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مقدمه

بیت کوین ابزاری است برای رهایی بشر از بند خودکامگان و مستبدان که 
در ظاهر به عنوان روشی برای پولدار شدن سریع عرضه شده است.

 - ناوال راویکانت، بنیان گذار اَنِجل لیست

بیت کوین احتماالً مرگ موش به توان دو است.
 - وارِن بافِت، مدیرعامل بِرکشایر هاتاِوی

سال2017، سازمان ملل با یك مشکل روبه رو بود. ده ها هزار پناهنده ی سوری 
کشور  در  پناهندگان  اردوگاه  یك  به  در سوریه،  داخلی خونین  به خاطر جنگ 
 )WFP( ملل  سازمان  غذای  جهانی  برنامه ی  بودند.  گریخته  اردن،  همسایه، 
سوپرمارکت هایی را در اردوگاه بر پا کرده بود تا پناهندگان بتوانند اقالمی از قبیل 
روغن زیتون و عدس را خریداری کنند، و می بایست مبالغی پول را در اختیار 

پناهندگان بگذارد تا از آن برای خرید استفاده کنند.
مشکل این بود که صرفاً با دادن کارت اعتباری به پناهندگان این مسئله حل 
نمی شد. در گذشته WFP از این روش استفاده کرده بود و به علت کارمزد تراکنش ها 
و ضرورت قرارداد بستن با بانك های محلی، متحمل میلیون ها دالر خسارت شده 
بود - پولی که می توانست خرج تأمین غذای میلیون ها نفر شود. دادن کارت 
شناسایی به پناهندگان نیز برای دریافت کاال راه گشا نبود؛ در گذشته که WFP این 
روش را به کار گرفته بود، رهبران قبیله ای محلی کارت های پناهندگان را گرفته 

بودند و آن ها را مانند ارز بین خودشان خرید و فروش می کردند.
از این رو، WFP به سراغ فناوری نوپایی به نام بالک چین ]زنجیره ی بلوکی[ 
رفت، که بیشتر به عنوان فناوری زیربنایی ارز دیجیتال بیت کوین شهرت داشت. 
به  پناهنده  وقتی که  و  می شد،  واریز  پول  مقداری  پناهنده  هر  »حساب«  به 
فروشگاهی می رفت، هویت او را با اسکنر عنبیه تأیید می کردند و آن مبلغ را 
برای غذا و مایحتاج مورد نیاز او دریافت می کردند - بدون آن که الزم باشد 
را  شده  جمع آوری  کوپن های  مغازه ها  سپس  کند.  باز  را  پولش  کیف  پناهنده 
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دوباره به سازمان ملل می فروختند.
این پروژه، که »قطعات سازنده« نام گرفته بود، با موفقیت چشم گیری روبه رو 
موارد  کرد،  کمتر  98 درصد  میزان  به  را  پول  انتقال  کارمزد  روش،  این  شد. 
کاله برداری را کاهش داد، و فرایند کمك رسانی را، هم برای WFP و هم برای 
پناهندگان از اساس ساده تر کرد. سازمان ملل خیلی زود این برنامه را گسترش داد 
و 100,000 پناهنده را تحت پوشش آن قرار داد، و قصد دارد نهایتاً آن را به تمام 

پناهندگان مستقر در اردن توسعه دهد.
فواید این روش برای سازمان ملل فراتر از کمك رسانی است: این سازمان 
اعالم کرد که شاید روزی بتواند هویت و شرح زندگی پناهندگان را با استفاده 
از بالک چین ردیابی کند، و به این طریق به پناهندگانی که گذرنامه یا سوابق 
تحصیلی آن ها از بین رفته است، کمك کند که در کشورهای جدید، کار پیدا 

کنند و وام بگیرند.
افراد در مناطق مختلف جهان درباره ی بالک چین و فناوری دیگر مرتبط با 
بسیار  اشاره شد(،  به آن  باال  بیت کوین که در  )مانند همان  یعنی رمزارزها  آن، 
هیجان زده اند. مجله ی بازرگانی هاروارد این احتمال را مطرح کرده است که بالک چین 
صنعت راکد بانکداری را متحول کند، سرمایه گذار مشهور مارک اندریِسن گفته 
است که بالک چین »مهم ترین اختراع از زمان اینترنت است«، و تحلیلگران سراسر 
متحول  را  فناوری شناخته شده  و  پول  رمزارزها  که  باور هستند  این  بر  جهان 

