
 لغت نامه بالک چین
 

 

51% Attack 
 

درصد قدرت پردازش شبکه یک رمز ارز توسط یک نهاد )ماینر ها یا یک  50شرایطی که در آن بیش از 
در صورت چنین اتفاقی آن نهاد می تواند کنترل کامل بر روی همه ی ماینینگ پول( قرار می گیرد

تراکنش های داخل آن شبکه داشته باشد. به عنوان مثال تراکنش های ساختگی بسازد یا تراکنش 
 های دیگران را رد کند

 
21 Million 

 
 برنامه کوین بیت پروتوکل در عدد این. بود خواهد موجود نهایت در که هایی کوین بیت کلتعداد 

 سال  در کوین بیت آخرین شود می زده تخمین .شود عوض تواند نمی وقت هیچ و شده نویسی
شود ماین 2140  

 
 آدرس 

 
 

یت کوین آدرس ها برای ارسال و دریافت تراکنش ها استفاده می شوند. آدرس ها می توانند با کیو  در ب 
آر کد و یا یک رشته از اعداد و حروف نشان داده شوند. آدرس بیت کوین به صورت ریاضی به کلید  
 عمومی کیف پول مربوط می شود بدین شکل که آدرس نسخه ی هش شده ی پابلیک کی شماست 

 
کوین آلت  

 
 . کوین الیت مانند . شود می استفاده کوین بیت از غیر  به ها ارز رمز تمامی برای که عبارتی
ارزها رمز باقی طور همین کش زی و مونرو  

 
 
 



 
AML 

 
 

پولشویی یا همان ای ام ال سری قوانینی هستند که برای جلوگیری از تولید پول از طریق ضد 
 فعالیت های غیر قانونی وضع شده اند

 
ASIC 

 
“Application Specific Integrated Circuit”  

ی مخصوص کامپیوتر هستند که برای انجام کار هایی خاص طراحی شده اند. در مورد بیت قطعات 
به منظور ماین کردن بالک های  256کوین از این قطعات برای پردازش حل کردن هش های شا 

 جدید استفاده می شود
 

 
Bitcoin 

 
 
 با را بزرگ بی حرف با کوین بیت .دهند می انجام را ها تراکنش آن در افراد که کوین بیت کهشب نام

است ارز رمز همان نشانگر  کوچک بی با کوین بیت .نگیرید اشتباه کوچک بی  
  
 

bitcoin 
 

 
 ها  نهاد  یا  افراد  بین  اینترنت  بستر  بر  امن  صورت  به  تواند  می  که  است  ارزش  صاحب  دارایی  یک  کوین  یت ب 

 طرز  کوچک  بی  با  کوین  بیت  .شود  مبادله  دیگری  ارگان  هر  یا  دولت  یا  بانک  مانند  واسط  یک  به  نیاز  بدون 
 باید  کنید  اشاره  تعدادش  و  رز ا  رمز  این  به  تان  نوشته  در  خواستید  گاه  هر  . است  ارز  رمز  این  نوشتن  درست 

کنید  استفاده  کوچک  بی  حرف  از   

  



Bitcoin Cash 
 

 
 بالک سایز کش کوین بیت .شد متولد 2017 آگوست اول  در کوین بیت فورک هارد از که ارز رمز یک
داد افزایش مگابایت 8 به را ها  

 
Bitcoin Scripting Language 

 
 

 نویسی برنامه زبان یک به که دارند خود خروجی و ورودی در را کدی کوین بیت های تراکنش یتمام
 از استفاده اجازه عمدی طور به کوین بیت برای زبان این .شده نوشته اسکریپت نام به ساده خیلی
دهد نمی را ها حلقه  

 
Block 

 
 

که آن ها را بالک می نامیم. در  داده های تراکنش ها در بالک چین در فایل هایی ذخیره می شوند
حین این که تراکنش های جدیدی شکل می گیرند و به بالک چین اضافه می شوند این ها به صورت 

گروهی درون بالک ها قرار می گیرند و به ترتیب به انتهای زنجیره اضافه می شوند. زمانی که یک 
تواند تغییرکند یا پاک شودبالک به بالک چین اضافه شد آن دایمی است و هیچ گاه نمی   

 
 
 
 
 

Block Explorer 
 

 
 را بخواهیم که ها بالک از کدام هر محتوای مورد در جامع اطالعات ما به که است ابزاری بالک مرورگر 

کرد مالحظه بالک های مرورگر  با توان می را ها بالک و ها تراکنش اطالعات تمامی .دهد می  



