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بیت کوین چیست؟
()bitcoin

بیــت کویــن در حقیقــت الگوریتمــی اســت که اساســش
رمــز نگاری اســت.
جالــب بــودن بیــت کویــن همیــن اســت کــه حبــاب
اســت امــا مثــل هیــچ حبــاب دیگــری در تاریــخ نیســت.
حبابهــا معمــوال دوره ای دارنــد کــه میآینــد،
محبــوب میشــوند و در اوجــی میترکنــد و بــرای
همیشــه پاییــن میآینــد .امــا بیــت کویــن ایــن دوره
را در ســالهای گذشــته چندیــن بــار تک ـرار کــرده کــه
ریــزش میکنــد ،کمکــم ریــکاور میکنــد ،رویــش
میکنــد ،دوبــاره بــه اوجــی مــی رســد و ایــن ســیکل
دوبــاره ادامــه پیــدا میکنــد».
بــه طــور خالصــه هــدف پیدایــش بیــت کویــن انتقــال
و یــا ذخیــره امــن پــول اســت .از همیــن جهــت آن را
میتــوان یــک سیســتم پرداخــت و بانکــداری دیجیتــال
امــن دانســت .بیــت کویــن در واقــع کنــرل واقعــی پــول
را بــه دســت خــود اف ـراد برگردانــده و بــا کلمــه عبــور
خاصــی کــه کلیــد خصوصــی نــام دارد ،تنهــا مالکیــن
ایــن کلیدهــا قــادر بــه خــرج کــردن و انتقــال بیــت
کوینهــا خواهنــد بــود.
یکــی از ویژگیهــای برتــر بیــت کویــن نســبت بــه
نســلهای قدیمــی پــول ماننــد طــا ،حمــل آســان آن
اســت کــه بــدون توجــه بــه مقــدار مبلــغ موردنظــر
انتقــال مــی گــردد.
بــا بیــت کویــن هــر میـزان و مبلغــی را میتوانیــد تنهــا
بــا یادداشــت رشــته عبارتهایــی کــه کلیــد خصوصــی
نــام دارد ،جابجــا کنیــد.

بیــت کویــن نخســتین ارز دیجیتالــی اســت و هیچکــس
منیدانــد کــه ســازنده آن کیســت .بیشــر ارزهــای
دیجیتالــی در ســکوت تولیــد میشــوند .ب ـرای مثــال،
گفتــه میشــود کــه ســازنده بیــت کویــن ،فــردی بــه
نــام ساتوشــی ناکوموتــو( )Satoshi Nakomotoبیــت
کویــن اســت .دقیقــا مشــخص نیســت کــه ساتوشــی
ناکوموتــو واقعــا یــک فــرد اســت یــا گروهــی از
افـراد کــه تحــت ایــن نــام ،اقــدام بــه تولیــد bitcoin
کردهانــد .بعــد از اینکــه رمـزارز بیــت کویــن بــه دنیــا
پــا نهــاد ،دیگــر خــری از ساتوشــی ناکوموتــو نبــود.
بــا داشــن بیــت کویــن ،انــگار طــا در اختیــار داریــد.
بــه ایــن معنــا کــه بیــت کوینهــا ماننــد طــا دارای
ارزش هســتند و قابلیــت معاملــه دارنــد .بعضــی از
خردهفروشــیها و کســب و کارهــا ،بیــت کویــن را
بــه عنــوان روشــی ب ـرای پرداخــت در نظــر میگیرنــد.
بیــت کوینهــا ،بعــد از تبــادل در کیــف پولهــای
دیجیتالــی قـرار میگیرنــد .هــر کیــف پــول دیجیتالــی،
یــک پایــگاه داده کوچــک اســت کــه کاربــران
روی سیســتمهای رایانــه ،تلفنهــای هوشــمند و
تبلتهــای خــود ذخیــره میکننــد.
بعــد از ایــن رمــزارز ،رمزارزهــای متفــاوت دیگــری
ماننــد الیتکویــن ،اتریــوم و… هــم بــه دنیــا معرفــی
شــدهاند .یکــی از مزایــای اصلــی  ،bitcoinایــن اســت
کــه میتــوان آن را در حالــت آفالیــن هــم در یــک
ســختافزار امــن ذخیــره کــرد .بــه ایــن حالــت ،ذخیــره
رسد گفتــه میشــود.
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بــا وجــود ذخیــره رسد ،امــکان به رسقــت رفــن  bitcoinو
رمزارزهــا وجــود نخواهــد داشــت .ذخیــره رسد ،در مقابل
ذخیــره گــرم قـرار دارد .ذخیــره گــرم ،نوعــی ذخیرهســازی
اســت کــه طــی آن ،دادههــا روی ســطح اینرتنــت ذخیــره
میشــوند و در نتیجــه ،امــکان بــه رسقــت رفــن آن
هــم بــه وجــود میآیــد متــام تراکنشــهای بیــت کوینــی
بصــورت عمومــی و دامئــی روی شــبکه دخیــره مــی شــود.
ایــن بــه آن معناســت کــه هــر کســی مــی توانــد تـراز و
تعامــات مربــوط بــه هــر آدرس بیــت کوینــی را ببینــد.
امــا بــا وجــود ایــن ،هویــت هــر کاربــر در ورای یــک
آدرس ،ناشــناخته مــی مانــد تــا زمانــی کــه اطالعــات در
حیــن انجــام یــک خریــد یــا ســایر رشایــط دیگــر ،آشــکار
شــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه از آدرســهای بیــت
کوینــی ،فقــط یکبــار بایــد اســتفاده کرد.بــا توجــه بــه
کیــف پولهایــی کــه ب ـرای بیــت کویــن وجــود دارد ،آن
را میتــوان در ســختافزارهای شــبیه بــه فلــش درایــو
کــه امنیــت بیشــری هــم نســبت بــه یــک تکــه کاغــذ
میتوانــد داشــته باشــد ،حمــل کــرد .کیــف پــول بــه
ســختافزار یــا نرمافزارهایــی گفتــه میشــود کــه ب ـرای
نگهــداری بیــت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال کاربــرد
دارنــد.
بیــت کویــن ترکیبــی اســت از خالقیــت کــه بــا پشــت
رس گذاشــن موانــع قانونــی و کنــار زدن واســطهها در
امــور مالــی و بانکــی مختلــف  ،تراکنشهــای مالــی را در
ســطحی بیناملللــی مقــدور میســازد .بــه همیــن خاطــر
در مــدت کوتــاه ظهــورش توانســته اســت توجــه زیــادی
را بــه ســمت خــود جلــب کنــد.

