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طــی ســالهای گذشــته ،بــا انقالبــی عظیــم در دنیــای مــدرن دیجیتالــی روبهرو شــدیم
و آن هــم بحــث ارزهــای دیجیتالــی اســت .چــه چیــزی از ایــن مبحــث میدانیــد؟ آیــا
از اهمیــت ایــن ارزهــا باخبریــد و از کاربردهــای آنهــا مطلــع هســتید؟ ایــن نوشــته
را بخوانیــد تــا ببینیــد دقیقــا ارز دیجیتالــی چیســت.
ارزهــای مجــازی و رمزپایــه (رمــزارز) یــا همــان کریپتوکارنســی ()Cryptocurrency
از جملــه مباحــث جدیــدی هســتند کــه طــی چنــد ســال اخیــر در مبحــث بازاریابــی
اینترنتــی جایــگاه بســیار مهمــی بــه دســت آوردهانــد .ایــن ارزهــا هــر دو درواقــع
زیرمجموعــه ارزهــای دیجیتالــی ( )Digital currencyهســتند .ایــن ارزهــا ایــن روزها
نقــش بســیار زیــادی در تعامــات تجــاری و اینترنتــی دارنــد و حجــم مبادالتــی کــه
ارزهــای دیجیتــال در آن نقــش دارنــد بــه مقــدار چشـمگیری زیــاد بــوده و ایــن مقــدار
بــا ســرعت باالیــی در حــال افزایــش اســت .در ایــن مقالــه از وبســایت مدیــروب
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 (عمدتـ ً
ـا اینترنــت) اســت و فقــط بــه صــورت مجازی
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قابــل دســترس اســت .درواقــع ارزهــای دیجیتالــی هیــچ شــکل و ماهیــت فیزیکــی
ً
صرفــا بــه منظــور خریــد و فروشهــای
مثــل اســکناسها یــا ســکهها نداشــته و
الکترونیکــی از آنهــا اســتفاده میشــود .شــاید بتــوان اینطــور گفــت کــه ایــن
واحدهــای پــول ،شــبیه بــه همــان پولهــای رایــج همیشــگی مــا هســتند کــه در
حســابهای بانکــی بــه آنهــا دسترســی داریــم .بــا ایــن تفــاوت کــه واســطههای
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
میکنیــد ،ارزهــای دیجیتــال نیــز بــه همیــن حالــت هســتند.
بــه همیــن خاطــر بایــد بگوئیــم تنهــا تفــاوت عمــده یــک ارز دیجیتــال بــا یــک ارز
واقعــی در ایــن اســت کــه برخــاف ارزهــای واقعــی ،بــه صــورت مســتقیم نمیتــوان
ارزهــای مجــازی را بــه پــول نقــد (فیزیکــی) تبدیــل کــرد .امــا اگــر چنیــن تصمیمــی
داریــد ،میتوانیــد بــا کمــک برخــی از سیســتمهای مبادل ـهای ،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 ســایتها و شــرکتهای
فعــال در ایــن حــوزه ارائــه میشــود.
ارزهــای دیجیتالــی کــه چنــد ســالی اســت رشــد زیــادی پیــدا کردهانــد ،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 بینالمللــی نشــده انــد ،امــا بــه خاطــر ارزش عجیــب و غریــب
ایــن ارزهــا ،حــاال توجــه دولتهــا و خزانههــای مالــی ،بورسهــا و حتــی صنــدوق
بینالمللــی پــول نیــز بــه ایــن واحدهــای مجــازی جلــب شــده اســت .در حقیقــت
اینطــور بایــد گفــت کــه ایــن ارزهــای مجــازی کــم کــم در حــال پیــدا کــردن جایــگاه
واقعیشــان در دنیــای مــا هســتند و همیــن مســئله باعــث میشــود تــا توجــه و
بررســی ایــن مبحــث توســط هــر تجــارت و کس ـبوکاری بــه نوعــی اجتنــاب ناپذیــر
باشــد .شــما حتــی اگــر هیــچ ارتباطــی بــا ایــن مبحــث نداشــته باشــید و هیــچ
تعاملــی از ایــن طریــق بــا هیــچ طــرف قــرارداد دیگــری نداشــته باشــید ،بــاز هــم بهتــر
اســت علــم کافــی در مــورد پولهــای دیجیتالــی داشــته باشــید.
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داشــتن اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه نــه تنهــا باعــث میشــود کــه شــما از جریانــات
مهمــی از ایــن قبیــل عقــب نمانیــد ،بلکــه ایــن مــورد ســبب میشــود تــا حتــی بتوانید
از ایــن جریانــات درس گرفتــه و از مزایــای آنهــا بــه نفــع خــود بهرهمنــد شــوید.
همچنیــن بایــد اذعــان داشــت کــه بــا توجــه بــه پیشــرفتی کــه ایــن واحدهــای پولــی
دیجیتالــی دارنــد ،احتمــال اینکــه شــما مجبــور شــوید بــا کمــک ایــن ارزهــا اقــدام
بــه خریــد و فــروش بــا دیگــر تجارتهــا کنیــد بســیار زیــاد اســت .بــا ایــن حجــم
گســترده از حضــور ایــن واحدهــای پولــی ،جایگزیــن شــدن آنهــا در آینــدهای نــه
چنــدان دور بــا سیســتم کارتهــای اعتبــاری کنونــی نیــز دور از انتظــار نیســت.
اگرچــه بــه ظاهــر و بــا اخبــاری کــه از طــرف دولتهــا در مــورد ایــن ارزهــای دیجیتالی
منتشــر میشــود بــه نظــر میرســد کــه ایــن سیســتم غیرقانونــی و خطرنــاک و
ریســکی اســت ،امــا شــاید بهتــر باشــد بدانیــد کــه ایــن فقــط یــک دیــدگاه از جهــان
ســرمایهداری فعلــی اســت .حضــور یــک ارز دیجیتالــی غیرقابــل دســترس و غیرقابــل
کنتــرل و بســیار امــن کــه از قابلیــت بالکچیــن اســتفاده میکنــد ،بــرای خیلــی از
نظامهــای پولــی کشــورها و دولتهــا مطلــوب نیســت و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه اصلیتریــن مخاطبیــن ایــن ارزهــای دیجیتالــی خــود مــردم و تجارتهــای
خصوصــی هســتند.
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نگاهی به تاریخچه ابداع ارزهای دیجیتال

