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یف پول ساموراییک

و ابزارهای حفظ حریم خصوصی در بیت کوین
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  (   انجام شده است  ۲۰۱۸  این گفتگو در سال   )

استفان:

 از پادکست استفان لیورا۲۹سالم دوستان به برنامه ما خوش آمدید. این قسمت 

العاده و توسعه دهنده است. مهمان امروز من بسیار ویژه است. سایفرپانکی فوق

سامورایی والت. به برنامه ما خوش آمدی.

سامورای:

ممنون، خوشحالم که اینجا هستم، من طرفدار پر و پا قرص پادکست شما هستم.

استفان:

خیلی ممنون. کاری که شما انجام داده اید را خیلی دوست دارم. برای شنوندگانی که

اخیرا به ما پیوسته اند بگویم که، خیلی از افراد در فضای بیت کوین با نام مستعار

فعالیت می کنند و از آنجایی که ما قصد نداریم اطالعات کسی را فاش کنیم، اگر

کسی با نام مستعار به برنامه ما بیاید، ما هم به خواسته اش احترام می گذاریم. خب

عنوان یک مقدمه خیلی سریع بگویم که، والت سامورایی پروژه خیلی جالبی است و

من برای مدتی آن را دنبال می کردم. والت را امتحان کرده ام، به نظر من والت

بیت کوینی آسان و ساده ای است. توسعه دهنده های والت سامورایی از بحث و گفتگو

فرار نمی کنند و موضع سخت گیرانه ای در زمینه حفظ حریم خصوصی دارند، و چنین

نگرشی بسیار عالی است. می توانیم با توسعه سامورایی والت مباحث را شروع کنیم،

ویژگی ها، اهداف و حریم خصوصی در سامورایی والت. در وبسایت شما این شعار را

دیدم که »ما فعاالن در زمینه حریم خصوصی هستیم که زندگی خود را وقف ساخت
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نرم افزاری کرده ایم که سیلیکون ولی هرگز نخواهد ساخت، و قانون گذاران هرگز

اجازه نخواهند داد و سرمایه گذاران هرگز روی آن سرمایه گذاری نخواهند کرد. ما

نرم افزاری را ساخته ایم که شایسته بیت کوین است.« )دره سیلیکون در آمریکا،

معروف به قطب کسب و کارهای اینترنتی. -م( کمی در باره این شعار برای ما

صحبت کن.

سامورای:

بله، حتما. اما قبل از آن بگذارید روشن کنم که توسعه دهنده اصلی سامورایی آن

 در توییتر است. من و توسعه دهنده@samuraiDevکسی است که با نام کاربری 

 برمی گردد. ما با هم این۲۰۱5سامورایی این پروژه را با هم شروع کردیم که به سال 

شعار را نوشتیم که به نوعی ماموریت ما  است. ما می خواهیم مطمئن شویم که

هرچقدر پروژه بزرگتر می شود و هرچه افراد بیشتری از آن استفاده می کنند، به

هدف اصلی خود وفادار بمانیم و این باعث می شود این پروژه ذاتًا برای هیچ

سرمایه گذاری جذاب نباشد. البته هر دوی ما چه جدا جدا چه با هم، تجربه های منفی

از سرمایه گذاران در گذشته داریم. به همین دلیل مطمئن شدیم که چنین چیزی را

برای این نوع پروژه نمی خواهیم.

استفان: 

 هم هستید کهZerolinkدرسته، من متوجه شده ام که شما عضو فریم ورک 

ارائه دهنده  نسخه ای از حریم خصوصی در بیتکوین است. یکی از مهمان های قبلی

 ، مدیر فنی و توسعه دهنده ارشد والت واسابی است، که والتAdam Fiscorمن 

  استفادهZeroLinkدیگری با تمرکز بر حریم خصوصی است که از فریم ورک 
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می کند. کمی در این باره بگو که به چه نحو باعث شکستن ارتباطات روی شبکه

بالکچین می شود و این موضوع چطور می تواند به حریم خصوصی کمک کند؟

سامورای: 

  یک فریم ورک عالی بود )فریم ورک یک ساختار مفهومی استZeroLinkخب 

که نرم افزارهای متفاوتی می توانند روی آن توسعه مخصوص خود را انجام دهند. -

م(. ادم فیسکور حدودا یک سال پیش یا کمی کمتر با ما تماس گرفت و از

توسعه دهنده سامورایی خواست اگر بخواهد می تواند با فریم ورک همکاری کند.

خب ما خیلی هیجان زده شدیم که کسی دستش را برای کمک دراز کرده و

 همکاریZeroLinkمی خواهد با هم کار کنیم، خیلی خوشحال شدیم که میتوانیم در 

کنیم و سریع شروع به پیاده سازی کردیم. نرم افزاری که ما از فریم ورک

ZeroLink ایجاد کردیم ویرلپول (Whirlpool)نام دارد که یکی از آخرین و 

جدیدترین ابزارها در مجموعه ابزارهای سامورای والت است. تمام این ابزارها برای

شکستن ارتباطات در بالک چین بیت کوین طراحی شده اند. شرکت های تحلیل

بالکچین سعی به اکتشاف ارتباط آدرس ها و اطالعات دیگر روی شبکه بیت کوین

دارند. من معموال به این شرکت ها جاسوسان بالک چین میگویم. اگر مفهوم

کوین های لکه دار را قبول داشته باشید، )که من شخصا قبول ندارم( آن گاه این

 در شبکه را لکه دار(utxo)شرکت ها بعضی از تراکنش ها و خروجی های بیتکوین 

تشخیص می دهند. ما آمده ایم که وارد بازی شرکت های تحلیل بالک چین شویم و

مطمئن خواهیم شد که همه ی کوین ها لکه دار خواهند بود و هیچ کوین غیر لکه داری

وجود نداشته باشد. این کار را با حمله به فرضیاتی که این شرکت های آنالیز کننده

ایجاد کرده اند انجام میدهیم. والت های معمولی امکان تحلیل بر اساس فرضیات این

شرکت ها را برایشان خیلی آسان کرده اند. سامورای والت با حمله به فرضیات این

شرکت ها، شغل آن ها که تعیین لکه دار بودن و ایجاد لیست های سیاه است را سخت
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می کند و به اصطالح چوب الی چرخشان میگذاریم. این موضوع برای مفهوم

fungibilityتعویض پذیری( بیت کوین بسیار مهم است.  از نظر ایدئولوژیکی( 

و از نظر کاربردی، اگر قابلیت تعویض پذیری نداشته باشیم ارزش بیت کوین به طور

بنیادی پایین می آید.

استفان:

درسته. این شرکت ها به روش های بسیاری می توانند حریم خصوصی شما رو از بین

ببرند، روش هایی که مستقیما در الیه تراکنش )شبکه بالک چین( و بر اساس

 در یک تراکنش ادغام شوند،UTXOروش های کشف عمل می کنند. مثال اگر چند 

 متعلقUTXOشرکت های آنالیز کننده بالکچین می توانند فرض کنند که بله این دوتا 

به یک نفر است. همچنین حمالت در سطح شبکه هم وجود دارند. کمی در این باره

بگو که چه ابزارهایی هستند که کاربر بتواند با انها از حریم خصوصی خود محافظت

کند؟ در مورد زوایای مختلفی که کاربران باید در نظر داشته باشند، هر گونه ردی

که می توانند روی شبکه از خود به جا بگذارند، درمورد روش های شناسایی و درباره

حمالت متعدد به حریم خصوصی برایمان بگو.

سامورای:

همه این مسائل وجود دارند. اصلی ترین راهی که آنالیز کننده های بالک چین

اطالعات موردنیاز جاسوسی خود را جمع آوری می کنند، در واقع با جمع آوری

اطالعات خارج از بالک چین است. مثال اطالعاتی که در شبکه های اجتماعی منتشر

می کنید، آدرس های از خودتان که در توئیتر یا انجمن های آنالین قرار داده اید، همه

اینها توسط این شرکت های جاسوسی بالک چین در نظر گرفته و جمع آوری

می شوند. پس فقط اطالعات روی بالک چین نیستند. همچنین از اطالعات مرتبط به
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 شناخته شده یا شبکهVPNشبکه اینترنت هم استفاده می کنند، اگر از یک سرویس 

Torاستفاده کنید، همه این اطالعات را در کنار هم قرار می دهند و یک پروفایل از 

شما می سازند. تمام اینها از گذشته دغدغه های مختلف امنیتی و حریم خصوصی

بوده اند ولی تمرکز ما روی حریم خصوصی در بالک چین است. به همین دلیل چیزی

که سامورایی میخواهد روی آن تمرکز کند، این است که کاربران بتوانند

تراکنش هایی را بسازند که مانع از شناسایی و مورد هدف واقع  شدن آن ها بشود.

استفان:

منظورتون از مورد هدف واقع شدن چیست؟

سامورای:

فرض کنید که شما یک کاربر صاف و ساده بیتکوین هستید که تعدادی بیت کوین

از شخصی دریافت کرده اید. فرضا اولین بیت کوین های شما هستند. این کوین ها

 به شمار بیایند، چون مثال۱ممکن است از دید شرکت های تحلیل بالک چین لکه دار

 باشند. ممکن است چنین چیزی(Mt.Gox)در ارتباط با هک اکسچنج مت گاکس 

را تجربه کنید که آن لحظه ای که بیت کوین خود را به اکسچنجی انتقال دهید

آن گاه شرکت های تحلیل بالک چین وارد عمل می شوند و اکسچنج با این اطالعات

فراهم شده از شرکت های تحلیل بالک چین تصمیم بگیرد فعالیت شما را متوقف و

دارایی شما را مسدود کند. اینجا اولین تجربه شما کامال منفی است در حالی که

اشتباهی مرتکب نشده اید. هدف سامورایی جلو گیری از چنین اتفاق هایی است.

