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دنیایی که در آن هر کسی میتواند بانک خود باشد!

پــول یکــی از اساس ـیترين عوامــل در اقتصــاد يــک جامعــه اســت کــه
ميــزان حجــم آن آثــار کامـ ً
ا بــارزی در اقتصــاد داشــته و بــر توليــد ،نــرخ
تــورم و بيــکاری تاثيرگــذار اســت .در تمدنهــای اوليــه بشــری بــرای رفــع
نيازهــای خــود از تبــادالت کاال بــه کاال اســتفاده میکردنــد .هــزاران ســال
پــس از آن مــردم فلــزات طــا و نقــره را بــه عنوان پــول در تبــادالت خود
بـهکار گرفتنــد و ســپس در قــرن گذشــته ارزهــای مختلفــی بــا پشــتوانه
طــا و نقــره پديــد آمدنــد .در ســالهای پايانــی قــرن بيســتم بانـکداری
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آناليــن بــا تکيــه بــر ظهــور اينترنــت رواج يافــت و امــروز در پايــان ايــن
مســير بــا بيتکويــن روبــرو هســتيم :اوليــن پــول ديجيتــال غيرمتمرکــز
کــه بهمنظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي
مــردم در مــدت طوالنــی ايجــاد شــده اسـت.
تفــاوت اصلــی بيتکويــن بــا ارزهــای ســنتی هميــن نامتمرکــز بــودن آن
اســت .بيتکويــن روی يــک پايــگاه داده غيرمتمرکــز بهنــام بالکچيــن
فعاليــت میکنــد .در ايــن فنــاوری دادههــا بيــن ميليونهــا کامپيوتــر
توزيــع شــده و هيــج کــس قــادر بــه کنتــرل آنهــا نيســت مگــر اينکــه
مالــک بيــش از پنجــاه و يــک درصــد از کل کامپيوترهــای شــبکه باشــد!
پيدايــش بيتکويــن بــه ســال  2008ميــادی برمیگــردد يعنــی زمانــی
کــه فــردی (يــا گروهــی) بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاماتــو مقالــهای
تحــت عنــوان " بيتکويــن :يــک سيســتم پــول الکترونيکــی همتــا بــه
همتــا " منتشــر نمــود .ايــن شــبکه همتــا بــه همتــا بــه کاربــران امــکان
میدهــد بــدون هيــچ واســطهای و بــدون حضــور يــک سيســتم مرکــزی
(بانــک) نســبت بــه انتقــال پــول بــه يکديگــر اقــدام نماينــد.
بيتکويــن امــکان پرداختهــای بســيار کمهزينــه را فراهــم میکنــد.
ايــن شــبکه سيســتم کنترلکننــده متمرکــز نــدارد و توســط هيــچ ارگان
يــا نهــاد دولتــی اداره نمیشــود .انتقــال پــول از يــک نقطــه بــه نقطــه
ديگــر در تمــام شــبکه اطالعرســانی شــده و تمــام نقــاط از آن آگاه
خواهنــد شــد.
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خالــق اصلــی بيــت کويــن پــس از ارائــه مقالــه خــود در ســايت
 metzdowd.comمدتــی بــا تيــم توســعهدهنده بيتکويــن همــکاری
کــرد و ســپس بهطــور ناگهانــی در ســال  2011از نظرهــا پنهــان شــد و
هرگــز ديگــر پيامــی ارســال نکــرد .تــا بــه امــروز نيز هيــچ کــس از ماهيت
واقعــی او خبــر نــدارد .تنهــا نکتـهای کــه در مــورد فــرد يــا افــرادی کــه
بــا نــام ساتوشــی ناکاموتــو مقالــه بيتکويــن را منتشــر کردنــد و اســاس و
بنيــان ايــن پــول رمزنــگاری شــده را شــکل دادهانــد میدانيــم ايــن اســت
کــه او مالــک يــک ميليــون از کل بيس ـتويک ميليــون بيتکويــن قابــل
اســتخراج در شــبکه اســت .حتــی او نيــز هيــچ گونــه کنترلــی بــر ايــن پول
مجــازی نــدارد.
کتــاب پيــش رو نگاهــی اســت اجمالــی بــر چگونگــی پيدايــش ،تاريخچــه و
مجموعــه مقاالتــی بــه منظــور آشــنايی هــر چــه بيشــتر بــا بيتکويــن و
بالکچيــن.
بخشهایــی از ایــن کتــاب ،مقاالتــی اســت کــه در پرونــده ویــژه ماهنامــه
شــبکه بــا نــام بیتکویــن منتشــر شــده بــود و تعــدادی از مقــاالت نیــز
بعــد در ایــن مجلــه یــا ســایت آن منتشــر شــده و بعضــی نیــز اولیــن بــار
اســت کــه منتشــر میشــوند.
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روشهای کسب درآمد از بیتکوین

بــا توجــه بــه فراگيــر شــدن ارزهــای رمزپايــه هــر روز طيف وســيعتری
از مــردم بــه ســمت ســرمايهگذاری روی بيتکويــن و ارزهــای مشــابه
ديگــر گرايــش پيــدا ميکننــد .امــروزه ميتــوان قيمــت بيتکويــن را
يکــي از غيرقابــل پيشبينيتريــن عوامــل در زمينــه معاملــه ايــن ارز
ديجيتــال دانســت .تغييــرات قيمــت بيتکويــن بــه حــدي اســت کــه
يــک لحظــه تعلــل و تاخيــر در خريــد و فــروش آن ،ممکــن اســت
چنديــن دالر ســود يــا زيــان بــراي خريــدار و فروشــنده ايجــاد کنــد.
از ايــن رو ســرعت و دقــت عمــل دو عامــل بســيار مهــم در تمــام
معامــات بيــت کويــن هســتند.
در ابتــداي پيدايــش بيــت کويــن بــراي مدتي طوالنــي ارزش آن بســيار
انــدک بــود و تنهــا افــرادي کــه بســيار عالقمنــد بــه ماهيــت بيتکوين
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و بالکچيــن بودنــد بــا امکانــات خيلــي محــدود در آن زمــان اقــدام
بــه اســتخراج و يــا خريــد آن مينمودنـد .در جــوالي ســال  2010کــه
بــراي اولينبــار ارزش ايــن ارز رمزپايــه افزايــش يافــت ،بهــاي هــر
واحــد بيتکويــن تنهــا بــه  8ســنت رســيده بــود .در آن زمــان هنــوز
خريــد بيتکويــن بــه صــورت امــروزي ميســر نبــود و مراکــزي بــراي
خريــد و فــروش آن تعبيــه نشــده بــود  .ســپس در ابتــداي ســال 2011
در جهــش بعــدي قيمــت آن بــه يــک دالر رســيد و ســپس در ايــن
ســال بــود کــه اوليــن حرکــت جهشــي خــود را شــروع نمــود و تــا مــاه
جــوالي بــه حــدود  31دالر رســيد و بهــاي هــر بيــت کويــن حــدود
ســي برابــر شــد ! امــا طولــي نکشــيد کــه دوبــاره بــا يــک افــت شــديد
مواجــه شــده و در مــاه دســامبر همــان ســال بــه حــدود  2دالر کاهــش
پيــدا کــرد !!
در کل تاريــخ بيتکويــن از ابتــداي ســال  2009تــا بــه امــروز ،نــرخ
بيتکويــن بــا فــراز و نشــيبهاي بســياري همــراه بــوده اســت و
همــواره بعــد از هــر رشــد يــک حرکــت نزولــي نــرخ آن را کاهــش
داده و ســپس دوبــاره بــا شــتابي بيشــتر صعــود نمــوده اس ـت .شــتاب
افزايــش بهــاي بيــت کويــن از صفــر تــا  10000دالر در جــدول صفحه
بعــد مشــاهده ميشــود.
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از همــان ابتــدا کــه بيتکويــن در بيــن برخــي از افــراد عالقهمنــد
بهعنــوان يــک ارز رمزپايــه شــناخته شــد ،دو نکتــه حائــز اهميت بــود؛ اول
اينکــه چگونــه ميتــوان ايــن ارز را خريــداري و تهيــه نمــود و دوم آنکــه
چگونــه ميتــوان آنرا خــرج کــرد! ماجــراي اوليــن اســتفاده از بيتکويــن
بــه عنــوان پــول و خريــد کاال بــه کمــک آن شــايد بــراي شــما هــم جــذاب
باشـد .در تاريــخ  22مــي  2010يکــي از عالقمنــدان بيــت کويــن ســاکن
فلوريــداي آمريــکا بــا نــام مســتعار  Laszloدر فــروم BitCoin Talk
درخواســتي را مطــرح نمــود و گفــت کــه اگــر کســي بتوانــد برايــش پيتــزا
بخــرد و آنرا بــه منزلــش بيــاورد او هزينـهاش را بــا بيتکويــن پرداخــت
مينمايــد در هميــن زمــان کاربــر ديگــري در هميــن فــروم کــه در اروپــا
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زندگــي ميکــرد از طريــق اينترنــت بهصــورت آناليــن بــراي او پيتــزا
را خريــداري کــرد و بابــت ايــن ســفارش مبلــغ  10000بيــت کويــن از
آقــاي  Laszloدريافــت نمــود !! ايــن اوليــن خريــد اينترنتــي بــا کمــک
بيتکويــن بــود.
بــراي توليــد بيتکويــن نيــاز بــه يــک موسســه خــاص و يا يک تشــکيالت
مرکــزي مثــل بانــک نيســت درواقــع بيتکويــن را مثــل پــول رايــج در
دنيــا چــاپ نميکننــد بلکــه افــرادي کــه بــه آنهــا ماينــر ميگوينــد
بــه کار اســتخراج آن مشــغول هســتند .بلــه درواقــع ايــن وجــه شــباهت
بيتکويــن بــه طالســت و شــايد بــه هميــن دليــل خيلــي از عالقهمنــدان
بيتکويــن آنرا معــادل طــا ميداننــد و نــه يــک ارز .عمليــات اســتخراج
بيتکويــن کــه بــه آن ماينينــگ ( )Miningهــم گفتــه ميشــود درواقــع
شــامل يــک سلســله محاســبات بســيار ســخت و دشــوار بــراي حــل يــک
ســري مســائل پيچيــده رياضــي اســت کــه بــر پايــه الگوريتــم رمزنــگاري
 SHA256بنــا شــده اسـت.
هــر کســي ميتوانــد بــا اجــراي نرمافــزار روي ســختافزاري ويــژه،
يــک اســتخراجکننده بيتکويــن باشــد .نــرم افــزار اســتخراج ،بــه انتشــار
تراکنشهــا در شــبکه  ،P2Pگــوش فــرا داده و اقدامــات مقتضــي جهــت
پــردازش و تاييــد ايــن تراکنشهــا را انجــام ميدهــد .اســتخراجکنندگان
بيتکويــن بــه ايــن دليل بــه ايـنکار ميپردازنــد که کارمــزد تراکنشــي را
کــه کاربــران بــراي پــردازش ســريعتر از تراکنشهــاي خــود ميپردازنــد،
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دريافــت نمــوده و نيــز بيــت کوينهــاي تــازه توليــد شــده را بــر طبــق يک
فرمــول ثابــت بــه جريــان اندازنــد.
لــذا يــک راه کســب درآمــد از طريــق بيــت کويــن اقدام بــه اســتخراج آن
اســت و از بابــت عمليــات اســتخراج هــم فــي تراکنشهايــي که در شــبکه
توســط کاربــران پرداخــت ميشــود قابــل جــذب خواهــد بــود و هــم بــا
تاييــد هــر بــاک جايــزهاي معــادل  12.5بيــت کويــن بــراي هــر بــاک
بــه اســتخراج کننــده پرداخــت ميگــردد (البتــه ايــن جايــزه بــه مــرور
زمــان کمتــر و کمتــر ميشــود).
در اوايــل عمــر بيتکويــن ،هــر کســي ميتوانســت بــا اســتفاده از CPU

کامپيوتــرش ،يــک بــاک جديــد پيــدا کنــد .هــر چــه بر تعــداد اســتخراج
کننــدگان افــزوده شــد ،دشــواري يافتــن بالکهــاي جديــد هــم بهشــدت
زيــاد شــد تــا جايــي کــه امــروزه تنهــا روش اســتخراج مقرونبهصرفــه را
بــا اســتفاده از ســخت افزارهــاي خــاص ،بـهکار ميگيرنــد .
امــا راه ديگــر کســب درآمــد از طريــق بيتکويــن اقــدام بــه خريــد و فروش
آن در صرافيهــاي مخصــوص ايــن کار اســت کــه درواقــع کام ـ ً
ا مشــابه
بــازار بورسهــاي بيــن المللــي ميتــوان از آن کســب ســود نمــود  .اگرچــه
نوســانات بســيار شــديدي کــه در بــازار ارزهــاي رمزپايــه وجــود دارد آنرا به
يــک بــازار بهشــدت خطرنــاک و بــا ريســک بــاال تبديــل نمــوده اسـت.
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کســانی کــه مايــل بــه ورود بــه ايــن بــازار هســتند بايــد بداننــد کــه پيش
از هــر کاري ابتــدا بايــد يــک کيــف پــول مخصــوص نگهــداري بيتکويــن
کــه مطمئــن و قابــل اطمينــان باشــد تهيــه کننــد .ايــن کيــف پولهــا
کــه اصطالحــا بــه والــت ( )Walletمعــروف هســتند انــواع مختلفــي
دارنــد کــه شــامل کيــف پولهــاي نگهــداري گــرم ()Warm Storage
و نگهــداري ســرد ( )Cold Storageهســتند از انــواع اول ميتــوان بــه
والتهــاي نرمافــزاري قابــل نصــب بــر روي کامپيوتــر و يــا تلفــن همــراه
اشــاره نمــود و مثــال والتهــاي ســرد هــم مشــابه والــت کاغــذي و يــا
والتهــاي ســخت افــزاري هســتند .از بهتريــن ايــن والــت هــا کــه بســيار
ايمــن و تقريبــا غيــر قابــل نفــوذ هــم هســتند همــان والتهــاي کاغــذي
و يــا والتهــاي ســختافزاري هســتند زيــرا والتهايــي کــه بــر روي
سيســتمهاي کامپيوتــري و يــا تلفنهــاي همــراه بهصــورت نــرم افــزاري
نصــب ميشــوند بــه راحتــي قابــل هــک شــدن هســتند.
مــورد بعــدي اســتفاده از يــک صرافــي آناليــن بــراي خريــد بيتکويــن و
انتقــال آن بــه کيــف پــول شــخصي اسـت .بــراي مــا کــه در ايــران زندگي
ميکنيــم کــه واحــد پــول رســمي کشــور ريــال اســت دو راهحــل بــراي
خريــد آناليــن بيتکويــن وجــود دارد .راه اول اينکــه مســتقيم ًا از يــک
صرافــي آناليــن داخلــي خريــد انجــام شــود و راه ديگــر اينکــه از طريــق
يــک صرافــي آناليــن ابتــدا ريــال بــه دالر تبديــل شــده و درواقــع دالر
مجــازي خريــداري شــود و ســپس بــا ارســال ايــن دالر مجــازي بــه يکي از
ســايتهاي صرافــي آناليــن خارجــي کــه بهصــورت يــک بــازار بــورس
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بينالمللــي فعاليــت ميکننــد دقيق ـ ًا مشــابه يــک ســهامدار بــازار بــورس
بــه خريــد و فــروش ( )Tradeبيــت کويــن و يــا ديگــر ارزهــاي مجــازي
پرداخت.
درواقــع دو حالــت بــراي خريــد بيتکويــن امــکان پذيــر اســت يــک راه
کــه بــه آن  Exchangeهــم ميگوينــد بــا تبديــل مســتقيم ريــال و يــا
دالر بــه بيتکويــن از طريــق هميــن صرافيهــاي آناليــن اســت کــه
درواقــع کام ـ ً
ا مشــابه همــان تبديــل ارز رايــج بــه ارزهــاي بينالمللــي
اســت و راه دوم کام ـ ً
ا مشــابه يــک ســهامدار بــورس بــا ثبــت نــام در
صرافيهــاي آناليــن ( )Marketو انجــام معامــات ( )Tradeمربــوط بــه
خريــد و فــروش بيــت کويــن .
بــراي آشــنايي بيشــتر بــا صرافيهــاي آناليــن داخلــي ســايتي در کشــور
موجــود اســت کــه آمــار لحظ ـهاي ايــن صرافيهــا را نشــان ميدهــد و
ميتوانيــد از طريــق آن بــه وبســايت هــر صرافــي نيــز دسترســي داشــته
باشــيد .آدرس ايــن ســايت عبــارت اســت از . https://digiarz.com :
پــس از ثبــت نــام در هــر يــک از ايــن صرافيهــای آناليــن ميتوانيــد
مســتقيم ًا بــه خريــد و فــروش بيتکويــن بپردازيــد و ســپس بيتکويــن
خريــداري شــده را بــه کيــف پــول ( )Walletخــود منتقــل نماييـد.
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نکتـهاي کــه بــراي دوسـتداران تجــارت در ايــن عرصــه حائــز اهميــت
اســت تشــخيص رفتــار افزايــش و کاهــش نرخهــاي بيتکويــن و ارزهــاي
رمزپايــه ديگــر در طــول زمــان ميباشــد کــه ايــن خــود مبحثــي جداگانــه
اسـت .درواقــع کامــا شــبيه بازارهــاي بــورس کاال متدهايــي بــراي تحليل
ايــن رفتــار و يــا بــه اصطــاح تشــخيص خــط رونــد قيمــت بيتکويــن
وجــود دارد کــه از حوصلــه ايــن مقالــه خــارج اســت .تنهــا نکتـهاي کــه به
آن ميبايســت اشــاره نمــود آن اســت کــه هرگــز نبايــد بــدون آشــنايي با
ايــن دانــش کــه از آن بــه تحليــل تکنيــکال و همچنيــن تحليــل فاندامنتــال
( )Technical Analysis & Fundamental Analysisنيــز یــاد میشــود
وارد ايــن عرصــه شــد بدليــل اينکــه امــکان دارد بــا توجــه بــه تغييــرات
بســيار زيــاد قيمتهــا در بــازار بيتکويــن دچــار ضررهــاي مالــي
هنگفــت و غيرقابــل جبرانــي شــد.
خالصــه اينکــه بهطــور معمــول بــرای کســب درآمــد در بــازار ارزهــای
رمزپايــه از دو روش اساســی بهــره میگیرنــد :
اول اســتفاده از ســخت افزارهــای ويــژه بــرای اســتخراج اين ارزها و کســب
جايــزه ايــن اســتخراج کــه بــه آن  Miningمــی گوينــد و تنهــا هزينـهای
کــه بــرای ايــن اســتخراج مطــرح اســت خريــد اوليــه تجهيــزات و ميــزان
بــرق مصرفــی آن اســت بدليــل اينکــه تجهيــزات اســتخراج بــرق بســيار
زيــادی مصــرف ميکننــد و طبعـ ًا بدليــل ايجــاد گرمــاي شــديد نيــاز بــه
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تجيهــزات اختصاصــی خنــک کننــده نيــز ضــروروی خواهــد بــود .
راه دوم شــرکت در بــازار خريــد و فــروش ايــن ارزهاســت کــه بــا اســتفاده
از صرافیهــای آناليــن داخلــی و خارجــی کــه در ايــن زمينــه فعــال
هســتند ميتــوان بــا کمــک تحليلهــای ويــژه بــازار از بــاال و پاييــن رفتــن
قيمتهــا ســود بــرد.

