
 
 

 

 

 

 واحد پول دیجیتالی بیت کوین و نقش آن در تجارت الکترونیک

 
 محمدرسول صیادمعروف

 دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی مهرآستان، آستانه اشرفیه، گیالن، ایران

Saiad@mehrastan.ac.ir 

 علی طوفان زاده مژدهی

 واحد قزوین، دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی افزاردکتری نرمدانشجوی 

 Mozhdehi@qiau.ac.ir 

 

 دکتر حسن رشیدی

 علوم ریاضی و رایانه دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی،گروه
Hrashi@atu.ac.ir 

 

 
 چکیده 

-کاوش گفته میبیت کوین پول مجازی است که تولید آن حاصل فعالیت محاسباتی زمانبری است که به آن 

تواند برای خرید کاال از هرجایی در جهان و می نبودهشود، این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی 

و ستد کرد. هدف اصلی این  تواند آنرا مانند سهام یا پول فلزی دادمورد استفاده قرار بگیرد، همچنین می

باشد که در کنار آن به اهدافی دید یک کاربر میمقاله پرداختن به بیت کوین به عنوان یک پول مجازی از 

های بیت کوین مانند آشنایی با بیت کوین برای ناشناختگان آن، جذب افردا مستعد و به رخ کشیدن قابلیت

تجارت الکترونیک نیز پرداخته شده است. دراین مقاله نگاهی دوباره و دیدی جدید نسبت  دنیای مجازی و در

 با پیشبرد اهداف خود از منظر حقوقی و و پرداخته شده استتالی شناخته شده به رایجترین پول دیجی

با هزینه معامالتی اقتصادی بیت کوین، باتوجه به تجارت الکترونیک پرداخته شده است. این پول، ارزی جدید 

ری بدون وجود نهاد واسط و نهاد ناظازارهای ارز سنتی است و به صورت غیر متمرکز و کمتر نسبت به ب

 .کندسسات مالی بر خالف ارزهای سنتی صادر شده توسط دولتها فعالیت میهمچون دولت، بانک و مؤ

 

 .ارز دیجیتالی ، پول غیرمتمرکز،بیت کوین، پول دیجیتالیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  -1

های الکترونیکی اده از سکهاستف شود، روش پول نقد وهای پرداخت الکترونیک تعریف میکه در سناریوی سیستم یهاییکی از روش

 .(4831شمسایی )توان در نظر گرفتهای متعددی را میهای الکترونیکی، بسته به نوع کاربرد آن، ویژگیاست. در طراحی سکه

ه معنای پول ب 4سسات مالی(، مفهوم پول مجازیؤها و مها )بانکایجاد پولی بدون حضور واسطه برای تسهیل انجام امور مالی و

که از روش رمزگذاری مطرح گردید جدیدی از پول  یایده در واقعمطرح شد.  4993سال  اولین بار در  2رمزگذاری شده

فقط  2009این ایده تا سال  اما شود.انجام معامالت بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می کامپیوتری برای کنترل تولید پول و

به صورت کاربردی همراه با  8، واحد پول مجازی به نام بیت کوینسال همزمان با رکود اقتصادین ای درحد یک نظریه بود. در

. پول مجازی هیچ درآمدبه صورت اجرایی  و شدای ارائه مقالهگردید، بر اساس آن الگوریتم ریاضی تولید آن در جهان مطرح 

دولتها  و بناشده 1بر ارتباطات نظیر به نظیر ی مواردهمه زیراارد؛ سسه مالی برای کنترل نقل انتقاالت ندؤدهنده مرکزی یا مسرویس

 .(Hodson 2014)تند ارزش آنرا کم یا زیاد بنمایدتوانسها نمیتوانستد آن را دستکاری کنند و بانکنمی

به دودسته قابل  وشود پول دیجیتالی، پولی است که به شکل اطالعات الکتریکی برای تبادل کاال و خدمات استفاده می

درصورتی پول دیجیتالی قابل ردیابی است که بانک و بازرگانان بتوانند  شوند.ردیابی/گمنامی، بالدرنگ/غیربالدرنگ تقسیم می

همکاری بازرگان رمز پول را نتواند  ماند که بانک بادر صورتی گمنام می دیابی کنند وهای رمزدار پول را برای صاحبش رنشانه

