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 رمز ارز
تاریخچه رمز نگاری Cryptography

کلمه رمز نگاری ( )Cryptographyاز لغات یونانی به معنای محرمانه نوشتن متون می باشد و تاریخچه ای بس
طولانی و برجسته دارد که به هزاران سال قبل بر می گردد ولی امروزه رمز ارز یا ارز رمزنگاری شده را به عنوان یکی از
انواع ارز مجازی می شناسند .ارزهای رمزنگاری شده به صورت غیرمتمرکز کنترل میشوند که در مقابل نظامهای
بانکداری متمرکز قرار میگیرد .غیرمتمرکز سازی در ارزهای رمزنگاری شده از طریق تکنولوژی بلاک چین امکان پذیر
شده است که خود یکی از انواع فناوری توزیع شده میباشد.
نخستین کاربرد شناخته شده رمزنگاری در سال های قبل از میلاد و در مقبره های پادشاهی قدیم مصر حک شده است
و البته در سیر تکاملی رمزنگاری از گذشته های بسیار دور تا زمان ابداع کامپیوتر ها مهمتریم کاربری آن در مخفی
سازی استراتژی های نظامی بوده است به طوری که در عرصه یک جنگ واقعی بزرگترین نقطه ضعف،
استراتژی رمزنگاری آن بود که همه چیز به سرعت عمل و توانایی کارمند رمز نگار پیام ها منوط می شد .از دید تاریخی،
چهار گروه مردم در شکل گیری هنر رمز نگاری دخالت داشته اند:
نظامیان ،هیئت های سیاسی ،خاطره نویسان و واقع نگاران و عاشقان...

رمز نگاری چیست؟ Cryptography
رمزنگاری عبارت است از بهم ریختگی و غیر قابل فهم کردن اطلاعات برای عدم دسترسی افراد غیر مجاز به محتوای
رمز شده که اطمینان از این دست عدم دستیابی از مهمترین چالشهای امنیتی در رابطه با توزیع اطلاعات در اینترنت
است .یکی از متداولترین روشهای حفاظت اطلاعات ،رمز نمودن آنها است .متخصصین رمز نگاری بین رمز
( )Cipherو کد ) (Codeتفاوت قائل هستند و در واقع آن ها معتقدند رمزنگاری تبدیل متن به کد با استفاده از
تکنیکهای ریاضی و برای برقراری امنیت اطلاعات است .رمز عبارت است از تبدیل کاراکتر به کاراکتر یا بیت به بیت
بدون آن که به محتویات زبان شناختی (ادبیات) آن پیام توجه شود و کد به معنای تبدیلی می باشد که کلمه ای را با
یک کلمه یا علامت دیگر جایگزین می کند( .امروزه از کد ها استفاده زیادی نمی شود)

بنا به تعاریف فوق رمزنگاری دانش تغییر دادن متن پیام یا اطلاعات به کمک کلید رمز و با استفاده از یک الگوریتم
رمز است ،به صورتی که تنها شخصی که از کلید و الگوریتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلی از اطلاعات رمز
شده باشد و شخصی که از یکی یا هر دوی آنها اطلاع ندارد ،نمی تواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند .پیامی که
باید رمز نگاری شود ،متن آشکار ) (Plaintextنامیده می شود و توسط یک تابع خاص به نام کلید ( )Keyبه متن
رمز ،تبدیل می گردد .نتیجه فرآیند رمز نگاری متن رمز ( )Ciphertextنامیده می شود .انواع رمزنگاری به شرح زیر
می باشد:
 )1رمزگذاری متقارن یا کلید خصوصی Symmetric Encryption
در رمزگذاری متقارن ما یک ماشین رمزگذاری و یک ماشین رمزگشایی داریم که هر دو با یک کلید کار میکنند.
 )2رمزگذاری نامتقارن یا کلید عمومی Asymmetric Encryption
در رمزگذاری نا متقارن سیستم یک زوج کلید خصوصی و عمومی ایجاد مینماید به این معنا که از دو کلید متفاوت
برای رمزنگاری استفاده می شود یک کلید برای رمزنگاری و کلیدی دیگر برای رمزگشائی.

