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بيتکوين به چه معناست؟ داشتن
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:که  ديجيتاليک ارز 
    نياز نداردجهت چاپ يا تاييديه  دولتیبه هيچ
     نياز نداردجهت مديريت حسابها يا تاييد تراکنشهای مالی  بانکیبه هيچ
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همچنين کسی نمی داند چه شخصی يا اشخاصی آن را ابداع کردند
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جهت درک بهتر موضوع و آشنايی با مفاهيم کليدی
نحوه ابداع و کارکرد بيتکوين را بصورت قدم به قدم بررسی ميکنيم 
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نيازی به دانستن نحوه کارکرد آن ) خريد يا انجام تراکنش(الزم به ذکر است که جهت استفاده از بيتکوين 
و مفاهيم تکنيکی نمی باشدهمانگونه که برای استفاده از 

حساب بانکی يا کارت اعتباری نيازی به دانستن نحوه کارکرد بانک نيست

از طرفی جهت شناخت بازار رمز ارزها و انتخاب رمز ارزهای مناسب جهت سرمايه گذاری
و کاربردهای ديگر الزم است که با مفاهيم تکنيکی آنها آشنايی کافی داشت 
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برای شروع کار بيتکوين و رمزارزها را از ذهن خود پاک کرده
و تنها با مفاهيم پيش پا افتاده همچون

شروع ميکنيمامضای ديجيتال و دفتر کل 
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در صورتی که با دوستانتان هزينه های مشترک داريد رد و بدل کردن پول بطور مداوم دردسرهای بسياری دارد
از اين رو جهت دانستن حساب و کتاب مشترک، تراکنشهای انجام شده و يا بدهی های پرداخت نشده 

...همچون سهم هر نفر از شام، اجاره خانه، هزينه آب برق و 
يادداشت نموده تا سر ماه حسابها رسيدگی شود   (Public Ledger)و قابل دسترس همه دفتر کل عمومیرا در يک 
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در پايان هر ماه به حسابها رسيدگی کرده و هر نفر
در صورت بدهکار شدن مبلغ بدهی را در حساب مشترک قرار داده

و در صورت بستانکار شدن مبلغ طلب را از حساب مشترک برداشت می کند
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:شرايط استفاده از دفتر کل
هر کسی می تواند در دفتر تراکنش وارد کند

در پايان هر ماه حسابها رسيدگی شده و صفر گردد

يکی از مشکالت اصلی چنين دفتر کل عمومی اين است که هر شخصی می تواند در دفتر تراکنش وارد کند
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بنابر اين محدوديتی وجود ندارد که مانع وارد کردن تراکنشهای خالف واقع در دفتر کل شود

بنابر اين چگونه ميشود به چنين دفتر کلی اعتماد کرده و صحت تراکنشهای وارد شده را پذيرفت؟
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در اينجاست که کريپتوگرافی وارد امور دفتر کل می شود

امضای ديجيتال
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همچون امضای دستنويس، هر شخص ميتواند در کنار تراکنشی که در دفتر کل وارد ميشود 
صحت آن استفاده کند تاييدجهت امضای ديجيتال از 

نميتواند در دفتر کل بنويسد که Aliceبدون امضا و تاييديه  Bobبنابراين 
 Alice 100 $ بهBob بايد پرداخت کند
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در ابتدا اين تصور وجود دارد که امضای ديجيتال قابل کپی کردن ميباشد
کرده و تراکنشهای خالف واقع را تاييد کند کپیبنابراين هر کسی ميتواند امضای ديگری را 

پس چگونه ميتوان از جعل پيشگيری کرد؟
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 (Public Key)نحوه کار به اين شکل است هر شخص يک جفت کليد عمومی 
خواهد داشت (Private Key)و يک کليد خصوصی 
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استفاده ميکنيم  Secret Keyاز وازه  Private Keyبرای راحتی بجای 

Public Key: PK

Secret Key: SK

  Secret Key همانگونه که اسم آن مشخص است
را بايد مخفی و تنها نزد خود نگه داريد
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می باشد يکساندر دنيای واقعی امضای دستنويس شما برای امضای تمام اسناد و مدارک 

