
راهنمای مقدماتی الیتنینگ؛

شبکة الیتنینگ چیست و چگونه کار می کند؟



 چیست؟ 1شبکه الیتنینگ

بیتکوینطراحیو2شبکةالیتنینگبرایافزایشظرفیتتراکنشهاومقیاسپذیری

معروفاست،-توان4بیتکوین-کهبهالیةاول3پیادهسازیشدهاست.زنجیرهاصلی

راداردواینمقداردرمقایسهبانهادهایمالی5تراکنشدرثانیه۷پردازشحدود

متمرکزیکهامروزهوظیفةانجامتراکنشهایمالیُخردمردمرابرعهدهدارند،بسیار

پاییناست.براینمونهشبکة»شاپرک«و»شتاب«،وابستهبهشبکةبانکمرکزیایران

تراکنشدرثانیهرابهانجامرساندهاندو۱4,۶۰۰خورشیدیرویهمحدود۱3۹۹درسال

تراکنشدرثانیهاعالمشدهاست.۶،۶5,۰۰۰ظرفیتانجامتراکنششرکتبینالمللیویزا

میتوانگفتباتوجهبهزمانموردنیازبرایتأییدتراکنشها،وباالرفتنکارمزد

تراکنشدرزمانهایشلوغیشبکه،امکانپرداختهایُخردرویزنجیرةاصلی

بیتکوینوجودندارد.

ةتراکنشهایشبکومقیاسپذیریظرفیتةتوسعاهکاربرایالیتنینگیکرةشبک

ةرویزنجیراستکهاینشبکهاست.الیهدومبهاینمعنی۷رویالیهدوم،بیتکوین

همهاماوازقوانینپروتکلالیةاولتأثیرمیپذیرد،استقرارگرفتهاصلیبیتکوین

وقوانینپروتکلآنبررویدناصلیثبتنمیشوةتراکنشهایآنمستقیمًارویزنجیر

بههمینخاطراینروشبهراهکار»خارجاززنجیرة.قوانیناجماعالیةاولاثریندارد

«نیزمعروفاست.8اصلی

1 Lightning Network
2 Scalability
3 Main chain
4 Layer 1
5 Transaction per Second
6 Visa
7 Layer 2
8 Off-Chain
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(طراحیشدهو۱قوانینپروتکلشبکةالیتنینگبرپایهیکپروژةمتن-باز)اپنسورس

توسطافرادوشرکتهاییکهآنراطراحیوپیادهسازیمیکنندنگهداریوتوسعهداده

.درآیندهممکناستپروتکلهاییبررویشبکةالیتنینگبهعنوانالیههای2میشود

بیرونیآنطراحیواجراشوند.درحالحاضرشاهدتوسعهواجرایایدههایمختلفی

.یکیازویژگیهایطراحیالیهایایناستکههرچهبهالیههای3رویاینشبکههستیم

باالتربرویمایجادتغییردرطراحیواجرایآنهاآسانترمیشودچونکاربرانازاین

پروتکلهابهصورتاختیاریاستفادهمیکنندوهمانطورکهاشارهکردیم،الیههای

بیرونیاثریرویقوانیناجماعالیههایپایینترنخواهندداشت.

است.IP5بهTCP4نسبتشبکةالیتنینگبهپروتکلزنجیرةاصلیبیتکوینمانندنسبت

بهخدمتگرفتنروشالیهایبهمنظورتوسعةمقیاسپذیریبیتکوینکارتعیینظرفیت

تراکنشهایشبکةالیتنینگرابسیاردشوارمیسازدچونانجامتراکنشرویشبکة

الیتنینگهیچگونهمحدودیتبنیادیندرسطحپروتکلنداردوتنهابهظرفیتوسرعت

.طبقشبیهسازیهایانجامشدهاین۶هریکازنودهایتشکیلدهندةاینشبکهمحدوداست

شبکهقادربهپردازشدههامیلیونتراکنشدرثانیهاست.

