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طــی ســال های گذشــته، بــا انقالبــی عظیــم در دنیــای مــدرن دیجیتالــی رو به رو شــدیم 
و آن هــم بحــث ارزهــای دیجیتالــی اســت. چــه چیــزی از ایــن مبحــث می دانیــد؟ آیــا 
از اهمیــت ایــن ارزهــا باخبریــد و از کاربردهــای آن هــا مطلــع هســتید؟ ایــن نوشــته 

را بخوانیــد تــا ببینیــد دقیقــا ارز دیجیتالــی چیســت.
 )Cryptocurrency( یــا همــان کریپتوکارنســی )ارزهــای مجــازی و رمزپایــه )رمــزارز
از جملــه مباحــث جدیــدی هســتند کــه طــی چنــد ســال اخیــر در مبحــث بازاریابــی 
ــع  ــا هــر دو درواق ــن ارزه ــد. ای ــه دســت آورده ان ــی ب ــگاه بســیار مهم ــی جای اینترنت
زیرمجموعــه ارزهــای دیجیتالــی )Digital currency( هســتند. ایــن ارزهــا ایــن روزها 
نقــش بســیار زیــادی در تعامــالت تجــاری و اینترنتــی دارنــد و حجــم مبادالتــی کــه 
ارزهــای دیجیتــال در آن نقــش دارنــد بــه مقــدار چشــم گیری زیــاد بــوده و ایــن مقــدار 
ــروب  ــه از وب ســایت مدی ــن مقال ــی در حــال افزایــش اســت. در ای ــا ســرعت باالی ب

قصــد داریــم تــا بــه معرفــی ایــن مبحــث نویــن و ترنــد بپردازیــم.

 

 

ارز دیجیتال چیست؟
همانطــور کــه از نــام ایــن مبحــث پیداســت، ارز دیجیتــال یــک واحــد پولــی 
مخصــوص بــه دنیــای دیجیتالــی )عمدتــًا اینترنــت( اســت و فقــط بــه صــورت مجازی 
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قابــل دســترس اســت. درواقــع ارزهــای دیجیتالــی هیــچ شــکل و ماهیــت فیزیکــی 
ــای  ــد و فروش ه ــور خری ــه منظ ــًا ب ــته و صرف ــکه ها نداش ــا س ــکناس ها ی ــل اس مث
ــن  ــه ای ــت ک ــور گف ــوان اینط ــاید بت ــود. ش ــتفاده می ش ــا اس ــی از آن ه الکترونیک
ــه در  ــتند ک ــا هس ــگی م ــج همیش ــای رای ــان پول ه ــه هم ــبیه ب ــول، ش ــای پ واحده
ــه واســطه های  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــم. ب ــه آن هــا دسترســی داری حســاب های بانکــی ب
فیزیکــی در ایــن میــان وجــود ندارنــد. درســت مثــل زمانــی کــه بــا کمــک کارت بانکــی 
خــود در فضــای مجــازی اقــدام بــه خریــد، فــروش و هــر نــوع معاملــه تجــاری دیگــر 

ــتند. ــت هس ــن حال ــه همی ــز ب ــال نی ــای دیجیت ــد، ارزه می کنی

ــا یــک ارز  ــال ب ــه همیــن خاطــر بایــد بگوئیــم تنهــا تفــاوت عمــده یــک ارز دیجیت ب
واقعــی در ایــن اســت کــه برخــالف ارزهــای واقعــی، بــه صــورت مســتقیم نمی تــوان 
ارزهــای مجــازی را بــه پــول نقــد )فیزیکــی( تبدیــل کــرد. امــا اگــر چنیــن تصمیمــی 
داریــد، می توانیــد بــا کمــک برخــی از سیســتم های مبادلــه ای، در ازای هــر مقــدار ارز 
دیجیتالــی، مقــدار مشــخصی از یــک واحــد پولــی واقعــی را در یــک حســاب بانکــی 
دریافــت کنیــد. ایــن ســرویس در ایــران نیــز توســط برخــی از ســایت ها و شــرکت های 

فعــال در ایــن حــوزه ارائــه می شــود.
ارزهــای دیجیتالــی کــه چنــد ســالی اســت رشــد زیــادی پیــدا کرده انــد، حــاال جایگاهی 
بســیار مهــم در دنیــای صنعــت و تجــارت دارنــد. اگرچــه ایــن واحدهــای پولــی هنــوز 
بــه صــورت رســمی توســط هیــچ دولتــی در دنیــا بــه رســمیت واقعــی شــناخته نشــده 
و وارد چرخــه تجــارت بین المللــی نشــده انــد، امــا بــه خاطــر ارزش عجیــب و غریــب 
ــدوق  ــی صن ــی، بورس هــا و حت ــن ارزهــا، حــاال توجــه دولت هــا و خزانه هــای مال ای
ــه ایــن واحدهــای مجــازی جلــب شــده اســت. در حقیقــت  ــز ب ــی پــول نی بین الملل
اینطــور بایــد گفــت کــه ایــن ارزهــای مجــازی کــم کــم در حــال پیــدا کــردن جایــگاه 
ــه و  ــا توج ــود ت ــث می ش ــئله باع ــن مس ــتند و همی ــا هس ــای م ــان در دنی واقعیش
بررســی ایــن مبحــث توســط هــر تجــارت و کســب وکاری بــه نوعــی اجتنــاب ناپذیــر 
ــچ  ــید و هی ــته باش ــث نداش ــن مبح ــا ای ــی ب ــچ ارتباط ــر هی ــی اگ ــما حت ــد. ش باش
تعاملــی از ایــن طریــق بــا هیــچ طــرف قــرارداد دیگــری نداشــته باشــید، بــاز هــم بهتــر 