 
Block Height 

 
 

 با بالکی .شده پیدا طولی چه در چین بالک زنجیره طول  در بالک یک که دارد این به اشاره بالک طول 
 شناخته نیز بالک جنسیس به که است چین بالک آن در بالک اولین آن که معناست این به 0 شماره

شود می  

 
Block Reward 

 
 

این پاداشی است که به ماینری داده می شود که با موفقیت یک بالک تراکنش را هش گذاری کند.در 
زد تمامی تراکنش ها عدد بیت کوین جدید به عالوه کارم 6.25بیت کوین این پاداش در حال حاضر 

 است. پاداش بالک ها می تواند مخلوطی از کوین ها و کارمزد تراکنش ها بسته به نوع رمز ارز باشد
 
 

Blockchain 
 

 
 به  امن  صورت  به  را  داده  رخ  های  تراکنش  تمامی  از  رکورد  یک  و  است  رشد  حال  در  دایما  که  کلی  دفتر  یک 

کند  می  ذخیره  خود  در  دستکاری  قابلیت  بدون  ترتیب   
 

BTC 
 

 
شود می استفاده دالر برای که دی اس یو مانند . کوین بیت ارز رمز مخفف   

 
Byzantine Generals’ Problem 

 



کلی که به نام مشکل حمله هماهنگ نیز شناخته می شود در بیت کوین این بدین معناست که مش 
فرد یا گروهی بخواهد یک بالک نامعتبر حاوی تراکنش های جعلی را به زنجیره پیوست کند. این 

مشکل در بیت کوین با استفاده از اثبات کار حل شده و بالک چین تمامی بالک هایی که از قبل به 
ک چین اضافه شده اند را رهگیری می کندبال  

 
 

Client 
 

 نود یک کردن اجرا معنای به کوین بیت در شود می اجرا موبایل یا کامپیوتر  یک روی بر که یافزار نرم
 به تواند می همچنین . کند می پردازش را ها تراکنش و شود می متصل کوین بیت شبکه به که است

باشد کوین بیت پول  کیف معنای  
 

Colored Coins 
 

 بالکچین در را متادیتا کمی مقادیر  ذخیره امکان که کوین بیت نویسی اسکریپت زبان از استفاده
 های دارایی مدیریت و دادن نشان برای توان می رنگی های سکه از .کند می فراهم کوین بیت

 از توانند می ، است اجرا حال  در کوین بیت بالکچین روی که آنجا از و کرد استفاده واقعی دنیای
کنند تفادهاس شبکه شفافیت و ماندگاری ، تغییرناپذیری . 

 اثبات  دهنده نشان توانند می که شوند می مشخص هایی توکن عنوان به رنگی های سکه .
 موارد سایر  و شرکت سهام ، گرانبها فلزات ، مستغالت و امالک مانند ها دارایی دیگر  انواع مالکیت

 باشند
 

Confirmation 
 

از طریق ماینینگ و اثبات کار انجام می روند تأیید معامالت در شبکه در مورد بیت کوین ، این کار 
شود. به محض تأیید معامالت ، آنها قابل برگشت نیستند و از هرگونه دو بار خرج کردن جلوگیری می 

 کند
 

 
Consensus Point 

 



 ، شبکه در موجود های گره اکثر  معموالا  ، گره چندین که است زمانی این ، کوین یتب در
هستند خود محلی معتبر  بالک زنجیره  در یکسان های بالک دارای همه  

 
Consensus Process 

 
 بیت خالق اختراع و شود می نامیده "فوری اجماع" معموالا  اجماع فرآیند ، کوین بیت در

 فرآیند چهار از که است غیرمتمرکز فرآیند یک اضطراری اجماع .بود توناکامو ساتوشی کوین
یابد می توسعه ، افتد می اتفاق شبکه سراسر  در مستقل طور به که مختلف . 

