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ب اره کتا  درب
 نیا با. است بوده ما با یپتوکارنسیکر شد، یمعرف 2009 سال در نیکوتیب که یزمان از

ِ  به مداوم طور به و یتازگ به یپتوکارنسیکر حال ِ  مهم اخبار  به مربوط ،یمال بازار

 یحت واردتازه افرادِ  از یانبوه. است پرداخته دیجد نمالکا و گرانمعامله گذاران،هیسرما

 آنها یموقت شدنِ  بسته و ریتأخ باعثِ  کار نیا که اندآورده یرو یمعامالت یهاپلتفرم به

ِ  پردازشِ  لِ یدل به نیا و. است شده  به خواهندیم که ستیانیمتقاض یباال اریبس حجم

 .وندندیبپ یمعامالت یهاپلتفرم

 یادیز افراد نیا وجود با. انددهینشن یپتوکارنسیکر مورد در یز یچ یحت افراد از یبعض

 اندنکرده دایپ یمهم یِ اطالعات منبعِ  اما انددهیشن یپتوکارنسیکر هدربار  که دارند وجود هم

 انقالب نیا در تا سازد قادر را آنها و آورد فراهم را ازشانین مورد اطالعاتِ  یکاف هانداز  به تا

 ِ  که یمهم اطالعات کردنِ  فراهم با تا است نیا کتاب نیا هدفِ . کنند شرکت تالیجید ارز

 شما به را یپتوکارنسیکر یِ ایدن کند، کمک شما به درست یر یگمیتصم در تواندیم

 .بشناساند

 متوجه که یطور  به. کندیم یمعرف شما به را یپتوکارنسیکر یِ فناور  یِ هاهیپا کتاب نیا

ِ  نِ یچن چرا و دارد تفاوت گرید یارزها با تالیجید ارز نیا چرا دیشویم  از یادیز حجم

 .است کرده جلب خود به را توجه

 مترادفِ  را آن اوقات یبعض و شناسندیم را نیکوتیب افراد از یبعض کهیدرحال

 یهایپتوکارنسیکر و گرید معروف یهایپتوکارنسیکر کتاب نیا دانند،یم یپتوکارنسیکر

ِ  وارد دیگرفت میتصم که یزمان بیترت نیا به تا. کندیم یفمعر  شما به را ندهیآ  بازار

 و مکان بودجه، با متناسب که دیکن انتخاب را یانهیگز دیبتوان د،یشو یپتوکارنسیکر

 .باشد آن دیخر یهاروش
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 معامله فارکس بازار در که یگر ید یارزها مانند درست که است یارز  ،یپتوکارنسیکر

 پلتفرم کی هایپتوکارنسیکر که است نیا در آن تفاوتِ . ودشیم معامله شوند،یم

 یمعامالت یهاپلتفرم نیبهتر از یبعض با شما کتاب نیا در. دارند فردمنحصربه یمعامالت

 .شد دیخواه آشنا د،یوندیبپ آنها به دیتوانیم که هایپتوکارنسیکر

 به نوبت که یهنگام. داندیم را یمعامالت هبرنام کی تِ یاهم یموفق گرمعامله هر

ِ یمفاه ،یپول یبازارها و یمال بهادار اوراق از یار یبس رسد،یم یمعامالت یهابرنامه  هیپا م

 تِ یماه لِ یدل به وجود، نیا با. است نطوریهم هم یپتوکارنسیکر موردِ  در. دارند یکسانی

ِ یمفاه ،یپتوکارنسیکر فردمنحصربه  هبرنام در دیبا شما که دارند وجود هم یگر ید خاصِ  م

 هبرنام کی جادیا ندِ یفرآ تمام در را شما کتاب نیا. دیریبگ نظر در را آنها خود یمعامالت