خواهند کرد.
پیدا  نیز  شومی  شهرت  جدید  اسرارآمیز  فناوری های  این  دیگر،  سوی  از 
به صورت  مخدر  مواد  معامله ی  برای  بیت کوین  از  بزرگ  قاچاقچیان  کرده اند. 
دامن  زمین  گرمایش  به  که  شده اند  متهم  رمزارزها  می کنند،  استفاده  ناشناس 
می زنند، و هکرها با استفاده از بیت کوین باج می گیرند تا برای نیروهای انتظامی 
امکان ردیابی آن ها وجود نداشته باشد. تازه حتی شهرت مثبت این فناوری ها 
یخ  نام چای  به  یخ،  یك شرکت چای  می کند:  تجاوز  معقول  از حد  غالباً  نیز 
النگ آیلند کلمه ی »بالک چین« را به نام خود اضافه کرد و قیمت سهام آن تقریبًا 

چهار برابر شد.
پس حقیقت چیست؟ آیا بالک چین و رمزارزها یك حباب پر شده از شایعات 
هستند، و هیچ گونه کاربرد مشروعی برای این فناوری ها وجود ندارد؟ یا این که 
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اختراعاتی تحول آفرین هستند که باعث تحول در ساختار حکومت ها، کسب وکارها، 
اقتصادها، و جوامع خواهند شد؟ به عبارت دیگر، حباب هستند یا انقالب؟

هدف
همان گونه که از داستان های باال برمی آید، بالک چین و رمزارزها - که بر روی 
در  و  تأثیرگذارترین  میان  در   - می شود  گفته  رمزینه[  ]یا  کریپتو  آن ها  به  هم 
عین حال، ناشناخته ترین فناوری های روزگار ما هستند. اکثر گفتمان های غالب 
درباره ی کریپتو به این صورت است که افراد مشتاق می گویند که کریپتو باعث 
نابودی بانك ها و حکومت ها خواهد شد، و صاحب نظران قدیمی می گویند که 
کریپتو چیزی جز کاله برداری نیست. خیلی از افراد اصاًل نگاه نمی کنند ببینند این 

فناوری ها دقیقاً چه هستند و واقعاً چه پتانسیلی دارند.
در کتاب حباب یا انقالب، می خواهیم این وضعیت را تغییر دهیم. می خواهیم 
با مثال هایی واقعی، توضیحاتی ساده فهم، و تحلیل هایی بدون سوگیری، به شما 
بیاموزیم که کریپتو چگونه کار می کند، در چه جاهایی سودمند است، و در چه 
جاهایی نیست. خواهیم گفت که نظر خودمان درباره ی حباب یا انقالب بودن آن 
چیست، ولی ابزارهایی را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد تا خودتان بتوانید 

در این مورد تصمیم بگیرید.

درباره ی مطالب کتاب
رمزارزها  و  بالک چین ها  سازنده ی  قطعات  درباره ی  انقالب،  یا  حباب  کتاب  در 
چیزهایی یاد خواهید گرفت؛ نقاط قوت و ضعف آن ها را با استفاده از مطالعات 
موردی بررسی خواهید کرد؛ به عمق تبعات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فنی 
از  تن  ده ها  با  که  انحصاری  اساس مصاحبه هایی  بر  و  پرداخت؛  آن ها خواهید 
رهبران صنعت و فناوری داشته ایم، بینش هایی درباره ی آینده ی آن ها به دست 

خواهید آورد.
فقط چند مورد از مطالبی را که بررسی خواهیم کرد، در این جا ذکر می کنیم:

y اقتصاد استخراج بیت کوین
y هك ها و نقایص مشهور رمزارزها
y بالک چین ایکس باکس برای بازی های ویدئویی
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y نظارت کمیسیون ارز و اوراق بهادار آمریکا بر شرکت های نوپای کریپتو
y توکن سازی ارزها و آینده ی پول
y رمزارزهای نوظهور فیس بوک

درباره ی ما
قبل از شروع بحث، بد نیست چند جمله در معرفی خودمان بگوییم.

