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 Following the financial crisis and distrust of central institutions in 2002, the 

world's financial markets were confronted with a new phenomenon called 

virtual currencies or cryptocurrencies, which rapidly engulfed and 

transformed the world. Digital currency or cryptocurrency is a special form 

of digital money that is based on the science of cryptography. The currency 

code is not managed by any bank and can be used to buy and sell 

worldwide. These cryptocurrencies are produced in the context of a special 

network called the Chinese block chain. The Chinese block chain is hailed 

as a technological innovation that makes it possible to revolutionize the 

way trade and society interact in today's era. In this article, we are going to 

explain how cryptocurrencies and the Chinese block chain came into being, 

their advantages, disadvantages and efficiencies. 
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 91-56: صفحات

بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی  2002در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی در سال  

. شدند که جهان را به سرعت در بر گرفتند و متحول کردندبه نام ارزهای مجازی و یا رمز ارزها مواجه 

. است که بر پایه علم رمزنگاری ایجاد شده است پول دیجیتال شکل خاصی از رمز ارز ارز دیجیتال یا

توان ازآن برای خرید و فروش در سراسر دنیا استفاده رمز ارزها تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می

بالک چین به عنوان یک چین تولید می شوند  ی خاصی به نام بالکبستر شبکهاین رمز ارز ها در  .کرد

نوآوری تکنولوژیکی مورد ستایش قرار می گیرد که امکان ایجاد انقالبی در نحوه تجارت و تعامل جامعه 

در این مقاله قصد بیان چگونگی به وجود آمدن رمز ارز ها و بالک  .را در عصر امروزی فراهم می کند

 .، مزایا ، معایب و کارایی های آنها را داریمچین 

 ولاطالعات نویسنده مسئ

: ایمیل
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 :سابقه مقاله

 22/04/1311 :تاریخ دریافت

 01/00/1311 :تاریخ ویرایش

 02/00/1311 :تاریخ پذیرش

 01/00/1311 :تاریخ انتشار

ارز دیجیتال، بالک  :واژگان کلیدی

 امنیت چین، بیت کوین، عدم تمرکز،

 .خوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند

 .باشد تمامی حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می  ©
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 مقدمه

طی چند دهه گذشته، فعالیت اقتصادی جهانی به دلیل 

آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری، ظهور اقتصادهای نوظهور 

و پیشرفت در فناوری ها به طور قابل توجهی تغییر کرده 

. شده است لو باعث انقالب دیجیتا. (2012، 1کانو)است 

و الکترونیکی به  2انقالب دیجیتال تغییری از فناوری آنالوگ

. فناوری دیجیتال است و در حال حاضر در اوج خود قرار دارد

از آنجایی که ما در عصر دیجیتال زندگی می کنیم، منطقی 

است که شکل دیجیتالی پول، یعنی ارز دیجیتال، باید ظاهر 

ارز دیجیتال به عنوان شکل دیجیتالی پول با کمک . دشو

رمزنگاری فرآیندی . تکنیکی به نام رمزنگاری عمل می کند

است که اطالعات خوانا را به کدهایی تبدیل می کند که به 

پایه و اساس تمام تراکنشات  .هیچ وجه قابل شکستن نیستند

بالک چین تراکنش های فردی و . بالک چین است 3کریپتو

الکیت تمام ارزهای دیجیتال در گردش را ثبت می کند و م

بالک چین  4«ماینرها»این سیستم توسط به اصطالح 

مدیریت می شود که باید تمام تراکنش های رخ داده را به 

مونیا ( روز کنند و از صحت اطالعات اطمینان حاصل کنند

محبوبیت فناوری بالک چین و  .( 2012 ،  میلوتینوویک 

وسیع کاربرد آن، نتایج تحقیقات مداوم بسیاری در گستره 

اگرچه بالک چین . زمینه های مختلف عملی و علمی است

هنوز جدید و در مرحله آزمایشی است، به عنوان یک راه حل 

انقالبی در نظر گرفته می شود که به نگرانی های فناوری 

مدرن مانند تمرکززدایی، اعتماد، هویت، مالکیت داده ها و 

النا ) یمات مبتنی بر داده ها رسیدگی می کندتصم

0کارافیلوسکی
 .(2010 ،0آناستاس میشو  

 مبانی نظری

                                                           
1 Kano  
2: Analog Technology  
3:CryptoCurrency 
4 :Miner  
5 Monia Milutinović 
6 Elena Karafiloski 
7
 Anastas mishev 

و رمز ارز ها  بالکچین دربارۀ مبانی نظری قسمت، این در

 نتیجه این به( : 2020) همکاران و بهنکه .شود می بررسی

 به زیرا است؛ مفیدی فنّاوری بالکچین، که رسیدند

 تأمین زنجیره اعضای میان بیشتر های داده گذاری اشتراک

 استفاده از پیش باید مرزی شرایط حال، این با. شود می منجر

 دهد می نشان ها یافته این. شود برآورده بالکچین فنّاوری از

 دهی سازمان باید بالکچین از استفاده از پیش تأمین زنجیره

 برت   چیلتون  نیکولت   دورس کاست  کاکاوند حسین. شود

  پلتفرم یک چین به این موضوع پی بردند که بالک (:2010)

