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 مقدمه

روز    رمزارزهابا گذر زمان که   به  پیدا می روز  بیشتری  زیادی  ، سرو کنند جذابیت  صدای 
.  آیند قانونی پدید می به صورت  از کالهبرداری تا میلیونرهایی که    ؛ شود ایجاد می ها  آن   اطراف 

  بپیوندد به این انقالب اقتصادی    خواهد می   که   برای کسی   ای گسترده   ۀ بستر و شالود این کتاب  
ۀ  مبانی پای   همچنین .  کند ارائه می   و به دنبال این است که بداند چطور به آن چنگ بیندازد 

 دهد.  بازارهای پرنوسان را پوشش می در  گذاری  سرمایه ۀ  های فناوران چالش 

.  یم هست   رمزارزهاوقت  گذارهای تمام یک و ماروین نیوفیند، سرمایه ما، مارچین کاسپرچ
ایجاد    رمزارزهاو شور و هیجان زیادی نسبت به    برآمده اقتصادی/ مالی ۀ  زمین از    ارزهایی که 

در این بازار ما بهترین و بدترین وضعیتی که  حائز اهمیت این است که  ۀ  نکت کرده است.  
ی ساده برای این  ا کردن مقدمه فراهم   مان بنابراین هدف   . ایم تجربه کرده   وجود داشته است را 

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

 .  کنند برخورد  

 این کتاب را بخوانید؟  بایدچرا  

را به زبانی ساده و با ذکر چندین مثال    زها رمزار پشت  اصلی  ۀ  نظری   در ابتدای این کتاب 
را رسیم، جایی که به شما هر چیزی  بعد از آن، به بخش عملی کتاب می   خواهیم کرد. بیان  

ترین و سود را به بیشترین مقدار  گذاری بدانید تا ریسک را به کم سرمایه ۀ  که الزم است دربار 
آموختن ۀ دربار ستید، ممکن است این کتاب ه ۀ . اگر در حال مطالع خواهیم گفت برسانید 
موردبیشتر   اینکه  مشتاق    رمزارزها  در  یا  در تردید  باشید  باشید.  به خاطر داشته  هرحال، 

تأکید کنیم که این کتاب   خواهیم می توجهی که به این موضوع دارید از شما سپاسگزاریم. ما  
و مأموریت ما کمک به افراد در این موضوع پیچیده  به هیچ دانشی در این حوزه نیاز ندارد 

 است.  

در این بازار پر از نوسان کنیم، الزم است تا  معامله  انجام  ۀ  برای اینکه شما را کامالً آماد 
هم ارتباط دهیم. این کار به شما کمک خواهد کرد تا    ه بخش نظریه و کاربردهای عملی را ب 
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و بسیاری    ، بوش، مایکروسافت 2، فولکس واگن 1اپل، دایملر   هایی مانند بفهمید چرا شرکت 
نتیجه   چین بالک های دیگر در حال کار روی فناوری  شرکت  به عنوان  انتها،  از    ای هستند. در 
است که به شما آموزش دهیم چطور از اصول و  ضروری  این نکته    ذکر   مان، تبادالتی ۀ  پیشین 

که ما به هنگام شروع    ای استفاده کنید که بتوانید از اشتباهاتی تحلیل فنی به گونه مبانی و  
 . دوری کنید   داشتیم، 

های اند اما جنبه نوشته شده   رمزارزها موضوع  ۀ  دربار هایی که  برخالف بسیاری از کتاب 
بخش اند، این کتاب قصد دارد راه ورود به  گذاری را فراموش کرده های سرمایه عملی و روش 

فراهم کند. در انتهای این کتاب، قادر   ای را به شکل ساده   فنی و همچنین بخش اقتصادی 
های مبتنی بر تحلیل اصولی و تحلیل فنی را تحلیل مانند سهام هایی  کوین خواهید بود تا  

ها آن   صنایع، پتانسیل رشد ۀ  که دربار   ه بر این، قادر خواهید بود تا براساس دانشی کنید. عالو 
 ید.  کن گذاری  ، سرمایه دارید   ی بسیار دیگر رد  موا و  

 ...شروع 

توصیه به هنگام مطالعه  آن را    ترتیب   رعایت دارد که    یساختار این کتاب ترتیب خاص 
شویم،  یا استخراج می   چین بالک کنیم. در بخش اول، نه تنها وارد مفاهیم اصلی مانند  می 

شناسید و ، اگر از قبل این فناوری را می حال بااین .  پردازیم نیز می معیارهای امنیتی  به  بلکه  
توانید مستقیمًا به  گذاری کنید، می سرمایه   رمزارزها ۀ  خواهید بدانید چطور در حوز فقط می 

 .  مراجعه کنید بخش دوم کتاب  

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

گذاری ی توصیه به سرمایه ا کنیم به معن اشاره می ها  آن   مثال به   برای که  هایی  کوین مام  ت 
اساس تجربه و تخصص  بر ها  کوین ارزیابی    توانایی ایجاد    نیست. هدف این کتابها  آن   روی 

شده نیستند بلکه هدف  شماست. هیچ کدام از موارد این کتاب به معنی پیشرفت تضمین 
 آموزش است. فقط  ها  آن   از 

اند. این کتاب راهنمایی  همراه   زیادی و بنابراین با ریسک    دارند به شدت نوسان    رمزارزها 
بلکه    میلیونر   یک شبه   برای  اینکه  شدن نیست  بر    درخصوص   ی پایه و اساس مستدل عالوه 

 .  دهد می   آموزش   نیز   گذاری را تحلیل سرمایه کند،  می   را ارئه   این موضوع ورای  فناوری  

  کنند می های اشتباه  اید، مراقب افرادی که توصیه شده   رمزارزها اگر به تازگی وارد فضای  
 

1. Daimler 
2. Volkswagen 
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تا به افراد کمک کنیم نسبت به  به نوشتن این کتاب گرفتیم تصمیم  ما به این دلیل باشید. 
دیگر    1کانکت از یک بیت   وداشته باشند  ای  درک پایه چیزی که در حال خرید آن هستند،  

 2018)اشاره به کالهبرداری گسترده رمزارزی با همین عنوان دارد که در سال    کنند اجتناب  
 . منحل شد )مترجم(( 

 نامهواژه 

واژه ، مخفف جدیدی در چنین موضوعات   زیادی  ها و  و   شاید که    هست های  عجیب 
دنیای   و در  واقع ضروری هستند  ولی در  برسند  نظر  به  مورد  ارز رمز نامفهوم  به شدت  ها 

ها و سایر های زیر به شما کمک خواهد کرد که متون، وبالگ گیرند. مخفف قرار می  استفاده 
توانید از این بخش عبور کنید و بعد به آن برگردید ولی توصیه  منابع را متوجه شوید. می 

 کنیم این بخش را یک بار قبل از شروع کتاب بخوانید.  می 

FOMO  –  کند که در آن  می   بیان اساسًا موردی را  اصطالح  این  ؛ 2دادن ترِس از دست
گذارها مشتاق خرید آن هستند و  ایجاد شده است و سرمایه کوین هیجان زیادی حول یک  

پرداخت کنند.  آن  برای  دارد  واقعی که  ارزش  از  بیش  دارند  و شک ها  آن   قصد  از ضعف 
 را از دست ندهند.   ی کنند تا فرصت خوب پوشی می چشم 

FUD   –    ،های اید، مقاله که احتماالً دقت کرده   طور همان   ؛ 3، شک ن اطمینا عدم ترس
خروجی    FUDکوین وجود دارند،  یا به طور کلی بیت   رمزارزهامنفی بسیار زیادی پیرامون  

کوین، کالهبرداری  گفته که بیت   JP Morganکند. مثال: مدیر عامل  یک پیام را تشریح می 
 دهد. را گسترش می   FUDاست و بنابراین  

HODL   –  HOLD واژه    ؛HODL    پرکاربردترین از  فضای اصطالحات  یکی  در 
ن . برخی بر ای نیست   HOLDۀ  امالی نادرست واژ آید. این واژه  شده به حساب می رمزنگاری 

کوین شایع شده است، جایی  های بیت انجمن است که از  امالیی  باورند که این واژه، اشتباه 
: دهند ربط می برخی دیگر آن را به این جمله    . « دارم می   من نگه که موضوع این بوده است: » 

این    به طور کلی (.  Hold On for Dear Life)   « برای یک زندگی عزتمند دست نگه دارید! » 
صعود  ۀ  را در طول دور کوین  از  گذاران است که مقدار مشخصی  ای از سرمایه دسته ۀ  واژه دربار 

 دارند. می   و سقوط نگه 

ATH   -  All Time High  رمزارز   یک که  است  باالترین ارزشی  ۀ  بیان کنند ؛ این عبارت 

 
1. BitConnect 
2. Fear of missing out 
3. Fear, Uncertainty, Doubt 
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 رسد. به آن می 

Shill  و بازارگرمی برای آن کوین  باال بردن قیمت یک  به معنی  «  کوین کردن یک  »شیل ؛  
حرفه .  است  تأثیر گسترده ۀ  پرآواز   های ای معموالً  خاطر  به  توییتر  یا  دارند،  یوتیوب  ای که 
   کنند. را شیل می ها  کوین 

)شاید    زنند دست به فروش می ؛ هنگامی که مردم به دالیل نامعلومی  افت لعنتی را بخر! 
FUD  زمان برای خرید است.   ین کاهش خواهد یافت و این، بهتر کوین  (، ارزش 

Long   –  Short  سفارش  ؛ ( سفارش  خرید  و  بلند یک  ) سفارش  مدت(  یک  فروش 
آتی   معامالتهستند که معموالً با    معامالت سهامهایی مربوط به  واژه مدت(  کوتاه سفارش  

،  نند ک ی ایجاد م   « مدت بلند » یک موقعیت سفارش  شوند. افرادی که  انجام می   استقراضی   و 
می  حالی فکر  در  رفت  خواهد  باال  قیمت  که  کنند  افرادی  سفارش که  موقعیت    یک 

)به عبارت دیگر،  داشت ها افت خواهند کنند قیمت ، تصور می نند ک ی ایجاد م  « مدت کوتاه » 
 ها آن شود که با استفاده از می   در بازارهای مالی به قابلیتی گفته  Longو   Shortموقعیت 

 . صعودی و نزولی قیمتی سود کنید( توانید در بازارهای  می 

ICO  –   اساس ؛ این مخفف بر 1ها برای اولین بار کوین پیشنهاد  ارائه وIPO   پیشنهاد(
یعنی    اصطالح   های توزیعی است. این عمومی( است که مخففی استاندارد برای سهام ۀ  اولی 
لیست   صرافی ها قبل از اینکه در یک  یا توکن ها  کوین منتشر شده است و اولین    رمزارز یک  

