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مقدمه

بالک چینی که در شبکه بیت کوین به کار گرفته شده است از نوع بالک چین عمومی است.

یعنی هرکس می تواند با اجرا کردن نرم افزار بیت کوین به سابقه همه تراکنش های شبکه،

از روز اول تا آخرین بالک دسترسی داشته باشد. 

ه دلیل انتخاب بالک چین عمومی است ک این سؤال برای شما پیش آمدهتاکنون حتمًا

خالق بیت کوین چه بوده است؟ ما در اینجا به دو دلیل بسیار مهم و اثرشان بر رویتوسط 

بیت کوین به عنوان یک »پول« اشاره می کنیم.

متمرکزبودننا

 آن است. بالک چین عمومی بهبودنتمرکز نامیکی از مهم ترین ویژگی های بیت کوین 

 یک مرجعه اعتماد کردن بهکاربران شبکه بیت کوین این امکان را می دهد بدون نیاز ب

بازبینی و اعتبارسنجیقادر به  و از آن مهم تر ،به سابقه تراکنش ها دسترسی داشته، مرکزی

آن ها باشند.

بیتکوینهاییکهخلقمیشوندتعدادحسابداریشفافبرایبازبینی

تعداد همه بیت کوین هایی که توسط ماینرهای شبکه و به عنوان پاداش ساختن بالک خلق

بیت کوین به بالک چین عمومی میلیون کوین خواهد بود. ۲۱می شوند در نهایت 

کاربرانش این تضمین را می دهد که سقف تولید آن هیچ گاه از عددی که در قانون اساسی

 میلیون کوین بیشتر نخواهد۲۱آن )یعنی سورس کد بیت کوین( تعریف شده است، یعنی 

شد. 

۱



شبکه بیت کوین برای تضمین دو ویژگی که در باال به آن اشاره کردیم ملزم به استفاده از

مدل بالک چین عمومی است. در بالک چین عمومی بیت کوین، هریک از تراکنش ها به

صورت علنی ورودی و خروجی های خود و مقادیری که به آن وارد شده و از آن خارج

شده است را به همه نمایش می دهد. پروژه های بالک چینی دیگری هم وجود دارند که با

استفاده از علم رمزنگاری مقادیر و حتی گراف ورودی و خروجی های تراکنش ها را از دید

 یعنی »حسابداری شفاف« را از دست۲عموم پنهان می کنند و بالتبع ویژگی شماره 

خواهند داد. در این پروژه ها شما چاره ای ندارید جز اینکه به گردانندگان آن ها اعتماد

کنید که هیچ گاه بیشتر از سقف تعیین شده، کوین خلق نمی کنند.

این شفافیت در اعالم و نشان دادن مقادیر و گراف ورودی و خروجی یک تراکنش

بیت کوین یک اثر جانبی بر روی آن می گذارد و آن این است که بیت کوین قابلیت

»تعویض پذیری« یا اصطالحًا »فانجیبلیتی« خود را از دست می دهد. 

 از نظر علم اقتصاد یک پول خوب باید ویژگی های مختلفی داشته باشد که توضیح آن ها از

موضوع این بحث خارج است ولی یک ویژگی مهم پول قابلیت »تعویض پذیری« یا

اصطالحًا »فانجیبلیتی« آن است. یعنی واحدهای مختلف پول باید بدون هیچ مشکلی با

یکدیگر معاوضه شوند.

ساده ترین مثال برای درک ویژگی تعویض پذیری، اسکناس هایی است که تا چند سال

۱۰۰۰پیش همه از آن ها استفاده می کردند. شما اگر به مغازه می رفتید و یک اسکناس 

۲تومانی به مغازه دار می دادید و تقاضای پول خرد می کردید، او بدون هیچ مشکلی 

 تومانی به شما می داد و امکان نداشت از شما بپرسد این اسکناس را از کجا۵۰۰اسکناس 

آورده ای. این یعنی اسکناسی که شما از آن به عنوان پول استفاده می کنید قابلیت

۵تعویض پذیری دارد. در مورد طال هم به همین شکل است، شما اگر یک تکه طالی 

گرمی داشته باشید و به مغازه طالفروشی بروید، می توانید برای همسرتان یک دستبند طالی

۲



 گرمی بخرید و طالفروش فقط باید از اصالت طالی شما اطمینان حاصل کند وگرنه۵

طالی شما با طالیی که او در مغازه اش می فروشد هیچ فرقی ندارد. 

تراکنش های بیت کوین هم شبیه به همین مثال تکه های طال هستند. در هر تراکنش

 وارد، و از صاحب قدیمی به صاحبUTXOورودی های مختلفی از کوین های خرج نشده یا 

جدید دست به دست می شوند. تنها فرق در اینجا این است که بیت کوین ها یک شناسه

دیجیتالی دارند که تا وقتی شبکه بیت کوین روشن باشد این شناسه هم از بین نخواهد رفت.