کند. از دیگر مشارکت بانک در پرداخت را مشخص می یا عدم غیر بالدرنگ بودن لزوم مشارکت و د. ویژگی بالدرنگ وکنشناسایی 

 andعشوریان )ن، غیر قابل ازدیاد و غیر قابل ردیابی استخواص پول دیجیتالی، غیر قابل استفاده مجدد بودن، غیر قابل جعل کرد

 (4831جانو سپاه 

ها خصوصی وجود دارد. اطالعات حساب هایی شامل رمزهای عمومی وتنها حساب ندارد و دبیت کوین به صورت فیزیکی وجو

شود که نیازمند حجم وسیعی از توان محاسباتی یک دفترکل ثبت می ها درهای صورت گرفته بین حساببهمراه تراکنش

 (Hodson 2014)باشدسرتاسر کامپیوترهای عضو شبکه در جهان می یید و ثبت این اطالعات درأکامپیوتری برای ت

ها مانند انتشارات بیت کوین، شود. تمامی فعالیتبیت کوین یک ارز غیرمتمرکز است که با فناوری نظیر به نظیر مدیریت می

فرآیند وجود  هیچ واسطه یا مرجع مرکزی برای سرکشی یا دخالت در شود واعتبارسنجی معامالت توسط شبکه انجام می پردازش و

-های پولی منتشر مینک مرکزی یک کشور در راستای تعهد این نهاد برای کنترل سیاستبرعکس پول سنتی که توسط با ،ندارد

بیت کوین به منظور پول الکترونیکی بودن طراحی شده است،  ، در واقعبه صورت الکترونیکی وجود دارد شود. بیت کوین اصوالً

توان در صورت تمایل به سرعت به وجود دارد را میبانک  هایی که درحساب به صورت فیزیکی است و درحالی که پول سنتی اصوالً

 .(4898دعائی. )وجه نقد تبدیل کند

تا به امروز نیز مشخص نیست که چه کسی این دامنه را به ثبت  در اینترنت ثبت شد و Bitcoin.orgپایگاه  دامنه 2003سال 

اعالم کرد:  metzdowd.comای به نام فردی به نام ساتوشی ناکاموتو در خبرنامه رمزگذاری شده 2003سال  اکتبر رسانده است.

«. شودبدون دخالت شخص ثالث می نظیر به نظیر و هستم که کامالً من درحال کار برروی سیستم پولی الکترونیکی جدیدی»

                                                           
1 Virtual Currency or Digital Currency 
2 Cryptocurrency 
3 Bitcoin 
4 Peer to peer 
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پولی بیت کوین: سیستم »سفید با عنوان  معروف به مقاله این پول مجازی یعنی بیت کوین بوده و مقاله علمی مذکور سرمنشأ

فر بیت کوین در دنیای ـبلوک ص 2009ژانویه  . در(et al. 1392حسینی, حبیب زاده مریان )باشدمی« الکترونیکی نظیر به نظیر

 ساتوشی بود. چندبیت کوین برای  00جایزه آن  شد که تنها شامل پیغامی مبنی برشروع بکار سیستم بوده و 1اینترنت استخراج

ارائه شد و فردای آن روز بلوک یک بیت کوین استخراج گردید و   0افزار بیت کوین به صورت متن بازروز بعد اولین نسخه از نرم

ارزش بیت کوین هیچ پشتوانه ای نداشته و کامال بستگی به میزان عرضه  تراکنش بیت کوین بین کاربران اولیه صورت گرفت.

 .(Hodson 2014)داشتوتقاضا 
 

 معرفی بیت کوین -2

 :(Nian and Chuen 2015)گرددمی بیانبه کاررفته در سیستم بیت کوین  اصطالحاتدر ادامه برخی 

 ها روی کامپیوتر نصب ارسال بیت کوین نرم افزار رایگانی است که برای دریافت و  6بیت کوین سیستم مشتری

 شود.می

 نیاز برای استفاده از آنها را درخود  کلیدهای خصوصی مورد های بیت کوین وشانهفایلی است که ن،  7کیف پول

 کند.ذخیره می

 اند و هایی است که تاکنون انجام پذیرفتهای عمومی از همه تراکنشفهرست یا پایگاه داده ،8ه بلوک زنجیر

 چه کسی است.تواند بداند که کدام بیت کوین ازاند. با این فهرست هرکسی میفرستاده شده

 دهد و مانند پرداخت را نشان می ها است که مقصد هرشماره ها وای متشکل از حرفشناسه ،9نشانی بیت کوین

