ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

ﭼﺮا ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏداران اﻫﻤﻴﺖ دارد؟

از آﻟﻦ ﻟﻴﻦ ) (Alan Laneﺑﭙﺮﺳﻴﺪ؛ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  2013رﺋﻴﺲ و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ »ﺳﻴﻠﻮرﮔﻴﺖ ﺑﺎﻧﮏ« در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﭙﻪای »ﻻ
ﻫﻮﻳﺎ« در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﻧﮏداران ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻳﺎﻟﺘﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﻫﺴﭙﺎر
ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ﺑﻮد .ﺟﺎن ﻟﻴﻦ اوون ) ،(Jan Lynn Owenرﺋﻴﺲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺎن
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺌﻠﻪ ،درﺧﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ اﻳﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ،درﺑﺎره ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ ﻫﻤﺎن واﺣﺪ ﭘﻮل
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻓﻨﺎوری ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺤﺚﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮده و در ﺟﻬﺎن
اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻧﻮآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻴﻦ ﮔﻮشﻫﺎﻳﺶ را ﺗﻴﺰ ﮐﺮد ،ﭼﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  616ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﺳﻴﻠﻮرﮔﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻳﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﯽ را در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎدآوری آن ﻧﺸﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :دﺳﺘﻢ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ،آﻳﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﯽ در ﺣﺎل ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻴﻠﯽ از ﺣﻀﺎر ﻫﺎج و واج ﺑﻪ در و دﻳﻮار اﺗﺎق ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎﻧﮏداران
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻫﻢ ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ...ﻳﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻳﺎدم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را از آن ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻟﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد» :ﺧﺐ ،اﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎرش را از آن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود  1200دﻻر ﺿﺮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن اﻳﻦ اواﺧﺮ  10ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ
ﺧﺮﻳﺪهام «.ﺳﭙﺲ ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏداران ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ رﻓﻴﻖ ﻟﻴﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮش ﺑﮕﺬارد ﮔﻔﺖ» :آﻟﻦ ،ﺗﻮ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را رو ﻣﯽﮐﺮدی .ﺣﺎﻻ ﺧﻮدت را آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دادی«.
ﻟﻴﻦ آن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدش ﺧﺮﻳﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪاﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺪاﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻟﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» ،اﮔﺮ ﺑﻪ درون )اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﮔﺎم ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ درﺑﺎرهاش ﭼﻴﺰی ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟«
از زﻣﺎن دﻳﺪار ﺑﺎﻧﮏداران ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪاﻳﻦ ﺳﻮ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻨﺞﮐﺎوی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی درﺑﺎره ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻴﺶﺗﺮ و ﺑﻴﺶﺗﺮ از
ﭘﻴﺶ ارزش ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﻨﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ ،رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﻧﺎﻇﺮان رﺳﻤﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای
دارد .ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎرتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎمآﺷﻨﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Overstock.comزﻳﻨﮕﺎ و ﺣﺘﯽ ﺗﻴﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ﮐﻴﻨﮕﺰ ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را از
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻧﻴﺰ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
اﺳﺖ.
ﻟﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :اﮔﺮ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﺷﺮم ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏداران ﺑﺎد اﮔﺮ آن
را ﻧﻔﻬﻤﻴﻢ«.

ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ورای ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻮل
اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و ﺑﺪون
ﻣﺮز ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ) Bitoinﺑﺎ  Bﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ  bﺑﺮای
اﺷﺎره ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ورای ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻮل اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روزی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﭘﻮلﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ و ﺑﺪون ﻣﺮز ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد )ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻴﮑﺖ ﺳﻬﺎم ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ( .اﻣﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
درازﻣﺪت اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای آﻳﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ از دﻳﺮﺑﺎز در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮد ﺑﺮ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﻃﺮف ﺳﻮم ) (third partyﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻴﺞﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮﺳﺎمآور اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺶﺗﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﺒﺮی درﺑﺎره ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ و ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﭘﻮل در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻴﺎه آﻧﻼﻳﻦ؛ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻣﺮﻣﻮز آن ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺶ در ﺳﺎل  2011ﺑﺎ
ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺳﺎﺗﻮﺷﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻧﺮخ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ و دﻳﻮاﻧﻪوار آن در ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﺎ دﻻر و اﺳﺘﻘﺒﺎل
آدمﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻗﻠﻮﻫﺎی وﻳﻨﮑﻠﻮوس 1از آن.