اولیــن نشــانهها از حضــور ارزهــای دیجیتالــی بــه دهــه  90میــادی بــاز میگــردد.
در اواخــر دهــه  ،90کمپانــی  DigiCashکــه یــک شــرکت امنیتــی و طــرف قــرارداد
بانکهــا بــود ،بــا ابــداع یــک سیســتم رمزگــذاری شــده پیشــرفته و نویــن ،بســتری
ایجــاد کــرد کــه بانکهــا و مؤسســات مالــی دیگــر بتواننــد بــا امنیــت بیشــتر و از
طریــق معامــات رمزنــگاری شــده اقــدام بــه انتقــال یــا دریافــت پــول کننــد .بعــد
از مدتــی کوتــاه ،ایــن سیســتم بــه صــورت رســمی بــه ایجــاد یــک واحــد پولــی
دیجیتــال منجــر شــد .بــه همیــن منــوال دیگــر شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه نیــز
بعــد از فهمیــدن پتانســیل بــاالی ایــن مســئله ،شــروع بــه ســاخت ارزهــای دیجیتالــی
انحصــاری خــود کردنــد.
دیــری نگذشــت کــه ســرویسهای مشــابه بیشــتر شــدند تــا اینکــه یــک واحــد پــول
مجــازی بــا نــام  Liberty Reserveدر ســال  2006بــه وجــود آمــد .ایــن ســرویس
بــرای اولیــن بــار شــرایطی ایجــاد کــرد کــه بــا کمــک آن مــردم میتوانســتند بــا
تبدیــل پولهــای واقعــی بــه ایــن ارز دیجیتالــی ،بــه صــورت امــن و بــه طــوری کــه
ردی از آنهــا در سیســتمهای معامالتــی و بانکــی بــه جــای نمانــد اقــدام بــه خریــد
و فــروش کننــد .ایــن سیســتم از هــر تراکنــش  %1ســود بــه عنــوان کارمــزد از خریــدار
کــم میکــرد .از جایــی کــه ایــن سیســتم راهــی جدیــد بــرای دور زدن قوانیــن بانکــی
بــود ،بــه ســرعت اســتفاده از ارز  Liberty Reserveبــرای انجــام معامــات غیرقانونــی
و حتــی پولشــویی 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 میکردنــد ارزهــای
دیجیتــال نیامــده رفتنــد ،بیتکویــن ( )Bitcoinدر ســال  2009ابــداع شــد و بــه
بزرگتریــن ارز دیجیتالــی تبدیــل شــد .یکــی از دالیلــی کــه بیتکویــن را به مشــهورترین
ارز دیجیتالــی تبدیــل کــرد ،رمزپایــه (رمــزارز) بــودن آن اســت .از گذشــتههای دور در
مــورد خیلــی چیزهــا گفتــه میشــود کــه اولینهــا در هــر چیــزی بهتریــن خواهنــد
مانــد .ایــن گفتــه حداقــل در مــورد  Bitcoinصــدق میکنــد چــرا کــه در آن زمــان تــا
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مدتهــا بعــد از ابــداع بیتکویــن ،ارز دیجیتالــی خــاص دیگــری فعالیــت مشــابهی
کــه ارزش رقابــت داشــته باشــد نداشــت .از همــان ســال تــا کنــون ،ایــن ارز دیجیتالــی
بــه پرمخاطبتریــن و در عیــن حــال پرارزشتریــن ارز دیجیتالــی جهــان تبدیــل
شــده اســت.
گســترش بیتکویــن بــا ســرعت غیرقابــل بــاوری انجــام گرفــت و آنقــدر ارزش آن
افزایــش پیــدا کــرد که حتــی تالشهــای دولتهــا و نظامهــای بانکــی و ســرمایهداری
نیــز نتوانســتند جلــوی ایــن واحــد پــول مجــازی را بگیرنــد! بــه همیــن خاطــر ،آنهــا
تصمیــم گرفتنــد بــه جــای مقابلــه بــا آن ،از مزایــای آن بهرهمنــد شــوند .در پایــان
ســال  2017ارزش هــر یــک واحــد بیتکویــن بــه بیــش از  20هــزار دالر رســید! بــه
دنبــال همهگیــر شــدن بیتکویــن ،ارزهــای مجــازی قدرتمنــد دیگــری نیــز تولیــد
شــدند امــا در حــال حاضــر ســکاندار ایــن دنیــای پــر فعــل و انفعــال  Bitcoinاســت.
مقاله مرتبط :هر آن چه که الزم است دربارهی بیت کوین بدانید!