 خواهید برای کسی بیت کوین بفرستید به آن نیاز دارید.ایمیلی هنگامیکه می

 که یک بلوک  کاوشگرر کند. همی کمک زنجیره بلوکافزودن آنها به  ها وبلوک ایجادکسی که به   ،10کاوشگر

های کنونی در شبکه با گیرد. همه بیت کوینبیت کوین پاداش می 20، پروتکل بیت کوین معتبر ایجاد کند طبق

بیت کوین بود و در  00ت مقدار این پاداش س)در چهار سال نخاندسرگذاشتن همین فرآیند پدید آمدهپشت 

 .یابد(روند کاهشی هر چهار سال یکبار ادامه میبیت کوین کاهش یافت و این  20چهار سال دوم به 

 های کاربر برای دسترسی به بیت کوین شماره سری و مخفی مربوط به یک نشانی است که هر ،11کلیدخصوصی

های موجود در کیف پول گم شود بیت کوین کلید نظر به آن نیاز دارد. اگر این خود و فرستادنشان به مقصد مورد

 رود.ین میشخص برای همیشه از ب

 که هرگره در شبکه باید یک نسخه از هرتراکنش بیت کوین را دانلود کند.بدین معنا است  12پروتکل بیت کوین 

                                                           
5 open source 
6 Bitcoin Client 
7 Wallet 
8 Blockchain 
9 Bitcoin Address 
10 Miner 
11 Private Key 
12 Bitcoin Porotocol 
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 بلوک شود. آن پخش یا توزیع می های بیت کوین درای کامپیوتری است که تراکنششبکه ،13شبکه بیت کوین

  شوند.داری میزنجیر نیز روی همین شبکه نگه

-نمایی از اجزاء تشکیل دهنده 4شکل در  .پردازیمهای مالی با پرداختن به اهداف کاربران بیت کوین میمعرفی سیستمدر ادامه به 

 نشان داده شده است.ی سیستم مالی 

 بیت کوین . اجزای تشکیل دهنده سیستم مالی :1شکل  

 

 
 

 

 

افزایش نیز  ارزش بیت کوین به تعداد معامالت نامتناسب پیدا کرده و  افزایش توجهی قابل طور به زمان طول در معامله هر هزینه

طول  دانند و دیگران انتظار دارند که نیروهای بازار دردر بیت کوین می ذاتی ناکارآمدی یک عنوان به نقطه را این یافته است. برخی

 .(Cheah and Fry 2015)اد کنندزمان تعادل را ایج

در حالی که همپوشانی در  شود.از نوع خاصی از کاربران مورد جستجو به الزامات فنی استنتاج شده مربوط می  اهداف سطح باال

ی عمومی یک اولویت متفاوت روی هر سربار دارد که  در ابتدا با نگرانی کاربران متمرکز مصرف کننده ،ی کاربران وجود داردنیازها

به طور مشابه کاربران متمرکز سازمان مرکزی ممکن است که یک جایگاه باالتر در گمنامی قرار  است. سازمان مرکزی تنظیم  شده

  .(Roth 2015)ها از کاربران معمولی بیشتر شودی معامالت آنداشت باشند و هزینه

                                                           
13 Bitcoin Network 
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توافق  شود. البته بر اساس نیاز وبیت کوین تا هشت رقم قابلیت ریز شدن دارد که به ریزترین واحد، ساتوشی اطالق می هر

 ن بدست آورد:توان بیت کویاز چهار طریق می توان ریزتر بشود.این واحد می ناگراستخراج

 ش کاال و خدمات بر اساس بیت کوینفرو .4

 های بیت کوینبیت کوین از صرافی خرید .2

 وین از افرادی که بیت کوین دارندخرید بیت ک .8

 (Hodson 2014)ید بیت کوین(جایزه گرفتن بیت کوین از طریق فرآیند رقابتی استخراج )تول .1

 

گیرد و هیچ واسطه یا مرجع بیت کوین اولین شبکه پرداخت غیرمتمرکز و نظیر به نظیر است که قدرت خود را از کاربران می

مرکزی برای مدیریت که درآن دخل یا تصرف کند، وجود ندارد. از منظر کاربران، بیت کوین در واقع پول اینترنتی 