اســت علــم کافــی در مــورد پول هــای دیجیتالــی داشــته باشــید.
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داشــتن اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه نــه تنهــا باعــث می شــود کــه شــما از جریانــات 
مهمــی از ایــن قبیــل عقــب نمانیــد، بلکــه ایــن مــورد ســبب می شــود تــا حتــی بتوانید 
ــوید.  ــد ش ــود بهره من ــع خ ــه نف ــا ب ــای آن ه ــه و از مزای ــات درس گرفت ــن جریان از ای
همچنیــن بایــد اذعــان داشــت کــه بــا توجــه بــه پیشــرفتی کــه ایــن واحدهــای پولــی 
ــا کمــک ایــن ارزهــا اقــدام  دیجیتالــی دارنــد، احتمــال اینکــه شــما مجبــور شــوید ب
ــا ایــن حجــم  ــاد اســت. ب ــا دیگــر تجارت هــا کنیــد بســیار زی ــه خریــد و فــروش ب ب
ــه  ــده ای ن ــن شــدن آن هــا در آین ــی، جایگزی ــن واحدهــای پول گســترده از حضــور ای

چنــدان دور بــا سیســتم کارت هــای اعتبــاری کنونــی نیــز دور از انتظــار نیســت.

اگرچــه بــه ظاهــر و بــا اخبــاری کــه از طــرف دولت هــا در مــورد ایــن ارزهــای دیجیتالی 
ــاک و  ــی و خطرن ــتم غیرقانون ــن سیس ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــود ب ــر می ش منتش
ریســکی اســت، امــا شــاید بهتــر باشــد بدانیــد کــه ایــن فقــط یــک دیــدگاه از جهــان 
ســرمایه داری فعلــی اســت. حضــور یــک ارز دیجیتالــی غیرقابــل دســترس و غیرقابــل 
ــی از  ــرای خیل ــد، ب ــتفاده می کن ــن اس ــت بالک چی ــه از قابلی ــن ک ــیار ام ــرل و بس کنت
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوب نیس ــا مطل ــورها و دولت ه ــی کش ــای پول نظام ه
ــای  ــردم و تجارت ه ــود م ــی خ ــای دیجیتال ــن ارزه ــن ای ــن مخاطبی ــه اصلی تری ک

خصوصــی هســتند.
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نگاهی به تاریخچه ابداع ارزهای دیجیتال
ــردد.  ــاز می گ ــالدی ب ــه دهــه 90 می ــی ب ــن نشــانه ها از حضــور ارزهــای دیجیتال اولی
ــرارداد  ــرف ق ــی و ط ــرکت امنیت ــک ش ــه ی ــی DigiCash ک ــه 90، کمپان ــر ده در اواخ
بانک هــا بــود، بــا ابــداع یــک سیســتم رمزگــذاری شــده پیشــرفته و نویــن، بســتری 
ــت بیشــتر و از  ــا امنی ــد ب ــر بتوانن ــی دیگ ــه بانک هــا و مؤسســات مال ــرد ک ایجــاد ک
ــد. بعــد  ــول کنن ــا دریافــت پ ــه انتقــال ی ــدام ب ــگاری شــده اق طریــق معامــالت رمزن
ــی  ــد پول ــک واح ــاد ی ــه ایج ــمی ب ــورت رس ــه ص ــتم ب ــن سیس ــاه، ای ــی کوت از مدت
دیجیتــال منجــر شــد. بــه همیــن منــوال دیگــر شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه نیــز 
بعــد از فهمیــدن پتانســیل بــاالی ایــن مســئله، شــروع بــه ســاخت ارزهــای دیجیتالــی 

انحصــاری خــود کردنــد.

دیــری نگذشــت کــه ســرویس های مشــابه بیشــتر شــدند تــا اینکــه یــک واحــد پــول 
ــن ســرویس  ــد. ای ــه وجــود آم ــام Liberty Reserve در ســال 2006 ب ــا ن مجــازی ب
ــا  ــتند ب ــردم می توانس ــک آن م ــا کم ــه ب ــرد ک ــاد ک ــرایطی ایج ــار ش ــن ب ــرای اولی ب
تبدیــل پول هــای واقعــی بــه ایــن ارز دیجیتالــی، بــه صــورت امــن و بــه طــوری کــه 
ردی از آن هــا در سیســتم های معامالتــی و بانکــی بــه جــای نمانــد اقــدام بــه خریــد 
و فــروش کننــد. ایــن سیســتم از هــر تراکنــش 1% ســود بــه عنــوان کارمــزد از خریــدار 
کــم می کــرد. از جایــی کــه ایــن سیســتم راهــی جدیــد بــرای دور زدن قوانیــن بانکــی 
بــود، بــه ســرعت اســتفاده از ارز Liberty Reserve بــرای انجــام معامــالت غیرقانونــی 
و حتــی پول شــویی افزایــش یافــت. امــا بعــد از مدتــی ایــن ارز بــه دســتور دولــت 

آمریــکا تعلیــق شــد.

بعــد از آن و بــا گذشــت چنــد ســال، درســت زمانــی کــه مــردم فکــر می کردنــد ارزهــای 
ــه  ــد و ب ــداع ش ــال 2009 اب ــن )Bitcoin( در س ــد، بیت کوی ــده رفتن ــال نیام دیجیت
بزرگتریــن ارز دیجیتالــی تبدیــل شــد. یکــی از دالیلــی کــه بیت کویــن را به مشــهورترین 
ارز دیجیتالــی تبدیــل کــرد، رمزپایــه )رمــزارز( بــودن آن اســت. از گذشــته های دور در 
ــد  ــی چیزهــا گفتــه می شــود کــه اولین هــا در هــر چیــزی بهتریــن خواهن مــورد خیل
مانــد. ایــن گفتــه حداقــل در مــورد Bitcoin صــدق می کنــد چــرا کــه در آن زمــان تــا 

4

www.takbook.com

https://modireweb.com


ارز دیجیتالی چیست و چگونه می توان از طریق آن سرمایه گذاری 
کرد؟

www.modireweb.com

مدت هــا بعــد از ابــداع بیت کویــن، ارز دیجیتالــی خــاص دیگــری فعالیــت مشــابهی 
کــه ارزش رقابــت داشــته باشــد نداشــت. از همــان ســال تــا کنــون، ایــن ارز دیجیتالــی 
ــل  ــان تبدی ــی جه ــن ارز دیجیتال ــال پرارزش تری ــن ح ــن و در عی ــه پرمخاطب تری ب

شــده اســت.

