
 



 
 

 

 

 
ارز های دیجیتال به زودی نسل جدیدی از سیستم پولی و اقتصادی دنیا را بوجود خواهند آورد که نتیجه 

 .آن به نفع مردم و به ضرر برخی از دولت ها خواهد بود

ست که بر پایه ارز دیجیتال یا رمز ارزها، پول های دیجیتالی هستند که ماهیت آنها کدهای کامپیوتری ا 

 .بالک چین تولید می شوند 

در واقع این بالک چین است که به ارزهای دیجیتال مزایای منحصر به فرد و خاصی نسبت به پول های 

 .فیزیکی داده است



 
 

 

بالک چین در واقع یک سیستم ثبت اطالعات و گزارش است که ویژگی آن نسبت به سایر سیستم های 

 .یره شده روی این سیستم بین همه اعضای شبکه اشتراک گذاری شود مشابه این است که اطالعات ذخ 

اما با استفاده از سیستم رمزنگاری و توزیع داده بسیار پیشرفته ای که دارد، غیر ممکن است که کسی 

 .بتواند اطالعات را دستکاری یا هک کند

بر پایه بالک چین، مستقل و غیر یکی از ویژگی های بسیار مهم و فوق العاده تاثیرگذار تولید ارز دیجیتال  

 .متمرکز بودن آن است

یعنی اینکه هیچ سیستم مستقل و متمرکزی مثل نهاد های دولتی و یا بانک های مرکزی روی آن نظارت 

 .ندارد و نمی تواند اطالعات مالی را مشاهده کند و یا تغییر دهد 

سا طبق توضیحات داده شده یک است که اسا  P2P در واقع بالک چین یک سیستم همتا به همتا یا 

 .شبکه کامال خصوصی است و نهاد دولتی روی آن نمی تواند نظارت داشته باشد

یکی از مهمترین مسائلی که دولت ها هنوز ارزهای دیجیتال را به رسمیت نشناخته اند در واقع همین 

 .موضوع است



 
 

 

 

 انواع ارز دیجیتال و هدف از تولید آنها

ساخته شد و علت کامل بودن آن هم   2009در سال  ساتوشی ناکاموتو ز دیجیتال که توسط کاملترین ار 

است. فناوری دفتر کل توزیع شده، مکانی است که در آن اطالعات ثبت شده   دفتر کل توزیع  استفاده از 

 توسط هر شرکت کننده بروز و نگه داری می شود که این موضوع باعث شده تا تغییر یا حذف اطالعات 

 .توسط یک فرد خاص تقریبا غیر ممکن شود 

نفری  5000اجازه بدهید برای درک این فناوری یک مثال برایتان بزنم. فرض کنید که در یک شرکت 

جلوی هر کسی یک لپ تاپ وجود دارد و به همه اجازه دسترسی و مشاهده یک سری اعداد و ارقام داده 

 .شده است 

https://hw2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e93d62a84fc6c56234ab8ace7b070c8726144035-720p.mp4


 
 

 

شده است که شما می توانید آنها را بروز کنید. اگر این اعداد و ارقام این اعداد و ارقام به شکلی تنظیم  

توسط اشخاصی با قصد سواستفاده بخواهد تغییر کند، چون در مابقی این سیستم ها تغییرات انجام 

نشده، مورد مشکوک شناسایی و به شکل صحیح خود توسط سیستم بازگردانده می شود. این در واقع 

ن است که از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می کند. این موضوع باعث می همان سیستم بالک چی

 .شود که امنیت اطالعات تا حد بسیار زیادی افزایش پیدا کند و تغییر اطالعات عمال غیر ممکن می گردد 

Ethereum |  اتریوم 

 
توسط ویتالیک بوترین، مطرح شد که یکی از  2013که با نام اتر شناخته می شود، در سال  اتریوم 

 کاربردهای آن تولید توکن می باشد



 
 

 

تر توسط سیستم های سخت توکن در واقع همان رمز های یکبار مصرفی است که برای ایجاد امنیت بیش

 .افزاری و نرم افزاری ساخته می شود و دارای زمان انقضا هستند

 
ک چین های منحصر به فرد خود استفاده می کنند که با هدف خاصی هر کدام از ارزهای دیجیتال از بال

  .طراحی و ساخته می شوند



 
 

 

اتریوم با استفاده از امکاناتی از قبیل فعالیت های مرتبط با قراردادهای بانکی، پرداخت و امور بیمه ای 