بعــد از  ،bitcoinرمزارزهــای بســیاری پــا بــه
دنیــا گذاشــتند کــه ویژگیهایــی مشــابه بیــت
کویــن داشــتند و دارنــد .بــه کریپتوکارنســیها،
ارز دیجیتــال هــم گفتــه میشــود .ایــن ارزهــا،
شــکلی از پولهــای دیجیتالــی هســتند کــه بــا
محاســبات ریاضیاتــی پیچیــده خلــق میشــوند
کریپتوکارنســیها یــا رمزارزهــا دارای ویژگیهــا و
ظرفیتهــای فوقالعــادهای هســتند و از همیــن
روســت کــه بــا گذشــت حــدود تنهــا  ۱۰ســال از روی
کار آمــدن در بــازار ،شــهرت زیــادی پیــدا کردهانــد
از ســال  ۲۰۱۱تــا  ،۲۰۱۳فعالیتهــای مجرمــان و
خالفــکاران بــا بیــت کویــن ،ایــن ارز دیجیتالــی را بــه
شــهرت رســاند .آنهــا بــا کمــک ایــن ارز دیجیتالــی،
فعالیتهــای مجرمانــه خــود را بــه دور از چشــم
ناظ ـران و قانــون پیگیــری میکردنــد .نکتــه مهمــی
کــه دربــاره بیتکویــن و ارزهــای مشــابه آن وجــود
دارد ،نبــود نظارتهــای مرکــزی بــر آنهاســت .بــه
عبــارت بهــر ،هیــچ دولــت ،نهــاد و ارگانــی روی ایــن
ارزهــا نظــارت نــدارد و در بســر شــبکهای کامــا
آزاد ،بیسانســور و بیمانــع فعالیــت میکننــد.
دولتهــای مختلــف در کشــورهای گوناگــون ،هنــوز
منیداننــد کــه بایــد چــه واکنشــی نســبت بــه بیــت
کویــن و همتایانــش داشــته باشــند .برخــی از آنهــا،
اقــدام بــه ممنوعیــت و حــذف آن میکننــد و برخــی
دیگــر در تالشــند تــا آن را بهــر درک کــرده و بــا
شــناختش از ویژگیهــا و ظرفیتهایــی کــه دارد،
نهایــت اســتفاده را بربنــد.
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روش اول :از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام
مــی کنیــد کــدی بـرای شــا ارســال مــی شــود .بــا وارد
کــردن کــد شــاره خــود را تاییــد کنیــد .از ایــن بــه
بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن
بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق
پیامــک ب ـرای شــا ارســال مــی شــود.
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از ســوی دیگــر بیــت کویــن را میتــوان
دارای یــک ارزش بنیادیــن نیــز دانســت کــه
مقــدار آن بــا توجــه بــه وضعیــت شــبکهاش
و هزینــهای کــه مایرنهــا بــرای اســتخراج یــک
واحــد از آن رصف میکننــد ،بــه دســت میآیــد.
بــا وجــود شــیوههای ارزشگــذاری مختلــف،
در نهایــت قیمــت بیــت کویــن توســط عرضــهای
کــه میتوانــد از ســمت اســتخراجکنندگان
باشــد و یــا تقاضایــی کــه از ســمت
رسمایهگــذاران شــکل گرفتــه اســت ،تعییــنشــود.

بایــد بخاطــر بســپرید که بیــت کوین یــک نوآوری
جدیــد اســت و ایــده هایــی را میــکاود کــه قب ـاً
هرگــز بــه آنها نپرداختــه بودنــد .بنابراین هیچکس
منــی توانــد آینــده بیــت کویــن را پیــش بینــی کند.
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مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر نظــر
معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه آمــوزش عالــی
ارشــاد دماونــد
لیست اعضای انجمن :

لیال نوری( دبیر انجمن و
رسدبیر نرشیه )
محمدرضا رسائی
مریم زهره وند
محیا کریمی
مبینا حاجی اسمعیلی
مهشید احمدی
عرفان بختیاری( نائب دبیر )

نویسندگان:
لیال نوری
محیا کریمی

تهیه کننده :
محیا کریمی
لیال نوری

بیشرت فکر کن و کمرت صحبت .

شامره یازدهم مگیت
تیر 1399
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