کاربر تنها ند؛ که در آن گرهشومی
ارسال و  کند و هدف اصلی اورا روی کامپیوتر خود ذخیره می چینبالکبخشی از 

 کارمزدبه وسیله  های انجام شده توسط کاربرباشد. پرداختمی هادریافت پرداخت
 شوند.ی استخراج انجام میتراکنش یا هزینه

های تراکنش وجود دارد، اما کارمزدنکردن )از نظر تئوری، امکان پرداخت  
. بنابراین باشدداشته  کارمزددهند که هایی را ترجیح میها تراکنشکنندهاستخراج

                                                                 

1  . Proof of stake 
2  . Masternodes 
3  . Full and Light nodes 
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کمتر از مقدار استاندارد را برای تراکنش خود پیشنهاد  کارمزدیاگر تصمیم بگیرید 
 ها طول بکشد تا تراکنش شما انجام پذیرد!(.کنید، ممکن است سال

کامل را ذخیره کرده و اطالعات یا  چینبالکهای کامل، از طرف دیگر، گره
 کنند.می ارسال کامل توافقرا برای ایجاد یک ها تراکنش

هایی مانند ممکن است متوجه شوید که سکهها، بین سکه با نگاهی به مقایسه
DASH کوین( این ها )مانند بیتاما سایر سکه ؛هستندپیشرفته های دارای گره

تواند ارائه می چینبالکویژگی دیگری است که پیشرفته های وضعیت را ندارند. گره
خبره( چه هستند و های ها )گرهتوضیح خواهیم داد ایندهد. در پاراگراف بعدی 

 ها آن را دارند و برخی دیگر خیر.چرا برخی سکه

سرورهایی ها آن باشند.می پیشرفتههای گذار گره، پایهDASHنام ه ب رمزارزها
ها از های معمولی یا گرهکنندههستند، که ارائه دهنده خدماتی هستند که استخراج

قابل استفاده باشد،  پیشرفتهآیند. قبل از اینکه یک گره برنمیها آن پس پردازش
 الزم است کاربر آن را محکم کند تا قادر به ایجاد آن باشد.

خواهد بود که در حال حاضر  DASH، این مورد هزار DASHی )در شبکه
 (.2018هزار دالر است ـ مارس  500حدود

توانند می سرتاسر ارزهای مختلف،در پیشرفته  های یک گرهوظایف و فعالیت
های آنی یا ناشناس معمواًل قادر به پردازش تراکنشها آن باشند، ولی متفاوت

کنند و زمانی که تصمیمات شبکه را از حمالت محافظت می هستند. عالوه بر این،
مطرح باشد، حق رأی باالتری دارند. این مشخصات برای اجرای  چینبالکمربوط به 
 ای هوشمندانه کامل و عالی هستند. قرارداده

کردن این مقدار ارز، متفاوت با استخراج عادی پاداش داده خواهد البته، محکم
تواند بین میپیشرفته  بستگی دارد، یک گره رمزارزاینکه این موضوع به  باوجودشد. 
 دست آورد. ه شده را بدادهبلوک  درصد پاداش یک20تا  5
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 هافورک
. در دنیای 1رمزگذاری، هیچ ارتباطی به غذا یا کشاورزی نداردفورک در دنیای 

ی نسخهبه دو  چینبالکای است که در آن، ، فورک لحظهچینبالکمربوط به 
 شود. مختلف )یا بیشتر( تقسیم می

کند ولی گاهی اوقات از دیگری تبعیت می یبالک هردانیم که ما از قبل می
که ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد.  شودبه دو بخش تقسیم می چینبالک

. ماندباقی میهمواره ثابت  چینبالکی تاریخچهآن،  صرف نظر از اهمیت دلیل
روزرسانی ممکن است دالیل تقسیم کوچک یا بزرگ باشند، به عنوان مثال، یک به

ند توان تغییر کوچکی میکند. مثالی از چنیرا تقسیم می شبکهیا تغییر قابل توجه که 
ی روزرسانی شده است(. معمواًل نسخهبه چینبالکباشند )یعنی « فورک سافت»

روی کند فورک دنبالهسافت کند، بنابراین کاربر مجبور نیست از قبلی هنوز کار می
بود، جایی که  2017کوین در پایان جوالی فورک بیت سافت)یک استثنای بزرگ، 