ﺑﺮآﻳﻨﺪ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺗﻮﻳﻴﺘﺮی ﺳﺆاﻟﯽ را ﻓﺮارویﻣﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ :اﻳﻦﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ارزش ذاﺗﯽ
دارد؟ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻗﻠﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه را از روزﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﮐﻴﺪ ،ﻣﺘﻨﻔﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﻓﻀﺎی
وﺑﻼگﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻫﻮاداران ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را در اﻳﻦ ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد؛
ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی  Federal Reserveدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ
درﺧﻮر و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در آن از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻣﺪرنﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺟﻴﻤﺰ وﺳﺘﺮ ،از ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان ﻣﺤﻘﻖ در  IDC Financial Insightsﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﻳﺎدی روﺑﻪرو ﺷﻮﻳﻢ و از ﻣﺎ ﺳﺆال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا آن ﻧﻬﺎد ﻓﺪرال ﺑﺮ ﻣﺮﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﺄﮐﻴﺪ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺑﻪﺻﻮرت
ﺷﺎﻧﺴﯽ و ﺗﺼﺎدﻓﯽ )ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺧﺎص( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ «.ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺑﯽدرﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻬﺎد ﻓﺪرال ،آرزوی ﻓﺰاﻳﻨﺪه
ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،از آن ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ«.
ﺟﺮﻣﯽ آﻟﻴﺮ ،ﻣﺆﺳﺲ و ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ Circle internet Financialم ،2ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ ﭘﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ در  60دﻗﻴﻘﻪ و اﻏﻠﺐ
ﺣﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮ از آن ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و روﻧﺪ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻧﻘﺪی ) creditو  (debitدر ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
اﻣﺮوز اﺳﺖ .از دﻳﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ،آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل را
درﻳﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﭘﻮل ﮐﺠﺎ اﺳﺖ .ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )Federal
 (Reserveرا ﻫﻢ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی اﺳﺖ .در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﮏ آدرس ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ آدرس دﻳﮕﺮ راﻳﮕﺎن اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺎﺻﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪاش را ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﺪ ﭘﻨﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ در ازای ﭘﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻌﺎوﺿﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزانﺗﺮ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺗﺤﻠﻴﻞ آدام ﺷﺎﻳﺮو از  Promontory Financial Groupدر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﯾﮏ ﻫﺰار دﻻر از
اﻳﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺎره اﻗﺎﻣﺖﮔﺎهﻫﺎی ﺳﻔﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ )و ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب درﺻﺪ دﺳﺘﻤﺰدی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﺎ  15دﻻر ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ رﻗﻢ اﻧﺪک را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ 50
دﻻری اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮونﻣﺮزی ﭘﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﻫﺰﻳﻨﻪ  40ﺗﺎ  80دﻻری آن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻴﻦﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
وﺳﺘﺮ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺧﺐ ،ﻣﻌﺮﮐﻪ اﺳﺖ «.اﮔﺮ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ از
اﻳﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﮏﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﮑﻼت را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارد و آنﮔﺎه ﺷﺎﻳﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﮐﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺣﺒﺎب اﺳﺖ و ...ﭘﺎﻳﺎن دﻫﻴﻢ.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﻗﺪرداﻧﯽﻫﺎ از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻫﻢ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮانﻣﻨﺪی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﻴﻤﯽ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی آن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦﻫﺎ
داﻧﺴﺖ.

ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ در ازای ﭘﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ آﻧﻼﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی
ﺑﻴﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ارزانﺗﺮ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﺮا ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻓﻘﻂ ﻳﮏ واﺣﺪ ﭘﻮل و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻳﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺪاﻧﻴﺪ) .ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻴﻢ و ﻋﺎﺷﻘﺸﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ ،روی اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺎر ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮ ﻳﺎ  WWWروی ﭘﺮوﺗﮑﻞ  TCP/IPاﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ(.
