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 است؟ امن کوین بیت آیا        

 است؟ نشده ھک کنون تا کوین بیت آیا        

 کنند؟ توطئھ کوین بیت علیھ توانند می کاربران آیا        
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 کمک    

 بگیرم؟ بیشتری اطالعات توانم می کجا از. بدانم بیشتر خواھم می        

 

 عمومی

 چیست؟ کوین بیت

 

 شبکھ اولین این. است آورده بوجود را یجیتال کامالً  پول نوع یک و جدید پرداخت سیستم یک کھ است توافقی شبکھ یک کوین بیت
. است شده نیرومند ای، واسطھ یا و مرکزی اختیار ھیچگونھ بدون کاربرانش توسط کھ است شده زدایی تمرکز نقطھ بھ نقطھ پرداخت

 سیستم مھمترین عنوان بھ تواند می ھمچنین کوین بیت. است اینترنتی نقد پول شبیھ بسیار کوین بیت کاربر، یک نظر نقطھ از
 .آید بشمار موجود ورودی سھ با دفترداری

 کیست؟ کوین بیت سازنده

 

ی توسط ١٩٩٨ سال در بار اولین کھ است" سری ارز" نام بھ مفھوم یک سازی پیاده اولین کوین بیت ِ  ایمیل فھرست در دای و
 آن، روی تراکنشھای و تولید کنترل برای کھ است پول از جدیدی نوع مفھوم، این کھ میکرد بیان و بود شده توصیف ھا، سایفرپانک

 ساتوشی توسط ٢٠٠٩ سال در مفھوم اثبات و کوین بیت اولین مشخصات. است شده استفاده رمزنگاری از مرکزی، مرجع یک بجای
 بھ را پروژه سازد، فاش خودش از زیادی چیز آنکھ بدون ساتوشی. گردید منتشر شده رمزنگاری ایمیل فھرست یک در ناکاموتو

 رشد کنند، می کار کوین بیت روی کھ بسیاری دھندگان توسعھ با نمایی بطور جامعھ این موقع آن از. کرد موکول ٢٠١٠ سال اواخر
 است کرده

 

 می بر کوین بیت باز متن طبیعت از نادرست فھم بھ آنھا از بسیاری کھ شود می ناموجھی ھای نگرانی باعث اغلب ساتوشی گمنامی
 آنرا کد تواند می گیتی کجای ھر در ای دھنده توسعھ ھر و است شده منتشر باز بصورت افزار نرم و کوین بیت پروتکل. گردد

 کنونی، دھندگان توسعھ مانند نیز ساتوشی تاثیر. بسازد را خودش مخصوص کوین بیت افزار نرم یافتھ تغییر نسخھ یا و کرده بازبینی
 بھ کوین بیت مخترع ھویت امروزه. کرد نمی کنترل را کوین بیت بنابراین و کرد می اقتباس دیگران از کھ بود تغییراتی بھ محدود
 .بود کرده اختراع را کاغذ کھ است شخصی ھویت مانند احتماالً  خود خودی

 کند؟ می کنترل را کوین بیت ی شبکھ کسی چھ
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 کاربران این. نیست است، ایمیل ورای در کھ تکنوژیی صاحب ھیچکس کھ ھمانطور درست نیست، کوین بیت شبکھ مالک ھیچکس
 ولی بخشند می بھبود را آن افزار نرم اگرچھ کوین بیت دھندگان توسعھ. کنند می کنترل آنرا کھ ھستند جھان سراسر در کوین بیت
 می خود کھ ای نسخھ و خود افزار نرم کھ است آزاد کاربری ھر کھ چرا کنند،، تحمیل کوین بیت پروتکل بر را تغییری توانند نمی

 پیروی قواعد ھمان از کھ کنند استفاده افزاری نرم از باید بمانند سازگار یکدیگر با اینکھ برای کاربران، تمامی. کند استفاده را پسندد
 دھندگان توسعھ و کاربران تمامی بنابراین. کند کار بدرستی تواند می کاربران، تمامی بین کامل اجماع بشرط تنھا کوین بیت. کند می

 .داشت خواھند را اجماع این حفظ برای قوی انگیزه

 کند؟ می کار چگونھ کوین بیت

 

َپ یک از بیش چیزی کوین بیت کاربر، دید از  کوینی بیت پول کیف یک کھ کامپیوتری برنامھ یک یا و ھمراه تلفن گوشی روی ا
 کاربران، بیشتر برای. نیست بپردازد، کوینھا بیت دریافت یا ارسال بھ آن با تا دھد می اجازه کاربر بھ و کرده تھیھ برایش شخصی

 .است حد ھمین در کوین بیت کار روش

 

 تمامی شامل کل دفتر این. است گذاشتھ اشتراک بھ را" بالک زنجیره" نام بھ عمومی کل دفتر یک کوین بیت شبکھ پرده، این پشت در
 ھر اعتبار. بیازماید را تراکنش ھر درستی تا دھد می اجازه کاربر کامپیوتر بھ و است شده پردازش کنون تا کھ است تراکنشھایی

 بیت ارسال بر تا میدھد اجازه کاربران ھمھ بھ و میشود محافظت ارسال، ھای آدرس بھ مربوط دیجیتالی امضای وسیلھ بھ تراکنش
 توان از استفاده با را تراکنشھا تواند می کسی ھر این، بر افزون. باشند داشتھ کامل کنترل خود، کوینی بیت آدرسھای از کوینھا

. آورد بدست جایزه عنوان بھ ھم را کوینھایی بیت سرویس، این برای و کرده پردازش است، کار این ویژه کھ افزاری سخت محاسباتی
 اصلی برگھ و اختصاصی صفحھ بھ کوین بیت مورد در بیشتری مطالب دانستن برای. گویند می" استخراج" اصطالحاً  اینکار بھ

 .کنید مراجعھ

 کنند؟ می استفاده کوین بیت از واقعاً  مردم آیا

 

 وکارھایی کسب است ممکن کارھا و کسب این. کنند می استفاده کوین بیت از افراد و کارھا و کسب از روزافزونی تعداد. بلھ
 ،Namecheap مانند آنالین سرویسھای یا و حقوقی دفاتر آپارتمانھا، ، رستورانھا مانند باشد، مشتری با رو در رو بصورت

WordPress، Reddit یا و Flattr. پایان در. است رشد بھ رو سرعت بھ اما آید، می بشمار جدید نسبتاً  ای پدیده اگرچھ کوین بیت 
 مبادلھ روزانھ کھ کوینھایی بیت ارزش و بود امریکا دالر میلیارد ١٫٥ بر بالغ گردش در کوینھای بیت تمامی ارزش ،٢٠١٣ آگست

 .رسید می دالر میلیونھا بھ شد، می

 

Screenshot 

 آورد؟ بدست کوین بیت تواند می کسی چگونھ

 

 خدمات یا کاال برای وجھ پرداخت صورت در    

 کوین بیت صرافی از آن خرید    

 خود نزدیکی در کسی با کوینھا بیت مبادلھ    
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 رقابتی راھاستخراج از کوین بیت آوردن بدست    

 

 صرافی بیشتر ولی بفروشند، پال پی پرداخت یا اعتباری کارت برابر در را کوینھا بیت بخواھند کھ باشند افرادی است ممکن اگرچھ
 جانب از سپس و خریده پال پی با را کوینھایی بیت کسی مواردی، در کھ دلیل این بھ. دھند نمی را روشھا این با پرداخت اجازه ھا

 .گویند می برگشتی پرداخت موارد، گونھ این بھ معموالً . است داده برگشت را تراکنش آن خود

 است؟ دشوار چقدر کوین، بیت پرداخت

 

 تجاری حساب یک از استفاده بدون تواند می و است کارت دبیت یا کارت کردیت توسط خرید از آسانتر کوین، بیت وسیلھ بھ پرداخت
 وارد با شما ھوشمند تلفن گوشی روی چھ و کامپیوتر روی چھ پول، کیف کاربردی برنامھ یک طریق از ھا پرداخت. شود دریافت
 کردن اسکن با توانند می ھا پول کیف از بسیاری. شود می انجام ارسال، دکمھ فشردن و پرداختی وجھ مقدار گیرنده، آدرس کردن

 .نمایند وارد آسانتر را گیرنده آدرس ھم، با تلفن گوشی دو دادن تماس و NFC تکنولوژی از استفاده با یا و QR کد یک

