


بیت کوین چیست؟

)bitcoin(
بیــت کویــن در حقیقــت الگوریتمــی اســت که اساســش 

رمــز نگاری اســت.

ــاب  ــه حب ــت ک ــن اس ــن همی ــت کوی ــودن بی ــب ب جال

اســت امــا مثــل هیــچ حبــاب دیگــری در تاریــخ نیســت. 

می آینــد،  کــه  دارنــد  ای  دوره  معمــوال  حباب هــا 

بــرای  اوجــی می ترکنــد و  محبــوب می شــوند و در 

ــن دوره  ــن ای ــت کوی ــا بی ــد. ام ــن می آین ــه پایی همیش

ــار تکــرار کــرده کــه  ــن ب را در ســال های گذشــته چندی

رویــش  می کنــد،  ریــکاور  کم کــم  می کنــد،  ریــزش 

ــیکل  ــن س ــد و ای ــی رس ــه اوجــی م ــاره ب ــد، دوب می کن

ــد.« ــدا می کن ــه پی ــاره ادام دوب

بــه طــور خالصــه هــدف پیدایــش بیــت کویــن انتقــال 

ــن جهــت آن را  ــول اســت. از همی ــره امــن پ ــا ذخی و ی

می تــوان یــک سیســتم پرداخــت و بانکــداری دیجیتــال 

امــن دانســت. بیــت کویــن در واقــع کنــرل واقعــی پــول 

را بــه دســت خــود افــراد برگردانــده و بــا کلمــه عبــور 

ــن  ــا مالکی ــام دارد، تنه ــی ن ــد خصوص ــه کلی ــی ک خاص

ــت  ــال بی ــردن و انتق ــرج ک ــه خ ــادر ب ــا ق ــن کلیده ای

ــود.  ــد ب ــا خواهن کوین ه

یکــی از ویژگی هــای برتــر بیــت کویــن نســبت بــه 

ــان آن  ــل آس ــال، حم ــد ط ــول مانن ــی پ ــل های قدیم نس

ــر  ــغ موردنظ ــدار مبل ــه مق ــه ب ــدون توج ــه ب ــت ک اس

ــردد. ــی گ ــال م انتق

بــا بیــت کویــن هــر میــزان و مبلغــی را می توانیــد تنهــا 

ــا یادداشــت رشــته عبارت هایــی کــه کلیــد خصوصــی  ب

نــام دارد، جابجــا کنیــد.

بیــت کویــن نخســتین ارز دیجیتالــی اســت و هیچ کــس 

منی دانــد کــه ســازنده آن کیســت. بیشــر ارزهــای 

ــال،  ــرای مث ــوند. ب ــد می ش ــکوت تولی ــی در س دیجیتال

ــه  ــردی ب ــن، ف ــت کوی ــازنده بی ــه س ــه می شــود ک گفت

نــام ساتوشــی ناکوموتــو)Satoshi Nakomoto( بیــت 

ــی  ــه ساتوش ــت ک ــخص نیس ــا مش ــت. دقیق ــن اس کوی

ناکوموتــو واقعــا یــک فــرد اســت یــا گروهــی از 

 bitcoin افــراد  کــه تحــت ایــن نــام، اقــدام بــه تولیــد

کرده انــد. بعــد از اینکــه رمــزارز بیــت کویــن بــه دنیــا 

ــود.  ــو نب ــر خــری از ساتوشــی ناکوموت ــاد، دیگ ــا نه پ

بــا داشــن بیــت کویــن، انــگار طــال در اختیــار داریــد. 

ــال دارای  ــد ط ــا مانن ــت کوین ه ــه بی ــا ک ــن معن ــه ای ب

ارزش هســتند و قابلیــت معاملــه دارنــد. بعضــی از 

خرده فروشــی ها و کســب و کارهــا، بیــت کویــن را 

بــه عنــوان روشــی بــرای پرداخــت در نظــر می گیرنــد. 