ﻗﻠﺐ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ آن اﺳﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪروز ﻣﯽﺷﻮد و
ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ روی ﺷﺒﮑﻪ را ،از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ،در ﺳﺎل  2009ﺗﺎﮐﻨﻮن ،در ﺧﻮد دارد .اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ روی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را روی ﻫﺰاران ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﯽ
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره  Bitcoin miningﻳﺎ »ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎوی« » /اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ« ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ .اﻳﻦ اﺻﻄﻼح
ﻧﺎم ﺑﯽﻣﺴﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ،ﭼﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻼل آن ﻫﺮ ﻣﻌﺪنﭼﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺑﻴﺶﺗﺮی را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ از ﻋﺒﺎرت  miningﻳﺎ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎوان در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ
ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در Blockchainم 3ﻻزم اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ 10دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏﺑﺎر از ﻧﻮ آﻏﺎز

ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﻧﺪه  25ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎدر ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺿﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارﺳﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﭘﻮلﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﺑﺎﻻ ﺑﻪآن اﺷﺎره ﺷﺪ( .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ را ﮐﺎوﯾﺪن ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ،زﯾﺮا ،ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪی
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ ﻳﺎ ﻧﻘﺮه از زﻣﻴﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺪنﭼﻴﺎن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺟﺎی اﻧﺠﺎم دادن
ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ ،از ﺑﺮق و ﻗﺪرت ﭘﺮدازش ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎوان در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻳﺎﺿﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای را
ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺗﺎزهﺗﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در  Blockchainﻻزم اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ 10دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏﺑﺎر از ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮﻧﺪه  25ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺻﺎدر ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺿﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﻴﭻ داوری ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﭼﻪﮐﺴﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ ﻓﻼن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎو
ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﭘﺎﺳﺦ :ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎوان دﻳﮕﺮ! آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻠﻮک ﺟﺪﻳﺪی را ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی آن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻴﭻﮐﺲ ﺗﻼش ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻨﯽ را ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺮج ﮐﻨﺪ( و آنﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدن ﺗﻮﺟﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،رأی اﮐﺜﺮﻳﺘﯽ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﮐﺎر ﺛﺒﺖ رﮐﻮردﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ
از ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد از ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺮون آﯾﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﺟﺎی زﻣﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ) (P2Pو ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و داوری ﻳﮏ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ﻳﺎ
ﻃﺮف ﺳﻮم ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﻳﮏ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﮐﺎو در اوﮐﻠﻨﺪ از ﮔﺮدوﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن
او از اﻳﺴﻠﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اداﻣﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
آﻧﺪرﻳﺎس ام آﻧﺘﻮﻧﻮﭘﻮﻟﻮس ،از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ) (Bay Areaﮐﻪ ﻳﮑﯽ از
ﻣﺸﺘﺎقﺗﺮﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوآﺗﺸﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﺒﻮد ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪ ﺑﺮای ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻴﭻ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﺪرت در ﻳﮏﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻗﺪرت ﺑﻴﻦ ﮐﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ اﻫﺮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮد )و ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز دارد( ،ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
آﺳﻴﺐآﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺨﺶ اﺳﺖ«.
اﻣﺎ ،ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪهاش ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﻣﻮز و ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ؟ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻳﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﮐﺪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮔﺎوﻳﻦ آﻧﺪرﺳﻦ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﺷﺪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﮐﻪ روﻳﮑﺮد ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ:
»ﺧﻮرهای ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ آنرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.او
ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ» :رﻳﺎﺿﯽداﻧﯽ را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎ ً اﻫﻤﻴﺘﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻳﺪه از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻳﺪه اﻫﻤﻴﺖ دارد«.
آﻧﺪرﺳﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :در ﻋﻤﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺻﺪﻫﺎ آدم ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻫﺮ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼهﺳﭙﻴﺪ و
ﻫﻢ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﻼهﺳﻴﺎه اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺧﻨﻪ در آن ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻴﭻﮐﺲ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.اﻧﺪرﺳﻦ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ»:درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ او و ﺑﻨﻴﺎد
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪل راﻫﺒﺮی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل رﻫﺒﺮی ﺧﻮد
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮزﻳﻊﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ«.
او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﮐﻞ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻠﻮغ و ﺑﯽﻧﻈﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺪارد .ﻫﻴﭻﮐﺴﯽ
ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ  100درﺻﺪ در رأس آن ﺑﺎﺷﺪ «.و درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻧﺮزﻟﯽ اﺟﺎزه داد
ﺗﺎ وب را ﺑﺪون اﺟﺎزه ﮐﺴﯽ ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢآورده اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ blockchain
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪای ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎدهای از آن ﺳﺮوﻳﺲ  Proof of Existenceاﺳﺖ؛ ﺳﺮوﻳﺴﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ آراﺋﻮز،
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار در آرژاﻧﺘﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه و
ﺗﺎرﻳﺦداری را )ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ رﺷﺘﻪ  hashﻳﺎ درﻫﻢرﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ( ،از ﻫﺮ ﺳﻨﺪی ﺑﻪ  blockchainﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺳﻨﺪ در ﻓﻼن زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻳﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻳﮏ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ،ﭘﺘﻨﺖ ،ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی .ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در  blockchainﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﮐﻮرد ﺛﺒﺖﺷﺪهای از آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺰود ،اﻳﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ .درﻫﻢﺳﺎزی ﻳﺎ  hashﺗﺎﺑﻌﯽ ﻳﮏﺳﻮﻳﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ
دارﻳﺪ ﻳﮏ  hashﻳﺎ دادهﻫﺎی رﻣﺰﺷﺪه از ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﺳﺖ
ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ )ﻫﻢ ﺳﻨﺪ و ﻫﻢ  hashرا( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آن  hashﺧﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دوی آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ،ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪآﻣﺪن ﻳﮏ  hashﻳﺎ رﺷﺘﻪ درﻫﻢرﻳﺨﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ اﻋﻤﺎل
ﺗﺎﺑﻊ )SHA-256اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ درﻫﻢﺳﺎز راﻳﺞ در ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ(روی واژه  ،pickleرﺷﺘﻪای  64ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد:

6d08a4e630e4aa0d5cd873e65aea0a23df42de61073ecb49ef17158fe6a9dcea.