دفتر کل توزیع شده distributed ledger
دفتر کل توزیع شده یک دیتابیس است که با توافق کاربران در یک شبکه متشکل از رایانههایی در موقعیتهای
جغرافیایی مختلف بهروزرسانی میشود و همه اطلاعات موجود بر آن از امنیت برخوردار بوده و به شیوه رمزگذاری و
ایمن نگاشته میشود .هیچ مدیر مرکزی یا ذخیرهسازی متمرکز دادههایی در این سیستم وجود ندارد.
یک شکل از دفترکل توزیع شده سامانه زنجیره بلوکی یا بلاک چین است که میتواند عمومی یا خصوصی باشد .اما
همه دفاتر کل توزیع شده نباید لزوماً از زنجیره ای از بلوکها استفاده کنند تا با موفقیت اجماع توزیع شده معتبر و
ایمن عرضه کنند در واقع یک زنجیره بلوکی تنها یک نوع از ساختار دادههایی است که دفترکل توزیع شده بهشمار
میرود.
در سال  2۱1۲بانکهای متعددی برای پرداختهای بینالمللی به این فناوری روی اورده اند و برای کاهش هزینهها و
مخاطرات عملیاتی سرمایهگذاریهای سنگینی در دفاتر کل توزیع شده انجام دادهاند  .انتظار میرود کاربردهای آینده
دفاتر کل توزیعشده اینترنت اشیا را نیز با یک برنامه اقتصادی قابل توجیه از لحاظ مالی ممکن کند.

تابع درهم ساز یا هش
یک تابع درهمسازی یا تابع هش نوعی تبدیل است که رشتهای طولانی را به عنوان ورودی دریافت میکند و رشتهای
با طول ثابت را به عنوان خروجی نمایش میدهد .مقدار هش حاصل ،نمایشی از کل محتوای متن یا رشته ورودی است
و میتوان آن را به نوعی «اثر انگشت دیجیتالی» برای آن متن به حساب آورد .در ادامه با چند تابع پرکاربرد هش بیشتر
آشنا می شویم.

 MD5 )1یک هش  121بیتی تولید میکند .مقاومت در برابر برخورد پس از تقریبا  21^2هش شکسته خواهد
شد.
 SHA-1 )2یک هش  1۲۱بیتی تولید میکند .مقاومت در برابر برخورد پس از تقریبا  ۲1^2هش شکسته خواهد
شد(SHA: Secure Hashing Algorithm) .
 SHA-256 )3یک هش  25۲بیتی تولید میکند و در حال حاضر توسط بیتکوین استفاده میشود.
 Keccak-256 )4یک هش  25۲بیتی تولید میکند و در حال حاضر توسط اتریوم استفاده میشود.
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 بیت کوین

کوین و توکن چیست؟
نکته مهم ابتدایی این است که تمام ارزهای رمزپایه منتشر شده یا به شکل کوین ) (Coinهستند و یا به شکل توکن
) (Tokenپس گزینهی سومی وجود ندارد.
کوین ) (Coinنوعی از ارزهای دیجیتالی است که شبکه مستقل دارند و به هیچ بستری وابسته نیستند  ،مانند اتریوم
) ، (Ethereumبیت کوین ( )BitCoinیا ریپل (.)XRP
ارزهایی که شبکهی بلاکچین ) (BlockChainمجزا ندارند و از شبکههای ارزهای دیگر برای گسترش استفاده میکنند
 ،توکن ( )Tokenهستند .کاردانو ( )Cardanoیک توکن است که بر پایه شبکه هوشمند قراردادهای اتریوم استوار
میباشد و یا لایت کوین ) )LiteCoinکه درواقع یک فورک از شبکه بلاکچین  ,بیت کوین به حساب می آید.
پروژهای که برای جمعآوری بودجه خود از توکن استفاده میکنند  ،اصطلاحا  ICOنامیده میشود( .عرضهی اولیهی
سکه  )ICO : Initial Coin Offeringدر روش  ،ICOتیم توسعه دهنده پروژه برای جذب سرمایه ،مقداری از
واحدهای ارز دیجیتال پروژه را برای فروش اولیه قرار میدهد و مردمی که به آینده سیستم ساخته شده امیدوار هستند،
با استفاده از ارزهایی مثل اتریوم و بیت کوین ،به نوعی در این پروژه ها سرمایه گذاری می کنند.

پول چیست؟
پول رایج باید دارای  5ویژگی زیر باشد:
 مورد قبول عموم باشد. بادوام باشد. استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسیم به قسمتهای کوچکتر باشد. دارای ارزش ثابت باشد. -تولید آن محدود باشد.

مجموع پولهای دنیا شصت تریلیون دلار است ،بااینحال جمع تمام سکهها و اسکناسهای دنیا چیزی کمتر  ۲تریلیون
دلار است .بیش از نود درصد تمام پولهای دنیا ،تنها در سرورهای  2011رایانه وجود دارند .پس این ارزش ها چگونه
مقبول واقع شدند؟!

تفاوت پول و ارز
• پول یا  Moneyبه واحد مالی گفته میشود که داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور کاربرد دارد.
•

 Currnecyبه معنای ارز به پولی اطلاق میشود که خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور استفاده میشود.