1 Tainted
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استفان:

بله و مورد دیگری که تیم شما اخیرا انجام داده است، حذف معادل فیات )دالری( در

والت است که به نظرم اگرچه واقعا جنجال برانگیز است ولی در عین حال اگر بهش

فکر کنیم واقعا چیز خوبی است. بیا کمی دراین باره حرف بزنیم. به نظر شما تحت

فشار زیادی از طرف جامعه بیت کوین قرار گرفتید درست است؟

سامورای:

زدم. من ها خیلی دلگرم کننده تر از چیزی بود که حدس می خیر در واقع. واکنش

 نبود، ما تالشجدیفکر میکردم که خیلی آزار دهنده تر از این ها باشد. آنقدرها هم 

کردیم که یک کار بزرگ انجام دهیم، سعی نمیکردیم بگوییم که ما باید نوعی نمی

 یا همچین چیزی داشته باشیم یا اینکه شما فقط و فقط باید به۲اقتصاد چرخه ای

مان نیست. همه کوین فکر کنید، چون این امر حقیقت دنیای واقعی اطراف بیت

کوین کار می کنند و با افرادی که در سامورایی هستند، سالها است که برای بیت

کوین زندگی می کنند. و ما مفهوم دنیای واقعی را میفهمیم و از آن در دنیای بیت

کنیم. من با گذشت زمان متوجه شده ام که چیزی که دیگران واقعی استفاده می

کوین در آموزش آن است و با این ست که مشکل فهم بیتاویند این گهمیشه می 

شویم،  انگار وقتی صحبت از کاربران جدید و نیاز آنها توجیه بی تفاوت از آن رد می

رسد مشکل فقط در آموزش است. درست است مفاهیم شبکه به یادگیری می

ست که کسی نیز آموزش نمی بیند.اکوین بسیار پیچیده  هستند اما مساله این  بیت

بسیاری کاربران هستند که پس از مدت ها فعالیت در این زمینه همچنان گاهی درک

گوییم مشکل آموزش است در حالی که درستی از این موضوع ندارند. ما همیشه می

مشکل این است که هیچ کسی آموزش نمی بیند و به این بهانه داشتن معادل فیات

کوین، برای کاربرانی که هرگز نمی خواهند یاد بگیرند مثل )دالری( در والت بیت

2 Circular economy
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کند و آن ها را به آموزش ندیدن تشویق می کند. ما کاربرانی داشته ایم عصا عمل می

 ماه استفاده و یا حتی پس از یک سال استفاده از والت سامورایی به۱۰که پس از 

پشتیبانی ایمیل می زنند و به معیار پول فیات درخواست پشتیبانی می کنند. مثال

 دالر است. چه اتفاقی افتاده۳75 دالر فرستادم اما حاال ۲5۰می گویند من برای دوستم 

است؟ یا که مقدار اشتباهی را به موقع پرداخت در درگاه های خرید انتقال داده اند یا

که مقدار اشتباهی را در والت دیگری فرستاده اند. یا خیلی  اشخاص وقتی تراکنشی

انجام می دهند و پس از مدت ها والت خود را باز می کنند، با مقدار دالری کامال

کنند که از انها کاله برداری شده است. درست است متفاوتی مواجه میشوند و فکر می

 ماه است۱۲رود ولی برای کاربری که  که از یک کاربر جدید چنین انتظاری می

کند چنین چیزی قابل قبول نیست. بنابر این منطق ما این است که ما یک فعالیت می

والت دالری نیستیم، ما یک والت فیات نیستیم، و از پشتیبانی از فیات در والت

کنیم. جلوگیری خواهیم کرد و برای تعیین قیمت به پذیرندگان تراکنش اتکا می

چیزی که به هر حال عمال رایج است. دلیل بیشتر سر در گمی ها این بود چون دو تا

کوین و دالر در دو والت یا درگاه خرید به ندرت یکسان خواهند بود. به قیمت بیت

همین دلیل تصمیم ما خیلی کاربردی بود. ما نیاز داشتیم تا کارها را ساده تر کنیم و

درخواست های پشتیبانی را کاهش دهیم. و به شکل غیر قابل باوری هم نتیجه داده

است، درخواست های پشتیبانی مرتبط با این مساله به شدت کاهش یافت.

استفان:

این مساله چه مشکلی برای شما داشت؟ آیا کاربرانی بودند که بگویند، اوه نه شما

مقدار اشتباهی را ارسال کرده اید؟ یا چنین چیزهایی؟
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سامورای:

بله بسیار زیاد! اما تعداد درخواست های پشتیبانی مهم و معقول هم زیاد بود که به

دلیل بیان کردن مقدار دالری )فیات( پیچیده می شدند. مثال پیش می آید که دیگر

 را در والت۳کاربران ایمیل می داند و میگفتند ما نمی توانیم مقدار خروجی باقی مانده

Torببینیم و چنین چیزهایی. معموال مشکالتی از قبیل مشکل ارتباط اینترنتی با 

UTXOهستند که مشخصا نیاز به بازبینی دارند، اما تشخیص اینکه در مورد کدام 

صحبت می کنند خیلی سخت است. چون مقدار بیت کوین به معادل دالری در هر

لحظه می تواند مبلغ بسیار متفاوتی باشد. به همین دلیل فهمیدن اینکه مشکل دقیقا

چیست و حل کردن آن نیاز به بررسی بیشتری دارد. حاال یک نفر مسئول پشتیبانی

در والت سامورایی است و تعداد زیادی درخواست پشتیبانی دریافت می شود. بنا

براین باید کاری کنیم تا از زمان این شخص بیشترین بهره را ببریم و تنها راه آن

کاهش تعداد ایمیل هایی است که به اشتباه ارسال می شود. شاید این استراتژی کمی

خشن به نظر بیایید، اما خب حذف مقدار فیات )دالری( یکی از راه های کاهش

مشکالت است و ارزشش را هم دارد، چون مسائل پیش  پا افتاده ای مثل تغییر قیمت

بیت کوین نباید گریبان گیر پشتیبانی ما یا حتی دیگران هم باشد.در حال حاضر فقط

کمی درگیری در نسخه های قدیمی داریم. درخواست های پشتیبانی معقول زمان

کمتری برای رفع شدن نیاز دارند. بنا بر این فکر می کنم این ایده موفقیت آمیز بوده

است. مورد دیگری که ما خیلی به آن دقت می کردیم این بود که آیا این تصمیم

تاثیری روی حذف و نصب نرم افزار داشته است؟ و خیر، تاثیری نداشته. تعداد نصب

نرم افزار واقعا باال رفته و میانگین حذف شدن نرم افزار از آن زمان کمتر هم شده

است. من فکر نمیکنم باال رفتن تعداد نصب ها به این دلیل باشد. به نظر من از هر

زاویه ای که نگاه کنیم، به نظر میرسد که تصمیم خوبی بوده، کاربران در کنار ما

مانده اند و کاربران جدید هم هر روز به ما اضافه می شوند. بنا براین به نظر من این

حرکت عالی بود.

3 Change output
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استفان:

 صحبت کنیم. قبل ترBIP47، یا همان PayNymدرسته، عالیه. خب بهتره در باره 

عنوان کردی که افراد آدرس های خود را در شبکه های اجتماعی قرار می دهند و این

مشکلی همیشگی و جدی برای حریم خصوصی است. کمی در این باره بگو که

PayNym.چطور می تواند در این موضوع به ما کمک کند  

سامورای:

 برای رفع مشکل حریم خصوصیPayNymدقیقا یکی از بهترین موارد استفاده از 

 است. وقتی شما می خواهید به(donation)آدرس ها در دریافت حمایت های مالی

صورت عمومی کمک های مالی دریافت کنید، ساده ترین روش همان روش پیش

 آدرس بیت کوین من است،QRفرض بیت کوین است، به این شکل که، این کد 

مقداری بیت کوین برای من ارسال کن، نباید در مورد چیزی از من سوال کنی و همه

چیز رو به راه است. خب مشکل این است که یک شناسه را به صورت عمومی اعالم

میکنید، که ممکن است هویت زندگی واقعی شما باشد یا شناسه های دیجیتالی

دیگری از شما باشند. شما این شناسه را به یک آدرس خاص وصل میکنید و هر

کسی که به این ادرس پول بفرستند ممکن است بتواند هویت شما را شناسایی کند

که این یک مشکل حریم خصوصی است، به خصوص با در نظر گرفتن این واقعیت

 و همه میتوانند همیشه به عقب برگردند و۴که بالک چین قابل تغییر نیست

BIP47بالک چین را به دقت بررسی کنند. این یک مشکل برای حریم خصوصی است. 

 این مشکل را به این شکل حل میکند که اجازه می دهد یک کدPaynymیا همان 

ثابت را که تغییر نمی کند به اشتراک بگذارید، اما این امکان را برای کاربران

فراهم می کند که به این کد، بیت کوین ارسال کنند بدون اینکه موجودی

آدرس کمک های مالی را افشا کند یا تاریخچه تراکنش های آن را نشان دهد. در

4 immutable
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 )آدرس پنهان(Stealth Addressنهایت یک ادرس منحصر بفرد تحت عنوان 

 ایجاد می شود و هر کسی که پول(paynym)بین فرستنده و مالک کد پرداخت 

میفرستند بر اساس والتش آدرس متفاوتی را دریافت میکند. این راه حل خوبی برای

مشکل آدرس های ثابت است. شبیه به کاری است که دارک والت  )پروژه ای قدیمی

که اکنون دیگر فعال نیست. -م( باآدرس های مخفی انجام میداد با این تفاوت که

برای رسیدن به این هدف به جای استفاده از سرور از بالک چین استفاده می کنیم.