 کند می تأیید و ذخیره را تاریخچه کل که است دیجیتالی

 ناپایدار و برگشت غیرقابل مخزن عنوان به که ای داده پایگاه

 غیرمتمرکز معماری یک عنوان به چین بالک کند می عمل

 و جی .استشده  توزیع محاسباتی الگوی و ظهور حال در

 و پشتیبانی که رسیدند نتیجه این به: (2020) همکاران

 بالکچین، فنّاوری کاربردی های برنامه توسعۀ تحریک

 بهبود برای سازی، دیجیتال استراتژی از بخشی عنوان به

 .است بازار جهانی پایداری و پذیری رقابت کارایی، شفافیت،

بیان کردند که در مقاله ی خود (: 2010) تپسکات و تپسکات

 مالی، های تراکنش ثبت برای تنها نه بالک چین میتواند

شود و این  استفاده ذاتی ارزش با شی هر ثبت برای بلکه

مزیت باعث تحول بزرگ دنیای دیجیتال و حتی اثار مختلف 

بر طبق بیان این محققان (: 2012)  ونگ  یوآن .میگردد

 ن کردند که مزیتهمانند دیگران با به اتفاق نظر رسیدن بیا

 امکان که است نهفته واقعیت این در فناوری این اصلی

 و اعتماد قابل امن، مستقل های اکوسیستم استقرار

 استفاده برای ویژه به مختلف، سناریوهای برای را غیرمتمرکز

 می فراهم قدیمی منابع و ها زیرساخت ها، دستگاه از بهتر

 ) اسکارفونه کارن رابی نیک  مل پیتر  یاگا دیالن. کند

همانند دیگر محقق ها به این نتیجه رسیدند که (: 2012

شبکه ی بالک چین یک شبکه ی وسیع و امن و بدون نیاز 

 .به واسطه است که عامل به وجود امدن رمز ارز ها نیز است

براساس مقاله و بیان فرانکن فیلد (: 2021)فیلد  فرانکن جیک
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رمز ارز دیجیتالی است که پی میبریم که ارز دیجیتال نوعی 

انواع مختلفی دارد و تراکنشاتش برروی بالک چین ذخیره 

میشود که باعث به وجود امدن امنیت زیادی برای تراکنشات 

با این حال  می شود و مشکل اعتماد را از بین می برد

 به توجه با. همچنان به عنوان ارز رسمی شناخته نمی شوند

 کامل دربارۀ پژوهشی تاکنون، نویسندگان، اطالعات و دانش

بالکچین و رمز ارز ها در دنیای دیجیتال صورت  فنّاوری

این مقاله به دلیل تازگی و عدم وجود  نگرفته است بنابر این،

مقاله جامع در رابطه با بالک چین و رمز ارز ها نوشته شده 

 و برود بین از موجود مطالعاتی که باعث می شود خأل. است 

 .شود زمینه این در موجود علمی منابع شدن غنی موجب

 

 ابدی چین در بازار نزولی افزایش می محبوبیت بالک -9شکل 

 



 (2126تا  2196ن از آبینی  چین و پیش محبوبیت بالک -2شکل 

 بدنه

 بالک چین-9

 فناوری بالک چین چیست؟-2

مدت ها قبل از معرفی بیت کوین، بالک چین یک فناوری 

توسط هابر و  1111دفتر کل توزیع شده بود که در سال 

هفده سال بعد، ناکاموتو . توسعه یافته بود ( 1111)استورنتتا 

اولین مورد استفاده در مقیاس بزرگ و کاربردی از ( 2002)

جیتال بالک چین با بیت کوین را پیشنهاد کرد، این ارز دی

 .(2011 ، 1ژانگ)بدون واسطه قابل اعتماد کار می کند 

فناوری بالک چین در اصل نامی است که به طراحی زیربنای 

خالق بیت کوین هرگز از . عملیات دیجیتال داده شده است

خود و خواندن آن استفاده  2واژه بالک چین در وایت پیپر

نکرد اما بالک چین باپا به عرصه گذاشتن بیت کوین به 

 .(2010 ، 3دکتر سیف الدین آموس)  وجود آمد

بالک چین ها دفترهای دیجیتالی قابل تشخیص و مقاوم در 

به عنوان )برابر دستکاری هستند که به صورت توزیع شده 

یک مرجع و معموالً بدون ( مثال، بدون مخزن مرکزی

دیالن ) اجرا می شوند( یعنی بانک، شرکت یا دولت)مرکزی 

4یاگا
 پیتر مل 

0کارن اسکارفونه0نیک رابی 
 ، 2012) .2

 

BCTمنظوره برای  عنوان یک فناوری بالقوه مخرب و همه به

ها برای حمایت از تبادل اطالعات و  ها و دولت شرکت

هایی که نیاز به احراز هویت و اعتماد دارند، ظهور  تراکنش

 .(2010 ، 11اسمولندر10پارک چوی کو 1یلی هومو)کرده است 

                                                           
1 zhang 
2 White Paper 
3 Dr. Saifedean Ammous 
4 Dylan Yaga  
5 Peter Mell  
6 Nik Roby 
7 Karen Scarfone 
8 Blockchain 
9 Yli-Huumo 
10 Ko،Choi Park 
11 Smolander 

در سطح اولیه خود، آنها جامعه ای از کاربران را قادر می  

سازند تا تراکنش ها را در یک دفتر کل مشترک در آن جامعه 

ثبت کنند، به طوری که تحت عملکرد عادی شبکه بالک 

این سند . چین، هیچ تراکنش پس از انتشار قابل تغییر نیست

 می دهدیک نمای فنی سطح باال از فناوری بالک چین ارائه 

 .(2012 ،دیالن یاگا  پیتر مل  نیک رابی کارن اسکارفونه )