بیــت کوین هــا، بعــد از تبــادل در کیــف پول هــای 

دیجیتالــی قــرار می گیرنــد. هــر کیــف پــول دیجیتالــی، 

کاربــران  کــه  اســت  کوچــک  داده  پایــگاه  یــک 

و  هوشــمند  تلفن هــای  رایانــه،  سیســتم های  روی 

تبلت هــای خــود ذخیــره می کننــد. 

بعــد از ایــن رمــزارز، رمزارزهــای متفــاوت دیگــری 

ماننــد الیت کویــن، اتریــوم و… هــم بــه دنیــا معرفــی 

شــده اند. یکــی از مزایــای اصلــی bitcoin، ایــن اســت 

کــه می تــوان آن را در حالــت آفالیــن هــم در یــک 

ســخت افزار امــن ذخیــره کــرد. بــه ایــن حالــت، ذخیــره 

ــود.  ــه می ش رسد گفت
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بــا وجــود ذخیــره رسد، امــکان به رسقــت رفــن bitcoin و 

رمزارزهــا وجــود نخواهــد داشــت. ذخیــره رسد، در مقابل 

ذخیــره گــرم قــرار دارد. ذخیــره گــرم، نوعــی ذخیره ســازی 

اســت کــه طــی آن، داده هــا روی ســطح اینرنــت ذخیــره 

می شــوند و در نتیجــه، امــکان بــه رسقــت رفــن آن 

ــی  ــت کوین ــد متــام تراکنشــهای بی ــه وجــود می آی هــم ب

بصــورت عمومــی و دامئــی روی شــبکه دخیــره مــی شــود. 

ایــن بــه آن معناســت کــه هــر کســی مــی توانــد تــراز و 

تعامــالت مربــوط بــه هــر آدرس بیــت کوینــی را ببینــد. 

ــک  ــر در ورای ی ــر کارب ــت ه ــن، هوی ــود ای ــا وج ــا ب ام

آدرس، ناشــناخته مــی مانــد تــا زمانــی کــه اطالعــات در 

حیــن انجــام یــک خریــد یــا ســایر رشایــط دیگــر، آشــکار 

ــت  ــهای بی ــه از آدرس ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ش

ــه  ــه ب ــا توج ــتفاده کرد.ب ــد اس ــار بای ــط یکب ــی، فق کوین

کیــف پول هایــی کــه بــرای بیــت کویــن وجــود دارد، آن 

ــو  ــش درای ــه فل ــبیه ب ــخت افزارهای ش ــوان در س را می ت

ــذ  ــه کاغ ــک تک ــه ی ــت بیشــری هــم نســبت ب ــه امنی ک

ــه  ــول  ب ــف پ ــرد. کی ــل ک ــد، حم ــته باش ــد داش می توان

ــرای  ــه ب ــه می شــود ک ــی گفت ــا نرم افزارهای ســخت افزار ی

نگهــداری بیــت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال کاربــرد 

دارنــد.

ــت  ــا پش ــه ب ــت ک ــت از خالقی ــی اس ــن ترکیب ــت کوی بی

ــطه ها در  ــار زدن واس ــی و کن ــع قانون ــن موان رس گذاش

امــور مالــی و بانکــی مختلــف ، تراکنش هــای مالــی را در 

ســطحی بین املللــی مقــدور می ســازد. بــه همیــن خاطــر 

در مــدت کوتــاه ظهــورش توانســته اســت توجــه زیــادی 

را بــه ســمت خــود جلــب کنــد.

بــه  پــا  بســیاری  رمزارزهــای   ،bitcoin از  بعــد   

بیــت  مشــابه  ویژگی هایــی  کــه  گذاشــتند  دنیــا 

کریپتوکارنســی ها،  بــه  دارنــد.  و  داشــتند  کویــن 

ارزهــا،  ایــن  گفتــه می شــود.  دیجیتــال هــم  ارز 

بــا  کــه  هســتند  دیجیتالــی  پول هــای  از  شــکلی 

می شــوند  خلــق  پیچیــده  ریاضیاتــی  محاســبات 

کریپتوکارنســی ها یــا رمزارزهــا دارای ویژگی هــا و 

از همیــن  ظرفیت هــای فوق العــاده ای هســتند و 

روســت کــه بــا گذشــت حــدود تنهــا ۱۰ ســال از روی 

ــد ــدا کرده ان ــادی پی ــهرت زی ــازار، ش ــدن در ب کار آم

 از ســال ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۳، فعالیت هــای مجرمــان و 

