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سخنیباخوانندگان

پیش نیاز درک بیت کوین کسب اطالعات پایه ای در حوزه های متعددی است که لزومًا
ارتباطی با یکدیگر ندارند و این مسأله دشواری کسب دانش را برای افرادی که به تازگی با

این پدیدة نوظهور آشنا می شوند، دوچندان می کند. بیت کوین محل تالقی علوم ریاضی و
رمزنگاری، علوم کامپیوتر، اقتصاد، علوم سیاسی و اجتماعی است که هر کدام لغات و

اصطالحات مربوط به خود را دارند و یادگیری آن ها به صرف زمان و مطالعة  زیادی نیاز
دارد.

ما در سایت منابع فارسی بر این باوریم که در دسترس بودن فرهنگ لغاتی که اصطالحات
مرتبط با بیت کوین به زبانی ساده در آن توصیف شده باشند، در راه یادگیری و درک

بیت کوین کمک بزرگی به عالقه مندان خواهد کرد. اگر مایل به مشارکت در گردآوری
این فرهنگ هستید، از طریق ایمیل سایت با ما در ارتباط باشید.

این فرهنگ لغات با مجوز »مالکیت عمومی« منتشر می شود و بازنشر آن به هر شکل آزاد
است.

الف.آزاد
۱۴۰۰پاییز 
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تقدیم به ضیاء صدر
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#

Percent Attack 51درصد۵۱حملة

یکی از بالک های زنجیرة بیت کوینبخواهد تراکنشی را به نفع خود از  فرد یا نهاد متقلّباگر یک 
 بالِک مورد نظر و همة بالک هایی که بعد از آن ایجاداثباِت کارکند، باید حذف یا به آن اضافه 

 نودهای شبکه، مبنی بر معتبرساختنشده اند را دوباره از اول محاسبه کند. عالوه بر این، برای متقاعد 
، باید بالک های جدید را سریع تر از همة ماینرهای حاضرشده اندبودن بالک هایی که به تازگی ایجاد 

در شبکه تولید کند. زیرا نودهای شبکة بیت کوین همواره طوالنی ترین زنجیره ای که دارای بیشترین
است را به عنوان زنجیرة معتبر قبول می کنند.اثباِت کار 

 شبکة بیت کوین را درقدرِت استخراج درصد از ۵۱، برای رسیدن به این هدف باید متقلّبیک ماینِر 
 باید از مجموع توان محاسباتی سایر ماینرهااواختیار داشته باشد. به عبارت دیگر، توان محاسباتی 

بیشتر باشد. اجرای چنین حمله ای روی شبکة بیت کوین تقریبًا ناممکن است، بنابراین شبکة
 تراکنش ها مصون است. برگشت ناپذیریخوردنبیت کوین در برابر کاله برداری و برگشت 

تراکنش ها بدان معنی است که بازپس گیری بیت کوین های ارسال شده -پس از تأیید- به هیچ وجه
ممکن نیست.

 درصد باعث می شود که میزان توان هش موجود در شبکه اهمیت داشته باشد، زیرا۵۱ترس از حملة 
نرخ توان هِش موجود در شبکه در واقع نمایانگر کل ظرفیت استخراج شبکة بیت کوین است و هرچه

. بنابراین میزان توان هِشبود درصدی گران تر خواهد ۵۱این عدد بیشتر باشد، اجرای یک حملة 
 درصد است.۵۱موجود در شبکه، معیاری برای سنجِش امنیت شبکه در برابر حملة 
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Adam Backآدامبک

 در شهر لندن به۱۹۷۰ است. او در سال سایفرپانک و یک علم رمزنگاریآدام بک یک متخصص 
« را برای مقابله با اسپمَهش َکشدنیا آمد و در حال حاضر در کشور مالتا زندگی می کند. او سیستم »

طراحی و پیاده سازی کرد و این سیستم امروزه در صنعت استخراج بیت کوین و برخی از
آلت کوین ها مورد استفاده قرار می گیرد. وی از اولین افرادی است که روی بیت کوین مشغول به

 شخص ساتوشی ناکاموتو با او تماس گرفته و نظر او را در مورد استفاده از۲۰۰۹کار شد و در سال 
َهش َکش در بیت کوین جویا شده بود. او یکی از بنیان گذاران شرکت بالک استریم است. این
شرکت در گذشته یکی از مشارکت کنندگان اصلی در بهبود نرم افزار بیت کوین بوده است. 

آدام بک به عنوان مدیرعامل شرکت بالک استریم این شرکت را به یکی از توسعه دهندگان پیشرو در
شبکة الیتنینگ، زنجیرة جانبِی »لیکوئید«، و دیگر پروژه های جالب، تبدیل کرد. مشارکت او در

بیت کوین و علم رمز نگاری او را امروز به یکی از کارشناسان اصلی این حوزه تبدیل کرده است. او
به طور فعال در مورد موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی، مقیاس پذیری بیت کوین، و آیندة توسعة

بیت کوین سخنرانی هایی برگزار می کند.

Adaptor Signatureامضاِیتطبیقی

 افشای یک دادة مخفی با یک امضای اولیه ترکیببه منظوریک امضای تطبیقی امضایی است که 
می شود. امضای تطبیقی به دو طرف یک معامله اجازه می دهد بدون نیاز به اعتماد میان طرفین، دو

. این روش در معامالت همزمان، مانندکنند افشا یکدیگر ة حساس را در زمان مناسب برای دادتکه
 کاربرد دارد.مبادالت تهاتری

می توان با یک دادة محرمانه، یک امضای تطبیقی، و یک امضای معمولی یک امضای تطبیقی ایجاد
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، می توان سومی را محاسبه کرد. یک ویژگیاین چیدمان دادة ۳ از داده ۲کرد. با معلوم بودن هر 
قدرتمند امضاهای تطبیقی این است که یکی از طرفین معامله می تواند بر اساس یک داده محرمانه
یک امضای تطبیقی ایجاد کند، و طرف مقابل نیز می تواند امضای تطبیقی خود را بر اساس همان

داده ها تولید کند بدون اینکه نیاز باشد از داده های محرمانة طرف مقابل اطالع داشته باشد.

به عنوان مثال، آوا و بابک قصد دارند یک بیت کوین با یکدیگر تهاتر کنند. ابتدا، آوا یک امضای
 بیت کوین به بابک ارسال می کند را به او می دهد. این۱تطبیقی از تراکنش امضاء نشده ای که 

تراکنش هنوز توسط آوا امضاء نشده است، بنابراین هنوز امکان منتشر شدن روی شبکة بیت کوین را
ندارد، ولی به مقدار محرمانه ای که در آن وجود دارد پایبند است. در مرحلة  بعد، بابک تراکنشی

 بیت کوین به آوا ارسال می شود. بابک می تواند امضای تطبیقِی خود را با۱ایجاد می کند که در آن 
بسازد. این امضای تطبیقی به همان مقدار محرمانه پایبند است، هرچنداستفاده از امضای تطبیقِی آوا 

بابک از آن اطالع ندارد. بابک تراکنش خود و امضای تطبیقی خود را با آوا به اشتراک می گذارد.

از آنجا که آوا امضای تطبیقی و دادة مخفی را در اختیار دارد، قادر است امضاِی تراکنش بابک را
 بیت کوین خود را مطالبه کند. بابک به محض مشاهدة۱تولید کند و با ارسال تراکنش به شبکه، 

تراکنش امضا شده اش روی زنجیرة بیت کوین، می تواند با استفاده از امضای تطبیقی و امضای اولیة
خود، دادة مخفی را محاسبه کند. با استفاده از این دادة مخفی او می تواند امضای تراکنش آوا را

 بیت کوین خود را با ارسال این۱بدست آورد. بابک اکنون می تواند تراکنش آوا را امضاء و او نیز 
تراکنش به شبکه مطالبه کند.

Addressآدرس

آدرس برای دریافت بیت کوین بکار گرفته می شود و به صورت رشته ای از حروف و اعداد به نمایش
 به جای یکدیگر بکار گرفته می شوند ولی آدرسکلید عمومیدر می آید. معمواًل مفهوم آدرس و 

 یک کلید عمومی است. در حال حاضر برای دریافت بیت کوین از آدرس ها، و نهَهِشدر واقع 
کلیدهای عمومی استفاده می شود. از نظر فنی یک آدرس عالوه بر هِش کلید عمومی، اطالعات

 بیت کوین به هر مقدارکیف پولبیشتری را در خود ذخیره می کند. کاربران می توانند توسط یک 
که نیاز داشته باشند، آدرس تولید کنند. کاربران کیف پول ها همچنین قادرند به آدرس های دیگران
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کلیدبیت کوین ارسال کنند. هنگامی که بیت کوین به یک آدرس ارسال می شود، فقط صاحب 
 قادر به خرج کردن یا ارسال آن برای دیگران است. که این آدرس از آن مشتق شده،خصوصی ای

پیشنهاد می شود برای حفظ حریم خصوصی از یک آدرس دو بار برای دریافت بیت کوین استفاده
نشود. هروقت قصد دریافت بیت کوین دارید، باید از یک آدرس جدید که توسط کیف پول شما

ساخته شده است استفاده کنید.

ُکدبندی، است و برای نشان دادن نوع اسکریپت خود اسکریپتاز نظر فنی، هر آدرس نمایندة یک 
 استفاده  ۵۸  بِیس-و یک پیشوند مشخص به آن اضافه می شود. آدرس های قدیمی از روش ُکدبندی 

 گفته می شود و باP2PKHمی کنند و اگر هِش یک کلید عمومی باشند، به آن ها آدرس های نوع 
« شروع می شوند. آدرس های قدیمی به ندرت هِش یک اسکریپت هستند و در این صورت۱شمارة »

 از روش ُکدبندیسگویت« شروع می شوند. در حال حاضر همة آدرس های نسخة صفر ۳با شمارة »
« شروع می شوند.bc1q استفاده می کنند و با پیشوند »  ۳۲  بِش-

هنگامی که یک کاربر آدرسی را در کیف پول خود وارد می کند و قصد ارسال بیت کوین به این
آدرس را دارد، کیف پول نوع آدرس را بررسی و اسکریپت موردنیاز را تولید می کند. این اسکریپت

scriptPubKeyنامیده می شود و به مقدار بیت کوینی که باید به این آدرس ارسال شود اضافه 
 در کنارscriptPubKeyمی شود. این دو داده، یعنی مقدار بیت کوینی که قصد داریم ارسال کنیم، و 

 را می سازند.خروجی تراکنشهم، یک 

Air-Gappedایزوله

یک کامپیوتر یا کیف پول بیت کویِن ایزوله به دستگاهی گفته می شود که هیچ گونه رابطی برای
اتصال به شبکة محلی یا شبکة جهانی اینترنت نداشته باشد. اغلب کامپیوترها حتی اگر از طریق کابل

یا شبکة وای فای به اینتنرنت متصل نباشند نیز دارای سخت افزار مورد نیاز برای اتصال به اینترنت
هستند، و این به تنهایی یک آسیب پذیری امنیتی محسوب می شود. برای رفع این مشکل و فراهم

کردن شرایط ایده آل غالبًا این دستگاه ها بدون سخت افزارهای ارتباطی شبکه طراحی می شوند یا این
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سخت افزارها بعداً توسط کاربران به صورت فیزیکی از آن ها جدا می شوند. دسترسی غیرمجاز به
داده ای که در یک محیط ایزوله نگهداری می شود عماًل غیرممکن است.

 امن بیت کوین از اینکیف پول های سخت افزاریکاربران بیت کوین و همچنین شرکت های سازندة 
روش برای نگهداری و محافظت از کلیدهای خصوصی استفاده می کنند. با به کار گیری از

کلداستوریج می توان یک کیف پول های ناظر و تراکنش هایی که امضا آن ها ناقص هستند
 بیت کوین را راه اندازی کرد. در این روش ارتباط بین دستگاهایزولة چندامضایی یا تک امضایی

 و دوربین صورت می پذیرد وکدهای کیو آرایزوله و دستگاهی که به اینترنت متصل است از طریق 
ویژگی کاربردی بودِن کیف پول در کنار امنیت کلید خصوصی همزمان برای کاربر کیف پول

فراهم می شود. برای راه اندازی یک کیف پول ایزوله می توان از روش های متْن بازی که کیف
پول های نرم افزاری و یک لپ تاپ را برای ایجاد یک کلداستوریج امن با یکدیگر ترکیب می کنند،

و همچنین برخی از کیف پول های سخت افزاری موجود در بازار استفاده کرد.

Altcoinآلتکوین

پس از ظهور بیت کوین، شبکة غیرمتمرکز و سیستم پرداخت همتا-به-همتای آن الهام بخش پدید
آمدن یک کالس دارایی جدید شد. بازارهای کریپتوکارنسی در نتیجة موفقیت بیت کوین پدید

آمدند و این بازار در حال حاضر شامل هزاران پروژه مختلف است. به این پروژه ها و کوین ها که از
 و به منظور از نو اختراع کردن بیت کوین و اضافه کردن ویژگی های جدید به آن بوجود۲۰۱۱سال 

 و با به خدمت گرفتن ُکد۲۰۱۱آمده اند، آلت کوین گفته می شود. نخستین آلت کوین در آوریل سال 
 نام داشت.Namecoinو سیستم بالک چین بیت کوین به وجود آمد و 

 به بعد در حال معرفی شدن هستند، نتوانستند۲۰۱۱هیچکدام از جایگزین های بیت کوین که از سال 
به قیمت، کاربری، و یا امنیت بیت کوین نزدیک شوند و به صورت عمومی مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از مهم ترین دالیل این امر متمرکز بودن این پروژه ها است.
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Anonymousناشناس

 به فردی می گویند که هویت واقعی اش مشخص نیست. یک فرد ناشناس از نام مستعارناشناس
فاش نمی کند. ناشناس بودن واستفاده می کند و هویت خود را برای انجام فعالیت های عمومی 

ناشناس ماندن در عصر اینترنت بسیار دشوار است زیرا تقریبًا همة خدمات بانک ها، کارفرمایان،
رسانه های اجتماعی، و شرکت های تلفن منوط به ارائه اطالعات هویتی شخصی است.

مدارهایمجمتعباکاربردخاص
)اِیسیک(

Application-Specific 
Integrated Circuit (ASIC)

 بیت کوین،ASIC ماینرهایریزتراشه ای است که برای یک کاربرد خاص ساخته شده است. 
 کردنشسخت افزاری هستند که این تراشه ها درون آن ها قرار گرفته است و فقط به منظور َه

بالک های زنجیره و پیدا کردن یک عدد اثباِت کار معتبر بکار گرفته می شوند. در اصل تنها کاربرد
 روی سربرگ بالک های زنجیرة بیت کوین است.SHA-256این ریزتراشه ها اجرای عملگر 

از آنجا که امروزه صنعت استخراج بیت کوین به یک صنعت بزرگ تبدیل شده، سختِی شبکه به
 برای استخراج بیت کوین سودآورGPU یا CPUحدی افزایش یافته است که دیگر بکارگیری از 

نیست. در صنعتی که کوچکترین بهبود در کارایی ابزارهای استخراج موجب برتری می شود،
 از تراشه ای که فقط برای انجام یک کار بخصوص طراحی و ساخته شده است برایبکارگیری

 در صنعت استخراج بیت کوین مشغول هستند دستاوردهای بزرگی به دنبال دارد. دلیل کهافرادی
انفجار توان هِش شبکة بیت کوین نوآوری های سریعی است که در طول دهة گذشته در صنعت

ASIC.رخ داده و موجب تقویت هرچه بیشتر امنیت بیت کوین شده است 
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Archival Nodeنوِدآرشیوی

،مجموعة خروجی های خرج نشده بیت کوین به منظور ایجاد همتا-به-همتای )گره(های شبکة نودهمة 
 تا آخرین بالک مورد بازبینی قرار می دهند و)بالک پیدایش( را از اولین تراکنش ها و بالک هاتمام 

 گفته می شود. پس ازدانلود زنجیرة بالک برای بار اولدرستی آن ها را بررسی می کنند که به آن 
پایان یافتن این مرحله ذخیره کردن یا نکردن بالک های زنجیرة بیت کوین بستگی به نیازهای فرد یا

شرکتی دارد که نود )گره( مورد نظر را راه اندازی کرده است. این موضوع نود آرشیوی که همة
 که آن ها را پس از اعتبارسنجی نادیدهکم حجم شدهبالک های زنجیره را ذخیره می کنند و نودهای 

می گیرند و ذخیره نمی کنند متمایز می کند.

برای استخراج سابقة تراکنش های یک کیف پول بیت کوین پس از بازیابی آن برای اولین بار، و
 با امکانات کامل به یک نود آرشیوی نیاز است. نودهایبالک اکسپلوررهمچنین راه اندازی یک 

دانلودآرشیوی وظیفة ارسال بالک ها به نودهایی که به تازگی به شبکه می پیوندند و در مرحلة 
 هستند را نیز بر عهده دارندکه خود موجب باال رفتن ترافیک مصرفیزنجیرة بالک برای بار اول

نودهای آرشیوی می شود. تنظیم، یا اعمال محدودیت بر روی مقدار ترافیک ارسالی به شبکه، در
اختیار مسئول نود )گره(ها است.

Austrian School Of Economicsمکتباقتصادیاتریش

این تئوری اقتصادی در اواخر قرن نوزدهم توسط اقتصاددانان اتریشی توسعه یافت. این تئوری برای
تعیین ارزش یک کاال، بر روی اهمیت کاربرد آن برای مصرف کننده تأکید دارد. این تئوری جدیِد

 منتشر شد. دقیقًا همان سالی که ویلیام استنلی جونز،۱۸۷۱ارزش توسط کارل منگر در سال 
اقتصاددان انگلیسی به طور مستقل نظریة مشابهی را منتشر کرد.

منگر معتقد بود که ارزش، یک مقولة کاماًل سلیقه ای است: ارزش یک محصول در توانایی آن برای
برآورده ساختن نیازهای انسانی تعیین می شود. عالوه بر این، هرچه یک محصول فراوان تر باشد،

. هرچه یکخواهد گرفتکه از اهمیت کمتری برخوردارند مورد استفاده قرار برای مصارفی 
 کم اهمیتی که از آن می شده نیز کم کم منسوخ می شوند. )این ایدهمصارفمحصول کمیاب تر شود، 
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مربوط به قانون تقاضا می شود که می گوید زمانی که قیمت چیزی افزایش می یابد، تقاضای آن از
طرف مردم کم می شود. این قانون یکی از مهم ترین قوانین اقتصاد است(.

 توسط آدام اسمیتپارادوکس »معمای الماس و آب« پاسخی ارائه می کند. این براینظریة  ارزش 
مطرح شد، اما خود او قادر به حل آن نبود. اسمیت به این نکته اشاره کرد که هرچند زندگی بدون

 هر انسانی می تواند بدون الماس به زندگی خود ادامه دهد، اما الماس از آبوآب ممکن نیست 
 را حل می کند. در کل آبپارادوکسبسیار ارزشمندتر است. تئوری »کاربردِ حاشیه اِی« ارزش، این 

بسیار ارزشمندتر از الماس است و هر فرد فقط از یک مقدار مشخص از آبی که به دستش می رسد
 استفاده می کند. اما چون آب در طبیعت فراوان، و الماس کمیاب است ارزشزنده ماندنبرای 

 میلی لیتر آب بیشتر است. ۱۰۰ گرم الماس از ارزش حاشیه ای ۱۰۰حاشیه ای 

 با تئوریبرای صاحب آن تعیین می شود این کاالاین ایده که ارزش یک کاال بر اساس کاربرد 
 بر اساس مقدار کاری که برای ساخت آنهر کاالییارزش کارل مارکس که ادعا می کند ارزش 
انجام گرفته محاسبه می شود، در تناقض است.
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B

B-moneyبی-مانی

یکی از اولین پیشنهادهایی است که برای ایجاد یک »سیستم پول نقد غیرمتمرکز و ناشناس« توسط
 مطرح شد. ساتوشیسایفرپانک ها میالدی در گروه ایمیلی ۱۹۹۸فردی به نام ِوی دای در نوامبر سال 

 بیت کوین به این روش پیشنهادی ِوی دای ارجاع داده است.وایت پیپرناکاموتو ده سال بعد در 

مقالة پیشنهادی بی-مانِی ِوی دای از دو پروتکل تشکیل شده بود. پروتکل اول برای خلق پول، از
۱۹۹۷ بنا شده بود استفاده می کرد. روشی که در ماه مِه سال َهش َکش که بر پایة اثباِت کاریروش 

 پیشنهاد شده بود. در این پروتکل تراکنش های نقل وآدام بَکمیالدی در همان گروه ایمیلی توسط 
انتقاِل پول به همة حاضرین شبکه که یک نسخه از حساب همه را در اختیار دارند ارسال می شود، اما

در صورت بروز اختالف میان طرفین، به یک نفر سوم در مقام داور نیاز است.

پروتکل دوم شامل زیرمجموعه ای از شرکت کنندگان در شبکه می شد که با عنوان خدمت رسانان
)ِسرورها( شناخته می شوند. هرکس می تواند با گرو گذاشتن مبلغی به عنوان وثیقه به یکی از این
سرورها تبدیل شود. این وثیقه برای اطمینان از درست کاری سرور در نظر گرفته شده بود و در

صورت رعایت نشدن قوانین پروتکل مبلغی به عنوان جریمه از آن کسر می شد. این سرورها از دفتر
کل حسابداری نگهداری می کنند و کاربران در زمان ایجاد و ارسال تراکنش نقل و انتقاِل پول به

شبکه، اطالعات حساب و موجودی خود را از آن ها دریافت می کنند. همة شرکت کنندگان در این
شبکه می توانند برای جلوگیری از وقوع تورم برنامه ریزی نشده، به صورت مستقیم و بدون واسطه

مقدار پولی که خلق شده )عرضة پول( را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.

روش پیشنهادی جایگزین ِوی دای برای خلق پول سازوکاری شبیه به حراج داشت که
شرکت کنندگان آن برای راه حل مسائلی که محاسبات پیچیده ای دارد، با یکدیگر رقابت می کنند و

پیشنهاد خرید می دهند. ده سال بعد ساتوشی ناکاموتو این سازوکار را از رقابت در حراجی به رقابت
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برای برنده شدن بلیت بخت آزمایی تبدیل کرد و اساس خلق بیت کوین های جدید را بر آن بنا
ساخت.

Backwards Compatibilityسازگاریعقبرو)پساسازگاری(

قبلی را بالاستفاده نکند، به آن یک ارتقاءاگر یک به روزرسانی روی یک سیستم انجام شود و نسخة 
با سازگارِی عقب رو می گویند. سازگارِی عقب رو زمانی ممکن خواهد بود که یک بروزرسانْی

قوانین معتبر فعلی را در نسخة جدید، نامعتبر کند. اما اگر در یک به روزرسانْی قوانین نامعتبر فعلی،
معتبر شوند سازگارِی عقب رو حاصل نخواهد شد. سازگاری عقب رو به کاربران در پذیرفتن یا

نپذیرفتن تغییرات جدید، و همچنین زمان به کارگیری آن ها اختیار می دهد و روش پیشنهادی برای
ایجاد تغییرات در سیستم های غیرمتمرکز و مبتنی بر اجماع است. وقتی یک به روزرسانی در پروتکل

بیت کوین سازگارِی عقب رو داشته باشْد سافت فورک، در غیر این صورت هارد فورک نامیده
می شود.

 نسبت به المپ های رشته اِی معمولی برتری های زیادی دارند. با این حالLED برای نمونه، المپ های 
 را در سوکت های قدیمی المپ های رشته ای پیچاند و از آن ها استفاده کرد.LEDمی توان المپ های 

بنابراین ارتقاء المپ های موجود در منازل موجب بالاستفاده شدن المپ های رشته ای نخواهد شد.

توسعه دهندگان پروتکل بیت کوین همواره در حین طراحی و اجرای تغییرات و قابلیت های جدید
تالش می کنند تا این به روزرسانی ها از روش سازگار با قوانین گذشته انجام شود تا کاربران مجبور به

پذیرش قوانین جدید نباشند. برای نمونه یکی از مهم ترین به روزرسانی های قوانین شبکة بیت کوین
 از راه سافت فورک روی شبکه اجرا شد.۲۰۱۷یعنی سگویت در سال 

۵۸Base58بِیس-ُکدبندی

 کاراکتر از الفبای انگلیسی شامل حروف کوچک و بزرگ۵۸یک روش ُکدبندی است که از 
 A-Z این روش کدبندی برای جلوگیری از سردرگمی کاربران، عدداستفاده می کند ۱-۹ و ارقام .
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 کوچک را حذف کرده است.l بزرگ، و حرف I بزرگ، حرف Oصفر، حرف 

 است که برای نمایشجمع آزمایی با قابلیت ۵۸یکی از گونه های این روش کدبندی، روش بِیس-
 با قابلیت  ۵۸  بِیس-  استفاده می شود. WIFآدرس های قدیمی بیت کوین و کلیدهای خصوصی در قالب 

 بایتی به انتهای آن، و یک۴ کاماًل یکسان است، فقط یک جمع آزمای   ۵۸  بِیس-جمع آزمایی با 
پیشوند برای مشخص کردن نسخه به ابتدای آن اضافه شده است. در این صورت پیشونْد نمایانگِر

 باP2SH شروع می شوند، آدرس های ۱ با P2PKHاصِل دادة کدبندی شده است. برای نمونه آدرس های 
 هستند.۵ دارای پیشوند WIF شروع می شوند، و کلیدهای خصوصی در قالب ۳

۶۴Base64بِیس-ُکدبندی

 به کار گرفته(PSBT) تراکنش هایی که به صورت ناقص امضا شده اندروشی است که برای ُکدبندی 
 کاراکتر الفبای انگلیسی، یعنی همة حروف بزرگ و کوچک، ارقام۶۴می شود. این روش شامل 

، و کاراکترهای + و / است. این روش با توجه به تعداد کاراکترهای زیادی که به خدمت۹-۰
می گیرد قادر است داده ها را به صورت بسیار بهینه نمایش دهد، اما خوانایی پایینی دارد. بنابراین این

روش اغلب برای کدبندی داده هایی به کار می رود که قرار نیست توسط انسان ها خوانده شوند و
 بین دستگاه ها منتقل می شود.QRمعمواًل از روش اسکن کدهای 

Batchingبیتکوینارسالگروهی

ارسال گروهِی بیت کوین به معنی ادغام تراکنش های جداگانه در یک تراکنش، با چند خروجی
است. از آنجا که کارمزد تراکنش های بیت کوین براساس سایز تراکنش محاسبه می شود، ادغام

چندین تراکنش در یک تراکنش واحد می تواند سایز تراکنش را کاهش، و موجب صرفه جویی در
 بیت کوین، و به۰/۳ بیت کوین، به حمید ۰/۵هزینه ها شود. برای نمونه اگر آوا بخواهد به بابک 

 خروجی دارند -۲ تراکنش که هرکدام ۳ بیت کوین ارسال کند، می تواند بجای ساختن ۰/۲داوود 
 بیت کوین و سه خروجی۱یکی برای پرداخت و دیگری باقیمانده،- یک تراکنش با یک ورودی 

بسازد.
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مزایای ادغام تراکنش ها در مقیاس های بزرگ تر افزایش می یابد. برای نمونه، یک صرافی می تواند
 تراکنش جداگانه انجام دهد، و۱۰۰ نفر از مشتریان خود را با ساختن ۱۰۰درخواسِت برداشت 

همچنین می تواند یک تراکنش با صد خروجی بسازد. گزینة دوم موجب صرفه جویی قابل توجهی در
کارمزد تراکنش می شود.

۳۲Bech32بِش-ُکدبندی

 است. اینشبکة الیتنینگ روی درخواست های پرداخت و سگویتروشی برای ُکدبندی آدرس های 
 و حروف۱ عدد و حذف، ۰-۹ و اعداد a-z کاراکتر الفبای انگلیسی؛ حروف کوچک ۳۲روش از 

b ،i ، وoبه منظور جلوگیری از سردرگمی کاربران،- تشکیل شده است. این روِش ُکدبندی شامل- 
مکانیزم تشخیص خطا است.

Bech32mاِم۳۲بِش-ُکدبندی

 است و تقریبًا هیچ تفاوتی با آن ندارد.  ۳۲  بِش-این روش ُکدبندی در واقع نسخة اصالح شدة روش 
 را برطرف و امنیت را با تغییر مقدار  ۳۲  بِش-این روش خطای موجود در مکانیزم تشخیص خطای 

برای ُکدگذاری آدرس های نسخة   ام  ۳۲  بِش-ثابتی مورد استفاده قرار گرفته بود، باالتر می برد. روش 
 معرفی خواهد شد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.تپ روت که توسط ارتقاء سگویت ۱

Berkeley DBبرکلیدیبی

یک کتابخانة نرم افزاری است که می تواند به صورت پایگاه داده ای با کارایی بسیار باال مورد استفاده
 برای ذخیرة ایندکس بالک هابیت کوین ُکر ۰. ۸. ۱قرار گیرد. برکلی دی بی تا قبل از انتشار نسخة 

و تراکنش ها و همچنین اطالعات کیف پول کاربر )کلیدهای عمومی و خصوصی( مورد استفاده
قرار می گرفت.

 توسعه دهندگان بیت کوین ُکر تصمیم گرفتند برای رفع مشکالتی که استفاده از برکلی۲۰۱۳در سال 
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دی بی روی کامپیوترهای قدیمی -که نوشتن و خواندن از هارد دیسک شان کند بود- پدید می آورد،
از پایگاه دادة دیگری به نام لِِول دی بی برای ذخیرة ایندکس بالک ها و تراکنش ها استفاده کنند.
لِِول دی بی پایگاه دادة سریع و متْن بازی است که توسط شرکت گوگل نگهداری و توسعه داده

می شود.

بیت کوینبرکلی دی بی در حال حاضر همچنان برای ذخیرة اطالعات کیف پول کاربر در نرم افزار 
مورد استفاده قرار می گیرد.ُکر 

Big Brotherبرادِربزرگ

۱۹۴۹ اثر جرج اورِول است که در سال ۱۹۸۴برادرِ بزرگ یک شخصیت خیالی و نمادین در رمان 
منتشر شد. او ظاهراً رهبر منطقه ای به نام اقیانوسیه است. جایی که دولت تمامیت خواه آن به نام

اینگ ساک بر شهروندان سلطه کامل دارد. در جامعه ای که اورِول آن را توصیف می کند همة
شهروندان تحت شنود و نظارت تمام وقت مقامات قرار دارند و این کار توسط تلویزیون هایی که در
محل زندگی و کار این افراد قرار داده شده است انجام می پذیرد. شعار »برادر بزرگ در حال تماشای

توست« در همه جای شهر به نمایش گذاشته شده است و همواره  این موضوع را به مردم یادآوری
می کند.

در فرهنگ مدرن اصطالح برادرِ بزرگ با سوءاستفاده از قدرت دولتی برای سرکوب آزادی های
مدنی، و شنود و نظارت دسته جمعی از همه مترادف است؛ مفهومی که تا قبل از افشاگری ادوارد

اسنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی ایاالت متحده توهم توطئه به شمار می رفت اما بعد از آن به
یک حقیقت پذیرفته شده بدل شد.

Binaryباینری

دستگاه اعداد دودویی یا باینری سیستمی است که فقط از دو عدد استفاده می کند: صفر و یک.
کامپیوترها در دستگاه اعداد دودویی کار می کنند، به این معنی که آن ها داده ها را با استفاده از صفر
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و یک محاسبه و ذخیره می کنند. به عبارت دیگر ورودی هایی مانند حرکت ماوس، فشار دادن
دکمه های صفحه کلید و هرگونه اطالعات دیگری که توسط کامپیوترها پردازش می شود در

پایین ترین سطح به سیستم دودویی تبدیل می شود.

از آنجا که طول اعداد باینری از اعداد ده دهی )سیستم رایج نمایش اعداد( یا هگزادسیمال بلندتر
است، معمواًل آن ها را برای سهولت در خواندن و نوشتن به سیستم اعشاری یا هگزادسیمال تبدیل

 در سیستم4b در سیستم باینری، و ۰۱۰۰۱۰۱۱ را می توان به صورت ۷۵می کنند. به عنوان نمونه، عدد 
هگزادسیمال نمایش داد.

BIP39 (Mnemonic Phrases))کلماتبازیابی(۳۹بیپ-

 در آن مطرح شدهکلمات بازیابی است و استاندارد ۳۹ با ُکد پیشنهاد بهبود بیت کوین، ۳۹بیپ-
 تا۱۲ کلیدخصوصی بیت کوین به مجموعه ای بذراست. کلمات بازیابی روشی استاندارد برای تبدیل 

 کلمه ای است. بنابراین برای بازیابی همة کلیدهای خصوصی یک کیف پول بیت کوین، در۲۴
اختیار داشتن این کلمات به تنهایی کفایت می کند.

مورد پذیرش تقریبًا توسط همة کیف پول های محبوب بیت کوین ۳۹در حالی که استاندارد بیپ-
 پیاده سازی نشده و از نظر مهندسی نقاطبیت کوین ُکر در نرم افزار همچنان است، اما قرار گرفته

ضعفی دارد. با این حال هیچ گونه نقطة ضعف امنیتی در آن نیست و می توان از آن به عنوان راهی
مناسب برای پشتیبان گیری از کیف پول های بیت کوین استفاده کرد.

Bitبیت

. یک بیت کوچکترین واحدصفر است یا یکنام اختصارِی »رقِم دوتایی«  است و مقدار آن یا 
داده های دیجیتالی است. همة داده های کامپیوتری به صورت بیت ذخیره می شوند. بیت ها در دسته های

 بیت تشکیل شده است. ۸ تایی با یکدیگر گروه بندی می شوند، بنابراین هر بایت از ۸

۱۶



۸ آشنا باشید. یک مگابایت یک میلیون بایت یا (GB) و گیگابایت (MB )ممکن است شما با مگابایت
 میلیارد بیت است. این۸میلیون بیت است. به همین ترتیب، یک گیگابایت یک میلیارد بایت یا 

 میلیون صفر و یک۸ مگابایت باشد، یعنی این فایل از ۱بدان معناست که وقتی سایز یک فایل 
تشکیل شده است.

۱۰۰. در این صورت هر بیت، اشاره داردگاهی اوقات، بیت به یکی از واحدهای شمارش بیت کوین 
 بیت کوین است. این واحد اکنون با گذشت زمان و به دلیل استفاده نشدن۱ میلیونیوم ۱ساتوشی یا 

تقریبًا منسوخ شده است.

Bit Goldبیتُگلد

، ایدة یک سیستمقرارداد هوشمند، نیک زابو دانشمند علوم کامپیوتر و مخترع مفهوم ۱۹۹۸در سال 
وایت پیپرپرداخت غیرمتمرکز دیجیتال را معرفی، و نام آن را بیت ُگلد گذاشت. زابو در پیش نویس 

این سیستِم پیشنهادی که هیچ گاه به صورت رسمی منتشر نشد، آن را نه تنها به عنوان روشی برای
 در طوالنی مدت توصیف می کند که از اعتماد بهذخیرة ارزشپرداخت بلکه به عنوان ابزاری برای 

نهاد قدرت بی نیاز است.

زابو با بیت ُگلد سیستمی را پیشنهاد می کند که قادر به ایجاد زنجیره هایی از اثباِت کارِ جعل ناپذیر
است که با به کارگیری از برچسب های زمانی )زمان نما( و امضاهای دیجیتالی، به کلید عمومی )یا

آدرس( فردی که آن ها را پیدا کرده تخصیص داده می شوند. از نظر او اینکه این اثباِت کارها
کمیاب بودند، تولید آن ها دشوار بود، هرکس می توانست شخصًا آن ها را مورد بازبینی قرار دهد، از

آن ها نگهداری، و برای دیگران ارسال کند آن ها را ارزشمند می کرد.