ی قبلی استفاده شود، بنابراین افراد زیادی اجازه نداد نسخه 2روزرسانی سگویتبه
 را آغاز کنند(.« هارد فورک»و تصمیم گرفتند روی کنند نخواستند دنباله

 بعد از یک چینبالکدر هارد فورک فورک قرار دارد؛  سافت فورک در مقابلهارد 
گردد. مسیرهای دو سکه به ی جدید ایجاد میشود و سکهخاص تقسیم میبلوک 
  .شوندقابل بازگشتی جدا میغیر طور

کوین: مشکلی که در آنجا وجود داشت مربوط به کاربر و ی مثال بیت)در ادامه
بودند تا تنها از بلوک  یداشتن اندازهکننده بود. کاربران به دنبال کوچک نگهاستخراج

ی با شبکه ترکوچکهای بلوک های بزرگ استفاده شود.برای تراکنش چینبالک
شد(. این گروه افراد در حال  توضیح داده خواهد بعداً شوند )انجام می گالیتین

خواستند به دلیل اینکه کنندگان میکنند. استخراجکوین استفاده میحاضر از بیت

                                                                 

1.Fork  .در زبان انگلیسی به معنای چنگال است 
 .2 Segwit update 
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را افزایش دهند. این گروه بلوک  ذخیره شوند، اندازه چینبالکها روی تمام تراکنش
 کنند(.استفاده می« Bcashکوین نقدی یا بیت»در حال حاضر از

ی این سکه در دارندهاز خودتان بپرسید این موضوع چه عواقبی برای نگه شاید
هر دو  ید، مبناوشمیتقسیم  چینبالکپی دارد؟ هنگامی که چنین فورکی آغاز و 

. بنابراین اگر کسی در پایان دارد مشابهی چینبالکی تاریخچهارز )قدیمی و جدید( 
، سهام او قبل از فورک شناسایی داشتکوین نوان مثال بیتبه ع 2017جوالی 

نیز دارد )اگر قبل از  چینبالکشد. در نتیجه او همان مقدار سکه را روی هر دو می
کوین نقدی( )بیت BCHو ده  BTCداشته باشید، بعد از فورک، ده  BTCفورک، ده 
 دارید(.

را در اختیار داشته باشید! ها، باید کلید خصوصی خود ولی به منظور تصاحب سکه
پذیر خواهد ها روی هر دو زنجیره امکانسکه در اختیار گرفتنتنها با کلید خصوصی، 

ها برای شما و توزیع های پراکنده، تبادالت سرویس تصاحب سکهبود. تنها در حالت
است که بیشتر افراد آن را فراموش  مهمیکنند )این بخش ارز جدید را ارائه می

 د(. کننمی

است و بنابراین اغلب اوقات قضاوت  رمزارزبرای  یفورک، موضوع بسیار حساس
ی بهترین بحث درباره بهدشوار است. در فصل بعدی این کتاب و هنگامی که 

به این موضوع باز  پردازیممیگذاری برای چنین رویدادهایی های سرمایهاستراتژی
 خواهیم گشت.

 توانکه می است چینبالک ی کلیهاالگوریتم درخصوصصفحات بعدی 
 تر است(. رسد پیچیده)از چیزی که به نظر می .رداستفاده ک



 چینبالک

 (PoWاثبات کار )
ی است. ممکن است درباره چینبالکی ترین پایهشدهاثبات کار احتماالً شناخته

دت به شآن  رقکه مصرف باند گفتهمنتقدان زیادی  .شنیده باشید« کردناستخراج»
 ندازیم تا ببینیم به چه معناست.زیاد است ولی بیایید نگاهی بی

ایجاد  اجماعباید اعتبارسنجی شود تا  چینبالکبلوک  ما از قبل آموختیم که هر
کارهای رمزگذاری « کنندهاستخراج»اثبات کار یعنی استخراج مبتنی بر د. روش شو

د )که نام کندریافت می طرف پروتکل از هاآن کند و پاداشی برای حلرا حل می
 آید(. جا میاز همین رمزارز

های مختلف حلای هستند که با آزمایش راهاین وظایف محاسبات پیچیده
کند تراکنشی کننده تأیید میکردن محاسبات، استخراجشوند. با حلدهی میآدرس
کار استخراج یا همان  ذخیره شده بود، دقیق انجام شده است. معموالً بلوک  که روی

ک، از هر ها در هر بالپاداش .شودتر میتر و سختمعادالت ریاضی آرام آرام سخت
 .تا دیگری بسیار متفاوت است رمزارز