شبکه الیتنینگ چگونه کار می کند؟

استکهکاربرانرا۷شبکةالیتنینگیکپروتکلالیةدومِغیرمتمرکزوهمتا-به-همتا

«-کهبهصورتمستقیمو8قادرمیسازدبااستفادهازراهحلیبهنام»کانالهایپرداخت

1 Open Source
2 https://github.com/lightningnetwork/lightning-rfc
3 https://www.youtube.com/playlist?list=PLehYUIuIvm8iCeK9AMk4JCB_sDFqx-ygX
4 Transmission Control Protocol
5 Internet Protocol
6 Antonopoulos, Andreas, Mastering Bitcoin (2nd ed.). O'Reilly. pp. 297–304. 
7 peer-to-peer
8 Payment Channels
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غیرمستقیمآنهارابهیکدیگرمتصلمیسازد،-نسبتبهارسالودریافتبیتکوین

بهصورتآنیوباکارمزدکماقدامکنند.

برروی۱برایایجادیککانالپرداختابتداالزماستکهیکتراکنشچندامضایی

زنجیرةاصلیبیتکوینثبتشود،ولیپسازبازشدناینکانال،دریافتوپرداختبر

رویشبکةالیتنینگانجاممیشودونیازیبهارسالتراکنشبررویالیةاولبیتکوین

نخواهدبود.کانالهایپرداختامکاندریافتوارسالبیتکوینبهصورتنامحدود،

سریع،وباکارمزدپایینرابرایکاربرانفراهممیکنند.

میانکانالهاِیپرداختموجودبین2شبکةالیتنینگبابکارگیریقابلیتمسیریابی

کاربران،آنهاراقادرمیسازدتابدوننیازبهایجادکانالپرداختمستقیم،براییکدیگر

بیتکوینارسالودریافتکنند.برایبستنیککانالپرداخت،مقادیرارسالودریافت

شدهبینطرفینکانالمحاسبه،وتسویهحسابنهاییدرقالبیکتراکنشبرروی

زنجیرةاصلیبیتکوینثبتمیشود.

آیا شبکه الیتنینگ، کوین یا توکن مخصوص خود را دارد؟

استولیباتوجهبهاینکهاین)BTC(کوینمورداستفادهدرشبکهالیتنینگ،بیتکوین

الیهبیشتربرایانجامپرداختهایُخردمورداستفادهقرارمیگیرد،ازکوچکترینواحد

براینمایشواحداندازهگیریاستفادهشدهواغلبایننماددر)Sat(آنیعنیساتوشی

کیفپولهایالیتنینگنمایشدادهمیشود.

1 Multi Signature
2 Routing
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 الیتنینگ چگونه قابلیت بخش پذیری بیت کوین را افزایش می دهد؟ةشبک

واحدکوچکترتقسیممیشودوکوچکترینواحد۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰هرواحدبیتکوینبه

نمایشدادهمیشود.شبکهالیتنینگبرایبیشتر)Sat(آن»ساتوشی«نامداردوبانماد

واحدکوچکترتقسیم،و۱,۰۰۰ساتوشیرابه۱کردنقابلیتبخشپذیریبیتکوین،هر

بیتکوینرویشبکه۱محاسباترابرپایهآنانجاممیدهد.بنابراینبخشپذیریهر

«خواهدبود.باتوجهبهارزشپاییناین۱»میلیساتوشی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰الیتنیگ

واحد،درحالحاضرکیفپولهایالیتنینگواحداندازهگیریرابرپایة»ساتوشی«

نمایشمیدهند.

؟و چند پیاده سازی از آن وجود دارد الیتنینگ چیست ةتاریخچه پیدایش شبک

«نسخةپیشنویسمقالةعلمی3«و»تاجدرایجا2»جوزفپون2۰۱5درماهفوریةسال

باعنوان»مبنایفنآوری5شبکةالیتنینگرامنتشرکردند.سپسطرحی4معرفی

تهیهشدکههمچناندرمرحلةتوسعهاست.برپایةاین2۰۱۶«درپایانسال۶الیتنینگ

طرْحپیادهسازیهایمتنوعیتوسطشرکتهایمختلفتهیهشدهکهمهمترینآنهابه

شرحزیراست:

Go«-زبانبرنامهنویسی۷توسطشرکت»الیتنینگلبزlndپیادهسازی•

1 Millisatoshi (msat)
2 Joseph Poon
3 Thaddeus Dryja
4 White paper
5 Design
6 Basis of Lightning Technonogy (BOLT)
7 Lightning Labs
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C«-زبانبرنامهنویسی2توسطشرکت»بالکاستریمc-lightningپیادهسازی•

Scala«-زبانبرنامهنویسی3توسطشرکت»اِیسینکeclairپیادهسازی•

؟تعامل برقرار کرد الیتنینگ ة شبکاز چه راه هایی می توان با

ازدوراهزیرمیتوانشبکةالیتنینگرابهخدمتگرفت:

کیفپولهاییکهبااستفادهازکانالهایپرداخت،قابلیتارسالودریافت.۱

بیتکوینرویشبکةالیتنینگرابهکاربرانخودمیدهند.