ویژگی تعویض پذیری از دست رفته را ،میکس کردن یا به عبارت دیگر کوین جوین

می کند. را به اصطالح فانجیبل ن بازمی گرداند و آن ها بیت کویدوباره به

۳



کوینجوینچیست؟

کوین جوین که بعضی مواقع به آن میکس هم می گویند در واقع راه حل تأمین

حریم خصوصی و اضافه شدن قابلیت تعویض پذیری بیت کوین بر روی الیه اول بالک چین

 پیشنهاد شد. این روش۲۰۱۳است که برای اولین بار توسط »گرگوری مکسول« در سال 

طوری طراحی شده است تا یکی از پیش فرض های مهم سیستم های آنالیز بالک چین، که

 از بین برود.همهورودیهاییکتراکنشمالیکنفراستفرض را بر این می گذارد 

آدرس های بیت کوین به هویت افراد ارتباط ندارند ولی هرکس با صرف زمان و فراهم

کردن منابع الزم می تواند با تحت نظر قرار دادن بالک چین عمومی بیت کوین ارتباط بین

آدرس ها و افراد را عماًل به خاطر احراز هویتی که در صرافی ها انجام می شود پیدا کند. به

این شرکت ها، شرکت های آنالیز بالک چین بیت کوین می گویند.

رامابهکوینجوینکردننیازداریم؟چ

همان طور که پیشتر اشاره کردیم بالک چین بیت کوین عمومی است، بنابراین اگر هویت

شما به بیت کوین شما گره خورده باشد )مثاًل به خاطر احراز هویت در صرافی یا اعالم

آدرس دونیشن(، هرکس با صرف زمان و فراهم کردن منابع الزم برای تحت نظر قرار

دادن و آنالیز بالک چین بیت کوین می تواند شما را روی بالک چین تعقیب کند. اگر

سهل انگاری کنید و کوین های خود را لیبل نزنید و بیت کوین هایی که از جاهای مختلف

خریده اید یا به شما هدیه داده اند را با هم قاطی کنید اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

ممکن است بگویید مشکلی نیست، من که چیزی برای از دست دادن ندارم. ولی دقت

کنید که شما صورت حساب بانکی تان را به یک غریبه نشان نخواهید داد پس چرا

می خواهید صورت حساب بیت کوین تان عمومی باشد؟
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کوینجوینچگونهکارمیکند؟

کوین جوین به شکل های متنوعی پیاده سازی شده است که هرکدام برداشتی از ایده اصلی

داشته اند؛ دو یا چند نفر با هم برای ساختن تراکنشی که به طرزی خاص و با تعامل بین

هایشان را با همدیگر ادغام می کنند. این تراکنش به شکلیUTXOآن ها ساخته می شود، 

ساخته می شود که به دست آوردن رابطه قطعی بین خروجی ها و ورودی های این تراکنش

برای شرکت های آنالیز کننده بالک چین بسیار دشوار می شود. هرکس با بررسی این

تراکنش در بهترین حالت می تواند تعداد حالت هایی که احتمال دارد ورودی ها و

خروجی ها به هم مربوط باشند را محاسبه کند و هرگز نخواهد توانست رابطه قطعی بین

 خروجی،۵ ورودی و ۵آن ها را بدست آورد. تعداد حالت های محتمل در یک تراکنش با 

 است.۱۴۹۶عدد 
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چندپیادهسازیازکوینجوینوجوددارد؟

در حال حاضر سه پیاده سازی مختلف از کوین جوین وجود دارد.

»جوین مارکت« که بر پایه مدل تأمین کننده/پذیرنده کار می کند. در این مدل،.۱

تأمین کننده کسی است که حاضر است بیت کوین هایش را در ازای دریافت مبلغی

های او ادغام کند.UTXOکارمزد از پذیرنده با 

»کیف پول واسابی« که از یک اپلیکیشن دسکتاپ استفاده می کند و تراکنش های.۲

بزرگی از نظر تعداد ورودی و خروجی برای کوین جوین می سازد. کیفیت

کوین جوین واسابی تحت بررسی های دقیق قرار گرفته و اشکاالتی در آن مشاهده

شده است.

»ویرل پول از تیم سامورایی« تراکنش هایی با ورودی و خروجی کم )در حال.۳

 خروجی( می سازد و در عین حال بسیار مؤثر است. همچنین۵ ورودی و ۵حاضر 

ویرل پول سامورایی بر روی اپلیکیشن موبایل کیف پول سامورایی هم امکان میکس

به کاربران می دهد. در حال حاضر پیشنهاد می کنیم کاربران از این سرویس برای

کوین جوین استفاده کنند.

۶



آیامیکسرهاهمهمانکوینجوینهستند؟

خیر، یک میکسر عموما یک سرویس متمرکز است که شما بیت کوین به آن ارسال

 شما را باUTXOمی کنید و این سرویس در پشت صحنه در ازای دریافت کارمزد این 

دیگران مخلوط می کند و دوباره به شما باز می گرداند. در کل استفاده کردن از این

سرویس ها پیشنهاد نمی شود چون وقتی شما بیت کوین برای آن ها ارسال می کنید در واقع به

آن ها اعتماد کرده اید که بیت کوین را به شما باز می گردانند. به عالوه اینکه شما نمی دانید

 شما از چه روشی استفاده می کنند. همیشه این را به یاد داشتهUTXOبرای میکس کردن 

باشید که نباید تحت هیچ شرایطی کنترل بیت کوین را به فرد دیگری بسپارید.