فناوری بالک چین از بین بردن هزینه های مضاعف را 

 ( 12مارک پیلینگتون کتاب).تضمین می کند

 ساز و کار بالک چین-9

این فناوری تراکنش های آنالین بین طرفین را بدون تکیه بر 

. (2002ناکاموتو، )یک موسسه مالی متمرکز تسهیل می کند 

شده بین  های سنتی تبادل ارزش توکن این مفهوم جدید روش

اعتماد و توزیع شده  را در یک محیط بی( ها گره)ها  طرف

بسته به هدف و ظرفیت بالک چین بکار . متحول کرده است

گرفته شده، چنین تراکنش هایی می توانند برای مبادله 

جیتال، پرداخت حق دارایی های نامشهود مانند ارزهای دی

در واقع، . امتیاز موسیقی، رای دادن یا خرید خانه انجام شوند

هر دارایی دیجیتالی را می توان مبادله کرد، مانند توکن های 

GIFغیر قابل تعویض مانند 
بالک . ، آثار هنری یا مقاله13

چین به عنوان زنجیره ای از بلوک های مرتب شده زمانی و 

 10روسانو  1موسو 14پربولی)رمزنگاری مرتبط تعریف می شود 

، 2012). 

های  اطالعات یکسانی را در گره( BCT)فناوری بالک چین 

شوند  کند و اطالعات تنها زمانی اضافه می مختلف ذخیره می

تراکنش های جدید را می توان . توافق برسند ها به که گره

اضافه کرد، اما اطالعات قبلی را نمی توان حذف کرد و تمام 

                                                           
12 mark Pilkington book 
13 a lossless format for image files that supports both 

animated and static images. 
14 Perboli 
15 Musso 
16 Rosano 
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ذخیره . گره ها را قادر می سازد تا تاریخچه را ردیابی کنند

سازی اطالعات تراکنش در گره های مختلف دفتر کل توزیع 

 این امر وابستگی به یک بازیگر مرکزی. شده نامیده می شود

و خطر دستکاری یا خرابی سیستم را کاهش می دهد زیرا 

می تواند برای  BCT. همه گره ها اطالعات کامل را دارند

هرگونه تغییر مالکیت و ذخیره اطالعات و اسناد مهم مانند 

. گواهی ها، مجوزها، تصمیمات دولتی و قوانین استفاده شود

ی داده ها BCTبه طور معمول، اطالعات ذخیره شده در 

معامالتی مانند مالکیت ثبت زمین، گواهی تولد و ازدواج، ثبت 

، گواهی های آموزشی، وام (تجاری)وسایل نقلیه، مجوزهای 

 ،پال فریمن  ) های دانشجویی، مزایای اجتماعی و آرا هستند

201 ). 

BCT  دارای پتانسیل ارائه منافع برای دولت و جامعه است و

می تواند گام بعدی را در توسعه دولت الکترونیکی ارائه دهد، 

زیرا آنها هزینه ها و پیچیدگی را کاهش می دهند، فرآیندهای 

قابل اعتماد مشترک را به اشتراک می گذارند، قابلیت کشف 

نگهداری سوابق  آزمایشات حسابرسی را بهبود می بخشند و از

 .( 201 ، 1پال فریمن)قابل اطمینان ،اطمینان می دهند 

هر بلوک یک رکورد تغییرناپذیر از مجموعه ای از تراکنش ها 

است که توسط گره های شرکت کننده در آن شبکه بالک 

تغییر ناپذیری با پیوند دادن . چین تعیین و تایید شده است

ود به طوری که هر بالک ها به صورت متوالی تضمین می ش

. بلوک قبلی باشد( معروف به هش)بلوک شامل امضا 

های  بنابراین، تغییر در یک بلوک مستلزم اصالح تمام بلوک

ها  های بین گره ای از تراکنش بقیه بلوک مجموعه. بعدی است

 ، 4پاندا3دهامجا2سینگهال)کند  را همراه با مهر زمانی ثبت می

هنگامی که یک بلوک قرار . (2012 ، 4پاندا3دهامجا2سینگهال)

قرار است به بالک چین الحاق شود، مکانیسم اعتبارسنجی 

این مرحله تضمین می . خاصی توسط گره ها مورد نیاز است

                                                           
1 Palfreyman 
2 Singhal  
3 Dhameja 
4 Panda 

کند که تراکنش های موجود در بلوک جدید معتبر هستند و 

این فرآیند اعتبارسنجی به . توسط اکثر گره ها تایید شده اند

نیاز دارد که باید توسط همه « ماعمکانیزم اج»پروتکلی به نام 

 Proof-of-Stake.) کننده دنبال شود های شرکت گره

(
 
PoS )و (Proof-of-Work (

0
PoW )ترین  رایج

2کین0سعد)ها برای اجماع بالک چین هستند  مکانیسم
  1رن 

11محایسن  10نیانگ  1رن
اگرچه اثربخشی ثابت . ( 2021،  

شده آنها در اعتبارسنجی بلوک ها، هر دو دارای کاستی هایی 

ممکن است منجر به تمرکز،  PoSاز یک طرف، . هستند

13سعد وهمکاران 12نیر)ناعادالنه و قابلیت اطمینان کمتر شود 
 

برای به روز رسانی زنجیره . (2020،  1چان 14ژانگ، 2021

گره اعتبار سنجی را با توجه به سهم آن  PoSبلوکی، پروتکل 

از سهام تخمین زده شده به عنوان کسری از سکه های 

متعلق به آن انتخاب می کند که احتمال انتخاب آن را 

 . (2021 ، 10صالح10روسو)مشخص می کند 

هر چه سهام باالتر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که گره 

. پاداش انتخاب شودبرای ضرب کردن بلوک جدید و دریافت 

ممکن است منجر به تمرکز و تمرکز ثروت  PoSدر نتیجه، 

 ،روسو  صالح  سعد وهمکاران  )مانند فرآیند حراج شود 

متکی به داشتن گره هایی  PoWاز سوی دیگر، . (2021

برای رقابت محاسباتی در حل یک معمای ریاضی است که 

. حل کردن آن سخت است اما تأیید راه حل آن آسان است

PoW  شامل یافتن یک مقدار رشته ای به نام"nonce" 