 

Screenshot Screenshot 

 چیست؟ کوین بیت مزایای

 

 کوین بیت از مبلغ ھر فوری دریافت و ارسال باشید، کھ جھان کجای ھر در و روز شبانھ از موقع ھر -وجھ پرداخت آزادی    
 کاربرانش بھ کوین بیت. شد نخواھد اعمال محدودیتی ھیچ. نیست کار در مرزی و حد ھیچ. نیست تعطیل روزی ھیچ. است امکانپذیر

 .باشند داشتھ کامل کنترل خود پول بر دھد می اجازه

 بسیار کارمزدی با یا و کارمزد بدون بصورت کوین، بیت با وجھ پرداخت پردازش حاضر حال در - اندک بسیار ھای کارمزد    
 را تراکنش تاییدیھ نتیجھ در کھ نمایند پرداخت کارمزد خود، تراکنش سریعتر پردازش برای توانند می کاربران. گیرد می انجام اندک،

 تبدیل ھا، تراکنش پردازش در را سوداگران کھ ھستند ھم تجاری پردازشگرھای این، بر عالوه. کرد خواھند دریافت شبکھ از سریعتر
 بر تراکنشھا این چون. دھند یاری آنھا، بانکی حساب بھ روزانھ و مستقیم بطور مبالغ واریز و پشتوانھ بدون ارز یک بھ کوینھا بیت

 .شد خواھد خواستھ آنھا از پال، پی یا اعتباری کارت شبکھ کارمزدھای از کمتر مراتب بھ کارمزدھایی است، کوین بیت مبنای

 مشتریان حساس یا و شخصی اطالعات حاوی و بوده ناپذیر برگشت و امن کوین بیت تراکنشھای - سوداگران برای کمتر ریسک    
 نیازی و کند می محافظت جعلی برگشتی پرداختھای یا کالھبرداری از ناشی ضررھای برابر در سوداگران از دلیل ھمین بھ. نیست

 دسترس در آن در اعتباری کارت ھیچ کھ بگذارند قدم جدیدی بازارھای بھ بسادگی توانند می سوداگران. نیست PCI از پیروی بھ ھم
 بزرگتر بازارھای کمتر، کارمزد: از عبارتست آن خالص دستاوردھای. باشد باال قبولی غیرقابل شکل بھ کالھبرداری نرخ یا و نباشد

 .کمتر مدیریت ھای ھزینھ و

 مجبور را کنندگان معاملھ بتوان کھ است غیرممکن. دارند کامل کنترل خود تراکنشھای بر کوین بیت کاربران - کنترل و امنیت    
 بیت پرداختھای. بپردازند را نشده اعالم پیش از یا و ناخواستھ مبالغی آید، می پیش گاھی پرداخت دیگر روشھای در آنچھ مانند کرد؛

 برابر در شدیدی محفاظت ترتیب این بھ. گیرد می انجام باشد، شده پیوست تراکنش بھ کسی شخصی اطالعات اینکھ بدون کوینی
 پولشان از رمزگذاری، و پشتیبان نسخھ یا آپ بک تھیھ با توانند می ھمچنین کوینی بیت کاربران. است شده ایجاد ھویت سرقت

 .نمایند محافظت

http://abcbourse.ir/


 و ھست ھمھ دسترس در بالک زنجیره روی بسادگی کوین بیت پول تامین مورد در اطالعات تمامی - بودن طرف بی و شفافیت    
 و کنترل را کوین بیت پروتکل تواند نمی سازمانی یا شخص ھیچ. نمود استفاده آنھا از و کرده آزمایی درستی بالفاصلھ آنرا توان می
 بینی پیش قابل و کامل بیطرفی شفافیت، نظر از را کوین بیت ھستھ و شده ایمن رمزنگاری، با پروتکل این چون نماید دستکاری یا

 .است ساختھ کامل اعتماد قابل بودن

 

 چیست؟ کوین بیت معایب

 

 می را کوینھا بیت بیشتری کارھای و کسب روزه، ھمھ. ندارند آگاھی کوین بیت مورد در ھنوز مردم از بسیاری - پذیرش میزان    
 بھره شبکھ این ھای فایده از بتوان تا دارد رشد بھ نیاز و است کوچک ھنوز فھرست این اما خواھند، می آنرا مزایای کھ چرا پذیرند
 .جست

 کھ آنچھ با مقایسھ در کنند، می استفاده کوین بیت از کھ کارھایی و کسب تعداد و گردش در کوینھای بیت کلی ارزش -  ناپایداری    
 اثری کوین بیت بھای بر توانند می کھ ھستند کمی نسبتاً  تجاری فعالیتھای یا و معامالت رویدادھا، بنابراین،. است کم ھنوز باشد، باید

 از پیش. یافت خواھد کاھش کوین، بیت تکنولوژی و بازارھا رشد صورت در ناپایداری، این نظری لحاظ بھ.. باشند داشتھ چشمگیر
 برد، خواھد پایان بھ را راه این چگونھ کوین بیت اینکھ تصور بنابراین بود، ندیده خود بھ را نوپدیدی ارز چنین ھرگز جھان این،
 .است) برانگیز ھیجان و( دشوار واقعاً 

 توسعھ دست در فعال بطور کھ دارد بسیاری ناقص ھای ویژگی و بتاست نسخھ ھنوز کوین بیت افزار نرم -  بودن توسعھ حال در    
 پذیرتر دسترس مردم توده برای و تر امن را کوین بیت تا ھستند یافتن توسعھ حال در جدید ھای سرویس و ھا ویژگی ابزارھا،. است

 در ھنوز کوین بیت بلوغ فرایند کلی، بطور. نیستند بیمھ پوشش تحت ھنوز و بوده نوپا کوینی بیت کارھای و کسب بیشتر. بسازند
 .است جریان

 

 دارند؟ اعتماد کوین بیت بھ مردم چرا

 

 و باز متن کامالً  کوین بیت. نیست کردن اعتماد بھ نیازی اصوالً  کھ است حقیقت این از ناشی کوین بیت بھ اعتماد از بزرگی سھم
 توسعھ ھر بنابراین. باشد داشتھ دسترسی آن، منبع کد سراسر بھ بخواھد کھ زمان ھر تواند می کسی ھر یعنی. است شده تمرکززدایی

 کوین بیت و تراکنشھا تمامی شفافیت تواند می کسی ھر. بیازماید را کوین بیت کار طرز درستی بدقت تواند می جھان در ای دھنده
 از سیستم کل و داد انجام سومی، طرف بھ اتکا بدون توان می را پرداختھا تمامی. دھد قرار مالحظھ مورد فوراً  را شده ساختھ ھای

 محافظت شود، می انجام آنالین بانکداری در آنچھ مثل درست شده، مرور نظیر بھ نظیر دقت بھ کھ رمزنگاری الگوریتمھای طریق
 امنیت کنند، اعتماد شبکھ این بھ نتوانند کاربران تمامی اگر حتی و کند کنترل را کوین بیت تواند نمی فردی یا سازمان ھیچ. گردد می

 .پابرجاست شبکھ

 شوم؟ پولدار توانم می کوین بیت با آیا

 

 در باید کھ است اھمیت حائز ھمیشھ نکتھ این. شوید پولدار دیگری، نوپدید تکنولوژی ھر یا کوین بیت با باشید نداشتھ انتظار ھرگز
 .باشید محتاط کند، نمی پیروی قتصاد اولیھ قوانین از یا و آید می نظر بھ باشد، واقعی بتواند کھ آنچھ از خوبتر کھ چیزی ھر مورد
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 ھیچ. ھست ھم خطراتی شامل البتھ کھ دارد زیادی کار و کسب ھای فرصت و ھاست نوآوری از رشدی بھ رو فضای کوین بیت
. دھد ادامھ خود رشد بھ ھمچنان نیز پس این از است، یافتھ توسعھ زیادی سرعت با کنون تا کوین بیت چون کھ ندارد وجود تضمینی
 برای گوناگونی راھھای. دارد کارآفرینی بھ نیاز است، وابستھ کوین بیت بھ کھ چیزی ھر روی منابع و زمان از گذاشتن سرمایھ
 روشھا این تمامی. جدید کارھای و کسب انداختن راه یا و بازی سفتھ استخراج، مانند ھست کوین بیت بوسیلھ پول آوردن بدست
 این در کھ را مخاطراتی و ھا ھزینھ کھ دارد بستگی فرد خود بھ این. . باشند ھم سودآور کھ ندارد وجود تضمینی ھیچ و ھستند رقابتی