نیل مهتا مدیر محصول در گوگل است و قباًل برای مایکروسافت و دولت 
برنامه ی کارآموزی فناوری دولت  آمریکا کار کرده است، و در آن جا نخستین 

آمریکا را ایجاد کرده است.
آدی آگاشه مدیر محصول در مایکروسافت است و قباًل بنیان گذار و مدیرعامل 

بل اپلیکیشنز بوده است.
در  موقعیت هایی  قباًل  و  است  فیس بوک  در  محصول  مدیر  پارت دتروجا 

ارتباط با محصول و بازاریابی در مایکروسافت، آمازون، و IBM داشته است.

سپاسگزاریم - از کتاب لذت ببرید!
باز هم به خاطر انتخاب کتاب حباب یا انقالب از شما متشکریم! امیدواریم این کتاب 
برای شما آموزنده، جالب، و شاید حتی سرگرم کننده باشد. همگی آرزومندیم که 

شما از خواندن این کتاب لذت ببرید!
نیل مهتا
namehta.com
linkedin.com/in/neelmehta18

آدیتیا آگاشه
adityaagashe.com
linkedin.com/in/adityaagashe
quora.com/profile/Adi�Agashe

پارت دتروجا
parthdetroja.com
linkedin.com/in/parthdetroja



1
بیتکوین

همه ی  امیدوارم  هستند.  امنیتی  حفره های  مورد اعتماد،  ثالث  طرف های 
کسانی که در فضای بالک چین هستند، این را در ذهن داشته باشند. این 

اساساً کلید کلی طراحی بالک چین است.
- نیك سابو، خالق بیت گولد )از پیش درآمدهای بیت کوین(

اگر بخواهید درباره ی دنیای بالک چین ها و رمزارزها چیزی یاد بگیرید، اول باید 
مبنای بالک چین  بر  فناوری ساخته شده  رمزارز و مشهورترین  از مشهورترین 
شروع کنید، که همانا فناوری بیت کوین است. و اگر بخواهید درباره ی بیت کوین 
چیزی یاد بگیرید، اول باید به یك چیز معمولی، یعنی کارت اعتباری، فکر کنید.

دردسر کارت های اعتباری
وقتی که می خواهید پول چیزی را با کارت اعتباری پرداخت کنید، روال انجام 
کار خیلی آسان است: مثاًل در پیتزا هات، کارت اعتباری ویزای بانك ِچیس خود 
را برای 5 دالر می کشید، پیتزا به شما داده می شود، و در پایان ماه، بانك چیس 
و  آسان  اعتباری  کارت های  می فرستد.  برای شما  5 دالر  مبلغ  به  صورتحسابی 

سریع هستند و همه جا پذیرفته می شوند.
خود  کارت  وقتی که  است.  جریان  در  زیادی  اتفاقات  صحنه  پشت  ولی 
پیتزا هات از بانك خود می خواهد که از بانك چیس بخواهد که  را می کشید، 
تراکنش را تأیید کند. وقتی که تأیید شد، پیتزا هات از بانك خود تقاضای 5 دالر 
می کند، بانك از ویزا 5 دالر درخواست می کند، و ویزا از چیس درخواست 5 دالر 
می نماید. چیس به ویزا 5 دالر منهای مبلغی به نام کارمزد انتقال )حدود 2 درصد( 
می دهد، که می شود حدود 4/90 دالر. ویزا به بانِك پیتزا هات 4/90 دالر منهای 
4/89 دالر  حدود  که  می دهد،  0/1 درصد  میزان  به  ارزیابی  اندک  کارمزد  یك 
می شود. بانك پیتزا هات این مبلغ 4/89 دالر را به پیتزا هات می دهد. و در پایان 

ماه، چیس صورتحسابی به مبلغ 5 دالر برای شما می فرستد.
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5 دالر  آن  برای  شما  ولی  بود،  4/89 دالر  پیتزا هات  برای  پیتزا  این  ارزش 
پرداخت کردید. یازده سنت باقی مانده صرف پرداخت کارمزد برای چیس و ویزا 
شده است، که واسطه ی انجام پرداخت و بین شما و پیتزا هات بودند. شاید این 
11 سنت به نظر شما مبلغ زیادی نرسد، ولی به ازای هر یك میلیون دالر پیتزا که 
پیتزا هات می فروشد، 20,000 دالر برای کارمزد صرف می شود. و این کارمزد ها 