ــدر ارزش آن  ــت و آنق ــام گرف ــاوری انج ــل ب ــرعت غیرقاب ــا س ــن ب ــترش بیت کوی گس
افزایــش پیــدا کــرد که حتــی تالش هــای دولت هــا و نظام هــای بانکــی و ســرمایه داری 
نیــز نتوانســتند جلــوی ایــن واحــد پــول مجــازی را بگیرنــد! بــه همیــن خاطــر، آن هــا 
ــان  ــوند. در پای ــد ش ــای آن بهره من ــا آن، از مزای ــه ب ــای مقابل ــه ج ــد ب ــم گرفتن تصمی
ــه  ــش از 20 هــزار دالر رســید! ب ــه بی ــن ب ــک واحــد بیت کوی ســال 2017 ارزش هــر ی
ــد  ــز تولی ــری نی ــد دیگ ــازی قدرتمن ــای مج ــن، ارزه ــدن بیت کوی ــر ش ــال همه گی دنب
شــدند امــا در حــال حاضــر ســکان دار ایــن دنیــای پــر فعــل و انفعــال Bitcoin اســت.

آیا وقت آن رسیده که شما نیز به سراغ بازار ارزهای دیجیتالی بروید؟
حــاال کــه ایــن حقایــق را شــنیده و از ارزش ایــن بــازار باخبــر شــدید، حتمــًا بــه ذهــن 
شــما نیــز خطــور کــرده کــه آیــا هرکســی می توانــد وارد ایــن مارکــت شــود و درســت 
مثــل خیلــی از تجارت هــای دیگــر، از ارزهــای دیجیتالــی بیشــترین اســتفاده ممکــن را 
ــا تفکــر  ببــرد؟ ایــن ایــده کــه خیلی هــا بــه صــورت جاه طلبانــه ســراغ آن رفتنــد و ب
ــا یــک ســرمایه نــه چنــدان زیــاد در مدتــی  بــه اینکــه از همیــن طریــق می تواننــد ب
ــه تنهــا  ــر تبدیــل شــوند باعــث شــد کــه بســیاری از مــردم ن ــه یــک میلیون ــاه ب کوت
ــه رو  ــاد رو ب ــی نســبتًا زی ــا یــک ضــرر مال ــد، بلکــه ب ــه دســت نیاورن ــچ ســودی ب هی

شــوند.

هنــوز بعــد از نزدیــک بــه یــک دهــه از فعالیــت رســمی ایــن ارزهــا و البتــه بــه خاطــر 
ــی مجــازی،  ــا ایــن واحدهــای پول ــودن کار ب ــی نب ــه نوعــی قانون ــودن و ب ریســکی ب
ایــن مبحــث موافقیــن و مخالفیــن بســیاری دارد. موافقیــن ایــن ارزهــا معتقدنــد کــه 
کریپتوکارنســی یــا ارزهــای رمزپایــه آینــده مالــی و اقتصــادی هــر تجارتــی هســتند اما 
ــد و تهمــت  در طــرف مقابــل بعضــی از بانک هــا و مــردم مخالــف نظــر دیگــری دارن
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ــد از  ــه بع ــد ک ــاد دارن ــا اعتق ــد. آن ه ــه آن می زنن ــرداری ب ــودن و کالهب ــی ب غیرقانون
مدتــی کــه ایــن ارزهــا از تــب و تــاب بی افتنــد، از بیــن رفتــه و ناپدیــد خواهنــد شــد.

ــد کــه حــق  ــه نمی دانن ــن زمین ــه ای در ای ــی کارشناســان حرف ــوز هیــچ کســی حت هن
ــاور  ــودهای ب ــت و س ــای هنگف ــو درآمده ــک س ــت! از ی ــرف اس ــدام ط ــا ک ــالً ب کام
ــث  ــراد باع ــیاری از اف ــی بس ــی در پ ــتگی های پ ــر، ورشکس ــوی دیگ ــی و از س نکردن
شــده تــا بحــث ارزهــای دیجیتالــی شــبیه بــه یــک تیغــه دو لبــه باشــد. ایــن حقایــق 
مســلمًا نشــان می دهنــد کــه راه و روش هــای خاصــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه 
ــع از  ــه موق ــت و ب ــتفاده درس ــا و اس ــح آن ه ــورت درک صحی ــه در ص ــود دارد ک وج
ــاه  ابزارهــا و تکنیک هــای مربوطــه، می توانیــد از طریــق همیــن ارزهــا در مدتــی کوت
بــه درآمــدی قابــل توجــه برســید. امــا بــه هــر حــال احتیــاط شــرط عقــل اســت و 
نبایــد ریســکی بــودن ایــن مــورد را نیــز فرامــوش کــرد. بهتــر اســت اینطــور بگوئیــم 
کــه ارزهــای دیجیتالــی رمزپایــه مخاطبیــن خــاص خــود را دارنــد و شــما بایــد بعــد 
از شــناخت کامــل از ایــن سیســتم ببینیــد کــه آیــا چنیــن چیــزی بــرای تجــارت شــما 
مفیــد خواهــد بــود و یــا وارد شــدن بــه ایــن حــوزه صرفــًا یــک ریســک نــه چنــدان 

مهــم اســت؟
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ارزهــای رمزپایــه )Cryptocurrency( چــه نــوع ارزهایــی هســتند و چطــور 
کار می کننــد؟