 BTCکننده پنجاه کوین شکل گرفت، هر استخراجهنگامی که بیت 2009)در سال 
داشت. این تقریبًا سکه، پاداشی نصفه  210000آورد ولی هر میدست ه ببلوک  در هر

 12.5کننده (، هر استخراج2018افتد. در حال حاضر )هر چهار سال یکبار اتفاق می
BTC کند(.دریافت میبلوک  در هر 

استخراج  رمزارزهای یک ممکن است این سؤال برایتان پیش آید اگر تمام سکه
پاداش داده شوند  اکارمزدهتوانند با ها میکنندهافتد؟ استخراجچه اتفاقی می ،شدند
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ممکن است افزایش یابند.  BTCهای استخراج در که با کاهش پاداش
 های جدید بتوانند وارد یک شبکه شوند. کردن تنها راهی است که سکهاستخراج

کوین، زدکش، سیاکوین و غیره کوین، لیتمعروف مانند بیت رمزارزهایبیشتر 
 ند. کنهای اثبات کار استفاده میاز الگوریتم

کردن وظایف برای اعتبارسنجی چراکه حل شود؛از این روش به شدت انتقاد می
شود کند که باعث میزیادی مصرف می برقانرژی  بر است بلکهنه تنها زمانبلوک  یک

های خوب بسیار گران شوند. این یکی از دالیلی است که چرا بیشتر کارت گرافیک
ASUS  یاNVIDIA نیاز دارندها آن ها بهکنندهاستخراجاند چون فروخته شده. 

کنیم که هایی صحبت میکنندهراجی استخوجه کنید هنگامی که درباره)لطفًا ت
کردن مقادیر کنند بلکه با امتحانرا حل نمی X=2+2ها آن ،«کنندحل می»کارها را 
 «(.کنندای را حل میکارهای پیچیده»مختلف، 

حال  کاری دشوار است؛ در ز آن انتقاد شده،که ا محیطیزیست مشکالتقضاوت 
ساعت  تراوات 17زنند که کوین را تخمین می، کل استخراج بیتکارشناسانحاضر 

(. در 2017شود )برای سال جهانی می برقدرصد مصرف  0.1است که معادل حدود 
افرادی زیادی از آن استفاده رسد این میزان برای ارزی که نگاه اول به نظر می

توانیم زیاد است ولی اگر آن را به عنوان مثال با طال مقایسه کنیم، می ،کنندینم
تر کردن رسید، زیاد نیست. برای سادهای که در نگاه اول به نظر میببینیم به اندازه

کوین به خروجی کل طال را مقایسه کنیم و ببینیم چند توانیم تولید کل بیتآن، می
کند( کوین )برق را به نفت تبدیل میشود. بیتمی مصرفهرکدام  بشکه نفت برای

که برای (، درحالی2017کند )تخمین سال میلیون بشکه نفت در سال مصرف می 6.6
 میلیون بشکه نفت مصرف شده است.  123.2، 2017تولید تمام طالها در سال 

 برق، استخراج گزافهای و هزینه در حال حاضر، به دلیل دشواری فزاینده
)وقتی تصمیم بگیرید  سودی ندارد حقیقی، دیگر برای بیشتر افراد مشهور زارزهایرم

تواند مفید باشد(. همچنین های کوچک بازاری را استخراج کنید، هنوز هم میسکه
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زیادی در ایسلند یا هر جای دیگری  1«های استخراجمزرعه»به همین دلیل است که 
توانند کارت گرافیکی می حقیقیامروزه افراد وجود دارند.  ،که برق در آن ارزان باشد
 نیاز است را اجاره کنند.  BTCکه برای مثاًل استخراج 

درصدی 51درصدی حمله ایجاد شده است. خطر 51در نتیجه، به تازگی خطر 
موقعیت  دلیلها را به ، تراکنش2حمله، احتمال آن است که یک استخر استخراج

درصد توان 51با  یدان معناست که استخر استخراجها، دستکاری کند. این ببرتر آن
دوبرابر کند  به صورت ناعادالنه اساسی ارزهایرمز سود خود را ازتواند استخراج، می

« تراژدی عوام»وجود دارد که  ییها، سناریوی بازی)استخراج خودخواهانه(. در نظریه
تولید  مردم یخواستهکمتری از  میزانکند یک کاال به شود که بیان مینامیده می

