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ث٠ ػطن٠ ثبٌٛساضي « دّٞ ٗجبظي»١بي ٗشلبٝر ٝ ٗرشٔق زضذهٞل ثٜسي١ب ٝ زؾش٠ٝضٝز سؼبضيق ؿيطقلبف ٝ ٛيع ٝيػُي
زض يٌؿبّ ُصقش٠، زٓئي ٗحٌٖ ثط ا١٘يز دطزاذشٚ ث٠ ٗو٠ٓٞ دّٞ « دّٞ ٗجبظي»ايطاٙ اظ يٌؿٞ، ٝ اكعايف ًبضثطاٙ 

 .ٗجبظي اؾز

پًل 

 ّٞآؿبظ قسٟ اؾز،  « ثب دكشٞا٠ٛ ًبال»زض حسٝز هطٙ ١جسٕ، اؾشلبزٟ اظ د 

 ّٞ١ؿشٜس« كيبر»اهشهبز١بي ٗسضٙ ٗؼ٘ٞال ثط اؾبؼ د 

دّٞ ؾ٠ ػٌ٘ٔطز ٗرشٔق زاضز 

مجاصی 

ٗيبِٛيٚ ٛلٞش ايٜشطٛز زض ج٢بٙ ٝ ٗشؼبهجب ضقس جٞاٗغ ٗجبظي 

«ؾٞاالسي ٠ً  . دطزاظزٗي ياحذ ضماسشٝ  اتضاس مثادلٍزض جبٗؼ٠ ٗجبظي، ث٠ ايلبي ٛوف ثؼٜٞاٙ « دّٞ ٗجبظي
 :آيس ايٚ اؾز ٠ًديف ٗي

  ضا ١ٖ ايلب ٛ٘بيٜس؟« رخیشٌ اسصش»آيب آٛوسض ٗغ٘ئٚ ٝ هبثْ اػش٘بز ١ؿشٜس ٠ً ٛوف 

 سط ٌٗ٘ٚ اؾز ذغطؾبظ ثبقٜس؟١بي ٗطًعي ٝ حشي ثطاي اهشهبزي ٝؾيغآيب ثطاي ًبضثطاٙ ذٞز، ثطاي ثبٛي 

 تاوه مشوضی
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 ٙسهٞيت قس 1339هبٛٞٙ دٞٓي ٝ ثبٌٛي ًكٞض زض سبضيد ١لشٖ ذطزازٗبٟ : ديكي٠ٜ ثبٛي ٗطًعي ايطا  .
عجن كهْ زٕٝ هبٛٞٙ ٗصًٞض ًٔي٠ اٗٞض ٗطثٞط ث٠ چبح اؾٌٜبؼ ٝ ضطة ؾ٠ٌ ٝ دكشٞا٠ٛ آٙ ث٠ ثبٛي 

كهْ ٗعثٞض اٛشكبض اؾٌٜبؼ ٠ً هجالً ث٠ ٗٞجت هبٛٞٙ  18ٝ  14ٗطًعي ٗحّٞ ٝ ١٘چٜيٚ عجن ٗٞاز 
انٞالً . ثب ١يأر ٗكشطًي ثٞز، ٜٗحهطاً ث٠ ثبٛي ٗطًعي ايطاٙ ٝاُصاض ُطزيس 1333سيطٗبٟ  30ٗهٞة 

ث٠ زٛجبّ سلٌيي ػ٘ٔيبر سجبضي اظ چبح اؾٌٜبؼ ٝ ؾيبؾز ١بي دٞٓي ٝ اػشجبضي، ٓعٕٝ ايجبز ثبٛي 
ٗطًعي ايطاٙ ثب ١سف ٛظبضر ٝ ١سايز كؼبٓيز ١بي ثبٛي ١بي ًكٞض، سٜظيٖ اػشجبضار حلظ ثجبر  

هي٘ز ١ب، حلظ اضظـ دّٞ، ًٜشطّ زهين اٗٞض اضظي ٝ ١سايز دؽ اٛساظ١بي ًكٞض ث٠ ؾٞي 
ثب  1339ٗطزاز ٗبٟ  18ثسيٚ سطسيت ثبٛي ٗطًعي ايطاٙ زض سبضيد . ؾطٗبي٠ ُصاضي ١بي ٗٞٓس ٗغطح قس

 .ٛلط دطؾْٜ سأؾيؽ ُطزيس 388ٗئيبضز ضيبّ ٝ  3/6ؾطٗبي٠ 

 اٗطٝظٟ ٢ٗ٘شطيٚ ١دسف  . ثبٛي ١بي ٗطًعي زٛيب ٝظبيق ٢ٗ٘ي ضا ثط ػ٢سٟ زاضٛس: ٝظبيق ثبٛي ٗطًعي
ثغدٞض ًٔدي اندٔي سدطيٚ ٝظدبيق      . ثبٛي ١بي ٗطًعي حلظ اضظـ دّٞ زاذٔي يدب ًٜشدطّ سدٞضٕ اؾدز    

ثبٛي ١بي ٗطًعي ػجبضسٜس اظ ٛكط اؾٌٜبؼ، ثبٌٛساضي زٝٓز، ثبٌٛساضي ثبٛي ١ب، ٗسيطيز شذبيط ذبضجي 
 .ًكٞض ٝ اػ٘بّ ؾيبؾز دٞٓي



  «پًل الىتشيویىی»ي « پًل مجاصی»مشص 
 طثك تعشیف تاوه مشوضی اتحادیٍ اسيپا
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 عجن سؼطيقECB  :"«ٛٞػي دّٞ زيجيشبّ ٝ ؿيطهبٜٛٞٛ٘س اؾز ٠ً ثٞؾدي٠ٔ سٞؾدؼ٠  «دّٞ ٗجبظي  ،-

قٞز ٝ سٞؾظ اػضب ٝ ًدبضثطاٙ يدي جبٗؼد٠ ٗجدبظي ٗدٞضز ددصيطـ ٝ       ز١ٜسُبٙ آٙ نبزض ٝ ًٜشطّ ٗي
  ".ُيطزاؾشلبزٟ هطاض ٗي

 

 

 پًل مجاصی پًل الىتشيویه  

 زيجيشبّ زيجيشبّ ضىل پًل

ثب دكشٞا٠ٛ ...( يٞضٝض، زالض، دٞٛس ٝ )اضظ١بي ضايج  ياحذ اسصش
 هبٛٞٛي

ثسٝٙ ( ًٞيٚٓيٜسٙ زآط، ثيز)اضظ١بي اذشطاػي 
 دكشٞا٠ٛ هبٛٞٛي

 ٗؼ٘ٞال زض يي جبٗؼ٠ ٗجبظي ذبل ػ٘ٞٗي  ممثًلیت

 ؿيطهبٛٞٛي هبٛٞٛي يضعیت لاوًوی

 قطًش٢بي ذهٞني ؿيطٗبٓي ٗٞؾؿبر ٗبٓي آٌشطٝٛيٌي هبٛٞٛي صادسوىىذٌ

 ثؿش٠ ث٠ ٛظط نبزضًٜٜسٟ ثبثز تامیه پًل

احتمال 
 تاصپشداخت يجًٌ

 سض٘يٜي ٝجٞز ٛساضز (ثبضظـ اؾ٘ي)سض٘يٜي 

 ذيط ثٔي وظاست

 هبٛٞٛي، اػشجبضي، ٛوسيِٜي ٝ ػ٘ٔيبسي ػ٘ٞٗب ػ٘ٔيبسي اوًاع سیسه

قٞز ٝ ثبيس زهز ٛ٘ٞز ٠ً دّٞ ٗجبظي ٗشلبٝر اظ دّٞ آٌشطٝٛيٌي اؾز  اقشجبٟ ُطكش٠ ٗي« دّٞ آٌشطٝٛيٌي»ثب « دّٞ ٗجبظي»ًٜس ٠ً ُب١ب ايٚ ُعاضـ اقبضٟ ٗي
.  ١بي ٢ٗ٘ي ضا ثيٚ دّٞ ٗجبظي ٝ ٝاهؼي ؾجت قسٟ اؾزػسٕ ٝجٞز چبضچٞة هبٛٞٛي ٗكرم، سلبٝر. ظيطا دّٞ ٗجبظي ٗؼبزّ كيعيٌي يب دكشٞا٠ٛ هبٛٞٛي ٛساضز  

  «پًل الىتشيویىی»ي « پًل مجاصی»مشص 
 (ادامٍ)اسيپا طثك تعشیف تاوه مشوضی اتحادیٍ 
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 ٚٗٞضز ٛظط ايٚ ُعاضـ « دّٞ ٗجبظي»ٝ دّٞ ٝاهؼي ، « دّٞ ثسٝٙ دكشٞا٠ٛ»ثؿش٠ ث٠ ٛحٟٞ سؼبْٗ ٗبثي
  . قٞزثٜسي ٗيث٠ ؾ٠ عجو٠، زؾش٠

ُيطزُٞيٜس، ػ٘ٞٗب زض ٗحسٝزٟ يي ثبظي آٛاليٚ ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗيٛٞع اّٝ ٠ً ث٠ آٙ دّٞ ٗجبظي ثؿش٠ ٗي. 

