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 شد: گفته بخش اولرد 
روزاه رتشیب این تغییر و تحوالت رد دنیای داتیجیل رخ داده است. رد فراسوی چنین تغییراتی واحداهی پولی طور ویپسته رد حال دگرگونی است هک ایندنیای امروزه هب

هک رد این خصوص انواع ارزاهی داتیجیل  کندارزاهی داتیجیلی شکل گرفته است و کارربد آن رهروزه افزایش پیدا می صورتاند و بدینخود گرفتهوبوی داتیجیلی هبرنگ

 معرفی و با کارکرداهی آن آشنا شدیم ...

 

 ؟شوندچگونه تولید و استخراج می دیجیتال هایارز

 هاییرایانه و پیچیده روشهایی با را آنها که شوندمی تولید کارشناسانی سوی از کردن استخراج طریق از دیجیتال ارزهای انواع

 .کنندمی استخراج بهتر عبارت به یا تولید مجهز،

 در اطالعاتی بلوک هر که است مکانیزم نوعی واقع در هَش،. دارد وجود هَش نام به چیزی دیجیتال، ارز استخراج مسیر در

 .کندمی مرتبط خود قبلی بلوک به را چینبالک شبکه

 اینکه برای .برندمی پیش را خود کار چین،بالک به آن کردن اضافه و بلوک هر تولید با دیجیتالی ارزهای کنندگانجاستخرا

 هم زیادی بسیار برق یند،فرآ این اینکه ضمن. دارد وجود پیشرفته هایرایانه به نیاز کرد استخراج را دیجیتال ارزهای بتوان،

 .کندمی مصرف

 ماینرها برای بزرگی مشغولیدل تا شده باعث شود،می گرفته کار به دیجیتال ارزهای استخراج حین در که زیادی برق مصرف

 هر برای الکتریسیته از حجم این که معتقدند هم هادولت از برخی. آید وجود به دیجیتال پول کنندگاناستخراج همان یا

 .داشت خواهد همراه به زیادی هزینه کشوری،
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 مراحل استخراج ارزهای دیجیتالفرآیند و 

 ارز تا کندمی سعی و دهدمی انجام را تراکنشی خود پول کیف در موجود هایکریپتوکارنسی طریق از کاربر یک :1 مرحله

 .کند ارسال دیگری شخص به را خود مدنظر توکن یا دیجیتال

 این ماینر، روی یک توسط تا ماندمی منتظر لحظه آن در و شودمی پخش پول کیف برنامه طریق از تراکنش این :2 مرحله

 "نشده تأیید هایاستخر تراکنش"در  تراکنش این است، نکرده انتخاب را آن ماینری که زمانی تا شود، انتخاب چینبالک

 .ماندمی معلق

 در معموالً نشده، تأیید معامالت. هستند پردازش انتظار در که است شبکه در نشده تأیید معامالت از ایمجموعه استخر، این

 .گیرندمی رارق کوچک شده بندیطبقه استخرهای در نها آ بیشتر بلکه شوند،نمی آوریجمع بزرگ استخر یک

-آن و کرده انتخاب استخرها این از را هاتراکنش (شودمی گفته نیز نود آنها به گاهی که) شبکه در موجود ماینرهای :3 مرحله

 هایتراکنش شامل لحظه این در که) هاتراکنش از ایمجموعه شامل اصل در بالک یک. آورنددرمی بالک یک شکل به را ها

 .شودمی غیره و سنجزمان دیجیتال، امضای مانند دیگر اضافی اطالعات برخی یعالوهبه (است نشده تأیید

 هاآن بالک در که کنند انتخاب را مشابهی تراکنش توانندمی ماینر چندین و کندمی ایجاد را خود هایتراکنش بالک ماینر، هر

 .شود گنجانده

 خود بالک در را X تراکنش که بگیرند تصمیم توانندمی B و A ماینر دو هر بگیرید، نظر در را B و A ماینر دو: مثال برای

 مگابایتیک  بالک، اندازه حداکثر کوین،بیت چینبالک در. دارد را خود خاص بالک اندازه حداکثر چین،بالک هر. بگنجانند

 بالک یتاریخچه به توجه با) تراکنش این آیا که کنند بررسی باید شان،بالک به تراکنش افزودن از قبل ماینرها. است داده