کتابالکترونیکی«:5Gنسلپنجمشبکههایموبایل»
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روند بهتکامل رسيدن پول مدرن
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پــول در گــذر اعصــار ،ناملموستــر ،مجازیتــر و ديجيتالتــر شــده اســت
و رونــد تکاملــی چنــد هــزار ســالهای را طــی کــرده اســت تــا اکنــون که به
مفهــوم بیتکویــن رســیده اســت .پــول میتوانــد نشــانهای از هــر عصــر
و روزگاری باشــد و آخریــن فناوریهــا و سیســتمهای مالــی و مبادلــهای
روزگار خــودش را یــدک بکشــد .در عصــر آهــن بایــد شــاهد ســکههای
فلــزی و در عصــر دیجیتــال شــاهد بیتکویــن باشــیم .اجــازه بدهیــم
مــروری بــر تاریخچــه پــول و ســکه داشــته باشــیم.
ایــن بخــش ،قســمتی از پرونــده ویــژه «بیتکویــن» اســت .بــرای دانلــود
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنید.
هــزاره  3پيــش از ميــاد :بــرای نخســتين بــار در اســناد مکتــوب ناحيــه
ميــانرودان اســت کــه پــول مورداشــاره قــرار میگيــرد.
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ســده  7پيــش از ميــاد :کشــور باســتانی ليــدی نخســتين ســکههای
فلــزی همســان را ارائــه میکنــد.

ســده  5پيش از ميالد :شهر-کشــور اســپارت در يونان اســتفاده از ســکههای
طــا را بــه دلیــل مغايرتش بــا روحيه جنــگاوری ممنــوع میکند.
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سده  3پيش از ميالد :امپراتوری روم ضرب سکهها را آغاز میکند.
ســده  5پــس از ميــاد :بــا ســقوط رم ،اســتفاده از پــول در غــرب کاهــش
میيابــد.

ســده  :9پيدايــش فئوداليســم (زمينســاالری) در اروپــا تمايــل به اســتفاده
از پــول و بازرگانــی را کاهــش میدهــد.
ســده  :12بازرگانــی در اروپــا دوبــاره جــان میگيــرد؛ در شهر-کشــورهای
ايتاليــا يــک ســامانه بانکــی پديــد میآيــد.
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ســده  :13کوبــای خــان (از نــوادگان چنگيــز و بنيانگــذار سلســله
مغولهــا در چيــن) نخســتين پــول کاغــذی را معرفــی میکنــد کــه
«چائــو –  »Chaoنــام دارد و بــه پــول اصلــی سراســر چين تبديل میشــود.
ســده  :15بــرات يــا حوالــه اختــراع میشــود؛ بازرگانــان ســيار میتواننــد
آنرا در شــهرهای گوناگــون در ازای زر بازخريــد کننــد.
ســده  :16انباشــت نقــره و طــای پرتغــال و اســپانيا تــورم گســتردهای را
پديــد م ـیآورد.
ســده  :15بــرات يــا حوالــه اختــراع میشــود؛ بازرگانــان ســيار میتواننــد
آنرا در شــهرهای گوناگــون در ازای زر بازخريــد کننــد.
ســده  :16انباشــت نقــره و طــای پرتغــال و اســپانيا تــورم گســتردهای را
پديــد مـیآورد.
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سال  1690ميالدی :کنگره اقليمی امريکا
( )American Continental Congressپــول کاغــذی منتشــر میکنــد
امــا بــرای پشــتيبانی از ايــن پــول طــای بســيار کمــی در اختيــار دارد.

 :1787قانــون اساســی ايــاالت متحــده اســتفاده از هــر پولــی غيــر از طــا
و نقــره را ممنــوع میکنــد.
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 :1821بانــک انگلســتان طــا را بهعنــوان پايــه يــا اســتاندارد خــود
برمیگزينــد؛ بيشتــر کشــورهای ديگــر نيــز هميــن راه را دنبــال میکننــد.

 :1871اتحاديــه غــرب ( )Western Unionســرويس انتقــال پــول را
معرفــی میکنــد کــه اجــازه میدهــد مشــتريان پــول را توســط تلگــراف
منتقــل کننــد.
 1873تــا  :1896کمبــود طــا در خــال دوره «رکــود طوالنــی»
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يــا  ،Long Depressionباعــث پســرفت اقتصــادی در سراســر جهــان
میشــود.
 1914تــا  :1918جنــگ جهانــی اول رويــه مبتنــی بــر پايــه بــودن طــا
را برهــم میزنــد.

 1921تــا  :1924تــورم شــديد در جمهــوری وايمــار (آلمــان امــروز)
اســکناسهای ايــن کشــور را بهشــدت بــیارزش میکنــد.
دهــه « :1930رکــود بــزرگ» يــا  Great Depressionنشــان میدهــد
کــه دوران اســتاندارد طــا بــه پايــان رســيدهاســت.
 :1944توافــ 
ق بــر ســر سيســتم برتــون وودز ()Bretton Woods
مکانيســمهای الزم بــرای يــک سيســتم جهانــی پــول را پايهگــذاری
میکنــد.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 23

 :1950شــرکت شــارژ کارت دينــرز کالب ( )Diners Clubنخســتين
کارت اعتبــاری مــدرن را عرضــه میکنــد.
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 :1995بيــش از  90درصــد تراکنشهــا در ايــاالت متحــده بهصــورت
الکترونيــک انجــام میپذيرنــد.
 :1997بانــک مريتــای فنالنــد ( )Merita Bankنخســتين ســرويس بانکی
پيامکــی بــا اســتفاده از تلفنهــای همــراه را معرفــی میکنــد.

 :1999يــورو بــه واحــد پــول  11کشــور عضــو اتحاديــه اروپــا تبديــل
میشــود؛ هماکنــون شــمار ايــن کشــورها بــه  23رسيدهاســت.
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 :2009رمزپول بيتکوين معرفی میشود.

 :2011فيسبوک واحد پول ويژه خود را معرفی میکند؛
.Facebook Credits
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 21میلیون سکه مجازی

اگــر حتــی یــک مــورد از ویژگیهــای سیســتم بانکــی و مالــی کنونــی
(بــه ویــژه در ســطح بینالمللــی) شــما را ناخشــنود میکنــد ،شــاید
از خودتــان پرســیدهباشــید کــه فناوریهــای وب چــه راهکاری بــرای
بهبــود سیســتم کنونــی پیـشرو مینهنــد .امــا وب و ابزارهــای آن بــرای
بانــکداران ناآشــنا نیســتند .پــس شــاید وب نمیتوانــد راهکار بهبــود
نارســاییهای کنونــی باشــد ،زیــرا هماکنــون بانکهــا بــه گســتردگی از
فناوریهــای وب اســتفاده میکننــد .یــا شــاید هــم راهکارهایــی کــه وب
بــرای بهبــود اساســی وضــع موجــود ارائــه میکنــد ،بهطــور گزینشــی
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برگرفتــه شــدهاند .اگرچــه راهکاری کــه بیتکویــن ( )bitcoinپیــشرو
مینهــد ،جایگزیــن سیســتم مالــی کنونــی اســت ،بهســادگی بهبوددهنــده
آن نیســت ،زیــرا هنــوز در ســالهای آغازیــن خــود اســت و ناچــار بــه
همزیســتی بــا سیســتم ســنتی اســت.
ایــن بخــش ،قســمتی از پرونــده ویــژه «بیتکویــن» اســت .بــرای دانلــود
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد.
شــاید بیتکویــن موفــق شــود خــود را جایگزیــن سیســتم کنونــی کنــد،
شــاید هــم (ماننــد بســیاری از پروژههــای هیجانانگیــز دیگــر) بــه تاریــخ
وب بپیونــدد .امــا ایدههایــی کــه بیتکویــن براســاس آنهــا بنــا شــده
اســت و ابزارهایــی را کــه بــر پایــه آن ایدههــا ارائــه میکنــد ،بــه احتمــال
بســیار ،آمدهانــد تــا بماننــد .مجمــوع تــوان پردازشــی کامپیوترهایــی کــه
روی گرههــای شــبکه بیتکویــن بــه نگــهداری حســابها مشــغول
هســتند ،بیــش از هشــت برابــر مجمــوع تــوان پردازشــی  500ابررایانــه
برتــر جهــان اســت .ایــن حجــم فزاینــده ســرمایهگزاری و نیــز شــمار
بوکارشــان قــرار
اســتارتآپهایی کــه بیتکویــن را موضــوع کس 
دادهانــد ،میتوانــد یــادآور حبــاب داتکام باشــد یــا میتوانــد مقدم ـهای
باشــد بــر آینــده پــول .بیتکویــن یکــی دیگــر از زادههــای وب اســت؛
وب نیازهایــی را بــرای مــا اختــراع میکنــد کــه پیشتــر از ایــن وجــود
نداشــتند و در همــان حــال ابزارهایــی را دراختیارمــان میگــذارد کــه بــا
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آنهــا میتوانیــم راهحلهــای تــازهای بــرای نیازهــای تــازه و کهنهمــان
بســازیم .پیــش از نــگاه بــه چیســتی بیتکویــن ،خــوب اســت بــه چرایــی
آن بنگریــم؛ انگیزههــای پیدایــش بیتکویــن و سیســتمهای مشــابه آن
چــه بودهانــد؟

برخی ایرادهای سیستم مالی کنونی

سیســتم پولــی و مالــی کنونی اگرچــه یکــی از بزرگتریــن مصرفکنندگان
وب اســت ،در ذات خــود از دوران وب بســیار پیــش مانــدهاســت .کافــی
اســت یــک بــار خواســتهباشــید مقــدار نهچنــدان زیــادی پــول را از
حســابتان در یــک کشــور بــه کشــوری دیگــر منتقــل کنیــد تــا بدانیــد
ایــن کار بــرای شــهروندان عــادی چــه انــدازه دشــوار و گرانقیمــت اســت.
تحریمهــای مالــی بــر ضــد کشــورمان یکــی از بهانههــای همیشــگی
بانکهــای بینالمللــی بــرای کارشــکنی در امــور مالــی شــهروندان ایرانــی
اســت ،امــا ملیتهــای دیگــری هســتند کــه در ایــن وضعیــت بــا
مــا شــریکاند .هــر قــدر کشــور مبــدا یــا مقصــد تراکنــش مالــی،
وضــع مالــی یــا بینالمللــی بدتــری داشــته باشــد ،شــهروندانش بــرای
خدمــات مالــی بــا دشــواری بیشتــری روبــهرو هســتند و درصــد
باالتــری از مبلغهــای تراکنــش را نیــز بایــد بــه مؤسس ـههای مالــی و
بانکــی بپردازنــد .تبدیــل میــان واحدهــای پولــی گوناگــون نیــز مشــکلی
اســت کــه در مرحلــه بعــدی پدیــدار میشــود و مبلغــی دیگــر از
دارایــی در حــال انتقــال صــرف کارمــزد تبدیــل ارز میشــود.
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ایــن وضعیــت بــه همســانی روی وب شــباهتی نــدارد؛ ســطح دسترســی
بــه فناوریهــای مختلــف روی وب (گذشــته از ســرعت اینترنت و مســائل
مربــوط بــه همــان تحریمهــا) بــه مکانــی کــه از آنجــا بــه وب دسترســی
مییابیــد ،بســتگی نــدارد.
ایمیلــی کــه (بــرای نمونــه) از حســاب جیمیلتــان میفرســتید ،مشــمول
همــان محدودیتهایــی (مث ـ ً
ا دربــاره انــدازه فایلهــای ضمیمــه) اســت
کــه یــک کاربــر در کشــور دیگــر دارد و تقریبـ ًا بــا ســرعت یکســانی هــم
فرســتاده و دریافــت میشــود .ایــن کــه ایمیــل شــما بــه چــه زبانی نوشــته
شــدهباشــد یــا طــول چــه انــدازه باشــد هــم تأثیــر چندانــی بــر ســرعت
ارســال و دریافــت آن نــدارد.
اگرچــه فناوریهــای وب بســیاری از هزینههــای ســنتی مؤسســههای
مالــی را کاهــش داده یــا حتــی حــذف کردهانــد و ســرعت عملیــات
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آنهــا را بــاال بردهانــد ،مشــتریان عــادی خدمــات مالــی ایــن تغییرهــا را،
دســتکم در ســطح بینالمللــی ،چنــدان حــس نمیکننــد .انتقــال پــول
میــان دو کشــور بیــن دو حســاب الکترونیکــی ،ممکــن اســت چنــد روز
طــول بکشــد و حتــی ممکــن اســت میــزان کارمــزد تراکنــش بهطــور
دقیــق پیــش از ارائــه خدمــات بــه مشــتریان اعــام نشــود .گذشــته از
ی خــود اعتمــاد کنیــد و اگــر آنهــا
اینهــا ،ناچاریــد بــه مؤسســه مالــ 
تصمیــم بگیرنــد کــه بــرای نمونــه ،تراکنشهــای شــما را مشــکوک اعــام
کننــد و حســابتان را ببندنــد یــا داراییتــان را مصــادره کننــد ،متوجــه
خواهیــد شــد کــه اطالعــات مالــی شــما کامـ ً
ا هــم پیــش بانــک محفــوظ
نیســت.
سیســتم بانکــی هنــوز همــان سرشــت متمرکــزی را دارد کــه در
فیلمهــای وســترن دیدهایــم؛ یــک نهــاد متمرکــز ،ثــروت بســیاری را
انباشــته و توزیــع و گــردش آن را کنتــرل میکنــد و بــرای ایمــن شــدن
مخزنهــای پــول ،اســناد و اشــیا پــر ارزش ،تنهــا میتــوان الیههــای
امنیتــی فزاینــدهای بــه دور آنهــا ایجــاد کــرد
همیــن مؤسسـههای مالــی و بانکی ،هنگامی کــه در کشــورهایی مانند امریکا
یــا ایســلند بــا سیاس ـتهای نادرســت موجــب بحــران مالــی میشــوند،
چنــان قــدرت و نفــوذی دارنــد کــه دولــت مرکــزی تنهــا میتوانــد بــرای
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نجــات دادن آنــان (و نــه مجــازات کردنشــان) بکوشــد ،مثـ ً
ا بــا تزریــق
نقدینگــی بــه بــازار یــا حتــی بهطورمســتقیم بــه بانکهــای خصوصــی،
کــه نتیجــه آن کاهــش ارزش داراییهــای مالــی همــه مــردم اســت .ایــن
وضعیــت نــه بــا دوران وب همخوانــی دارد و نــه بــا اصــول دموکراســی.
نــه اطالعــات شــخصی شــما پیــش بانکهــا محفــوظ اســت و نــه ارزش
داراییتــان .هرگونــه خرابــی احتمالــی در سیســتم بانــک نیــز میتوانــد
اطالعــات شــما را در معــرض خطــر قــرار دهــد.
سیســتم بانکــی هنــوز همــان سرشــت متمرکــزی را دارد کــه در فیلمهــای
وســترن دیدهایــم؛ یــک نهــاد متمرکــز ،ثــروت بســیاری را انباشــته و توزیع
و گــردش آن را کنتــرل میکنــد و بــرای ایمــن شــدن مخزنهــای پــول،
اســناد و اشــیا پــر ارزش ،تنهــا میتــوان الیههــای امنیتــی فزاینــدهای بــه
دور آنهــا ایجــاد کــرد کــه دسترســی کاربــران مشــروع و صاحبــان قانونی
بــه آن داراییهــا را نیــز دشــوار میکنــد .اگــر بــرای این سیســتم جانشــینی
بخواهیــم ،بایــد بدتریــن ویژگیهــای آن را نداشــتهباشــد ،سیســتم تــازه
بایــد نامتمرکــز باشــد ،چــه در انباشــت داراییهــا و اطالعــات مشــتریان و
چــه در قــدرت تصمیمگیــری.