بیت کوین bitcoin
بیتکوین یک ارز رمزنگاری شده و نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز جهانی است چرا که بدون مسئول مرکزی اداره
می شود .این شبکه همتا به همتا است چرا که تراکنش ها مستقیما و بدون واسطه بین کاربران انجام می پذیرد .ارزش
جهانی بیت کوین در طی چند سال گذشته از چند صدم دلار به چند هزار دلار رسیده است و این فوق العاده است!!!
در عین حالشمار شرکتهای خدماتی و تاجرانی که بیتکوین را برای معاملات خود میپذیرند روز به روز در حال
افزایش است در حالی که هیچکس مالک شبکه بیتکوین نیست یا آنرا کنترل نمی کند و همه می توانند در آن
مشارکت کنند و همانند ایمیل ،این کاربران بیتکوین هستند که آن را کنترل میکنند .کاربردهای بیتکوین در
هیچکدام از دیگر سیستمهای پرداخت یافتنی نیست و هدف آن رفع مشکلات مالی جهانی است و به عنوان “بانک
مردم” نامیده میشود.

تاریخچه بیت کوین
۸۰۰۲
• در سال  2۱۱1میلادی شخصی به نام سیتوشی ناکاموتو مقاله ای را تحت عنوان یک سیستم پول اینترنتی به
نام بیت کوین روی اینترنت قرار داد که سیستمی برای معاملات الکترونیکی بود.

۸۰۰2
• در سال  2۱۱۲اولین سکه بیت کوین با تکیه به نرم افزار آن توسط ناکاموتو استخراج شد .در همین سال
شخصی برای خرید دو عدد پیتزا تعداد  ۰۰۰۰۰بیت کوین پرداخت کرد .این شخص papa johnنام
داشت.
۸۰۰۰
• سال  2۱1۱در پروتکل بیت کوین مشکل مهمی پیدا شد و ان ورود معاملات به سیستم بلاک چین بدون اینکه
به درستی تایید شود بود .در  15اگوست به دلیل این مشکل در یک معامله بیش از  114میلیارد بیت کوین
تولید شد و به  2آدرس ارسال شد.
• این تنها ایراد و مشکل در سیستم بلاک چین بود که در عرض چند ساعت رفع و معامله انتقال آن کشف و از
سیستم پاک سازی شد.
۸۰۰۰
• سال  2۱11چندین سازمان و همچنین ویکیلیکس از بیت کوین برای کمکهای مالی استفاده کردند.
۸۰۰۸
• در سال  2۱12طبق گزارش بیت پی ) )bitpayنزدیک به  ۰۰۰۰بازرگان پرداخت توسط بیت کوین را
پذیرفتند.
۸۰۰2
• در اکتبر این سال FBIچیزی حدود  ۸۰۰۰۰بیت کوین را از سایت silk roadکشف و ضبط کرد و
صاحب این سایت را بازداشت کرد.
• شرکت های robocoinو bitcoiniacsدراین سال دستگاه های خودپرداز بیت کوین را در کانادا راه اندازی
کردند.
• در نوامبر این سال دانشگاه نیکوزیا برای پرداخت شهریه دانشجو ها از بیت کوین استفاده نمود.
۸۰۰2
• در سال  2۱14کازینوی انلاین zyngaبرای شارژ حساب های کاربرانش از بیت کوین استفاده نمود.

• در همان سال برخی ازکازینو های لاس وگاس هم اعلام نمودند که اشخاص می توانند از بیت کوین استفاده
نمایند .همچنین استفاده از بیت کوین درچند هتل و رستوران های خاص هم انجام می شد.
• در دسامبر این سال شرکت مایکروسافت اعلام کرد استفاده از بیت کوین برای خرید بازی ها ی
xboxو برنامه های ویندوز را اغاز کرد.
۸۰۰2
• دراین سال میزان سرمایه گذاری بیت کوین به بالاترین رقم رسید ودر میان دیگر ارز های دیجیتال رتبه اول
را کسب کرد 11۲( .میلیون دلار آمریکا)
• همچنین در این سال حدود  ۰۰۰۰۰۰تاجر پرداخت با بیت کوین را پذیرفتند.
۸۰۰۰
• در این سال ژاپن ارز های مجازی مشابه بیت کوین را به رسمیت شناخت.
• همچنین افریقای جنوبی بازار انلاین پرداخت بیت کوین را برای خریداران و فروشندگان راه اندازی
نمود.
• در این سال دستگاه های خود پرداز بیت کوین دو برابر شد و به تعداد  ۷۷۰دستگاه در سراسر جهان
رسید.
۸۰۰۷
• در این سال به گزارش NHKتعداد فروشگاه های انلاینی که به بیت کوین روی آوردند  ۲برابر شد.
• در اخر انچه که مشخص است روز به روز به محبوبیت بیت کوین و دگر ارزهای رمزپایه افزوده شده و انچه
در آینده شاهد آن خواهیم بود تحولی عظیم در این فناوری و همچنین روش های نوآورانه دریافت و پرداخت
پول است.

