پول دیجیتالی
چکیده
زندگی بشر امروزی ،با ورود به دنیای سایبر و گسترش پدیدههای نوین ،تحت تحوالت اساسیی ریرار
گرفته است .یکی از این پدیدهها ،پول دیجیتالی 1است که زمان رابل توجهی از ظهور اولیه آن میی-
گذرد ،و با فراگیر شدن تجارتالکترونیکی و بانکداری الکترونیکی چهره جدیدی را به خود گرفتیه و
به طور افزون بر وسعت کاربرد آن افزوده میشود .پول دیجیتالی وسییههای عمیومی و چدیدمدروره
برای پرداخت است .به طور کهی پول دیجیتالی عبارت است از ارزش ذخییره شیده ،کیه بیه شیکل
دیجیتالی نگهداری میشود و برای پرداختهای آنی در معیامتت رابیل اسیتداده مییباشید .پیول
دیجیتالی طیف وسیعی از خدمات جدید را ارائه میدهد و راههایی را که افراد ربت میتوانستدد از آن
طریق بهای کاالها را پرداخت کددد ،را تغییر داده است.
پول دیجیتالی
طی سالیان گذشته ،نشر گسترده پولدیجیتالی آثار تجاری ،ارتصادی ،سیاسی و اجتماعی چشی -
گیری به همراه داشته بسیاری از ارتصاددانان اثر انقتب دیجیتالی را بر روی سیست بانکی و پیولی و
ارتصاد کتن بررسی کردهاند .اگرچه بسیاری از مقاالت حول موضیو بانکیداریدیجیتیالی و پیول-
دیجیتالی مطالب مدید و مهمی در ارتباط با این تکدولوژی را بیان کردهانید ،ولیی همادیان تصیویر
مبهمی از پولدیجیتالی وجود دارد .استداده از فداوری اطتعات در زمیدیه بیانکی و پیولی تیاثیرات
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زیادی بر ارتصاد گذاشته و سواالت زیادی را در پی دارد .ولی برای فهمییدن اثیرات ارتصیادی پیول
دیجیتالی ،موارد متعددی را باید در حوزههای مختهف مورد بررسی ررار داد].[3
کیف پول دیجیتالی
کیفپولدیجیتالی ترکیبی از نرم افزارو اطتعات است .این نرم افزار امدیت را برای اطتعات شخصی
و همادین برای معامتت وارعی تأمین میکدد و آنها را رمزنگاری میکدد .بهطور معمول ،کیفهیای-
دیجیتالی در سیست سرویس گیرنده ذخیره میشوند و به راحتی نگهداری میشوند و بهطور کامیل
با اکثر وب سایتهای تجارت الکترونیک سازگار هستدد.
یک کیف پولدیجیتالی در سیست سرویس دهدده (سِروِر) ،که همادین به عدوان کیف پول سبک

2

شداخته می شود ،کیفدیجیتالی است که سازمان در سِروِرهای خود به شما اختصاص میدهد .کییف
پولدیجیتالی سِروِر به دلیل امدیت ،بهرهوری و کاربرد پذیری که به کاربر نهایی میدهید ،محبوبییت
بسیاری را در بین اکثر خرده فروشان به دست آورده و موجب افزایش رضیایت آنهیا از خریید کهیی
شدهاست .مولده اطتعات اساساً پایگاه دادهای از اطتعات ورودی کاربر است .ایین اطتعیات شیامل
آدرس حمل و نقل شما ،آدرس صورتحساب ،روشهای پرداخت (از جمهه شماره کارت اعتباری ،تاریخ
انقضای کارت و شمارههای امدیتی) و اطتعات دیگر است.
تاریخاه
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ریشههای پول دیجیتال به حباب دات-کام در دهه  1۹۹۰برمیگردد .یکی از اولین e-goldهایی که
پشتوانه طت بود ،در سال  1۹۹۶ایجاد شد .یکی از پولهای دیجیتال مطرح دیگر رزرو آزادی3بود که
در سال  2۰۰۶بهوجود آمد .این سرویس به کاربران اجازه میداد تا پول دالر یا یوروی خود را به رزرو
آزادی تبدیل کرده و بتواندد آن را آزادانه با دستمزد  ٪1بین یکدیگر رد و بدل کددد .هر دوی این
سرویسها متمرکز بوده و به دلیل استداده در پولشویی شهرت داشتدد .همین امر سبب شد تا دولت
آمریکا هر دو سرویس را تعطیل کدد .گسترش تازۀ ارز رمزی ،عتره به استداده مجدد از پولهای
دیجتال را افزایش داده است .این امر با معرفی بیتکوین در سال  2۰۰۹همراه بود که آن را به
بزرگترین و موردِ ربولترین پول دیجیتال تبدیل کرد.
پیشرفت عهوم کامپیوتر و رمزنگاری در چدد دهه اخیر ،زمیده الزم برای تولید ارز دیجیتالی را فراه
کرده است .برختف دیدگاه عمومی ،بیتکوین اولین ایده پول الکترونیکیی نیسیت .پییش از ایدکیه
«ساتوشی ناکاموتو» در مقاله معروف خود ،بیت کوین را معرفی کدد« ،دیوید چائوم» طی مقاله ای کیه
در سال  1۹۸۰مدتشر کرده بود ،از نیاز به یک پول الکترونیکی که تراکدشهای آن به صیورت گمدیام
انجام شود ،خبر داده بود.
چائوم ،پروتکل مربوط به ایده خود موسوم به ) (ecashرا بر اساس تابع هیش رمزنهیاد در دهیه ۹۰
میتدی بهکار گرفته بود .پس از آنکه ایده ایکش ،نتوانست با اربال عمیومی همیراه شیود ،فیرد ییا
گروهی با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» پس از بحران جهانی بین سالهای  ،2۰۰۷-2۰۰۹با تکیه بیر
بیکدایتی بانک های مرکزی و دولت ها برای کدترل وضعیت ارتصاد و پول ،تکدولوژی بیتکوین را بیه
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جامعه جهانی معرفی در سال 1۹۸3دیوید چام ،در مقاله پژوهشی ،ایده پول نقد دیجیتالی را معرفیی
کرد].[1,5
در سال  ،1۹۹۰او  ،DigiCashیک شرکت نقدی الکترونیکی را در آمستردام تأسیس کرد تا ایدههای
خود را در تحقیقاتش بدروشد .این شرکت در سال  1۹۹۸برای ورشکستگی ثبت شد .در سیال ،1۹۹۹
چام شرکت را ترک کرد.