 ٕٝٗشؼبهجدب  « ددّٞ ٗجدبظي  »اي ثب دّٞ ٝاهؼي زاضز، ث٠ ايٚ ٗؼٜب ٠ً ٛطخ سجسيْ ثطاي ذطيدس  ، سؼبْٗ يٌغطك٠«دّٞ ٗجبظي»ٛٞع ز ٝ
 .ُيطزذطيس ًبال ٝ ذسٗبر ٗجبظي، ٝ زض ٗٞاضز اؾشثٜبيي ذطيس ًبال ٝ ذسٗبر ٝاهؼي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي

ثب دّٞ، ًبال ٝ ذسٗبر ٝاهؼي زاضز( ٛطخ ذطيس ٝ ٛطخ كطٝـ)اي ثب زٝ ٛطخ سجسيْ ٛٞع ؾٕٞ اظ دّٞ ٗجبظي سؼبْٗ زٝعطك٠. 

 ددّٞ  »ددطزاظز ٝ ُؿدشطـ   ٝ ثبٛي ٗطًدعي ٗدي  « دّٞ ٗجبظي»٢ٛبيشب ُعاضـ ٗعثٞض، ث٠ ثطضؾي ضاثغ٠
١ب ١بي دٞٓي ٝ ثجبر هي٘زٝ سبثيط آٙ ثط ٛظبٕ دطزاذز، هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضار، ثجبر ٗبٓي، ؾيبؾز« ٗجبظي

اُطچد٠ زض حدبّ حبضدط ٗيشٞاٛدس     « دّٞ ٗجبظي»٠ً ًٜس ُيطي ٗيز١س ٝ اي٠ِٜٛٞ ٛشيج٠ضا ٗٞضز ثطضؾي هطاض ٗي
سٞاٛدس  ١بي ٗطًعي سٔوي ُطزز ٝٓيٌٚ ث٠ زٓيْ حجٖ ًٖ ايٚ ٛٞع ددّٞ، كؼدال ٛ٘دي   ػبْٗ ضيؿي ق٢طر ٝ اػشجبض ثطاي ثبٛي

١بي ٗطًعي ايجبز ٛ٘بيس ٝ زض نٞضضر ػسٕ دبيجٜسي نبزضًٜٜسُبٙ ١بي ٗبٓي ٗٞضز ٛظط ثبٛياذالٓي زض دبضاٗشط١ب ٝ قبذه٠
 .ًٜٜس ٗشضطض ذٞا١ٜس قساؾشلبزٟ ٗي« دّٞ ٗجبظي»، ث٠ سؼ٢سار ذٞز كوظ ًبضثطاٙ جٞاٗغ ٗجبظي ٠ً اظ «دّٞ ٗجبظي»



 دس پُىٍ يب ECBياوىطُا تٍ گضاسش 

7 

 ضا زض هدٞاٛيٚ ذدٞز اػ٘دبّ    « دّٞ ٗجدبظي » 2011جٞالي  29اٗطيٌبيي٢ب ذٞز ضا اٝٓيٚ ٗيساٜٛس چٞٙ  هجْ اظ ايٚ سبضيد ٝ زض
قدبيس اٝٓديٚ     The Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”).. ٛ٘دٞزٟ اٛدس  

 .ؾبظٗبٛي اؾز ٠ً ٗوطضاسي زض ضاثغ٠ ثب دّٞ ٗجبظي ٝضغ ٛ٘ٞزٟ اؾز

  ضػبيز  ًٜٜس... سب هٞاٛيٚ ضسدٞٓكٞيي، سؤجبر ٝ . احضبضي٠ ثطاي قطًش٢بي كؼبّ زض حٞظٟ ثيز ًٞيٚ نبزض قس 22چٜسي ديف. 

 ثطذٞضز١بي اٝٓي٠ اٗطيٌب ذه٘ب٠ٛ سٔوي قسٟ ٝ ثطذي ٗؼشوسٛس سؼغئيMt.gox   قطًش٢بي كؼبّ زض حٞظٟ ٗؼبٗالر ٝ سجدبزالر  ٝ
ٝ ؾ٢ٖ ثبظاض آٗطيٌدب ٝ ٛدطخ اقدشـبّ    .ثيز ًٞيٚ ٠ٛ س٢ٜب ٗكٌٔي ضا حْ ٛرٞا١س ًطز ث٠ٌٔ كوظ ثبظاض ضا ث٠ ثيطٝٙ اظ آٗطيٌب ذٞا١س ثطز

 .ٗطسجظ ضا زض ايٚ ػطن٠ ًب١ف ذٞا١س يبكز

  اًثطيز ٗؼشوسٛس ثيز ًٞيٚ ضا ٛ٘ي سٞاٙ ٗشٞهق ًطز چٞٙ زض جبي ذبني ٗش٘طًع ٛيؿز ٝ يي ؾيؿشٖ ؿيط ٗش٘طًع اؾز ٝٓي ثد٠
 .ؾرشي ٗيشٞاٙ آٙ ضا هبٛٞٙ ٜٗس ٛ٘ٞز

 ثطذي ٛيع ٗؼشوسٛس انٞال ثب٢ٌٛبي ٗطًعي ٗربٓق ضقس اٛٞاع ًيق د٢ٓٞبي زيجيشبّ ٝ د٢ٓٞبي ضٗعي ١ؿشٜس چٞٙ ٜٗبكغ ذٞز
 .ضا زض ذغط ٗي ثيٜٜس

Dr. Hugo Godschalk  ٗكبٝضPaysys   زض آٓ٘بٙ زض ُعاضقي ٜٗشوسا٠ٛ اي ثيبٙ ٗيٌٜس ٠ًECB   ٟكطاٗدٞـ ًدطز
 .٠ً ثطاي يي ز٠ً٘ ٓجبؼ زٝذشٜس ِٗط سبضيرچ٠ دّٞ آٌشطٝٛيي ضا كطاٗٞـ ًطزٟ اٛس

 

 «تاوىُای مشوضی»ي « پًل مجاصی»ي پیطىُادی تشای تشسسی ساتطٍ  ECBومذ گضاسش 
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ّٞ١بي زيجيشبّ ٛبٗجطزٟ قسٟ ، ثسٝٙ دكشٞا٠ٛ ثٞزٙ آ٢ٛبؾدز  زض حبّ حبضط، قبيس ٝج٠ اقشطاى اٛٞاع د
ٝٓيٌٚ ا١ساف ٝ كٔؿل٠ ٝجٞزي آ٢ٛب اؾبؾب ٗشلبٝر اؾز ٝ ٓصا ضاثغد٠ آ٢ٛدب ثدب ثبٛدي ٗطًدعي ثبيؿدشي       

 .جساُب٠ٛ ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُيطز

١ب ٝ آعاٗبر ػيت ايٚ ٛٞع ِٛطـ ايٚ اؾز ٠ً ثطذي اظ اٛٞاع دّٞ زيجيشبّ ٠ً ثطاؾبؼ اٛٞاع ٛيبظٜٗسي
اٛدس ٝ اؾبؾدب ٗردبٓلشي ثدب     ظٛسُي زض جٞاٗغ ٗجبظي ٝ يب ذٔن اضظـ ٗجبظي دب ث٠ ػطن٠ ظ٢ٞض ُصاضزٟ