 که ارزش آن ها توسطپول های فیاتنیک زابو در یکی از ُپست های وبالگ خود به کاستی های 
دولت و به طور کلی نهاد قدرت تعیین می شود، و همچنین اشکاالت فلزات گران بها مانند طال و اینکه

 استفاده کرد، اشاره می کند. او موضوع را اینگونه مطرحواسِط معاملهچرا نمی توان از آن ها به عنوان 
می کند:  »وجود پروتکلی که در آن رشته ای از بیت ها به صورت آنالین و به روشی جعل ناپذیر و

کمترین وابستگی به اعتماد یک نفر سوم )مانند دولت ها و نهادها( خلق شوند و ذخیرة ایمن، نقل و
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انتقال، و بازبینی و اعتبارسنجی آن ها نیز به اعتماد فرد یا نهادی نیاز نداشته باشد، بسیار مفید است.
من نام آن را بیت ُگلد می گذارم.«

به دلیل محدودیت هایی که در بخش شبکة توزیع شدة بیت ُگلد وجود داشت، این پیشنهاد هرگز به
 در مطلبی در یک انجمن آنالین اینگونه بیان کرد:۲۰۱۰نتیجه نرسید اما، ساتوشی ناکاموتو در سال 

 ِوی دای، و بیت ُگلِد نیک زابو است.«بی-مانِی»بیت کوین پیاده سازی ایدة 

Bitcoinبیتکوین

بیت کوین یک پول شبیه به بقیه پول های رایج در دنیا است با این تفاوت کلیدی که تحت نظارت
همتا-به-هیچ بانک مرکزی و تحت کنترل هیچ فرد یا نهادی نیست. شبکة بیت کوین یک شبکة 

 است.بالک چین و یک دفتر کل غیرمتمرکز به نام اثباِت کار، و مکانیسم اجماع آن بر پایة همتا
وسط خالق ناشناست خورشیدی( ۱۳۸۷ )مطابق با دهم آبان ۲۰۰۸ اکتبر سال ۳۱بیت کوین در تاریخ 

 راه اندازی شد.۲۰۰۹ ژانویة سال ۳آن یعنی ساتوشی ناکاموتو معرفی، و شبکة آن نیز در تاریخ 

 میلیون کوین محدود، سیاست پولی آن ثابت، و از قبل برنامه ریزی شده۲۱عرضة بیت کوین به 
است. هر چهار سال، نرخ عرضة آن به نصف کاهش پیدا می کند و در نهایت به صفر می رسد. این

 دیگر پروژه های آلت کوین است کهمقایسه بایکی از خصوصیات منحصربه فرد بیت کوین در 
عرضة آن ها به صورت مداوم، غیرقابل پیش بینی، و بی حد و حصر ادامه دارد.

 سرویس دهنده-معماریبیت کوین تحت کنترل یک نهاد مرکزی نیست. به جای به خدمت گرفتن 
سرویس گیرنده و قرار دادن یک پایگاه دادة مرکزی در مرکز شبکه و فراهم کردن داده های مورد
نیاز به کاربران شبکه، هریک از کاربران حاضر در شبکة بیت کوین از یک نسخه از پایگاه دادة
دفتر کل حسابداری بیت کوین بر روی دستگاه شان نگهداری می کنند. این قابلیت به کاربران این

امکان را می دهد که موجودی ها و تاریخچة نقل و انتقال همه بیت کوین ها را به طور مستقل بررسی
کنند. زنجیرة بالک های بیت کوین به صورتی طراحی شده است که فقط می توان به آن بالک های

جدید را اضافه کرد و به هیچ وجه نمی توان بالک های قدیمی را تغییر داد یا حذف کرد.
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bitcoinبیتکوین

از آنجا که بیت کوین نام پروتکل و همچنین نام واحد پولی بیت کوین است، بزرگ یا کوچک
نوشتن حرف اول آن بستگی به بستر معنایی متن دارد. بیت کوین با حرف اوِل بزرگ اشاره به شبکة

 بیت کوین با حرف اوِل کوچک به واحد پولی واز طرف دیگربیت کوین و کالس دارایی دارد. 
 که در کیف پول ها نمایش، و جابجا می شود اشاره دارد.همچنین مقادیری

Bitcoin Coreبیتکوینُکر

 پروتکِل بیت کوین است و سایر پیاده سازی ها برای اطالع ازپیاده سازیبیت کوین ُکر رایج ترین 
روش نگهداری از قوانین اجماع و همچنین روش به روزرسانی، به آن مراجعه می کنند. اکثر کاربران

برای دریافت سورِس بیت کوین آن را دانلود می کنند. بیت کوین ُکر نرم افزاری برای نودِ شبکه و
 اکثر کاربران ترجیح می دهند از آن فقط به عنوانالبتهیک کیف پول برای کاربران فراهم می کند. 

نرم افزار نود استفاده کنند و برای کیف پول، نرم افزارهای دیگری را به خدمت بگیرند. جایگزین های
از نظر محبوبیت و استفادةدیگری نیز برای این پیاده سازی وجود دارد، اما این پیاده سازی همچنان 

غالب است. هرکس مایل به اجرای آن به عنوان نرم افزار نود شبکه باشد می تواند از طریقکاربراْن 
صفحه گیت هاب یا وب سایت این پروژه، به آن دسترسی پیدا کند.

بیت کوین ُکر توسط ساتوشی ناکاموتو ایجاد شده است و با وجود اینکه مالکیت آن به
توسعه دهندگان این نرم افزار منتقل شده و قابلیت های زیادی به آن اضافه شده است، نسخة آخر و

نسخة اصلی ساتوشی همچنان با یکدیگر سازگار هستند.

بیت کوین ُکر یک نرم افزار منبع باز )اپن سورس( است. این بدان معناست که هرکس می تواند ُکد
آن را تکثیر و به دلخواه خود ویرایش کند. اگر یک توسعه دهنده قصد دارد ُکد بیت کوین را بهبود
بخشد می تواند تغییرات ایجاد شده را منتشر، و پیشنهاد ادغام شدن آن ها را به توسعه دهندگان پروژه

بدهد. بسیاری از توسعه دهندگان از طریق نوشتن، بازبینی، و بحث و بررسی در مورد قسمت های
مرجع مشخصی برایمختلف سورس این نرم افزار در آن مشارکت می کنند. با این حال هیچ گونه 

تأمین منابع مالی توسعه دهندگان این نرم افزار وجود ندارد. در عوض شرکت ها و افرادی که در زمینة
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بیت کوین فعالیت می کنند بخشی از هزینه های این افراد را از طریق کمک های مالی و کمک های
بالعوض تأمین می کنند.

Bitcoin Implementationsپیادهسازیهاِیبیتکوین

 درنودیک پیاده سازی بیت کوین در واقع یک برنامة نرم افزاری است که کامپیوتر شما را به یک 
شبکة بیت کوین تبدیل، و با دیگر نودهای حاضر در شبکه تعامل برقرار می کند. چندین پیاده سازی

مختلف از نرم افزار بیت کوین وجود دارد که به زبان های برنامه نویسی مختلف نوشته شده اند. هرکس
می تواند ُکد آن را تکثیر و تغییر دهد یا عمل کرد آن را شبیه سازی کند، زیرا بیت کوین یک پروژة

 بیت کوین، موجبکاراییمنبع باز )اپن سورس( است. این امر به جای آسیب رساندن به امنیت و 
تقویت آن می شود.

هر پیاده سازی، طراحی و ویژگی های متفاوتی نسبت به دیگران ارائه می کند، اما در نهایت همة آن ها
می بایست برای حفظ یکپارچگی شبکة بیت کوین روی قوانین اجماع پروتکل بیت کوین توافق کنند.

به عنوان مثال، پیاده سازی های مختلف می توانند از انواع کیف پول ها، اَشکاِل متفاوت تراکنش ها،
برآورد هزینة  تراکنش، یا انتخاب کوین ها برای ایجاد تراکنش ها استفاده کنند اما همة  آن ها باید

قوانین یکسانی را در مورد اعتبار بالک ها، تراکنش ها، و امضاهای دیجیتال اعمال کنند. در حالی که
امروزه پیاده سازی مختلفی از پروتکل بیت کوین وجود دارد، نرم افزار بیت کوین ُکر یعنی پیاده سازی

غالب ایجاد شد، نسبت به دیگر پیاده سازی ها ۲۰۰۸اصلی ای که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 
 و توسط افراد بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد. دیگر پیاده سازی ها شامل نرم افزارهایاست

bcoin ،Bitcoin Knots و ،btcd.است 

Bitcoin Improvement Proposal (BIP)بیتکوین)بیپ(بهبودپیشنهاد

پیشنهاد بهبود بیت کوین یک پیشنهاد رسمی برای بهبود شبکة بیت کوین است. ارتقاء ُکد و بهبود
 ُکد بیت کوین وارد می شوند. به روزرسانی هایسورس بیت کوین از این کانال در شبکةامنیت 

تراکنش هایی که، کیف پول های سلسله مراتبِی پیش بینی پذیر، سگویتپروتکل بیت کوین از قبیل 
، و موارد مشابه دیگر، همگی قبل از اینکه مورد پذیرش قرار بگیرند وبه صورت ناقص امضاء شده اند
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به قوانین شبکه وارد شوند، از این روش معرفی، و تحت بحث و بررسی کاربران بیت کوین قرار
گرفته اند. با این حال همه این پیشنهادها قصد تغییر ُکد یا قوانین اجماِع بیت کوین را ندارند. برخی از

 تعیین می کنند وکلمات بازیابی قواعدی را به منظور تهیة پشتیبان از ۳۹آن ها، مانند استاندارد بیپ-
در سایر پروژه های مرتبط با بیت کوین کاربرد دارند.

 مانند برطرف کردن اشکاالت نرم افزاری، بهبود فرمت ُکد، یا ایجاد بهبود جزئی درجزئی ترتغییرات 
پیشنهاد تغییر ُکدکارایی ُکد، از این کانال انجام نمی شود. این تغییرات به صورت مستقیم و به عنوان 

 قراربررسی و بحثبر روی مخزن سورس بیت کوین ارسال می شوند و در همان بخش مورد 
می گیرند.

Bitcoin Independence Dayروزاستقاللبیتکوین

در تقویم رویدادهای بیت کوین روز اول آگوست به نام روز استقالل نام گذاری شده است. در سال
سگویت که به ارتقاء پروتکل ۱۴۷، و ۱۴۳، ۱۴۱ و در روند فعال سازی پیشنهاد بهبود شمارة ۲۰۱۷

معروف است، برخی از افراد و شرکت های معروِف سازندة دستگاه های استخراج، مدیران استخرهای
استخراج، صرافی ها، پذیرنده ها، و همچنین برخی از افراد پیش کسوت و تاثیرگذار جامعة بیت کوین

 و تعداد کاربرانیمیزان َهشبا فعال سازی سگویت مخالفت می کردند و تالش می کردند به پشتوانة 
که دارند از فعال سازی آن جلوگیری و روش پیشنهادی خود که همانا افزایش سایز بالک بود را

عملی کنند. 

آن ها معتقد بودند اختیار اعمال تغییرات روی پروتکل بیت کوین در اختیار ماینرها است و کاربران
کنترلی بر این فرآیند ندارند. اما کاربرانی که نود )گره(های شخصی خود را برای اعتبارسنجی

تراکنش ها و بالک های زنجیرة بیت کوین راه اندازی کرده بودند این ادعا را نمی پذیرفتند. از نظر
آن ها شبکة بیت کوینی که وظیفة محافظت و اختیار تغییر قوانین پروتکل آن در دست کاربران

باشد، با شبکة بیت کوینی که ماینرها در آن حرف آخر را بزنند بسیار متفاوت است. از نظر آن ها
قرار گرفتن اختیار تغییر قوانین پروتکل در دست ماینرها ویژگی غیرمتمرکز بودن بیت کوین و

همچنین سیاست پولی آن را در معرض خطر قرار می دهد.
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کاربران برای اعتراض و بی اثر کردن کارشکنی هایی که در مسیر فعال سازی سگویت صورت
 که به پیشنهادیو اِی اِس اِفمی گرفت، در نهایت موفق به فعال سازی سگویت از طریق اجرای یک 

 شناخته می شود، شدند. پس از رخداد یواِی اِس اِف و فعال شدن سگویت روی۱۴۸بهبود شمارة 
پروتکل بیت کوین ثابت شد که وظیفة محافظت از قوانین پروتکل بیت کوین بر عهده کاربران است
و همچنین بدون رضایت آن ها نمی توان قوانین پروتکل بیت کوین را تغییر داد. این رویداد نشان داد
که اجرای نود )گرة( شخصی توسط کاربران بیت کوین تا چه اندازه در محافظت از قوانین بیت کوین

اهمیت دارد.

Bitcoin-Qtبیتکوینکیوت

 ونود است. این نرم افزاْر بیت کوین ُکرنام رابط گرافیکی کاربر و بخشی از مجموعة نرم افزاری 
 ازQT نشان می دهد. پسوند گرافیکی بر روی صفحه نمایش را در قالب فرم های کیف پول بیت کوین

 مشتق شده که برای ساخت نرم افزار بیت کوین کیوت مورد استفاده قرارQT Toolkit Guiنام ابزار 
گرفته است.

Bitcoinerبیتکوینر

به فردی گفته می شود که به بیت کوین عالقه دارد و قسمتی از زمان خود را به یادگیری آن
اختصاص می دهد. اغلب بیت کوینرها بخشی -هرچند اندک- از دارایی خود را به بیت کوین تبدیل
می کنند. بیت کوین یک پدیدة چند وجهی است که می توان آن را از جنبه های مختلف اقتصادی،

سیاسی، اجتماعی، فنی مهندسی، تاریخی مورد بررسی قرار داد. یک بیت کوینر بسته به
عالقه مندی های خود تالش می کند بیت کوین و اثری که می تواند روی محیط پیرامون او بگذارد را از

جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

بیت کوینرها اغلب به آیندة بیت کوین دید مثبتی دارند و بر همین اساس کمتر درگیر بازارهای
معامله گری می شوند. آن ها به ارزش بیت کوین پی برده اند و ترجیح می دهند مقدار بیت کوینی که در

 کنند. برخی از بیت کوینرهای آرمان گرا به موفقیت بیت کوین و آیندة آنهودلاختیار دارند را 

۲۲



ایمان دارند و معتقدند می تواند نظام سیاسی و اقتصادی جهان را متحول کند.

بیت کوینرها اغلب در شبکة اجتماعی توئیتر و تا اندازه ای رِدیت با یکدیگر تعامل دارند و می کوشند
مشکالت مالی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی امروز دنیا را از طریق میم و ویدئوکلیپ های کوتاه و

موزیکال با شوخ طبعی که مخصوص خود آن ها است بیان کنند و از این طریق برای آگاهی بخشی به
افرادی که تازه به این جمع پیوسته اند تالش می کنند. این گروه با ساختن ویدئوهای آموزشی و

تألیف و ترجمة محتوا به معرفی بیت کوین و ابزارهای آن می پردازند و تا حد امکان تالش می کنند
سؤاالت افرادی که به تازگی با بیت کوین آشنا شده اند را به بهترین و کامل ترین شکل پاسخ دهند.

Bitcointalkبیتکوینتاک

یک تاالر گفتگوی آنالین است که افراد عالقه مند به جزئیات فنی و توسعة نرم افزار بیت کوین
می توانند با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند. این تاالر گفتگو همچنین بخش هایی برای افراد

عالقه مند به استخراج، معامله بیت کوین، و مفاهیم اقتصادی مرتبط با بیت کوین دارد. مالک دومین
این سایت فردی با نام مستعار سیریوس است و توسط فردی با نام مستعار تایموس اداره می شود.

 از بخش انجمن های سایتساتوشیقبل از ایجاد تاالرهای گفتگوی سایت بیت کوین تاک، 
، مخزِن نرم افزار بیت کوین بود-گیت هاب -که در ابتدای کار و قبل از انتقال ُکد به سورس فورج

استفاده می کرد که آرشیو آن از بین رفته است. وقتی سیریوس خدمات میزبانی سایت را فراهم کرد،
 منتقل شد و ساتوشی شخصًا تغییراتی در ظاهر وbitcoin.org/smfاین انجمن به آدرس 

 را که خودش به صورت ناشناس -bitcoin.orgپیکربندی آن ایجاد کرد. ساتوشی مالکیت دومین 
با استفاده از کارتی اعتباری شبیه به کارت هدیه در ایران- خریده بود، پس از مدتی به سیریوس

 نقل مکان کرد.forum.bitcoin.orgانتقال داد و انجمن نیز به آدرس 

 جدا و به دومین اختصاصی خود درbitcoin.org این انجمن از دومین ۲۰۱۱در ماه ژوئیه سال 
 منتقل شد. دست اندرکاران بیت کوین تاک نمی خواستند با قرار دادنbitcointalk.orgآدرس 

 به طور ضمنی موجب رسمی جلوه دادن آنbitcoin.orgآدرس انجمن ها تحت دومین سایت 
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شوند. آن ها با این کار به صراحت اعالم کردند که انجمن های گفتگوی سایت مستقل از
bitcoin.org و غیررسمی هستند. لینک به انجمن که در سایت bitcoin.orgاز ابتدا قرار داشت 

نیز صرفًا نتایج جستجوی گوگل برای عبارت »انجمن های بیت کوین« را نشان می داد. این لینک
 حذف شد.bitcoin.orgبعدها کاًل از روی سایت 

این تصمیم از طرف اعضای جامعة بیت کوین و به منظور وفادار ماندن به روح غیرمتمرکز بیت کوین
انجام شد. هدف، فراهم شدن شرایط برای شکل گیری انجمن های دیگری بود که سیاست اجرایی و
همچنین روش های پیاده سازی متفاوتی داشتند. با این حال هیچکدام از انجمن های دیگر هیچ گاه به
اندازة انجمن های سایت بیت کوین تاک بزرگ نشدند و سایت بیت کوین تاک با توجه به سابقه و

رتبه ای که در موتور جستجوی گوگل دارد، همواره به عنوان اولین نتیجة جستجو نمایش داده می شود.

Blockبالک

یک بالک مجموعه ای است از تراکنش های معتبری که در شبکة بیت کوین منتشر شده اند. این
بالک ها بر اساس تسلسل زمانی به یکدیگر متصل هستند و یک زنجیره را تشکیل می دهند.

می دهند تراکنش را در خود جای ۲,۰۰۰بالک های بیت کوین در حال حاضر به طور میانگین حدود 
. با توجه به اینکهافزایش یابد ممکن است در آینده با پیشرفت های پروتکل بیت کوین تعداداین اما 

 استفادهارسال گروهی بیت کوینصرافی های بزرگ امروزه برای پرداخت های خود از ویژگی 
می کنند، نمی توان تعداد تراکنش های یک بالک را به عنوان معیاری برای شمارش تعداد

 و تعداد پرداخت ها می تواند ده ها برابرتعیین کرد»پرداخت« های انجام شده در بالک مورد نظر 
بیشتر از تعداد تراکنش ها باشد.

یک بالک تنها زمانی معتبر است و می تواند به زنجیرة بیت کوین اضافه شود که مقدار هش آن در
 باشد و همچنین هش بالک قبلی را نیز درمورد پذیرش در شبکة بیت کوینچهارچوب اثباِت کار 

سربرگ خود داشته باشد. گنجاندن هش بالک قبلی در یک بالک تضمین می کند که تغییر یک
بالک قطعًا موجب تغییر بالک های بعدی در زنجیرة بالک بیت کوین خواهد شد. این ویژگی به دلیل

ماهیت توابع هش است که قطعی و تصادفی هستند. این سیستم موجب می شود زنجیرة بالک
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شود.بیت کوین تغییرناپذیر 

 تغییر کند، هش این بالک تغییر خواهد کرد و در۴۰۰به عنوان مثال، اگر تراکنشی در بالک شماره 
 دیگر معتبر نخواهد بود. ولی این مسأله به اینجا ختم۴۰۰پی آن عدد اثباِت کار بالک شماره 

 در بالکهش بالک قبلی نیز نامعتبر خواهد شد، زیرا پارامتر ۴۰۱نمی شود چرا که بالک شمارة 
 مطابقت ندارد. این تغییر به صورت آبشاری به سمت جلو۴۰۰ دیگر با هش بالک شماره ۴۰۱

 آمده اند را از یکدیگر قطع۴۰۰حرکت می کند و ارتباط همة بالک هایی که پس از بالک شمارة 
می کند. این ویژگی تضمین می کند که پس از اضافه شدن یک بالک به زنجیرة بالک های
بیت کوین، دیگر نمی توان آن بالک یا هریک از تراکنش های موجود در آن را تغییر داد.

Block Explorerبالکاکسپلورر)کاوشگِربالک(

 را قادر می سازد بالک ها، آدرس ها، و تراکنش هایعموم افرادبالک اکسپلورر سرویسی است که 
زنجیرة بیت کوین را مرور، و از وضعیت آن ها مطلع شوند. زنجیرة بالک های بیت کوین در دسترس
عموم افراد قرار دارد. ده ها هزار نود در شبکة بیت کوین یک نسخه از زنجیرة بالک های بیت کوین
را در خود ذخیره کرده اند و این موضوع صاحبان آن ها را قادر می سازد تا هریک از تراکنش ها و

بالک هایی که در شبکة بیت کوین منتشر می شود را دریافت کنند، اعتبار آن ها را بسنجند، و
را محاسبه کنند. یک بالک اکسپلورر این خدمات را برای افرادی که نود موجودی بیت کوین خود

 فراهم می کند.شخصی خود را اجرا نمی کنند 

اما این سهولت به قیمت از بین رفتن حریم خصوصی و اعتماد به یک شخص ثالث تمام می شود.
اغلب بالک اکسپلوررها سرویس خود را در قالب یک وب سایت به کاربران ارائه می کنند و ممکن

 کاربران، مکان فیزیکی، و آدرس های بیت کوین استعالم گرفتهIPاست داده های مربوط به آدرس 
شده توسط کاربران سایت خود را جمع آوری کنند و این موضوع به شدت به حریم خصوصی

 لطمه می زند. برخی از بالک اکسپلوررها برای حل این مشکل و حفظاین وب سایت هاکاربران 
حریم خصوصی، به کاربران خود اجازه می دهند که نرم افزار این سرویس را به صورت محلی و بر

روی نود خود اجرا کنند.
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 بازدید، وmempool.space بالک اکسپلورر و خدماتی که ارائه می کند، از سایت امتحاِن یکبرای 
 برایمی شودفهرست کامل بالک های شبکة بیت کوین و تراکنش های آن ها را مرور کنید. پیشنهاد 
حفظ حریم خصوصی، آدرس ها و تراکنش های شخصی خود را وارد این سایت نکنید.

Block Headerسربرِگبالک

یک بالک در زنجیرة بیت کوین مجموعه ای از تراکنش ها است. این بالک همچنین شامل فراداده ای
است که خالصه ای از بالک مورد نظر ارائه می کند. این فراداده، سربرِگ بالک نام دارد. سربرِگ

بالک شامل اطالعات مختلفی از بالک مورد نظر است:

: عددی است که نشان می دهد قبل از بالک موردنظر، چه تعداد   زنجیره  شمارة بالک در طول•
بالک وجود دارد.

َهِش بالک: نمایندة عدد اثباِت کار است.•
بودن بالک های قبلیَهش بالک قبل: قرار گرفتن این مقدار در سربرِگ بالک غیرقابل تغییر •

را تضمین می کند.
 نشان می دهد که بالک موردنظر در چه زمانی منتشر شده است.  برچسِب زمان:•
: هِش همة تراکنش هایی است که در بالک موردنظر قرار گرفته است.  ریشة مِرِکل•
 در سربرگ بالک”bits“: این مقدار به روش خاصی ُکدبندی می شود و با نام   سختی شبکه•

قرار می گیرد.
: یک عدد تصادفی که به ماینرها این اجازه را می دهد که با تغییر آن، عدد اثباِت کار  نانس•

معتبری برای بالک پیدا کنند.

سربرِگ بالک نقش چکیدة آن را ایفا می کند و با توجه به سایز کوچکی که دارد می تواند سریع تر
از خود بالک بین نودهای شبکه منتقل و پردازش شود. ماینرها برای پیدا کردن عدد اثباِت کاْر

متغیرهای مجاز در سربرگ بالک را تغییر می دهند و در واقع فقط با سربرگ بالک سر و کار دارند
و آن را هش می کنند. 
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این روش بسیار بهینه است، زیرا هرچه اطالعاتی که می بایست هش شود بیشتر باشد -مانند هزاران
تراکنشی که در یک بالک قرار دارد،- به زمان و منابع بیشتری برای این کار نیاز خواهد بود. اگر

ماینرها مجبور بودند همة اطالعات بالک را برای پیدا کردن عدد اثباِت کار هش کنند، در این
صورت ممکن بود برای باالبردن بهره وری خود، بالک های خالی تولید کنند و این مسأله منجر به

پایین آمدن ظرفیت پردازش تراکنش ها در شبکة بیت کوین می شد.

Block Heightشمارةبالکدرطوِلزنجیره

یک زنجیرة بالک در واقع از بهم پیوستن بالک هایی تشکیل شده است که بر اساس ترتیِب زمانی به
بالِک، و غیرقابل تغییر باشند. بالک هایی که بعد از بالک شمارة صفر -که به متصلیکدیگر 
 نیز معروف است- آمده اند، همگی به صورت صعودی شماره گذاری می شوند. این شماره،پیدایش

در واقع شمارة بالک در طول زنجیره است.

آخرین شمارة بالک در واقع چیزی نیست جز تعداد بالک های زنجیرة بیت کوین منهای عدد یک. از
این عدد همچنین می توان برای اشاره به یک زمان مشخص بر روی زنجیرة  بالک استفاده کرد. برای

 بالک اتفاق می افتد. عالوه بر این۲۱۰,۰۰۰ هر    بالک  ساختن یک  نصف شدِن پاداِش نمونه، رویداد 
 بخصوصی ایجادقفل های زمانیمی توان با به کارگیری این شماره، بر روی تراکنش های بیت کوین 

کرد.

Block Rewardپاداشبالک

یک ماینر با ساخت یک بالک معتبر اجازه پیدا می کند مقدار مشخصی بیت کوین را در قالب یارانة
ساخت بالک خلق و به آدرس خود منتقل کند. همة تراکنش هایی که در شبکة بیت کوین منتشر

می شوند نیز باید مقداری بیت کوین به عنوان کارمزد به ماینرها پرداخت کنند. پاداش ساخت بالک،
در واقع حاصل جمع این دو مقدار است. از آنجا که یارانة ساخت بالک هر چهار سال نصف می شود،

کارمزد تراکنش ها در گذر زمان بخش بیشتری از پاداش بالک را به خود اختصاص خواهد داد. واژه
پاداش بالک و یارانة بالک اغلب بجای یکدیگر بکار گرفته می شوند.
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 پرداخت می شود. این تراکنشآن به ماینر کوین بِیسپاداش بالک در یک تراکنش ویژه به نام 
می بایست برایویژه اولین تراکنش در فهرست تراکنش های بالک است و ورودی ندارد. ماینرها 

 بالک صبر کنند.۱۰۰ خروجی این تراکنش خرج کردِن

Block Weightوزنبالک

 برای اندازه گیری سایز بالک است و در واحد وزن اندازه گیری می شود. پروتکلمقیاسیوزن بالک 
بیت کوین برای محدود کردن تعداد تراکنش هایی که ماینرها می توانند در یک بالک قرار دهند،

 میلیون در واحد وزن محدود می کند. این محدودیت به منظور جلوگیری از رشد۴سایز بالک ها را به 
سریع سایز زنجیرة بالک بیت کوین است. اگر سایز زنجیرة بالک به قدری زیاد باشد که کاربران

قادر به اجرای فول نود بر روی دستگاه های معمولی خود نباشند، غیرمتمرکز بودن بیت کوین به خطر
می افتد.

 به همراه ارتقاء سگویت به قوانین پروتکل بیت کوین اضافه شد. قبل از۲۰۱۷این مقیاس در سال 
 در مقیاس بایت سنجیده می شد و سایز بالککه مگابایت بود ۱سگویت تنها محدودیت سایز بالک 

نام داشت.

Blockchainزنجیرةبالک

زنجیرة بالک یک ساختار داده ای است که بیت کوین بر پایة آن بنا شده است. همانطور که از نام
آن برمی آید، زنجیرة بالک در واقع لیستی از بالک ها است. هریک از این بالک ها حاوی داده است.

 که برای یکدیگرهستنددر زنجیرة بالک بیت کوین، بالک ها حاوی تراکنش های کاربران 
بیت کوین ارسال می کنند.

زنجیرة بالک بیت کوین را می توان به عنوان یک دفترکل حسابداری دیجیتال در نظر گرفت که از
 زنجیرة بالک به مانند کتابی استاینحساب های همة کاربران بیت کوین در شبکه نگهداری می کند. 

که بایگانی همة تراکنش هایی که تابحال روی شبکه بیت کوین انجام شده را ذخیره می کند. بنابراین
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هر بالک، به مانند صفحة جدیدی است که برای به روزرسانی وضعیت حساب های کاربران شبکه، به
این کتاب اضافه می شود. زنجیرة بالک شبکة بیت کوین عمومی است و هزاران نود بیت کوین یک

نسخه از این دفتر کل حسابداری را در خود ذخیره می کنند، بنابراین شبکة بیت کوین یک شبکة
غیرمتمرکز است.

 یکشدنیکی از ویژگی های خاص یک زنجیرة بالک این است که تغییرناپذیر است. پس از اضافه 
بالک به این زنجیره، تغییر آن بسیار دشوار است. همانطور که بالک های بیشتری به این زنجیره

اضافه می شوند، ایجاد تغییر در بالک های قبلی عماًل غیرممکن می شود.

BTCبیتیسی

 نمایش داده می شود. یک بیت کوین1BTCنماد بیت کوین است. برای نمونه یک بیت کوین با نماد 
 بخش پذیر است. یک ساتوشی درsats واحد کوچکتر به نام ساتوشی یا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰به 

 واحد کوچتر۱,۰۰۰قراردادهای هوشمند شبکة الیتنینگ -الیة بیرونی زنجیرة اصلی بیت کوین،- به 
 برابر بخش پذیرتر از شبکة اصلی۱,۰۰۰ بنابراین بیت کوین روی شبکة  الیتنینگ می شود.تقسیم 

بیت کویناست. اگرچه باید این نکته را در نظر گرفت که واحد میلی ساتوشی روی زنجیرة اصلی 
.تعریف نشده است

Byteبایت

 تشکیل شده است. برای خوانایی هرچه بیشتر، بجای استفاده ازبیت ۸یک بایت داده ای است که از 
0x پیشوند و دارد، بایت در سیستم هگزادسیمال به نمایش درمی آید 0bسیستم باینری که پیشوند 

دارد. دادة تراکنش های بیت کوین، اسکریپت ها، کلیدهای عمومی، و بالک ها مجموعه ای از بایت
هستند که در قالب هگزادسیمال نمایش داده می شوند.

Byzantine Fault Toleranceتابآوریدربرابرخطایبیزانس

تاب آوری در برابر خطای بیزانس یک ویژگی در سیستم های غیرمتمرکزی است که هرکس
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می تواند بدون کسب اجازه از آن ها استفاده کند. این سیستم ها قادر به شناسایی و مردود کردن
اطالعات نادرست و ناصحیح هستند. سیستمی که در برابر خطای بیزانس تاب آوری دارد، در واقع

 ایستادگی کند.حمالت سیبیل را حل کرده و قادر است در مقابل مسألة ژنرال های بیزانستوانسته 

در یک سیستم غیرمتمرکز که برای استفاده از آن نیاز به کسب مجوز نیست، هرکس می تواند به
شبکه بپیوندد و به انتشار اطالعات بپردازد. اگر این سیستم در برابر خطای بیزانس تاب آوری نداشته
باشد، هر عضو این شبکه می تواند اطالعات نامعتبری را به شبکه ارسال، و اعتبار آن را تضعیف کند.
در مورد بیت کوین، یک نود می تواند به شبکه بپیوندد و اقدام به انتشار بالک ها و تراکنش ها کند. به

دوعنوان مثال، یک نود می تواند دو تراکنش در شبکه منتشر، و قصد داشته باشد که یک کوین را 
. بنابراین در شبکة بیت کوین نودها می بایست راهی برای تعیین اعتبار داده هایی که ازکند بار خرج

دیگر نودها دریافت می کنند در اختیار داشته باشند.

 اعتبارقادرندشبکة بیت کوین در برابر خطای بیزانس تاب آوری دارد زیرا هریک از نودها 
تراکنش ها و بالک ها را به طور مستقل و به صورت عینی )غیر سلیقه ای( بسنجند. اگر یک نود

بالک ها یا تراکنش های نامعتبری را منتشر کند، دیگر نودهای حاضر در شبکه آن ها را تشخیص
می دهند و مردود می کنند و از وارد شدن تراکنش های نامعتبر به زنجیرة بالک بیت کوین جلوگیری

 اعتبارسنجی تراکنش ها و بالک ها بسیار شفاف است وبرایمی کنند. قوانین پروتکل بیت کوین 
هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد.

Byzantine Generals Problemمسألةژنرالهایبیزانس

 یک شبکةدر نظریة بازی هامطمئن، از راه این مسأله شرح می دهد که دستیابی به یک توافق 
غیرمتمرکز کار بسیار دشواری است. برای حل این مشکل همة اعضاء شبکه باید قادر باشند برای

تعیین قوانینی که از نظر همه شرکت کنندگان در شبکه درست است، بدون نیاز به یک مرجع
متمرکز با یکدیگر توافق کنند.

 که در آن تعدادی از ژنرال های جنگی شهر بیزانس راتشبیه کرد را به شرایطی این مسألهمی توان 
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محاصره کرده اند و باید برای تعیین زمان حمله یک تصمیم جمعی بگیرند. اگر همة ژنرال ها در یک
 جنگ خواهند بود، اما اگر زمان حملة آن ها با یکدیگر متفاوت باشد، جنگ راةزمان حمله کنند برند

. ژنرال ها هیچ گونه کانال ارتباطی امنی با یکدیگر ندارند، زیرا ممکن است پیام هایخواهند باخت
ارسال شده توسط مدافعان شهر متوقف شوند و پیام های دریافتی نیز برای فریب محاصره کنندگان از

جانب مدافعان ارسال شده باشند.
بیت کوین مسألة ژنرال های بیزانس را از طریق پیاده سازی سازوکار اثباِت کار حل می کند. بالک ها

َهشفقط در صورتی از نظر همة اعضای شبکه معتبر هستند که اثباِت کار آن ها -که در قالب یک 
ارائه می شود،- معتبر باشد. این موضوع نودهای غیرمتمرکز شبکه را قادر می سازد تا بدون نیاز به

 بالکیکاعتماد به یکدیگر، بر روی اعتبار یک زنجیرة بالک مشخص به توافق برسند. اثباِت کارِ 
صرفًا نمایانگر این واقعیت است که برای تولید این بالک هزینه شده است، و به خودِی خود چیزی

را اثبات نمی کند. منابعی که ماینرها باید برای تولید بالک ها هزینه کنند، آن ها را از ساختن
بالک های نامعتبر یا خالی که موجب اسپم شدن شبکه می شود، بازمی دارد. همچنین کسب کارمزد

 می کند.تراکنش ها و پاداش تولید بالک، آن ها را ترغیب به ساخت بالک های معتبر

۳۱



C

Cantillon Effectاثرکانتیالن

با توجه به. را شرح می دهدتورم بر قیمت کاالها و دارایی افراد در اقتصاد  اثر کانتیالن، اثِر نابرابِر
پول های چاپ شده توسط بانک های مرکزی از طریق کانال های متفاوتی وارد اقتصاد می شوند،اینکه 

افراد و صنایع مختلف نیز اثرات آن را در برهه های زمانِی مختلفی تجربه خواهند کرد. این موضوع
، در حالی که برای برخی دیگراستدر قیمت ها اعوجاج به وجود می آورد و به نفع برخی از خواص 

.دارداز گروه های جامعه اثرات خانمان براندازی 

 شدة جدید به اقتصاد، قیمت کاالها و دارایی هاچاپ پول های پس از وارد شدنطبیعی است که 
افزایش یابند، با این حال قیمت همة اجناس به یکباره باال نمی رود. اثِر کانتیالن ادعا می کند اولین
افرادی که این پول های جدید را دریافت می کنند، در واقع این فرصت را دارند که قبل از باال رفتن

قیمت ها، آن را خرج کنند.

