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 عمومی

 چیست؟ کوینبیت

 بوجود را یجی ال کامالً پول نوع یک و جدید پرداخت سببیمبب   یک ک  اسببت توافقی شببه   یک کوین بیت

 بدون کاربرانش توسبب  ک  اسببت شببده زدایی تمرکز نقط  ب  نقط  پرداخت شببه   اولین این. اسببت آورده

 هی ش بمیار کوین بیت کاربر، یک نظر نقط  از. است شبده  نیرومند ای، واسبط   یا و مرکزی اخ یار هیچگون 

 ورودی س  با دف رداری سبیمب     مهم رین عنوان ب  تواند می همچنین کوین بیت. اسبت  این رن ی نقد پول

 .آید بشمار موجود

 کیست؟ کوینبیت سازنده

 دای وِی توس  8991 سال در بار اولین ک  است "سری ارز" نام ب  مفهوم یک سازی پیاده اولین کوین بیت

 ک  تاس پول از جدیدی نوع مفهوم، این ک  می رد بیان و بود شده توصیف ها، سایفرپانک ایمیل فهرست در

. اسببت شببده اسبب فاده رمزنگاری از مرکزی، مرجع یک بجای آن، روی تراکنشببهای و تولید کن رل برای

 ایمیل فهرست یک در ناکاموتو ساتوشی توس  9009 سبال  در مفهوم اثها  و کوین بیت اولین مشبصابا   

 سال اواخر ب  را پروژه سازد، فاش خودش از زیادی چیز آن   بدون ساتوشی. گردید من شبر  شبده  رمزنگاری

 ارک کوین بیت روی ک  بمببیاری دهندگان توسببع  با نمایی بطور جامع  این موقع آن از. کرد موکول 9080

 است کرده رشد کنند، می

 طهیعت از نادرست فه  ب  آنها از بمیاری ک  شبود  می ناموجهی های نگرانی باعث اغلب سباتوشبی   گمنامی

 وسع ت هر و اسبت  شبده  من شبر  باز بابور   افزار نرم و کوین بیت پروت ل. گردد می بر کوین بیت باز م ن

 وینک بیت افزار نرم یاف   تغییر نمببص  یا و کرده بازبینی آنرا کد تواند می گی ی کجای هر در ای دهنده

 از ک  بود تغییراتی ب  محدود کنونی، دهندگان توسع  مانند نیز ساتوشی تاثیر. بمبازد  را خودش مصابو  

 خودی  ب کوین بیت مص رع هویت امروزه. کرد نمی کن رل را کوین بیت بنابراین و کرد می اق هاس دیگران

 .بود کرده اخ راع را کاغذ ک  است شصای هویت مانند اح ماالً خود

 کند؟می کنترل را کوینبیت یشبکه کسی چه

 یلایم ورای در ک  ت نوژیی صاحب هیچ س ک  همانطور درست نیمبت،  کوین بیت شبه    مالک هیچ س

 بیت ندهندگا توسع . کنند می کن رل آنرا ک  هم ند جهان سراسر در کوین بیت کاربران این. نیمت است،

 کنند،، حمیلت کوین بیت پروت ل بر را تغییری توانند نمی ولی بصشند می بههود را آن افزار نرم اگرچ  کوین

 تمامی. کند اسبب فاده را پمببندد می خود ک  ای نمببص  و خود افزار نرم ک  اسببت آزاد کاربری هر ک  چرا

 می رویپی قواعد همان از ک  کنند اسبب فاده افزاری نرم از باید بمانند سببازگار ی دیگر با این   برای کاربران،
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 مامیت بنابراین. کند کار بدرسبب ی تواند می کاربران، تمامی بین کامل اجماع بشببر  تنها کوین بیت. کند

 .داشت خواهند را اجماع این حفظ برای قوی انگیزه دهندگان توسع  و کاربران

 کند؟می کار چگونه کوینبیت

 یک  ک کامپیوتری برنام  یک یا و همراه تلفن گوشببی روی اَپ یک از بیش چیزی کوین بیت کاربر، دید از

 بیت دریافت یا ارسال ب  آن با تا دهد می اجازه کاربر ب  و کرده تهی  برایش شبصای  کوینی بیت پول کیف

 .است حد همین در کوین بیت کار روش کاربران، بیش ر برای. نیمت بپردازد، کوینها

. است   گذاش اش راک ب  را "بالک زنجیره" نام ب  عمومی کل دف ر یک کوین بیت شه   پرده، این پشت در

 می ازهاج کاربر کامپیوتر ب  و است شده پردازش کنون تا ک  اسبت  تراکنشبهایی  تمامی شبامل  کل دف ر این

 ایه آدرس ب  مربو  دیجی الی امضای وسبیل   ب  تراکنش هر اع هار. بیازماید را تراکنش هر درسب ی  تا دهد

 ود،خ کوینی بیت آدرسهای از کوینها بیت ارسال بر تا میدهد اجازه کاربران هم  ب  و میشود محافظت ارسال،

 سصت محاسهاتی توان از اس فاده با را تراکنشها تواند می کمی هر این، بر افزون. باشند داشب    کامل کن رل

 ستبد جایزه عنوان ب  ه  را کوینهایی بیت سرویس، این برای و کرده پردازش است، کار این ویژه ک  افزاری

 صفح  ب  کوین بیت مورد در بیش ری مطالب دانم ن برای. گویند می "اس صراج" اصبطالحاً  این ار ب . آورد

 .کنید مراجع  اصلی برگ  و اخ ااصی

 کنند؟می استفاده کوینبیت از واقعاً مردم آیا

 ستا مم ن کارها و کمب این. کنند می اس فاده کوین بیت از افراد و کارها و کمبب  از روزافزونی تعداد. بل 

 هایسرویم یا و حقوقی دفاتر آپارتمانها، ، رس ورانها مانند باشد، مش ری با رو در رو باور  وکارهایی کمب

 نمببه اً ای پدیده اگرچ  کوین بیت. Flattr یا و Namecheap، WordPress، Reddit مانند آنالین

 در کوینهای بیت تمامی ارزش ،9082 آگمت پایان در. است رشد ب  رو سرعت ب  اما آید، می بشبمار  جدید

 الرد میلیونها ب  شبد،  می مهادل  روزان  ک  کوینهایی بیت ارزش و بود امری ا دالر میلیارد 8.1 بر بالغ گردش

 .رسید می

 آورد؟ بدست کوینبیت تواند می کسی چگونه

 خدما  یا کاال برای وج  پرداخت صور  در 

 کوین بیت صرافی از آن خرید 

  خود نزدی ی در کمی با کوینها بیت مهادل 

 رقاب ی اس صراج راه از کوین بیت آوردن بدست 
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 پال پی پرداخت یا اع هاری کار  برابر در را کوینها بیت بصواهند ک  باشببند افرادی اسببت مم ن اگرچ 

 میک مواردی، در ک  دلیل این ب . دهند نمی را ها روش این با پرداخت اجازه ها صرافی بیش ر ولی بفروشند،

 نای ب  معموالً. اسببت داده برگشببت را تراکنش آن خود جانب از سببپس و خریده پال پی با را کوینهایی بیت

 .گویند می برگش ی پرداخت موارد، گون 

 است؟ دشوار چقدر کوین، بیت پرداخت

 دونب تواند می و اسببت کار  دبیت یا کار  کردیت توسبب  خرید از آسببان ر کوین، بیت وسببیل  ب  پرداخت

 روی چ  پول، کیف کاربردی برنام  یک طریق از ها پرداخت. شببود دریافت تجاری حمببا  یک از اسبب فاده

 فشردن و پرداخ ی وج  مقدار گیرنده، آدرس کردن وارد با شما هوشبمند  تلفن گوشبی  روی چ  و کامپیوتر

 از اس فاده با یا و QR کد یک کردن اس ن با توانند می ها پول کیف از بمیاری. شود می انجام ارسال، دکم 

 .نمایند وارد آسان ر را گیرنده آدرس ه ، با تلفن گوشی دو دادن تماس و NFC ت نولوژی

 چیست؟ کوینبیت مزایای

 مهلغ هر فوری دریافت و ارسال باشید، ک  جهان کجای هر در و روز شهان  از موقع هر -وج  پرداخت آزادی