 اند. شوند، فروخته شده 

خواند که  ها نهنگ  خواهید  روزی  احتماالً  خریدن کرده نهنگ » ؛  به  شروع  )یا   « اند ها 
دارند، به عنوان  در اختیار    را   خاص کوین  گذارهای کالن که انبوهی از یک  فروختن(. سرمایه 

 شوند. می در نظر گرفته    نهنگ 

ها صرافی ندازید، بیشتر  ؛ وقتی به دفتر سفارش نگاهی بی 2دیوار فروش   – دیوار خرید  
های محدود  فراهم خواهند کرد. دیوار خرید جمع تمام سفارش   « عمق بازار » یک نمودار برای  

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

را به امید اینکه سود زیادی ببرد، حتی در مدت کوین  ؛ فردی که تعداد زیادی  3هولدربگ 
)پافشاری روی    دارد ، نگه می کند کاهش پیدا می   آن ارزش  سوددهی ندارد یا    که  هایی زمان 

 
1. Initial Coin Offering 
2. Buy wall - Sell wall 
3. Bagholder 
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   . نگهداری یک کوین بی ارزش( 

گذارها انتظار دارند قیمت  به این معناست که سرمایه   بازار خرسی   ؛ 1گاوی - بازار خرسی 
گذاران انتظار ی این است که سرمایه ا ، به معن د. از طرف دیگر، بازار گاوی ن افت کن ها  کوین 

 ها افزایش یابند. دارند قیمت 

قوی داشته است. افرادی که    صعود بسیار زیاد و ، یعنی یک  « ماه سمت  به  » یا    ؛ 2ماه 
شاید از افزایش خواهد یافت.  کوین  کنند ارزش  به ماه برسد، فکر می کوین  انتظار دارند یک  

 عبارت   این پاسخ این است که  ایم و  را انتخاب کرده کنایه  چرا ما این    پرسید که ب خودتان  
 برسد.   « ماه » کوین به  بیت   دارد انتظار    ست که ارزها رمز دنیای    ای به کنایه 

Pump    وDump  ؛ «pump »   آن، سرمایه در  است که  مقدار فرایندی  روی  گذارها 
با خارج گذاری می خاص سرمایه کوین  زیادی از یک   ارز ۀ  بار کردن یک کنند و سپس  تمام 
 کنند.  می   « dump» خود، آن را  

FA   –  TA  گذاری را ذاتی یک سرمایه را که ارزش  هایی  کوین ؛ تحلیل بنیادی، ارزیابی
نمودارها است که با ابزار انجام  براساس    کند. تحلیل تکنیکال، تحلیلی سنجند تشریح می می 
 شود. می 

Rekt ورشکسته شده اید! شدن یعنی  یا رکت   کوین شدن توسط یک  ؛ رکت 

های  کوین گذار در حال فروش  ؛ داشتن یک دست ضعیف یعنی سرمایه 3دست ضعیف
 ها به جای تحلیل وضعیت است. خود به محض شروع کاهش قیمت 

ها کوین شت سود  است که هیچ ارزش ذاتی ندارد.  کوینی  کوین،  یک شت   ؛ 4کوین!شت 
 باشد. می   مدت کوتاه به صورت  معموالً  

کوین، ساتوشی ناکاموتو،  بیت بنیانگذار  چک  ؛ ساتوشی نه تنها اسم کو 5َست  – ساتوشی  
کوین  بیت   0.00000001ساتوشی معادل    1کوین است. هر  ین واحد یک بیت تر کوچک بلکه  
 است. 

  آلت سیزن کوین است.  ی به جز بیت کوین کوین، هر  ؛ یک آلت 6آلت سیزن   – کوین  آلت 

 

1. Bear/Bearish - Bullish 
2. Moon 
3. Weak Hand 
4. Shitcoin 
5. Satoshi - Sat 
6 . Altcoin - Alt season 
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زمانی چند  ۀ  ها به میزان قابل توجهی در باز کوین   زمانی از سال است که در آن معموالً ارزش 
 یابند. هفته یا چند ماه افزایش می 

تنها به دلیل اینکه دیگران روی   خواهند می ؛ فرایندی است که در آن، افراد 1پول احمق 
)    گذاری کنند سرمایه نیز  ها  ن آ کنند،  گذاری می سرمایه   ی رو به افزایش دیگر ۀ  حباب یا سرمای 

 ! دارد( ای  ه اشاره به سرمایه گذاری افراد غیر حرف 

یک نهاد فدرال در ایاالت متحده آمریکا ؛  SEC  –   2بورس و اوراق بهادار کمیسیون  
است که عالوه بر قانون بورس اوراق بهادار بر اجرای دیگر قوانین مربوط به بازار اوراق بهادار 

 کند. می  نظارت آمریکا هم  

اطالع پیدا   رمزارزها   حوزه   در   ی تخصصی ها و عبارت اصطالحات  ترین  که از رایج   اکنون 
  این کتاب شویم. بعدی  های  توانیم وارد بخش می   ، کردیم 

 
1 . Dumb money 
2 . Securities and Exchange Commission 



 

 چه هستند؟   رمزارزها 

 چینبالک مفاهیم  

  های دیگری و ویژگی هستند  امن  نشدنی و  هک   رمزارزها ممکن است شنیده باشید که  
 بحث را شروع کنیم. ها  آن   ای با بررسی فناوری و تکنولوژی پایه   بیایید ولی    دارند نیز  

هایی وجود دارند و اینکه چگونه کار چین بالک ما در این کتاب با بررسی اینکه چه نوع  
یک سیستم توزیع هستند؛  براساس    رمزارزها کنند، بحث را آغاز خواهیم کرد. تمامی انواع  می 

توزیع   مانند دفاتر کلی که  اغلب  به توصیف می   ، اند شده بنابراین  واقع اطالعات  شوند. در 
.  شود ذخیره می مپیوتر در شبکه  ها کا شوند بلکه روی میلیون تنهایی در یک محل ذخیره نمی 

 کند.  را ذخیره می   چین بالک هایی از  هر کامپیوتر، تمام یا بخش 

تواند به آن دسترسی داشته  هرکسی می عمومی است که    چین بالک پرکاربردترین نوع آن،  
ها، این نوع از  اختیارات و آزادی عمل دلیل این  اطالعات را از روی آن بخواند. به    باشد و 
به صورت    چین بالک آید. کاربران در این نوع  معموالً کندترین نسخه به حساب می   چین بالک 

توانند به صورت  که با اینکه افراد می   ا )بدین معن   کنند می ناشناس شرکت  ناشناس یا شبه 
های انجام گرفته محاسبه شده و برای کاربر نهایی  ناشناس مشارکت کنند اما در واقع تراکنش 

 درصدی ناشناس نیستند(. 100براین کاربران به طور کامل و ند؛ بنا شو لحاظ می 

ها روی چین بالک . این یا همان ائتالفی است   1ها، کنسرسیومی چین بالک دومین نوع از 
می  شکل  موسسه  یا  شرکت  سازمان،  چند  مشارکت  یا  درنتیجه گیرند کنسرسیوم  تنها .   ،

به  مشارکت  نوع   چین بالک کنندگان در »کنسرسیوم«  این  دلیل  به همین  دارند،  دسترسی 
سریع   چین بالک  می پردازش  تضمین  را  می تری  آن  ایجادکنندگان  همچنین  و  توانند  کند 

کنندگان در آن به صورت عمومی یا ناشناس فعالیت کنند. این  تصمیم بگیرند که مشارکت 
این کتاب با جزئیات ۀ  در ادام   . تر است برای مناسبات تجاری بسیار جذاب   چین بالک نوع از  

 بیشتری در مورد آن بحث خواهیم کرد. 

نوع   نوع   است. کامالً خصوصی    چین بالک   ها،آن سومین  این  به،  چین بالک   در   افراد 

 
1  Consortium 
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ایجادکنند می   اعتبارسنجی   راها  تراکنش   خصوصی صورت   از  ۀ  کنند.  نوع  ها چین بالک این 
افزودن اطالعات را داشته باشد یا آن را ببیند.    تواند تصمیم بگیرد که چه کسی امکان ی م 

ایجادکنند  معموالً  و  شده  پردازش  باالی  سرعت  به  منجر  موضوع  متصدی آن   ۀ این    ان ، 
 شناسد.  اعتبارسنجی را می 

  طور همان توان آن را تصور کرد؟  چیست یا چگونه می   چین بالک که    بپرسید ممکن است  
قابل  ۀ  است. نکت بلوک )بالک(    پیوند و ارتباطی بین چندین   چین بالک که از نامش پیداست،  
بعدی بلوک    که در   کند می کدی تولید    ، دارد بسته به محتوایی که  بلوک    توجه این است که هر 

درک موضوع  دهید مثالی را بیان کنیم که    شود. ولی اجازهبا اطالعات جدید دیگری ذخیره می 
 :کند تر می را ساده 

این اطالعات را   چین بالک در  بلوک    دهد«. می   یورو به هلن قرض   50)فرض کنید »پیتر  
کند؛ مثالً فرض تولید می   ی شده، کد حروف و تعداد استفاده ۀ  مرتب براساس    کند و ذخیره می 

دسترسی داشته باشد و اطالعات را به »پیتر بلوک    . اگر هلن بخواهد به یکAAAAAکنید  
بلکه  ؛  نخواهد بود   AAAAAبلوک    کند« تغییر دهد، خروجی این یورو قرض می   50از هلن  

به دلیل گزارش  مستقیمًا نشان می   چین بالک است. بنابراین    BBBBBبه شکل   دهد که 
 اند.( ات تغییر کرده غیرمتمرکز، برخی اطالعۀ  خطا در سایر کامپیوترهای موجود در شبک 

AAAAA                                                            BBBBB  
 

 چین به عنوان مبنایی برای یک ارز بالک 

دارد؛ بنابراین افراد زیادی این دو کوین  بیت ۀ  عمیقی با تاریخچ ۀ  رابط   چین بالک ۀ  تاریخچ 
، ساتوشی  2008را یکی فرض کنند! در سال  ها  آن   گیرند و حتی ممکن است را اشتباه می 

منتشر کرد   2« کوین: سیستم ارز نقد الکترونیکی همسان بیت ای را با عنوان » مقاله   1ناکاموتو 
 امروزی است.   رمزارزهای که مبنایی برای  

هستند. این تکنولوژی بر چهار ویژگی اصلی   چین بالک تکنولوژی    مبتنی بر   رمزارزها بیشتر  

 
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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 استوار است. 