 .بسیار مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفته است

ر اساس تراکنش است و قراردادهای هوشمند اتریوم تحول بزرگی در مبنای نظام های اقتصادی امروزه ب 

 .نظام بانکی ایجاد خواهد کرد 

Ripple | ریپل 

 



 
 

 

عرضه   2012ریپل پلتفرم متن بازی که طراحی شده برای انجام تراکنش های سریع و ارزان که در سال 

شد و تمرکز آن نیز بر روی همکاری بانک ها و توسعه سیستم های پرداختی است. یکی از نکات مهمی که 

 .اری نکرده اید وجود دارد این است که وقتی شما ریپل خریداری می کنید، البته روی ریپل سرمایه گذ 

در حقیقت یک شرکت بزرگ در سانفرانسیسکو است که برای بانک ها و نهاد های مالی، محصوالت  ریپل

مالی غیر متمرکز می باشد. هدف ریپل این است که یک شبکه قدرتمند و امن ولی غیر متمرکز برای مراکز 

چون بیت کوین هدفش حذف این مالی دنیا فراهم کند که این کامال متضاد با هدف بیت کوین است.  

یا همتا به همتا به این هدف دست   P2P مراکز مالی و هر گونه ناظری است و میخواهد با تراکنش های

 .یابد

Litecoin | الیت کوین 



 
 

 

 
با هدف پرداخت های سریع تر توس چارلی لی ساخته شد و خیلی زود لقب نقره دیجیتال را  الیت کوین

برابر سریع تر از بیت کوین می   4به خود گرفت. تراکنش های الیت کوین بسیار سریع هستند و تقریبا 

 .باشند

Bitcoin Cash |  بیت کوین کش 

ش یکی از معروف ترین فورک های معروف بیت کوین است. فورک به معنای انشعابی است بیت کوین ک

 .ایجاد شد، می باشد  2017که در پی اختالف بین فعاالن بیت کوین در سال 



 
 

 

تراکنش را پردازش کند و این   7یکی از مشکالت بیت کوین این است که نمی تواند در هر ثانیه بیشتر از 

 .بسیار زیادی بر روی پرداخت های روزمره ایجاد کند  موضوع می تواند تاثیر 

گروهی از افراد که تصمیم گرفتند که یک سری قوانین محدوده کننده بیت کوین را تغییر دهند تا سرعت و 

 .ایجاد کردند  2017کارمزد تراکنش ها بیشتر شود. این گروه بیت کوین کش را در سال 

 زهای دیجیتالاهداف اصلی و فوق العاده مهم تولید ار 

هدف ارزهای دیجیتال تولید پولی می باشد که بر اساس کد های کامپیوتری و محاسبات ریاضی با 

  .استفاده بالک چین می باشد 

یکی از مهمترین نتایج دستیابی به این هدف، حذف مرزها است. یعنی شما برای انتقال پول از کشور 

صال نیازی نیست درگیر قوانین بین بانکی و موارد خودت به کشوری که دوستتان در آن ساکن است، ا 

 .اضافی شوید. بلکه به راحتی ارسال یک ایمیل می توانید با استفاده از ارز دیجیتال، پول جا به جا کنید 

الزمه ایجاد همچین سیستمی در واقع غیر متمرکز بودن است؛ یعنی هیچ نهاد واسطی وجود نداشته باشد 

ا تایید و قوانینی را برای این موضوع وضع کند که نتیجه اصلی حذف این نهاد که بخواهد صالحیت شما ر 

 .ها، به حداقل رسیدن اشتباهات انسانی است و دیگر هیچ فساد مالی رخ نخواهد داد 

 .چهار مشکل مهم و اساسی ارزهای دیجیتال که در حال حل شدن هستند 



 
 

 

سختی را طی نموده اند و در حال رسیدن به  ارز های دیجیتال از زمان پیدایش تا االن مسیر بسیار

موفقیت های بسیار بزرگی هستند که در صورت حل شدن آن ها می توانیم انتظار یک انقالب بزرگ پولی 

 .در جهان را داشته باشیم

یا همان تعداد کم پردازش تراکنش در یک ثانیه است. راه  مقیاس پذیری اولین چالش ارزهای دیجیتال

افزایش ظرفیت نسبت به تراکنش هاست. برای حل این مشکل پروژه پالسما استارت   حل این موضوع