آیابرایکوینجوینبایدکارمزدپرداختکنم؟

بله همه سرویس های کوین جوین موجود از کاربران کارمزد دریافت می کنند. هرکدام از

آن ها روش متفاوتی برای محاسبه کارمزد طراحی کرده اند. بنابراین شما باید قبل از استفاده

از هرکدام از آن ها درباره کارمزدی که می گیرند تحقیق کنید.
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آیاممکناستدرحینکوینجوینبیتکوینمراازدستبدهم؟

ساختار سرویس های کوین جوینی که پیشتر معرفی شدند طوری است که کنترل

کلیدخصوصی بیت کوین همچنان در اختیار شما است. تاکنون هیچ موردی از سرقت یا

ازدست رفتن بیت کوین بر اثر اشتباه برای کسانی که از این سرویس ها استفاده می کنند،

گزارش نشده است. با وجود این شما باید همه جوانب را در نظر بگیرید و اگر به آن ها

اطمینان ندارید ابتدا با بیت کوین های تستی از آن ها استفاده کنید. یک مورد شایان

یادآوری است که این نرم افزارها به صورت اپن-سورس بر روی اینترنت قرار دارند و هر

فرد عالقمندی می تواند ُکد آن ها را بازبینی کند.

استفادهکردنازسرویسکوینجوینممکناستچهمشکالتیبرایمن

بهوجودبیاورد؟

 کاربری که از سرویسUTXOتاکنون چند مورد اتفاق افتاده است که یک صرافی، به 

کوین جوین استفاده کرده است اشکال گرفته و از آن کاربر درخواست کرده است

مدارکی برای احراز هویت مجدد به صرافی ارسال کند. یا در مواردی پیش آمده است که

ایننکته را به لیست سیاه افزوده است.UTXOصرافی حساب کاربر را مسدود کرده و آن 

رابرایشفافیتبایدگوشزدکنیمکهایناتفاقتاکنونفقطبرایکاربرانسرویس

کوینجوینواسابیافتادهاستوکاربرانکوینجوینویرلپولساموراییو

جوینمارکتتاکنونچنینموردیراتجربهنکردهاند.
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آیااستفادهازسرویسکوینجویناثریبررویسبکارسالیاخرجکردن

بیتکوینمنمیگذارد؟

بله. این یکی از مواردی است که توجه کافی به آن نشده است. بعد از کوین جوین اگر

شما در روش ارسال یا خرج کردن بیت کوین درست عمل نکنید، در واقع انگار همه

زحمت هایی که کشیده اید و کارمزدی که بابت کوین جوین پرداخت کرده اید را بی ارزش

کرده اید. در این صورت حریم خصوصی که به دست آورده بودید هم کاماًل از بین می رود.

درک روش های ارسال بیت کوین بعد از کوین جوین کردن ممکن است در اوایل کار

برای شما کمی دشوار باشد ولی خوشبختانه ابزارهای بعد از میکس کیف پول سامورایی با

  این کار را تا حدودی برای کاربرانStowaway، و Stonewallx2 ،Stonewallنام های 

آسان کرده است. 

پِیجوینچیست؟

 هم معروف است.P2EPیک کوین جوین است که به صورت ویژه ای ساخته می شود و به 

این تراکنش بین دو نفر است که یکی از آن ها قصد دارد برای دیگری بیت کوین ارسال

کند. تراکنش در این نوع کوین جوین به صورتی ساخته می شود که به هیچ وجه نمی توان

رقم واقعی که بین این دو نفر جابجا شده را بدست آورد. این نوع تراکنش مزیت دیگری

هم دارد؛ برای کسی که بالک چین بیت کوین را آنالیز می کند، این تراکنش با

تراکنش های دیگر هیچ فرقی ندارد و اگر در مقیاس گسترده مورد استفاده قرار بگیرد

ورودی های یک تراکنش همه مال یک نفر هستند« باطل خواهد شد.کاماًل پیش فرض »
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نالیزبالکچینچیست؟آ

روشی است که در آن یک نهاد با فراهم کردن ابزار و منابع کافی به نظارت شدید بر

روی تراکنش های بالک چین بیت کوین مشغول می شود و سعی می کند الگوهای مورد

نظرش را در میان تراکنش ها برای ردزنی افراد و تحلیل عادت های آن ها در خرج کردن

بیت کوین پیدا کند. شرکت های آنالیز بالک چین این کارها را به بهانه مبارزه با

خالف کاران و تروریست ها انجام می دهند. ما با نیت آن ها برای مبارزه با کارهای

غیرقانونی که ممکن است به دیگران آسیب برساند کاماًل موافقیم، ولی با اعمال روش های

کلی و نظارت گسترده بر روی بالک چین بیت کوین که حریم خصوصی کاربران

بیت کوین را به خطر می اندازد مخالف هستیم.

۱۰



سؤالوجواب

دربارهویرلپوِلسامورایی
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در میان پیاده سازی های موجود ازکوین جوین، ویرل پول محصول تیم سامورایی روش

خالقانه ای برای از بین بردن ارتباِط قطعی بین ورودی ها و خروجی های یک تراکنش

بیت کوین به کار گرفته که در حال حاضر بهترین روش است. اما برتری ویرل پول فقط

محدود به روش کوین جوین آن نیست؛ تیم سامورایی مجموعه ای از نرم افزارها و

سرویس های کاربردی برای کاربرانش فراهم می کند که می توانند بعد از میکس

کوین هایشان از آن ها برای محافظت از حریم خصوصی که در کوین جوین بدست آمده

استفاده کنند. این ابزارها به »ابزارهای بعد از میکس« معروف اند و در کیف پول موبایل

سامورایی قرار داده شده اند. در ادامه به سؤال و جواب درباره ویرل پول و معرفی راه کارهای

میکس در اکوسیستم سامورایی می پردازیم.
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ویرلپولچیست؟