شکل متفاوتی داردعملکرد متفاوتی داشته و برای هر پيام، سند يا متنی امضای ديجيتال اين در حالی است که 
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رشته ای از صفر و يک است که برای هر متن ترکيب خاص و متفاوتی داشته امضای ديجيتال 
با کوچکترين تغيير در متن کامال تغيير ميکندکه 
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بنابراين امضای ديجيتال نياز به يک فانکشن يا تابع دارد که ورودی آن متن سند و کليد خصوصی می باشد

بنابراين بدون داشتن کليد خصوصی نميتوان امضای ديجيتال را توليد کرد

همچنين اين پروسه باعث می شود کسی نتواند امضای ديجيتال شما را کپی کرده و در جای ديگر استفاده کند

19

Ali Zamani                                                                                                       Instagram ID: @361.degree.trading                                                                             Clubhouse ID:  @alizamanim

https://kohanfx.com


ميباشد تاييد صحت امضا نيز وجود دارد که کار آن تابع ديگری در کنار تابع توليد امضای ديجيتال، 
و در اينجاست که کليد عمومی نقش خواهد داشت

ورودی اين تابع متن سند، امضای ديجيتال و کليد عموموی می باشد 

و خروجی آن تنها تاييد استفاده از کليد خصوصی وابسته به اين کليد عمومی در توليد اين امضای ديجيتال است
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موضوع مهم اين است که بدون داشتن کليد خصوصی امکان توليد امضای صحيح برای يک سند وجود ندارد
و تنها راه آن امتحان کردن تمام ترکيبهای ممکن و حدس و خطا است
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بيت؟ 256تعداد امضاهای ممکن برای يک رشته 
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بيت چقدر است؟ 256امنيت رشته امنيتی 
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بنابراين در صورتی که تابع تاييد امضا صحت آن را اعالم کرد ميتوانيد با اطمينان خاطر آن را بپذيريد
چرا که تنها راه توليد اين امضا داشتن کليد خصوصی وابسته به اين کليد عمومی است
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اکنون با وجود امضای ديجيتال کسی نميتواند تراکنش جديدی را بدون تاييديه پرداخت کننده در دفتر کل وارد کند

اما مشکل ديگری وجود دارد
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با وجود اينکه بدون داشتن کليد خصوصی نميتوان تراکنش جديدی را وارد دفتر کرد
اما ميتوان يک تراکنش را به همراه امضای ديجيتال آن کپی کرده و چندين بار وارد دفتر کرد
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برای رفع اين مشکل به هر تراکنش يک شناسه اختصاص داده ميشود 
بنابراين تراکنش جديد حتی اگر مبلغ و طرفين يکسانی هم داشته باشد

بايد شناسه متفاوتی داشته باشد  
حال به دليل شناسه جديد و تغيير متن سند نياز به توليد امضای جديد ميباشد

که تنها دارنده کليد خصوصی ميتواند اين امضا را توليد نمايد
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:شرايط استفاده از دفتر کل
هر کسی می تواند در دفتر تراکنش وارد کند

در پايان هر ماه حسابها رسيدگی شده و صفر گردد
تنها تراکنشهای امضا شده معتبر هستند
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با وجود تمامی موارد در نظر گرفته شده نياز به اعتماد به اشخاص همچنان وجود دارد
چرا که اين روال در صورتی با مشکل مواجه نميشود که در پايان ماه همه بدهی خود را پرداخت کنند
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در طول ماه مدام قرض کرده و در پايان ماه غيب شود چه بايد کرد؟ Charlieاگر 
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افراد تنها در صورتی که ميزان بدهيشان بيشتر از طلبشان باشد امکان فرار و عدم تسويه حساب را دارند

بنابراين اگر در ابتدای ماه هر نفر مبلغی را وارد حساب مشترک نمايد 
و امکان انجام تراکنش تنها تا سقف مبلغ به اشتراک گذاشته شده باشد

در پايان ماه نياز به پرداخت بدهی از طرف کسی نميباشد
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:شرايط استفاده از دفتر کل
هر کسی می تواند در دفتر تراکنش وارد کند