اﻣﺎ ،اﮔﺮ ﺑﻪ آﺧﺮ اﻳﻦ واژه ﺣﺮف  sرا ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ رﺷﺘﻪ درﻫﻢرﻳﺨﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ درﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد
ﺣﺮف اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
3614e3639c0a98b1006a50ﬀe5744f054cf4499592fe8ef1b339601208e80066

يک  FDICبرای بيتکوين؟
با درنظر گرفتن همه انرژی و خلاقيتی که در پس جنبش بيتکوين خانه کرده است ،شايد بزرگترين
وجه تمايز پول ديجيتال از حسابهای بانکی اين باشد که حسابهای بانکی از سوی مؤسسه فدرال
تضمين سپردهها ) (FDICپشتيبانی میشوند .اما سرويسهای کيفپول بيتکوين و ديگر استارتآپها با
چرخش دور اين ايده پديد آمدهاند که بخش خصوصی چگونه میتواند حمايتهایی مانند آنچه را که
 FDICاز حسابهای بانکی متعارف بهعمل میآورد ،به کاربران پولهای مجازی ارائه دهد.
تاکنون بزرگترين گام را در اين راه  Ellipticبرداشته است؛ يک سرويس  walletيا کيفپول با
مرکزيت لندن است که در  9ژانويه امسال ارائه خدمات بيمه را از طريق مؤسسه لوید ) (Lloydلندن
به دارندگان حسابهای بيتکوين آغاز کرد .شرکت  Inscryptoواقع در بوستون نيز هنوز در مرحله
آزمايش بتا است و در نظر دارد به سرمايهگذاران اجازه دهد تا بيتکوينها را از طريق ابزار
مشتقه ) (Derivativesبيمه کنند .يک شرکت بيمه نيويورکی با نام  Founder Shieldنيز که بهطور
ويژه برای پشتيبانی از استارتآپها سياستگذاریهایی دارد محصولی را توسعه داده است که به
شکلی خاص ارائهدهندگان سرويس بيتکوين را از زيان مالی ايمن نگاه میدارد.
تلاشهایی هم صورت گرفته است تا ابزارهای سختافزاری کوچکی توسعه داده شوند که کاربران با
آنها میتوانند حتی بهصورت آفلاين به بيتکوينهایشان دسترسی يافته و آنها را ذخيره کنند.
درباره مدلی برای ايمن نگاه داشتن حسابهای بيتکوين نيز بحثهایی در جريان است؛ چيزی شبيه
نحوه حمايت شرکت حفاظت از سرمايه اوراق بهادار ) (SIPCاز سرمايهگذاریها در بازار مربوطه.
مارکو سانتوری ،از وکلای  Nesenoﬀ & Miltenberg LLPکه به استارتآپهای فعال در بازار فناوری
مشاوره میدهد ،میگويد» :من هر دو هفته يکبار يک تماس تلفنی دريافت میکنم که از من درباره
امکان راهاندازی نهادی مانند  FDICبرای بيتکوين سؤال میپرسند «.يکی از موانع بزرگ برای
همهگير شدن بيتکوين تأمين امنيت بيتکوينها است .گاهی بعضیها هک میشوند يا ادعا میکنند که
هک شدهاند .بعضیها نيز بيتکوينهایشان را از دست میدهند .اينها دقيقاً بعضی از آن زيانهایی
هستند که نهادی همچون  FDICبايد در برابرشان بايستد.