-ًد٠ كدي  « ١بي ضٗعيدّٞ»قٞٛس ٠ً ٗثال ٗوبٕ ٛبظط ٝ هبٜٛٞٛ٘س قسٙ ٛساضٛس ث٠ ١٘بٙ چٞثي ضاٛسٟ ٗي

 .قٞٛسٛلؿ٠ زض ضٝيبي دّٞ ثسٝٙ ٗوبٕ ٛبظط ١ؿشٜس، ثساٙ ضاٛسٟ ٗي

 ٙ١دبي ٗطًدعي   ٝ ثبٛي« دّٞ ٗجبظي»ثط ايٚ اؾبؼ زض ايٚ ٗوب٠ٓ ٠ً ث٠ ثطضؾي ضاثغ٠ س٢سيسآٗيع ثٞز
ٗٞضز اؾدشلبزٟ  « دّٞ»ثطاي اقبضٟ ث٠ « دّٞ ٗجبظي»دطزاظز، سؼبضيق ايٚ زٝ اظ ١ٖ جسا ُكش٠ ٝ ٝاغٟ ٗي

ثطاي اقبضٟ ث٠ ضٝيدبي ددّٞ ثدسٝٙ ٗودبٕ     « دّٞ ضٗعي»ُيطز ٝ زض جٞاٗغ ٗجبظي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي
 .ُيطزٛبظط، ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي

،«ٗٞضز اؾشلبزٟ زض ثبظي آٛاليٚ «  دّٞ ٗجبظي»: « دّٞ ٗجبظيSecond lifeٟ١بي اِٛيعقي١ب ٝ عطح١بي ٗكشطيبٙ، ثطٛب٠ٗ، اٗشيبظار ثبقِب 

«ٟاٝٓيٚ ٝ ٗؼطٝكشطٝيٚ ٛٞع .  ٛ٘بيسٝيػُي انٔي ذٞز ضا اؾشوالّ ٝ ػسٕ اسٌب ث٠ ٗوبٕ ٛبظط ٗؼطكي ٗي« دّٞ ضٗعي»: «ضٗعي/دّٞ ضٗعُصاضي قس
 .ثبقس ٗي« ثيز ًٞيٚ»دّٞ ضٗعي 
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 ٟؾدبظي ددّٞ    ثدب ديدبزٟ  . ُدطزز  شًط ٗي« دّٞ ٗجبظي»ؾبظي  زاليْ ٗشؼسزي ثطاي ديبز
 ٗجبظي ٗرهٞل ث٠ جبٗؼ٠ ثطاي ذطيس ًبال ٝ ذسٗبر ٗجبظي، 

سٞاٜٛس زضآٗس ثيكشطي ًؿت ٛ٘بيس ز١ٜسٟ ٗي ١بي سٞؾؼ٠ قطًز. 

ٟؾبظي كطايٜس اٛجبٕ دطزاذز ثسٝٙ ٛيدبظ ثد٠ ٝضٝز ١طثدبضٟ جعييدبر حؿدبة قرهدي زض        اؾشلبزٟ اظ دّٞ ٗجبظي ٝ ؾبز
 . قٞز ١ِٜبٕ ذطيس، اِٛيعٟ ًبضثطاٙ ثيكشط ٗي

  ًؿت دّٞ ٗجبظي، ًبضثطاٙ ضا ث٠ ٝضٝزlog in) )ٕ١بي ٛظطؾٜجي ٠ً ػالين ًدبضثطاٙ ضا زض   ٗشٜبٝة ٝ دط ًطزٙ كط
 .  ًٜس ز١س ٗشؼ٢س ٗي ١بي سجٔيـبسي هطاض ٗي اذشيبض قطًز

 ١بي سجٔيـبسي زض ثسؾز آٝضي ٗعايبي ثبظاض ًبال١بي  ٛٞيؿبٙ ٝ قطًز دّٞ ٗجبظي اثعاض اؾشطاسػيي ٢ٗ٘ي ثطاي ثطٛب٠ٗ
 . ثبقٜس ٗجبظي ٗي

ٟاظ ٛٞع زٕٝ ٝ ؾٕٞ، زضآٗسؾبظي اظ ٗحْ ضؾٞثبر دٞٓي زض كبن٠ٔ «دّٞ ٗجبظي»ؾبظي  زٓيْ احش٘بٓي زيِط ثطاي ديبز ،
زض ٛٞع ؾٕٞ ثب ٛطخ ٗجبز٠ٓ يب زض ١طزٝ ٛدٞع زٕٝ ٝ ؾدٕٞ ثدب ذطيدس     )ثبقس  ظٗبٛي ثيٚ ٝاضيع ٝ ثطزاقز دّٞ اظ ؾيؿشٖ ٗي

 (.ًبال ٝ ذسٗبر اظ قرم ثبٓث 

       ٟثؼالٟٝ، ٗبٌٓبٙ جٞاٗغ ٗجبظي اظ ؾٞز د٢ٓٞبي ضاًس ٝ يب ؿيطهبثْ ثطُكز ثؼدس اظ ؿيطكؼدبّ قدسٙ ًدبضثط ٛيدع اؾدشلبز
 .ًٜٜس¬ٗي

 ومًوٍ َایی اص پًل مجاصی
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      ددّٞ زضٝٙ ثدبظي ٓيٜدسٙ زآدط :Second Life          يدي جبٗؼد٠ ٗجدبظي اؾدز ًد٠ سٞؾدظ ٓيٜدسٙ ٓدت(Linden 

Research, Inc )ٗدسيط ػبٗدْ قدطًز ثد٠ ٛدبٕ      . يي قطًز ذهٞني ٝاهغ زض ؾبٛلطاٛؿيؿٌٞ عطاحي ٝ سٞٓيس ُطزيس
Philip Rosedale  ًّبضثطاٙ ثبظي، . اٛساظي ٛ٘ٞزضاٟ 2003ثبظي چٜس ٛلطٟ آٛاليٚ ثطاي ايلبي ٛوك٢بي ٗرشٔق زض ؾب

ايجبز كطنشي ثطاي اكطاز اؾز سدب   SLايسٟ انٔي . ثبقٜسثؼسي ٗي-3هبزض ث٠ ؾبذز اقيبي ٗجبظي ثب ً٘ي اثعاض ٗسٓؿبظي 
ايٚ زٛيبي ٗجبظي زض ٝاهغ آي٠ٜ زٛيبي ٝاهؼدي اؾدز، ٝ ًدبضثطاٙ ًد٠     . آٛچ٠ ضا زض ظٛسُي ٝاهؼيكبٙ زٝؾز ٛساضٛس سـييط ز١ٜس

قبٙ ضا ٗثْ  ظٛدسُي ٝاهؼدي اٛجدبٕ    سٞاٜٛس ثب يٌسيِط سؼبْٗ ٛ٘ٞزٟ ٝ ًبض١ب ٝ كؼبٓيش٢بي ضٝظٗطٟٗي –قٞٛس ؾبًٜيٚ ٛبٗيسٟ ٗي
ٗدثال آ٢ٛدب ٗيشٞاٜٛدس زض يدي ددطٝغٟ      (. ًبض١بيي ٗثْ زيساض ثب زٝؾشبٙ، ثبظي، ٛٞيؿٜسُي يب سطسيت زازٙ يي ٗي٢٘بٛي)ز١ٜس 

زض ايٚ زٛيدبي ٗجدبظي، ًدبضثطاٙ ثدب ١دي       .  ٗكـّٞ ثٌبض قٞٛس يب يي ذب٠ٛ ،  ٗبقيٚ ٝ يب يي هبين ثبزثبٛي ذطيساضي ًٜٜس
 .ٗحسٝزيشي ضٝثطٝ ٛيؿشٜس