وتعاملبادیگرنودهایاینشبکه.4اجراییکنودالیتنینگ.2

 الیتنینگ پشتیبانی می کنند؟ةچه کیف پول هایی از شبک

کیفپولهایالیتنینگبهسهگروهتقسیممیشوند:

:دراینکیفپولهاداراییبیتکوینشما)Custodial(کیفپولهایامانی.۱

نزدشرکتتهیهکنندهکیفپولبهامانتنگهداریمیشودوکیفپولشماصرفًا

ابزاریستبراینقلوانتقالداراییشما.براینمونهمیتوانبهکیفپولهای

BlueWalletوWallet of Satoshi.اشارهکرد

2 Blockstream
3 ACINQ
4 Lightning Node
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:دراینکیفپولهادارایی)Non-Custodial(کیفپولهایغیر-امانی.2

بیتکوینشمادراختیارشخصشماستونیازیبهاعتمادبهشرکتسازندهکیف

اشارهکرد.Phoenixپولنیست.براینمونهمیتوانبهکیفپول

کیفپولهاییکهبهعنوانکنترلازراهدوربراینودالیتنینگشخصیکاربران.3

اشارهکرد.ZeusوSparkبکارگرفتهمیشوند.براینمونهمیتوانبهکیفپول

به قصد کسب کارمزد از طریق مسیریابی پرداختآیا راه اندازی یک نود الیتنینگ 

 سودآور باشد؟صاحب آنمی تواند برای کاربران این شبکه، 

اینموضوعجنبههایمختلفیداردوپاسخبهآنکمیدشواراست.اگرازهزینههای

راهاندازیونگهداریسروریکهنودالیتنینگخودرابررویآناجراکردهایدبگذریم،

بازوبستهکردنکانالهایپرداختوهمچنینباالنسکردنموجودیآنها،امری

هزینهبراست.اگرباهدفسود،قصدراهاندازینودالیتنینگداریدپیشنهادمیکنیمقبل

ازاینکارحتمًادربارهآنتحقیقکنید.

؟محل مناسبی برای نگهداری سرمایة افراد استآیا شبکه الیتنینگ 

شبکهالیتنینگمحلمناسبیبراینگهداریازسرمایةشمانیست.شماهمانطورکههمه

پساندازریالیخودرادرکارتعابربانک-کههرروزدرخیابانباخودبههمراه

دارید-نگهدارینمیکنید،همهپساندازبیتکوینیخودرانیزدرکیفپولالیتنینگ
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خودقرارنمیدهید.شبکهالیتنینگبرایپرداختهایُخردکاربرانبیتکوینایجادشده

است،نهنگهداریامنازسرمایهآنها.

بیاییدازیکمنظردیگربهموضوعنگاهکنیم،فرضکنیدشمابراینوشیدنقهوهبهکافة

موردعالقهخودرفتهایدوروالپرداختبرایاقالمُخردمعمواًلبهاینصورتاستکه

دریافتکنندهانتظارداردپرداختشمابهصورتآنیتسویهشودونیازیبهصبرکردن

نباشد.دراینصورتپرداخترویشبکهالیتنینگباتوجهبهکارمزدکموتسویهآنی

بهترینانتخاباست.امافرضکنیدفردیبرایخریدیکمنزلمسکونیبهمحضررفته

استوفروشندهوخریدارقصددارنداینمعاملهبابیتکوینانجامشود،دراینصورت

انتخابدرستبرایفروشنده،دریافتبیتکوینرویزنجیرةاصلیبیتکوین)الیهاول(

تأییدرویآن،یکساعتصبر۶استوحاضراستبرایتأییدشدنتراکنشوگرفتن

کند.ازطرفدیگرپرداختکارمزدتراکنشرویالیهاولبیتکوین-کهتوسط

خریدارپرداختمیشود-درمقابِلرقِممعاملهبسیارناچیزاست.

انواعپرداختهارویشبکهبیتکوین،شرایطونیازهایمتفاوتیدارندوشبکههاو

الیههایمختلفیبرایجوابگوییبهایننیازهاساختهشده،یادرحالپیادهسازیهستند.