ــی  ــای پول ــند، واحده ــز می شناس ــزارز نی ــام رم ــا ن ــا را ب ــه آن ه ــه ک ــای رمزپای ارزه
مجــازی و دیجیتالــی مدرنــی هســتند کــه برخــالف ارزهــای رایــج، بــه صــورت امــن و 
بــا متدهــای رمزنــگاری )Cryptography( فعالیــت می کننــد. درواقــع در هــر تراکنش، 
ــرد  ــورت می گی ــن ص ــع بالک چی ــتم جام ــق سیس ــی از طری ــردازش امنیت ــن پ چندی
ــچ  ــه هی ــت ک ــن اس ــد ای ــن می کن ــا را تأمی ــن تراکنش ه ــت ای ــه امنی ــه ای ک و نکت
ــه  ــن دو طــرف معامل ــک درگاه پرداخــت بی ــا ی ــک ی ــک بان ــل ی واســطه خاصــی مث
قــرار نــدارد و تمــام ایــن مبــادالت بــا امنیــت سیســتم رمزگــذاری شــده خــود کاربــران 
ــر بایــد گفــت، تراکنش هــای ایــن معامــالت در  ــا تعریفــی دقیق ت انجــام می شــود. ب
شــبکه بــزرگ بالک چیــن )Blockchain( کــه یــک زنجیــره بــزرگ از کاربــران عضــو در 

ــرد. ــن شــبکه اســت انجــام می پذی ای

هــر تراکنــش بیــن چنــد ده سیســتم کامپیوتــری مختلــف بــه صــورت رمزگــذاری شــده 
پــردازش می شــود بــه همیــن خاطــر امــکان ردگیــری ایــن معامــالت وجــود نــدارد و 
ــا اینکــه امــروزه  همیــن بهانــه اصلــی دولت هــا و مخالفیــن ایــن ارزهــا می باشــد. ب
ــل  ــز تبدی ــادی نی ــد و فروش هــای ع ــل اســتفاده در خری ــه ارزهــای قاب ــن ارزهــا ب ای
شــده اند، امــا همچنــان بزرگتریــن اســتفاده از آن هــا بــرای انجــام معامــالت محرمانــه 
ــن ارزهــا را مقصــر  ــی ای ــن خاطــر دولت هــا و بانک هــای بین الملل ــه همی اســت و ب
خیلــی از پول شــویی های بــزرگ می داننــد. اگرچــه نمی تــوان از ایــن حقیقــت 
ــران  ــی از کارب ــرای خیل ــا ب ــت تراکنش ه ــر امنی ــرف دیگ ــا از ط ــرد، ام ــی ک چشم پوش
عــادی نیــز یــک موهبــت اســت. ایجــاد امنیــت و حفــظ حریــم شــخصی کاربــران برای 
ــودن آن هــا نیســت و ایــن مســئله اولیــن  ــر خــالف کار ب ــی ب معامــالت تجــاری دلیل

ــد. ــی ها می باش ــت کریپتوکارنس ــی محبوبی ــل اصل ــم و دلی ــه مه نکت

از دیگــر دالیلــی کــه کاربــران )عمدتــًا کاربــران غربــی( تمایــل زیــادی بــه اســتفاده از 
ارزهــای رمزپایــه دارنــد، معــاف بــودن آن هــا از مالیــات اســت! برخــی از بانک هــا در 
ــه ازای اســتفاده از خدمــات بانکــی و تراکنش هــای  ــران ب کشــورهای مختلــف از کارب
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ــی  ــای مال ــت رکورده ــرای ثب ــی ب ــه راه ــی ک ــا از جای ــد. ام ــات می گیرن ــزرگ مالی ب
از طریــق پرداخت هــا و تراکنش هــای کریپتوکارنســی وجــود نــدارد، هیچکــس 
ــداری  ــه مق ــه چ ــی و ب ــه جای ــی، از چ ــه زمان ــما چ ــه ش ــود ک ــه ش ــد متوج نمی توان
ــز  ــزرگ را نی ــی ب ــه منف ــک نکت ــائل ی ــن مس ــا ای ــد. ام ــته ای ــروش داش ــا ف ــد ی خری
شــامل می شــوند. آن هــم مــدت زمــان طوالنــی بــرای تکمیــل هــر تراکنــش اســت. 
ــق هــزاران و  ــد از طری ــا بای ــردازش تراکنش ه ــه شــد، پ ــه گفت ــه همانطــور ک چــرا ک
شــاید میلیون هــا سیســتم مجــزا انجــام شــود و همیــن مســئله بــه افزایــش زمــان 
ــوع و  ــه ن ــا توجــه ب ــان ب ــن زم ــن سیســتم منجــر می شــود. ای ــک پرداخــت در ای ی
ــه  ــاعت ب ــن س ــی چندی ــه ال ــد دقیق ــن چن ــت بی ــن اس ــما، ممک ــش ش ــم تراکن حج

ــد. ــول بی انجام ط

نحوه انجام یک تراکنش توسط ارزهای رمزپایه بدین صورت است :

1. هر تراکنش به شکل یک بسته رمزگذاری شده )Block( تهیه می شود.

ــه  ــره ای ب ــورت زنجی ــه ص ــبکه Blockchain ب ــده در ش ــذاری ش ــته های رمزگ 2. بس
ــزان مقــدار تراکنــش، حجــم هــر بســته  ــه می اشــتراک گذاشــته می شــوند. بســته ب

ــود. ــاوت خواهــد ب ــذاری شــده متف رمزگ

3. هــر تراکنــش شــامل معــادالت پیچیــده ریاضــی حــل نشــده اســت. وقتــی یــک 
پرداخــت صــورت بگیــرد، بســته رمزگــذاری شــده بــرای اولیــن سیســتم ارســال شــده و 
توســط پردازشــگر اصلــی یــا پردازشــگر گرافیکــی آن سیســتم کامپیوتــری، آن معادلــه 
ریاضــی مــورد پــردازش قــرار می گیــرد. پــس از اتمــام ایــن معادلــه، بســته رمزگــذاری 

شــده بــه سیســتم بعــدی منتقــل می شــود.

ــار از  ــا یــک ب ــد ت ــه دارن 4. سیســتم بعــدی و تمامــی سیســتم های بعــد از آن وظیف
صفــر تــا صــد معادلــه مذکــور را حــل کــرده و صحــت پاســخ صحیــح را تأییــد کــرده 

ــتند. ــدی بفرس ــتم های بع ــه سیس و ب
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ــن  ــبکه ای ــود در ش ــی موج ــتم های انتخاب ــه سیس ــه هم ــی ک ــا زمان ــد ت ــن رون 5. ای
ــد. ــدا می کن ــه پی ــد ادام ــد نکنن ــا را تأیی پردازش ه

6. پــس از پایــان همــه پردازش هــا و تأییــد درســت بــودن تراکنــش، آن پرداخــت بــه 
لیســت ســبز اضافــه شــده و تراکنــش کامــل می شــود.