 .باشد کرده ارزیابی بدرستی ھست، ھا پروژه نوع

 است؟ غیرمادی و مجازی کامالً  کوین بیت آیا

 

. است مجازی کنند، می استفاده آنھا از روزه ھمھ مردم کھ آنالین بانکداری ھای شبکھ و اعتباری کارتھای اندازه ھمان بھ کوین بیت
 مانند درست تواند می نیز و رود می بکار واقعی ھای فروشگاه در آنالین پرداخت برای پول، اشکال سایر مانند درست کوین بیت
 کوینی بیت ترازھای. است آسانتر معموالً  ھمراه تلفن ھای گوشی با پردخت اما شود، تبدیل پول فیزیکی شکل بھ کازاسیوس ھای سکھ

 کوین بیت کاربران دیگر، عبارت بھ. دھد تغییر آنرا تقلب با تواند نمی ھیچکس و است شده ذخیره ، شده توزیع بزرگ شبکھ یک در
 .شود نمی غیب بودن، مجازی دلیل بھ صرفاً  کوینھایشان بیت و دارند خود موجودی بر اختصاصی کنترل

 است؟ گمنام کوین بیت آیا

 

 یا و ارسال را پرداختھا قبولی، قابل خصوصی حریم سطح در دھد اجازه خود کاربران بھ کھ است شده طراحی طوری کوین بیت
 از استفاده. کرد عرضھ دارد، نقد پول کھ خصوصی حریم سطح ھمان با را آنھا توان نمی و نیست گمنام کوین بیت اما. نمایند دریافت

 خصوصی حریم از محافظت برای مختلفی ھای مکانیسم. گذارد می جای بھ خود از ای گسترده عمومی رکوردھای کوین، بیت
 بیشتر توسط بدرستی ویژگیھا این اینکھ از قبل حال، ھر بھ. ھستند توسعھ حال در ھم بیشتری ھای مکانیسم و دارد وجود کاربران
 .شود انجام باید کھ ھست زیادی کارھای شوند، گرفتھ بکار کوین بیت کاربران

 

 این اما. است شده ایجاد است، غیرقانونی کارھای انجام منظور بھ کوین بیت تراکنشھای بودن محرمانھ اینکھ باب در ھایی نگرانی
. دارد وجود مالی ھای سیستم در آن مشابھ کھ است راتیمقر و قوانین تابع تردید بدون کوین بیت چون ندارد؛ ارزشی ھیچ ھا نگرانی

 بیت آن، بر افزون. است کم آن مورد در جنایی، ھای بررسی از جلوگیری احتمال و باشد نقد پول از تر گمنام تواند نمی کوین بیت
 .کند می جلوگیری مالی جرایم از ای گسترده دامنھ از کھ شده طراحی طوری نیز کوین

 افتاد؟ خواھد اتفاقی چھ بدھم، دست از را کوینھا بیت اگر

 

 ھمچنان کوینھا بیت بقیھ مانند درست گمشده، کوینھای بیت. شود می خارج گردش از او پول کند، گم را خود پول کیف کاربری اگر
 کھ را؛ ای محرمانھ) ھای(کلید تا ندارد راھی ھیچ ھیچکس چون روند؛ می خواب بھ ھمیشھ برای اما مانند، می باقی بالک زنجیره در

 دسترس در کمتری کوینھای بیت وقتی تقاضا، و عرضھ قانون بھ نظر. کند پیدا نماید، می کردن خرج قابل دوباره را کوینھا بیت
 .یابد می افزایش کوینھا بیت بھای تقاضا، این جبران برای و شود می بیشتر اند مانده باقی کھ آنھایی برای تقاضا باشند،

 یافت؟ خواھد ارتقاء عمده، پرداخت شبکھ یک بھ کوین، بیت آیا
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 ھنوز اما. کند پردازش دھد، می انجام امروزه کھ چیزی بھ نسبت را ثانیھ در تراکنش بیشتری بسیار تعداد تواند می کوین بیت شبکھ
 کنونی، محدودیتھای برداشتن میان از برای. برسد بزرگ اعتباری کارتھای ھای شبکھ مانند ھایی شبکھ جایگاه بھ تا نیست آماده

 فرایند در آن ابعاد ھمھ کوین، بیت شبکھ پیدایش زمان از. اند شده شناسایی بخوبی آینده الزامات و است اقدام دست در کارھایی
 افزایش با. یابد ادامھ راه این نیز آینده سالھای در کھ رود می انتظار و است بوده شدن تخصصی و سازی بھینھ بلوغ، از مداومی

ُدھای و کنند استفاده سبکتر کالینتھای از کوینی بیت کاربران از بیشتری تعداد است ممکن ترافیک،  سرویسی بھ کامل، شبکھ ن
 .کنید مراجعھ ویکی ھای صفحھ روی ارتقاء بھ بیشتر جزئیات دانستن برای. شوند تبدیل تر تخصصی

 حقوقی

 است؟ قانونی کوین بیت آیا

 

 مانند( قضایی دستگاھھای از بعضی اما. نیست غیرقانونی کوین بیت قانون نظر از قضایی، محاکم بیشتر در دانیم، می ما کھ جایی تا
 مانند( قضایی دستگاھھای از دیگر بعضی. اند کرده ممنوع یا و محدود بشدت را خارجی ارزھای) روسیھ و آرژانتین کشورھای

 .باشند کرده محدود را کوینی بیت ھای صرافی مثالٌ  خاص، موجودیتھای بعضی برای گواھینامھ صدور است ممکن) تایلند

 

 این پیوند برای قوانینی کارھا، و کسب و افراد برای تا ھستند گامھایی برداشتن حال در مختلف قضایی دستگاھھای در قانونگزاران
 در دفتری کھ ؛(FinCEN) مالی جرایم اجرای شبکھ مثالً . نمایند وضع شده، تنظیم و رسمی مالی سیستم یک با جدید تکنولوژی

 در معین ھای فعالیت چگونگی تشریح بھ آن در و کرده منتشر آوری غیرالزام راھنمای امریکاست، متحده ایاالت داری خزانھ وزارت
 .است پرداختھ مجازی ارزھای خصوص

 ست؟ا استفاده قابل غیرقانونی ھای فعالیت انجام برای کوین بیت آیا

 

 و اعتباری کارتھای نقد، پول. است رفتھ می بکار غیرقانونی و قانونی اھداف برای ھمواره پول و است پول نوعی کوین بیت
 است توانستھ کوین بیت.  گیرند می پیشی کوین بیت از ای گسترده بطور مالی، جرایم در استفاده نظر از جاری بانکی سیستمھای

 احتمالی ھای ضعف نقطھ از فراتر بسیار اغلب ھایی نوآوری چنین منافع و بیاورد پرداخت ھای سیستم در چشمگیری ھای نوآوری
 .آنھاست

 

 از بسیاری برابر در چشمگیری حفاظت نیز و باشد فراتر گام یک پولسازی بیشتر کردن ایمن در تا شده طراحی طوری کوین بیت
 و دارند کامل کنترل خود پرداختھای بر کاربران. است غیرممکن کامالً  کوینھا، بیت کردن جعل مثالً . آورد عمل بھ مالی جرایم اشکال

 برگشت کوینی بیت تراکنشھای. کنند دریافت شود، می کالھبرداری اعتباری کارتھای در کھ آنچھ مانند را نشده تایید مبالغ توانند نمی
 یا آپ بک مانند قوی و مفید مکانیسمھای از استفاده با کوین بیت. ھستند ایمن بسیار تقلبی برگشتی پرداختھای برابر در و بوده ناپذیر

 .است شده ایمن بسیار شدن گم و دزدی برابر در چندگانھ، امضای و رمزنگاری گیری، پشتیبان

 

 و شخصی حریم توان می کھ چرا باشد جذاب بسیار مجرمین برای تواند می کوین بیت اینکھ بر مبنی دارد وجود ھایی نگرانی
 جا بخوبی و شود می استفاده آنھا از زیاد بسیار کھ بانکی حوالھ و نقد پول در ویژگیھا این اما. داشت آن با پذیر برگشت پرداختھای

