
 

 ؟دنتسه یناسک هچ نيوک تیب ناگدنهد هعسوت
 و تخاس لاح رد ،ريذپان یگتسخ و یزور هنابش تروص هب،نيوک تیب ناگدنهد هعسوت

 دراد زاین ،اهمرفتلپ زا رگید یرایسب دننام زين نيوک تیب .دنتسه نيوک تیب نيچکالب هعسوت

 تیب ندوب زاب نتم تیلباق هب هجوت اب .دوش یناسرزورب و هدرک اديپ ءاقترا مظنم تروص هب هک

 تیب .دوب دهاوخ راوشد یمک ناگدنهد هعسوت و ناسیون همانرب یارب راک نيا ،نيوک

 ؛دوشیمن لرتنک یصاخ هعماج ای صخش طسوت هک تسا زکرمتم ريغ هکبش کی،نيوک

 .دشاب ناگدنهد هعسوت رگید ديیات دروم دیاب نآ رد لامعا لباق تاريیغت یمامت نياربانب

 رایتخا رد ار لرتنک مامت ،یصخش ای تکرش چيه هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب ،هنیمز نيا رد

 هجوت اب .دننکیم راظن تاريیغت لامعا و اقترا یور رب ناهج رساترس رد فلتخم یاهمیت و درادن

 رایسب تیمها زا و هدوب راوشد رایسب ،نآ ءاقترا و نيوک تیب هعسوت یور راک ،دراوم نيا هب

 و نيرترب یسررب هب ،نم لوپ فیک زا هلاقم نيا رد لیلد نيمه هب ؛تسا ردروخرب زين یدايز

 یفرعم زين ار نيوک تیب هتسه و ميزادرپیم نيوک تیب ناگدنهد هعسوت نيرتمهم

 .درک میهاوخ

 

  



 ؟تسیچ نيوک تیب هتسه
Bitcoin core تکرش دارفا هک تسا نيوک تیب رازفا مرن نيرتبوبحم ،نيوک تیب هتسه ای 

 نيا زا هک یاهدافتسا رتشیب .دننکیم هدافتسا نآ زا ،نيوک تیب هعسوت یاهمیت رد هدننک

 رد تایلمع رگید و اهشنکارت ماجنا ،اههکس ندرک هريخذ ،هرگ داجیا یارب ،دوشیم رازفا مرن

 دنکیم نيیعت هک تسا هزاورد کی نيوک تیب هتسه ،عقاو رد .دوب دهاوخ نيوک تیب هکبش

  .دشاب هنوگچ نيوک تیب هکبش اب ناربراک لماعت هوحن

 دوخ ناربراک یارب ار یفلتخم یاهیگژيو هک تسا مورک لگوگ دننام ،روک نيوک تیب رازفا مرن

 یاههمانرب هک مورک دننام اما ؛دننک هدافتسا نآ زا و هدش لصتم تنرتنیا هب ات دنکیم مهارف

 یهباشم یاهرازفا مرن و اههمانرب زين Bitcoin core یارب ،دنراد دوجو نآ هب هیبش یرگید

 هتسه هزادنا هب ،اههمانرب نيا .دننک هدافتسا زين اهنآ زا دنناوتیم ناربراک هک دناهدش داجیا

 تسا نيا قافتا نيا لیلد .دنريگیمن رارق هدافتسا دروم و دنتسین هدش هتخانش نيوک تیب

 مرن ،دوشیم هتخانش نيوک تیب سانشان )نيقلاخ( قلاخ ناونع هب هک وتوماکان یشوتاس هک

 .تسا هدش هتفرگرب ای هدش قتشم نآ زا روک نيوک تیب هک هدرک داجیا ار یرازفا

 یزاسزکرمتمريغ یژولوئدیا هتسناوت نکمم لکش نيرتهب هب رازفا مرن نيا ،دراوم نيا رانک رد