ایجاد واحد پول و گردش مالی در سیستم بیتکوین

بیتکویــن یــک واحــد پولــی مجــازی ،نامتمرکــز و رمزنگاشــته اســت.
در حالیکــه واحدهــای پــول واقعــی را داریــم ،چــرا بایــد بــه یــک واحــد
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پــول مجــازی اهمیــت بدهیــم یــا ارزش مالــی بــرای آن در نظــر بگیریــم؟
نیرومندتریــن واحــد پولــی جهــان ،دالر امریــکا اســت .چــه چیــزی دالر را
واقعــی میکنــد و بیتکویــن را مجــازی؟ قوانیــن مالــی دولــت امریــکا.
ایــن موضــوع بــا جزئیــات متفــاوت ،دربــاره همــه واحدهــای پولــی عمــده
درســت اســت .واقعــی بــودن یــک واحــد پــول ،بیشتــر یــک مفهــوم
تاریخــی اســت کــه وابســتگی آن واحــد پــول بــه مجموعــه سیســتم دولتی
و قوانیــن یــک کشــور را نشــان میدهــد .قوانیــن ،مجموع ـ ه قراردادهــای
اجتماعــی هســتند .بنابرایــن ،مجموع ـهای از قراردادهــای میــان کاربــران
وب نیــز میتواننــد در عمــل شــکل قانــون بیابنــد ،اگرچــه پیــدا اســت کــه
مالحظههــای بســیاری در ایــن میــان وجــود دارد کــه در اینجــا نمیتــوان
بــه آنهــا پرداخــت .هماننــد قوانیــن ملــی و بینالمللــی ،پشــتوانههایی الزم
ن را تضمیــن کنــد .پــس اگر
اســت کــه اجرایــی شــدن هــر مجموعـ ه قانــو 
مجموع ـهای منطقــی از قوانیــن بــرای سیســتم بیتکویــن وجــود داشــته
باشــد و پشــتوانههایی بــرای ضمانــت اجرایــی آن قانونهــا ،میتــوان
یــک شــرط الزم بــرای اعتبــار یافتــن بیتکویــن را بــرآورد .شــرط
مهــم دیگــر ،آن اســت کــه مجموعــه بــه نســبت بزرگــی از ســودگران
و مصرفکننــدگان از ایــن سیســتم اســتفاده کننــد؛ بازیگرانــی کــه
براســاس آن قوانیــن بــازی کننــد.
مبنــای کار بیتکویــن ،یــک دفتــر حســاب همگانــی اســت کــه ریــز تمــام
تراکنشهــا ،از آغــاز بیتکویــن در ســال  2009تاکنــون ،در آن ثبــت
شــده اســت و پیوســته نیــز تراکنشهــای تــازه بــه آن افــزوده میشــوند.
افــزودن تراکنشهــا بــه ایــن دفتــر حســاب ( )ledgerیکبهیــک انجــام
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نمیشــود ،بلکــه هــر ده دقیقــه یــک بــار ،مجموعــه تراکنشهــای تــازه در
قالــب یــک بلــوک بــه ایــن دفتــر افــزوده میشــود .بیتکویــن در ضمــن
یــک سیســتم  peer to peerیــا بــه اختصــار  P2Pاســت .گرههــای ایــن
شــبکه ،کامپیوترهایــی هســتند کــه بــه اعتبارســنجی و ثبــت تراکنشهــای
تــازه میپردازنــد و مجموعــه تراکنشهــای تــازه را در قالــب بلوکهــای
تــازه بــه دفتــر حســاب میافزاینــد.
مبنــای کار بیتکویــن ،یــک دفتــر حســاب همگانــی اســت که ریــز تمام
تراکنشهــا ،از آغــاز بیتکویــن در ســال  2009تاکنــون ،در آن ثبــت
شــده اســت و پیوســته نیــز تراکنشهــای تــازه بــه آن افــزوده میشــوند.
کاربــران بیتکویــن از راه نرمافــزاری کــه روی کامپیوتــر رومیــزی
یــا دســتگاههای همــراه خــود نصــب میکننــد ،تراکنشهــای خــود را
بــه انجــام میرســانند .هــر کاربــر میتوانــد یــک کپــی کامــل از دفتــر
حســاب را داشــته باشــد کــه بــه او امــکان ســنجش اعتبــار تراکنشهــای
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دریافت ـیاش را میدهــد .در ضمــن هــر کاربــر یــک کیــف پــول ()wallet
الکترونیکــی دارد کــه حــاوی کلیدهــای او اســت .مجموعــه کلیدهــای
هــر کاربــر و ســابقه تراکنشهــای صورتگرفتــه بــا آن کلیدهــا در
گذشــته کــه در دفتــر حســاب ثبــت شــدهاند ،جایگزیــن حســاب بانکــی
و موجــودی آن در سیســتم ســنتی اســت؛ یعنــی بــه جــای آن کــه یــک
نهــاد مرکــزی براســاس ســابقه تراکنشهــای گذشــته یــک کاربــر بدانــد
کــه موجــودی حســاب وی چقــدر اســت ،مجموعــه ایــن تراکنشهــا
در دســترس همــه کاربــران دیگــر اســت و آنهــا میتواننــد براســاس
تراکنشهــا از موجــودی حســاب (دراینجــا کلیــد همگانــی) یکدیگــر بــا
خبــر باشــند .همــه تراکنشهــا در بیتکویــن بــا سیســتم کلیــد همگانــی
و خصوصــی انجــام میشــوند .فــرض کنیــد کاربــر  Aمیخواهــد 0.015
واحــد بیتکویــن (حــدود  150دالر امریــکا ،بــر مبنــای ارزش برابــری
کنونــی بیتکویــن بــا دالر) را بــه کاربــر  Bمنتقــل کنــد .در کیــف پــول
هــر کاربــر ممکــن اســت چندیــن کلیــد موجــود باشــد کــه هر یــک میزان
مشــخصی اعتبــار بیتکوینــی دارد و نتیجــه تراکنشهــای پیشــینی اســت
کــه کاربــر در آنهــا بیتکویــن دریافــت کــردهاســت .در هنــگام انجــام
دادن تراکنشهــای تــازه ،کاربــر از ایــن کلیدهــا خــرج میکنــد .اگــر بــرای
نمونــه ،کاربــر  Aاز دو کلیــد اســتفاده کنــد کــه یکــی  0.005و دیگــری
 0.012واحــد بیتکویــن ( )BTCاعتبــار داشــتهباشــند ،پیغــام تراکنــش را
بــا کلیــد خصوصــی هــر یــک از ایــن دو موجــودی امضــا میکنــد و بــه
ن شــده بــرای ایــن
نــام کاربــر ( Bدر واقــع بــه نــام کلیــد همگانــی تعییـ 
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تراکنــش از ســوی کاربــر  )Bمیفرســتد .دریافتکننــده مســتقیم ایــن
پیــام بهطــور معمــول کاربــر  Bنیســت ،بلکــه گرههــای مختلــف روی
شــبکه هســتند کــه میــان کاربــر  Aو  Bقــرار دارنــد .ایــن پیغــام ،آدرس
تراکنشهایــی را در بــر دارد کــه در ضمــن آنهــا کاربــر  Aمبلغهــای
یادشــده را دریافــت کــردهاســت و امضــای آن بــا کلیــد خصوصــی هــر
یــک از آن دو موجــودی ثابــت میکنــد کــه کاربــر  Aصاحــب راســتین
ایــن مبلغهــا اســت .بــرای ســنجش اعتبــار ادعــای کاربــر  ،Aگرههــای
شــبکه بــه دفتــر حســاب مراجعــه میکننــد تــا دریابنــد کــه کاربــر  Aبــه
راســتی دریافتکننــده آن مبلغهــا بــا کلیدهــای مربــوط بــه آنهــا بــوده
اســت .بــه ایــن شــکل ،بــرای ســنجش اعتبــار پرداختهــا نیــازی بــه
یــک مؤسســه مرکــزی نیســت .در ضمــن ،همــه چیــزی کــه کاربــران بــه
یکدیگــر فــاش میکننــد ،کلیدهــای همگانی خودشــان اســت و نیــز آدرس
اینترنتــی خــود ،کــه دومــی بهســادگی قابــل پوشــاندن اســت .زیــرا ،جمــع
 0.005و  0.012بــه انــدازه  BTC 0.002بیشتــر از مبلــغ تراکنــش اســت،
کاربــر  Aیــک پرداخــت بــه انــدازه  BTC 0.002هــم از ایــن تراکنــش بــه
یــک کلیــد همگانــی خــودش انجــام میدهــد .ایــن اســاس یــک تراکنــش
ســاده در سیســتم بیتکویــن اســت .کاربــر دریافتکننــدهوجــه ،زمانــی
میتوانــد از دریافــت آن مطمئــن باشــد کــه ثبــت آن را در بلــوک بعــدی
دفتــر حســاب همگانــی بیابــد .بــرای اطمینــان بیشتــر ،دریافتکننــده
میتوانــد صبــر کنــد تــا چنــد بلــوک بیشتــر بــه دفتــر حســاب
افــزوده شــود و ثبــت تراکنــش همچنــان در همــان بلــوک یــا دس ـتکم
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در بلوکهــای بعــدی باقــی مانــدهباشــد .دلیــل ایــن کــه ممکــن اســت
چنیــن چیــزی رخ ندهــد ،در ادامــه بررســی میشــود.
مهمتریــن مشــکل بــرای چنیــن سیســتمی ،امــکان اســتفاده دوبــاره یــا
چندبــاره از یــک کلیــد (چنــد بــار خــرج کــردن یــک اعتبــار مشــخص)
توســط کاربــران متقلــب اســت .وجــود داشــتن دفتــر حســاب همگانــی
در نخســتین مرحلــه جلــوی چنیــن تقلبهایــی را میگیــرد .امــا امــکان
دیگــری بــرای تقلــب مطــرح میشــود ،ایــن کــه کاربــری بتوانــد دفتــر
حســاب همگانــی را بهگونـهای تغییــر دهــد کــه مبلغــی را کــه در یــک
تراکنــش پرداختــه بــه خــودش بازگردانــد؛
یعنــی درواقــع تراکنــش ثبتشــده را پــاک کنــد .چنیــن امکانــی
نیازمنــد آن اســت کــه ایــن کاربــر درمقایســه بــا نســبت بــه مجمــوع
گرههــای شــبکه تــوان محاســباتی باالتــری داشــتهباشــد .ایــن گرههــا
تراکنشهــای تــازه را جمــعآوری میکننــد و بــا الگوریتــم ویــژهای
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(تابــع  )hashآنهــا را بــا هــم ترکیــب میکننــد تــا بلــوک تــازه دفتــر
حســاب را بــا کلیــد  hashتــازه متناظــر بــا آن بســازند .بــه دفتــر
حســاب ،زنجیــره بلوکهــا ( )block chainنیــز گفتــه میشــود .زیــرا،
قیــد ویــژهای بــرای ســاختن کلیــد  hashبلوکهــای تــازه وجــود دارد
کــه بــرای بــرآوردن آن تنهــا بــا آزمــون و خطــا میتــوان چندیــن بــار
محاســبه کلیــد  hashرا تکــرار کــرد ،رقابــت شــدیدی میــان گرههــای
شــبکه بــرای یافتــن کلیــد تــازه در جریــان اســت .گــره برنــده ،یــک
( BTNیــک واحــد کامــل) بیتکویــن پــاداش دریافــت میکنــد کــه
در هنــگام افــزودن بلــوک تــازه بــه دفتــر حســاب بــرای آن گــره صادر
میشــود ،ایــن تنهــا راه صــدور بیتکوینهــای تــازه و انگیــزه اصلــی
رقابــت میــان گرههــای شــبکه اســت.
بــرای آن کــه کاربــری بتوانــد در مجموعــه تراکنشهــای بلــوک تــازه
دســت ببــرد ،بایــد تــوان محاســباتی آن دس ـتکم از نیمــی از کل دیگــر
شــبکه باالتــر باشــد تــا تراکنشــی را کــه در آن پرداختــی بــه کاربــر دیگــر
انجــام داده اســت گزینشــی حــذف کنــد و به جای آن تراکنشــی را بنشــاند
کــه در آن موجــودی همــان کلیدهــای پرداختــی را بــه یــک کلیــد همگانی
متعلــق بــه خــودش پرداختــهاســت .امــا در چنیــن حالتــی ،ایــن کاربــر
درخواهــد یافــت کــه بــا شــرکت در رقابــت بــرای یافتــن کلیدهــای hash
تــازه ،درآمــد بیشتــری بــه دســت خواهــدآورد تــا ایــن کــه بخواهــد
تــوان محاســباتی عظیمــش را در رقابــت پرخطــر بــرای تقلــب صــرف
کنــد .ضمانــت اجرایــی قانونهــای شــبکه بیتکویــن بهطــور عمــده
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از همیــن جــا ناشــی میشــود کــه اقــدام بــه تقلــب پرهزینهتــر از بــه
کار گرفتــن امکانــات در دســترس بــرای شــرکت در رقابــت قانونــی اســت.
تــا زمانــی کــه بیــش از نصــف گرههــای شــبکه بهطــور ســازمانیافته
خــرابکاری نکننــد ،امــکان دوبــاره خرجکــردن موجودیهــا بســیار کــم
میشــود .اقتصــاد محاســبات یکــی از ارکان امنیــت سیســتم بیتکویــن
اســت.
محاســبه کلیــد قابــل قبــول (بــا اِعمــال قیــد ریاضــی مشخصشــده)
بــرای هــر کلیــد  hashتــازه بــرای بلــوک جدیــد ،در یــک کامپیوتــر
عــادی بهطــور متوســط ســالها طــول میکشــد .گرههــای شــبکه
معمــوالً کامپیوترهــای بســیار بــزرگ بــا ســختافزار اختصاصــی هســتند
و مجموعــه آنهــا بهطــور متوســط هــر کلیــد را در ده دقیقــه مییابنــد.
اگــر کاربــر خــرابکاری بخواهــد بــه شــیوهای کــه گفتیــم در یــک بلــوک
دســت ببــرد ،بــرای آن کــه مطمئــن باشــد تراکنــش مــورد نظــرش
پذیرفتــه خواهــد شــد ،نمیتوانــد بــه ثبــت یــک بلــوک اکتفــا کنــد ،بلکــه
بایــد بکوشــد چنــد بلــوک پیدرپــی را محاســبه و ثبــت کنــد ،چراکــه
اگــر بلــوک اول را گــره دیگــری محاســبه کــرد (کــه تراکنــش پرداخــت
بــه کاربــر  Bرا در بــر دارد) و گرههــای شــبکه آن بلــوک را برگیرنــد و
بلوکهــای بعــدی را بــر آن اســاس محاســبه کننــد ،محاســبه یــک بلــوک
حــاوی تراکنــش موذیانــه کاربــر ( Aکــه در آن پرداخــت را بــه جــای
کاربــر  Bبــه خــودش انجــام داده بــود) بیاثــر میشــود ،چراکــه آن
بلــوک بــه دفتــر حســاب افــزوده نخواهــد شــد .ایــن جنبــه مهــم دیگــری
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از ســازوکار سیســتم بیتکویــن و انعطافپذیــری آن بــه ناهمزمانــی
اســت؛ ممکــن اســت بیــش از یــک گــره شــبکه همزمــان بلــوک تــازهای
را محاســبه کننــد ،در ایــن صــورت ایــن دو بلــوک مختلــف بــه احتمــال
مجموعــه کامـ ً
ا یکســانی از تراکنشهــا را در بــر ندارنــد .هــر دو بلــوک
تــازه بــه گرههــای شــبکه فرســتاده میشــوند و هــر گــره ،نخســتین بلــوک
تــازهای را کــه دریافــت کــردهاســت ،مبنــای محاســبه بلــوک بعــدی قرار
ت نشــدهاند نیــز
میدهــد ،تراکنشهــای تــازهای کــه در بلــوک دریافــ 
بــرای محاســبه بلــوک بعــدی اســتفاده خواهنــد شــد .بــه محــض ایــن که
یــک گــره بتوانــد بلــوک بعــدی را حســاب کنــد و بــرای بقیــه بفرســتد،
عمـ ً
ا برنــده محاســبه قبلــی مشــخص میشــود :بلوکــی کــه مبنای رشــته
بلندتــر بلوکهــا قــرار گرفتــهاســت .تأییــد شــدن یــک بلــوک بــه ایــن
شــیوه انجــام میشــود؛ مبنــا قــرار گرفتــن یــک بلــوک بــرای بلوکهــای
بعــدی بــه مفهــوم پذیرفتــه شــدن آن اســت .هــر گــره شــبکه محاســبه
بلــوک بعــدی را بــا برگرفتــن بلندتریــن زنجیــره بلوکهــا کــه بــه
دســتش میرســد ،آغــاز میکنــد.
نــرخ صــدور ســکههای تــازه بــرای برنــده محاســبه بلوکهــا رونــد
نزولــی دارد ،بهگون ـهای کــه در نهایــت بیــش از  21میلیــون بیتکویــن
صــادر نخواهــد شــد و بخشــی از همیــن مقــدار نیــز بــر اثــر از دســت
رفتــن کلیدهــای متناظــر بــا آنهــا از دســت رفتــه یــا خواهنــد رفــت.
بنابرایــن ،اقتصــاد بیتکویــن ،کام ـ ً
ا غیرتورمــی و نیــز انقباضــی اســت،
امــا در مقــدار بیتکوینهــای در گــردش کمبــودی ایجــاد نخواهــد شــد.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 40

همچنــان کــه در اثــر افزایــش تقاضــا ،ارزش واحــد بیتکویــن در برابــری
بــا واحدهــای پولــی دیگــر بــاال م ـیرود ،میتــوان کســرهای کوچکتــری
از آن را در تراکنشهــا بــه کار بــرد .هماکنــون میتــوان تــا یــک صــد
میلیــونام بیتکویــن را در تراکنشهــا بــه کار بــرد کــه بــه ایــن کســر از
بیتکویــن ،نــام «ساتوشــی» دادهانــد .ساتوشــی ناکاموتــو مؤلــف مقال ـهای
در ســال  2009بــودهاســت کــه در آن اســاس سیســتم بیتکویــن را
توضیــح داده اســت .بهطــور دقیــق مشــخص نیســت کــه آیــا واقعـ ًا چنین
شــخصی وجــود دارد یــا چندیــن شــخصیت حقیقــی و شــاید حقوقــی دیگر
در پــس ایــن نــام پنهاننــد!

