
يك راهنماى سريع براى بيت كوين
1- معما: رشته اى از اعداد و حروف نماينده هر بيت كوين هستند. براى تأييد اين كه هر تراكنش حقيقى مشروع است، 

يك شبكه جهانى از كامپيوترها پيوسته اين رشته هاى رمزنگارى شده را بررسى مى كند.

2- حل كردن: كامپيوترهاى مذكور همچنين براى 
معماهاى رمزنگارى شده در رقابت هستند. به اين 
عمل كاوش گرى (Mining) مى گويند. بسيارى از 

مشاركت كنندگان گروه هاى كاوش گرى تشكيل 
مى دهند تا با تركيب قدرت محاسباتى سرعت حل 

معماها را افزايش دهند.

3- ضراب خانه: برنده يك بسته از 25 
بيت كوين جديد دريافت مى كند. در طول 
زمان حجم اين جايزه كاهش مى يابد تا 
تعداد كل بيت كوين هاى در چرخه كم تر 
شود. با پيوستن كامپيوترهاى بيش تر به 
شبكه معماها دشوارتر مى شود.

ماجراى بيت كوين
اگرچه بيت كوين در سال 2009 ظاهر شد، تا سال 2012 پويايى زيادى نديد. يعنى زمانى كه بيش از 

هزار بازرگان جديد شروع به قبول اين واحد ديجيتال كردند. از آن زمان تعداد تراكنش هاى بيت كوين 
به طور مداوم افزايش يافته است. ارزش آن هم با شيب پرشتابى زياد شده است.

يك سايت محبوب سرگرمى 
هر رقابت خود را به عنوان دو 

تراكنش عالمت مى زند و حجم را 
افزايش مى دهد.

4/2013: يك فعاليت 
يورشى موجب تأخير 

در معامله ها در صرافى 
 Mt. Gox ،بيت كوين

مى شود و ارزش اين واحد 
پولى كاهش پيدا مى كند.

12/2013: تقاضاى 
زياد در آسيا ارزش 

بيت كوين به اوج ديگرى 
مى رساند، اما تهديد 

قوانين ممنوع كننده در 
بانك مركزى چين نشان 

از يك نزول دارد.

Mt. Gox :2/2014 ادعا 
مى كند حجمى از بيت كوين به 

ارزش 460 ميليون دالر به شكل 
مرموزى ناپديد شده است، اما 
بازار ثبات خود را حفظ مى كند.
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شايد واحد پولى ديجيتال در آغاز يك تجربه براى آزادى خواهان دنياى فناورى و خوره ها بوده باشد، اما امروزه در حال رشد به چيزى بسيار بزرگ تر است. با اين 
حال، اين موضوع از پيچيدگى آن كه در سال 2008 روى يك listserv رمزنگارى شده معرفى شد، كم نمى كند. بيت كوين در واقع اين گونه كار مى كند:

4- تأييد: كاوش گران يك نقش حياتى 
دارند: آن ها تراكنش هاى بيت كوين را 
در يك دفتركل عمومى مى گذارند كه 

بالك چين خوانده مى شود. اين پايگاه داده به 
همه اجازه مى دهد بيت كوين ها را تراكنش 

به تراكنش دنبال كنند.

5- مبادله: بيت كوين هاى جديد كه 
زمانى كاوش شده اند، وارد چرخه 
مى شوند. افراد مى توانند از طريق 

سرويس هاى آنالين مانند كوين بيس 
يا به طور مستقيم از كاربران ديگر 

آن ها را بخرند (در چند شهر 
امريكاى شمالى دستگاه هاى خودپرداز 

بيت كوين آن ها را توزيع مى كنند).

6- نگه دارى: بيت كوين پس از اخذ بايد ذخيره 
شوند. برخى از كاربران پول هاى پنهان با ارزش 

خود را در كيف پول هاى ديجيتال روى كامپيوتر يا 
گوشى خود نگه مى دارند. آن ها اين كار را با استفاده از 

Mul انجام مى دهند  Bit يا Bitcoin-Qt برنامه هايى همچون
(كيف پول مى تواند ناشناس و رمزنگارى شده باشد). برخى ديگر از 

كاربران هم با تكيه به سرويس هايى مانند كوين بيس، بيت كوين ها را 
در كالود ذخيره مى كنند. برخى هم با استفاده از راهكارهاى آفالين 

بيت كوين هاى خود را روى كامپيوترهايى ذخيره مى كنند كه به 
اينترنت متصل نيستند.

8- تكرار: پس از آن كه يك تراكنش اتفاق بيفتد، كامپيوترهاى ديگر در شبكه آن را تأييد و در 
دفتركل رسمى بيت كوين ثبت مى كنند، يعنى بالك چين. شبكه چندين تراكنش را در يك گروه 

قرار مى دهد و يك معماى رمزنگارى شده جديد مى سازد. سپس كاوش گران به مسائل جديد 
حمله مى كنند كه فعًال طورى طراحى شده اند كه در حدود ده دقيقه حل مى شوند.

كل بيت كوين ها در طول زمان (بر اساس ميليون)
ــال 2140 متوقف مى شود (روى 21  ــود. اين روند به كل در س توليد بيت كوين در طول زمان كند مى ش
ــود و هزينه تراكنش ها را براى  ــا قبل از آن ضرب بيت كوين جديد در عمل متوقف  مى ش ــون)، ام ميلي

كاوش گران افزايش مى دهد.

7- خريد: تعداد اشخاص و شركت هايى كه بيت كوين را قبول 
مى كنند به صورت انفجارى در حال افزايش است. امروزه اين پول را 

مى توان در خيلى جاها خرج كرد، از رستوران هاى مستقل گرفته تا 
.Overstock.com فروشنده هاى اصلى در
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