خالفــکاران بــا بیــت کویــن، ایــن ارز دیجیتالــی را بــه 

ــی،  ــن ارز دیجیتال ــا کمــک ای ــا ب شــهرت رســاند. آنه

فعالیت هــای مجرمانــه خــود را بــه دور از چشــم 

ــه مهمــی  ــد. نکت ــری می کردن ــون پیگی ناظــران و قان

کــه دربــاره بیت کویــن و ارزهــای مشــابه آن وجــود 

ــه  ــت. ب ــر آنهاس ــزی ب ــای مرک ــود نظارت ه دارد، نب

عبــارت بهــر، هیــچ دولــت، نهــاد و ارگانــی روی ایــن 

ارزهــا نظــارت نــدارد و در بســر شــبکه ای کامــال 

می کننــد.  فعالیــت  بی مانــع  و  بی سانســور  آزاد، 

دولت هــای مختلــف در کشــورهای گوناگــون، هنــوز 

منی داننــد کــه بایــد چــه واکنشــی نســبت بــه بیــت 

ــن و هم تایانــش داشــته باشــند. برخــی از آنهــا،  کوی

اقــدام بــه ممنوعیــت و حــذف آن می کننــد و برخــی 

دیگــر در تالشــند تــا آن را بهــر درک کــرده و بــا 

شــناختش از ویژگی هــا و ظرفیت هایــی کــه دارد، 

ــد. ــت اســتفاده را برن نهای
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــام تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j%v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــام کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــام را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــام همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد، مثــال 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــام را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــام را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــامت موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همرگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــام 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــام را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــام بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــام توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــام ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــام مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همرگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شام پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــامره ای کــه اعــالم 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــام ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــامره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــام ارســال مــی شــود.

کریپتوکارنســی های مختلــف نظیــر بیــت کویــن، 

در بســر شــبکه ای بــزرگ فعالیــت می کننــد کــه 

ــه در  ــی بســری ک ــن یعن ــالک چی ــه ب ــه از آنجــا ک ب

آن رمزارزهــا تراکنــش می شــوند، امــکان برقــراری 

ــد  ــراد فراهــم می کن ــان اف ارتباطــی بی واســطه را می

و دیگــر نیــازی بــه واســطه هایی ماننــد بانک هــا 

ــن  ــه ای ــود. در نتیج ــد ب ــی نخواه ــات مال و موسس

عامــل هــم دلیــل دیگــری اســت بــرای اینکــه ارزهــای 

فراوانــی  شــهرت  بــه   bitcoin نظیــر  دیجیتالــی 

ــک  ــن ی ــالک چی ــر، ب ــاده ت ــان س ــه زب ــیده اند. ب رس

ــات  ــه اطالع ــت ک ــال اس ــت دیجیت ــه یادداش دفرچ

آن بــه صــورت غیرقابــل تغییــر بیــن همــه گــره هــا 

ــن،  ــالک چی ــل وجــود ب ــه دلی ــع شــده اســت. ب توزی

گــره هــا تاریخچه هــای تراکنــش را پیــش خــود نگــه 

بخواهــد  آن هــا  از  یکــی  کــه  زمانــی  می دارنــد. 