کاستیهای بیتکوین

غیبــت نظــارت دولتــی و دخالــت بانکــی در بیتکویــن (دســتکم تــا
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اینجــا) یــک پیامــد منفــی هــم دارد ،اگــر هنــگام داد و ســتد بیتکویــن
ســرمایهتان را از دســت بدهیــد ،نمیتوانیــد بــه بانکتــان شــکایت
کنیــد و دولــت نیــز بــه احتمــال کاری برایتــان انجــام نخواهــد داد.
البتــه ،ایــن بــه معنــی آن نیســت کــه پشــتیبانی حرفـهای از مشــتریان و
ســوداگران بیتکویــن وجــود نــدارد .صدهــا شــرکت کــه بیشتــر در
پ هســتند ،خدمــات مختلــف مربــوط بــه بیتکویــن را
مرحلــه اســتارتآ 
انجــام میدهنــد .امــا یــک اصــل ثابــت همیشــه دربــاره داد و ســتدهای
بیتکوینــی برقــرار اســت :و ایــن کــه اگــر کلیــد محرمانهتــان فــاش
شــد و کســی از آن بــرای دسترســی بــه کیــف پولتــان اســتفاده کــرد،
بیتکوینهایــی کــه از دســت میدهیــد بازیافتنــی نیســتند.
اگــر بــه هــر دلیــل ،اطالعــات بخشــی یــا همــه کیــف پــول بیتکویــن
خــود را از دســت بدهیــد (مثــ ً
ا در اثــر خــراب شــدن هارددیســک
کامپیوترتــان کــه از آن نســخه پشــتیبان نگرفتهایــد) ،بیتکوینهــای
ت خواهنــد رفــت و نــه شــما و نــه هیــچ کــس دیگــری
شــما از دســ 
نخواهــد توانســت بــه آنهــا دسترســی پیــدا کنــد .چنیــن حادثـهای چنــد
بــار بــرای مالــکان مختلــف بیتکویــن رخ دادهاســت و بنابرایــن مقــدار
کلــی بیتکوینهــای در گــردش هرگــز بــه ســقف  21میلیونــی خــود
نخواهــد رســید.
اگــر فــرض کنیــم شــما کاربــر محتاطــی هســتید و بیتکوینهایتــان
هیــچ گاه بــر اثــر بیاحتیاطــی و حادثــه از دســتتان نمیرونــد ،بــاز
هــم یــک مشــکل همیشــگی بــر ســر راه اســتفاده آســان از بیتکویــن
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وجــود دارد ،کــه البتــه شــاید بســیاری آن را مشــکل بــه شــمار نیاورنــد؛
هــر کاربــر و هــر کاونــده بیتکویــن ( )Bitcoin minerیــک کپــی از
دفترحســاب بیتکویــن را روی کامپیوتــر خــود (در هــر شــکلی ،از گوشــی
همــراه گرفتــه تــا یــک ســرور بــزرگ) دارد ،تنهــا بــه ایــن وســیله اســت
ب بیتکوینهــا و مالکانشــان را نــگاه داشــت.
کــه میتــوان حســا 
مشــکل ایــن اســت کــه حجــم ایــن دفتــر حســاب ،کــه همــه تراکنشهــا
رونــد زمانــی افزایــش حجــم ایــن فایــل هماکنــون خطــی اســت ،امــا بــا
افزایــش شــمار کاربــران و تراکنشهــا ،کامـ ً
ا ممکــن اســت رونــد افزایش
حجــم ایــن فایــل شــتاب بگیــرد .مشــخص نیســت کــه بدیلــی کارا و ایمن
بــرای سیســتم کنونــی وجــود داشــته باشــد ،کــه در آن هــر کاربــر مجبــور
نباشــد چنیــن حجمــی از داده را همــواره دنبــال خــود بکشــد ،امــا واضــح
اســت کــه چنیــن وضعیتــی اگــر هــم همیشــگی باشــد ،برخــاف رونــد
فزاینــده گرایــش بــه محاســبات ابــری اســت.
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هماننــد طــا و کانیهــای پــرارزش دیگــر ،مصرفکننــدگان بیتکویــن
هــم شــاید از کاونــدگان آن غافــل باشــند؛ مصــرف انــرژی بســیار بــاالی
شــبکه گســترده کاونــدگان بیتکویــن ،یکــی از کاســتیهای مهــم آن
انگاشــته میشــود.
اگرچــه ایــن حجــم بــاالی محاســبات رمزنــگاری ،تضمینکننده ســازگاری،
امنیــت و پوشــیدگی کل شــبکه اســت ،امــا حجــم انــرژی مصرفــی آن
تــا حــدی بــاال اســت کــه برخــی از کاونــدگان بیتکویــن از گرمــای
کامپیوترهــای خــود در زمســتان بــرای گرمایــش خانــه خــود اســتفاده
میکننــد .تأمیــن هزینــه ایــن تجهیــزات و انــرژی مصرفــی آنهــا تنهــا بــا
تکیــه بــر بیتکوینهــای تــازهای ممکــن اســت کــه برنــدگان محاســبه
بــه دســت میآورنــد.
هــم اکنــون نیــز در ثبــت تراکنشهــای تــازه ،کاوشگــران اولویــت را
بــه تراکنشهایــی میدهنــد کــه ثبتکنندگانشــان مبلغــی را داوطلبانــه
بــه عنــوان کارمــزد بــه کاوشگــران میپردازنــد .بــه تدریــج کــه نــرخ
صــدور ســکههای تــازه کاهــش پیــدا میکنــد ،کاونــدگان ناچــار خواهنــد
بــود فقــط تراکنشهــای کاربرانــی را ثبــت کننــد کــه بــه طــور داوطلبانــه
بــه کاوشگــران کارمــزد میپردازنــد .ایــن رونــد بــه احتمــال اســتفاده
از بیتکویــن را گرانتــر خواهــد کــرد و رقابــت تــازهای را میــان بــازار
بیتکویــن و بــازار مالــی ســنتی رقــم خواهــد زد.
بزرگتریــن هیاهــوی رســانهای بــر ضــد بیتکویــن برمبنــای
پوشــیدگی بســیار بــاالی آن اســت .پوشــیدگی هویــت پرداختکننــدگان
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و دریافتکننــدگان ،مرحلــه نخســت پوشــیدگی بیتکویــن اســت ،زیــرا
ســازمانهای اطالعاتــی و جاسوســی ماننــد  NSAهمــواره میتواننــد ایــن
تراکنشهــا را بــا ردیابــی آدرسهــای اینترنتــی ،بــه کاربــران مربــوط
کننــد .امــا بــا اســتفاده از ابزارهایــی همچــون  ،torکــه آدرس کاربــران
را نیــز مخفــی میکننــد ،کاربــران بیتکویــن میتواننــد تراکنشهایــی
کامــ ً
ا پوشــیده و (دســتکم بهطــور نظــری) غیرقابــل ردیابــی انجــام
دهنــد.
چنیــن امکانــی بــه طبــع میتوانــد اســتفادههای غیرقانونــی هــم پیــدا
کنــد؛ ماننــد پولشــویی ،فــرار از پرداخــت مالیــات ،خریــد و فــروش کاالی
غیرقانونــی و پشــتیبانی مالــی از ســازمانها و گروههــای غیرقانونــی یــا
زیرزمینــی .مشــهورترین نمونــه اســتفاده از بیتکویــن در ایــن زمینــه،
ســایت  Silk roadبــوده اســت کــه بــا ســاختاری هماننــد  ،eBayعرصــه
خریــد و فــروش انــواع مــواد مخــدر ،اســلحه و مهمــات و حتــی خدمــات
غیرقانونــی بــود .خریــد و فــروش روی ایــن ســایت تنهــا بــا بیتکویــن
انجــام میگرفــت .ایــن ســایت در مــاه اکتبــر ســال  2013توســط FBI
بســته و مدیــر آن بازداشــت شــد ،امــا تخمیــن زدهمیشــود مدیــر آن
ســرمایهای هنگفــت در حســابهای بیتکویــن خــود داشــتهباشــد کــه
دســت  FBIاز آن کوتــاه اســت .نمونــه مشــهور دیگر اســتفاده از پوشــیدگی
بیتکویــن ،ســایت ویکیلیکــس اســت کــه هزینههــای خــود را از راه
کمکهــای اهدایــی در قالــب بیتکویــن تأمیــن میکنــد .اســتفاده از یــک
بیتکویــن بــرای فعالیتهــای فراقانونــی موضــوع بلندتریــن فریادهــای
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مخالفــان بیتکویــن اســت .البتــه بیتکویــن تنهــا ابــزاری نیســت کــه از
آن بــرای تراکنشهــای مالــی غیرقانونــی اســتفاده میشــود .بــرای نمونــه،
بیشتریــن حجــم قاچــاق اســلحه در جهــان بــر پایــه دالر امریــکا صــورت
میپذیــرد.
بیتکویــن شــاید در کنتــرل بانکهــا و دولتهــا نباشــد ،امــا ســادهانگاری
اســت کــه سیســتم آن را تضمینکننــده خــودکار عدالــت اجتماعــی
بدانیــم .بــرای نمونــه ،در حــدود  29درصــد کل بیتکویــن صادرشــده
ســال  ،2014در مالکیــت تنهــا  47نفــر بــود .خریدهــای هنگفــت اولیــه،
توزیــع بســیار ناهمگونــی را در بــازار جــوان بیتکویــن ایجــاد کردهانــد و
ظرفیــت ایجــاد شــوک در آینــده را دارنــد.
حــدود نیمــی از بیتکوینــی کــه تاکنــون صــادر شــده اســت (و شــاید هــم
بیــش از آن) در گــردش نیســت و ایــن احتــکار بیتکویــن از دالیــل
بــاال رفتــن قیمــت واحــد بیتکویــن اســت .افــزون بــر آن ،چنیــن حجمــی
از احتــکار ممکــن اســت چش ـمانداز نگرانکننــدهای از آینــده بیتکویــن
ترســیم کنــد ،شــمار کوچکــی از کاربــران در هــر زمانــی میتواننــد بــا
تزریــق حجمــی چشــمگیر از بیتکویــن بــه بــازار ،ارزش آن را دچــار
نوســان کننــد.
اگرچــه بهطــور منطقــی دلیلــی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد (زیــرا بــه
کاهــش ارزش داشــتههای همــان کاربــران میانجامــد) ،انجامپذیــر
بــودن ایــن اقــدام نگرانکننــده اســت.
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هیجانزده باشید ،اما نه بیش از حد
در هنــگام نــگارش ایــن متــن (شــهریور  ،)94بهــای هــر بیتکویــن در
حــدود  630دالر امریــکا اســت (ایــن رقــم در آذرمــاه  96بــه 10000
دالر رســیده اســت!) .قیمــت هــر بیتکویــن در آغــاز عرضــه آن کمتــر
از یــک ســنت بــود .پــس کســانی کــه در آن هنــگام خریــد کردنــد،
اکنــون ســرمایهداران موفقــی بــه شــمار میرونــد .بهــای بیتکویــن
در مقایســه بــا دالر رونــد افزایشــی کامــ ً
ا یکنواختــی نداشــته
اســت .ورشکســتگی  MT Goxدر توکیــو در ســال  2013کــه پیامــد
از دســت رفتــن دویس ـتهزار بیتکویــن آن بــود ،شــوک بزرگــی بــر
بــازار بیتکویــن بــود .همچنیــن هنگامــی کــه دولــت چیــن اســتفاده از
بیتکویــن و همــه پولهــای «مجــازی» دیگــر بــرای داد و ســتد کاال و
خدمــات «واقعــی» را ممنــوع اعــام کــرد ،بهــای بیتکویــن در مقایســه
بــا پولهــای رایــج جهــان بــه شــدت کاهــش یافــت.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 47

امــا در هــر دو مــورد و در موردهــای دیگــر ،بیتکویــن بــه ســرعت
کاهــش ارزش خــود را جبــران کــرد و بهــای آن حتــی از میــزان پیــش
از شــوک باالتــر رفــت .شــاید غیرمنطقــی نباشــد کــه آینــده بیتکویــن
را بســیار روشــن بدانیــم ،امــا ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه
موضعگیــری دولتهــا دربــاره بیتکویــن میتوانــد نقــش مهمــی در
آینــده آن داشــتهباشــد و وضعیــت در ایــن بــاره هنــوز چنــدان روشــن
نیســت .بســیاری از دولتهــا بــا احتیــاط بــه ایــن موضــوع نزدیــک
شــدهاند و شــمار بســیار کمــی نیــز از آن اســتقبال کردهانــد.
آلمــان ،فنالنــد ،کانــادا و امریــکا از جملــه کشــورهایی هســتند کــه در
آنهــا میتــوان از بیتکویــن بــرای خریــد و فــروش کاال و خدمــات (بــه
شــرط توافــق دو طــرف) اســتفاده کــرد و نخســتین خودپــرداز بیتکویــن
در اکتبــر  ،2013در شــهر ونکــوور کانــادا راهانــدازی شــدهاســت .اگــر
شــرایط خــارج از سیســتم بیتکویــن تغییــر چندانــی نکنــد ،بــا توجــه
بــه محــدود بــودن عرضــه و افزایــش تقاضــا ،میتــوان تصــور کــرد کــه
بوکارهای فراوانــی
بهــای واحــد آن افزایــش پیــدا کنــد ،همچنیــن ،کسـ 
بــر همیــن پایــه ایجــاد شــدهاند.
ســرمایهگذاری برخــی از شــخصیتهای حقیقــی و حقوقــی مطــرح در
دره ســیلیکون مبنایــی بــرای تبلیغــات بســیاری از بازاریابانــی اســت کــه
میکوشــند شــما را بــه خریــدن و اندوختــن بیتکویــن ترغیــب کننــد.
ایــن بخــش ،قســمتی از مقــاالت پرونــده ویــژه «بیتکویــن» اســت.
بــرای دانلــود کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد.
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امــا بایــد در نظــر داشــت کــه ســرمایهداران عمــده در ســیلیکون در
چندیــن صنعــت مختلــف ســرمایهگذاریهای خطرپذیــر میکننــد و
ِصــرف ورود آنــان بــه یک زمینــه ،تضمینی برای ســودآوری آن نیســت.
حتــی اگــر تــا ســال دیگــر بیتکویــن کام ـ ً
ا از عرصــه تراکنشهــای
مالــی محــو شــود ،ایدههــای شــکلدهنده بــه آن و سیســتمی کــه بــر
مبنــای آن ایدههــا تشــکیل شــدهاســت ،بهیقیــن مبنــای حرکتهــای
مشــابه در آینــده خواهنــد بــود و تــا همیــن حــاال نیــز چندیــن سیســتم
مــوازی بیتکویــن (ماننــد الیتکویــن) ایجــاد شــده و در حــال فعالیــت
هســتند .میــزان رشــد کنونــی بیتکویــن و پیچیدگــی سیســتمی کــه
پیرامــون آن شــکل گرفتــهاســت ،بیشــک فراتــر از پیشبینــی دقیــق
طــراح یــا طراحــان نخســتین آن بــودهاســت .دگردیســی ایــن سیســتم از
عاملهــای پیچیــده فراوانــی در بیــرون و درون آن تأثیــر خواهــد پذیرفــت،
چراکــه پــای پــول در میــان اســت!
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دو روی سکه بیتکوین