از عبارتند فرایندها این : 

کامل گره هر  توسط معامالت تأیید   

 دادن نشان با همراه استخراج های گره از استفاده با جدید های بلوک در معامالت آن تجمع
کار اثبات  

زنجیره یک در مونتاژ و گره هر  توسط جدید های بلوک تأیید   

 داده نشان کار اثبات طریق از را محاسبه بیشترین که ای زنجیره از گره هر توسط انتخاب
 است

 
 

CPU 
 

 
 ، کوین بیت ابتدایی روزهای در .شود می یافت روزمره های رایانه در که است رایانه پردازنده ینوع 

 اما ، بود  پذیر  امکان کوین بیت استخراج برای آن مرکزی پردازنده و معمولی کامپیوتر یک از استفاده
است یهودهب ها یو پی جی و اسیک به مجهز های ماینر  مقابل در آن از استفاده مرحله این در  

  
Cryptocurrency 

 برای رمزنگاری از این .است شده طراحی مبادله وسیله عنوان به که است دیجیتال  دارایی نوعی ارز رمز
کند می استفاده معامالت امنیت تأمین و جدید های رمزارز ایجاد کنترل   



 
Cryptography 

 
 

 ارتباطات و اطالعات ذخیره و محافظت ، انتقال  برای هایی تکنیک از استفاده و مطالعه به ، گاریرمزن
شود می گفته سوم شخص توسط شنود از جلوگیری منظور به ، خصوصی و امن روش به  

  
 
 

 
DAO / DAC 

 
Decentralized Autonomous Organization (DAO) 

 Decentralized Autonomous Corporation (DAC) 
 می اجرا قوانینی طریق از و شود می نگهداری بالکچین یک روی بر  کامل طور به که است سازمانی 

است شده ریزی برنامه بالکچین آن در هوشمند قراردادهای عنوان به که شود  
 نامه تموافق و ها دستورالعمل براساس خودکار طور به سازمان ، غیرمتمرکز خودمختار سازمان یک در

کنند  می فعالیت  است شده ریزی برنامه هوشمند قراردادهای در که هایی  
 

Dash 
 

 در دش .دهد می ارایه آنی و شخصی حریم حفظ با هایی تراکنش که است باز منبع ارزی رمز دش
 است کش دیجیتال  مخفف که دش نام به 2015 سال از و شود می شناخته کوین دارک نام با ابتدا

داد نام تغییر   

 
DDoS 

 
Distributed Denial of Service  



 هدف مورد سیستم یک منابع و باند پهنای بر  حمله با سیستم چندین که است سایبری حمله نوعی
 دسترس در گیرد می قرار حمله مورد که ای شبکه منبع یا هدف ماشین ، فرآیند این در .کنند می غلبه

گیرد نمی قرار نظر مورد کاربران  
 

Decentralization 
 

است متمرکز مرجع یا مکان یک از دور به قدرت و توابع توزیع یا انتشار فرآیند تمرکززدایی  
 

Decentralized Application / DApp 
 

 بالک از و شوند می اجرا شخص به شخص شبکه و متمرکز غیر  بستر  بر  که یهای برنامه
 اتریوم به توان می موفق های نمونه جمله از .برند می بهره هوشمند های داد قرار و چین
کرد اشاره  

 
Difficulty 

 
 .شود می گیری اندازه مشخص هدف یک زیر  هش یافتن سختی با دشواری سطح ، کوین یتب در

 .کند می تغییر  بود الزم قبلی های بالک یافتن برای که زمانی اساس بر  بالک  2016 هر دشواری سطح
 برای لزوم صورت در دشواری سطح و برسد دقیقه 10 به بالک هر  پردازش زمان که است این هدف

رود می پایین یا باال هدف آن به رسیدن  
 
 

Digital Signature 
 

 طریق از الکترونیکی سند امضای یا گذاری عالمت توصیف برای که است اصطالحی دیجیتال  امضای
شود می استفاده عمومی کلید رمزنگاری نام به فناوری از استفاده  

 
 
 
 
 
 



Disintermediation 
 

 
 بیت که واقعیت این .معامله یک در طرفین بین ها واسط حذف یا کاهش روند

 به نیاز بدون و اینترنت طریق از مستقیماا  طرف دو بین را ارزش مبادله امکان کوین
است گری واسطه رفع از ای نمونه ، کند می فراهم دیگری یاموسسه بانک خدمات  

 
 

Distributed Computing 
 

 چندین بین افزاری نرم سیستم یک اجزای آن در که است محاسبات برای رویکردی توزیعی محاسبات
 و عملکرد و کارایی بهبود ، شده توزیع محاسبات از هدف .شوند می گذاشته اشتراک به یا توزیع رایانه

است سیستم چندین در وظایف تقسیم طریق از شکست نقطه یک بردن بین از همچنین  

 
Dogecoin 

 
دارد خود لوگوی عنوان به را اینو شیبا نام به سگی که ارز رمز نوعی  

 
Double Spending 

 
 حمالتی ترین اصلی از یکی این .شود می خرج معامله یک از بیش در ارز یک آن در که حمله نوعی
 می آن  با مقابله به شده توزیع اجماع و بالکچین فناوری از استفاده طریق از کوین بیت که است

 پردازد
 

ETF 
 

Exchange Traded Fund. 