 کی تا دیگرفت میصمهر وقت ت نیبنابرا. کندیم ییراهنما دیمف و کارآمد مؤثر، یمعامالت

 .دیشو موفق دیتوان یم ،باشید یپتوکارنسیکر گرمعامله

 را خود یگذار هیسرما یهانهیگز ندهیآ تا دارد لیتما شهیهم گذارهیسرما هر ان،یپا در

 کندیم کمک شما به یادیز اندازه به و کرده فراهم تانیبرا را یاطالعات کتاب نیا. بداند

 دیبخواه چه نیبنابرا. دیکن دایپ یپتوکارنسیکر ندهیآ به نسبت را دگاهید نیترمناسب تا

 نیا با بلندمدت، طور به ای دیکن یگذار هیسرما مدتکوتاه طور به تالیجید یارزها در

 .دیکن اتخاذ مورد نیا در آگاهانه میتصم کی دیتوانیم کتاب

 .دیببر لذت کتاب خواندن از
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ِ  یک 1کریپتوکارنسی ارز ،2009 سال در  ناشناسِ  مخترعِ  توسطِ  که بود مرموز مفهوم

 ارزش زمان، این در. شد ارائه شد،می شناخته «یساتوش» مستعار نام با که ،2کوینبیت

 بازار در آن گذاریسرمایه و سکه هر برای دالر 15000 تقریبا از بیش به دالر 0 از کوینبیت

 .رسید دالر میلیارد 160از بیش به

 است کرده جلب آن سمتِ  به را بیشتری افراد توجه کوین،بیت ارزش در قیمت انفجار هر

 کریپتوکارنسی دنبالِ  به نداشتند، را آن هتهی برای مالی توان که یکسان که طوری به

 انگیزشگفت هاکریپتوکارنسی رشد. دهند افزایش را خود پروفایلِ  تا بودند جایگزین

 هنجار یک به را آن و شوندمی آشنا هاکریپتوکارنسی با بیشتری افرادِ  که وقتی. است

 رشدِ  این از بخشی توانیدمی نیز شما. شودمی بیشتر آنها سودِ  کنند،می تبدیل

 .باشید انگیزشگفت

. کند فراهم شما برای هاکریپتوکارنسی مورد در را روزی به اطالعاتِ  خواهدمی کتاب این

 هاییفرصت بدانید تا است مهم همیشه. بگیرید آگاهانه تصمیم یک توانیدمی بنابراین

 وجود فرصت یک دانیدمی شما که وقتی. شوید پشیمان بعدا اینکه جای به دارند، وجود

 رها را آن یا کنید استفاده فرصت آن از آیا که بگیرید آگاهانه تصمیمی توانیدمی دارد،

ِ  یک از شما. نمایید  وجود فرصتی که ندانید اگر اما شد، نخواهید پشیمان آگاهانه تصمیم

 خواهید پشیمان شههمی است، کردهمی فراهم شما برای عادالنه شانس یک که داشته

 .شد

 .ندهید دست از را فرصت

!دهید ادامه خواندن به

                                                                    
1 Cryptocurrency :در رمزنگاری فناوری از که است مجازی ارز عانوا از یکی: رمزارز رمزی، ارز کارنسی، کریپتو 

ا  و شده استفاده آن طراحی  .شودمی اداره غیرمتمرکز صورت به معموال

2 Bitcoin :نظر از ولی است، پشتوانهبی پول مشابه کارکردهای با جهانی پرداخت نظام و رمزارز یک کوینبیت 

 نخستین کوینبیت فنی نظر از. است نشناخته میترس به قانونی پول عنوان به را آن کشوری هیچ هنوز حقوقی

 .کندمی کار مرکزی مسئول یا مرکزی بانک بدون که چرا. است غیرمتمرکز دیجیتال پول



ارنسیکر ه هایپتوک ؟ چ ستند  ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هستند؟ چه هایپتوکارنسیکر|  کریپتوکارنسی
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 از یفیتعر تا است مهم تنها نه م،یباش داشته یپتوکارنسیکر از یبهتر  درک نکهیا یبرا