نهایتاً از جیب شما، یعنی مصرف کننده، خرج می شود.
پرداخت  پنج دالری  اسکناس  با یك  را  پیتزا هات  پول  اگر  دیگر،  از طرف 
می کردید، دیگر بانك چیس یا شرکت ویزا در میانه ی پرداخت واقع نمی شدند 
و لذا هیچ گونه کارمزدی در کار نبود. )بدین خاطر است که بسیاری از مغازه های 
کوچك فقط پول نقد قبول می کنند، و یا این که بنزین غالباً اگر پول آن را به جای 

استفاده از کارت اعتباری، نقدی پرداخت کنید، ارزان تر است.(
درسی که از این بحث می گیریم، این است که هر کسی که بین خریدار و 
فروشنده واقع شده باشد - یعنی به اصطالح واسطه - کارمزد می گیرد. و تازه 
فقط پول نیست که از طریق واسطه منتقل می شود؛ داده ها هم هست. بنابراین 
وقتی که از کارت اعتباری استفاده می کنید، در حقیقت باید به بانك هایی مانند 
بانك چیس و شبکه های کارت اعتباری مانند ویزا اعتماد کنید که داده های شما 
را ایمن نگه دارند. ولی بارها دیده شده که امنیت این واسطه ها نقض شده است: 
شرکت جی پی مورگان در سال 2014 هك شد، و در سال 2012، هکرها داده های 

هزاران مشتری ویزا و مسترکارت را سرقت کردند.
و  ندارد،  وجود  شدن  هك  برای  چیزی  است،  ناشناس  کاماًل  نقد  پول  اما 
هیچ کس نمی تواند پول شما را بدزدد، مگر آن که درست کنار شما باشد )که البته 

گهگاه اتفاق می افتد(.
از دست  می توانید  به سختی  کنید،  استفاده  نقد  پول  از  که  در صورتی  جز 
واسطه ها رها شوید. سیستم اپل پِی )apple pay( درست بر مبنای کارت اعتباری 
ِونمو  موبایل  پرداخت  سرویس  طریق  از  کردن  پرداخت  است.  شده  بنا  شما 
بدان معنا است که پول شما از بانك شما و شرکت پی پل، شرکت مالك ونمو 
عبور می کند. چك کارمزد ندارد، ولی در اصل برای استفاده از آن باید حساب 
بانکی داشته باشید، که برای 2 میلیارد نفر از مردم دنیا که حساب بانکی ندارند، 

یك مشکل محسوب می شود.
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محدودیت های  و  امنیتی،  کارمزد، حفره های  از  بخواهید  اگر  این که  خالصه 
استفاده کنید.  نقد  از پول  باید  کنید،  اجتناب  با واسطه ها  دسترسی پذیری مرتبط 
ولی پول نقد هم مشکالت خاص خود را دارد: شمردن، ذخیره کردن، و انتقال 
دادن آن زحمت دارد، و برای پرداخت های راه دور یا دیجیتال قابل استفاده نیست. 
این به علت فیزیکی بودن یا مشهود بودن پول نقد است؛ در این دنیای دیجیتال و 
جهانی شده ی امروز، نمی توان پرداخت ها را به صورت مؤثری با اشیای فیزیکی که 
باید با خودتان راه ببرید، انجام داد. از سوی دیگر، کارت اعتباری و دیگر سیستم های 
پرداخت دارای واسطه برای پرداخت های دیجیتال و راه دور بسیار مناسب هستند.

این  فیزیکی در  )اشیای  کنید  را حل  بودن  یا مشکل مشهود  پس می توانید 
دور و زمانه شکل های مناسبی از پول نیستند(، و یا مسئله ی واسطه را )واسطه ها 
کارمزد، حفره های امنیتی، و محدودیت های دسترسی پذیری دارند(. نمی توانید هر 