 محدودی ی هیچ. نیمببت کار در مرزی و حد هیچ. نیمببت تعطیل روزی هیچ. اسببت ام انپذیر کوین بیت از

 .باشند داش   کامل کن رل خود پول بر دهد می اجازه کاربرانش ب  کوین بیت. شد نصواهد اعمال

 با یا و کارمزد بدون باور  کوین، بیت با وج  پرداخت پردازش حاضبر  حال در - اندک بمبیار  های کارمزد

 کارمزد خود، تراکنش سببریع ر پردازش برای توانند می کاربران. گیرد می انجام اندک، بمببیار کارمزدی

 این، بر عالوه. کرد خواهند دریافت شبببه   از سبببریع ر را تراکنش تاییدی  ن یج  در ک  نمایند پرداخت

 دونب ارز یک ب  کوینها بیت تهدیل ها، تراکنش پردازش در را سوداگران ک  هم ند ه  تجاری پردازشگرهای

 مهنای بر تراکنشها این چون. دهند یاری آنها، بان ی حما  ب  روزان  و مم قی  بطور مهالغ واریز و پشب وان  

   خواس آنها از پال، پی یا اع هاری کار  شبه    کارمزدهای از کم ر مراتب ب  کارمزدهایی اسبت،  کوین بیت

 .شد خواهد

 و یشصا اطالعا  حاوی و بوده ناپذیر برگشت و امن کوین بیت تراکنشهای -سوداگران برای کم ر ریمبک 

 ایپرداخ ه یا کالههرداری از ناشی ضررهای برابر در سوداگران از دلیل همین ب . نیمت مش ریان حمباس  یا

 ب  بمببادگی توانند می سببوداگران. نیمببت PCI از پیروی ب  ه  نیازی و کند می محافظت جعلی برگشبب ی

  لش ب  کالههرداری نرخ یا و نهاشد دس رس در آن در اع هاری کار  هیچ ک  بگذارند قدم جدیدی بازارهای

 ایه هزین  و بزرگ ر بازارهای کم ر، کارمزد: از عهارتمبت  آن خالص دسب اوردهای . باشبد  باال قهولی غیرقابل

 .کم ر مدیریت



4 
 

 معامل  انب و ک  است غیرمم ن. دارند کامل کن رل خود تراکنشهای بر کوین بیت کاربران - کن رل و امنیت

 از یا و ناخواس   مهالغی آید، می پیش گاهی پرداخت دیگر روشبهای  در آنچ  مانند کرد؛ مجهور را کنندگان

 پیوست تراکنش ب  کمی شصای اطالعا  این   بدون کوینی بیت پرداخ های. بپردازند را نشبده  اعالم پیش

 رانکارب. است شده ایجاد هویت سرقت برابر در شدیدی محفاظت ترتیب این ب . گیرد می انجام باشد، شبده 

 .مایندن محافظت پولشان از رمزگذاری، و پش یهان نمص  یا آپ بک تهی  با توانند می همچنین کوینی بیت

 رد بالک زنجیره روی بمببادگی کوین بیت پول تامین مورد در اطالعا  تمامی - بودن طرف بی و شببفافیت

 یا شصص هیچ. نمود اسب فاده  آنها از و کرده آزمایی درسب ی  بالفاصبل   آنرا توان می و همبت  هم  دسب رس 

 ایمن ،رمزنگاری با پروت ل این چون نماید دسبب  اری یا و کن رل را کوین بیت پروت ل تواند نمی سببازمانی

 ساخ   املک اع ماد قابل بودن بینی پیش قابل و کامل بیطرفی شفافیت، نظر از را کوین بیت هم   و شبده 

 .است

 چیست؟ کوینبیت معایب

 بیش ری کارهای و کمب روزه، هم . ندارند آگاهی کوین بیت مورد در هنوز مردم از بمیاری - پذیرش میزان

 رشد ب  نیاز و اسبت  کوچک هنوز فهرسبت  این اما خواهند، می آنرا مزایای ک  چرا پذیرند می را کوینها بیت

 .جمت بهره شه   این های فایده از ب وان تا دارد

 کنند، می اس فاده کوین بیت از ک  کارهایی و کمب تعداد و گردش در کوینهای بیت کلی ارزش - ناپایداری

 ه اًنمبب تجاری فعالی های یا و معامال  رویدادها، بنابراین،. اسببت ک  هنوز باشببد، باید ک  آنچ  با مقایمبب  در

 اپایداری،ن این نظری لحاظ ب .. باشند داش   چشبمگیر  اثری کوین بیت بهای بر توانند می ک  همب ند  کمی

 ارز چنین هرگز جهان این، از پیش. یافت خواهد کاهش کوین، بیت ت نولوژی و بازارها رشببد صببور  در

 واقعاً ،برد خواهد پایان ب  را راه این چگون  کوین بیت این   تاببور بنابراین بود، ندیده خود ب  را نوپدیدی

 .است( برانگیز هیجان و) دشوار

 وربط ک  دارد بمیاری ناقص های ویژگی و ب اسبت  نمبص   هنوز کوین بیت افزار نرم - بودن توسبع   حال در

 بیت تا هم ند یاف ن توسع  حال در جدید های سبرویس  و ها ویژگی ابزارها،. اسبت  توسبع   دسبت  در فعال

 و ودهب نوپا کوینی بیت کارهای و کمببب بیشبب ر. بمببازند پذیرتر دسبب رس مردم توده برای و تر امن را کوین

 .است جریان در هنوز کوین بیت بلوغ فرایند کلی، بطور. نیم ند بیم  پوشش تحت هنوز

 دارند؟ اعتماد کوینبیت به مردم چرا

 بیت. نیمت کردن اع ماد ب  نیازی اصوالً ک  است حقیقت این از ناشبی  کوین بیت ب  اع ماد از بزرگی سبه  

 دک سراسر ب  بصواهد ک  زمان هر تواند می کمبی  هر یعنی. اسبت  شبده  تمرکززدایی و باز م ن کامالً کوین

 بیت کار طرز درس ی بدقت تواند می جهان در ای دهنده توسع  هر بنابراین. باشد داش   دس رسی آن، منهع
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 وردم فوراً را شده ساخ   های کوین بیت و تراکنشبها  تمامی شبفافیت  تواند می کمبی  هر. بیازماید را کوین

 طریق از سبیم    کل و داد انجام سبومی،  طرف ب  ات ا بدون توان می را پرداخ ها تمامی. دهد قرار مالحظ 

 می مانجا آنالین بان داری در آنچ  مثل درست شبده،  مرور نظیر ب  نظیر دقت ب  ک  رمزنگاری الگوری مهای

 تمامی اگر ح ی و کند کن رل را کوین بیت تواند نمی فردی یا سببازمان هیچ. گردد می محافظت شببود،

 .پابرجاست شه   امنیت کنند، اع ماد شه   این ب  ن وانند کاربران

 شوم؟ پولدار توانممی کوینبیت با آیا

 حائز همیش  ن    این. شوید پولدار دیگری، نوپدید ت نولوژی هر یا کوین بیت با باشید نداشب    ان ظار هرگز

 وانینق از یا و آید می نظر ب  باشد، واقعی ب واند ک  آنچ  از خوب ر ک  چیزی هر مورد در باید ک  است اهمیت

 .باشید مح ا  کند، نمی پیروی ق ااد اولی 

 شببامل اله   ک  دارد زیادی کار و کمببب های فرصببت و هاسببت نوآوری از رشببدی ب  رو فضببای کوین بیت

 یاف   توسببع  زیادی سببرعت با کنون تا کوین بیت چون ک  ندارد وجود تضببمینی هیچ. همببت ه  خطراتی

 ب  ک  چیزی هر روی منابع و زمان از گذاش ن سرمای . دهد ادام  خود رشد ب  همچنان نیز پس این از است،

 کوین یتب بوسیل  پول آوردن بدست برای گوناگونی راههای. دارد کارآفرینی ب  نیاز است، وابم   کوین بیت

 و دهم ن رقاب ی روشها این تمامی. جدید کارهای و کمب انداخ ن راه یا و بازی سف   اس صراج، مانند همت