آیا ممکن است دارایی فردی روی شبکة الیتنینگ از دست برود؟

نگهداریازبیتکوینرویشبکةالیتنینگبهمانندبیتکوینرویزنجیرهاصلیبرای

ازکیفپول)Backup(دارندگاِنآنوظایفیدرپیدارد.شمابایدروشپشتیبانگیری

الیتنینگخودرابههمانصورتکهدرکیفپولشماتعریفشدهاستانجامدهیدتادر
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صورتازدسترفتنتلفنهمراهیاریستشدنسیستمعاملآنبتوانیدداراییخودرا

بازیابیکنید.

استفاده)Custodial(همچنیندرنظرداشتهباشیدکهاگرازکیفپولهایامانی

میکنید،درواقعبهشرکتیکهاینکیفپولراایجاد،وسرویسالیتنینگبرایآن

فراهمکردهاستاعتمادکردهاید.ازاینرویهموارهبهکاربرانتوصیهمیشودمقادیر

کمیبیتکوینرویکیفپولالیتنینگخودقراردهند.

چگونه می توانم روی شبکه الیتنینگ بیت کوین به دست آورم؟

درطولچندماهگذشتهوباتوجهبهپیشرفتهایشبکهالیتنینگ،وهمچنینباالرفتن

قیمتبیتکوین،ودرنتیجهباالرفتنکارمزدتراکنشهارویزنجیرهاصلی،صرافیهای

خارجیوداخلیاقدامبهپشتیبانیازشبکهالیتنینگکردهاندوکاربرانمیتوانند

بیتکوینهایخریداریشدهازاینصرافیهاراازطریقشبکهالیتنینگوبااستفادهاز

یککیفپولالیتنینگبهصورتآنیوباکارمزدپایینبرداشتکنند.

همچنینکیفپولهاییکهازشبکةالیتنینگپشتیبانیمیکنندامکانتبدیلبیتکوین

رویزنجیرةاصلی)الیةاول(بهبیتکوینرویشبکةالیتنینگرابرایکاربرانخود

فراهممیکنند.روشکاربهاینصورتاستکهاینکیفپولهابیتکوینهایواریز

شدهازطرفکاربرانراباکسرمبلغیبهعنوانکارمزد،بهبیتکوینرویشبکة

الیتنینگتبدیلوبهحسابآنهاواریزمیکنند.
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کدام فروشگاه ها پذیرندة بیت کوین روی شبکة الیتنینگ هستند؟

(،۱شبکةالیتنینگدرجامعةفارسیزباِنبیتکوینبرایارسالهدیه)یادونیشن

«،»گوگلپلی3»پلیاستیشن2تسویهحساببیندوستانوآشنایان،خریدکارتهایهدیة

.5«،ودههاشرکتدیگرمورداستفادهقرارمیگیرد4استور

.۶است2یکیدیگرازکاربردهایشبکةالیتنینگاستفادهازنرمافزارهایپادکستنسخه

شمادراینروشبااستفادهازیکنرمافرازمخصوصبهپادکستهایموردعالقهخود

گوشمیدهیدوبراساستنظیماتشخصیخودازتهیهکنندگاناینپادکستحمایت

مالیمیکنیدوازطریقشبکةالیتنینگبهصورتمستقیمبرایآنهاساتوشیارسال

.۷میکنید

خورشیدی(،۱4۰۰شهریورسال۱۶میالدی)برابربا2۰2۱سپتامبرسال۷درتاریخ

«۹«مشهوراستدرکشور»السالوادور8بیتکوینطبققانونیکهبه»قانوِنبیتکوین

«پذیرفتهشد.دراینکشور۱۰واقعدرآمریکایمرکزی،بهعنوان»وجهقانونی

فروشندگاندرازایفراهمکردنکاالوخدماتبرایمشتریانخودازآنهابیتکوین

میپذیرندوعمدةتراکنشهاینقلوانتقالبیتکوینرویشبکةالیتنینگصورت

1 Donation
2 Gift card
3 Playstation
4 Google Store
5 https://www.bitrefill.com/buy/worldwide/all-gift-cards/?hl=en&s=1
6 Podcasting 2.0
7 https://medium.com/breez-technology/podcasts-on-breez-streaming-sats-for-streaming-

ideas-d9361ae8a627
8 Bitcoin Law
9 El Salvador
10 Legal Tender
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میپذیرد.مشتریانمیتوانندبااستفادهازیککیفپولالیتنینگ،ازرستورانزنجیرهای