استفان:

خیلی جالبه، و اینکه آیا تنها نکته منفی این است که نمیتوانید مستقیما پرداخت را

 با طرف مقابل ایجاد کنید و سپس ارسال راPayNymانجام دهید و باید یک کانال 

انجام دهید. درسته؟

سامورای:

بله این یک ایراد بزرگ است،  به دو دلیل این مشکل را به عنوان نقطه ضعف اصلی

بینم. دلیل اول: برای تجربه کاربری یک فاجعه است. چون اول برای کانفرم شدن می

در بالکچین باید منتظر بمانیم، صادقانه بگویم باید خیلی مصمم باشید که این همه

 را انجام دهید. این مسئله باید حل شود. همچنین پرداختمنتظر بمانید و پس از آن

کوین  )یکی از توسعه دهندگان قدیمی و پرتالش بیتLuke Dashjrفکر میکنم که 

( این را مطرح کرد که تراکنش های نوتیفیکیشن غیرضروریمدر دهه اخیر. -

 )م. توسعه دهنده(Justus Ranvierهستند. زمانی این نکته مطرح شد که 

پروپوزال این روش را برای کدهای پرداخت با قابلیت استفاده مجدد معرفی کرد.

Luke نوتفیکیشن ها را به عنوان اسپم بالکچین در نظر میگرفت. البته من با Luke

دانم چرا تراکنش های موافق نیستم ولی به نظر من هم کمی غیرضروری است. من می
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نوتیفای ایجاد شده اند. چون همان طور که گفتم نیازی به سرور ندارد، نیاز به یک

خواهید چیز کوچکی را بازیابی کنید، برای اینکه چین دارد. وقتی شما می بالک

والت شما بتواند آدرس های مخفی را تشخیص دهد باید بداند که چه کسی به من

متصل شده است و این کار را از طریق تراکنش های نوتیفای کننده انجام میدهد. با

کنیم. فهرستی از کدهای پرداخت این حال ما داریم روی حل این مشکل کار می

 و فکر میکنم که سال بعد قطعا بهبودهایی در وبسایت ماpaynym.isداریم به نام 

 خواهیم داشت. نوعی پل ارتباطی برای کاربرانیpaynym.isبرای این کار یعنی 

که پرداخت های فوری دارند می توانند در یک حالت امن این کار را انجام دهند

بدون اینکه حریم خصوصی انها به خطر بیفتد. این کار با تبدیل های مختلفی صورت

چین به جای بازیابی از سرور رمزنگاری شده یا می گیرد، مثل بازیابی از بالک

همچین چیزی که مشخص می کند کدام کد پرداخت به کدام پرداخت شما مرتبط

است یا برعکس. بنا بر این برای حل این مشکل باید تغییرات مختلفی ایجاد شود.

کاری شبیه به مدل آدرس مخفی. اما باید دید انتخاب کاربرها چیست.

استفان:

 صحبت کنیم. من درباره آن مطالعه کردم و بهRicochetخوبه، خب بهتره راجع به 

نظرم قابلیت بسیار جالبی است. برای مخاطبان ما کلیاتی در باره آن بگو. که چه

چیزی هست و چگونه کار می کند.

سامورای:

 )ادم بکMatt Corallo و Adam Backهای   از صحبتRicochetبله حتما. ایده 

 میالدی که ساتوشی ایده ی۹۰مدیر شرکت بالک استریم و مبدع هش کش در دهه 

–ماینینگ در بیتکوین را از او الهام گرفت  مت کورالو یکی از توسعه دهندگان
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( در یک کنفرانس گرفته شد. آنهامبسیار پرکار روی بیتکوین در دهه اخیر بوده. -

۴چین در تاریخچه تراکنش ها معموال  می گفتند که شرکت های آنالیز کننده بالک

 گام به عقب برمی گردنند و اگر در این گام ها مورد مشکوکی اتفاق افتاده باشد5یا 

5آنرا تحت رصد قرار می دهند. اگر به این موضوع فکر کنید، دیوانه کننده است. 

تر می تواند شامل افراد زیادی با فعالیت های متفاوتی باشد. از مرتبط تراکنش قبل

کردن فردی که االن پول ارسال کرده به گذشته تراکنش های قبل از او ایده

Ricochetبه ذهن ما رسید و خیلی هم ساده است.  به این شکل که  قبل از اینکه  

تراکنش به مقصد نهایی برسد گام های اضافه ای به تاریخچه تراکنش ها اضافه

 گام5می شوند. از آنجایی که این کار چندان عجیب و غریب نیست. آنالیز کننده ها 

 یا تراکنشی با آنچه در بلک لیست یاUTXOبه عقب برمی گردند و میبینند که هیچ 

فعالیت های مشکوک آنها مطابقت داشته باشد پیدا نمی کنند،  واگر این طور نباشد

عملیات موفقیت آمیز بوده است. مثل چک کردن در گمرک است یا در واقع نرم

افزار آنالیز بالکچین این شرکت ها را تبدیل به یک مامور گمرک بی انگیزه و بی

گوید برو برو. این مامور طبق پروتکل درست وظیفه حوصله می کنیم که به همه می

توانیم این کار را خود را انجام می دهد اما به نتیجه الزم نمی رسد. خب ما به راحتی می

 قدم را به۴ را ایجاد کردیم که Ricochetانجام دهیم و این کار را هم کردیم، 

 را کمی بیشتر از یک سال است که ارائهRicochetتراکنش اضافه می کند. 

کرده ایم. و کاربران زیادی از آن استفاده می کنند و هرگز شکایتی نداشته ایم، هیچ

وقت کسی نگفته که حسابش بسته شده یا موارد مشابه دیگر، پس به نظر می رسد که

خوب کار میکند و موثر است. برای همین فکر میکنم که قابلیت بسیار خوبی است.

Ricochetیک قابلیت پولی است یعنی کاربران برای استفاده از این قابلیت پول  

پرداخت می کنند که صادقانه بگویم، یکی از دالیل ادامه دادن ما است. با مقدار پولی

، نودها و کارمندهاها، سرورییکه ما از آن دریافت میکنیم می توانیم هزینه های اجرا

 برای ما و همچنین کل اکوسیستم قابلیت مهمی است.Ricochetرا بپردازیم. 

چین برای مبارزه با دانستن این نکته هم مهم است که افراد آنالیز کننده بالک
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Ricochetباید هزینه بیشتری پرداخت کنند، چون به این مسئله فکر کنید: هر 

۱۰۰ قدم آخر آن را چک می کنند. خب ما از 5تراکنشی که وارد پلتفرم میشود، انها 

 میلیون کاربر حرف۳۰ -۲۰ تا حرف نمی زنیم،  از یک پلتفرم بزرگ  با ۱۰۰۰یا 

،۸، 7 قدم به خوبی کار می کند اما اگر بخواهیم 5 یا ۴(. برای ۲۰۱۸)م.سال م زنی می

 قدم را چک کنیم چه؟ این نه تنها هزینه های پردازشی را باال میبرد و باعث۱۰ و ۹

چین می شود، بلکه همچنین کاهش یا از دست دادن درآمد شرکت های تحلیل بالک

 یا بیزنسی که از شرکت های تحلیل بالکچین خدمات می گیرد از این همهصرافی

False Positiveمثبت کاذب  به اشتباه موردی صحیح اعالم شود که باعث( –

پایین آمدن دقت تحلیل می شود( که به آن ها ارائه شده است خسته می شود و خدمات

کیفیت تلقی خواهد کرد. این موضوع به سادگی در عوامل چنین شرکت هایی را بی

بو انگیزه های اقتصادی خالصه می شود. احتماال به همین دلیل است که از جان

رسد که به دلیل  دریافت نکرده ایم. به نظر میRicochet واکنشی به صرافی ها

 تراکنش به نظر5هزینه ها تعداد گام ها را برای تحلیل افزایش نداده اند. هم اکنون 

استاندارد است و به اندازه کافی خوب هست.

استفان:

درسته همان طور که شما گفتید تعداد کاربران بسیار زیاد است و آنالیز کننده ها هم

شروع به بررسی گام هایی می کنند که از نظر آنها مشکلی ندارد.

سامورای:

 گام به عقب برگردند و بدون5در حال حاضر هم همین طور است، یعنی اگر فقط 

اینکه ازشما سوالی شود، مشکلی در تراکنش شما مشاهده نخواهند کرد. تاریخچه

تراکنش ها خیلی زیاد است.
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استفان:

نکته جالب در صحبت های شما نامتقارن بودن هزینه های دفاع از حریم خصوصی و

هزینه های حمله به آن است. هزینه ای که یک حمله کننده به حریم خصوصی

اطالعات روی بالک چین سعی به انجام آن دارد خیلی بیشتر از هزینه دفاع کاربران

در مقابل این حمله است.