ــل، بررســی  ــد تحلی ــا فرآین ــه و چندبخشــی باعــث می شــوند ت تراکنش هــای چندگان
و حــل معــادالت ریاضــی آن هــا نیــز مــدت زمــان بیشــتری نیــاز داشــته باشــد. بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه سیســتم های فعــال در شــبکه بالک چیــن حتــی یــک ثانیــه 

ــد. ــردازش برنمی دارن هــم دســت از پ

 

 
ماجرای ماین کردن )Mining( چیست؟

کمــی عقب تــر گفتیــم کــه سیســتم ارزهــای رمزگــذاری شــده )Cryptocurrency( در 
یــک شــبکه جامــع بــه نــام Blockchain صــورت می پذیرنــد. همچنیــن ایــن نکتــه 
را نیــز ذکــر کردیــم کــه ایــن شــبکه بــا کمــک سیســتم های کاربــران )کامپیوترهــا و در 
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ــن شــبکه میلیون هــا  ــد. در ای ــت می کن ــوارد موبایل هــای هوشــمند( فعالی بعضــی م
ــبکه  ــال در ش ــون آدم فع ــن میلی ــن چندی ــه ای ــلمًا هم ــد. مس ــت می کنن ــر فعالی کارب
بالک چیــن خریــدار یــا فروشــنده نیســتند. پــس حتمــًا دلیلــی وجــود دارد کــه ایــن 
ــام  ــار انج ــود را در اختی ــتم خ ــی سیس ــوان پردازش ــه و ت ــرژی، هزین ــت، ان ــراد وق اف

ــد. ــرار می دهن ــران ق ــای دیگ تراکنش ه

 )Miner( ایــن دلیــل همــان بحــث مایــن کــردن اســت و ایــن افــراد درواقــع ماینــر
هســتند. ایــن افــراد در ازای انجــام معــادالت ریاضــی تراکنش هــا و معامــالت متعــدد، 
ــول  ــف پ ــد و در کی ــت می کنن ــن( دریاف ــال بیت کوی ــرای مث ــه )ب ــداری ارز رمزپای مق
ــرای دریافــت و مدیریــت  ــری مخصــوص ب خــود )Wallet( کــه همــان حســاب کارب
ایــن واحدهــای پولــی اســت جمــع می کننــد. ســپس هــر زمــان کــه مقــدار موجــودی 
آن هــا بــه حــد مجــاز بــرای برداشــت رســید، می تواننــد آن هــا را بــه منظــور خریــد و 

یــا تبدیــل بــه واحــد پولــی واقعــی )مثــل دالر، یــورو و حتــی ریــال( خــرج کننــد.

ــاز  ــزی نی ــه چی ــه چ ــردن ب ــن ک ــرای مای ــت و ب ــردن چیس ــن ک ــرایط مای ش
ــت؟ اس

ــد  ــا مایــن کــردن می توانی ــر تبدیــل شــود. شــما ب ــه یــک ماین ــد ب هرکســی می توان
ــرای ایــن کار شــرایطی  از ایــن شــبکه عظیــم اقــدام بــه کســب درآمــد کنیــد. امــا ب
ــرار داد. اول از  ــه ق ــورد توج ــا را م ــروع آن ه ــل از ش ــت قب ــه می بایس ــود دارد ک وج
همــه اینکــه شــما بایــد یــک کیــف پــول )Wallet( بســازید. ســایت ها و ارگان هــای 
ــا  ــد ب ــد. می توانی ــم کرده ان ــما فراه ــرای ش ــکان را ب ــن ام ــه ای ــتند ک ــی هس مختلف
توجــه بــه نیــاز خودتــان، انــواع آنالیــن، دســکتاپی یــا حتــی موبایلــی ایــن ســایت ها 
ــه  ــن ک ــی بالک چی ــت رســمی کمپان ــا پیشــنهاد می شــود از وال ــد. ام را اســتفاده کنی

مؤســس ایــن سیســتم اســت اســتفاده کنیــد.

البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن بســتگی دارد کــه شــما در حــال فعالیــت بــا کــدام ارز 
ــرای ایجــاد  ــد، ب ــوم و بیت کویــن کار می کنی ــا اتری ــر ب ــال اگ ــوان مث ــه عن هســتید. ب
 https://www.blockchain.com/wallet انحصــاری خودتــان وارد ســایت Wallet
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ــد.  ــری کنی ــاب کارب ــک حس ــاخت ی ــه س ــدام ب ــه اق ــرم مربوط ــق ف ــوید و از طری ش
امــا اگــر خواســتید از دیگــر سیســتم های معتبــر در ایــن زمینــه نیــز اســتفاده کنیــد، 

ســایت TREZOR هــم توصیــه خوبــی خواهــد بــود.

بعــد از اینکــه حســاب کاربــری شــما تأییــد و ایجــاد شــد، می توانیــد بــا ورود بــه ایــن 
شــبکه اقــدام بــه درآمدزایــی کنیــد. اگرچــه بــه همیــن راحتــی نمی تــوان در عــرض 
مدتــی کوتــاه بــه یــک ماینــر موفــق تبدیــل شــد، امــا بــه هــر حــال قبــل از شــروع 
بایــد بدانیــد ایــن سیســتم از چــه طریقــی کار می کنــد. از جایــی کــه در حــال حاضــر 
ــار ارز BitCoin از دیگــر ارزهــای مشــابه بیشــتر اســت، مــا فــرض را بــر  ارزش و اعتب
مایــن کــردن بیت کویــن می گیریــم. البتــه ماهیــت همــه ایــن ارزهــا تقریبــًا بــه یــک 
صــورت اســت. اگــر ایــن پیش نیازهــا را رعایــت کــرده باشــید، حــاال می توانیــد قــدم 

بعــدی را برداریــد.
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روش های ماینینگ
ماین کردن در حال حاضر به دو صورت کلی قابل انجام است.