تفاوت بیت کوین با ارزهای رایج
•  .1مرکزی ندارد
•  .2راهاندازی آن ساده است
•  .3حریم خصوصی در آن رعایت میشود

•  .4بیت کوین شفاف عمل میکند
•  .5هزینه انتقال ناچیز است
•  .۲بسیار سریع است
•  .۷قابل بازگشت نیست

سیر قیمت بیت کوین
• از  ۱٫1دلار در سال 2۱1۱
• به  1دلار در سال 2۱11
• به  1۱دلار در سال 2۱12
• به  1۱۱دلار در سال 2۱13
•  1۱۱۱دلار در سال 2۱15
•

 1۱،۱۱۱دلار در سال 2۱1۷

•

 1۱۱،۱۱۱دلار در سال 2۱1۲

•

و 1،۱۱۱،۱۱۱دلار در سال  2۱21٫از اینجا به بعد ،نمی توان قیمت را با دلار بیان کرد  ،زیرا دیگر دلاری
استفاده نمی شود و هیچ بانک مرکزی برای این موضوع پول صادر نمی کند .دو شکل اصلی ثروت در جهان
امروز وجود دارد.

نمونه

آخرین

www.blockchain.com/explorer

بلاکهای

تولید

شده

اطلاعات بلاک انتخابی

لیست تراکنش ها

نمودار تغییرات یکساله بیت کوین

ماینینگMining
ماینینگ  Miningدر لغت به معنی استخراج کردن از یک معدن است .ماینینگ در حوزه تجارت الکتریک به معنای
استخراج ارزهای دیجیتال به کار میرود که امروزه با رشد معاملات این ارزها در بازارهای جهانی ،لغت ماینینگ بیش
از

پیش

بکار

میرود

ماینینگ یک بخش جدا نشدنی از بیتکوین و ارزهای دیجیتال مشابه آن است .پروسه ماینینگ یا استخراج بیتکوین
در واقع مراحلی است که افراد برای حل مسائل ریاضی شبکه این ارز دیجیتال پشت سر میگذارند و این شبکه هم به
صورت اتوماتیک برای پاداش به افرادی که توانستهاند این مسائل را حل کنند ،بیتکوین اختصاص میدهد.

ایسیک ) ( ASICچیست؟
فرایند استخراج به صرفه بیت کوین به صورت زیر است:

 -1تهیه دستگاه استخراج ایسیک مناسب
 -2نصب کیف پول بیت کوین
 -2اتصال دستگاه به استخر استخراج و شروع به کار استخراج

سودآوری استخراج مدارهای مجتمع  asicماینینگ

پیوستن به استخرهای استخراج و شروع به کار

مرکز این استخر در چین و متعلق به شرکت Bitmainاست.
برای استفاده از این استخر استخراج باید در سایت Bimainثبت نام کنید.
حدود  ۸2درصد از ظرفیت استخراج در Antpoolانجام می شود.

استخراج بیت کوین بدون خرید دستگاه؟
در استخراج ابری ،شما می توانید بخشی از سخت افزار شرکت های بزرگ را برای عملیات استخراج اجاره کنید .با این
کار شما فقط به یک کامپیوتر ساده برای ارتباطات و یک کیف پول نیاز خواهید داشت.
مزایای استخراج ابری:
• بدون نیاز به مکان

• بدون هزینه برق اضافی
• بدون نیاز به تجهیزات
• مشکلات خنک کردن تجهیزات وجود ندارد
• به تامین و تنظیم کنندگان تجهیزات نیاز نخواهید داشت
معایب استخراج ابری:
• ریسک کلاهبرداری
• استخراج غیرشفاف
• هیجان کمتر (اگر شما یک عاشق کامپیوتر هستید که جمع آوری سیستم را دوست دارید!)
• سود پایین تر – اپراتورها باید هزینه های خود را تامین کنند
• نوسانات قیمت که ممکن است باعث کم شدن سود یا توقف فعالیت شود
• عدم کنترل و انعطاف پذیری

سایت های معتبر استخراج ابری
سه سایت بزرگ و پیشرو در این حوزه را معرفی می کنیم:
 hashflare : -۰این سایت قدرت هش مورد نیاز برای ارز های بیت کوین ،اتریوم ،دش و زدکش را در اختیار شما
قرارخواهد داد .آدرس سایت www.hashflare.io :
genesis-mining : -۸یکی از بزرگترین سایت های اجاره دهنده قدرت هش با قابلیت استخراج ارزهای بیت کوین،
اتریوم ،لایت کوین ،دش  ،زدکش و مونرو .آدرس سایتwww.genesis-mining.com :
hashnest : -2در این سایت می توانید مقداری از قدرت هش دستگاه های شرکت bitmainرا اجاره کنید .آدرس
سایتwww.hashnest.com :

سختی تولید یا دیفیکالتی ) )Difficultyچیست؟
• سختی تولید عبارت است از میزان محاسبه ای که برای تولید یک بلاک از ارز دیجیتال باید انجام شود