سامورای:

 به یک رقم باالتر( است. چیزی5بله، برای ما به سادگی تغییر دادن یک متغیر )از 

 را ارتقا دهیم و درRicochetرا که عنوان نکردم این است که ما برنامه داریم تا 

حال حاضر، در حال تست کردن آن هستیم. در نسخه جدید تراکنش ها بین

بالک های نامتوالی پخش می شوند. )هم اکنون این قابلیت اضافه شده و عنوان آن

Staggered Delivery است. -م(. بنابراین شما می توانید Ricochetرا امروز در 

این بالک شروع کنید و بالک نهایی در گام بعدی، بالک بعد یا دو بالک بعد از

 بالک۲5االن باشد. یعنی زمانی که تراکنش شما  به مقصد می رسد ممکن است مثال 

Ricochet را شروع کرده اید. این کار ردپای Ricochetبعد از زمانی باشد که 

را برای پیدا کردن آن کامال پاک می کند. باید کمی خصومت آمیز و از دید دشمن

 حمله شود چه می شود؟ اگر بگویند کهRicochetفکر کنیم، فکر کنیم که اگر به 

 را شناسایی خواهیم کرد و این افراد را به شدت توبیخRicochetما رد پای تمام 

خواهیم کرد چه؟ تیم سامورای والت به این شکل فکر می کند و آینده مساله را نیز

 باRicochetاز سمت شرکت های تحلیل بالکچین در نظر می گیرد. به همین دلیل 

فاصله های چند بالک متفاوت میتواند راه حل بسیار بسیار قویی برای آن باشد.
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استفان: 

بله. همان طور که شما گفتید افراد از این عبارت به  صورت غیر امنی استفاده

می کنند. که شبیه به موش و گربه بازی است. یک سمت که تالش بیشتری می کند

سمت دیگر نیز تالش خود را بیشتر می کند. خب یک نکته جالب هست که

میخواهم سوال کنم. مثالی مانند واکسن و ایمنی جمعی که ایجاد می کند را در نظر

بگیرید. آیا همچین مفهومی در بیت کوین داریم؟ که اگر تعداد کافی از افراد از این

 وStoneWallنوع تکنیک های حریم خصوصی و قابلیت هایی مثل کوین جوین، 

Ricochetاستفاده کنند، باعث می شود حتی کاربرانی هم که از این قابلیت ها 

استفاده نمی کنند محافظت شوند؟

سامورای: 

 خود نوشته بود با5قطعا بله. فکر میکنم ادام فیسکور مقاله ای را در وبالگ مدیوم

عنوان »حریم خصوصی یک کار تیمی است«. مقاله درباره تشویق مردم برای

 و کمک به پول شویی یاانمحافظت از مجرممسأله،  استفاده از حریم خصوصی است.

 داشتنِ حقوق اساسی اشخاص است، درباره حقبلکه ،چیزهایی از این قبیل نیست

حریم خصوصی در تراکنش ها است و اصال جای بحث ندارد، چیزی است که برای

همه است. به اندازه آزادی بیان، جزو حقوق اساسی است. در واقع بخشی از آزادی

بیان است. اینکه چطور معامالت خود را انجام می دهید به اندازه صحبت های شما مهم

برای همین من عالقه مند به ارتقایاست به همین دلیل اصال جای بحث ندارد. 

حریم خصوصی در سطح پروتکل بیت کوین هستم. این یک گام بزرگ برای رسیدن

به این موقعیت مناسب برای حفظ حریم خصوصی کاربران بیت کوین است. اما تا

زمان رسیدن به این موقعیت باید روی ساخت ابزارهایی تمرکز کنیم که  قرار است

از قسمت مهمی از استفاده کاربران باشند، حتی اگر بعضی افراد موافق این ابزارها

5 medium
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، که رمزنگاری آنها احتماال خیلی هم عالی نیست اماWhatsaapنباشند. درست مثل 

رمز نگاری را برای همه قرار داده است. حتی آوردن کلمه رمزنگاری  باعث می شود

شما کمی آگاهی پیدا کنید که در آن چه اتفاقاتی در جریان است.  من درباره نوعی

تغییر صحبت می کنم که به آن نیاز داریم و چیزی نیست که والت سامورایی به

تنهایی از عهده آن برآید، یک تالش همگانی است.

استفان: 

بله، یک چیزی که قبل تر به آن اشاره کردید درباره انگیزه است. اگر مسیری وجود

دارد که نیاز به هزینه کردن دارد و مسیر دیگری هم هست که زیاد هزینه بر نیست،

StoneWallخب مردم احتماال مسیر دوم را ترجیح میدهند. موضوع مرتبط با قابلیت 

در سامورای والت است، برداشت من این است که این قابلیت به صورت پیش فرض

در والت پیاده سازی شده است. کمی در این باره برای ما بگو.

سامورای: 

 تراکنش هایی را ایجاد می کند که به لحاظ ریاضیStonewallبله، حتما. خب 

فرقی با یک تراکنش کوین جوین ندارند و در کل به صورت دیداری قابل تشخیص

نیستند. درواقع شبیه به تراکنشی است که  چند نفر به هم پیوسته اند تا یک تراکنش

میکس معمولی را ایجاد کنند. شبیه به تراکنش های والت واسابی است به عنوان

مثال، یا تراکنش های جوین مارکت و غیره. اما البته هیچ یک از این ها نیست، این

قابلیت فقط والت شماست، یک ترفند است، یک کوین جوین تقلبی است.

Stonewallدر رابطه با چیزهایی است که قبال صحبت کردیم، در باره از بین بردن 

فرضیات و از بین بردن امکان کشف برای شرکت های آنالیز کننده بالکچین است.

از نظر ریاضی آنالیز کننده ها نمی توانند به طور قطعی مشخص کنند که ورودی ها در
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 متعلق به یک والت است، همچنین نمی توانند تشخیصStonewallیک تراکنش 

 است.۶دهند که کدام خروجی مربوط به باقی پول

استفان: 

درسته. برداشت من این است که والت به صورت هوشمند کوین ها را برای ساخت

 در سامورایی به7تراکنش انتخاب می کند. ایا راهی هست که این انتخاب کوین

صورت دستی انجام شود یا اینکه به صورت خودکار انجام می شود.

سامورای:

انتخاب کوین موضوع مهمی است. همان طور که شما گفتید، انتخاب کوین در

Stonewallیک الگوریتم است که استفاده می شود. می توانیم به شنوندگان شما 

لینک گیت هاب بخش هایی از الگوریتمی که توسعه دهندگان سامورایی نوشته اند را

( دستهutxoبدهیم. اما به این شکل است که خروجی های موجود در والت شما )

 یا هر چیز دیگری، درP2WPK یا P2PKHبندی می شوند و براساس نوع آدرس، 

مجموعه هایی قرار می گیرند و به صورت تصادفی پردازش می شوند. به دلیل این

Stonewallشرایطی که الگوریتم نیاز دارد هر تراکنشی نمی تواند یک تراکنش 

باشد. والت این مورد را به شما هشدار خواهد داد. به نوعی هرچه بیشتر از والت

 بتواند فعال شود، قوانین انتخاب کوینstonewallاستفاده شود، فعال تر میشود. اگر 

دیگری هم هستند که در والت سامورایی وجود دارند. من فکر می کنم بیشتر والت

 دارند )م. یکی از تکنیک های حفظ حریمMerge Avoidanceهای خوب 

 ها در یکی از تراکنش های قبلی باهم دیده شدهUTXOخصوصی(، بنا براین اگر 

 در هیچ تراکنش دیگریهاUTXOباشند، دوباره از آنها استفاده نمی کنند. یعنی از آن 

6 Change output

7 Coin selection
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با هم استفاده نمی کنند. پس این یک نوع تکنیک انتخاب ساده برای جلوگیری از

مشکل ادغام ورودی ها است. حاال اگر بخواهید تمام محتویات والت را انتقال دهید،

نمیتوانید از ادغام ورودی ها جلوگیری کنید اما والت به شما اخطار میدهد که

ورودی های شما ادغام خواهند شد. ایا مطمئنید؟

استفان: 

هوشمندانه است، خوشم آمد. در همین رابطه من در بالگ شما می خواندم که، یکی

از راه هایی که شما این تراکنش ها را آنالیز می کنید با استفاده از چیزی به نام

Boltzmann Scoringاست. برای مخاطبان ما یک توضیح کلی بده که چی هست 

و چطور کار میکند؟

سامورای: 

خودم هم میخواستم به همین برسم چون با مسئله انتخاب کوین مرتبط است. امروزه

  اغلب درباره مبلغUTXOبیشتر مقاله های آکادمیک و بیشتر تحقیقات درباره انتخاب 

 بوده اند. برای همین کاری که ما می کنیم این است که یک گامUTXOو قدمت 

 به این موضوع گره می خورد. چونBoltzmannجلوتر برداریم و این گونه است که 

Botlzmann به چیزی بیشتر از مبلغ و قدمت  UTXO .ها نگاه می کند Boltzmann

به چیزی به نام آنتروپی و همچنین راندمان حریم خصوصی والت برای یک تراکنش

هم نگاه می کند. انتروپِی تراکنش، تعداد ترکیبهایی است که بین ورودی ها و

خروجی ها، از نظر ریاضی ممکن است. یعنی به چند روش مختلف می توانید تراکنش

را تقسیم کنید و بگویید این ورودی برای این خروجی است یا این خروجی برای

این ورودی و غیره. مورد دوم راندمان والت است، که تعداد ارتباط های قطعی است.