)PC( روش اول: استفاده از سیستم های خانگی
بــرای شــروع ایــن کار شــما بــه یــک کامپیوتــر بــا پردازشــگر مرکــزی معمولــی و از آن 
مهم تــر یــک پردازشــگر گرافیکــی قدرتمنــد نیــاز داریــد. بلــه درســت شــنیدید! بــرای 
ــده  ــذاری ش ــی رمزگ ــادالت ریاض ــا مع ــه پردازش ه ــی ک ــردن، از جای ــن ک ــث مای بح
ــی  ــگرهای گرافیک ــا، پردازش ــرد آن ه ــوع عملک ــت و ن ــه ماهی ــه ب ــا توج ــتند و ب هس
ــی  ــا و بعض ــی از ارزه ــه بعض ــتند. البت ــاز هس ــورد نی ــادالت م ــن مع ــام ای ــرای انج ب
ــرای  ــوند ب ــناخته می ش ــوان CPU Mining ش ــا عن ــه ب ــگ ک ــتم های ماینین از سیس
انجــام ایــن محاســبات از پردازشــگر مرکــزی اســتفاده می کننــد امــا اغلــب ایــن مــوارد 

ســرعت کــم و بازدهــی پائینــی دارنــد.

 ASUS ــون ــی همچ ــای معروف ــر کمپانی ه ــال اخی ــد س ــد در چن ــت بدانی ــب اس جال
ــه  ــگ ب ــوص ماینین ــری مخص ــات کامپیوت ــام قطع ــواع و اقس ــد ان ــا تولی ــا MSI ب ی
ــا  ــری ب ــرکت های کامپیوت ــن ش ــد. ای ــهیم کرده ان ــازار س ــن ب ــود را در ای ــی خ نوع
عرضــه قطعاتــی مثــل مادربوردهــای ماینینــگ بــا قابلیــت اتصــال 20 کارت گرافیــک 
ــی  ــد. حت ــرای ماینرهــای خانگــی فراهــم کرده ان ــه ای ب ــزاری بســیار حرف ــف، اب مختل
قطعــات دیگــری مثــل پاورهــای ماینینــگ، رم هــای مخصــوص ماینینــگ و از همــه 
ــی از  ــط خیل ــز توس ــگ نی ــوص ماینین ــای مخص ــر، کارت گرافیک ه ــوارد مهم ت ــن م ای

ــت. ــده اس ــد ش ــری تولی ــرکت های کامپیوت ــن ش ای

همانطــور کــه گفتــه شــد، پردازش هــای تراکنش هــا در بالک چیــن توســط پردازشــگر 
گرافیکــی )GPU( صــورت می گیــرد. بنابرایــن حداقــل چیــزی کــه بــه آن نیــاز داریــد 
یــک گرافیــک قدرتمنــد بــا توان پردازشــی بــاال اســت. کاربــران حرفــه ای از مادربردهای 
ــا  چنــد اســالته بــه منظــور بهره گیــری از چندیــن کارت گرافیــک اســتفاده می کننــد ت
ــوان پردازشــی بیشــتر داشــته باشــند  ــر ت ــن براب ــادی چندی ــت ع ــن کار از حال ــا ای ب
ــرًا  ــری داشــته باشــند. شــایان ذکــر اســت کــه اخی و در نتیجــه کســب درآمــد زیادت

12

www.takbook.com

https://modireweb.com


ارز دیجیتالی چیست و چگونه می توان از طریق آن سرمایه گذاری 
کرد؟

www.modireweb.com

ــز  ــا SimpleMining نی ــل ethOS ی ــس مث ــر لینوک ــی ب ــی مبن ــتم عامل های سیس
ــد شــده  ــردن تولی ــن ک ــرای مای ــًا ب ــوده و صرف ــه بســیار ســبک ب عرضــه شــده اند ک
ــا  ــا ی ــل ریگ ه ــگ مث ــای ماینین ــرای ابزاره ــوالً ب ــا معم ــتم عامل ه ــن سیس ــد. ای ان
ــز  ــی نی ــتم های خانگ ــا در سیس ــتفاده از آن ه ــا اس ــوند ام ــتفاده می ش ــا اس ASIC ه

بالمانــع اســت.
 

ASIC روش دوم: استفاده از سیستم ها و ابزارهای موسوم به
روش دوم کــه روش حرفــه ای بــرای مایــن کــردن اســت، روشــی بــا عنــوان ASIC یــا 
ــا  ــع ب ــای مجتم ــی مداره ــه فارس Application-specific integrated circuits )ب
ــزار ســاخته شــده از چیپ هــای  ــع نوعــی اب ــد درواق ــرد خــاص اســت.( ایــن مت کارب
پرســرعت اســت کــه از انــرژی الکتریســیته کمتــری نســبت بــه سیســتم های ماینینــگ 
رایــج بهــره می بــرد و مصــرف بــرق آن نیــز کمتــر اســت. ایــن سیســتم ها در حقیقــت 
ــتم عامل ها  ــن و سیس ــوص مای ــای مخص ــط چیپ ه ــه فق ــتند ک ــتگاه هایی هس دس
و پنل هــای مربوطــه در آن هــا بــه کار بــرده شــده اســت و از ابعــاد کوچک تــری نیــز 

برخــوردار هســتند.