پیــش از آنکــه بســیاری از مردم نــام پول دیجیتــال ،بیتکوین را بشــنوند،
برایــان آرمســترانگ ،مهنــدس  27ســاله در ســایت بهاشــتراکگذاری
 ،Airbnbفکــر کــرد کــه ایــن واحــد دیجیتــال میتوانــد برایــش پولســاز
باشــد .در آن زمــان (بهــار  Airbnb )2012پانصــد میلیــون دالر پــول
پرداختــی ســاالنه خــود را در  192کشــور ،بــا اســتفاده از مجموعــهای
آشــفته از شــبکههای مالــی منتقــل میکــرد و البتــه هــر کــدام از اعضــای
ایــن شــبکه هزین ـهای بــرای تراکنــش درنظــر میگرفتنــد .یــک نســخه
ناشــناس ،رمزنگاریشــده و فــارغ از دولــت و پــول میتوانســت همــه
ایــن فرآینــد را ســادهتر کنــد .ایــن امــکان کار را ســریعتر ،امنتــر و
بهشــدت ارزانتــر میکــرد.
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ایــن کتــاب بخشــی از پرونــده ویــژه «بیتکویــن» اســت .بــرای دانلــود
کل پرونــده ویــژه اینجــا کلیــک کنیــد.
مشــکل اینجــا بــود کــه همــان چیزهایــی کــه بیتکویــن را جــذاب
میکــرد ،آن را بــرای افــراد غیرکدنویــس گیجکننــده میکــرد .اســتفاده
از آن مســتلزم بهکارگیــری یــک نرمافــزار بدقلــق و دشــوار معــروف
بــه کیــف پــول بــود .بــه دســت آوردن بیتکوینهــا هــم بــرای خــود
چالشــی بــود؛ بیشتــر مواقــع بایــد آنهــا را از واســطههایی میخریدنــد
کــه زیــر ســایههای مرمــوز فعالیــت میکردنــد و اغلــب اوقــات نیــز
کالهبــردار از آب در میآمدنــد .خــرج کــردن پــول بــه دس ـتآمده نیــز
کار ســختی بــود ،زیــرا پیش ـهوران معــدودی آن را قبــول داشــتند؛ ایــن
واحــد پولــی خیلــی نــو بــود .آرمســترانگ دریافتــه بــود کــه راه گســترش
مقبولیــت بیتکویــن یــک کیــف پــول کاربرپســند اســت.
او تنهــا کســی نبــود کــه بــه ظرفیــت گســتردهتر بیتکویــن فکــر
میکــرد .آرمســترانگ در یــک انجمــن آنالیــن ،بــن ریــوز ،برنامهنویــس
انگلیســی و صاحــب ســایت  ،Blockchainرا مالقــات کــرد ،ایــن ســایت
مخصــوص ردگیــری تراکنشهــای بیتکویــن بــود .ریــوز فنــاوری را
عمیق ـ ًا درک کــرده بــود و درون ایــن جامعــه از مشــتاقان ،کــه دوســتی
نزدیکــی بــا هــم داشــتند ،اعتبــار زیــادی داشــت .او بــه مــدت یــک ســال
از بیتکویــن اســتفاده کــرد و حتــی کیــف پولــی ســاخته بــود کــه ده هــزار
نفــر آن را امتحــان کــرده بودنــد .ریــوز همچنیــن تمایــل داشــت کــه ایــن
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واحــد پولــی توجــه افــراد بیشتــری را بــه خــود جلــب کنــد .دو فــرد
مشــتاق کار بــه هــم برخوردنــد و ایدههــای خــود را بــرای یــک شــرکت
جدیــد بیــان کردنــد؛ یــک  PayPalبــرای بیتکویــن .شــرکتی کــه در
تبادلهــای رمزنگاریشــده نقــش یــک واســطه معتمــد را بــازی میکنــد
و هــر بــار کــه تبدیلــی میــان بیتکویــن و دالر انجــام شــود ،شــرکت
 5درصــد از مبلــغ را بهعنــوان کارمــزد دریافــت میکنــد .امــا خــرج
کــردن پــول داخــل شــبکه بیتکویــن بــدون هزینــه خواهــد بــود .بــه ایــن
ترتیــب ،وجــود یــک کیــف پــول دیجیتــال و ســرویسهای فرآینــد خریــد
بــه نوعــی بــه ایــن معنــا اســت کــه میتــوان بهراحتــی بــا اســتفاده از
اســمارتفون و بیتکویــن پــول راننــده تاکس ـیای را پرداخــت کــه فقــط
پــول نقــد قبــول میکنــد.
آنهــا ایــده خــود را بــرای  Y Combinatorبیــان کردنــد کــه یــک مرکــز
بالندگــی کسـبوکار معتبــر اســت .ســپس آنهــا در عــرض چند ســاعت
دعوتنامــه شــرکت در دوره تابســتان  2012مؤسســه را دریافــت کردنــد.
امــا ایــن رابطــه خیلــی زود بــه مشــکل برخــورد .آرمســترانگ گمــان
میکــرد کــه جــذب مقبولیــت عمومــی بــرای بیتکویــن مســتلزم ایــن
اســت کــه افــرادی کــه رمزعبــور کیــف پــول خــود را گــم کردهانــد
راهــی بــرای بازیابــی آن داشــته باشــند؛ یعنــی شــرکت جدیــد آنهــا باید
دسترســی بــه کلیدهــای خصوصــی کاربــران را حفــظ کنــد .ایــن کلید یک
کــد دسترســی  64کاراکتــری اســت کــه بیانگــر مالکیــت بیتکویــن
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اســت .بــدون چنــان دسترســیای کاربــران فقــط بــا فرامــوش کــردن
رمزعبــور کل دارایــی بیتکویــن خــود را از دســت میدهنــد .همچنیــن،
آنهــا در مقابــل ســرقت بیم ـ ه نمیشــوند.
ریــوز کامـ ً
ا مخالــف بــود .نکتــه اصلــی بیتکویــن ایــن بــود کــه کنتــرل
کامــل را بــه فــرد صاحــب بیتکوینهــا بدهــد .اگــر شــخصی بــه یــک
شــرکت امــکان دسترســی بــه بیتکوینهایــش را بدهــد ،در اصــل بــه آن
شــرکت اعتمــاد کــرده اســت ،همانطــور کــه بــه بانــک اعتمــاد میکنــد.

آن شــرکت میتوانــد اطالعــات را بــه هکرهــا ببــازد ،یــا بدتــر ،آنهــا
را یکجــا بــدزدد .ایــن کالهبرداریهــا هماکنــون در دنیــای نوپــای
بیتکویــن اتفاقهــای رایجــی بودنــد .اگــر شــرکت ریــوز و آرمســترانگ
یــک منفــذ بــه کل کیفپولهــای مشــتریهایش بــاز میکــرد ،طولــی
نمیکشــید کــه دولــت بخواهــد وارد ماجــرا شــود .درســت اســت؛ سیســتم
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حاضــر بــه ایــن معنــا بــود کــه کاربــران خطــر بیشتــری را قبــول کننــد
و ایــن موضــوع بــه احتمــال تعــدادی از کاربــران معمولــی را از چرخــه
خــارج میکنــد .امــا ،در هــر حــال بیتکویــن از اول هــم بــه درد آنهــا
نمیخــورد .اگرچــه قصــد داشــت یــک واحــد پولــی بــرای همــگان بســازد،
امــا میخواســت کــه بــا خورههــا شــروع کنــد .او در نوشــتههای خــود
میگویــد« :در حقیقــت بــرای افــراد عــادی دالیــل زیــادی بــرای اســتفاده
از بیتکویــن وجــود نــدارد».
در نهایــت 48 ،ســاعت قبــل از ســفر ریــوز بــه دره ســیلیکون ،همــه چیــز
بــه هــم خــورد .او ایمیلــی محترمانــه از آرمســترانگ دریافت کردکــه در آن
نوشــته بــود« :بنــا نهــادن مشــترک یک شــرکت واقعـ ًا هماننــد یــک ازدواج
اســت .بــا وجــود اینکــه مــن بــاور دارم مــا احتــرام دوطرفـهای بــرای هــم
قائلیــم ،بــا هــم چنــدان خــوب کار نمیکنیــم ».آرمســترانگ ارتبــاط ریــوز
بــا اشــتراکهای آنالیــن مشــترک را قطــع کــرد .او در ادامــه نوشــته بــود:
«بــه گمــان مــن مــا دربــاره اینکــه چــه محصولــی میخواهیــم بســازیم،
زیباییشناســی کامـ ً
ا متفاوتــی داریــم ».او قصــد داشــت بــه تنهایــی بــه Y
 Combinatorبــرود .ریــوز دیگــر در عمــل از چرخــه بیــرون افتــاده بــود.

دو رویکرد متفاوت

امــروزه تعــارض فکــری میــان آرمســترانگ و ریــوز در کل اقتصــاد نوپــا،
متغیــر و پویــای بیتکویــن کهنــه شــده اســت .چیــزی کــه زمانــی قلمــرو
هکرهــا ،فعــاالن آزادیخــواه و قاچاقچیــان مــواد مخــدر بــود ،امــروزه
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توســط تعــداد فزاینــدهای از کس ـبوکارها پذیرفتــه شــده اســت .در حــال
حاضــر میتــوان بــرای خریــد یــک تشــک از  Overstock.comیــا یــک
لپتــاپ از  TigerDirectاز آن اســتفاده کــرد .زینــگا نیــز بــرای پرداخــت
آنالیــن داخــل بازیهــا آن را قبــول دارد .ســال  2011صــد میلیــون
دالر در تراکنشهــای بیتکویــن ثبــت شــده و ارزش بیتکویــن از
 13دالر بــه  1200دالر افزایــش پیــدا کــرده اســت ،آن هــم بــا وجــود
محدودیتهایــی کــه در چیــن اعمــال شــد .حتــی وقتــی یکــی از
مشــهورترین کســبوکارهای بیتکویــن در دنیــا ،یــک صرافــی ژاپنــی
بــا نــام  Mt. Goxهــک شــد (مشــتریها پولــی بــه ارزش میلیونهــا دالر
را از دســت دادنــد) صرافیهــای جدیــدی بــه وجــود آمدنــد ،ارزش ایــن
پــول دوبــاره اوج گرفــت و افزایــش مقبولیــت آن ادامــه پیــدا کــرد .قوانین
کنتــرل بــازار دیــد ســختگیرانهای بــه اقتصــاد بیتکویــن دارنــد ،امــا
همچنــان ســرمایهگذاران و کارآفرینــان بیشتــری بــه ایــن قافلــه اضافــه
میشــوند .همــه ایــن فعالیتهــا یــک شــکاف بنیادیــن را دربــاره آنچــه
کــه بیتکویــن بایــد بــه آن تبدیــل شــود ،پنهــان میکنــد .بســیاری از
هــواداران اصیــل این واحــد پولــی (آنهــا را آزادیخواهان ناشــناس بنامید)
آن را گامــی بــه ســوی یــک نظــام اقتصــادی نویــن میبیننــد .نظامــی
کــه تحــت نفــوذ یــک قــدرت دولتــی فزونمنــد یــا یــک صنعــت مالــی
درندهخــو نیســت .بیتکویــن توســط یــک بدنــه ســاماندهنده مرکــزی
ماننــد  Federal Reserveایجــاد یــا کنتــرل نشــده اســت .آنهــا توســط
یــک شــبکه جهانــی از کامپیوترهــا (یــا بــه زبــان بیتکویــن ،کاوشــگری)
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ایجــاد شــدهاند و توســط قوانیــن ریاضیاتــی خردگــرا و بیغــرض و اصــول
عرضــه و تقاضــا کنتــرل میشــوند .الگوریتمهــای بیتکویــن امــر
میکننــد کــه هرگــز بیــش از  21میلیــون بیتکویــن تولیــد نخواهــد شــد
(ایــن رقــم هــر چهــار ســال نصــف میشــود).
مهمتــر آنکــه از دیــد آزادیخواهــان ناشــناس ،ایــن واحــد پولــی خــط
میــان شــفافیت و حریــم خصوصــی را بازتــر میکنــد .همــه تراکنشهــا در
فضایــی بــاز اتفــاق میافتنــد و در دفتــرکل بیتکویــن ثبــت میشــوند
کــه در دســترس عمــوم اســت .امــا بیتکویــن لزوم ـ ًا بــه هویــت هیــچ
کاربــری گــره نمیخــورد و میتــوان آن را بهطــور ناشــناس خــرج کــرد؛
یعنــی بــرای نــاآگاه نگــه داشــتن دولتهــا و بازاریابهــا از عادتهــای
خریــد افــراد راهــی وجــود دارد.
در همیــن حــال ،برخــی از تــازهواردان دنیــای بیتکویــن (ســرمایهگذاران
مخاطرهپذیــر و کارآفرینــان) دیــد کامـ ً
ا متفاوتــی دارنــد .آنهــا بــه بیتکوین
بــه دیــد یــک وســیله بســیار عملیتــر نــگاه میکننــد؛ یــک سیســتم بســیار
کارآمــد تراکنــش آنالیــن مانند ویــزا ،امــا ارزانتــر ،ســریعتر و انعطافپذیرتر.
چنیــن امکانــی راه را بــه دنیایــی بــاز میکنــد کــه در آن مجبــور نیســتیم
بــرای حفاظــت از شــماره کارت اعتبــاری خــود بــه فروشــندهها اعتمــاد
کنیــم ،دنیایــی کــه در آن بازرگانــان مجبــور نیســتند هزینههــای گــزاف
جابهجایــی [پــول] را پرداخــت کننــد ،دنیایــی کــه در آن پرداختهایــی
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بــه کوچکــی کســری از یــک ســنت هــم میتواننــد یــک تجــارت را تأمین
کننــد و بــه ایــن ترتیــب یــک تولیدکننــده آرژانتینــی بتوانــد بــه راحتــی و
بــه شــکل ســودآوری از یــک خبــره تجــارت در دبــی پــول قبــول کنــد؛
بــه همــان راحتــی کــه آمــازون بــه شــهر دورافتــاده دوبــوک پوشــک
میفروشــد.
اگرچــه قــرار نیســت ایــن تالشهــا یــک بــازی بینتیجــه باشــد،
بهطــور فزاینــدهای بهنظــر میرســد دو نگــرش مذکــور نســبت بــه
بیتکویــن در تعــارض قــرار میگیرنــد .بــا هــر اختاللــی همچــون
حادثــه  Mt. Goxمشــتریها و دولتهــا بــه ســمت قوانیــن کنترلکننــده
کشــیده میشــوند ،حتــی اگــر ایــن قوانیــن تهدیــدی باشــند برای کشــانده
شــدن بــه جنــگل عمیــق نظــام مالــی بینالمللــی.
ســال گذشــته رگوالتورهــای بانکــی یــک صرافــی بیتکویــن در امریــکا
بــه نــام  TradeHillرا بســتند .امــروزه بیشتــر صرافیهــای محبــوب
بیتکویــن در خــارج از امریــکا فعالیــت میکننــد ،در کشــورهایی همچــون
اســلوونی ،بلغارســتان و ژاپــن .ســرمایهگذاران مخاطرهپذیــر بــه چنیــن
کاری عــادت دارنــد؛ گرفتــن یــک فنــاوری که توســط معتقدان راســتینش
پــرورش یافتــه اســت و رانــدن آن فنــاوری بــه ســوی یــک کسـبوکار بــا
مقبولیــت گســترده .امــا در ایــن مــورد آنهــا در مقابــل یــک چیــز جدیــد
ایســتادهاند .بــه لطــف افزایــش سرســامآور ارزش بیتکویــن برخــی
هــواداران اصیــل آن خــود را در اوج ایــن هــرم یافتهانــد و قصــد دارنــد
ایــن پــول ناشــناس خــود را کــه تــازه بــه دســت آوردهانــد ،خــرج دریافتن
دیــد جدیــد خــود از آینــده کننــد.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 57

گسترش پول

در مــاه مــارس ســال  ،2013وِنــس کاســارس ،مدیرعامــل شــرکت
پوگفــت بــا دیگــر مدیــران،
پرداخــت آنالیــن  ،Lemonدر حــال گ 
ســرمایهگذاران خطرپذیــر و کارآفرینــان کنفرانســی بــود کــه بانــک
 Allen & Companyبرگــزار کــرده بــود و شــرکت در آن بــه دعوتنامــه
نیــاز داشــت .کاســارس در مزرعـهای در منطقــه پاتاگونیــا بزرگ شــده ،اما
بــا ســاخت سیســتمهای پرداخــت و بانکهــای آنالیــن ســابقه کاری خــود
را در اروپــا و امریــکای التیــن ســاخته اســت .در ســال  2013بیتکویــن
بــه یــک وسوســه بــرای کاســارس تبدیــل شــد .او فکــر میکنــد کــه
بیتکویــن میتوانــد نظــام مالــی را متحــول کنــد؛ بهخصــوص در
کشــورهای در حــال توســعه .او میخواســت آن را بــه هــر کســی کــه
برایــش مهــم اســت ،نشــان دهــد.
کاســارس تصمیــم گرفــت کــه یــک ترفنــد ســرگرمکننده در داو ماونتیــن
ترتیــب دهــد .او میخواســت بــه مدیــران ردهبــاالی آیتــی دور میــز
نشــان دهــد کــه بیتکویــن چقــدر راحــت میتوانــد حجــم بزرگــی از
پــول را منتقــل کنــد .او از افــراد دور میــز خواســت کــه یــک نرمافــزار
کیــف پــول روی گوش ـیهای خــود نصــب کننــد .ســپس یــک کــد QR
روی نمایشــگر خــود ایجــاد کــرد و از نزدیکتریــن فــرد بــه خود خواســت
کــه از آن عکــس بگیــرد .وقتــی آن شــخص کیــف پــول خــود را چــک
کــرد 6390 ،بیتکویــن بــه ارزش  250هــزار دالر در کیــف پــول خــود
داشــت.
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برخــی از تــازهواردان دنیــای بیتکویــن (ســرمایهگذاران
مخاطرهپذیــر و کارآفرینــان) دیــد کام ـ ً
ا متفاوتــی دارنــد .آنهــا
بــه بیتکویــن بــه دیــد یــک وســیله بســیار عملیتــر نــگاه
میکننــد؛ یــک سیســتم بســیار کارآمــد تراکنــش آنالیــن ماننــد
ویــزا ،امــا ارزانتــر ،ســریعتر و انعطافپذیرتــر.
ی آمــد یکــی از پرمخاطرهتریــن بازیهــای دنیــا بــود.
آنچــه در پــ 
ســرمایهداران حاضــر ،صندلــی بــه صندلــی 250هــزار دالر را فقــط بــا یک
اشــاره بــه یکدیگــر منتقــل کردنــد .وقتــی کــه باالخــره پــول دوبــاره بــه
کیــف پــول کاســارس برگشــت ،همــه افــراد پشــت میــز دریافتنــد کــه
بیتکویــن چقــدر میتوانــد جالــب و ســاده باشــد .آنچــه اتفــاق افتــاد
بــه هیــچ وجــه شــبیه مثـ ً
ا پیپــل نبــود کــه اصطــکاک میــان بانکهــا و
شــرکتهای کارت اعتبــاری را چنــدان روان نمیســازد .ایــن بــه معنــای
آزادی پــول بــود.
کریــس دیکســن یــک کارآفریــن اســت کــه حــاال بــا اندرســن
هورویتــز ( ،)Andreessen Horowitzیــک مؤسســه ســرمایهگذاری
مخاطرهپذیــر ،شــریک اســت؛ ایــن مؤسســه بیشتــر بــه خاطــر
ســرمایهگذاری در فیسبــوک و توییتــر مشــهور اســت .دیکســن
میگویــد« :نمایــش جالــب توجهــی بــود ».براســاس آنچــه دیکســن
بهعنــوان یــک سیســتم تراکنــش بــدون هزینــه دیــده بــود ،بیتکویــن
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میتوانــد یــک گزینــه جایگزیــن تجــارت الکترونیــک برای کسـبوکارهای
کوچــک و بــزرگ باشــد.
از آنجــا کــه بیتکویــن هماننــد اینترنــت یــک پلتفــرم بــاز اســت،
توســعهدهندگان نرمافــزار میتواننــد کارهایــی روی آن انجــام دهنــد
کــه انجــام دادن آنهــا بــا مســترکارت یــا ویــزا کــه دسترســی بــه شــبکه
خــود را بــا دقــت کنتــرل میکننــد غیرممکــن اســت .بــا وجــود چنیــن
امکاناتــی افــراد میتواننــد پرداختهــای موبایــل را انجــام دهنــد ،بــدون
آنکــه مجبــور باشــند ســهمی ســی درصــدی بــرای اپ اســتور گــوگل یــا
اپــل قائــل شــوند.

