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ۆنییک بەتەواونی هاوتابەسیستمێیک خەرجکردنی  :کورتەیەک ڕ
( ئەتوانێت ئەم ئیمکانەمان Peer-to-Peerهاوتا )ئێلێکت 

ێ ئەوەی  درێت، بە ن  ی
نێتیی لە کەسێکەوە ڕاستەوخۆ بۆ کەسێیک دیکە بنتێ ڕ ی

ین یا ئینتتێ
ا
ی بکات کە خەرجکردنی ئانڵ بۆ دابیی

رییەکەن، دیجیتاڵییەکان بەشێک لە چارەسەیا مۆرە ڕێکخراوێیک سێهەیم دارانی ناوپشک وەکو بانک لەنێواندا بێت. واژۆ 

زینە یا هە ، ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی کەبێتنەوەک جاران ناوەندێیک سێهەیم جێگای بڕوا زەرور ە ئەمە وادەکات ک

 سێهەم زیاتر بە ناوپشک  خەرج  
ی
ێ نەهێشتیی خەرج  زیاتر بە تەرەف نەدرێت و ئەمەش لە قازانج  خەڵکە. ئێمە بە مەبەسی 

ۆڕی گشتیی تیا ناوپشک ئەم ڕێگاچارە پێشنیاز دەکەین، لەوەی کە ئێمە کەڵک لە سیستیم هاوتابەهاوتا وەردەگرین. 

(Network مۆری زەمەنی لە دانەبەدانەی ) حەواڵە و( ڕەدوبەدەڵەکانTransactions) نە دەدات، لەوەی کە ئەم حەوا
ا
ڵ

ێیک بەردەوام کە واژۆی هابەشێو  و  (Proof-0f-Work) کرد( لێدەدات لە شێوەی سەلماندنی کار Hashشیان )ەی زنجتی

، مەگەر و هیچکەس ناتوانێت دەسکارییان بکاتبە هیچ کلۆجێک پاش تەواوبوون بەمشێوە حیساباتێک پێکدێنێت کە 

 سفرەوەوەی کە سەلماندنی  ئە
ا

ە هادە کارکرد لە خاڵ هەر بوونی  شانە درێژتر ببنەوە، نەکسپێبکرێتەوە. هەرجی ئەم زنجتی

، بەڵکوو بەڵگەشن بۆ ئەوەی کە ئەمانە حەوزێیک ی ە کۆمپیوترییەکان ی ش نی یوو کردن لە کار  ئێجگار مەزنیەکت  ئەسەلمێیی

(CPU.)  ەکانەوە  هەتا ئەوکاتەی کە زۆرترین بەشی کارکردی ش نی یووەکان لە ڕێگای ۆڵ بکرێنمایتی ڕ
، کە ڕێگە نادەن کۆنت 

اتریش پەرچەکردارییان  ی
ی و ختێ ۆنیکیش پێکدێیی ڕ

ەی ئێلێکت   هەکرنی بکڕیتە سەر، بەمجۆرە درێژترین زنجتی
شی ی
تۆڕی گشی  هتێ

ۆنیکییەکان هەواڵە ئێلسی  بە چوارچێوەیەیک کەم و سنووردارە. دەبێت لە ئاست هەکرەکاندا. خۆی تۆڕی گشتیی پێوی ڕ
ێکت 

ین لەسەر بنەمای  ەکان( ڕەوانە دەکرێن، وە Best-Effort-Basisهەوڵ یا هیممەت )چاکت  ئەتوانن تۆڕی گشتیی  مایتی

ی سەلمان  خۆیان بەجێبێڵن و هەمدیسانیش بێنەوە جێگای خۆیان، لەبەر ئەوەی کە درێژترین زنجتی
ا

نی کارکرد، وەکوو دبەدڵ

انە بەڵگە نیشانمان ڕ ی
لەجیێی خۆیاندا نەمابوون، چ ڕوویداوە، واتە هیچ کردارێک لەم  دەدەن کە لەوکاتەدا کە ئەم ماینتێ

ەدا ون و بزر نابێت و نافەوتێت.   زنجتی

 

 (Introduction) پێناسە  ١

نێتەوە ئیت  بە قاییم لەسەر ئەم بنەمایە ئەڕواتە پێش کە شەبەکە داراییەکان  بۆماندەرکەوت کە ڕ ی
مەعامەلە لەڕێگای ئینتتێ

ڵ)و: بانک
ا
وەکوو تەرەفێیک سێهەیم ناوپشیک جێگای بڕوا عەمەل دەکەن، بۆ ئەوەی بتوانرێت مەعامەلە یا و هتاد(  ، دەڵ

درێن. لەکاتێکدا ک حەواڵە ۆنیکییەکان بەڕێوە بت  ڕ
ڕ  حەواڵەە ئەم سیستمە بۆ زۆربەی ئێلێکت 

ۆنیکییەکان زۆر بە باشی  ئێلێکت 

م لەهەمانکاتدا تووشی 
ا
زەعفێیک مەزنن، ئەویش ئەمەیە کە لەسەر بنەمای متمانە و ئیعتیماد نووقسان و کار دەکەن، بەڵ
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اندنەوەی پارەکە   لەکان  هەڵوەشانەوەی مەعامەلەیەکدا و دامەزراون و کاردەکەن. ئەوجار  ڕ ی
ڕیار یا کلە فڕۆشەرەوە بۆ  گتێ

ی نابێتبکڕ،   عەیەکدایەکان ناتوانن لە کان  دەعوا یا مەرافناوەندە دارایلەبەر ئەوەی کە  ، بەتەواونی و بەساکارنی موومکیی

، ڕاستەوخۆ  بەخۆڕانی  ە و حەواڵدەباتە سەر و ئیمکانی  ەعامەلەیەکنرجی مکەمەناوبژیوان بن. نرجی ناوبژیوانیی

ۆنییک هەرزان ناهێڵێت. خەرجێیک قوورس لە مەعامەلە کالسیکییەکاندا ئیک ئێڕەدوبەدەڵێ ڕ
ە ڕوودەدات کە ئەم ەوکاتلێکت 

دراو   ئیمکانە لەئارادا نەبێت ڕ ی
ێ ناوپشکە لە فڕۆشەرەوە بکە بتوانرێت نرخێیک گتێ راوە، چوونکە ێتە ئاب ۆ بکڕ، بەساکارنی و بەن 

اندنەوەی پارە بۆ بکڕ، دووجار  ناوپشک لەهەردوو سەرەوە، ڕ ی
 حەواڵە بانی هەم کان  حەواڵە بۆ فڕۆشیار و هەم کان  گتێ

ێتەوە بۆ  ڕ ی
اندنەوەی پارە و حەواڵەکردنەوەی بۆ بکڕ، زەروورەن  بوونی  دەیکات. خۆی، بۆ ئەو ناوپشکییەی کە دەگتێ ڕ ی

گتێ

ۆنیکیی بازرگان و فڕۆشیارەناوەندێیک جێگای متمانە ئەباتە سەر.  ڕ
بۆ  Zalandoو Wishو  Amazonەکان )و: وەک ئێلێکت 

ێ متمانە بن بە مووشتەرییەکانیان    خۆیان ن 
بۆ  ەو ، کە لەهەموو جیهانەوە شتیان لێدەکڕننمونە( ناچارن لەبەر ئیحتیان 

ئەم مەبەستەش ناچارن داوای بەڵگەی پێناسەی دیجیتاڵییان لێبکەن، بەڵگەگەلێک کە لە مەعامەلەیەیک ئاسایدا پێویست 

ی  وچییەن  هەردەم هەر لەئارادا نیی
ا
ۆنیکییەکاندا کەمەکێک کڵ ڕ

 نیشان فڕۆشیار بدرێن. بەمحاڵەش لە تەجارەتە ئێلێکت 

ییک  ی ۆنیکیدا جاروبار ڕوودەدەن لە مەعامەلەیەیک ڕوودەرڕووی فتی ڕ
دەبێت. ئەم نرخ و بەهایانەی کە لە تەجارەن  ئێلێکت 

 کاغەزنی ڕوونادەن
ا

ۆنی هیچکەواتە . ئاسایدا و بەپوڵ ڕ
مێیک دیکە بۆ بەڕێوەبردنی کاروکاسپییەیک ئێلێکت  ی ێ بوونی میکانتی یک بە ن 

   ناوەندێیک دارانی ناوپشک و جێگای متمانە بوونی نییە. 