 ار مصاطراتی و ها هزین  ک  دارد بم گی فرد خود ب  این. . باشند ه  سودآور ک  ندارد وجود تضبمینی  هیچ

 .باشد کرده ارزیابی بدرس ی همت، ها پروژه نوع این در ک 

 است؟ غیرمادی و مجازی کامالً کوین بیت آیا

 هاس فاد آنها از روزه هم  مردم ک  آنالین بان داری های شه   و اع هاری کارتهای اندازه همان ب  کوین بیت

 های فروشگاه در آنالین پرداخت برای پول، اشب ال  سبایر  مانند درسبت  کوین بیت. اسبت  مجازی کنند، می

 اما ود،ش تهدیل پول فیزی ی ش ل ب  کازاسیوس های س   مانند درسبت  تواند می نیز و رود می ب ار واقعی

 ، شده توزیع بزرگ شه   یک در کوینی بیت ترازهای. است آسان ر معموالً همراه تلفن های گوشی با پردخت

 ن رلک کوین بیت کاربران دیگر، عهار  ب . دهد تغییر آنرا تقلب با تواند نمی هیچ س و اسببت شببده ذخیره

 .شود نمی غیب بودن، مجازی دلیل ب  صرفاً کوینهایشان بیت و دارند خود موجودی بر اخ ااصی

 است؟ گمنام کوینبیت آیا

 قهولی، قابل خابوصی  حری  سبط   در دهد اجازه خود کاربران ب  ک  اسبت  شبده  طراحی طوری کوین بیت

  حری سبط   همان با را آنها توان نمی و نیمببت گمنام کوین بیت اما. نمایند دریافت یا و ارسببال را پرداخ ها

 جای ب  خود از ای گم رده عمومی رکوردهای کوین، بیت از اس فاده. کرد عرض  دارد، نقد پول ک  خاوصی

 های م انیمبب  و دارد وجود کاربران خاببوصببی حری  از محافظت برای مص لفی های م انیمبب . گذارد می
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 بیت اربرانک بیش ر توس  بدرس ی ویژگیها این این   از قهل حال، هر ب . هم ند توسع  حال در ه  بیش ری

 .شود انجام باید ک  همت زیادی کارهای شوند، گرف   ب ار کوین

 سببت،ا غیرقانونی کارهای انجام منظور ب  کوین بیت تراکنشببهای بودن محرمان  این   با  در هایی نگرانی

 مقرراتی و قوانین تابع تردید بدون کوین بیت چون ندارد؛ ارزشببی هیچ ها نگرانی این اما. اسببت شببده ایجاد

 و باشببد نقد پول از تر گمنام تواند نمی کوین بیت. دارد وجود مالی های سببیمبب   در آن مشبباب  ک  اسببت

 طراحی طوری نیز کوین بیت آن، بر افزون. اسببت ک  آن مورد در جنایی، های بررسببی از جلوگیری اح مال

 .کند می جلوگیری مالی جرای  از ای گم رده دامن  از ک  شده

 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه بدهم، دست از را کوینهابیت اگر

 دمانن درست گمشده، کوینهای بیت. شبود  می خارج گردش از او پول کند، گ  را خود پول کیف کاربری اگر

 سهیچ  چون روند؛ می خوا  ب  همیش  برای اما مانند، می باقی بالک زنجیره در همچنان کوینها بیت بقی 

. دکن پیدا نماید، می کردن خرج قابل دوباره را کوینها بیت ک  را؛ ای محرمان ( های)کلید تا ندارد راهی هیچ

 مانده باقی  ک آنهایی برای تقاضا باشند، دس رس در کم ری کوینهای بیت وق ی تقاضا، و عرض  قانون ب  نظر

 .یابد می افزایش کوینها بیت بهای تقاضا، این جهران برای و شود می بیش ر اند

 یافت؟ خواهد ارتقاء عمده، پرداخت شبکه یک به کوین، بیت آیا

 می نجاما امروزه ک  چیزی ب  نمببهت را ثانی  در تراکنش بیشبب ری بمببیار تعداد تواند می کوین بیت شببه  

 گبزر اع هاری کارتهای های شه   مانند هایی شبه    جایگاه ب  تا نیمبت  آماده هنوز اما. کند پردازش دهد،

 بصوبی آینده الزاما  و اسببت اقدام دسببت در کارهایی کنونی، محدودی های برداشبب ن میان از برای. برسببد

 و ازیس بهین  بلوغ، از مداومی فرایند در آن ابعاد هم  کوین، بیت شه   پیدایش زمان از. اند شده شناسایی

 ،ترافیک افزایش با. یابد ادام  راه این نیز آینده سالهای در ک  رود می ان ظار و اسبت  بوده شبدن  تصابابی  

 کامل، ه  ش نُدهای و کنند اس فاده سه  ر کالین های از کوینی بیت کاربران از بیش ری تعداد اسبت  مم ن

 مراجع   یوی های صفح  روی ارتقاء ب  بیش ر جزئیا  دانم ن برای. شوند تهدیل تر تصاای سبرویمی  ب 

 .کنید
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 حقوقی

 است؟ قانونی کوینبیت آیا

 از عضببیب اما. نیمببت غیرقانونی کوین بیت قانون نظر از قضببایی، محاک  بیشبب ر در دانی ، می ما ک  جایی تا

 کرده ممنوع یا و محدود بشد  را خارجی ارزهای( روسی  و آرژان ین کشورهای مانند) قضبایی  دسب گاههای 

 ی هایموجود بعضی برای گواهینام  صدور است مم ن( تایلند مانند) قضایی دس گاههای از دیگر بعضبی . اند

 .باشند کرده محدود را کوینی بیت های صرافی مثالٌ خا ،

 ارها،ک و کمب و افراد برای تا هم ند گامهایی برداش ن حال در مص لف قضبایی  دسب گاههای  در قانونگزاران

 شه   مثالً .نمایند وضع شده، تنظی  و رسمی مالی سبیم    یک با جدید ت نولوژی این پیوند برای قوانینی

 غیرالزام راهنمای امری است، م حده ایاال  داری خزان  وزار  در دف ری ک  ؛(FinCEN) مالی جرای  اجرای

 .است پرداخ   مجازی ارزهای خاو  در معین های فعالیت چگونگی تشری  ب  آن در و کرده من شر آوری

 است؟ اس فاده قابل غیرقانونی هایفعالیت انجام برای کوینبیت آیا

 نقد، پول. اسببت رف   می ب ار غیرقانونی و قانونی اهداف برای همواره پول و اسببت پول نوعی کوین بیت

 وینک بیت از ای گم رده بطور مالی، جرای  در اس فاده نظر از جاری بان ی سبیمب مهای   و اع هاری کارتهای

 منافع و بیاورد پرداخت های سیم   در چشمگیری های نوآوری است توانم   کوین بیت.  گیرند می پیشی

 .آنهاست اح مالی های ضعف نقط  از فراتر بمیار اغلب هایی نوآوری چنین

 حفاظت نیز و باشببد فراتر گام یک پولمببازی بیشبب ر کردن ایمن در تا شببده طراحی طوری کوین بیت

 رمم نغی کامالً کوینها، بیت کردن جعل مثالً. آورد عمل ب  مالی جرای  اش ال از بمیاری برابر در چشمگیری

 رد ک  آنچ  مانند را نشببده تایید مهالغ توانند نمی و دارند کامل کن رل خود پرداخ های بر کاربران. اسببت

 برابر در و بوده ناپذیر برگشت کوینی بیت تراکنشهای. کنند دریافت شود، می کالههرداری اع هاری کارتهای

 بک مانند ویق و مفید م انیممهای از اس فاده با کوین بیت. هم ند ایمن بمیار تقلهی برگشب ی  پرداخ های

 .است شده ایمن بمیار شدن گ  و دزدی برابر در چندگان ، امضای و رمزنگاری گیری، پش یهان یا آپ

 توان یم ک  چرا باشد جذا  بمیار مجرمین برای تواند می کوین بیت این   بر مهنی دارد وجود هایی نگرانی