 .خیر یا است شرایط واجد اجرا برای (چین

 تلقی معتبر تراکنش باشد، برخوردار کافی بودجه از چین،بالک در موجود سوابق به توجه با ارز، فرستنده پول کیف تراز اگر

 باالیی تراکنش یهزینه که دهندمی قرار الویت در را تراکنشی معموالً ماینرها. کرد اضافه بالک به را آن توانمی و شودمی

 .کندمی فراهم هاآن برای را باالتری پاداش صورت این در زیرا باشد، داشته
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 چینبالک در آنها. کنندمی ایجاد را هاتراکنش از بالکی خود، بالک به هاآن افزودن و هاتراکنش انتخاب با ماینرها :4 مرحله

 یک حل با شودمی گفته نیز کار اثبات آن به که ءامضا این. دارند نیاز ءامضا یک به هاتراکنش از بالک این کردن اضافه برای

 ریاضی مسئله یک بالک هر .است فردمنحصربه هاتراکنش از بالک هر برای و شده ساخته ریاضی پیچیده بسیار مسئله

 .دارد متفاوت

-اندازه به مسائل این از هرکدام کردن حل. کرد خواهد کار خود، بالک به مختص و متفاوت مسئله یک روی ماینر هر بنابراین

 به که است یندیفرآ همان این. شود استفاده زیادی بسیار برق و باال محاسباتی قدرت از باید آن حل برای که است دشوار ای

 .گویندمی ماینینگ آن

 سایر برای را آن امضای و بالک این کند، پیدا خود بالک برای را شرایط واجد امضای اولین بتواند که ماینری :5 مرحله

 .کرد خواهد منتشر ماینرها

 آیا که نمایند بررسی و کنند تأیید شده، پخش بالک هایداده از استفاده با را ءامضا صحت ماینرها سایر باید اکنون :6 مرحله

 درنتیجه و کنندمی تأیید را آن اعتبار ماینرها سایر باشد، داشته تطابق اگر. خیر یا دارد مطابقت موجود امضای با خروجی هش

 .شود اضافه چینبالک به تواندمی بالک این

 در. گویندمی «اجماع الگوریتم» آن به ازاینرو دارند، نظر توافق یکدیگر با همگی که رسندمی اجماعی به ماینرها واقع، در

 اضافه چینبالک به تواندمی بالک این اکنون. است شده استفاده محاسباتی قدرت و گرفته صورت کار اثبات ،ءامضا حقیقت

 .شود فرستاده شبکه در دیگر نودهای تمام به و شده

 فعلی پول کیف ترازهای با درستی به بالک در موجود هایتراکنش که زمانی تا و پذیرندمی را بالک این نیز دیگر نودهای

 .کنندمی ذخیره خود تراکنش هایداده در را آن باشند، داشته مطابقت زمانی مقطع آن در (تراکنش یتاریخچه)

 بالک برای  آن "تائیدیه"شود، می اضافه پس ازآن که دیگری بالک هر شد، اضافه زنجیره به بالک یک بعدازاینکه :7 مرحله

 .آیدمی حساببه
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 که معناست این به باشد، بالک ۲۰۵ دارای چین بالک و باشد شده ثبت ۲۰۵ بالک در شما تراکنش اگر مثال، عنوان به

 .دارد (۲۰۵ تا ۲۰۵) تائیدیه ۲ تانتراکنش

 در مجددا چینبالک شود، افزوده ازآنپس دیگری بالک که بار هر که است این شودمی گفته تأییدیه آن به اینکه دلیل

 .رسدمی اجماع به کامل طوربه (شما بالک و تراکنش ازجمله) تراکنش تاریخچه خصوص

 سایت که است چیزی همان درواقع این. است شده تأیید چینبالک توسط بار، پنجشما تراکنش بگویید توانیدمی درنتیجه

«Etherscan »کندمی اشاره آن به تان،تراکنش جزئیات دادن نشان هنگام. 