که می توانیم با قطعیت بگوییم »خب این ورودی برای این خروجی است.« و
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 را اجراOXT که پروژه  Laurenمحاسبات پیچیده ای پشت آن است. خوشبختانه 

می کند عالقه شدیدی به ریاضیات دارد و یکی از کسانی است که این ابزارها را

توسعه داده و در کنار هم قرار می دهد. پس کاری که ما انجام می دهیم استفاده از این

 هایی را انتخاب کند که حریم خصوصیUTXO، تا Boltzmannابزارها است. مثل 

کاربر را به حداکثر برساند. البته این هنوز عملی نشده هست و این مورد در حال

 همه این قابلیت ها فعال و در حال استفاده۲۰۲۱تست است )هم اکنون در فوریه 

 یکی از مواردی است که در تحقیقات و توسعه تمرکزUTXOهستند. -م(. اما انتخاب 

زیادی روی آن داریم. یک قابلیت عجیبی که داریم این است انتخاب کوین یا

کنترل کوین در سمت کاربر را شروع کرده ایم. پس قادر خواهیم بود کنترل کوین

با کیفیت بهتری، در آینده در والت  داشته باشیم. مثال اگر گفته شود من می خواهم

 خاص در والتم خرج کنم ما این اجازه را به کاربر می دهیم. اما در حالUTXOاز این 

 را به عنوان غیرUTXOحاضر کاری که می توان در والت انجام داد این است که یک 

قابل خرج تیک بزنیم )این قابلیت هم اکنون فعال و قابل استفاده است. -م(. بنابراین

شما به نوعی کوین کنترل برعکس انجام میدهید یعنی مشخص می کنید که من این

UTXO را می خواهم خرج کنم و این UTXOرا نمی خواهم خرج کنم. به نحوی والت را 

مجبور می کنید در شرایطی که شما می خواهید قرار بگیرد. و این موضوع به چند

دلیل مفید است ولی ما این تابع را برای جلوگیری از  نوع دیگری از حمله به حریم

خصوصی ارائه داده ایم، که البته زیاد هم اتفاق نیفتاده است اما دو سه سال پیش خیلی

. به این شکل که یک مقدار کمی بیت کوین بهDustingشایع بود، به نام حمله 

والت شما ارسال میشود، معموال مقدار خیلی خیلی کمی است.

۱۹



استفان: 

آها، مقدار خیلی کمی بیت کوین رایگان است؟

سامورای: 

بله اما بعدش شما آن بیت کوین را خرج می کنید، معموال در یک تراکنش با

ورودی های دیگر ادغام می شود، چون مقدار خیلی کمی است. خب حاال به شما

دسترسی دارند، در واقع یک زنجیره از تراکنش های آتی شما برای حمله کننده ایجاد

شده است که با دنبال کردن آن می تواند از همه چیز مرتبط به تراکنش های

بیت کوین شما مطلع شود. با والت سامورایی می توانید این مقدار را به عنوان غیر قابل

خرج تیک بزنید، و والت هرگز از آن استفاده نخواهد کرد.

موردی دیگر این است که افرادی هستند که به ما می گویند نصف والتمان را به

عنوان غیر قابل خرج تیک زده ام و کال فراموش کرده ام که آن ها را دارم، چون این

UTXOمقادیر از مانده حساب کم می شود و شما نمی توانید آن را ببینید. باید به لیست 

ها برگردید و به عنوان قابل خرج آن ها را عالمت گذاری کنید. مردم می گویند مثل

 دالری پیدا کردیم!۲۰این است که از جیب لباس مان یک اسکناس 

استفان: 

شبیه به حمله اسب تروا است. و یک چیز دیگر، هر کسی که از یک آدرس عمومی

برای دونیشن استفاده میکند در برابراین حمله آسیب پذیرتر است است. اگر کسی

 استفاده میکنید، این حملهPayNym به شما ارسال کند در حالی که شما از Dustیک 

احتمال موفقیت بسیار کمتری دارد.
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سامورای: 

درسته، بله.

استفان: 

خب موضوع بعدی که میخواهم درباره آن صحبت کنم و دیدم که یکی از اعضای

  است. قابلیت جدیدی که تیم Stowawayتیم والت سامورایی در باره آن نوشته بود، 

شما روی آن کار می کنند. مدیر فنی تیم شما گفته بود که در هیچ کدام از خروجی

ها مقدار واقعی مبلغی که خرج شده است را نشان نمی دهند. و تحت تاثیر همکاری

قابل اعتماد بین دو والت است. میخواهی کمی در این باره صحبت کنی؟

سامورای: 

  نوعی تراکنش منحصر به فرد است. بعد از اینکه کاربر کوین خودStowawayبله، 

 میکس کند این قابلیت در دسترس خواهد بود. این چیزی استWhirlpoolرا در 

 می گوییم. به هرحال شما بایدpostmixکه ما به آن تراکنش پس از میکسینگ یا 

بیتکوین های میکس شده را زمانی خرج کنید، خود شما هم شاید فراموش نکنید اما

خیلی از افراد فراموش می کنند و اگر مراقبت نشود نوع خرج کردن شما می تواند تا

حدودی حریم خصوصی بدست آمده شما از میکس کردن را به راحتی از بین ببرد.

Stowaway .یکی از سه نوع تراکنش بعد از میکس خواهد بود Stowawayیک  

مشکل کوچک دارد، آن هم این است که بین کاربران والت سامورایی انجام میشود

 است و در حال حاضر فقط والت سامورایی و تعدادPayNymبه این دلیل که نیازمند 

 پشتیبانی میکنند. پس برای اینکهBIP47کمی از والت های دیگر هستند که از 

 داریم. )این مشکل در زمان ترجمه اینPaynymبتوانیم به آن اعتماد کنیم نیاز به 
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گفتگو به کلی برطرف شده و این ابزار به سادگی و با استفاده از قابلیت سوروبان قابل

استفاده است. -م(

استفان: 

منظور شما اینه که ممکن است کوین های شما به سرقت بروند یا اینکه فقط به

شناسایی شدن شما کمک می کند؟

سامورای: 

کسی نمی تواند کوین های شما را بدزدد یا از مانده حساب شما مطلع شود یا چنین

چیزهایی. تراکنش به این صورت عمل می کند که شما برای آنها بیت کوین ارسال

میکنید. به عنوان مثال من می خواهم یک بیت کوین برای شما ارسال کنم و یک

UTXOدو بیت کوینی دارم. اگر تراکنش من معمولی باشد، یک ورودی دو 

 وجود دارد که هرکدام یک بیت کوینUTXOبیت کوینی داریم و در خروجی دوتا 

هستند. یکی برای شما ارسال می شود و دیگری به خودم برمی گردد. این یک

 استفاده کنیم، ورودی هنورStowawayتراکنش استاندارد است. خب حاال اگر از 

 است.۲هم برای من 

استفان: 

چطوری؟
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سامورای: 

UTXOاینجا اعتماد وارد عمل می شود. من به شما که پول فرستاده ام می گویم که یک 

دیگر در والتت به من بده. نه این که برای من آن را ارسال کنی فقط اطالعات آن را

به من بده. بنا بر این اعتماد زمانی ایجاد میشود که من می گویم می توانم آن یک

UTXO را ببینم. در این حالت شما یک UTXO دو بیت کوینی دارید. پس ما از  UTXO

دو بیت کوینی که شما هم دارید استفاده می کنیم. خب تراکنش شما حاال یک

 بیت کوین از من دارد و یک ورودی دو بیت کوینی از شما. یک خروجی۲ورودی 

سه تایی برای شما و یک خروجی یکی به من بر می گردد.

استفان: 

خیلی جالب است.

سامورای:

Stowawayخیلی منحصر به فرد است. مثل این است که بخواهم به یکی از مخاطبان 

  هایی که دارند را افشاUTXOکهمورد اعتمادم بفرستم. مورد اعتماد از این جهت 

می کنند. پس باید بدانیم که به چه کسی قرار است بیت کوین ارسال کنیم. و انها هم

باید در مجموعه مشارکت کنند. پیچیده است. این روش را ما اختراع نکرده ایم و

اعتبار کشف آن به گرگوری مکسول می رسد. سال پیش گِرگ مکسول )یکی از

توسعه دهندگان قدیمی و بسیار تاثیرگذار در روند توسعه بیت کوین در دهه  اخیر. -

م( ایده ای در این باره داشت که ما آن را در گفتگوهایی درباره بیت کوین پیدا

کردیم که به جایی هم نرسید. فکر می کنم او یکی از این تراکنش ها را دستی ایجاد

کرده بود، و همانجا هم در انجمنی که بحث میشد هم این موضوع پایان یافت. افراد

 خود را در اختیار قرار می دادند تا مثالهایutxoدر آن جا مشارکت میکردند و 
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مورد استفاده قرار بگیرند. ما آن تراکنش را پیدا کردیم و گفتیم چه تراکنش جالبی.

در واقع یک کوین جوین کوچک است چون شما با یک نفر مشارکت دارید، یک

کوین جوین بزرگ با چند نفر انجام نمی دهید، یک تراکنش یک یا دو نفره انجام

می دهید. اما  این در اصل یک کوین جوین خیلی کوچک است. به همین دلیل ما

خیلی برای آن هیجان زده شدیم و با خود فکر کردیم که می تواند یک روش برای

خرج کردن کوین باشد. اگر درباره آن فکر کنید، این یک ترفند هوشمندانه است،

کاری که انجام می دهد این است که مجددا مثل دیگر قابلیت هایی که صحبت کردیم

 خیلی شبیه به تراکنش معمولی بیت کوین است،Stowawayبه فرضیات حمله میکند. 

کامال استاندارد، در حالی که اینطور نیست. هر دوی آن ورودی ها متعلق به یک

والت نیستند، نمی توان آنها را به هم مرتبط کرد، شبیه به همه تراکنش های استاندارد

شما است و یک کوین جوین کوچک است. بنا بر این تمام فرضیاتی که شرکت

های آنالیز بالک چین انجام میدهند، نادرست خواهد بود. )این قابلیت در سامورای

والت هم اکنون بسیار توسعه یافته و حتی به شکل آنالین روی شبکه تور امکان

انجام آن را خواهید داشت. -م(

استفان: 

بله، ایده هوشمندانه ای است. و در ایده کوین جوین ما باید منتظر نوبت باشیم که

ممکن است زمان بر باشد ولی در این روش فقط شما و یک نفر دیگر هستید.