•

هر  4سال یکبار سختی تولید  2برابر شود یا به عبارت بهتر به ازای پردازش برابر ،تولید به نصف کاهش یابد

• بر اساس اسناد فنی  White Paperبیت کوین ،به ازای ایجاد هر بلاک در شبکه بلاک چین  1225بیت کوین
ارزش دارد که سهمی از آن به مجموع کسانی که در تشکیل آن مشارکت داشته اند پرداخت میشود.
• سختی شبکه در شبکه بیت کوین همیشه به گونه ای تعیین میشود که مقدار ثابت  2۱1۲بلاک در دو هفته
تولید شود .یعنی  1۱دقیقه برای هر بلاک ،راه حل حفظ این سرعت تولید کنترل سختی شبکه یا دیفیکالتی
است ،اگر در دو هفته مقداری بیشتر یا کمتر از  2۱1۲بلاک تولید شود ،در دو هفته بعدی مقدار دیفیکالتی
به نحوی تصحیح خواهد شد ،تا میزان تولید بر روی این مقدار ثابت بماند.

بر این اساس میتوان سه دوره برای استخراج یک ارز تعریف کرد
) دوره طلایی :در این دوره که در ابتدای ورود یک ارز به بازار است به دلیل میزان کم هش ریت شبکه ،سختی تولید
پایین است و میزان تولید ماینرهای ASICبسیار بالاست .البته باید توجه داشته باشید که قیمت تجهیزات نیز در این
دوره بالاست.
 )۸دوره افزایش سختی :در این دوره با هجوم ماینرها و سرمایه گذاری بر روی استخراج آن ارز میزان هش ریت
شبکه و سختی آن با شیبی تند افزایش میابد.
 )2دوره ثبات :در این دوره با توجه به هزینه مصرف برق و نگهداری تجهیزات و استخراج یک نقطه ثبات و پایدار
برای استخراج ارز به دست میاید که معمولاً پایدار میماند .استخراج بیت کوین اکنون در این مرحله قرار دارد .در این
دوره تجهیزات ماینینگ ارزان شده اند و در آمد نیز نسبتاً ثابت است.

الگوریتم گواه اثبات کار
•  1٫از سرآیند  headerبلاک یک هش تولید می کنید.
•  2٫یک عدد تصادفی به انتهای هش تولید شده اضافه می کنید.
•  3٫خروجی بدست آمده را دوباره هش می کنید.

•  4٫خروجی بدست آمده باید از میزان سختی شبکه که یک عدد مشخص شده توسط سیستم است کمتر باشد.
در غیر اینصورت باید به مرحله دوم برگردید و دوباره سعی کنید.
•  5٫به همه اطلاع بدهید که موفق شده اید و مقدار تصادفی و هش بدست آمده و بلاک را برای همه کسانی که
با آن ها در ارتباط هستید بفرستید.
•  ۲٫با استفاده از هش بدست آمده و اطلاعاتی که وجود دارد بسته بعدی را تولید کنید.

مارکت

کپ

)cap

(market

چیست؟

مخفف  Market Capitalizationاست و به معنی ارزش بازار می باشد .و از فرمول زیر محاسبه میشود.
مارکت کپ = قیمت * تعداد موجود در بازار )(Circulating Supply

کیف پول wallet

• یک کیف پول بیت کوین بسیار شبیه به حسب بانکی شماست .کیف پول ها اجازه ارسال ،دریافت
و ذخیره بیت کوین ها را می دهند.
انواع کیف پول های بیت کوین
 کیف پول های سرد و کیف پول های گرم )(Cold wallets and Hot wallets کیف پول دسکتاپکیف پول های موبایلکیف پول های آنلاین وب
کیف پول های فیزیکی
کلاینت های بیت کوین
کیف پول های سخت افزاری

کیف پول دسکتاپ
این کیف پول ها برای دانلود و استفاده در لپ تاپ ها و رایانه های شخصی طراحی شده اند .آنها حتی وقتی که کامپیوتر
به اینترنت متصل نیست ،قابل دسترسی هستند
مثال های دیگر
 mSIGNA ،Multibitو Hive

کیف پول های موبایل
کیف پول های Myceliumو Blockchainهر دوبرای پلتفرم های اندروید و IOSدر دسترس هستند
یکی از ویژگی های مفید در کیف های موبایل ،به جز ویژگی های امنیتی پیشرفته ،قابلیت کد QRاست .این کد امکان
پرداخت های فوری را میسر می سازد.