این موضوع تا اندازه ای به این دلیل است که هزینة خلق پول فیات جدید که به گروه های خاص -
معموال بانک ها- داده می شود، تقریبًا صفر است. این بانک ها فرصت دارند تا این پول را برای
به دست آوردن دارایی هایی که هنوز به دلیل افزایش پایة پولی گران تر نشده اند، صرف کنند.

بنابراین می توان گفت بانک ها و افرادی که به وام های بانکی دسترسی دارند کاالها و دارایی ها را با
تخفیف خریداری می کنند.

همینطور که این پول جدید از بانک های مرکزی به بانک های خصوصی، و از آنجا به سرمایه گزاران
و در نهایت به دست مردم عادی می رسد، رشد پایة پولی اثر خود را بر قیمت ها می گذارد و قیمت ها

نیز به تدریج افزایش می یابند. مردم عادی تاثیر رشد پایة پولی را زمانی تجربه می کنند که قیمت ها
باال رفته و آن ها اقالم مورد نیازشان را به قیمت باالتری خریداری می کنند.
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بنابراین، جریان وارد شدن پول های جدید به اقتصاد برای گروه هایی که آن را قبل از دیگران
به دست می آورند سود بیشتری دارد و افرادی که آن را دیرتر دریافت می کنند، چندان سودی از آن
نخواهند برد. بنابراین می توان ادعا کرد که مزایای مالی افراد و نهادهای نزدیک به بانک مرکزی -

مثل بانک ها و صاحبان دارایی ها،- به قیمت زیان افرادی که ارتباطی با این نهادها ندارند، فراهم
می شود. 

می توان گفت تورم پدید آمده در نتیجة  اثر کانتیالن در واقع مالیاتی بر قدرت خرید شهروندان است
که به صورت غیرقانونی از سوی دولت ها تعیین، و به صورت غیرمستقیم از آن ها دریافت می شود.

Cashپولنقد

پول نقد به دارایی گفته می شود که به عنوان واحد حساب و کتاب، ابزار پرداخت، و ذخیرة ارزش
استفاده شود. اما مهم تر از همة ویژگی های باال پول نقد ابزار پرداختی است که در وجه حامل است،

 آن هیچ گونه خطری برایپس اندازیعنی صاحب آن کسی است که آن را در اختیار دارد، بنابراین 
دارندة آن ایجاد نمی کند.

این پول، نقدترین دارایی در یک اقتصاد است چون دارندة آن می تواند آن را به سرعت به هرچیزی
 به عنوان ابزاری برای پرداخت، و واحد حساب وپول فیاتکه نیاز داشته باشد تبدیل کند. استفاده از 

کتاب کارآمد است اما به دلیل عرضة نامحدود آن از سوی دولت ها، ابزار خوبی برای ذخیرة ارزش
با توجه به کمیابی واستفاده می شود و نیست. امروزه بیت کوین نیز به عنوان ابزاری برای پرداخت 

 برای حفظ ارزش سرمایة کاربرانکارآمدی بسیار روش،- آن -برخالف پوِل فیاتمحدودیت عرضة 
آن است.

Censorship Resistanceمقاومدربرابرسانسور

این بدان معنا است که هیچ فرد یاباشد. بیت کوین به گونه ای طراحی شده که در برابر سانسور مقاوم 
نهادی نمی تواند یک کیف پول یا آدرس بیت کوین را به لیست سیاه وارد کند، زیرا هر نود قادر

۳۳



 کارمزدِ تراکنش درتوجه به کارکرداست یک تراکنش را در شبکة بیت کوین منتشر کند و با 
ایجاد انگیزه اقتصادی الزم برای ماین شدن تراکنش ها توسط ماینرها، سانسور تراکنش های

 غیرممکن است.عماًلبیت کوین 

 می شوددست به دستهنگامی که یک تراکنش بیت کوین به شبکه ارسال می شود، بین نودهای شبکه 
پایگاهتا زمانی که همة نودها آن را دریافت کنند. نودها همة تراکنش های تأیید نشده را در یک 

 نگهداری می کنند. ماینرها برای ساختن یک بالک و اضافه کردن آن به زنجیره،مم پول به نام داده
از تراکنش های تأیید نشدة موجود در مم پول انتخاب می کنند. هنگامی که یک ماینر یک بالک

جدید می سازد، تراکنش های موجود در آن از مم پول حذف، و به عنوان تراکنش های تأیید شده در
نظر گرفته می شوند.

تا زمانی که افراد بتوانند به یکی از نودهای شبکة بیت کوین دسترسی پیدا کنند، خواهند توانست
تراکنش خود را روی شبکه منتشر و اطمینان داشته باشند که این تراکنش با توجه به انگیزة

اقتصادی که پیشتر به آن اشاره شد، تأیید خواهد شد. توسعه دهندگان بیت کوین به منظور جلوگیری
از تالش های دولت ها یا سایر نهادهای بزرگ برای سانسور تراکنش های کاربران بیت کوین،

روش های منحصربه فردی برای انتشار و دست به دست شدن تراکنش ها بین نودها طراحی کرده اند. از
، ارتباطات ماهواره ای، یا رادیوهایشبکه های مِشجملة این روش ها می توان به راه کارهایی که 

آماتوری را به خدمت می گیرند اشاره کرد.

Chain Analysisزنجیرهپایِش

پایِش زنجیره، ترفندی برای تجزیه و تحلیل زنجیرة بالک بیت کوین و ردیابی دارایی افراد از طریق
رصد تراکنش ها است. در این حوزه چند شرکت وجود دارند که کار آن ها فقط رصد تراکنش های

 به کارگیری این ترفندها است. این شرکت ها نتایج تجزیه و تحلیل خودراهافراد و شناسایی آن ها از 
را به مؤسسات مالی و دولت هایی که تالش می کنند از کاله برداری، پول شویی، و سایر فعالیت های

. پایِش زنجیره یک مفهوم گسترده است و نباید با شرکتمی فروشندغیرقانونی جلوگیری کنند، 
Chainalysis.که در این حوزه فعالیت می کند اشتباه گرفته شود 
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Change Outputباقِیپول

 نیست. در عوض کاربرانمشتریانسیستم حسابداری بیت کوین برخالف بانک ها بر پایه حساب 
 نام دارد. این خروجی هایخروجِی خرج نشدهبیت کوین صاحِب بخش هایی از بیت کوین هستند که 

خرج نشده شبیه به اسکناس هستند که اگر ارزش آن ها بیشتر از صورت حساب باشد صاحب آن ها
یعنی فردی که بیت کوین ارسال کرده، مبلغی به عنوان باقِی پول دریافت می کند. به عنوان مثال، اگر

 هزار تومان باشد، باید آن را۵ هزار تومان بدهکار باشید و قلکی داشته باشید که در ۴شما به فردی 
 هزار تومان اش را به آن فرد بدهید و هزار تومان باقی را در یک قلک جدید بگذارید.۴بشکنید، 

یک کاربر برای ایجاد یک تراکنش بیت کوین، یکی از خروجی های خرج نشدة خود را به عنوان
ورودی انتخاب، و خروجی های الزم را نیز به آن اضافه می کند. یکی از این خروجی ها به آدرس
گیرنده ارسال می شود و دیگری به عنوان باقی پول به کیف پول فرستنده و در قالب یک آدرس
جدید باز می گردد. مقدار این خروجی در واقع حاصل تفریق ورودی و حسابی است که فرستندة

بیت کوین با فرد دریافت کننده دارد.

 بیت کوین بدهکار باشد و بخواهد این بدهی را تسویه کند. کیف پول او۴فرض کنیم بابک به آوا 
 بیت کوین ساخته۵ بیت کوینی دارد، بنابراین یک تراکنش با ورودی ۵یک خروجِی خرج نشده 

۱ بیت کوین به آوا ارسال می کند، و دومی ۴ خروجی خواهد داشت، یکی ۲می شود، این تراکنش 
بیت کوین به عنوان باقی پول به بابک بازمی گرداند. در عمل کارمزد تراکنش از خروجی دوم کسر

 بیت کوین کمتر خواهد بود.۱می شود و در واقع مقداری که بابک پس می گیرد از 

Checksumجمعآزما

 بایت است که به انتهای قطعة بزرگ تری از یک دادهدر قالبیک جمع آزما رشته دادة کوتاهی 
 آن را آسان می کند. با به کارگیری این روش می توان به آسانی ازاعتباراضافه، و کار بررسی 

اشتباهات تایپی یا دستکاری داده ها جلوگیری کرد. جمع آزماها اغلب از چند بایِت اوِل هِش دادة
مورد نظر ساخته می شوند.

هنگامی که داده ای دارای یک جمع آزما باشد، هرکسی می تواند با بررسی آن اطمینان حاصل کند که
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 جمع آزما تغییرساخته شدِنهِش دادة مورد نظر با این جمع آزما مطابقت دارد و این داده از زمان 
نکرده است.

دو بار پشت سِر هم به صورت SHA-256برای ساختِن یک جمع آزما در پروتکل بیت کوین تابع هِش 
WIFمورد استفاده قرار می گیرد و جمع آزماها در ساختن آدرس ها و کلیدهای خصوصی در الگوی 

کاربرد دارند زیرا این داده ها بین کاربران و سرویس ها مبادله می شوند و ممکن است در حین انتقال
بر اثر اشتباهات تایپی مخدوش شوند.

Child-Pays-for-Parent (CPFP)سیپیاِفپی

 هدفی مشابه باوسی پی اف پی یک ترفند در مدیریت تراکنش های تأییدنشدة بیت کوین است 
 تا با افزایشمی سازد را دنبال می کند. آربی اِف این امکان را برای فرستندة بیت کوین فراهم آربی اِف

سرعت تأیید تراکنش ارسالی در نتیجه باال ببرد وکارمزد، انگیزة ماینرها را برای تأیید تراکنش 
خود را افزایش دهد، در مقابل سی پی اِف پی به گیرندة تراکنش این اجازه را می دهد تا از این راه

زمان موردنیاز برای تأیید تراکنش دریافت شده را کاهش دهد.

در موقعیتی که یک تراکنش با کارمزد پایین به شبکه ارسال شده باشد گیرنده می تواند برای تسریع
در تأیید این تراکنش، تراکنش جدیدی را ایجاد کند که بیت کوین دریافتی را -با وجود اینکه هنوز

تأیید نشده و در مم پول نودهای شبکه قرار دارد،- خرج می کند. تراکنش دوم کارمزد باالیی برای
ماینرها در نظر می گیرد، بنابراین این انگیزة اقتصادی را برای آن ها ایجاد می کند که اگر مایل به

کسب این کارمزد باال هستند، باید تراکنش قبلی را نیز در بالک قرار دهند. در این صورت تراکنش
اوِل دریافت کنندة بیت کوین علیرغم کارمزد پایین، سریع تر تأیید خواهد شد.
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Coin Selectionگزینشکوین

خروجی هایگزینش کوین یعنی در زمان ایجاد یک تراکنش بیت کوین، یک یا چند عدد از 
 که کیف پول در اختیار دارد را خودمان به صورت دستی انتخاب کنیم. در هنگام ساختخرج نشد ه ای

یک تراکنش کیف پول های بیت کوین اغلب این وظیفه را بر اساس الگوهای از پیش تعیین شده و
به صورت خودکار از جانب کاربران انجام می دهند و بسته به مقدار بیت کوینی که ارسال می شود،

تعدادی از خروجی های خرج نشده را به عنوان ورودی تراکنش انتخاب می کنند.

 بیت کوین بدهد و کیف پول او دارای خروجی های۱به عنوان مثال، اگر آوا بخواهد به بابک 
 بیت کوین باشد، کیف پول او باید از میان۵خرج نشده ای در مقادیر مختلف و در مجموع 

خروجی های خرج نشدة موجود یک یا تعدادی را به عنوان ورودی انتخاب کند. خروجی های
خرج نشده ای که انتخاب می شوند به اولویت صاحب کیف پول بیت کوین بستگی دارند و این

 با مقادیر باالموضوع اساسًا مقولة مهمی است. برخی از کیف پول ها انتخاب خروجی های خرج نشده
جلوگیری کنند و داست از انباشت خروجی های خرج نشدة   با این کاررا در اولویت قرار می دهند تا

 پرداخت کنند. برخی دیگر از کیف پول ها برای حفظ حریمآنهمچنین کارمزد پایین تری برای 
   پول  باقِیخروجِی خصوصی کاربران خود خروجی های خرج نشده را به صورتی انتخاب می کنند که 

در تراکنش وجود نداشته باشد.

گزینش کوین معمواًل توسط الگوریتمی که در کیف پول تعریف شده، انجام می شود، اما برخی از
کیف پول ها به کاربران این اجازه را می دهند تا ترجیحات گزینش کویِن خود را با توجه به نیازهای

خود در بخش تنظیمات کیف پول تعیین کنند.

Coinbase Transactionتراکنشکوینبِیس

تراکنش کوین بیس اولین تراکنِش هریک از بالک های زنجیرة بیت کوین است. ماینرها در این
 بیت کوین است،- و همچنین جمع۶.۲۵تراکنش به مقدار یارانة ساخِت بالک -که در حال حاضر 

کارمزد همة تراکنش هایی که در بالک مورد نظر قرار دارند، بیت کوین دریافت می کنند.
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این تراکنْش تنها تراکنش موجود در بالک است که ورودی ندارد ولی با توجه به اینکه
بیت کوین های جدید از این طریق خلق می شوند، معتبر است. برای مشاهدة یک تراکنِش کوین بِیس،

 ببینید.کاوشگر بالکاولین تراکنش یکی از بالک های زنجیرة بیت کوین را در یک 

CoinJoinکوینجوین

 ورودی و خروجی های خاصی که آن را از دیگرباکوین جوین یک تراکنش بیت کوین است 
تراکنش های شبکة بیت کوین متمایز می کند. ورودی های این تراکنش برخالف اغلب تراکنش های

بیت کوین متعلق به یک نفر نیست و همة خروجی های آن یک اندازه هستند. این ویژگی باعث
می شود که تعیین صاحبان خروجی های این تراکنش برای یک ناظر بیرونی بسیار دشوار باشد.

 بیت کوین به کار می بندندپایِش زنجیرةکوین جوین از راه بی اثر ساختن ترفندهایی که شرکت های 
موجب حفظ حریم خصوصی کاربران بیت کوین می شود. یک تراکنِش کوین جوین احتمال تشخیص

مالکان کوین های ورودی را کاهش می دهد.

کوین جوین با سرویس های میکس از این لحاظ متفاوت است که برخالف سرویس های میکس
 نیست. چراآنبه صورت امانی اجرا نمی شود و برای کوین جوین نیازی به اعتماد به سرویس دهندة 

که اختیار کوین ها از ابتدا تا انتهای فرآیند کوین جوین همواره در دستان صاحبان کوین ها است.
 ببینید. همانطور که مشاهده می کنید با   اینجا  درمی توانید نمونه ای از یک تراکنش کوین جوین شده را 

تقریبًاتوجه به یکسان بودن خروجی های این تراکنش، تعیین ارتباط میان خروجی ها و ورودی ها 
غیرممکن است.

شرکت کنندگان در یک دورِ کوین جویْن برای ساختن تراکنش و تأمین ورودی های آن با یکدیگر
تعامل، و مجدداً کوین خود را در خروجی این تراکنش دریافت می کنند. همانطور که پیشتر اشاره

شد، مقادیر همة خروجی های این تراکنش با یکدیگر برابرند.
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Cold Storageُکلداستوریج

ُکلداستوریج به یک روش ذخیره سازی اطالعات گفته می شود که در آن هیچ گونه ارتباطی با اینترنت
یا دستگاه های دیگر وجود نداشته باشد. یک کیف پول ُکلد استوریج شکلی از ذخیره سازی است و

درمعمواًل قرار نیست اغلب توسط بیت کوینرها برای نگهداری از بیت کوین هایی به کار می رود که 
فواصل زمانی کوتاه جابه جا شوند.

اگر یک کیف پوْل کلیدهای خصوصی را در حالت ایزوله و منفصل از اینترنت نگهداری کند، به
آن کلد استوریج می گویند. با این حال، می توان کلیدهای عمومی این کیف پوِل کلد استوریج را در

یک دستگاه جداگانه که به اینترنت متصل است وارد کرد. این روش به کاربران اجازه می دهد تا
بیت کوین ها را به صورت مستقیم و بدون پایین آمدن امنیْت روی کلد استوریج خود دریافت کنند. 

روش نگهداری از بیت کوین روی کلد استوریج امن تر از کیف پول های متصل به اینترنت است،
زیرا تقریبًا تمام بدافزارها از طریق اینترنت به دستگاه ها نفوذ می کنند. با این حال، این روش در کنار

امنیتی که با خود به همراه می آورد برای کاربران دشوار است. بنابراین، بهتر است از آن برای
نگهداری مقادیر باالی بیت کوین که به طور روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرد، استفاده شود.

ترفنِدمالکمشترکورودیهاییک
تراکنش

Common Input Ownership 
Heuristic

 بیت کوین، برایتجزیه و تحلیل زنجیرةیکی از مهم ترین ترفندهایی است توسط شرکت های 
 به کارگرفته می شود. در حال حاضر این ترفند فرض رامورد نظر  کوین هایتشخیص هویت مالکان 

بر این می گذارد که همة ورودی های یک تراکنش متعلق به یک نفر هستند.

این ترفند به هیچ وجه قطعی نیست، و با توسعة هرچه بیشتر بیت کوین غیرقابل اطمینان تر می شود.
، کوین سواپ، تراکنش های چندامضائی، و در آینده فن آوری هاییکوین جوینفن آوری هایی مانند 

 که ادغام امضاهای کوین های ورودی را ممکن می سازد، هر چه بیشتر باعث بی اعتبارMuSigمثل 
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شدن این ترفند خواهند شد.

Confirmationتأییدیهتراکنش

وقتی یک تراکنش تأییدیه اول را دریافت می کند، این بدان معنی است که به داخل یکی از
 است. هنگامی که این اتفاق می افتد، هر بالک بعدی که به زنجیرةراه یافتهبالک های زنجیره 

بیت کوین اضافه شود، تأیید دیگری به این تراکنش اضافه می کند و تغییر آن را به طور فزاینده ای
 تأییدیه، نهایی در نظر گرفته می شود.۶دشوارتر می کند. معمواًل، هر تراکنش پس از دریافت 

 نمی شود بلکه ابتدا از طریقتصفیهیک تراکنش پس از منتشر شدن روی شبکة بیت کوین، بالفاصله 
 آن ها اضافه می شود. این تراکنش در این مرحله در وضعیتمم پول، و به دست به دستنودهای شبکه 

»در انتظار تأیید« قرار دارد. ماینرها برای ساختن بالک ها، پرسودترین تراکنش ها را -نسبت به
فضایی که اِشغال می کنند،- انتخاب، و درون بالک ها قرار می دهند. هنگامی که یک تراکنش درون

یک بالک قرار می گیرد، از مم پول حذف، و وضعیت آن به »تأیید شده« تغییر می کند.

با این حال باید توجه کرد که این تراکنش پس از وارد شدن به یک بالک در زنجیره، فقط یک
 تأییدیه دریافت نکرده، نهایی در۶تأیید دارد. به طور کلی پیشنهاد می شود تا زمانی که یک تراکنش 

 تأییدیه داشته باشد، این امکان -هرچند بسیار کم،- وجود۱نظر گرفته نشود. اگر یک تراکنش فقط 
 تبدیل شود. دربالک سرگرداندارد که بالکی که این تراکنش مورد نظر در آن قرار دارد، به یک 

این مورد نادر، تراکنش مجدداً به مم پول بازگردانده می شود و وضعیت آن بار دیگر از »تأیید شده«
همچنان در انتظار تأیید هستندبه »در انتظار« تغییر پیدا می کند. پذیرفتن تراکنش هایی که 

به هیچ عنوان توصیه نمی شود، زیرا ممکن است این تراکنش با یک تراکنش دیگر که کارمزد
تراکنش بیشتری به ماینرها پرداخت می کند جایگزین، و بیت کوین ها به یک آدرس دیگر منتقل

شوند.
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Consensusاجماع

 در یک سیستم غیرمتمرکز مانند بیت کوین یا سایر پروژه های اپن سورس ووضعیت مطلوباجماْع 
 در چنین شبکه هایی است. اجماع با دموکراسی متفاوت است؛ درحاضربه معنی توافق میان افراد 

، اعتبارنامه، یا متولی گری وجود ندارد.نمایندگیسیستمی که بر پایة اجماع بنا شده رأی گیری، 
رسیدن به اجماْع مشروط به توافق میان همة اعضا نیست و از آنجا که همة طرف های درگیر اغلب با

.است، رسیدن به اجماْع وضعیت مطلوب ندارندیکدیگر توافق مطلق 

 توسعه و نگهداری از سورسدر؛ اول، توافق دو سطح متفاوت در بیت کوین مطرح استاجماع در 
 بین همة نودهای موجود در شبکه که به ذخیره سازی و اعتبارسنجی زنجیرةدومبیت کوین، 

بیت کوین مشغول اند. در سطح سورس نرم افزار، هرکس قادر است پیشنهادهای خود را مبنی بر اعمال
تغییر یا توسعة سورس نرم افزار ارائه کند، و همچنین حق دارد در مورد پیشنهادهای دیگران نظر دهد

و آن ها را آزادانه نقد کند. این روش باعث می شود فرآیند توسعة پروژه بیت کوین از دیگر
پروژه های متمرکز کندتر باشد، زیرا قبل از اعمال هرگونه تغییر در سورس نرم افزار یا قوانین

پروتکل، نیازمند بحث و بررسی و آزمون های دقیق و طوالنی است. با این حال این فرآیند تضمین
بهمی کند که سالیق یک گروه برگزیده بر دیگران تحمیل نمی شود و هیچ فرد یا گروهی قادر 

 منافع خود نخواهد بود.رسیدن به برای تغییر بیت کوین

برای رسیدن به اجماع در سطح زنجیرة بیت کوین، می بایست نرم افزار همة نودهای شبکه با یکدیگر
سازگار باشند. همة نودهای موجود در شبکه باید بر روی پارامترهای اصلی پروتکل با یکدیگر

 چون تعداد کوین هایی که به ازای هر بالک تولید می شوند، و اینکه چهقوانینیتوافق داشته باشند؛ 
تراکنش ها و بالک هایی معتبر هستند. این نودها عالوه بر این باید روی وضعیت دقیق زنجیره با
یکدیگر توافق داشته باشند؛ مواردی چون توافق بر روی زنجیرة اصلی بیت کوین و تراکنش های

. اگر نودها بر روی این پارامترها اختالف داشته باشند، شبکه دچاردر خود دارندمعتبری که 
، و زنجیرة بیت کوین چند پاره می شود. برقراری صلح میان زنجیره های مختلف که هرکدامگسست

 حفظ توافقنشان می دهد کهاز قوانین متفاوتی پیروی می کنند کار بسیار دشواری است. این موضوع 
میان نودهای شبکه تا چه حد اهمیت دارد.
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Cryptographyرمزنگاری

رمزنگاری یک رشتة مطالعاتی بسیار گسترده و متنوع است. مطالعة الگوریتم های َهش، رمزگزاری و
رمزگشایی، کلیدهای عمومی و خصوصی، همه در حوزة رمزنگاری قرار می گیرند. هر سه این مفاهیم

 غیرقابل تغییر، وکلاساسًا مبتنی بر ریاضیات و احتماالت هستند. بیت کوین برای خلق یک دفتر 
یک سیستم غیرمتمرکز که برای استفاده از آن نیاز به اعتماد و کسب اجازه از هیچ نهاد یا شخصی

نیست، از رمزنگاری استفاده می کند.

 کاربران را قادر می سازد کلیدهای خصوصیرمزنگاری بر پایة کلید عمومیبیت کوین با استفاده از 
اعتماد و کسب اجازه از هیچ  شخص یا نهادی به دریافت و بدون نیاز به و عمومی خود را بسازند و

ارسال بیت کوین اقدام کنند. اینکه عنوان می شود استفاده از بیت کوین نیاز به کسب مجوز ندارد،
بدان معنی است که کاربران برای استفاده از بیت کوین نیاز به اخذ تأییدیه از هیچ واسطه یا شخص

ثالتی ندارند و می توانند مستقیمًا آن را به کار بگیرند و اساسًا تمایز بیت کوین با سیستم های بانکداری
سنتی همین است.

عالوه بر این هنگامی که یک کاربر به منظور دریافت بیت کویْن کلید عمومی خود را به کاربر
دیگری ارسال می کند، اطمینان دارد که دریافت کنندة کلید عمومی به هیچ عنوان قادر به سرقت
بیت کوین های وی نخواهد بود. این اساسًا با سیستم های مالی سنتی متفاوت است، چون در این

 یا روی دستگاهدهد یک فروشگاه خود را به کارت اعتباریسیستم ها به محض اینکه فردی اطالعات 
کارت خوان فروشگاهی کارت بکشد در واقع به آن ها اجازه کنترل حساب خود را داده است. البته
بیشتر فروشندگان و فروشگاه های آنالین تقلب نمی کنند و از حساب مشتریان خود اضافه برداشت
نمی کنند ولی دلیل اصلی آن این است که کاربران برای پس گرفتن حق خود به دولت یا بانک ها

اعتماد می کنند. اما در بیت کوین با توجه به به کارگیری روش رمزنگاری با کلید عمومی، نیازی به
اعتماد به هیچ فرد یا نهاد متمرکزی نیست.
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Custodialامانی

یک کیف پول یا خدماتی که در آن کاربران مسئول کلید خصوصی خود نباشند، امانی است.
 کنترلتحتبه عنوان مثال اغلب صرافی ها و کارگزاراْن امانی هستند زیرا کلید خصوصی کاربران 

آن ها است و این نهادها موجودی حساب کاربران را صرفًا بر اساس سیستم حسابداری داخلی خود به
 نمایش می دهند.آنان

ممکن است کیف پول های امانی امنیت بسیار باالیی داشته باشند، اما فعالیت آن ها در چهارچوب
قوانین دولتی است و از طرف دیگر راهی برای ممیزی آن ها نیز وجود ندارد. توانایی ایفای تعهدات
یا راستی آزمایی رعایت شیوه نامه های امنیتی یک شرکت سرویس دهندة امانی نمی تواند توسط یک

کاربر معمولی مورد بررسی قرار گیرد. به همین ترتیب، اگر یک کاربر قصد دریافت بیت کوین
روی یک بستر امانی را داشته باشد، باید خطر سانسور، یا مصادره شدن حساب خود را در نظر بگیرد.

 یکدیگر را به استفاده از روش های غیرامانی و در اختیارجامعة بیت کوینبه همین دلیل معمواًل 
گرفتن کنترل کلیدهای خصوصی تشویق می کنند.

Cypherpunkسایفرپانک

 حفاظت از حریم خصوصی وبه منظورسایفرپانک عنوان یک گروه غیررسمی از افرادی است که 
استقالل فردی، روی توسعه و خلق نرم افزار و سخت افزار تمرکز دارند. سایفرپانک ها نگران رقابت
دولت ها برای ایجاد حکومتی بر پایه رصد و نظارت رفتار شهروندان، و همچنین سلطة شرکت های

بزرگ بر فناوری و مالکیت معنوی هستند. ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین و تقریبًا تمام
توسعه دهندگان اولیة بیت کوین مانند َهل فینی سایفرپانک بوده اند.

 به آزادی و حفظ حریم خصوصی تنهادستیابیمعتقدند آن ها همانطور که در بیانیة سایفرپانک آمده، 
امکان پذیر است و اعتقادی به فعالیت و البی گری سیاسیاز راه استفاده از رمزنگاری و نرم افزار 

ندارند. این موضوع به طور خالصه در شعار آن ها اینگونه بیان می شود: »سایفرپانک ها ُکد
می نویسند«.
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D

Debasementکاهشارزش

به کاهش عمدی ارزش پول می گویند. ارزِش پولْ کاالهایی مانند سکه های طال یا نقره از راه کاهش
مقدار طال یا نقره ای که در آن ها وجود دارد انجام می شود. برای کاهش ارزش اسکناس ها یا پول های

آن هاملی دیجیتال که تحت کنترل بانک های مرکزی قرار دارند، فقط کافیست مقدار بیشتری از 
 تأمین هزینة فعالیت های آن ها از جیببه قصدخلق شود. این فرآیند معمواًل توسط دولت ها و 

شهروندان انجام می شود.

کاهش ارزش پول شهروندان راهی جایگزین برای دریافت مالیات مستقیم از آنهاست اما برخالف
بیشتر مردم شناخت درستی ازمالیات که اثر خود را به صورت آنی روی زندگی افراد نشان می دهد، 

 به همین دلیل، دولت های مختلف از امپراتوری روم گرفته تا دولتاین روش جایگزین ندارند.
ایاالت متحده آمریکا برای کاهش ارزش پول خود از این روش استفاده کرده اند. برای نمونه دولت

 درصد کاهش داد،۶۰ به ۹۰ مقدار نقرة موجود در سکة نیم دالری را از ۱۹۶۵ایاالت متحده در سال 
درحالی که بر اساس قانون هر دو سکه ارزش دالری یکسانی داشتند.

Decentralized Ledgerدفتِرکلحسابدارِیغیرمتمرکز

،شود تراکنش های انجام گرفته روی یک شبکه که به صورت غیرمتمرکز نگهداری همة آرشیوبه 
 بسیاری از نودهای مستقِل حاضربا همکاریدفتر کل حسابداری غیرمتمرکز می گویند. این دفتر کل 

 می شود.حفاظتدر شبکه، و بر اساس مجموعة قوانین پذیرفته شده میان آنان به روز و از آن 
ساز و و زنجیرة بالکبیت کوین برای سازماندهی شبکه و حفاظت از دفتر کل حسابداری خود، از 

 استفاده می کند.اثباِت کار کار

بانک ها و سیستم های مالی سنتی برای نگهداری از اطالعات حساب مشتریان خود از دفاتر کل
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متمرکز استفاده می کنند. شعب بانْک دفتر کل مرکزی را به صورت دوره ای به روز می کنند، اما این
دفتر عمومی نیست و افراد عادی نیز قادر به حسابرسی آن نیستند. پروتکل بیت کوین این پارادایم را

افراد اجازه دسترسی مستقیم به دفتر کل را می دهد. هرکس می تواند یک تراکنشهمة تغییر، و به 
بیت کوین را در شبکه منتشر کند، سپس ماینرها این تراکنش را به زنجیرة بالک اضافه می کنند و با

 می توانند برای بررسی موجودی وهمهتوجه به عمومی بودن زنجیرة بالک در شبکة بیت کوین 
تاریخچة تراکنش های خود به آن رجوع کنند.

همة نودهای شبکه یک نسخه از دفتر کل حسابداری بیت کوین را در خود ذخیره می کنند تا امکان
هیچ گونه تقلب در آن وجود نداشته باشد. این روش غیرمتمرکز موجب می شود تا این شبکه پاشنة
آشیل نداشته باشد، این بدان معناست که سرور مرکزی وجود ندارد تا با خاموش کردن آن بتوان

 دفتر کل حسابداریدخل و تصرف درکل سیستم را از کار انداخت. همچنین راهی برای ایجاد 
وجود ندارد زیرا دفتر کل حسابداری بیت کوین عمومی و غیرمتمرکز است. شرایط در سیستم مالی و

بانک های سنتی متفاوت است زیرا مدیران این سیستم ها قادرند خودسرانه اطالعات موجود در دفتر
راهی برایکل حسابداری متمرکز تحت کنترل خود را تغییر دهند و کاربران این سیستم ها 

حسابرسی و بازبینی دفتر کل متمرکز مورد استفاده را ندارند.

Denial of Service (DoS) Attackحملةمحرومسازیازسرویس

یک نوع حملة دیجیتال به یک سیستم یا یک فرد است که تالش می کند قربانی را از یک شبکه
 دسترسی دیگران به او شود. این حمله معمواًل با به کارگیری از اسپم باعث هدر رفتنمانعحذف، و 

 خواهد شد.کاربران خدمات رسانِی او به توقفمنابع قربانی، و 

 توسط گروهی از کامپیوترها و به صورت توزیع شده انجام شود، مقابله با آن اغلباگراگر این حمله 
 زیرا نمی توان صرفًا با مسدود کردن یکی از حمله کنندگان آن را متوقف کرد.شددشوارتر خواهد 

در شبکه های همتا-به-همتا و عمومی مانند بیت کوین، مقابله با این نوع حمالت یک موضوع
چندوجهی است و باید با احتیاط بیشتری انجام شود زیرا در این شبکه ها اغلب گزینه های کمتری
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 شبکه وجود دارد.بهبرای قطع دسترسی بازیگران مخرب 

Derivation Pathمسیراستخراجکلید

 از آن برای استخراج یک کلید مورد نظر از میانکیف پول های سلسله مراتبِی قطعیداده ای است که 
کلیدهای موجود در درخت کلیدها استفاده می کنند. استاندارد مسیرهای استخراج به همراه کیف

 و با شمارةپیشنهاد توسعه و بهبود بیت کوینپول های سلسله مراتبِی قطعی تدوین و به عنوان بخشی از 
 معرفی شد.۳۲

Difficultyسختیشبکه

سختی شبکه معیاری برای اندازه گیری دشواری ساختن یک بالک در شبکة بیت کوین است. ماینرها
برای ایجاد یک بالک باید اثباِت کار مربوطه را نیز در قالب یک َهش به شبکه ارائه کنند. این َهش

در واقع عدد بزرگی است که باید از یک عدد مشخص کمتر باشد، در غیر اینصورت از نظر شبکه
معتبر نیست. این عددِ مشخص توسط قوانین پروتکل بیت کوین تعیین می شود.

 بالک -تقریبًا هر دو هفته،- به روز می شود تا۲۰۱۶سختِی شبکه یک پارامتِر ثابت نیست و هر 
 دقیقه طول بکشد. اگر۱۰ تولید بالک ها در شبکه ثابت باشد و ساخت هر بالک تقریبًا آهنگ

ماینرهای بیشتری به شبکه اضافه شوند و بالک های بیشتری در واحد زمان تولید شود، سختی شبکه
افزایش می یابد. برعکس، اگر ماینرها دستگاه های خود را خاموش کنند و توان هش شبکه کاهش
یابد، سختی شبکه کاهش می یابد. سختی شبکه معیاری است که به طور مستقیم به توان هش شبکه

مرتبط است.

 این به نام »بیت« قابل استخراج است.سربرگ بالک ُکدبندی شده در داده هایاین عدد از یکی از 
 عدد اثباِت کار را بررسی، و اعتبار بالک مورد نظردرستیبه نودهای شبکه این اجازه را می دهد تا 

را مورد بازبینی قرار دهند.
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Discreet Log Contract (DLC)دیاِلسی

به الگوی خاصی از تراکنش های بیت کوین گفته می شود که برای اجرای یک قرارداد هوشمند
. می توان از طریق به کارگیری دی اِل سی ها بارا به کار می گیرند مانند اوراکل هاسرویس های مرجعی 

استفاده از زنجیرة بیت کوین قراردادهایی را به قصد شرط بندی ایجاد کرد. برای ساخت یک
دی اِل سی دو طرف مقداری بیت کوین روی یک آدرس چندامضایی قفل می کنند. برای آزاد کردن

موجودی این قرارداد به اطالعات خاصی که یک اوراکل در یک زمان خاص منتشر می کند، نیاز
خواهد بود. اطالعاتی که یک وب سایت در خصوص نتایج مسابقات ورزشی منتشر می کند، یا

فهرست ارزش لحظه ای دارایی های مختلفی که در وب سایت صرافی ها قرار دارد هرکدام می توانند
به عنوان یک اوراکل برای دی اِل سی ها به کار گرفته شوند.

این نوع قراردادها به سایر قراردادهای هوشمند برتری دارند زیرا از دید زنجیرة  بالک چیزی بیشتر از
چند امضایی نیستند. بدین ترتیب برای اجرای آن ها فقط به امضاهای شنور -که درتراکنش یک 

ارتقاء پروتکل تپ روت به قوانین شبکه اضافه خواهد شد،- نیاز است و برای به کار بستن آن ها الزم
نیست تغییراتی در سطح پروتکل بیت کوین انجام پذیرد. با این حال، باید توجه داشت که

قراردادهای دی اِل سی قادر نیستند مشکل اعتماد به اوراکل ها را کاماًل حل کنند. 