تنها تراکنشهای امضا شده معتبر هستند
تنها تا سقف موجودی ميتوان هزينه کرد

34

Ali Zamani                                                                                                       Instagram ID: @361.degree.trading                                                                             Clubhouse ID:  @alizamanim

https://kohanfx.com


تمامی موجودی خود را هزينه کند Charlieبنابراين در صورتی که طی دو تراکنش اول 
تراکنش سوم برای او تاييد نميشود همانند زمانی که امضای او اشتباه باشد
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وجودی اين امر نيازمند دانستن سوابق تراکنشها ميباشد تا از م
هر شخص و سقف هزينه او بتوان اطمينان حاصل کرد
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را از دست می دهد $ اين پروسه در صورت استفاده از جانب همه افراد و ادامه داشتن وابستگی خود به 
يا هر پول ديگری نيست$ و ديگر نيازی به تسويه و پرداخت با 
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در نتيجه ميتوان پول مورد تبادل در دفتر کل را با نامی جديد برچسب زد
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معاوضه کرد$ هرچند همچنان ميتوان در صورت نياز پول موجود در دفتر کل را با 

پرداخت کند  Bobبه $ ميتواند مبلغی در وجه  Aliceبه عنوان مثال 
دريافت کند و در دفتر کل وارد شود LDو بجای آن معادلش 
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بايد به اين موضوع توجه داشت که چنين تبادالتی را پروتوکل تعريف شده نميتواند تضمين کند
زيرا اين تبادل ارز که توسط کارگزاری يا شخصی انجام ميشود قوانين خودش را دارد

و از قوانين دفتر کل تبعيت نميکند
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بايد توجه داشت که بيتکوين يا بقيه رمزارزها چيزی نيستند جز دفتر کل عمومی
يا به عبارت ديگر سوابق تراکنشها
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يک تفاوت عمده بين پول رايج و يا حتی پولی که در دفتر کل تعريف کرديم با بيتکوين و رمزارزهای ديگر وجود دارد
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...)همچون کتابخانه يا وبسايت و (در صورتی که دفتر کل در يک مکان عمومی و در دسترس همه باشد 
.استاين امر نيازمند اعتماد به يک مکان ثابت و متمرکز 

چه کسی وبسايت را کنترل ميکند؟
چه کسی قوانين حاکم بر دفتر کل و افزودن تراکنش را کنترل ميکند؟

...و 
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جهت حذف حتی اين ميزان کم از اعتماد، هر شخصی يک کپی از دفتر کل را نزد خود نگه ميدارد
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بنابراين هنگام انجام تراکنش، آن را به عموم اعالم ميکنيم تا همه 
را در کپی دفتر کل موجود نزدشان وارد کنندآن 
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اما چگونه همه به توافق خواهند رسيد که کدام کپی از دفتر روزانه درست است؟
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چگونه اشخاص اطمينان حاصل کنند که وقتی يک تراکنش را دريافت ميکنند بقيه هم آن را دريافت کرده و با همان ترتيب قبول دارند؟
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آيا ميتوان قانونی اضافه کرد که تاييد يا رد تراکنشها و ترتيب آنها را به گونه ای کنترل کند 
که زمانی که شما تراکنشی را جهت ثبت در دفتر کل دريافت نموديد مطمعن باشيد

که همه افراد ديگر در سراسر جهان قانون يکسانی را پيروی کرده 
و دفتر کل آنها نيز دقيقا همانند دفتر کل شماست
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 (Bitcoin White Paper)طبق مقاله اصلی بيتکوين 
دفتر کلی معتبر است که بيشترين کار محاسباتی را انجام داده باشد
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وقتی جهت تاييد صحت دفتر کل نيازمند بيشترين کار محاسباتی هستيم
بنابراين هرگونه کالهبرداری يا وارد کردن تراکنشهای خالف واقع 

نيازمند توان محاسباتی بسيار زيادی ميباشد
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نام دارد و قلب تپنده بيتکوين و برخی رمزارزهای ديگر ميباشد Proof of Workاين رويه 
اين رويه تضمين کننده امنيت شبکه نيز ميباشد
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تابع هش چيست؟

تابع هش هر متنی را که دريافت کند يک رشته از صفر و يک با طول مشخص توليد ميکند

خروجی را هش يا دايجست مينامند

برای يک ورودی ثابت خروجی يکسانی دريافت خواهيم کرد ولی کوچکترين تغيير در ورودی کامال خروجی را تغيير ميدهد
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تابع هش کريپتوگرافی تابعی يک طرفه بوده و با داشتن يک هش مشخص نميتوان متن ورودی را بدست آورد