، بەجێگای متمانەپێکردن، دامەزرابێت لەم  ۆنییک کە لەسەر بنەمای سەلماندنێیک کریپتۆگڕافیی ڕ
زەرورەن  سیستمێیک ئێلێکت 

ادە بکات کە ئام نی مەعامەلەیەک واتە فڕۆشەر و کڕیار یا بکڕ کە هاوکات ئیمکانێک بۆ هەردوو الیەسەردەمەدا لەئارادایە  

ێ بوونی ناوەندێیک ناوپشیک جێگای متمانە، بەڕێوە ببەن.  ەواڵەگەلێک کە ح حەواڵەکانیان ڕاستەوخۆ لەنێوان خۆیاندا و بەن 

ۆنیکییەوە، ئیت  ئلەواندا پاش ڕەوانە کردنی لە الیەن بکڕەوە بۆ فڕۆشیار، لە ڕ
یمکانی نییە ڕووی حیسابوکیتابگەلێیک ئێلێکت 

ێتەوە ڕ ی
ێ ڕەزامەندنی فڕۆشیار پارەکە بۆخۆی بگتێ وچییەن  موشتەرییەکبکڕ بە ن 

ا
اندا ، ئەمە فڕۆشیارەکان لە ئاست کڵ

ین شێوە بەڕێ یم بازرگانییە ستانداڕدکراوەکان ئەتوانن بە ساکارترین و هەرزانت  ی ێ بوونی و ئەپارێزێت و میکانتی درێن، )و: بە ن  ە بت 

ووجار چارەسەرییەک پێشکەش دەکەین بۆ ئەوەی کێشەی دسپینامەدا  ئێمە لەمبانک( مافەکانی کڕیار و فڕۆشیار بپارێزن. 

، کە لەژێر بەکارهێنانی Double-Spending-Problemپارەی حەواڵە ) ی ڕێیک واژۆزەمەنی پەرەپێدراوی ( نەهێڵیی ی
ڤتێ ڕ ی
ستێ

( حەواڵە یا تڕانسئەکشنەکان هاوتابەهاوتا، وە سە لماندنێیک حیساببۆکراوی کڕۆنۆلۆژنی )و: واتە بە سەرەی زەمەنیی

. ئەم سیستمە تەواو دڵنیا و موتمەئینە، تا ئەوکاتەی کە  ی ەکانئەخووڵقێیی ۆڵ  زیاتر و زیاتر کارکردی ش نی  مایتی ڕ
یووەکان کۆنت 

 و ببنە کۆمەلێک لە گرێدراوە هاوئاهەنگەکان.  بکەن

 

 (Transactions) حەواڵەکان  ٢

ۆنییک )و: واتە کۆین  ڕ
 Coinئێمە پارەی ئێلێکت 

ا
ە واژۆیەیک دیجیتاڵ پێناسە دەکەین. هەرکەس کە خاوەنی ئەم ( وەک زنجتی

ەگەڵ لپارە دیجیتاڵییە بێت ئەتوانێت کۆینەکەی بۆ کەسێیک دیکە )و: یا فڕۆشیارێک( حەواڵە بکات، بەجۆرێک کە ئەو 

 ئاشکرا )و: ڕووبەدەرەوە و  (Hashشێک )اههەر حەواڵەیەک، 
ا

لە حەواڵەی پێش خۆی، وە هەروەها کلیلێیک دیجیتاڵ

 واژۆ دەکات و ئەمەش بە کۆتانی کۆینەکەی خۆیدا 
ا

( خاوەنی حەواڵەی دووای خۆی بە شێوەی دیجیتاڵ غەیرە نهێیی

ەکەی سەنگێنێت، وە بەمشێوە زنجتی بناسێت وەیا تەئیدی بکات و هەڵی وەرگری حەواڵەکە ئەتوانێت واژۆکەئەلکێت. 

دیارە ئەم واژۆیانە هەموویان لە ناو تۆڕی گشتیدا بەشێوەی ئاوتۆماتیک و: خاوەن کۆییی پێش خۆی تەئید بکات. )

، ئەوان تەنیا دوو کلییل ئاشکرایان  ی ڕوودەدەن و خاوەن کۆین و خاوەن حەواڵە و کڕیار و فڕۆشیارەکان ئەم ئاڵۆزیانە نابییی

 بەدەستەوەی
 
ێت و تەواو، باف ی

ئوتوماتیک بەڕێوە  ەحیسابان  ئاڵۆزی پشت قەزییەکە، کڕیار کۆین بۆ کلییل فڕۆشیار ئەنتێ

 بڕوانە وێنەی ژمارە یەک (!دەچن



ڕ لە ئاڵمانییەوە ئەیوب ڕەحمان   نووسەر ساتۆشی ناکامۆتۆ  Whitepaper سپینامە  
 وەرگێ 

3 
 

 

ەدا ئەمەیە ی
وەکان بکات کە یەک لە خاوەن کۆینە پێشو  ە وەردەگرێت ناتوانێت تەئیدیئەو کەسەی کە حەواڵەک گرفت لتێ

مانە یاخود ناوەندێیک جێگای مت کان بۆ ئەم کێشە ئەمەیەیەک لە چارەسەرییە پێویستە. ن نەدابێتپارەیایا دەبڵ دووجار 

اش هەر پ زەڕابخانەیەیک چانی ئەسکەناس بکرێتە بەرپرش ئەم ئەرکە بۆ تاقیکاری و هەر دەبڵ حەواڵەیەک بناسێتەوە. 

 نو  وەی کە ئەویش بتوانێت پارە یا ئەسکەناشحەواڵەیک پێویستە ئەسکەناسەکان بدرێنەوە بە زەڕابخانەکە، لەبەر ئە

بداتەوە دەرەوە، وە تەنیا ئەو ئەسکەناسانەی کە ڕاستەوخۆ لەم زەڕابخانە بڕواپێکراوەوە چاپ دەکرێن متمانەیان پێبدرێت 

و بزاندرێت کە لە ئاستێیک درووستدا چاپکراون و دەبڵ چاپ نەکراون! کێشەی ئەم چارەسەرییەش لەمەدایە کە 

ووش سەرتاپای سیستیم ئەسکەناس و پارە بەو ناوەندوە گرێدەدرێتەوە کە ئەسکەناس لەچاپ دەدات، وە هەر چارەن

ری ، هەر ڕێک وەکوو کاروبابەڕێوە بچێتو لەژێر چاودێرنی ئەودا ناچار ئەبێت تەنیا لەڕێگای ئەوەوە بەحەواڵەیەک 

 بانکێک. 

دڵنیانی بدات بەو کەسەی کە حەواڵە وەردەگرێت، بۆ ئەوەی دڵنیا بێت ئێمە )و: لەم سەردەمەدا( پێویستمان بە مێتۆدێکە 

 مەبەستە!( کردبێت. 
ا

لەمەی کە خاوەن ئەسکەناسە پێشووەکە حەواڵە پێشووترەکانیان واژۆ )و: واژۆ یا تەئیدی دیجیتاڵ

ی حەواڵە،بۆ م سلسلە  وەکەکانی دیکە واڵئەو حەواڵەیە کە بژێردراوە و لەوێوە هەر هەموو حە ەبەستەکەی ئێمە، یەکەمیی

ی لەمەی کە پارە لەمە زیاتر و ، بەجؤرێک  دەستییانپێکردووەو لەسەر ڕەقەم  کە ئێمە ئیت  هیچ خەممان نەبێت و دڵنیا بیی

دەبڵ چاپ نابێت. )و: واتە دەوڵەت یا بانیک ناوەندنی یا زەڕابخانە لە خۆڕا بە گۆترە ئەسکەناس چاپ نەکات، ئەوەی کە 

ێ پشتیوان لە الیەن دەوڵەتان و بانکە ناوەندییەکان لە ر هەموو جیهان باوە و هەر ئێستاکە لە هە لەخۆڕا ئەسکەناش ن 