Discrete Log Problem (DLP)قضیةلگاریتمگسسته)دیاِلپی(

قضیة لگاریتم گسسته این موضوع را شرح می دهد که در حال حاضر هیچ روش شناخته شده ای برای
محاسبة نتیجة عملگر تقسیم برای نقاطی که بر روی یک منحنی بیضوی قرار دارند، وجود ندارد.

محاسبة نتایج عملگر ضرب که برای به دست آوردن کلیدهای عمومی از کلیدهای خصوصی مورد
استفاده قرار می گیرد، به سادگی انجام می شود اما معکوس آن ممکن نیست.

این ویژگی منحصر به فرد امنیت رمزنگارِی منحنِی بیضوی را تضمین می کند. با این حال باید به این
نکته توجه کرد که ناممکن بودن قضیة لگاریتم گسسته هنوز اثبات نشده است. بلکه می توان گفت

که ریاضی دانان پس از انجام تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده اند که در حال حاضر راهی وجود
ندارد و متخصصان علم رمزنگاری بر همین اساس امنیت آن را پذیرفته اند.
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امنیت بیت کوین نیز بر پایة قضیة لگاریتم گسسته تأمین می شود. بیت کوین برای پیاده سازی
 استفاده می کند. کلیدهای خصوصی اعدادsecp256k1رمزنگارِی کلید عمومْی از منحنی بیضوِی 

sk روی منحنی بیضوی، کلید خصوصی Pتصادفِی بزرگی هستند. برای به دست آوردن کلید عمومی 

در یک عدد ثابِت معلوم ضرب می شود. با توجه به قضیة لگاریتم گسسته امکان محاسبة معکوس
عملگر ضرب وجود ندارد، بنابراین با معلوم بودن کلید عمومی، نمی توان کلید خصوصی را محاسبه

کرد.

 برای ساختن امضاء دیجیتال به خدمت گرفته می شود.Schnorr و ECDSAاین ویژگی در سیستم های 
کهکرد  کلید خصوصی ثابت کردنبا استفاده از امضاء دیجیتال می توان بدون نیاز به فاش 

تولیدکنندة امضای دیجیتاْل کلید خصوصی مورد نظر را در اختیار دارد.

Divisibilityبخشپذیری

بخش پذیری یک ویژگی برای کاالها و اجناسی است که می توانند بدون از دست دادن ارزش شان به
بخش های کوچک تری تقسیم شوند. از آنجا که حجم معامالت اقتصادی همواره متفاوت است، یک

 برای اینکه بتواند در اقتصاد به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرْد باید به اندازه کافیپول
بخش پذیر باشد. همچنین ارزش یک پول نباید پس از تقسیم شدن به واحدهای کوچکتر کاهش پیدا

کند.

بخش پذیری به واحدهای کوچکتر نقطة ضعف طال به عنوان یک پول است، زیرا نمی توان آن را به
راحتی به مقادیر کوچکتر تقسیم کرد. به منظور استفاده کارآمد از پول های ملِی تحت کنترل

 مختلف و به شکل اسکناس و سکه تولید می شوند.واحدهایبانک های مرکزی، این پول ها در 

بیت کوین به عنوان یک دارایی کاماًل دیجیتال از بخش پذیری بسیار باالیی برخوردار است. روی
 میلیون واحد کوچکتر به نام ساتوشی۱۰۰زنجیرة بالک بیت کوین می توان هر بیت کوین را به 

همیشه به صرفهتقسیم کرد. با این حال نقل و انتقال یک ساتوشی به دالیل مختلف از جمله کارمزد 
 حسابمدیریتنیست. شبکة الیتنینگ به عنوان یک الیة بیرونی روی زنجیرة  اصلی بیت کوین برای 
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 واحد کوچکتر۱,۰۰۰هر ساتوشی به تقسیم کردن کاربران خود بخش پذیری هر بیت کوین را با 
واحد میلی ساتوشی روی زنجیرة اصلی بیت کوین تعریفبیشتر می کند، اما باید توجه داشت که 

نشده است.

Double Spendیکپولرادوبارخرجکردن

به شرایطی گفته می شود که در آن فردی بتواند پولش را دوبار خرج کند و یک یا چند نفر را فریب
دهد تا باور کنند واقعًا پولی دریافت کرده اند.

اقالم دیجیتالی مانند فایل های متنی و موسیقی را می توان به آسانی تکثیر کرد، اما قابلیت تکثیر شدن
ویژگی مطلوبی برای یک پول نیست. مسئلة دوبار خرج کردن یک پول به همین موضوع اشاره

 یک پول دیجیتال از کجا اطمینان پیدا کند پولی که دریافت کرده به طور همزمان بهگیرندةمی کند: 
فرد دیگری نیز فرستاده نشده است؟ اعضای یک شبکة پولی از کجا مطمئن باشند که دیگران

پول هایشان را عمداً دوبار خرج نمی کنند؟

این مسأله در شبکة  بیت کوین از طریق استفاده از یک دفتر کل حسابداری غیرمتمرکز که همة
. هنگامی که یکی از کاربران این شبکه بیت کوین خودشده استکاربران به آن دسترسی دارند، حل 

جدید و در قالب یک کوین رفتهرا به فرد دیگری ارسال می کند، در واقع کویِن ارسال شده از بین 
 دفتر کل حسابداری بیت کوین کهدردر اختیار فرد دریافت کننده قرار می گیرد. حذف این کوین 

در دسترس همة کاربران است ثبت می شود تا صاحب قبلی قادر به ارسال مجدد آن به یک فرد
دیگر نباشد.

Dustداست

 به قدری کوچک باشد که پرداخت کارمزدخروجی های خرج نشده )کوین(اگر مقدار یکی از 
باشد، به آن داست گفته می شود. با افزایش کارمزدآن به صرفه نتراکنش در هنگام خرج شدن 

تراکنش در شبکه، کوین های بیشتری تبدیل به داست خواهند شد. برای جلوگیری از تبدیل
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خروجی های خرج نشده به داست بهتر است در مواقعی که مم پول خلوت و کارمزد تراکنش پایین
است، کوین های کوچک را با یکدیگر ترکیب و به یک کوین بزرگ تر تبدیل کرد.

Dust Attackحملةداست

 ساتوشی،- به یک آدرس تصادفی۵۰۰گاهی اوقات یک مهاجم مقدار بسیار کمی بیت کوین -حدود 
ارسال می کند. اگر صاحب این کیف پول متوجه این موضوع نشود و این داست دریافت شده را در
یکی از تراکنش های خود به عنوان یک ورودی وارد کند، در این صورت خطر نشت اطالعات مالی

بسیار محتمل است. مهاجم خصوصی او به فرد

یک حملة داست شبیه به اتصال یک دستگاه ردیاب به قربانی است، با این تفاوت که در این جا
مهاجم به جای ردگیری مکانِی قربانی، از اطالعات مالی خصوصی و میزان دارایی او اطالع پیدا

می کند.

اگر به طور ناخواسته مقداری بیت کوین به حساب شما واریز شد، شما نباید آن را در کنار کوین های
دیگِر موجود در کیف پول خود به عنوان ورودی یک تراکنش وارد کنید. یک حملة داست در

صورتی موفق خواهد بود که دریافت کنندة داست، آن را در تراکنشی که شامل کوین های دیگِر او
.وارد کندمی شود 
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ECDSAایسیدیاِساِی

 الگویی برای تولید امضاء دیجیتال با استفادهECDSAالگوریتم امضاء دیجیتال روی منحنی بیضوی یا 
از کلید عمومی و خصوصی است. تمام کلیدها و امضاهای بیت کوین در حال حاضر از این روش

تولید می شوند.

تا امضاء دیجیتالی که با استفاده از کلیدبه کاربران این امکان را می دهد  ECDSAیک امضاء 
 به همراه کلید عمومی منتشر شده است را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اینو ساختهخصوصی 

امضاء توسط صاحب کلید عمومی ایجاد شده است. استخراج کلید خصوصی از امضاء و یا کلید
عمومِی منتشر شده ممکن نیست. همچنین راهی برای جعل امضاء و استفاده از آن برای یک دادة

 در تراکنش هایECDSAمتفاوت وجود ندارد. با توجه به این ویژگی های امنیتْی امضاء دیجیتال 
بیت کوین به کار گرفته شده است.

برای ساختن کلید عمومی، یک کاربر ابتدا باید یک کلید خصوصی تولید کند که در واقع چیزی جز
نقطةیک عدد بزرگ نیست. سپس این کلید خصوصی باید در مختصات یک نقطة تعریف شده به نام 

 ضرب شود تا کلید عمومی به دست آید. این عملگر ضرب که در اینجا مطرح می شود، عملگرمولد
ضرب نقطه ای است و با عملگر ضرب معمولی تفاوت دارد. اساسًا اعمال عملگر تقسیم بر روی

نمی توان کلید خصوصی را ازمنحنی بیضوی غیرممکن است، این بدان معنی است که در حال حاضر 
روی کلید عمومی به دست آورد.

Eclipse Attackحملةخسوف

این حمله روشی برای هدف قرار دادن یک نود خاص در شبکه از راه دوره کردن، و در نتیجه
مخدوش نمودن برداشتی که این نود مورد نظر از وضعیت کل شبکه دارد است. به عنوان مثال، اگر
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 یک فرد مهاجم باشد،در اختیار نود ۸ نود دیگر در ارتباط باشد و همة آن ۸یک نود بیت کوین با 
در این صورت این فرد قادر خواهد بود تا بالک های جدیدی که ماینرها می سازند را به دست این

نود نرساند. با وجود اینکه بقیة شبکه همچنان به کار پردازش و دست به دست کردن بالک ها مشغول
است، نودِ قربانی اطالعی از آن ها پیدا نخواهد کرد.

 سوء استفاده های مختلفی از قربانی کند. باقادر استاگر اجرای این حمله موفقیت آمیز باشد، مهاجم 
این حال شبکة بیت کوین به گونه ای طراحی شده تا آسیب پذیری کمتری در مقابل چنین حمله ای

داشته باشد. نودهای بیت کوین محدودیتی برای برقراری ارتباط با نودهای دیگر در شبکة غیرمتمرکز
بیت کوین ندارند.

Encodingُکدبندی

پروتکل بیت کوین برای نمایش اطالعات از روش های کدبندی مختلفی استفاده می کند. این روش ها
بسته به نوع دادة مورد نظر و به منظور خوانایی هرچه بیشتر و صرفه جویی در فضای موردنیاز روی
دیسک انتخاب می شوند. هرچه تعداد کاراکترهای به کار گرفته شده در یک روش کدبندی بیشتر

باشد، دادة خروجی متراکم تر و کوتاه تر خواهد بود. با این حال، برخی از کاراکترها مانند عدد صفر
 با توجه به شباهت هایی که در برخی از فونت ها با یکدیگر دارند، قابلیت خوانایی پایینیOو حرف 

دارند و در برخی از روش های کدبندی مورد استفاده قرار نمی گیرند. رایج ترین روش های کدبندی
که بیت کوین از آن ها استفاده می کند به قرار زیر است:

f تا a و حروف ۹ تا ۰ کاراکتر یعنی ارقام ۱۶: روشی برای کدبندی داده ها است که از هگزادسیمال

استفاده می کند. بزرگ یا کوچک نوشتن حروف در این روش کدبندی تفاوتی ندارد و داده هایی که
آغاز می شوند. کلیدهای عمومی، َهش ها، 0xبا این روْش کدبندی شده اند اغلب با پیشوند 

، و تراکنش ها معمواًل با الگوی هگزادسیمال کدبندی می شوند.اسکریپت ها

۹ تا ۱ کاراکتر، شامل حروف کوچک و بزرِگ الفبا و ارقام ۵۸: این روش کدبندی از   ۵۸  بیس-
 بزرگ، وI بزرگ، حرف Oتشکیل شده است اما برای باال بردن قابلیت خوانایی عدد صفر، حرف 
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 کوچک در آن مورد استفاده قرار نمی گیرد. یکی از گونه های این روش ُکدبندی روشlحرف 
 است که برای نمایش آدرس های قدیمی و کلیدهای خصوصیجمع آزمایی با قابلیت ۵۸بیس-

بیت کوین از آن استفاده می شود. یکی از اشکاالت موجود در این روِش ُکدبندی، نبود سازوکاری
برای ردیابی خطا است.

 کاراکتری است که از تمام حروف کوچک و۶۴: این روش کدبندی شامل مجموعه ای   ۶۴  بیس-
تراکنش هایی که به صورت ، و همچنین دوکاراکتر + و / تشکیل شده است. ۹بزرگ، ارقام صفر تا 

 از این روش کدبندی می شوند.ناقص امضاء شده اند

o، و b ،i، حروف ۱: این روش تنها از حروف کوچک و اعداد استفاده می کند و عدد   ۳۲  بش-

برای افزایش قابلیت خوانایی از مجموعة کاراکترهای مجاز آن حذف شده اند. این روش کدبندی
 وسگویتدارای سازوکاری برای ردیابی خطا است و برای کدبندی آدرس های 

 مورد استفاده قرار می گیرد.الیتنینگهای درخواست پرداخت 

: از این روش کدبندی برای نمایش اطالعات به صورت تصویری استفاده می شود و  QR  کدهای 
خروجی آن عموما به شکل مربع های سیاه و سفید است. این روش برای کدبندی داده های طوالنی که

خواندن یا انتقال آن ها دشوار است مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب تلفن های همراه نرم افزارهایی
هایدرخواست پرداخت  دارند. معمواًل برای نمایش آدرس های بیت کوین و QRبرای اسکن کدهای 

الیتنینگ از این روش استفاده می شود.

Encryptionرمزگذاری

به فرآیند تبدیل داده های آشکار و قابل فهم به فرمتی نامفهوم رمزگذاری می گویند. داده ها به گونه ای
رمزگذاری می شوند که فقط برای افراد خاصی که صالحیت دارند قابل خواندن باشند. فرآیند

رمزگذارْی دادة اصلی را که با نام »متن قابل خواندن« شناخته می شود، به یک ُکد غیرقابل فهم به نام
 »متن قابل خواندِن«تبدیل »متن رمزگذاری شده« به»متن رمزگذاری شده« تبدیل می کند. برای 

اولیه کافیست مسیر برعکس که به فرآیند »رمزگشایی« معروف است اجرا شود.
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تقریبًا توسط همة دستگاه ها و خدمات دیجیتال برای حفاظت از داده ها در برابر دسترسی های غیرمجاز
و مهاجمان خراب کار از رمزگذاری استفاده می کنند. روش های رمزگذارِی مؤثر از گذرواژه های

کاربران محافظت می کند و به کاربران اجازه می دهد تا با خیال آسوده در اینترنت به گشت و گذار
بپردازند و به یکدیگر پیام دهند.

روش های مختلفی برای رمزگذاری وجود دارد که هرکدام سطوح امنیت متفاوتی دارند. در اغلب
موارد، برای رمزگذاری و رمزگشایی داده ها از یک یا چند کلید استفاده می شود. تعداد کلیدهایی که

مورد استفاده قرار می گیرند و نوع آن ها به روش رمزگذارِی انتخاب شده بستگی دارد. برخی از
روش های رمزگذاری در برابر کامپیوترهای معمولی از امنیت پایینی برخوردارند، و برخی دیگر در

برابر کامپیوترهای کوانتومی ایمن هستند.

به عنوان مثال، امروز برای همه روش است که امنیت روش رمزگذاری »سزار« که معروف است
توسط جولیوس سزار مورد استفاده قرار می گرفته،- به راحتی و با استفاده از روش تجزیه و تحلیل

تکرار حروف شکسته می شود. آلن تورین در خالل جنگ جهانی دوم از این روش برای ساخت
 که درAESدستگاه انیگما و شکستن این روش رمزگذاری استفاده کرد. امروزه به نظر می رسد روش 

حال حاضر توسط سازمان امنیت ایاالت متحدة آمریکا استفاده می شود، یک روش امن برای
رمزگذاری داده ها باشد.

اکثر روش های رمزگذاری امروزی از الگوی رمزگذاری نامتقارن استفاده می کنند. رمزگذاری
نامتقارن به کاربران این اجازه را می دهد تا دادة موردنظر را با استفاده از یک کلید عمومی

رمزگذاری کنند، و رمزگشایی این دادة رمزگذاری شده تنها برای کسی امکان پذیر است که کلید
خصوصی که کلید عمومی از روی آن ساخته شده است را در اختیار داشته باشد. این قابلیت امکان
برقراری ارتباط امن بر روی یک کانال ارتباطی ناامن مانند اینترنت را برای طرفین فراهم می کند.

فرض کنیم آوا قصد داشته باشد به بابک پیامی ارسال کند. برای این کار ابتدا بابک یک کلید
خصوصی می سازد و از آن یک کلید عمومی استخراج می کند. او این کلید عمومی را برای آوا ارسال

می کند و هیچ گونه نگرانی از اینکه چه کسانی به آن دسترسی پیدا می کنند ندارد. آوا از کلید
عمومِی بابک برای رمزگذاری پیام خود استفاده می کند و آن را برای بابک ارسال می کند. او نیز
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هیچ گونه نگرانی از اینکه چه کسی به آن دسترسی پیدا می کند ندارد. زیرا در طول مسیر ارتباطی
هیچ کس قادر به خواندن و درک پیام ارسال شده به بابک نخواهد بود. بابک پس از دریافت پیام

رمزگذاری شده می تواند آن را با استفاده از کلید خصوصی خود رمزگشایی، و محتوای پیام را
بخواند.

End-to-End (E2E) Encryptionسرتاسررمزگذارِی

پیام های رد و بدل شده در یک شبکة ارتباطی که ویژگی رمزگذارِی سرتاسر در آن پیاده سازی شده
باشد، تنها توسط فرستنده و گیرندة پیام ها قابل خواندن است. رمزگذارِی سرتاسر به کاربران این

امکان را می دهد که بدون نیاز به اعتماد به یک شخص یا نهاد ثالث به صورت خصوصی با دیگران
ارتباط برقرار کنند.

هنگامی که یک پیام به صورت سرتاسر رمزگذاری شده باشد، فرستندة پیام آن را با استفاده از کلید
عمومِی گیرنده رمزگذاری می کند و هیچ شخص یا نهاد حتی گردانندگان بستر نرم افزار پیام رسانی
که مورد استفاده قرار گرفته، قادر به رمزگشایی این پیام نخواهند بود. این قابلیت به کاربران این

اجازه را می دهد تا برای برقراری ارتباط با یکدیگر از سرویس های متمرکز موجود استفاده کنند و
 گفتگوها برای دیگران به هر دلیل ممکنی، نداشته باشند.محتوایهیچ گونه نگرانی بابت فاش شدن 

امروزه اغلب ارتباطات دیجیتال توسط شخص یا شرکت ثالثی که در واقع نقش تسهیل کنندة این
، این ایمیل ابتدا بهمی فرستیدارتباط را بازی می کند، انجام می شود. هنگامی که شما برای کسی ایمیل 

، سپس این شرکت ایمیل ارسال شده را بهفرستاده می شودسرور یک شرکت ثالث مثل گوگل 
گیرنده می فرستد. اگر ویژگی رمزگذارِی سرتاسر در یک ارتباط مورد استفاده قرار نگرفته باشد،
افرادی که به سرورهای سرویس به خدمت گرفته شده یا شرکت های و نهادهای ثالث به دالیل

 را بخوانند.ارسال شدهمختلف قادرند محتوای ایمیل 
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۶۱۰۲Executive Order 6102فرماناجرایی

۱۹۳۳ سال که در  ۶۱۰۲به موجب مصوبة امداد اضطراری بانکداری و همچنین فرمان اجرایی 
می بایست طالهای خود راتصویب شدند، حق مالکیت طال از شهروندان آمریکایی سلب شد و آن ها 

۶۱۰۲ مورد مجازات قرار می گرفتند. فرمان اجرایی به بانک ها تحویل می دادند و در غیر این صورت
دولت ایاالت متحده آمریکا را قادر می ساخت تا در طول دوران رکود بزرگ بتواند از راه پایین

به اقتصاد این کشور از روش های تشویقی استفاده کند.آوردن ارزش دالر برای بازگشت رونق را 
اگر شهروندان می توانستند از راه نگهداری از طال از ارزش سرمایة  خود محافظت کنند، این

سیاست های تشویقی حتمًا به تورم های باال منجر می شد.

 دالر۲۰طبق این فرمان اجرایی شهروندان در قبال هر اونس طالیی که تحویل بانک می شد حدود 
آمریکا دریافت می کردند. روزولت رئیس جمهور ایاالت متحده پس از اجرایی شدن این قانون و

 دالر در ازای هر اونس افزایش داد و ارزش۳۵ به ۲۰جمع آوری طالی شهرونداْن قیمت طال را از 
 درصد در طول یک روز کاهش داد.۵۰دالر را حدود 

این قانون یک رویداد منحصر به فرد نیست و موارد مشابه زیادی از مصادرة عمومی طالی شهروندان
در طول تاریخ رخ داده است. مصادرة طال در انگلستان، اتحاد جماهیر شوروی، و کشور کمونیستی

چین مسبوق به سابقه است.

طال مستعد مصادره شدن است، زیرا پنهان و جابجا کردن آن به دلیل فیزیکی بودن بسیار دشوار است.
این ویژگی منفْی صاحبان طال را ترغیب می کند تا طالی خود را نزد بانک ها یا دیگر مؤسسات امانی

نگهداری کنند. اِشکال بانک ها و مؤسسات امانی این است که تحت فرمان دولت های متبوع خود
هستند.  مصادرة طال از میلیون ها شهروندی که آن را بدون واسطه در اختیار دارند از مصادرة آن از

بانک ها و مؤسساتی که گوش به فرمان دولت هستند، بسیار بسیار دشوارتر است.
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F

Faucetفاِست

عمومًا به وب سایت هایی که بیت کوین رایگان می دهند فاِست می گویند. این وب سایت ها در چند
سال اول که بیت کوین ارزان بود و تقاضای چندانی نیز برای آن وجود نداشت خیلی رایج بودند.

 کافی بود کاربر آدرس خود را در آن ها وارد، و بیت کوین رایگان رابرای دریافت بیت کوین
 حتی تا چند بیت کوین به صورت رایگان به بازدیدکنندگان خودفاِست هادریافت کند. برخی از این 

می دادند. گردانندگان فاِست ها از آن به عنوان راهی برای گسترش آگاهی عمومی نسبت به
بیت کوین استفاده می کردند. امروزه این وب سایت ها به شدت نادر هستند و اگر هم وجود داشته

باشند، ارقام بسیار بسیار پایینی بیت کوین به افراد می دهند.

در حال حاضر فاِست هایی برای توزیع بیت کوین های مشقی وجود دارند. این کوین ها ارزشی ندارند
و فقط می توان از آن ها روی شبکة تست بیت کوین استفاده کرد.

Fiat Currencyپوِلفیات

، به معنی »تعیین شده«Fiatبه پول های ملی رایج در دنیا پوِل فیات گفته می شود که از کلمة التین 
گرفته شده است. ارزش پول فیات توسط دولت هایی تعیین می شود که آن را خلق کرده اند و به عنوان

وجه قانونی در معامالت می پذیرند. از آنجا که چاپ پول برای دولت ها هزینه ای ندارد، آن ها
می توانند هروقت و به هر اندازه ای که می خواهند از آن پول، خلق کنند.

 سال گذشته بیشتر از۳۰۰قدیمی ترین پول ملی، »پوند استرلینگ« بریتانیای کبیر است که در طول 
۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. دالر آمریکا نیز در طول یک قرن گذشته حدود ۹۹

 سال است.۲۷درصد ارزش خود را از دست داده است. عمر متوسط یک پول فیات حدود 
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امروزه هدف بانک های مرکزی که متولی پول فیات هستند، تثبیت تورم و پایین نگه داشتن آن
است و همة کشورها در دوره هایی از تاریخ در این کار موفق بوده اند. با این حال بیشتر پول ها در

بلندمدت از تورم مصون نمانده اند و این مسأله برای کسانی که پول شان را پس انداز می کنند
مشکل ساز است.

Forkفورک)انشعاب(

بعد ازیک فورک زمانی اتفاق می افتد که بخشی از یک پروتکل یا قسمتی از ُکد یک نرم افزار 
ارتقاء یا به روزرسانی، تغییر کند. فورک ها در حوزة نرم افزار و پروژه های اپن سورساجرای عملیات 

رخ می دهند زیرا کاربران هر زمان بخواهند می توانند نسبت به دانلود و اجرای نسخه های مختلف این
نرم افزارها اقدام کنند و همة کاربراِن یک نرم افزار لزومًا نسخة آخر آن را دریافت نمی کنند. اگر دو
کاربر نسخة اول یک نرم افزار را دانلود و آن را اجرا کنند، و فقط یکی از آن ها پس از منتشر شدن

 ارتقاءبعدینسخة دومِ این نرم افزاْر آن را به روزرسانی کند، کاربری که نرم افزار خود را به نسخة 
را اجرا می کند. داده، یک فورک از نسخة اول

این مسأله می تواند برای سیستم هایی مانند بیت کوین که در آن برای تعیین دارایی افراد نیاز به اجماع
است، مشکل ساز باشد. اگر نودهای شبکه نرم افزارهای متفاوتی اجرا، و در نتیجه قوانین پروتکل
متفاوتی بر روی شبکه اعمال کنند، ممکن است روی معتبر بودن یا نبودن برخی از بالک ها و

تراکنش ها در شبکة بیت کوین با یکدیگر به توافق نرسند. در این صورت شبکه دچار از هم
گسیختگی و توافق روی دفتر کل غیرمتمرکز بیت کوین -که اصلی ترین حقیقت موجود در شبکة

بیت کوین است،- خدشه دار خواهد شد. دلیل انتخاب روش توسعة محافظه کارانه و محتاط بودن
توسعه دهندگان بیت کوین نیز همین است.

 از راهارتقاء قوانین شبکه سافت فورک و هارد فورک. :فورک ها اساسًا به دو شکل وجود دارند
سافت فورک-به شرط حمایت اکثریت قریب به اتفاق ماینرها،-موجب از بین رفتن سازگاری بین

نسخه های قدیمی و جدید نمی شود. بنابراین الزم نیست همة نودهای شبکه در این روْش نرم افزار خود
 دارند. در مقابْل هارد فورک ها اینپساسازگاریرا به روزرسانی کنند زیرا قوانین نسخة جدید ویژگی 

ویژگی را ندارند، بنابراین برای به منظور ارتقاء قوانین شبکه همة نودها مجبور به به روزرسانی نرم افزار
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خود هستند. فعاالن بیت کوین تا حد ممکن از اجرای هارد فورک اجتناب می کنند و به شدت به
سافت فورک ها عالقه مندند.

 و بخشیکندهنگامی که یک پروژه برای به روزرسانی قوانین پروتکل از روش هارد فورک استفاده 
از کاربران همچنان نسخة قدیمی را اجرا کنند، شبکه دچار ازهم گسیختگی و به دو شاخه تقسیم
می شود. این اتفاق چندین بار در شبکة بیت کوین رخ داده است، زیرا برخی از پروژه ها تالش

کرده اند تا از قوانین پروتکل بیت کوین خارج شوند و آن را برای خود تغییر دهند. به این پروژه ها
 سرپیچی کرده اند نیز فورک گفته می شود، اما آن ها دیگر بخشی ازکه از قوانین پروتکل بیت کوین

پروژة بیت کوین و شبکة آن نیستند. این پروژه ها ممکن است موجب به وجود آمدن سردرگمی
 برای بیت کوین به شمار نمی آیند.تهدیدیاجتماعی شوند اما در سطح پروتکل 

Fungibilityفانجیبلبودن)تعویضپذیری(

یک ویژگی برای کاالهایی است که می توان آن ها را با یکدیگر تعویض کرد و وقتی کنار هم قرار
می گیرند نمی توان آن ها را از یکدیگر تمیز دارد. بهترین نمونه از یک کاالی فانجیبل، سکه هایی
است که در گذشته به عنوان پول ُخرد مورد استفاده قرار می گرفت اما در حال حاضر با توجه به

 تومانی که در۵۰۰ سکه های هرکدام ازکاهش ارزش پول تقریبًا منسوخ شده اند. به عنوان مثال 
 تومان از شما طلب داشت فرقی۵۰۰ تومان ارزش داشتند و برای کسی که ۵۰۰گذشته رایج بودند، 

 تومانی خود را به او بدهید.۵۰۰نمی کرد کدام یک از سکه های 

فانجیبیلیتی یکی از ویژگی های مطلوب بیت کوین است زیرا کارآمدی آن را به عنوان یک ابزار
پرداخت برای عموم افراد بیشتر می کند. به عنوان مثال اگر کوین هایی که در گذشته در مالکیت

مجرمان بوده اند را بتوان از بقیة کوین ها تمیز داد، ممکن است صرافی ها و فروشندگان تمایلی برای
پذیرش آن ها نداشته باشند. در این صورت پذیرندگان بیت کوین باید برای اطمینان از لکه دار نبودن
کوین ها، هرکدام از آن ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند. این محدودیت ها با توجه به

 که برای کاربران، پذیرندگان، صرافی ها به وجود می آورد، عموم مردم را از پذیرش ودشواری هایی
استفاده از بیت کوین دلسرد و ناامید خواهد کرد.
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 با مخفی نمودن مالکان قبلی یک کوین از راه هایکوین جوینراه حل های حفظ حریم خصوصی مانند 
، تالشلکه دار مفهوم کوین هاِی  بیت کوین، و بی معنی شدنمطمئن و امن، برای فانجیبل بودن

می کنند.
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G

Game Theoryنظریةبازی

مؤثرترین تصمیم بر اساساتخاذ نظریة بازی مطالعة ریاضِی تضادها و استراتژی هایی است که برای 
قوانین از پیش تعیین شده، مورد تحلیل قرار می گیرد. این نظریه به عنوان یک ساختار ارزشمند برای

مفهوم آفرینی فرآیند تصمیم گیری عمل می کند.

معمایزندانی

معمای زندانی نشان می دهد که چگونه ممکن است دو نفر با یکدیگر همکاری نکنند، هرچند
همکاری به نفع آن ها باشد. بر اساس این قیاِس نظریة بازی، دو زندانی دستگیر شده اند و در انتظار

محاکمه هستند. هر کدام از آن ها دو راه دارند: به دیگری خیانت کنند یا سکوت کنند. اگر هر دو
زندانی به یکدیگر خیانت کنند، هرکدام به دو سال حبس محکوم خواهند شد. اگر هر دو سکوت

کنند، هر دو به یک سال حبس محکوم خواهند شد. اگر یکی از زندانیان خیانت کند و دیگری
سکوت کند، آن زندانی که سکوت کند، مجازات کامل که سه سال حبس است را خواهد گرفت. بر
این اساس، یک زندانِی منطقی برای حفاظت از خود به دیگری خیانت خواهد کرد، حتی اگر راه حل

بهینه برای آن ها این باشد که با یکدیگر همکاری، و سکوت کنند.

مسألة ژنرالهایبیزانس 

مسألة ژنرال های بیزانس یکی از قیاس های معروف نظریة بازی است. این مسأله با حملة تعدادی از
ژنرال ها به بیزانس آغاز می شود. آن ها شهر را محاصره کرده اند و باید به اتفاق برای تعیین زمان حمله

به شهر تصمیم بگیرند. ژنرال ها راهی برای برقراری یک ارتباط امن با یکدیگر ندارند و هر پیامی
که ارسال یا دریافت می کنند ممکن است توسط مدافعان شهر بیزانس شنود شود، یا برای گمراه

کردن آن ها از طرف مدافعان شهر ارسال شده باشد. اگر همة ژنرال ها به طور همزمان به شهر حمله
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کنند پیروز میدان خواهند بود، اما اگر حمله در زمان های متفاوت انجام پذیرد جنگ را خواهند
باخت.

سیستم های غیرمتمرکز با مسألة ژنرال های بیزانس مواجه هستند زیرا هیچ نهاد متمرکزی وجود ندارد
تا اطالعات را برای اعضای شبکه تأیید کند. سیستم های متمرکز با این مشکل مواجه نیستند زیرا

اعضای شبکه خطر اعتماد به یک واسطه را می پذیرند و این قیاِس نظریة بازی برای آن ها موضوعیت
ندارد. همینطور اگر ژنرال های بیزانس می توانستند برای تعیین زمان حمله به یک واسطه اعتماد کنند،

این قیاس نظریة بازی اصاًل به وجود نمی آمد.

ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین برجسته ترین نقص پوِل فیات را اینگونه توضیح می دهد:
»مشکل ریشه ای پول های رایج این است که باید به آن ها اعتماد کنیم تا کارایی داشته باشند.« 

اثباِت کارامروزه مسألة ژنرال های بیزانس به طور فزاینده ای محبوب شده است زیرا الگوریتم 
بیت کوین اولین راه درسِت نظری برای حِل این مشکل است. پول های غیرمتمرکز با مسألة

ژنرال های بیزانس مواجه هستند و باید بر آن غلبه کنند، زیرا گروه غیرمتمرکز کاربران می بایست
روی درستی تاریخچة تراکنش ها و درستی سیاست پولی تعیین شده به اجماع برسند.

Generator Pointنقطةمولّد

 بیت کوینsecp256k1 شناخته می شود، نقطه ای است که روی منحنی بیضوی Gنقطة مولد که با نماد 
 است. یک کاربر برای تولید کلید عمومی، کلید خصوصی خودy و x و دارای مختصات تعریف شده

 ضرب می کند.Gرا در 
sk * G = P

 نیزG است. عدد y و x مختصات باکلید خصوصی یک عدد بزرگ است، اما کلید عمومی نقطه ای 
خود یک کلید عمومی معتبر است.
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Graphical User Interface (GUI)رابطکاربریگرافیکی

رابط کاربری گرافیکی، یک برنامة نرم افزاری است که به کاربران اجازه می دهد به صورت بصری با
نرم افزاری که در الیة پایین تر قرار دارد تعامل داشته باشند. در غیاب رابط کاربری گرافیکی کاربران

مجبور به استفاده از خط فرمان )ترمینال( هستند. رابط های کاربری گرافیکی با فراهم کردن امکان
پیچیدگی های نرم افزارها را از دید کاربران پنهان کنند. اغلبتالش می کنند تا تعامل بصری 

برنامه هایی که رابط کاربری گرافیکی دارند را می توان بدون رابط کاربری گرافیکی از طریق خط
فرمان )ترمینال( نیز به خدمت گرفت.

بیت کوین کیوت که رابط کاربری آن با نام بیت کوین ُکراکثر نرم افزارهای بیت کوین از جمله 
شناخته می شود، دارای رابط کاربری گرافیکی هستند. همچنین اغلب کیف پول های بیت کوین دارای

رابط کاربری گرافیکی هستند.

Gresham's Lawقانونگِرشام

قانون گرشام بیان می کند که »پوِل بد، پول خوب را از دور خارج می کند«. به عبارت دیگر، در
اقتصادی که دو پول متفاوت در آن در گردش باشد، افراد پول بد که ارزش آن دائمًا کاهش می یابد

را خرج، و پول خوب که ارزش خود را حفظ می کند را نگه می دارند. بنابراین پول بد بیشتر در
 پس انداز و سرمایه گذاری بلند مدت به کارگرفته می شود.بیشتر برایمعامالت روزمره، و پول خوب 

به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که هم بیت کوین و هم ریال دارد. اگر او بخواهد پولش را
برای خرید کاال خرج کند، ترجیح می دهد ریال را خرج کند زیرا ارزش ریال دائمًا در حال کاهش

است. اگر بیت کوین خود را خرج کند، با افزایش احتمالی ارزش بیت کوین متضرر خواهد شد. یکی
از دالیلی که موجب شده بیت کوین بیش از آنکه ابزاری برای پرداخت باشد، به عنوان ابزاری برای

ذخیرة ارزش مورد استفاده قرار می گیرد نیز همین است.