 یک مانند .کند می ردیابی را ها دارایی سایر  یا قرضه اوراق ، کاال ، شاخص که است بهادار اوراق یک 
 بهادار اوراق بورس معامالتی صندوق رو این از ، شود می معامله بهادار اوراق بورس در عادی سهام

شود می نامیده  
 

Ether 
 

ی که توسط پلتفرم اتریوم معامله می شود. در واقع از آن به عنوان سوخت برای اجرای برنامه رمز ارز
 بر بستر اتریوم استفاده می شود

 

Ethereum 
 

کند می اجرا را هوشمند های داد قرار که چین بالک بستر  بر متمرکز غیر پلتفرم یک  
 

Exahashes / Sec 
 

 هش  اگزا کوین بیت شبکه کل هش میزان سنجش برای است واحدی یهثان در هش
است برابر   

 

(1,000,000,000,000,000,000)ثانیه در هش  

 

Faucet 
 

 که ، برنامه یک یا سایت وب یک معمول طور به ، است پاداش سیستم یک فاوست ، کوین یتب در
 چند یا یک ترتیب به معموالا  ، است کم بسیار ها پاداش این .دهد می پاداش کوین بیت صورت به

است ساتوشی  

 
Fiat Currency 



 دالر مانند ارزهایی .شود می پشتیبانی کند می صادر را آن که دولتی توسط که است ارز نوعی یاتف ارز
هستند فیات ارز از هایی نمونه یوان و ین ، یورو ، آمریکا  

 
FinCEN 

 
Financial crime enforcement network 

 جرایم قانونی پیگرد و تحقیق ، کشف از که است متحده ایاالت داری خزانه وزارت از دفتر  یک این 
کند می پشتیبانی المللی بین و داخلی مالی  

 
Fork 

 
 داشته وجود بالکچین از مختلف نسخه دو شود می باعث فورک آن در که بالکچین در واگرایی یک

سافت و هارد :دارد وجود فورک نوع دو .باشد  
 
 

FPGA 
 

Field Programmable Gate Arrays (FPGA)  
 ، دلیل همین به شوند پیکربندی توانند می ساخت از پس که هستند مجتمع مدار نوعی

 را ها آن کنند خریداری ای جی پی اف چندین توانند می  ماینینگ افزار سخت تولیدکنندگان
 جی و یو پی سی از باالتر عملکردی.بگنجانند خود افزار سخت در و کنند تنظیم ماینینگ برای
کرد استفاده ماینر  یک در چیپ چندین از توان می و دهند می ارایه یو پی   

 

Full Node 
 

در بیت کوین به هر رایانه ای که به شبکه بیت کوین متصل شود نود گفته می شود. با این فول نود 
د و در نتیجه می تواند تراکنش نوعی نود است که کلیه قوانین بیت کوین را به طور کامل اجرا می کن

 ها و بلوک ها را بپذیرد و اعتبار سنجی کند
 

 



Genesis Block 
 

 تمام و شود می انجام بالکچین در که است هایی تراکنش بالک اولین این .بالکچین در بلوک اولین
کنند می رشد آن اساس بر  آینده معامالت  

 
Gigahashes / Sec 

 
یه واحدی است برای سنجش میزان هش کل شبکه بیت کوین گیگا  هش هش در ثان

 :برابر است با
1,000,000,000هش در ثانیه) ) 

 

GPU 

 معموال ها یو پی جی .شود می استفاده بصری توابع نمایش برای که الکترونیکی مدار نوعی
کنند می رندر نمایش صفحه بر  را انیمیشن و عکس ویدیو . 