هماکنون شرکتهایی مانند  Coinbaseکه برای مشتريان بيتکوين سرويس  walletيا کيفپول ارائه
میدهند ،روی سرويسهای ويژه حفاظت از سرمايههای مشتريانشان ،از جمله ،ذخيره آفلاين و
استفاده از جعبههای سپرده امن برای نگهداری از سختافزار و رکوردهای کاغذی ،حسابی تبلیغ و
بازارگرمی میکنند .اما ،اگر بيتکوين همچنان روند کنونی خود مبنیبر جذب فزاينده مردم بهسوی
خود را ادامه دهد ،آيا بخش دولتی میتواند روزی با برنامه محافظتی خودش وارد گود شود؟
جری بريتسو ،از پژوهشگران ارشدی که با مرکز  Mercatusدر دانشگاه جورج ميسون همکاری میکند،
میگويد» :اين موضوع مربوط به آينده دور است ،اما آدم میتواند روزی را تصور کند که قوانين
دولتی حمايت از حقوق مصرفکنندگان ،سرويسها را ملزم کنند تا از بيتکوينهای مشتريانشان
نگهداری کنند و يکجوری بهآنها تضمين بدهند«.

وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ﻓﻨﺎوری ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ راهﮐﺎر ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻌﻨﯽاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای اﻳﻦﮐﺎر از ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ/ﻧﻬﺎد/ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ و ﻃﺮف ﺳﻮﻣﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
اﻳﺪه ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﻧﻴﺰ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ،اﻳﺪه ﺳﮑﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺳﮑﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎل در  blockchainﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ارزش ﺛﺎﻧﻮﻳﻪای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻴﺰی ﺟﺪا از ارزش
ﻧﻘﺪی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺳﮑﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﻳﮏ ﺳﻬﻢ ،وامﺑﺮﮔﻪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .روی
ﮐﺎﻏﺬ ،ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎری ﺳﻴﻠﺒﺮت ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری  SecondMarketدر ﻧﻴﻮﻳﻮرک ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ در

ﮐﻨﺎر درﻫﺎی ﮔﺸﻮده ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﺴﺎبﻫﺎﯾﺶ و اﻳﻦﮐﻪ دو ﺷﺨﺺ روی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪای ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﻪروی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﯽﮔﺸﺎﻳﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺧﺎص و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﺑﺎزار ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن وﻳﮋه ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎریاش را ﺑﻴﺶ از اﻳﻦﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ .ﮔﻴﻞ
ﻟﻮرﻳﺎ ،از ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮان  Wedbush Securitiesﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ
ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﻳﺎ ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻧﺰدک ) (NASDAQﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﻮد و ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎری ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی ﻧﺪارد.
ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﻣﻮﻫﺎن ،ﻣﺆﺳﺲ ) ،BitcoinNYCﻳﮏ ﮔﺮوه ﺷﺒﮑﻪﺳﺎز ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ در ﻧﻴﻮﻳﻮرک( ﺳﮑﻪﻫﺎی رﻧﮕﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻤﺒﺮدار ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ رﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺒﺮی را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺴﺘﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﻮد (.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺻﺪدﻻر ﺑﺮای ﻳﮏ ﺗﻤﺒﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد
اﺳﺖ .اﻣﺎ ،ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ رﻗﻢ اﻋﺸﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻼ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻳﮏ ﻫﺰارم
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻧﻴﺰ در ازای  80ﺳﻨﺖ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز( ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ،آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ ﺳﻬﻢ ﻳﺎ وام ﺑﺮﮔﻪ
ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺑﻴﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮی از ﺑﻼکﭼﻴﻦ درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داراﯾﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،و
ﭘﻮلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎب ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای آﻟﻴﺲ ﻳﮏ
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز دارد :ﮐﻠﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮدش و ﻳﮏ آدرس ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﻮﻧﺪه از ﮐﻠﻴﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
آﻟﻴﺲ .ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﭘﻮل ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﻮل را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﮐﻠﻴﺪﺧﺼﻮﺻﯽ را دراﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آن ﮐﻠﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﺧﻮدرو ﻣﯽﺑﻮد ،در اﻳﻦﺻﻮرت ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟ در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﯾﯽ ،دارﻧﺪه
ﺧﻮدرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ را ﻃﻮری ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرت درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻠﻴﺪﺧﺼﻮﺻﯽ )و دارای ﺳﮑﻪ رﻧﮕﯽ( اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻟﻮرﻳﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮدروی ﺗﺴﻼ از ﺑﺎﻧﮏ وام ﺑﮕﻴﺮد )ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺴﻼ
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻂﻫﺎی واﻣﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در blockchain
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدروی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻟﻮرﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ )و درﻧﺘﻴﺠﻪ
 blockchainﻧﻴﺰ ﭘﻴﻐﺎﻣﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ او در آن ﻣﺎه ﻗﺴﻂ ﺑﺎﻧﮑﺶ را ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ،ﺑﻪﺟﺎی اﻳﻦﮐﻪ وﮐﻼ
و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮضﻫﺎ و ﺿﺒﻂﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراﯾﯽ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﮏ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدروی
