ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دردﺳﺮﺳﺎز ﯾﺎ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﻣﻌﺎدن دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

در ﮐﻨﺎر ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮهای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﻮع از داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﻧﺮژی و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
و آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﮑﻪ  P2Pﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در
آن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن
در اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد .ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻫﺮ  10دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ( ﺑﺎﯾﺪ آن رﻣﺰ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
رﻣﺰ ﺷﻮد ،ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺎداش ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻣﺰﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫَﺶ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  SHA-256اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ رﻣﺰ ﮐﻪ در
اﺻﻄﻼح »اﺛﺒﺎت ﮐﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻮان ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻞ از ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ اﯾﻦ رﻣﺰﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش را دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎر
زﯾﺎدی از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﻞ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮان
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮق و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ) .ﺷﮑﻞ 1ﺑﺎﻻ(

ﺷﺒﮑﻪای ﺣﺮﯾﺺ ﺑﻪﻧﺎم ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﺨﺮاج ارز را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و
ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی  FPGAروی آوردﻧﺪ و ﺣﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪارﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص ﯾﺎ ) ASICﺳﺮﻧﺎم
 (Application-Speciﬁc Integrated Circuitsدر اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ SHA-256
ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اِﻣﯿﻦ ﮔﻮن ﺳﯿﺮر ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮﻧﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ «.در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﻪ

ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازد) .ﺷﮑﻞ 1ﭘﺎﯾﯿﻦ(

ﺷﮑﻞ  - 1ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮدﮔﯽ
در ﺳﺎل  2014ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﺎدل ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮری
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮﻟﻨﺪ اﺳﺖ .ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﯾﺎ ﻫﻤﺎن دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﺎزی( ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2015ﺗﺎ  2016از  27ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺑﻪ  74ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ارﯾﮏ ﻫﻮﻟﺘﻮس در
وبﺳﺎﯾﺖ  Gristﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﻮﻻی  2019ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2020ﺑﯿﺶ از ﻣﺼﺮف اﻣﺮوز ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ  ،Digiconomicsدر ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻣﻌﺎدل  40.64ﺗﺮاوات ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و ﻗﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻌﺎدل  324ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  11ﺧﺎﻧﻮار اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  18ﺻﺪم درﺻﺪ ﺑﺮق
ﻣﺼﺮﻓﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﻢ ﺣﺪود  159ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دیاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺼﺮف ﺑﺮق و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  2014ﺗﺎ  2017ﻧﺮخ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺶ از  300ﻫﺰار در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ
 2ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری از  2000ﻣﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪازای ﻫﺮ ژول اﻧﺮژی ،ﺑﻪ 10
ﻫﺰار ﻣﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪازای ﻫﺮ ژول ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﺎﻟﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه Maynooth
اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﻮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ ﻫﺶ در ﺳﺎل  2017ﺑﻪ ﺣﺪود
 12ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻮن» :ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ«.

ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮد )ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ASICﻫﺴﺘﻨﺪ( را در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮق ارزانﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺪتﻫﺎ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ در ﻗﺒﺎل
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﯿﺰ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدن
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮق ارزان و ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل Bitmain ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ را در ﮐﺒﮏ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺣﺘﯽ در ﺳﻮﺋﯿﺲ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  2016در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﻮد را ﻓﺎش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺒﮏ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد) .ﺷﮑﻞ (2

ﺷﮑﻞ 2
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺮق
ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
.VISA
ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻣﻌﺎدل
ﺑﯿﺶ از
ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮار اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺗﯿﻠﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ از داﻧﺸﮕﺎه واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ» :ﻫﺮﭼﻪ ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد «.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق .او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﻓﻘﻂ راه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﯽ اﻧﺮژی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راﻫﮑﺎری
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ« ) (resource-eﬃcient miningﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺛﺒﺎت اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺟﻮﯾﻨﺪه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﻪازای ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ،اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای )ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ( ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻮک داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ﺑﻠﻮک
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج را از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را ﻋﻤﻼ ً
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ) .ﺷﮑﻞ (3

ﺷﮑﻞ 3
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺮق
ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
 ،اﺗﺮﯾﻮم
)دوﻣﯿﻦ
ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﭘﺮﻃﺮفد
ار( و
.VISA

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آن در زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ
ﭼﺮا ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮای اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺶ ﮐﺎری ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ  P2Pاﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از وﺟﻮد ﺣﯿﺎت ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ »اﺛﺒﺎت ﮐﺎر« از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه راهﻫﺎی
ﺳﺎدهﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد و ارزش ﮐﺎر ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﯾﺪ و ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژی در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﺗﻮان
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪﻋﻘﯿﺪه ﺗﯿﻠﻮر» :ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮارت ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﺳﺖ «.او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را در ﮐﻨﺎر زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻧﮑﺮدن از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع داﻏﯽ در
ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ذاﺗﺎ ً ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ
اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺮدم ،از ﺑﺎزارﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺣﺘﯽ ﺗﺒﻬﮑﺎران را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ وا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ارزﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﻣﻌﺎدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻞ دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ آن ،ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺷﺪت آن در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﺎﻟﺸﯽ را از ﻧﻈﺮ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
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