ویرل پول یک پیاده سازی کوین جوین برپایه استاندارد »زیرولینک« است که توسط

توسعه دهنده گان تیم سامورایی تدوین شده است. )در واقع استاندارد زیرولینک توسط

nopara73خالق کیف پول واسابی، و SamouraiDev طراح و برنامه نویس ارشد سامورایی

تدوین شد و بعد از اختالفاتی که بین این دو تیم بوجود آمد هرکدام بصورت جداگانه آن

را توسعه می دهند. آرشیو این استاندارد را می توانید در گیت هاب و در آدرس

https://github.com/nopara73/ZeroLink)مشاهده کنید. - م 

ویرل پول یکی از بهترین پیاده سازی های موجود در بازار است که هم از نظر ساختار

بی نقص است و هم استفاده کردن از آن راحت است. ویرل پول روابط قطعی بین ورودی ها

و خروجی های یک تراکنش بیت کوین را از بین می برد. به این کار میکس کردن

بیت کوین می گویند. یکی از ویژگی های ویرل پول فراهم کردن ابزارهای پیشرفته برای

خرج کردن یا منتقل کردن بیت کوین بعد از میکس آن ها است، بصورتی که قوانین

زیرولینک همچنان پابرجا بماند. 

طورکارمیکند؟چویرلپول

۵میکسکردنباویرلپولاساساًتعاملبطور کلی اگر بخواهیم درباره آن صحبت کنیم،

. رقم خروجی های این تراکنش هانفرمشارکتکنندهبرایساختنیکتراکنشاست

همیشه با هم برابرند و این باعث می شود که برای تفسیر روابط ورودی و خروجی هرکدام

 تفسیر مختلف وجود داشته باشد. فردی که بالک چین بیت کوین۱۴۹۶از این تراکنش ها، 

را آنالیز می کند وقتی به یک تراکنش ویرل پول مواجه شود نمی تواند با اطمینان حکم کند

که کدام ورودی به کدام خروجی مربوط است. تازه این برای یک دور میکس است،

 بار انجام دهید. )خوشبختانه۵۰ یا حتی ۱۰ یا ۵فرض کنید میکس کردن را پشت سر هم 

دوباره میکس کردن که اصطالحًا به ریمیکس معروف است، در ویرل پول رایگان است.(
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هریک از شرکت کنندگان میکس در ویرل پول یک ورودی به این تراکنش اضافه

 تا از این ورودی ها باید۲می کنند. برای اینکه یک دور جدید از میکس شروع شود حداقل 

 معروف اند وPremixersاز طرف شرکت کنندگان جدید باشد. این ورودی های جدید به 

 ورودی از نوع۲جزء مهمی از ساختار ویرل پول هستند. الزام برای وجود داشتن 

Premixersاین اطمینان را بوجود می آورد که به هریک از تراکنش ها در هر دور میکس 

UTXO جدید وارد می شود و هر دور میکس فقط شامل UTXOهایی نیست که قباًل میکس

 جدید به هر دور میکس وارد نشود به این کار »بُر زدن کوین ها«UTXOشده اند. اگر 

می گویند که کیفیت میکس را پایین می آورد.

 عالی ازاین مقالهگر می خواهید کاماًل یک تراکنش ویرل پول را متوجه شوید، به ا

« نگاهی بندازید.استودیو بیت کوین»

یک تراکنش میکس ویرل پول
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چطورازویرلپولاستفادهکنم؟

 راه مختلف می توانید با ویرل پول میکس کنید. ولی برای هرکدام از آن ها باید اول۳از 

 کیف پول سامورایی را بر روی تلفن اندرویدی خود نصب کنید.

میکسباکیفپولسامورایی –روشاول

راحت ترین راهی که شما می توانید اولین میکس ویرل پول تان را انجام دهید استفاده از

ایناپلیکیشن آن روی تلفن است. برای راهنمای قدم به قدم میکس روی موبایل می توانید 

 را بخوانید. ابزار میکِس موبایل سریع ترین روش برای شروع است ولی لزومًا بهترینمقاله

روش برای حجم های باالی بیت کوین نیست. 
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متأسفانه سیستم عامل اندروید گاهی اوقات برنامه هایی که در پشت صحنه اجرا می شوند را

بصورت خودسرانه می بندد. این موضوع می تواند تجربه میکس شما را خراب کند. می توانید

 تهیه شده برای بهتر شدن تجربه میکس بر روی موبایلDammKewlاین نکته ها را که توسط 

انجام دهید:

تلفن تان را طوری تنظیم کنید که اپلیکیشن سامورایی را نبندد. سایت•

dontkillmyapp.comرا ببینید 

 را بر روی گوشی تان خاموش کنیدecoرگونه حالت ه•

 را بر روی گوشی تان فعال کنیدperformanceهرگونه حالت •

اگر امکانش هست از یک ویجت برای روشن نگه داشتن صفحه گوشی تان استفاده•

کنید

تلفن تان را به شارژ وصل کنید•

صفحه میکس ویرل پول را روی تلفن تان باز کنید و بگذارید باال بماند•

 را بر رویCloseبطور متناوب به صفحه اصلی والت سامورایی برگردید، دکمه •

نوتیف ویرل پول بزنید و دوباره به صفحه اصلی ویرل پول برگردید
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روشدوم-نسخهدسکتاپویرلپول

