
ــال  ــال 2009 تنها حدود پنج س هرچند از آغاز به كار بيت كوين در س
ــازى و نامتمركز  ــتياق مردم به اين پول مج ــذرد، اما جذبه و اش مى گ
به ســرعت رو به افزايش بوده   است. تا امروز (11 ژوئن 2014) شمار 
ــده اند و در چرخش هستند  ــبكه ايجاد ش بيت كوين هايى كه در اين ش
ــيده  است اما همين كه شمار آن ها به  به 12/878/400 بيت كوين رس
21 ميليون بيت كوين برسد روند ساخت بيت كوين هاى جديد متوقف 
خواهد شد. اگر بيت كوين هنوز براى تان مبهم است بياييد اين رمزپول 

را از فاصله اى نزديك تر بنگريم. 

(داده ها براساس آمارهاى 11 ژوئن 2014، زمان ترجمه و تأليف اين اينفوگرافى به روز شده اند.)

بيت كوينراهنماى مفاهيم پايه

بيت كوين در يك نگاه

 (براساس داده هاى 11 ژوئن 2014)

ارزش هر بيت كوين: حدود 644 دالر امريكا

كم تر از 13 ميليون

حداكثر شمار بيت كوين هايى كه استخراج خواهندشد.
 21 ميليون

تعداد بيت كوين هاى موجود

ارزش همه بيت كوين هايى كه هم اكنون در چرخش هستند: 
حدود 8 ميليارد و 300 ميليون دالر

ــباتى  ــه توليد آن حاصل فرآيند محاس ــت ك ــا BTC پولى مجازى اس  Bitcoin ي
ــت كه به آن mining يا كاوش (به عبارت دقيق تر، معدن كاوى) گفته  زمان برى اس
مى شود. اين پول بين المللى تحت مديريت هيچ بانكى نيست و مى تواند براى خريد 
ــرار بگيرد. همچنين مى توان آن را مانند  ــتفاده ق كاال از هر جايى در جهان مورد اس

سهام يا پول فيزيكى دادوستد كرد.

تعريف بيت كوين

مرد مرموز جهان!
ــتعار مخترع بيت كوين ساتوشى ناكاموتو است كه هويت او  نام مس
براى همگان (جز اندكى) ناشناخته  است. تنها افراد كمى در جهان 
ــعه دهنده مرموز را مى شناسند و شمار اندكى از كاربران با  اين توس
او ســخن گفته اند. ناكاموتو در آوريل 2011 اعالم كرد بيت كوين 
ــراغ كارهاى ديگرى رفته  اســت. او از آن زمان  را رها كرده و به س

تاكنون از صحنه اينترنت ناپديد شده  است.

تعاريف سودمند // اين ها تنها بعضى از گزاره هايى هستند كه در دنياى بيت كوين مدام به آن ها برمى خوريم. 
Bitcoin Client

(كالينت بيت كوين)
نرم افزار رايگانى است كه براى دريافت و 

ارسال بيت كوين ها بايد روى كامپيوتر كاربر 
نصب شود. 

Wallet (كيف پول)
 فايلى است كه نشانى هاى بيت كوين و 

كليدهاى خصوصى موردنياز براى استفاده از 
آن ها را در خود ذخيره مى كند. 

 Blockchain
فهرست يا پايگاه داده اى عمومى از همه 

تراكنش هايى است كه تاكنون انجام 
پذيرفته اند و فرستاده  شده اند. با اين 

فهرست هر كسى مى تواند بداند كه كدام 
بيت كوين  از آن چه كسى است.

Bitcoin Address (نشانى بيت كوين)
شناسه اى متشكل از حرف ها و شماره ها است (مانند: 

13ignD31FysQbaBBVJUzffcQoFxxEuEcbE) كه مقصد هر 
پرداخت را نشان مى دهد و مانند ايميل هنگامى كه مى خواهيد براى كسى 

بيت كوين بفرستيد به آن نياز داريد.

Miner (معدن  چى، معدن كاو)
كسى كه به ايجاد بلوك ها و افزودن آن ها به Blockchain كمك مى كند. 
هر معدن كاوى كه يك بلوك معتبر ايجاد كند طبق پروتكل بيت كوين 25 
بيت كوين پاداش مى گيرد. همه بيت كوين هاى كنونى در شبكه با پشت سر 

گذاشتن همين فرآيند پديد آمده اند (در چهار سال نخست مقدار اين پاداش 
50 بيت كوين بود و در چهار سال دوم به 25 بيت كوين كاهش يافت و اين 

روند كاهشى هر چهار سال يك بار ادامه مى يابد.) 

 Bitcoin
Network

شبكه بيت كوين شبكه اى 
از كامپيوترها است كه 

تراكنش هاى بيت كوين در 
آن پخش يا توزيع مى شوند. 

خود Blockchain نيز 
روى همين شبكه نگه دارى 

مى شود. 

 Bitcoin
Protocol

معنى پروتكل بيت كوين 
اين است كه هر گره در 
شبكه بايد يك نسخه از 
هر تراكنش بيت كوين را 

دانلود كند.