 موجود مالی ھای سیستم در خود جای در قبالً  کھ است مشابھی قوانین تابع کوین بیت از استفاده تردید، بدون. دارد وجود ھم اند، افتاده
 مھم پیشرفتھای کھ است مرسوم کلی، بطور. کند جلوگیری جنایی، ھای بررسی انجام از کوین بیت کھ ندارد احتمال و اند شده گنجانده
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 این تصوری کھ است کسانی از بسیاری برای خوبی مثال اینترنت. باشند برانگیز بحث شود، شناختھ بخوبی آنھا مزایای اینکھ از قبل
 .دارند چنینی

 باشد؟ مقررات و قوانین تابع تواند می کوین بیت آیا

 

 قابل گزینند، می بر خود را شان استفاده مورد افزار نرم کھ کاربرانش تمامی تقریباً  ھمکاری بدون خود، خودی بھ کوین بیت پروتکل
 ھر. نیست شدنی احتمالی ، کوین بیت جھانی شبکھ قوانین در محلی مرجع یک بھ ویژه امتیازھای اختصاص برای تالش. نیست تغییر

 محاسباتی قدرت از نیمی تا کند گذاری سرمایھ طوری استخراج افزار سخت برای کھ کند انتخاب توانست می ثروتمندی سازمان
 این بتوانند آنھا کھ نیست تضمینی ھیچ اما. دھد برگشت یا کرده بالک را تراکنشھا آخرین بتواند و درآورد خود کنترل در را شبکھ
 .باشد جھان، در دیگر ھای کننده استخراج تمام از بیشتر باید گذاریش سرمایھ میزان کھ چرا کنند حفظ را قدرت

 

 برای تواند می کوین بیت دالر، مانند درست. است پذیر امکان ابزارھا سایر مشابھ روشی بھ کوین، بیت از استفاده مقررات وضع اما
 خواھند قانونی غیر قانونگذاری، محاکم از بعضی اساس بر دیگر برخی و قانونی آنھا از بعضی کھ رود بکار متفاوتی بسیار مقاصد

 کشور آن مقررات و قوانین تایع تواند می کشوری، ھر در و ندارد منابع یا ابرازھا دیگر با فرقی ھیچ کوین بیت لحاظ این از. بود
 کاربرانی درصد تعیین اینصورت در. باشد دشوار میتواند ھمچنین کوین بیت از استفاده کننده، محدود قوانین بعضی اساس بر. باشد

 و داخلی کارھای و کسب از کند، می ممنوع را کوین بیت کھ دولتی. بود خواھد سخت کنند، می استفاده تکنولوژی این از کھ
 توسعھ ھمیشھ مثل قانونگذاران روی پیش چالش. راند می کشورھا دیگر سوی بھ را نوآوری و کرده جلوگیری رشد بھ رو بازارھای

 .نکند مشکل دچار را نوپدید کارھای و کسب و بازارھا رشد بودن، کارا عین در کھ است ھایی حل راه

 چھ؟ آن مالیاتھای و کوین بیت درباره

 

 واسطھ از فارغ اغلب مالیاتی مشمولیت اما بیاید، بشمار قانونی پولی قضایی، دستگاه ھر در کھ نیست ای پشتوانھ بدون ارز کوین بیت
 می کھ است شده وضع قضایی دستگاھھای از بسیاری در گوناگونی بسیار قوانین. شود می ھم کوین بیت حال شامل رفتھ، بکار ی

 .کند ایجاد کوین بیت برای را مالیاتی ھای مشمولیت دیگر اشکال یا و ای سرمایھ ھای بھره دستمزد، فروش، درآمد، تواند

 چھ؟ کننده مصرف از حمایت و کوین بیت مورد در

 

 را پرداختھا نقد، پول مانند تواند می کاربری ھر. دھند انجام تراکنش خودشان، شرایط با تا گذارد می باز را مردم دست کوین بیت
 یک کھ دھد می اجازه امضایی، چند. کنند مشارکت ھم تری پیچیده قراردادھای در توانند می ھمچنین اما کند دریافت یا و ارسال

 این. باشند تراکنش آن کردن امضا موافق شده، تعریف گروه یک اعضاء از معینی تعداد اگر تنھا شود پذیرفتھ شبکھ توسط تراکنش
 توافق عدم صورت در توانند می سرویسھایی چنین. شد خواھند آینده در اختالف حل میانجی ھای سرویس توسعھ در نوآوری باعث

 پول برخالف. باشند داشتھ کنترل آنھا پول بر اینکھ بدون شوند، عمل وارد تراکنش رد یا تایید برای سومی طرف نقش در طرفین، بین
 می بالقوه بطور کھ میگذارد جای بر خود از تراکنش انجام از عمومی سند یک ھمیشھ کوین بیت پرداخت، روشھای دیگر یا و نقد

 .شود گرفتھ بکار کنند، می کالھبرداری کھ کارھایی و کسب علیھ بر مدرکی عنوان بھ تواند

 

 می حقوق کارمندانشان بھ و اند وابستھ کارشان و کسب بقای برای خود عمومی وجھھ بھ ھمواره کھ سوداگران کھ است ذکر شایان
 و کسب ھم و فرد ھم کوین بیت. ندارند اطالعات بھ یکسانی دسترسی سطح خود، جدید کنندگان مصرف با معاملھ ھنگام در پردازند،
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 چنانچھ کھ دھد می را انتخاب این کننده مصرف بھ حال عین در و کند می محافظت تقلبی برگشتی ھای پرداخت برابر در را کارھا
 .باشد بیشتر حفاظت خواستار کند، اعتماد خاص سوداگر یک بھ نخواھد

 اقتصاد

 شوند؟ می ساختھ چگونھ کوینھا بیت

 

 از افراد کھ است آن مستلزم فرایند این. شوند می تولید دارد، نام" استخراج" کھ شده زدایی تمرکز و رقابتی فرایندی در کوینھا بیت
 افزار سخت از استفاده با و کرده پردازش را ھا تراکنش کوین بیت کنندگان استخراج. کنند دریافت جایزه خود، خدمات برای شبکھ

 .نمایند می آوری جمع جدید کوینھای بیت آن عوض در و کرده ایمن را شبکھ تخصصی،

 

 یک کوین بیت استخراج ترتیب این بھ. کند می تولید ثابتی نرخ با را جدید کوینھای بیت کھ ایست گونھ بھ کوین بیت پروتکل طراحی
 کنندگان استخراج و شد خواھد دشوار مرتباً  سودآوری بپیوندند، شبکھ بھ بیشتری کنندگان استخراج اگر. شد خواھد رقابتی کار و کسب

 برای را سیستم تا ندارد آنرا اختیار ای، دھنده توسعھ یا مرکزی مرجع ھیچ. باشند استخراج ھای ھزینھ کاھش برای بازده بدنبال باید
ُد ھر.کند دستکاری یا کنترل سود، افزایش  آن از سیستم میرود انتظار کھ قوانینی با تطابق در کھ را آنچھ ھر جھان، در کوین بیت ن
 .کرد خواھد حذف نباشد کند، پیروی

 

 

 اتوماتیک بطور شود، می تولید سال ھر کھ جدیدی کوینھای بیت تعداد. شوند می تولید بینی، پیش قابل و کاھنده نرخی با کوینھا بیت
 کوینی بیت دیگر بعد، بھ ھنگام این از. برسد میلیون ٢١ بھ موجود کوینھای بیت مجموع اینکھ تا شود می نصف زمان طول در

 خواھد پرداخت تراکنش کارمزد کمی مقدار کوین بیت کنندگان استخراج بھ اختصاصی بطور احتماالً  نقطھ، این در. شد نخواھد صادر
 .شد

 ھستند؟ باارزش کوینھا بیت چرا

 

 نقل، و حمل قابلیت پایداری،( دارد پولی ویژگیھای کوین بیت. ھستند مفید پول، از شکلی عنوان بھ چون ارزشمندند کوینھا بیت
 بر نھ است، شده استوار ریاضی خواص مبنای بر کوین بیت ویژگیھای). پذیری شناخت و پذیری بخش کمیابی، پذیری، تعویض