در برهه ای از جی پی یو ها برای ماین کردن بیت کوین از آنجا که بسیار سریع تر از سی پی 
ده از جی پی یو یو بود استفاده می شد . اکنون به علت باال رفتن سختی شبکه بیت کوین استفا

ز اسیک ها استفاده می شودها بیهوده است و ا  

 

Halving 
 

 کوین بیت کنندگان استخراج به پرداختی پاداش نصفی کاهش شامل هالوینگ فرآیند ، کوین بیت در
 از بخشی و شود می انجام یکبار سال چهار تقریباا  یا بلوک 210000 هر  شدن نصف فرآیند این .است

 21 حداکثر  که کند می بیان وضوح به که است کوین بیت بینی پیش قابل و شفاف پولی سیاست
کند می تضمین را هدف این به رسیدن فرآیند این .شد خواهد تولید کوین بیت میلیون  

 
Hash 



 اندازه با عددی الفبایی رشته یک و گیرد می ورودی که است هش تابع نوعی هش ، گاریرمزن در
 ممکن آن رمزگشایی که شود می استفاده "دیجیتالی امضای" نوعی ایجاد برای .گرداند برمی را ثابت

دارد را شاخص 3 این و شود می استفاده کوین بیت هش در که 256 شا مانند .نیست :  
است آسان بسیار ها ادهد برای هش ایجاد   
رسید شده هش که ای رشته به معکوس مهندسی با که است ممکن غیر  گفت توان می و دشوار بسیار  
باشند داشته یکسان هش مختلف های ورودی که است بعید بسیار  

 
گویند می هشینگ را هش تولید پروسه  

 
 

Hash Rate / Hashrate 
 

است کوین بیت شبکه پردازش قدرت یزانم هش نرخ  
 

Hashing 
 

گویند می هشینگ را هش تولید عمل  

 
Immutability 

 
 

 تواند نمی دیگر بالک آن شد اضافه چین بالک به بالک یک که زمانی که معناست بدین چین بالک در
کند تغییر   

 
IPFS 

 
InterPlanetary File System  

 به و ذخیره برای غیرمتمرکز و دائمی روشی کردن فعال  برای شده طراحی پروتکل یک
ها فایل گذاری اشتراک  



 
Key Management 

 
 به ها کلید مدیریت  است شخصی و عمومی های کلید کردن مدیریت معنی به کوین یتب در

است نکات ترین مهم از سرمایه داشتن نگه امن جهت کوین بیت در خصوصی کلید خصوص  

 
Kilohashes/Sec 

 
 

 با است برابر  هش  کیلو کوین بیت شبکه کل هش میزان سنجش برای است واحدی ثانیه در هش
ثانیه در هش 1000  

 
KYC 

 
“Know Your Customer”  

پروسه مشتریت را بشناس برای احراز هویت سازمان هایی است که می خواهند هویت مشتری خود 
 را بدانند

 
 

Ledger 
 

 
دارد می نگه خود در را مالی های حساب از ای مجموعه که است فایل یک لدجر    

 را شبکه در داده رخ های تراکنش تمام رهگیری وظیفه که دارد را لدجر  حکم چین بالک کوین بین در
گیرد می عهده بر   

 
Litecoin 

 با اما دارد وینک بیت به هایی شباهت اینکه با .شد ساخته 2011 سال  در که باز منبع ارز رمز نوعی
 به بالک شدن اضافه زمان نظر  از چه و قیمت نظر  از چه تعداد نظر از چه . است متفاوت کوین بیت
است دقیقه 2.5 هر حدود چیزی کوین الیت در که چین بالک  



 
mBTC 

 
گویند می را کوین بیت هزارم یک  

 
Megahashes/Sec 

 
 هش مگا کوین بیت شبکه کل هش میزان سنجش برای است واحدی یهثان در هش

با برابراست   
  

1,000,000ثانیه در هش   

 
Merkle Root 

 
 

 تمام دیجیتالی انگشت اثر که است منفرد هش یک کوین بیت های تراکنش بالک در مرکل ریشه
 مرکل ریشه یک حاوی نکوی بیت در بالک هدر هر  .دهد می ارائه را بالک آن در موجود های تراکنش

دهد می نشان را بالک کل محتوای خالصه که است  

 
Merkle Tree 

 
 

 رمزنگاری های هش انواع از که است ساختاری . شود می نامیده هم هش درخت به که مرکل درخت
 همیشه آید می دست به مشخص داده یک از که هشی که آنجا از . شده ساخته چین بالک در شده

 که است این برای کارآمد بسیار روشی مرکل درخت متفاوت دیگر داده هر  با هشی اب و است یکسان
 جعل ای داده شود مطمعن و کند رهگیری را دهند می شکل را درخت این که هایی تراکنش تمام

 نشده

 



Microtransaction 
 

 

پنی چند حد در اندک بسیار مقدار با هایی کنشترا  
 

Miner 
 

 انجام  ماینینگ  نام  به  راهی  طریق  از  را  ها  تراکنش  تایید  و  پردازش  که  ها  ارز  رمز  در  نود  از  خاص  نوعی 
دهد  می   