ها روی یک کامپیوتر یا یک پایگاه اطالعاتی یا به داده   یعنینخست اینکه غیرمتمرکزند؛  
نمی  بیشتر  عبارت دیگر فقط در یک محل ذخیره  به عبارت دیگر،  به چین بالک شوند.  ها 

 شوند.  ها کامپیوتر ذخیره می روی میلیون ن  زما هم   صورت 

تأیید    چین بالک است. هنگامی که تراکنشی روی    تغییرناپذیر   چین بالک به همین علت،  
)برای تغییر اطالعات، شده را بتوان تغییر داد.  ممکن است اطالعات ذخیره نا شود، تقریبًا  

زمان هم   شوند به صورت نگهداری می ها  آن   روی   چین بالک الزم است تمام کامپیوترهایی که  
 جایگزین شوند(. 

افراد    یعنی شود؛  می   نامیده  1نظر   اجماع شود  می   اصل و اصولی که در ادامه توضیح داده 
د. یک راه برای  ن داشته باش اجماع نظر    ، باید روی اینکه چه اتفاقی بیفتد یا چه اتفاقی نیفتد 

به این   اثبات ۀ  دربار است.    2« کردن   »استخراج   نظر   جماع ا رسیدن  بر  این قسمت که دلیلی 
 سیستم کاری است، در فصل بعد بحث خواهیم کرد.  

دیگر   می   مهم که    چین بالک ویژگی  حساب  شفافیت به  تمام   3آید،  در  تقریبًا  است. 
)تراکنش ،  رمزارزها  می تبادالت  و کابران  هستند  ردیابی  قابل  چه کسی ها(  ببینند    توانند 

 اضافه کرده است.    4«اثبات کار » را در یک سیستم  هایی  بلوک 

  وجود دارد. این لیست   « کوین بیشترین دارندگان  لیست  » به نام  در برخی موارد، لیستی  
)این موضوع برای آگاهی از اینکه  .  را دارند کوین  هایی است که بیشترین مقادیر  آدرس شامل  
توانند اسامی سایرین را ببینند و  مفید است. البته افراد نمی  ، اند ها چگونه توزیع شده کوین 

 های عمومی هستند(. تنها اطالعات قابل رؤیت، آدرس 

های مالی قدیمی وجود دارد انتقال  سیستم تهدیدی که برای  ترین  بزرگ   آخرین و احتمااًل 
ها برای انتقال اعتبارات، یک یا چند روز از زمان که بانک مقادیر و اعتبارات است. درحالی 

گیرند )بر حسب اندازه تراکنش و مقصد آن(، با ارزهای دیجیتال، سرعت  وکارها را می کسب 
دقیقه و حتی مبادالت آنی نیز  30تا  10ود یابد )زمانی حد انتقال اعتبارات بسیار افزایش می 

 باشند(. می   قابل دسترس 

کنندگان و کاربران سیستم  شود، بنابراین مصرف تراکنش صفر می ۀ  با توجه به اینکه هزین 

 

1.  consensus 
2.  mining 
3.  transparency 
4.  proof-of-work 
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آینده با جزئیات بیشتری  های  بخش   این موضوع در ر نیازی به حضور واسطه ندارند. ) دیگ 
 توضیح داده خواهد شد(. 

ها ، نگاهی سریع به چگونگی شناسایی حساب چین بالک قبل از رسیدن به بخش عملیاتی  
 اندازیم. می ها  آن   و همچنین چگونگی استفاده از   چین بالک توسط  

 دسترسی داشته باشیم؟ چین بالک چگونه به  

شما احتمااًل حساب بانکی یا هر نوع حساب دیگری اعم از ایمیل، حساب بازی یا ۀ  هم 
ها همگی در یک محل ذخیره شده و نام حساب  ای مقاصد دیگر دارید. این حساب حسابی بر 

غیر متمرکز، با توجه به اینکه خبری از کنترل  ۀ  دهند. اما در یک شبک را به کاربر اختصاص می 
 . شود می ها نیست، مسئله متفاوت مرکزی و نگهداری حساب 

بیت   ی متمرکز غیر ۀ  در شبک  بین کل مانند  های یدهای خصوصی و آدرس کوین، کاربران 
 ها چه هستند؟ از این هرکدام    شوند. ممکن است بپرسید عمومی تفاوت قائل می 

می  بررسی  ابتدا  هستید،  ایمیل  حساب  ایجاد  حال  در  آدرسی که هنگامی که  کنید 
کنید.  انتخاب می   ی شده است یا نه، و سپس رمز عبور خواهید از قبل توسط کسی گرفته  می 

که رمز عبور   1رود. کلید خصوصی ، این کار به شکل دیگری پیش می چین بالک   به   با دسترسی 
و  از کاراکترهای  است که    ی شماست، کد  شده  ایجاد  آن  تصادفی  منابع    به توانید  می با 

باش  حاوی  ید دسترسی داشته  این کلید معموالً   و عدد است. رمز عبور   حرف  64یا    32. 
 د مانند زیر باشد: توان می 

48DHQUS5CBG8RHTMS268F5S4DGANBGD53HTUETDG654
G2F158D2F3G4CBVMD4F5G 

تواند توسط خود شما و با استفاده از بعد از اینکه کلید خصوصی ایجاد شد )این کار می 
یک کیف   توسط  یا  تصادفی  عمومی   2پول کاراکترهای  آدرس  شود(  کلید براساس    انجام 

به صورت   دانستن آدرس عمومی، خودکار ظاهر می خصوصی  با  آیا  بپرسید  شود. )شاید 
که در پس    محاسباتی زدن آدرس خصوصی ساده است یا خیر؟ پاسخ منفی است.  حدس 

 SHA256چندین فرمول پنهانی و رمزگذاری مانند  براساس    آن وجود دارد بسیار پیچیده و 
براساس    آدرس عمومی ۀ  وتر محاسب ی مهم این است که اگرچه برای یک کامپی است. نکته 

 باید آدرس خصوصی شما کامالً ساده است ولی عکس آن قابل انجام نیست. کامپیوترها  

 
1. Private key 
2    . Wallet 
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 برد!(ها سال زمان می ترکیب صحیح را »حدس« بزنند که میلیون 

که اگر کسی بخواهد برای شما    ا آدرس عمومی، »نام حساب« شما خواهد بود، بدین معن 
گاه کلید خصوصی خود را به هیچ ه آدرس عمومی نیاز خواهد داشت.  ارزی را ارسال کند، ب 

 کسی ندهید!

نیستند، تنها چیزی که ممکن است هک شود    شدنی هک و کلید خصوصی    چین بالک 
کامپیوتر شماست که کلید خصوصی در آن ذخیره شده است. در فصل بعدی این کتاب،  

 . صحبت خواهیم کرد ها  در رابطه با کیف پول تر  مفصل 

چیزی که الزم است به خاطر داشته باشید این است: کلید خصوصی، رمز عبور   ترین مهم 
است. اگر آن را به کسی بدهید، آن فرد    چین بالک روی    ها یی دارا   ۀ شما و تخصیص دهند 

روند.  شما از دست می های کوین های شما را کنترل کند. اگر آن را گم کنید،  تواند دارایی می 
توانید بدون هیچ  از طرفی دیگر، آدرس عمومی مانند شماره حساب شما در بانک است؛ می 

 بگذارید تا دارایی و ارز دریافت کنید. شک و تردیدی آن را به اشتراک  

ی کنید و ببینید چه مقدار پیگیر های خود را  تراکنش   چین بالک در حالتی که بخواهید در  
دریافت   می اید کرده اعتبارسنجی  سادگی  به  »مرورگر ،  از  استفاده  با  این   1« بالک   توانید  به 

و    استخراج شده های  بلوک   توانید آخرین می   در این مرورگر موضوع دسترسی داشته باشید.  
  گنجانده شده است ببینید. اگر به دنبال تراکنش خود هستید، ها  آن   که در را  هایی  تراکنش 

می می  اینکه  یا  و  کنید  مراجعه  دوباره  خود  قبلی  تبادل  به  سایت  توانید  در  توانید 
https://blockexplorer.com   .به دنبال آدرس یا تراکنش بگردید 

 کوینو    2توکن تفاوت بین 

ترین  )به عنوان رایج کوین  ها  آن   شویم که برخی از های مختلف، متوجه می با بررسی ارز 
 طور همان ها باشد. اواًل،  ممکن است یکی از این  رمزارز شوند.  ( و برخی توکن نامیده می نوع 

شود چون نیازمند کارهای رمزگشایی این نام شناخته می   به  به این دلیل   رمزارز دانید،  که می 
 برای اعتبارسنجی اطالعات است.  

رایج کوین »  نوع  ها«  طور کلی،    رمزارزها ترین  به  تکنولوژی  ها  کوین تمامی  هستند. 
  هر ارزی که روی بستر که  بدان معناست    این را دارند.    چین بالک مخصوص به خود، یعنی  

  کوین به عنوان    و از منابع کدی خودش استفاده کند،   ساخته نشده باشد   ی دیگر   چین  بالک 

 
1. Block explorer 
2. Token 

https://blockexplorer.com/
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 و...   3کوین ج و ، د 2کوین ، الیت 1کوین شود. به عنوان مثال: بیت تعریف می 

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

شوند.  ساخته می   5یا نئو   4مانند اتریوم   رمزارزها ها« روی بستر سایر  از طرف دیگر، »توکن 
های  شوند. به عنوان مثال اتریوم دارای توکن ها نامیده می پلتفرم   6« ها اغلب »سوخت توکن 

erc20    »ها  ها و توکن کوین )برای دیدن تمام   اتریوم هستند.   چین بالک است که »سوخت
ها  کوین توانید مقادیر تمام  مراجعه کنید؛ می   CoinMarketCap.comتوانید به سایت  می 

 کنید(.    انتخاب ها«  ها« و »توکن کوین »   فیلتر نمایش دادن را بر اساس را بررسی کرده و  

 به چه معناست؟  7پذیریمقیاس 

شود.  بیان می   رمزارزها کوین و سایر  پذیری موضوعی است که اغلب در مورد بیت مقیاس 
ثانیه مدیریت کند.    پذیری، مقیاس  بتواند هزاران تراکنش را در  در  یعنی شبکه یا سیستم 

مقیاس بازارهای   می مالی،  نشان  هر پذیری  را مالی  ۀ  مؤسس   دهد  تقاضایی  میزان  چه  تا 
را به عنوان پتانسیلی برای افزایش سود    هاشرکت   پذیری . افراد مقیاس تواند پردازش کند می 

 گیرند. در نظر می و درآمد  

کوین مورد نظر  در دنیای رمزگذاری، این نکته معموالً به این موضوع اشاره دارد که آیا  
این   خیر.  یا  دارد  را  روزمره  ارز  عنوان  به  استفاده  تعداد    رمزارز   یعنی قابلیت  با  مشکلی 

پذیر باشد. از طرف  مقیاس بسیار قابل توجهی  و به صورت    های فزاینده نداشته باشد تراکنش 
پذیر نبوده و بنابراین  کاهش یابد، مقیاس   ش پردازش با افزایش تقاضا سرعت    ی رمزارز دیگر، اگر  