 آنکھ، مختصر). پشتوانھ بدون ارزھای مانند( مرکزی مرجعی بر اعتماد اساس بر نھ و) نقره و طال مانند( فیزیکی خاصیتھای مبنای
 الزم داشتن ارزش و بودن پول از شکلی برای کھ آنچھ تمام ھا، ویژگی این با. کند می پشتیبانی را کوین بیت کھ است ریاضیات این

 تمامی مانند. است مطلب گویای نوپا، کارھای و کسب و سوداگران کاربران، رشد کوین، بیت مورد در. است پذیرش و اعتماد است،
 .اند پذیرفتھ وجھ پرداخت برای آنرا کھ گیرد می کسانی از مستقیم بطور و تنھا را خود ارزش کوین بیت ارزھا،

 کند؟ می تعیین را کوین بیت بھای چیزی چھ

 

 کاھش با و یابد می افزایش نیز آن بھای کوین، بیت برای تقاضا افزایش با. شود می معلوم تقاضا و عرضھ قانون با کوین بیت بھای
 پیش قابل و کاھنده نرخی با جدید ھای کوین بیت و است محدود گردش در کوینھای بیت تعداد. شود می کاستھ آن بھای از تقاضا،

 بیت بازار چون. نگھدارد ثابت را قیمت بتواند تا باشد تورم سطح این از تابعی باید تقاضا کھ است معنی این بھ کھ شوند می تولید بینی
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 پول چشمگیری مقدار بھ نیاز بازار قیمت رفتن پایین و باال برای بنابراین، است، کوچک ھنوز باشد، باید آنچھ با مقایسھ در کوین
 .است متغیر بسیار ھنوز کوین بیت قیمت نتیجھ در و نیست

 

 ٢٠١٥ تا ٢٠١٣ کوین، بیت بھای

chart 

 دھد؟ دست از را خود ارزش تواند می کوین بیت آیا

 

 و ویمار جمھوری دوران در آلمان مارک مثالً  شود نمی آنھا از ای استفاده دیگر و شدند ورشکست کھ ارزھایی از است پر تاریخ.بلھ
 اتفاق کوین بیت برای است غیرممکن کھ بود زیاد تورم دلیل بھ معموالً  قبلی ارزھای شکست کھ چھ اگر. زیمبابوه دالر نیز اخیراً 
 کھ گوید می ساده سرانگشتی قاعده یک. دارد وجود آن جز و سیاسی مسایل رقیب، ارزھای فنی، شکستھای احتمال ھمواره ولی بیفتد،
 کھ کرده ثابت کارش، بھ آغاز از پس سالھا طی در کوین بیت. دانست دشوار شرایط یا ورشکستگی از ایمن مطلقاً  نباید را ارزی ھیچ
 .کند بینی پیش را کوین بیت آینده بتواند کھ نیست موقعیت آن در ھیچکس اما. دارد رشد برای زیادی پتانسیل و است اعتماد قابل

 است؟ حبابی کوین بیت آیا

 

 تصحیح موجب کھ است مصنوعی بصورت گذاردن حد از بیش ارزش بلکھ کند، می ایجاد حباب کھ نیست قیمت سریع افزایش این
 مبنای بر انتخابھایی بازار، در کنندگان مشارکت از نفر ھزاران صدھا گاه ھر. انجامد می حباب تشکیل بھ و شده پایین بھ رو ناگھانی
 دلیل. کند نوسان است، شدن تعیین درحال بازار قیمت کھ زمانی کوینھا بیت قیمت کھ شود می باعث باشند داشتھ فردی عملکرد
 پوشش نباشد، کوینی بیت اقتصاد مبنای بر کھ قیمت و ارزش بین زیاد اختالف کوین، بیت از اعتماد سلب تواند می احساسی تغییرات

 عرف از خارج غیرمنطقی وشوق شور و قطعیت عدم از ترس شود، می سوداگرانھ تقاضای تحریک موجب کھ فزاینده مطبوعاتی
 .باشد طمع و حرص و روز

 است؟ پونزی ترفند کوین، بیت آیا

 

 کار و کسب از حاصل سود محل از آنکھ بجای گذاران سرمایھ بھ کھ است کالھبردارانھ گذاری سرمایھ عملیات یک پونزی ترفند
 پونزی ترفند. کند می پرداخت سود شود، می فراھم بعدی گذاران سرمایھ توسط کھ پولی از یا آنھا خود پول از شود، پرداخت بھره

 سرمایھ آخرین زیان ضرو با باشد، نداشتھ وجود کافی تعداد بھ جدید کنندگان مشارکت اگر چنانچھ کھ است شده طراحی ای بگونھ
 .پاشید خواھد فرو خود، گذاران

 

 بتواند کھ بود نخواھد موقعیتی در ھیچکس نتیجھ، در.است مرکزی مرجعیت ھیچگونھ بدون رایگان افزاری نرم پروژه یک کوین بیت
 یورو، امریکا، دالر طال، مثل دیگر اصلی ارزھای دیگر مانند درست. بسازد جعلی ھای نمایندگی گذاری، سرمایھ بازگشت مورد در
 کھ انجامید خواھد ناپایداری حالت بھ این. است شناور آزادنھ مبادلھ نرخ و ندارد وجود ای شده تضمین خریدی قدرت ھیچ غیره، و ین
 کوین بیت ھا، زنی گمانھ از گذشتھ. بدھند دست از یا و آورده بدست پول ای غیرمنتظره بطور توانند می کوینھا بیت صاحبان آن در

 .کنند می استفاده آن از کار و کسب و کاربر ھزاران کھ است رقابتی و مفید ویژگیھای با پرداخت سیستم یک ھمچنین

 دھد؟ نمی ای ناعادالنھ بھره خود پیشگامان بھ کوین بیت آیا
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 دیگران کھ ای نشده محقق تکنولوژی یک در را منابع و زمان و کرده خطر چون داشتند کوین بیت زیادی تعداد پیشگامان از بعضی
 پیشگامان از بسیاری. بودند کرده گذاری سرمایھ بود، تر سخت مراتب بھ آن امنیت مناسب برقراری و کردند می استفاده آن از بندرت
 از قبل را آن از کمی مقدار فقط و بودند فروختھ یا کرده خرج شود، ارزشمند اینکھ از پیش زمانی اندک را کوین بیت زیادی تعداد
 سرمایھ بھ شبیھ کامالً . یابد کاھش یا و افزایش کوین بیت بھای کھ نیست تضمینی ھیچ. بودند خریده ببرند، خوبی سود بتوانند اینکھ

 پیشرفتی ھرگز اینکھ یا و افزود ارزشش بر آن بودن پسند مردم و مفید واسطھ بھ تواند می ھم کھ نوپاست کار و کسب یک در گذاری
 تصور توان می سختی بھ. است شده طراحی بلندمدت بسیار دیدی با و است خود نوزادی دوران در ھنوز کوین بیت. نکرد حاصل

 کوین بیت اولیھ پیشگامان فردا، شاید آن امروز کاربران و کند جانبداری کمتر خود پیشگامان بھ نسبت توانست می چگونھ کھ کرد
 .نھ ھم شاید و شوند محسوب

 بود؟ نخواھد محدودیت یک کوینھا، بیت تعداد بودن متناھی آیا

 

 بشمار محدودیت یک ھرگز این اما. است فرد بھ منحصر شد، خواھد ساختھ آن از عدد میلیون ٢١ تا فقط کھ جھت این از کوین بیت
 ١،٠٠٠،٠٠٠ کوین بیت یک. شوند شمارش بیت، مثالً  کوین، بیت یک از کوچکتر واحدھای با توانند می کوینھا بیت چون آید، نمی
 اعشار رقم ٨ تا توانند می کوینھا بیت شود، احساس نیازی تراکنش، متوسط اندازه شدن کوچکتر با آینده در اگر. است بیت

 .گردند تقسیم کوچکتر، واحدھای حتی بالقوه بطور و) کوین بیت ٠٫٠٠٠٠٠٠٠١(

 کرد؟ نخواھد سقوط زدایی تورم مارپیچ در کوین بیت آیا

 

 کمتر، قیمتھای از تا کرد خواھند موکول آینده بھ را خرید مردم برود، قیمتھا سقوط انتظار اگر زدایی، تورم مارپیچ نظریھ طبق بر
 تقاضا تحریک جھت در خود ھای قیمت کاھش با تا کرد خواھد وادار را سوداگران خود نوبھ بھ تقاضا در سقوط این. ببرند بھره