 .(Hodson 2014)است

 مزایا و معایب استفاده از بیت کوین -3

 پردازیم:در ادامه به بررسی مزایا و معایب استفاده از بیت کوین می

 مزایا بیت کوین 

 هر موقع از شبانه روز و در هر کجای جهان که باشید، ارسال و دریافت فوری هر مبلغ از بیت  : آزادی پرداخت وجه

. هیچ حد و مرزی در کار نیست. هیچ محدودیتی اعمال نخواهد شد. پذیر است. هیچ روزی تعطیل نیست کوین امکان

 .دهد بر پول خود کنترل کامل داشته باشندبیت کوین به کاربرانش اجازه می

 در حال حاضر پردازش پرداخت وجه با بیت کوین، بصورت بدون کارمزد و یا با کارمزدی : کارمزد های بسیار اندک

توانند برای پردازش سریعتر تراکنش خود، کارمزد پرداخت نمایند که در اربران میگیرد. کبسیار اندک، انجام می

هستند که نیز تراکنش را سریعتر از شبکه دریافت خواهند کرد. عالوه بر این، پردازشگرهای تجاری  ۀییدیأنتیجه ت

ریز مبالغ بطور مستقیم و روزانه ها به یک ارز بدون پشتوانه و واها، تبدیل بیت کوینپردازش تراکنش سوداگران را در

ها بر مبنای بیت کوین است، کارمزدهایی به مراتب کمتر از این تراکنش زیرابه حساب بانکی آنها، یاری دهند. 

 .، از آنها خواسته خواهد شد41کارمزدهای شبکه کارت اعتباری یا پی پال

 پذیر بوده و حاوی اطالعات شخصی و یا های بیت کوین امن و برگشت ناتراکنش: ریسک کمتر برای سوداگران

های برگشتی حساس مشتریان نیست. به همین دلیل از سوداگران در برابر ضررهای ناشی از کالهبرداری یا پرداخت

سادگی به بازارهای جدیدی قدم هتوانند بنیست. سوداگران می PCI کند و نیازی هم به پیروی ازمحافظت می جعلی

اعتباری در آن در دسترس نباشد و یا نرخ کالهبرداری به شکل غیرقابل قبولی باال باشد.  بگذارند که هیچ کارت

 .های مدیریت کمتردستاوردهای خالص آن عبارتست از: کارمزد کمتر، بازارهای بزرگتر و هزینه

 معامله  های خود کنترل کامل دارند. غیرممکن است که بتوانکاربران بیت کوین بر تراکنش : امنیت و کنترل

واسته و یا از پیش آید، مبالغی ناخهای دیگر پرداخت گاهی پیش میمانند آنچه در روش ،کنندگان را مجبور کرد

های بیت کوینی بدون اینکه اطالعات شخصی کسی به تراکنش پیوست شده باشد، بپردازند. پرداخت اعالم نشده را

                                                           
14 paypal 
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ر سرقت هویت ایجاد شده است. کاربران بیت کوینی همچنین این ترتیب محفاظت شدیدی در برابگیرد. به انجام می

 .پشتیبان و رمزگذاری، از پولشان محافظت نمایندی تهیهتوانند با می

 بالک در  یسادگی روی زنجیرههمین پول بیت کوین بأدر مورد ت تمامی اطالعات :شفافیت و بی طرف بودن

تواند رده و از آنها استفاده نمود. هیچ شخص یا سازمانی نمیک شتوان آنرا بالفاصله آزمایدسترس همه هست و می

پروتکل بیت کوین را کنترل و یا دستکاری نماید چون این پروتکل با رمزنگاری، ایمن شده و هسته بیت کوین را از 

 .قابل اعتماد ساخته استکامالً بینی بودن طرفی کامل و قابل پیشنظر شفافیت، بی

 

 معایب بیت کوین 

نیازمند سطح قابل قبولی  ،کندچرا بیت کوین فعالیت می انتزاعی است و فهم اینکه چطور و مفهوم ارز مجازی در کل پیچیده و

در ادامه . (Hodson 2014)پول سنتی برای تمام بشر قابل درک است استدر حالی  است و این از دانش فناوری اطالعات

 گردد:برخی معایب بیت کوین مطرح می

 بسیاری از مردم هنوز در مورد بیت کوین آگاهی ندارند. همه روزه، کسب و کارهای بیشتری بیت  :میزان پذیرش