 میارب ک  بان ی حوال  و نقد پول در ویژگیها این اما. داشت آن با پذیر برگشت پرداخ های و شبصابی   حری 

 ابعت کوین بیت از اس فاده تردید، بدون. دارد وجود ه  اند، اف اده جا بصوبی و شبود  می اسب فاده  آنها از زیاد

  ک ندارد اح مال و اند شده گنجانده موجود مالی های سیم   در خود جای در قهالً ک  است مشابهی قوانین

 از هلق مه  پیشرف های ک  است مرسوم کلی، بطور. کند جلوگیری جنایی، های بررسبی  انجام از کوین بیت

 است کمانی از بمیاری برای خوبی مثال این رنت. باشند برانگیز بحث شود، شناخ   بصوبی آنها مزایای این  

 .دارند چنینی این تاوری ک 
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 باشد؟ مقررات و قوانین تابع تواند می کوین بیت آیا

 را انش اسب فاده  مورد افزار نرم ک  کاربرانش تمامی تقریهاً هم اری بدون خود، خودی ب  کوین بیت پروت ل

 وانینق در محلی مرجع یک ب  ویژه ام یازهای اخ اببا  برای تالش. نیمببت تغییر قابل گزینند، می بر خود

 رایب ک  کند ان صا  توانمت می ثروتمندی سازمان هر. نیمبت  شبدنی  اح مالی ، کوین بیت جهانی شبه   

 رددرآو خود کن رل در را شه   محاسهاتی قدر  از نیمی تا کند گذاری سرمای  طوری اس صراج افزار سصت

 را قدر  نای ب وانند آنها ک  نیمت تضمینی هیچ اما. دهد برگشت یا کرده بالک را تراکنشها آخرین ب واند و

 .دباش جهان، در دیگر های کننده اس صراج تمام از بیش ر باید گذاریش سرمای  میزان ک  چرا کنند حفظ

 بیت دالر، مانند درست. است پذیر ام ان ابزارها سایر مشاب  روشی ب  کوین، بیت از اس فاده مقررا  وضع اما

 از بعضی اساس بر دیگر برخی و قانونی آنها از بعضی ک  رود ب ار م فاوتی بمیار مقاصد برای تواند می کوین

 و ندارد منابع یا ابرازها دیگر با فرقی هیچ کوین بیت لحاظ این از. بود خواهند قانونی غیر قانونگذاری، محاک 

 س فادها کننده، محدود قوانین بعضی اساس بر. باشد کشور آن مقررا  و قوانین تایع تواند می کشوری، هر در

 س فادها ت نولوژی این از ک  کاربرانی درصد تعیین ایناور  در. باشد دشبوار  می واند همچنین کوین بیت از

 ور بازارهای و داخلی کارهای و کمب از کند، می ممنوع را کوین بیت ک  دول ی. بود خواهد سصت کنند، می

 مثل قانونگذاران روی پیش چالش. راند می کشببورها دیگر سببوی ب  را نوآوری و کرده جلوگیری رشببد ب 

 دچار را نوپدید کارهای و کمببب و بازارها رشببد بودن، کارا عین در ک  اسببت هایی حل راه توسببع  همیشبب 

 .ن ند مش ل

 چه؟ آن مالیاتهای و کوینبیت درباره

 شمولیتم اما بیاید، بشمار قانونی پولی قضبایی،  دسب گاه  هر در ک  نیمبت  ای پشب وان   بدون ارز کوین بیت

 رد گوناگونی بمببیار قوانین. شببود می ه  کوین بیت حال شببامل رف  ، ب ار ی واسببط  از فارغ اغلب مالیاتی

 و ای سرمای  های بهره دس مزد، فروش، درآمد، تواند می ک  است شده وضع قضایی دس گاههای از بمبیاری 

 .کند ایجاد کوین بیت برای را مالیاتی های مشمولیت دیگر اش ال یا

 چه؟ کننده مصرف از حمایت و کوین بیت مورد در

 انندم تواند می کاربری هر. دهند انجام تراکنش خودشان، شرای  با تا گذارد می باز را مردم دست کوین بیت

 مشارکت ه  تری پیچیده قراردادهای در توانند می همچنین اما کند دریافت یا و ارسال را پرداخ ها نقد، پول

 اعضاء زا معینی تعداد اگر تنها شود پذیرف   شه   توس  تراکنش یک ک  دهد می اجازه امضایی، چند. کنند

 های سببرویس توسببع  در نوآوری باعث این. باشببند تراکنش آن کردن امضببا موافق شببده، تعریف گروه یک

 ،طرفین بین توافق عدم صور  در توانند می سرویمهایی چنین. شبد  خواهند آینده در اخ الف حل میانجی

. اشندب داش   کن رل آنها پول بر این   بدون شوند، عمل وارد تراکنش رد یا تایید برای سومی طرف نقش در
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 بر دخو از تراکنش انجام از عمومی سند یک همیش  کوین بیت پرداخت، روشهای دیگر یا و نقد پول برخالف

 نند،ک می کالههرداری ک  کارهایی و کمب علی  بر مدرکی عنوان ب  تواند می بالقوه بطور ک  میگذارد جای

 .شود گرف   ب ار

 ب  و اند وابم   کارشان و کمب بقای برای خود عمومی وجه  ب  همواره ک  سوداگران ک  اسبت  ذکر شبایان 

 ب  ی مانی دس رسی سط  خود، جدید کنندگان مارف با معامل  هنگام در پردازند، می حقوق کارمندانشان

 یم محافظت تقلهی برگش ی های پرداخت برابر در را کارها و کمب ه  و فرد ه  کوین بیت. ندارند اطالعا 

 اع ماد خا  سوداگر یک ب  نصواهد چنانچ  ک  دهد می را ان صا  این کننده مارف ب  حال عین در و کند

 .باشد بیش ر حفاظت خواس ار کند،

 

 اقتصاد

 شوند؟ می ساخته چگونه کوینهابیت

 ایندفر این. شببوند می تولید دارد، نام "اسبب صراج" ک  شببده زدایی تمرکز و رقاب ی فرایندی در کوینها بیت

 نکوی بیت کنندگان اس صراج. کنند دریافت جایزه خود، خدما  برای شبه    از افراد ک  اسبت  آن ممب لزم 

 بیت آن عوض در و کرده ایمن را شه   تصابای،  افزار سبصت  از اسب فاده  با و کرده پردازش را ها تراکنش

 .نمایند می آوری جمع جدید کوینهای

 این ب . کند می تولید ثاب ی نرخ با را جدید کوینهای بیت ک  ایمببت گون  ب  کوین بیت پروت ل طراحی

 شه    ب بیش ری کنندگان اسب صراج  اگر. شبد  خواهد رقاب ی کار و کمبب  یک کوین بیت اسب صراج  ترتیب

 ایه هزین  کاهش برای بازده بدنهال باید کنندگان اس صراج و شد خواهد دشبوار  مرتهاً سبودآوری  بپیوندند،

 ،سود افزایش برای را سیم   تا ندارد آنرا اخ یار ای، دهنده توسبع   یا مرکزی مرجع هیچ. باشبند  اسب صراج 

 رودمی ان ظار ک  قوانینی با تطابق در ک  را آنچ  هر جهان، در کوین بیت نُد هر.کند دسبب  اری یا کن رل

 .کرد خواهد حذف نهاشد کند، پیروی آن از سیم  

 سببال ره ک  جدیدی کوینهای بیت تعداد. شببوند می تولید بینی، پیش قابل و کاهنده نرخی با کوینها بیت

 98 ب  موجود کوینهای بیت مجموع این   تا شببود می ناببف زمان طول در اتوماتیک بطور شببود، می تولید

 خ ااصیا بطور اح ماالً نقط ، این در. شد نصواهد صادر کوینی بیت دیگر بعد، ب  هنگام این از. برسد میلیون

 .شد خواهد پرداخت تراکنش کارمزد کمی مقدار کوین بیت کنندگان اس صراج ب 
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 هستند؟ باارزش کوینهابیت چرا

 پایداری،) دارد پولی ویژگیهای کوین بیت. هم ند مفید پول، از ش لی عنوان ب  چون ارزشمندند کوینها بیت