کیف پول های آنلاین وب
این خدمات توسط شرکت های خدمات کیف پول شخص ثالث در سرویس های ابری ارائه می شود .دسترسی به این
کیف پول ،تنها از طریق اتصال به اینترنت امکان پذیر است Circle ،Coinbase .و blockchainچند مورد از ارائه
دهندگان این خدمات هستند .همچنین کیف پول Bitgoاز نوعی الگوریتم امنیتی برای قفل کردن حساب ها استفاده
می کند.از سوی دیگر ،کیف پول  ،Coinkiteامکان ایجاد حساب های چند کاربره را فراهم می کند.

کیف پول های فیزیکی
با کیف های کاغذی می توانید بیت کوین های خود را به طور مداوم به صورت سرد (آفلاین) نگهداری کنید .شما می
توانید این نوع کیف پول ها را در گاو ضندوق خود مانند دیگر ارزهای سنتی محافظت کنید .برای ایجاد کیف پول
کاغذی ،از سایت هایی مانند Bitaddress.orgیا Blockchain.info

می توانید استفاده کنید .هنگامی که کیف پول های کاغذی تولید می شوند می توانید آن ها را توسط پرینتر ،روی
کاغذ چاپ کنید.

کلاینت های بیت کوین
• این کیف پول ها اصلی ترین کیف پول های بیت کوین بودند که پیشگامان این صنعت از آن استفاده می
کردند.
• این کیف پول ها در کامپیوتر هایی که نصب می شوند مستقیما به شبکه بلاک چین متصل می شوند و وظیفه
ارسال و دریافت و حفاظت از بیت کوین را انجام می داد.
•  ،BitcoinQt.اولین کامپیوتر بیت کوین بود .بسیاری معتقدند که این کامیپوتر متعلق به ساتوشی ناکاموتو
است .یکی دیگر از کامپیوترهای بیت کوین  ،Electrumبا قابلیت های بیشتر است.

کیف پول های سخت افزاری
Trezorو Ledger HW.1
بهترین کیف پول های سخت افزاری هستند که به سرعت در بین کاربران محبوب شدند .آنها دستگاه های فوق العاده
کوچکی هستند که بیت کوین ها را به صورت آفلاین و با امنیت فوق العاده بالا ذخیره می کنند و می توانید از آن ها
برای انجام تراکنش ها (ارسال و دریافت بیت کوین) استفاده کنید .لازم به ذکر است که برای انجام تراکنش به صورت
خیلی امن به اینترنت متصل می شوند.
توسعه دهندگان این دستگاه ها از رمزنگاری های سطح بالا استفاده می کنند و به طور مداوم آن ها را به روز و بررسی
می کنند.

سایر ارزهای دیجیتال
Ethereum
اتریوم ارز دیجیتالی رمزپایه ای است که در سال  2۱13میلادی توسط ویتالیک بوترین عرضه شد
• اتریوم به جای رقابت ،نقش متمم بیتکوین را ایفا می کند.

• مردم از اتریوم برای ساختن پلتفرم های سفارشی سرمایه گذاری جمعی (اما قابل اعتماد) ،سازمان های خود
مختار آنلاین و حتی برای دارایی مجازی خودشان استفاده می کنند.
• اتریوم بیش از اینکه یک ارز مجازی باشد ،یک پلتفرم نرم افزاری قابل برنامه ریزی غیرمتمرکز بر پایه بلاک
چین است که به کاربران اجازه می دهد نرم افزارهای مستقل توزیع شده را به راحتی و در کمال امنیت و
سهولت اجرا کنند
• با این حال ،اکثر فروشگاه های اینترنتی که ارز دیجیتالی را قبول می کنند ،از قبول کردن ایتر اجتناب می
کنند.
)Ripple (XRP
• ریپل برای بانک ها ساخته شد .چرا که به آنها اجازه می دهد پرداخت های سریع تر ،کم هزینه تر و بسته به
هر مقداری را بر اساس تقاضای جهانی انجام دهند.
• روش های سنتی انتقالات بین المللی ،بانک ها را مجاب به عبور از یک و گاهی چند واسط می کنند ،که این
مساله موجب تاخیر در انتقالات می شوند.
• اما مزیت اصلی ریپل برای بانکها ،نقدشوندگی آن است.
• فقط  32۲ثانیه طول میکشد تا تراکنشهای آن انجام شود

Litecoin
• اگر بیت کوین را طلا در نظر بگیریم ،لایت کوین نقره خواهد بود.
• لایت کوین درست مانند همتای معروف ترش کار می کند اما ارزش آن کمی پایین تر است .در کل  21میلیون
بیت کوین موجود است و  41میلیون لایت کوین .به خاطر نسل بلوکی لایت کوین ،استخراج آن ساده تر و
انتقال آن از شخصی به شخص دیگر سریعتر است .لایت کوین احتمالا مطمئن ترین ارز دیجیتالی برای افرادی
است که به تازگی وارد دنیای مبادله دارایی آنلاین شده اند.
• کیف پول لایت کوین از طریق وبسایت رسمی آن قابل دانلود است و این کیف پول ها کاملا در مقابل خرج
شدن تصادفی و ویروس ها ایمن هستند .لایت کوین ساده ترین شبکه برای افرادی است که قصد انتقال مقادیر
کمتر پول را دارند.