مقیاس  دارد. مشکل  با  کن می و سعی    دارد   پذیری کوین مشکل مقیاس )بیت   پذیری  را  د آن 
تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. به نظر  مفصل « حل کند که در فصل بعد  8الیتینگ ۀ  »شبک 
 پذیری دارند(. سیستم اثبات کار هستند، مشکل مقیاس   مبتنی بر   رسد بیشتر ارزهایی که می 

زمان آن رسیده    ، ایم رسیده   چین بالک تکنولوژی  ۀ  دربار   ای گسترده به دید نسبتًا    اکنون که 
اعتبارسنجی  بدانیم  می است که  چگونه کار  به    . کنند ها  نگاه کوتاهی  بعدی،  پاراگراف  در 

 
1    . Bitcoin 
2    . Litecoin 
3    . Dogecoin 
4    . Ethereum 
5. NEO 
6    . Fuel 
7    . Scalability 
8    . Lighting network 

http://www.coinmarketcap.com/
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و سایرین    1« سهام ها و متمایزسازی بین »اثبات کار«، »اثبات  چگونگی عملکرد اعتبارسنجی 
 . انداخت خواهیم  

 کند؟چگونه کار می   چین بالک 

مبنای چندین   چین بالک  به یکدیگر متصل بوده و حاوی اطالعات است که  بلوک    بر 
کارهای خاصی   ی به زنجیره، الزم است اعتبارسنج بلوک    کردن یک مختلفی هستند. برای اضافه 
استفاده شده، انجام دهد. در این فصل، این موضوع    چین بالک را بسته به الگوریتمی که در  

های مختلفی برای اجرای  چگونه اعتبارسنجی شده و چه راه بلوک    کنیم که هر را بررسی می 
 وجود دارد.    چین بالک 

 2پیشرفتههای  ها و گره گره 

نظر به منظور افزودن اطالعات اجماع  و    چین بالک چگونگی ساختار  ۀ  در بخش قبل، دربار 
اعتبارسنج  می های  بلوک   هایی که صحبت کردیم.  ایجاد  تأییدجدید  را  اطالعات  این   کنند 

 کنند.  می 

گره  بین  مجبوریم  کنیم،  نگاه  مسئله  این  به  بیشتر  جزئیات  با  که  و هنگامی  ها 
ند؛ که  شو می تقسیم    3های کامل و سبک ها به گره ها تمایز قائل شویم. گره کننده استخراج 
را روی   چین بالک های سبک به کاربران اشاره دارد. بدین معنا که کاربر تنها بخشی از  در آن گره 

می  ذخیره  خود  پرداخت کامپیوتر  دریافت  و  ارسال  او  اصلی  هدف  و  .  است   ها کند 
توسط کاربر پرداخت  انجام شده  وسیله    های  هزین   کارمزد به  یا  انجام ۀ  تراکنش  استخراج 

پرداخت    شوند. می  امکان  تئوری،  نظر  اما کارمزد نکردن  )از  دارد،  وجود  تراکنش  های 
تراکنش کننده استخراج  می ها  ترجیح  را  باشد   کارمزد دهند که  هایی  اگر داشته  بنابراین   .

کمتر از مقدار استاندارد را برای تراکنش خود پیشنهاد کنید، ممکن    کارمزدی تصمیم بگیرید  
 تراکنش شما انجام پذیرد(. ها طول بکشد تا  است سال 

را ها  تراکنش کامل را ذخیره کرده و اطالعات یا    چین بالک های کامل،  از طرف دیگر، گره 
 کنند. می   کامل ارسال   توافق برای ایجاد یک  

مقایسه  به  نگاهی  شوید که  ها،  کوین بین    با  متوجه  است  مانند هایی  کوین ممکن 
DASH   کوین( این وضعیت  ها )مانند بیت کوین اما سایر    ؛ هستند پیشرفته  های  دارای گره

 
1    . Proof of stake 
2    . Masternodes 
3    . Full and Light nodes 
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تواند ارائه دهد. در پاراگراف  می   چین بالک ویژگی دیگری است که  پیشرفته  های  را ندارند. گره 
ها آن را کوین ( چه هستند و چرا برخی  پیشرفته های  ها )گره بعدی توضیح خواهیم داد این 

 دارند و برخی دیگر خیر. 

سرورهایی هستند،  ها  آن   باشند. می  پیشرفته های  گذار گره ، پایه DASHنام  ه  ب   ی رمزارز 
ارائه دهنده خدماتی هستند که استخراج    ها از پس پردازش های معمولی یا گره کننده که 

نود مورد  قابل استفاده باشد، الزم است کاربر    پیشرفته آیند. قبل از اینکه یک گره  برنمی ها  آن 
) منظور از این عبارت این است که    کند تا قادر به ایجاد آن باشد   اندازی نظر کوین خود را راه  

 . کاربر باید حداقل کوین الزم برای مسترنود شدن را خریداری کند( 

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

  متفاوت توانند  می   در سرتاسر ارزهای مختلف، ته  پیشرف   های یک گره وظایف و فعالیت 
  های آنی یا ناشناس هستند. عالوه بر این، معمواًل قادر به پردازش تراکنش ها  آن   باشند، ولی 

مطرح باشد،    چین بالک کنند و زمانی که تصمیمات مربوط به  شبکه را از حمالت محافظت می 
 حق رأی باالتری دارند. این مشخصات برای اجرای قراردادهای هوشمند کامل و عالی هستند.  

کردن این مقدار ارز، متفاوت با استخراج عادی پاداش داده خواهد شد.  البته، محکم 
درصد  20تا    5تواند بین  می پیشرفته    بستگی دارد، یک گره  رمزارز اینکه این موضوع به    باوجود 

 دست آورد.  ه  شده را ب داده بلوک    اداش یک پ 

 ها فورک 

. در دنیای مربوط به 1، هیچ ارتباطی به غذا یا کشاورزی ندارد رمزنگاری فورک در دنیای  
مختلف )یا بیشتر( تقسیم  ۀ  نسخ به دو    چین بالک ای است که در آن،  ، فورک لحظه چین بالک 
 شود.  می 

به   چین بالک کند ولی گاهی اوقات از دیگری تبعیت می  ی بالک  هر دانیم که ما از قبل می 
که ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد. صرف نظر از اهمیت    شود دو بخش تقسیم می 

. ممکن است دالیل تقسیم کوچک  ماند باقی می همواره ثابت    چین بالک ۀ  تاریخچ آن،    دلیل 
به  به عنوان مثال، یک  باشند،  یا تغییر  یا بزرگ  را تقسیم   شبکه قابل توجه که  روزرسانی 

چنی می  از  مثالی  می کند.  تغییر کوچکی  »سافت ن  )یعنی  فورک   تواند  باشند   چینبالک « 
کند، بنابراین کاربر مجبور نیست از قبلی هنوز کار می ۀ  روزرسانی شده است(. معموالً نسخ به 

 
1 .  Fork  .در زبان انگلیسی به معنای چنگال است 
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پایان جوالی   کوین در فورک بیت   سافت روی کند )یک استثنای بزرگ،  فورک دنباله سافت  
قبلی استفاده شود، بنابراین افراد  ۀ  اجازه نداد نسخ   1روزرسانی سگویت بود، جایی که به   2017

 « را آغاز کنند(. و تصمیم گرفتند »هارد فورک روی کنند  زیادی نخواستند دنباله 

بلوک   بعد از یک  چین بالک در هارد فورک فورک قرار دارد؛  سافت  فورک در مقابل هارد 
غیرقابل   طور به  کوین  گردد. مسیرهای دو  جدید ایجاد می کوین  شود و  خاص تقسیم می 
   . شوند بازگشتی جدا می 

کننده  کوین: مشکلی که در آنجا وجود داشت مربوط به کاربر و استخراج مثال بیت ۀ  )در ادام 
های  برای تراکنش   چین بالک بودند تا تنها از  بلوک  ۀ  داشتن انداز بود. کاربران به دنبال کوچک نگه 

توضیح داده    بعداً شوند ) انجام می   الیتینگ ۀ  با شبک   تر کوچک های  بلوک   بزرگ استفاده شود. 
کنندگان  کنند. استخراج کوین استفاده می شد(. این گروه افراد در حال حاضر از بیت   خواهد 

را افزایش  بلوک    ذخیره شوند، اندازه   چین ک بال ها روی  خواستند به دلیل اینکه تمام تراکنش می 
 کنند(. « استفاده می Bcashیا  کش  کوین  دهند. این گروه در حال حاضر از»بیت 

در پی دارد؟  کوین  این  ۀ  دارند از خودتان بپرسید این موضوع چه عواقبی برای نگه   شاید 
هر دو ارز )قدیمی و جدید(   ی د، مبنا و ش می تقسیم    چین بالک هنگامی که چنین فورکی آغاز و  

به عنوان مثال    2017. بنابراین اگر کسی در پایان جوالی  دارد   مشابهی   چین بالک ۀ  تاریخچ 
را  کوین  شد. در نتیجه او همان مقدار  ، سهام او قبل از فورک شناسایی می داشت کوین  بیت 

داشته باشید، بعد از فورک، ده   BTCنیز دارد )اگر قبل از فورک، ده    چین بالک روی هر دو  
BTC    و دهBCH   دارید(. کش کوین  )بیت ) 

باید کلید خصوصی خود را در اختیار داشته باشید! تنها   ها، کوین ولی به منظور تصاحب  
پذیر خواهد بود. تنها  ها روی هر دو زنجیره امکان کوین   در اختیار گرفتن با کلید خصوصی،  

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

  ۀ دربار ات قضاوت  است و بنابراین اغلب اوق   رمزارز برای   ی فورک، موضوع بسیار حساس 
های  بهترین استراتژی ۀ  بحث دربار   بهدشوار است. در فصل بعدی این کتاب و هنگامی که  آن  

 به این موضوع باز خواهیم گشت.   پردازیم می گذاری برای چنین رویدادهایی  سرمایه 

استفاده    توان که می   است   چین بالک   های کلی الگوریتم   درخصوص بعدی    های قسمت 
 تر است(.  رسد پیچیده )از چیزی که به نظر می   رد ک 

 
  2. Segwit update 





 چینبالک 

 ( PoWاثبات کار ) 
  »استخراج ۀ  است. ممکن است دربار   چین بالک ۀ  ترین پای شده اثبات کار احتماالً شناخته 

است ولی دت زیاد  به ش آن    که مصرف برق اند  گفته منتقدان زیادی    . کردن« شنیده باشید 
 ندازیم تا ببینیم به چه معناست. بیایید نگاهی بی 

د. روش  شو ایجاد    اجماع باید اعتبارسنجی شود تا    چین بالک بلوک    از قبل آموختیم که هر 
رمزگذاری را معادالت ریاضی مربوط به  کننده«  اثبات کار یعنی »استخراج استخراج مبتنی بر  