 
Mining 

 
 به نیاز فرایند این .است رمزارز آن معامالت تأیید و پردازش شامل ها ارز رمز در استخراج

دارد را دشواری سطح افزایش با پیشرفته ریاضی مسائل حل . 
 جدید رمزارز از پاداش دریافت شکل به را خود کار معموالا  ماینرها ، وظایف این انجام برای

 جدید واحدهای ادایج  نحوه  ماینینگ فرایند .کنند می جبران بالک ماین از شده حاصل
دهد می نشان را ها کوین تعداد به آن شدن اضافه و رمزارز  

 
Mining Pool 

 
 تا کنند می جمع هم با را خود منابع ماینر  چندین آن در که است استخراج رویکرد یک پول  ینینگما

کنند می تقسیم را دریافتی پاداش مساوی طور به سپس و دهند افزایش را خود کلی هش قدرت  
 

Mixing Service 
 

 بین باطارت کردن نامعلوم برای سوم شخص سرویس یک آن در که است ای پروسه کردن مخلوط
 ارسال  مختلف های پول  کیف به تراکنش ریز هزاران به را تراکنش آن گیرنده و کوین بیت فرستنده

کند  می  

 
Monero 



 
 

 پذیری مقایس و بودن متمرکز غیر  خصوصی حریم حفظ هدف با 2014 سال در که ارز رمز نوعی
شد ساخته  

 
Mt. Gox 

 
 بزرگترین از یکی دچار و کرد آغاز 2010 سال در را خود کار و داشت قرار ژاپن توکیو در که صرافی یک

 بیت صرافی پیشروترین و بزرگترین صرافی این 2013 سال  در .شد کوین بیت تاریخچه در ها رسوایی
 2014 سال  در کمپانی این . بود کوین بیت های تراکنش کل صد در 70 از بیش گرفتن بر در با کوین
 مبلغی) . است شده مفقود کوین بیت 850000 که کرد اعالم و کرد متوقف را خود های فعالیت تمام

اند شده دزدیده ها کوین بیت این که داد احتمال  و (زمان آن در دالر میلیون 450 حدود  

 
Multisignature / Multisig 

 
در بیت کوین ، نوعی فناوری است که قبل از پذیرش و پردازش تراکنش ، به تایید چندین طرف 

زودن امنیت بیشتر معامالت احتیاج دارد تا معامله را به صورت دیجیتالی امضا کنند. این کار برای اف
 انجام می شود

 
Node 

 

گویند می نود را شود متصل کوین بیت شبکه به که دستگاهی یا کامپیوتر  هر  کوین یتب در  

 
Nonce 

 
شود می استفاده بار یک فقط که است تصادفی عدد یک نونس . رمزنگاری زمینه در   

 تأیید روند از بخشی عنوان به که است تصادفی شبه ترکیب یک یا تصادفی عدد یک معموالا  پس
 یک از بخشی عنوان به توانند نمی قبلی ارتباطات که شود حاصل اطمینان تا شود یم استفاده اعتبار
شوند استفاده مخرب حمله   

 



Orphan Block 
 

 به توانند می موارد این .نیست چین بالک اصلی زنجیره از بخشی که است معتبر  بلوکی یتیم بالک
 یک که زمانی یا کنند تولید همزمان طور به را ها بالک ماینر  دو که بیفتند اتفاق زمانی طبیعی طور

 در شوند می جمع یتیم بالک یک در که معتبری معامالت .کند معکوس را معامالت  کند تالش مهاجم
شوند می پردازش موفقیت با بعدی بالک در و شوند می بازگردانده پردازش برای نهایت  

 
Paper Wallet 

 
 به دسترسی برای الزم اطالعات شامل که است سندی سادگی به کاغذی پول  کیف ، کوین بیت در

است کوین بیت مشخصی مقدار  
 

Permissioned Ledger 
 

 و اند شده شناخته قبالا  که کنندگانی شرکت توسط فقط معامالت ، مجوز به نیازدار کل دفتر  یک در
 با معموالا  مجاز دفاترکل .شوند می پردازش و تأیید ، است شده داده اجازه آنها به مجاز دفترکل توسط
 اجازه کسی چه کند می تعیین بزرگ نهاد یک که هستند ارتباط در خصوصی های چین بالک