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 ،حتمـ ً
ـا بــه ذهــن
شــما نیــز خطــور کــرده کــه آیــا هرکســی میتوانــد وارد ایــن مارکــت شــود و درســت
مثــل خیلــی از تجارتهــای دیگــر ،از ارزهــای دیجیتالــی بیشــترین اســتفاده ممکــن را
ببــرد؟ ایــن ایــده کــه خیلیهــا بــه صــورت جاهطلبانــه ســراغ آن رفتنــد و بــا تفکــر
بــه اینکــه از همیــن طریــق میتواننــد بــا یــک ســرمایه نــه چنــدان زیــاد در مدتــی
کوتــاه بــه یــک میلیونــر تبدیــل شــوند باعــث شــد کــه بســیاری از مــردم نــه تنهــا
هیــچ ســودی بــه دســت نیاورنــد ،بلکــه بــا یــک ضــرر مالــی نسـ ً
ـبتا زیــاد روبــهرو
شــوند.
هنــوز بعــد از نزدیــک بــه یــک دهــه از فعالیــت رســمی ایــن ارزهــا و البتــه بــه خاطــر
ریســکی بــودن و بــه نوعــی قانونــی نبــودن کار بــا ایــن واحدهــای پولــی مجــازی،
ایــن مبحــث موافقیــن و مخالفیــن بســیاری دارد .موافقیــن ایــن ارزهــا معتقدنــد کــه
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کریپتوکارنســی یــا ارزهــای رمزپایــه آینــده مالــی و اقتصــادی هــر تجارتــی هســتند اما
در طــرف مقابــل بعضــی از بانکهــا و مــردم مخالــف نظــر دیگــری دارنــد و تهمــت
غیرقانونــی بــودن و کالهبــرداری بــه آن میزننــد .آنهــا اعتقــاد دارنــد کــه بعــد از
مدتــی کــه ایــن ارزهــا از تــب و تــاب بیافتنــد ،از بیــن رفتــه و ناپدیــد خواهنــد شــد.
هنــوز هیــچ کســی حتــی کارشناســان حرفــهای در ایــن زمینــه نمیداننــد کــه حــق
کامــاً بــا کــدام طــرف اســت! از یــک ســو درآمدهــای هنگفــت و ســودهای بــاور
نکردنــی و از ســوی دیگــر ،ورشکســتگیهای پــی در پــی بســیاری از افــراد باعــث
شــده تــا بحــث ارزهــای دیجیتالــی شــبیه بــه یــک تیغــه دو لبــه باشــد .ایــن حقایــق
مسـ ً
ـلما نشــان میدهنــد کــه راه و روشهــای خاصــی بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه
وجــود دارد کــه در صــورت درک صحیــح آنهــا و اســتفاده درســت و بــه موقــع از
ابزارهــا و تکنیکهــای مربوطــه ،میتوانیــد از طریــق همیــن ارزهــا در مدتــی کوتــاه
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 صرفـ ً
ـا یــک ریســک نــه چنــدان
مهــم اســت؟
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ارزهــای رمزپایــه ( )Cryptocurrencyچــه نــوع ارزهایــی هســتند و چطــور
کار میکننــد؟

ارزهــای رمزپایــه کــه آنهــا را بــا نــام رمــزارز نیــز میشناســند ،واحدهــای پولــی
مجــازی و دیجیتالــی مدرنــی هســتند کــه برخــاف ارزهــای رایــج ،بــه صــورت امــن و
بــا متدهــای رمزنــگاری ( )Cryptographyفعالیــت میکننــد .درواقــع در هــر تراکنش،
چندیــن پــردازش امنیتــی از طریــق سیســتم جامــع بالکچیــن صــورت میگیــرد
و نکتــهای کــه امنیــت ایــن تراکنشهــا را تأمیــن میکنــد ایــن اســت کــه هیــچ
واســطه خاصــی مثــل یــک بانــک یــا یــک درگاه پرداخــت بیــن دو طــرف معاملــه
قــرار نــدارد و تمــام ایــن مبــادالت بــا امنیــت سیســتم رمزگــذاری شــده خــود کاربــران
انجــام میشــود .بــا تعریفــی دقیقتــر بایــد گفــت ،تراکنشهــای ایــن معامــات در
شــبکه بــزرگ بالکچیــن ( )Blockchainکــه یــک زنجیــره بــزرگ از کاربــران عضــو در
ایــن شــبکه اســت انجــام میپذیــرد.