بلوک قبلی هش  12است که وقتی با محتویات بلوک و هش

                                                           
5 Proof of stake 
6 Proof of work 
7 Saad 
8 Qin 
9 Ren 
10 Nyang 
11Mohaisen  
12 nayer 
13 saad et al 
14 zhang 
15 chan 
16 Roşu  
17 Saleh 
18 Hash 
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تعداد  می شود، یک مقدار هش ایجاد می شود که دارای

سودمندی یافتن یک . معینی از صفرهای ابتدایی است

nonce  معتبر به شدت محدود به اهداف اعتبارسنجی بلوک

است که از هرگونه استفاده بیشتر حذف شده است 

 .(2011 ، 2ساعز و1بالدومینوس)

مصرف انرژی بالک چین برای محاسبات و -4

 انجام تراکنش ها

، زنجیره PoWرقابت شدید در قدرت محاسباتی ناشی از 

بلوکی را از نظر منابع محاسباتی و انرژی الکتریکی بسیار 

که منجر به اتالف عظیم منابع  .(2010 ،درشر) کند گران می

ویژه که مشکل به  شود، به زیست می و تأثیرات شدید بر محیط

 4متکالف3دهیلون) یابد کنندگان افزایش می استفاده تناسب، با

های  در واقع، پروتکل. (2010 ،  هوپر 4متکالف3دهیلون)

PoW  برای حفظ نرخ ثابت ایجاد بلوک، دشواری مشکل را

، کل 2014طبق یک مطالعه در سال . کنند خود تنظیم می

انرژی مصرف شده توسط کل صنعت استخراج بیت کوین 

گیگاوات است در مقایسه با میانگین مصرف  10تا  0.1حدود 

 2010 ،  0درشر)برآورد شده است  0گیگاوات 3که  برق ایرلند

با این وجود، مکانیسم اجماع . (2014  ، 1مالون 2اودوایر 2010

اجماع فرآیندی ضروری در بالک چین است و ثابت شده 

بر این اساس، . است که یک روش اعتبارسنجی موثر است

انگیزه این مقاله تصحیح کردن قدرت محاسباتی الزم برای 

حفظ ویژگی اعتبار سنجی ضروری بالک چین ، برای حل 

مقادیر هش بی مشکالتی است که می تواند فراتر از یافتن 

این کار عملکردهای بالک چین را . معنی کمک کنند

گسترش می دهد و یکی از بدترین کمبودهای آن را به یک 

در این زمینه، اولین کار مربوط به بهبود . مزیت تبدیل می کند

                                                           
1 Baldominos 
2 Saez 
3 Dhillon 
4 Metcalf 
5 Hooper 
6 Gigawatt 
7 derscher 
8 Odwier 
9 Malon 

بود که در  PoW .( 2010 ، 13واسودوان  12سابین11رز10بال)

این . توسعه یافت( PoUW)آن به اصطالح اثبات کار مفید 

ایده شامل حل مسائل ریاضی با پیوستن سختی به سودمندی 

. و در عین حال جلوگیری از استفاده مخرب بالک چین است

شده ما نه تنها به کاهش اتالف  بینی پیش PoUWمکانیسم 

کند، بلکه مشکالت مربوط به کاربرد بالک  انرژی کمک می

در . ستم آن مفید استکند که برای اکوسی چین را نیز حل می

تمرکز می کنیم تا با  PoWمورد استفاده خود، ما بر روی 

جدید که خروجی های مفیدی برای  PoUWمعرفی یک 

یک بالک چین، حمل و نقل دریایی ارائه می کند، 

بال  رز  سابین   واسودوان  )تمرکززدایی شبکه را حفظ کنیم 

، 2010 ). 

 از اجزای جدایی ناپذیر بالک چین 94بلوک ها-6

. یک شبکه بالک چین بدون سرور متمرکز کار می کند

های  ای توسط گره شده در چنین شبکه های انجام تراکنش

 )شوند  تأیید می( های کاربر سیستم)غیرمتمرکز 

و در ( 2010 ، 10ژنگ و همکاران 2010 ، 10مخلفی 1ابراهام

گیپ و )شوند  یره میهای به اصطالح با مهر زمانی ذخ بلوک

محدودیت اندازه . (2010 ، 11لیاعو لین 201 ، 12همکاران

. بلوک ها می تواند بین بالک چین های مختلف متفاوت باشد

شوند، زیرا هر یک  ها به ترتیب زمانی به هم مرتبط می بلوک

حاوی هش رمزنگاری ( "تولید"به جز اولین بلوک )از آنها 

بک و )دهند  قبلی است، بنابراین یک زنجیره تشکیل می

هش بالک . (2010 ، 21کراسبی و همکاران2010 ،20همکاران
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11 Rosen 
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نه تنها داده های ساختاری یک بلوک خاص، بلکه محتوای 