تنها راه آن حدس زدن تمامی حالتهای ممکن است که عدد بسيار بزرگی ميباشد
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اين پروسه توليد هش امکان مهنسی معکوس حتی با مطاله دقيق نحوه کارکرد تابع را ندارد 
و تا کنون کسی موفق به انجام آن نشده است 
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اين پروتوکل در اکثر سيستمهای امنيتی اسفاده ميشود

را خواهيد ديد  SHA256در صورتی که پروتوکل امنيتی يوتيوب و يا وبسايت بانک خود را چک کنيد نام
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اما اين تابع چگونه ميتواند نشان دهد که يک ليست از تراکنشها 
بيشترين کار محاسباتی را انجام داده است؟
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 تصور کنيد يک نفر به
شما بگويد عدد خاصی 

ا يافته است که وقتی آن ر
ها به انتهای ليست تراکنش

بيت اول  30اضافه کنيد 
هش خروجی صفر 

خواهد بود
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يافتن چنين عددی چقدر دشوار است؟
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از آنجا که تابع هش کريپتوگرافی يکطرفه ميباشد 
پس تنها راه يافتن اين عدد حدس زدن و امتحان کردن آن ميباشد تا زمانی که عدد مورد نظر پيدا شود

اما زمانی که عدد مورد نظر يافت شد امتحان کردن آن کار راحتی ميباشد
آن را به انتهای متن اضافه کرده و هش خروجی را چک ميکنيم
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 (Proof of Work)بنابراين کسی که اين عدد مخصوص را يافته است مطمعنا کار محاسباتی بسياری انجام داده 
و شما با داشتن آن عدد بدون انجام اين کار سنگين به راحتی ميتوانيد صحت آنرا چک کنيد

همچنين اگر کوچکترين تغييری در متن ايجاد کنيد 
مجبور خواهيد بود مجددا اين کار محاسباتی سنگين را انجام داده و عدد مربوطه جديد را حدث بزنيد
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در ادامه اولين کاری که انجام ميدهيم دفتر کل را در دسته هايی جداگانه مرتب ميکنيم و هر يک را يک بالک ميناميم

ميباشد Proof of Workهر بالک شامل ليست تراکنشها و عدد مخصوص 
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همانگونه که يک تراکنش تنها زمانی که امضای ديجيتال داشته باشد معتبر است
باشد  Proof of Workيک بالک هم تنها زمانی اعتبار دارد که دارای هش مربوط به 

همچنين برای نظم بيشتر و مشخص بودن ترتيب تراکنشها
بالک پيشين قرار ميگيرد Proof of Workابتدای هر بالک هش مربوط به 
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در اين صورت اگر شخصی به عقب بازگشته تا اطالعات موجود در يک بالک و يا ترتيب دو بالک را تغيير دهد
خواهد بود... اين امر باعث تغيير هش آن بالک شده که نتيجه آن تغيير هش بالک بعدی و بعدی و

اين امر نيازمند انجام کار محاسباتی بسيار سنگين و يافتن هش تمامی بالکهای بعد از آن بالک ميباشد
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به دليل لينک شدن بالکها به اين شکل، بجای دفتر کل به آن بالکچين گفته ميشود
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بنابراين افرادی وجود دارن که توليد کننده بالکها هستند

مدام در حال گوش دادن بوده و ليست تراکنشها را مرتب کرده و سپس هش مربوط به آن بالک را پيدا ميکنند

پس از يافتن هش مربوطه توليد کننده بالک که زودتر از بقيه توانسه عدد صحيح را حدس بزند
آن را به تمامی شبکه اعالم ميکند تا چک شده و صحت آن بررسی شود
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برای پاداش توليد کننده بالک و بخاطر کار محاسباتی زيادی که انجام داده است
به او اجازه داده ميشود تا در ابتدای بالک يک تراکنش ويژه برای خودش ثبت کند 

مشخصی را دريافت کندپاداش مبلغ که به عنوان 
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اين مبلغ از جانب کسی ارسال نميشود بنابراين نياز به امضا ندارد

) توليد ميشود(همچنين با توليد هر بالک به ميزان منابع پول موجود اضافه ميشود 
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از آنجا که توليد بالک نيازمند کار زيادی بوده و همچنين توليد منابع مالی ميکند
به اين کار ماينينگ يا استخراج گفته ميشود
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:بنابراين کار ماينرها 
دريافت و مرتب کردن تراکنشها 