هــر تراکنــش بیــن چنــد ده سیســتم کامپیوتــری مختلــف بــه صــورت رمزگــذاری شــده
پــردازش میشــود بــه همیــن خاطــر امــکان ردگیــری ایــن معامــات وجــود نــدارد و
همیــن بهانــه اصلــی دولتهــا و مخالفیــن ایــن ارزهــا میباشــد .بــا اینکــه امــروزه
ایــن ارزهــا بــه ارزهــای قابــل اســتفاده در خریــد و فروشهــای عــادی نیــز تبدیــل
شــدهاند ،امــا همچنــان بزرگتریــن اســتفاده از آنهــا بــرای انجــام معامــات محرمانــه
اســت و بــه همیــن خاطــر دولتهــا و بانکهــای بینالمللــی ایــن ارزهــا را مقصــر
خیلــی از پولشــوییهای بــزرگ میداننــد .اگرچــه نمیتــوان از ایــن حقیقــت
چشمپوشــی کــرد ،امــا از طــرف دیگــر امنیــت تراکنشهــا بــرای خیلــی از کاربــران
عــادی نیــز یــک موهبــت اســت .ایجــاد امنیــت و حفــظ حریــم شــخصی کاربــران برای
معامــات تجــاری دلیلــی بــر خــافکار بــودن آنهــا نیســت و ایــن مســئله اولیــن
نکتــه مهــم و دلیــل اصلــی محبوبیــت کریپتوکارنســیها میباشــد.
از دیگــر دالیلــی کــه کاربــران (عمدتـ ً
ـا کاربــران غربــی) تمایــل زیــادی بــه اســتفاده از
ارزهــای رمزپایــه دارنــد ،معــاف بــودن آنهــا از مالیــات اســت! برخــی از بانکهــا در
کشــورهای مختلــف از کاربــران بــه ازای اســتفاده از خدمــات بانکــی و تراکنشهــای
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بــزرگ مالیــات میگیرنــد .امــا از جایــی کــه راهــی بــرای ثبــت رکوردهــای مالــی
از طریــق پرداختهــا و تراکنشهــای کریپتوکارنســی وجــود نــدارد ،هیچکــس
نمیتوانــد متوجــه شــود کــه شــما چــه زمانــی ،از چــه جایــی و بــه چــه مقــداری
خریــد یــا فــروش داشــته ایــد .امــا ایــن مســائل یــک نکتــه منفــی بــزرگ را نیــز
شــامل میشــوند .آن هــم مــدت زمــان طوالنــی بــرای تکمیــل هــر تراکنــش اســت.
چــرا کــه همانطــور کــه گفتــه شــد ،پــردازش تراکنشهــا بایــد از طریــق هــزاران و
شــاید میلیونهــا سیســتم مجــزا انجــام شــود و همیــن مســئله بــه افزایــش زمــان
یــک پرداخــت در ایــن سیســتم منجــر میشــود .ایــن زمــان بــا توجــه بــه نــوع و
حجــم تراکنــش شــما ،ممکــن اســت بیــن چنــد دقیقــه الــی چندیــن ســاعت بــه
طــول بیانجامــد.
نحوه انجام یک تراکنش توسط ارزهای رمزپایه بدین صورت است :
 .1هر تراکنش به شکل یک بسته رمزگذاری شده ( )Blockتهیه میشود.
 .2بســتههای رمزگــذاری شــده در شــبکه  Blockchainبــه صــورت زنجیــرهای بــه
اشــتراک گذاشــته میشــوند .بســته بــه میــزان مقــدار تراکنــش ،حجــم هــر بســته
رمزگــذاری شــده متفــاوت خواهــد بــود.
 .3هــر 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 میگیــرد .پــس از اتمــام ایــن معادلــه ،بســته رمزگــذاری
شــده بــه سیســتم بعــدی منتقــل میشــود.
 .4سیســتم بعــدی و تمامــی سیســتمهای بعــد از آن وظیفــه دارنــد تــا یــک بــار از
صفــر تــا صــد معادلــه مذکــور را حــل کــرده و صحــت پاســخ صحیــح را تأییــد کــرده
و بــه سیســتمهای بعــدی بفرســتند.
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 .5ایــن رونــد تــا زمانــی کــه همــه سیســتمهای انتخابــی موجــود در شــبکه ایــن
پردازشهــا را تأییــد نکننــد ادامــه پیــدا میکنــد.
 .6پــس از پایــان همــه پردازشهــا و تأییــد درســت بــودن تراکنــش ،آن پرداخــت بــه
لیســت ســبز اضافــه شــده و تراکنــش کامــل میشــود.
تراکنشهــای چندگانــه و چندبخشــی باعــث میشــوند تــا فرآینــد تحلیــل ،بررســی
و حــل معــادالت ریاضــی آنهــا نیــز مــدت زمــان بیشــتری نیــاز داشــته باشــد .بــه
همیــن خاطــر اســت کــه سیســتمهای فعــال در شــبکه بالکچیــن حتــی یــک ثانیــه
هــم دســت از پــردازش برنمیدارنــد.