 که ارزش پول توسط قوانین دولت یا بانک مرکزی تعیین می شود، به خوبیمواقعیقانون گرشام در 
 مقدار نقرة موجود در۱۹۶۵قابل مشاهده است. به عنوان مثال دولت ایاالت متحده آمریکا در سال 
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 درصد کاهش داد. هر دوی این سکه ها از نظر قانونی ارزش۶۰ به ۹۰سکه های نیم دالری را از 
را ذوب و به خارج ازآن ها یکسانی داشتند، بنابراین دارندگان سکه هایی که خلوص باالتری داشتند 

 خارج و به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش استفاده می کردند.دورکشور صادر، یا آن ها را از 

قانون گرشام توضیح می دهد که چگونه دخالت دولت در عرضه و ارزش گذاری پول می تواند به
اقتصاد آسیب بزند.
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H

Halvingَهوینگ

چهار سال یک بار اتفاق می افتد و نرخ تولید بیت کوین های جدید درتقریبًا هر رویدادی است که 
 بیت کوین های جدید، توسطزمان بندی خلقهر بالک را به نصف کاهش می دهد. جزئیات 

الگوریتمی در ُکد آن تعریف شده است. این الگوریتم به ماینرها اجازه می دهد تا مقدار معینی
بیت کوین جدید در هر بالک به عنوان یارانة ساخت بالک و به منظور جبران هزینه ها خلق و به

حساب خود واریز کنند.

 بیت کوین بوده است. با این حال،۵۰در ابتدای کار شبکة بیت کوین، یارانة ساخت هر بالک 
تقریبًا هر چهار سال رخ می دهد و مقدار بالک ۲۱۰,۰۰۰رویدادی که به هوینگ معروف است هر 

این یارانه به نصف کاهش می یابد. این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که یارانة ساخت بالک به
 هوینگ ساخته شده است.۳۴ میلیون بالک در ۷صفر برسد، زمانی که بیش از 

Hard Capسقفعرضه

 کوادریلیون ساتوشی تجاوز نخواهد۲.۱ میلیون بیت کوین یا ۲۱مجموع عرضة بیت کوین هرگز از 
 را تضمین می کند و موجببیت کوینکرد. سقف عرضه یک ویژگی است که کمیابی مطلق 

 اَبَرتورم است، دچار نشود.که همانامی شود بیت کوین به سرنوشت بسیاری از پول های فیات 

Hard Commodityکاالیسخت

معمواًل به منابع طبیعی مانند فلزات گران بها و موارد خاصی از ذخایر انرژی که از روش استخراج
تولید می شوند، کاالهای سخت گفته می شود. طال، نقره، و نفت برخی از رایج ترین کاالهای سخت

هستند.
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Hard Forkهاردفورک

به طور کلی فورک یعنی ایجاد یک تغییر در سورس ُکد یک پروژه نرم افزاری. بیت کوین یک
پروژة متن باز )اپن سورس( است، به این معنی که هرکسی بدون نیاز به کسب اجازه به ُکد آن

دسترسی دارد، می تواند آن را دانلود کند و آن را تغییر دهد.

به طور خاص هارد فورک یعنی اعمال تغییراتی در قوانین، به نحوی که امکان فراهم کردن ویژگی
پسهستند  طبق قوانین فعلی شبکه نامعتبر  اگر اموری کهنداشته باشد. در شبکه وجود پسا سازگاری

 در اصل یکفورکاز اعمال تغییر در ُکد نرم افزار )فورک( و بر طبق قوانین جدید معتبر شوند، این 
 شبکهنودهای )گره(هارد فورک است. به منظور حفظ اجماع پس از اعمال یک هارد فورک، همة 

می بایست نرم افزار نودهای خود را به روزرسانی کنند. در غیر این صورت تراکنش ها و بالک هایی
که با قوانین جدید ساخته شده اند از نظر نودهایی که نرم افزار قدیمی را اجرا می کنند نامعتبرند، در

حالی که نودهای به روزرسانی شده آن ها را به عنوان بالک ها و تراکنش های معتبر می پذیرند. به
 ارتقاء پروتکل بیت کوین تا جایی که ممکن باشد از اعمال هارددر روندهمین دلیل است که 

فورک اجتناب می شود.

Hardware Walletکیفپولسختافزاری

کیف پول سخت افزاری یک دستگاه دیجیتال است که تنها هدف آن تولید و ذخیرة کلیدهای
عمومی و خصوصی و امضای تراکنش ها است. کیف پول های سخت افزاری به کاربران این امکان را

 امن دریافت و ارسال کنند. کیف پول های سخت افزاریبه روشیمی دهند تا بیت کوین های خود را 
 هستند، به این معنی که کاربران را قادر می سازند تا از کلیدهای خصوصی خودکلد استوریجنوعی 

در شرایطی ایمن و به دور از اینترنت نگه داری کنند.

 را پیاده سازی کرده اند، به این  ۳۹  بیپ- و   ۳۲  بیپ-اغلب کیف پول های سخت افزاری استانداردهای 
 پشتیبانی می کنند. کیفکلمات بازیابی و کیف پول های سلسله مراتبی قطعیمعنی که از قابلیت های 

پول های سخت افزارِی مختلف از نظر امنیت، حریم خصوصی، و قابلیت اطمینان با یکدیگر متفاوت
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هستند.

Hash Functionَهشتوابِع

تنوع توابِع هش بسیار باالست، اما توابع َهش به کار گرفته شده در حوزة رمزنگاری در ویژگی های
کلیدی زیر مشترک هستند.

( می گیرند و یک خروجی به نامpreimageهمة توابع َهش یک پارامتر ورودی )معروف به •
( با طول ثابت تولید می کنند. این طول بر اساس تابِع هِش انتخابdigestَهش )معروف به 

شده متفاوت است.
خروجی یک تابع َهش قطعی است. این بدان معنا است که برای یک ورودی مشخص،•

خروجی همواره یکسان خواهد بود.
. این بدان معنا است که با فرض در اختیار داشتن ورودی، می توانهستندتوابع َهش یک طرفه •

 ورودی از روی خروجِیبه دست آوردن برای هیچ راهیخروجی را به آسانی تولید کرد. 
یک تابع َهش وجود ندارد.

 مجموعه ای از ورودی ها ومیانخروجِی یک تابع هْش تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و •
۱۰۰خروجی ها هیچ رابطه ای وجود ندارد. برای نمونه اگر فقط یک کاراکتر از یک ورودی 

 هیچ گونه شباهتی به خروجی اول نخواهد داشت.ورودی دومکاراکتری تغییر کند، خروجی 

این ویژگی های توابع هش در بیت کوین کاربرد دارند. برای نمونه ویژگی تصادفی و غیرقابل
. به دست آوردنمی کندپیش بینی بودن آن ها، استخراج بیت کوین را به یک رقابت منصفانه تبدیل 

آدرس های بیت کوین از راه هش کردن کلید عمومی یا اسکریپت، امنیت، حریم خصوصی، و راحتی
را برای کاربران به ارمغان می آورد. هش کردن تراکنش ها و بالک ها روشی ساده برای ایجاد

 به کاردرخت مِرکلشناسه های غیرتکراری برای آن ها می شود. در نهایت این توابع برای محاسبة 
 قابل اعتماد و غیرقابل تغییر از تمام تراکنش هایی که درخالصه ایگرفته می شوند. درخت مِرکل 

بالک هاتأیید اعتبار تراکنش ها و موجب بهینه تر شدن روند یک بالک وجود دارند، می سازد و 
می شود.
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 عدد اثباِتتولید برای SHA-256تابع هش انواع توابع هْش کاربردهای مختلفی در بیت کوین دارند. 
، دو بار پشت سر هم به کار گرفته می شود. شناسة تراکنشکار و همچنین برای تولید 

 تولید هِش کلیدهای عمومی یا آدرس های قدیمی بیت کوین استفادهبرای HASH160از تابع هش 
 است.RIPEMD160 و SHA-256می شود. این تابع ترکیبی از دو تابع هش 

Hash Rateمقداِرَهش

عددی است که نشان می دهد ماینرهای شبکة بیت کوین در مجموع قادر به محاسبة چند َهش بر واحد
 یک بالک معتبر است و ماینرهایاثباِت کارثانیه هستند. هر یک بار َهش، تالشی برای تولید عدد 

شبکة بیت کوین در سراسر جهان در هر ثانیه میلیاردها بار برای به دست آوردن آن تالش می کنند.
مقدارِ هش نشان می دهد که چه مقدار پول، انرژی، و توان محاسباتی به پردازش تراکنش ها و

ایمن سازی شبکة بیت کوین اختصاص داده شده است.

 به شبکة بیت کوین را با   درصد  ۵۱  حملة همچنین می توان از روی مقدار َهش، هزینة اجرای یک 
 درصد مقدار َهش۵۱ درصد مستلزم آن است که ۵۱تقریب خوبی تخمین زد. زیرا اجرای یک حملة 

شبکه در اختیار یک ماینر خراب کار باشد و هرچه مقدار هش بیشتر باشد، اجرای چنین حمله ای نیز
گران تر خواهد بود و احتمال اجرای این حمله کاهش خواهد یافت.

مقدار هش بیت کوین در دهة گذشته با سرعت زیادی رشد کرده است، زیرا افزایش قیمت
بیت کوین ماینرهای بیشتری را برای پیوستن به شبکه ترغیب می کند. مقدار َهش تحت تأثیر عوامل

مختلفی از جمله قیمت بیت کوین، قیمت انرژی، آب و هوا، و قوانین محلی است.

Hexadecimalهگزادسیمال

 و حروف۹ تا ۰ کاراکتری، شامل ارقام ۱۶هگزادسیمال یک روش ُکدبندی است که از یک الفبای 
A–Fاستفاده می کند. کوچک یا بزرگ بودن حروف در این طرح اهمیتی ندارد و اغلب داده هایی که 
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« دارند. داده هایی چون کلیدهای عمومی، تراکنش ها،0xبا این روْش ُکدبندی می شوند پیشوند »
َهش ها، و اسکریپِت بیت کوین از این روش ُکدبندی و نمایش داده می شوند.

کیفپولاِچدی)سلسلهمراتبِیقطعی(
Hierarchical Deterministic 
(HD) Wallet

کیف پول سلسله مراتبِی قطعی اصطالحی است که برای توصیف کیف پول هایی به کار می رود که از
 برای تولید کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می کنند. این نوع کیف پول ها دربذر )سید(یک 

  معرفی، و سپس به عنوان یک استاندارد در بیت کوین پیاده سازی۳۲ شمارة پیشنهاد بهبود بیت کوین
شدند. اکثر کیف پول ها قبل از به کارگیری این استاندارد، برای تولید یک آدرس جدید بیت کوین
جفت کلید جدیدی تولید می کردند که ارتباطی با کلیدهای تولید شدة قبلی نداشت. کاربران برای

پشتیبان گیری از این کیف پول ها که کلیدهایشان را از این روش که به روش »مجموعه ای از
کلیدهای نامرتبط با یکدیگر« معروف است می ساختند، مجبور بودند از تک تک کلیدها

پشتیبان گیری کنند و این موضوع دردسرهای قابل توجهی هم برای سازندگان کیف پول ها، و هم
کاربران به وجود می آورد. اما کیف پول های سلسله مراتبِی قطعی را می توان به  آسانی و با ذخیرة یک

 بایت دادة تصادفی، معروف به۳۲ بایتی، به عالوة ۳۲ بایتی -متشکل از یک کلید خصوصی ۶۴دادة 
بذر )سید(، پشتیبان گیری کرد. برای جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است در روند ذخیره و

 معرفی شد و در حال۳۹بازیابی دادة باینرِی بذر )سید( رخ دهد، پیشنهاد بهبود بیت کوین شمارة 
حاضر توسط اکثر کیف پول های بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش بذر )سید( در

 به کاربر نمایش داده می شود و در اختیار داشتن این کلمات برایکلمة یادآوری ۲۴ تا ۱۲قالب 
بازیابی کیف پول کفایت می کند.

اصطالح سلسله مراتبی، ساختارِ درخْت مانند کلیدها را توصیف می کند: کلید اصلی از بذر )سید(
کیف پول مشتق می شود و برای تولید کلیدهای فرزند به کار گرفته می شود که هر کدام مجدداً

قادرند به طور مستقل کلیدهای فرزند خود را تولید کنند.

 آن توصیف کرد، کهمسیر استخراجهریک از این کلیدهای مشتق شده )فرزندان( را می توان با 
حاوی اطالعاتی در مورد عمق و جایگاه این کلید در ساختار درختی کلیدها است. یک کیف پول
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اچ دی اطالعاتی که در مسیر استخراج قرار دارد را به کار می گیرد و کلید مورد نظر را استخراج
 نمایش می دهند. برای مثال، فرزندmمی کند. کلید اصلی که از بذر )سید( مشتق می شود را با حرف 

” است، و مسیر استخراج فرزند پنجِم اولین فرزند m/0اوِل کلید اصلی دارای مسیر استخراِج “
"m/0/4.است "

( همیشه دقیقًاmقطعی بودن این درخت بدان معنا است که یک بذر )سید( یا یک کلید اصلی )
درخت یکسانی از کلیدها را خواهد ساخت. همچنین یک کلید اصلی و یک مسیر استخراج مشخص،

همیشه کلیدهای یکسانی را تولید خواهد کرد. این قابلیت به کاربران کیف پول های اچ دی این
امکان را می دهد که نسخة پشتیبان را تنها با ذخیرة بذر )سید( تهیه کنند و نیازی به پشتیبان گیری
از صدها کلید نامرتبط با یکدیگر نباشد. این قابلیت همچنین کاربران را قادر می سازد تا آدرس های
جدید را بدون نیاز به کلید خصوصی و از راه به کارگیری کلید عمومِی والد که با نام کلید عمومی

 نیز شناخته می شود، تولید کنند. این بدان معنی است که کاربر می تواند کلیدهایxpubبسط یافته یا 
  نگهداری کند، در حالی که با وارد کردن کلیدهای عمومیکلداستوریجخصوصی خود را به روش 

خود در یک کیف پول آنالین و تولید آدرس های جدید قادر است به راحتی بیت کوین دریافت
 معروفکیف پول ناظر در آن وارد شده است، به xpubکند. کیف پولی که کلید عمومی اصلی یا 

است، زیرا تنها امکان دریافت بیت کوین و نمایش موجودی کیف پول را دارد و با توجه به در
اختیار نداشتن کلیدهای خصوصی قادر به امضاء کردن تراکنش ها نیست.

HODLهوِدل

 گرفته شدهholdهودل در جامعة بیت کوین شبیه به یک ضرب المثل است که از غلط امالیی کلمة 
و به بیت کوینرها توصیه می کند در مواجهه با نوسانات شدید قیمتی که بیت کوین اغلب تجربه

می کند، از فروش خودداری کنند. منشاء عبارت هودل مطلبی است که یک بیت کوینر مست در
 و در خالل یکی از سقوط های قیمتی بیت کوین نوشتهbitcointalkیکی از انجمن های سایت 

است.
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Hot Walletکیفپولداغ)آنالین(

کلمة داغ اشاره به آنالین بودن دارد، بنابراین کیف پول داغ کیف پولی است که به شبکة بیت کوین
متصل باشد. معمواًل برای دریافت و پرداخت های روزمره از این کیف پول ها استفاده می شود، اما باید

توجه داشت که برای نگهداری بلندمدت از مقادیر زیادی از بیت کوین به اندازة روش نگهداری
 امن نیستند. هر وسیله ای که با اینترنت تعامل دارد ممکن است هدف نرم افزارهایکلداستوریج

مخرب اینترنتی قرار گیرد و دارایی افراد را به خطر اندازد.

Hyperinflationاَبَرتورم

به تورم بسیار باالیی که در نتیجة افزایش شدید قیمت ها در یک دورة کوتاه پدید می آید، اَبَرتورم
گفته می شود. آستانة اَبَرتورم در اقتصادهای مختلف متفاوت است اما اغلب در دوران بی ثباتِی اقتصاد،
زمانی که دولت ها با سرعت باالیی پایة پولی را افزایش می دهند اتفاق می افتد. اقتصادها نمی توانند در

مقابل دوره های پایدار و طوالنِی اَبَرتورم دوام بیاورند، یا سطح تورم به سطوح قابل قبول بازگردانده
می شود، یا سیستم مالی سقوط می کند، و دولت ناگزیر به تغییر واحد پولی یا حتی در مواردی معرفی

یک پول جدید خواهد بود.
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Immutabilityخدشهناپذیری

بیت کوین سطح باالیی از خدشه ناپذیری را در دو سطح حفظ می کند. سطح اول، اجماع و جنبه های
اصلی پروتکْل به خصوص سیاست پولی سخت گیرانة بیت کوین است که تغییر نمی کند.

خدشه ناپذیری در این سطح توسط ده ها هزار نود بیت کوین که به طور مستقل یک ُکد مشترک را
اجرا می کنند و بر روی مجموعه ای از قوانین مشترک با یکدیگر توافق دارند، اعمال می شود. هیچ

فرد یا نهادی، نه ماینرها، و نه دولت ها بدون متقاعد کردن این ده ها هزار نود برای موافقت با
تغییرات پیشنهادی، قادر به تغییر قوانین اجماع بیت کوین نخواهد بود. حفظ قابلیت خدشه ناپذیری در

این سطح موجب اعتماد سرمایه گذاران کالن و ُخرد نسبت به کمیابی و دوام بیت کوین می شود.

سطح دوم، زنجیرة بالک است که بازنویسی )یا تغییر( تاریخچة نقل و انتقال بیت کوین را عماًل
غیرممکن می کند. حفظ خدشه ناپذیری در این سطح موجب می شود تا فروشندگان و تجار از

بیت کوین به عنوان یک ابزار مبادله استفاده کنند و حتی بیشتر از پول های فیات به آن اعتماد داشته
باشند. زنجیرة بالک بیت کوین به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که فقط می توان بالک های

جدید به آن اضافه کرد، یعنی پس از اضافه شدن یک بالک به زنجیره، حذف یا تغییر آن عماًل
 اعمال، و موجب خدشه ناپذیرِی تاریخچة  SHA-256  عملگِر َهش غیرممکن است. این ویژگی توسط 

بیت کوین می شود. هنگامی که یک ماینر یک بالک را به امید یافتن یک اثباِت کارِ معتبر َهش
می کند، َهش بالک قبل در آن گنجانده شده است. به لطف ویژگی های توابع َهش، اگر َهش یک

بالک درنتیجة اعمال تغییرات در تراکنش های آن تغییر کند، عدد اثباِت کار بالک مورد نظر و در
نتیجه کل بالک و بالک های بعد از آن نامعتبر خواهند شد.

شامل َهش بالک ۴۰۰ بالک باشد، هِش بالِک شمارة ۵۰۰به عنوان مثال، اگر زنجیرة بالک دارای 
 کوچک ترین تغییری کند در نتیجه هِش آن نیز تغییر۳۹۹ است. اگر بالک شمارة ۳۹۹شمارة 

 خواهد شد و این روند تا نامعتبر۴۰۰خواهد کرد و باعث تغییر هش بالک بعدی یعنی بالک شمارة 
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  در زنجیره ادامه پیدا می کند. تغییر یک بالک در۵۰۰شدن آخرین بالک یعنی بالک شمارة 
زنجیرة بالک بیت کوین، منجر به نامعتبر شدن همة بالک های بعد از آن خواهد شد، این یعنی ایجاد

تغییر در زنجیرة بالک بیت کوین بدون بازنویسی بخشی از تاریخچة بالک های زنجیره ممکن نیست.

اگر یک مهاجْم اکثریِت کل توان محاسباتی شبکة بیت کوین را در اختیار داشته باشد می تواند
 بازنویسی   درصدی  ۵۱  حملة بالک های زنجیرة بیت کوین را تغییر، و تاریخچة زنجیره را از طریق 

کند. برای اینکه هزینة اجرای چنین حمله ای فراتر از توان هر نهاد یا دولتی باشد، شبکة بیت کوین به
 باال و غیرمتمرکزی نیاز دارد.میزان َهش

Inflationتورم

تورم، افزایش تدریجی قیمت اجناس در اقتصاد یک کشور است و باعث پایین آمدن قدرت خرید
مردم می شود. تورم در اقتصادهای مدرن به عنوان یک امر پیش بینی شده درنظر گرفته می شود و دلیل

به وجود آمدن آن عمدتا رشد مداوم پایة پولی توسط دولت های محلی یا بانک های مرکزی است.
 تبدیل می شود.اَبَرتورمهنگامی که تورم به سطوح باالیی برسد، به 

تورم به طور کلی بر اساس متوسط قیمت کاالهای مشخصی که در سبد خانوار قرار دارند محاسبه
 نام دارد. پول های فیات ارزش خود را به دلیل تورم در طولشاخص قیمت مصرف کنندهمی شود، و 

زمان از دست می دهند و ابزار مناسبی برای حفظ ارزش دارایی صاحبان خود نیستند.

Initial Block Download (IBD)دانلودزنجیرةبالکبرایباراول

به فرآیند دانلود زنجیرة بالِک بیت کوین برای بار اول گفته می شود. هنگامی که یک نود )گره(
جدید که به تازگی راه اندازی شده برای اولین بار به شبکه بیت کوین می پیوندد، ابتدا به نودهای دیگر

وصل می شود و سپس درخواست دانلود زنجیرة بالک را به آن ها ارسال می کند. این نود جدید
فرآیند دانلود و پردازش زنجیره بالک را از اولین بالک شروع، و تا آخرین بالک ادامه می دهد و به

اصطالح با شبکه همگام می شود. 
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در این فرآیند، با وجود اینکه بالک ها از نودهای متفاوتی در شبکه دریافت می شوند نیازی به اعتماد
به آن ها نیست. زیرا هر نود می تواند داده ها را از نودهای مختلف دریافت و به طور مستقل صحت

آن ها را از راه مقایسه بسنجد، همچنین به دلیل ماهیت زنجیرة بالک ها که بر اساس اثباِت کار است،
هر نود می تواند به صورت مستقل و بدون نیاز به اعتماد به نودهای دیگر، بالک های دریافت شده را

اعتبارسنجی کند. این فرآیند می تواند بسته به سرعت ارتباط با شبکة اینترنت و مشخصات
سخت افزاری دستگاهی که نرم افزار بیت کوین را اجرا می کند، از یک تا چند ده روز زمان ببرد.

هنگامی که این فرآیند آغاز می شود، نود مورد نظر ابتدا تمام سربرگ های بالک های زنجیره را از
نودهایی که به آن ها وصل شده است، دریافت و سپس به دانلود بالک ها می پردازد. این کار موجب
بهینه شدن فرآیند دانلود بالک ها می شود و همچنین برخی از قابلیت های کاربردی را از همان ابتدا

برای کاربر آن فراهم می کند. یک نود بیت کوین در کنار انجام فرآیند دانلود و ساخت زنجیرة
 اقدام می کند. این مجموعه لیست  (  UTXO  )  مجموعة خروجی های خرج نشده بالک، نسبت به ایجاد 

جامعی از تمام کوین های معتبر در شبکة بیت کوین است که هنوز خرج نشده اند و هریک از نودهای
شبکه به محض دریافت یک بالک جدید، این مجموعه را به روزرسانی می کنند.

Input Sequence (nSequence)توالِیورودی)اِنسیکوئنس(

توالی ورودی یکی از فیلدهای تعریف شده در ورودِی تراکنش ها است که در ابتدا برای فعال کردن
کانال های پرداخت، -مشابه با شبکة الیتنینگ- در نظر گرفته شده بود. این طرح در اولین نسخة

بیت کوین پیاده سازی شد، اما بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که کانال های پرداخت روی زنجیرة
اصلی از امنیت الزم برخوردار نیستند. بنابراین، این فیلد سال ها بدون استفاده باقی ماند.

( این فیلد مجدداً مورد استفاده قرار۱۲۵ )بیپ-۱۲۵ به شمارة پیشنهاد بهبود بیت کوینبا پیاده سازی 
 استفادهجایگزینی تراکنش با کارمزد باالترگرفت و در حال حاضر به منظور سیگنال دهی برای 

می شود. این قابلیت به کاربر این اجازه را می دهد که یک تراکنش تأیید نشده را با تراکنش مشابهی
که کارمزد باالتری می پردازد، جایگزین کند. اگر یک کاربر تراکنشی را با کارمزد پایین به شبکه
ارسال کند و این تراکنش در زمان دلخواه او تأیید نشود، او می تواند با استفاده از این قابلیْت کارمزد

تراکنش را افزایش دهد و ماینرها را به تأیید تراکنش مورد نظر تشویق کند.
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Know Your Customer (KYC)احرازهویتمشتری

قوانین احراز هویت مشتریان برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی مشتریان از مؤسسات مالی و
انتقال غیرقانونی پول تدوین شده اند. این قوانین تقریبًا برای همة مؤسسات مالی -مانند صرافی ها و
کارگزاری ها- که سرمایة مشتریان خود را در اختیار دارند، الزم االجرا است. قوانین احراز هویت

مشتریان جزئی از قوانین مبارزه با پول شویی هستند و نحوة اجرای آنها در حوزه های قضایی مختلف
متفاوت است.
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Layered Architectureمعماریالیهای

 تراکنش در هر ثانیه است و بدیهی است۷ تا ۴ظرفیت پردازش شبکة بیت کوین به طور متوسط بین 
که این مقدار برای انجام همة تراکنش های مالی دنیا کفایت نمی کند. با توجه به برگشت ناپذیر

)نهایی( بودن تراکنش های ثبت شده روی زنجیرة اصلی، از آن برای تصفیة مبالغ باال و دست یابی به
حداکثر اطمینان از نهایی بودن تراکنش ها استفاده می شود. اما پرداخت های کوچک به امنیت

پایین تری نیاز دارند و می توان آن ها را »خارج از زنجیره« و روی الیه ای بیرونی که از قوانین
اختصاصی خود پیروی می کند، اجرا کرد. توسعة الیه ای موجب افزایش ظرفیت شبکه و پایین آمدن

کارمزدها در پرداخت های ُخرد می شود.

توسعه دهندگان بیت کوین ترجیح می دهند که نوآوری و افزایش ظرفیت شبکة بیت کوین بر روی
الیه های بیرونی انجام شود تا زنجیرة اصلی بیت کوین -که به الیة اول نیز معروف است،- از خطرات

امنیتِی احتمالی که در نتیجة نوآوری های نرم افزاری پیش می آید، مصون باشد.

روش توسعة الیه ای مختص به سیستم های دیجیتال نیست و در سیستم های آنالوگ نیز به کار گرفته
می شود. به عنوان مثال قبل از منسوخ شدن استاندارد طال در سیستم بانکداری دنیا، پول نقِد کاغذی

به عنوان الیة بیرونی طال که پایة پول بود، به کار گرفته می شد.

Light Clientبرنامةَسُبک

به برنامه های کاربردی گفته می شود که با شبکة بیت کوین تعامل دارند اما زنجیرة بالک را ذخیره
نمی کنند و در عوض اطالعات تراکنش هایی که برایشان اهمیت دارد را از دیگر نودهای موجود در

شبکه دریافت می کنند. برای نمونه می توان به کیف پول های بیت کوین اشاره کرد.
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کاربراِن کیف پول های بیت کوین از این برنامه ها برای اطالع از موجودی بیت کوین و دریافت
اطالعات تکمیلی تراکنش های خود استفاده می کنند. کیف پول هایی که اطالعات الزم را از دیگر

نودهای حاضر در شبکه دریافت می کنند از نظر حفظ حریم خصوصی و حذف اعتماد، نسبت به
کیف پول هایی که به فول نود شخصی کاربران متصل شده اند، ضعیف تر هستند اما استفاده از آن ها

آسانتر است و به فضای ذخیره سازی دیسک کمتری نیاز دارند.

اکثر کیف پول های موبایل و برخی از کیف پول های دسکتاپ از این روش استفاده می کنند، زیرا
اجرای نرم افزار نود بیت کوین و ذخیرة تمام زنجیرة بیت کوین بر روی برخی از دستگاه ها امکان پذیر
نیست. برنامه هایی که برای دریافت اطالعات مورد نیاز از این روش استفاده می کنند، معمواًل به یک
سرور مرکزی متصل می شوند و اطالعات را از آن درخواست می کنند، اما برخی از آن ها به کاربران

این اجازه را می دهند تا برای حفظ حریم خصوصی و حذف اعتماد به دیگران، به نود شخصی خود
متصل شوند.
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این اصطالح شرایط دقیق یک حساب چند امضایی بیت کوین را توصیف می کند که برای انتقال
 کلیِد ُمجازی که از قبل تعریف شده اند نیاز است. یک آدرس چندn امضاء از میان mموجودی آن به 

امضایی بیت کوین آدرسی است که برای خرج کردن موجودی آن به امضای چندین کلید خصوصی
مستقل نیاز است. برخی از کاربران بیت کوین، برای دست یابی به قابلیت اطمینان باالتر و حفاظت
هرچه بهتر از بیت کوین های خود، دارایی خود را به جای قرار دادن در حساب های تک امضایی،
آن ها در حساب های چندامضایی قرار می دهند. در این صورت دارایی آن ها با به خطر افتادن تنها

کلید موجود، از بین نخواهد رفت. این در حالی است که در حال حاضر اغلب کاربران به روش تک
امضایی از بیت کوین های خود نگهداری می کنند.

بیایید فرض کنیم آوا و بابک و منوچهر می خواهند با هم یک شرکت تأسیس کنند و قصد دارند
بخشی از سرمایة شرکت را در قالب بیت کوین و به صورت شراکتی در اختیار داشته باشند. برای

اطمینان از اینکه هریک از شرکا به طور جداگانه قادر به انتقال موجودی این حساب نیست، آوا و
بابک و منوچهر تصمیم می گیرند این دارایی را در یک حساب چند امضایی بیت کوین قرار دهند.

همچنین توافق می کنند که انتقال موجودی این حساب در گرو توافق اکثریت باشد. به این معنی که
موجودی این حساب مشترک می تواند در صورت توافق دو نفر از آن ها جابه جا شود. روش کار به

این صورت است که هرکدام از آن ها یکی از کلیدهای عمومی شخصی خود را با دیگران به
اشتراک می گذارد و یک آدرس بیت کوین از روی آن ها ساخته می شود. به این صورت که برای

  امضاء ُمجازی که در هنگام ساخته شدن۳ امضاء از ۲انتقال موجودی حساب مشترک شرکت، به 
۳-از-۲آدرس تعریف شده نیاز است. به بیان دیگر حساب این شرکت یک حساِب چند امضایِی 

است.
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Mainnetشبکةاصلیبیتکوین

معرف زنجیرة بالک و شبکة اصلی بیت کوین است که به عنوان بیت کوین واقعی شناخته می شود و
آن را از دیگر زنجیره ها و شبکه های بیت کوین که اغلب در فرآیند توسعه به منظور آزمون و خطا به

خدمت گرفته می شوند و فاقد ارزش مالی هستند، متمایز می کند. هنگامی که فردی به شبکة
بیت کوین اشاره می کند در واقع منظور همان شبکة اصلی بیت کوین است که کوین های آن برخالف

کوین هاِی دیگر شبکه های متفرقه مثل شبکة تست و شبکة سیگ نت، ارزش پولی دارند.

هریک از این شبکه ها دارای زنجیرة بالک و توکن مخصوص به خود هستند و آدرس هرکدام با
،۳، ۱یک پیشوند اختصاصی شروع می شود. آدرس های شبکة اصلی بیت کوین با یکی از پیشوندهای 

tb1، یا n یا m، ۲ شروع می شود، در حالی که آدرس های شبکة تست با یکی از پیشوندهای bc1یا 

شروع می شود. کوین اختصاصی یک شبکه نباید به یک شبکة دیگر ارسال شود. برای مثال اگر
کوین شبکة اصلی بیت کوین به یک آدرس شبکة تست بیت کوین ارسال شود، بیت کوین های
با ارزش شبکة اصلی می سوزد و از بین می رود و راهی برای بازیابی آن نخواهد بود. عکس این

موضوع نیز صادق است.

Malleabilityتغییرپذیری

 معتبر به یک تراکنش بیت کوین و زمانیشناسةتغییرپذیرِی تراکنش یعنی امکان اختصاص چندین 
اتفاق می افتد که اعمال تغییر در بخشی از یک تراکنش امضاء شدة بیت کوین موجب تغییر شناسة

آن شود، اما تراکنش مورد نظر همچنان معتبر بماند. از آنجا که شناسة تراکنش در واقع از َهش
تراکنش به دست می آید، اعمال هرگونه تغییر در دادة یک تراکنش موجب تغییر شناسة آن خواهد

شد. این در حالی است که تغییراتی که شناسة تراکنش را تغییر می دهند و موجب بی اعتبار شدن آن
می شوند، مایة نگرانی نیستند.

تغییرپذیرِی تراکنش موجب می شود تا توسعه دهندگان و کاربران قادر نباشند در یک تراکنش جدید
به تراکنشی قدیمی که هنوز روی زنجیرة بالک تأیید نشده است، ارجاع دهند. این مشکل به این

 و در زمان وارد کردن آن بهخروجی خرج نشدهدلیل به وجود می آید که  برای خرج کردن یک 
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یک تراکنش جدید، می بایست به شناسة تراکنشی که این خروجی مورد نظر در آن قرار گرفته
ارجاع داده شود. بنابراین اگر امکان تغییر شناسة تراکنش وجود داشته باشد، امکان ارجاع به شناسة
قبلی وجود ندارد، زیرا ممکن است در زمان تأیید و ثبت بر روی زنجیرة بالک تغییر کرده باشد و

موجب نامعتبر شدن تراکنش جدید شود.

از دو روش می توان یک تراکنش را تغییر داد. اولین راه این است که پس از امضاء تراکنش،
 اضافه کنیم. روش دوم این است که دادة خودِ امضاء که درScriptSigداده های جدیدی به بخش 

همان بخش قرار دارد را تغییر دهیم.

 و ارتقاء قوانینسگویت سافت فورکمشکل تغییرپذیرِی تراکنش های بیت کوین از طریق اجرای 
تپ روت و ارتقاء شبکة الیتنینگپروتکل بیت کوین برطرف، و اجرای نوآوری های بیشتری چون 

بر روی شبکة بیت کوین ممکن شد. سگویْت دادة امضاء را که بخِش تغییرپذیِر تراکنش است از
 منتقل، و با این کار مشکل تغییرپذیرِیشاهدبدنة اصلی جدا و به بخش مجزای دیگری به نام 
تراکنش های بیت کوین را به کلی برطرف کرد.

Medium of Exchangeواسِطمعامله

به کاالیی گفته می شود که امکان تبادل کاالها و خدمات را برای مردم فراهم می کند و موجب
تسهیل این کار می شود. در طول تاریخ چیزهایی مثل صدف ها، مهره های شیشه ای، و طال به عنوان
واسِط معامله مورد استفاده قرار گرفته اند اما آن ها همة ویژگی های الزم برای ایفای نقش یک پول

، وتعویض پذیریخوب را در اختیار نداشتند. این ویژگی ها عبارتند از کمیابی، دوام، قابلیت حمل، 
.بخش پذیری

امروزه پول های فیات رایج ترین ابزار پرداخت در معامالت مردم جهان هستند زیرا به طور گسترده ای
 و بر اساس قانونی که به۲۰۲۱در سراسر جهان مورد پذیرش قرار می گیرند. بیت کوین در سال 

»قانون بیت کوین« مشهور است در کشور ال سالوادور و در کنار دالر آمریکا به عنوان پول قانونی
پذیرفته شد و با افزایش نقدشوندگی آن پتانسیل تبدیل شدن به ابزار پرداخت در معامالت جهانی را
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در مقیاس گسترده تری پیدا خواهد کرد.

Mempoolمِمپول

هریک از نودهای حاضر در شبکه، تراکنش هایی که هنوز تأیید نشده اند و در صف انتظار برای وارد
 نگه داری می کند. اینمِم پولشدن به بالک ها توسط ماینرها هستند را در پایگاه دادة کوچکی به نام 

تراکنش ها پس از تأیید و وارد شدن به زنجیرة بالک، از مم پول حذف می شوند. نودهای شبکه
 بیت کوین دست به دست، و آن ها را باهمتا-به-همتایتراکنش های مم پول خود را از طریق شبکة 

یکدیگر به اشتراک می گذارند. 