تان
ا
 پارەی کاغەزنی یا ئەسکەناش وڵ

تانیان تووشی تەوەڕووم کردووە بەردەوام ئەشکێت چاپ دەدرێت و نرجی
ا
 ( !و وڵ

ی ڕاسی  و ئەسڵ بوونی حەواڵەیەک  بناسینەوە ئەمەیە کە ئێمە هەر هەموو حەواڵەکان تاقە ئیمکانی ئەمەی کە بتوانیی

. لەو مۆدێل و نمونەی پێشوودا کە باسیکرا و لەو  زەڕابخانەکە حەواڵە کۆنەکانی دەناسیی و ئەیتووانی بڕیار بدات  ی بناسیی

ێ پێویست بوون بە الیەنێ  سێهەیم یکو پێمان بڵێت، کام حەواڵە سەرەتا بۆ کو  چووە. بۆ ئەوەی ئێمە هەر ئەم ئەرکە بەن 

درێن و نەک بە  ناوپشک و بڕواپێکراو یا جێمتمانە بەڕێوە ببەین، پێویستە حەواڵەکان شەفاف و ڕووبەدەرەوە بەڕێوە بت 

نە یەکبکەون لەسەر تاقە یەک [١نهێیی ]
ا
، وە ئێمە لەمکاتەدا پێویستمان بە سیستەمێکە کە لەودا بەشداربووانی ئەم حەواڵ

ە حەواڵەی پێکەوە گرێدر  ەش موعتەبەر بێت. حەواڵە وەرگر پێویسی  بە بەڵگەیەکە کە لەودا زنجتی او و هەر ئەم تاقە زنجتی

ەکانی لەکان  هەر حەواڵەیەکدا کە جێگە بە جێگە بووە، زۆرینەی  ڕ ی
ە هەبێت و ناو تۆڕە گشتییەکە پەیوەندییان پێکەو  ماینتێ

 بخۆن، وە گر  سەرەتانی و حەواڵە سەرەت
 .  و نارساو بن اییەکان ڕوون و دیار بن)و: وەک پێچومۆرە( بە یەکت 

 

ی مۆری زەمەنیر   ٣ ر
ڤێ  ر

 (Timestamp-Server) سێ 

ێک  ی
ڤتێ ی
ی بە مۆری زەمەنییەیەوە دەسپێدەکات. ستێ

ڤتێ ی
ئەم ڕێگاچارەی کە لە الیەن ئێمەوە پێشنیاز دەکرێت لە تاقە یەک ستێ

کراوە و لەشێوەی فایلێکدا خووڵقاوە و بە مۆری زەمەنیی بەمجۆرە کار ئەکات کە هاشی بلۆکێک کە مۆری زەمەنی  

اوی ناو شەبەکەیەک ) ( Usenet-Postئەوهاشەش بۆنمونە لە ڕۆژنامەیەیک بەناوبانکدا یاخود لە پۆستێیک بەکارهێتی

ئەم مۆرەزەمەنییە بەڵگەیەکە و ئەیسەلمێنێت کە فایلەکان لە چ  [. ٢-٥بەڕای گشی  ڕادەگەیەندرێت، کە هەموو بیناسن ]
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ێکدا خووڵقێندراون و بوونیان هەیە، بە ئاشکرا و شەفاف، چوون ئەگەر ئاوەها نەبوویایە ئیت  هیچ هاشێک کات و زەمەن

لەوان بوونی نەدەبوو. هەر مۆرێیک زەمەنیی هاشێیک بلۆیک پێشخۆی و هاشی بلۆیک دووایخۆی پێوەیە و ئەم کۆمەڵە هاش 

ی )و:  ە بلۆکێک پێکدێیی ینجاوانە پێکەوە زنجتی
ە بلۆکەدا هەر بلۆکێک  BlockChain و بلۆکە تێکت  (، بەجۆرێک کە لەم زنجتی

ی دەکات.    تر دەکات و کاری هەککرانی تەقریبەن ناموومکیی ی ی
 کە زیاد دەبێت، بلۆیک پێشخۆی و سەرجەم بلۆکەکانی تریش بەهتێ

 

 

 (Proof-of-Work) سەلماندنی کارکرد  ٤

ێیک پەرەپێدراوی بۆ  ی
ڤتێ ی
ی ستێ (  Peer-to-Peer-Basisواژۆزەمەنی کە لەسەر بنەمای هاوتابەهاوتا )ئەوەی ئێمە بتوانیی

، پێویستەکارد ی وەربگرین، ڕێک  (Proof-of-Work-Systemئێمە کەڵک لە سیستیم سەلماندنی کارکرد ) ەکات بەکاربێنیی

ئەمەش [، ٦( دایمەزراندبوو ]Adam Back( کە ئادام بەک )Hashcash-Systemsوەکوو سیستیم هاشکەش )

 . ، )و: لە سەرەوە باسیکرا((Usenet-Postsبەجێگای کەڵکوەرگرتن لە ڕۆژنامە یاخود یوزنێت پۆست )

ۆنمونە کە لەودا، ئەوکاتەی کە هاش دەکرێت، ب  دا ئەگەڕێتێکسیستیم سەلماندنی کارکرد بەمشێوەیە کە بەدووای ئەرزش

دەسپێدەکاتن. ( Zero bits)، کە هاشەکە بە کۆمەڵە ژمارەیەک لە سفربایتەوە (SHA-256)ەوە -٢٥٦-لەڕێگای شا

درێت  ڕە ژمارە پەیوەندییەیک ئێکسپۆنێنتییەیل هەیە لەگەڵ ئەو بحەدیناوەڕاسی  ئەو ئەرکەی کە پێویستە بەڕێوە بت 

 ەی خۆی تەکمیل بکات. لۆکەکسفربایتە پێویستانە و ئەتوانێت تەنیا لەڕێگای ئیجراکردنی تاقە هاشێک تەئید بکرێت و ب

ۆنسێک نئێمە بۆ تۆڕ یا شەبەکە گشتییە واژۆزەمەنییەکەمان کەڵک لە ئیسپان  کارکرد وەردەگرین، بەجۆرێک کە لەودا 

(Nonce )ە حەیل مەسەلەیەیک  بڕوانە وێنەی خوارەوە ی
لەناو بلۆیک خۆیدا تا ئەو ئاستە ئەڕواتە پێش کە ئەرزشێک )و: لتێ

ن بۆ حەل ئەکات و ما-ی بۆ تەکمییل هاشی بلۆکێک پێویستەئەبینێتەوە، کە لەودا ئەو سفربایتە ئاڵۆزی لۆگاریتیم(

 مەرسەف کرد، بۆ ئەوەی 
 
 کار و بەرف

ی
مەکەی ئەدۆزێتەوە. پاش ئەوەی کە ش نی یووی کۆمپیوترەکە بە حەدی کاف

ا
وڵ

کردن نامێنێت و چ کلۆجێک قابییل ئاڵوگۆڕپێ، ئیت  ئەم بلۆکە بە هیپڕۆسەی سەلماندنی کارکرد بە سەرئەنجام بگەیەنێت

 خ، مەگەر ئەوەی کە گشت کارەکان هەر لەسەرەتا و لە تازە ئیت  هیچکەس ناتوانێت دەستیتێوەردات یا بیگۆڕێت
ا

سفرەوە اڵ

ە بلۆکێیک جیاواز لەمەی کە تا ئیستا پێکهاتووە، چوون   زنجتی
یسابە حدەسپێبکرێنەوە. )و: کە ئەویش ئەبێتە هۆی پێکهێنانی

ەبەر ل لۆگاریتمییەکان، هەردەم دەقاودەق وەکوو جاری پێشوو دووپاتە نابنەوە و ئاڵووگۆڕی گەورە درووست دەبێت!(

ەوار وەسڵ دەبن، ئەگەر لە هەر بلۆکێکدا  ی و ئەوەی کە بلۆکەکانی دوواتر هەموو لەگەڵ ئەمانەی ئێستا پێوە زنجتی

