
آیا نابودی بیت کوین امکان پذیر است؟

پیش از این که به موضوع اصلی بپردازیم، باید بگو�م که تا به حال بیش از ۲۰۰ بار اعالم شده که بیت کوین مرده است. جدای از
این که اولین ارز رمزپایه جهان، بیت کوین، با آپتایم نزدیک به ۱۰۰ درصد تا به حال به مدت ۱۰ سال به کار خود ادامه داده است
همچنان صحبت درباره نابودی بیت کوین وجود دارد. حتی چهره های معروفی در زمینه اقتصاد مدام در حال تبلیغ بر ضد بیت

کوین هستند که شاید به توان این حس آن ها ترس از بیت کوین دانست اما با این که هر روز شاهد پویایی و کارکرد بیت کوین
هستند باز هم به تبلیغات خود بر ضد بیت کوین ادامه می دهند.

آپتایم یک معیار برای سنجیدن کارکرد یک سیستم کامپیوتری است و همان طور که از نام آن پیداست برای سنجش بر روی مدت
زمان کارکرد سیستم بدون وجود قطعی اشاره دارد. برای مثال سیستمی که آپتایم آن ۱۰۰ درصد بوده به این معناست که بدون

لحظه ای خاموشی یا بروز اختالل در آن عمل می کرده است.

اگر فرض کنیم که این افراد باهوش هستند، تنها توضیحی که می توان درباره پیش بینی های ناموفق و استدالل های احساسی
این افراد پیدا کرد این است که آن ها هیچ زمانی برای مطالعه و فهم شیوه کارکرد سیستم نگذاشته اند.

سناریو های نابودی بیت کوین

اما در ادامه می خواهیم تمام سناریو های احتمالی که ممکن است منجر به نابودی بیت کوین شود را فهرست کنیم.

از جنبه فنی، بیت کوین تا زمانی زنده خواهد ماند که تعداد کمی از کامپیوتر ها نرم افزار بیت کوین را در یک شبکه اجرا کنند. تنها
یک سناریو بدبینانه وجود دارد که حاکی از نابودی بیت کوین می باشد. به احتمال زیاد بیت کوین، بهترین ارز رمزپایه امسال

خواهد بود مگر این که جامعه تشکیل دهنده شبکه بیت کوین از روی طمع یا سهل انگاری خودش را نابود کند.

سناریو اول نابودی بیت کوین : آخر الزمان

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : نزدیک به صفر

تاثیر : مرگ ناگهانی
اگر تمام منابع برق، اینترنت و تبادالت داده ها روی کل کره زمین خاموش شوند، گره های بیت کوین نمی توانند با یکدیگر

ارتباط برقرار کنند و در این صورت سیستم بی فایده خواهد بود و این می تواند یکی از دالیلی نابودی بیت کوین باشد.

قطع موقتی اینترنت جهان در جامعه بیت کوین سردرگمی ایجاد می کند ولی باید به یک موضوع مهم توجه داشته باشید که
سیستم از نظر تئوری دوباره از طوالنی ترین زنجیره شروع به کار می کند.

حتی اگر فقط طرفداران پر و پا قرص یا موزه ها به اجرای نرم افزار های بیت کوین ادامه دهند، از نظر فنی بیت کوین هیچ گاه
منقرض نخواهد بود.

سناریو دوم نابودی بیت کوین : اشکال بحرانی
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احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : کم

تاثیر احتمالی : بی توجهی ناگهانی
در این سناریو، یک بروزرسانی در شبکه بیت کوین ممکن است دارای یک باگ یا مشکل نرم افزاری باشد (در سطح پروژه

بدنام DAO که در زنجیره بالک اتریوم ساخته شد) که تمامیت سیستم را در خطر قرار دهد.

حتی اگر جامعه بیت کوین با رفع مشکل کد ها موافقت کند (که تضمین هم نمی شود)، نصب یک ورژن جدید و ریستارت
سیستم باعث کاهش قیمت و به وجود آمدن fork در شبکه می شود.

جامعه بیت کوین درباره این خطر آگاه هستند؛ اگر قرار باشد هر تغ�ری در کد های سیستم ایجاد شود طبق دستورالعمل سهیم
بودن در شبکه، باید به صورت همتا به همتا مورد بررسی قرار بگیرد. گفته می شود که فقط سازمان ناسا می تواند کد نرم افزار را

بدون نقص تولید کند.

سناریو سوم نابودی بیت کوین : چند دستگی های زیاد

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : کم

تاثیر احتمالی : بی توجهی آهسته
Bitcoin) شبکه بیت کوین اگر جامعه آن با مسیر روبه جلویشان مخالفت کنند، ممکن است چند بار تقسیم بندی شود

.(fork

جدایی بیت کوین کش که سال پیش اتفاق افتاد، برای شبکه بیت کوین مشکل ساز نبود چرا که وقوع این اتفاق باعث جدا شدن
گره ها و کاهش قدرت هش شبکه بیت کوین شد. از نظر تئوری چند تقسیم بندی می تواند انجام شود که در طی آن شبکه

تقسیم بندی شد و قدرتش کاهش پیدا کرد.

در چنین سناریویی بیت کوین تسلط خود را از دست می دهد و آرام آرام به آن بی توجهی می شود. ولی به یاد داشته باشید که
جامعه بیت کوین نمی خواهد که چنین اتفاقی بیافتد.

سناریو چهارم نابودی بیت کوین : سرکوب مشترک دولت ها

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : متوسط رو به کم

تاثیر احتمالی : بی توجهی ناگهانی
بنا به طبیعت نامتمرکز بودن بیت کوین، دولت ها به خودی خود نمی توانند باعث نابودی بیت کوین شوند. ولی می توانند

استفاده از آن را در محدوده حکمرانی خود کنترل و محدود کنند.