ارزش واحــد پولــی یــک افزایــش سرســامآور هشــت هــزار
درصــدی را در یــک ســال تجربــه کــرد.
همچنیــن مثـ ً
ا راهــی وجــود دارد کــه دانشــجویی بــا نوشــتن یــک برنامــه
ریزپرداخــت ،ســرمایه یــک روزنامــه دانشــگاهی را فراهــم کنــد .دیکســن
میگویــد« :در مشــخصات اولیــه  HTTPســاخت یــک سیســتم پرداخــت
درونــی پیشبینــی شــده بــود ،امــا هرگــز بــه عمــل نرســید ».او فکــر
میکنــد بیتکویــن میتوانــد همــان امــکان باشــد .هشــت مــاه پــس از
نمایــش در توســان ،دیکســن  25میلیــون دالر از پــول اندرســن هورویتــز
را روی شــرکت نوپــای آرمســترانگ Coinbase ،ســرمایهگذاری کــرد.
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دقیقـ ًا هماننــد فیسبــوک و بالگــر کــه حضــور آنالیــن را بــرای همــگان
آســان کــرد ،اقتصــاد بیتکویــن نیــز بــه یــک واســطه نیــاز داشــت تــا
مشــارکت را بــرای همــه آســان کنــد.

توجویوایفایسریع»
کتابالکترونیکی«درجس 
ایــن روزهــا اینرتنــت بیســیم هامننــد جریــان بــرق اســت .تنهــا زمانــی متوجــه حضــور
آن میشــوید کــه از حرکــت بــاز ایســتاده باشــد .بــا کنــد یــا متوقــف شــدن ارتبــاط
وایفــای تعــدادی از کاربـران وحشــت میکننــد .امــا جــای نگرانــی نیســت! مــا در کتــاب
الکرتونیکــی «درجس ـتوجوی وایفــای رسیــع» بررســی و ارایــه راه حــل انــواع مشــکالت
وایفــای از اختــاالت ســخت افــزاری تــا اشــتباهات نرمافــزاری پرداختیــم .ایــن کتــاب
جــذاب و کاربــردی را دانلــود کنیــد تــا دیگــر وحشــت نکنیــد!
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قوانینکنترلکننده

امــا نوشــتن پروتــکل پرداخــت اینترنــت موضوعــی مخاطرهآمیــز بــود.
مــردم پیــش از ایــن ســعی کــرده بودنــد واحدهــای پولــی دیجیتــال
بســازند و همیشــه هــم نتیجــه یکســان بــوده اســت :تبـهکاران بــه آنهــا
هجــوم بردنــد و دولــت آنهــا را متوقــف کــرد .بــه گفتــه دیکســن اگــر
بیتکویــن بخواهــد موفــق باشــد ،دولتهــای مرکــزی و فــدرال بایــد
یــک نقشــه راه داشــته باشــند .شــرکتهای بیتکویــن نیــز بایــد نشــان
دهنــد کــه بــا گذاشــتن کنترلهــای دقیــق و روشــن روی کســبوکار
خــود مایــل هســتند و میتواننــد از قوانیــن پیــروی کننــد تــا تبـهکاران و
پولشــویان را خــارج از ایــن چرخــه نگــه دارنــد.
کوینبیــس امیــد دارد دقیقـ ًا همیــن کار را انجام دهــد .در حــال حاضر ،این
شــرکت یــک آپارتمــان  170متــر مربعــی در ســن فرانسیســکو در اختیــار
دارد .البتــه ایــن فضــا درخــور شــرکتی نیســت کــه میخواهــد آینــده پــول
را رقــم بزنــد .آرمســترانگ میگویــد« :کوینبیــس بــرای مــدت طوالنــی
دو میــز در طبقــه بــاال بــود .حــاال مــا  2300متــر مربــع فضــای دفتــری
داریــم ».البتــه ایــن منطقــی بــه نظــر میرســد کــه شــرکت روی فضــای
دفتــری ســرمایه زیــادی نگــذارد .کوینبیــس درگیــر موضوعــی هزینهبــر
اســت؛ دریافــت مجوزهــای دولتــی و پــر کــردن گزارشهایــی کــه بــرای
تبدیــل شــدن بــه یــک ناقــل پــول رســمی الزم اســت.
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اینطــور کــه معلــوم شــده آســان کــردن اســتفاده از بیتکویــن بیــش
از آنکــه از نظــر فنــاوری مشــکالتی داشــته باشــد ،دشــواریهای قانونــی
دارد .بــه هنــگام آغــاز بــه کار کوینبیــس دشــوارترین مشــکل کاربــران
بیتکویــن ،خریــد و فــروش بیتکویــن بــود .کوینبیــس ایــن کار را راحت
ی اســت حســاب بانکــی خــود را بــه کوینبیــس متصــل کنیــد و
کــرد .کافـ 
بیتکوینهــای خــود را دریافــت کنیــد .امــا ایــن مســئله اوضــاع را بــرای
کوینبیــس پیچیــده کــرد و شــرکت را بــه یــک کسـبوکار خدمــات پولی
تبدیــل کــرد؛ هماننــد وســترن یونیــون .دقیقـ ًا مثــل وســترن یونیــون اگــر
اصــول رگوالتورهــا را رعایــت نکنــد آنهــا میتواننــد حســابهای بانکــی
شــرکت را توقیــف و کس ـبوکارش را تعطیــل کننــد (تــا وقتــی شــرکت
درگیــر فرآیندهــای دریافــت جوازهــای مناســب اســت ،رگوالتورهــا کاری
بــرای مهــار شــرکت نمیکننــد).
بیتکویــن خــط میــان شــفافیت و حریــم خصوصــی را بازتــر میکنــد.
همــه تراکنشهــا در فضایــی بــاز امــا ناشــناس اتفــاق میافتنــد.
از آنجــا کــه کوینبیــس قصــد دارد یــک شــرکت خدمــات پولــی رســمی
باشــد بهطــور پویــا روی رعایــت قوانیــن توســط کاربرانــش نظــارت دارد.
شــرکت مشــتریهای خــود را بررســی میکنــد تــا اطمینــان یابــد آنهــا
تبـهکار یــا پولشــو نیســتند .همچنیــن بــه کلیدهــای خصوصــی مشــتریها
دسترســی دارد و بــه شــرکتهای نوپــا کمــک میکنــد تــا برنامههایــی
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بــرای پلتفــرم کوینبیــس بنویســند .نکتــه دیگــر ایــن کــه هــر گاه افــراد
بــرای تبدیــل بیتکویــن بــه پــول نقــد و بالعکــس از سیســتم کوینبیــس
اســتفاده کننــد ،شــرکت هزینــهای یــک درصــدی بــرای آن در نظــر
میگیــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه کاربرانــی کــه اطالعــات تکنیکــی کمتــری دارنــد ،به
ســوی بــازار بیتکویــن هجــوم بردهانــد ،حقالزحمــه مذکــور معاملــه
خوبــی بــرای کاربــران بهنظــر میرســد .ســادگی ،پایــداری ،قانونــی بــودن
و اطمینانپذیــری ارزش ایــن هزینــه را دارد .فقــط کافــی اســت از افــرادی
ســؤال کنیــد کــه ترجیــح میدهنــد بهجــای اســتفاده از بیتتورنــت
ســریالهای خــود را از آیتیونــز دانلــود کننــد .وقتــی کاســارس ســال
گذشــته بیتکوینهــا را در جلســه آریزونــا رد و بــدل میکــرد ،حــدود
 37هــزار نفــر کیــف پــول کوینبیــس داشــتند .امــروز (ســال  )2014ایــن
رقــم بیــش از یــک میلیــون اســت.
آرمســترانگ مجموعــهای کامــل از خدمــات را پیشبینــی میکنــد؛
مث ـ ً
ا یکپارچــه کــردن کیــف پــول کوینبیــس بــا صنــدوق فروشــگاهها
تــا افــراد بتواننــد بــا بیتکویــن از مغــازه محلــی خــود شــیر بخرنــد .او
میگویــد« :ایــن یــک پروتــکل جدیــد اســت؛ اســتفاده از آن دشــوار اســت،
امــا ظرفیــت زیــادی دارد .فرصتــی وجــود دارد تــا نخســتین برنــد مــورد
اعتمــاد در ایــن پروتــکل جدیــد ســاخته شــود و اســتفاده مشــتریها و
کســبوکارها از آن تســهیل شــود».
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پول مستقل

اگــر در نیمــه بیقانــون و آشــفته بیتکویــن نظیــری بــرای کریــس
دیکســن قانونمنــد وجــود داشــته باشــد ،آن فــرد راجــر وِر اســت .بــه
دلیــل هجومــی کــه مــردم بعــد از خطابههایــش بــه او میبرنــد ،گاهــی
او را ســلطان بیتکویــن میخواننــد .ور یــک بــازرگان اســت و زمانــی
نامــزد حــزب آزادیخــواه بــرای  California State Assemblyبــود .او
پــس از گذرانــدن یــک دوره ده ماهــه در زنــدان فــدرال المپــاک بــه
دلیــل فروختــن تجهیــزات پرقــدرت و خطرنــاک آتشبــازی بــا نــام
 Pest Control Report 2000در  ،eBayایالــت خــود را در ســال 2006
تــرک کــرد و بــه ژاپــن رفــت.
امــا شــاید شــهرت ور بیشتــر بــه دلیــل یــک بیلبــورد اســت .او
بــرای آن ماهــی  1500دالر پرداخــت میکنــد؛ یــک تابلــوی عظیــم کــه
کسـبوکار فــروش قطعــات کامپیوتــر او را تبلیــغ میکنــد (شــعار آن هــم
طبیعت ـ ًا ایــن اســت :مــا بیتکویــن را هــم قبــول میکنیــم) .ور در ســال
 ،2011هنگامــی کــه ارزش بیتکویــن یــک دالر بــود ،شــروع بــه خریــدن
آن کــرد و بــه انــدازهای از آن جمــع کــرد تــا ســوار بــر مــوج آن بــه یــک
حســاب بانکــی هفــت رقمــی برســد .حــاال جــزء ســرمایهگذاران نخســت
چندیــن شــرکت نوپــای بیتکویــن اســت .امــا بــر خــاف دیکســن،
شــرکتهایی کــه او در آنهــا ســرمایهگذاری کــرده لزومــ ًا ســعی در
ســاختن یــک نظــام مالــی خوشنــام ،مؤثــر و بیپــرده ندارنــد .آنهــا
ســعی دارنــد ظرفیــت انقالبــی ایــن واحــد پولــی را توســعه دهنــد.
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از آنجــا کــه بیتکویــن هماننــد اینترنــت یــک پلتفــرم بــاز اســت،
توســعهدهندگان نرمافــزار میتواننــد کارهایــی روی آن انجــام دهنــد
کــه انجــام دادن آنهــا بــا مســترکارت یــا ویــزا ،کــه دسترســی بــه
شــبکه خــود را بــا دقــت کنتــرل میکننــد ،غیرممکــن اســت.
یکــی از ایــن شــرکتهای نوپــا بالکچِیــن ( )Blockchainاســت؛ فرزنــد
فکــری بــن ریــوز .ریــوز پــس از دریافــت ایمیــل جدایــی آرمســترانگ بــر
آن شــد تــا بالکچیــن را بــه چیــزی بیــش از یــک ســایت گــردآوری
داده تبدیــل کنــد .او هماننــد آرمســترانگ کیــف پــول بیتکویــن را
یــک پلتفــرم بــرای خدمــات مالــی میدیــد .امــا ریــوز نمیخواســت
بالکچیــن بــه بیتکوینهــای مشــتریهایش دسترســی داشــته باشــد.
او یــک کیــف پــول مبتکرانــه ترتیــب داد که دسترســی بــه آن از روی یک
مرورگــر یــا گوشــی موبایــل ممکــن اســت ،امــا کلیــد خصوصی حســاس را
روی کامپیوتــر کاربــر رهــا میکنــد.
شــرکت بالکچیــن هرگــز بیتکوینهــای کاربــران را از دســت
نمیدهــد .امــا در هــر حــال ،اگــر کاربــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کند،
ن را بــرای او پیــدا کنــد .هیچکــدام از ســرمایهگذاران
ســایت نمیتوانــد آ 
دره ســیلیکون نمیخواســتند هیــچ کاری بــا ریــوز داشــته باشــند .بــا ایــن
حــال ،پــس از آن ریــوز ایمیلــی از ور دریافــت کــرد .ور در آن ایمیــل
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بــرای او نوشــت کــه بالکچیــن ســایتی بســیار عالــی اســت و از ریــوز
پرســید کــه آیــا بــه کمــک احتیــاج دارد؟ پاســخ البتــه کــه مثبت بــود .ور
مقــداری پــول ســرمایهگذاری کــرد (نمیگویــد چقــدر) و بالکچیــن بــا
آن ســرمایه بــه تعــداد ســرورهایش افــزود و نرمافــزار خــود را ارتقــا داد.
ایــن ســایت امــروزه یکــی از مطمئنتریــن منابــع اطالعــات دربــاره
بیتکویــن اســت و بــه تدریــج ریــوز آن را بــه نوعــی گــوگل بــرای
اکوسیســتم بیتکویــن تبدیــل میکنــد؛ مجموعــهای از ســرویسهای
تحــت وب کــه بــرای بازرگانــان و توســعهدهندگان بیتکویــن حیاتــی
اســت .موفقیــت ســایت  blockchain.infoمــردم را بــه ســوی دانلــود
نرمافــزار کیــف پــول بالکچیــن کشــانید.
آنهــا میتواننــد آخریــن بهــای بیتکویــن را چــک کننــد ،وارد کیــف
پــول خــود شــوند و از بیتکوینهــای خــود مثــ ً
ا بــرای خریــد کارت
هدیــه آمــازون اســتفاده کننــد .شــانزده کارمنــد شــرکت ،در حــال توســعه
یــک پلتفــرم معاملــه هســتند کــه بتوانــد جســتوجو کنــد و بهتریــن
معاملههــا را در میــان صرافیهــای مختلــف پیــدا کنــد.
بســیاری از هــواداران اصیــل ایــن واحــد پولــی (آنهــا را آزادیخواهــان
ناشــناس بنامیــد) آن را گامــی بــه ســوی یــک نظــام اقتصــادی نویــن
میبیننــد .نظامــی کــه تحــت نفــوذ یــک قــدرت دولتــی فزونمنــد یــا
یــک صنعــت مالــی درندهخــو نیســت.
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همچنیــن آنهــا در حــال ســاخت یــک برنامــه اخبــار بــرای موبایــل بــا
نــام  ZeroBlockهســتند .شــرکت چنــد صدهــزار دالر در مــاه از طریــق
تبلیغــات بــه دســت مــیآورد و ایــن درآمــد را در قالــب بیتکویــن
دریافــت میکنــد .ایــن شــرکت هیــچ حســاب بانکــی و هیــچ دفتــری
نــدارد .نیــک کــری ،مدیرعامــل بالکچیــن ،میگویــد« :ایــن بــرای مــا
یــک چیــز رهاییبخــش و انعطافپذیــر اســت .مــا بــه هیــچ بانکــی احتیــاج
نداریــم ».ریــوز در مســیری قــرار گرفــت کــه بــه ســاخت یــک کیــف
پــول منتهــی میشــود کــه صــد در صــد تحــت کنتــرل کاربــر اســت و
در دســترس شــرکتها و دولتهــا نیســت .شــما میتوانیــد هــر کاری
کــه میخواهیــد بــا آن انجــام دهیــد و اگــر هــم کلیــد خصوصــی خــود را
گــم کنیــد ،ایــن مشــکل شماســت؛ فردگرایــی تمــام و کمــال کــه در قالــب
بیتهــا ارائــه میشــود .ایــن ایــدهای بــود کــه بــه مــذاق آزادیخواهانــی
ماننــد ور خــوش آمــد ،کســی کــه زمانــی نوشــتهاســت« :تقریب ًا هــر کاری
کــه دولــت انجــام میدهــد دنیــا را بــه مکانــی پسـتتر تبدیــل میکنــد».