ە بەدوواوە ئاڵووگۆڕیان تێدا پێکدبەهەرهۆیەک ئاڵووگۆڕێک پێکبهێندرێت، ئیت  هە ی
ێت و ئیت  موو بلۆکەکانی دوواتریش لتێ

ە بلۆکێیک نوێیە و پەیوەندنی بە بلۆکە پێشووترەکانەوە، ئەوانەی پێش ئاڵووگۆڕەکە هەبوو، نامێنێت.  ە بلۆکە، زنجتی ئەم زنجتی

، لە 
ا

ی ئەسڵ ە بلۆکە نوێیە، کە ئینشیعابێکە لە زنجتی ی   زمانی کریپتۆکارێنیس و )و: بەم پێکهاتیی زنجتی کریپتۆگڕافیدا دەڵێیی

( BTCیتکۆین )بفۆڕک، وە هەرکات فۆڕکێک لە پووڵێیک دیجیتاڵیدا پێک بێت، ئیت  پوڵێیک نو  درووست دەبێت، بۆ نمونە 

 ئاوگووسی  
ی

لە  ( و پاشان BCHیاBCC فۆڕکێیک یلێ درووستبوو کە ناوی نرا بیتکۆینکەش ) هاڕددا -٢٠١٧لە یەیک مانیک

( لەدایک بوو و دوواتریش بیتکۆین BTGدیسان هاڕدفۆڕکێیک دیکە و ئەمجارە بیتکۆین گۆڵد ) ی هەمانساڵی ئۆکتۆبەر ٢٥

     ( پەیدا بوو!(BTCPپریڤات )
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نوێنەرەکان بڕیار  ،ئەم گرفتەش چارەسەر ئەکات کە لە کان  ئەوەدا کە بڕیارگەلێیک زۆر لە ئارادانسەلماندنی کارکرد هاوکات 

( هەبوویایە، ئەمە ئەتوانرا لەالیەن IP-Adresseئەگەر زۆرینە لە دەنگداندا هەرکەسە و تەنیا یەک ئادڕەش ئای نی ) بدەن. 

هەر کەسێکەوە کە بتوانێت ئای نی گەلێیک زۆر بۆخۆی ڕێزێرڤ بکاتن، نفووز  تێبکرێت. سیستیم پڕووف ئاف وۆڕک لە 

 هەیە!(. زۆرترین بڕیار نوێنەرایەن  ئەساسدا بەواتای هەر یو نی ش و یەک دەنگە )و: 
ی

واتە هەر کامپیوتەرێک یەک دەنیک

ە بلۆک دەکات ی درێژترین زنجتی ی
 ، کە لەودا زیاترین هەزینەی ئیسبان  کارکرد سەرمایەگووزاری کرابێت. ئەگەر زۆرینەیەیک هتێ

ە یا  ڕ ی
ۆڵ بکرێت، ئەوجار زنجتی  قودرەن  ش نی یووەکان لەالیەن ماینتێ ڕ

انی  ێیک سادق و سەرڕاسسادقەکانەوە کۆنت  ی
ت بەختێ

ێ بێڵێت و  ە بلۆکانەی دیکە کە ڕەقابەن  لەگەڵ دەکەن بەج  گەورە ئەبێتەوە و پەرە ئەستێنێت و هەر هەموو ئەو زنجتی

شکەر یا هەکر پڕووف  ی
پێشێیان کەوێتەوە! بۆ ئەوەی بلۆکێیک پێشووتر بگۆڕدرێت یاخود دەسکارنی بکرێت، پێویستە هتێ

یا و: )شووترەکان وە هەروەها هەر هەموو بلۆکەکانی پاش ئەو بلۆکەش کە بەتەمایە دەسکاری بکات ئاف وۆڕیک بلۆکە پێ

ئەوجار  ڕاستەقینەکان بدۆزێتەوە و داخیل بلۆکە نوێکانی بکاتەوە و ەنو  درووست بکاتەوە، ئەوجار گر  ( سەرلدزنی لێبکات

ە بلۆکەکان زیاتر و درێژتر دەبنەوە، هەر بڕەدیفیان بکاتەوە. ئێمە دوواتر نیشانی دەدەین و   ی کە هەتا زنجتی ەو ئەیسەلمێنیی

شبەر )و:  ی
اییەکەی ئێکسپۆنێنتییەل هێواشت  ئەبێتەوە.  ڕادەش تووانانی هتێ ی

 هەکر( کەمت  و ختێ

ی هاڕدوێڕنی یا کۆمپیوترنی و هاوکات بە پیێی کات )و: بە پیێی چوونەسەرەوەی نرخ و نارسانی زیاتری بلۆکچاین 
ی ی
بۆ ئەوەی هتێ

ێسە و ئەالقەی خەڵکانێیک زیاتر بە باسەکە، بۆ ئەوەی بتوانرێت  ڕ
و لەمباسەدا بیتکۆین بۆ نمونە( چوونەسەرەوەی ئینت 

 کارکردندا، هاوسەنگ 
ا

ەکان لەحاڵ ی
ەوە ، دژوارنی ئیسبان  کارکرد یا هەمان پرووف ئاف وۆڕکیش قوورست  دەبێتبکرێنماینتێ

ن  بلۆکە نوێکان بەکام مایدیاری ئەکرێت هەمووجارێک بازنەییەوە و لە ڕێگای ئەرزشێیک حەدی ناوەڕاسی  
ا
ڕ بدرێت  خەڵ

تی

ی جا
ەکانکە ئەویش هەر یەک کاتژمتێ ڕ ی

رێت. هەتا نیشانە و هەڵیان ئەبژێ ئەکاتە رێک تیعدادێیک حەدی ناوەڕاست لە ماینتێ

اتر بخووڵقێندرێن، بەو ڕادەش پێکهێنانی بلۆیک نو  دژوارتر ئەبێتەوە.   ی
 بلۆکەکان ختێ

 

 (Network) شەبەکە یا تۆڕی گشتیر  ٥

 هەنگاوەکان بۆ  خستنەکاری تۆڕی گشتیی بەمشێوەیەی خوارەوەن: 

ەکاننوسخەیەک لە ح ١ ڕ ی
درێت.  ەواڵە نوێکان بۆ هەر هەموو ماینتێ ی

 دەنتێ

ێک ٢ ڕ ی
 حەواڵە نوێکان لە یەک بلۆکدا کۆدەکاتەوە.  هەر ماینتێ

ێک ٣ ڕ ی
 کار لەسەر ئەمە دەکات کە سەلماندنی کارکردێیک دژوار بۆ بلۆکەکەی خۆی بدۆزێتەوە.   هەر ماینتێ

ڕێک سەلماندنی کارکردێک ٤ ی
ەکانیت  بدۆزێتەوە، ئەوجار نوسخەی ئەگەر ماینتێ ڕ ی

ێت. ئ ەک لە بلۆکەکە بۆ هەموو ماینتێ ی
 ەنتێ

ەکان ٥ ڕ ی
تەنیا ئەوکاتە بلۆکەکە قەبووڵ ئەکەن کە نوسخەکانی هەر هەموو حەواڵەکان لەناو ئەودا موعتەبەر بن، )و:  ماینتێ

 . ی  تەقەلوب، تەزویر یا هەڵە نەبن!( وە هێشتا تەوزی    ع نەکرابێی 

ەکان ٦ ڕ ی
نی لە دەکەن بلۆیک بەعدو هاوکات کاریش لەسەر ئەمە  تەئیدی دەکەن کە بلۆکەکەیان قەبووڵکردووە ماینتێ

. بۆ ئەم مەبەستەش هاشی ئەم بلۆکەی کە ئێستا قەبووڵیانکردووە ئیت  وەک هاشێیک درووستکراوی  ی ەکەدا پێکبێیی زنجتی

ەبلۆکە موعتەبەرەکان  ی و زنجتی
ی بۆ لکاندنی بە بلۆیک نوێوە کە بڕیارە ئەویش ئەم پڕۆسەی بەسەردا تێپەڕێیی ڕابردوو بەکاردێیی

 . ی     پێکبێیی
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ەکان ڕ ی
ێ هەڵەترینە  ماینتێ ین و ن 