برای حل حل می  پاداشی  و  پروتکلاز  ها  آن   کند  نام  کن دریافت می   طرف  از   رمزارز د )که 
 آید(. جا می همین 

پیچیده   موارد   این  محاسبات  راه وظایف  آزمایش  با  هستند که  مختلف حل ای  های 
کند تراکنشی که  کننده تأیید می محاسبات، استخراج   و انجام   شوند. با حل دهی می آدرس 
کار استخراج یا همان معادالت . معموالً  ذخیره شده بود، دقیق انجام شده است بلوک    روی 

تا دیگری    رمزارز ک، از هر  ها در هر بال پاداش   .شود تر می تر و سخت ریاضی آرام آرام سخت 
 . بسیار متفاوت است 

در   BTCکننده پنجاه  کوین شکل گرفت، هر استخراج هنگامی که بیت   2009)در سال  
 مسئله  داشت. این  ی نصفه ، پاداش کوین   210000هر  به ازای  آورد ولیمی دست ه ب بلوک  هر 

 12.5کننده  (، هر استخراج 2018افتد. در حال حاضر ) تقریبًا هر چهار سال یکبار اتفاق می 
BTC   کند(. دریافت می بلوک    در هر 

  ، استخراج شدند   رمزارز یک  های  کوین ممکن است این سؤال برایتان پیش آید اگر تمام  
  ها داده از طریق کارمزد تراکنش ها  کننده استخراج در این صورت پاداش  افتد؟  چه اتفاقی می 

افزایش یابند.    کارمزدها   ممکن است   BTCهای استخراج در  که با کاهش پاداش   شود، می 
 جدید بتوانند وارد یک شبکه شوند.  های  کوین کردن تنها راهی است که  راج استخ 

کش، سیاکوین و غیره از ی  کوین، ز یت کوین، ال معروف مانند بیت   رمزارزهایبیشتر  
 کنند.  های اثبات کار استفاده می الگوریتم 

اعتبارسنجی    انجام امور مربوط به چراکه    ؛ گیرد می   این روش به شدت مورد انتقاد قرار 
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گرانی بیش از  کند که باعث  زیادی مصرف می   برق انرژی    بر است بلکه نه تنها زمان بلوک    یک 
از دالیلی است که چرا بیشتر کارت گرافیک   مسئله   . این شوند می   حد این روش  های یکی 

 ها بهکننده چون استخراج  ، اند فروخته شده  NVIDIAیا   ASUS تولید شده توسط  خوب 
 . نیاز دارند ها  آن 

را معادالت  کنیم که  هایی صحبت می کننده راج استخ ۀ  وجه کنید هنگامی که دربار )لطفًا ت 
روابط کردن مقادیر مختلف، » کنند بلکه با امتحان را حل نمی   X=2+2ها  آن   کنند«، »حل می 

 کنند«(. ای را حل می پیچیده و معادالت  

  است؛ در   ی کار دشوار   ، انتقاد واقع شده مورد  که    محیطی زیست   مشکالت   درباره   قضاوت 
  تراوات   17  شده را   کوین بیت انرژی که تا به حال صرف استخراج  ، کل  کارشناسان حال حاضر  

شود.  می   2017در سال  جهانی    برق مصرف  از  درصد    0.1معادل  حدودا  که  اند  تخمین زده ساعت  
افراد زیادی از آن استفاده  ه  برای ارزی ک   مصرف انرژی   رسد این میزان در نگاه اول به نظر می 

توانیم ببینیم به  زیاد است ولی اگر آن را به عنوان مثال با طال مقایسه کنیم، می   ، کنند نمی 
توانیم کل  ، می مسئله تر کردن رسید، زیاد نیست. برای ساده ای که در نگاه اول به نظر می اندازه 
را مقایسه کنیم و ببینیم چند بشکه   ی استخراج شده کل طال تولید شده نسبت به  کوین بیت 

میلیون    6.6کند(  کوین )برق را به نفت تبدیل می . بیت شده است مصرف  هرکدام    نفت برای 
  و استخراج   که برای تولید (، درحالی 2017کند )تخمین سال  بشکه نفت در سال مصرف می 

 میلیون بشکه نفت مصرف شده است.    123.2،  2017تمام طالها در سال  

 رمزارزهای  برق، استخراج   گزاف های  و هزینه   ل حاضر، به دلیل دشواری فزاینده در حا 
برای  مشهور  ندارد   حقیقی افراد  اکثر  ، دیگر  برای کوین )   سودی  بازاری های  قضیه  ارزش  با 

(. به همین دلیل است که  است   سودآور ها  آن کند و هنوز هم استخراج  می   کوچک فرق 
وجود    ، ارزان باشد   جا زیادی در ایسلند یا هر جای دیگری که برق در آن   1های استخراج« »مزرعه 

مورد    کوین بیت استخراج    برای   توانند کارت گرافیکی که مثاًل می   حقیقی دارند. امروزه افراد  
 نیاز است را اجاره کنند.  

  است. خطر   افزایش یافته   درصدی 51  حمله   خطر   اخیرا ،  جا این بحث تا    ۀ به عنوان نتیج 
موقعیت   دلیل ها را به  ، تراکنش 2، احتمال آن است که یک استخر استخراج درصدی 51  حمله 
 50بیش از    با   ی بدان معناست که استخر استخراج   اصطالح   ها، دستکاری کند. این برتر آن 

 

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

گیرد که منابع )قدرت پردازشی( ای از ماینرها را دربرمی جامعه  ( Mining Pools)  . استخرهای استخراج2
 .اند ای دیجیتال گرد هم آورده خود را برای استخراج ارزه
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 ارزهایرمز   سود خود را از تواند  ، می ( درصد توان استخراج   51)   درصد قدرت پردازش شبکه 
  یی ها، سناریو بازی ۀ دوبرابر کند )استخراج خودخواهانه(. در نظری  صورت ناعادالنه به  اساسی 

ۀ  خواست کمتری از    میزان یک کاال به  :  شود « نامیده می 1منابع مشترک وجود دارد که »تراژدی  
 د.  شو مصرف می   شده خواسته بیشتر از مقدار    اینکه   شود یا تولید می   مردم 

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

تنها و  استخراج کننده   استخراج شوند  و  ماینرها  تامین ها  پاداش    انکه (. همچن کند می   را 
کند این مسئله احتمال خطر حمله  می   پیدا   کاهش   استخراج در سیستم   دشواری سختی و  

 دهد. می   درصدی را افزایش   51

های خود را تواند دارایی کند که در آن فرد می فرایندی را توصیف می مضاعف  ۀ  )هزین 
درصد توان استخراج داشته باشد،  51یورو دارد. اگر  A ، 10دوبار توزیع کند. فرض کنید فرد  

قادر خواهد  این فرآیند،  دریافت کند. بعد از  مبلغ را  بفرستد و    Aیورو را به فرد    10تواند  می 
 یورو خرج کند(.    10ی جدید را ادامه دهد و مجددًا  بالک   بود تا یک مسیر 

 

 

 

 

 

 ینگن الیتۀ  شبک 

از   دقیق بعد  اثبات کار نگاه  به سیستم  به  ( PoW)   تر  این سیستم  دید که  خواهید   ،
کوین در حال مقابله پذیری قابل توجهی است. بیت احتمال بسیار زیاد دارای مشکل مقیاس 

ۀ  حل این موضوع »شبک با این مشکل است و روش جالبی برای حل آن پیدا کرده است. راه 
کند )برای ازش تبادالت خارج از زنجیره را توصیف می شود و روش پرد « نامیده می ینگ ن الیت 

تراکنش در ثانیه را تأیید کند،   4000تا حداکثر  تواند  می   شرکت ویزا مقایسه: هنگامی که  
 پردازش کند(. الیتنینگ  ۀ  تراکنش را بدون شبک   7تواند  کوین می بیت 

مقدار کاهش   ترین کم های باالی تراکنش را به  هزینه کند که  این نوع پردازش تضمین می 

 
1  Tragedy of the Commons 

A has 
10€ 

A has 
10€ 

A has 
10€ 

A has 
10€ 

A sends 
10€ to B 

B has 
10€ 
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. این موضوع اگر درست  افزایش دهد پذیری را در حدود میلیارد در ثانیه  دهد و مقیاس 
است خیلی  باشد   بیندازیم که   ، خوب  این مسئله  به  نگاهی  بیایید  برای  ها  آن   ولی  چگونه 

 کنند. می   رسیدن به این هدف برنامه ریزی 

برنامه همتا به همتا توصیف کرد    توان به طور کلی به عنوان یک می   شبکه الیتنینگ را 
« نامیده 1های پرداخت . این سیستم »کانال شود می   اضافه   کوین بیت که به بالک چین موجود  

و  می  تراکنش شود  انجام  فراهم می امکان  بالک چین  از  عبور  بدون  را  کانال  یک  .  کند ها 
ارسال کنند.  (  BTC)   کوین بیت ر  یگ توانند به یکد پرداخت، ارتباط بین دو کاربر است که می 

شوند که هر دو کاربر پایان ذخیره می   چین بالک های کوچک تنها در صورتی روی  این تراکنش 
توانند مدت زمان آن را تعیین کنند.  کنند و این کانال را ببندند. کاربرها می و تایید  آن را امضا  
ذخیره شود   چین بالک روی  ی کنش کند که الزم نباشد هر ترا می  این امکان را فراهم این کار، 

روی   تراکنش  چندین  خروجی  تنها  معنا این    . ذخیره گردد   چین بالک بلکه    ست که بدین 
 برای بستن آن ـ هستیم.  دیگری  نیازمند تنها دو عملیات ـ یکی برای باز کردن کانال و  

هر روز   ر کنید: فرض کنید فردی به نام پائول تصو توانید بدین شکل  می   این مسئله را ) 
بخرد، تراکنش    ینگ ن الیت ۀ  خرد. اگر بخواهد قهوه را بدون شبک صبح قبل از کار یک قهوه می 
بر  تواند بیشتر از خود قهوه هزینه ذخیره شود. این کار می   چین بالک او باید اعتبارسنجی و روی  

 گردد.  ارسال  باشد و ممکن است چندین ساعت طول بکشد تا تراکنش  

ل و  ئو است. پا   2ترازنامه که حاوی یک    توان گاوصندوقی تصور کرد را می   ینگ ن الیت ۀ  شبک 
که یورو در آن سهم دارد، درحالی   100ل  ئو کنند و پا ایجاد می   ی شاپ کانال پرداخت کافی این  
پرداخت انجام شود. اولین تراکنش    آن   شاپ هیچ سهمی نخواهد داشت چون باید به کافی 