Private Key (كليد خصوصى)
شماره سرى و مخفى مربوط به يك نشانى است كه هر كاربر براى دسترسى به 
بيت كوين هاى خود و فرستادن شان به مقصد موردنظر به آن نياز دارد. اگر اين 

كليد گم شود بيت كوين هاى موجود در wallet يا كيف پول شخص براى هميشه 
از دست مى روند.
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خريد بيت كوين 
ــاده نيســت. از آن جا كه  ــه كه مى نمايد، س آن گون
ــناس  ــاى بيت كوين كامًال به صورت ناش تراكنش ه
ــراى پرداخت هاى تان از  ــد ب ــام مى پذيرند، باي انج
ــد دقت و  ــره ببريد كه نيازمن ــژه اى به متد هاى وي

ريزه كارى هايى است. 

هر 10 دقيقه يك بار 25 بيت كوين جديد در شبكه در 
دسترس قرار مى گيرد. 

البته اين شتاب همواره يكنواخت نمى ماند. 
ــبكه  ــت هر دقيقه يك بار 50 بيت كوين روى ش ــال نخس در چهار س
ــترس قرار مى گرفت و معدن كاوان براى به دست آوردن آن  در دس
ــه 25 بيت كوين  ــال دوم اين مقدار ب ــابقه مى دادند. در چهار س مس
ــين در هر دقيقه 12/5 بيت كوين  ــال پس كاهش يافت و در چهار س

روى شبكه آزاد خواهد شد. 

دادوستد مخاطره آميز
يك نمونه: در روز 10 آوريل 2013 ارزش هر بيت كوين 60 درصد 

كاهش يافت و از 265 دالر به كمتر از 100 دالر سقوط كرد. 

پذيرش بيت كوين
با اين كه هم اكنون خرده فروشان بسيارى در اينترنت بيت كوين را مى پذيرند، برخى از شركت هاى بزرگ 

هنوز براى اين منظور مشغول برنامه ريزى هستند يا اين كه به تازگى پشتيبانى از آن  را آغاز كرده اند.
برخى از شركت هايى كه بيت كوين را مى پذيرند:

ــزرگ  ــرويس ب Virgin Galac – س c ــى ــاى فضاي ــركت پروازه ــزرگ Overstock.com – ش ــى ب خرده فروش
ــرويس  بازى هاى آنالين Zynga – سرويس پرداخت  ــى Wordpress - شبكه اجتماعى Reddit – س وبالگ نويس
ــازى Tesla – سرويس ثبت دامنه  ــركت خودروس ــتد آنالين eBay – ش ــرويس دادوس و انتقال پول PayPal – س
ــرور Lumfile – فروشگاه آنالين Etsy – شركت آنالين خرده فروشى كاالهاى  ــرويس فايل س Namecheap – س

 .Tigerdirect را بيش از ديگران در گوگل الكترونيك Bitcoin ــورهايى كه كش
جست وجو كرده اند (داده ها از سرويس گوگل ترندز):

ايسلند            استونى      هنگ كنگ   اياالت متحده    هلند       جمهورى چك   كانادا            ماكائو              قبرس        استراليا 

 مى  شود آن ها را همان گونه در سامانه تعويض پول نگاه داشت. 

 همه شان را فروخت.

 با فروش بيت كوين هاى شخصى در سامانه تعويض پول، آن  ها را به پول نقد 
تبديل كرد.

آن ها را به يك wallet يا به روى كامپيوتر شخصى منتقل كرد. 

 يا مى شود آن ها را خرج كرد.

با بيت كوين هاى شخصى چه مى شود كرد؟
نشانى ها سودمند

blockchain.info
هر آن چه را كه درباره Blockchain نياز داريد در نشانى باال خواهيد 
يافت. در اين نشانى مى توانيد تازه ترين تراكنش ها را به صورت آنى 
مشاهده كنيد و با كليك روى زبانه Charts از مواردى همچون شمار كل 
بيت كوين هاى كنونى موجود در چرخه آگاه شويد. 

bitcoinexchangerate.org
نرخ آنى بيت كوين در برابر پول  هاى رسمى جهان از جمله دالر، يورو و ين 
را در اين نشانى بيابيد. 

@BitcoinEconomy
آمارهاى مربوط به اقتصاد بيت كوين براساس داده هاى سايت 
BitcoinWatch.com را مى توانيد در اين حساب توييترى دنبال كنيد.

@BitcoinMagazine
نشانى باال مربوط به حساب توييترى مجله بيت كوين است كه به عنوان 
نخستين مجله ويژه در حيطه رمزپول شناخته مى شود. 

265 دالر 60 درصد 100 دالر
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ــد  ــدى، مانن ــت نق ــرويس هاى پرداخ س
ــاص  خ ــل  مح در   ،Moneygram
ــپرده گذارى نقش يك ميانجى را بازى  س
مى كنند. اين سرويس سپس پول نقد را به 
حساب معاوضه بيت كوين تبديل مى كند. 

انتقال پولپول نقد
در اين روش، كه رايج ترين شيوه پرداخت 
ــت بايد معاوضه را با  براى بيت كوين ها اس
ــاب بانكى تان انجام دهيد و  اطالعات حس
ــاب بيت كوينى منتقل  پول را به يك حس

كنيد.  
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