ەکەیان درووستت  ی کە درێژترین زنجتی ی
مە دەکەن و هەردەم کار لەسەر ئەهەردەم وایدادەنیێ

ڕ ئەم زنجتی  ی
ژن یا دوو نووسخەی جیاواز لە بلۆیک دووای خۆیا ە درێژتر بکەنەوە. ئەگەر دوو ماینتێ ی

بدەنە  نهاوکات دوو ڤتێ

ەکان ڕ ی
اڵەتەدا هەموو لەم ح سەرەتا ئەم بلۆک و باقییەکەشیان ئەو بلۆکیت  وەربگرن. ئەتوانن  دەرەوە، هەندێک لە ماینتێ

ەکان ڕ ی
ە یا خەزن   ماینتێ م بۆ مەبادا بلۆکەکەی دیکەش هەر زەختی

ا
اوە، بەڵ کار لەسەر ئەو بلۆکە دەکەن کە سەرەتا وەرگتی

ی دەکەن بەم مەبەستەی کە ڕەنگە بتوانن بەوی ێیک درێژتر پێکبێیی ەوکاتە لەم دوو بلۆکە ئیەک . دیکەیان زنجتی

ێت کە سەلماندنی کارکردیان ئەدۆزرێتەوە )و: دیارە ئەم پڕۆسە بە حەیل فوڕمولە لۆگاریتمییەکان  تێکدەشکێنت 

ەکان درێژتر دەردەکەوێت، ئەوجار  !(جێبەجێدەکرێت انەشو یەک لە زنجتی ڕ ی
ە کە بەرەو شاخە الدەرەک  هەموو ئەو ماینتێ

 ئەویدیکە تێکدەدەن. چووبوون دێنەوە سەر ئەم یەکە و 

ەکانمەرج نییە نوسخەی حەواڵە نوێک ڕ ی
بتوانن خۆیان  نبچن. تا ئەوکاتەی کە نوسخەکا ان بیلئیجبار بۆ هەر هەموو ماینتێ

ەکان ڕ ی
ە بلۆکەکان دەردەکەون یا بابڵەین  بە زۆرترین ماینتێ بگەیەنن، ئەوان زوو یا درەنگ لە یەک بلۆیک نوێدا لەناو زنجتی

انس و چاوپۆشیکردن بەدنی دەکرێت ی
. لەناو سەرجەم سیستمەکەدا کەمەکێک تۆلتێ ی )و:  .پێکەوە بلۆکێیک نو  پێکدێیی

ینەیەک ق بەڕێوە بچێت، تەنیا گرنگە زۆر وانییە کە هەموو شتێک پێویست بێت دەقاودەلەجۆرێک دێمۆکڕاش ئەچێت، 

ەکان بلۆکێیک نو  ڕ ی
ە بلۆکەکان زیاد دەبێت و ئەمێنێتەوە!( ئەگەر بێتەئید بکەن لە ماینتێ  ئەم بلۆکە بە زنجتی

ت و ، ئیت 

ڕێک ی
ە بلۆکێیک ێت، هەر کلەالیەن بلۆکەکەوە وەرنەگتی واژۆکەی ئەو ئەو بلۆکەی کە بۆی ئەچێت نەدۆزێتەوە، یا  ماینتێ

 ت و بەدوواداگەڕان ڕادەوەستێنێت! وە و لەو  جێگتی بوو، قۆناخەکە کۆتانی پێدێی  دیکە دۆزرامناس

 

 (Incentiveهاندەر ) ٦

ی ) ی حەواڵە لە بلۆکێکدا حەواڵەیەیک تایبەتە، چوونکە یەکەمیی ێ Coinبەپیێی بەرنامەی داڕێژراو یەکەمیی ی نی
( یا پارەی نونێ

ە هاندەرە یائەخووڵقێت، کە ئەویش ئاسانی یه ئەوکەسەیە کە یەکەم بلۆک پێکدێنێت. ئەم یەکەم بلۆکە  ی خود ئەنگتی

انە   ڕ ی
 لەناو  یەک ئەخاتە بەردەمیان کەکە تۆڕی گشتیی بپارێزن و ڕێگادەدات بەو مانتێ

ا
ی شەپارەی دیجیتاڵ بەکەدا پێکبێیی

  وونی هەبێت. ناوپشک ب ناوەندێیک بێئەوەی
ا

یادبوونی بەردەوایم کۆین یا پارەی نو  وەکوو ئەمە وایە کە زێر لەناو دڵ ی ی
 پتێ

، و  ی بە  ،ێڕ کە پارەی زیاتر درووستبکەین. مەعدەنجی ز   ە ئەمەش هەرجی زیاتر هاندەر ئەبێتخاکدا بدۆزینەوە یا هەڵیبکەنیی

کارییەکان و کان بە هەڵکەندنی مەعدەن زێر پەیدا دەکات، لە بابەت ئێمەوە، ش نی یووە  بەرق محەیل مەسئەلە بتی
ی
ەرسەف

ی دەکەن.   ئەم کارە بەڕێوە دەبەن و بوونی کۆین موومکیی

. هاوکات   حەواڵەکانیش ئەکرێت مینەڕەکانی ئەم کۆینە هانبدات بۆ بەردەوامبوون لە درووستکردنی
ا

داهان  ڕەدوبەدەڵ

ەی مینەرەکان ، تێچوویان حەواڵەکان کەمت  بێت لە ئەگەر داهان   ی لەمحاڵەتەدا  ،بۆ بەردەوامبوون دێنێتەخوار ئەمە ئەنگتی

ێ نرجی  درێتەسەر بۆ ئەوەی جیاوازییەکە داپۆشێنێت. ئەگەر جارێک ژمارەیەیک لەپێشدا دیاریکراو لە   ئەن  بلۆکەکان بت 

ی ب توانن پشت بەم کات و ئەوان ئەکۆینەکان بخرێنە بازاڕ، ئەوجار تەنیا داهان  حەواڵەکان ئەتوانێت داهان  مینەرەکان دابیی

ی و بەمشێوە لە تەوەڕووم دوور ئەمێنینەوە.    داهاتە ببەسی 

ێ پچڕان ئەتوانێت یارمەتیدەر بێت بۆ ئەوەی  ەی بەردەوامبوون لەکار بە ن 
ی ەکانئەنگتی ڕ ی

ێ هەڵە کاریخۆیان  بە درووسی   ماینتێ و ن 

شبەرێیک تە بکەن.  ی
ەکانی  ماحکار بتوانێت، بەتەنیانی لەئەگەر بێتو هتێ ڕ ی

 یوو بەکار بێنێت، ئەو دیکە زیاتر ش نی  هەموو ماینتێ

و بکاتە سەر مرۆڤەکان، لەوەی  
ا
ە بەکار دێنێت کە کڵ ی ی

ێرێت، ئایا ئەو ئەم هەموو ش نی یووە بەهتێ ی دەبێت بڕیار بدات و هەڵت 

ێ بخو کە ئەو پارەی زیاتر بۆخۆی درووست ئەکات یا ئەو ئەم پارانە بەکار دێنێت بۆ ئەوەی کە پارەی  ی نی
وڵقێنێت. لە نونێ

ی زیات –قازانج  ئەودا دەبوو کە یاساکان ڕەچاو بکات و پێشێلیان نەکات 
ر بۆ ئەو یاسا و قاعیدەگەلێک کە بتوانن پارەی نونێ

 . ی  ئیعتیباری خۆی لەچاڵ دەنێت. کە ئەو هەم سیستمەکە و هەمیش   ەەیوەکوو ئەم –لەهەمووان زیاتر بەدنی بێیی
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 (Reclaiming Disk Spaceنەوە )حافزەی کەمێر پڕبکەی ٧

هەر کە ئەختی حەواڵەی پارەیەک لەژێر کۆمەڵە بلۆکێیک زۆردا مایەوە، ئەتوانرێت ئەوجار حەواڵە ماوەبەسەرچووەکان 