دو را داشته باشید. درست است؟

ارز دیجیتال غیرمتمرکز
غیرمتمرکزسازی  بین  بده بستان  به صورت  مطلب،  این  بیان  برای  دیگر  راه  یك 
)یعنی نداشتن واسطه( و دیجیتال سازی )یعنی نامشهود بودن( است. متمرکزسازی 
اصطالحی است که به معنای وجود واسطه ها است؛ در یك سیستم غیرمتمرکز 
مانند پول نقد، واسطه ای وجود ندارد، و پول مستقیم از خریدار به دست فروشنده 
می رسد، یعنی به صورت همتابه همتا. کارت های اعتباری )و سرویس های پرداخت 
مانند اپل پی و غیره( دیجیتال هستند ولی غیرمتمرکز نیستند؛ پول نقد غیرمتمرکز 

است ولی دیجیتال نیست.
در سال 2008، یك دانشمند علوم کامپیوتر که نام خود را ساتوشی ناکاموتو 
هم  که  است  کرده  ایجاد  پرداخت  سیستم  یك  که  کرد  اعالم  بود،  گذاشته 
غیرمتمرکز است و هم دیجیتال. هیچ گونه بانکی یا شرکت کارت اعتباری بین 
خریدار و فروشنده واقع نمی شد، و لذا ادعا می کرد که کارمزد های آن پایین تر 
است و نقطه ی حساسی برای اختالل یا حمله ی هکرها در آن وجود ندارد. و در 
عین حال، این سیستم برای پرداخت دیجیتال از راه دور نیز بسیار مناسب بود. در 

واقع، یك ارز کاماًل دیجیتال بود.
او نام آن را »بیت کوین« گذاشت.
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تفاوت با اپلیکیشن های پرداخت بانکی
اولین سوآلی که درباره ی بیت کوین به ذهن می رسد، این است: حاال این چیز 

چگونه کار می کند؟
در نگاه اول، بیت کوین بسیار شبیه اپلیکیشن های ارسال پول، مانند ونمو ]یا 
مثاًل همراه بانك یا اینترنت بانك در ایران[، به نظر می رسد. می توانید بیت کوین 
برای  را  بیت کوین  می توانید  شود،  واریز  شما  به حساب  تا  کنید  خریداری  را 
دیگران بفرستید، می توانید از دیگران بیت کوین دریافت کنید، و یا این که می توانید 

بیت کوین هایتان را بفروشید تا پول آن دوباره به حساب بانکی شما واریز شود.

حساب  در  آن  دریافت  و  کوین بیس  بیت کوین  صرافی  از  5 دالر  ارزش  به  بیت کوین  خریدن 
بیت کوین.

ولی اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، متوجه تفاوت هایی می شوید:
نخست این که به جای این که دالر را به حساب خود واریز کنید، آن را با نرخ 
مبلغ  منظور  وقتی  انگلیسی،  )در  می کنید.  بیت کوین  به  تبدیل  صرافی  مشخص 
بیت کوین است، کلمه ی bitcoin با حرف کوچك شروع می شود، ولی وقتی منظور 
خود ارز بیت کوین است، به صورت Bitcoin با حرف بزرگ نوشته می شود.( این 
مانند تبدیل کردن دالر به یورو )یا ارزهای عادی دیگر یا به اصطالح فیات( است. 
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این تبدیل در وب سایتی انجام می شود که به آن صرافی بیت کوین می گویند؛ ده ها 
.Bittrex و Coinbase وب سایت از این نوع در نقاط مختلف جهان وجود دارند، از قبیل

فرستادن بیت کوین با Coinbase. در این جا می خواهیم مقداری بیت کوین به ارزش 1 دالر به عنوان 
هدیه برای آرشیو اینترنت بفرستیم.

عالوه بر این، پول شما به جای حساب، در یك کیف پول )wallet( نگهداری 
می کند.  استفاده   )address( آدرس  از  کاربری  نام  به جای  بیت کوین  و  می شود. 
مانند  اعداد است که  بلند حروف و  به صورت رشته های  آدرس های بیت کوین 
به  باال نشان دادیم،  نمونه ای که در  به نظر می رسد. در تصویر  حروف بی معنا 
آدرس    1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN  بیت کوین فرستادیم، که متعلق 
به بنیاد غیرانتفاعی »آرشیو اینترنت« است، سایتی که نسخه های قبلی صفحات 
آدرس  هم  ویکی لیکس  نروند.  بین  از  زمان  گذر  در  تا  می کند  ذخیره  را  وب 