ﺗﺴﻼی ﻟﻮرﻳﺎ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﮐﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد ﻃﻮری ﮐﻪ او ﻧﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ در  blockchainﺿﺒﻂ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎ ً ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻﻳﮏ از دو ﻃﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻳﮕﺮی را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﺪ .ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻤﻴﻞﺷﺎن را ﭼﮏ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺴﺘﺎنﮐﺎران ﻧﻴﺰ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻂ
را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽدﻫﻴﺪ اﻣﺎ او ﭘﺮداﺧﺖ آنرا ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و دﻳﺮﮐﺮدش ﺑﻪﭘﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺣﺮﻓﯽ-ﻋﺪدی ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻳﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻼکﭼﻴﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎ ً ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ دو ﻃﺮف دادوﺳﺘﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎ از ﻣﺒﺪأ  Aﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ  Bﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ آﻧﺘﻮﻧﻮﭘﻮﻟﻮس اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﻪروی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
آن ﻗﺮاردادﻫﺎ )اﻋﻢ از وامﻫﺎ ،ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و (...اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی
»ﺧﻮد اﺟﺮا« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﺘﻮﻧﻮﭘﻮﻟﻮس ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،در اﻳﻦﺻﻮرت وﮐﻼ )در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪﻫﺎ( ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن دﻋﺎوی ﻳﺎ داوری ﮐﺮدن درﺑﺎره دﻋﺎوی ﮐﺎرﺑﺮان .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ راه
زﻳﺎدی در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﻴﻦ در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏداران ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻫﻨﻮز
درﺧﺼﻮص ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺣﺘﯽ در ﻋﺎدیﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ آن )ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ارزﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی( دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ راه ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺗﻮﻧﯽ ﮔﺎﻟﻴﭙﯽ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ  BitPayدر آﺗﻼﻧﺘﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﭘﺮدازش ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎرﺳﺎل در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ
ﮔﻔﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏداران،
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯽ) واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺧﺰاﻧﻪداری اﻣﺮﯾﮑﺎ( ،ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﮑﺎرانﺷﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺮوف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮی )know-
(your-customerم 5ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮوس واﻻس ،ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ) ،SVB Financial Groupﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر »ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺎﻧﮏ« در ﺳﺎﻧﺘﺎ ﮐﻼرای
ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ( ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﯽﻣﻴﻠﯽﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪاﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  22ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻری ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮآور ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد و
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮی را ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮد .واﻻس ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﻳﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻮﺷﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ را
ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻴﻄﻪ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی زﻣﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ
درﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻴﻢ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎی ﻓﺪرال ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺲ از
آنﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﹺ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن ،دﻻرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد .او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ اﻣﺮوز ،اﮔﺮ ﻳﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮود و  5000دﻻر ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ از ﺣﺴﺎب
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او  5000دﻻر ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻪﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﮐﻪ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻳﮏﺟﺎ دارد در ﻫﻴﭻﻳﮏ از اﻳﻦدو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
واﻻس ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دادوﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻴﻒﭘﻮل ) (walletاﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻳﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮔﺰارش
ﺑﺪﻫﻴﻢ ﮐﻪ وﻗﻮع آن ﺗﺮاﮐﻨﺶ را دﻳﺪﻳﻢ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻳﮏ  third partyﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﻳﺘﺶ را
ﻣﯽداﻧﻴﻢ و از ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﻢ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻴﻢ.
اﻣﺎ ،ﭼﻮن ﮔﺴﺘﺮه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻼکﭼﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎرﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد وﺳﻴﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻳﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ردﮔﻴﺮی و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ آنرا ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی
ﺧﻮردﭘﺮداز ﺑﻪﺣﺴﺎب آورﻧﺪ) .واﻻس ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪﮐﺪام ﺳﻮ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،آنﭼﻪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻨﺪ و آنرا ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ(.
اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .ﻟﻮرﻳﺎ در ودﺑﻮش ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .ﻫﻴﭻ رﮔﻮﻻﺗﻮری
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ،ﺑﻪوﻳﮋه در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻨﺪ«.