ێ ئەوەی   بکەین بە ن 
ی  بکەین. بۆ ئەوەی ئەمکارە موومکیی

ا
ە بۆ حەواڵەی نو  خاڵ بکووژێندرێنەوە، بۆ ئەوەی جێگای زەختی

ڕکلهاشی بلۆکەکان  ی
[ هاش دەکرێن، وە تەنیا ڕوون  ٥[]٢[]٧( ]Merkle-Treeتڕییدا )-بپسێندرێن، حەواڵەکان لەناو متێ

(Root .دەکرێن ێن و جێگتی ینجێندرێن، وەک دارێ( هاشی بلۆکەکان ڕادەگتی ک کە بلۆکە کۆنەکان ئەوجار ئەتوانرێن تێکبت 

درێن )و: بڕوانە وێنەی خوارەوە(. هاشە مەقەست ئەکرێت، لەوێش شاخە دەرچووەکان ئەبڕ  شاخە دەرچووەکانی 

ە یا خەزن نەکرێن.   نێوخۆییەکانیش دەکرێت زەختی

 

  

ە کرابێت، حدودی   تێدا زەختی
ێ ئەوەی حەواڵەکانی بایت جێگا ئەگرێت. ئەگەر ئێمە وایدابنەین   ٨٠بلۆکێیک سەرەیک بە ن 

، زەرن   ٦ بایت زەرن   ٨٠( خولەکێک یەک بلۆک بخووڵقێت، ئەمە یانی ١٠کە هەر دە ) ی
ی   ٢٤دانە لەیەک کاتژمتێ ی

کاتژمتێ

بە سیستیم   .بۆ هەر یەک بلۆک میگابایت لە یەک ساڵدا  ٤،٢هەمووی دەکاتە  ڕۆژی ساڵێک، ٣٦٥وڕۆژێک، زەرن  شە

 کۆمپیوترەکان کە لە یەکساڵدا )
ا

ێن، گیگابایت   ٢بە  ( ئاسانی دانەی٢٠٠٨ئاماری ساڵ ڕام یا حافزەی بچووکەوە دەفڕۆرسی

 Moores Lawیاسای مۆڕ )وە 
ا

سەردەکەوێت، بە پیێی ئەم ئامارانە بێت،  ١،٢( بەرەو ٢٠٠٨( کە لە حاڵیحازردا )و: ساڵ

ە لەداهاتوودا  ەدا هیچ گرفتێکمان بۆ پێکنەهێنێت، تەنانەت ئەگەر بلۆکە سەرەکییەکانیش لە زەختی  پێدەچێت جێگای زەختی

ە بکرێن.  ی یا پێویست بێت زەختی ە زۆر و بۆر )و: ساتۆشی ن بمێیی  بۆ زەختی
ا

 ە!(اکامۆتۆ ڕاسی  دەکرد، ئێستا جێگای خاڵ

 

 (Simplified Payment Verification) تەئیدی گەیشتیی حەواڵەیەک ئاسانکارن   ٨

ی حەواڵەیەک تە ەکانی ناو شەبەکەی گشتیی ئێمە ئەتوانیی ڕ ی
ێ ئەوەی پێویست بێت هەموو ماینتێ ئید و مۆر بکەین ن 

نێت )و:  .تەئیدیکەن ڕ
ەدرێژەکەی سەلماندنی  userبەکاربەرێیک ئینت  ێ تەنیا ئەو کۆپییە لە بلۆکە سەرەتاییەکەی ناو زنجتی ( ئەن 

 
 
کارکرد الی خۆی بپارێزێت کە پێیدەرێت، ئەویش بەمجۆرەی کە ئەو گرێکانی دیکەی ناو شەبەکەی گشتیی بەردەوام تاف

ڕکل لەخۆدەگرن کە بکاتەوە تا بەم قەناعەتە دەگات کە ئەو بەڕاسی  در  ی
ی هەیە و شاخە جیابووەکانی متێ ێژترین زنجتی

ڵەکە دیارە ئەو ناتوانێت بۆخۆی حەواحەواڵەکە بە بلۆکەکەوە گرێدەدات، ئەوەیش بەمشێوە کە مۆرێیک زەمەنی لێدراوە. 

ەکەدا گرێدەدات، ئەوجار ئەتوانێ م کاتێک کە ئەو حەواڵەکە لە شوێنێک لەناو زنجتی
ا
یبینێت کە ئەو ت بتاقیبکاتەوە، بەڵ

ەکە زیاد دەبن، بە بەردەوایم تەئیدی  لەالیەن گرێکانی شەبەکەی گشتیی قەبووڵکراوە و ئەو بلۆکانەی کە پاش ئەو بە زنجتی

اوە.   دەکەنەوە کە حەواڵەکەی ئەو لەالیەن شەبەکەی گشتییەوە وەرگتی
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ە ڕاستگۆکانەوە کۆ نەن کە شەبەکەی  لەم حاڵەتانەدا تەئیدەکانیش تائەوکاتە جێگای متما ڕ ی
ۆڵ گشتیی لەالیەن ماینتێ ڕ

نت 

م  بکرێت. شەبەکەکە
ا
شبەرێک یا هەکرێک بتوانێت شەبەک ئەبێت کاتێکالوازتر و زیانلێکەوتووتر بەڵ ی

ەی گشی   هتێ

ۆڵ بکات.  ڕ
ەکانی  کۆنت  ڕ ی

م مێ ناوشەبەکە خۆیان ئەتوانن حەواڵەکان تەئید بکەن، لەکاتێکدا کە ماینتێ
ا
راو ساکار ک تۆدێیکبەڵ

ەو چلۆن کە ئ  نیشانی دەداتئەمە لەالیەن هەکەرێکەوە بە حەواڵەی تەزویر و ناڕاست خەلەیل تێبخرێت و  توانرێتئە

 خۆی. ڕێگاچارەیەک بۆ ئەوەی خۆمان لەم گرفتە بپارێزین ئەمبکات شەبەکە تەسختی  ئەتوانێت
ا

ۆڵ ڕ
ەیە  و بیهێنێتە ژێر کۆنت 

 هوشدار کە 
ا

ەکانەدەر کە لە الیەن یسیگناڵ ی
ەکانماینتێ ی

  اموعتەبەریان ناسییەوەبلۆکێیک ن وە دێن قەبووڵ بکەین، کاتێک ماینتێ

 هوشداریدەرەکەی  تەواوی بلۆکەکەنەسبکراوە بۆئەوەی  کە لە سۆفتوێڕی هەکەرێکەوە
ا

و ئەوحەواڵەش کە سیگناڵ

ا ڕێگای  و  یا بوونی هەکەرێک بنارسێتەوە بوونی خەلەل و گرفتێکندووە دابەزێنێت، بەهاتیی سیگناڵەکە ورووژا ی
ختێ

درێت ئیت  ئەتوانن( )ئەو ناواندانەی کە بەبەردەوامیی حەواڵەیان بۆ دەچێت یا حەواڵە وەردەگرن، ڕەنگە بیانهەوێت  . لێبگتی

 و  تایبەت بەخۆیانیان هەبێت، ئەویش بۆئەوەی کە ئەمنییەن  حەواڵەکانیان سەربەخۆ لەدەست خۆیاندا بێت ماینەری

 
ا

ایش بتوانن ڕەدوبەدەڵ ی
       حەواڵەکان تەئید بکەن.  بەختێ

 

 (Combining and Splitting Value) کورتکراوەیەیک گشیر و دابەشکردنی ئەرزشەکان  ٩

ی بوویایە کە کۆین یا پارە دیجیتاڵییەکانمان بەدەستەوە بوونایە، مەعقوول نەدەبوو ئەگەر بۆ ناردنی  ئەگەر هەرئێستا مومکیی

هەر سێنتێک لە حەواڵەی جودا جودا کەڵک وەربگرین. بۆ ئەوەی بتوانرێت نرخ و ئەرزشەکان دابەش بکرێن و پێکەوە 

( inputs and outputsۆچوو و دەرچوو یاخود ورودنی و خروجییان )حەواڵەکان چەندین دەروازەی بحیساب بکرێن، 

پێدەدرێت. ئاسانی یا یەکدانە تاقە بۆچوو لە حەواڵەیەیک گەورەدا بوونی هەیە یاخود چەندین بۆچوو لەئارادان، کە مەبلەغە 