 زین را آن یمال و( یفن) کالیتکن یهاجنبه تا میرویم فراتر فیتعر از بلکه م،یکن ارائه آن

 .میده پوشش

رنسیکر فیتعر وکا  یپت
 میتوانیم بحثمان خاطر به وجود نیا با. میندار یپتوکارنسیکر از یجهان فیتعر کی ما

 :میکن فیتعر ریز صورتِ  به را یپتوکارنسیکر

ِ یغ تالیجید ارز کی یپتوکارنسیکر  یهاکیتکن از استفاده با که است یمجاز  رمتمرکز

 .است شده جادیا ،3ینگار  رمز به معروف شرفته،یپ یتمیرالگو یرمزنگار 

سیکر یهایژگیو رن وکا  یپت
 سه به را هایژگیو نیا میتوانیم ما وجود نیا با. دارد یادیز یهایژگیو یپتوکارنسیکر

 :میکن میتقس یاصل هطبق

 (یفن) کالیتکن یهایژگیو 

 یمال یهایژگیو 

 مبادله به مربوط یهایژگیو. 

ک یهایژگیو لینت  کا

  جاز  یکیالکترون یکدها از استفاده با ارز نیا. ندارد یکیزیف وجودِ  ارز، نیا :یم

 .است شده جادیا

 ر گو  به کدها.هستند یتمیالگور ،یرمز  تِ یماه با شده جادیا یکدها :یتمیال

 ِ  یهاسکه دیتول بر نیهمچن آنها. اندشده یرمزنگار  ت،یامن نِ یتضم منظور

 .دارند نظارت د،موجو یهاسکه دییتأ و دیجد

                                                                    
3 cryptography 
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 ده گاهیپا حوردا  نیبالکچ عنوانِ  با که  4یکل دفتر در کدها یهاگزارش :م

 .گرددیم رهیذخ شود،یم شناخته

 جاد،یا هادولت یمرکز  یهابانک توسطِ  5اتیف یارزها شتریب :زرمتمرکیغ 

ِ  به هایپتوکارنسیکر تبادلِ  و جادیا مقابل، در. شوندیم کنترل و عرضه  طور

 بر خود، گردش یبرا آنها. شودیم کنترل ،6باز متن افزارنرم توسطِ  یتمیالگور

 یواحد تِ یموجود چیه نیبنابرا. کنندیم هیتک 7رینظربهینظ یهاشبکه

 .کند کنترل را آنها گردشِ  و دیتول تواندینم

 کی توسطِ  یسنت اتِ یف ارز :تالیجید  ِ  رهیغ و نقره طال، رینظ یکیزیف جسم

 یارزها. کرد رهیذخ زین هاگاوصندوق در توانیم را آنها. شودیم فیتعر

ِ  چیه توسطِ  تالیجید  کد آنها بلکه شوند،ینم فیتعر یایکیزیف جسم

 عنوانِ  به که شوندیم داشته نگه تالیجید یهاپول فیک در آنها. هستند

 تالِ یجید پول فیک از انتقال با ارزها نیا. کنندیم عمل آنها هر یذخ مخزنِ 

 .شوندیم مبادله رنده،یگ تالیجید پولِ  فِ یک به دهفرستن

 ذار اسیمق اق ی  گ  یهامداخله قیطر از اتیف یسنت یِ ارزها کهیدرحال :یانطب

 به که دارند را ییتوانا نیا هایپتوکارنسیکر شوند،یم کنترل یمال مسئوالنِ 

 را خود هعرض تا شوند داده کاهش ای شیافزا( کیاتومات طور به و) فعال طور

 .کنند کنترل بازار در

                                                                    
4 Ledger 

5 Fiat currencies :اشصادرکننده دولت از را خود ارزش که است یقانون پول کی پشتوانهیب پول ای اتیف رزا 

 کند،یم چاپ را اتیف پول که یدولت. ندارد یبستگ یکیزیف یکاال کی به آن ارزش ییکاال پول برخالف و ردیگیم