برای پایین نگه داشتن منابع سخت افزاری مورد نیاز برای راه اندازی یک نود، که ارتباط مستقیمی با
۳۰۰غیرمتمرکز ماندن شبکة بیت کوین دارد، سایز این پایگاه داده در حالت پیش فرض روی 

مگابایت تنظیم شده اما هرشخص قادر است این مقدار را برای نود خود تغییر دهد، بنابراین مم پول در
نودهای مختلف شبکه ممکن است حاوی تراکنش های مختلفی باشند.

سافتفورِکفعالسازیشدهتوسط
ماینرها)اِماِیاِساِف(

Miner-Activated Soft Fork 
(MASF)

سافت فورک به اعمال تغییراتی در قوانین پروتکل گفته می شود که در صورت حمایت ماینرها،
ایجاد ویژگِی پساسازگاری در آن ها ممکن می شود و نیازی به به روزرسانی همة نودهای حاضر در

شبکه نخواهد بود. حال اگر این سافت فورک توسط ماینرهایی که بالک های جدید را بر اساس
 گفته می شود.(MASF)قوانین جدید می سازند اعمال شود، به آن سافت فورِک فعال شده توسط ماینرها 

بدین صورت که ماینرها با اعالم حمایت خود از قوانین جدید، در فرآیند به روزرسانی قوانین
پروتکل شبکه مشارکت می کنند. ماینرها فقط در صورتی مجاز به ساختن بالک ها بر اساس قوانین

(،میزان هش درصِد ۹۰جدید هستند که اکثریت قریب به اتفاق آن ها )یا به عبارت دیگر بیشتر از 
از اعمال قوانین جدید پشتیبانی کرده باشند.
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ماینرها یکی از اعضای مهم شبکة بیت کوین هستند زیرا تراکنش ها را پردازش می کنند و بالک ها را
می سازند، اما قوانین شبکة بیت کوین توسط آن ها تعیین نمی شود. اگر ماینرها قوانین پروتکل را

بدون اجماع تغییر دهند و بالک ها را بر اساس قوانینی که مورد توافق نودهای شبکه نیست بسازند،
این بالک ها از نظر شبکه مردود هستند و همة هزینه ای که برای ساختن آن ها صرف شده به هدر

می رود و آن ها را در معرض ضررهای مالی جدی قرار خواهد داد.

Miningاستخراج

به فرآیند ساخت بالک های جدید و اضافه کردن آن به زنجیرة بالک استخراج گفته می شود. ابتدا
ماینرها تعدادی از تراکنش های تأیید نشده را از میان تراکنش های واقع در مم پول که در انتظار تأیید
هستند انتخاب، و یک بالک می سازند. این مرحله از کار نسبتًا ساده است. در مرحلة بعد ماینرها سعی

 را برای این بالک جدید پیدا کنند. این جستجو در واقع بر پایةاثباِت کارمی کنند تا عدد معتبِر 
حدس و گمان است و انرژی بسیار زیادی صرف می کند.

ماینرها پس از یافتن عدد اثباِت کار و اطمینان از معتبر بودن بالِک ساخته شده، آن را به شبکه
ارسال می کنند. بیت کوین های جدیدی که به آن ها یارانة ساخت بالک گفته می شود نیز از طریق

این فرآیند و به منظور جبران تالش های ماینرها برای یافتن یک بالک معتبر خلق می شوند. این یارانه
ماینرها را قادر می سازد تا هزینة پیدا کردن یک بالک معتبر که مستلزم صرف انرژی بسیار زیادی

است را پرداخت کنند.

ماینرها برای ساخت یک بالک معتبر هیچ راهی بهتر از حدس زدن عدد اثباِت کار و بررسی اعتبار
آن ندارند، بنابراین سعی می کنند تا در کمترین زمان و با صرف کمترین انرژی ممکن، حدس های
بیشتری بزنند. به تعداد همة حدس هایی که یک ماینر می تواند برای ساخت یک بالک معتبر بزند،

 گفته می شود که با واحد َهش بر ثانیه اندازه گیری می شود. نرخ َهش تجمعی همةمیزان َهش
ماینرهای مشغول در شبکة بیت کوین معیار مهمی برای تعیین امنیت این شبکه است، زیرا نشان

 به چه میزان َهش نیاز دارد.   درصدی  ۵۱  حملة می دهد که یک مهاجم برای اجرای 
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Mining Poolاستخِراستخراج

صنعت استخراج به دالیل متعددی چون هزینه های انرژی، جذب سرمایه گذاری، و پیچیدگی های فنی،
در مقیاس بزرگ بهینه تر است. استخرهای استخراج به ماینرهای ُخرد این اجازه را می دهند تا بازدهی
خود را افزایش، و به جای تالش برای به دست آوردن پاداش های بسیار باال اما نادر، ریسک خود را با

کسب پاداش های کوچک اما مستمر و قابل پیش بینی، کاهش دهند. هنگامی که یکی از اعضای
یک استخِر استخراْج بالک معتبری را پیدا می کند، پاداش کسب شده میان دیگر اعضای استخر و بر

اساس میزاِن هِش هریک از آن ها تقسیم می شود. گردانندگان استخرهای استخراج نیز معمواًل بابت
برقراری هماهنگی میان اعضاء، درصدی از این پاداش را به عنوان کارمزد برای خود در نظر

می گیرند.

Mixingسرویسمیکس

یک سرویس میکس که با نام میکسر یا تامْبلر نیز شناخته می شود، کوین های افراد را به امانت
می گیرد و کوین های دیگری را پس از کسر کارمزد به آن ها بازمی گرداند. اگر این کار به درستی
انجام شود به طور موثری قادر به پنهان کردن مالکیت صاحبان بیت کوین های دریافتی خواهد بود. 

برخی از سرویس های میکسر با مشکالت حقوقی و اتهاماتی چون پول شویی مواجه، و در نهایت
تعطیل شده اند. زیرا میکسرها برخالف سرویس های کوین جوین، امانی هستند و اختیار دارایی

کاربران در زمان اجرای فرآیند میکس در اختیار آن ها است.

Mnemonicکلماتبازیابی)یادآوری(

 کلمه است که برای پشتیبان گیری از یک کیف پول۲۴ تا ۱۲کلمات بازیابی، فهرستی مشتمل بر 
بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. این فهرست در واقع نمایندة داده ای است که می توان با در

 را تولید کرد.کیف پول سلسله مراتبِی قطعیاختیار داشتن آن کلیدهای یک 
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 در پروتکل بیت کوین به عنوان استاندارد تعریف شده و اکثر کیف۳۹کلمات بازیابی بر اساس بیپ-
پول های بیت کوین از آن پشتیبانی می کنند. اکثر کیف پول ها همچنین به کاربران اجازه می دهند تا

 شناخته می شود را به انتهای کلماتپسفریزبه منظور افزایش امنیت، کلمات دلخواهی که با عنوان 
بازیابی اضافه کنند.

 کلمه انتخاب می شوند و کلمة آخر نیز برای افزایش قابلیت اطمینان۲۰۴۸کلمات بازیابی از میان 
 عمل می کند. با توجه به امکان انتخابجمع آزمااین روش بازیابی کلید خصوصی، به عنوان یک 

 کلمه ای، احتمال حدس زدن فهرست کلمات بازیابی۲۰۴۸کلمات بازیابی از میان یک لیست 
۲,۹۶ یا ۲۰۴۸۲۴ در ۱تایی دیگران، ۲۴ x ۱۰۷۹.است 

Multisigچندامضایی

اغلب تراکنش های بیت کوین، آن را به آدرسی ارسال می کنند که می توان با در اختیار داشتن تنها
یک کلید خصوصی و تولید یک امضای دیجیتالی آن را خرج یا به آدرس دیگری منتقل کرد. با
این حال امکان ارسال بیت کوین به آدرسی که برای خرج کردن آن به چندین امضاء که توسط

کلیدهای خصوصی جداگانه ای تولید شده اند نیز وجود دارد. به این ترتیب موجودِی بیت کوین این
آدرس می تواند به طور مشترک توسط یک خانواده، شرکای تجاری، هیئت مدیرة یک شرکت، یا هر

گروه دیگری کنترل شود.

 کلید عمومی که از قبلn تعریف می شود که از   n    از mیک حساب چند امضایی اغلب به صورت 
 امضاء برای جابه جا کردن موجودی آن نیاز است. به عنوان مثال در یک mتعریف شده حداقل به 
۳«، سه کلید عمومی تعریف می شود و امضاء دو کلید خصوصی از این ۳ از ۲حساب چند امضایی »

کلید عمومی برای نقل و انتقال موجودی این حساب کافی است.

 استفاده(P2SH)برای تولید آدرس های بیت کوین در یک حساب چند امضایی می توان از استاندارد 
 شروع۳ معرفی شد و آدرس های آن با عدد ۱۶ توسط سافت فورک بیپ-۲۰۱۲کرد که در سال 

 توسط سافت فورک سگویت معرفی شد که در۲۰۱۷ که در سال (P2WSH)می شوند، یا از استاندارد 
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 میالدی۲۰۲۱ که در سال (P2TR) شروع می شوند، یا از استاندارد bc1qاین صورت آدرس های آن با 
 شروع می شوند.bc1pتوسط سافت فورک تپ روت معرفی شد و آدرس های آن با 

MuSigمیوسیگ

، کلیدهایامضاهای شنور و همچنین ترکیب کلیدهای عمومیپروتکلی است که با استفاده از 
عمومی و امضاهای دیجیتالی مورد نیاز برای تپ روت را تولید می کند. خرج کردن از یک حساب
چند امضایی تپ روت هیچ تفاوتی با خرج کردن بیت کوین از یک حساب تک امضایی تپ روت

ندارد، زیرا می توان با استفاده از میوسیگ کلیدهای عمومِی افراد ذینفع در یک حساب چند امضایی
را با یکدیگر ترکیب، و یک کلید عمومی تولید کرد که نمایندة همة آن ها است. صاحبان این

حساب چند امضایی برخالف روش های قبلی، در هنگام خرج کردن موجودی این حساب مجبور به
فاش کردن کلیدهای عمومی خود نیستند. در عوض آن ها به طور جمعی و با استفاده از میوسیْگ یک

 وP2SHامضای معتبر برای کلید عمومی که قباًل ایجاد کرده بودند، تولید می کنند. در روش های 
P2WSH امضاها و کلیدهای عمومی هریک از افراد حاضر در یک حساب چند امضایی فاش، و بر

روی زنجیرة بالک بیت کوین برای همیشه ثبت می شود. این مسأله گذشته از پیامدهای ناخواسته ای
که روی حریم خصوصی کاربران دارد، موجب اِشغال فضای بالک نیز می شود.
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Bitcoin Nodeنود)گرة(بیتکوین

 بیت کوینهمتا-به-همتایبه هریک از اعضای شبکة بیت کوین که با دیگر نودهای حاضر در شبکة 
در ارتباط است، یک نود یا گره گفته می شود. نود بیت کوین در واقع کامپیوتری است که یکی از

 را اجرا، و همه یا بخشی از زنجیرة بالک را در خود ذخیرهپیاده سازی بیت کویننرم افزارهای 
می کند. یک نود )گره( بیت کوین، بالک ها و تراکنش هایی که در مم پول آن قرار دارد را

اعتبارسنجی، و آن ها را بر بستر یک شبکة همتا-به-همتا و غیرمتمرکز با نودهای دیگر دست به دست
می کند. اجماع روی شبکة بیت کوین تنها زمانی رخ می دهد که نرم افزار نودهای شبکه با یکدیگر

سازگار باشند یا به بیان دیگر مجموعة قوانین مشترکی را بر روی شبکه اعمال کنند.

به منظور حفظ حریم خصوصِی مالی اغلب پیشنهاد می شود که کاربراِن بیت کویْن کیف پول های خود
را به نود شخصی شان متصل کنند و برای دریافت اطالعاِت تراکنش ها و موجودی کیف پول خود، به

نودهای دیگران اعتماد نکنند. از وظایف مهم نودهای شبکه همچنین می توان به حفاظت از قوانین
پروتکل و باال بردن قابلیت اطمینان شبکه اشاره کرد.

Non-Custodialغیرامانی)غیرحضانتی(

به روشی گفته می شود که در آن کنترل کلیدهای خصوصی کاربران در اختیار شخص آن ها باشد و
هیچ شخص یا نهاد دیگری به کلیدهای خصوصی آن ها دسترسی نداشته باشد. تحت اختیار داشتن

کلیدهای خصوصی خطر سانسور، مصادره، و به خطر افتادن حریم خصوصی مالی کاربران بیت کوین
را از جانب حکومت های محلی یا نهادهایی که از کلیدهای خصوصی کاربران به صورت امانی

نگهداری می کنند، از بین می برد.

با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که در اختیار گرفتن کنترل کلیدهای خصوصی
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بیت کوین به صورت غیر امانی، مسئولیت های مهمی با خود به همراه می آورد. اگر شما کنترل
کلیدهای خصوصی بیت کوین خود را شخصًا بر عهده بگیرید اما دسترسی به آن ها را به هر دلیلی از
دست بدهید، هیچ کس قادر نیست برای بازگرداندن آن ها به شما کمک کند و آن ها برای همیشه از

دست خواهند رفت. کاربران بیت کوین اغلب روش هایی چون نگهداری از نسخه های پشتیبان در
مکان های مختلف و نگهداری از بیت کوین به روش چند امضایی را برای جلوگیری از از دست رفتن

دارایی خود به کار می گیرند.

Nonceنانس

این کلمه در انگلیسی مخفف »عددِ یک بار مصرف«، و یکی از متغیرهایی است که ماینرها در روند
ساخت بالک و پیدا کردن یک عدد اثباِت کارِ معتبر از آن استفاده می کنند. روند کار به این

صورت است که ماینرها برای تولید َهش های متفاوت اما معتبر از یک بالک، متغیرهای مجاز را
تغییر می دهند و یکی از این متغیرهای مجاز عدد نانس است. با توجه به قرار گرفتن این متغیر در

سربرگ بالک می توان صرفًا با تغییر آن هش های متفاوتی از بالک موردنظر تولید کرد. پس از پیدا
شدن عدد اثباِت کار برای یک بالک که اغلب با صرف زمان و انرژی همراه است، همة نودهای

، قادرند در زمان بسیار کوتاهیعملگرهای َهش)گره های( حاضر در شبکه با توجه به ویژگی های 
اعتبار بالک مورد نظر را مورد بررسی قرار دهند و در صورت معتبر بودن، آن را در شبکة همتا-به-

همتای بیت کوین دست به دست کنند.
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Off-Chainبرونزنجیرهای

اصطالحی است که برای توصیف هرگونه داده ای که بر روی زنجیرة بالک بیت کوین ثبت نشده
باشد، به کار می رود. از داده های برون زنجیره ای می توان به تراکنش های امضاء شده ای که هنوز به
شبکة بیت کوین ارسال نشده اند و همچنین داده هایی که روی شبکة الیتنینگ یا دیگر زنجیره های

جانبی قرار دارند، اشاره کرد.

On-Chainدرونزنجیرهای

اصطالحی است که برای توصیف هرگونه داده ای که بر روی زنجیرة بالک بیت کوین ثبت شده
باشد، به کار می رود. از داده های درون زنجیره ای می توان به بالک ها و تراکنش ها اشاره کرد.

Opcodeُکدهایعملیاتی)آپُکد(

به دستورات پایه ای گفته می شود که در برخی از زبان های برنامه نویسی تعریف شده اند. زبان
 نام دارد نیز شامل مجموعه ای از ُکدهای عملیاتی خاص خوداسکرپتبرنامه نویسی بیت کوین که 

است. این ُکدهای عملیاتی شماره گذاری شده اند و هرکدام عملکرد محدود و از پیش تعیین شده ای
 بیت کوین، یک اسکریپت از ترکیب ُکدهای عملیاتی و داده هایزبان اسکریپت نویسیدارند. در 

اضافی مانند آدرس ها، کلیدهای عمومی، و امضاها ساخته می شود.

 اشاره کرد که یکی از رایج ترین انواع اسکریپت های بیت کوین استP2PKHبرای نمونه می توان به 
 ُکد عملیاتی و َهِش یک کلید عمومی ساخته می شود. این اسکریپت نوعی از یک۴و با ترکیب 

ScriptPubKey  است که برای قفل کردن بیت کوین از آن استفاده می شود و فقط در صورت فراهم
آوردن کلید عمومی و امضای معتبر می توان آن را باز، و بیت کوین های قفل شده در آن را خرج یا به
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دیگران منتقل کرد.

Open-source software (OSS)نرمافزاِرمتْنباز

نرم افزار متْن باز نرم افزاری است که متِن ُکِد آن به صورت عمومی منتشر می شود. متِن ُکد )سورس(،
بخشی از نرم افزار است که برنامه نویسان با تغییر آن، نحوة رفتار برنامه یا اپلیکیشن را کنترل می کنند
و کاربران عادی با آن سروکار پیدا نمی کنند. برنامه نویسانی که به متِن یک نرم افزار دسترسی دارند
قادرند با تغییر یا اضافه کردن قسمت های جدید، طرز کار آن را به نحوی که می خواهند تغییر دهند
یا بخش هایی که درست کار نمی کنند را اصالح کنند. اما شرایط مشاهدة سورس، اعمال تغییرات، و

از همه مهم تر بازنشر یک نرم افزارِ متْن باز بستگی به مجوز آن دارد.

Free softwareهمة نرم افزارهای متْن باز، آزاد نیستند. نرم افزار آزاد در زبان انگلیسی با عنوان 

 به معنی »آزاد« است، نه »رایگان«. ریچارد استالمن،Freeشناخته می شود که در آن کلمة 
 نرم افزار آزاد را به این شکل تعریف می کند:GNUبنیان گذار پروژة 

»نرم افزار آزاد یعنی احترام به آزادی کاربران و جوامعی که از آن استفاده می کنند. نرم افزار آزاد
نرم افزاری است که کاربران قادرند آزادانه آن را اجرا کنند، تکثیر و منتشر کنند، متِن ُکِد آن را

مطالعه کنند، و آن را از طریق اعمال تغییراْت بهبود بخشند. بنابراین نرم افزار آزاد یعنی نرم افزاری
 مجانی بودن آن نیست. این کلمه شبیه به مفهوم آزادی در »آزادیFreeکه آزاد است و منظور از 

بیان« است، نه »ساندیس مجانی«. برای جلوگیری از سوءبرداشت در مفهوم آزادی، برخی اوقات
 استفاده می شود.«libre software از عبارت free softwareبجای 

پروژه های زیر متْن باز هستند اما اجازة بازنشر آن ها به کاربران داده نشده یا محدودیت هایی برای
این کار در نظر گرفته شده است، بنابراین در گروه نرم افزار آزاد قرار نمی گیرند:

• Coldcard firmware

• Umbrel
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از پروژه های آزاد و متْن باز نیز می توان به پروژه های زیر اشاره کرد:

• GNU/Linux

• Bitcoin Core

• Bitcoin wallets

◦ Electrum Wallet

◦ Samourai Wallet

◦ Sparrow Wallet

◦ BlueWallet

• LibreOffice

• Mozilla Firefox

Orphan Blockبالِکبالتکلیف)بالِکیتیم(

 دقیقه۱۰ به صورتی در شبکة بیت کوین تنظیم می شود که به طور میانگین هر سختی شبکهپارامتر 
یک بالک جدید ساخته شود، اما گاهی اوقات پیش می آید که دو ماینر به صورت همزمان موفق به

 با یکدیگر برابر است. یکی از اینطول زنجیرهساخت بالکی می شوند که شمارة هر دوی آن ها در 
دو بالک که تقریبًا به صورت همزمان در شبکة همتا-به-همتا بین نودهای حاضر در شبکه

دست به دست می شوند زودتر به نیمی از نودهای شبکه می رسد، در حالی که بقیة شبکه بالک دیگر را
زودتر دریافت می کند. به بیان دیگر نودهای شبکه به جای یک بالک، دو بالک با شمارة یکسان را

پشت سر هم و با اندکی تأخیر از شبکه دریافت می کنند اما با توجه به اینکه هر دو بالک معتبر
هستند، هر دوی آن ها را نگه می دارند. در این صورت به طور موقت دو زنجیرة معتبر خواهیم داشت

و این وضعیت تا زمانی ادامه پیدا می کند که ماینِر بالِک بعدی، بالک تازه ساخته شدة خود را بر
روی یکی از این زنجیره ها قرار دهد. در نهایت یکی از زنجیره ها طوالنی تر خواهد شد و نودهای
شبکه، زنجیرة کوتاه تر را رها می کنند. به بالک هایی که در زنجیرة کوتاه تر قرار دارند و بعداً از

سوی ماینرها رها می شوند، به اصطالح بالک های بالتکلیف، یا یتیم گفته می شود. طول زنجیرة
بالک های بالتکلیف اغلب بیشتر از یک بالک نمی شود، اما از نظر تئوری هیچ گونه محدودیتی در

شبکة بیت کوین برای طول زنجیرة آن ها وجود ندارد.
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هدف توسعه دهندگان بیت کوین و همچنین مطالبة ماینرها از آنان این است که کارایی شبکه
به قدری باال باشد که تعداد بالک های بالتکلیف در شبکه به پایین ترین تعداد ممکن برسد، زیرا این
مسأله موجب از دست رفتن پاداش ساخت بالک برای ماینرها می شود و ضررهای مالی سنگینی به

آن ها وارد می کند. برای رسیدن به این هدف بالک ها می بایست در سریع ترین زمان ممکن بین
نودهای )گره های( شبکه منتشر شوند و در کوتاه ترین زمان ممکن به همة آن ها برسند. یکی از

 در شبکة بیت کوین نیز رسیدن به همین هدف است.وزن بالک هادالیل محدود بود سایز یا 
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تراکنشیکهامضاءآنناقصاست
Partially Signed Bitcoin
Transaction (PSBT)

استانداردی است که نقل و انتقال تراکنش هایی که به طور کامل امضاء نشده اند را برای کاربران
کوین جوین، یا سرویس های پرداخت پِی جوین، چند امضاییتسهیل می کند و اغلب در حساب های 

که ایجاد یک تراکنش مشترک میان چند نفر به تعامل میان آن ها نیازمند است، به کار گرفته
می شود.

کاربران با به کارگیری از این روش قادرند در مرحلة اول ساختار تراکنش موردنظرشان را با استفاده
مجموعةاز کیف پولی که به اینترنت متصل است و اطالعات مربوط به موجودی و همچنین 

 آن ها را در اختیار دارد، بسازند. این تراکنش بدون امضاء معتبر نیست،خروجی های خرج نشدة
 خود منتقل و بخش امضا را به آن اضافه می کند.کلداستوریجبنابراین در مرحلة دوم کاربر آن را به 

این تراکنش اکنون کامل است و می توان آن را از طریق کیف پولی که به اینترنت دسترسی دارد به
شبکة بیت کوین ارسال کرد اما، کلداستوریج که وظیفة نگهداری از کلیدهای خصوصی صاحب

کیف پول را بر عهده دارد هیچ گونه ارتباطی با اینترنت نخواهد داشت. در مرحلة سوم کاربر مجدداً
تراکنش را به کیف پول آنالین خود منتقل، و آن را روی شبکة بیت کوین منتشر می کند.

همچنین می توان از این روش برای ساخت یک تراکنش چند امضایی استفاده کرد. به عنوان مثال
 بیت کوین داشته باشند که برایچند امضاییفرض کنید آوا و بابک و منوچهر با هم یک حساب 

 روندPSBT امضا تعریف شده باشد. به کارگیری از استاندارد ۳ امضا از ۲نقل و انتقال آن نیاز به 
ساخت و تهیة امضاهای الزم برای این تراکنش چند امضایی را برای صاحبان این کیف پول آسان

می کند.

 همچنین موجب ایجاد سازگاری میان نرم افزارهای مختلف کیف پول می شود و باعثPSBTاستاندارد 
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می شود کیف پول های مختلف قادر به تعامل با یکدیگر باشند. اهمیت این موضوع در مواقعی که
کلیدهای خصوصی برای امنیت هرچه بیشتر روی دستگاه های آفالین )کلداستوریج( نگهداری

می شوند بیشتر نمایان می شود. کیف پول های نرم افزاری و سخت افزاری که در طول سال های اخیر به
 تهیه شده است، از دوربینPSBTبازار عرضه شده اند برای نقل و انتقال فایل تراکنشی که به صورت 

 استفاده می کنند.QRو کدهای 

 و نسخة دوم آن در۱۷۴ شمارة پیشنهاد بهبود بیت کوینجزئیات نسخة صفر این استاندارد در 
 تعریف شده است.۳۷۰پیشنهاد شمارة 

PayJoinپرداخِتتعاملی)پِیجوین(

نوع خاصی از تراکنش های بیت کوین است که در آن فرستنده و گیرنده برای بی اثر کردن ترفند
 با هم تعامل، و با مشارکت یکدیگر تراکنشی می سازند کهمالک مشترک ورودی های تراکنش

موجب حفظ حریم خصوصی آن ها شود.

ترفند مالک مشترک ورودی های یک تراکنش یکی از متداول ترین روش های به کار گرفته شده در
 است و فرض را بر این می گذارد که همة ورودی هایتجزیه و تحلیل و پایش زنجیرهسیستم های 

وارد شده به یک تراکنِش مشخص متعلق به یک فرد یا نهاد است. این سیستم ها بر پایة این فرض و
به کمک اطالعاتی که از طریق صرافی ها و داده های احراز هویت کاربران در دست دارند، اقدام به

کوین جوینشناسایی افراد می کنند. این ترفند تا قبل از به وجود آمدن پروتکل هایی مانند پِی جوین و 
تا حد زیادی دقیق و قابل استناد بود زیرا میزان استفاده از تراکنش های چند امضایی در شبکة

بیت کوین پایین است.

پِی جوین در واقع پروتکلی است که به دو کاربر بیت کوین اجازه می دهد تا با تعامل با یکدیگر
تراکنشی بسازند که با بی اثر کردن برخی از ترفندهای پایِش زنجیره، از حریم خصوصی آن ها

حفاظت کند. فرستنده و دریافت کنندة بیت کوین در حین ساخت تراکنش و طبق پرتکل پِی جوین،
 (UTXO )کوین هاییبر روی یک بستر امن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اطالعات مربوط به 
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که قصد دارند در ورودی این تراکنش به اشتراک بگذارند را با یکدیگر مبادله می کنند. این پروتکل
 تراکنش هایی که امضاء آن ها ناقص استبرای سهولت در انتقال تراکنش بین طرفین، از استاندارد 

( PSBT) استفاده می کند. یک تراکنش پِی جوین از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با دیگر تراکنش های 
بیت کوین ندارد، با این تفاوت که همواره بیشتر از یک ورودی خواهد داشت.

Peer-to-Peer (P2P)همتا-به-همتا

شبکة همتا-به-همتا یک پروتکل ارتباطی برای اتصال کامپیوترها با یکدیگر و تشکیل یک شبکة
نودکامپیوتری است. هریک از اعضای حاضر در یک شبکة همتا-به-همتا که در اصطالح به آن ها 

 گفته می شود، قادرند داده های خود را به صورت بدون واسطه و غیرمتمرکز با یکدیگر به)گره(
اشتراک بگذارند. در یک شبکة همتا-به-همتا میان نودهای تشکیل دهندة شبکه هیچ گونه تفاوتی
وجود ندارد )وجه تسمیة نام این معماری نیز ارتباط مستقیم و بدون واسطة آن ها است(، و برای

ارتباط با یکدیگر به کسب مجوز از هیچ فرد یا نهاد مرکزی نیاز نیست. متوقف کردن شبکه های
همتا-به-همتا بسیار دشوار و تقریبًا محال است. یک نمونة بسیار معروف از این معماری، شبکة

»بیت تورنت« است. این شبکه علیرغم مشکالت حقوقی که شرکت های بزرگ فیلم سازی و
تهیه کنندگان موسیقی در طول دهة گذشته برای آن به وجود آورده اند، و تالش های جدی که از

جانب مخالفان این شبکه برای متوقف کردن آن صورت گرفته، همچنان به کار خود ادامه می دهد و
راهی برای از کار انداختن آن وجود ندارد.

شبکة بیت کوین نیز بر پایة معماری شبکه های همتا-به-همتا طراحی و پیاده سازی شده و نودهای
شبکه به صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند و تراکنش ها و بالک ها را به صورت غیرمتمرکز
در شبکه دست به دست می کنند. در شبکة بیت کوین ارسال و دریافت بیت کوین نیز به صورت همتا-

به-همتا صورت می پذیرد. یک تراکنش، مقدار مشخصی بیت کوین را به صورت مستقیم و بدون
واسطه به فردِ دریافت کننده منتقل می کند و ماینرها که وظیفة پردازش تراکنش ها را بر عهده دارند،

هرگز قادر نخواهند بود دارایی کاربران را در حین ساخت بالک های جدید سرقت، یا آن ها را
مصادره کنند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، شبکه های همتا-به-همتا در برابر سانسور و خراب کاری مقاوم هستند و
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شبکة بیت کوین نیز بر پایة این معماری بنا شده است. ده ها هزار نود )گره( در شبکة بیت کوین،
نرم افزار بیت کوین را به منظور اعتبارسنجی بالک ها و تراکنش ها اجرا، و به غیرمتمرکز ماندن این

شبکه کمک می کنند.

یک سیستم مالی که به صورت همتا-به-همتا کار می کند اساسًا با خدمات مالی مثل حواله های بین
بانکی، جابجایی پول به صورت کارت به کارت، و کارت خوان های مستقر در فروشگاه ها که توسط

نهادهای مالی متمرکز ارائه می شود، متفاوت است. بانک ها و دولت ها می توانند در روند جابجایی
پول کاربران در این سیستم ها دخالت کنند، آن ها را به تعویق اندازند، سانسور، یا حتی متوقف کنند.

 هزار تومان )کمتر از۲۰۰در زمان نگارش این مطلب هر ایرانی می تواند در طول شبانه روز به مقدار 
 دالر آمریکا( از دستگاه های خودپرداز پول نقد دریافت کند و برای جابجایی پول در شبکة۱۰

بانکی نیز محدودیت های سخت گیرانه ای -خصوصا در چند سال اخیر- در نظر گرفته شده است.
محدودیت های دولتی در کنار تحریم های بین المللی فرآیند نقل و انتقال پول را برای ایرانیان بسیار

گران می کند و بر روی زندگی آنان اثر مستقیم دارد.

Pegپیوندارزش)پِگ(

هنگامی که ارزش یک دارایی به صورت مستقیم به ارزش دارایی دیگری وابسته شود، اصطالحًا
می گوییم ارزش کاالی اول به کاالی دوم پیوند خورده است. به عنوان نمونه می توان به پول های رایج

در کشورهای مختلف جهان اشاره کرد که ارزش پول شان را با نسبتی که عمدتا توسط بانک های
مرکزی تعیین می شود، به ارزش دالر آمریکا -به عنوان پول مرجع دنیا،- تعیین می کنند.

 موضوعیت پیدا می کند. در این زنجیره ها کهزنجیره های جانبیاین مفهوم در حوزة بیت کوین در 
 طراحی و پیاده سازی می شوند، عموما توکن هایی خلق می شوندبرون زنجیره ایبه صورت یک راه حل 

که ارزش آن ها نسبت به بیت کوین سنجیده می شود و ارزش آن ها به اصطالح به ارزش بیت کوین
پیوند می خورد. برای عنوان مثال می توان به زنجیرة جانبی لیکوئید اشاره کرد که ارزش توکن آن به

 تعیین شده است.۱:۱نسبت به ارزش بیت کوین به صورت   L-BTCنام 
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Preimageدادةورودیبهعملگرِهش)پریایمیج(

به دادة ورودی به یک عملگر َهش گفته می شود. با در اختیار داشتِن خروجِی یک تابع َهش راهی
برای به دست آوردن دادة ورودی )پری ایمیج( وجود ندارد زیرا توابع َهِش به کار گرفته شده در

حوزة رمزنگاری یک طرفه هستند.

 در شبکة بیت کوین ازآدرس هاورودی یک تابع هش می تواند هر نوع داده ای باشد. به عنوان مثال، 
اثباِت کارِ نیز دادة ورودی )پری ایمیج( سربرگ بالکروی َهش کلیدهای عمومی ساخته می شوند. 

بالک است.

Private Keyکلیدخصوصی

کلید، می بایست کلید خصوصی مرتبط با خروجِی خرج نشدهبرای نقل و انتقال یا خرج کردن یک 
 آن را در اختیار داشته باشیم، زیرا تولید یک امضاء دیجیتال معتبر فقط با در اختیار داشتنعمومی

کلید خصوصی میسر است. برخالف کلیدهای عمومی که هیچ گونه محدودیتی برای انتشار آن ها
وجود ندارد، باید از کلیدهای خصوصی در مکانی امن نگهداری کرد زیرا هرکس با در اختیار داشتن

کلیدهای خصوصی قادر است بیت کوین هایی که در یک خروجی خرج نشده قرار دارند را خرج
کند.

کیف پول های بیت کوین در واقع شبیه به یک دسته کلید هستند و عمومًا وظیفة تولید و مدیریت
کلیدهای عمومی و خصوصی، ساخت آدرس ها، تولید امضاهای دیجیتال در حین ایجاد تراکنش ها، و

تا حد امکان نگهداری امن از کلیدهای خصوصی را بر عهده دارند.

کیف پول های سخت افزاری برای افزایش ضریب امنیت در نگهداری از کلیدهای خصوصی، آن ها را
به صورت آفالین و در محیطی ایزوله نگهداری، و برای نقل و انتقال داده ها در حین ایجاد تراکنش ها

تراکنش هایی که امضاء آن ها ناقصو تولید امضای دیجیتال بر روی دستگاه ها مختلف، از استاندارد 
 استفاده می کنند.QR، دوربین، و ُکدهای  (PSBT) است
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Proof-of-Work (PoW)اثباِتکار

اثبات صحت و سقم داده ها در شبکة بیت کوین از طریق به کارگیری از روش اثباِت کار انجام
می پذیرد. ماینرهای بیت کوین باید اثباِت کار بالِک ساخته شدة خود را در قالب یک َهِش معتبر به

شبکه ارسال کنند تا شبکه آن را به عنوان یک بالک معتبر بپذیرد. اثباِت کار، ماینرها را مجبور
می کند تا برای ایجاد یک بالک پول و انرژی صرف کنند، بنابراین به امانت داری تشویق می شوند و

 تنها راه حل عملی (PoW)تقلب برای آن ها بسیار گران تمام می شود. در حال حاضر روش اثباِت کار 
، و رسیدن به توافق روی درستی داده های یک شبکة غیرمتمرکزمسألة ژنرال های بیزانسبرای حل 

مانند شبکة بیت کوین است؛ ویژگی که برای یک سیستم مالی حیاتی به شمار می رود.

ماینرها با تولید بالکی که َهش آن کوچکتر از یک عدد تعیین شده است، یک اثباِت کارِ معتبر
 که در استخراج بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد،SHA-256 عملگر َهشمی سازند. خروجی 
 کاراکتر دارد و با توجه به خصوصیات عملگرهای۶۴ هگزادسیمال ُکدبندیعددی است که در 

َهش، تصادفی است. بنابراین ماینرها باید میلیاردها َهش را در هر ثانیه تولید کنند تا به صورت
سختی کوچکتر است پیدا شود. عدد هدف یا به عبارت دیگر عدد هدفتصادفی یک َهش که از 

 به صورت خودکار توسط ُکد نرم افزار بیت کوین تنظیم می شود.شبکه

 موجود در شبکة بیت کوین با پیوستن ماینرهای بیشتر به شبکه افزایش یابد، عددمقدارِ هشهرچه 
هدف کاهش می یابد و یافتن یک َهش که پایین تر از عدد هدف باشد برای ماینرها دشوارتر خواهد

شد. برعکس، اگر ماینرها شبکه را ترک کنند و مقدار َهش موجود در شبکه کاهش یابد، عدد هدف
افزایش پیدا می کند تا پیدا کردن یک َهش معتبر برای ماینرها آسانتر شود. الگوریتمی در ُکد

 بالک -تقریبا هر دو هفته،- عدد هدف را تنظیم می کند. این۲۰۱۶بیت کوین وجود دارد که هر 
کار برای اطمینان یافتن از روند خلق بیت کوین های جدید و تثبیت سیاست پولی بیت کوین انجام

 دقیقه یک بالک جدید توسط۱۰می شود. برای رسیدن به این هدف می بایست به طور میانگین هر 
ماینرها پیدا شود. توجه به این نکته ضروری است که مفهوم »پیدا شدن« بالک، اشاره به تصادفی

بودن روند ساخت بالک ها دارد و گهگاه در متون فنی بیت کوین به کارگرفته می شود.