خواهند، اما این فهرست هنوز کوچک است و نیاز به رشد دارد تا بتوان چرا که مزایای آنرا می ،پذیرندها را میکوین

 .بهره جست فایده های این شبکه از

 کنند، در های در گردش و تعداد کسب و کارهایی که از بیت کوین استفاده میبیت کوین لیارزش ک  :ناپایداری

ای تجاری نسبتاً کمی هستند همقایسه با آنچه که باید باشد، هنوز کم است. بنابراین، رویدادها، معامالت و یا فعالیت

ی این ناپایداری، در صورت رشد بازارها و . به لحاظ نظریت کوین اثری چشمگیر داشته باشندتوانند بر بهای بکه می

تکنولوژی بیت کوین، کاهش خواهد یافت. پیش از این، جهان هرگز چنین ارز نوپدیدی را به خود ندیده بود، بنابراین 

 .تصور اینکه بیت کوین چگونه این راه را به پایان خواهد برد، دشوار )و هیجان برانگیز( است

 های ناقص بسیاری دارد که بطور فعال و ویژگی ثابتی نیستار بیت کوین هنوز نسخه نرم افز: در حال توسعه بودن

تر و های جدید در حال توسعه یافتن هستند تا بیت کوین را امنها و سرویسدر دست توسعه است. ابزارها، ویژگی

هنوز تحت پوشش بیمه مردم دسترس پذیرتر بسازند. بیشتر کسب و کارهای بیت کوینی نوپا بوده و  یبرای توده

 .نیستند. بطور کلی، فرایند بلوغ بیت کوین هنوز در جریان است

  دارای نوسان است که این امر  ای ندارد، قیمت بیت کوین شدیداًاز آنجاییکه بیت کوین پشتوانه قیمت:نوسان

 برد.می گذاری در ارز مجازی را باالریسک ضرر سرمایه ارزیابی ارزش واقعی آن را دشوار کرده و

 های غیرقانونی و بیت کوین ممکن است منجر به استفاده بیت کوین در فعالیت گمنامی کاربران: گمنامی کاربران

های کنترل ارز شود؛ البته بیان شد که این دور زدن سیاست نامشروع مثل فرار مالیاتی، صادرات اسلحه، قمار و

های اخیر موارد بسیاری از استفاده ولی با این حال در سال سیستم دارای شفافیت بیشتری نسبت به پول سنتی است

 .(Chen, Chou et al. 2011)غیر قانونی گزارش شده است

 :این حقیقت که بیت کوین فقط به صورت الکترونیکی وجود دارد منجر به گم شدن ودزدیده شدن آسان آن  امنیت

 شود.می

 شود.بیت کوین برای دولتها مطلوبیت ندارد زیرا در بسیاری از موارد باعث خارج شدن ارز می: خارج شدن ارز 
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 نگاهی از منظر حقوقی -4

های قضایی )مانند کشورهای آرژانتین و اما بعضی از دستگاه .بیت کوین غیرقانونی نیست اکم قضایی، از نظر قانوندر بیشتر مح

های قضایی )مانند تایلند( ممکن است اند. بعضی دیگر از دستگاهروسیه( ارزهای خارجی را بشدت محدود و یا ممنوع کرده

 .های بیت کوینی را محدود کرده باشندثالٌ صرافیهای خاص، مصدور گواهینامه برای بعضی موجودیت

توان اندازی شبکه بیت کوین بحث بسیاری درمورد ماهیت بیت کوین وجود داشته است؛ آیا واقعا بیت کوین را میمان راهاز ز

سرویس  2041به عنوان یک ارز، سرمایه یا کاال درنظر گرفت یا بیت کوین دارای هیچ ارزش خاصی نیست. در مارس سال 

شوند و های مجازی از جمله بیت کوین شامل مالیات بر دارایی میلت متحده اعالم کرد که تمامی ارزایا (IRS)درآمد داخلی 

آیند. سود یا ضرر ناشی از بیت کوین اگر به عنوان سرمایه نگهداری شوند، با عنوان سود و زیان سرمایه تلقی ارز به حساب نمی

با این وجود . (4898دعائی. )زیان عادی خواهد شد  ه عنوان موجودی نگهداری شود، شامل سود ودرحالیکه اگر بشوند، می