 .آن را نیز مانند تراکنش ها در نظر می گیرد

 از بالک چین تا ارزهای دیجیتال-5

فقط . تایید یک مفهوم ، مهم در ارزهای دیجیتال است

ماینرها بلوک . ماینرها می توانند تراکنش ها را تایید کنند

آنها تراکنش های . به بالک چین اضافه می کنندهایی را 

بلوک قبلی را بازیابی می کنند و آن را با هش بلوک قبلی 

ترکیب می کنند تا هش آن را به دست آورند و سپس هش 

ماینرها در . مشتق شده را در بلوک فعلی ذخیره می کنند

بالک چین تراکنش ها را می پذیرند، آنها را به عنوان قانونی، 

. مت گذاری می کنند و در سراسر شبکه پخش می کنندعال

پس از اینکه ماینر تراکنش را تایید کرد، هر گره باید آن را به 

به زبان ساده، به بخشی از بالک . پایگاه داده خود اضافه کند

چین تبدیل شده است و ماینرها این کار را برای به دست 

وین، انجام آوردن توکن های ارزهای دیجیتال، مانند بیت ک

برخالف بالک چین، ارزهای دیجیتال با استفاده از . می دهند

. ها بر اساس فناوری دفتر کل توزیع شده مرتبط هستند توکن

هر معامله ای که شامل خرید، فروش، سرمایه گذاری و غیره 

. باشد، شامل یک توکن یا زیر توکن بومی بالک چین است

ال را هدایت می کند و بالک چین پلتفرمی است که ارز دیجیت

فناوری است که به عنوان دفتر کل توزیع شده برای شبکه 

شبکه وسیله ای برای تراکنش ایجاد می کند و . عمل می کند

رمزارزها . امکان انتقال ارزش و اطالعات را فراهم می کند

توکن هایی هستند که در این شبکه ها برای ارسال ارزش و 

آنها را می . استفاده می شوند پرداخت برای این تراکنش ها

توان به عنوان ابزاری در بالک چین در نظر گرفت و در 

برخی موارد می تواند به عنوان منابع یا ابزارهای کاربردی نیز 

در موارد دیگر، از آنها برای دیجیتالی کردن ارزش . عمل کند

به طور خالصه، ارزهای دیجیتال . دارایی ها استفاده می شود

 یک اکوسیستم مبتنی بر فناوری بالک چین هستند بخشی از

 .(2022 ، 3باسیوس وهمکاران2ونتر1ِفنگ)

 (cryptocurrency)ارز های دیجیتال -9

 

 

 رمزارز چیست؟-6

کریپتوکارنسی یک رسانه غیرمتمرکز مبادله است که از توابع 

رمزنگاری برای انجام تراکنش های مالی استفاده می کند 

ارزهای دیجیتال از فناوری بالک چین برای . (2014 ،4دوران)

برای دستیابی به تمرکززدایی، شفافیت و تغییر ناپذیری 

 معونیر)استفاده می کنند 
 ،2012 ). 

در باال، نحوه پیاده سازی فناوری بالک چین برای ارزهای  

 .دیجیتال را مورد بحث قرار داده ایم

به طور کلی، امنیت ارزهای دیجیتال بر اساس رمزنگاری 

ساخته شده است، نه توسط افراد و نه بر اساس اعتماد 

به عنوان مثال، بیت کوین از . (2010 ،0نارایانان و همکاران)

برای اطمینان از « کریپتوگرافی منحنی بیضی»روشی به نام 

می ایمن بودن تراکنش های مربوط به بیت کوین استفاده 

رمزنگاری منحنی بیضوی نوعی . (Wang et al .2010)کند 

رمزنگاری با کلید عمومی است که برای اطمینان از امنیت 

هنگامی که کسی تالش . تراکنش ها بر ریاضیات متکی است

می کند تا طرح رمزگذاری فوق را با زور وحشیانه دور بزند، 

حان می کند، میلیارد احتمال را امت 0 2زمانی که در هر ثانیه 

یک دهم سن جهان طول می کشد تا مطابقت ارزشی پیدا 

با توجه به استفاده از آن به عنوان . (2012 ، 0گری بالک)کند 

عنوان ارز، ارز دیجیتال دارای ویژگی هایی مشابه ارزهای 

اکثر ارزهای . دارای عرضه کنترل شده است. فیات است
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. می کنندرمزپایه در دسترس بودن حجم ارز خود را محدود 

برای بیت کوین، عرضه به مرور زمان کاهش . به عنوان مثال

 به مقدار نهایی خود خواهد رسید 2140می یابد و در حدود 

 .(2022 همکاران ، فنگ ونترِ باسیوس و)

های ارزهای رمزنگاری شده، حذف  ترین ویژگی یکی از مهم

فقدان . (2010 ، 1هارویک)های مؤسسات مالی است  واسطه

هزینه های مبادله را برای معامله گران کاهش  "واسطه"