ً
ﻣﻮرد دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺮخ ﮔﺮﻳﺰﭘﺎ و داﺋﻤﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ آن
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BitPayو  Coinbaseﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ
دﻻر اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﺳﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻬﺎی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ از ﻳﮏ روز ﺗﺎ
روز دﻳﮕﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﮐﻨﺠﮑﺎوان و ﻫﻮاداران دو آﺗﺸﻪ اﻳﻦ ﭘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺗﻤﺎﯾﻞﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻳﻦ ﭘﻮل ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎوﻳﺪن و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻨﻴﺎدی و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﻳﮏ ﺳﯽﭘﯽﻳﻮ ،ﻳﮏ رأی« ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ،ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎوﻧﺪه ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪآنﻫﺎ  ASICﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر وﻳﮋه ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
اﻧﺪرﺳﻦ ،از ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ »ﮔﺮﻳﺰﭘﺎﯾﯽ« ﻳﺎ ﻧﺮخ داﺋﻤﺎ ً ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮخ آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ از آﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻨﮏ
ﺷﺎﻫﺪش ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻣﺎ ،آﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﻮلﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﺳﻮی ﻫﻴﭻ دوﻟﺘﯽ و ﻫﻴﭻ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮﺳﺪ؟ آﻟﻴﺮ ،از  ،Circle Financialﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﺰرگ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و (...وارد ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ارزش ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺘﺒﻮع ﺳﻴﻠﺒﺮت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ) ،(SecondMarketﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﻳﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ
وﻳﮋهای را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ) (Bitcoin Investment Trustﻧﺎم دارد؛ ﺑﺮادران وﻳﻨﮏﻟﻮوس ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎرکزاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﻴﺲﺑﻮک ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻃﺮح ﺧﻮد درﺧﺼﻮص
ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻣﺮﻳﮑﺎ ) (SECﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﮏ وﻳﮋﮔﯽ ﺟﺬاب اﻣﻨﻴﺘﯽ دارد :اﻳﻦﮐﻪ در واﻗﻊ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Pushاﺳﺖ و ﻧﻪ .Pullاز اﻳﻦرو،
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،دارﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ  ،Pullﻣﺸﺘﺮی ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻳﮏ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻃﺮف ﺳﻮم ) (third partyاﺳﺖ و اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت او را
اﻣﻦ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .در واﻗﻊ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی  Pullﻣﺸﺘﺮی ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﻴﻮ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  Pushدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی  Pullﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ Push & Pull
ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮی دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه دﻳﮕﺮی ﻫﻢ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ وﺟﻮد دارد .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در درازﻣﺪت
اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح » 51درﺻﺪی« ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ ﻳﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﺶﺗﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآورد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮑﻪﻫﺎ را ﺑﺎ دوﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ از ﭘﺮدازش ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎوﻳﺪن و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻨﻴﺎدی و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» ،ﻳﮏ
ﺳﯽﭘﯽﻳﻮ ،ﻳﮏ رأی« ،ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ،ﮐﺎوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎوﻧﺪه
ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪآنﻫﺎ  ASICﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻃﻮر
وﻳﮋه ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻼوهﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی رﻳﺎﺿﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺣﻞ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ روی داد و ﺧﻄﺮ از ﺑﻴﺦ ﮔﻮش

ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،زﯾﺮا ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻮد ﻳﮑﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎوﻧﺪه ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ )ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﯽآنﮐﻪ درﺻﺪد ﺧﺮاﺑﮑﺎری
ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻨﺘﺮل  51درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻗﺪرت ﭘﺮدازﺷﯽ اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درآورد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ
ﮔﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ارزش ﺑﺎﻻی ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻏﻴﺮاﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻳﺎدﺷﺪه ﻫﺮ
ﺑﺎر ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮدش ﻣﻨﺎﺑﻊ را آزاد ﮐﺮد.
ﻟﻮرﻳﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﺣﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺎق و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻮاردی
ﻫﻤﭽﻮن روﻳﺪاد ﻓﻮق ﺑﺮوز ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن( ﺧﻮدش را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ زﻳﺮ ﺳﺆال ﻧﺮود .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻤﯽ و ﻣﺰﻳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺿﻌﻒ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻓﻌﻼ ً اﺷﺨﺎص ذیﻧﻔﻊ در اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻳﺎدﺷﺪه را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﺑﻪدور
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻧﺪرﺳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﻳﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎوﻧﺪه ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﻫﻢ ارزان ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺒﻮه در دﺳﺘﺮس
ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﮐﺎوﻧﺪه روزی ﭼﻨﺎن ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﻳﺎ ﺗﻨﻘﻼت
ﻣﯽﺧﺮﻳﺪ ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه آن ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮاﺷﻪ  ASICﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎوش و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺎر و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶﺗﺮ از آنﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و اﻳﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻮﺗﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؛ »ﻳﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﺎوﻧﺪه ،ﻳﮏ رأی«.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ روزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺨﺮب ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ را ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر )در ﻣﺤﺪوده
ﺧﻮد( آنرا از ﮐﺎر ﺑﻴﺎﻧﺪازد ،ﻳﺎ ارزش آن ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮش اﻳﺴﺘﺎد.