ماجرای ماین کردن ( )Miningچیست؟

کمــی عقبتــر گفتیــم کــه سیســتم ارزهــای رمزگــذاری شــده ( )Cryptocurrencyدر
یــک شــبکه جامــع بــه نــام  Blockchainصــورت میپذیرنــد .همچنیــن ایــن نکتــه
را نیــز ذکــر کردیــم کــه ایــن شــبکه بــا کمــک سیســتمهای کاربــران (کامپیوترهــا و در
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بعضــی مــوارد موبایلهــای هوشــمند) فعالیــت میکنــد .در ایــن شــبکه میلیونهــا
کاربــر فعالیــت میکننــد .مسـ ً
ـلما همــه ایــن چندیــن میلیــون آدم فعــال در شــبکه
بالکچیــن خریــدار یــا فروشــنده نیســتند .پــس حتمـ ً
ـا دلیلــی وجــود دارد کــه ایــن
افــراد وقــت ،انــرژی ،هزینــه و تــوان پردازشــی سیســتم خــود را در اختیــار انجــام
تراکنشهــای دیگــران قــرار میدهنــد.
ایــن دلیــل همــان بحــث مایــن کــردن اســت و ایــن افــراد درواقــع ماینــر ()Miner
هســتند .ایــن افــراد در ازای انجــام معــادالت ریاضــی تراکنشهــا و معامــات متعــدد،
مقــداری ارز رمزپایــه (بــرای مثــال بیتکویــن) دریافــت میکننــد و در کیــف پــول
خــود ( )Walletکــه همــان حســاب کاربــری مخصــوص بــرای دریافــت و مدیریــت
ایــن واحدهــای پولــی اســت جمــع میکننــد .ســپس هــر زمــان کــه مقــدار موجــودی
آنهــا بــه حــد مجــاز بــرای برداشــت رســید ،میتواننــد آنهــا را بــه منظــور خریــد و
یــا تبدیــل بــه واحــد پولــی واقعــی (مثــل دالر ،یــورو و حتــی ریــال) خــرج کننــد.

شــرایط مایــن کــردن چیســت و بــرای مایــن کــردن بــه چــه چیــزی نیــاز
اســت؟

هرکســی میتوانــد بــه یــک ماینــر تبدیــل شــود .شــما بــا مایــن کــردن میتوانیــد
از ایــن شــبکه عظیــم اقــدام بــه کســب درآمــد کنیــد .امــا بــرای ایــن کار شــرایطی
وجــود دارد کــه میبایســت قبــل از شــروع آنهــا را مــورد توجــه قــرار داد .اول از
همــه اینکــه شــما بایــد یــک کیــف پــول ( )Walletبســازید .ســایتها و ارگانهــای
مختلفــی هســتند کــه ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم کردهانــد .میتوانیــد بــا
توجــه بــه نیــاز خودتــان ،انــواع آنالیــن ،دســکتاپی یــا حتــی موبایلــی ایــن ســایتها
را اســتفاده کنیــد .امــا پیشــنهاد میشــود از والــت رســمی کمپانــی بالکچیــن کــه
مؤســس ایــن سیســتم اســت اســتفاده کنیــد.
البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن بســتگی دارد کــه شــما در حــال فعالیــت بــا کــدام ارز
هســتید .بــه عنــوان مثــال اگــر بــا اتریــوم و بیتکویــن کار میکنیــد ،بــرای ایجــاد
 Walletانحصــاری خودتــان وارد ســایت https://www.blockchain.com/wallet
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شــوید و از طریــق فــرم مربوطــه اقــدام بــه ســاخت یــک حســاب کاربــری کنیــد.
امــا اگــر خواســتید از دیگــر سیســتمهای معتبــر در ایــن زمینــه نیــز اســتفاده کنیــد،
ســایت  TREZORهــم توصیــه خوبــی خواهــد بــود.
بعــد از اینکــه حســاب کاربــری شــما تأییــد و ایجــاد شــد ،میتوانیــد بــا ورود بــه ایــن
شــبکه اقــدام بــه درآمدزایــی کنیــد .اگرچــه بــه همیــن راحتــی نمیتــوان 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 میکنــد .از جایــی کــه در حــال حاضــر
ارزش و اعتبــار ارز  BitCoinاز دیگــر ارزهــای مشــابه بیشــتر اســت ،مــا فــرض را بــر
مایــن کــردن بیتکویــن میگیریــم .البتــه ماهیــت همــه ایــن ارزهــا تقریبـ ً
ـا بــه یــک
صــورت اســت .اگــر ایــن پیشنیازهــا را رعایــت کــرده باشــید ،حــاال میتوانیــد قــدم
بعــدی را برداریــد.
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روشهای ماینینگ

ماین کردن در حال حاضر به دو صورت کلی قابل انجام است.