 د. شومصرف می شدهخواستهشود یا بیشتر از مقدار می

ای وجود داشته کوین، این بدان معناست که ممکن است نقطهدر رابطه با بیت
کردن کاهش یابند )هنگامی که تمام های عمومی برای استخراجباشد که در آن انگیزه

ها را پر کنند(. این کنندهای استخراجهها استخراج شوند و تنها پاداشکوینبیت
شود و همچنین دشواری نیز کاهش درصدی فزاینده می51منجر به احتمال خطر 

 .خواهد یافت

های تواند داراییکند که در آن فرد میی دوبرابری فرایندی را توصیف می)هزینه
اج رصد توان استخرد51یورو ارز دارد. اگر A، 10خود را دوبار توزیع کند. فرض کنید فرد 

در بفرستد و توجه دریافت کند. بعد از آن قا Aیورو را به فرد  10تواند داشته باشد، می
 یورو خرج کند(.  10ی جدید را ادامه دهد و مجددًا بالک خواهد بود تا یک مسیر

                                                                 

ها است یا مرکز داده (Data Center( به معنی یک دیتاسنتر )Mining Farm)  مزرعه استخراج .1
 ج یک ارز دیجیتالی متمرکز کرده است.که تمام قدرتش را روی استخرا

گیرد که منابع )قدرت ای از ماینرها را دربرمیجامعه (Mining Pools) استخرهای استخراج .2
 .اندپردازشی( خود را برای استخراج ارزهای دیجیتال گرد هم آورده
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 الیتینگی شبکه

احتمال  تر به سیستم اثبات کار، خواهید دید که این سیستم بهبعد از نگاه دقیق
کوین در حال مقابله پذیری قابل توجهی است. بیتبسیار زیاد دارای مشکل مقیاس

حل این موضوع با این مشکل است و روش جالبی برای حل آن پیدا کرده است. راه
شود و روش پردازش تبادالت خارج از زنجیره را نامیده می« الیتینگی شبکه»

تراکنش در  4000که ویسا بتواند تا حداکثر کند )برای مقایسه: هنگامی توصیف می
ی روشنایی پردازش تراکنش را بدون شبکه 7تواند کوین میثانیه را تأیید کند، بیت

 کند(.

مقدار  ترینکمهای باالی تراکنش را به هزینهکند که این نوع پردازش تضمین می
این موضوع اگر  پذیری را در حدود میلیارد در ثانیه بیفزاید.کاهش دهد و مقیاس

برنامه ها آن درست باشد خوب است ولی بیایید نگاهی به این مسئله بیندازیم که
 دارند چگونه به این هدف برسند.

که به  همتاهمتابهبه عنوان یک کاربرد  گستردهبه صورت  الیتینگی شبکه
کوین اضافه شده است، قابل توصیف است. این سیستم موجود بیت چینبالک

ها بدون عبور از شود و احتمال کارکردن تراکنشنامیده می« های پرداختکانال»
توانند به کند. کانال پرداخت، ارتباط بین دو کاربر است که میرا ایجاد می چینبالک
 چینبالکهای کوچک تنها در صورتی روی ارسال کنند. این تراکنش BTCر یگیکد

ا امضا کنند و این کانال را ببندند. کاربرها شوند که هر دو کاربر پایان آن رذخیره می
کند که الزم توانند مدت زمان آن را تعیین کنند. این کار، شانس این را ایجاد میمی

ذخیره شود بلکه تنها خروجی چندین تراکنش  چینبالکنباشد هر تراکنش روی 

A has 10€ A has 10€ 

A has 10€ A has 10€ 

A sends 10€ 

to B 
B has 10€ 



 31||    نیچبالک

برای باز  ذخیره گردد، بدین معنا که نیازمند تنها دو عملیات ـ یکی چینبالکروی 
 کردن کانال و یکی برای بستن آن ـ هستیم. 