 .زده شد 

هدف پروژه پالسما تبدیل اتریوم به کامپیوتر جهانی و مقیاس پذیر است. یعنی هر چقدر که تعداد کاربران 

بسیار زیادی هستند   و فعالیت های آنها بیشتر شود به نسبت قدرت اتریوم هم باالتر برود. البته هنوز افراد 

که نسبت به نتایج مثبت این پروژه شکاک هستند اما به هر حال این موضوع بشدت در حال پیگیری 

 .توسط فعاالن اصلی ارزهای دیجیتال می باشد

است. به طور کلی جهت انجام معامالت یا شما باید حتما باید به طور  تضمین مشتری دومین مورد بحث 

د اعتماد کنید یا اینکه یک شرکت واسط اضافی که بتواند جلوی تقلب را بگیرید کامل به طرف مقابل خو 

در معامله شما حضور داشته باشد. نظام بانکی فعلی دقیقا بر اساس حالت دوم عمل می کند اما بالک 

چین در حقیقت مزیت اصلی اش حذف ناظر معامالت و عدم نیاز به تایید صالحیت است. این چالش 

 .در حال پیگیری و حل می باشد  UTRUST توسط شرکت



 
 

 

است که این  نوسانات شدید ارزهای دیجیتال سومین مورد که تقریبا همگی از آن مطلع هستند، بحث 

 .خود تا حد زیادی بر می گردد به بحث تضمین مشتری و جلب اعتماد 

بالک چین است با استفاده از فناوری   USDT  ،BITUSD   ،WUSD ترکیب توکن های   راه حل این موضوع 

 .در حال پیگیری و حل می باشد Waves  ،Bitshares ،Tether  که توسط شرکت قدرتمند 

است. هک کردن ارزهای دیجیتال به لطف فناوری دفتر کل توزیع عمال  امنیت چهارمین مسئله مهم بحث 

 .غیر ممکن است اما صرافی ها خیر

است که می توان در آن یک ارز را به ارز دیگر صرافی ها به راحتی می توانند هک شوند. صرافی مکانی  

تبدیل کرد. حاال چه این ارز از نوع دیجیتال باشد چه فیزیکی. این مشکل تنها در صورتی حل می شود که 

 .باشند DEX صرافی ها



 
 

 

 
همتا به همتا هستند. این نوع از صرافی ها توسط کد اجرا از نوع غیر متمرکز یا همان   DEX صرافی های

می شوند و مردم در آن می توانند مستقیما و بدون واسطه مبادله کنند به این صورت که هر معامله به 

است که از بالک  DEX یکی از صرافی های از نوع  EtherDelta .طور کلی روی بالک چین نوشته می شود 

 .کندچین اتریوم استفاده می 

اما به صورت کلی این نوع از صرافی ها دو مشکل اساسی را با خود همراه دارند. اول اینکه با افزایش 

تعداد معامالت، پردازش آنها می تواند کند باشد و دوم هیچ راه برگشتی برای معامالت شما وجود ندارد. 

خنثی کردن آن به طور کلی با   یعنی حتی اگر به صورت تصادفی معامله ای انجام دادید هیچ راهی برای

 .وجود ندارد که تمامی این موارد در حال پیگیری برای حل شدن است DEX صرافی های



 
 

 

 پنج گام تا استخراج اولین بیت کوین

 
تراکنش های بیت کوین نیاز به سخت افزارهای بسیار قدرتمند می  جهت حفظ امنیت شبکه و انجام 

باشد. اگر شما به عنوان یک ماینر یا استخراج کننده به شبکه بیت کوین بپیوندید و با استفاده از سخت 

افزارهایی که در اختیار دارید به این پردازش ها کمک کنید، پاداش دریافت می کنید. این پاداش در واقع 

  .یت کوین استهمان ب 

در حقیقت وقتی که شما برای دوست خود بیت کوین ارسال می کنید، نیاز به تایید شدن تراکنش شما 

دارد. این تایید شدن نیاز به پردازش هایی توسط سیستم های کامپیوتری دارد. شما با تهیه سخت افزار 

  .ام شود مخصوص به استخراج به این شبکه کمک می کنید که این پردازش ها انج 



 
 

 

 .هر چقدر که قدرت پردازشگر تان بیشتر باشد می توانید به طبع درآمد بیشتری را داشته باشد

کار اصلی انجام   3اما چرا نام آن را استخراج گر قرار دادند؟ به این دلیل که با استخراج یا ماینینگ در واقع  