سامورای: 

بله در کوین جوین باید صبر کنید تا نوبتتان برسد و انتظار هم نداریم که مدت زمان

زیادی را منتظر بمانیم. این یکی از خوبی های موبایلی بودن است. شما تعداد نسبتا

زیادی کاربر خواهید داشت که واقعا نیاز نیست هیچ کاری انجام دهند، مجبور نیستند
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چیزی را نصب کنند، کامپایل کنند، یا کار زیادی انجام دهند. در واقع موانع ورود

 به عنوان یکZeroLinkاستفاده از آن خیلی کم است. یکی از تفاوت های 

 یکwhirlpool به عنوان یک محصول این است که Whirlpoolفریم ورک و 

الیه انگیزه مالی اضافه کرده است. به همین دلیل انتظار داریم نقد شوندگی تسهیل

شود و نوبت ها سریع تر خواهند بود.

استفان: 

انگیزه  مالی آن بر چه پایه ای بنا شده است؟

سامورای: 

 درصد اماده نیستم که به آن بپردازیم، اما می خواهم بگویم که از۱۰۰در حال حاضر 

 الهام گرفته شده است، که من همیشه آن را تحسین می کنم.Joinmarketنرم افزار 

به خصوص انگیزه های اقتصادی که واقعا هوشمندانه است. فکر می کنم آنها هم همان

مشکالتی را داشته اند که من درباره اش گفتم، موانعی که برای  استفاده از محصول

وجود دارد. پس الیه انگیزه مالی از آن الهام گرفته است و دقیقا شبیه به مدل اصلی

نیست ولی فکر می کنم چیز خیلی جالبی خواهد شد. من نمی توانم در باره جزئیات

 هنوز این قابلیت توسعه نیافته بود به همین دلیل۲۰۱۸آن صحبت کنم. )در سال 

سامورای به ایده ی آن نپرداخته است. توضیح آن به صورت کوتاه این است که الیه

 در حال استفاده است. و این موضوعfreeridingانگیزه مالی هم اکنون به عنوان 

به این صورت عمل می کند که شما پس از میکس کردن کوین  خود با نگه داشتن

کوین خود در ویرلپول باعث افزایش نقدینگی برای میکس کردن دیگران در

ویرلپول می شوید و همزمان هم تعداد میکس رایگان دریافت می کنید. هزینه ای

متحمل نمی شوید اما تعداد میکس بیشتر و حریم خصوصی در سطح باالتری بدست 
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 می آورید. از این رو انگیزه مالی دارید که به ازای دریافت دفعات میکس بیشتر،

امکان میکس برای دیگران با شما فراهم کنید. - م(

استفان: 

موضع بعدی که خیلی مشتاقم در باره آن بدانم مفهوم گره های قابل اعتماد است

(Trusted node)بحث های در توئیتر در این باره شده بود، افراد کمی هم .

)دیوید David Harding و Luke JRنظراتی را ارائه داده بودند، فکر می کنم 

هاردینگ یکی از توسعه دهندگان و نگه دارندگان پروژه های مختلف بیت کوینی

 بیت کوین است. -م( گفتهIRCمانند وبسایت بیت کوین کور و مدیریت انجمن 

 ها به درستی اجرا نشوند، کاربران را در معرضTrusted nodeبودند که اگر 

 را در اینترنت قرار می دهد. توضیحیRPCخطرات بیشتری قرار می دهد، چون پورت 

در این باره داری؟ یا اینکه راه پیشنهادی برای استفاده از آن داری؟ )این قابلیت در

کیف پول سامورایی وجود داشت و باعث به راه افتادن بحث های زیادی شد. -م(

سامورای: 

دار درباره ها و گفتگوهای نتیجه ابتدا باید این نکته مهم را بگویم که به ندرت بحث

کنیم، به همین دلیل فکر میکنم که یتر پیدا میئموضوعات مهم در جاهایی مثل تو

 یا ایمیل یا چیزهایی شبیه به این استفاده شود. چون بحثGithubبهتر است از 

گیری موضوع را سخت تر میکند. همچنین مقابله با اطالعات یتر فقط پیئکردن در تو

تر میکند. اما خوشبختانه در نادرست و یا اطالعاتی که بازگو نشده اند را هم سخت

کنم که  ببریم. من فکر میGithubآینده قادر خواهیم بود چنین موضوعاتی را به 

 که برای اتصال کاربران به فول نود است، باعث ایجاد یک حفره امنیتیRPCمتد 

 برای افراد عادیTonal این بوده که  سیستم عددی Lukeنمی شود. احتماال منظور 
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 برای من بسیار قابل احترامLukeکنم چون  مآسان تر خواهد شد. من بی احترامی نمی

SSL  ۸کوین کور است. اما به نظر من منظور او این بوده است. من شخصا وقتی بیت

 چیز ترسناکی بود آن را حذف کردند.SSLرا حذف کرد، مخالف بودم. اما چون 

توانستند کردند، با این کار می  جایگزین میTLSاگرچه به نظر من باید آن را با 

 این کار را به صورتBTCD را حفظ کنند. همان طور که RPCحالت رمزنگاری شده 

کنند،  پس  استفاده میTLS  و SSLاز  RPCپیش فرض انجام داده. بیشتر روش های 

کنم منصفانه باشد که مقصر کارهای احمقانه کاربران برای دور زدن فکر نمی

 استSSHچیزهایی که در سطح گره ایجاد شده اند ما باشیم. پیشنهاد من ایجاد تونل 

های موبایل چندان ساده نیست. در آن زمان، در جریان راه که انجام آن روی دستگاه

 برای ما در دسترس نبود. منTor، گزینه UASF برای هاtrusted nodeاندازی 

کنم این خیلی مهم بود و هنوز هم برای کاربرانی که نود خود را اجرا فکر می

 گفته بود که این چندان تاثیری ندارد، که درست نیست،lukeمی کنند مهم است. 

تاثیر گذار است. دقیقا همان کاری را انجام می دهد که توضیح داده شده است.

کنید منتشر تراکنش شما را از نود شخصی خودتان که قوانین اجماع را کنترل می

 در بالک را از گره شماProof of workکند نه از از هر نودی. سربرگ  می

میگیرد و انها را  با نودهای ما مقایسه میکند و اگر تفاوتی وجود داشته باشد به شما

کند که یک چیزی درست نیست. این توصیه دهد و شما را آگاه می هشدار می

Peter Todd- .( بود که در ردیت آن رام )یکی از توسعه دهندگان بیتکوین

  هم  خیلی مهم بود کهUASFجریانپیشنهاد داده بود و  پیاده سازی شد، و در 

 کردیم و می کنیم و اگرUASF ازنودهای ما به شما دروغ نگویند. ما حمایت بسیاری 

کردیم که گره ما از سافت فورکی که انشعابی وجود داشت، کاربر را آگاه می

توانستیم دروغ بگوییم و کاربر هم کاربر فعال کرده است پیروی می کند. گرچه می

به ما اعتماد کند. ما در معماری خود بسیار شفاف و صادقانه عمل کردیم که شما

نرم افزاردهد.  هنوز هم به والت سامورایی اعتماد دارید که اطالعات درست به شما می

8 Bitcoin core
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کیف پول سامورایی به همین دالیل نسخه آلفا است و کاربران در این مرحله باید به

 و ما برای این سخت تالش میکنیم.ما اعتماد کنند.

برای حل مشکل بحث بر انگیز زمان فعال سازی سافت فورک توسط کاربر، ما

خواهد سافت فورکی را دنبال کند و فول نود گفتیم که خب اگر کاربری می می

خودش را اجرا کند و تراکنش ها را از فول نود خودش منتشر کند، سپس سامورایی

 بالک در فول نود شما و ماProof of workوالت هشدار دهد که سربرگ 

متفاوت است این یعنی چیزی این وسط درست نیست. ایده حل مشکل این بود، و

شود کند و بی تاثیر نیست. اخرین چیزی که  در حال حاضر انجام می کار هم می

 در فول نود شما است. ما همیشه موافقواقع mempoolدریافت اطالعات کارمزد از 

های بیشتری برای اطمینان از عملکرد فول نود ارائه کنیم. این بوده ایم که برنامه

درنهایت برای اطمینان پیدا کردن از نودها میتوان زیرساخت سامورایی را کامل دور

زد. این  قدم بعدی که برای این موضوع باید برداریم. البته برای رسیدن به این

موقعیت فقط چند هفته فاصله داریم کمی به مشکل زمانبندی برخوردیم اما به این

قابلیت خیلی نزدیکیم. از یک طرف جای تاسف بود که باید با آن کنار بیاییم و از

آن عصبانی بودیم. اما من زیاد نگران آن نیستم چون ما رویه و دستورالعمل را داریم

داشتیم حل شده اند ولی هنوز ارائه نشده اند. و بیشتر مشکالتی که قباًل

استفان: 

پس در چند هفته آینده باید منتظر آپدیت جدید باشیم.
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سامورای: 

 درصدی را نمی توانم بگویم اما در چند۱۰۰نه در چند هفته اینده چون زمان بندی 

ماه اینده حتما آپدیت جدید خواهیم داشت.

استفان: 

بسیار خب. یک چیز دیگری که خیلی جالب است و خیلی ها از آن صحبت می کنند

 است. می خواهی کمیTxtenna و ساخت نرم افزار GoTennaهمکاری با شرکت 

در این باره بگی؟

سامورای: 

 )ابزارMule tool پروژه خوبی بود. چند وقت پیش GoTennaکار کردن با تیم 

هایی برای انتشار تراکنش های بیت کوین بدون نیاز از اینترنت( را راه اندازی

کردیم، که یکی از اقدامات تحقیق و توسعه ما در برابر سانسور کردن تراکنش ها

است.، تمام راه های مختلف انتشار تراکنش ها و دریافت داده های بالک ها، بدون

 هم تصادفًا با این موضوع روبرو شد. فکر می کنمGoTennaاستفاده از اینترنت است. 