مقــداری بیــت کویــن بــه دیگــری بفرســتد، بــا 

ــره  ــش، گ ــب تراکن ــود در قال ــت خ ــال درخواس ارس

هــا دفرچه هــای دیجیتالی شــان را ورق می زننــد و 

ــا از  ــد ت ــت می آورن ــه دس ــتنده را ب ــودی فرس موج

امکان پذیــر بــودن انجــام ایــن تراکنــش اطمینــان 

از  هــا  گــره  دیجیتالــی  دفرچــه  کننــد.  حاصــل 

برگه هایــی تشــکیل شــده کــه در بــالک چیــن آن هــا 

را بــا نــام بــالک می شناســیم و درون آن هــا اطالعــات 

و داده هــا قــرار می گیرنــد. در صورتــی کــه تراکنــش 

بــا قوانیــن شــبکه مغایرتــی نداشــته باشــد، تراکنــش 

ــدی  ــط تولی ــد خ ــود و هامنن ــناخته می ش ــر ش معت

یــک کارخانــه منتظــر وارد شــدن بــه مرحلــه بعــدی، 

ــود. ــش می ش ــد تراکن ــد تایی ــی فراین یعن

بــالک چیــن مفهومــی گســرده تر از بیــت کویــن 

اســت کــه می توانــد کاربردهــای دیگــری هــم داشــته 

ــاوت را  ــن تف ــاده ای ــی س ــم خیل ــر بخواهی باشــد. اگ

نشــان بدهیــم، بــالک چیــن را می توانیــم بــه اینرنــت 

و بیــت کویــن را بــه موتــور جســتجوی معروفــی 

ــران مختلــف کــه در  ــد گــوگل تشــبیه کنیم.کارب مانن

ــده  ــره نامی ــتند، گ ــارض هس ــن ح ــالک چی ــبکه ب ش

می شــوند و هــر تراکنشــی کــه در شــبکه بــالک 

ــه تاییــد متــام گره هــا  چیــن صــورت می گیــرد بایــد ب

یــا هــامن کاربــران برســد. بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی، 

ــد  ــود بیای ــه وج ــا ب ــر در داده ه ــه تغیی ــکان اینک ام

ــدک  ــیار ان ــد بس ــرداری کن ــب و کاله ب ــی تقل ــا کس ی

ــود. خواهــد ب

ــی  ــروه خاص ــا گ ــرد ی ــط ف ــن توس ــت کوی ارزش بی

تعییــن منی شــود. هامنطــور کــه قیمــت طــال در 

بازارهــای جهانــی براســاس عرضــه و تقاضــا مشــخص 

ــا و  ــز در رصافی ه ــن نی ــت کوی ــت بی ــود، قیم می ش

ــه و  ــی عرض ــل اصل ــاس دو عام ــر اس ــا ب کارگزاری ه

ــروی  ــه نی ــی ک ــود. در صورت ــخص می ش ــا مش تقاض

ــا  ــد، قیمت ه ــا باش ــر از تقاض ــازار بیش ــه در ب عرض

ــد  ــی و کاهــش یافــن حرکــت خواهن در جهــت نزول

ــا  ــر ب ــزان تقاضــا براب ــاره می ــی کــه دوب ــا زمان کــرد ت

عرضــه شــود.
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می تــوان  را  کویــن  بیــت  دیگــر  ســوی  از 

کــه  دانســت  نیــز  بنیادیــن  ارزش  یــک  دارای 

شــبکه اش  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  آن  مقــدار 

یــک  اســتخراج  بــرای  مایرنهــا  کــه  هزینــه ای  و 

واحــد از آن رصف می کننــد، بــه دســت می آیــد.

مختلــف،  ارزش گــذاری  شــیوه های  وجــود   بــا 

 در نهایــت قیمــت بیــت کویــن توســط عرضــه ای

اســتخراج کنندگان ســمت  از  می توانــد   کــه 

ســمت از  کــه  تقاضایــی  یــا  و   باشــد 

ــود. ــن  ش ــت، تعیی ــه  اس ــکل گرفت ــذاران ش رسمایه گ

                                                                                                                                           

بایــد بخاطــر بســپرید که بیــت کوین یــک نوآوری 

جدیــد اســت و ایــده هایــی را میــکاود کــه قبــاً 

هرگــز بــه آنها نپرداختــه بودنــد. بنابراین هیچکس 

منــی توانــد آینــده بیــت کویــن را پیــش بینــی کند. 
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لیال نوری
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