 .می شود 

ی بیت کوین و حفظ امنیت شبکه بیت کوین دو مورد از آنها همانطور که گفته شد، تایید تراکنش ها

 .است. یکی از مهمتری کارها دیگری که انجام می شود تولید واحد های جدید بیت کوین است

درصد از آن تا االن استخراج   70میلیون واحد بیت کوین وجود دارد که تقریبا بیش از  21فقط تعداد 

ستخراج آن به طول می انجامد. وقتی که همه ا  2140شده و مابقی آن طبق گفته های منابع تا سال 

 .بیت کوین ها استخراج شود، ماینرها فقط از کارمزدها سود خواهند برد 

 .گام نیاز دارید انجام دهید  5اگر شما می خواهید اولین ارز دیجیتال خود را استخراج کنید، فقط 

 ( ASIC ) گام اول: تهیه دستگاه استخراج



 
 

 

 
که نوع خاصی از سخت  ASIC برای استخراج بیت کوین به تراشه های مخصوصی به نام ای سیک یا 

افزارها است که مخصوص استخراج می باشد نیاز دارید. اولین اقدام شما باید این باشد که متناسب با 

 .ه کنیددرآمدی که انتظار دارید و یا بودجه ای که در اختیار دارید دستگاه ماینر برای خود تهی 

مورد خیلی مهم وجود دارد که الزم است قبل از تهیه به آن توجه کنید.این  3برای تهیه دستگاه ماینر 

 .عوامل بر میزان سودآوری و بازگشت سرمایه تاثیر گذار است 

قدرت دستگاه که بر حسب هش ریت یا نرخ هش می باشد مقدار پردازشی است که دستگاه برای تولید 

د. یعنی هر چقدر که این میزان بیشتر باشد بیت کوین های بیشتری استخراج می هش انجام می ده 

  .شود 



 
 

 

تراهش بر ثانیه دارد که  52قدرتی برابر  (Innosilicon T3+ 52T) پالس   ۳مثال دستگاه اینوسیلیکون تی  

انی دالر در بازارهای جه   2000تا   1500وات است و با قیمتی حدودا بین  2.100میزان مصرف برق آن  

 .عرضه می شود 

 گام دوم: تهیه کیف پول بیت کوین 

 
کیف پول مکانی است که بعد از استخراج ارز دیجیتال توسط آن دریافت و ذخیره می شود. کیف پول ها 

 .کامال رایگان هستند و بر روی لپ تاپ و تلفن همراه نصب می شوند 

 گام سوم: تهیه اینترنت



 
 

 

ست، اما پایداری اهمیت دارد و مهم است که قطع و برای ماینینگ اصال سرعت و حجم اینترنت مهم نی

 .برای این کار مناسب است  TD-LTE و ADSL وصل نشود. سرویس های 

 گام چهارم: آماده سازی برق و تجهیزات برقی مناسب 

یکی از مهمترین موضوع در ماینینگ بیت کوین، برق است. دستگاه های ماینینگ برق زیادی مصرف می 

دستگاه   4تا   2تجهیزات برقی مناسب در اختیار داشته باشید. مثال شما تقریبا بین   کنند و مهم است که

 .ماینر که در حد متوسط باشند می توانید در خانه نصب کنید که این کار طبق قوانین ایران، ممنوع است 

 گام پنجم: تجهیزات تهویه 

ایجاد می کنند. برای حل این موضوع دستگاه های ماینر فوق العاده داغ می شوند و سر و صدای زیادی را  

 .به سیستم های خنک کننده قوی نیاز دارید

 :نتیجه گیری 

ارز های دیجیتال که بر پایه کدهای کامپیوتری و با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع غیر قابل هک شده 

 .اند در حال حذف محدودیت های مربوط به پرداخت های مالی هستند

بانک ها و نهاد های مالی ایجاد کرده اند یا شرکت های پردازش پرداخت. حذف محدودیت هایی که   

ارائه اطالعات شخصی و عدم افشای اطالعات مالی و همین طور عدم نیاز به پرداخت کارمزد های زیاد 

مزایایی است که تقریبا اکثریت افراد هر جامعه ای به دنبال آن است. برداشته شدن مرز ها و شفاف بودن 

  .مه چیز می تواند به زودی انقالبی را در نظام اقتصادی دنیا و پول به وجود بیاورده 