 دسکتاپ به والت سامورایی شما وصل می شود و به شما این اجازه را می دهداپلیکیشن

فرآیند میکس را بر روی کامپیوترتان مدیریت کنید. با استفاده از این نرم افزار شما

می توانید به آدرسی که برای شما ساخته می شود بیت کوین ارسال کنید، معین کنید حداقل

 تراکنش هایTxIDچند بار می خواهید بعد از میکس اول دوباره ریمیکس کنید، شناسه 

 ببینید.OXT.meروی سایت  میکس شده را برای دیدن آن ها

این نکته را به یاد داشته باشید که اگر فقط از نسخه دسکتاپ ویرل پول استفاده می کنید

برای انجام شدن میکس و ریمیکس باید دستگاه شما روشن و این اپلیکیشن در حال اجرا

باشد. بنابراین مراقب تنظیمات خاموش شدن خودکار سیستم خود باشید. 

whirlpool-gui نمایی از اپلیکیشن 
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ر  (ویرلپولcliرابطکامندالین)–وشسوم

ابزارهای ویرل پول است. این رابط به گونه ای طراحیابط کامندالین ویرل پول نقطه اوج ر

 که۶۴ یا راک پرو۴شده است که بصورت شبانه روزی بر روی یک دستگاه مثل رزبری پای

همیشه روشن است اجرا شود. چون بصورت شبانه روزی روشن است این مدل بیشترین

شانس را به شما می دهد تا با کمترین زحمت بیشترین تعداد ریمیکس را به دست بیاورید.

همه کارهای سخت را برای شما انجام می دهد تا شما به زحمت نیفتید. فقط مسأله این است

که راه اندازی آن از دو روش دیگری که پیشتر معرفی شد، دشوارتر است. هرچند با

۴ می توانید به راحتی آن را روی یک دستگاه رزبری پایRoninDojoپروژه هایی مثل 

 هم اجرا می شوند.Nodl و myNodeنصب کنید. همچنین رابط کامندالین ویرل پول بر روی 

حالتایدهآل

کاربران حرفه ای هر سه روشی که در باال معرفی کردیم را با هم ادغام و از این حالت

ایده آل به صورت زیر استفاده می کنند:

مقداری بیت کوین به والت سامورایی ارسال می کنند•

میکس را بر روی والت سامورایی روی موبایل آغاز می کنند•

بر روی اپلیکیشن دسکتاپ تعداد ریمیکس را بر روی بی نهایت تنظیم می کنند•

باقی کار را به رابط کامندالین ویرل پول می سپارند•

مرحله اول را تکرار می کنند•
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شکل زیر نحوه تعامل قسمت های مختلف را به تفصیل شرح می دهد

برایبزرگترشدنمتنزومکنید
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یکتوضیحمختصردربارهدوجو

دوجو ِسرِوری است که کیف پول سامورایی شما به آن وصل می شود. برای استفاده کردن

از از کیف پول سامورایی و ویرل پول، راه انداختن دوجو الزامی نیست ولی ایده آل ترین

حالت از نظر حفظ حریم خصوصی این است که هر فردی دوجوی شخصی خود را

راه اندازی کند و کیف پول و ویرل پول را به آن وصل کند. شما می توانید دوجو را از

طریق یکی از راه هایی که پیشتر به آن ها اشاره شد، یا اگر کاربر حرفه ای هستید از طریق

نصب مستقیم بر روی لینوکس یا مک اواس راه اندازی کنید. بعد از راه اندازِی دوجو وصل

 است. به خاطر داشته باشیدqrcodeکردن کیف پول سامورایی به سادگِی اسکن کردن یک 

که اگر شما از دوجوی شخصی خود استفاده نمی کنید به این معنی است که به

 کرده اید.اعتمادزیرساخت های یک نفر دیگر 

Tx0؟چیست

  )یعنیUTXOتراکنشی است که والت سامورایی یا اپلیکیشن ویرل پوِل شما می سازد تا 

بیت کوینی که می خواهید میکس کنید( را بسته به سایز استخر میکسی که انتخاب کرده اید

به بخش های مختلف تقسیم کند. جلوتر درباره استخرها بیشتر توضیح می دهیم.

بیت کوین به عنوان ورودی به 2.2550 را در نظر بگیرید که حالت زیربرای نمونه 

 وارد شده و به خروجی های زیر تقسیم شده است:Tx0تراکنش 

هایی هستند که آماده وارد شدن به استخرUTXOاین ها ) 0.5000302 خروجی ۴•

و شرکت در کوین جوین هستند( 0.5

)این کارمزدِ هماهنگ کننده یعنی سامورایی است( 0.0250 خروجی ۱•
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 است که به کیف پولشUTXO)این باقی مانده پول صاحب  0.22998418 خروجی ۱•

 هم می گویند چون اگر بصورت درستیdoxxic changeبازگردانده می شود. به آن 

 استفاده نشود می تواند حریم خصوصی بدست آمده را از بین ببرد.(UTXOاز این 

 داریم؟0.5000302خروجیبامقدار۴ 0.5000000حاالچرابجای

در مثالی که زدیم ما در حالت »پیش از میکس« هستیم و می خواهیم برای اولین بار وارد

 در واقع برای پوشش دادن کارمزد تراکنش0.0000302استخر شویم. پس آن مقدار اضافی 

کوین جوین )که به ماینرها پرداخت می شود( به آن اضافه شده است. شما فقط یکبار و در

مرحله »پیش از میکس« این مقدار اضافی را پرداخت می کنید و در دورهای بعدِی

کوین جوین، افراد جدید کارمزد تراکنش شما را پرداخت خواهند کرد.