حەواڵەکە  انی خەرج یا تێچوویدبچووکەکان پێکەوە کۆدەکەنەوە و لە بەرزترین حاڵەتدا تەنیا دوو دانە دەرچوو: یەکیان بۆ 

 پارەی تێچووەکە، دیارە ئەگەر پێویست بە گەڕانەوە بۆ خاوەن حەواڵە بێت
 
بوونیان  ،و ئەویدیکەشیان بۆ گەڕانەوەی باف

 .  هەیە

 

اوەتەوە بە چەندین حەواڵەی دیکەشەوە و هەروەتر ئەم  ەدا پێویستە بگووترێت دەستەبەندنی کردنی حەواڵەیەک بەست  ی
لتێ

اونەتەوە، کە دیارە ئەمە هیچ کێشەیەک بۆ حەواڵەی کەسیت    چەند حەواڵەش بە چەندەها حەواڵەی دیکەوە بەست 

ی پێویسی  و زەڕورەتێک لەئارادا نابێت کە کۆپییەیک تەواوی حەواڵەکان داوابکرێت )و: خاترجەمە(.   نانێتەوە. هەرگتی
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 (Privacyتاکەکەسیر )تایبەتیر یا حەرییم  ١٠

ی مۆدێیل  اگەیشی  ڕ ی
 بانکە نەریتیی و کالسیکیەکان ئاستێیک دیاریکراو لە پاراستیی حەرییم کەسەکانیان هەیە، کە لەواندا دەسپتێ

 سێهەم )و: بان
ی
(، لەنێو  کبە زانیارییە دیجیتاڵییەکانی تەرەفەییی مەعامەلەیەک و تەرەف ان خۆیاندا یا ناوەندێیک دارانی

مەی کە هەر هەموو حەواڵەکان بەئاشکرا و شەفاف ڕوو بەدەرەوە بن کە هەمووان ئەزەڕورەن  سنووردار کراوە و داخراوە. 

م 
ا
م دەکرێت لەگەڵ ئەمەشدا کە فاییل کەسەکان دەپارێزرێت، بڵ

ا
، لەو مێتۆدەی بانکەکاندا جیێی نابێتەوە. بەڵ ی بیانبییی

ارساو ئەمێنێت. دەرەوە شاراوە و نەنزانیارنی حەواڵەکان لە شوێنێیک دیکەوە بپسێندرێت: ئەویش بەمجۆرەی کە کلییل ڕووبە

ی کاتێک کەسێک مەبلە ێ ئەوەی بزان غێک پارە بۆ کەسێیک دیکە حەواڵە ئەکات،خەڵک ئەتوانن بیبییی ن، ئەم حەواڵە لە ن 

و چ کەسێکەوە بۆ چ کەسێیک دیکە بەڕێکراوە. 
ا
ئەمە وەکوو ئەو دەستە زانیاریانە دەچێت کە لەالیەن بورسەوە بڵ

ودەکرێنەوە، Tapeواندا کات و چەندەنی یا گەورەنی مەعامەلەی کەسەکان، واتە "دەکرێنەوە، کە لە
ا
" بۆ ڕایگشی  بڵ

 . ی ی
ی کە تەرەفەییی مەعامەلەکە کیێ  بێئەوەی دیان بەمەدا بێیی

 

ێت، بۆ ئەوەی  بۆ ئەوەی ئیحتیان  پێویستمان کردبێت چاکوایە بۆ هەر حەواڵەیەک یەک جووت کلییل نو  بەکار بهێتی

درێت کە کلیلەکان بکەونە دەست کۆمەڵە کەسانێکەوە کە یەکت  ناناسن. هەندێک لە گرێکان لەبەربەمە  ەواڵەکاندا ح بگتی

ورودییەوە پارێز یا دوورییان لێناکرێت یاخۆیان لێالنادرێت، لەبەر ئەوەی ئەمانە زەرورەتەن نرخدەدەن، بە چەندین 

ەدایە کە ئەگەر خاوەنی کلیلێک بۆئەوەی بۆچوو یا ورودییەکانیان یه هەر هەمان خاوەن  ی
حەواڵەن. ڕیسیک ئەمکارە لتێ

ی 
و بکاتەوە، کە یه هەمان خاوەن کلیل بوو! بناسێندرێت بە هەمووان، کە گرنێ

ا
 حەواڵەکانی دیکە بتوانێت بڵ

 

      (Calculationsنرخ و تێچووەکان ) ١١

ێیک جێگر یا ئەڵتەرناتیڤ زووتر  ێ بکەینەوە کە لەودا هەکرێک هەوڵدەدات زنجتی ە لئێمە بتی لە سیناریۆیەک ئەن  ە زنجتی

ە . تەنانەت ئەگەر ئەو بتوانێت لەمکارەشیدا سەرکەوتوو بێت، سیستمەکە ڕێگا بپێکبێنێتڕاست و هەقیقییەکەی ئێمە 

ە یه ا نرخ لەسەر شتێیک بێبایەخ دابندرێت یاخود پارەیەک هەڵبگرێت کئاڵوگۆڕی بەئیشتیا نادات، وەکوو بۆنمونە لەخۆڕ 

ەکان ی
ەهیچ حەواڵەیەیک ناموعتەبەر بەجێگای تێچووی خۆیان قەبووڵ ناکەن،  ئەو نییە. ماینتێ ی

ی س وە ماینتێ ادقەکان هەرگتی

ت هەوڵبدات یا ئەتوانێنادرووست و ناتەواوانەی لەخۆگرتبێت. هەکرێک تەن ناکەن کە لەوجۆرە داتا  بلۆکێکیش قەبووڵ

ێتەوە بۆخۆی کە ماوەیەیک کورت پێشت  بۆ   ڕ ی
ئاڵوگۆڕ لە یەکێک لە حەواڵەکانی خۆیدا پێکبێنێت، بۆ ئەوەی ئەو پارە بگتێ

 کەسێیک ناردووە. 

ێیک تەزویری هەکرێک ئەکرێت وەکوو   و زنجتی
ێیک هەقیق  ەون  داهاتوو هەنگاوێیک بەهەڵککێبەرکیێی نێوان زنجتی

(Binomial Random Walkلێکبدرێتەوە. ئاکا )کارییە بە  کیم سەرکەوتوو ئەمەیە کە یەک بلۆ (، )و: ئیستالحێیک بتی

ەکەمان ) ە هەقیقییەکە زیادبکرێت، بەمجۆرە زنجتی ە هەقیقییەکە ئەدۆڕێت ئەگەر ١زنجتی م زنجتی
ا
+( پێشدەکەوێت. بەڵ

ێ زیاد ببێت، کە ئەمە ) ی هەکرەکە یەیک نی ە ئەسڵییەکە تەواو دەبێت و دووایدەخات. ( بەزەرەر -١بێت و زنجتی  ی زنجتی

 Ruin(، )و: بەئاڵمانی Gambler's Ruin problemوەکوو قوماری )ئیحتیمایل ئەوەی کە هەکرێک پێش ئێمە بکەوێتەوە 

des Spielersقمارباز( وایە! وایدابنەین، یاریکەرێک بە پارەیەیک زۆر و بێسنوورەوە دەست 
ی

ە ب (، )و: بەفارش: پاکباختیک

وگووڕمێیک ، ئەوجار یا بڕێک لەدووای حەریفەکەیەوە دەسپێبکاتنیاری بکات بە جۆرێک کە ژمارەیەک  ی ی
 بیلقووە و بە بە هتێ
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ی ئیحتیمایل ئەوەی کە ئایا  پارەیەیک بێسنوورەوە دێتە ناو یارییەکە، ئەویش بەم ئامانجەی کە یارییەکە بباتەوە. ئێمە ئەتوانیی

ە ئەم یاریکەرە ئامانجەکەی ئەپ ێکێت و یارییەکە ئەباتەوە، وەیا لە مەوزوعەکەی خۆماندا ئایا هەکرێک بتوانێت زنجتی

کاریدا بەمشێوەی خوارەوە حەدس لێبدەین ی لە بتی  خۆی، ئەتوانیی
ا

ۆڵ ڕ
ا ی بلۆکە هەقیقییەکانی ئێمە بێنێتە ژێر ڕەکیف و کۆنت 

     [:  ٨] حیسان  بکەین. 