  1HB5XMLmzFVj8ALj6mfBsbifRoD4miY36v  . :بیت کوین نسبتاً مشهوری دارد
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از طرف دیگر، بیت کوین به جای گذرواژه از کلید خصوصی استفاده می کند. 
به  آن  از  را  آدرس  و  بدهید  ریاضی  تابع  یك  به  را  کلید خصوصی  می توانید 
دست آورید، ولی عکس این کار امکان پذیر نیست )مانند این که اگر نام کامل 
کسی را بدانید، می توانید حروف اختصاری اول اسم او را بگویید، ولی اگر فقط 
حروف اختصاری اول اسم کسی را بدانید، نمی توانید نام کامل او را به دست 
آورید.( به این طریق، کاربران بیت کوین می توانند هویت خود را اثبات کنند، 
بدون این که الزم باشد که کلید خصوصی خود را در اختیار پایگاه داده ای یك 
شرکت بگذارند، در حالی که در سرویس های متعارف باید گذرواژه ی خود را 

در اختیار شرکت بگذارید.
نیازی به پرداخت کارمزد کارت اعتباری  پول فرستادن از طریق بیت کوین 
کارمزد  مبلغ  ما،  مثال  در  دارد.  استخراج  کارمزد  پرداخت  به  نیاز  ولی  ندارد، 
استخراج معادل 80 سنت بود )البته با توجه به این که تمام مبلغی که می خواستیم 
بفرستیم، 1 دالر بود، مبلغ هنگفتی به نظر می رسد!(. منظور از کارمزد استخراج را 

در فصل های بعد بررسی خواهیم کرد.
و سرانجام این که در مورد اپلیکیشن ونمو، هر یك دالر که در حسابتان دارید، 
همیشه 1 دالر ارزش دارد - ولی در این جا، نرخ تبدیل بین دالر و بیت کوین، 
درست مانند قیمت سهام، نوسان دارد. یعنی می توانید بیت کوین بخرید، آن را 

نگه دارید، و وقتی که قیمت باالتر رفت، بفروشید.
بنابراین، در این سطح، بیت کوین مانند ترکیب عجیبی از یك اپلیکیشن بانکی 
و یك اپلیکیشن دادوستد سهام به نظر می رسد: می توانید از آن برای فرستادن و 
دریافت کردن پول استفاده کنید، ولی در عین حال، می توانید از آن به عنوان روشی 
برای سرمایه گذاری بهره بگیرید. تقریباً مثل آن است که از طریق اپلیکیشن بانکی 

بتوانید برای دوستانتان سهام بورس بفرستید.
ولی علت اصلی تفاوت بیت کوین با سیستم های پولی معمولی این نیست، و 
به خاطر این قابلیت ها نیست که می خواهیم درباره ی بیت کوین چیزی یاد بگیریم. 
برای این منظور، باید فناوری خاصی را که بیت کوین بر پایه ی آن ساخته شده 

است، بشناسیم، و آن بالک چین )blockchain( است.
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دارد.  فنی  پیچیده ی  اصطالحات  زیادی  مقدار  رمزارزها  و  بالک چین ها  دنیای 
از  این جا برخی  این کتاب مورد بحث قرار گرفت، ولی در  از آن ها در  خیلی 
از  بعضی  که  شده،  داده  توضیح  به طور خالصه  را  کریپتو  کلیدی  اصطالحات 
آن ها در کتاب به صورت مفصلی بررسی نشده اند. هم چنین، خالصه ی کوتاهی از 

مشهورترین و مهم ترین رمزارزها آورده شده است.

اصطالحات
در بحث های  که  را  عبارت ها و اصطالحات شایعی  از  برخی  این قسمت،  در 

مربوط به بالک چین ها و رمزارزها زیاد به آن ها اشاره شده، بیان می شود.
   51% attack حملهی51درصد
مجموعازبیشتررایانشیتوانماینرهاازگروهییاماینریککهدهدمیرویزمانیدرصد51یحمله
گروهیاماینرآن،دیگرعبارتبه(.باشندداشتهاختیاردرراخاصرمزارزیکبرایدیگرماینرهایتمام
،درصد51یحملهیکدر).باشندداشتهدستدرراشبکهرایانشیتوانتمامدرصد51الاقلماینرها
بخواهندچقدرهرخودشانبه،کنندبازنویسیخوددلخواهبهراچینبالکتوانندمیغالبگروهیاماینر