Richard  Myersکه مهندس  اپلیکیشن های غیر متمرکز آنها است با این موضوع 

روبرو شد و همه ارتباطات ما با هم اتفاق افتاد و جلسه گذاشتیم. آنها به ارائه

 به کاربران ما عالقه مند شدند. ما هم فکرGoTennaبیت کوین به کاربرانشان و ارائه 

 شد. بنا بر این ما بهMule Toolکردیم که پروژه خوبی خواهد شد که باعث ایجاد 

راهی فکر کردیم تا راه حل ها و رویکردهای مفهومی فعلی خود را، که آن زمان به

 انجام می دادPony Direct می گفتیم را  توسعه دهیم. کاری که Pony Directآن 

 انتشار می داد، برای زمانی که شما اینترنتSMSاین بود که تراکنش ها را از طریق 

ندارید بسیار مفید است و حتما کار می کند. خب ما تصمیم گرفتیم آن را بر پایه
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SMS۹ و یا شبکه مش GoTennaتوسعه دهیم که اگر در محلی هستید که به راحتی 

 متصل می شوید از آن استفاده کنید. این کار بود که در نهایت انجامGoTennaبه 

 استفاده شود باید از همان معماری استفادهSMSدادیم. اگر از ایده راه حل مبتنی بر 

شود، تراکنش ها به قسمت هایی تقسیم شوند و هر قسمت با فرمت خودش باشد تا

بعدا بتواند دوباره بازسازی شود. تمام اینها اوپن سورس هستند. این اپلیکیشن در

 پراگ ارائه شد و خیلی هم جالب است.HCPPکنفرانس 

استفان: 

خیلی جالب بود. شخصی بود که من نمی توانم اسمش را به یاد بیاورم، فکر کنم

 در توئیتر بود. او این کار را انجام داد. او یک دسته ازCoinsurenzاسمش 

GoTennaرا در یک مسیر با هم ادغام کرد و مطمئن نیستم که از والت سامورایی 

استفاده کرده باشد، فکر کنم استفاده کرده باشد. این کار را برای انجام یک تراکنش

بیت کوین به خوبی انجام داد که خیلی جالب بود.

سامورای: 

بله  فکر کنم برای مسیر خیلی طوالنی هم این کار را کرده باشد.

استفان: 

گفته می شود که کامال هم امن بوده است. با این تکنولوژی که در دسترس است،

تصور اینکه بیت کوین نابود شود، سناریو احمقانه ای است.

9 Mesh
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سامورای: 

هر روز هم تکنولوژی های بیشتری عرضه می شوند. من یک چیزی دیدم که

تراکنش ها را با کدهای مورس از طریق رادیو منتشر می کرد. یک سری از کدهای

 آن را فورک کردیم و اضافه کردیم.Mule Toolآن خوب بودند که ما در صفحه 

 در توئیتر بود که این کار را انجام داد. خب این خیلی خوبMotoshiفکر میکنم 

است چون خیلی افراد از آن الهام می گیرند. این نوع ابزار ها اگر چه ممکن است در

حال حاضر نو ظهور باشند اما می توانند خیلی مهم باشند.

استفان: 

درسته بسته به اینکه کجا زندگی می کنید می تواند مهم باشد.چیز دیگری که االن

( ، اخیراCoinsurenzمتوجه شدم، صحبت از کاربری در نیوزلند است )م. کاربر 

قانونی تصویب کرده اند  لغت دقیقش را یادم نیست اما همچین چیزی است که اگر

شما وقتی که میخواهید وارد فرودگاه شوید گوشی خود را باز نکنید و همچنین

پسورد را برای  پلیس وارد نکنید، آنها می توانند شما را به زندان ببرند، خب با این

ایده والت شما میتواند حالت مخفی داشته باشد و دستورات از راه دور اجرا شوند.

سامورای: 

بله، قطعا این یک مورد استفاده است. اگر بخواهم صادق باشم، این کار نمی تواند

والت شما را در برابر بررسی دقیق تلفن تان ایمن نگه دارد. اگر گوشی خود را باز

کنید و آن را به نیرو های امنیتی یا هر کسی که قرار است آن را بررسی کند بدهید

و انها هم به مدت زمان کافی گوشی را در دسترس داشته باشند ممکن است بتوانند

والت شما را اگر در حالت مخفی باشد پیدا کنند و شما متهم به جرائم دیگر شوید.

من در این بازه زیاد فکر کرده ام و توصیه ام  برای کسی که از والت سامورایی
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استفاده می کند این است که اگر پسفریز خود را یاد داشت کرده اند، به سادگی

والت خود را حذف کنند و وقتی نیروهای امنیتی را رد کردند دوباره نصب کنند و

والت را بازیابی کنند. فکر می کنم  این قانونی ترین راه باشد. چون کسی را فریب

نمی دهید و قانونی را زیر پا نگذاشته اید. ایده حالت مخفی در بازرسی های سطحی

مفید است. وقتی که کسی به هر دلیلی گوشی شما را بازرسی می کند در صفحه

اصلی گوشی چیزی وجود ندارد که آنرا اجرا کنید، بلکه باید شماره کد خاصی را

شماره گیری کنید.گرچه اگر برسی های عمیق تری در تنظیمات و دسترسی های

اپلیکیشن ها انجام دهند می توانند والت را پیدا کنند. پس اگر بدانند که دنبال چه

چیزی هستند حتما والت را پیدا خواهند کرد. من نمی خواهم کسی در این مورد

اشتباه برداشت کند. این ایده برای وقتی که کسی در کافه گوشی شما را بر می دارد

و دنبال والت بیت کوین یا اپلیکیشن های بانکی میگردد می تواند مفید باشد چون

چیزی پیدا نخواهند کرد.

استفان:

بله روش خوبی برای این است که کمی والت را مخفی نگه داریم. خب بیا کمی

درباره تکنیک های حریم خصوصی در بیت کوین صحبت کنیم، که در طول زمان

تغییرات زیادی داشته. صحبت از تراکنش های محرمانه است )طرح ادم بک با عنوان

Confidential Transactions.- نظری در این باره داری؟ در باره ایدهم )

 چه فکری می کنی؟ Perfect Hiding در مقایسه با Perfect bindingکلی 
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سامورای: 

تنها چیزی که درباره تراکنش های محرمانه می توانم بگویم این است که ما

می خواهیم آن را در شبکه اصلی و در پلتفرم ببینیم. این را قبال در مصاحبه های دیگر

گفته ام که شک دارم که بتوانیم تراکنش های محرمانه را به دلیل پیامدهایی که دارد

در سطح پروتکل ببینیم. امیدوارم اشتباه کنم. باید نشست و تماشا کرد که چه خواهد

شد. اما از نظر جزئیات نه در حال حاضر نظری ندارم.

استفان: 

 )شنور الگوریتمSchnorrدرباره سایر چیزهای بیت کوین چطور؟ مفاهیمی مثل 

جدیدی برای تولید کلیدهای عمومی خصوصی و ادغام امضا است و هنوز روی شبکه

بیتکوین فعال نشده  است. -م( چند امضایی و کانال های پرداخت )کانال های

الیتنینگ( چطور فکر می کنی؟

سامورای:

Schnorrخیلی خیلی هیجان انگیز است. من فکر می کنم که  نوآوری خیلی بزرگی 

Dandelionاست و باعث ایجاد نوآوری های بزرگی هم خواهد شد. برای پروتکل 

نیز واقعا هیجان زده هستیم و امیدواریم هر چه زودتر راه بیوفتد )دندالین پروتکلی

برای انتشار تراکنش بین فول نودها است که نظارت در سطح شبکه اینترنت را با

–چالش مواجه میکند  این قابلیت هنوز فعال نشده و احتماال به دالیل متفاوتی که

باعث ایجاد محدودیت  می شوند کنار گذاشته شود. -م(. من با کانال های پرداخت

آشنا نیستم. اطالعاتی ندارم باید در باره آن مطالعه کنم.
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استفان:

بله. رابطه بین والت های بیت کوین و والت های الیتنینگ را چطور میبینید؟ به نظر

شما تمام والت های بیت کوین در نهایت الیتنینگ را در استفاده خواهند کرد؟ یا

اینکه نقش های متفاوتی را ایفا خواهد کرد؟ به عنوان مثال من می دانم که شما

 دارید که به کاربران این امکان را می دهد کهSentinelمحصول دیگری به نام 

Xpubها را در آن قرار دهند و والت خود را زیر نظر بگیرند. به نظر شما مردم 

  یا والت های بیت کوین خوب را داشته باشند و ازsentinelممکن است 

الیتنینگ برای پرداخت های هر روزه خود استفاده کنند. به نظر شما عملی هست

که مردم دوتا والت روی تلفن همراه خود استفاده کنند؟

سامورای: 

ام. صادقانه بگویم، یک چیزی را سوال خوبی است من در این باره زیاد فکر کرده

توانند بدون هیچ مشکلی، بیشتر از یک والت که مطمئنم این است که افراد می

کوین را در گوشی خود اجرا کنند. خیلی از کاربرها در حال حاضر این کار را بیت

 تا اپلیکیشن چت را همزمان با۴ یا ۳کوین میبینم که خیلی افراد  کنند. بجز بیت می

کنم چیزی که در نهایت اتفاق خواهد افتاد تخصصی شدن کنند. فکر می هم اجرا می

کوین روی شبکه است. والت مخصوص الیتنینگ را خواهید داشت و والت بیت

اصلی را هم خواهید داشت. به نظر من یه این شکل بهتر است و تخصصی سازی

خوب است. احتماال شما با این رویکرد موافق نباشید و رویکرد متفاوتی داشته باشید،

بینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما خب بله چیزهای زیادی را درباره بالخره می

الیتنینگ ببینیم. ما در مورد الیتنینگ به عنوان یک تکنولوژی خیلی هیجان زده

های آن اکنون ایجاد شوند. به کنم که مهم است که زیر ساخت هستیم و من فکر می

نظر من الیتنینگ از این قبیل پروژه ها نیست که شما نرم افزار را بسازید و کاربران

به سمت آن روی بیاورند بلکه به این شکل است که الیتنینگ را باید بسازید و
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آماده کنید و هنگامی که آماده شد کاربرانی که به آن نیاز داشته باشند از آن

استفاده خواهند کرد. اما مطمئن هم نیستم. به نظر من این یک توسعه مثبت در این

فضا است. زیرساخت ها به گونه ای ایجاد شده اند که اگر نیاز باشد آماده خواهند بود.