 مهنای بر کوین بیت ویژگیهای(. پذیری شناخت و پذیری بصش کمیابی، پذیری، تعویض نقل، و حمل قابلیت

 بر ماداع  اساس بر ن  و( نقره و طال مانند) فیزی ی خاصی های مهنای بر ن  است، شده اس وار ریاضبی  خوا 

 هانیپش ی را کوین بیت ک  است ریاضیا  این آن  ، مص ابر (. پشب وان   بدون ارزهای مانند) مرکزی مرجعی

 رشپذی و اع ماد است، الزم داش ن ارزش و بودن پول از ش لی برای ک  آنچ  تمام ها، ویژگی این با. کند می

 یتمام مانند. است مطلب گویای نوپا، کارهای و کمب و سوداگران کاربران، رشد کوین، بیت مورد در. اسبت 

  پذیرف  وج  پرداخت برای آنرا ک  گیرد می کمببانی از ممبب قی  بطور و تنها را خود ارزش کوین بیت ارزها،

 .اند

 کند؟می تعیین را کوینبیت بهای چیزی چه

 افزایش یزن آن بهای کوین، بیت برای تقاضا افزایش با. شود می معلوم تقاضا و عرض  قانون با کوین بیت بهای

 بیت و است محدود گردش در کوینهای بیت تعداد. شود می کاسب    آن بهای از تقاضبا،  کاهش با و یابد می

 باید اتقاضبب ک  اسببت معنی این ب  ک  شببوند می تولید بینی پیش قابل و کاهنده نرخی با جدید های کوین

 باید نچ آ با مقایم  در کوین بیت بازار چون. نگهدارد ثابت را قیمت ب واند تا باشبد  تورم سبط   این از تابعی

 و نیمت پول چشمگیری مقدار ب  نیاز بازار قیمت رف ن پایین و باال برای بنابراین، است، کوچک هنوز باشبد، 

 .است م غیر بمیار هنوز کوین بیت قیمت ن یج  در

 دهد؟ دست از را خود ارزش تواندمی کوینبیت آیا

 رد آلمان مارک مثالً شود نمی آنها از ای اس فاده دیگر و شدند ورشب مت  ک  ارزهایی از اسبت  پر تاریخ .بل 

 زیاد تورم دلیل ب  معموالً قهلی ارزهای شب مت  ک  چ  اگر. زیمهابوه دالر نیز اخیراً و ویمار جمهوری دوران

 ب،رقی ارزهای فنی، شبب مبب های اح مال همواره ولی بیف د، اتفاق کوین بیت برای اسببت غیرمم ن ک  بود

 منای مطلقاً نهاید را ارزی هیچ ک  گوید می ساده سرانگش ی قاعده یک. دارد وجود آن جز و سیاسی ممایل

 قابل ک  کرده ثابت کارش، ب  آغاز از پس سالها طی در کوین بیت. دانمت دشوار شبرای   یا ورشب مب گی   از

 وینک بیت آینده ب واند ک  نیمت موقعیت آن در هیچ س اما. دارد رشد برای زیادی پ انمیل و است اع ماد

 .کند بینی پیش را

 است؟ حبابی کوینبیت آیا

 عیمانو باور  گذاردن حد از بیش ارزش بل   کند، می ایجاد حها  ک  نیمبت  قیمت سبریع  افزایش این

 از رنف هزاران صدها گاه هر. انجامد می حها  تش یل ب  و شده پایین ب  رو ناگهانی تاحی  موجب ک  است

 بیت قیمت ک  شود می باعث باشند داشب    فردی عمل رد مهنای بر ان صابهایی بازار، در کنندگان مشبارکت 
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 لبس تواند می احماسی تغییرا  دلیل. کند نوسان اسبت،  شبدن  تعیین درحال بازار قیمت ک  زمانی کوینها

 شپوشبب نهاشببد، کوینی بیت اق ابباد مهنای بر ک  قیمت و ارزش بین زیاد اخ الف کوین، بیت از اع ماد

 وشببوق شببور و قطعیت عدم از ترس شببود، می سببوداگران  تقاضببای تحریک موجب ک  فزاینده مطهوعاتی

 .باشد طمع و حر  و روز عرف از خارج غیرمنطقی

 است؟ پونزی ترفند کوین، بیت آیا

 ودس محل از آن   بجای گذاران سبرمای   ب  ک  اسبت  کالههرداران  گذاری سبرمای   عملیا  یک پونزی ترفند

 فراه  بعدی گذاران سرمای  توس  ک  پولی از یا آنها خود پول از شود، پرداخت بهره کار و کمبب  از حاصبل 

 گانکنند مشارکت اگر چنانچ  ک  است شده طراحی ای بگون  پونزی ترفند. کند می پرداخت سود شود، می

 .پاشید خواهد فرو خود، گذاران سرمای  آخرین زیان ضرو با باشد، نداش   وجود کافی تعداد ب  جدید

 در هیچ س ن یج ، در.اسبببت مرکزی مرجعیت هیچگون  بدون رایگان افزاری نرم پروژه یک کوین بیت

 انندم درست. بمازد جعلی های نمایندگی گذاری، سبرمای   بازگشبت  مورد در ب واند ک  بود نصواهد موقعی ی

 وجود ای شده تضمین خریدی قدر  هیچ غیره، و ین یورو، امری ا، دالر طال، مثل دیگر اصبلی  ارزهای دیگر

 اکوینه بیت صاحهان آن در ک  انجامید خواهد ناپایداری حالت ب  این. است شبناور  آزادن  مهادل  نرخ و ندارد

 نکوی بیت ها، زنی گمان  از گذشبب  . بدهند دسببت از یا و آورده بدسببت پول ای غیرمن ظره بطور توانند می

  فادهاس آن از کار و کمب و کاربر هزاران ک  است رقاب ی و مفید ویژگیهای با پرداخت سیم   یک همچنین

 .کنند می

 دهد؟ نمی ای ناعادالنه بهره خود پیشگامان به کوین بیت آیا

 ت نولوژی یک در را منابع و زمان و کرده خطر چون داشبب ند کوین بیت زیادی تعداد پیشببگامان از بعضببی

 رت سصت مراتب ب  آن امنیت مناسب برقراری و کردند می اس فاده آن از بندر  دیگران ک  ای نشده محقق

 این   از پیش زمانی اندک را کوین بیت زیادی تعداد پیشگامان از بمبیاری . بودند کرده گذاری سبرمای   بود،

 هرند،ب خوبی سود ب وانند این   از قهل را آن از کمی مقدار فق  و بودند فروخ   یا کرده خرج شود، ارزشمند

 گذاری رمای س ب  شهی  کامالً. یابد کاهش یا و افزایش کوین بیت بهای ک  نیمت تضمینی هیچ. بودند خریده

 ای و افزود ارزشش بر آن بودن پمند مردم و مفید واسبط   ب  تواند می ه  ک  نوپاسبت  کار و کمبب  یک در

 مد بلند بمیار دیدی با و است خود نوزادی دوران در هنوز کوین بیت. ن رد حاصبل  پیشبرف ی  هرگز این  

  رکم خود پیشگامان ب  نمهت توانمبت  می چگون  ک  کرد تابور  توان می سبص ی  ب . اسبت  شبده  طراحی

 .ن  ه  شاید و شوند محمو  کوین بیت اولی  پیشگامان فردا، شاید آن امروز کاربران و کند جانهداری
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 بود؟ نخواهد محدودیت یک کوینها، بیت تعداد بودن متناهی آیا

 این اما. است فرد ب  منحابر  شبد،  خواهد سباخ    آن از عدد میلیون 98 تا فق  ک  جهت این از کوین بیت

 ،کوین بیت یک از کوچ  ر واحدهای با توانند می کوینها بیت چون آید، نمی بشببمار محدودیت یک هرگز

 م وس  اندازه شدن کوچ  ر با آینده در اگر. است بیت 8،000،000 کوین بیت یک. شوند شمارش بیت، مثالً

 بطور و( کوین بیت 0.00000008) اعشببار رق  1 تا توانند می کوینها بیت شببود، احمبباس نیازی تراکنش،