 .اندازی شددر ساندیگو، کالیفرنیا راه 2048 ادله بیت کوین با سایر ارزها در سالستگاه خودپرداز برای مباولین د
 

 اقتصادی از منظر تجارت الکترونیک ینگاه -5

میلیون است.  24میلیون عدد را دارا است: حداکثر تعداد بیت کوینی که ممکن است تولید شود 24بیت کوین سقف حداکثری 

 شود(.سال نصف می 1شود )نرخ تولید هربیت کوین تولید می 20دقیقه  40راح بیت کوین در حال حاضر هر فرآیند استخ

 

بانک مرکزی ایجاد  های پولی وترین آثار گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر روی عرضه پول، سیاستاز نظر اقتصادی مهم

 .(et al. 1390بشارت نیا, رحیمی )شودمی

پولی و اقتصاد کالن بررسی دانان اثر انقالب دیجیتالی را بر روی سیستم بانکی و  در طی چند سال گذشته بسیاری از اقتصاد

مهمی در ارتباط با این  وضوع بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک مطالب مفید واند. اگرچه بسیاری از مقاالت حول مکرده

های دیگر ابتدا ارزش بیت کوین نسبت به ارزدر  اند، ولی همچنان تصور مبهمی از بیت کوین وجود دارد.تکنولوژی را بیان کرده

 .پیدا کرده است ناچیز بود، ولی درحال حاضر استفاده و ارزش آن به صورت چشمگیری افزایش

رزان پول گران را از رده خارج کند و یا بعبارت دیگر پول ادارد که پول بد پول خوب را از دور خارج میقانون گرشام بیان می

ها به جای کاالها  های انواع متفاوت پولکند. البته تعریف ارزان و گران بودن به عوامل مختلفی بستگی دارد که شامل قیمتمی

  .(4831نصیری احمد آبادی )شودها میاستفاده از هرنوع این پول هزینه و

ضایی شرکت پرواز های ف – Overstock.comپذیرند: خرده فروشی بزرگ هایی که بیت کوین را میبرخی از شرکت

Virgin Galactic –  سرویس بزرگ وبالگ نویسیWordpress –  شبکه اجتماعیی Reddit – های آنالین سرویس بازی

Zynga  -  سرویس پرداخت و انتقال پولPaypal – و ستد آنالین  سرویس دادeBay –  شرکت خودروسازیTesla – 

شرکت آنالین خرده فروشی  – Etsyروشگاه آنالین ف – Lumfileسرویس فایل سرور  – Namecheapسرویس ثبت دامنه 

 . Tigerdirect  (Nian and Chuen 2015)کاالهای الکترونیکی 

، خرید دو عدد پیتزا از یک پیتزا فروشی مطرح در آمریکا 2040 سالیکی از جالب ترین خریدهای اولیه توسط بیت کوین در 

 .باشدین امر نشان دهنده ارزش بسیار پایین بیت کوین در آغاز میهزار بیت کوین بوده است که ا40000به قیمت 

داری در کل -مراجعه شود. در آمریکا نیز خزانه bitlegal.ioبرای اطالع از رویکرد دقیق هریک از کشورها به پایگاه اینترنتی 

 .بیت کوین را به عنوان یک نوع ارز قابل تبادل با دالر قبول کرده است
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گیرینتیجه -6

ترین ارز دیجیتالی پرداخته شد، توضیحات اقتصادی پیچیده را این مقاله به موضوعات مرتبط با بیت کوین به عنوان رایج در

اد دارند که آن ارزها ارزش تمام ارزها دارای ارزش هستند زیرا مردم اعتق» پردازیم کهو به این واقعیت میگذاریم کنار می

بیت کوین توانسته با  .اندمستثی نیست. فعاالن طرفدارش آزادی کامل آن را قبول کرده بیت کوین هم از این قاعده .«دارند

با استفاده از فناوری نظیر به نظیر خود سایر ارزهای دیجیتالی را کنار زده و جایگاه خود را  و خود رمتمرکز بودنغیماهیت 

تواند مانند پول نقد، ، تراکنش انجام دهند. هر کاربری میگذارد تا با شرایط خودتثبیت نماید، بیت کوین دست مردم را باز می

 تری هم مشارکت کنند.توانند در قراردادهای پیچیدهاما همچنین می ،ها را ارسال و یا دریافت کندپرداخت
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