 هکرها برای آن تغییر باشد، گرفته جای زنجیره در ترعمیق بالک یک هرچه یعنی بگیرد، بیشتری تأییدیه شما تراکنش هرچه

 سوم مرحله از مجددا باید ماینرها تمام شد، اضافه چینبالک به جدید بالک یک اینکه از پس. بود خواهد ترسخت بسیار

 .دهند تشکیل را هاتراکنش از جدید بالک یک و کنند شروع

 

 سواالت متداول درباره ارزهای دیجیتال

 ارز دیجیتال چیست؟

 بودن، غیرمتمرکز هاآن مهم ویژگی. اندشده ساخته رمزنگاری علم پایه بر که هستند پول از خاصی شکل دیجیتال ارزهای

 .شوندمی مشاهده خصوصیاتی چنین ارزها، این اغلب در که هاستآن چینبالک تغییرناپذیری و شفافیت

 کنند؟ارزهای دیجیتال چگونه کار می

-پیاده متفاوتی طریق به را چینبالک نها آ از یک هر حال این با. کنندمی کار چینبالک بستر بر دیجیتال ارزهای تمام تقریبا

 .شودمی مشاهده مورد این اجماع سازوکارهای در که کرده سازی

 چگونه ارزهای دیجیتال را بخریم یا بفروشیم؟
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 به نیاز کار این برای. رساند فروش به یا و کرد خریداری داخلی آنالین هایصرافی طریق از توانمی را دیجیتال ارزهای

 .دارید هویت احراز عملیات گذراندن

 

 مزایا و معایب ارزهای دیجیتال

 مزایا

 کمهای معامالتی هزینه -1

 بقیه با مقایسه در یعنی این. دارد کاربرانش برای را کمی بسیار معامالتی هایهزینه که است این رمزی ارز مزایای از یکی

 .باشدمی دارا را کمتری بسیار دارینگه و دریافت انتقال، هزینه دارای الکترونیکی، هایسیستم و دیجیتالی ارزهای

 را خدمات یا اجناس ترپایین هایقیمت با توانمی خرید، زمان در زیرا است اهمیت حائز نیز خود خودی به موضوع این

 افراد برای خوب ایهزینه کمک تواندمی ،کنند مهاجرت دیگر کشورهای به خواهندمی که کسانی برای حتی. کرد خریداری

 .باشد

 های اقتصادیراهی جدید برای نوآوری -2

 جدید راهی تواندمی باشد جدید ،مالی امور و اقتصاد در که چیزی و باشدمی جدید کامال ایمقوله دیجیتالی یا رمزی ارز

 برای. باشد سنتی معامالت و هاتراکنش جایگزین تواندمی زیرا باشدمی حائزاهمیت بسیار هانوآوری این. باشد نوآوری برای

 به را ها وکارکسب و تجار از بسیاری که است مواردی از کم معامالتی هایهزینه و آن بودن دیجیتالی ماهیت سرعت، مثال

 .است کرده جذب خود سمت

 هایراه بتوانند تا است دهندگانتوسعه و نویسانبرنامه برای فرصتی این هستند، بازمتن ،رمزی ارزهای کهآن دلیلبه طرفی، از

 .بیابند رمزی ارز گسترش برای را جدیدی

 .کندد ایجا آزاد بازار در گسترش برای را جدیدی راه تواندمی و یابدمی افزایش دنیا کل در شدن فراگیرتر با روند این
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 های سریع و دائمیتعامالت و تراکنش -3

 ثبت از پس رمزی ارز تعامالت. باشدمی بانکی تعامالت از ترسریع گیردمی صورت رمزی ارز توسط که تعامالتی کلی طوربه

 حائزاهمیت تواندمی موضوع این. نیست بر سر حوصله هایکاغذبازی به نیاز دیگر و گیردمی صورت چینبالک در

 .شودنمی برداریکاله هاآن از دیگر زیرا باشد نیز فروشندگان

 حریم خصوصی -4

 رفتن بین از به ایعالقه عنوان هیچ به افراد از خیلی و گرددمی محسوب فردی هر برای مهم ایمسئله ،افراد خصوصی حریم

 دوست افراد از خیلی و است صادق کامال نیز افراد اقتصادی یا مالی مسائل مورد در مسئله این. ندارند شانخصوصی حریم

 .بشود گرفته زیرنظر هادولت یا افراد توسط آنها حیاتی اطالعات تا ندارند

 مالی هایسرقت یا برداریکاله از بتوان تا شود کنترل افراد مالی جزئیات ریز تمام باید که دارند اعتقاد افراد بعضی البته