برای مقایسه، اگر پایگاه داده بانکی هک یا آسیب . دهدمی

ببیند، بانک برای بازیابی اطالعات از دست رفته یا به خطر 

با . افتاده، به طور کامل به پشتیبان خود متکی خواهد بود

بیفتد،  ارزهای دیجیتال، حتی اگر بخشی از شبکه به خطر

. بقیه همچنان می توانند تراکنش ها را به درستی تأیید کنند

رمزارزها همچنین دارای ویژگی مهمی هستند که توسط هیچ 

ماهیت (:  201 ، 2رز. )شوند مقام مرکزی کنترل نمی

کند که ارزهای دیجیتال از  غیرمتمرکز بالک چین تضمین می

 .مصون هستندنظر تئوری در برابر کنترل و دخالت دولت 

دارایی دیجیتال خالص هر چیزی است که در قالب دیجیتال 

. وجود داشته باشد و حق استفاده از آن را به همراه داشته باشد

در حال حاضر، دارایی های دیجیتال شامل اسناد دیجیتال، 

بازار دارایی های دیجیتال در . تصاویر متحرک و غیره است

با اولین دارایی دیجیتال  2001واقع از زمان شروع آن در سال 

Bitcoin”
 به همین دلیل، ما رمزارز را. تکامل یافته است 3

 (2020 ، 4کال). منامیمی "اولین دارایی خالص دیجیتال"

 .(2022 ،فنگ ونترِ باسیوس وهمکاران  )

به عنوان یک بازار نوظهور و جهت تحقیق، ارزهای دیجیتال 

و معامالت ارزهای دیجیتال پیشرفت قابل توجهی داشته اند و 

  ،  فارل)رشد قابل توجهی در عالقه و فعالیت داشته اند 

درصد   2کنیم که بیش از  از شکل زیر ، مشاهده می. ( 201

                                                           
1 Harwick  
2 Rose 
3 BITCOIN:First of Crypto 
4 Kaal 
5 Farell 

تجارت  اند که ظهور ظاهر شده 2012از مقاالت از سال 

ارزهای دیجیتال را به عنوان یک حوزه تحقیقاتی جدید در 

فاصله زمانی نمونه گیری این . دهد تجارت مالی نشان می

فنگ ونترِ  ) می باشد 2021تا ژوئن  2013نظرسنجی از سال 

 .(2022 ،همکاران سیوس وبا
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(  2129–2199های  مقاالت منتشر شده در عرصه ارز دیجیتال در طول سال -9شکل  

 عنقطه ی شرو-1

قدیمی ترین و شناخته شده ترین ارز رمزنگاری شده که به 

این . طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد بیت کوین است

منتشر شد که با نام  2002اولین بار در مقاله ای در سال 

نام مستعاری که برای پنهان کردن  -ساتوشی ناکاموتو بود 

هویت خالق استفاده می شود، یا یک فرد یا احتماالً یک 

هویت ساتوشی ناکاموتو تا به امروز یک راز باقی مانده . جمع

کوین یک سال بعد منتشر شد و  بیت 1باز افزار متن نرم. است

کوین  چین بیت  ، زمانی که بلوک پیدایش بالک2001در سال 

بیت کوین از ابتدای . اندازی شد استخراج شد، شبکه راه

پیدایش خود شکوفا شد، رشد اولیه آن توسط برنامه های وب 

تاریک که معروف ترین آنها وب سایت جاده ابریشم است، 

ماهیت اساساً ناشناس معامالت و فقدان اقتدار . انجام شد

تجارت مجرمانه مرکزی، آن را برای تجارت غیرقانونی و 

اما در طول پنج سال گذشته، ارزش بیت . مناسب ساخته است

کوین تا حد زیادی توسط سفته بازی به جای جنایت هدایت 

شده است و این ارز به طور فزاینده ای در زمینه های تجاری 

بیت کوین، یا ارزهای بسیار شبیه به . اصلی استفاده می شود

صلی محیط مالی روزمره آن، ممکن است به خوبی به بخش ا

این البته تعدادی چالش . ما در قرن بیست و یکم تبدیل شوند

 یت و نقش دولت ملی ایجاد می کنددر مورد مقررات، امن

 .(2002  ، 2ناکاموتو) (2011 ،لوک تردینیک  )

                                                           
1 Open Source Software  
2 Nakamoto 

 معامالت بیت کوین و حفظ امنیت انها-91

وقتی بیت کوین خرج می کنید، یک شیء فیزیکی را منتقل 

نمی کنید، بلکه یک قطعه کد را منتقل می کنید که از یک 

کیف پول دیجیتالی به کیف پول دیجیتالی دیگر منتقل می 

این تراکنش ها متکی به شبکه های همتا به همتا . شود

به طور معمول، حجم کار توزیع فایل ها در یک . هستند

در . شبکه دیجیتال توسط سرورها مدیریت می شود

های متصل  ا به همتا  حجم کار بین دستگاههای همت شبکه

شود که هر کدام از آنها سهمی از سربار  به شبکه توزیع می

در نتیجه، هیچ مرجع واحدی بر آن . گیرند پردازش را می

توزیع وجود ندارد، و هیچ سابقه مرکزی، از معامالتی که 

اما اگر هیچ مرجع مرکزی وجود نداشته . انجام شده است

ضعیت منحصر به فرد هر بیت کوین چگونه حفظ باشد، پس و

می شود؟ چه چیزی باعث می شود کسی یک بیت کوین را 

دو بار خرج نکند؟ این مشکل به عنوان مشکل دوگانه خرج 

بالک : کردن شناخته می شود و با نوآوری واقعی بیت کوین

 .(2011 ،لوک تردینیک  ) چین حل شد

روی ساختار شبکه همتا ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین بر 

هر همتا تاریخچه کاملی از تمام . به همتا انجام می شوند

به . تراکنش ها دارد، بنابراین مانده هر حساب را ثبت می کند

 A  ،X"عنوان مثال، یک تراکنش فایلی است که می گوید 

با استفاده از کلید  Aکه توسط  "می پردازد Bبیت کوین به 

این رمزنگاری با کلید عمومی . خصوصی آن امضا شده است

اولیه است، اما همچنین بلوک ساختمانی است که ارزهای 
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پس از امضا، تراکنش در . رمزنگاری شده بر اساس آن است