۹۷



Protocolپروتکل

به مجموعه قوانینی گفته می شود که رفتار یک شبکه بر اساس آن تعریف می شود و کارکردی مشابه
با قانون اساسی دارد. قوانین پروتکِل شبکة بیت کوین توسط نودهایی )گره هایی( که نرم افزار

بیت کوین را اجرا می کنند روی شبکه اعمال می شود و این نودها برای رسیدن به توافق نیازی به
اعتماد یا کسب اجازه از یک نهاد مرکزی مانند دادگاه عالی، یا مدیرعامل یک شرکت بزرگ

اجماع و روش زنجیرة بالک، از همتا-به-همتاندارند. پروتکل بیت کوین برای ایجاد یک شبکة پولِی 
 استفاده می کند.اثباِت کاربر اساس 

Pseudonymناممستعار

افراد برای حفاظت از هویت واقعی خود از نام مستعار استفاده می کنند. همچنین نام مستعار به آن ها
 افراد دراحراز هویتاین اجازه را می دهد تا شهرت عمومی خود را از هویت واقعی شان جدا کنند. 

 شبکة بیت کوین الزامی نیست، این بدان معنی است که کاربران برای تعامل بازنجیرة بالکسطح 
زنجیرة بالک بیت کوین الزامی به فاش کردن هویت واقعی خود ندارند و می توانند با استفاده از

آدرس هایی که از کلیدهای عمومی آن ها ساخته می شود اقدام به دریافت بیت کوین کنند. با این حال
این به هیچ وجه تضمینی برای آشکار نشدن هویت واقعی آن ها نیست، زیرا اغلب کاربران در زمان

به دست آوردن بیت کوین که معمواًل از طریق خرید از صرافی های آنالین انجام می شود، ملزم به ارائه
اطالعات هویتی خود هستند.

 و دولت ها همواره در تالشند تا هویت واقعی کاربرانتجزیه و تحلیل کنندة زنجیرهشرکت های 
بیت کوین را شناسایی، و آدرس ها و کلیدهای عمومی ثبت شده روی زنجیرة بالک بیت کوین را به
هویت واقعی صاحبان شان مرتبط کنند. صرافی های بیت کوین نیز با دراختیار گذاشتن اطالعاتی که

 از کاربران و آدرس های آنان جمع آوریقوانین ضدپول شویی و قوانین شناسایی مشتریانطبق 
کرده اند به آن ها برای رسیدن به این هدف کمک می کنند. با فاش شدن هویت واقعی صاحب یک

آدرس بیت کوین، کارکرد نام مستعار این آدرس برای همیشه از بین خواهد رفت.

از این رو فعاالن جامعة بیت کوین و حریم خصوصی همواره اثرات مخرب خرید و فروش بیت کوین

۹۸



از طریق صرافی ها را به کاربران گوشزد می کنند و همچنین برای توسعه و در دسترس قرار گرفتن
، و تاخت زدن کوین ها که موجب حفظ حریمپِی جوین، کوین جوینابزارها و پروتکل هایی مانند 

خصوصی کاربران می شود، تالش می کنند.

Public Keyکلیدعمومی

 از روی کلیدهای عمومی ساخته می شوند. برای نقل و انتقال یا خرج کردنآدرس های بیت کوین
بیت کوین هایی که به یک آدرس بیت کوین ارسال شده، به امضاء دیجیتال معتبری نیاز است که تنها

در صورت در اختیار داشتن کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی مورد نظر ایجاد می شود. کلید
عمومی شبیه به یک آدرس ایمیل است، چرا که می توان آن را به صورت عمومی منتشر کرد و

هرکس با دانستن آن قادر است به آن ایمیل ارسال کند، در حالی که دسترسی به ایمیل های دریافت
شده تنها برای صاحب حساب ایمیل فراهم است که رمز عبور سرویس ایمیل را در اختیار دارد و

قادر به خواندن آن ها است.

 استفاده می کند که می توان در آن برای هر کلیدای سی دی اِس اِیبیت کوین از سیستم رمزنگاری 
خصوصی یک تا چند کلید عمومی )یا آدرس( متناظر ساخت. انتشار عمومی یک آدرس بیت کوین،
دارایی واریز شده به آدرس مورد نظر را به خطر نمی اندازد، اما کارکرد نام مستعار آدرس مورد نظر

را به کلی از بین می برد و با توجه به از بین رفتن حریم خصوصِی صاحب آدرس، ممکن است در
آینده مخاطراتی برای او به وجود آورد. برعکس، کلیدهای خصوصی می بایست تحت هر شرایطی
مخفی و از دسترس دیگران دور باشند، زیرا دسترسی به کلید خصوصی به معنی در اختیار داشتن

کنترل بیت کوین های ارسال شده به کلیدهای عمومِی )آدرس های( مرتبط به آن است.

مفاهیم آدرس و کلید عمومی اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند اما آدرس ها در واقع
َهش کلیدهای عمومی هستند و برای سهولت کاربران به کار گرفته می شوند، در حالی که

اعتبارسنجی امضاء دیجیتال در یک تراکنش بیت کوین با استفاده از کلید عمومی انجام می پذیرد.

وظیفة کیف پول های بیت کوین تولید و مدیریت کلیدهای خصوصی و عمومی کاربران است. یک
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کیف پول برای انجام این کار ابتدا کلید خصوصی که در واقع یک عدد بسیار بزرگ است را تولید
 ساختهسلسله مراتبی و قطعیمی کند. سپس درخت کلیدهای خصوصی و عمومی با استفاده از روش 

می شود و در نهایت آدرس های بیت کوین از روی کلید عمومی ساخته، و برای دریافت بیت کوین به
کاربران نمایش داده می شوند.
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Q

Qr Codeُکِدکیوآر

ابزاری برای ترسیم داده های مختلف به صورت گرافیکی است و کارکردی شبیه به بارُکد دارد. یک
،فاکتور پرداخت شبکة الیتنینگُکِد کیوآر می تواند نمایانگر آدرس یک سایت، آدرس بیت کوین، 

یا موارد دیگر باشد. یک ُکِد کیوآر اغلب به شکل مربع است و با مربع های سیاهی که در سه گوشة
آن قرار گرفته اند شناسایی می شود. ُکدهای کیوآر از مربع های کوچک تری تشکیل می شوند که بر

اساس الگویی از پیش تعیین شده در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

امروزه می توان با به کارگیری از ابزار دوربیِن اکثر تلفن های هوشمند، ُکدهای کیوآر را اسکن و
دادة آن ها را خواند. برای این کار کافی است دوربین تلفن خود را به سمت یکی از این ُکدها

بگیرید تا دادة نهفته در آن برای شما به نمایش درآید.
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R

Regtestِرگتِست

شبکة رِگ تِست زنجیره ای است که قوانین پروتکل بیت کوین عینًا بر روی آن اعمال می شود و افراد
 اجرا کنند.شبکة اصلی بیت کوین زنجیرة بالِکمی توانند آن را به صورت خصوصی، و در موازات 

شبکة تسِت بیت کوینراه اندازی شبکة رِگ تِست بسیار آسان است و کوین های آن مانند کوین های 
ارزش پولی ندارند، بنابراین توسعه دهندگاِن بیت کوین اغلب در مرحلة تست و توسعة ایده ها و

ابزارهای خود از این شبکه استفاده می کنند.

برقراری ارتباط با دیگر نودهای شبکة همتا-به-همتای بیت کوین در شبکة رِگ تِست محدود، و
 بر روی عدد صفر تنظیم شده است. بنابراین کاربران شبکة رِگ تِست قادرند در یکسختی استخراج

زمان کوتاه هر مقدار بالک و تراکنش که الزم است را بسازند و این ویژگی روند آزمایش و تست
ابزارها و ایده ها را برای توسعه دهندگان تسهیل می کند.

Reorganization (reorg)بازترتیِببالکها)ریاُرگ(

این رخداد زمانی اتفاق می افتد که یک )یا در موارد بسیار نادر( چند بالک به دلیل ایجاد زنجیرة
طوالنی تری -که شامل بالک های موردنظر نمی شود،- نامعتبر، و از زنجیرة اصلی حذف شوند. به طور
کلی یک ری اُرگ رخداد نامطلوبی در شبکة بیت کوین در نظر گرفته می شود اما بیشترین آسیِب آن

به ماینرها می رسد، زیرا پاداش ساخت بالک معتبری که به دلیل ری اُرگ از زنجیرة اصلی حذف
شده را از دست می دهند. دلیل رخ دادن یک ری اُرگ این است که نودهای شبکة بیت کوین همواره
بلندترین زنجیره ای که اثباِت کارِ تجمعی بیشتری داشته باشد را به عنوان زنجیرة معتبر قبول می کنند.

 را۵۰۱ بیت کوین وجود داشته باشد. یک ماینر بالک شمارة در طول زنجیرة بالک ۵۰۰تصور کنید 
-الف می گذاریم( و به شبکه ارسال می کند. کمی بعدتر، ماینر۵۰۱می سازد )که ما اینجا نام آن را 
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-الف را دریافت نکرده و از ساخته شدن آن اطالع ندارد، یا سوءنیت دارد نیز۵۰۱دیگری که بالک 
-ب می گذاریم(. با توجه به اینکه دو۵۰۱ متفاوت دیگر می سازد )که ما نام آن را ۵۰۱یک بالک 

 شناخته شوند، اکنون دو زنجیره داریم که باسِر زنجیرهبالک با شمارة یکسان، نمی توانند به عنوان 
یکدیگر در رقابت هستند. اکنون ماینرها تعیین کنندة زنجیرة برنده هستند. اگر یکی از ماینرها بالک

-ب بسازد، این زنجیره از۵۰۱-ب می گذاریم( را بعد از بالک ۵۰۲جدیدی )که اینجا نام آن را 
-الف۵۰۱-الف طوالنی تر می شود. در این صورت همة نودهای شبکة بیت کوین بالک ۵۰۱زنجیرة 

 شناخته می شود را رها می کنند و زنجیرةبالک بالتکلیف )بالک یتیم(که اکنون به عنوان یک 
-ب را به عنوان زنجیرة اصلی انتخاب می کنند.۵۰۲منتهی به بالک 

ممکن است تحت شرایط خاصی، تعداد بالک هایی که به موجب ری اُرگ از زنجیرة اصلی حذف
می شوند بیشتر از یک بالک باشد. فرض کنید زنجیره ای )که اینجا نام آن را زنجیرة الف می گذاریم(

 بگیرد۵۰۰ بالک داشته باشد. حال تصور کنید یک ماینر تصمیم به ساخت یک بالک با شمارة ۵۱۰
 بالک بعدی شود و۱۲ واقع در زنجیرة الف متفاوت است و همچنین موفق به تولید ۵۰۰که با بالک 

زنجیره ای بلندتر را تشکیل دهد )که نام آن را زنجیرة ب می گذاریم(. با این شرط که بالک شمارة
 تا۵۰۰ بالک از شمارة ۱۱ روی زنجیرة الف ساخته شود، ۵۱۱ روی زنجیرة ب زودتر از بالک ۵۱۱
 که به زنجیرة ب۵۱۱ از زنجیرة الف حذف خواهد شد و نودهای شبکه زنجیرة منتهی به بالک ۵۱۰

تعلق دارند را به عنوان زنجیرة اصلی می پذیرند.

 روی۵۱۱ از زنجیرة ب زودتر از بالک ۵۱۱در بخش قبل فرض را بر این گذاشتیم که بالک 
۱۲زنجیرة الف ساخته شده باشد. اما ممکن است در طول زمانی که ماینِر زنجیرة ب مشغول ساخت 

( است، بقیة ماینرهای حاضر در شبکه موفق به۵۱۱ تا ۵۰۰بالک موردنظر )یعنی بالک شمارة 
 بر روی زنجیرة الف شده باشند، در این صورت زنجیرة ب قادر به حذف۵۱۱ساخت بالک شمارة 

زنجیرة الف نخواهد بود و ری اُرگ رخ نخواهد داد. بنابراین، همانطور که در وایت پیپر بیت کوین نیز
مقدار درصد ۵۱ذکر شده تنها راه برای اجرای یک ری اُرِگ موفقیت آمیز این است که بیشتر از 

 موجود در شبکه برای ایجاد یک زنجیرة جایگزین و متفاوت از زنجیرة اصلی با یکدیگرهِش
همکاری، و بالک ها را با سرعت بیشتری تولید کنند.

نودهای )گره های( حاضر در شبکة بیت کوین از قوانین و مدل امنیتی پروتکل بیت کوین، یعنی
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اثباِت کار در سطح شبکه محافظت می کنند، اما برای جلوگیری از رخداد ری اُرگ که بیشترین ضرر
را به ماینرها می رساند، دو عامل تمرکززدایی از صنعت استخراج در مقیاس کالن و باال بودن میزاِن

هِش موجود در شبکه بسیار حیاتی هستند. هرچه صنعت استخراج بیت کوین غیرمتمرکزتر باشد،
هماهنگ شدن ماینرهایی که در کشورها و قاره های مختلف قرار دارند به قصد ری اُرگ عماًل
غیرممکن خواهد شد زیرا انگیزه های این بازیگران که در نقاط متفاوت و تحت نظارت قوانین

مختلف به استخراج بیت کوین مشغول هستند، لزومًا با یکدیگر تطابق ندارد. از طرف دیگر هرچه
 و به تبع آن اجرای   درصد  ۵۱  حملة مقدار هِش موجود در شبکه بیشتر باشد، امکان اجرای 

موفقیت آمیز ری اُرگ دشوارتر خواهد بود.

Replace-By-Fee (RBF)جایگزینکردنتوسطکارمزد)آربیاِف(

آر بی اِف یکی از ویژگی های اختیاری تراکنش های بیت کوین است که فعال کردن یا نکردن آن به
تصمیم فردی که تراکنش را می سازد بستگی دارد. اگر آربی اِف برای یک تراکنش بیت کوین فعال
باشد، این بدان معنی است که فرد ارسال کنندة بیت کوین اجازه دارد تراکنش موردنظر را با تراکنش

 بیشتری به ماینرها می پردازد، جایگزین کند. این سازوکار به کاربرانکارمزد تراکنشدیگری که 
اجازه می دهد در صورت باال رفتن غیرمنتظرة تعداد تراکنش هایی که در مم پول قرار دارند و در

انتظار تأیید هستند، عکس العمل نشان داده و به قصد پایین آمدن زمان انتظار برای تأیید تراکنش،
کارمزد آن را بیشتر کنند. ممکن است کاربری یک تراکنش با کارمزد پایین را به شبکه ارسال
کند، و بعد از ارسال متوجه شود که تأیید این تراکنش مورد نظر زمان زیادی خواهد برد، در این
صورت او می تواند تراکنش اولیه را با تراکنش جدیدی که کارمزد باالتری به ماینرها می پردازد

جایگزین، و زمان تأیید شدن آن را کوتاه تر کند.

به کارگیری از ویژگی آربی اِف فقط در شرایطی مجاز است که تراکنش مورد نظر همچنان در
 نودهای شبکه قرار داشته باشد و ناگفته پیداست که جایگزین کردن تراکنشی که تأیید شدهمم پول

باشد امری ناممکن و بیهوده است. همچنین این ویژگی می بایست در زمان ساخته شدن تراکنش فعال
شده باشد، در غیر این صورت نمی توان آن را به کار بست. فعال سازی آربی اِف از راه تنظیم یکی از

 صورت می پذیرد. به این صورت که اگر عدد درجتوالی ورودیمتغیرهای ورودی تراکنش به نام 
 کمتر باشد، جایگزین کردن آن تا0xfffffffeشده در این متغیر در زمان ساخت تراکنش از 
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زمانی که این تراکنش در مم پول قرار داشته باشد از نظر قوانین شبکه بالمانع است.

Round Amounts Heuristicترفندردیابیازرویمقادیرُرند

 نیز شناخته می شود، یکی از روش هایی است کهباقی ماندة پولاین ترفند که با نام شناسایی از روی 
برای تجزیه و تحلیل داده های زنجیرة بالک به کار گرفته می شود تا مشخص شود کدام خروجی از

مجموعة خروجی های یک تراکنش را می توان به عنوان پرداخت به یک فرد دیگر، و کدام را
 به ارسال کنندة تراکنش در نظر گرفت. این ترفند از مقادیرباقی ماندة پولبه عنوان برگشت 

خروجی ها به عنوان معیاری برای شناسایی استفاده می کند. اشاره به این نکته ضروری است که این
ترفند نیز مانند دیگر ترفندهایی که برای شناسایی و تجزیه و تحلیل اطالعات زنجیرة بالک به کار

گرفته می شوند، قطعی نیست و خطا دارد.

 بیت کوین داشته باشد،۰.۳۱۸۳۸۴۷۷ و ۰.۱به عنوان مثال اگر یک تراکنش دو خروجی با مقادیر 
می توان با احتمال باالیی فرض را بر این گذاشت که خروجی اول به عنوان پرداخت به فرد دیگری

ارسال شده و خروجی دوم باقی ماندة پول است و به ارسال کنندة تراکنش بازگردانده شده است. ترفند
شناسایی از روی مقادیر ُرند را می توان به خروجی هایی که مقادیر آن ها در صورت تبدیل به یکی از

پول های فیات، مثل دالر آمریکا یا ریال ایران ُرند می شوند نیز تعمیم داد.
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Satoshi (Sats)ساتوشی

نام کوچک ترین واحد بیت کوین است که اغلب به اختصار به آن »َستز« هم گفته می شود. این نام
 میلیون۲۱برگرفته از نام خالق بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو است. تعداد همة بیت کوین های ممکن 

 میلیون ساتوشی تشکیل می شود، بنابراین تعداد همة ساتوشی های ممکن۱۰۰است و هر بیت کوین از 
 کوادریلیون ساتوشی خواهد بود.۲,۱

واحد به کار گرفته شده در ُکِد نرم افزار بیت کوین همواره بر اساس ساتوشی است، اما اغلب کیف
پول ها و صرافی ها برای نمایش موجودی کاربران از واحد بیت کوین استفاده می کنند. امروزه با

توجه به افزایش ارزش بیت کوین و همچنین ظهور شبکة الیتنینگ، برخی از کیف پول ها از واحد
ساتوشی استفاده می کنند یا امکان تغییر واحد نمایش را در بخش تنظیمات به کاربران خود ارائه

می دهند.

Satoshi Nakamotoساتوشیناکاموتو

 اکتبر سال۳۱ بیت کوین را در وایت پیپر است که ناشناسساتوشی ناکاموتو نام فرد یا گروهی 
 استخراج کرد. ساتوشی در۲۰۰۹ ژانویة سال ۳ را در اولین بالک بیت کوین میالدی منتشر، و ۲۰۰۸

دو سال اوِل به وجود آمدن بیت کوین بسیار فعال بود و در کار توسعة آن مشارکت می کرد تا اینکه
 به کلی ناپدید شد. بر اساس تحلیل و بررسی داده های زنجیرة بالک۲۰۱۱در نهایت در آوریل سال 

بیت کوین تخمین زده می شود که او حدود یک میلیون بیت کوین استخراج کرده اما هیچ یک از
آن ها از زمان تولید شدن تا به امروز جابجا نشده اند. کوچکترین واحد بیت کوین به افتخار بنیان گذار

 نام دارد.ساتوشیآن 

ناپدید شدن ساتوشی و ترک پروژة بیت کوین باعث شد تا بیت کوین بدون حضور رهبر خودرأیی
که مسیر پروژه را به کاربران دیکته می کند به راه خود ادامه دهد و بیت کوینرها این ویژگی
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آلت کوینبیت کوین را به عنوان یک امتیاز برای آن در نظر می گیرند، چیزی که در پروژه های 
مشاهده نمی شود. تالش برای یافتن ساتوشی در میان اغلب بیت کوینرها امری مذموم است، زیرا

معتقدند ساتوشی به اختیار خود پروژه را ترک کرده و باید به این تصمیم او احترام گذاشت.

Scarcityکمیابی

کمیابی، ویژگی کاالهایی است که تقاضا برای آن ها در بازار وجود دارد و تولیدشان هزینه بر است.
این ویژگی به تعداد واحدهای موجود از یک کاال ارتباطی ندارد، بلکه وابسته به هزینة خلق

واحدهای جدید از آن کاال است.

یک پول زمانی کارایی دارد که به طور گسترده در دسترس همه باشد، اما خلق واحدهای جدید آن
آسان نباشد. اگر خلق واحدهای جدید از یک کاالی مورد نظر با هزینة پایین امکان پذیر باشد، دیگر

کمیاب نخواهد بود و ارزش و اعتماد کاربران آن به مرور زمان کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف
دیگر اگر یک کاالی کمیاْب به صورت گسترده در دسترس همه نباشد و امکان انجام فعالیت

اقتصادی به کاربران خود ندهد، نمی تواند برای مردم کارکرد پول داشته باشد.

پول های فیات از آن دسته کاالهایی هستند که کمیابی طبیعی بسیار پایینی دارند، زیرا کاغذی یا
دیجیتالی هستند و خلق واحدهای جدید آن ها بسیار آسان است و هزینه ای ندارد. دولت ها برای

تحمیل کمیابی مصنوعی به پول های فیات و کنترل عرضه، اجازة خلق آن ها را منحصراً به خزانه داری
بانک های مرکزی خود می دهند. با این حال بانک های خصوصی قادرند با ایجاد وام های بدون پشتوانه

حجم پول را به سادگی و بدون هزینه افزایش دهند.

بیت کوین کاالیی است که برای اولین بار در تاریخ هر سه ویژگِی در دسترس بودن برای همگان،
 در بیت کوین،تنظیم سختی استخراج را همزمان با هم دارد. الگوریتم عرضة محدودکمیابی طبیعی، و 

 را تضمینسیاست پولی بیت کوینهزینه بر بودن تولید واحدهای جدید، و همچنین انطباق آن با 
 و بخش هایی که برای اعمال سقف عرضه در ُکد نرم افزارَهوینگمی کند. عالوه بر این، الگوریتم 

بیت کوین قرار دارند، این اطمینان را به کاربران می دهند که تعداد واحدهای خلق شده در شبکة
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 میلیون نخواهد بود. این قوانین به صورت مستمر و از طریق هزاران۲۱بیت کوین هرگز بیشتر از 
نودی که در شبکة همتا-به-همتای بیت کوین وجود دارند، اعمال و اعتبارسنجی می شوند.

Schnorr Signatureامضایشنور

 میالدی روی شبکه۲۰۲۱ که اواخر سال تپ روتاز زمان پیدایش بیت کوین تا قبل از اعمال ارتقاء 
 استفاده شده است. روشای سی دی اِس اِیفعال شد، برای تولید امضاهای دیجیتال از روش رمزنگاری 

امضای شنور به همراه ارتقاء تپ روت به پروتکل بیت کوین اضافه شد و مزیت هایی نسبت به روش
 نیست و ایمنی آن -در حوزةتغییرپذیرای سی دی اِس اِی دارد. مزیت اول روش شنور این است که 

رمزنگاری- قابل اثبات است، مزیت هایی که نسبت به روش ای سی دی اِس اِی بهبود به حساب
می آیند. مزیت دوم روش شنور این است که تأیید امضاهای شنور نسبت به روش ای سی دی اِس اِی در

زمان کوتاه تری انجام می شود.

در روش شنور می توان کلیدهای عمومی را با هم تجمیع کرد، این بدان معنی است که افراد یا
گروه های مختلف که هرکدام کلید خصوصی منحصر به فرد خود را در اختیار دارند قادرند با کارایی

باالیی یک امضاء دیجیتال تولید کنند. به لطف این ویژگی می توان امضاهای دیجیتال را به صورت
دسته ای تأیید کرد و این امر موجب بهینه شدن و باالرفتن سرعت تأیید امضاها می شود.

تجمیع کلیدها و امضاها در روش شنور موجب پنهان شدن تعداد امضاهای موجود در یک تراکنش
بیت کوین می شود و به حفظ حریم خصوصی کاربران بیت کوین کمک می کند. مزیت آخر روش
شنور سایز کوچکتر آن ها نسبت به روش ای سی دی اِس اِی است که موجب صرفه جویی در فضای

اِشغال شده در بالک و پایین آمدن کارمزد تراکنش می شود.

محدودیت های ناشی از حقوق مالکیت معنوی و ثبت اختراع روش شنور موجب شد تا این روش
 مورد آزمایش و بررسی توسعه دهندگان حوزة رمزنگاری قرار گیرد.ای سی دی اِس اِیکمتر از روش 

 منقضی می شدند، ساتوشی ناکاموتو در زمان۲۰۰۸بنابراین با وجود اینکه این محدودیت ها در سال 
 را برای تولید امضاها در بیت کوینای سی دی اِس اِیتوسعه و پیاده سازی پروتکل بیت کوین روش 
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 و از طریق سافت فورک تپ روت به پروتکل۲۰۲۱به کار گرفت. روش امضای شنور در نوامبر سال 
بیت کوین اضافه شد.

Bitcoin Scriptاسکریپت

نام زبان اسکریپت نویسی بیت کوین، اسکریپت است و همة اسکریپت های بیت کوین به زبان
اسکریپت نوشته می شوند. در این زبان برنامه نویسی برای تعریف برخی از توابع منطقی از جمله

حلقه ها محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. این تصمیم برای اطمینان یافتن از این است که
اسکریپت های بیت کوین قادر به صرف بی حد و حصر توان محاسباتی پردازنده ای که نرم افزار نود

)گره( بیت کوین را اجرا می کند، نباشند و به عنوان یک سازوکار دفاعی در مقابل حمالت
خراب کارانه در نظر گرفته شده است.

تقریبًا می توان گفت کاربرد اسکریپت فقط برای قفل کردن بیت کوین در زمان دریافت، و باز
کردن قفل ها در زمان نقل و انتقال کوین ها است و نمی توان با آن برنامه ای روی زنجیرة بالک

ساخت یا اجرا کرد. سادگی اسکریپت از دو جنبه موجب افزایش امنیت شبکة بیت کوین می شود،
اولین دلیل این است که هریک از کاربران بیت کوین قادر خواهند بود نرم افزار بیت کوین را بر

روی یک سخت افزار با مشخصات معمولی اجرا کنند و هرکس شخصًا به اعتبارسنجی تراکنش ها و
بالک ها بپردازد. دلیل دوم این است که این سادگی موجب موثرتر شدن هرچه بیشتر روند تست و

توسعة پروتکل بیت کوین و همچنین نرم افزارهای مرتبط با بیت کوین )مانند کیف پول ها و
نرم افزارهایی که اجرای نود بیت کوین را تسهیل می کنند( خواهد شد.

تمام تراکنش های بیت کوین برای تعریف راه های مجاز برای خرج کردن )یا نقل و انتقال(
 از اسکریپت استفاده می کنند. به عبارت دیگر اسکریپتی که در یکخروجی های خرج نشده

تراکنش بیت کوین قرار دارد تعیین می کند اختیار این کوین در دست چه کسی، و در مورد
، دست چه کسانی است.چندامضاییحساب های 
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ترفندشناساییخروجیهاییکتراکنش
Script Type Heuristicبراساسنوعخروجی

 استفاده می شود تا مشخص شود کدامتجزیه و تحلیل )پایش( زنجیرهاین ترفند در روش های 
 به فرستندة آنباقِی پولخروجی از خروجی های تراکنش به فرد دیگری ارسال شده و کدام به عنوان 

بازگشته است. این ترفند بر این فرض استوار است که همة کیف پول های بیت کوین برای دریافت
بیت کوین از دیگران و همچنین دریافت باقِی پول، از یک نوع آدرس استفاده می کنند.

 استفاده کندP2PKHبه عنوان مثال، اگر یک کیف پول برای دریافت بیت کوین از دیگران از آدرس 
و سپس برای خرج کردن بیت کوین دریافت شده تراکنشی با دو خروجی بسازد که یکی از آن ها

P2SH و دیگری P2PKH باشد، می توان فرض کرد که خروجی P2SHمربوط به فرد دیگری است و 
 به عنوان باقی پول به ارسال کنندة تراکنش برگشته و همچنان در اختیار او است.P2PKHخروجی 

ترفندهای تحلیل زنجیرة بیت کوین همگی با درصدی از احتمال مطرح می شوند و قطعیت ندارند.

۱Secp256k1ِکی۲۵۶ِسکپی

 خود به کاررمزنگاری برپایة کلید عمومِینام منحنی بیضوی است که بیت کوین برای پیاده سازی 
می گیرد. تمام نقاِط واقع روی این منحنی، یک کلید عمومی معتبر هستند. زمانی که یک کاربر

 خود یک کلید عمومی تولید کند، کلید خصوصی که در واقعکلید خصوصیبخواهد با استفاده از 
 است ضرب۱ِکی۲۵۶ که یک نقطة تعیین شده در منحنی ِسک پینقطة مولدعدد بزرگی است را در 

 جزو مسائل دشوار ریاضی است و راه حل بهینه ایقضیة لگاریتم گسستهمی کند. با توجه به اینکه 
برای آن وجود ندارد، محاسبة کلید خصوصی با در اختیار داشتن کلید عمومی و نقطة مولد امکان پذیر

نیست.
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Seedسید)بذر(

 استفاده کرد.کیف پوِل سلسله مراتبِی قطعیسید، داده ای است که می توان از آن برای تولید یک 
برای بازیابی )یا به عبارت دیگر بازسازی( همة کلیدهای عمومی و خصوصی یک کیف پول، در

اختیار داشتن سید به تنهایی کفایت می کند. بنابراین می توان از آن به عنوان راه موثری برای
پشتیبان گیری استفاده کرد. قطعی بودن سید بدان معنا است که کلیدهای عمومی و خصوصی بازیابی

شده از روش سید همواره یکسان )قطعی( هستند. مزیت دیگر به کارگیری این روش در کیف پول ها
این است که محدودیتی در تعداد کلیدهای خصوصی و عمومی تولید شده وجود ندارد.

سید در واقع رشتة بی نظمی از ارقام است که برای تولید کلید خصوصی اصلی به کار گرفته می شود. از
کلید خصوصی اصلی می توان کلیدهای خصوصی الیة پایین تر )یا فرزندان( و همچنین کلیدهای

عمومِی هریک از آن ها را تولید کرد. این قابلیت به کیف پول ها این اجازه را می دهد تا به اندازة نیاز
کاربران جفت کلید خصوصی و عمومی تولید کنند. استفاده از این روش دو مزیت بسیار مهم با خود
به همراه دارد؛ پشتیبان گیری و بازیابی کیف پول ها را بسیار ساده می کند، و با توجه به فراوان بودن
جفت کلیدهای خصوصی و عمومی موجب اجتناب کاربران از استفادة مجدد از آدرس ها می شود و از

این راه به حفظ حریم خصوصی کاربران کمک می کند.

 )یا کلمات یادآوری( نمایش داده می شوند تا ذخیره سازی وکلمات بازیابیسیدها اغلب به صورت 
، و کلمات  ۳۲  پیشنهاد بهبود شمارة  یادآوری آن ها برای کاربران ساده تر شود. سیدها بر اساس 

 به استاندارد جامعی میان جامعة کاربران و توسعه دهندگان  ۳۹  پیشنهاد بهبود شمارة بازیابی بر اساس 
کیف پول های بیت کوین تبدیل شده اند.

SegWitسگویت

سافت و به صورت یک ۲۰۱۷نام یکی از به روزرسانی های پروتکل بیت کوین است که در سال 
 که به موجب آنمشکل تغییرپذیری تراکنش ها بر روی شبکة بیت کوین فعال شد. سگویت فورک

یک تراکنش معتبر می توانست به طور همزمان چند شناسة متفاوت داشته باشد را بر طرف، و راه را
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برای پیاده سازی شبکة الیتنینگ و همچنین به روزرسانی های بعدی مثل تپ روت هموار کرد.

عالوه بر این سگویت با معرفی مفهوم جدیدی به نام وزن بالک، به ماینرها اجازه می داد تا تعداد
بیشتری از تراکنش ها را به یک بالک اضافه کنند. این راه حل به عنوان یک روش نسبی برای

 فراهم کرد.کارمزد تراکنش هاافزایش مقیاس پذیری بیت کوین شرایط را برای کاهش یافتن 

روش ُکدبندییکی از قابل توجه ترین تغییراتی که پس از فعال سازی سگویت رخ دارد، استفاده از 
 است.  ۵۸  بیس به جای روش   ۳۲  بش

۲۵۶SHA-256شا-

 است که در رمزنگاری به کار گرفته می شود. توابع هِش مورد استفاده درتابع هش یک ۲۵۶شا-
 را در ورودی ورودی )پری ایمج(حوزة رمزنگاری دارای چند ویژگی کلیدی هستند. آن ها یک

۲۵۶دریافت، و بر اساس آن یک خروجی با طول ثابت تولید می کنند. همة خروجی های تابع شا-
، َهش ها،شناسة تراکنش ها بیتی هستند. پروتکل بیت کوین برای تولید ۲۵۶طول ثابتی دارند و 

 استفاده می کند.۲۵۶ از تابع شا-درخت مرکل، و آدرس ها

Sidechainزنجیرةجانبی

زنجیرة جانبی، پروتکلی است که برای دریافت داده ها و تأمین امنیت به زنجیرة بیت کوین متکی
است اما برای ارائه خدمات و اجرای عملیات خود از یک زنجیرة بالک جداگانه استفاده می کند. از

میان شرکت هایی که مدل زنجیرة جانبی را برای ارائه خدمات به مشتریان خود برگزیده اند می توان به
شرکت بالک استریم به نام »لیکوئید« که شبکة آن برخالف بیت کوین غیرمتمرکز نیست بلکه

نودهای اصلی آن توسط شرکت هایی که با یکدیگر هم پیمان هستند اداره می شود اشاره کرد.
 دقیقه یکبار تولید می شوند،۱۰بالک های شبکة لیکوئید برخالف بیت کوین که به طور متوسط هر 

به طور قطعی هر دقیقه یکبار ساخته می شوند و همچنین مقادیر نقل و انتقال یافته در یک تراکنش از
دید عموم پنهان است. شرکت مایکروسافت نیز قصد دارد هویت دیجیتال را با استفاده از زنجیرة
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جانبی به نام »آیون« که امنیت آن متکی بر شبکة بیت کوین است، پیاده سازی کند.

Digital Signatureامضایدیجیتال

امضای دیجیتال از نظر تئوری شبیه به امضای فیزیکی -که در دنیای واقعی با آن سر و کار داریم-
است، با این تفاوت که امضای دیجیتال بسیار ایمن تر و قابل اعتمادتر است. امضای دیجیتال همانند
همتای فیزیکی خود به معنی تأیید داده ای است که امضا می شود. امضای دیجیتال بر خالف امضای

فیزیکی به راحتی تکثیر نمی شود زیرا هر داده امضای منحصر به فرد خود را دارد و امضای دیجیتالی
که برای یک دادة خاص تولید شده برای داده ای دیگر معتبر نخواهد بود. 

به عنوان مثال، اگر یک امضای دیجیتال برای متن »سالم« ایجاد شود، این امضا برای متن »عرض
ادب« نامعتبر است. این ویژگی به کاربران اجازه می دهد تا بدون نگرانی از خطر تقلب، یا تکثیر

امضاها، آن ها را به صورت عمومی منتشر کنند.