 هک تسا لیلد نيمه هب ؛دهد رارق نيوک تیب ناگدنهد هعسوت رایتخا رد و دنک رجا ار

 ار اهنآ تخانش ،عوضوم نيا و تسا هدرتسگ رایسب نيوک تیب ناگدنهد هعسوت یاهمیت

 .دنکیم راوشد

 و تسین یصاخ طیارش هب زاین ،دیشاب نيوک تیب ناگدنهد هعسوت میت زا یشخب هک نيا یارب

 هعسوت یاهمیت وضع دناوتیم ،دشاب هتشاد یيانشآ یسیون همانرب اب هک یسک ره ابيرقت

 ناگدنهد هعسوت یفرعم یارب یمازلا روک نيوک تیب،نينچمه .دوش جراخ نآ زا ای و هدش

 یاضعا و اهمیت زا قيقد یتسرهف میهاوخب هک تسا راوشد یمک لیلد نيمه هب و درادن

  .ميروآ تسدب ار نيوک تیب ناگدنهد هعسوت

 هعسوت یاهمیت اب دارفا و اهتکرش نيرتهدش هتخانش و نيرتروهشم زا یخرب ،همادا رد

 .درک میهاوخ یفرعم امش هب ار هدنهد

 

 



 نيوک تیب ناگدنهد هعسوت یلام نایماح

 

 اهتکرش یخرب اما ؛دننک تیلاعف لقتسم تروص هب دنناوتیم دارفا ،نيوک تیب هعسوت یارب

 تیامح نيوک تیب هکبش یاقترا یارب اهنآ یاههدیا و دارفا نيا زا هک دنتسه ایند رساترس رد

 رگا و تسین نيوک تیب هکبش رب طلست یانعم هب تیامح نيا هک دنچره .دهدیم ماجنا یلام

 تیب هکبش ناربراک و ناگدنهد هعسوت رگید ديیات دروم اهتکرش نيا میت یداهنشيپ حرط

 یلام نایماح نيرتگرزب زا یخرب ،تمسق نيا رد .دش دهاوخن ارجا هکبش رد ،دريگن رارق نيوک

 .درک میهاوخ یفرعم امش هب ار نيوک تیب ناگدنهد هعسوت

 )Square crypto( وتپيرک رئوکسا لقتسم یتاقیقحت میت

 زين نآ فده و هدرک داجیا وتپيرک زئوکسا مان هب لقتسم یتاقیقحت میت کی Square تکرش

 نيدنچ زا یلام تیامح هب ،یتاقیقحت میت نيا .تسا نيوک تیب زاب نتم رازفا مرن دوبهب

 هعسوت .دنتسه نيوک تیب هعسوت یور رب راک لاح رد هک دزادرپیم هدنهد هعسوت

 ومید لیساو زا دنترابع ،دنوشیم یلام تیامح یتاقیقحت میت نيا طسوت هک یناگدنهد

)Vasil Dimo(، کتا ناج )John Atack( وئاژ ايرولگ و )Gloria zhao(. ولراک تم ،رگید فرط زا 

)Matt Carlo( تسا وتپيرک رئوکسا میت یمئاد وضع.  

 Chancode لاتیجید یاهزرا یتاقیقحت نامزاس

 .دنکیم یدايز کمک نيوک تیب هعسوت هب و تسا کرويوين رد رقتسم ،نامزاس نيا

Chancode زا ،میت نيا رانک رد و تسا نيوک تیب ناگدنهد هعسوت زا یمئاد میت کی لماش 



 یلصا میت رد یاهتسجرب ناگدنهد هعسوت .دنکیم تیامح زين لقتسم ناگدنهد هعسوت

 هلیوو هرتيپ اهنآ هلمج زا هک دننکیم تیلاعف تکرش نيا نيوک تیب ناگدنهد هعسوت

)Pietre Wuille(، سوکرام سکلا )Alex Marcos(، راوتفاد ساهوس )Suhas Daftuar(، ناج 

 و )Carl Dong( گناد لراک ،)Russ Yanofsky( یکسفونای سار ،)John Newbury( یربوين

 .دنتسه )Marco Falke( کلاف وکرام

 MIT Media لاتیجید زرا هاگشیامزآ

 تیب هتسه ای روک نيوک تیب ناگدنهد هعسوت زا هک یتاسسوم و اهتکرش زا رگید یکی

 MIT DCI یراصتخا مان اب هک تسا MIT لاتیجید زرا یتاقیقحت هاگشیامزآ ،دنکیم تیامح نيوک