 است آن ارزش در کنندهنییتع عامل

6 open source software 

7 peer networks-to-peer 
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 جا خرا  سکه کردنِ  ضرب ندیفرآ کی قیطر از یسنت یهاسکه کهیحال در :8ست

 دیتول استخراج ندیفرآ قیطر از شده یرمزنگار  یهاسکه شوند،یم دیتول

 .شوندیم

 نرم :باز متن ِ  که دارد ییکدها ،یپتوکارنسیکر استخراج یبرا شده استفاده افزار

 ن،یبنابرا. باشد خواندن قابل یافزار نرم هدکنندیتول هر توسط تواندیم

 از اجازه کسب ای مشورت به ازین بدون توانندیم افزارنرم یهادکنندهیتول

 .کنند جادیا را خود یها API ،یکس

 ر اثبات ِ یب :9کا  کار اثباتِ  ستمیس بر( نیکوتیب جمله از) هایپتوکارنسیکر شتر

 سخت، آن همحاسب که یاضیر یمامع کی از ستم،یس نیا در. هستند یمتک

 نِ یادیبن ارزشِ  آوردنِ  دست به یبرا یروش عنوانِ  به است، آسان آن اثبات اما

 که شودیم دیتول یهنگام( سکه)10توکن کی نیبنابرا. شودیم استفاده سکه،

 از یبعض. باشد شده حل است، داده لیتشک را آن که ییمعما

 کی عنوانِ  به 12تیوضع اثباتِ  ای 11سهام اثبات از گرید یهایپتوکارنسیکر

 .کنندیم استفاده کار، اثباتِ  ستمیس بر عالوه ای و نیگزیجا

  یمال یهایژگیو

   م د رو   وجود   ع لم  نیا. شودینم محدود نیمع همنطق کی به ارز نیا :یکیزیف ق

 .است یسراسر  و یجهان ارز

   د ن ی  قضائ هحوز  فاق ِ  چیه چون :یقانو  نیقوان مشمولِ  ندارد، یایکیزیف قلمرو

 .شودینم یکشور  چیه

                                                                    
8 Mining :نگینیما/استخراج 

9 Work-of-Proof 

10 token 
11 Stake-of-Proof 
12 State-of-Proof 
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 دل ن تبا کترو  .شودیم مبادله یکیالکترون صورتِ  به ارز نیا :یکیال