Dash

• اگرچه دش می تواند برای مبادله بین کاربران استفاده شود ،اما این ارز دیجیتال در اصل برای خرید ساخته
شده .دش را می توانید جایگزینی برای پی پَل بدانید .بسیاری از تجّار ،دش را درست مانند دلار آمریکا قبول
می کنند ،به علاوه اینکه انتقال دش بسیار سریع تر است .شما مجبور نیستید یک تا دو روز منتظر بمانید تا
وجه واریز شده به حسابتان را ببینید .مانند هر ارز دیجیتالی دیگری ،شما می توانید دش را با استفاده از ارز
تنظیم شده توسط دولت خریداری کنید و آن را در کیف پول اختصاصی دش نگهداری کنید تا زمانی که آن
را در یک تجارت خرج کنید .حتی می توانید کسب و کار خودتان را به نقشه تجاری اضافه کنید.

Zcash

• ارز دیجیتالی که از نظر بسیاری به "نسخه محرمانه بیت کوین" شناخته می شود .زی کَش با قابلیت محافظت
کامل از هویت فرستنده هایش ،نخستین ارز دیجیتالی شناخته شده بر پایه "دانایی صفر" است .هر تراکنشی
که در زی کش اتفاق میافتد به طور کامل رمزگذاری شده است .بنابر این کاربران می توانند از مزایای یک
رنجیره بلوکی عمومی بدون ارائه اطلاعات خصوصی لذت ببرند.

Monero
• مونرو هم درست مانند زی کش یک ارز دیجیتالی با تمرکز بر محافظت از هویت و حریم خصوصی کاربرانش
است .این ارز به منظور تخصیص کامل کنترل کاربران بر روی پول خود طراحی شده .با مونرو ،شما بانک
خودتان هستید .در مونرو ،شما می توانید تایین کنید که چه کسانی اجازه این را دارند که ببینند پول شما
کجا می رود و چه کسانی ندارند .همچنین ،بحران هایی که به دست بانک ها و دولت ها اتفاق می افتند،
دارایی یا اطلاعات محرمانه شما را تحت تاثیر قرار نمی دهند .در نهایت ،مونرو مانند دیگر ارز های دیجیتالی،
یک سیستم غیرمتمرکز است و توسط کاربرانش اداره می شود .تا کنون بیش از سی توسعه دهنده به طور
مستقیم فعالیت خود را در مونرو آغاز کرده اند.

صرافی ارز دیجیتال چیست و نحوه کار آن چگونه است؟
• صرافیهای ارز دیجیتال مکانی مجازی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند
• صرافیها برای ارزهای پشتیبانی شده در سایتشان ،کیف پول قرار میدهند تا کاربر بتواند ارزهای دیجیتال
مختلف را به صرافی وارد یا آن را برای معاملات بعدی ذخیره کند

•

صرافی بینالمللی مانند binance.com

• خرید و فروش از سایت localbitcoins.com

نرم افزار غیرمتمرکز ) )dAppچیست؟
)(Distributed Application
• این چهار ویژگی به شرح زیر است:
• .1متن باز (اپن سورس) :کدهای منبع باید برای همه کاربران در دسترس باشد.
•  .2غیرمتمرکز :از فناوری رمزگذاری مشابه بلاک چین استفاده کند.
•  .3دارای جنبه تراکنش مالی :نرم افزار دارای توکن و یا دارایی دیجیتال باشد.
•  .4الگوریتم/پروتکل :توکنهایی ایجاد کند و دارای سازوکار درونی برای توافق عمومی کاربران باشد.

اتریوم :بستری برای نرم افزار غیرمتمرکز

اتریوم پروتکلی است که امکان ساخت انواع نرم افزار غیرمتمرکز را به کاربران میدهد .اتریوم در واقع یک شبکه بلاک
چین را در اختیار کاربارن قرار میدهد .هر کاربری میتواند بر اساس این بستر ،نرم افزار غیرمتمرکز و یا قراردادهای
هوشمند خود را بنویسد .تعریف مقررات و شرایط انجام تراکنش و نیز عملیاتی که باید در تراکنش به انجام برسد نیز
در اختیار کاربر قرار دارد