 زرا ناگدنهد هعسوت یصصخت میت یاراد هک نيا رب هوالع ،هسسوم نيا .دوشیم هتخانش

 ،نامزاس نيا .دنکیم یلام تیامح زين یجراخ و لقتسم ناگدنهد هعسوت زا ،تسا لاتیجید

 یاهکمک قيرط زا ار دوخ یلام یاهتیامح هنيزه و تسین رگید تاسسوم و اهنامزاس دننام

 Wladimir van der( نال ريد نو ريمیدالو و )Cory Field( دلیف یروک .دروآیم تسدب یلام

Laan( رامش هب هسسوم نيا رد نيوک تیب ناگدنهد هعسوت میت یاضعا نيرتیلصا هلمج زا 

 .دنوریم

 نيوک تیب رپيپ تیاو : یداهنشيپ بلطم

 BlockStream نيچکالب یروانف تکرش

 ناگدنهد هعسوت طسوت و تسا VC هناوتشپ اب نيچکالب یروانف تکرش کی ،هسسوم نيا

 Jorge( نومیت جروج ،)Georgy Maxwell( لوسکام یگروئگ دننام یاهتخانش وهتسجرب

Timon(، هلیوو هرتيپ )Pietre Wuille(، ولراک تم )Matt Carlo( خربندیارف کرام و )Mark 

Friedenbach( یبناج هريجنز کی ات هدش لیکشت فده نيا اب تکرش نيا .تسا هدش داجیا 

 نيا ،رضاح لاح رد .دنوش ماجنا لباقتم یاهشنکارت ،راک نيا اب و دنک داجیا نيوک تیب یارب

 .تسا )Andrew Chaw( واچ وردنا مان هب یصاصتخا هدنهد هعسوت کی یاراد تکرش

 نيوک تیب ناگدنهد هعسوت یلام نایماح رگید

 نيا رد .دننکیم یلام تیامح ناگدنهد هعسوت زا هک دنراد دوجو زين یرگید یلام نایماح

 هب و تسا لاتیجید زرا یفارص کی عقاو رد Gemini .تسا دراوم نيا زا یکی Gemini ،نایم

 ناگدنهد هعسوت زا یلام تیامح هب مادقا ،نيوک تیب همبش یاقترا یارب دوخ دهعت ناونع

 ،دننکیم هدافتسا دروم نيا زا هک ناگدنهد هعسوت نيرترب زا یخرب .دنکیم نيوک تیب

 زين سیب نيوک ،رگید فرط زا .Jarol Rodriguez و Dhruv Mehta، Amiti Uttarwar زا دنترابع

 زا زين BitMEX یفارص .تسا هدش هفاضا نيوک تیب ناگدنهد هعسوت یلام نایماح عمح هب



 دننام زين زدناف روکراه .دنکیم روک نيوک تیب هعسوت زا تیامح هب مادقا دوخ یلام عيانم

MIT DCI تیلاعف ناگدنهد هعسوت هب ادها تهج رد یلام یاهکمک تفايرد هب مادقا 

  .دنکیم

 ؟دنراد شقن نيوک تیب هعسوت رد رفن دنچ
 تیب یاهتسایس هب انب و دنتسه لیخد یفلتخم تاسسوم و دارفا ،نيوک تیب هعسوت رد

 هک تسا لیلد نيمه هب ؛دننک تیلاعف سانشان تروص هب دنناوتیم دارفا نيا ،روک نيوک

 روک نيوک تیب هعسوت یارب یصاخ طيرش ،نينچمه .تسا راوشد رایسب دارفا نيا یياسانش

 هتشاد رظن رد ،نایم نيا رد .دشاب هتشاد تیلاعف راک نيا رد دناوتیم یسک ره و درادن دوجو

 رد دیاب ،دوشیم هئارا نيوک تیب هعسوت یاهمیت طسوت هک یتاداهنشيپ مامت هک دیشاب

 طسوت تاداهنشيپ مامت ،اتسار نيا رد و دنشاب نيوک تیب هیلوا و یقالخا لوصا تیاعر تهج

 هعسوت یاهمیت زا یدارفا ،نایم نيا رد .دنريگیم رارق یسررب دروم نيوک تیب هعماج مامت

 امش رگا .دننک لامعا نيوک تیب هتسه رد ار اهنآ ،تاداهنشيپ ديیات تروص رد ات دنراد روضج

 هقالع اهزرا رگید و نيوک تیب ناگدنهد هعسوت نينچمه و لاتیجید یاهزرا یایند هب زين

 .دینک هعلاطم ار نم لوپ فیک تیاسبو رد دوجوم رگید تالاقم دیناوتیم ،ديراد
 


