زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﺨﺴﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻤﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻗﺎدر اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎرغ از ﻧﻈﺎرتﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎز ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ روزاﻓﺰون ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
اﺳﺖ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ارزش اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ  1000دﻻر ارزش داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2017ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ  7000دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﻞ اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  150ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻی آن اﺳﺖ.
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راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دارای دو وﯾﮋﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دزدی ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﻫﻢ
ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،آنﻫﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺎﺿﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺳﺎده
ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﺴﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

دورﻧﻤﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﺒﻮر از ﺳﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آنﻫﺎ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﻮش اﮔﺮوال )Divesh
 (Aggarwalاز داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی اﺳﺖ.

ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار دارد
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮک ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﻫﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه از ﺑﻠﻮک ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻫﺶ رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻮک ﻗﺒﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ زﻧﺠﯿﺮه را ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم در اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﻮک ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﻪ داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ) (nonceﻧﺎم داﺷﺘﻪ و ﯾﮏ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارد.
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ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد
ﭼﺮا اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺶﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻠﻮک ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اوﻻ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎ ارزش
ﻣﻌﻨﯽدار را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و دوﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﯽ اﻧﺪازهای ﮐﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی
زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎرهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﻪ
داده ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺎوش ﯾﺎ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی ﻧﺎم دارد .ﻣﻌﺪنﮐﺎوی ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻠﻮک در اداﻣﻪ در دﻓﺘﺮ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻮدن آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻌﺪنﮐﺎوان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر روی ﺑﻠﻮک ﺑﻌﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺪنﮐﺎوی دو ﻗﻄﻌﻪ داده
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و دو ﺑﻠﻮک ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﻠﻮﮐﯽ ﮐﻪ روی آن ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻠﻮک دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در
دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
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وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟  5 +راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن

ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
در دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دادهﮐﺎوی اﮔﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  50درﺻﺪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد درآورد ،در ﻋﻤﻞ
از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ  49درﺻﺪ اﻣﻮر را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﻌﺪنﮐﺎوی از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮوال و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن ﻫﯿﭻ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ و ﺗﻮان ﺳﺨﺖاﻓﺰاری آنﻫﺎ در  10ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮوال
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺮوزه اﮐﺜﺮ ﻣﻌﺪنﮐﺎوان ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎص ) (ASICﮐﻪ از ﺳﻮی اﻧﻮدﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رﻣﺰﻧﮕﺎری اﺳﺖ .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﮑﯿﻤﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ/ﺧﺼﻮﺻﯽ( ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﻋﻤﻞ از ﺳﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم رﻣﺰﮔﺬاری ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺑﯿﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2027در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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