Tx0یک تراکنش 
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ستفادهازسرویسویرلپولچقدرهزینهدارد؟ا

فهمید. شما برای وارد شدن به یک استخرساختار کارمزد ویرل پول را می توان به راحتی 

 یک کارمزد ثابت پرداخت می کنید. البته کهTx0ویرل پول و در هنگام ساختن تراکنش 

کارمزدهای تراکنشی که به ماینرها پرداخت می شود متغیر است و ما به این موضوع

خواهیم پرداخت. 

 ثابت برای وارد شدن به استخرهای ویرل پول:هایکارمزد

0.01 pool fee = 0.0005 (50,000 sats)

0.05 pool fee = 0.0025 (250,000 sats)

0.5  pool fee = 0.025  (2,500,000 sats)

اینکارمزدهاثابتهستندوارتباطیبهحجمبیتکوینیکهبهاستخرواردمیکنیدیا
تعدادریمیکسهاندارند.

whirlpoolfees.comبرای محاسبه کارمزد تمام شده بر اساس شرایط خود می توانید از سایت 

استفاده کنید.
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Whirlbot؟چیست

 است که آمار و اطالعات مختلفی درباره وضعیت ویرل پول به شماربات تلگرامییک 

می دهد تا تصمیم بگیرید چه زمانی و چه مقداری بیت کوین وارد استخرهای ویرل پول

/ برای دیدن همه قابلیت های آن استفاده کنید. startکنید. شما می توانید از دستور 

/ در حال حاضر غیرفعال است و برای محاسبهcalculateیه یاد داشته باشید که دستور 

 استفاده کنید.whirlpoolfees.comکارمزد از سایت 

آیابرایهردورمیکسبایدکارمزدپرداختکنم؟

 را می سازید و وارد می شوید باید کارمزد پرداخت کنید.Tx0خیر. شما فقط اول کار وقتی 

برای دورهای بعدی هماهنگ کننده از شما کارمزدی نمی گیرد و کارمزد ماینرها هم توسط

افرادی که وارد استخر می شوند پرداخت خواهد شد. 
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بایددرکداماستخرمیکسکنم؟

۲هرکسی ترجیحات خود را دارد و پاسخی قطعی برای این سؤال وجود ندارد. هرچند باید 

موضوع را درنظر بگیرید؛ کارمزدی که قرار است برای وارد شدن به یک استخر پرداخت

 برای شما خواهد ساخت. Tx0هایی که تراکنش اول یعنی UTXOکنید و تعداد 

یک موضوع دیگر که باید در نظر بگیرید، نحوه خرج کردن شماست. مثاًل اگر

 برای شما0.01پرداخت های کوچک زیادی با بیت کوین انجام می دهید احتمااًل استخر 

انتخاب مناسب تری است. از سوی دیگر اگر می خواهید حجم باالیی از بیت کوین را میکس

های زیادی راUTXOکنید و قصد خرج کردن آن ها را فعاًل ندارید و نمی خواهید تعداد 

 انتخاب خوبی برای شما باشد. معمواًل پیشنهاد می شود0.5مدیریت کنید، احتمااًل استخر 

UTXOهای میکس شده ای از همه سایزهای استخرهای ویرل پول در اختیار داشته باشیم تا در

هنگام ارسال گزینه های بیشتری در اختیار داشته باشیم.

هایی که بعد ازUTXO برای محاسبه کارمزد کوین جوین و تعداد whirlpoolfeesاز سایت 

میکس ساخته می شود استفاده کنید. 
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SCODE چیست؟

کدهای تخفیفی هستند که تیم سامورایی هرچندوقت یکبار منتشر می کند تا کاربران

بتوانند از درصدی تخفیف بر روی کارمزد وارد شدن به استخر میکس استفاده کنند. این

کد تخفیف  را می توانید در کیف پول موبایل سامورایی یا اپلیکیشن ویرل پول وارد کنید.

دقت کنید که برای اعمال تخفیف باید میکس را از همان دستگاهی که کد تخفیف بر

روی آن وارد شده است شروع کنید.
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میکسمعموالًچقدرطولمیکشد؟یک

اولین میکس شما مخصوصًا در استخرهای کوچک تر، معمواًل خیلی سریع اتفاق می افتد.

باید این موضوع را به خاطر بسپارید که هر دور میکس به دو شرکت کننده که در مرحله

»پیش از میکس« قرار دارند، نیاز دارد. حاال اگر شما به استخری وصل شده اید که در آن

فقط یک شرکت کننده در مرحله »پیش از میکس« حاضر است، باید منتظر باشید تا یک

نفر دیگر به استخر اضافه شود تا یک دور میکس شروع شود. شما می توانید آمار

whirlbot/ در liquidityشرکت کنندگان حاضر در استخرهای ویرل پول را با دستور 

مشاهده کنید.

 که در یک دور میکس شرکت کرده اند و منتظر وارد شدن به ریمیکس هایآن هاییبه 

این افراد بصورت می گویند. freeriderمجانی یا به دنبال »سواری گرفتن مجانی« هستند 

کاماًل تصادفی برای شرکت در میکس های بعدی انتخاب می شوند بنابراین تعداد

ریمیکس هایی که ممکن است نصیب شما شود خیلی متغیر است. اگر نقدیگی زیادی وارد

استخری که در آن هستید شود، احتمااًل در ریمیکس های بیشتری شرکت خواهید کرد.