 و سازد فراهم را خصوصی حریم افراد تمام برای تواندمی دیجیتال ارز دارید، د اعتقا آن به شما که هرچه اما. کرد جلوگیری

 .است شده دیجیتال ارز محبوبیت باالرفتن باعث موضوع این

 راحتی به تواندنمی کسی و باشدمی باالیی خصوصی حریم و امنیت دارای مجازی فضای در رمزی ارز یا دیجیتال ارز

 اطالعات و گرددمی ذخیره هاییداده پایگاه در دیجیتالی ارز یا رمزی ارز اطالعات تمام. برساند سرقت به را شما اطالعات

 .ببرند دست شما خصوصی حریم در نتوانند هکرها ترینخبره حتی شودمی باعث موضوع که شوند، کاریدست توانندنمی

 عدم وجود فرد ثالث -5

 طوربه ثالث فرد یا واسطه افراد مابین، این در و باشیدمی شما خود باشد،می رمزی ارز یا دیجیتال ارز کنترل در که کسی تنها

 دیجیتالی ارزهای ،ها حکومت یا دولت ها،شرکت مالی، موسسات ها،بانک دیگر یعنی موضوع این. است گردیده حذف کامل

 .کنندنمی کنترل را شما
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 ارز توانیدمی کنید، اراده که زمانی هر زیرا باشد حائزاهمیت بسیار شما سرمایه و پول حفظ اطمینان در تواندمی موضوع این

 در همیشه دیجیتال ارز ارزش که کنید دقت باید البته. نمایید استفاده آن از و کرده تبدیل رسمی هایپول به را خود دیجیتال

 .باشید داشته را دریافتی بیشترین بتوانید تا باشید روزبه همیشه بایستمی شما و است نوسان حال

 عدم تورم ارز دیجیتال -6

 افراد برای توانندنمی عادی هایپول مانند یعنی این نیستند، زاتورم و هستند فرار کامال دیجیتال ارز شد، گفته قبال که همانطور

 است: دلیل به دو دیجیتال ارز نبودن زاتورم. بشوند سازمشکل جامعه یا

 از بیشتر و رسدمی عدد میلیون۵2 به کوینبیت تعداد مثال برای و است محدود دیجیتال ارز تعداد که است این آن اول دلیل

 تولید دیجیتال ارز غیرمجاز، صورتبه تواندنمی ارگان یا شرکت هیچ که است این دوم دلیل. کرد تولید کوینبیت تواننمی آن

 دیجیتال، ارز بودندقیق و محدود دلیلبه از طرفی،. بیاورد پایین را رمزی ارز ارزش بتواند مالی هایگذاریسیاست با یا و کند

 همه برای راحتی به کار این و شد خواهد تولید ارز دیجیتال مقدار چه آینده در که کرد محاسبه دقیق صورتبه توانمی

 باشد.می پذیرامکان

 سادگی -7

 آن از باید و باشدمی سختی و پیچیده بسیار کاری رمزی ارز یا دیجیتال ارز آوردن بدست که کنندمی فکر افراد از بسیاری

 .کرد نظرصرف
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-نمی انجام را کاری هیچ کاربر اصل در و باشدمی ساده و آسان بسیار دیجیتال ارز آوردن دستهب که است این امر واقعیت اما

 فقط شما و باشندمی دیجیتال ارز تولید به قادر تانشخصی کامپیوتر یا مخصوص هایدستگاه که است این هم آن دلیل. دهد

 .باشیدمی گرهنظار

 هایدستگاه سرییک نیازمند موضوع این و پرداخت دیجیتال ارز استخراج به تواننمی دستگاهی هر با که نمود دقت باید البته

 .بشود کامپیوترتان یا هادستگاه در مالی خسارت دچار است ممکن زیرا باشدمی مخصوص

 

 معایب

 نوسان -1

 یعنی این که برسد، ثابت قیمت یک به نتوانسته هنوز و است نوسان حال در دیجیتال ارز ارزش و قیمت حاضر حال در

 دست از را کالنی هایپول نیز ها خیلی آن کنار در و سازند فراهم خود برای را زیادی بسیار ارقام و اعداد توانستند هابعضی