دارد را دفترکل به دسترسی  
 

Petahashes / Sec 
 

 برابر  هش پتا کوین بیت شبکه کل هش میزان سنجش برای است واحدی ثانیه در هش
با است   

1,000,000,000,000,000هش در ثانیه    
 

Pool 
 

بخوانید را پول  ماینینگ قسمت  
 

Private Blockchain 



 
 مطالب و کنندگان شرکت آن در که شود می اداره متمرکز مرجع یک توسط که چینی کبال

شوند می نظارت و تعیین خصوصی نهاد یک توسط  
 
 

Private Key 
 

 بیت پول  کیف به مربوط که است مختلف حروف شامل کلید یک کوین بیت زمینه در خصوصی کلید
شود خرج پول کیف آن از کوین بیت دهد اجازه تواند می و  شود می کوین  

 
Proof of Stake 

 
 اجماع به دستیابی برای ها رمزارز بالکچین های شبکه برخی توسط که است گوریتمیال ، سهام اثبات
 این از  کار اثبات با آن تفاوت .شود می استفاده کردن خرج دوبار حمله از جلوگیری و شده توزیع
 انجام کار مقدار اساس بر را جدید بالک یک استخراج در موفقیت شانس اینکه جای به که است جهت
 شخص توسط شده نگهداری ارز رمز میزان بر  عوض در - دهید قرار ماینر  یک محاسباتی قدرت و شده

سنجد می گذار سرمایه  

 
Proof of Work 

 
 شده توزیع اجماع به دستیابی برای دیگر  ارزهای رمز برخی و کوین بیت که است الگوریتمی کار اثبات

اند کرده استفاده کردن خرج دوبار حمله از جلوگیری و  

 
Public Blockchain 

 
 کوین بیت .کند معامله آن در و بخواند را آن تواند می کسی هر که است بالکچینی عمومی بالکچین

 را  خود تراکنش و بخواند را بالکچین محتوای تواند می کسی هر  زیرا است عمومی بالکچین از مثالی
کند ارسال   

 
Public Key 



 
 می  و  کند  می  بیان  را  پول  کیف  کوین  بیت  آدرس  که  است  حروف  و  اعداد  از  ای  رشته  شامل  کوین  یت ب  در 

هستند  ها  کی  پابلیک  ی  شده  هش  نسخه  ها  آدرس  .گذاشت  اشتراک  به  دیگران  با  را  آن  توان   

 
Pump and Dump 

 
 به  قیمت  افزایش  برای  راهی  عنوان  به  خاص  دارایی  خرید  به  گذاران  سرمایه  تشویق  در  متقلبانه  ی روش 

واقعی  از  باالتر  قیمت  به  خود  سهم  فروش  سپس  و  مصنوعی  صورت    
رود  می  کار  به  دارند  کالهبرداری  هدف  که  هایی  کوین  برای  معموال  دامپ  اند  پامپ   

 
QR Code 

 
 برای آن از کوین بیت در شود استفاده اطالعات بازیابی و ذخیره برای تواند می که بعدی دو بارکد یک

 اشتراک به برای را آسان وروشی شود می استفاده زیاد کوین بیت های آدرس اشتراک و دادن نشان
کند می فراهم دیگران با کوین بیت آدرس گذاشتن  

 
Race Attack 

 
  و سرعت با متعددی متناقض های تراکنش آن در که کوین بیت شبکه به پیوست ینوع 

کند پیاده را کردن خرح دوبار حمله تا شوند می ارسال  شبکه به  هم سر  پشت  
 
 

Ripple 
 

شده  طراحی  بانکی  درون  های  تراکنش  برای  که  است  باز  منبع  تکنولوژی  یک  یپل ر  
 

RSK / Rootstock 
 

کند می استفاده کوین بیت شبکه از که هوشمند داد قرار پلترم نوعی  
 



Satoshi 
 

دهد می تشکیل کوین بیت یک ساتوشی میلیون صد هر  . کوین بیت واحد کمترین  

 
Satoshi Nakamoto 

 
شخص به شخص الکتریک پول  کوین بیت :پیپر  وایت نویسته  

نام این با گروه یک یا است نفر  یک حتی یا و کیست او داند نمی کس هیچ امروز به تا  
 

Scamcoin 
 

اصطالحی رایج  برای رمزارزهایی که برای "سریع ثروتمند شدن" و در نهایت ناپدید شدن با کل 
 سرمایه های سرمایه گذاری طراحی شده

 
Scrypt  

 
 شده رمزنگاری ارز کنندگان استخراج سایر و کوین الیت  توسط که است الگوریتمی سیستم یک
شود می استفاده معامالت های داده بلوک اعتبار تأیید برای  