برای مثال، حساب های بانکی کمپانی های مرتبط با ارز های رمزپایه را ببندند و جلوی راه اندازی هر نوع کسب و کار مرتبط با آن
را هم بگیرند. اگر فقط تعداد کمی از کشور ها ارز های رمزپایه را مسدود کنند، تاثیر آن بسیار کم خواهد بود چرا که تبادالت آن به

کشور های انتقال می یابد که سیاست های دوستانه تری در مورد ارز های رمزپایه دارند.

این دقیقا همان اتفاقی است که پس از این که چین یک صرافی محلی را سال پیش مسدود کرد، رخ داد. با این که احتمال این
که در آینده نزدیک دولت ها به صورت تکی و گروهی به دنبال اعمال محدودیت روی بیت کوین باشند، زیاد است، باز هم ما فکر

http://abcbourse.ir/


میکنیم که اعمال محدودیت به صورت جهانی غیر ممکن می باشد.(فقط کافی هست که تصور کنید چطور کل جهان می خواهند
سر چنین موضوعی توافق کنند!)

از طرفی، در حال حاضر بیت کوین در ژاپن قانونی است. اگر آمریکا، انگلیس و چین به طور هماهنگ بخواهند ارز های رمزپایه رو
مسدود کنند ممکن است آسیب بزرگی وارد شود.

ولی چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که دولت ها در حال قانون گذاری روی بازار ارزهای رمزپایه هستند تا در
حالی که هوای سرمایه گذاران فردی را دارند، درآمد حاصل از مالیات این ارز ها را هم به جیب بزنند.

سناریو پنجم نابودی بیت کوین : هک گسترده

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : متوسط رو به زیاد

تاثیر احتمالی : اختالل موقتی
این سناریو می تواند به شیوه های متفاوتی اتفاق بیافتد.

اولین روش، حمله ۵۱ درصد نام دارد، یک بازیگر مخرب در شبکه که می تواند اقدام به هک خود پروتکل کند. از نظر تئوری این
امکان پذیر است ولی احتمال وقوع آن پا�ن است.

اما از درون، حمله کنندگان ۵۱ درصد منبع سود دهی خود را نابود خواهند کرد، از بیرون ممکن است نیاز به سرمایه گذاری کالنی
در تجهیزات ماینینگ و انرژی باشد و این که دوباره منبع سود دهی حمله کنندگان از بین می رود.

هنگامی که در سال ۲۰۱۴ صرافی Mt. Gox هک شد (مثالی از حمالت)، در حدود ۷۰ درصد تراکنش های بیت کوین را انجام می
داد. امروزه، تعداد صرافی های مشغول به کار بسیار بیشتر است. اگر یکی از آن ها هک شود و مقدار زیادی بیت کوین به سرقت

برود، قیمت بیت کوین احتماال پا�ن می آید ولی بیت کوین این به شرایط قبلی باز می گردد.

اخیرا، برای مثال، ارز رمزپایه ان ای ام که به میزان ۴۰۰ میلیون دالر ارزش داشت از صرافی Coincheck به سرقت رفت. قیمت ان
ای ام بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت و در طول یک روز دوباره به جای قبلی بازگشت.

سناریو ششم نابودی بیت کوین : یک ارز رمز پایه بهتر

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : متوسط رو به کم

تاثیر احتمالی : بی توجهی آهسته
آیا امکان این وجود دارد یک ارز رمزپایه بهتر جایگزین بیت کوین شود؟ منظور از یک ارز بهتر، ارزی است که سود بیشتری

از استخراج آن بدست بیاید و کارمزد تراکنش هایش کمتر باشد.

یک نکته را در نظر بگیرید، این موضوع بیشتر به اقتصاد ها ربط دارد تا راحتی کار. آن ارز رمزپایه باید خیلی بهتر باشد تا بتواند بر
تاثیرات شبکه و قدرتی که االن بیت کوین دارد، پیروز شود.
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واقعیت این است که تا این زمان چنین اتفاقی رخ نداده و دلیل آن هم مشکل فنی نیست بلکه دالیل اقتصادی و دولتی دارد و تا
۵ سال آینده به نظر نمی رسد با ارز جدیدی روبرو شویم که بتواند بهتر از بیت کوین عمل کند.

در روش دیگر، اقتصاد است که می تواند به طور غیر مستقیم باعث نابودی بیت کوین شود. اگر قیمت مصرف برق به شدت باال
برود، استخراج می توانند به کاری بدون سود تبدیل شود و فقط استخر های استخراج که هزینه ها برایشان ارزان تر تمام می

شود، می توانند باقی بمانند.

سناریو هفتم نابودی بیت کوین : افت بازار

احتمال وقوع (تا ۵ سال آینده) : کم

تاثیر احتمالی : بی توجهی آهسته
اگر استارت آپ های ارز های رمزپایه نتوانند برای دنیای واقعی مفید واقع شوند، ممکن است مردم به مرور ایمان خود را به

ارز های رمزپایه و توکن ها از دست بدهند. (چیزی در در افت قیمت های بازار سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رخ داد)

در این حالت ممکن است رشد بازار کاهش یابد و ارزشش تثبیت شود. از نظر سرمایه گذاری احتماال جذابیت بازار ارز های رمز
پایه از بین می رود که این به معنای افت ارز های رمز پایه است.

دیدگاهتان را بنویسید 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

Fill out this field

دیدگاه *

Fill out this field

نام *

لطفًا یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

ایمیل *

ارسال دیدگاه
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