فارغ از قانون

دنیــای بیتکویــن فــارغ از دولــت چگونــه دنیایــی اســت؟ شــاید ایــن
دنیــا هماننــد  Playa Condesaدر آکاپولکــوی مکزیــک باشــد .در ایــن
دنیــا کالســکههای تکاســبه مزیــن بــه بادکنکهــای آبــی و ســفید و
الایدیهــای چشــمکزن در خیابــان شــلوغ بــاال و پاییــن میرونــد .در
همیــن حــال جــف برویــک ،میلیونــری آنارشیســت ،بــدون مالیــات زندگی
میکنــد.
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برویــک نخســتین ثــروت خــود را بهعنــوان مؤســس ســایت خبــری مالــی
 Stockhouseبــه دســت آورد .ثــروت عمــده دوم او از بیتکویــن نصیبش
شــد .برویــک همــراه بــا یــک گــروه از همفکرانــش ســعی میکنــد یــک
منطقــه تجــارت آزاد در هنــدوراس ترتیــب دهــد؛ آنهــا بــاور دارنــد
رئیسجمهــور خــوآن اورالنــدو هرندانــدز همیــن روزهاســت کــه ایــن
معاملــه را تأییــد کنــد .برویــک میگویــد« :از هماکنــون دســتهای از افــراد
عالقهمنــد بــه بیتکویــن آمــاده هســتند کــه بــه محــض آمــاده شــدن
منطقــه آزاد بــه آنجــا برونــد .آنهــا میخواهنــد تجارتهــای مختلفــی
مربــوط بــه بیتکویــن انجــام دهنــد .بخشــی از دلیــل ایــن امــر هــم ایــن
اســت کــه آنجــا هیــچ قانــون کنترلکننــدهای وجــود نخواهــد داشــت».
برویــک در ازای  45بیتکویــن یــک پاســپورت پاراگوئــهای بــه شــما
میدهــد تــا بتوانیــد بهعنــوان یــک آنارشیســت بیتکویــن فــارغ از
مالیــات در آکاپولکــو زندگــی کنیــد .او در آنجــا معامــات مســتغالت نیز
بــرای شــما جــور خواهــد کــرد .در حقیقــت ،او در حال بســتن یــک معامله
روی یــک پنتهــاوس در طبقــه س ـیام بــا منظــرهای چش ـمگیر از شــهر
اســت .مــاه گذشــته یــک بــازرگان آلمانــی بــا پرداخــت پیشپرداخــت
در قالــب بیتکویــن آن را از آن خــود کــرد .او اجــازه نــداد نامــش ذکــر
شــود ،امــا از طریــق ایمیــل بــه مــن گفــت بــا وجــود قوانیــن ســختگیرانه
پولــی در چیــن ایــن راحتتریــن راه بــرای خــارج کــردن پــول از مملکــت
بــود.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 69

بالکچیــن هرگــز بیتکوینهــای کاربــران را از دســت نمیدهــد.
امــا اگــر کاربــر رمــز عبــور خــود را فرامــوش کنــد ،ســایت نمیتوانــد
آنهــا را بــرای او پیــدا کنــد.
گردشــگران امریکایــی بهطــور عمــده از آکاپولکــو دوری میکننــد و یکــی از
دالیــل ایــن امــر هم شــهرت خشــونت کارتلهای مــواد مخــدر در این شــهر
اســت .امــا برویــک ادعــا میکنــد کــه اینجــا احســاس امنیــت بیشتــری
میکنــد تــا امریــکا (بــه احتمــال بــه ایــن دلیــل کــه یــک بــادیگارد دارد).
اوهمچنیــن میتوانــد بــدون هیــچ مجــوزی مســتغالت بفروشــد.
البتــه بنیادگرایــان آزادیطلــب ناشــناس در صــورت لــزوم بــا
صاحبمنصبــان هــم درگیــر میشــوند .ور و مــارک کارپلــس کــه آن
زمــان مدیرعامــل  Mt. Goxبــود ،در ســال  2012هــر کــدام پنــج هــزار
بیتکویــن بــرای تأســیس بنیــاد بیتکویــن هزینــه کردنــد .ایــن مبلــغ
در آن زمــان  55هــزار دالر ارزش داشــت و میــزان درخــوری بــود .امــا
بــا افزایــش سرســامآور ارزش بیتکویــن ،بنیــاد بیتکویــن بــه یــک
ســازمان البیگــری پولــدار تبدیــل شــد کــه میلیونهــا دالر ارزش داشــت.
پــس از آنکــه مأمــوران فــدرال رابطــه بیتکویــن بــا ســیلک رود،
(یــک بــازار مــواد مخــدر کــه در آن تراکنشهــای ناشــناس بیتکویــن
انجــام میشــود) را بررســی کردنــد ،بنیــاد مجموع ـهای از جلس ـهها را بــا
مقامهــای امریکایــی و افبــیآی ترتیــب داد.
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تالشهــای البیگرانــه چندماهــه بــه دو نطــق در حمایــت از بیتکویــن
در مجلــس انجامید .واشــنگتن پســت ایــن اتفــاق را «ضیافت عشــق» نامید
و بنیــاد بیتکویــن آن را یــک بــرد نامیــد؛ ســرمایهگذاران مخاطرهآمیــز
هــم همینطــور .میلیونرهــای جدیــد بیتکویــن گونــه عجیبــی هســتند:
آزادیخواهانــی کــه از دولــت متنفرنــد و بــه انــدازه کافــی ثروتمنــد
هســتند تــا در سیســتمهای گرداننــده واشــنگتن نفــوذ کننــد .در آن شــهر،
آنهــا حتــی بــه خــود ســرمایهگذاران مخاطرهپذیــر شــبیه میشــوند.
ور میگویــد« :ایجــاد اطیمنــان رگوالتــوری بــرای بیتکویــن بســیار
مهــم اســت .مــن مخالــف قوانیــن کنترلکننــده هســتم ،امــا کس ـبوکار
بیتکویــن بــرای پیــش رفتــن بــه جلــو بایــد اصــول بــازی را بدانــد».
عاقبت کار
اگــر سیســتم در حــال رشــد ایــن واحــد پولــی از درون منفجــر شــود ،نــه
ســرمایهگذاران مخاطرهآمیــز برنــده میشــوند و نــه آزادیخواهــان
ناشــناس .احتمــال بــه وقــوع پیوســتن این اتفــاق وجــود دارد .شــرکتهای
موجــود در بخــش قانونــی صنعــت بیتکویــن کــه در حــال توســعه اســت
(ســازندگان کیــف پــول ،صرافیهــا و ســرویسهای پرداخــت) نمیتواننــد
خدمــات بانکــی را دریافــت کننــد ،زیــرا بانـکداران هنــوز نمیداننــد چــه
قوانیــن کنترلکننــدهای روی ایــن شــرکتها اعمــال میشــود .مهمتــر
آنکــه شــبکه بیتکویــن در حــال تقــا بــرای کنــار آمــدن بــا رشــد
ســریع خــود اســت .ایــن شــبکه فقــط میتوانــد از پــس هفــت تراکنــش
در ثانیــه بــر آیــد (ایــن رقــم بــرای ویــزا  10هــزار اســت).
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بــا ایــن حــال کمــی شــفافیت در راه اســت .بنجامیــن الوســکی ،رئیــس
 ،New York State Department of Financial Servicesانتظــار دارد
در ســال جــاری راهبردهایــی بــرای وارد کــردن شــرکتهای بیتکویــن
بــه نظــام مالــی اعــام شــود .بــه نظــر میرســد کــه ایــن اصــول در
تمــام ایالتهــا در سراســر ایــاالت متحــده مرســوم شــود .اگــر قوانیــن
زیــادی ســختگیرانه باشــند ،شــرکتهای بیتکویــن درهــای خــود را
میبندنــد یــا کسـبوکار خــود را بــه جــای دیگــری منتقــل میکننــد .راه
آمــدن بــا رگوالتورهــا چنیــن خطــری در بــر دارد :آنهــا ممکــن اســت
شــما را تــا نابودیتــان کنتــرل کننــد .امــا در عیــن حــالMt. Gox ،
هــم نمون ـهای از خطرپذیــری رویکــرد غــرب وحشــی را نشــان میدهــد؛
بــدون وجــود محافــظ ،یــک قــدرت مرکــزی یــا راهــی بــرای حفاظــت از
داراییهــای دیجیتــال مــردم ممکــن اســت کل قضیــه از بنیــاد بیثبــات
بهنظــر برســد و در خــود ویــران شــود.
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میلیونرهــای جدیــد بیتکویــن گونــه عجیبــی هســتند :آزادیخواهانــی
کــه از دولــت متنفرنــد و بــه انــدازه کافــی ثروتمنــد هســتند تــا در
سیســتمهای گرداننــده واشــنگتن نفــوذ کننــد.
در همیــن حــال ،کوینبیــس بــا چنــان ســرعتی پیــش مـیرود کــه انــگار
قــرار اســت شــرکت میلیــارد دالری بعــدی در درهســیلیکون باشــد .ایــن
شــرکت در طــول شــش مــاه گذشــته تعــداد کارکنانــش را ســه برابــر
کــردهاســت و یکــی از ایــن کارکنــان جدیــد مارتیــن نیجادلیــک اســت.
کار او بررســی مرتــب همــه قوانینــی اســت کــه یــک شــرکت رســمی
تراکنشهــای مالــی بایــد از آنهــا پیــروی کنــد .ســرمایهگذار مخاطرهپذیر
شــرکت ،اندرســن هورویتــز ،نیــز تعهــد خــود را گســترش داده و پنجــاه
میلیــون دالر روی کســبوکارهای بیتکویــن ســرمایهگذاری کــرده
اســت .گــروه آرمســترانگ بــهجــز چراغهــای کریســمس وقتــی بــرای
قــرار دادن چیــز دیگــری در دکوراســیون دفتــر نداشــتهاند .امــا روی یکــی
از دیوارهــا یــک قــاب  20در  25ســانتیمتری آویختــه شــده اســت کــه
اســکناسهای دالر زیمبابــوهای در آن بــه چشــم میخــورد؛ واحــدی کــه
در اواخــر دهــه  2000بــه یــک دوره تــورم شــدید برخــورد .امــروزه
بیشتــر تراکنشهــای مالــی بــا اســتفاده از دالر امریــکا یــا واحــد پولــی
آفریقــای جنوبــی انجــام میشــود .ایــن تابلــوی روی دیــوار همچــون
یــک زیــارتگاه بــرای واحــد پولــی شکســتخورده بــه نظــر میرســد.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 73

از آرمســترانگ اجــازه میگیــرم عکســی از آن بگیــرم و پاســخ منفــی
میگیریــم .هیچکــس نمیخواهــد بیتکویــن بــا یــک پــول مضحکــه
ارتباطــی یابــد.

پانویس

 .1ایــن مؤسســه از طــرف مجلــه فوربــز بهعنــوان برتریــن مرکــز
بالندگــی کسـبوکار انتخــاب شــده اســت؛ مراکــز بالندگــی کسـبوکار
( )Business Incubatorsمؤسســاتی هســتند کــه بــا ارائــه تســهیالت
مختلــف ماننــد خدمــات دفتــری ،اداری ،مالــی ،مشــاورهای و آموزشــی
زمینــه تأســیس شــرکتهای نوپــا را براســاس ایدههــای خالقانــه و
کارآفرینانــه فراهــم میکننــد و در مقابــل در ســهام شــرکت نوپــا ســهیم
میشــوند.
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ارزش بیتکوین به باالترین حد خود رسیده است

گزارش تصویری از معدن بزرگ استخراج بیتکوین

ارزش بیتکویــن روزب ـهروز بیشــتر میشــود .در حــال حاضــر ،ارز رایــج
دنیــای دیجیتــال بــه باالتریــن حــد خــود رســیده بهطــوری کــه هــر یــک
کویــن بیشــتر از ده هــزار دالر قیمــت دارد .ایــن ســیر صعــودی در طــی
چنــد مــاه اخیــر بهطــور دیوان ـهواری شــتاب گرفتــه اســت :حــدود یــک
ت داشــت.
ســال قبــل هــر بیتکویــن کمــر از  1000دالر قیم ـ 
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شــاید ایــن بهتریــن خبــر بــرای معدنچیــان بیتکویــن باشــد .معدنچیــان
بیتکویــن افــرادی هســتند کــه مســئول تولیــد و ســاخت بیتکوینهــای
جدید هســتند .زیرســاخت معــادن آنها ســتون فقرات بیتکوین محســوب
میشــود .هــر کســی کــه در زمینــه پردازشهــای محاســباتی بهمنظــور
کمــک بــه فرآینــد تراکنــش روی شــبکه فعالیــت میکنــد ،بهعنــوان پاداش
ایــن فرصــت را پیــدا میکنــد تــا بیتکویــن اســتخراج کنــد.
بــه بیــان ســادهتر ،هــر فــردی کــه بتوانــد بــه ســرپا نگــه داشــتن و حیــات
کاری شــبکه کمــک کنــد ،در عــوض ایــن شــانس را دارد تــا صاحــب یک تکه
جدیــد ســاخته شــده از پــول دیجیتالــی باشــد .بــه این ترتیــب ،تمــام فرآیند به
قالعــاده پرســود و پرمنفعــت خواهــد بود.
همــراه تجهیــزات مناســب فو 
شــما میتوانیــد ماننــد خیلیهــای دیگــر در حالــی کــه در خانــه نشســتهاید
بیتکویــن اســتخراج کنیــد .امــا شــرکتهایی کــه زمینــه فعالیــت اصلــی
آنهــا اســتخراج بیتکویــن اســت ،ارزش بســیار زیــادی پیــدا کردهانــد .گفته
میشــود ارزش برخــی از ایــن شــرکتها بــه دههــا میلیــون دالر میرســد.
شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه مراکــزداده عظیــم یــا بــه اصطــاح معــدن
قالعاده
درســت میکننــد .میــزان برقــی که ایــن معــادن مصــرف میکننــد ،فو 
زیــاد اســت .از طــرف دیگــر محاســباتی کــه در آنهــا صــورت میگیــرد تــا
طــای دیجیتــال اســتخراج شــود ،غیرقابــل تصــور و دور از ذهــن اســت .بهتــر
اســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه داخــل ایــن معــادن جدیــد دنیــای مــدرن...
ایــن عکسهــا مربــوط بــه معدن "جنســیس" اســت .جنســیس یک شــرکت
اســتخراج ابــری اســت و بــه مشــتریان خــود اجــازه میدهــد بــا اســتفاده از ابــر
ایــن شــرکت بیتکویــن اســتخراج کننــد؛ بــدون اینکــه نیــازی بــه خریــد
تجهیــزات ســختافزاری خــاص و پیچیــده داشــته باشــند.
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معادن اولیه این شرکت در کشورهای بوسنی و چین تأسیس شده بود ولی
اکثر عملیات آنها در حال حاضر در ایسلند صورت میگیرد.
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این کشور به دلیل داشتن سه شاخصه کیفی خیلی مهم برای استخراج به خود
میبالد :هزینه پایین انرژی ،ارتباطات بسیار خوب اینترنتی و آبوهوای سرد.

شــرایط اقلیمــی در ایــن زمینــه نقــش فوقالعــاده مهمــی ایفــا میکنــد.
ســختافزاری کــه در ایــن معــادن وجــود دارد ،حرارت و گرمای وحشــتناکی
تولیــد میکنــد و میــزان برقــی هــم کــه مصــرف میکنــد؛ بســیار فراتــر از
چیــزی اســت کــه بــه ذهنتــان میرســد .اگــر دمــای محیــط شــما دمــای
کامــا نرمــال و طبیعــی باشــد؛ مطمئنــا هزینههــای خنــک کــردن معــادن
بهطــور قابــل توجهــی پاییــن میآیــد و ایــن میتوانــد تفــاوت اصلــی و
اساســی بیــن از دســت دادن ســرمایه و ســودآوری باشــد.
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میــزان مصــرف الکتریســیته جنســیس کامــا چشــمگیر اســت« .مارکــو
اســترنگ» ،مدیرعامــل ایــن شــرکت میگویــد" :هروقــت نیاز داشــته باشــیم
شــرکتهای تولیدکننــده بــرق بــا اســتفاده از هلیکوپتــر امــکان حملونقــل ما
را فراهــم میکننــد .فکــر میکنــم جنســیس یکــی از بزرگتریــن واحدهــای
مصرفکننــده بــرق در کل کشــور باشــد".
اســترنگ اضافــه میکنــد" :فــرض کنیــد هزینــه تمــام شــده بــرق بــرای
شــما یــک عــدد خیلــی خــوب باشــد .در اینصــورت بــدون درنظــر گرفتــن
هزینههــای دیگــر ،هــر بیتکویــن تقریبــا  260دالر قیمــت خواهــد داشــت.
در حالیکــه ایــن رقــم هماکنــون  10.000دالر اســت".
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ولــی عــاوه بــر هزینــه بــرق ،هزینههــای زیــاد دیگــری هــم وجــود دارد.
هزینههایــی ماننــد ســختافزار ،تولیــد و کارمنــدان .اســترنگ در اینبــاره
میگویــد" :هماکنــون ســوددهی مــا از  20درصــد باالتــر رفتــه اســت ولــی
 20درصــد معمــوال بــرای برنامههــای بلنــد مــدت قابــل قبــول اســت چون
هیچکــس نمیدانــد چــه آینــدهای در پیــش رو داریــم و ســختافزارهایی
کــه االن تهیــه میکنیــم ممکــن اســت در آینــده بــه کارمــان نیایــد چــون
بیتکویــن و ســایر پولهــای رایــج بــا چیــزی کــه در شــرایط فعلــی
میبینیــم فــرق خواهــد داشــت".
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عالوه بر این ،موضوع اعتماد و اطمینان بحث مهمی در زمینه استخراج ابری
است .مشتریان هیچوقت به شکل واقعی سختافزارهای حفاری را نمیبینند
یا نمیتوانند مالک آنها شوند .در این حالت موضوعی مانند کالهبرداری
خطر محتمل خواهد بود.
مشــتریان نمیتواننــد مالــک تجهیــزات معــدن خودشــان باشــند .فقــط
میتواننــد از شــرکتهای دیگــر عکــس بگیرنــد ،بــا فوتوشــاپ روی آنهــا
کار کننــد و وانمــود کننــد کــه صاحــب ایــن دســتگاهها هســتند

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 82

شــرکت جنســیس فقــط در زمینــه اســتخراج بیتکویــن کار نمیکنــد.
نــوع دیگــری از پــول دیجیتالــی بهنــام  Etherumوجــود دارد کــه در ایــن
شــرکت اســتخراج میشــود .ایــن پــول از اپلیکیشــنهای غیرمتمرکــز و
قراردادهــای هوشــمند کــه بهصــورت خــودکار خودشــان را اجــرا میکننــد،
پشــتیبانی میکنــد.
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در ایــن عکــس بخشــی از تجهیــزات ســختافزاری جنســیس را مشــاهده
میکنیــد .بیشــتر از  10هــزار  GPUدر یک اتاق مشــغول اســتخراج هســتند.
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فکــر میکنیــد کار کــردن در چنیــن محیطــی چــه حالوهوایــی دارد؟ مدیــر فنــی
اینشرکتمیگوید":کارکردندرمعدنبیتکوینواقعاوحشتناکاست".
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او اضافــه میکنــد" :شــما دائمــا توســط ماشــینهایی که همیشــه در حــال فریاد
زدن بــر ســرتان هســتند ،محاصــره شــدهاید .درســت مثــل اینکــه دائمــا بــه
بلنــد شــدن و فــرود آمــدن جــت روی بانــد فــرودگاه گــوش کنیــد .عــاوه بــر
ســروصدا ،گرمــا نیــز یــک فاکتــور عــذابآور دیگــر اســت .در بخشهایــی از
معــدن درجــه حــرارت بــه  40تــا  50درجــه ســانتیگراد میرســد".