 ٝٗكشطيبٙ ٗيشٞاٜٛس اٗشيبظار ٛيٜشٜسٝ ثب اؾشلبزٟ اظ ًبضر اػشجبضي ثهٞضر آٛاليٚ ٝ يب ذطيدس ًدبضر اٗشيدبظ ٛيٜشٜدسٝ زض     : ٛيٜشبز
 .اٗشيبظار هبثْ ثطُكز ث٠ دّٞ ٝاهؼي ٛيؿشٜس. كطٝقِب٢١بي ٛيٜشٜسٝ ثسؾز آٝضٛس

ْ١بي اِٛيعقي ثطاي اكعايف ٝكبزاضي ثطٛب٠ٗ: ايطاليٚ ٗبي(Loyalty programmes ) ،زض اقٌبّ ٗرشٔق ٗثْ ٝچط
ثطٛب٠ٗ اٗشيبظ ثط اؾبؼ ٗبيْ ١ٞايي زض ذغٞط ١ٞايي،  يٌدي اظ  . اؾز ١ب هجْ ٝجٞز زاقش١٠بي اٗشيبظي اظ ؾبًّٞدٚ ٝ جبيعٟ
ًٜٜس ثد٠ ؾدٞي قدطًز    ١بي دبزاقي اؾز ٠ً ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ٝ جٔت ٛظط ٗؿبكطاٛي ٠ً ثغٞض ٌٗطض دطٝاظ ٗيايٚ ؾيؿشٖ

ًٜس ٝ يب ثب ًبضر اػشجبضي ٗشهْ ث٠ ثطٛب٠ٗ اِٛيعقدي ددّٞ   ١طثبض ٠ً ٗكشطي يي ثٔيظ س٢ي٠ ٗي. ذظ ١ٞايي، اجطا قسٟ اؾز
يبثس ٠ً هبثْ ٗؼبٝض٠ ث٠ ددطٝاظ ٗجدبٛي ٝ يدب    دطزاظز، اٗشيبظ ثط اؾبؼ ٗبيْ ١ٞايي ثيكشطي ث٠ ٝي سرهيم ٗيثٔيغي ضا ٗي

 .ثبقساضسوبي ثٔيظ ث٠ ًالؼ ثبظضُبٛي ٗي

ٙثبقِب٢١بي ٗكشطيب 
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  دّٞ ضٗعي يي ٛٞع دّٞ زيجيشبّ اؾز ٠ً ثطاي اٜٗيز ذٞز اظ ضٗعِٛبضي دّٞ ضٗعي چيؿز؟
ٗكره٠ دّٞ ضٗعي ايٚ . ثسٓيْ ايٚ ٝيػُي اٜٗيشي ، جؼْ دّٞ ضٗعي زقٞاض اؾز. ًٜساؾشلبزٟ ٗي

١ب ضا اؾز ٠ً نسٝض آٙ زض اذشيبض ٗوبٕ ٛبظطي ٛيؿز، ٝ ايٚ ٗسيطيز ٗؿشوْ، ثغٞض ٛظطي، زؾز زٝٓز
١بي دّٞ ضٗعي، ثبػث سطاًٜف« ُٜ٘بٕ ثٞزٙ»عجيؼز . ًٜساظ زذبٓز زض ٗؿبيْ ٗبٓي ًٞسبٟ ٗي

اٝٓيٚ ٛٞع . قٞيبٙ، ٗجطٗبٙ ٝ كطاضيبٙ اظ ٗبٓيبر ُطزيسٟ اؾزجصاثيز ثبالي ايٚ ٛٞع دّٞ ثطاي دّٞ
. ٗؼطكي ُطزيس 2009ثٞز ٠ً زض ؾبّ « ًٞيٚثيز»٠ً سٞج٠ ػٕ٘ٞ ضا ث٠ ذٞز جٔت ٛ٘ٞز « دّٞ ضٗعي»

-، ِٛيٖ(Litecoin)ًٞيٚ ١بي ضٗعي ضهيجي ١٘چٞٙ اليزًٞيٚ ، ثبػث ديسايف دّٞٗٞكويز ثيز

 .ُطزيس( PPCoin)ًٞيٚ ٝ دخ( Namecoin)ًٞيٚ 

ًٜٜسُي ثدسٓيْ  ؾبظز؛ ايٚ سؿ٢يْدّٞ ضٗعي اٌٗبٙ اٛشوبّ دّٞ ثيٚ عطكيٚ سطاًٜف ضا ضاحششط ٗيؿط ٗي
اٛشوبّ ٝجٟٞ ثب دطزاذز حساهْ ًبضٗعز . اؾشلبزٟ اظ ًٔيس١بي ذهٞني ٝ ػ٘ٞٗي زض ا١ساف اٜٗيشي اؾز

١ب ٝ ٗٞؾؿبر ٗدبٓي زض اٛشودبالر   ُيطز ٝ ًبضثطاٙ ضا اظ دطزاذز اٛٞاع ًبضٗعز ث٠ ثبٛيدطزاظـ اٛجبٕ ٗي
الظٕ ث٠ شًط اؾز ٠ً زض نٞضر ػدسٕ ٝجدٞز ٛؿدر٠ دكدشيجبٙ اظ ٗحشٞيدبر      . ؾبظزاي ٗؼبف ٗيقج٠ٌ

-١بي ذٞز ضا اظ زؾز ذٞا١يس زاز ٝ زض آذط اظ آٛجب ٠ً هي٘ز« ًٞيٚثيز»ضايب٠ٛ، ثب ذطاثي ضايب٠ٛ س٘بٕ 

قٞٛس، ٛطخ ٗجبز٠ٓ دّٞ ضٗعي زض ثطاثط ؾبيط اضظ١ب ٛٞؾدبٙ ظيدبزي   ١ب ثط اؾبؼ ػطض٠ ٝ سوبضب سؼييٚ ٗي
 .زاضز
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 َای سمضیتفايت اوًاع پًل 

«ٚ١بي ضٗعي ثب اؾشلبزٟ اظ ٗشٚ ثبظي ٛرؿشيٚ دّٞ ضٗعي اؾز، ثؿيبضي اظ اٛٞاع ثؼسي دّٞ« ثيز ًٞي
١ط دّٞ ضٗعي، ٝيطايكي اظ ٛؿر٠ انٔي ثب ٝيػُي . ٠ً ؾبسٞقي ٛبًبٗٞسٞ ثٞجٞز آٝضز ايجبز قسٛس

ضا « ًٞيٚثيز»سط ؾؼي زض انالح ٗؼبيت عطاحي اٝٓي٠ ١بي هسي٘يٛؿر٠. ثبقسٗرهٞل ث٠ ذٞز ٗي
ٛؿد جسيس ثب ٛطخ قِلز آٝضي ٗؼطكي . اٛسزاقشٜس ٝٓي ٛؿد اٗطٝظي كوظ ثطاي اظ٢بض ٝجٞز ايجبز قسٟ

 .  ٛٞع دّٞ ضٗعي جسيس ث٠ زٛيب ٗؼطكي قس 26، 2013قٞٛس س٢ٜب زض ٗبٟ ٗي ٗي

قٞز؟ جبشث٠ ٝ زاكؼ٠ ايٚ ٛٞع دّٞ جسيس يٌي اظ ؾٞاّ ايٜجبؾز ٠ً چطا اي٠٘٢ٜ دّٞ ضٗعي ايجبز ٗي
ظاؾز، ٝ ٓصا س٢ٜب ًٞيٚ ثؿيبض ١عي٠ٜزض ثيز« ًبٝـ»ًٜٜس ٠ً ػْ٘ ٝ ثطذي ٛيع كٌط ٗي.  زاليْ اؾز

جبٛكيٜي »١بي جبٛكيٚ ثب اٗيس ٗحون قس١ٙبي ضٗعي، ًبٝـ اٛٞاع جسيس ؾ٠ٌضاٟ ٝضٝز ث٠ ج٢بٙ دّٞ
ًٞيٚ ٝ حشي ديكي ُطكشٚ اظ اي اظ اٗيس ثطاي ػطو اٛسإ زض ًٜبض ثيزضٝظ٠ٛ. اؾز« ًٞيٚآٙ ثب ثيز

١بي زض جسّٝ ق٘بضٟ يي، ث٠ سلبٝر.  اٙ ٝجٞز زاضز چطا ٠ً ٗب زض اثشساي ضاٟ سٞؾؼ٠ دّٞ ضٗعي ١ؿشيٖ
 .١بي ضٗعي اقبضٟ قسٟ اؾزثطذي اظ اٛٞاع دّٞ

http://devtome.com/doku.php?id=differences_between_dif

 ferent_types_of_cryptocurrencies 

ًٞيٚ زض كهْ ؾٕٞ ٗوب٠ٓ حبضط ٗطاجؼ٠ ٛ٘بييسث٠ سبضيرچ٠ ثيز 

http://devtome.com/doku.php?id=differences_between_different_types_of_cryptocurrencies
http://devtome.com/doku.php?id=differences_between_different_types_of_cryptocurrencies


 تفايت اوًاع پًل سمضی
 توضيح حداکثر مبلغ پيش بيني شده زمان تصديق کارمسد تاريخ انتشار نام

Bitcoin       Jan 3rd 2009     Yes for transactions under 

0.01BTC     

Minimum 10 

minutes     

21 million coins    The original cryptocoin.         