ASIC هــا چیــزی شــبیه بــه ریگ هــای ماینینــگ هســتند امــا تــوان پردازشــی آن هــا 
ــن  ــی از ای ــوان گزینه های ــا، می ت ــوع آن ه ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــت. البت ــاال اس ــیار ب بس
دســتگاه ها را خریــداری کــرد کــه ابعــاد بزرگ تــری داشــته و در نتیجــه گرافیک هــا و 
ــرار داده باشــند. از جایــی کــه ایــن سیســتم ها  چیپ هــای بیشــتری را درون خــود ق
ــه  ــی ک ــد و از جای ــردن می پردازن ــن ک ــردن و مای ــردازش ک ــه پ ــرعت ب ــت س در نهای
محفظــه زیــادی بــرای جریــان هــوا در آن هــا وجــود نــدارد، بــه منظــور کاهــش دمــای 
داخلــی آن هــا معمــوالً در دو طــرف دســتگاه های ASIC از دو فــن بــه منظــور بیــرون 

رانــدن هــوای گــرم اســتفاده می شــود.

از ایــن دســتگاه ها نمی تــوان در اتاق هــای معمولــی اســتفاده کــرد. چــرا کــه معمــوالً 
ســر و صــدای زیــادی از ایــن دســتگاه ها ایجــاد شــده و از آن مهم تــر گرمــای ایجــاد 
شــده توســط ایــن دســتگاه در یــک اتاق مســقف و در بســته باعــث افزایش چشــم گیر 
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دمــای هــوا شــده و همیــن مســئله می توانــد در مــدت کوتاهــی عملکــرد آن هــا را بــا 
اختــالل و یــا حتــی خرابــی روبــه رو کنــد. بــه همیــن خاطــر اســت کــه از دســتگاه های 

ASIC در اتاق هــای ســرد و غیــر قابــل ســکونت اســتفاده می شــود.

 

 

استخر ماینرها )Mining Pool( چیست؟
ــران و  ــتم های کارب ــط سیس ــگ توس ــای ماینین ــم، پردازش ه ــه گفتی ــه ک همان گون
بــه صــورت نوبــت بــه نوبــت انجــام می شــود. امــا بیت کویــن کــه طــی چنــد ســال 
اخیــر میلیون هــا کاربــر جــذب کــرده و میلیاردهــا تراکنــش را تــا کنــون ثبــت کــرده 
حــاال بــه شــبکه ای بــزرگ و پــر انفعــال تبدیــل شــده اســت. ایــن نکتــه باعــث شــده تا 
ــه منظــور برطرف ســازی  ــد. ب ــدا کن ــن سیســتم کاهــش پی ســرعت پردازش هــا در ای
 )Mining Pool( ــگ ــتخر ماینین ــوان اس ــا عن ــتمی ب ــکل، سیس ــن مش ــداری از ای مق
ابــداع شــد. ایــن اســتخرها درواقــع فضایــی نســبتًا بــزرگ هســتند کــه دربردارنــده 

ــند. ــا می باش ــع ماینره مناب
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ــا  ــیم بالک ه ــا تقس ــد، ب ــور دارن ــگ حض ــتخرهای ماینین ــن اس ــه در ای ــی ک ماینرهای
ــش  ــا را افزای ــرعت پردازش ه ــم س ــر، ه ــن یکدیگ ــده( بی ــذاری ش ــته های رمزگ )بس
می دهنــد و هــم کارمزدهــای یکســان دریافــت می کننــد. در حقیقــت برخــالف سیســتم 
اولیــه کــه هــر بســته رمزگــذاری شــده بایــد بــه نوبــت بیــن ماینرهــا پــردازش میشــد، 
حــاال ماینرهــای قوی تــر نیــازی بــه صبــر کــردن نداشــته و درســت مثــل یــک ماهــی 
در یــک اســتخر بــزرگ، می تواننــد منابــع مختلفــی را بــرای پــردازش انتخــاب کننــد. 
ایــن اســتخرها همــواره در کنــار منابــع، ارز و پول هایــی بــرای پرداخــت نیــز در خــود 
دارنــد. ایــن یعنــی بــه محــض تکمیــل یــک تراکنــش در ایــن اســتخرها توســط یــک 

ماینــر، دســتمزد او بــه ســرعت پرداخــت می شــود.

راه و روش هــای مختلفــی در سیســتم Mining Pool وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا 
عبارت انــد از :

ــاده ترین روش  ــه س ــد ک ــن مت ــتراک )Pay-per-Share(: ای ــه ازای اش ــت ب پرداخ
کســب درآمــد بــرای ماینرهــا اســت، بــه پــردازش و حــل کــردن یــک بســته ســاده 
رمزگــذاری شــده توســط یــک ماینــر گفتــه می شــود. از طریــق ایــن سیســتم، کســانی 
کــه می خواهنــد تراکنش هــای ســریعی داشــته باشــند، بــالک مــورد نظــر خــود را در 
ایــن اســتخرها رهــا کــرده و منتظــر می شــوند تــا دیگــر ماینرهــا اقــدام بــه پــردازش 

و ثبــت آن کننــد.

ــوند  ــاز می ش ــا مج ــن روش، ماینره ــق ای ــبی )Proportional(: از طری ــتم تناس سیس
تــا از ســهام منابــع موجــود تــا زمانــی کــه اســتخر بالک  هــای جدیــد را پیــدا کنــد بــه 
ــد، مجــددًا ایــن شــرایط  ــان یــک ران ــد شــوند. بعــد از پای صــورت متناســب بهره من
ــن  ــرفته بی ــباتی پیش ــول محاس ــک فرم ــق ی ــد طب ــای جدی ــده و بالک ه ــرار ش تک

ــود. ــیم می ش ــا تقس ماینره
سیســتم ماینینــگ مشــترک بــه مشــترک )Peer-to-Peer(: متــد Peer-to-Peer کــه 
ــرور  ــک س ــت ی ــئولیت و دخال ــه مس ــود، هرگون ــناخته می ش ــوان P2Pool ش ــا عن ب
اســتخری را کنــار زده و اپراتــور اســتخر ماینینــگ را در ایــن تعامــالت ســهیم نمی کنــد. 
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در ایــن حالــت، دو ماینــر مختلــف بــه صــورت مســتقیم در یــک شــبکه مجــزا کــه آن 
را بــا نــام Side Blockchain معرفــی کــرده انــد، شــروع بــه فعالیــت روی یــک بــالک 
ــود.  ــره وری می ش ــرعت به ــش س ــث افزای ــئله ای باع ــن مس ــد. چنی ــتراکی می کنن اش
ســپس بعــد از اتمــام انجــام معــادالت، بــالک مــورد نظــر مجــددًا بــه ســرور اصلــی 
انتقــال داده شــده و بــه لیســت پردازش هــای موفــق اضافــه می شــود. چنیــن روشــی 
باعــث کاهــش حجــم ترافیــک و پهنــای بانــد شــبکه شــده و فرصــت بیشــتری بــرای 