 د. شو ای ذخیره می ترازنامه   باید انجام شود و سهم هر دو روی 

شود و برای هر کسی قابل مشاهده و البته ذخیره می   چین بالک روی    ترازنامه ۀ  این برگ 
  تواند به آنجا برود و شاپ قهوه بخرد، می د در این کافی ه ل بخوا ئو ایمن است. هر زمان که پا 

خواهد شد. بیایید فرض  انجام  ترازنامه  با تغییردادن    هزینه   . پرداخت آن را بپردازد ۀ  هزین 
ل  ئو یورو« به »پا   0یورو و مغازه    100ل  ئو از »پا   ترازنامه   یورو است.   3یک قهوه  ۀ  کنیم هزین 

 کند. یورو« تغییر می   3یورو و مغازه    97

پا   کند می   یک کپی از موجودی تغییریافته دریافت   طرف  هر  ل یک قهوه دریافت  ئو و 
ل قادر است هرچقدر بخواهد  ئو ادامه داشته باشد چون پا تواند تا ابد  کند. این کار می می 

 
1  Payment Channels 
2  Balance Sheet 
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  توانند کانال را ببندند؛ تنها الزم است هر زمان که بخواهند می   طرف گذاری کند. هر دو  سرمایه 
 ( ذخیره خواهد شد.   چین بالک را ایجاد کنند که روی  ترازنامه  آخرین  

. به این معنا که یک ست در حال ایجاد ارتباطات غیرمستقیم نیز ه   عالوه بر این، شبکه 
یک کانال پرداخت   Dبا  Cو  Cبا  Aدر صورتی قابل پردازش است که  Dبه  Aتراکنش از 
   وجود ندارد.   Dو    A. هیچ ضرورتی برای ایجاد یک کانال اضافی بین  داشته باشند 

کانال  آن  قهوه بخرد و با    شاپ آن کافی   از   گردیم: اگر الرا بخواهد )به مثال خود باز می 
ل به عنوان واسطه  ئو تواند از پا گاه او می ل داشته باشد، آن ئو پرداختی نداشته باشد ولی با پا 

 استفاده کند(. 

کافی در پول  الزم است واسطه،  این است که  در این سیستم  جنبه منفی و نقطه ضعف  
ای که در  دیگر از منظر مالی است. سرمایه ۀ  کانال پرداختی مناسبی را داشته باشد. مسئل 

سرمایه  برای  بنابراین  و  است  ثابت  دارد  قرار  پرداخت  قابل   گذاری کانال  دیگر  یا کارهای 
که این    به عنوان واسطه عمل کند   ی شرکت تواند این باشد که  حل می ک راه استفاده نیست. ی 
 شود. نمی   به مورد ما مربوط 

باشد منظر  کوین از این  بیت ۀ  دهند تواند نجات می   ینگ ن الیت ۀ  واقعیت این است که شبک 
 روزمره نیست ولی هنوز کارهای زیادی باید انجام شوند.  ۀ  که ارز مناسبی برای استفاد 

 دهد:شده را نشان می   داده   تصویر زیر مطالب توضیح 

 

 مبادالت اتمی

باشد،   ینگ ن الیت ۀ  اساس مبادالت اتمی، شبک  اینکه سیستم در حال کار  است. بدون 
  رسند، پیچیده نیستند. گونه که به نظر می آن کردن فرایند مقدور نیست. مبادالت اتمی  شروع 
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ـ یک  وجود یک  بدون    رمزارزهاۀ  فرایند مبادل ها  آن  ـ را   و صرافی   اکسچنج بخش مرکزی 
 کنند.  توصیف می 

بخرد. از طرف دیگر، الرا ده   LTCخواهد  دارد و می   BTCل یک  ئو به عنوان مثال، پا ) 
LTC    دارد و قصد داردBTC    به یک  بخرد. بدون سیستم مبادالت اتمی، هر دو نفر باید

خرید یا فروش بگذارند. اکنون با مبادالت اتمی، هر دو  سفارش  و  اکسچنج مراجعه کنند  
خود را خیلی سریع معامله ای  ه دارایی توافق کنند و    )یا نسبت(   توانند روی قیمت نفر می 
خود    BTCل  ئو گاه پا ارزش دارد. آن   LTCده  ۀ  به انداز   BTC. بیایید فرض کنیم یک  کنند 
فرستد. هر دو  کوین می یت ال   چین بالک خود را به    LTCکوین و الرا  بیت   چین بالک را به  

 ( . مخفی قابل تصاحب هستند ۀ یک شمار   با   تراکنش سپس به هم مرتبط شده و 

 ینگ ن الیت های  تئوری، حتی ممکن است تا این حد پیش برود که اگر شبکه   لحاظ  )از 
روی   پرداخت  چین بالک مختلفی  یک کانال  بتواند  باشند، کاربر  داشته  های مختلف وجود 

 دیگر مبادله نماید(. ارز  از یک ارز به  بالفاصله    را ها  کوین ایجاد کند و  متقابل  

چیزی که ممکن است به نظر برسد، پیچیده است و این   آن   کل فرایند بسیار کمتر از 
را نصیب بلک  و سود سرشاری    تبدیل شده   واقعی بازی تغییردهنده  که به یک  را دارد    شانس 
تمام  کند   کوین بیت چین   روی    که   رمزارزها.  می بیت   چین بالک بر  از  کوین هستند،  توانند 

 تبادالت اتمی استفاده کنند.  

پی   دلیل به   باالی  پیش سرعت  شبک بینی شرفت،  آیا  اینکه  تمام   ینگ ن الیتۀ  کردن  و 
  ینگ ن الیت ۀ  حل نهایی خواهند بود یا خیر دشوار است. با توجه به اینکه شبک های آن راه ویژگی 
، ممکن است در آینده نزدیک جایگزین بهتری برای آن پیدا  قرار دارد   توسعه ۀ  در مرحل   هنوز 
 شود. 

 ( PoS) سهام  اثبات  
اثبات کار است که در   برای جایگزینی با سیستم ها  مهمترین گزینه یکی از  سهام  اثبات  

به   رمزارز یک  ۀ  قسمت قبل آن را مطالعه و بررسی کردیم. برخالف استخراج فعاالن  برای 
آمدن   الگور اجماع وجود  اثبات  یت ، کاربران  فعاالنه سهام  م  »کار« به شکل  پاداش  برای  ای 

با   گیرند. این روش پاداش می   Staking »1چون برای »   ، کنند نمی  پرداخت سود    را متوان 
 مقایسه نمود.   ها توسط بانک 

را در نظر   NEOیک کاربر )فرضًا  بدین معناست که    با بیان جزئیات بیشتر، استیکینگ 

 
 گویند )مترجم(می   Stakingعمل قفل و نگهداری کردن ارز دیجیتال در یک کیف پول برای دریافت پاداش را    1
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در کیف  ها  NEOبه واسطه نگهداری  ،  ( است   PoSهای  کوین ترین  که یکی از معروف بگیرید  
« به دنبال یافتن یک مقدار stakerکننده و همچنین » خود پاداش بگیرد. استخراج پول  

یا تراکنش هستند. ولی برخالف بلوک    خاص برای حل یک معادله به منظور اعتبارسنجی یک 
PoW پردازش بستگی دارند، در  و قدرت  ها به توان  ، که در آن پاداشPoS   ها به پاداش
 اند.  وابسته   ، کند داری می نگه   ف پول خود در کی   که فرد هایی  کوین تعداد  

که درحالی   زند، می   برای حل معادله حدس ی را  مقادیر   staker،  سهام در الگوریتم اثبات  
وابسته    ، دارد   خود پول  که هرکس در کیف  ارز و سهمی  های محتمل مجدداً به  حدس ۀ  گستر 

تراکنش بسته به درصد سهم کل و   کارمزدهای ایجادشده و  های بلوک  ها برای است. پاداش 
در به عنوان مثال شما در نتیجه ) شوند می  شوند، توزیع نگهداری می ها کوین زمانی که  مدت 
 دست آورید(. ه  ب   .p.aدرصد    5.5حدود  توانید  می ،  نئو 

  روش   بسیار کمتری نسبت به   انرژی برق   های این الگوریتم این است که مزیت مهمترین  
PoW    بشود را    درصدی 51ۀ  حمل   عث که ممکن است با   متمرکزسازی ریسک  مصرف کرده و
 .  ندارد 

اند که این روش  دارد. افراد زیادی بیان کرده هم    و نقطه ضعف   ولی این روش، روی دیگر 
صحیح است. منتقدین  این اظهار نظر  به نفع افراد ثروتمند است، که البته تنها بخشی از  

بیشتری داشته باشید »توان  های  کوین زنند، یعنی اگر  درستی می   توان اجماعی حرف ۀ  دربار 
  اندک   چین بالک دستکاری  برای    تفاده از این روش « بیشتری دارید. ولی خطر اس 1گذاری سهم 
ان  قابل تولید هستند و نه امک  و بدون حساب و کتاب  هوا روی نه از ها چرا که کوین  ، است 
ای  های کلی برای مشارکت در چنین فعالیت مجرمانه انگیزه شان وجود دارد. عالوه بر آن،  جعل 

 گذار کل ارز را »نابود« خواهد کرد.  ای ندارد و سهم گذاری هزینه سهم   که   چون   ، کم هستند 

است. از نظر تئوری، این بدان معناست    2« هیچ چیز در خطر نیست » ۀ  دیگر، مسئل ۀ  مسئل 
شان خرج کنند )این فرایند کامالً پیچیده یی که ممکن است کاربران قادر باشند دوبرابر دارا 

 نیست(. ضروری  بوده و درک بیشتر آن  

اند که هر دو معتبر کند دو بلوک به صورت همزمان ایجاد شده می   این مسئله فرض 
، افراد تصمیم خواهند گرفت با یکی یا دیگری پیش PoWهستند. اکنون، در یک سیستم  

 بروند چون درحال مصرف منابع برای استخراج هستند. 

روند چون کل آن به  را ب   Bتوانند راه  درصد می 90و    Aتوانند راه  درصد می PoS  ،90در  

 
1  Staking-power 
2 Nothing at stake 
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ها مربوط است. اکنون ممکن است یک حالت این باشد که یک نفر از کردن هزینه بیشینه 
کردن  برای دوبرابر خرج  Aاز راه تراکنشی انجام دهد و سپس بعد از اینکه تأیید شد،  Bراه 

و    اندازید چون شما هیچ منابعی را به خطر نمی   ، محتمل است   کار   این ارز پشتیبانی کند.  
 . دهد هدر نمی برق  ، زمان یا انرژی  پول   PoSچون  

 درس زیر را تماشا کنید.( آ برای درک بهتر این مطلب ویدئوی منتشر شده در  )   

  http://www.youtube.com/watch?v=pzI13vmEytY 

ما هرگز ۀ  شدیداً تئوری است که به عقید ۀ  که باالتر ذکر شد، این یک مسئل   طور همان 
 رخ نخواهد داد. 