با عضویت در سایت

آخرین کتابهای الکرتونیک را رایگان دانلود کنید
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وبسایتها از پردازنده سیستم شام برای درآمدزایی استفاده میکنند

آیا از پردازنده شام برای استخراج غیرقانونی بیتکوین
استفاده میشود؟  5 +راه جلوگیری از آن

اســتخراج کریپتوکارنســی (ارز رمزنــگاری شــده) یکــی از اتفاقــات
روبهرشــد دنیــای امــروز در اینترنــت اســت و برخــی از وبســایتها بــا
بهکارگیــری پردازنــده سیســتمهای بازدیدکننــدگان خــود روش جدیــدی
بــرای درآمدزایــی پیــدا کردهانــد .آنهــا از ایــن راه ارزهــای دیجیتالــی
اســتخراج میکننــد و ظاهــرا درآمــد خوبــی هــم دارنــد.
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کریپتوکارنســیها ( )cryptocurrencyیــا بهاصطــاح ارزهــای
رمزنــگاری شــده ،پولهــای دیجتالــی یــا مجــازی هســتند کــه بهمنظــور
حفــظ امنیــت رمزگــذاری میشــوند (بیتکویــن ،اتریــوم و  .)...از آنجایــی
کــه ایــن ارزهــا ذاتــا ناشــناس و غیرمتمرکــز هســتند ،میتــوان از آنهــا
بــرای پرداختهــا اســتفاده کــرد در حالیکــه دولتهــا قــادر بهردگیــری
آنهــا نیســتند .از طــرف دیگــر ،محبوبیــت کریپتو-ماینینــگ رو بهافزایش
ت بههمیــن دلیــل صاحبــان ســایتها رو بــه اســتفاده از اســکریپتهای
اسـ 
اســتخراج کریپتوکارنســی آوردهانــد تــا بــا اســتفاده از تــوان پردازنــده
سیســتمهای بازدیدکننــدگان از وبسایتشــان درآمدزایــی کننــد .حتــی،
برخــی از توســعهدهندگان ترغیــب شــدهاند تــا بــا بهکارگیــری روشهــای
مختلــف مانــع از اســتخراج کریپتوکارنســی در مرورگــر وب شــوند.
اخیــرا مشــخص شــد کــه ســایت  ،Pirate Bayدر حــال تســت اســتخراج
کریپتوکارنســی  Moneroروی ســایتاش بــوده اســت .گرداننــدگان ایــن
ســایت اعتــراف کردنــد کــه ممکــن اســت بــرای ادامه حیــات این ســایت
مجبــور بهاســتخراج کویــن در آینــدهای نزدیــک شــوند.
البتــه ایــن کارهــا چنــدان هــم جدیــد نیســتند .امــا  Pirate Bayنخســتین
ســایت مشــهور دنیاســت کــه از روش اســتخراج کریپتوکارنســی اســتفاده
میکنــد .در پــی انتشــار ایــن خبــر ،نگرانیهایــی در بیــن کاربــران ایــن
ســایت بهوجــود آمــده اســت .برخــی از آنهــا میگوینــد ممکــن اســت
کــه صاحبــان ایــن وبســایت خیلــی از بازدیدکننــدگان خــود را در خفــا نگه
دارنــد.
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امــا نکتــه جالــب آن اســت کــه خیلــی از ایــن افـراد اهمیــت چندانــی به اســتفاده
وبســایتها از تـوان مصرفــی پردازنــده سیســتم خــود نمیدهنــد .قبــل از اینکــه
بهنحوه جلوگیری از اســتخراج کریپتوکارنســی در مرورگر وب بپردازیم بهتر اســت
ببینیــم کــه آیــا هــدف یکــی از ایــن فعالیتهــای اســتخراج قـرار گرفتهایم یــا نه.

از کجــا بفهمیــم کــه پیســی مــا بهطــور مخفیانــه در حال اســتخراج
کریپتوکارنسی است؟

بهغیــر از باجافزارهــا ،محبوبیــت بدافزارهــای اســتخراج بیتکویــن بــا ســرعت
غیرقابــل تصــوری در حــال افزایــش اســت .امــا ،فهمیــدن اینکــه کدام وبســایت
از مرورگــر وب سیســتم شــما بـرای اســتخراج کوینهــای کریپتو اســتفاده میکند
کار ســادهای اســت.
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کاربــران  Pirate Bayزمانــی متوجــه سوءاســتفاده ایــن وبســایت از تــوان
پردازنــده سیســتمهای خــود شــدند کــه در هــر بــار بازدیــد از ایــن وبســایت
میــزان اســتفاده از پردازنــده بهشــدت افزایــش پیــدا میکــرد .شــما هــم بــا
همیــن روش میتوانیــد بفهمیــد کــه آیــا یــک وبســایت خــاص بــا اســتفاده
از پردازنــده سیســتم شــما در حــال درآمدزایــی اســت یــا خیــر .اگــر بیشــتر
تبهــای مرورگــر بســته اســت و هیــچ اپلیکیشــنی هــم در حــال اجــرا ندارید
بهاحتمــال زیــاد هــدف ایــن وبســایتها قــرار گرفتهایــد .اگــر اطالعــات
فنــی زیــادی نداریــد کافــی اســت بهوبســایتهای مختلــف مراجعــه کنیــد
تــا ببینیــد کــدام یــک از آنهــا بــار زیــاد از پردازنــده میکشــد .امــا ،افــراد
فنــی بــا اســتفاده از ابزارهــای مخصــوص مانیتورینــگ ایــن فرآینــد میتوانند
وبســایتهای خــرابکار را پیــدا کننــد.

 - 1استفاده از افزونه  No Coinبرای کروم

نصــب افزونههــای کــروم ســادهترین و آســانترین راه بــرای جلوگیــری از
اســتخراج کویــن در مرورگــر وب اســت .یکــی از ایــن راهکارهــای رایگان No
 Coinنــام دارد .ایــن افزونــه متــن بــاز یــک راه امــن و قابــل اطمینــان بــرای
کنتــرل تعامــات وبســایتها بــا مرورگر وب سیســتم شماســت.
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وقتــی از یــک ســایت بازدیــد میکنیــد No Coin ،در صــورت شناســایی
فعالیتهــای مشــکوک بهشــما اخطــار میدهــد و یــک عالمــت قرمــز
رنــگ روی صفحــه ظاهــر میشــود .ایــن افزونــه عــاوه بــر جلوگیــری از
ایــن فعالیــت ،بهشــما ایــن امــکان را میدهــد تــا بــرای مــدت کوتاهــی بــا
خیــال آســوده از آن ســایت بازدیــد کنیــد.

 - 2استفاده از افزونه  minerBlockبرای کروم

افزونــه  minerBlockهــم ماننــد  No Coinیکــی دیگــر از ابزارهــای متــن
بــاز اســت کــه بــرای ایــن منظــور اســتفاده میشــود .ایــن افزونهها لیســتی
از چنــد دامیــن مشــهور در ایــن زمینــه را بهکاربــر ارائــه میدهنــد .ایــن
لیســت دائمــا در حــال افزایش اســت.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 91

 - 3بالک دامینهای ماینینگ کوین در فایل hosts

بــرای جلوگیــری از ماینینــگ کویــن میتوانیــد بهصــورت دســتی هــم
عمــل کنیــد .بــا ایــن کار ،مرورگــر نمیتوانــد بهایــن دامینهــا وصــل شــود.
میتــوان فایــل  hostsرا ویرایــش و آدرس آنرا بــه  0.0.0.0دایرکــت کــرد.

اگــر از لینوکــس اســتفاده میکنیــد بــا اســتفاده از دســتور زیر فایــل hosts

را بــاز کنیــد و بهآخــر فایــل  coin-hive.com، 0.0.0.0را اضافــه کنید:
sudo nano /etc/hosts

در لینوکس این دستور را اجرا کنید:
sudo nano /private/etc/hosts
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در سیســتمعامل وینــدوز ،بهمســیر C:\Windows\System32\drivers\etc

برویــد تــا  coin-hive.com، 0.0.0.0بهآخــر فایــل  hostsاضافــه کنیــد.

 - 4دامینها را در  ad Blockerبالک کنید

افزونههــای بــاک تبلیغــات ماننــد  AdBlockهــم میتواننــد جلــوی
ماینینــگ کرپیتوکارنســی را بگیرنــد .بــا توجــه بهنــوع مرورگــری کــه
اســتفاده میکنیــد میتوانیــد بــا دســتکاری در تنظیمــات آن ،جلــوی
اتصــال بــه ایــن وبســایتها را بگیریــد .بهعنــوان مثــال ،بــرای پیــدا
کــردن  AdBlockدر کــروم وارد لیســت افزونههــا شــوید و AdBlock
را پیــدا کنیــد .بعــدبهدنبــال Customize > Block an ad by its URL
بگردیــد .ســپس ،ایــن متــن را در جعبــه متــن وارد کنیــد:
https:\\coine-hive.com\lib\coinhive.min.js
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 - 5برای فایرفاکس از  NoScriptsاستفاده کنید

بــرای فایرفاکــس از افزونههــای بــاک جاوااســکریپت ماننــد NoScript

اســتفاده کنیــد .قبــل از اســتفاده از آن ،بهتــر اســت بدانیــد کــه بــا یــک
افزونــه خیلــی قدرتمنــد و تهاجمهــی روبــر هســتید و هــر ســایتی کــه
ایــن اســکریپتها را اجــرا کنــد از لیســت شــما خــارج میشــود.

www.shabakeh-mag.com

www.ketabha.org

کتاب شبکه  | 25پول مجازی  |2همه چیز درباره بیتکوین | 94

آیا بهتر است جلوی کریپتوکارنسی ماینینگ را بگیریم؟

پاســخ ایــن ســئوال بهوبســایتی بســتگی دارد کــه از اســتخراج کننــده کرپیتو
اســتفاده میکنــد .زمانیکــه وبســایت در همــان پنجــره شــروع بهاخطــار
کــرد خودتــان تصمیــم بگیریــد کــه بهبازدیــد از ســایت ادامــه دهیــد یــا
خیــر .همچنیــن بهمیــزان توانــی کــه پردازنــده اســتفاده میکنــد توجــه
داشــته باشــید.

کتاب الکترونیکی «یادگیری ماشینی؛
سفری به اعماق هوشمندی»
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بالکچین باعث بهبود امنیت اینرتنت اشیا و حتا  VoIPمیشود

بالکچین فراتر از بیتکوین

در میــان همــه فناوریهــا و پروتکلهــای جدیــدی کــه مــورد بررســی
قــرار دادهایــم ،از  WebRTCگرفتــه تــا شــبکههای پــر ســرعت نســل
پنجــم و حتــا هــوش مصنوعــی و چتباتهــا هیچیــک بــه انــدازه
فنــاوری بالکچیــن فــراز و نشــیب نداشــتهاند .جالــب آنکــه عــدهای
از کارشناســان بــر ایــن بــاور هســتند کــه در میــان فناوریهــای یــاد
شــدها ایــن بالکچیــن اســت کــه قــادر اســت روی اینترنــت و VoIP
تاثیرگــذاری محسوســی داشــته باشــد.
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ایــن فنــاوری جدیــد و البتــه تــا حــدی اســرارآمیز محبوبیــت خــود را در
تعامــل بــا بیتکویــن بــه دســت آورد .بهطــوری کــه یکــی از فرآیندهــای
اصلــی اســت کــه در پسزمینــه تراکنشهــای بیتکویــن حضــور دارد.
در ابتــدا تصــور بــر ایــن بــود کــه فنــاوری بالکچیــن یــا همــان زنجیــره
بلوکــی تنهــا در ارتبــاط بــا بیتکویــن قابــل اســتفاده اســت ،امــا ریچــارد
مولــز ،مدیــر ارشــد شــرکت امنیــت الکترونیکــی ســیلز در ایــن ارتبــاط
میگویــد« :زنجیــره بلوکــی ایــن پتانســیل را دارد تــا اعتمــاد مردم نســبت
بــه اینترنــت را بیشــتر کنــد .بــه گونـهای کــه نــه تنهــا قــادر اســت اشــیا
را بــه یکدیگــر و اینترنــت متصــل کنــد ،بلکــه قــادر اســت بــه عنــوان
رابطــی میــان تراکنشهــای مالــی میــان مــردم و اشــیا مختلــف حضــور
بــه هــم رســاند ».در حالــی کــه در ابتــدا بــه نظــر میرســید ،زنجیــره
بلوکــی یــک گــذاره اســت ،امــا زمــان نشــان داد موسســات بــزرگ مالــی
و بانکهــای بــزرگ نســبت بــه ایــن فنــاوری عالقهمنــد شــدهاند و بــه
دنبــال بهکارگیــری ایــن فنــاوری هســتند .مســئله مهــم در ایــن زمینــه
تنهــا زمــان اســت تــا صنایــع مختلــف بــه تدریــج زنجیــره بلوکــی را در
زیرســاختهای خــود بــه شــکل گســترده مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
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زنجیره بلوکی چیست؟

ســادهترین تعریفــی کــه بــرای ایــن فنــاوری میتــوان ارائــه کــرد ایــن
اســت کــه بالکچیــن بــا حــذف نفــر ســومی بــه منظــور احــراز هویــت
میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــه همین دلیل اســت که موسســات
مالــی بــزرگ کــه در اکثــر تعامــات خــود بــه تاییــد تراکنشهــا نیــاز
دارنــد بــه ایــن فنــاوری عالقهمنــد شــدهاند .اولیــن حضــور تاثیرگــذار
بالکچیــن بــه ســال  2008میــادی و درســت همزمــان بــا ظهــور
بیتکویــن بــاز میگــردد.
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زنجیره بلوکی در خدمت VoIP

بــه تازگــی شــرکتی بــه نــام  EncryptoTelبــه دنیــای فنــاوری وارد
شــده کــه در نظــر دارد از فنــاوری زنجیــره بلوکــی بــرای احــراز هویــت
تراکنشهــا در زمینــه ارتباطــات راه دور و همچنیــن ارائــه  VoIPروی
زیرســاخت زنجیــره بلوکــی اســتفاده کنــد .در صنعــت اینترنــت اشــیا نیــز
دو شــرکت بــزرگ آیب ـیام و سامســونگ در تعامــل بــا یکدیگــر و بــا
همــکاری شــرکت  ADEPTبــه دنبــال ارائــه راهــکاری در زمینــه احــراز
هویــت ارتباطــات میــان اشــیا مختلــف هســتند .بهطــوری کــه از زنجیــره
بلوکــی در ارتبــاط بــا اینترنــت اشــیا اســتفاده کننــد .آیبـیام بــر ایــن باور
اســت کــه زنجیــره بلوکــی ایــن پتانســیل را دارد تــا پیشــرفت عظیمــی در
زمینــه ارتقــا امنیــت اینترنــت اشــیا بــه وجــود آورد .بهطــوری کــه یــک
شــبکه توزیــع شــده نقطــه بــه نقطــه را در ایــن زمینــه ارائــه کنــد .در
همیــن ارتبــاط  Harvard Business Reviewمقال ـهای طوالنــی منتشــر
کــرده و در بخشــی از ایــن مقالــه آورده اســت« :ســالها اســت بــدون
آنکــه ایــن فنــاوری را بــه دقــت مــورد بررســی قــرار دهیــم از کنــار آن
گــذر کردهایــم .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بالکچیــن یــک فنــاوری
پایــه بــوده کــه قــادر اســت ســامانههای اقتصــادی و اجتماعــی مــا را تغییر
دهــد .البتــه چنــد دهــه زمــان خواهــد بــرد تــا ایــن فنــاوری موفــق شــد
بهطــور کامــل بــه زیرســاختهای اجتماعــی و اقتصــادی مــا وارد شــود».
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