 
Sidechain 

 
 شوند می بدل  و رد اصلی چین بالک با ها کوین بیت که است چینی بالک چین ساید کوین یتب در
شوند استفاده خاص های منظور برای تا  

 
Silk Road 

 
راه اندازی شد که برای فعالیت های غیرقانونی مانند  2011یک بازار آنالین که در سال 

ریشم که در بخشی از یک منطقه  فروش مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت. جاده اب
توسط اف بی آی بسته شد.  2013مخفی در اینترنت   به نام دارک نت اجرا می شد در سال 



معروفیت آن در بیت کوین بدین دلیل است که اکثر معامالت در آن با بیت کوین صورت 
 می گرفت

 
Smart Contracts 

 
 قرارداد یک .کنند عمل قرارداد یک مانند توانند می که هستند ای رایانه های پروتکل

 مستقل طور به ، قرارداد اجرای بر  نظارت برای ثالث شخص به نیاز بدون تواند می هوشمند
کند کنترل  را قرارداد تحقق و اجرا  

 
SPV 

 
Simplified Payment Verification.  

 بدون اند شده وارد بالک یک در که هایی تراکنش تأیید برای است روشی ، کوین یتب در
بالک کل بارگیری به نیاز   

 
Stale shares 

 
 ارسال  دیر  ها سهم این دیگر عبارت به .اند شده ارسال  شده حل بالک یک اینکه از بعد که هایی سهام
نیستند معتبر  دیگر  و اند شده  

 
Sybil Attack 

 
 دستیابی منظور به مستعار هویت زیادی بسیار تعداد ایجاد شامل که است شبکه به مخرب ای حمله

 چندین از که "سیبیل" کتاب اصلی شخصیت دلیل به حمله این .است شبکه آن در گسترده نفوذ  به
 غیرمتمرکز های شبکه ویژه امنیتی ضعف نقاط از یکی این .است شده نامگذاری برد می رنج شخصیت

است شخص به شخص  

 
Terahashes / Sec 

 



 برابر  هش  ترا کوین بیت شبکه کل هش میزان سنجش برای است واحدی ثانیه در هش
با است   

(1,000,000,000,000)ثانیه در هش  

 
Testnet 

 
شود می استفاده آزمایش برای انحصاری طور به که کوین بیت برای جایگزین چین کبال  

 
TOR 

 
جو و جست های سابقه و آدرس کردن مخفی برای افزاری نرم   

 
 

Transaction Fee 
 

 موفقیت با که کوین بیت کننده استخراج توسط که است هایی هزینه معامله کارمزد کوین یتب در
شود می دریافت و پردازش کند می ایجاد چین بالک در جدید تراکنش بلوک یک  

  
Trustless 

 
 بستگی خاصی طرف اهداف به کوین بیت شبکه به اعتماد که است معنی این به ، کوین بیت زمینه در

 جهت یک به نه ، است متکی شبکه به زیرا ، کرد اعتماد کوین بیت به توان می ، عوض در .ندارد
باشد مخرب تواند می که خاص  

 
Tumbler 

 
Mixing  

uBTC 



 
کوین میکروبیت یک  

 
 

Virgin bitcoin 
 

 و خرید برای کسی دست در هنوز که معنی این به گویند می را باشد شده ماین تازه که کوینی یتب
نگرفته قرار فروش  

 
Wallet 

 
 ارزهای دریافت و ارسال ، ذخیره برای که است ایمن دیجیتالی برنامه یک پول کیف ،  ارز رمز در

شود یم استفاده موارد سایر  و کوین ،الیت کوین بیت مانند دیجیتال   
 

XBT 
 

شود می استفاده آن از گاها که کوین بیت رسمی غیر نام  
 

Zcash 
 

 در دارد کلید یک به ،نیاز معامالت ارزش و گیرنده ، فرستنده مشاهده برای که غیرمتمرکز ارز رمز یک
دهد می ارائه را خصوصی حریم از باالیی درجه نتیجه  

 
Zero-confirmation transaction 

 
 های تراکنش .است نشده تأیید شبکه در ای گره هیچ توسط که است تراکنشی تایید بدون تراکنش

 .منتظرند کنندگان استخراج حافظه استخر  در عوض در و ندارند قرار بالک یک در هنوز صفر  تأیید
 صفر  شود می گفته ، باشد تراکنش آن شامل که نشود استخراج بالکی که زمانی تا ، ترتیب بدین
دارد تأیید  

 



 
 
 
 
 