 .آورد بدست را سود بیشترین بتوان تا نمود عمل محتاطانه بسیار بایستمی آن خریدوفروش زمان در پس. دادند

 ثباتیبی که دارد وجود آینده در امکان این دیجیتال، ارز شدن فراگیر گسترش با و زمان مرور در که است شده گفته البته

 .باشدمی وقت نیازمند نیز موضوع این البته که برسد، ثابت قیمت یک به و برود بین از دیجیتالی ارز ارزش

 مشکالت امنیتی توسط افراد ثالث -2

 در تواننمی و باشدمی مخصوص کد یک دارای دیجیتالی ارز هر و باشندمی باالیی امنیت دارای دیجیتال ارزهای خوشبختانه

 به دیگران توسط توانندمی راحتی به ارزها این زیرا باشدنمی دیجیتال ارز مطلق امنیت بر دلیل این اما. برد دست کدها این

 .بروند سرقت
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 و کسانی چه با که باشند داشته نظر در حتما باید کنند، کار کوینبیت مانند دیجیتال ارز با خواهندمی که بزرگی هایشرکت

 .بگیرید پس را آن توانیدنمی دیگر کنید، ارسال دیجیتال ارز افراد برای اشتباهی شما اگر زیرا دارند، کاروسر هایی2والت چه

 

 حمایت برای قوانینی دلیل، همینبه و است نشده شناخته رسمی طوربه هادولت توسط کوینبیت مانند دیجیتال ارز طرفی، از

 .بود نخواهید آن گرفتن پس به قادر دیگر دیجیتالی، ارز دادن دست از صورت در و ندارد وجود نیز افراد از

 ارتکاب جرم -3

 از هادولت حتی و افراد از خیلی. شوند استفاده جرم یا غیرقانونی موارد در توانندمی نیز دیجیتالی ارزهای پول، مانند

 تواندمی دیجیتالی ارزهای و ترسندمی غیرمجاز کاالهای یا خدمات تبادل و تروریسم از حمایت شویی،پول مانند موضوعاتی

 .باشد شرایط این سازفراهم

 این و نمود کوینبیت از استفاده با موادمخدر فروشوخرید به شروع وب تاریک، در گروهی یک پیش چندی مثال، عنوانبه

 این و ندارد مشکلی کاغذی، پول همانند خود،خودی به دیجیتالی ارزهای. کرد جلب خود به را امنیتی نیروهای توجه موضوع

-می ن آسا خیلی دیجیتالی، ارزهای و چینبالک اطالعات بودندقیق بخاطر البته .کنندمی ستفادهسوءا آنها از که هستند افراد

 .نمود سازیخنثی و ردیابی را غیرقانونی موارد توان

 و موارد همه بیاورید، رو دیجیتالی ارزهای به خواهیدمی که زمانی حتما شد، گفته که معایبی و مزایا به توجه باکه نتیجه این

 .کنید گیریتصمیم سپس و بسنجید را دیجیتالی ارز جوانب

                                                           
1 

Wallet 
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 ؟سرنوشت ارزهای دیجیتال، سیاه یا سفید

 به کوتاه مدت این در و گذردمی دنیا در هاآن ظهور از سال 2۰ حدود. هستند گسترش حال در شدت به دیجیتالی ارزهای

-علی و نگذاشتند سرپشت را مطلوبی چندان وضعیت دیجیتالی، ارزهای ،۵۰2۲ سال در. اندآفریده خبر و جنجال کافی اندازه

 . شدمی بینیپیش که نکرد تغییر ایاندازه به شانش ارز ها،بینیپیش رغم

 آینده به را دیجیتال ارزهای بازار در نفعان ذی تمام که تغییراتی. شد روروبه مثبتی تغییرات با چیز همه ،۵۰2۲ سال در اما

 .است کرده امیدوار آنها درخشان

 و رشد برای زیادی بسیار ظرفیت از کنندمی فعالیت آن در دیجیتال ارزهای که بستری و سازوکار که است این واقعیت

 .است برخوردار مختلف هایعرصه و صنایع در فعالیت

 .شنید خواهیم رمزارزها از بیشتر و بیشتر نزدیک، ایآینده در که رسدمی نظر به نتیجه در