 ع  و( POW) «کار اثباتِ » اساسِ  بر ارزش یِ ر یگاندازه یبرا ارز نیا :ارزش ار  یم

 .شودیم استفاده گر،ید یارهایمع

 ل  استفاده اتخدم و کاالها همبادل عوضِ  در تواندیم ارز نیا :ارزش همباد

 .شود

 م تکارآ  .است عرضه و تقاضا یروهاین تابعِ  نطوریهم و محوربازار ،ارز :زیاح

 هعرض 13یباال حد کی یدارا هایپتوکارنسیکر شتریب :شدهکنترل هعرض 

 انتظار که دارد توکن ونیلیم 21 حداکثر نیکوتیب مثال، یبرا. هستند هاتوکن

 کی توسط عرضه، نیا. شوند اجاستخر  کامل طور به 2140 سال تا رودیم

 را تیشفاف ینوع به کار نیا. شودیم کنترل کد، صورتِ  به شده نوشته هبرنام

 در یهاتوکن تعداد توانندیم همه نیبنابرا دهد،یم نشان پول هعرض یبرا

 خِ یتار کی در موجود یهاتوکن تعداد یطورکل به توانندیم و بدانند  را گردش

ِ  که است اتیف ارز برخالفِ  موضوع نیا. کنند اسبهمح را ندهیآ در نیمع  حجم

 .شودیم داشته نگه یمخف بایتقر ایدن سرتاسر یهادولت توسط گردش در

 دون  یارز  یکاالها طال، مانند درست هایپتوکارنسیکر (:قرض ای) یبده ب

 هدهندنشان آنها ات،یف ارز برخالفِ . کنندیم تیحما خودشان از آنها. هستند

 .ستندین( IOU ستمیس در( )قرض ای) یبده

 یمبلغ هدهندنشان دیبا باشد، داشته ارزش یارز  نکهیا یبرا :(بها) 14ارزش 

 استفاده یواقع یطال از یسنت یارزها ات،یف ارز شیدایازپ قبل. باشد

 یکارها نیبنابرا دشوار، آن شِ یپاال و استخراج و است ابیکم طال. کردندیم

 کرده کمک آن یاساس ارزش به شیپاال و استخراج ندیفرآ نیا در شده انجام

 یعنی) بازار در آن شدنِ  ارزشمند باعث آن بودنِ  ابیکم عالوه، به. است

 شده، یرمزنگار  یهاسکه استخراجِ . است شده( تقاضا و عرضه یروهاین
                                                                    

13 Upper limit 

14 Value 
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 نیهم و دارد ازین دهیچیپ اریبس یمدارها و ادیز کار به ن،یکوتیب مخصوصا

 .باشد ابیکم نیکوتیب تا است شده باعث

ل به مربوط یهایژگیو  تباد

 فقط شوند،یم منتقل سکه تبادلِ  با یعموم یدهایکل کهیدرحال :تیامن 

 یکس تنها نیبنابرا. دارد را یخصوص دیکل که است یپتوکارنسیکر مالکِ 

 یِ رمزنگار  نیا شکستنِ . کند ارسال را یپتوکارنسیکر تواندیم که است

 .است دشوارتر دهند،یم نشان را آن که یبزرگ اریبس اداعد لِ یدل به دهیچیپ

 که یطور  به کنندیم استفاده مستعار یاسام از هایپتوکارنسیکر :مستعار نام 

. شوندینم مربوط یواقع یایدن یهاتیهو به هاحساب نه و هاتراکنش نه

ِ  به که ییهاآدرس قیطر از هانیکوتیب مثال، یبرا  اندشده جادیا یتصادف طور

 تِ یهو. دارد حرف 30حدود هاآدرس نیا از کی هر. شوندیم افتیدر و ارسال

 شما کهیدرحال. است شده یرمزنگار  آدرس نیا در سکه مالکِ  ییِ شناسا

 انِ یجر یر یگیپ یبرا یتصادف صورتِ  به شده جادیا یهاآدرس نیا از دیتوانیم

 ارتباط هاآدرس آن برانِ کار  یِ واقع تیهو با دیتوانینم د،یکن استفاده مبادله

 ناشناس آنها هستند، مستعار یاسام با هاحساب کهیدرحال. دیکن برقرار

 از یبعض وجود، نیا با. دارند وجود یعموم و یکل طور به که چرا ستندین

 را بودن ناشناس و مستعار اسم یژگیو دو هر 15مونرو مانند هایپتوکارنسیکر

 .دارند

                                                                    
15 Monero :کی مونرو  ِ ِ  منبع رمزارز  ،MacOS ندوز،یو یهاعامل ستمیس در رمزارز نیا. است شده یرمزنگار  باز

 کهیدرحال پردازدیم معامالت ثبت به کل دفتر کی از استفاده با مونرو. است اجرا قابل FreeBSD و دیاندرو, نوکسیل

 موجود تیوضع بهبود هدف با دارد قصد مونرو. اندشده جادیا استخراج، نام به ندیفرآ کی قیطر از دیجد یواحدها

 یبرا برابر طیشرا نیهمچن و شده جادیا معامله هر مقدار و رندهیگ فرستنده، کردن گمنام قیطر از ه،یپا رمز ارز

 .بردارد گام ارز، نیا استخراج ندیفرآ