 .انجامید خواھد اقتصادی رکود بھ و کرده بدتر را مشکل اینکار کھ کنند تالش

 

 باشد درست ھمیشھ کھ رسد نمی نظر بھ ولی است تورم توجیھ برای پسند مردم راھی مرکزی بانکداران میان در نظریھ، این چند ھر
 حال در دائماً  آن قیمتھای کھ است بازار یک از مثالی مصرفی، الکترونیکی لوازم. است بوده مناقشھ مورد اقتصاددانان میان در و

 کوینی بیت اقتصاد اندازه و یافتھ افزایش زمان طول در کوینھا بیت ارزش شکل، ھمین بھ. شود نمی رکود دچار ولی بوده کاھش
 شروع صفر از ، ٢٠٠٩ سال در آن اقتصاد اندازه ھم و ارز ارزش ھم آنکھ، دلیل بھ. است رشد حال در بشدت آن پای بھ پا ھم ھنوز
 .باشد نادرست باید نظریھ این گاھی دھد می نشان کھ است نظریھ این برای نقض مثال یک کوین بیت است؛ شده

 

 سالھای در کوین بیت بود قرار بگوییم کھ آنست تر دقیق. باشد تورمی ضد ارز یک کھ است نشده طراحی کوین بیت این، وجود با
 مردم کھ یافت خواھد کاھش گردش در کوینھای بیت مقدار زمانی تنھا. شود پایدار بعد سالھای در سپس و باشد تورمی ارز یک اول
 پایدار اقتصاد و ثابت پولی زیرساختھای اگر. باشند نکرده تھیھ ھم پشتیبان یا آپ بک و کرده گم دقتی بی روی از را خود پول کیف
 .بماند باقی یکسان ھمیشھ باید ارز ارزش باشد،

 کنند؟ نمی ایجاد کوین بیت برای مشکلی نوسانات، و بازی سفتھ آیا
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 کارھای و کسب و کاربران باید کوین، بیت قیمت تثبیت برای بزرگ مقیاس با اقتصاد یک. است مرغ تخم و مرغ مسئلھ ھمان این
 خواھند ھا قیمت ثبات پی در کارھا و کسب و کاربران بزرگتر، ای اندازه بھ اقتصاد یک یافتن توسعھ برای. دھد توسعھ را بیشتری

 .بود

 

 رساند، می ب نقطھ بھ الف نقطھ از را پولی کھ وجھ پرداخت سیستم یک عنوان بھ کوین بیت اصلی مزایای بر نوسانات خوشبختانھ
 آنھا بھ اینکار و کنند تبدیل خود محلی ارز بھ فوراً  را کوینی بیت پرداختھای کھ است پذیر امکان کارھا و کسب برای. ندارد تاثیری
 بخاطر را کوین بیت کاربران از بسیاری. کنند استفاده شوند، قیمت نوسانات مشمول اینکھ بدون کوین بیت مزایای از تا دھد می اجازه

 توسعھ و کوین بیت بلوغ و رشد امکان مشوقھایی، و راھکارھا چنین با. اند برگزیده آن مفید و فرد بھ منحصر ھای ویژگی و امکانات
 .دارد وجود گردد، محدود آن در قیمت نوسانات کھ ای مرحلھ تا آن،

 بخرد؟ یکجا را موجود کوینھای بیت ھمھ کسی اگر میافتد اتفاقی چھ

 

 رقابتی کوینی، بیت بازارھای. اند شده گذاشتھ فروش برای مبادالت بازار در شده، صادر کنون تا کھ کوینھایی بیت از کسری تنھا
 بیت آینده، ی دھھ چندین تا این، بر افزون. یافت خواھد کاھش یا و افزایش تقاضا، و عرضھ اساس بر کوین بیت قیمت یعنی ھستند

 یکجا را موجود کوینھای بیت تمام توانست نخواھند ھم مصمم خریداران بیشتر حتی بنابراین. شد خواھند صادر ھمچنان جدید کوینھای
 پول مقدار آن ھنوز کھ معناست بدان بلکھ نیستند، پذیر آسیب قیمت دستکاری برابر در بازارھا کھ نیست معنا آن بھ البتھ این. بخرند

 مانده باقی دار نوسان دارایی یک کنون تا کوین بیت بنابراین و ببرد پایین و باال را قیمتھا بتواند تا نیست موجود بازار در ھنگفت
 .است

 چھ؟ ساخت بھتری دیجیتال ارز کسی اگر

 

 اما است، شده تمرکززدایی مجازی ارز پسندترین مردم ای، مالحظھ قابل میزان بھ کنون تا کوین، بیت. بیافتد است ممکن اتفاقی چنین
 گرفتھ الھام کوین بیت از کھ ھستند ھم دیگر ارزھای تعدادی اکنون ھم. کند حفظ را موقعیت این ھم آینده در کھ کرد تضمین توان نمی
 بیت بر ثبات، با بازارھای داشتن لحاظ بھ بتواند تا یابد بھبود بسیار باید جدید ارز یک کھ کنیم تصور است درست احتماالً  ولی اند

 کوین بیت نکند، تغییر پروتکل اساسی ھای بخش کھ زمانی تا. بماند باقی بینی پیش غیرقابل امر این اگر حتی بگیرد پیشی کوین
 .باشد داشتھ را رقابتی ارز یک بھبودھای و اصالحات میتواند

 ھا تراکنش

 کنم؟ صبر دقیقھ ١٠ باید چرا

 

 با بتواند شبکھ تا است الزم ای دقیقھ ١٠ تاخیر یک متوسط بطور اما. است آنی تقریباً  کوین، بیت با پرداختی وجھ یک دریافت
 معنای بھ تایید. شوند کردن خرج قابل شما، بھ رسیده کوینھای بیت تا کرده شروع آنرا تایید بالک، یک بھ تراکنش آن کردن ضمیمھ

 از جزیی و بوده نشده فرستاده دیگری شخص برای اید کرده دریافت کھ کوینھایی بیت کھ است رسیده توافق بھ شبکھ کھ است آن
 را توافق این نمایی بطور و آیند می آن از بعد کھ بالکھایی زیر در شد، پیوست بالک یک بھ شما تراکنش وقتی. شماست اموال

 را تراکنش ھای تاییدیھ تعداد تا آزادست کاربری ھر. شود می دفن دھند، می کاھش را تراکنش خوردن برگشت خطر و کرده یکپارچھ
 .رسد می نظر بھ ایمن اعتباری، کارت یک تراکنش برای کردن صبر ماه ٦ ھمان قدر بھ تاییدیھ ٦ اغلب اما کند، تعیین خود

 بود؟ خواھد چقدر تراکنش یک کارمزد
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 کنند پرداخت ھم کارمزد اندکی داوطلبانھ کھ کنند می تشویق را کاربران اغلب اما ھستند، پردازش قابل کارمزد بدون تراکنشھا بیشتر
 معموالً  ، شود درخواست ھم کارمزدی اگر. شود داده کنندگان استخراج بھ ھم ی دستمزد نیز و شود تایید سریعتر تراکنشھایشان تا

 برآورد را مناسبی کارمزد مقدار تا کوشید خواھد معموالً  شما کوینی بیت کالینت باشد، الزم چنانچھ. بود نخواھد سنت چند از بیش
 .کند

 

 عملکرد دقیق نحوه. کنند می اورلود را شبکھ تراکنشھایشان ارسال با کھ کاربرانی برابر در است حفاظت نوعی تراکنش، کارمزد
 ممکن شود، نمی مربوط ارسالی کوین بیت مقدار بھ کارمزد چون. کند می تغییر زمان گذشت با و بوده توسعھ حال در ھنوز کارمزد

 یک برای کوین بیت ٠٫٠٠٤( زیاد ای ناعادالنھ بطور یا و) کوینی بیت ١٠٠٠ انتقال یک برای کوین بیت ٠٫٠٠٠٥( کم خیلی است
 اگر مثالً . شود می تعریف تراکنش، تکرار و تراکنش ی داده چون خصوصیاتی با کارمزد، مبلغ. آید بنظر) کوینی بیت ٠٫٠٢ پرداخت

