
اگر به تازگی با بیت کوین و ارزهای دیجیتالی دیگر آشنا شده اید، باید بدانید که در ماه های گذشته تغ�رات دیوانه وارد
بوده اند. در بسیاری از مقاطع این تغ�رات با افزایش قیمت های زیاد همراه بوده و گاها نیز سقوط ها، نفس گیر بود.

همه این فراز نشیب به نوعی باعث شده تا نتوان احساسات حاکم بر این فضا را کنترل کرد. تغ�رات قیمت همیشه یا هیجان انگیز
و یا دردناک بوده است، از همین رو هنگامی که در فضای ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنید، شکست و ناامید شدن کار بسیار

آسانی است.

این طور که به نظر می رسد تمام سکه هایی که در فضای ارزهای دیجیتالی وجود دارند، باهم کار می کنند و به هم وابسته اند، پس
تفاوتشان در چیست؟ چگونه می توان میان یک سکه و سکه دیگر تمایز قائل شد؟ و از همه مهم تر یک سرمایه گذار از روی چه

عوامل و فاکتورهایی باید تشخیص دهد که در بلندمدت کدام ارز ارزشمندتر می شود؟

در ادامه قصد داریم تا به ویژگی هایی از بیت کوین اشاره کنیم که باعث ایجاد این تفاوت ها شده؛ از طرفی به این مسئله اشاره
کنیم که با تمام تقلیدها از بیت کوین، هنوز سیستمی درست به مانند آن متولد نشده است.

 

پیش فروش های سکه یا ICOها نیز چندان جدید نیستند. «مسترکوین» در سال ۲۰۱۳ با ارائه یک ICO به همراه ویژگی هایی نظیر
پیش استخراج، توانست تا پنج هزار بیت کوین جذب سرمایه داشته باشد؛ پس ازآن بود که به Omni تغ�ر نام دارند؛ چراکه به

عقیده آنها اکوسیستم پیرامونشان بسیار ضعیف بود. Factom نیز در سال ۲۰۱۵ یک ICO ایجاد کرد و بیش از دو هزار بیت کوین
جذب سرمایه داشت. پس ازاین جذب سرمایه و به دلیل کسری سرمایه، در چند نوبت دیگر نیز همین کار انجام شد. به عبارت

دیگر، تمام این توکن های جالب در عمل ضعیف بودند و هیچ کاربرد خاصی از خود نشان ندادند.

آلت کوین ها از آن زمان تا به اینجا اقدام به استفاده از قابلیت های مختلفی کرده اند و بیشتر از آنها نیز چندان مفید واقع
نشده اند. پس چه چیزی در این میان جدید است؟ در ادامه دو جنبه مختلفی که بیت کوین را از بقیه ارزها جدا می کند، بررسی

خواهیم کرد: تأثیر شبکه و غیرمتمرکز سازی.

اثر شبکه ای
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ازآنجایی که بیت کوین بزرگ ترین شبکه را در بین تمام ارزهای دیجیتال دیگر دارد و ارزش شبکه ای آن به مراتب از بقیه ارزها باالترست، پس آلت کوین ها به صورت

مداوم در حال رقابت برای رسیدن به بیت کوین هستند. از طرفی این نوآوری ها کوچک اند و مقبولیت چندانی ندارند. چراکه اثرشبکه ای رفته رفته بیشتر می شود و

با رشد بیت کوین، استانداردهای شبکه و استفاده مردم نیز باالتر خواهد رفت، در پایان باعث ورود کاربران بیشتر به داخل شبکه خواهد شد.

در طی رشد یک شبکه چیزی که ما مشاهده می کنیم، مزیت هایی ریز و کم رنگی هستند که برای هر قاعده ای تع�ن می شوند. چیزی که در الیه های سطحی آن

مشاهده می شود و چندان پر اهمیت به حساب نمی آید، تأثیرات دوم یا سومی دارد که باعث می شود افراد به واسطه آن سود ببرند. برای مثال، ماشین پرواز

نمی کند یا با آب کار نمی کند چراکه برای این کار ساخته نشده. نبود ساختارهای اضافی باعث می شود تا کاربرد آن نیز باالتر رود و آسان تر بتوان ماشین را پارک کرد؛

از طرفی باعث ارزان تر شدن و مزیت های سوختی نیز می شود.