هنگامی که یک همتا تراکنش جدیدی . شبکه پخش می شود

شود که امضا را کشف می کند، بررسی می کند تا مطمئن 

اگر تأیید معتبر باشد، بلوک به زنجیره اضافه می . معتبر است 

تمام بلوک های دیگر اضافه شده پس از آن تراکنش را . شود

به عنوان مثال، اگر یک تراکنش در بلوک . می کنند "تأیید"

بالک باشد،  00 وجود داشته باشد و طول بالک چین  02 

( 02 -00 )تأییدیه   ای به این معنی است که تراکنش دار

 .( 2012 ، 1جوهار) است

امنیت بیت کوین از طریق استفاده از یک دفتر کل توزیع 

حفظ می شود که تراکنش ها را در  -بالک چین  -شده 

 0 1سراسر شبکه بیت کوین ثبت می کند و اکنون بیش از 

هویت منحصر به فرد هر بیت کوین با . گیگابایت داده است

در معامالت تضمین می شود که از طریق آن  شفافیت کامل

. می توان هر بیت کوین را تا لحظه ایجاد آن ردیابی کرد

تصور کنید که هر اسکناس در گردش با سوابق هر فرد و 

سازمانی همراه باشد که آن را مدیریت کرده است و نسخه 

های به روز آن سوابق نیز در کتابخانه ها و توسط افراد در 

تصور کنید که هر بار . نگهداری می شود سراسر جهان

شود، این سوابق  خریدی با استفاده از پول نقد انجام می

عنوان  شوند تا هر اسکناس را با فردی که به بررسی می

اسکناس های جعلی . آخرین مالک آن ثبت شده، تطبیق دهد

یا دزدیده شده بالفاصله شناسایی می شوند زیرا سوابق با هم 

دهد چگونه بالک  این در اصل نشان می. دجمع نمی شون

چین هویت منحصر به فرد هر بیت کوین در شبکه را ایمن 

به دلیل سرعت شبکه های دیجیتال، تطبیق بسیار . می کند

 10معموالً حدود  -سریع و البته نه کامالً آنی انجام می شود 

لوک ) دقیقه طول می کشد تا یک تراکنش تأیید شود

 .(2011 ،تردینیک  

 

                                                           
1 Johar 

 انواع ارزهای دیجیتال-99

مسیری را برای آنچه ( نوع اول رمز ارز) موفقیت بیت کوین

خوانده می شود ایجاد (نوع دوم رمزارز)« 2آلت کوین»به نام 

می کند این عبارت به معنای تمام ارزهای رمزپایه ای است 

که پس از پیروزی به حرکت در می آیند بیت کوین، این 

جایگزین برای بیت های خود را به عنوان بهترین  3سکه

انواع مختلفی برای . (2020 ، 4فرانکن فیلد) کوین می فروشند

نامیده می  «نتوکارز »نوع سوم از رمز . آلتکوین وجود دارد

شود برخالف بیت کوین و آلت کوین، توکن ها قادر به فعال 

ارز و وابسته به شبکه یک .  سازی به طور مستقل نیستند

دهد که آنها شبکه ی  دیجیتال دیگر هستند این معنی می

 خاص بالک چین و یا
DLT خود را ندارند و در عوض برروی

دیگری اجرا    cryptocurrencyشبکه ی بالک چین 

توضیح انواع عمده : انواع ارزهای دیجیتال ) .شوند می

 (2011 ، 0رمزارزها

از  چند ارز دیجیتال مشابه و بوجود آمده پس-92

 بیت کوین

بیت کوین اولین ارز دیجیتالی است که توسط شخص یا 

گروهی از افراد ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو ایجاد 

شد و یک سیستم انتقال پول غیرمتمرکز را با استفاده از 

متعاقباً، ارزهای . (2002 ،ناکاموتو )بالک چین ایجاد کرد 

ا آلت کوین گفته می شود، دیجیتال دیگری که معموالً به آنه

با افزودن قابلیت های بیشتر و ارائه معیارهای طراحی 

در  niletiB kilatiVتوسط  0اتریوم. جایگزین ایجاد شدند

معرفی شد و اولین پلتفرم محاسباتی توزیع شده   201سال 

 2مبتنی بر بالک چین است که مفهوم قراردادهای هوشمند

این یکی از . (2014 ، 1باترین)قابل اجرا را در نظر گرفته است 
                                                           
2 ALTcoin 
3 Coin 
4 FRANKENFIELD 
5 Distributed ledger technology (DLT)  
6 Types of cryptocurrencies: explaining the major types of 

cryptos 
7 Ethereum 
8 Smart Contracts 
9 Buterin 



 رمزارز ها درتجارت الکترونیک مروری برتاریخچه ی بالک چین و 95/ و همکاران بهرام ارجاوند

 

 