 .گردند تقسیم کوچکتر، واحدهای حتی بالقوه

 کرد؟ نصواهد سقو  زدایی تورم مارپیچ در کوین بیت آیا

 کرد خواهند موکول آینده ب  را خرید مردم برود، قیم ها سقو  ان ظار اگر زدایی، تورم مارپیچ نظری  طهق بر

 اهشک با تا کرد خواهد وادار را سوداگران خود نوب  ب  تقاضا در سبقو   این. بهرند بهره کم ر، قیم های از تا

 اق اببادی رکود ب  و کرده بدتر را مشبب ل این ار ک  کنند تالش تقاضببا تحریک جهت در خود های قیمت

 .انجامید خواهد

 سدر نمی نظر ب  ولی است تورم توجی  برای پمند مردم راهی مرکزی بان داران میان در نظری ، این چند هر

 از لیمثا مارفی، ال  رونی ی لوازم. است بوده مناقش  مورد اق ااددانان میان در و باشد درسبت  همیشب   ک 

 ارزش ش ل، همین ب . شبود  نمی رکود دچار ولی بوده کاهش حال در دائماً آن قیم های ک  اسبت  بازار یک

 الح در بشببد  آن پای ب  پا ه  هنوز کوینی بیت اق ابباد اندازه و یاف   افزایش زمان طول در کوینها بیت

 بیت است؛ شده شروع صفر از ، 9009 سال در آن اق ااد اندازه ه  و ارز ارزش ه  آن  ، دلیل ب . است رشد

 .باشد نادرست باید نظری  این گاهی دهد می نشان ک  است نظری  این برای نقض مثال یک کوین

 بود رارق بگویی  ک  آنمت تر دقیق. باشد تورمی ضد ارز یک ک  است نشبده  طراحی کوین بیت این، وجود با

 تبی مقدار زمانی تنها. شود پایدار بعد سالهای در سبپس  و باشبد  تورمی ارز یک اول سبالهای  در کوین بیت

 یا آپ بک و کرده گ  دق ی بی روی از را خود پول کیف مردم ک  یافت خواهد کاهش گردش در کوینهای

 میش ه باید ارز ارزش باشبد،  پایدار اق اباد  و ثابت پولی زیرسباخ های  اگر. باشبند  ن رده تهی  ه  پشب یهان 

 .بماند باقی ی مان

 کنند؟ نمی ایجاد کوین بیت برای مشکلی نوسانات، و بازی سفته آیا

 ایدب کوین، بیت قیمت تثهیت برای بزرگ مقیاس با اق ابباد یک. اسببت مرغ تص  و مرغ ممببهل  همان این

 کاربران بزرگ ر، ای اندازه ب  اق ااد یک یاف ن توسع  برای. دهد توسع  را بیش ری کارهای و کمب و کاربران

 .بود خواهند ها قیمت ثها  پی در کارها و کمب و
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 الف قط ن از را پولی ک  وج  پرداخت سیم   یک عنوان ب  کوین بیت اصلی مزایای بر نوسانا  خوشبهص ان  

 فوراً ار کوینی بیت پرداخ های ک  است پذیر ام ان کارها و کمب برای. ندارد تاثیری رسباند،  می   نقط  ب 

 مشببمول این   بدون کوین بیت مزایای از تا دهد می اجازه آنها ب  این ار و کنند تهدیل خود محلی ارز ب 

 ب  نحارم های ویژگی و ام انا  بصاطر را کوین بیت کاربران از بمیاری. کنند اس فاده شوند، قیمت نوسانا 

 ات آن، توسببع  و کوین بیت بلوغ و رشببد ام ان مشببوقهایی، و راه ارها چنین با. اند برگزیده آن مفید و فرد

 .دارد وجود گردد، محدود آن در قیمت نوسانا  ک  ای مرحل 

 بخرد؟ یکجا را موجود کوینهای بیت همه کسی اگر میافتد اتفاقی چه

 ازارهایب. اند شده گذاش   فروش برای مهادال  بازار در شده، صادر کنون تا ک  کوینهایی بیت از کمری تنها

. یافت واهدخ کاهش یا و افزایش تقاضا، و عرض  اساس بر کوین بیت قیمت یعنی هم ند رقاب ی کوینی، بیت

  ربیش ح ی بنابراین. شد خواهند صادر همچنان جدید کوینهای بیت آینده، ی ده  چندین تا این، بر افزون

 متنی معنا آن ب  اله   این. بصرند ی جا را موجود کوینهای بیت تمام توانمت نصواهند ه  مابم   خریداران

 نگفته پول مقدار آن هنوز ک  معناست بدان بل   نیم ند، پذیر آسیب قیمت دسب  اری  برابر در بازارها ک 

 دار نوسان ارایید یک کنون تا کوین بیت بنابراین و بهرد پایین و باال را قیم ها ب واند تا نیمت موجود بازار در

 .است مانده باقی

 چه؟ ساخت بهتری دیجیتال ارز کسی اگر

 مجازی رزا پمندترین مردم ای، مالحظ  قابل میزان ب  کنون تا کوین، بیت. بیاف د است مم ن اتفاقی چنین

 اکنون ه . کند حفظ را موقعیت این ه  آینده در ک  کرد تضببمین توان نمی اما اسببت، شببده تمرکززدایی

  ک کنی  تاور است درسبت  اح ماالً ولی اند گرف   الهام کوین بیت از ک  همب ند  ه  دیگر ارزهای تعدادی

 بگیرد یشببیپ کوین بیت بر ثها ، با بازارهای داشبب ن لحاظ ب  ب واند تا یابد بههود بمببیار باید جدید ارز یک

 بیت  ند،ن تغییر پروت ل اسبباسببی های بصش ک  زمانی تا. بماند باقی بینی پیش غیرقابل امر این اگر ح ی

 .باشد داش   را رقاب ی ارز یک بههودهای و اصالحا  می واند کوین

 

 هاتراکنش

 کنم؟ صبر دقیقه 01 باید چرا

 الزم ای دقیق  80 تاخیر یک م وسبب  بطور اما. اسببت آنی تقریهاً کوین، بیت با پرداخ ی وج  یک دریافت

 رسیده نهایکوی بیت تا کرده شروع آنرا تایید بالک، یک ب  تراکنش آن کردن ضمیم  با ب واند شه   تا است

 وینهاییک بیت ک  است رسیده توافق ب  شه   ک  است آن معنای ب  تایید. شبوند  کردن خرج قابل شبما،  ب 

 ماش تراکنش وق ی. شماست اموال از جزیی و بوده نشده فرس اده دیگری شبصص  برای اید کرده دریافت ک 
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 و کرده ی پارچ  را توافق این نمایی بطور و آیند می آن از بعد ک  بالکهایی زیر در شد، پیوست بالک یک ب 

 های تاییدی  تعداد تا آزادست کاربری هر. شود می دفن دهند، می کاهش را تراکنش خوردن برگشبت  خطر

 کار  یک تراکنش برای کردن صببهر ماه 6 همان قدر ب  تاییدی  6 اغلب اما کند، تعیین خود را تراکنش

 .رسد می نظر ب  ایمن اع هاری،

 بود؟ خواهد چقدر تراکنش یک کارمزد

 اندکی ان داوطله ک  کنند می تشویق را کاربران اغلب اما هم ند، پردازش قابل کارمزد بدون تراکنشها بیش ر

 گانکنند اس صراج ب  ه  ی دس مزد نیز و شود تایید سبریع ر  تراکنشبهایشبان   تا کنند پرداخت ه  کارمزد

 باشببد، الزم چنانچ . بود نصواهد سببنت چند از بیش معموالً ، شببود درخواسببت ه  کارمزدی اگر. شببود داده

 .کند برآورد را مناسهی کارمزد مقدار تا کوشید خواهد معموالً شما کوینی بیت کالینت

. کنند می اورلود را شه   تراکنشهایشان ارسبال  با ک  کاربرانی برابر در اسبت  حفاظت نوعی تراکنش، کارمزد

 ارمقد ب  کارمزد چون. کند می تغییر زمان گذشت با و بوده توسع  حال در هنوز کارمزد عمل رد دقیق نحوه

 بیت 8000 ان قال یک برای کوین بیت 0.0001) ک  خیلی است مم ن شود، نمی مربو  ارسالی کوین بیت