پولبدهند،تراکنشهایگذشتهرالغوکنند،وغیره.
Address آدرس 
رااوآدرسباید،بفرستیدسکهکسیبرایکهاینبرای.رمزارزکاربریکبرایعمومیمستعارنامیک

بدانید.
AML AML
تاکنندرعایتبایدرمزارزیهایصرافیکهشودمیاطالقمقرراتیوقوانینبه.شوییضدپولقوانین

.  KYC  .رک،چنینهم.کننداستفادهشوییپولبرایهاصرافیآنازنتوانندافراد
Archival node گرهبایگانی 
وضعیتازایلحظههایبایگانیحاویبلکه،استبلوکییزنجیرهتمامحاویفقطنهکهکاملگرهنوعی
هاینمونهکاملهایگره.استداشتهسکهچندآدرسهرزمانهردرکهاینمثاًل،هستنیزرمزارز
وجوهایپرسومحاسباتانجامولی،دارندرااطالعاتتمامهماینهاهستند؛بایگانیهایگرهازایفشرده

پیشرفتهدشواراست،مگراینکهگرهکاملرابهصورتیکگرهبایگانیبسطدهید.
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ASIC ASIC
شدهسازیبهینهکاماًلماینینگالگوریتمازخاصینوعاجرایبرایکهکامپیوترتخصصییتراشهنوعی
منظورههمهکامپیوترهایزیرا،کننداستفادهها  ASICازبایدکوینبیتایحرفهکنندگاناستخراج.است
سرعتبارارمزارزاستخراجالگوریتمبتوانندکهاندنشدهسازیبهینهایگونهبهًاصوال)تاپلپیکمانند(

اجراکنند.مخففعبارت»مدارمجتمعباکاربردخاص«است.
ASIC-resistance  ASICمقاومتبه
بربرتریهیچها  ASICکهشودمیسببکه،اتریوممورددرمثاًل،ماینینگالگوریتمویژگینوعی
کنندگاناستخراج،رمزارزاستخراجمعمولیهایالگوریتمدر.باشندنداشتهمنظورههمهکامپیوترهای
برایکهکنندمیاستفادههاییASICازماینرها،رواینازدهند؛انجامًمکررارایکسانیمحاسباتباید
هستندایگونهبهASICبهمقاومماینینگهایالگوریتمولی.هستندسریعبسیارمحاسباتنوعآن
که(منظورههمهکامپیوتریککهطوریبه،دهندانجامرامختلفیمحاسباتبایدکنندگاناستخراجکه
یمقالهدر.کندمیعملتخصصییتراشهیکازبهتر)شودمیاستفادهمختلفمحاسباتانجامبرای
عمومیمحاسباتبرایایتراشهبایدًاساسا،بسازیمASICاتریومبرایبخواهیماگر«:استآمدهاتریوم
عادیافرادکهشودمیسببزیرا،استخوبیچیزASICبهمقاومت».بهتری CPUیکیعنی-باشد

وآماتورنیزامکاناستخراجداشتهباشند.
Asset دارایی
،سهام ،دالر :دارند مختلفی انواع مالی هایدارایی .باشد اقتصادی ارزش دارای که منبعی گونه هر
،کتاب،خودرو:شوندمیمحسوبدارایینیزدیگرچیزهایخیلیولی.غیرهو،قرضهاوراق،رمزارزها
جاییجابهثبتبرایغیرمتمرکزراهیکهاچینبالک.غیرهو،تجاریعالیم،معنویمالکیت،امالکسند

هرگونهداراییارائهمیکنند.
Base58 بِیس58
انگلیسیکوچکوبزرگحروفشاملفرمتاین.شودمیاستفادهکوینبیتهایآدرسبرایکهفرمتی
اشتباهاستممکنراحتیبهکهراکوچکlو،بزرگO،بزرگI،صفرهاینویسهولی،استاعدادو

شوند،حذفکردهاست.
Binance بایَننس

یکصرافیرمزارزیپرطرفدار.
bitcoin (lowercase) بیتکوین)باحروفکوچک(
،عکس بر ».است کوینبیت هاده شامل او ثروت« :مثاًل .شودمی گفته کوینبیت ارز واحدهای به