Litecoin      

  

Oct 7th 2011     Yes for transactions under 

0.01L 

C     

Mi 

imum 2.5 

minutes    

84 million coins    Scrypt proof of work algo (memory intensive) 

Devcoin       

  

Aug 5th 2011     Yes 1 DVC                              Minimum 10 

minutes     

No maximum          90% of coins distributed to developers. 50,000 coins 

per block instead of 50 (they moved the decimal place) 

PPCoin        

  

  

Aug 19th 2012    Yes, 0.01PPC/1kb (but 0.01 at 

Least)   

Minimum 10 

minutes     

2,000,000,000 PPC*               Based on proof of stake rather than proof of 

work   

Terracoin                 

  

  

October 2012     Yes                                    120 seconds    

        

42 million coins    Ability to get signed notifications of transactions 

Namecoin                                         

  

Apr 18th 2011    Yes Minimum 10 

minutes     

21 million coins    Distributed domain name system 
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 مطالعٍ مًسدی تیت وًیه

 

تاسیخچٍ تیت وًیه 

َای تیت وًیه يیژگی 

وًیه َای فىی تیت يیژگی 

اتعاد پًلی 

َای تیت وًیه پلتفشم 

وًیهمضایای تیت 

وًیه  معایة تیت 

تیت وًیه دس ایشان 

وًیهدالیل تًسعٍ تیت 

تثُىاسان ي پًل سمضی 
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الزوش،  دس مته ممالٍ  جضییات مًاسد فًق
مشتًطٍ آيسدٌ ضذٌ است وٍ دس ایىجا تٍ 

 .تشخی اص آوُا  اضاسٌ میطًد

 



 تاسیخچٍ تیت وًیه

ٟ١ب ثب ٗل٢ٕٞ دّٞ ضٗعُصاضي قسٟ ٝ يب ضٗعي  اؾز ٠ً اٝٓيٚ ثبض ؾبظيثيز ًٞيٚ يٌي اظ اٝٓيٚ ديبز
ايٚ ٗل٢ٕٞ، . ٗغطح قس cypher punksزض ك٢طؾز دؿشي  Wei Daiسٞؾظ 1998زض ؾبّ 

ضٝي ايٚ سهٞض ثٜب قسٟ اؾز ٠ً دّٞ ٗيشٞاٛس ١ط قيء يب ١ط ٛٞع اظ ضًٞضز ثبقس ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ 
اهشهبزي  -١ب زض ًكٞض ٗؼيٚ يب ظٗي٠ٜ اجش٘بػيدطزاذز ثطاي ًبال١ب ٝ ذسٗبر ٝ ثبظدطزاذز ثس١ي

اي جسيس اظدّٞ عطاحي قسٟ اؾز ٠ً ث٠ جبي اي٠ٌٜ ثط ثيز ًٞيٚ حّٞ ايسٟ. دصيطكش٠ قسٟ اؾز
 .١بي ذٞز ضا ًٜشطّ ًٜسهسضر ٗطًعي سٌي٠ ًٜس اظ ضٗعُصاضي اؾشلبزٟ ٗيٌٜس سب ايجبز ٝ سطاًٜف

 ًّٞيٚ زض يي ٓيؿز دؿشي ضٗعٛٞيؿي، سٞؾظ يي ػضٞ ثب ٛبٕ ١بي ثيز؛ اٝٓيٚ ٛكب2009٠ٛزض ؾب
دطٝغٟ ضا ض١ب  Satoshi، 2010زض اٝاذط ؾبّ . ٜٗشكط قس Satoshi Nakamotoٗؿشؼبض 

ٗرشطع ثيز ًٞيٚ ١طُع ١ٞيز ذٞز ضا كبـ ٌٛطز . ًطز ٝ ُلز اٝ ثبيس ث٠ ؾطاؽ چيع١بي زيِط ثطٝز
١ٜٞظ ١ٖ ٜٗكب ٝ اِٛيعٟ دكز ثيز ًٞيٚ يي  . ٝ ث٠ ضاحشي اذشطاع ذٞز ضا ثطاي ج٢بٙ ثبهي ُصاقز

 .ضاظ ثعضٍ اؾز
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 «تیت وًیه»َای يیژگی

ًدٞيٚ ثدط اؾدبؼ    عطح ثيز. ًٞيٚ احش٘بال ٗٞكوشطيٚ ٝ دط ؾطٝنساسطيٚ دّٞ زيجيشبّ ضٗعي سب ث٠ اٗطٝظ ثٞزٟ اؾزثيز
، (دطٝسٌْ ٗؼطٝكي ثطاي اقشطاى كئٖ، ثبظي ٝ ٗٞظيي ثط ضٝي ايٜشطٛز) BitTorrentكطز قجي٠ -ث٠-يي قج٠ٌ كطز

ثطاي ًبال١ب ٝ ذدسٗبر  )ُيطز ١ب ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗيايٚ دّٞ زيجيشبّ ، ثهٞضر ج٢بٛي ٝ زض ٠٘١ اٛٞاع سطاًٜف. اؾز
زض عطح ايٚ دّٞ زيجيشدبّ ، يدي ثبٛدي    . ًٜس، زض ٛشيج٠ ثب اضظ١بي ضؾ٘ي ٗثْ يٞضٝ ٝ زالض ضهبثز ٗي(ٗجبظي ٝ ٝاهؼي

ايدٚ  . ًٞيٚ ١ؿشٜس، ٝجٞز زاضزز١ٜسُبٙ ًبال ٝ ذسٗبر ٠ً دصيطٛسٟ دّٞ زيجيشبّ  ثيزاعالػبسي قبْٗ ك٢طؾشي اظ اضاي٠
ٓجبؼ ٝ ٓٞاظٕ آٌشطٝٛيٌدي،  )ذسٗبر ٝ ًبال١ب قبْٗ اٛٞاع ٗحهٞالر آٛاليٚ ٝ ذسٗبر ايٜشطٛشي سب اٛٞاع ًبال١بي ٗبزي 

دصيطي سب ١كز ضهدٖ اػكدبض زض اٛدٞاع    ًٞيٚ ثب  ثرفثيز. ثبقسسٞضيؿشي ٗي/ٝ ذسٗبر سرههي ٝ ؾلط( ًشبة ٝ ؿيطٟ
ًٞيٚ يي ٛٞع دّٞ زيجيشبّ  اؾز، ٛٞآٝضي٢بيي اُطچ٠، ثيز. ثبقس١ب، نطكٜظط اظ ٗجٔؾ سطاًٜف هبثْ اؾشلبزٟ ٗيسطاًٜف