از تاثیرگذارترین و پرکاربردترین ارزهای دیجیتال است که 

نیز یکی از  1الیت کوین. پس از بیت کوین معرفی شده است

اولین ارزهای رمزنگاری شده است که از نظر فنی بسیار شبیه 

الیت )آن دارد بیت کوین است و تنها تفاوت های جزئی با 

به عنوان مثال، الیت کوین از تابع هش . (2011 ، 2کوین

tptrcl  به جایtHS2 0  برای اثبات کار استفاده می کند

و تراکنش ها را در بالک چین چهار برابر سریعتر از بیت 

الیت کوین به عنوان هارد فورک بیت . کوین ثبت می کند

یکی  3دش. اردکوین ایجاد می شود و یک بالک چین مجزا د

یکی دیگر از ارزهای دیجیتال است که کامالً شبیه بیت 

برای اثبات کار استفاده  X11کوین است و از الگوریتم هش 

مشابه الیت کوین، دش . (2014 ،  دیاز 4دفیلد)می کند 

 4دارای یک بالک چین مجزا است که سرعت تراکنش ها 

یک ارز دیجیتال  Z-heaC. برابر بیشتر از بیت کوین است

بسیار امن است که از شواهد دانش صفر استفاده می کند، در 

نتیجه حریم خصوصی و ناشناس بودن کاربران به طور قابل 

؛ 2012 0هوپ وود و همکاران)توجهی افزایش می یابد 

 .(2011 ،2بهارک  0معتمد

در تمامی ارزهای رمزنگاری شده ذکر شده، قابلیت انتقال 

های  با استفاده از داده. اصلی و رایج اصلی استپول، قابلیت 

هایی که  توان به تراکنش بالک چین هر یک از این ارزها، می

در نتیجه می توان . دهند دسترسی داشت در آن رخ می

معامالت این ارزها را از جنبه های مختلف تحلیل کرد و انواع 

به طور خاص، . تحلیل های آماری را روی آنها انجام داد

مکان بررسی یک شبکه واقعی از تراکنش های مالی برای ا

 .(2011 ،معتمد  بهارک )هر ارز دیجیتال وجود دارد 

 

                                                           
1 Lite Coin 
2 Litecoin 
3 Dash 
4 defild 
5 diaz 
6 Hopwood et al 
7 Motamed, A 
8 P., Bahrak 

 

 نتیجه گیری

ما در این مقاله سعی کردیم یک نگاه کلی از دنیای بالک 

داشته باشیم و نکات کلیدی آنها را بازگو  چین و رمز ارزها

رمز ارز ها  با خواندن این مقاله به این درک میرسیم که  کنیم

چگونه پا به عرصه ی وجود گذاشته اند و کارایی انها برای ما 

ما بابررسی دنیای دیجیتال به فرصت های فراوان  .چیست

امروزه بابه  به اتفاق نظر محققین. پیش روی خود پی میبریم

در بستر چین فرصت های بسیار زیادی  وجود آمدن بالک

معامالت دیجیتال به وجود امده است که منحصر به دارایی 

تواند حتی عکس و یا فیلم باشد که این  خاصی نیست و می

 فناوری موجب تحول در جهان امروزه شده است که هم می

چین  جا هدف بالک  در این. تواند مفید و هم مضر باشد 

برای  ارائه ناشناس بودن، امنیت، حریم خصوصی و شفافیت

ها و  ها چالش با این حال، این ویژگی. همه کاربرانش است

کنند که باید برطرف  های فنی زیادی را ایجاد می محدودیت

فناوری بالک چین یک فناوری نوپا است که هر روز  .شوند

بالک چین از طریق تکرارهای متعدد . در حال پیشرفت است

 هد کردتوسعه خواهد یافت و به ناچار از آن عبور خوا

 .(آزمایشات، تکامل، شکست ها و در نهایت پذیرش گسترده)

رسد ارزهای دیجیتال از مرحله پذیرش اولیه  به نظر میحال 

موضوعات  .کنند گذشته است های جدید تجربه می که فناوری

مورد بررسی در مورد بیت کوین و ارزهای دیجیتال بسیار زیاد 

جامعه بیت کوین  .شودباید انجام ای مطالعات گسترده . است

شکالت قدیمی در تالش است تا از طریق نوآوری و حل م

ارز  توانایی برای .(2014 ، 1هافمن) وارد جریان اصلی شود

دیجیتال برای انجام تراکنش های خرد ممکن است به آن 

که  اجازه دهد تا شکاف اقتصادی حالت سنتی را پر کند

نیستند، اما نیاز به بازار و حمایت شده قادر به حل آن  ارزهای

فناوری  همچنین،.  تحلیل اقتصادی بسیار عمیق تری دارد

                                                           
9 Hofman 
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کوین عمل  زنجیره بلوکی که به عنوان ستون فقرات بیت

 اسم به کند های دیگری نیز استفاده می کند، از راه می

در نهایت، ارز . (2010 ، 1هیلمن)قراردادهای هوشمند 

استفاده از رمزنگاری برای که با  است ییک محصول دیجیتال

توسط انواع مختلف رسانه  .است  ایجاد یک ویژگی دیجیتال

ها سایر اشکال اموال دیجیتال ممکن است مانند موسیقی و 

رمزنگاری، علم ریشه ای در . ارزهای دیجیتال محبوب شوند

پشت بیت کوین و همه ارزهای دیجیتال، ممکن است 

ید و اعات دیجیتال جدمکانیسمی باشد که مرزی برای اختر

در  .(2010 ، 2پیتر د دوریس) هیجان انگیز به وجود بیاورد

بابررسی این مقاله به بخشی از جنبه های بالک چین و  پایان

رمز ارز ها در دنیای دیجیتال پرداختیم و سعی کردیم یک 

 .بررسی شفاف برای خوانندگان این مقاله به وجود بیاوریم

 

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

این پژوهش بدون تأمین اعتبار : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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