به عالوه تمام این قاعده ها از پس آزمایش هایی برآمده که منعطف بودن خود را در برخی جهات اثبات کرده اند که بر همگان قابل مشاهده نیست. به عنوان مثال

دلتان نمی خواهد که اولین فردی باشید که در ماشینی هیبریدی یا پرنده سوار شوید، چراکه از امنیت آن اطالع کافی ندارید. بیت کوین از برخی جهات، بزرگ ترین

سیستم گزارش باگ و دریافت پاداش است که این قابلیت را داراست که هرگونه اشکال امنیتی را برمال سازد. درنتیجه بیت کوین تنها امنیت خود را به چیزهایی

اثبات می کند که واقعًا آنرا به ورطه آزمایش قرار دهد. آن هم چیزی نیست جز زمان. هر ارزی هم که جوان تر از بیت کوین باشد، از لحاظ امنیتی ضعیف تر است.

البته هر کدام از قابلیت های شک برانگیز این ارزها نیز طی زمان آشکارشده اند. به عنوان مثال کامل بودن تورینگ در اتریوم باعث شده تا تمام پلتفرم آسیب پذیر

باشد. در مقابل زبان قراردادهای هوشمند بیت کوین، اسکریپ، به دلیل همین مشکل، قید آن را زده است. واکنش معمولی این ارزهای متمرکز نیز ارائه رفتارهایی

تمرکزگرایاِن مانند: طرح های نجات مالی، هاردفورک ها و … است. به عبارت دیگر تأثیر شبکه ای و زمان در ترکیب با متمرکزسازی، باعث شکننده تر شدن هر چه

بیشتر آلت کوین ها شده اند.

بیت کوین با در اختیار داشتن بزرگ ترین شبکه، اثبات کرده که رشد آن باواسطه دارا بودن بیشتری کاربران امکان پذیر است. بسیار راحت تر خواهد بود که برای

تلفن های همراه محبوب لوازم جانبی پیدا کنید تا اینکه بخواهید برای برندهای ناشناس آنها را بخرید. اکوسیستم پیرامون بیت کوین به شما اجازه می دهد که

ساده تر از آلت کوین ها، آن را بخرید و نگه دارید.

غیرمتمرکز بودن
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یکی دیگر از ویژگی های اصلی بیت کوین، غیرمتمرکز بودن آن است. بنا بر تعریف شبکه های غیرمتمرکز، بیت کوین دارای هیچ
نقطه شکستی نیستی. تمام ارزهای دیگر شرکت یا فردی را دارند که به عنوان بنیان گذار از آن یاد می شود و با اعمال خود به بازار
جهت می دهد. یک هارد فورک که قابلیت پشتیبانی از فورک اصلی را ندارد، باعث می شود تا دیگر کاربران نیز به زور تغ�ر جهت

دهند. همین مسئله بیانگر یک ذات متمرکز است.

ارزهای متمرکز از این قابلیت بهره مند هستند که می توانند اوضاع را به سرعت در مقابل تقاضای بازار تغ�ر دهند. یک شبکه
متمرکز قطعًا برای کسب وکارهایی مانند ارائه خدمات و کاالیی که به دنبال سوددهی هستند، بهتر است. یک کسب و کار متمرکز

می تواند نسبت به تقاضای بازار پاسخ بهتری دهد و به منظور سود بهتر، محصوالت خود را تغ�ر بدهد.

از طرفی این شبکه های متمرکز برای پول چیزهای بدی هستند. اول از همه یکی از اصلی ترین ویژگی های گزاره ارزش برای یک
کاالی دارای ارزش ذخیره ای، این خواهد بود که آن کاال ازلحاظ کیفی تغ�ر نکند. به منظور داشتن ارزش ذخیره ای، می بایست

کیفیت کاال یکسان بماند. تغ�ری در این مسئله می تواند باعث شود تا موارد استفاده از پول به عنوان یک ارزش ذخیره کاهش
پیدا کند.