هر امضای دیجیتال از سه بخش تشکیل شده است: داده ای که امضا شده، کلید عمومی امضاکننده، و
خود امضا. بخش اول می تواند هر دادة دیجیتالی از جمله متن، تصویر، فایل صوتی و غیره باشد. بخش

دوم نوعی هویت مستعار است که به همه این اجازه را می دهد که با استفاده از داده ای که در بخش
سوم قرار دارد اطمینان پیدا کنند کسی که این امضای دیجیتال را تولید کرده کلید خصوصِی مربوطه
را نیز در اختیار دارد. در نهایت خود امضاء اثباتی ریاضی است مبنی بر اینکه مالک کلید عمومی و

کلید خصوصی مربوطه، دادة بخش اول را امضا کرده است.

برای تولید امضای دیجیتال به کلید خصوصی نیاز است، اما برای تأیید آن نیازی به فاش کردن کلید
خصوصی نیست و هرکس فقط با در اختیار داشتن کلید عمومی )که همانطور که از نام آن برمی آید

می توان آن را به صورت عمومی منتشر کرد(، قادر به تأیید اعتبار و اصالت امضای دیجیتال خواهد
بود. عالوه بر این، از آنجا که امضای دیجیتال بر اساس َهش دادة مورد نظر ایجاد می شود، هرکس با

تأیید اعتبار و اصالت امضای دیجیتال می تواند از تغییر نکردن داده از زمان امضای آن اطمینان پیدا
کند.
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Signetسیگنِت

پیشنهاد بهبود بیت کوین میالدی به صورت ۲۰۱۹سیگ نِت یک شبکة تست جدید است که در سال 
 معرفی شد. توسعه دهندگان بیت کوین و نرم افزارهای مرتبط می توانند برای تست و۳۲۵شمارة 

 استفاده کنند. شبکةرِگ تست و تست نتآزمایش ایده های خود از این شبکه در کنار شبکه های 
سیگ نِت از نظر ماهیت شبیه به شبکة تست نت، اما متمرکزتر است. تفاوت عمدة این شبکه با شبکة

 می شود، تولید منظم تر بالک هاسختی شبکهتست نت که هر از چندگاهی درگیر نوسان های شدید در 
و پایداری بیشتر است.

 وجود دارد"Signet Global Test Net VI"در حال حاضر یک شبکة سیگ نت عمومی به نام 
اما هرکس می تواند در صورت نیاز شبکة سیگ نت شخصی خود را راه اندازی کند.

تأییدپرداخِتساده)اِسپیوی(
Simplified Payment 
Verification (SPV)

اصطالحی است که برای توصیف نرم افزاری به کار برده می شود که برای تأیید اصالت بیت کوین های
دریافت شده برخالف یک نودِ بیت کوین، زنجیرة بالک را ذخیره نمی کند بلکه بالک ها و

مقالة معرفی )وایت پیپر(تراکنش ها را از سایر نودهای شبکه دریافت می کند. ساتوشی ناکاموتو در 
است. نام برده برنامه های سُبک از نرم افزارهای اِس پی وی به عنوان گونه ای از بیت کوین

هدف از طراحی و پیاده سازی کیف پول های اِس پی وی این است که کاربران با کمترین میزان
اعتماد الزم، و همچنین بدون راه اندازی یک نود و ذخیرة زنجیرة بالک قادر به تأیید اصالت

بیت کوین های دریافت شدة خود باشند. شایان ذکر است که نرم افزارهای اِس پی وی برای دریافت
اطالعات الزم راهی جز اعتماد به نودهای شبکة بیت کوین ندارند.
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در حال حاضر اغلب کیف پول های اِس پی وی بیت کوین برای دریافت اطالعات مورد نیاز از
سرورهای الکترام استفاده می کنند. استفاده از سرورهای عمومی الکترام به منظور دریافت اطالعات بر

روی حریم خصوصی کاربران این کیف پول ها اثر منفی خواهد گذاشت و استفاده از آنها در
سال های اخیر و با توجه به توسعة نرم افزارهایی که راه اندازی نود بیت کوین را تسهیل می کنند،

پیشنهاد نمی شود.

Smart Contractقراردادهوشمند

به قراردادی که به صورت دیجیتالی ایجاد، و شرایط آن نیز به صورت دیجیتالی اعمال می شود یک
قرارداد هوشمند گفته می شود. قراردادهای هوشمند می توانند بسته به زبانی که برای نوشتن آن ها

 بیت کوین کهزبان اسکریپت نویسیمورد استفاده قرار گرفته است، خیلی ساده یا خیلی پیچیده باشند. 
 نام دارد برای دستیابی به دو هدف امنیت و سادگی، عمداً محدود شده است. با این حال، بااسکریپت

 است، الیه ها یا برنامه هایی کهمعماری الیه ایتوجه به معماری به کار گرفته شده در بیت کوین که 
روی الیه های باالتر اجرا می شوند قادر به ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمنِد پیچیده هستند. می توان

برای طراحی وام ها، تراکنش های زمان دار، و دیگر ابزارهای مالی پیشرفته از قراردادهای هوشمند
استفاده کرد.

Soft Forkسافتفورک

 است که در ُکد یک پروژة نرم افزاری به نحوی اعمال شودفورکی )انشعابی(سافت فورک، تغییر یا 
. پساسازگاری به این معنی فراهم باشدسازگاری عقب رو )پساسازگاری(که امکان برقراری ویژگی 

است که نسخه های قبلی نرم افزار مذکور بدون اعمال تغییرات جدید به کار خود ادامه دهند و اعمال
تغییرات برای کاربران اختیاری باشد. سافت فورک ها از اجماع و انعطاف پذیرِی یک سیستم

توزیع شده حفاظت می کنند زیرا از طرفی به کاربرانی که مایل به اعمال تغییرات و به کارگیری
امکانات و نوآوری های جدید هستند اجازة به روزرسانی به آخرین نسخة نرم افزار را می دهند، و از

 خارج نمی کننداجماعطرف دیگر افرادی که به هر دلیل عالقه ای به ارتقاء نرم افزار خود ندارند را از 
یا آن ها را در معرض خطر قرار نمی دهند.

 تشبیه کرد.LEDبه روزرسانی به روش سافت فورک را می توان به تعویض المپ های رشته ای با 
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 برتری های زیادی نسبت به المپ های رشته ای دارند، با این حال می توان آن ها را درLEDالمپ های 
سرپیچ های قدیمی المپ های رشته ای پیچاند و از آن ها استفاده کرد. بنابراین ارتقاء المپ های موجود

در منزل موجب بالاستفاده شدن المپ های رشته ای نخواهد شد.

با توجه به مزایای به کارگیری روش سافت فورک در محافظت توامان از اجماع و انعطاف پذیری
شبکة بیت کوین، توسعه دهندگان پروتکل بیت کوین در حین طراحی و اجرای تغییرات و قابلیت های

جدید همواره تالش می کنند تا این به روزرسانی ها از روش سازگار با قوانین گذشته اعمال شود تا
کاربران مجبور به پذیرش قوانین جدید نباشند.

Store of Value (SoV)ابزارذخیرةارزش

یک دارایِی بدون استهالک است که ارزش خود را در گذر زمان حفظ می کند. می توان یک ابزار
حفظ ارزش را بدون نگرانی از کاهش ارزش در طول زماْن ذخیره، و در زمان مقتضی با دیگران

معامله کرد. یک دارایی یا یک واحد پولی )ارز( برای قرار گرفتن در زمرة ابزارهای حفظ ارزش
باید قادر به حفظ یا افزایش ارزش خود در طول زمان باشد.

بیت کوین از زمان پیدایش خود توانسته برتری خود را نسبت به ابزارهای ذخیرة ارزش دیگر مثل
طال و اوراِق قرضه اثبات کند. توانایی بیت کوین در حفظ ارزش خود نسبت به پول فیات،

سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی زیادی را خصوصا در سال های اخیر برای سرمایه گذاری روی این
دارایی نوظهور ترغیب کرده است.

Sybil Attackحملةسیبیل

به مورد هدف قرار گرفتن یک شبکة همتا-به-همتا توسط نودهایی که همگی توسط یک شخص یا
نهادِ واحد کنترل می شوند حملة سیبیل گفته می شود. این نودهای خراب کار تالش می کنند تا یک
اکثریِت غالب در شبکه تشکیل دهند و داده های نادرستی به نودهایی که مورد حمله قرار گرفته اند

ارسال کنند. به عنوان مثال، فروشنده ای را در نظر بگیرید که نظرات انتقادی و نقاط ضعف دروغینی
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را برای محصوالت رقبای خود و به منظور فریب مشتریان یک فروشگاه اینترنتی ثبت می کند.
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T

Taintedلکهدار

اصطالحی است که شرکت های تجزیه و تحلیل )پایش( زنجیره برای توصیف کوین هایی به کار
می برند که ممکن است قبول کردن آن ها با توجه به مالحظات قانونی کشورها و شرکت های مالی
مختلف برای پذیرندة آن ها مخاطراتی در پی داشته باشد. یک خروجی خرج نشده )کوین( یا یک

آدرس بیت کوین ممکن است در لیست تحریم های مالی یک کشور وارد شود یا با برخی از
اقدام های غیرقانونی که در گذشته رخ داده ارتباط داشته باشد.

تمیز دادن کوین های مختلف در شبکة  بیت کوین و لکه دار محسوب کردن برخی از آن ها اثرات
مخربی روی کارکرد پولی بیت کوین خواهد داشت زیرا بیت کوین به عنوان یک پول می بایست از

 برخوردار باشد. تعویض پذیری یعنی همة کوین ها در شبکةفانجیبل بودن )تعویض پذیری(ویژگی 
بیت کوین با یکدیگر برابر هستند و هیچ تفاوتی بین آن ها وجود ندارد.

تشخیص کوین های لکه دار بر اساس ترفندها )الگوریتم(هایی صورت می پذیرد که شرکت های
تجزیه و تحلیل )پایش( زنجیره به کار می گیرند، اما هیچگونه تضمینی برای قطعی بودن آن ها وجود

 وکوین جوینندارد. برای مقابله با این ترفندها روش هایی وجود دارند که می توان از آن ها به 
 اشاره کرد.پرداخت تعاملی )پِی جوین(

tBTCتیبیتیسی)بیتکویِنتستنت(

 به صورت موازی با شبکة اصلیشبکة تست بیت کوینمخفف بیت کویِن شبکة تست است. 
بیت کوین راه اندازی شده و کوین های آن هیچ گونه ارزش پولی ندارند و فقط به منظور تست و توسعة

پروتکل و نرم افزارهای مرتبط با بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرند.
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Testnetشبکةتست

شبکة تست بیت کوین، یک زنجیره جدا از زنجیرة اصلی بیت کوین است که به موازات شبکة اصلی
بیت کوین راه اندازی شده است. قوانین اجماع این شبکه بجز در چند مورد عینًا با قوانین شبکة اصلی
بیت کوین یکسان است، اما فقط برای تست ایده ها و توسعة ابزارهای بیت کوین مورد استفاده قرار

می گیرد.

شبکة تست بیت کوین از شبکة اصلی بیت کوین کاماًل جدا است و کوین های آن ارزش مالی ندارند.
این شبکه به منظور کمک به توسعه دهندگان بیت کوین راه اندازی شده است، زیرا به آن ها اجازه

می دهد تا ایده های خود را بدون در معرض خطر قرار دادن بیت کوین های خود و پرداخت کارمزد
شبکه، مورد آزمایش و تست قرار دهند.

 که معیار اندازه گیریسختیبا توجه به اینکه کوین های این زنجیره هیچ گونه ارزش مالی ندارند، عدد 
دشوارِی ساختن یک بالک است در این شبکه روی عدد بسیار پایینی تنظیم شده است، بنابراین

بالک ها سریع تر و بدون نیاز به صرف انرژی در شبکه تولید می شوند.

Time Preferenceترجیحاتزمانی

ترجیحات زمانی به اولویت های افراد برای تصاحب چیزی در کوتاه ترین زمان ممکن یا صبر برای
به دست آوردن آن در آینده اشاره دارد. ترجیحات زمانی باال بیانگر این است که فرد قصد دارد در

کوتاه ترین زمان آن چیز موردنظر را به دست آورد. فردی که برای به دست آوردن یک کاال
ترجیحات زمانی باالیی دارد اما پول کافی برای خرید آن پس انداز نکرده، راهی جز قرض گرفتن

پول نخواهد داشت.

استفاده از پولی که قادر به حفظ ارزش خود در طول زمان نیست، افراد را مجبور می کند که در همة
جوانب زندگی در تصمیمات شان بیشتر حال را در نظر بگیرند و کمتر به آینده بیاندیشند و با توجه

به ترجیحات زمانی باالیی که دارند پول خود را پس انداز نکنند.
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Timelockقفِلزمانی)تایمالک(

 بیت کوین را می توان با به کارگیری از قفل های زمانی به گونه ای ساخت که صاحبتراکنشیک 
 نتواند آن را قبل از سپری شدن یک زمان مشخص خرج کند. پارامترخروجی تراکنش )کوین(

، و همشمارة بالک در طول زنجیرهزمان در یک قفل زمانی را می توان هم از روش مشخص کردن 
 تعریف شده، تعیین کرد.زمان نماِی یونیکسبه صورت تاریخی که در قالب 

در تراکنش های بیت کوین یک قسمت اختصاصی برای تعیین قفل های زمانی تعبیه شده است. با این
حال، اکثر تراکنش ها از این قابلیت استفاده نمی کنند. قفل های زمانی برای ایجاد تراکنش های

 بر پایة آن ها کار می کند، کاربرد مهمی دارند.شبکة الیتنینگمخصوصی که کانال های پرداخت 

Tor Networkشبکةتور

شبکة مسیریابِی پیازی )تور( یک پروتکل غیرمتمرکز و مقاوم در مقابل سانسور است. این شبکه به
کاربران خود این امکان را می دهد که به صورت خصوصی در فضای اینترنت با یکدیگر تعامل برقرار

کنند. 

تور در طیف گسترده ای از فعالیت های قانونی و غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد. ادوارد اسنودن
برای افشای برنامة جاسوسی آژانس امنیت ملی ایاالت متحده از شبکة تور استفاده کرد. همچنین
راس اولبریشت برای راه اندازی بازار سیاه جادة ابریشم شبکة تور را به خدمت گرفت. کاالها و

خدمات غیرقانونی این سایت در ازای پرداخت بیت کوین به کاربران و مشتریان این سایت ارائه
می شد.

استفاده از شبکة تور برای اجرای نود شخصی روی شبکة بیت کوین یا الیتنینگ نیز موجب حفظ
حریم خصوصی مالی صاحبان این نودهای شخصی خواهد شد. شبکة تور نیز مانند سایر شبکه های

غیرمتمرکز از جمله بیت کوین از نودها )گره(هایی تشکیل شده که در یک شبکة همتا-به-همتا با
یکدیگر ارتباط دارند و محتوای موردنظر کاربران را برای آن ها فراهم می کنند. تفاوت شبکة تور با
شبکة اینترنت این است که کاربران محتوای وب سایت موردنظرشان را از طریق نودهای واسطه ای
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که در مسیر ارتباط قرار می گیرند دریافت می کنند و به صورت مستقیم به وب سایت موردنظر وصل
نمی شوند. این موضوع باعث حفظ حریم خصوصی کاربران شبکة تور می شود.

به عنوان مثال، فرض کنیم آیدا بخواهد از طریق شبکة تور به سایت گوگل دسترسی پیدا کند. در
قدم اول او درخواست رمزنگاری شدة خود را به یکی از نودهای حاضر در شبکة تور که اینجا به آن

نود )الف( می گوییم، ارسال می کند. نود )الف( امکان خواندن محتوای درخواست آیدا را ندارد اما
می داند که این درخواست را باید برای نود )ب( ارسال کند. نود )ب( درخواست آیدا را رمزگشایی

می کند و آن را به سایت گوگل ارسال می کند و پس از دریافت نتیجه، آن را برای نود )الف( ارسال
می کند و در نهایت آیدا سایت گوگل را از نود )الف( دریافت و پس از رمزگشایی بر روی

مرورگر خود مشاهده می کند.

کاربران به منظور استفاده از شبکة تور می بایست مرورگر این شبکه را که در سایت این پروژه قابل
دریافت است بر روی کامپیوتر خود نصب کنند. استفاده از شبکة تور پردردسرتر از شبکة اینترنت

است اما قادر است تا حدودی از حریم خصوصی کاربران محافظت کند.

صاحب نظران حوزة حریم خصوصی همانطور که بر استفاده از شبکة تور تأکید دارند، همواره به
امکانات و توان دولت ها و شرکت های جاسوسی برای شناسایی و کشف هویت کاربران تور اشاره،

و به آن ها گوشزد می کنند که صرف استفاده از شبکة تور موجب حفظ حریم خصوصی کاربران
نخواهد شد.

Transactionتراکنش

وظیفة ثبت نقل و انتقال بیت کوین در شبکه بر عهدة تراکنش هایی است که در بالک های زنجیرة
بیت کوین ثبت و بایگانی می شوند. اکثر کاربران برای دریافت و ارسال تراکنش های بیت کوین، از
یک کیف پول استفاده می کنند. کیف پول ها تمام کارهای فنی الزم را در پس زمینه انجام می دهند

تا کاربران بتوانند به سادگی هر مقدار بیت کوین را که مایل باشند به آدرس موردنظرشان ارسال
کنند.
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یک تراکنش پس از ساخته شدن، به شبکة بیت کوین ارسال می شود و از راه دست به دست شدن در
شبکة همتا-به-همتای بیت کوین به نود )گره(ها می رسد. نودها این تراکنش را تا زمانی که ماینرها

 نگهداری می کنند.استخر تراکنش های تأیید نشده )مِم پول(آن را به یک بالک اضافه کنند، در 
وضعیت این تراکنش تا زمانی که در مم پول نودها قرار داشته باشد »در انتظار تأیید« است اما به

محض وارد شدن به یک بالک و ثبت شدن در زنجیرة بالک به »تاییدشده« تغییر وضعیت می دهد.
فروشندگان برای اطمینان از غیرقابل بازگشت بودن یک تراکنش، کاالهای گران قیمت را معمواًل

 تأییدیه تراکنش به خریدار تحویل می دهند.۶پس از 

یک تراکنش از سه بخش اصلی تشکیل شده است: ورودی)ها(، خروجی)ها(، و امضا)ها(.
ورودی ها، صرفًا خروجی های خرج نشده ای )کوین( هستند که پرداخت کننده از مجموعة کوین هایی

که در کیف پول خود در اختیار دارد انتخاب می کند. خروجی ها مقدار مشخصی بیت کوین را به یک
آدرس مورد نظر ارسال، و از این طریق خروجی های خرج نشده )کوین های( جدیدی می سازند. یک
تراکنش می تواند شامل هر تعداد ورودی و خروجی باشد. آخرین چیزی که یک تراکنش معتبر به
آن نیاز دارد، بخش امضا است. پرداخت کنندة بیت کوین برای اثبات مالکیت ورودی هایی که قصد

خرج کردن آن ها را دارد، می بایست تراکنش را امضا کند. این امضا با استفاده از کلید خصوصی
پرداخت کننده ساخته می شود.

 بیت کوین دارد و۱به عنوان مثال بیایید فرض کنیم آیدا یک خروجی خرج نشده )کوین( به مقدار 
 بیت کوینی به عنوان ورودی۱ آن را برای بابک ارسال کند. بنابراین او از این کوین ۰.۴می خواهد 

 بیت کوین به بابک پرداخت می کند و دومی۰.۴تراکنش استفاده، و دو خروجی می سازد که اولی 
 بیت کوین را به عنوان باقی پول به کیف پول خودش برگشت می زند. این نکته قابل ذکر است۰.۵۹

که برای پرداخت کارمزد تراکنش نیازی به ایجاد یک خروجی مجزا نیست و این مقدار صرفًا با کم
کردن مجموع خروجی از مجموع ورودی توسط ماینرها محاسبه می شود.

 بیت کوینِی مورد۱در آخر، آیدا با استفاده از کلید خصوصی مرتبط با خروجی خرج نشده )کوین( 
نظر، تراکنش را امضا می کند. هنگامی که این تراکنش توسط ماینرها به زنجیرة بالک بیت کوین

 بیت کوینِی ورودی تراکنش از بین می رود و دو خروجی۱اضافه شود، خروجی خرج نشده )کوین( 
 ایجاد می شوند که اولی متعلق به بابک، و دومی۰.۵۹ و ۰.۴خرج نشده )کوین( جدید با مقادیر 
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متعلق به آیدا است.

Transaction Feeکارمزدتراکنش

 کارمزدکسبیکی از مواردی که ماینرها را به فعالیت در شبکة بیت کوین تشویق می کند، 
تراکنش های قرار داده شده در یک بالک است. هرچه مقدار کارمزدی که یک تراکنش پرداخت

می کند بیشتر باشد، ماینرها انگیزة بیشتری برای تأیید آن خواهند داشت، به عبارت دیگر این
 تأیید خواهد شد. از آنجا که فضای بالک های بیت کوین محدود است،در زمان کوتاه تریتراکنش 

ماینرها کارمزدهای پرداخت شده در تراکنش ها را نسبت به فضایی که در بالک اِشغال می کنند در
نظر می گیرند، نه صرفًا مقدار کارمزدی که پرداخت شده است. برای همین است که بیشتر کیف

، یعنی »ساتوشی به ازای فضای مجازیsats/vByteپول های بیت کوین مقدار کارمزد را بر اساس 
اِشغال شده در بالک« نمایش می دهند.

کارمزد تراکنش در شبکة بیت کوین نوسانات شدیدی دارد، بعضی از تراکنش ها کارمزد باالیی
پرداخت می کنند تا اطمینان داشته باشند که در زمان کوتاهی تأیید می شوند. اما برخی دیگر از

 تأیید شدنبرایتراکنش ها که عجله ای برای تأیید شدن ندارند، کارمزد پایینی پرداخت می کنند و 
، وگروه بندی تراکنش ها و ادغام کوین هاانتظار می کشند. می توان از راه های مختلفی همچون 
 در کارمزد تراکنش صرفه جویی کرد.سگویتبه کارگیری نسخه های جدید تراکنش ها، خصوصًا 

Transaction ID (txid)شناسةتراکنش

شناسة تراکنش رشته ای از حروف و اعداد است که می توان با در اختیار داشتن آن یک تراکنش
 زنجیرة بیت کوین پیدا کرد. شناسة  تراکنش از دوبار هش کردن دادةبالک اکسپلوررموردنظر را در 

یک تراکنش به دست می آید.

در زمان ایجاد امضای یک تراکنش، یکی از داده هایی که امضا می شود در واقع همین شناسة
تراکنش است. زیرا شناسة تراکنش با کوچکترین تغییر در تراکنش تغییر خواهد کرد و امضا نیز به
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تبع آن نامعتبر خواهد شد.

در گذشته و قبل از اعمال سافت فورک سگویت، تغییر امضا و به تبع آن تغییر شناسة تراکنش ها
 تراکنش های بیت کوینمشکل تغییر پذیریموجب نامعتبر شدن تراکنش ها نمی شد. این مشکل با نام 

شناخته می شود و با اعمال سافت فورک سگویت به کلی برای تراکنش های سگویتی برطرف شد.
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U

Unit of Accountواحدحسابداری)واحدسنجشارزش(

واحد حسابداری، واحد استانداردی است که بر مبنای یک پوْل برگزیده می شود و سرمایه گذاران،
اقتصاددانان، و حسابداران از آن برای اندازه گیری ارزش استفاده می کنند. واحد حسابداری یک معیار
عمومی برای اندازه گیری ارزش کاالهای مختلف است. به عنوان مثال، همانطور که معیار جهانی برای

اندازه گیری طول )در سیستم متریک( متر است، سیستم مالی بین المللی نیز در حال حاضر برای
اندازه گیری ارزش کاالها و خدمات از واحد دالر استفاده می کند.

انتخاب دالرِ ایاالت متحده به عنوان واحد جهانی سنجش ارزش کاالها و خدمات ریشه در کنفرانس
 میالدی و پس از پایان جنگ جهانی دوم در ایاالت متحده۱۹۴۴برتون وودز دارد که در سال 

آمریکا برگزار شد. ایاالت متحده که بعد از جنگ جهانی دوم قصد داشت با اجرای طرح مارشال به
بازسازی اروپای ویران شده در جنگ کمک کند، نسبت به اروپایی ها دست باالتری داشت و قاعدتًا
از بهره برداری از کنفرانس برتون وودز به منظور تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی دریغ نمی کرد.

 اشاره کرد کهIMFاز نتایج این کنفرانس به طور خاص می توان به تأسیس صندوق بین المللی پول 
قدرت زیادی را به ایاالت متحده و اعتبار بالقوة فراوانی را به کشورهای توسعه یافته هدیه می کرد.

صندوق بین المللی پول به دالر آمریکا برتری خاصی می داد تا این کشور در آینده به خاطر بدهی های
بین المللی به بن بست اقتصادی کشیده نشود.

 کشور حاضر در این کنفرانس با یکدیگر توافق کردند که واحد حسابداری بین المللی۴۴نمایندگان 
بر پایة دالر آمریکا قرار بگیرد و ارزش دالر نیز بر اساس طال محاسبه شود که در آن ارزش هر

 دالر تعیین شده بود. انتخاب دالر ایاالت متحده به عنوان واحد حسابداری بین المللی۳۵اونس طال 
موجب سوء استفادة این کشور از سیستم برتون وودز و خلق افسارگسیختة دالر شد تا جایی که

ایاالت متحده با معضل عرضة بیش از اندازة دالر مواجه شد و در نهایت ریچارد نیکسون ریاست
 میالدی در نطقی تلویزیونی اعالم کرد که نرخ۱۹۷۱جمهوری وقت ایاالت متحده در آگوست سال 

 دالر را متوقف می کند و عماًل از ادامة این نظام پولی سر باز زد.۳۵یک اونس طال به ازای 
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Unix Timestampبرچسبزمانِییونیکس

۱۹۷۰ ژانویه سال ۱برچسب زمانِی یونیکس عددی است که تعداد ثانیه های سپری شده از تاریخ 
میالدی )به وقت گرینویچ( را نشان می دهد. این عدد یک استاندارد دیجیتال برای تعیین یک زمان

دقیق و جهانی است. زمان ساخته شدن بالک ها در زنجیرة بیت کوین با استفاده از برچسب زمانِی
یونیکس تعیین می شود و توسط نود )گره(ها مورد بررسی قرار می گیرد تا از ترتیب زمانی صحیح

تراکنش های که در قفل های زمانیبالک ها اطمینان پیدا کنند. زمان نمای یونیکس همچنین در ایجاد 
بیت کوین تعریف می شوند، کاربرد دارند.

اعمالسافتفورکتوسطکاربران
)یواِیاِساِف(

User-Activated Soft Fork 
(UASF)

 است. در اینسافت فورکروشی برای ارتقاء قوانین اجماع شبکة بیت کوین از طریق اعمال یک 
، توسط نوداعمال سافت فورک توسط ماینرهاروْش تاریِخ اعماِل قوانین جدید برخالف روش 

)گره(های شبکه که معمواًل به اصطالح اکثریِت اقتصادی شناخته می شوند تعیین می شود. اکثریِت
اقتصادی به پذیرندگان بیت کوین گفته می شود که برای تشخیص اصالت بیت کوین های دریافت

شدة شخصی یا کسب و کار خود، یک نود )گره( اختصاصی راه اندازی کرده اند. 

 و در جریان۲۰۱۷موضوع یواِی اِس اِف در جامعة کاربران بیت کوین عمومًا با وقایعی که در سال 
 پس از گذشت سه۲۰۱۷ رخ داد پیوند خورده است. در فوریة سال سگویتفعال سازی سافت فورِک 

ماه از انتشار سگویت، فردی که با نام مستعار شاولین فرای شناخته می شد پیشنهادی را مطرح کرد. او
معتقد بود روش اعمال سافت فورک توسط ماینرها که برای اجرای سافت فورک ها به کار گرفته
می شود، به هیچ عنوان به معنی رأی گیری از ماینرها نیست. او برای حل مشکل مخالفت ماینرها با

اجرای سافت فورک سگویت، روش فعال سازی اعمال سافت فورک توسط کاربران را پیشنهاد کرد
که موجب واکنش های موافق و مخالف بسیاری در جامعة بیت کوین شد.

یکی از منابعی که مطالعة آن برای درک پیچیدگی های حکمرانی در شبکه های غیرمتمرکز مانند
شبکة بیت کوین مفید است، تاریخچة فعال سازی سافت فورک سگویت و مناقشة سایز بالک است
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 در جریان بود.۲۰۱۷ تا ۲۰۱۵که در طول سال های 

UTXO Setمجموعةخروجیهایخرجنشده

شبکة همتا-به-همتای حاضر در نود شبکة بیت کوین است و هر خروجی های خرج نشدةلیست همة 
بیت کوین یک نسخه یکسان از آن را در اختیار دارد. مجموع مقادیر بیت کوین های موجود در
هریک از خروجی های این لیست، کل عرضة بیت کوین را در زمان محاسبه مشخص می کند.

هریک از نود )گره( ها پس از دریافت و اعتبارسنجی یک بالک جدید از شبکة بیت کوین، این
مجموعه را بر اساس اطالعات موجود در تراکنش های بالک جدید به روزرسانی می کنند. به این

 خرج شده اند را از لیست حذف، وتراکنش هاصورت که خروجی های خرج نشده ای که در ورودی 
خروجی های خرج نشدة جدید را به لیست اضافه می کنند.

نود )گره(های شبکة همتا-به-همتای بیت کوین برای مشخص شدن خروجی های خرج نشدة معتبر و
 می بایست لیست همة خروجی های خرج نشده را ذخیره وخرج کردن دوبارة یک کوینجلوگیری از 

با دریافت هر بالک جدید آن را به روزرسانی کنند. از مهم ترین ویژگی های بیت کوین به عنوان یک
پول این است که هرکس می تواند با اجرای نرم افزار بیت کوین روی یک کامپیوتر معمولی تعداد
کل بیت کوین های تولید شده را شخصًا محاسبه کند و برای این کار نیازی به اعتماد به فرد یا نهاد

خاصی نیست.
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W

Walletکیفپول

نرم افزاری برای تولید و ذخیرة کلیدهای خصوصی و عمومی است و کاربران از آن برای دریافت و
ارسال بیت کوین به دیگران استفاده می کنند. یک کیف پول ممکن است یک اپلیکیشن موبایل،

اپلیکیشن دسکتاپ، یا یک وسیلة سخت افزاری باشد. بنابراین کیف پول یک اصطالح عمومی است
که شامل طیف گسترده ای از نرم افزارها و سخت افزارها می شود، در حالی که هر کدام از آن ها

کاربردها و ویژگی های متنوعی از منظر امنیت و حریم خصوصی دارند.

کیف پول ها پیچیدگی های کار با بیت کوین و رمزنگاری را از چشم کاربران شان پنهان، و امکان
دریافت و ارسال بیت کوین را برای کاربرانشان از طریق تولید آدرس های جدید و تراکنش های

بیت کوین فراهم می کنند. کیف پول ها بسته به نوع شان قادرند مقدار موجودی، سابقة تراکنش ها، و
آدرس های تولید شده را به کاربران نشان دهند، از کلیدهای خصوصی آن ها نگهداری کنند، یا با

 یک تراکنشتراکنش هایی که امضای آن ها ناقص است و ُکدهای کیوآربه کارگیری از دوربین و 
چند امضایی بیت کوین بسازند.

کاربران باید در انتخاب کیف پول بیت کوین خود وسواس کافی به خرج دهند و کیف پولی را
انتخاب کنند که امن، و دارای قابلیت هایی برای حفظ حریم خصوصی آن ها باشد. همچنین یک

کیف پول بیت کوین باید امکان پشتیبان گیری از کلید خصوصی را برای کاربران خود فراهم کند
 انجام می شود.کلمات بازیابی )یادآوری(که معمواًل این کار از طریق 

Watch-Only Walletکیفپوِلناظر

یک اصطالح برای توصیف کیف پول هایی است که کلیدهای خصوصی تحت هیچ شرایطی در آن ها
ذخیره نمی شود و به همین دلیل قابلیت امضای تراکنش ها و ارسال بیت کوین در آن ها وجود ندارد.
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این کیف پول ها فقط کلیدهای عمومی را در اختیار دارند و می توانند موجودی کاربران را به آن ها
نشان دهند و به منظور دریافت بیت کوین برای آن ها آدرس های جدید تولید کنند.

کیف پول های ناظر برای نگهداری امن از کلیدهای خصوصی بیت کوین از طریق راه اندازی
تراکنش هایی که و ُکدهای کیوآر کاربرد دارند. آن ها با به کارگیری از دوربین و کلداستوریج

موجب تسهیل ایجاد و امضای تراکنش های ارسال بیت کوین می شوند. آن ها امضای آن ها ناقص است
عالوه بر این قادرند سابقة تراکنش ها و موجودی لحظه ای را نمایش دهند و با تولید آدرس های جدید

امکان دریافت بیت کوین را برای کاربران شان فراهم کنند.

Bitcoin Whitepaperوایتپِیپِربیتکوین

مقاله ای است که نویسنده با انتشار آن، ایده یا موضوع جدیدی را برای بحث و تبادل نظر معرفی
می کند. ایدة ایجاد یک »سیستم پول نقد الکترونیکی« که »استفاده از آن به اعتماد هیچ شخص یا

ساتوشی ناکاموتو صفحه شرح داده شده است. ۹نهادی نیاز ندارد« در وایت پیپر بیت کوین و در 
 در یک گروه ایمیلی با نام »لیست ایمیل۲۰۰۸ اکتبر سال ۳۱وایت پیپر بیت کوین را در تاریخ 

رمزنگاری« -که به اختصار به آن لیست هم گفته می شود،-  منتشر کرد. اعضای این گروه
 بودند؛ افرادی که معتقد بودند دستیابی به آزادی فردی باسایفرپانک و رمزنگاریمتخصصین علم 

خلق و به کارگیری نرم افزارهایی که موجب حفظ حریم خصوصی می شوند، امکان پذیر است.

نسخة انگلیسی وایت پیپر بیت کوین از آدرس زیر قابل دریافت است:

https://bitcoind.me/blobs/bitcoin.pdf
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X

Extended Public Key (Xpub)کلیدعمومیبسطیافته)اِکسپاب(

 شمارةپیشنهاد بهبود پروتکل )بیپ(کلید عمومی بسط یافته )اِکس پاب(، یک کلید عمومی بر پایة 
کیف پول های سلسله مراتبِی قطعی )اِچ دی( در )آدرس ها( کلیدهای عمومی  است که برای تولید ۳۲

بیت کوین به کار گرفته می شود.

 مربوطه را به دست آورد،کلید خصوصیبا در اختیار داشتن یک کلید عمومی بسط یافته نمی توان 
بنابراین با افشا شدن آن دارایی شما در خطر نخواهد بود. با این حال، فاش شدن یا دسترسی به کلید
عمومی بسط یافته، حریم خصوصی مالی صاحب کیف پول را حتمًا به خطر می اندازد زیرا هرکس با

 و موجودی لحظه ای کیف پول دسترسی خواهد داشت. تراکنش هادر اختیار داشتن آن به سابقة همة 

کلداستوریجکلیدهای عمومی بسط یافته )اِکس پاب( برای دریافت مستقیم بیت کوین روی یک 
 ایجادکیف پول ناظرکاربرد دارند و تنها با در اختیار داشتن کلیدعمومی بسط یافته می توان یک 

کرد. کلید عمومی بسط یافته رشته ای طوالنی از اعداد و حروف است و کیف پول ها برای نمایش
 استفاده می کنند.ُکد کیوآرآن معمواًل از 
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ویراست اول فرهنگ توصیفی اصطالحات بیت کوین توسط مترجمین ناشناس و به
 انجام@mytechmixسرپرستی الف.آزاد گردآوری شده، و بازبینی فنی آن زیر نظر 

پذیرفته است.

 به عنوان مرجع ویراست اول این فرهنگ مورد استفادهریور فایننشیاللغت نامة شرکت 
قرار گرفته است.

این فرهنگ تحت مجوز »مالکیت عمومی« منتشر شده و بازنشر آن به هرشکل آزاد است.

وب سایت منابع فارسی بیت کوین
۱۴۰۰زمستان 
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