 با کرد مقایسھ توان می را پرداختھایی چنین. بود خواھد بیشتر ارسال کارمزد آنگاه کنید، دریافت را کمی مبالغ زیاد، دفعات بھ شما
 مشمول تواند می نیز کوینھایتان بیت از کمی مقادیر سریع کردن خرج. بپردازید سنت با را رستوران صورتحساب بخواھید کھ زمانی

 .بود خواھد کم بسیار کارمزد مبلغ باشد، عادی تراکنشھای الگوی تابع شما فعالیت اگر. شود کارمزد

 افتاد؟ خواھد اتفاقی چھ برسد، من بھ کوینی بیت است خاموش کامپیوترم کھ زمانی اگر

 

 روی افزار نرم این واقع، در. شد خواھند ظاھر کوینھا بیت کنید، می اندازی راه را خود پول کیف برنامھ کھ بعد دفعھ. ندارد اشکالی
 بھ شبکھ روی دستگاھھای تمام بین کھ عمومی کل دفتر یک در آنھا بلکھ کند، می دریافت را کوینھا بیت کھ نیست شما کامپیوتر
 برایتان کوینی بیت نیست، اجرا حال در شما پول کیف کالینت برنامھ کھ ھنگامی اگر. شوند می ضمیمھ است، شده گذاشتھ اشتراک
 بی آنھا از حاال تا کھ تراکنشھایی جریان در و کرده دانلود را بالکھا برنامھ کنید، اندازی راه را برنامھ شما کھ بعدی دفعھ بفرستند،

 الزم وقتی فقط پول کیف. باشند رسیده االن ھمین کھ انگار شوند، می ظاھر کوینھا بیت سرانجام و گرفت خواھید قرار اید، بوده خبر
 .کنید خرج را کوینھا بیت بخواھید کھ است

 کشد؟ می طول اینقدر چرا و معناست چھ بھ سازی ھمزمان

 

ُدی فول کالینتھای برای فقط طوالنی سازی ھمزمان  دانلود فرایند سازی، ھمزمان فنی، لحاظ بھ. است الزامی کوین، بیت ھستھ مانند ن
 قابل تراز بتوانند کوین، بیت کالینتھای بعضی اینکھ برای. است شبکھ روی پیشین کوینی بیت تراکنشھای آزمایی درستی و کردن
ِ  کردن خرج  آگاه پیشین تراکنشھای تمام از کھ است الزم بسازند، جدید تراکنشھای و کرده محاسبھ را شما کوینی بیت پول کیف◌
 اندازه با بالک زنجیره یک تا دارد کافی سازی ذخیره فضای و باند پھنای بھ نیاز و کند طلب زیادی منابع تواند می گام این. باشند
ُد فول کالینتھای از ھمچنان باید مردم کافی، اندازه بھ کوینھا بیت امنیت حفظ برای. بسازد را کامل  کالینتھا این کھ چرا کنند استفاده ن

 .دھند می انجام را تراکنشھا تقویت و آزمایی درستی

 استخراج

 چھ؟ یعنی کوین بیت استخراج

 

 می. است سیستم در ھم با ھمھ نگھداشتن ھمزمان و شبکھ سازی ایمن تراکنشھا، پردازش برای محاسبھ توان صرف فرایند استخراج،
 تمام در کھ کنندگانی استخراج برای کھ است شده طراحی طوری آنکھ بجز کرد؛ تصور کوین بیت ھای داده مرکز منزلھ بھ آنرا توان

 استخراج با قیاس در فرایند این بھ. باشد نداشتھ شبکھ بر کنترلی کسی ھیچ و باشد شده زدایی تمرکز کامالً  کارند، حال در کشورھا
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 طال، استخراج خالف بر اما. شوند می صادر جدید کوینھای بیت آن با کھ دارد گذرایی مکانیسم چون گویند می استخراج طال،
. گیرد می نظر در ھم ای جایزه است، الزم امن پرداخت شبکھ یک عملکرد برای کھ مفیدی سرویسھای ازای در کوین بیت استخراج

 .است الزامی ھمچنان کوین بیت استخراج باشد، نشده صادر کوین بیت آخرین وقتی تا

 است؟ صورت چھ بھ کوین بیت استخراج

 

 انتشار بھ استخراج، افزار نرم. باشد کوین بیت کننده استخراج یک ویژه، افزاری سخت روی افزار نرم اجرای با تواند می کسی ھر
 استخراج. دھد می انجام را ھا تراکنش این تایید و پردازش جھت مقتضی اقدامات و داده فرا گوش ،P2P ی شبکھ در تراکنشھا
 خود ھای تراکنش سریعتر پردازش برای کاربران کھ را تراکنشی کارمزد کھ پردازند می کار این بھ دلیل این بھ کوین بیت کنندگان

 .اندازند جریان بھ ثابت فرمول یک طبق بر را شده تولید تازه کوینھای بیت نیز و نموده دریافت پردازند، می

 

 توان می بسختی را ھا مدرک این. گیرند قرار کار انجام ریاضی سند با ھمراه بالکی در باید شوند پذیرفتھ آنکھ برای جدید تراکنشھای
 انجام را محاسبات این باید کنندگان استخراج. ثانیھ در محاسبھ بار میلیاردھا مگر نیست، آنھا تولید برای راھی ھیچ چون ، کرد تولید
 بالکھای یافتن شبکھ شود، بیشتر کنندگان استخراج تعداد چھ ھر. دھد پاداش آنھا بھ و بپذیرد را آنھا ھای بالک شبکھ، سرانجام تا دھند
 در. ماند خواھد باقی دقیقھ ١٠ ھمان بالک، یک یافتن برای متوسط زمان کھ شود مطمئن تا کند می دشوارتر خودکار بطور را مجاز

 داشتھ است، بالک زنجیره درون کھ آنچھ بر کنترلی تواند نمی ای کننده استخراج ھیچ کھ است رقابتی بسیار کار یک استخراج نتیجھ،
 .باشد

 

 دلیل ھمین بھ. باشد وابستھ قبلی بالک بھ کھ شود می طراحی طوری کار انجام سند ، بالک زنجیره بر زمانی ترتیب تحمیل برای
 دوباره آن، دنبالھ بالکھای تمامی روی کار انجام سند است الزم کھ چرا شود می دشوار نمایی بطور قبلی تراکنشھای دادن برگشت
 بھ سپس و پردازند می دریافت اول کھ بالکی روی کار بھ ابتدا کنندگان استخراج شود پیدا بالک دو زمان، یک در اگر.گردند محاسبھ
 خواھد داده اجازه کنندگان استخراج بھ ترتیب این بھ. کرد خواھند سوییچ بالکھا زنجیره طوالنیترین بھ شد پیدا بعدی بالک آنکھ محض

 .نمایند ایمن آنرا و کرده حفظ پردازش، قدرت مبنای بر را جھانی اجماعی کھ شد

 

 است ممکن کھ را تقلبی تراکنشھای توانند می نھ و دھند افزایش را خود پاداش کردن تقلب با توانند می نھ کوین بیت کنندگان استخراج
ُدھای تمامی چون نمایند، پردازش کند، خراب را کوین بیت شبکھ  کھ را بالکی گونھ ھر کوین، بیت پروتکل اساس بر کوینی بیت ن
 امنیت کرد، اعتماد کوین بیت کنندگان استخراج تمامی بھ نتوان اگر حتی نتیجھ، در. پذیرفت نخواھند باشد، غیرمجاز ھای داده شامل
 .بود خواھد برقرار ھمچنان شبکھ

 نیست؟ انرژی اتالف کوین، بیت استخراج آیا

 

 سرویس ھر مانند. خواند اتالف پرداخت، سیستم یک امنیت کردن برقرار و کردن اداره برای را انرژی مصرف توان می بندرت
 گسترده پولی ھای سیستم عملکرد برای الزم سرویسھای. است پردازش ھای ھزینھ مستلزم کوین بیت از استفاده دیگری، پرداخت
 کوین، بیت خالف بر کھ ھرچند. کنند می مصرف زیادی انرژی نیز زرھی خودروھای نیز و اعتباری کارتھای بانکھا، مانند کنونی،

 .کرد گیری اندازه آنرا براحتی توان نمی و نیست شفاف آنھا انرژی کل مصرف
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 انرژی کھ کند استفاده را خاصی افزارھایی سخت و شده تر بھینھ زمان طول در کھ شده طراحی ای گونھ بھ کوین بیت استخراج
 و شده رقابتی کمتر کوین بیت استخراج کھ زمان ھر. گردد متناسب تقاضا با بتدریج استخراج ھای ھزینھ و کنند می مصرف کمتری