ﻫﻢاﮐﻨﻮن رﻣﺰﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ  Blockchainدﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺳﺮ درآوردهاﻧﺪ .ﺗﺎ اواﺳﻂ ژاﻧﻮﻳﻪ اﻣﺴﺎل ﺳﺎﻳﺖ  Cryptsyﺗﻌﺪاد
 117ﭘﻮل ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ را ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺮدهﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺴﻴﺎری از آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن  Dogecoinو  Coinye Westﻳﺎ
ﺑﺎزارﮔﺮﻣﯽ ﻳﺎ ﺣﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺮدن از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
رﻣﺰﭘﻮلﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Ethereumﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﻧﺪ،
ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪی دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
آﻧﺘﻮﻧﻮﭘﻮﻟﻮس اﺧﺘﺮاع  Blockchainرا ﺑﺎ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﮐﺸﻒ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪای در دروﻧﺶ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮق ﺗﻤﺎمﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ راﮐﺘﻮر ﺑﻴﺮون ﻣﯽآﻳﺪ و ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﺎ ﭼﻪاﻧﺪازه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻓﻴﺰﻳﮏ و اﻧﺮژی و ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده
اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮق را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ راﮐﺘﻮرﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورﻳﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪﻳﻬﯽ
اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮدم را وا دارﻳﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﺷﮑﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪای را از ﻳﺎد ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﺸﻒ را از ﻣﻴﺎن
ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻟﻴﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻴﻠﻮرﮔﻴﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ را ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ  ،Coinsetterاز ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ،در ﺣﺎل ﮔﻔﺖوﮔﻮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را
اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻴﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﻗﻴﻖ اﺳﺖ .ﻟﻴﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ راﻫﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﺟﺮا درﺑﻴﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮐﺎری ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ رﮔﻼﺗﻮرﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻮادار آن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
ﻟﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻧﮏدار او ﺧﻴﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ و ﮐﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﺮود .ﺧﻮد او ﻧﻴﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر
دارد .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻟﻴﻦ ،ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺧﻴﻠﯽ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎﻧﮏدارش ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ
درﺑﺎره ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺪهﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در اﻳﻦﺧﺼﻮص ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ،او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ روزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻓﻨﯽ ،ﭼﻪ
درﺑﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و ،...ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﺮای او از ﻫﻤﻪﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﺴﺘﺎدهاﺳﺖ و او ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ درﺑﺎرهاش ﺑﻴﺶﺗﺮ
ﺑﻴﺎﻣﻮزد .از ﻫﻤﻴﻦرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ )درﺑﺎرهاش( آﻣﻮﺧﺘﻢ ،ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺠﺐ ،اﻳﻦ ﺧﻴﻠﯽ ﻋﺎﻟﻴﻪ«.

ﭘﺎﻧﻮﻳﺲ
 .1ﻣﻨﻈﻮر از دوﻗﻠﻮﻫﺎی وﻳﻨﮑﻠﻮوس ) ،(Winklevoss twinsﮐﺎﻣﺮون و ﺗﺎﻳﻠﺮ وﻳﻨﮑﻠﻮوس ،ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪای رﺷﺘﻪ
ﻗﺎﻳﻘﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎرآﻓﺮﻳﻦ و ﻣﺆﺳﺲ ) ConnectUﭘﻴﺶﺗﺮ  (HarvardConnectionاﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﺆﺳﺲ ﻓﻴﺲﺑﻮک ،و ادﻋﺎی اﻳﻦﮐﻪ او اﻳﺪه ﻓﻴﺲﺑﻮک را از  ConnectUرﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﻬﻮرﺷﺎن ﮐﺮد.
 .2اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ واﻗﻊ در ﺑﻮﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﺴﺐ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪﺷﻴﻮهای ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺖ
 Blockchain .3ﻓﺎﻳﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

آنرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺧﯽ از واژهﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪی در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ »راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
 .4اﻳﻦ آدرس
 .5ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻳﺎ know your costumer؛ اﻳﻦ آدرس را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ:
اﻧﺪازه

ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ
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