میگوییم:»دوستانمندربیتکوین]باحرفاولبزرگ[سرمایهگذاریمیکنند.«
BitcoinCore بیتکوینُکور
موتور یک و ،کامل گره به مربوط افزارنرم ،پول کیف شامل .کوینبیت افزارنرم رسمی ینسخه

اعتبارسنجیتراکنشاست.
Bitcoin’s scaling problem مسئلهیمقیاسبیتکوین
پردازش توانایی فقطکوینبیت کهصورتاین به ،است کوینبیت درشدهشناختهمسایلاز یکی
هزار هاده توانندمی ویزا مانند متداول پرداخت هایسیستم کهحالیدر ،دارد ثانیه در تراکنش7
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ثانیه در تراکنش7 از بیشتر بخواهند کوینبیت کاربران گاهکنند.هر پردازش ثانیه در را تراکنش
.شودمیتراکنشباالینرخوطوالنیانتظارزمانبهمنجراینشود؛میشبکهتراکمموجب،بفرستند
Bitfinex بیتفیِنکس

یکصرافیرمزارزیپرطرفدار.
Block بلوک
کنند؛می رقابت هابلوک ایجاد برای یکدیگر با کنندگاناستخراج .رمزارزی هایتراکنش از ایدسته
تعدادی،پاداشعنوانبهوکنداضافهبلوکییزنجیرهانتهای بهرابلوکشودمیموفقبرندهماینر

سکهدریافتمیکند.
Blockchain بالکچین]زنجیرهیبلوکی[
همگیرمزارزها.کندمیذخیرهراقبلیهایتراکنشتغییرناپذیریسابقهکهغیرمتمرکزدفترکلیک
ازاعم،داراییگونههرجاییجابهتوانیدمیولی،اندشدهساخته]بلوکییزنجیره[چینبالکیپایهبر
معنایبهًصرفا»چینبالکرویچیزیگذاشتن«.نماییدردیابیچینبالکرویرا،فیزیکییادیجیتال

ثبتجابهجاییهایآندریکبالکچیناست.
Blockexplorer کاوشگربلوک
یکرویراهاتراکنشو،هاآدرس،هابلوکبهمربوطاطالعاتکهدهدمیامکانشمابهکهابزاری
یگذشتههایتراکنش کهدهندمیامکان شمابه بلوک کاوشگرهای،خصوصبه .ببینید چینبالک
هرکسیوطرفهایمعاملهیاووماندهیکنونیاوراببینید،البتهبهشرطیکهآدرساورابدانید.

Blockheight ارتفاعبلوک
تعدادکلبلوکهادربالکچین.

Blockreward پاداشبلوک
در .کندمیدریافت بلوک یکآمیزموفقیت استخراج خاطربه ماینر یککه کریپتو هایسکهتعداد

چندینرمزارز،ازجملهبیتکوین،پاداشبلوکهرچندسالنصفمیشود.
Blocksize اندازهیبلوک
جاتراکنشچند،بلوکهردرکهکندمیمشخصکه،)مگابایت1مثاًل(بلوکیکفایلیاندازهحداکثر
عواملیازیکیبلوکیاندازهلذا،شوندمیاستخراجثابتزمانیفواصلدرهابلوککهجاآناز.شودمی

استکهحداکثرممکنتعدادتراکنشهابرثانیهرابرایرمزارزموردنظرتعیینمیکند.
Blocktime زمانبلوک
دقیقه10هرمتوسططوربه،کوینبیتدرمثاًل.شوداستخراجبلوکهرتاکشدمیطولکهزمانیمدت

یکبلوکاستخراجمیشود.
Bubble حباب
هاحبابًمعموال.رودباالترآنواقعیارزشاز)غیرهو،خانه،الله،رمزارز(دارایییکقیمتکهزمانی
بارانظرموردداراییمرتبمردمو،شودخارجکنترلازبازیسفتهوداللیکهشودمیتشکیلزمانی
.دادخواهدادامهخودرفتنباالبهچنانهمقیمتکهآنامیدبه،کنندخریداریباالبسیارهایقیمت

حبابهاناگزیرزمانیکهچرخهیداللیشکستهشود،میترکند.