دوم اینکه ارزهای متمرکز تمایل دارند تا قوانین خود را تغ�ر دهند که در بیشتر موارد به تأثیرات فاجعه باری ختم خواهد شد.
داستان اقتصادهای قرن بیستم، ازاین قرار بود که بانک های مرکزی باعث تنزل ارزش ذخیره ای پول های دارای پشتوانه می شدند.
به همین دلیل و علیرغم پشتیبانی دولت ها و مؤسسات از چنین پولی، عمر مفید آنها چیزی در حدود بیست وهفت سال است.

قابلیت هایی نظیر توانایی در واکنش نشان دادن های سریع و استفاده های آسان به همان اندازه کم اهمیت اند که کمیابی و
تغ�رناپذیر بودن در یک ارز، برای بقای آن الزم است.

تمام ارزها و ICOها، جز بیت کوین، کامال غیرمتمرکز نیستند. برای یک ICO علت آن مشخص است. چراکه طرفی که اقدام به
ایجاد یک ICO می کند قطعًا متمرکز است. آنها هستند که می توانند استفاده توکن ها را تع�ن کنند، موجب تشویق یا عدم تشویق
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یک توکن شوند و یا توکن های دیگری را معرفی نمایند. آنها همچنین می توانند پذیرش یک توکن خاص را برای کاال یا خدماتی
خاص متوقف کنند.

آلت کوین ها نیز مشکلی مشابه دارند، اما به این اندازه واضح نیست. درواقع سازنده این آلت کوین ها به مانند یک دولت می ماند
و می تواند تغ�راتی در سیاست های یک ارز به وجود بیاورد. مالیات ها، تورم، انتخاب برنده و بازنده ها، و … معموالً انتخاب هایی

هستند که یک سازنده ارز دیجیتالی می تواند داشته باشد. شما با خریداری و نگه داشتن یک آلت کوین نه تنها به سازنده آن
اعتماد می کنید، بلکه تمام رهبران آینده را نیز موردحمایت خود قرار می دهد تا این اجازه را داشته باشد که از تمام اهرم هایی که

پیشتر گفته شد، استفاده نماید. به عبارت دیگر، آلت کوین ها و ICOها، ازلحاظ ذاتی تفاوت چندانی با ارزهای دارای پشتوانه
ندارند. در قلمرو آلت کوین ها و ICOها، این شما نیستید که صاحب سکه هایتان هستید!

چنین مسئله در مورد بزرگ ترین رقیب بیت کوین، اتریوم، هم صدق می کند. از هر لحاظ، اتریوم یک ارز کنترل شده است. درواقع
اتریوم پنج هاردفورک دارد که کاربران را مجاب به روی آوردن به استفاده از آنها کرده است. آنها به نوعی یک طرح نجات مالی را
برای دررفتن از زیر بار حمله DAO، به اجرا گذاشتن و حاال به دنبال ایجاد یک راه دیگر برای تأمین هزینه های شبکه اند (تغ�ر به

سمت پروتکل اثبات سهام). از طرف دیگر کنترل های متمرکز بر شبکه های خود را نیز به وسیله پیش استخراج های خود نشان
دادند.

بیت کوین در طرف دیگر اما، کامالً متفاوت است. یکی از بزرگ ترین مسائل در رابطه با بیت کوین این است که «ساتوشی» خود را
ناپدید کرد. در اولین روزهای تولد بیت کوین، ساتوشی در حال کنترل چیزهایی بود که توسعه پیداکرده بودند. با ناپدید شدن،

کاری کرد که در حال حاضر طرفین مخالفی را داریم که باوجود اختالف نظرها، این حق را دارند که بگویند شبکه باید به کدام سمت
حرکت کند. هرگونه به روزرسانی ای در شبکه بیت کوین داوطلبانه است و هیچ کاری برای مجبور کردن افراد به منظور نگه داری

سکه های شان انجام نمی گیرد. به عبارت دیگر بیت کوین هیچ نقطه شکستی را ندارد. بیت کوین سازوکاری را دارد که اگر تمام
توسعه دهندگان آن توسط اتوبوس زیر گرفته شوند، باز هم طرح های متن بازی وجود دارند که می توان روی آنها کرد و آنها را در

اختیار دیگران گذاشت. در مورد بیت کوین، شما صاحب همه سکه هایتان هستید!