ــد. ــازه کار فراهــم می کن ماینرهــای ت

 

 

ارزهای دیجیتالی و رمزپایه از چه راه هایی قابل معامله هستند؟
بــا پیشــرفت خیره کننــده و حضــور هرچــه بیشــتر ایــن ارزهــای دیجیتالــی در دنیــای 
مــدرن بــه ویــژه بازاریابی هــای آنالیــن، حــاال شــرایط ایــن ارزهــا بــه نســبت چنــد 
ســال قبــل خیلــی بهتــر شــده اســت. همیــن حــاال کشــورهای زیــادی هســتند کــه بــه 
ــز  ــران نی ــد. ای ــداد کرده ان ــد قلم ــی و مفی ــال را قانون ــای دیجیت ــت ارزه ــی صنع نوع
اخیــرًا بــه جمــع ایــن کشــورها پیوســته و بــا قبــول ایــن مســئله، راه را بــرای کار بــا 
ایــن نــوع تجــارت همــوار کــرده اســت. امــا همچنــان دسترســی عمومــی و همگانــی 

16

www.takbook.com

https://modireweb.com


ارز دیجیتالی چیست و چگونه می توان از طریق آن سرمایه گذاری 
کرد؟

www.modireweb.com

بــه ایــن ارزهــا محــدود بــوده و هنــوز بســیاری از عملیات هــای تجــاری بــا ایــن ارزهــا 
ــه  ــا ب ــن کاره ــام ای ــر انج ــن خاط ــه همی ــوند. ب ــده می ش ــان نامی ــل اطمین ــر قاب غی

احــراز هویــت کاربــران نیازمنــد اســت.

اگــر شــما وارد ایــن حــوزه شــده باشــید، می توانیــد از طریــق نرم افزارهــای 
کریپتوکارنســی بــا دیگــر افــراد فعــال در ایــن زمینــه معامــالت تجــاری داشــته باشــید. 
ــه  ــی خــود را ب ــوان یــک فروشــنده عمــل کنیــد و ارزهــای دیجیتال ــه عن می توانیــد ب
ازای پــول واقعــی بــه دیگــران واگــذار کنیــد. همچنیــن می توانیــد از طریــق سیســتم 
P2P کــه در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم، اقــدام بــه همــکاری بــا دیگــر ماینرهــا کــرده و 
یــا بــه صــورت مســتقیم بــا آن هــا اقــدام بــه تبــادل واحدهــای پولــی کنیــد. جالــب 
ــز  ــی نی ــان خودپردازهای ــا هم ــی ATM ی ــور، حت ــن کش ــه در چندی ــد ک ــت بدانی اس
بــرای تبدیــل ارز دیجیتالــی بــه واحدهــای پولــی تعبیــه شــده اســت تــا کاربــران بــه 
صــورت مســتقیم و در زمانــی کــم، ارز دیجیتالــی خــود را بــه پــول نقــد تبدیــل کننــد. 

از طــرف دیگــر، همیــن حــاال صدهــا ســایت و ســازمان فعــال در تجــارت آنالیــن یکــی 
از درگاه هــای پرداخــت خــود را مخصــوص پرداخــت بــا ارزهــای دیجیتالــی قــرار داده 
ــا  ــی و ی ــرویس های اینترنت ــد س ــرای خری ــد ب ــما می توانی ــت ش ــن حال ــد. در ای ان
حتــی خریــد کاال بــه صــورت آنالیــن بــه جــای پــول نقــد و کارت اعتبــاری بانکــی، از 

ارزهــای دیجیتــال و بــا کمــک Wallet خــود اســتفاده کنیــد.

نتیجه گیری

ــه  ــیم چ ــق باش ــتم مواف ــن سیس ــا ای ــه ب ــم، چ ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی ــر چ دیگ
مخالــف، پول هــا و ارزهــای دیجیتالــی در حــال پیــدا کــردن جایــگاه واقعــی خودشــان 
در دنیــای دیجیتالــی امــروزی هســتند. عمــر ایــن ارزهــا بــه تازگــی به 10 ســال رســیده 
امــا همیــن حــاال بیشــتر از 2000 ارز دیجیتالــی معتبــر و ثبــت شــده وجــود دارد! کســی 
فکــرش را نمی کــرد ایــن ارزهــای مجــازی حــاال انقــدر ارزش پیــدا کننــد. در ســال 2010 
یــک شــخص کــه از جملــه اولیــن افــراد فعــال در حــوزه بیت کویــن بــود گفــت در آن 
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زمــان چــون ایــن سیســتم تــازه راه انــدازی شــده بــود و ارزش خاصــی هــم نداشــت، 
بــا 10 هــزار بیت کویــن توانســته بــود دو عــدد پیتــزا خریــداری کنــد!

ــون  ــن ارزشــی بیشــتر از 68 میلی ــان 10 هــزار بیت کوی ــن مــدت، هم ــد از ای حــاال بع
دالر دارد!!! مســلمًا هرکســی بــا شــنیدن ایــن داســتان افســوس خــورده و آه بلنــدی 
می کشــد کــه چــرا در آن زمــان ایــن سیســتم را جــدی نگرفتــه بودند! امــا اآلن نیــز دیر 
نشــده و بــا توجــه بــه شــرایط پیــش رو و وضعیــت پیشــرفت ایــن ارزهــا، پیش بینــی 
می شــود ارزهــای مجــازی و دیجتالــی بــه رونــد رو بــه رشــد و تصاعــدی خــود ادامــه 

داده و ارزش آن هــا در چنــد ســال آینــده بــه ثبــات زیــادی برســد.
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