 مهلغ. آید بنظر( کوینی بیت 0.09 پرداخت یک برای کوین بیت 0.000) زیاد ای ناعادالن  بطور یا و( کوینی

 یاد،ز دفعا  ب  شما اگر مثالً. شود می تعریف تراکنش، ت رار و تراکنش ی داده چون خاوصیاتی با کارمزد،

  مقایمبب توان می را پرداخ هایی چنین. بود خواهد بیشبب ر ارسببال کارمزد آنگاه کنید، دریافت را کمی مهالغ

 یتب از کمی مقادیر سریع کردن خرج. بپردازید سنت با را رسب وران  صبورتحمبا    بصواهید ک  زمانی با کرد

 هلغم باشبد،  عادی تراکنشبهای  الگوی تابع شببما فعالیت اگر. شببود کارمزد مشببمول تواند می نیز کوینهای ان

 .بود خواهد ک  بمیار کارمزد

 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه برسد، من به کوینی بیت است خاموش کامپیوترم که زمانی اگر

 در .شببد خواهند ظاهر کوینها بیت کنید، می اندازی راه را خود پول کیف برنام  ک  بعد دفع . ندارد اشب الی 

 کل ف رد یک در آنها بل   کند، می دریافت را کوینها بیت ک  نیمببت شببما کامپیوتر روی افزار نرم این واقع،

 امیهنگ اگر. شوند می ضمیم  است، شده گذاش   اش راک ب  شه   روی دسب گاههای  تمام بین ک  عمومی

 شببما  ک بعدی دفع  بفرسبب ند، برای ان کوینی بیت نیمببت، اجرا حال در شببما پول کیف کالینت برنام  ک 

 بوده رخه بی آنها از حاال تا ک  تراکنشهایی جریان در و کرده دانلود را بالکها برنام  کنید، اندازی راه را برنام 

 ولپ کیف. باشند رسیده االن همین ک  انگار شوند، می ظاهر کوینها بیت سبرانجام  و گرفت خواهید قرار اید،

 .کنید خرج را کوینها بیت بصواهید ک  است الزم وق ی فق 
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 کشد؟ می طول اینقدر چرا و معناست چه به سازی همزمان

 نی،ف لحاظ ب . است الزامی کوین، بیت همب    مانند نُدی فول کالین های برای فق  طوالنی سبازی  همزمان

 برای. است شه   روی پیشین کوینی بیت تراکنشهای آزمایی درس ی و کردن دانلود فرایند سبازی،  همزمان

 کرده محاسه  ار شما کوینی بیت پول کیفِ  کردن خرج قابل تراز ب وانند کوین، بیت کالین های بعضی این  

 نابعم تواند می گام این. باشند آگاه پیشین تراکنشبهای  تمام از ک  اسبت  الزم بمبازند،  جدید تراکنشبهای  و

 را املک اندازه با بالک زنجیره یک تا دارد کافی سازی ذخیره فضبای  و باند پهنای ب  نیاز و کند طلب زیادی

 کنند اس فاده نُد فول کالین های از همچنان باید مردم کافی، اندازه ب  کوینها بیت امنیت حفظ برای. بمبازد 

 .دهند می انجام را تراکنشها تقویت و آزمایی درس ی کالین ها این ک  چرا

 

 استخراج

 چه؟ یعنی کوینبیت استخراج

 با  هم نگهداش ن همزمان و شه   سازی ایمن تراکنشها، پردازش برای محاسه  توان صرف فرایند اس صراج،

 طراحی طوری آن   بجز کرد؛ تاور کوین بیت های داده مرکز منزل  ب  آنرا توان می. است سبیمب     در ه 

 و باشد شده زدایی تمرکز کامالً کارند، حال در کشورها تمام در ک  کنندگانی اس صراج برای ک  اسبت  شبده 

 چون ویندگ می اس صراج طال، اس صراج با قیاس در فرایند این ب . باشد نداش   شه   بر کن رلی کمبی  هیچ

 اس صراج طال، اس صراج خالف بر اما. شبوند  می صبادر  جدید کوینهای بیت آن با ک  دارد گذرایی م انیمب  

 رد ه  ای جایزه است، الزم امن پرداخت شه   یک عمل رد برای ک  مفیدی سرویمهای ازای در کوین بیت

 .است الزامی همچنان کوین بیت اس صراج باشد، نشده صادر کوین بیت آخرین وق ی تا. گیرد می نظر

 است؟ صورت چه به کوینبیت استخراج

 افزار نرم. باشد کوین بیت کننده اس صراج یک ویژه، افزاری سصت روی افزار نرم اجرای با تواند می کمی هر

 این تایید و پردازش جهت مق ضی اقداما  و داده فرا گوش ،P2P ی شه   در تراکنشها ان شار ب  اس صراج،

 مزدکار ک  پردازند می کار این ب  دلیل این ب  کوین بیت کنندگان اسبب صراج. دهد می انجام را ها تراکنش

 بیت نیز و نموده دریافت پردازند، می خود های تراکنش سببریع ر پردازش برای کاربران ک  را تراکنشببی

 .اندازند جریان ب  ثابت فرمول یک طهق بر را شده تولید تازه کوینهای

 این. دگیرن قرار کار انجام ریاضببی سببند با همراه بالکی در باید شببوند پذیرف   آن   برای جدید تراکنشببهای

 ه محاس بار میلیاردها مگر نیمت، آنها تولید برای راهی هیچ چون ، کرد تولید توان می بمص ی را ها مدرک

 ب  و ردبپذی را آنها های بالک شه  ، سرانجام تا دهند انجام را محاسها  این باید کنندگان اس صراج. ثانی  در

 رخودکا بطور را مجاز بالکهای یاف ن شه   شبود،  بیشب ر  کنندگان اسب صراج  تعداد چ  هر. دهد پاداش آنها
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. ماند خواهد باقی دقیق  80 همان بالک، یک یاف ن برای م وس  زمان ک  شود مطمهن تا کند می دشبوارتر 

 ک  نچ آ بر کن رلی تواند نمی ای کننده اس صراج هیچ ک  اسبت  رقاب ی بمبیار  کار یک اسب صراج  ن یج ، در

 .باشد داش   است، بالک زنجیره درون

 ابم  و قهلی بالک ب  ک  شود می طراحی طوری کار انجام سند ، بالک زنجیره بر زمانی ترتیب تحمیل برای

 انجام دسن است الزم ک  چرا شود می دشوار نمایی بطور قهلی تراکنشهای دادن برگشت دلیل همین ب . باشد

 اسبب صراج شببود پیدا بالک دو زمان، یک در اگر.گردند محاسببه  دوباره آن، دنهال  بالکهای تمامی روی کار

 ب  شد داپی بعدی بالک آن   محض ب  سپس و پردازند می دریافت اول ک  بالکی روی کار ب  اب دا کنندگان

 ک  دش خواهد داده اجازه کنندگان اس صراج ب  ترتیب این ب . کرد خواهند سوییچ بالکها زنجیره طوالنی رین

 .نمایند ایمن آنرا و کرده حفظ پردازش، قدر  مهنای بر را جهانی اجماعی

 توانند می ن  و دهند افزایش را خود پاداش کردن تقلب با توانند می ن  کوین بیت کنندگان اسببب صراج

 اینُده تمامی چون نمایند، پردازش کند، خرا  را کوین بیت شببه   اسببت مم ن ک  را تقلهی تراکنشببهای

 دنصواهن باشببد، غیرمجاز های داده شببامل ک  را بالکی گون  هر کوین، بیت پروت ل اسبباس بر کوینی بیت

   شببه  امنیت کرد، اع ماد کوین بیت کنندگان اسبب صراج تمامی ب  ن وان اگر ح ی ن یج ، در. پذیرفت

 .بود خواهد برقرار همچنان

 نیست؟ انرژی اتالف کوین،بیت استخراج آیا

 .خواند اتالف پرداخت، سبیم    یک امنیت کردن برقرار و کردن اداره برای را انرژی مابرف  توان می بندر 

 زمال سرویمهای. است پردازش های هزین  مم لزم کوین بیت از اس فاده دیگری، پرداخت سرویس هر مانند