این مسئله که هیچ قدرت باالتری وجود ندارد که استفاده شما از سکه هایتان را محدود نماید، بسیار خوب است. این موضوع
بدین معناست که بیت کوین کمیاب است، بدون اجماع همگانی ازلحاظ کیفی تغ�ر نمی کند و نمونه مناسبی برای کاالیی با ارزش

ذخیره ای است.

نتیجه گیری
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شاید در اینجا با خود بگو�د که: «اما آلت کوین های زیادی وجود دارند که از حیث ارزش کل بازار در حال نزدیک شدن به بیت
کوین اند.» در این مورد ابتدا باید گفت که ارزش کل بازار فاکتوری است که می توان به راحتی آن را تغ�ر داد. دوما، بازارها دارای

ناهمواری های زیادی اند و تنها در بلند مدت است که می توانند خود را هموار سازند.

به دلیل تأثیر شبکه ای و غیرمتمرکز بودن، بیت کوین از بقیه کسانی که تاج وتخت آینده فضای کریپتو را از آن خود می دانند،
متفاوت است. البته چنین مسئله این معنی را نمی دهد که هیچ ارزی توانایی شکست بیت کوین را ندارد؛ بلکه بدین معناست که

شانس بیت کوین باالتر از دیگران خواهد بود.

با کمی مطالعه در تاریخ ارزهای دیجیتالی می توان دریافت که جایگزین کردن بیت کوین به آن آسانی ها هم نیست.  تبادل
قابلیت های جدید با تأثیر شبکه ای و به قیمت غیرمتمرکز سازی، چندان بده بستان مناسبی به نظر نمی رسد.

برای اینکه جایگاه بیت کوین را تصاحب کرد چه کارهایی باید انجام شود؟ حداقل باید نوآوری به بزرگی بیت کوین در میان باشد
که بتواند باعث شود بیت کوین امنیت کافی را نداشته باشد. دست کاری در متغیرهای کوچک نمی تواند چنین تغ�ر بزرگی را به

وجود بیاورد که درنهایت موجب شکست بیت کوین شود. حتی اضافه کردن قابلیت های بزرگ تر مانند حفظ بیشتر حریم شخصی
هم نمی تواند موجب شود تا جای پای بیت کوین سست شود.

دستیابی به تمرکززدایی نیز چندان آسان نیست و آلت کوین ها هنوز موفق به حرکت به این سمت نشده اند. حتی ایده حرکت به
این سمت هم خود به ارزی متمرکز اشاره می کند! تصور اینکه ارزها باوجود عالیق احساسی، اقتصادی و اجتماعی، به سمت

غیرمتمرکز سازی بروند نیز سخت خواهد بود.

بیت کوین ازآن جهت متفاوت است که نوعی دسته بندی جدید را به وجود آورد و نتیجه آن را می توان در تأثیر شبکه ای آن دید.
بیت کوین در ادامه نیز متفاوت خواهد بود چرا که بر خالف ارزهای دیگر، بازار محور، غیرقابل کنترل و غیرقابل اندازه گیری است.

تمام این ویژگی ها باعث می شود تا بیت کوین کاربردی داشته باشد که هیچ توکن دیگری از آن بهره مند نیست.
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به عنوان سرمایه گذاران امیدوار، وسوسه انگیز خواهد بود که باور کنیم آلت کوین یا ICO ای به وجود خواهد آمد که مارا مجاب کند
تا به عنوان پشتیبان های اولیه آنها، اقدام کنیم. متأسفانه تنها آرزو کردن باعث نمی شود تا خصوصیات بنیادینی نظیر غیرمتمرکز
بودن و تأثیر شبکه ای تغ�ر کند. در طی هفت سال ظهور و تولد ارزهای مختلف، هنوز نتوانسته اند چنین خصوصیاتی را ایجاد

کنند. از همین رو بیت کوین یک انقالب واقعی است.
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لطفًا یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ایمیل *

ارسال دیدگاه







آموزش بالکچین

بهترین کیف پول بیت کوین در سال ۲۰۱۹؛ کیف

https://medium.com/@jimmysong/why-bitcoin-is-different-e17b813fd947
http://atadex.org/
https://atadpay.co/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9%d8%9b-%da%a9%db%8c%d9%81/
https://atadpay.co/category/blockchain-ler/
https://atadpay.co/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9%d8%9b-%da%a9%db%8c%d9%81/
http://abcbourse.ir/