نرم افزارهای غیرمتمرکز

• .۰نرم افزار غیرمتمرکز مالی ))financial application
ابزارهایی قدرتمند را برای مدیریت قراردادهای هوشمند و استفاده از ارز دیجیتال
• .۸نرم افزار غیرمتمرکز نیمه مالی ))semi-financial application
ترکیبی از پول و دادههای خارج از بلاک چین
برای نمونه ،نرم افزار بیمه محصولات کشاورزی که نیازمند دریافت اطلاعات آب و هواست
•  .3نرم افزار غیرمتمرکز مدیریتی ))governance application
نرم افزارهایی نظیر اخذ رای (انتخابات) و نیز سازمان غیرمتمرکز -یک سازمان غیرمتمرکز مستقل در واقع سازمانی
بدون رهبر است که مقررات آن برای اعضا مشخص شده است .اعضا میتوانند با رای دادن در تصمیمگیریها مشارکت
کنند
سامانه بلاک استک ) )Blockcstackیک فهرست جامع از انواع برنامههای غیرمتمرکز

 ۲دستور برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری
 )1شناسایی خطر
هرگز این واقعیت که ارزهای رمزنگاری یک کلاس سرمایه جدید و نابالغ هستند را نادیده نگیرید.
 )۸هیجانی خرید نکنید
بدترین زمان برای خرید هنگامی است که جمعیت زیادی در حال خرید هستند
 )2مبلغی بیشتر از آنچه که قادر به سرمایه گذاری و ریسک هستید ،سرمایه گذاری نکنید.
یک قاعده کلی توصیه می کنیم که بیشتر از  5درصد سرمایه در گردش خود را به ارزهای رمزنگاری اختصاص ندهید
 )2هرگز برای تجارت و معاملات ارزهای رمزنگاری پول قرض نگیرید
من شخصا همیشه ریسک پذیر هستم ،اما همیشه سود کمتر را برای اجتناب از ضررهای بزرگ ترجیح می دهم
 )2عناوین خبرها را نادیده بگیرید
چرخه اخبار توسط قیمت ها هدایت می شوند ،نه برعکس
 )۰ارزی که دارای بهترین فناوری و مقبولیت است را خریداری کنید

دو ارزی که دارای شاخص پذیرش بالا هستند بیت کوین و اتریوم می باشند
اساس شاخص فناوری ،بالاترین امتیاز متعلق به اییاس و کاردانو

بهترین راه دفاعی برای سرمایه گذارن کوچک جهت نگهداری سرمایه خود ،انجام معاملات به صورت هوشمندانه و به
طور خاص با احتیاط کامل می باشد
دلیل موفقیت سرمایه گذاران بزرگ در دراز مدت این است که آنها برای سرمایه گذاری خود اصولی را دارند .در واقع
آنها یک طرح و برنامه دارند

• نکات مهمی برای ترید  Tradeارز های دیجیتال وجود دارد که به نمونه های از آن می پردازیم:
• یادگیری تجزیه وتحلیل فنی
• همیشه فروش ارز بعد از نزول شدید صحیح نیست ( در بعضی از مواقع برای جلوگیری از ضرر بیشتر صحیح
می باشد )
• بدانید ممکن است ارزش یک کوین به صفر برسد و یا  1۱درصد کاهش داشته باشد
• مراقب کلاهبرادی برخی از کوین ها باشید ( اسکم بودن آنها )
• به شایعات توجه نکنید و همیشه تحقیقات کافی را خودتان انجام دهید
• کلید خصوصی و یا رمز های عبور خود را با کسی به اشتراک نگذارید
• مراقب دستکاری های بازار توسط برخی از اشخاص باشید
• اخبار را دنبال کنید
• بررسی بیشترین میزان سوددهی ممکن یک ارز
• تحقیق و بررسی کافی ارز مورد نظر
• جلوگیری از خرید بدون اطلاع
• جلوگیری از اصرار بیش از حد برای نگه داری ارز

نکات مهمی برای ترید  Tradeارز های دیجیتال وجود دارد که به نمونه های از آن می پردازیم:
استفاده از تجربیات و آموزش های لازم توسط اشخاص موفق در این زمینه
جلوگیری از خرید ارز در بالاترین میزان ارزش خود
عجله بی دلیل برای فروش و خرید ارز دیجیتال
تصمیم قاطع برای فروش و یا نگه داری بلند مدت
بدانید که بازار ارز های دیجیتال یک بازار  24ساعته در  ۷روز هفته است
هدف خرید ارز در ارزش پایین و فروش آن در بالاترین ارزش می باشد
بیت کوین پادشاه ارز های دیجیتال است ولی ارز های دیگر هم سوددهی خوبی داشتند
در گروه های رسانه های اجتماعی که در مورد ارز های دیجیتال صحبت می کنند ،عضو شوید.
ممکن است یکی از آلت کوین ها در آینده جای بیت کوین را بگیرد
میزان مالیات ،تکس و یا کارمزد تراکنش ها را بدانید
مراقب آلت کوین های عجیب باشید

سایت های فارسی حوزه بلاک چین و رمز ارزها
• mihanblockchain.com
• arznegar.com
• arzdigital.com
• irancryptomarket.com
• blockchainlabs.ir
• blockchainmentors.ir
• irblockchain.com
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