 ر کنید: فرض کنید فردی به نام پائولروش زیر آن را تصو خواندن توانید بامی
 الیتینگی خرد. اگر بخواهد قهوه را بدون شبکههر روز صبح قبل از کار یک قهوه می

تواند این کار می ذخیره شود. چینبالکبخرد، تراکنش او باید اعتبارسنجی و روی 
بر باشد و ممکن است چندین ساعت طول بکشد تا تراکنش بیشتر از خود قهوه هزینه

 مخابره گردد. 
است.  ترازنامهکه حاوی یک  توان گاوصندوقی تصور کردرا می الیتینگی شبکه

یورو در آن سهم  100ل ئوکنند و پاایجاد می یشاپ کانال پرداختکافیاین ل و ئوپا
پرداخت انجام  آن شاپ هیچ سهمی نخواهد داشت چون باید بهکه کافیدرحالی دارد،

 د.شوای ذخیره میترازنامهشود. اولین تراکنش باید انجام شود و سهم هر دو روی 
شود و برای هر کسی قابل ذخیره می چینبالکروی  ترازنامه یاین برگه

شاپ قهوه بخرد، در این کافی ل بخوادئومشاهده و البته ایمن است. هر زمان که پا
ترازنامه با تغییردادن  هزینه . پرداختی آن را بپردازدهزینه تواند به آنجا برود ومی

از  ترازنامه یورو است. 3ی یک قهوه انجام خواهد شد. بیایید فرض کنیم هزینه
 کند.میتغییر « یورو 3یورو و مغازه  97ل ئوپا»به « یورو 0یورو و مغازه  100ل ئوپا»

کند. ل یک قهوه دریافت میئوگیرد و پاایجادشده یک کپی میترازنامه از  طرف هر
ل قادر است هرچقدر بخواهد ئوتواند تا ابد ادامه داشته باشد چون پااین کار می

توانند کانال را ببندند؛ تنها هر زمان که بخواهند می طرفگذاری کند. هر دو سرمایه
 ذخیره خواهد شد. چینبالکرا ایجاد کنند که روی مه ترازناآخرین  الزم است

گردد. به این معنا که های غیرمستقیمی نیز ایجاد میعالوه بر این، شبکه ارتباط
یک کانال  Dبا  Cو  Cبا  Aدر صورتی قابل پردازش است که  Dبه  Aیک تراکنش از 

 پرداخت داشته باشند 
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آن قهوه بخرد و با  شاپآن کافی از اهدگردیم: اگر الرا بخو)به مثال خود باز می
ل به ئوتواند از پاگاه او میل داشته باشد، آنئوکانال پرداختی نداشته باشد ولی با پا

 عنوان واسطه استفاده کند(.
در این سیستم الزم است واسطه، ارز کافی در کانال پرداختی مناسبی را داشته 

ای که در کانال پرداخت قرار دارد ایهی دیگر از منظر مالی است. سرمباشد. مسئله
ک یا کارهای دیگر قابل استفاده نیست. ی گذاریثابت است و بنابراین برای سرمایه

 به عنوان واسطه عمل کند.  یشرکتتواند این باشد که حل میراه

کوین از این ی بیتدهندهتواند نجاتمی الیتینگی واقعیت این است که شبکه
ی روزمره نیست ولی هنوز کارهای زیادی ارز مناسبی برای استفادهتصور باشد که 

 باید انجام شوند. 

 دهد:شده را نشان می داده تصویر زیر مطالب توضیح

 
 مبادالت اتمی

است. بدون اینکه سیستم در حال کار  الیتینگی اساس مبادالت اتمی، شبکه
رسند، گونه که به نظر میآن کردن فرایند مقدور نیست. مبادالت اتمیباشد، شروع
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بدون بخش مرکزی ـ یک تبادل ـ را  رمزارزهای فرایند مبادلهها آن پیچیده نیستند.
 کنند. توصیف می

بخرد. از طرف دیگر، الرا  LTCخواهد دارد و می BTCل یک ئوبه عنوان مثال، پا
نفر باید  بخرد. بدون سیستم مبادالت اتمی، هر دو BTCدارد و قصد دارد  LTCده 

پای مبادله بروند و قراری برای خرید یا فروش بگذارند. اکنون با مبادالت اتمی، هر 
های را با هم تعویض نمایند. توانند روی قیمت توافق کنند و فورًا داراییدو نفر می

خود  BTCل ئوگاه پاارزش دارد. آن LTCی ده به اندازه BTCبیایید فرض کنیم یک 
فرستد. هر کوین میلیت چینبالکخود را به  LTCکوین و الرا بیت چینبالکرا به 

 .ی مخفی قابل تصاحب هستندیک شماره با دو تراکنش سپس به هم مرتبط شده و

های تئوری، حتی ممکن است تا این حد پیش برود که اگر شبکه لحاظ )از
بتواند یک های مختلف وجود داشته باشند، کاربر چینبالکمختلفی روی  الیتینگ

ها را به شکل فوری از یک ارز به دیگری کانال پرداخت ضربدری ایجاد کند و سکه
 مبادله نماید(.