روش اول :استفاده از سیستمهای خانگی ()PC

بــرای شــروع ایــن کار شــما بــه یــک کامپیوتــر بــا پردازشــگر مرکــزی معمولــی و از آن
مهمتــر یــک پردازشــگر گرافیکــی قدرتمنــد نیــاز داریــد .بلــه درســت شــنیدید! بــرای
بحــث مایــن کــردن ،از جایــی کــه پردازشهــا معــادالت ریاضــی رمزگــذاری شــده
هســتند و بــا توجــه بــه ماهیــت و نــوع عملکــرد آنهــا ،پردازشــگرهای گرافیکــی
بــرای انجــام ایــن معــادالت مــورد نیــاز هســتند .البتــه بعضــی از ارزهــا و بعضــی
از سیســتمهای ماینینــگ کــه بــا عنــوان  CPU Miningشــناخته میشــوند بــرای
انجــام ایــن محاســبات از پردازشــگر مرکــزی اســتفاده میکننــد امــا اغلــب ایــن مــوارد
ســرعت کــم و بازدهــی پائینــی دارنــد.
جالــب اســت بدانیــد در چنــد ســال اخیــر کمپانیهــای معروفــی همچــون ASUS
یــا  MSIبــا تولیــد انــواع و اقســام قطعــات کامپیوتــری مخصــوص ماینینــگ بــه
نوعــی خــود را در ایــن بــازار ســهیم کردهانــد .ایــن شــرکتهای کامپیوتــری بــا
عرضــه قطعاتــی مثــل مادربوردهــای ماینینــگ بــا قابلیــت اتصــال  20کارت گرافیــک
مختلــف ،ابــزاری بســیار حرفــهای بــرای ماینرهــای خانگــی فراهــم کردهانــد .حتــی
قطعــات دیگــری مثــل پاورهــای ماینینــگ ،رم هــای مخصــوص ماینینــگ و از همــه
ایــن مــوارد مهمتــر ،کارت گرافیکهــای مخصــوص ماینینــگ نیــز توســط خیلــی از
ایــن شــرکتهای کامپیوتــری تولیــد شــده اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،پردازشهــای تراکنشهــا در بالکچیــن توســط پردازشــگر
گرافیکــی ( )GPUصــورت میگیــرد .بنابرایــن حداقــل چیــزی کــه بــه آن نیــاز داریــد
یــک گرافیــک قدرتمنــد بــا توان پردازشــی بــاال اســت .کاربــران حرفـهای از مادربردهای
چنــد اســاته بــه منظــور بهرهگیــری از چندیــن کارت گرافیــک اســتفاده میکننــد تــا
بــا ایــن کار از حالــت عــادی چندیــن برابــر تــوان پردازشــی بیشــتر داشــته باشــند
و در نتیجــه کســب درآمــد زیادتــری داشــته باشــند .شــایان ذکــر اســت کــه اخیـ ً
ـرا
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سیســتم عاملهایــی مبنــی بــر لینوکــس مثــل  ethOSیــا  SimpleMiningنیــز
عرضــه شــدهاند کــه بســیار ســبک بــوده و صرفـ ً
ـا بــرای مایــن کــردن تولیــد شــده
انــد .ایــن سیســتم عاملهــا معمــوال ً بــرای ابزارهــای ماینینــگ مثــل ریگهــا یــا
 ASICهــا اســتفاده میشــوند امــا اســتفاده از آنهــا در سیســتمهای خانگــی نیــز
بالمانــع اســت.
بیشتر بدانید :کسب درآمد از اینترنت با  14راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه

روش دوم :استفاده از سیستمها و ابزارهای موسوم به ASIC

روش دوم کــه روش حرفـهای بــرای مایــن کــردن اســت ،روشــی بــا عنــوان  ASICیــا
( Application-specific integrated circuitsبــه فارســی مدارهــای مجتمــع بــا
کاربــرد خــاص اســت ).ایــن متــد درواقــع نوعــی ابــزار ســاخته شــده از چیپهــای
پرســرعت اســت کــه از انــرژی الکتریســیته کمتــری نســبت بــه سیســتمهای ماینینــگ
رایــج بهــره میبــرد و مصــرف بــرق آن نیــز کمتــر اســت .ایــن سیســتمها در حقیقــت
دســتگاههایی هســتند کــه فقــط چیپهــای مخصــوص مایــن و سیســتمعاملها
و پنلهــای مربوطــه در آنهــا بــه کار بــرده شــده اســت و از ابعــاد کوچکتــری نیــز
برخــوردار هســتند.
 ASICهــا چیــزی شــبیه بــه ریگهــای ماینینــگ هســتند امــا تــوان پردازشــی آنهــا
بســیار بــاال اســت .البتــه بــا توجــه بــه نــوع آنهــا ،میتــوان گزینههایــی از ایــن
دســتگاهها را خریــداری کــرد کــه ابعــاد بزرگتــری داشــته و در نتیجــه گرافیکهــا و
چیپهــای بیشــتری را درون خــود قــرار داده باشــند .از جایــی کــه ایــن سیســتمها
در نهایــت ســرعت بــه پــردازش کــردن و مایــن کــردن میپردازنــد و از جایــی کــه
محفظــه زیــادی بــرای جریــان هــوا در آنهــا وجــود نــدارد ،بــه منظــور کاهــش دمــای
داخلــی آنهــا معمــوال ً در دو طــرف دســتگاههای  ASICاز دو فــن بــه منظــور بیــرون
رانــدن هــوای گــرم اســتفاده میشــود.
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از ایــن دســتگاهها نمیتــوان در اتاقهــای معمولــی اســتفاده کــرد .چــرا کــه معمــوال ً