 .  زاضز ٠ً اؾشلبزٟ اظ آٛطا ٗكبث٠ دّٞ ؾٜشي ٛ٘ٞزٟ اؾز

چٜدسيٚ  . قدٞز ٛطخ ٗجبز٠ٓ ثط اؾبؼ ػطض٠ ٝ سوبضب زض ثبظاض سؼييٚ ٗي. ًٞيٚ ٛؿجز ث٠ اضظ ٝاهؼي ذبني ثبثز ٛيؿزثيز
ًدٞيٚ ثدب زالض   ١دب ثدطاي ٗجبزٓد٠ ثيدز    يٌي اظ دطًبضثطزيٚ دٔشلطٕ. ًٞيٚ ٝجٞز زاضزاكعاضي ثطاي ذطيس آٛي ثيزثؿشط ٛطٕ
كطز اؾز، ثد٠ ايدٚ   -ث٠-ًٞيٚ يي قج٠ٌ ؿيطٗش٘طًع كطز١٘بٛغٞض ٠ً هجال ُلش٠ قس، ثيز. ثبقسٗي Mt.Goxآٗطيٌب، 

. ٗؼٜب ٠ً ٠ٛ س٢ٜب، اسبم دبيبدبي ٗطًعي ٛساضز ث٠ٌٔ ١ي  ٗٞؾؿ٠ ٗدبٓي يدب ؿيطٗدبٓي زض اجدطاي سطاًٜكد٢ب زذيدْ ٛيؿدشٜس       
١٘بٛغٞض . ث٠ ١٘يٚ سطسيت، ٗوبٕ ٗطًعي ٗؿيّٞ ػطض٠ دّٞ ٛيؿز. ز١ٜسًٞيٚ ذٞز ايٚ ًبض١ب ضا اٛجبٕ ٗيًبضثطاٙ ثيز

ًد٠ ثد٠ ٜٗدبثغ ثدطم ٝ     . قدٞز سؼييٚ ٗي« ًبٝـ»٠ً جٔٞسط سٞضيح زازٟ قسٟ اؾز، ػطض٠ دّٞ ثب كؼبٓيز ذبني ث٠ ٛبٕ 
cpu time  ًٜٜسنطف حْ ٗؿبيْ ضيبضي ذبني ٗي« ًبٝقِطاٙ»ثؿشِي زاضز ٠ً 
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 وًیهاساس وظشی التصاد تیت

كيدبر »سٞاٙ زض ٌٗشدت اهشهدبز اسطيكدي ٝ اٛشودبزار آٙ اظ ؾيؿدشٖ كؼٔدي ددّٞ        ًٞيٚ ضا، ٗي١بي ٛظطي ثيزضيك٠ » ٝ
سدط قدسٙ   ٗساذالر زٝٓز ٝ ؾبيط ٢ٛبز١ب زض ايٚ ؾيؿشٖ دٞٓي يبكز ٠ً اظ ٛظط ايٚ ٌٗشت، ٛشيج٠ چٜيٚ ضٝيٌطزي ٝذيٖ

 .  ١بي سجبضي ٝ سٞضٕ ُؿشطزٟ اؾزاٝضبع چطذ٠

   يٌي اظ ٗٞضٞػبر ٌٗشت اهشهبز اسطيكي ، ًد٠ سٞؾدظEugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von 

Mises and Friedrich A. Hayek ١بي سجبضي ثٞزٟ اؾزقس، س٘طًع ثط چطذ٠ضا١جطي ٗي  . 

١بي سجبضي ٛشيج٠ اجشٜبة ٛبدصيط ٗساذالر دٞٓي زض ثبظاض اؾز، ًد٠ زض  ثغٞض ذالن٠، ثب سٞج٠ ث٠ ٛظطي٠ اسطيكي،  چطذ٠
ٛشيج٠ آٙ ُؿشطـ ثيف اظ حس اػشجبض ثبٌٛي ٗٞجت اكعايف ػطض٠ دّٞ اظ عطين كطايٜس ذٔن ددّٞ زض ؾيؿدشٖ ًؿدطي    

زض چٜيٚ . قٞزٗي( ؿيط ٝاهؼي)شذيطٟ ثبٌٛي ُطزيسٟ اؾز ٝ ايٚ اٗط ث٠ ٛٞث٠ ذٞز ثبػث ًب١ف ٛطخ ث٢طٟ ثغٞض ٗهٜٞػي 
ُصاضي ثيف اظ حس ثٜٔسدطٝاظ٠ٛ ٠ً ثدب  ١بي ؾطٗبي٠ٝضؼيشي، ًبضآكطيٜبٙ،  ثب سٞج٠ ث٠ ٛطخ ث٢طٟ دبييٚ ؾٞاض ثط ًكشي دطٝغٟ

، ٛيدع ١٘ردٞاٛي   (سه٘ي٘بر آ٢ٛب ثطاي ٗهطف ًٞسبٟ ٗدسر ٝ آيٜدسٟ ٗهدطف   )١بي ٗكشطيبٙ يؼٜي ٗهطف ٗٞهز اٝٓٞيز
 . قٞٛسٛساضز ٗي

١دب زض ايدٚ ضًدٞز ٗججدٞض ثد٠ ٛودس       ُطزز ٝ قطًزسٞاٛس دبيساض ٗبٛسٟ ٝ ٜٗجط ث٠ ضًٞز ٗيزيط يب ظٝز، ايٚ ػسٕ سؼبزّ ٛ٘ي
-ًٜٜدسُبٙ ٗدي  ١بي ٗٞهشي ٗهدطف ُصاضي ٝ ثبظؾبظي ؾبذشبض سٞٓيسار زض ذظ ذٞز ثب اٝٓٞيز١بي ؾطٗبي٠ٛ٘ٞزٙ دطٝغٟ

زض ٛشيج٠،  اهشهبززاٛبٙ ٌٗشت اسطيكي ذٞاؾشبض ٓـٞ ؾيؿشٖ ًؿطي شذيطٟ ثبٌٛي ٝ ثبظُكدز ثد٠ ؾيؿدشٖ هجٔدي     . ُطزٛس
 .سٞاٜٛس ثطاحشي زض ثبظاض دٞٓي ٗساذ٠ٔ ٛ٘بيٜساؾشبٛساضز عال ١ؿشٜس ظيطا زض ؾيؿشٖ هجٔي، زٝٓش٢ب ٛ٘ي
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 (ادامٍ)وًیه اساس وظشی التصاد تیت

ٟيٌدي اظ ٢ٗ٘شدطيٚ اؾدبٗي زض ايدٚ ظٗيٜد٠      . اٛس ٛظطي٠ دٞٓي اؾدز اظ زيِط ٗٞضٞػبسي ٠ً اهشهبززاٛبٙ اسطيكي زض آٙ ثؿيبض كؼبّ ثٞز
ٛٞقز، ٝ زض آٙ ٛكبٙ زاز ٠ً اٛحهبضِ اٛشكبضِ ددّٞ، ٛجبيدس   ( 1976)اٝ ٗوبالر دطٛلٞشي ٗثْ دّٞ كطاٗٔي . ثبقس١بيي ٗي. كطزضيي اي

١بي ذهٞني، ٗجبظ ث٠ نسٝض ُٞا١ي ثسٝٙ ث٢طٟ سح٘ئي ثط اؾدبؼ ٛكدبٙ سجدبضي    اٝ ديك٢ٜبز ًطز ٠ً ثبٛي.  زض اذشيبض زٝٓز ثبقس
ٛشيج٠ ايدٚ كطايٜدس   . ١بي ٗشـيط ثبقٜسثبيؿشي آظاز ٝ هبثْ سجبضر ثب ٛطخ ٗجبز٠ٓ( يؼٜي اضظ١ب)١ب ضهبثز ايٚ ُٞا١ي. ثجز قسٟ ذٞز ثبقٜس

 .ثبقسضهبثز ٝ ؾٞز حساًثطي، يي ؾيؿشٖ دٞٓي ذئي ٗٞثط ٝ اثوبي اضظ١بي ثب ثجبر ٗي

ًٟٞيٚ ٝ حبٗيبٛف ثيبٙ قسٟ اؾز١بي شيْ ٗكشطًب سٞؾظ ثيزايس: 

- زاٜٛس١بي ٗطًعي زض نسٝض دّٞ ٗيًٞيٚ ضا ٛوغ٠ قطٝع ذٞثي ثطاي دبيبٙ زازٙ ث٠ اٛحهبض ثبٛيآ٢ٛب ثيز. 