استفان: 

بله درسته، راه خوبی برای فکر کردن در این باره است. درباره مقابله با سانسور

 )م.Alex Jonesچطور؟ اخیرا نمونه هایی بوده اند که افراد متوقف شده اند. مثال 

مجری و صاحب برنامه تلویزیونی( از رسانه های اجتماعی زیادی اخراج شد. فکر

 اخراج شود؟App Store یا Google Playمی کنید والت سامورایی ممکن است از 

و آیا برای چنین شرایطی برنامه ای دارید؟

سامورای: 

بله، قطعا ما برای همچین موقعیتی فکر کرده ایم، باید دیوانه باشیم که به چنین چیزی

فکر نکنیم. در حال حاضر برای عرضه از گوگل پلی استفاده می کنیم، تنها روشی

است که در حال حاضر داریم. چون نرم افزار در حال حاضر نسخه آلفا )اولیه( است،

 را محدود کنیم، چون می خواهیم مطمئن شویم کهAPKروش و می خواهیم نصب از 

کاربران نرم افزار والت را به سرعت اپدیت میکنند و باگ هایی که الزم است

برطرف می شوند. پس اگر االن گوگل پلی ما را بیرون بیندازد با مشکل روبرو

می شویم. احتمال چنین مشکالتی را می دهیم. ولی دلیلی وجود ندارد که نتوانیم سریعًا

 )یک اپ استور برای نرم افزارهای آزاد. -م( برویم یا لینک دانلودF-Droidبه 

بازمستقیم بگذاریم یا از اپ استورهای دیگر استفاده کنیم، همه این ها برای ما 

F-Droid صد درصد از دانلود مستقیم و ۱.۰هستند. ما قصد داریم که برای نسخه 

 را منتشر کنیم چندین روش برای دریافت۱.۰استفاده کنیم. بنا بر این وقتی نسخه 
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محصول خواهیم داشت و به نظرم مشکل بزرگی برا ما نخواهد بود. یادم می آید قبل

از اینکه گوگل پلی اجازه دهد که اپلیکیشن های شرط بندی و قمار در پلی استور قرار

بگیرند، با اینکه در خیلی از کشور ها قانونی بودند، این شرکت ها اپلیکیشن های

موبایلی داشتند و اپلیکیشن ها را به مشتریان شان عرضه می کردند و میلیون ها مشتری

هم از اپلیکیشن آن ها استفاده می کردند. پس اگر آنها مشکلی برای عرضه اپلیکیشن

ایجاد کنند ما هم حتما راه هایی برای حل آن خواهم داشت. به نظر من اگر مردم

اپلیکیشنی را بخواهند آن را به دست خواهند آورد. شاید هم حتی باعث تبلیغ

سامورایی شود. مردم بگویند که این بچه های بدی که بیرون شان کرده اند را کجا

می توانیم پیدا کنیم؟ 

)هم اکنون سامورای والت به جز گوگل پلی در وبسایت رسمی خودشان قابل دانلود

 و اپ استور کاپرهد و آوراراF-Droidاست و در اپ استورهای آزاد دیگری مانند 

قابل دانلود است. -م(

استفان: 

 )م. اثر باربرا استرایسند که به نام بازیگر آمریکاییBarbara Streisandمثل 

است و اشاره به این دارد که در برخی رخدادها سعی به پنهان کردن یا بازدارندگی

امری باعث جلب توجه بیشتر به آن شود(

سامورای: 

امیدوارم که همچین اتفاقی نیفتد. ما قوانین پلی استور گوگل را هر بار که تغییری در

آن ایجاد می شود مرور می کنیم تا مطمئن شویم که هیچ قانونی را زیر پا نمی گذاریم.

ما با گوگل به خوبی کار میکنیم. با گوگل به گونه ای همکاری داریم که مثال به

آنها می گوییم همچین کاری را می خواهیم انجام دهیم، مشکلی نیست؟ انها هم
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می گویند که این کار باعث نقض قوانین است نباید انجام دهید.کار با گوگل به

نسبت اپل یا دیگر اکوسیستم ها خیلی خیلی راحت تر است. اما برای اپل باید با

احتیاط شدید تری عمل کنیم چون برای وارد شدن به اپ استور اپل نه تنها باید زمان

زیادی صرف کنیم بلکه  هزینه زیادی را هم باید بپردازیم و اخراج شدن از اپ

استور هم یک احتمال همیشگی است به همین دلیل اصال آنرا نمی خواهیم.

استفان: 

من خودم کاربر اندروید هستم اما  نسخه آیفون کی میاد؟

سامورای:

در حال کار روی آن هستیم. به زودی در اپ استور آیفون  خواهد آمد. خود والت

سامورایی هم توسعه هایی داشته که امیدواریم  اوایل سال جدید آن را ارائه دهیم.

)برنامه ی سامورای والت برای عرضه نرم افزار روی آیفون اکنون تغییر کرده و

عرضه در آیفون برای آن ها در اولویت نیست. -م(

استفان: 

خوبه، چیز دیگری هم هست؟ فکر می کنم درباره بعضی از قابلیت ها صحبت کردیم

اما به نظرت قابلیت یا بروزرسانی جدیدی هست که مخاطبان ما باید منتظر آن

باشند؟
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سامورای: 

ما درباره همه چیزهایی که  به صورت عمومی می توانستیم به آنها بپردازیم صحبت

،Stowaway که کار بزرگی استPost Mixکردیم، تراکنش هایی از نوع 

Ricochet ،همه اینها  بهبود یافته اند Trusted nodeها بهبود یافته اند و با چیزی 

 میگوییم جایگزین شده اند. فکر کنم این یکی را قبال نگفتم. ماDojoکه ما به آن 

می خواهیم آنرا با یک سرویس دهنده فول نود ادغام کنیم تا کاربران بتوانند در

 ، تجربه ای ساده برای اتصال به فول نود داشتهTorسرویس هایموبایل خود از طریق 

باشند. همه اینا در حال آماده سازی هستند. ما یک تیم کوچک هستیم و خودمان

بودجه مورد نیاز خودمان را تامین می کنیم. هدف ما همان طور که در ابتدا گفتید نه

 ها نمی خواهند سرمایه گذاری کنند، واقعا هم ساختاری برای سرمایه گذاریVCتنها 

 ها در کل آن را دوست ندارند.VCندارد.روی سامورای والت وجود 

استفان: 

در باره این موضوع، اگر کسی بخواهد از شما حمایت کند چطور میتواند؟ خب این

یک ابزار اوپن سورس است،  میتوانند از طریق بیتکوین حمایت مالی ارسال کنند؟

 استفاده کنند؟Ricochetآیا می توانند از 

سامورای: 

 و وبسایت خودمان دردسترس هستیم. شماgithubبله، همه اینها هستند. ما در 

 در انجا مراجعه کنید، می توانید درخواست ارسال کنید، درissueمی توانید به قست 

 استفاده کنید. صادقانهRicochetتلگرام با ما درباره قابلیت ها صحبت کنید. از 

بگویم این بزرگترین راهی است که می توانید از ما حمایت مالی کنید. از آن وقتی

می خواهید به یک اکسچنج واریز کنید از آن استفاده کنید. در یک کنفرانس فردی
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 استفادهRicochetرا مالقات کردم که می گفت من برای خرید این بطری آب از 

کرده ام. نه خدای من، ما از کاربران همچین چیزی را نمی خواهیم فقط وقتی قرار

 استفاده کنید.Ricochetاست به بایننس یا کوین بیس بیت کوین بفرستید از 

همچنین می توانید در وبسایت ما حمایت مالی کنید. فکر می کنم اینجا یک کد

پرداخت داشته باشیم که میتوانید استفاده کنیم، همچنین یک آدرس ثابت داریم که

اگر بخواهید می توانید از آن استفاده کنید. 

استفان: 

به عنوان کالم آخر. توصیه ای برای کاربران داری در مورد حفظ حریم خصوصی به

صورت کلی نه فقط در بیت کوین؟

سامورای: 

 را در توییتر چک کنید به نظر من او درک خوبی از تکنولوژیloppتوییت های 

های حریم خصوصی خارج از بیت کوین دارد.

استفان: 

عالی بود. صحبت هایی خیلی خوبی داشتیم. به نظر من خیلی آموزنده بودند و

چیزهای زیادی درباره نحوه ساخت تراکنش ها و ابتکارات مختلفی که در پروژه

داشتید، یاد گرفتم. به نظر من پروژه خیلی خوبی است. ممنون که آمدی.

سامورای:

ممنونم که منو دعوت کردید. عالی بود.
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  و بازبینی وnodrunner پادکست استفان لیورا توسط ۲۹ترجمه متن اپیزود شماره 

صفحه بندی آن توسط سایت منابع فارسی انجام شده است.

هرگونه استفاده از این ترجمه برای همگان آزاد است.
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