 ( DPoS)  سهام نمایندگی شده اثبات 

از الگوریتم اصلی    ی تر جدیدتر و دموکراتیک ۀ  نسخ نمایندگی شده  م  ا الگوریتم اثبات سه 
 است(.   STEEMکوین، این  ۀ  ترین نمایند معروف احتماالً  م است ) ا اثبات سه 

گذار حق رأی چه درون یک سیستم دموکراتیک وجود دارد، یک سهم درست مانند آن 
به نمایندگی از طرف انتخاب سپارد. این وکیل  خود را به یک وکیل یا شاهد )نماینده( می 

می   کننده خود  و عمل  می ها  بلوک   کند  تأیید  از را  دموکراسی  بر  این سیستم عالوه  کند. 
 کند. نیز پشتیبانی می   ) به خوبی پشتیبانی از دموکراسی(   تمرکززدایی 

توسط فردی به نام دنیل الریمر توسعه داده شد. از جمله   2014)این الگوریتم در سال  
توان به استیم، آرک و لیسک می   کنند می   ارزهای دیجیتالی مهمی که از این الگوریتم استفاده 

اشاره نمود. به طور کلی این سیستمها دارای مقیاس پذیری باالتری نسبت به سیستمهای  
PoS    وPoW  ))هستند. )مترجم 

 (TPoSم بدون اعتماد ) ا اثبات سه 

بدلیل این  ،  داخلی است سیستم  یک    به صورت   که هنوز   دیگری   انگیز تکنولوژی هیجان 
( TPoSم بدون اعتماد« ) ا کند، »اثبات سه از این تکنولوژی استفاده می کوین  تنها یک    که 

شد( شناخته می   POSWتر تحت عنوان  )که قبل   XSNتوسط    TPoSشود.  نامیده می 
خود  های  کوین توانند  کند که در آن کاربرهای شبکه می اختراع شد و سیستمی را توصیف می 

این موضوع آن است که  پشت  ۀ  هم کنند. اید را بدون استفاده از هیچ دستگاهی وارد س 
تان،  را در عوض بخشی از سهم ها کوین که    گری را انتخاب کنند معامله  ، احتمال دارد کاربران 

 برای شما وارد سهم کند. 

http://www.youtube.com/watch?v=pzI13vmEytY
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را وارد ها  کوین است که الزم نیست شما کسی باشید که    روش این   مزیت اصلی این 
گر شود که در آن کاربر به معامله انجام می   TPoSکنید. این کار توسط یک قرارداد  سهم می 

 (. خواهد بود   لغو را وارد سهم کند )این قرارداد هر زمانی قابل  ها  کوین دهد تا  این حق را می 

نهایت، این  از   ی انگیز جایگزین هیجان   روش   در  قابلیت   دارای   های کوین   برای بسیاری 
 کنترل روی   رفتن گذاری یا ازدست تجهیزات سهم   گونه   گذاری دیگر است چون به هیچ هم س 

جذابی  تواند عامل  می این روش  ،  پرتفوی خود دادن به  نیست. با تنوع نیاز  های شما  دارایی 
وجود دارد   ( Ledgerاجماعی )  یک دفترکل ها روی کوین داشتن  احتمال نگه چرا که  ، باشد 

 (. رفت )در فصل بعدی به سراغ این مبحث خواهیم  

 (PoBاثبات سوزاندن )

ۀ  کنند روش ذخیره   ، یک PoSسیستم جایگزین دیگر، اثبات سوزاندن است که مانند  
به و    فرستد نشده می ها را به یک آدرس استفاده کوین کننده  انرژی است. در اینجا، استخراج 
کردن قابل مقایسه استخراج   1هشکند. این امتیازها با نرخ  می عنوان پاداش، امتیاز دریافت  

 شود.  ها استفاده می ها و تراکنش ک بلو   است و بنابراین برای اعتبارسنجی 

استخراج کار   ت است که این الگوریتم تنها در ارتباط با سایر احتماال مهم این نکته  ذکر 
 شدند.  می   ایجاد باید از ابتدا  ها  آن چرا که    را بسوزاند، ها  کوین تا قادر باشد    ، کند می 

 بسیار دشوار باشد و  تواند می   یک حملهامکان  است که    این پشت این الگوریتم  ۀ  اید 
  قبال   که در آن   PoSرا با خود داشته باشد، برخالف سیستم    عناصر بی شمار حامل ریسک 

 را بررسی کرده بودیم. «  چیز هیچ   نبودن   خطر   »در ۀ  مسئل 

 (PoIاهمیت )اثبات  

اثبات اهمیت که توسط   از   NEMسیستم  استفاده  ارز ترین  بزرگ   )یکی  های موجود( 
 شماری دارد.  شود، نه تنها نادر است بلکه پتانسیل بی می 

کند. این امتیاز آوری می مهم جمع 2یک امتیاز روی  در این الگوریتم، کاربر امتیازها را  
ها را درست مانند تواند شاخصی از میزان قابل اعتمادبودن عضو باشد. کاربران تراکنش می 

نظر از کنند با این تفاوت که هر کسی صرف دیگری اعتبارسنجی می   چین بالک هر الگوریتم  
 کند.  ، از صفر شروع می دارایی و ثروت خود 

 

1  .Hash-rate   توان قدرت تجهیزات کامپیوتری را برای استخراج واحدی است که با استفاده از آن می
 شده محاسبه کرد. ارزهای رمز نگاری 

2  Score 
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انجام دهد یا سعی کند به سیستم خیانت کند، امتیازهایش   ی اه تأییدهای اشتب   ی اگر فرد 
ها کاهش کردن تراکنش و اضافه   برای دریافت پاداش ها  آن   یابد. بنابراین، احتمال کاهش می 

می می  مشاور یابد.  با  را  الگوریتم  این  با  ا توانید  به کسی  شما  مقایسه کنید؛  اقتصادی  ن 
توصیه  احتماالً  و  اعتماد می های  امتیازهای خوب  امتیازهای منفی شخصی  اگر  کنید ولی 

 داشته باشند، احتماالً از او دور خواهید ماند. 

NEM    کوین درخواست   10000کند،  قادر باشد چنین امتیازی کسب  برای اینکه فردی  
تر  وقتی قابل تطبیق است که ارز محبوب مورد  )این  دارد  دالر    4000حدود  قیمتی  که  کند،  می 

توانید جزئیات بیشتری از سیستم امتیازدهی را در مند هستید، می عالقه کوین  شود. اگر به  
   بخوانید(. ها  آن وایت پیپر  

در ها  آن پردازند.  می   سندی است که در آن تیم پروژه به معرفی پروژه خود وایت پیپر  ) 
خواهند با استفاده از این پروژه حل کنند.  می   لی را دهند که چه مشک می   این سند توضیح 

باشد.  می   پیرامون ارز پیشنهادی ای  ه توسع های  هدف از وایت پیپر ارائه نقشه راه و برنامه 
 )مترجم((

از لحاظ تئوری و وجود نداشته باشد،    NEM)مانند  )   کنترلی توسط خود ارز هیچ  اگر  
این احتمال   به یکدیگر امتیاز دهند.  خواهند توانست و افراد  مشکلی رخ خواهد داد نظری 

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

 .  ندارد 

 (PoSignاثبات امضا )

  Xtrabytes (XBY)کند  که از اثبات امضا استفاده می   رمزارزی ر حال حاضر، تنها  د 
 PoSدارد که هدف آن بهترین بودن بین هر دو دنیای رویکرد جذابی است. این تکنولوژی 

 است.    PoWو  

Xtrabytes  اجرا شده  مجازی های شبکه های واقعی و گره از یک شبکه که توسط گره
می   است  هستند که تر کوچک های  دومی گره .  کند استفاده  فیزیکی  گره براساس    ی  های 
تراکنش می  توسط گره باشند.  آنالین  به صورت  می ها  اعتبارسنجی  زمانی که ها  تا  و  شوند 

شوند. عالوه بر آن،  ها مجدداً بررسی می تراکنش مخابره شود، به صورت آفالین توسط گره 
 PULSE   (Ping Unified Leger Synchronizationشبکه سیستمی تحت عنوان  

Equalizer گیرد. ( را به کار می 

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

از یک  استخراج   های ویژگی   ی  نبود  روش،  این  این بلوک    اصلی  معنا که  بدین  است، 
 درصدی ندارد.  51ۀ  الگوریتم خطر حمل 

جالب توجه    ی پذیری باال، فرصت و مقیاس دادن انرژی برق  ن هدر    به دلیل این تکنولوژی 
 برای آینده است. 

چون در رابطه    کنیماینجا این بحث را تمام می جود دارند ولی  های زیاد دیگری و الگوریتم 
 ها بودند.  ترین مهم اشاره کردیم  ها  آن   ، مواردی که به چین بالک با  

نیست. در مقابل، دو پایه و اساس دیگر    رمزارزها برای    موجود   ی تنها مبنا   ، چین بالک 
وجود دارند: تنگل و هشگراف. نیز    رمزارزهابرای  





 تنگل

به  منظور اینکه است که هدف آن به  چین بالک فناوری برای  ی قدرتمند  تنگل جایگزین 
ها و بهبود زمان تراکنش  ، کاهش هزینه پذیر باشد کافی برای »اینترنت اشیاء« مقیاس ۀ  انداز 
مکانیزم کمک   ، فناوری این  ۀ  زمین پس .  است  به  پرداخت کردن  مانند  اقتصادی  های  های 

 باشد. می   ها و اینترنت اشیا خودکار ماشین 

بگوییم این حوزه  باید    ، دانند نمی   چیزی   اینترنت اشیا در مورد  که    دسته از افرادی   آن   ه )ب 
دهند.  انجام می   را   پرداخت فرآیند  ،  ها از انسان کند که کامپیوترها چگونه مستقل  می   بیان 

. ممکن است این  اند با یکدیگر در ارتباط به کامپیوترهایی است که    تعمیم این موضوع قابل  
 (. باشد می   مقوله به مثابه علم بنظر برسد، در حالیکه یک موضوع بسیار جاری 

بود    آمیز خواهد وفقیت تنگل پتانسیل قابل توجهی دارد ولی باید بررسی شود که آیا م 
خواهیم کرد. همچنین    بیان بعدی  پاراگراف  را در  فناوری  هرحال، ما مشخصات این  یا خیر. به 
  پذیری   اندازها و احتماالت تطبیق چشم مورد  بعدی این کتاب، هنگامی که در  های  در فصل 

 .  گردیم ، به این موضوع بازمی کنیم می   بحث 

 دهشود که یکی از نامیده می   1آیوتا تنگل است، ۀ شبک براساس  که  رمزارز ترین معروف ) 
 2( (. 2018ارز ارزشمند است )مارس 