- ١ب ػطض٠ اػشجبض ضا ثيف اظ شذيطٟ ٝاهؼي ذٞز آ٢ٛب ث٠ قسر ٜٗشوس ؾيؿشٖ ثبٌٛي ثب ًؿطي زذيطٟ ١ؿشٜس ٠ً زض ٛشيج٠ چٜيٚ ؾيؿش٘ي ثبٛي
 .ثبقٜس١بي جبضي زض ١ط ظٗبٙ زٓرٞاٟ ٗيُصاضاٙ ٛيع ٗجبظ ث٠ ثطزاقز ٝجٟٞ حؿبةثؿظ زازٟ ٝ ١٘عٗبٙ، ؾذطزٟ

- ثبقسايٚ عطح ا٢ٓبٕ ُطكش٠ اظ اؾشبٛساضز عال ٗي. 
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ًٞيٚ ١ؿشٜس ٠ً هبزض ث٠ اٛجبٕ ٗحبؾجبر ديچيسٟ ضيبضي ثٞزٟ ٝ ث٠ ٜٗظٞض سبييس نحز سطاًٜف ٗٞضز اؾشلبزٟ  انٞال ًبٗذيٞسط١بي دطؾطػشي زض قج٠ٌ ثيز
-ًٞيٚ دبزاـ زضيبكز ٗيثيز 50ز١ٜس ثب ١طثبض اضاي٠ ضاٟ حْ، ضا اٛجبٕ ٗي«ًبٝـ»١بي ١بي ذٞز، كؼبٓيززاٝعٔجبٛي ٠ً ثب اؾشلبزٟ اظ ؾيشٖ. ُيطٛسهطاض ٗي

 .  ًٜٜس

 تًسعٍ تیت وًیه

سٞؾؼ٠ زض هجطؼ ٝ ايطاٙ ثساليْ ؾيبؾش٢بي دٞٓي 

  ؾطٗبي٠ ُصاضي 

 ذطيس قطًزPlaySpan  سٞؾظ ٝيعا 

 ذطيس قطًزSometrics   سٞؾظAmerican Express  

كطا١ٖ ؾبظي سؿ٢يالر 

 اٛٞاع  دٔشلط٢ٗبي سؿ٢يْ ًٜٜسٟ ذطيس ٝ كطٝـ :Bitstamp, MtGox, BTC China 

Bitpay, Bitbill, Bit-central 

Bit coin ATM 

 ٟاٝٓيٚ ذٞزدطزاظ  سٞؾظ قطًز ؾبظٛسRobocoin  29زض Oct 2013  ٗبقيٚ  50زض يي ًبكي قبح ٌٝٛٞٝض ًبٛبزا ٛهت قس  ٛ٘شؼبهجب
ثبظاي زضيبكز دّٞ ٛوس ثب ٛطخ . زيِط كطٝذش٠ قس ٛهج٢بي ثؼسي زض سٞضٛشٞ، ١َٜ ًَٜ، سبيٞاٙ، آٗطيٌب ٝ چٜسيٚ ًكٞض آؾيبيي زيِط اؾز

ثط ػٌؽ ٗيشٞاٛيس  . ًيق دّٞ آٛاليٚ ق٘ب قبضغ ٗيكٞز ٝ يب  ١٘بٙ ٓحظ٠ ثطاي قٖ ثطاؾبؼ آزضؾشبٙ يي حؿبة ثبظ ٗيكٞز  VirtExآٛاليٚ 
 .ثيز ًٞي٢ٜبي ذٞز ضا ث٠ دّٞ ٛوس سجسيْ ًٜيس
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ٍ َا ي وتایج  یافت
 ثب ضقس اهشهبزي ًكٞض١بي اضٝدبيي ٝ غادٚ ٝ ؾبيط ٜٗبعن ٝ ضًدٞز اهشهدبزي آٗطيٌدب، زٝٓدز ضيچدبضز       1970زض ز٠١ ،

ذٞز ضا اظ ؾيؿشٖ ثطسٞٙ ٝٝزظ ثطزاقز ٝ ثطاثطي هي٘دز زالض ٝ  ١ٞقٜ٘سا٠ٛ ح٘بيز ( ضييؽ ج٢٘ٞض ٝهز آٗطيٌب)ٛيٌؿٞٙ 
عال اظ ثيٚ ضكز ٝ زالض ٗجٜي هطاض ُطكز، ٝ ث٠ ايٚ سطسيت، ٝ اظ ايٚ ظٗبٙ ث٠ ثؼس س٘بٗي دّٞ ٗٞضز اؾشلبزٟ زض زٛيب سجسيْ 

 .ث٠ دّٞ كيبر ُطزيس

   ظيدطا زض  . اهشهبز زاٛبٙ ٗٞاكن ثبٌٛساضي شذيطٟ ًؿطي اػشوبز زاضٛس ٠ً ايٚ ؾيؿشٖ ثبػث قٌٞكب قسٙ اهشهدبز ٗدي قدٞز
اظ ايدٚ ضٝ ثبٛدي   . ؾيؿشٖ ٗربٓق آٙ ٠ً ثبٌٛساضي شذيطٟ ًبْٗ اؾز ثبٛي ثطاي س٘بٕ ثس١ي٢بي ذٞز زاضاي شذيطٟ اؾز

ٛ٘ي سٞاٛس دّٞ ذٞز ضا زض اٗٞض ٗرشٔق ؾطٗبي٠ ُصاضي ًٜس ٝ د٢ٓٞبي دؽ اٛساظ قسٟ ثطاي ؾطٗبي٠ ُصاضي زض اٗدٞض زيِدط   
١٘چٜيٚ ايٚ ؾيؿشٖ ؾٞز ظيبزي ضا ثطاي ثبٛي ايجبز ذٞا١س ًطز ظيطا ثبٛي اظ ٝا٢ٗبيي ًد٠ ثدسٝٙ   . زض زؾشطؼ ٛيؿشٜس

 .دكشٞا٠ٛ ايجبز ًطزٟ اؾز ٛيع ؾٞز ثبٌٛي زضيبكز ٗي ًٜس

 اي اؾز ٠ً ضٝيبي دّٞ ثسٙ ٗوبٕ ٛدبظط ضا  ثطاي ٗوبٗبر ٝ ٛبظطاٙ ٗطًعي ذغطؾبظ اؾز دّٞ ُٜ٘بٕ ٝ ثي دكشٞا٠ٛآٛچ٠
 .«دّٞ ٗجبظي»دطٝضاٛس  ٝ ٠ٛ ٗل٢ٕٞ زض ؾط ٗي

 ُيطي زاقش٠ اؾدز ايدٚ ٗيدعاٙ ضا ٗيشدٞاٙ ثدب      زض جبٗؼ٠ ج٢بٛي اكعايف چكٖ« ثيز ًٞيٚ»اٗطٝظٟ ٗيعاٙ ٛيبظ ٝاهؼي ث٠
نسٝض ٗجٞظ هبٛٞٛي سبؾيؽ ثبٛي  ٗؿشوْ ج٢بٛي ثب ؾيؿشٖ شذيطٟ ًبْٗ ٝ ٗٞاظي ثب ٛظبٕ شذيطٟ ًؿطي ثغٞض كطاٗٔدي  
ؾٜجيس ٝ دؽ اظ آٙ ذيْ ػالهٜ٘ساٛي ٠ً ثب ايٚ دّٞ ًبض ذٞا١ٜس ًطز ضا ٗيشٞاٙ ثغٞض زهين اٛساظٟ ُطكز ٝ سدبضيد ضا ثد٠   

 .هضبٝر ٛكبٛس

«١بي ٗطًعي ضا ظيط ؾٞاّ ٗيجطز ٝٓي ث٠ ٛظط ٗيطؾس ثب عطح ٝ اٛحهبض ذٔن دّٞ سٞؾظ ثبٛي« دّٞ كيبر»، «ًٞيٚثيز
-زٝٓدز ؾٞاالسي ايٚ چٜيٚ، ثشٞاٛس ثط سؼبٗالر ٗبٓي ثكط سبثيطُصاض ثبقس ٝ ثب ايٚ ٝػسٟ، ػسٟ ًثيطي اظ ٗطزٕ ٛبضاضدي اظ  