حدس زدن هش بالک
اعالم هش و بالک در شبکه جهت دريافت تاييديه و پاداش
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اين در حالی است که کار بقيه کسانی که فقط از شبکه جهت انجام تراکنش استفاده ميکنند 
تنها اعالم تراکنش و سپس دريافت و ثبت بالک در صورت درست بودن هش است
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نکته کليدی ديگر اين است که در صورتی که دو بالکچين مختلف دريافت شد
آن بالکچينی که تعداد بالک بيشتری دارد و يا به عبارت ديگر کار محاسباتی بيشتری انجام داده است

مورد قبول است
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بنابراين بجای اعتماد به يک سيستم متمرکز که به ما بگويد کدام بالکچين معتبر و مورد قبول است
وقتی همه به توافق برسيم که بالکچينی که بيشترين کار محاسباتی را انجام داده مورد قبول است

به يک اجماع غير متمرکز دست ميابيم
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آيا اعتماد به بيشترين کار محاسباتی کافی است؟
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آيا ميشود چنين سيستم غير متمرکزی را گول زد؟
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دالر به او پرداخت کرده  100بفرستد که در آن قيد شده که  Bobيک بالک برای  Aliceفرض کنيد 
و اين بالک را برای بقيه شبکه ارسال نکند

دالر را دارد 100بنابراين بقيه هنوز تصور ميکنند که او هنوز آن 
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مجبور   Aliceبنابراين 
است که قبل از بقيه هش 

بالک را حدس زده و آن را 
ثبت کند

 اين اتفاق دور از دسترس
نيست و احتمال انجامش 

وجود دارد

همچنان بالکهای  Bobولی 
بقيه را هم ميشنود
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را گول بزند بايد همچنان به توليد بالکهای جديد ادامه دهد تا   Bobبتواند  Aliceلذا برای اينکه 
طوالنيترين بالکچين را داشته و بتواند او را متقاعد کند که اين تراکنش درست است

نی به بالکچينی اعتماد ميکند که بيشترين کار محاسباتی را انجام داده يع Bobطبق قوانين 
طوالنيترين بالکچين است
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قدرت محاسباتی شبکه را داشته باشد % 50بيشتر از  Aliceتنها در صورتی که 
ميتواند به اين روند ادامه داده و موفق شود

در غير اينصورت نهايتا بالکچين ارسال شده توسط بقيه ماينرها طوالنيتر شده 
رد ميشود Aliceو بالکچين 
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در نتيجه به محض دريافت يک بالک، بالفاصله به آن اعتماد نکرده و نپذيريد

اجازه دهيد چند بالک در ادامه ثبت شود تا از صحت آن اطمينان داشته باشيد
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ساختاری که ايجاد و مورد بررسی قرار گرفت رويه کارکرد بيتکوين و بسياری از رمزارزهای ديگر است

تنها در مورد هش بالک و تعداد صفرهای ابتدای آن الزم به ذکر است

طبق پروتوکل بيتکوين تعداد صفرها مدام در حال تغيير است 
به گونه ای که هميشه زمان تقريبی جهت حدس زدن هش بالک

دقيقه باشد 10حدود 
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در نتيجه با افزايش قدرت محاسباتی ماينرها و هش ريت شبکه، تعداد 
صفرهای ابتدای هش افزايش يافته

و حل اين پازل برای دريافت پاداش آن و توليد بيتکوين سختتر ميشود
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بيتکوين  50همانگونه که گفته شد پاداش توليد و ثبت بالک بروی شبکه بيتکوين از 
بالک اين پاداش نصف ميشود 210000سال يا به عبارت ديگر هر  4به ازای هر بالک شروع شده و هر 

مليون بيتکوين است که  21ماکسيموم  شده استخراج بيتکون نهايی ميزان که ديد خواهيم محاسبه آن با که
.از الگوريتم بيتکوين است و قابل تغيير نميباشد جزيی ميزان اين
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عالوه بر پاداش توليد بالک، ماينرها بابت ثبت تراکنشها نيز پاداشی به عنوان هزينه تراکنش دريافت ميکنند
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هزينه تراکنش برای ايجاد انگيزه برای ماينرها جهت ثبت تراکنش ميباشد

زيرا هر بالک تعداد محدودی تراکنش را ميتواند شامل شود
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