خریدکنند.4«3وفروشگاهزنجیرهای»استارباکس2«۱»مکدونالد

آیا در شبکة الیتنینگ، گیرندة تراکنش باید آنالین باشد؟

باتوجهبهاینکهتراکنشهایشبکةالیتنینگرویزنجیرةالیةاولشبکةبیتکوینثبت

نمیشوند،درخواستهایدریافتیاپرداختازطرفگیرندهوفرستندةتراکنشبایددر

یکمحیطتعاملیانجامشوند.بهعبارتدیگرتراکنشهایشبکةالیتنینگبرپایة

(هستند.5»صورتحساب«)یااینویس



شمابرایدریافتبیتکوینرویشبکةالیتنینگبااستفادهازکیفپولالیتنینگخود

-میسازیدوپرداختکنندةتراکنش،بااستفادهازکیفQRیکاینویس-درقالبُکد

پولالیتنینگخودوازطریقاسکنکردنُکدیکهساختهشده،اینصورتحسابرا

پرداختوبیتکوینراازحسابخودبهحسابشماواریزمیکند.دراینروشوبر

اساسطراحیشبکةالیتنینگ،گیرندهتراکنشبایدآنالینباشد.

ولیدریکسالاخیرپیشرفتهایچشمگیریدرشبکةالیتنینگرخدادهاستکهبر

اساسآنها،لزومیبهآنالینبودنسمتگیرندهتراکنشنیستومیتوانازطریقیک

ثابت)شبیهبهروشارسالبیتکوینرویزنجیرةاصلی(،ازطریقشبکةQRُکد

الیتنینگبرایافرادبیتکوینارسالکرد.

1 McDonald
2 https://twitter.com/aaronvanw/status/1435236902274220040
3 Starbucks
4 https://twitter.com/documentingbtc/status/1435326975120482306
5 Invoice
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و تأیید آن چه مقدار زمان الیتنینگ چقدر است ةکارمزد انتقال بیت کوین روی شبک

؟می برد

کارمزدتراکنشدرشبکهالیتنینگبهاینصورتتعریفمیشودکهشمایک»کارمزد

پایه«بعالوه»کارمزدمتغیر؛براساسرقمصورتحساب«بهشبکه،یابهعبارتدیگر

نودهاییکهپرداختشمارابهمقصدمیرسانند،میدهید.هردویاینکارمزدهاتوسط

مسئولیننودهاتعیینمیشوندواختیاریهستند.

ساتوشیتنظیمشده،وکارمزدمتغیرنیزدرصد۱درحالحاضرکارمزدپایهمعمواًلروی

بسیارپایینیازرقمجابجاشدهاست.نرمافزارکیفپولالیتنینگشماقبلازارسال

تراکنشپرداخترویشبکهالیتنینگ،کمکارمزدترینمسیرراانتخابمیکند.

تراکنشهایشبکهالیتنینگبهصورتآنیانجاممیگیرندوظرفچندثانیهتأیید

.۱میشوند

 )الیه اول(بیت کوین اصلی ة به زنجیراز کیف پول الیتنینگ بیت کوین آیا امکان انتقال

وجود دارد؟

بیتکوینشمارویشبکهالیتنینگدرواقعتراکنشیاستکههنوزرویزنجیرهاصلی

منتشرنشدهاست.شمامیتوانیدبابستنکانالپرداختدرکیفپولالیتنینگغیر-امانی

خود،بیتکوینتانرابهزنجیرهاصلیبرگردانید.

1 https://www.youtube.com/watch?v=AW-7XBrSqCI
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اگرازکیفپولهایامانیاستفادهمیکنید،سرویسهاییوجوددارندکهبادریافتمبالغی

بهعنوانکارمزد،ازشمابیتکوینرویشبکهالیتنینگتحویلمیگیرندوآنرابه

آدرسشمارویزنجیرهاصلیبیتکوینارسالمیکنند.باتوجهبهمتمرکزبودناین

.۱روشحتمًااعتباراینسرویسهاراقبلازبهکارگیریآنهاموردبررسیقراردهید

مدیریت کانال های پرداختشخصاً  الیتنینگ ة برای استفاده از شبککاربران بایدآیا 

رند؟ بر عهده بگیدر کیف پول شانخود را  به صورت دستی 

(مانندCustodialدریککالمخیر،الزمنیست.اگرازکیفپولهایامانی)یا

BlueWalletیاWallet of Satoshiاستفادهمیکنید،کارمدیریتکانالهای

پرداختشماتوسطشرکتیکهاینکیفپولهاراساختهاست،انجاممیشود.دربخش

نیزباوجودیکهPhoenix(مانندNon-Custodialکیفپولهایغیر-امانی)یا

داراییبیتکوینشمارویشبکهالیتنینگکاماًلدراختیارشماست،کیفپولکار

مدیریتکانالهایپرداختشمارابرعهدهدارد.