ســر و صــدای زیــادی از ایــن دســتگاهها ایجــاد شــده و از آن مهمتــر گرمــای ایجــاد
شــده توســط ایــن دســتگاه در یــک اتاق مســقف و در بســته باعــث افزایش چشـمگیر
دمــای هــوا شــده و همیــن مســئله میتوانــد در مــدت کوتاهــی عملکــرد آنهــا را بــا
اختــال و یــا حتــی خرابــی روبـهرو کنــد .بــه همیــن خاطــر اســت کــه از دســتگاههای
 ASICدر اتاقهــای ســرد و غیــر قابــل ســکونت اســتفاده میشــود.

استخر ماینرها ( )Mining Poolچیست؟

همانگونــه کــه گفتیــم ،پردازشهــای ماینینــگ توســط سیســتمهای کاربــران و
بــه صــورت نوبــت بــه نوبــت انجــام میشــود .امــا بیتکویــن کــه طــی چنــد ســال
اخیــر میلیونهــا کاربــر جــذب کــرده و میلیاردهــا تراکنــش را تــا کنــون ثبــت کــرده
حــاال بــه شــبکهای بــزرگ و پــر انفعــال تبدیــل شــده اســت .ایــن نکتــه باعــث شــده تا
ســرعت پردازشهــا در ایــن سیســتم کاهــش پیــدا کنــد .بــه منظــور برطرفســازی
مقــداری از ایــن مشــکل ،سیســتمی بــا عنــوان اســتخر ماینینــگ ()Mining Pool
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ابــداع شــد .ایــن اســتخرها درواقــع فضایــی نسـ ً
ـبتا بــزرگ هســتند کــه دربردارنــده
منابــع ماینرهــا میباشــند.
ماینرهایــی کــه در ایــن اســتخرهای ماینینــگ حضــور دارنــد ،بــا تقســیم بالکهــا
(بســتههای رمزگــذاری شــده) بیــن یکدیگــر ،هــم ســرعت پردازشهــا را افزایــش
میدهنــد و هــم کارمزدهــای یکســان دریافــت میکننــد .در حقیقــت برخــاف سیســتم
اولیــه کــه هــر بســته رمزگــذاری شــده بایــد بــه نوبــت بیــن ماینرهــا پــردازش میشــد،
حــاال ماینرهــای قویتــر نیــازی بــه صبــر کــردن نداشــته و درســت مثــل یــک ماهــی
در یــک اســتخر بــزرگ ،میتواننــد منابــع مختلفــی را بــرای پــردازش انتخــاب کننــد.
ایــن اســتخرها همــواره در کنــار منابــع ،ارز و پولهایــی بــرای پرداخــت نیــز در خــود
دارنــد .ایــن یعنــی بــه محــض تکمیــل یــک تراکنــش در ایــن اســتخرها توســط یــک
ماینــر ،دســتمزد او بــه ســرعت پرداخــت میشــود.
راه و روشهــای مختلفــی در سیســتم  Mining Poolوجــود دارد کــه برخــی از آنهــا
عبارتانــد از :
پرداخــت بــه ازای اشــتراک ( :)Pay-per-Shareایــن متــد کــه ســادهترین روش
کســب درآمــد بــرای ماینرهــا اســت ،بــه پــردازش و حــل کــردن یــک بســته ســاده
رمزگــذاری شــده توســط یــک ماینــر گفتــه میشــود .از طریــق ایــن سیســتم ،کســانی
کــه میخواهنــد تراکنشهــای ســریعی داشــته باشــند ،بــاک مــورد نظــر خــود را در
ایــن اســتخرها رهــا کــرده و منتظــر میشــوند تــا دیگــر ماینرهــا اقــدام بــه پــردازش
و ثبــت آن کننــد.
سیســتم تناســبی ( :)Proportionalاز طریــق ایــن روش ،ماینرهــا مجــاز میشــوند
تــا از ســهام منابــع موجــود تــا زمانــی کــه اســتخر بالکهــای جدیــد را پیــدا کنــد بــه
صــورت متناســب بهرهمنــد شــوند .بعــد از پایــان یــک رانــد ،مجـ ً
ـددا ایــن شــرایط
تکــرار شــده و بالکهــای جدیــد طبــق یــک فرمــول محاســباتی پیشــرفته بیــن
ماینرهــا تقســیم میشــود.
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سیســتم ماینینــگ مشــترک بــه مشــترک ( :)Peer-to-Peerمتــد  Peer-to-Peerکــه
بــا عنــوان  P2Poolشــناخته میشــود ،هرگونــه مســئولیت و دخالــت یــک ســرور
اســتخری را کنــار زده و اپراتــور اســتخر ماینینــگ را در ایــن تعامــات ســهیم نمیکنــد.
در ایــن حالــت ،دو ماینــر مختلــف بــه صــورت مســتقیم در یــک شــبکه مجــزا کــه آن
را بــا نــام  Side Blockchainمعرفــی کــرده انــد ،شــروع بــه فعالیــت روی یــک بــاک
اشــتراکی میکننــد .چنیــن مســئلهای باعــث افزایــش ســرعت بهــرهوری میشــود.
ســپس بعــد از اتمــام انجــام معــادالت ،بــاک مــورد نظــر مجـ ً
ـددا بــه ســرور اصلــی
انتقــال داده شــده و بــه لیســت پردازشهــای موفــق اضافــه میشــود .چنیــن روشــی
باعــث کاهــش حجــم ترافیــک و پهنــای بانــد شــبکه شــده و فرصــت بیشــتری بــرای
ماینرهــای تــازهکار فراهــم میکنــد.