 تنگل چیست؟

هیچ   یعنی   ؛ شده است ی توزیع ا کالسیک شبکه   چین بالک ، تنگل همانند  نخست اینکه 
ایجاد کنند تا اعتبارسنجی    ی ها باید اجماع کنترل مرکزی روی ارز وجود ندارد. تراکنش   گونه 

وجود داشت که با ترتیبی    ی ک و بل   - رسید چگونه به نظر می   چین بالک شوند. به خاطر دارید که  
تنگل به جای ، تنگل کاماًل متفاوت است.  از طرف دیگر کرد.  روی می خاص از بقیه دنباله 

 کند که استفاده می شکل زیر    هایی به ها به زنجیره، از گراف ی و ترتیبی بلوک درپ افزودن پی 
 کننده است: بسیار گیج 

 
1. IOTA 

( به 49  ۀ ارز ارزشمند )رتب   50میلیارد دالری، جزء    4میالدی، این ارز با سرمایه تقریبی    2021در اواخر سال    2
 آید )مترجم(.می   حساب
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ترین بخش  خاکستری )رئوس( انتهایی های  بلوک   کند. سیستم از چپ به راست کار می 
در    چین بالک  باشید که  داشته  خاطر  به  امیدواریم  احتما چین بالک فناوری  هستند.    الت ، 

 . جدید به منظور ایجاد اجماع داشتیم های بلوک   کردن مختلفی از استخراج 

قبل )  مطالب  استخراج بازبینی  از  کار  اثبات  الگورتیم  اعتبارسنجی  کننده :  برای  ها 
می تراکنش  استفاده  استخراج ها  این  با  ه کننده کند.  و  هزینه ا  تراکنش  کوینهای  های 
 شوند(. شده پاداش داده می استخراج 

اگر کسی بخواهد تراکنشی را از طریق شبکه تنگل ایجاد و ارسال کند، هیچ ضرورتی  
،  ارسال کنید   تنگل ۀ  در شبک   بتوانید تراکنشی را اینکه  برای  برای انجام این کار وجود ندارد.  

ها بلوک   اعتبارسنجی شوند، تأیید کنید. ممکن است برخی   بایستی  باید دو تراکنش دیگر را که
انتخاب تصادفی است. این بدان معناست  براساس    کار   این چرا که    ، بیش از یکبار تأیید شوند 

کننده وجود ندارد. هر گره در صورتی که بخواهد  که تفاوتی بین یک گره، گره کامل و استخراج 
 شود. نده تبدیل می کن تراکنش انجام دهد به استخراج 

انجام پذیرد.    کارمزد هایی بدون  دهد که تراکنش بر این اساس، این امکان را به کاربر می 
افراد بیشتری از  هرچه  ،  دارد   کالسیک   چین بالک الگوریتم    برابر در    که این روش   ی مزیت دیگر 

 هاتراکنش   شوند تا می   باعث کنند  )که مبتنی بر تنگل است( استفاده می آیوتا  مانند    رمزارز یک  
 دارد. ی  پذیری نامحدود : تنگل مقیاس اینکه   ؛ به طور مختصر شوند تر انجام  سریع 

به صورت گاوصندوق کوانتومی    چین بالک برخالف   تنگل  می 1کالسیک،  شود،  توصیف 
تهدید  معنا که  توجهی   بدین  با    قابل  رابطه  مادامیکه    ، شدن هک  در  کامپیوترهای   که تا 

 کوانتومی اختراع شوند، وجود ندارد.  

 
1  Quantum-safe 
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کند.  ای کار میمنطقه  یمبنای  شبکه بر این  کند،  استفاده می  آیوتا تنگل که  ۀ  با توجه به شبک
 . ها را تأیید خواهند کردبدین معنا که افراد اطراف شما تراکنش

تراکنش    باید  هستید،  آلمان  غربی  بخش  در  شما  هنگامی که  مثال:  عنوان  های )به 
 دیگری هم صادق است(. ۀ  مرسوم از آلمان غربی را تأیید کنید. این مسئله برای هر منطق 

 ؟چیست مشکالت تنگل مسائل و  

تراکنش  اصلی برای هر تراکنش تأیید  ۀ  این سیستم این است که انگیز   ت مشکال   ی از یک 
شود ولی اگر  یافت شده و لغو می   ، است، چه درست باشد چه غلط. البته تراکنش اشتباه   قبلی 

نشود.  ی تراکنش  تأیید  دارد که  وجود  خطر  این  باشد،  داشته  اشتباهی  پیشینش  فرایند   ،
 کند یا خیر. کاماًل جدید است، هنوز اثبات نشده است که دقیق کار می فناوری  این  که  جایی ازآن 

تئوری، تنگل در    لحاظ است. از    1ی درصد 34پذیری آن در برابر حمالت  مشکل دیگر آسیب 
آیوتا،  تواند ناامن باشد.  درصد شبکه را کنترل کند، می 34درصد یا بیشتر از  34  ی صورتی که فرد 

 . « حل کرده است 2کننده با نام »هماهنگ   ی این مشکل را با گره ،  ها ترین ارز محبوب یک از  

قدرتمند  یک گره  می )این  را کنترل  شبکه  است که  هماهنگ تر  »تصاویر کند.    ساز، 
 کند تا شبکه را ایمن سازد(. را ذخیره می ها آن   آوری کرده و جمع « تنگل را  3ای لحظه 

مخالف  کند و بنابراین  ها را به صورت متمرکزشده ذخیره می این گره، داده   ، از طرف دیگر 
تنها یک حرکت موقت  این مورد    توضیح داد که   آیوتا اگرچه  .  است   رمزارزها  " 4اخالقی   اصول " 

 صدای برخی منتقدان این حوزه را درآورده است.   اما   شبکه است،   از   برای حفاظت 

 بندیجمع 

  توجه   دانیم و البته یک جایگزین جالب تنگل بسیار متفاوت با چیزی است که می فناوری  
دارد ک   چین بالک برای   نکته وجود  اینکه کامالً جدید است هنوز چند  به  توجه  با  ه  است. 

مشکالتی شوند. از این نظر، قادر نیستیم قضاوت کنیم که آیا این بروز  ممکن است باعث  
احتمال   دلیل ولی به    ؛ گذاری خوبی است یا خیر سرمایه اینکه  تکنولوژی موفق خواهد بود یا  

ۀ بعدی این کتاب هنگامی که دربار های  است. در فصل جذاب  آن، به شدت    زیاد پذیری  تطبیق 
گردیم. بازمی متدولوژی  کنیم، به سراغ این  صحبت می   پیامدهای عملی 
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2  Coordinator 
3  Snapshots 
4  Morals 





 هشگراف

آن بحث خواهیم کرد، هشگراف است. این  ۀ  آخرین روش اجماعی که در این کتاب دربار 
  2017در اواخر سال    هشگراف است.    چین بالک جدیدترین مدل ایجاد اجماع بدون  فناوری،  

تری  صدای زیادی به راه انداخت و پتانسیل زیادی برای آینده دارد؛ بنابراین، نگاه جزئی سرو 
 چیست. ۀ  دربار این روش  اندازیم تا ببینیم کل  می 

 هشگراف چیست؟

است و از نظر    چین بالک دیگر برای    ی کردیم، هشگراف جایگزین بیان  که قبالً    طور همان 
های غیرمتمرکز(. این )شبکه  است شده کل توزیع نسل بعدی دفاتر  فناوری برخی افراد، این 

 یری است. گ به دنبال الگوریتمی برای رأی فناوری  

است.    همتا به همتاها بر مبنای  برای اعتبارسنجی تراکنش راهی  1گیری الگوریتم رأی یک  (
 کنند: ها با یکدیگر »صحبت« کرده و بعد از رسیدن به اجماع، آن را تأیید می یعنی گره 

 

متمرکزسازی آن غیرممکن است.  چرا که    ؛ تأیید تراکنش عالی است برای  )این روش  
دارای حساس و    بسیار   های زیادی باید ارسال شوند این روش بدلیل اینکه پیام   همچنین 

فراوان   بود،  ت اس جزئیات  نشده  ایجاد  هشگراف  زمانی که  تا  روش  این  بنابراین،  مورد  . 
 (. استفاده قرار نگرفت 

ابداع کرد ایده  آن  برای کارکرد  هشگراف  نامیده 2شایعات »پروتکل    ای که  .  شود می   « 
اطالعاتی را به  ، که از نامش پیداست، این پروتکل بر مبنای این است که یک گره   طور همان 
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داند  شود و سپس هر چیزی که می دهد. این گره به صورت تصادفی انتخاب می گره دیگر می 
افتد، شایعات بسیار گوید و الی آخر. مانند آنچه در زندگی واقعی اتفاق می را به بعدی می 
قصد دارد انجام دهد.    ات شوند و این دقیقًا کاری است که پروتکل شایعی سریع پخش م 
چیزی؟ چه   ه چ   (1شوند حاوی سه سؤال اصلی هستند:  ها پخش می بین گره اطالعاتی که  
چه زمانی؟ چه زمانی   ( 3چه کسی؟ چه کسی اطالعات را فراهم کرد؟    ( 2است؟  اتفاقی افتاده  

 شدند؟   اطالعات فراهم 

 

بودن به  )منصفانه   . شود هشگراف بسیار منصفانه است می بیان    به همین دلیل است که 
در حال پردازش مربوط است. ممکن است به خاطر داشته باشید که در    های تراکنش ترتیب  
PoW  ، انتخاب را  تراکنشی  بیشترین    کند می   استخراج کننده  دارد   کارمزد که  را   . تراکنش 

ها به ترتیبی که کند که تراکنش . هشگراف تضمین می بودن این است( منظور از منصفانه 
 شوند(. اساس سؤال سوم، »چه زمانی؟« مرتب می )بر   خواهند شد. ، پردازش  شوند می   سال ار 

نیست  الزم شود. « نامیده می 1گیری مجازی ، »رأی رود گیری که اینجا به کار می روش رأی 
چون به سادگی مشخص است که    ) ارتباط داشته باشد(   صحبت کند   دیگری که هر گره با  

روش  داند. این  اند را می دانستند و به او گفته های قبلی می آخرین گره تمام چیزهایی که گره 
 کند. می   کارکرد سریعتر و کارآمدتر سیستم را بسیار آسان تر 

 تراکنش را در هر ثانیه انجام دهد(.   250000قادر است    کند ا می هشگراف ادع )   

 مشکالت هشگراف چیست؟

  ، شده است 2ثبت اختراع  فناوری  قابل توجهی دارد. این    مشکلفناوری  متأسفانه این  
از آن استفاده کنید. برای استفاده از   صاحب امتیازش از    کسب اجازه توانید بدون  یعنی نمی 

این بدان معنی  .  نیست   Open Sourceکه    کنید درخواست    افزاری آن، باید یک کیت نرم 
 . شود استفاده    رمزارز برای    یی به عنوان مبنا تواند  نمی   در حال حاضر است که  
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