البتهاگرمایلباشیدمیتوانیدازکیفپولهاییکهکارمدیریتکانالهایپرداخترابه

.Eclair Mobileکاربرمیسپارنداستفادهکنید،مانندکیفپول

1 https://boltz.exchange

۱2



 الیتنینگ سقف مشخصی دارد؟ةآیا نقل و انتقال بیت کوین روی شبک

همانطورکهگفتیمپروتکلشبکهالیتنینگمتنبازاستوتوسطافرادیکهدرکار

توسعهآننقشدارندتنظیممیشود.درنسخةفعلیاینپروتکل،سقفبیتکوینیکه

)یکششم(۱/۶میتواندبرایبازکردنکانالمورداستفادهقرارگیرد،بهمقدار

میلیونساتوشیکمترباشد.4بیتکویناستوهرپرداخترویشبکهالیتنینگبایداز

اینمحدودیتهادرنسخههایبعدیاینپروتکلقابلتغییرهستند.

چرا برای افزایش ظرفیت و مقیاس پذیری شبکه بیت کوین روش توسعة الیه ای انتخاب

شده است؟

و2۰۱۷تا2۰۱5توسعةبیتکوینازراهافزایشسایزبالکراهحلیبودکهدرطولسال

«ازجانبگروهیکهبه»گروهطرفدارانبالکهای۱درجریان»مناقشهسایزبالک

«معروفبود،پیشنهادشد.اینروشبهدودلیلازجانبکاربرانبیتکوین2بزرگ

موردقبولواقعنشد:

افزایشسایزبالکیکتغییرناسازگارباپروتکلفعلیبیتکوین،واجرایآن.۱

مستلزمایناستکههمةکاربرانبیتکویننرمافزارهایخودرابهروزرسانیکنند.

رسیدنبهاجماععمومیمیانکاربرانبیتکویندراینروش-کهبهارتقاء

معروفاست،-بسیاردشواراست.3پروتکلازروشهاردفورک

1 The Blocksize war
2 Large blocker camp
3 Hard fork
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باافزایشسایزبالک،سایززنجیرةبیتکویننیزافزایشمییابدودرنهایتبه.2

اندازهایمیرسدکهکاربرانقادربهاجرایفولنودبیتکوینبرروی

کامپیوترهایشخصیخودنباشندواینامکانفقطبرایشرکتهایبزرگفراهم

خواهدبود.کاهشتعدادفولنودهاییکهتوسطکاربرانبیتکویناجراشده،

موجبایجادتمرکزدرشبکةبیتکوین،وازبینرفتنویژگیهایبنیادیاین

شبکهدرایجادیکپوِلمقاومدربرابرسانسورخواهدشد.

آیا حریم خصوصی کاربران در شبکة الیتنینگ نسبت به الیة اول )زنجیرة اصلی

بیت کوین( بهتر حفظ می شود؟

حفظحریمخصوصیکاربرانرویشبکهالیتنینگهمچنانراهزیادیتارسیدنبهحالت

ایدهآلدرپیشدارد.شایددرظاهربتوانگفتحریمخصوصیکاربرانیکهازشبکه

الیتنینگبرایپرداختاستفادهمیکنندبهترازوضعیتحریمخصوصیرویشبکهاصلی

بیتکویناست،ولیدرنظرداشتهباشیدپرداختهایرویشبکهالیتنینگبههیچوجه

ناشناسنیستند.
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پیوست

آموزشبیتکوین:الیتنینگچیست؟

شبکةالیتنینگلحظهایآمارواطالعات
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https://www.youtube.com/watch?v=38T9VFXhYRg
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گردآوریمطالباینراهنماتوسطر.فردانجامپذیرفتهاست.

اینراهنماتحتمجوز»مالکیتعمومی«منتشرمیشودوبازنشرآنبههرشکلآزاد

است.
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