در سال  ،2۰۰۹فرد یا گروهی ناشداس تحت عدوان «ساتوشی ناکاموتو» مقالهای را مدتشر کردنید .در
میان این مقاله ایده ارزی همتا به همتا ،غیرمتمرکز و بدون نیاز به اطمیدان میان طرفین ،ارائه شد که
بیت کوین نام داشت].[2
ناکاموتو با انتشار مقالهای با نام «بیتکوین :یک سیست پول الکترونیکی نریر به نریر» ،دالیل نیاز به
پول الکترونیکی ،الگوریت استداده شده ،امدیت شبکه بیتکوین و سایر ویژگیهای این ارز رمزنهیاد
را تشریح کرده است .وی در مقدمه مقاله بیتکوین ،از حذف واسطه مالی ناتوان و ردرتهایی که بیا
بازیهای سیاسی-ارتصادی ،بحرانآفریدی میکددد ،بهعدوان زمیده ابتدایی یاد کرده که بیتکوین آن
را حل خواهد کرد .نگاه به تاریخ بانکداری مشکتت ارتصادی که خطاهای این نهادها ایجاد کردهاند را
به وضوح نشان میدهد .از «هراس بانکی»  1۹۰۷تا دوران «رکود بزرگ» ،بانکها مته های ردیف اول
بحرانهای مالی دنیا لقب گرفتهاند .اولین نرمافزار «متنباز» (نرمافزارهایی که عتوهبر رایگانی ،اجازه
دانهود و تغییر در کدهای خود را میدهدد) برای استخراج بیتکوین ،در ماه ژانویه سال  2۰۰۹میتدی
معرفی شد .از اصهیترین اصول این ارز میتوان به ارکان زیر اشاره کرد:

غیرمتمرکز بودن :در مورد بیت کوین هیچ گونه نرارت مرکزی ای وجود ندارد .تدهیا مشیترکین ایین
ارتصاد هستدد که باعث بقای آن میشوند.
بی نیازی به اطمیدان طرفین :این رویکرد تضمین می کدد که بدون نیاز به اطمیدان می توان شدافیت و
درت را به ارمغان آورد .بهعتوه ،سیست های متمرکز ،جامعه را مهزم به اطمیدیان کیردن مییکددید.
بهعدوانمثال من اعتماد میکد که بانک من پولهای مرا از دست نمیدهد.
همتا به همتا :در این رویکرد انجام تراکدش ها ،واسطه از میان می رود .درنتیجه انجام یک تیراکدش و
معامهه مستقیماً توسط طرفین صورت میگیرد.
در این مقاله از سیست اثبات کار که از روی  Hashcashارائه شیده توسیط «آدام بیک »4در سیال
 ،1۹۹۷استدادهشده بود .ناکاموتو با بازنویسی سیست بک توانست سازوکاری که بیت کوین بیر پاییه
آن عمل میکدد را معرفی نماید.
بخش عمده ارزش بیت کوین به واسطه اولین بودن آن در عرصه ارزهای دیجیتالی نیست .همانطیور
که ربتً اشاره شد ،در حال حاضر نود درصد تمام ارزهای جهانی در اشکال دیجیتیالی وجیود دارنید.
درست بهماندد ایالت متحده که پیشتر برای هر دالر ارزشی معادل  ۰٫4دالر طت را بهعدوان پشیتوانه
در نرر گرفته بود؛ در سیست مالی فعهی برای هر نه دالری که بهصورت دیجیتالی وجیود دارد ،ییک
دالر فیزیکی چاپ می شود .مدهوم یک ارز دیجیتالی دریقاً همان سازوکاری است که شما با هیر بیار
استداده از کارت اعتباریتان ،از آن استداده میکدید
محمد ملکی
ارشد شبکه
Adam beck
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