اگر استخری که انتخاب کرده اید روز خلوتی را پشت سر می گذارد، ممکن است حتی یک

ریمیکس هم نصیب شما نشود و مجبور باشید بیشتر صبر کنید. این یکی از ویژگی های

ویرل پول است، نه مشکل آن. در ویرل پول کیفیت میکس از هر موضوع دیگری مهم تر

است.
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چندباربایدریمیکسکنم؟

های شما را قطعUTXOیکبار میکس کردن هم ارتباط قطعی بین ورودی ها و خروجی های 

 بار میکس کنید. اما اگر از من۳ خود را حداقل UTXOخواهد کرد ولی پیشنهاد می شود 

ها را در استخر نگه دارید و درUTXOبپرسید پیشنهاد می کنم تا جایی که امکان دارد 

ریمیکس های رایگان شرکت کنید. 

خاطر داشته باشید که شما فقط یکبار کارمزد پرداخت می کنید و با هربار ریمیکس بهب

کیفیت میکس و حریم خصوصی شما افزوده می شود و از همه مهم تر رایگان است.

چراریمیکسهایکمینصیبممیشود؟

همانطور که پیشتر گفتیم ریمیکس ها کاماًل بطور تصادفی انتخاب می شوند. روزهایی

هستند که ریمیکس های زیادی نصیب شما می شود و روزهایی هم هست که حتی یکبار

هایتانUTXOهم ریمیکس نخواهید داشت. برای هرچه بیشتر کردن شانس ریمیکس 

( استفاده کنید تا همیشه آنالین وcli)رابط کامندالین ویرل پول پیشنهاد می کنیم از روش 

آماده برای ریمیکس باشید.

چهکارdoxxic changeبامقداریکهدراستخرواردنمیشودیاهمان

کنم؟

 بررسی کرده ایم.این مقالهاین موضوع را به تفصیل در 
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بیتکوینیکهبااحرازهویتیرابهآیاکوینجوینمیتواندحریمخصوص

خریدهامبرگرداند؟

هایتان هرکس که شما را بر رویUTXOهم بله هم خیر. بعد از کوین جوین کردن 

بالک چین بیت کوین دنبال کند نخواهد توانست رابطه قطعی بین ورودی ها و خروجی های

تراکنش های میکس شده را بدست آورد بنابراین نمی داند کدام خروجی به شما مربوط

می شود. اما با همه این تفاسیر در نظر داشته باشید که آن صرافی )و درنتیجه هر نهادی که

به اطالعات آن ها دسترسی دارد( می داند دقیقًا چقدر بیت کوین خریداری کرده اید. 

بهترین راه برای حفظ حریم خصوصی مالی خریدن بیت کوین بدون احراز هویت از سایت

HodlHodl یا پلتفرم Bisq.و اقدام برای میکس بعد از خرید است ،

بعدازمیکسبایدچکارکنم؟

بهترین کار این است که بگذارید بیت کوین ها روی کیف پول سامورایی شما باقی بمانند تا

بصورت رایگان ریمیکس شوند. هروقت خواستید آن ها را خرج کنید می توانید از ابزارهای

»پس از میکس« کیف پول سامورایی که باعث حفظ حریم خصوصی بدست آمده هستند و

در ادامه توضیح داده شده اند، استفاده کنید.

آیابعدازمیکسامکانارسالکوینهابهکیفپولآفالینوجوددارد؟

اینبله این امکان وجود دارد. اما برای انجام این کار باید مسائل مهمی رعایت شوند که در 

 به آن ها اشاره شده است. راهنما
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STONEWALLچیست؟

یک ابزار در کیف پول سامورایی است که تراکنش های شما را به شکل ویژه ای درست

می کند تا تعداد ارتباطات احتمالی بین ورودی و خروجی تراکنش هرچه بیشتر و به همین

 برای شرایط الزمخاطر آنالیز این تراکنش دشوارتر شود. در هنگام ارسال بیت کوین اگر

ساختن این نوع تراکنش فراهم باشد، کیف پول سامورایی شما به طور خودکار آن را

 در واقع یکStonewallمی سازد و آنتروپی تراکنش ساخته شده را به شما نشان می دهد. 

های شماست.UTXOکوین جوین مینیاتوری از 

Stonewall می تواند هم از UTXOهای »بعد از میکس« شما این تراکنش را بسازد، هم از

موجودی عادی که در کیف پول تان دارید. اما این الگوریتم هوشمند است و به هیچ وجه این

Stonewall مختلف را با هم ادغام نمی کند. خروجی های یک تراکنش UTXOدو نوع 

 عدد هستند:۴همیشه 

مقداری که به یک آدرس ارسال کرده اید•

یک خروجی برای گول زدن سیستم های آنالیز که به کیف پول شما برمی گردد•

دو خروجی برای برگشت بقیه بیت کوینی که باقی مانده به کیف پول شما•

Stonewallیک تراکنش 
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نیست؟Stonewallچراکیفپولساموراییمنقادربهساختنیکتراکنش

 کمی پیچیده است ولی اولین قانونی که باید رعایت شود این استStonewallالگوریتم 

که مقدار بیت کوینی که ارسال می کنید نباید بیشتر از نصف موجودی کیف پول شما باشد.