 صرف کھ انرژی آن تمام براین، افزون. کشید خواھند فعالیت از دست کنندگان استخراج از بعضی باشد، داشتھ کمتری سودآوری نیز
 خواھند خوبی استفاده گرما این از کنند می سود کھ کنندگانی استخراج بیشتر و شد خواھد تبدیل گرما بھ پایان در شود، می استخراج

 یک این کھ چند ھر. کند نمی مصرف اضافی انرژی ھیچگونھ عمالً  کھ ایست شبکھ شده، سازی بھینھ آن کارایی کھ شبکھ یک. کرد
 .یابد دست آن بھ کند می تالش ای کننده استخراج ھر کھ ایست بگونھ استخراج اقتصاد است، آل ایده

 کند؟ می کمک کوین بیت امنیت بھ استخراج چگونھ

 

 تراکنشی بالکھای پی در پی بطور خواھند می کھ کسانی برای را کار و کرده ایجاد رقابتی آزمایی بخت یک بھ شبیھ چیزی استخراج
 را خاصی تراکنشھای کردن بالک قدرت بتواند کسی ھر اینکھ از ترتیب این بھ. است کرده دشوار بیفزایند، بالک زنجیره بھ جدیدی
 تعویض با افراد کھ شد نخواھد داده اجازه ھمچنین. میشود آورده عمل بھ محافظت شبکھ بیطرفی از و کرده جلوگیری بیاورد، بدست

 تراکنش یک دادن برگشت استخراج،. نمایند کالھبرداری کاربران دیگر از و کرده کم را خودشان مخارج بالک، زنجیره از بخشھایی
 .است ساختھ دشوارتر نمایی بطور اند، آمده تراکنش این ادامھ در کھ بالکھایی تمام بازنویسی بھ الزام با را قدیمی

 دارم؟ نیاز چیزھایی چھ بھ استخراج کار بھ شروع برای

 

 استخراج تعداد بر چھ ھر. کند پیدا جدید بالک یک کامپیوترش، CPU از استفاده با توانست می کسی ھر کوین، بیت عمر اوایل در
 با را صرفھ بھ مقرون استخراج روش تنھا امروزه کھ جایی تا شد زیاد بشدت ھم جدید بالکھای یافتن دشواری شد، افزوده کنندگان
 .کنید دیدن BitcoinMining.com از بیشتر اطالعات برای.  گیرند می بکار خاص، افزارھای سخت از استفاده

 امنیت

 است؟ امن کوین بیت آیا

 

 محاسباتی پروژه بزرگترین احتماالً  کوین بیت شبکھ و دارد قوی امنیتی ردیابی سابقھ -رمزنگاری و آن پروتکل - کوین بیت تکنولوژی
 کھ کوینی بیت پول کیف فایلھای است ممکن. است کاربر خطای از ناشی کوین بیت پذیری آسیب بیشترین. است جھان در شده توزیع

 شکل بھ واقعی، نقد پول آنکھ مانند درست شوند، دزدیده یا و گم حذف، تصادفی بطور کند، می ذخیره را الزم محرمانھ کلیدھای
 آن از یا کنند محافظت خود پول از تا بندند بکار را مطمئنی امنیتی اقدامات توانند می کاربران خوشبختانھ. باشد شده ذخیره دیجیتال

 .نمایند استفاده کنند، می ارائھ شدن گم یا دزدی علیھ بر بیمھ نیز و خوب امنیتی سطوح کھ خدمات کنندگان تامین از دستھ

 است؟ نشده ھک کنون تا کوین بیت آیا

 

 از است خوبی نشانھ این و است معتبر شده، استفاده آن در کھ رمزنگاریی و پروتکل قوانین ھنوز کوین، بیت پیدایش از پس سالھا
 شده برطرف و یافتھ مختلف، افزارھای نرم سازی پیاده در امنیتی نقایص زمان طول در اما. است شده طراحی بخوبی آن مفھوم اینکھ
 موارد این چھ ھر. دارد بستگی آنھا رفع و عیبھا شدن پیدا سرعت بھ دیگر، افزارھای نرم ھمانند کوین بیت افزار نرم امنیت. است
 .آورد خواھد بدست بیشتری بلوغ کوین بیت شوند، کشف بیشتر
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 ھر چند ھر. دارد وجود ھایی تفاھم سوء اغلب دھد، می رخ مختلف مبادالت و کارھا و کسب در کھ امنیتی ھای رخنھ و دزدی بین
 درست دارد؛ کوین بیت ذاتی عیوب از نشان نھ و است کوین بیت خود شدن ھک معنای بھ نھ ھیچکدام ولی ناخوشایندند اینھا دوی
 راه و خوب اقدامات از کاملی مجموعھ بگوییم کھ آنست دقیقتر اما. نیست دالر بودن تقلبی معنای بھ کھ بانک یک از سرقت مثل

 در. یابد کاھش پولشان دادن دست از کلی خطرات و آید بعمل بھتری محافظت کاربران پول از تا است الزم شھودی امنیتی حلھای
 تراکنشھای و افزاری سخت پولھای کیف آفالین، پولھای کیف پول، کیف رمزگذاری مانند امنیتی ویژگیھای گذشتھ، سال چندین طول

 .اند یافتھ توسعھ بسرعت چندامضایی،

 کنند؟ توطئھ کوین بیت علیھ توانند می کاربران آیا

 

 تواند نمی نکند پیروی یکسان قوانین ھمان از کھ کوینی بیت مشتری ھر. نیست ممکن ھا آسانی این بھ کوین بیت پروتکل دادن تغییر
 بالک زنجیره ھمان در دوباره کردن خرج فعلی، مشخصات طبق بر کھ ھمانطور. کند اعمال دیگر کاربران بھ را خودش قوانین
 ای نشده کنترل مقادیر بتوان کھ ندارد امکان بنابراین. نیست ممکن ھم مجاز امضای یک بدون کوینھا بیت کردن خرج نیست، ممکن

 این از کارھایی یا و انداخت کار از ھمیشھ برای را شبکھ نمود، خرج را دیگر کاربران دارایی کرد، تولید یکباره بھ را کوینھا بیت از
 .داد انجام دست

 

 نیز کاربران از بسیاری. دھند برگشت یا و کرده بالک بدلخواه را اخیر تراکنشھای توانند می کنندگان استخراج بیشتر حال، ھر بھ اما
 تمامی بین کھ کند می کار بدرستی زمانی فقط کوین بیت چون. کنند وارد فشار تغییرات، بعضی پذیرش و اعمال برای توانند می

 اتفاق بھ قریب اکثریت است الزم و باشد دشوار بسیار تواند می پروتکل دادن تغییر بنابراین باشد، شده حاصل کامل اجماع کاربران
 یک عنوان بھ. باشند نداشتھ را اکثریت از پیروی جز انتخابی ھیچ تقریباً  کاربران بقیھ کھ ای گونھ بھ بپذیرند را تغییرات این کاربران

 خطر بھ را او پول است ممکن کھ بپذیرد را تغییری باید کوین بیت کاربر یک چرا کھ کرد تصور توان می بسختی کلی، قاعده
 .بیندازد

 است؟ پذیر آسیب کوانتمی محاسبات بھ نسبت کوین بیت آیا

 

 و ندارند وجود حتی کوانتمی کامپیوترھای ھنوز اما. ھستند بانکی سیستمھای رمزنگاری، بر متکی ھای سیستم بیشتر کلی بطور. بلھ
 قریب تھدیدی بتوان را کوانتمی کامپیوترھای کھ فرض بر. گذارند وجود عرصھ بھ پا ھم آینده در صباحی چند تا کھ رود نمی گمان

 بھ توجھ با. کند استفاده کوانتومی- پسا الگوریتمھای از کھ داد ارتقا طوری را پروتکل توان می آورد، بشمار کوین بیت برای الوقوع
 کاربران تمامی و کرده بازبینی بدقت را پروتکل دھندگان توسعھ کھ داشت انتظار راحت خیال با توان می بروزرسانی، این اھمیت

 .بپذیرند آنرا کوین بیت

http://abcbourse.ir/