در مورد کل فرایند بسیار کمتر از چیزی که ممکن است به نظر برسد، پیچیده 
ی واقعی بازی و سود سرشاری کنندهاست و این شانس وجود دارد که به یک تعویض

کوین بیت چینبالکبراساس  که رمزارزهاوین تبدیل شود. تمام کبیت چینبالکاز 
 توانند از تبادالت اتمی استفاده کنند. هستند، می

و تمام  الیتینگی کردن اینکه آیا شبکهبینیسرعت باالی پیشرفت، پیش دلیلبه 
ی حل نهایی خواهند بود یا خیر دشوار است. با توجه به اینکه شبکههای آن راهویژگی

ای نزدیک در آیندهها آن ی پیشرفت قرار دارد موضوع این است کهدر مرحله الیتینگ
با جایگزینی بهتر خواهند آمد. 





 (PoSاثبات سهم )
ها برای سیستم اثبات کار است که ترین جایگزینتوجهاثبات سهم یکی از قابل

 رمزارزی یک النهدر قسمت قبل آن را مطالعه و بررسی کردیم. برخالف استخراج فعا
ای برای ، کاربران الگورتیم اثبات سهم به شکل فعاالنهاجماعبرای به وجود آمدن 

گیرند. این روش با پرداخت پاداش می« سهم»کنند چون برای نمی« کار»پاداش 
 ها قابل مقایسه است. سود توسط بانک

که یکی  نئوهافرضًا  داشتنی برای نگهتر بدین معناست که کاربربه شکل جزئی
کننده است، در کیف ارز خود پاداش بگیرد. استخراج PoSهای ترین سکهاز معروف

به دنبال یافتن یک مقدار خاص برای حل یک معادله به « گذارسهم»و همچنین 
، که در آن PoWیا تراکنش هستند. ولی برخالف بلوک  منظور اعتبارسنجی یک

هایی که ها به تعداد سکهپاداش PoSد، در ها به توان پردازش بستگی دارنپاداش
 اند. وابسته ،کندداری میفرد نگه

تا معادله را حل کند زند ی را حدس میگذار مقادیردر الگوریتم اثبات سهم، سهم
 های محتمل مجددًا به سهمی که هرکس در کیف ارزحدس یگسترهکه درحالی
تراکنش  کارمزدهایایجادشده و های بلوک ها برایوابسته است. پاداش ،دارد خود

اند شوند، توزیع شدهها نگهداری میزمانی که سکهبسته به درصد سهم کل و مدت
ه ب .p.aدرصد  5.5، حدود در نئو توانید مثالً رسیم که شما میبندی می)به این جمع
 دست آورید(.

سیار کمتری ب انرژی برق های این الگوریتم این است کهترین مزیتتوجهقابل
ی ندارد که ممکن است با حمله مصرف کرده و خطر متمرکزسازی PoWنسبت به 

 درصدی همراه باشد. 51

اند که این روش به ولی این روش، روی دیگری نیز دارد. افراد زیادی بیان کرده
ی نفع افراد ثروتمند است، که البته تنها بخشی از آن صحیح است. منتقدین درباره

توان »های بیشتری داشته باشید زنند، یعنی اگر سکهعی حرف درستی میتوان اجما
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کردن برای خراب تفاده از این روشبیشتری دارید. ولی خطر اس« گذاریسهم
شان ان جعلها نه از هوا قابل تولید هستند و نه امکاست چون سکه اندک چینبالک

ای در چنین فعالیت مجرمانههای کلی برای مشارکت وجود دارد. عالوه بر آن، انگیزه
 خواهد کرد. « نابود»گذار کل ارز را ای ندارد و سهمگذاری هزینهکم هستند چون سهم

است. از نظر  1«چیزدرخطرنبودن هیچ»ی ی تئوریک دیگر، مسئلهیک مسئله
شان خرج تئوری، این بدان معناست که ممکن است کاربران قادر باشند دوبرابر دارایی

 ن فرایند کاماًل پیچیده بوده و درک بیشتر آن حیاتی نیست(.کنند )ای

اند که هر دو کند دو بلوک به صورت همزمان ایجاد شدهمی این مسئله فرض
، افراد تصمیم خواهند گرفت با یکی یا PoWمعتبر هستند. اکنون، در یک سیستم 

 دیگری پیش بروند چون درحال مصرف منابع برای استخراج هستند.