 .ٛ٘بيسضا جصة ذٞز ١بي ؿيط ٗطزٗي 
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ٍ َا ي وتایج  یافت

 ١دب ٝ زٝض ظزٙ هدٞاٛيٜي   ٝ ُؿشطـ ايٚ دّٞ، ٛبضضبيشي اظ زٝٓدز « ًٞيٚثيز»ٌٛش٠ ايٜجبؾز ٠ً يٌي اظ ػ٘سٟ زاليْ جصة ٗطزٕ ث٠
١دبي ثدسٝٙ دكدشٞا٠ٛ    ث٠ ايٚ ٗؼٜب ٠ً زذبٓدز ؾيبؾدي زٝٓدز   . اؾز ٠ً ث٠ ٗطزٕ آؾيت ٗيعٜٛس ٝ ٠ٛ ٛبضضبيشي ٗؿشوْ اظ ؾيؿشٖ ٗبٓي

 .  ٗطزٗي، ػبْٗ ٢ٖٗ ُطيع اظ ؾيؿشٖ ٗبٓي اٗطٝظي قسٟ اؾز

١بي ٗطًعي، سبثيط ثؿعايي زض ُؿشطـ ١ب ٝ ػسٕ اؾشوالّ ثبٛي١بي زٝٓز١بي دٞٓي ٗشبثط اظ ؾيبؾزقي اكعايف اػ٘بّ ؾيبؾزثي
 .ذٞا١س زاقز« ًٞيٚثيز»١بي ضٗعي ٛظيط ؿيطهبثْ ًٜشطّ دّٞ

زضيي كضدبي ضهدبثشي ؾدبٖٓ    . آٓٞز ٗب١ي ٗي ُيطٛس ٝ اظ كضب١بي ٗج٢ٖ ٜٗلؼز ًؿت ٗيٌٜٜس١بي ُْذئي اظ ٗجطٗبٙ كوظ اظ آة ٝ
.  قدٞيبٙ، اظ جدصاثيز ثدباليي ثطذدٞضزاض اؾدز     ثبيس زهز ًطز ٠ً دّٞ ُٜ٘بٕ ٝ كطز ث٠ كطز ثطاي ٗجطٗبٙ ٝ دّٞ.  ٛ٘ي سٞاٜٛس ًبض ًٜٜس

 !ٗغطح ٗي ًٜٜس« ثيز ًٞيٚ»ثطذي ايٚ ٗؿب٠ٓ ضا ث٢ب٠ٛ ثب٢ٌٛبي ٗطًعي ثطاي ٗوبث٠ٔ ثب 

 ُيدطز ٝ ٜٗدبكغ آٙ سدبٗيٚ ًٜٜدسٟ ٜٗدبكغ      ٠ً اػشجبض ذٞز ضا اظ زٝٓدز ٗدي  « دّٞ كيبر»آيب » اظ ؾٞي زيِط ايٚ ؾٞاّ ٗغطح اؾز ٠ً
١دبي ٗطًدعي، سدبثيط    ١ب زض اٗبٙ ثبقس؟ آيدب زض ندٞضر سحودن ًبٗدْ اؾدشوالّ ثبٛدي      ٝ زذبٓز زٝٓز زٝٓش٢بؾز ٗيشٞاٛس اظ ؾيبؾز

 ...١ب ثط اثعاض ٝ چِِٞٛي سؼبٗالر ٗبٓي، ً٘طَٛ ٗيكٞز؟ ايٚ كوظ يي ضٝي ؾ٠ٌ اؾز ٛبضضبيشي اظ زٝٓز
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ٍ َا ي وتایج  یافت
     ثطذي ؾؼي ٗيٌٜٜس ثب ٝضغ هٞاٛيٚ ٗكبث٠ زض زٛيبي كيعيٌي ثب ٗجطٗبٙ كطضي ثطذٞضز ًٜٜس زض ٗوبثْ، ثطذي ٛيدع ثد٠ سٞؾدؼ٠ زٛيدبي

 ًسإ ُطٟٝ ثطٛسٟ ذٞا١ٜس قس ٝ ٗشضطضاٙ ايٚ جسّ چ٠ ًؿبٛي ذٞا١ٜس ثٞز؟. اٛسزيجيشبّ ٝ ؾطٗبي٠ ُصاضي زض ايٚ كضب دطزاذش٠

١بي دّٞ كيعيٌي ٝ زيجيشبٓي ٗي دطزاظٛس ؾٞاّ ايٜجبؾز ٠ً آيب دّٞ ٗجبظي ثبيس س٘بٕ ذٞال دّٞ كيعيٌي ثطذي ث٠ ٗوبيؿ٠ ٝيػُي
     ٖ آعاٗدبر  . ضا حلظ ًٜس؟ قبيس الظٕ اؾز سب ثب سٞج٠ ث٠ سـييط اثؼبز ٝ ٛحٟٞ ظٛسُي ٗجبظي، ثبض زيِدط كطايٜدس١بي ددٞٓي ضا سـييدط ز١دي

 .ظٛسُي زض زٛيبي ٗجبظي ثب آعاٗبر زٛيبي كيعيٌي، يٌؿبٙ ٛيؿشٜس

ٖ١بي ٗطًعي هجْ اظ ٝضغ هٞاٛيٚ ٗحسٝز ًٜٜسٟ ٝ زض اؾدطع ٝهدز   اٛسيكي ثٜ٘ظٞض ثطضؾي ٛيبظ١بي دٞٓي، چٜبٛچ٠ ثبٛيزض ضاؾشبي ١
١دب ٝ ؾد٘يٜبض١ب ثد٠ ثطضؾدي     ١ب، ثطُدعاضي ١٘دبيف  ٝ آيٜسٟ آٙ ضؾيسُي ًٜٜس ٝ اظ عطين ٛظطؾٜجي« دّٞ»ثب ِٛطقي ٛٞ ث٠ ٝضؼيز 

     ٙ ١دبي  ٛيبظ١بي جسيس ٝ ايجبز ٗعايبي ٗكبث٠ زض دّٞ كؼٔي ٝ يب ايجبز دّٞ جسيس ثذطزاظٛس، ضاٟ ًٖ ذغطسدطي ثد٠ ٛؿدجز اػ٘دبّ هدبٛٞ
 .  ضا ذٞا١ٜس دي٘ٞز« دّٞ ٗجبظي»ذه٘ب٠ٛ ػٔي٠ 

 ٙػ٘ٞٗب )١بي ثبظي ٝ يب جٔت ٝكبزاضي ٗكشطي ، ٜٗشكطٟ زض ؾبيز«دّٞ ٗجبظي»زؾش٠ زٕٝ دّٞ ؿيطهبٛٞٛي ٝ ثسٝٙ دكشٞا٠ٛ ٝ يب ١٘ب
اي ؾبٗبٙ ز١ي ٛ٘ٞز سب زض زؾش٠ دّٞ آٌشطٝٛيٌي هطاض ُيطٛدس ٝ سحدز هدٞاٛيٚ ددّٞ     ضا ٗيشٞاٙ ث٠ ٠ُٛٞ( سحز ػٜٞاٙ ثبقِبٟ ٗكشطيبٙ

ثطاي ايٌٜبض ٗيشٞاٙ ٗثال دٔشلطٕ ٝاحسي ضا عطاحي ٝ زض اذشيبض جٞاٗغ ٗجبظي هطاضزاز سب زض دؽ . آٌشطٝٛيٌي ث٠ كؼبٓيز ذٞز ازا٠ٗ ز١س
ٙ . ظٗي٠ٜ ث٠ قٌْ ٝاحس ًبض ًٜٜس ٝ سحز ٛظبضر ٗٞؾؿبر ٗبٓي ٝ اضاي٠ ز١ٜسُبٙ ذسٗبر دٞٓي هطاض ُيطٛس ز١دي ايدٚ زؾدش٠ اظ    ؾدبٗب

 .١بي ؿيط ٗش٘طًع ٝ زض ضٝيبي دّٞ ثسٝٙ ٗوبٕ ٛبظط ٛيؿزز١ي دّٞد٢ٓٞب ث٠ ديچيسُي ؾبٗبٙ
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