ارزهای دیجیتالی و رمزپایه از چه راههایی قابل معامله هستند؟

بــا پیشــرفت خیرهکننــده و حضــور هرچــه بیشــتر ایــن ارزهــای دیجیتالــی در دنیــای
مــدرن بــه ویــژه بازاریابیهــای آنالیــن ،حــاال شــرایط ایــن ارزهــا بــه نســبت چنــد
ســال قبــل خیلــی بهتــر شــده اســت .همیــن حــاال کشــورهای زیــادی هســتند کــه بــه
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نوعــی صنعــت ارزهــای دیجیتــال را قانونــی و مفیــد قلمــداد کردهانــد .ایــران نیــز
اخیـ ً
ـرا 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
بــه ایــن ارزهــا محــدود بــوده و هنــوز بســیاری از عملیاتهــای تجــاری بــا ایــن ارزهــا
غیــر قابــل اطمینــان نامیــده میشــوند .بــه همیــن خاطــر انجــام ایــن کارهــا بــه
احــراز هویــت کاربــران نیازمنــد اســت.
اگــر شــما وارد ایــن حــوزه شــده باشــید ،میتوانیــد از طریــق نرمافزارهــای
کریپتوکارنســی بــا دیگــر افــراد فعــال در ایــن زمینــه معامــات تجــاری داشــته باشــید.
میتوانیــد بــه عنــوان یــک فروشــنده عمــل کنیــد و ارزهــای دیجیتالــی خــود را بــه
ازای پــول واقعــی بــه دیگــران واگــذار کنیــد .همچنیــن میتوانیــد از طریــق سیســتم
 P2Pکــه در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم ،اقــدام بــه همــکاری بــا دیگــر ماینرهــا کــرده و
یــا بــه صــورت مســتقیم بــا آنهــا اقــدام بــه تبــادل واحدهــای پولــی کنیــد .جالــب
اســت بدانیــد کــه در چندیــن کشــور ،حتــی  ATMیــا همــان خودپردازهایــی نیــز
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 درگاههــای پرداخــت خــود را مخصــوص پرداخــت بــا ارزهــای دیجیتالــی قــرار داده
انــد .در ایــن حالــت شــما میتوانیــد بــرای خریــد ســرویسهای اینترنتــی و یــا
حتــی خریــد کاال بــه صــورت آنالیــن بــه جــای پــول نقــد و کارت اعتبــاری بانکــی ،از
ارزهــای دیجیتــال و بــا کمــک  Walletخــود اســتفاده کنیــد.

نتیجهگیری
دیگــر چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم ،چــه بــا ایــن سیســتم موافــق باشــیم چــه
مخالــف ،پولهــا و ارزهــای دیجیتالــی در حــال پیــدا کــردن جایــگاه واقعــی خودشــان
در دنیــای دیجیتالــی امــروزی هســتند .عمــر ایــن ارزهــا بــه تازگــی به  10ســال رســیده
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امــا همیــن حــاال بیشــتر از  2000ارز دیجیتالــی معتبــر و ثبــت شــده وجــود دارد! کســی
فکــرش را نمیکــرد ایــن ارزهــای مجــازی حــاال انقــدر ارزش پیــدا کننــد .در ســال 2010
یــک شــخص کــه از جملــه اولیــن افــراد فعــال در حــوزه بیتکویــن بــود گفــت در آن
زمــان چــون ایــن سیســتم تــازه راهانــدازی شــده بــود و ارزش خاصــی هــم نداشــت،
بــا  10هــزار بیتکویــن توانســته بــود دو عــدد پیتــزا خریــداری کنــد!
حــاال بعــد از ایــن مــدت ،همــان  10هــزار بیتکویــن ارزشــی بیشــتر از  68میلیــون
دالر دارد!!! مسـ ً
ـلما هرکســی بــا شــنیدن ایــن داســتان افســوس خــورده و آه بلنــدی
میکشــد 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 ،پیشبینــی
میشــود ارزهــای مجــازی و دیجتالــی بــه رونــد رو بــه رشــد و تصاعــدی خــود ادامــه
داده و ارزش آنهــا در چنــد ســال آینــده بــه ثبــات زیــادی برســد.
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