را بروند چون کل آن  Bتوانند راه درصد می90و  Aتوانند راه درصد میPoS ،90در 
ها مربوط است. اکنون ممکن است یک حالت این باشد که کردن هزینهبه بیشینه

برای  Aاز راه تراکنشی انجام دهد و سپس بعد از اینکه تأیید شد،  Bیک نفر از راه 
چون شما هیچ منابعی را به  ،محتمل است اینکردن ارز پشتیبانی کند. دوبرابر خرج
برای درک بهتر دهد )هدر نمیبرق ارز، زمان یا انرژی  PoSاندازید و چون خطر نمی

 درس زیر را تماشا کنید.(آاین مطلب ویدئوی منتشر شده در 
 vmEytY13=pzIhttp://www.youtube.com/watch?v 

ی ی شدیدًا تئوری است که به عقیدهکه باالتر ذکر شد، این یک مسئله طورهمان
 ما هرگز رخ نخواهد داد.

 شدهدادهاثبات سهم وکالت
از  یتری جدیدتر و دموکراتیکشده نسخهدادهالگوریتم اثبات سهم وکالت

سکه احتماالً ی این ترین نمایندهالگوریتم اصلی اثبات سهم است )معروف
STEEM .)است 

                                                                 

1  . nothing at stake 

http://www.youtube.com/watch?v=pzI13vmEytY
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گذار حق چه درون یک سیستم دموکراتیک وجود دارد، یک سهمدرست مانند آن
سپارد. این وکیل از طرف رأی خود را به یک وکیل یا شاهد )نماینده( می

کند. این سیستم عالوه بر را تأیید میها بلوک کند وی خود عمل میکنندهانتخاب
 کند. نیز پشتیبانی میدموکراسی از تمرکززدایی 

 (TPoSاثبات سهم بدون اعتماد )
ی داخلی است )چون تنها یک سکه که هنوز یک نکته یانگیزتکنولوژی هیجان

( نامیده TPoS« )اثبات سهم بدون اعتماد»کند(، از این تکنولوژی استفاده می
شد( شناخته می POSWتر تحت عنوان )که قبل XSNتوسط  TPoSشود. می
توانند کند که در آن کاربرهای شبکه میع شد و سیستمی را توصیف میاخترا
ی این موضوع های خود را بدون استفاده از هیچ دستگاهی وارد سهم کنند. ایدهسکه

ها را در عوض که سکه گری را انتخاب کنندمعامله ،آن است که احتمال دارد کاربران
 تان، برای شما وارد سهم کند.بخشی از سهم

ها را وارد سهم زیت اصلی این است که الزم نیست شما کسی باشید که سکهم
گر شود که در آن کاربر به معاملهانجام می TPoSکنید. این کار توسط یک قرارداد می

 است(. لغوها را وارد سهم کند )این قرارداد هر زمانی قابل دهد تا سکهاین حق را می

گذاری های سهمبرای بسیاری از سکه یگیزاندر نهایت، این جایگزین هیجان
نیاز های شما دارایی رفتنگذاری یا ازدستدیگر است چون به هیچ تجهیزات سهم

باشد چون احتمال  یتواند عامل جالبکارهای شما، میدادن به نمونهنیست. با تنوع
ها در یک دفترکل وجود دارد )در فصل بعدی به سراغ این مبحث داشتن سکهنگه

 (.رفتخواهیم 

 (PoBاثبات سوزاندن )
روش  ، یکPoSسیستم جایگزین دیگر، اثبات سوزاندن است که مانند 

ها را به یک آدرس کننده سکهی انرژی است. در اینجا، استخراجکنندهذخیره
کند. این امتیازها با به عنوان پاداش، امتیاز دریافت میو  فرستدنشده میاستفاده
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ها و کبلو  کردن قابل مقایسه است و بنابراین برای اعتبارسنجیاستخراج 1هشنرخ 
 شود. ها استفاده میتراکنش

استخراج  تاست که این الگوریتم تنها در ارتباط با سایر احتماال مهماین نکته 
 شدند. باید از ابتدا ساخته میها آن ها را بسوزاند،کند تا قادر باشد سکهکار می

است که ممکن است یک حمله بسیار دشوار  اینریتم پشت این الگو یایده
که در  PoSشماری را با خود داشته باشد، برخالف سیستم خطر بی المان باشد و