اگر با وجود رعایت کردن این قانون همچنان کیف پول شما قادر به ساختن این نوع

های مناسبی برای انتخاب ساختنUTXOتراکنش نیست، به احتمال خیلی زیاد به اندازه کافی 

تراکنش با حداقل آنتروپی الزم در کیف پول شما موجود نیست. هرچقدر در کیف پول

های بیشتری وجود داشته باشد، کیف پول سامورایی انتخاب های بیشتری برایUTXOشما 

 با آنتروپی باال دارد.Stonewallساختن یک تراکنش 

 STONEWALL X2چیست؟

های شما و یکUTXOاین نوع تراکنش در واقع یک کوین جوین مینیاتوری با استفاده از 

های دو نفر با هم ادغام می شود تا یکی ازUTXOنفر دوم است. در این شکل از تراکنش، 

 ساخته شود.StonewallX2آن ها مقداری بیت کوین به شخص ثالث ارسال کند و تراکنش 

برای ساختن این تراکنش حتی الزم نیست این دو نفر در یک مکان حضور داشته باشند

چون کیف پول سامورایی امکان برقراری ارتباط از طریق اینترنت را برایشان فراهم

می کند. بدیهی است که شخص سوم لزومًا نباید از کیف پول سامورایی استفاده کند و فقط

کافی ست یک آدرس بیت کوین به فرد ارسال کننده بدهد.

افراد یعنی آن ها در این حد که از بخشی ازهای UTXOشایان یادآوری است که ادغام 

UTXOهای همدیگر اطالع پیدا کنند به هم اعتماد دارند. بنابراین این نکته را در انتخاب فرد

شماره دو مد نظر داشته باشید.

۳۰



Stowawayچیست؟

 یا همان پِی جوینP2EPاین نوع تراکنش درواقع پیاده سازی تیم سامورایی از مدل تراکنش 

وقتی دو نفر از کیف پول سامورایی استفاده می کنند و یکی از آن ها قصد دارد برایاست. 

دیگری مقداری بیت کوین ارسال کند می توانند از این نوع تراکنش استفاده کنند که از

نظر سیستم های آنالیز بالک چین شبیه به یک تراکنش معمولی است ولی در حقیقت یک

کوین جوین مینیاتوری کوچک است. یکی از مؤثرترین ویژگی های تراکنش از نوع

Stowawayاین است که مقادیر بیت کوینی که در تراکنش است  و بر روی بالک چین 

ثبت می شود در اصل با مقادیر واقعی جابجا شده از کیف پول فرد اول به فرد دوم تفاوت

هاییUTXO، کیف پول سامورایی از Stowawayدارد. همچنین برای ساختن تراکنش از نوع 

که در هر دو کیف پول فرد اول و دوم قرار دارد استفاده می کند و پیش فرض معروف

»همه ورودی های یک تراکنش مال یک نفر است« را از بین می برد. از بین رفتن این

فرض به شدت بر دقت تحلیل های شرکت های آنالیز بالک چین اثر منفی می گذارد. برای

 نیازی به حضور فیزیکی هر دو نفرStonewallX2ساختن این نوع تراکنش هم مثل روش 

در یک مکان نیست و می توانند از راه تعامل از راه دور این تراکنش را بسازند.

 را نشان می دهد که من در این تراکنش دقیقاStowawayعکس زیر یک تراکنش از نوع 

 بیت کوین دریافت کرده ام. اگر خروجی های این تراکنش را بررسی کنید خواهید0.002

 فرض را بر اینkycp.orgدید نمی توانید این رقم را در میان آن ها پیدا کنید. سایت 

 ورودی به این تراکنش در واقع فرد ارسال کنندهUTXOمی گذارد که صاحب هر دو 

بیت کوین بوده است و این فرض غلط است، چون فقط یکی از آن ها متعلق به من بود.

یک نکته حتی جالب تر این است که اصل وجود داشتن چنین تراکنشی می تواند

شرکت های آنالیز بالک چین بیت کوین را در تحلیل یک تراکنش معمولی که همه

ورودی های آن مال یک نفر هستند هم دچار شک و تردید کند. ممکن است آن ها به

 باشد«. به عبارت ساده تر یعنیStowawayخودشان بگویند »ممکن است یک تراکنش 

 می سازند،Stowawayافرادی که برای حفظ حریم خصوصی مالی تراکنش های ویژه ای مثل 
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به طور غیرمستقیم به حفظ حریم خصوصی افرادی که از تراکنش های معمولی بیت کوین

استفاده می کنند کمک می کنند.

Stowawayیک تراکنش 
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ازکجامیتوانماطالعاتبیشتریبدستبیاورم؟

« واطالع رسانی کیف پول ساموراییاطالعات زیادی در گروه های تلگرامی »•

« وجود دارد و می توانید سؤاالت تان را به صورت مستقیم از اعضای آن هاویرل پول»

بپرسید

 را درباره معیارهای حریم خصوصی تراکنش های ویرل پولاین مقالهتیم سامورایی •

نوشته است

 می توانید آخرین اطالعات آماری ویرل پول را whirlpoolstats.comدر سایت •

مشاهده کنید
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است.  bitcoinqna.com/coinjoin، مقدمه ای برکوین جوین ترجمه  اول  بخش 

، سؤال و جواب درباره ویرل پول ترجمه بخش ویرل پول همان سایت به آدرسبخش دوم

زیر است. 

bitcoinqna.com/post/whirlpool-faq

هرگونه استفاده از این ترجمه برای همگان آزاد است.

ر.فردتهیه کننده: 

@bitcoind_meبازبینی و صفحه بندی: 

۱۳۹۹پاییز 
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