 نیز زرهی خودروهای نیز و اع هاری کارتهای بان ها، مانند کنونی، گم رده پولی های سبیمب     عمل رد برای

 نمی و نیمت شفاف آنها انرژی کل مابرف  کوین، بیت خالف بر ک  هرچند. کنند می مابرف  زیادی انرژی

 .کرد گیری اندازه آنرا براح ی توان

 را خاصی افزارهایی سصت و شبده  تر بهین  زمان طول در ک  شبده  طراحی ای گون  ب  کوین بیت اسب صراج 

 هر. دگرد م ناسب تقاضا با ب دریج اس صراج های هزین  و کنند می مابرف  کم ری انرژی ک  کند اسب فاده 

 اجاس صر از بعضی باشبد،  داشب    کم ری سبودآوری  نیز و شبده  رقاب ی کم ر کوین بیت اسب صراج  ک  زمان

 انپای در شود، می اس صراج صرف ک  انرژی آن تمام براین، افزون. کشید خواهند فعالیت از دسبت  کنندگان

 خواهند خوبی اس فاده گرما این از کنند می سود ک  کنندگانی اس صراج بیش ر و شبد  خواهد تهدیل گرما ب 

 مین مارف اضافی انرژی هیچگون  عمالً ک  ایمت شه   شده، سبازی  بهین  آن کارایی ک  شبه    یک. کرد

 یم تالش ای کننده اس صراج هر ک  ایمت بگون  اس صراج اق اباد  اسبت،  آل ایده یک این ک  چند هر. کند

 .یابد دست آن ب  کند
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 کند؟ می کمک کوین بیت امنیت به استخراج چگونه

 پی ربطو خواهند می ک  کمانی برای را کار و کرده ایجاد رقاب ی آزمایی بصت یک ب  شهی  چیزی اسب صراج 

 هر   این از ترتیب این ب . اسببت کرده دشببوار بیفزایند، بالک زنجیره ب  جدیدی تراکنشببی بالکهای پی در

   شببه بیطرفی از و کرده جلوگیری بیاورد، بدسببت را خاصببی تراکنشببهای کردن بالک قدر  ب واند کمببی

 زنجیره از بصشببهایی تعویض با افراد ک  شببد نصواهد داده اجازه همچنین. میشببود آورده عمل ب  محافظت

 یک دادن برگشببت اسبب صراج،. نمایند کالههرداری کاربران دیگر از و کرده ک  را خودشببان مصارج بالک،

 شوارترد نمایی بطور اند، آمده تراکنش این ادام  در ک  بالکهایی تمام بازنویمی ب  الزام با را قدیمی تراکنش

 .است ساخ  

 دارم؟ نیاز چیزهایی چه به استخراج کار به شروع برای

. کند پیدا جدید بالک یک کامپیوترش، CPU از اس فاده با توانمبت  می کمبی  هر کوین، بیت عمر اوایل در

 ک  جایی تا شد زیاد بشد  ه  جدید بالکهای یاف ن دشواری شد، افزوده کنندگان اس صراج تعداد بر چ  هر

 برای.  گیرند می ب ار خا ، افزارهای سببصت از اسبب فاده با را صببرف  ب  مقرون اسبب صراج روش تنها امروزه

 .کنید دیدن BitcoinMining.com از بیش ر اطالعا 

 

 امنیت

 است؟ امن کوینبیت آیا

 اح ماالً نکوی بیت شببه   و دارد قوی امنی ی ردیابی سببابق  -رمزنگاری و آن پروت ل -کوین بیت ت نولوژی

 خطای از ناشی کوین بیت پذیری آسیب بیشب رین . اسبت  جهان در شبده  توزیع محاسبهاتی  پروژه بزرگ رین

 طورب کند، می ذخیره را الزم محرمان  کلیدهای ک  کوینی بیت پول کیف فایلهای اسببت مم ن. اسببت کاربر

. باشد شده ذخیره دیجی ال ش ل ب  واقعی، نقد پول آن   مانند درست شوند، دزدیده یا و گ  حذف، تاادفی

 آن از ای کنند محافظت خود پول از تا بندند ب ار را مطمهنی امنی ی اقداما  توانند می کاربران خوشببهص ان 

 می ارائ  شببدن گ  یا دزدی علی  بر بیم  نیز و خو  امنی ی سببطو  ک  خدما  کنندگان تامین از دسبب  

 .نمایند اس فاده کنند،

 است؟ نشده هک کنون تا کوینبیت آیا

 این و ستا مع هر شده، اس فاده آن در ک  رمزنگاریی و پروت ل قوانین هنوز کوین، بیت پیدایش از پس سالها

 پیاده در امنی ی نقایص زمان طول در اما. اسببت شببده طراحی بصوبی آن مفهوم این   از اسببت خوبی نشببان 

 یگر،د افزارهای نرم همانند کوین بیت افزار نرم امنیت. است شده برطرف و یاف   مص لف، افزارهای نرم سازی
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 لوغب کوین بیت شوند، کشف بیشب ر  موارد این چ  هر. دارد بمب گی  آنها رفع و عیهها شبدن  پیدا سبرعت  ب 

 .آورد خواهد بدست بیش ری

 هایی تفاه  سوء اغلب دهد، می رخ مص لف مهادال  و کارها و کمب در ک  امنی ی های رخن  و دزدی بین

 و است کوین بیت خود شدن هک معنای ب  ن  هیچ دام ولی ناخوشایندند اینها دوی هر چند هر. دارد وجود

. نیمت ردال بودن تقلهی معنای ب  ک  بانک یک از سرقت مثل درست دارد؛ کوین بیت ذاتی عیو  از نشان ن 

 از تا اسببت الزم شببهودی امنی ی حلهای راه و خو  اقداما  از کاملی مجموع  بگویی  ک  آنمببت دقیق ر اما

 چندین طول در. یابد کاهش پولشببان دادن دسببت از کلی خطرا  و آید بعمل به ری محافظت کاربران پول

 افزاری سصت پولهای کیف آفالین، پولهای کیف پول، کیف رمزگذاری مانند امنی ی ویژگیهای گذش  ، سبال 

 .اند یاف   توسع  بمرعت چندامضایی، تراکنشهای و

 کنند؟ توطئه کوینبیت علیه توانندمی کاربران آیا

 وانینق همان از ک  کوینی بیت مشبب ری هر. نیمببت مم ن ها آسببانی این ب  کوین بیت پروت ل دادن تغییر

 صاا مش طهق بر ک  همانطور. کند اعمال دیگر کاربران ب  را خودش قوانین تواند نمی ن ند پیروی ی مبان 

 امضببای یک بدون کوینها بیت کردن خرج نیمببت، مم ن بالک زنجیره همان در دوباره کردن خرج فعلی،

 هارهی  ب  را کوینها بیت از ای نشببده کن رل مقادیر ب وان ک  ندارد ام ان بنابراین. نیمببت مم ن ه  مجاز

 تدس این از کارهایی یا و انداخت کار از همیش  برای را شه   نمود، خرج را دیگر کاربران دارایی کرد، تولید

 .داد انجام

 تبرگشبب یا و کرده بالک بدلصواه را اخیر تراکنشببهای توانند می کنندگان اسبب صراج بیشبب ر حال، هر ب  اما

 یتب چون. کنند وارد فشببار تغییرا ، بعضببی پذیرش و اعمال برای توانند می نیز کاربران از بمببیاری. دهند

 تغییر بنابراین باشد، شده حاصل کامل اجماع کاربران تمامی بین ک  کند می کار بدرس ی زمانی فق  کوین

 بپذیرند ار تغییرا  این کاربران اتفاق ب  قریب اکثریت است الزم و باشد دشوار بمیار تواند می پروت ل دادن

 قاعده کی عنوان ب . باشببند نداشبب   را اکثریت از پیروی جز ان صابی هیچ تقریهاً کاربران بقی  ک  ای گون  ب 

 او پول ستا مم ن ک  بپذیرد را تغییری باید کوین بیت کاربر یک چرا ک  کرد تاور توان می بمص ی کلی،

 .بیندازد خطر ب  را