 نگاهی داشتیم.« چیزهیچ نبودن خطر در»ی آن به مسئله

 (PoIاثبات اهمیت )
های موجود( ارزترین بزرگ )یکی از NEMسیستم اثبات اهمیت که توسط 

 شماری دارد. شود، نه تنها نادر است بلکه پتانسیل بیمیاستفاده 

ز کند. این امتیاآوری میدر این الگوریتم، کاربر امتیازها را از یک امتیاز مهم جمع
ها را درست تواند شاخصی از میزان قابل اعتمادبودن عضو باشد. کاربران تراکنشمی

کنند با این تفاوت که هر کسی دیگری اعتبارسنجی می چینبالکمانند هر الگوریتم 
 کند. نظر از ارزش، از صفر شروع میصرف

انجام دهد یا سعی کند به سیستم خیانت کند،  یتأییدهای اشتباه یاگر فرد
ها و برای دریافت پاداشها آن یابد. بنابراین، احتمالامتیازهایش کاهش می

ن اگوریتم را با مشاورتوانید این الیابد. میها کاهش میکردن تراکنشاضافه
های اقتصادی مقایسه کنید؛ شما به کسی با امتیازهای خوب و احتمااًل توصیه

کنید ولی اگر امتیازهای منفی داشته باشند، احتماالً از او دور شخصی اعتماد می
 خواهید ماند. 

NEM  کند تا قادر باشد چنین امتیازی کسب کند که سکه می 10000درخواست
تر شود. اگر به دالر است )این وقتی قابل تطبیق است که ارز محبوب 4000حدود 

                                                                 

1 .Hashrate رت تجهیزات کامپیوتری را برای توان قد: واحدی است که با استفاده از آن می
 شده محاسبه کرد. استخراج ارزهای رمز نگاری
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کاغذ توانید جزئیات بیشتری از سیستم امتیازدهی را در مند هستید، میسکه عالقه
 بخوانید(. سفید

مشکلی نظری رخ وجود نداشته باشد،  NEMمانند  ؛اگر کنترلی توسط خود ارز
یک سازمان  احتمال دارددیگر امتیاز دهند. به یک خواهند توانستو افراد  خواهد داد

های زیادی برای محافظت بتواند افراد خود را از نظر امتیازی باال بیاورد. ولی راه تبهکار
 نیست.  ایاز افراد در برابر این خطر وجود دارد و بنابراین، مشکل جدی

 

 (PoSignاثبات امضا )
 Xtrabytesکند استفاده میکه از اثبات امضا  رمزارزیدر حال حاضر، تنها 

(XBY)  است. این تکنولوژی روش جالبی دارد که هدف آن بهترین بودن بین هر
 است.  PoWو  PoSدو دنیای 

Xtrabytes های های واقعی و گرهکند که توسط گرهاز یک شبکه استفاده می
براساس  ی هستند کهترکوچکهای مجازی شبکه اجرا شده است. دومی گره

ها اعتبارسنجی ها به صورت آنالین توسط گرهباشند. تراکنشفیزیکی می هایگره
ها مجددًا شوند و تا زمانی که تراکنش مخابره شود، به صورت آفالین توسط گرهمی

 PULSE (Pingشوند. عالوه بر آن، شبکه سیستمی تحت عنوان بررسی می
Unified Leger Synchronization Equalizerگیرد.( را به کار می 

PULSE ها را هنگامی که یک تراکنش مخابره شد تغییر داده و انتخاب گره
ها به صورت زمانی مرتبط خواهند شد و سپس پردازش کند، این تراکنشمی
تراکنش در ثانیه راه فراهم  10000شوند. این سیستم، احتمال تأییدکردن تا سقف می
 کند. می

است، بدین معنا که بلوک  ود استخراجاصلی این روش، نب هایویژگی ی ازیک
 درصدی ندارد. 51ی این الگوریتم خطر حمله
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جالب  یپذیری باال، فرصتو مقیاسدادن انرژی برق نهدر  به دلیلاین تکنولوژی 
 توجه برای آینده است.

چون  کنیماینجا این بحث را تمام میهای زیاد دیگری وجود دارند ولی الگوریتم
 ها بودند. ترینمهماشاره کردیم ها آن ، مواردی که بهچینبالکدر رابطه با 

نیست. در مقابل، دو پایه و اساس دیگر برای  رمزارزهاتنها مبنا برای  چینبالک
وجود دارند: تنگل و هشگراف. رمزارزها