(p = )ێیک ی
 ڕاستەقینە و هەقیق  بلۆکیی داهاتوو یا نو  بدۆزێتەوە ئیحتیمایل ئەمەی کە ماینتێ

(qی داهاتوو بدۆزێتەوە
 (= ئیحتیمایل ئەمەی کە هەکر یا دەسدرێژکەر بلۆیک نونێ

(qz( ئیحتیمایل ئەمەی کە هەکر بەو بڕە بلۆکە بگاتەوە، کە بابڵەین =)z بلۆکن، کە لەپاش کەوتووە )    

 

ەگەر ئ ێوەیەیک ئێکسپۆنێنتیەل دادەکەوێتکە بە ش(، ئیحتیمالەp>q) نی گەورەتر بێت لە کیوو پاش گریمانەکەی ئێمە کە

ژمارەی ئەو بلۆکانەی کە هەکرەکە دەبێت پێیان بگاتەوە، هاوکات بەرزتر یا زۆرتریش ببنەوە. ئەگەر ئیحتیمالەکە لە دژی 

سەکانی ن  پێویست بازێیک سەرکەوتووانە هەڵنەدات، شانئەو بێت و لەقازانج  نەبێت، وە ئەو لەکان  خۆیدا یا زووتر لە کا

ئەو بە شێوەیەیک زەرەرلێکەوتوو زۆر کەم دەبن، بەتایبەتیش ئەگەر ئەو هەندێک لەوەش کە هەیە دوواتریش بکەوێت، 

 واتە بە خاوی بڕواتە پێش. 

ەر ئیت   وەتیی دڵنیابێت کەئێستا ئێمە لێکیدەدەینەوە کە حەواڵە وەرگرێک چەندە ئەبێت ماتڵ بێت، تائەو بەتەوا ی
حەواڵەنتێ

ەری حەواڵەکە خۆی حەواڵەکە نەتوانێت دەسکارنی یا کەم و زۆری بکاتن.  ی
ی یا گریمانە دەکەین کە نتێ ئێمە وایدادەنێیی

هەکرێک بێت، کە بییەوێت بۆماوەیەک حەواڵە وەرگر بەم قەناعەتە بگەیەنێت کە ئەو پارەکەی ناردووە و تەواو بووە، 

ماوەیەک ئاڵوگۆڕ بەسەر حەواڵەکەدا دێنێت، بەجۆرێک کە حەواڵەکە بۆ هەکرەکە خۆی بگەڕێتەوە.  ئەوجار پاش

ەر )و: کە خۆی هەکرە و ئەی ی
م حەواڵە نتێ

ا
ومان   وێتەحەواڵەوەرگر خەبەردار دەکرێتەوە کاتێک ئەم شتە رووبدات، بەڵ

ا
کڵ

ێتەوە، پێش ئەوەی حەواڵە  ڕ ی
 وەرگر لە دزرانی حەواڵەکەی وشیار بکرێتەوە. سەرکات(، هیوادارە پارەکە بۆخۆی بگتێ

کلیلە گشتییە ڕووبەدەرەوەکەی ماوەیەیک   (،generatesبۆخۆی ئەخووڵقێنێت )  نو حەواڵە وەرگر یەکجووت کلییل

ەر.  ی
ۆ حەواڵەیە و ڕووبەدەرەوە و بگشتییە و )و: بۆ زانیارنی خوێنەر، یەک لەم کلیالنە  کورت پێش واژۆکردنی دەدات بە نتێ

ێت و نابێت نیشان کەشئەو  ێ لەسەر پارچە کاغەزێک بنوورسێت و هەڵبگتی بدرێت، چوون  نادڵنیا  یدیکەیان تایبەتییە و ئەن 

 خۆی!(
ا

ەمکارە بەر بەوە ئ هەرکەس ئەو کلیلە تایبەتییەی هەبێت، ئەتوانێت پارەکانت بگوازێتەوە سەر والێت یا کیفە پوڵ

ەرێک، )و: دیارە ئەگەر مەبەس ی
ێک لە بلۆکەکانی درووست و ئامادەکردبێت،دەگرێت کە نتێ  زنجتی

 دزنی هەبێت!( پێشت 
 ی 

چوونکە ئەبێت هێندە کاری لەسەر بکات تائەوکاتەی کە شانیس هەبێت و بازێیک گەورەی هەڵدابێت و وەپێش کەوتبێتەوە 

ێ یا درووستو ئەوجار حەواڵەکە لە   درا، ئ بکات. ئەگەر حەواڵەیەک کورتەچرکەیەک یا لە لەحزەیەکدا جی ی
ەوجار جارێک نتێ

ێیک موازنی دەستبەکار دەبێت کە  وجی بەدزییەوە و هاوکات لەسەر زنجتی
ا
ەرێیک کڵ ی

ژنێیک ئاڵوگۆ نتێ ی
پێکراوی حەواڵەکەی ڕ ڤتێ

 . خۆیەن  

ە  (دانە بلۆکیت  بەدووای ئەوداz)پاشانیشوەرگری حەواڵەکە ماتڵە، تا حەواڵەکەی ئەو لە بلۆکێکدا بەڕێوە دەچێت و  بەزنجتی

م پێیوایە کە بلۆکەکان زیاد دەبن
ا
. ئەو بەتەواوەن  نازانێت کە ئایا هەکرەکە چەندە لەکارەکەی خۆیدا پێشکەوتووە، بەڵ

ی بیتکۆیندا هەر دە  بلۆکە هەقیق  و درووستەکان کە کاتێیک مامناوەندییان بۆ هەر بلۆکێک پێویست بووە )و: لە زنجتی

شبەرکە وایە، وەکوو دابەشکردنی پۆیسۆ ( خولەک بلۆکێک پێکدێت.( وەکوو پێشکەو ١٠) ی
ا و بیلقووەی هتێ ی

ن تنێیک ختێ

کارییە   بە نرخێیک چاوەڕوانکراو: ( poisson distribution)ئیستالحێیک بتی
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شبەر ئێستا ئیت  توانیبێی  پێشمانبکەوێتەوە، ئێمە گرفی  پۆیسۆن  ی
ی کە هتێ بۆ ئەوەی کە ئیحتیماالن  ئەوە بەدەست بێنیی

، بەم ئیحتیمالەی کە ئ ەر هەموو کۆکراوەکان یا حاسڵجەمیعهزەربدەکەین لە  ەو ئەو پێشکەوتنانەی کە ڕەنگە ئەو کردبێی 

 لەم خاڵە بەدوواوە ئیت  پێشمانبکەوێتەوە: 

 

 ئێمە فوڕمولەکە دەگۆڕین، بۆئەوەی بەر بگرین بە پاشکۆما بێسنوورەکان کە لەگەڵ دابەشبووەکە کۆدەکرێنەوە.... 

 

ینەوە بۆسەر کۆدیوە ئەمانە  ڕ ی
 (.... C Codeش ) وەردەگتێ

#include <math.h>  

double AttackerSuccessProbability(double q, int z) 

 {  

double p = 1.0 - q;  

double lambda = z * (q / p); double sum = 1.0;  

int i, k;  

for (k = 0; k <= z; k++)  

{  

double poisson = exp(-lambda); for (i = 1; i <= k; i++)  

poisson *= lambda / i;  

sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));  

}  

return sum;  

} 

ی لێکیبدەینەوە کە چلۆن ئیحتیماالتەکان بە شێوەیەیک  ی کۆمەڵێک لە ئاکامەکان بکەونە گەڕ، ئەشتوانیی ئەگەر ئێمە بێڵیی

     ( ئەکەون.  zنێنتیەل بە )ئێکسپۆ 

q=0.1  

z=0   P=1.0000000  

z=1   P=0,2045873  

z=2   P=0,0509779  
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z=3   P=0,0131722  

z=4   P=0,0034552  

z=5   P=0,0009137  

z=6   P=0,0002428  

z=7   P=0,0000647  

z=8   P=0,0000173  

z=9 P=0,0000046  

z=10 P=0,0000012  

q=0,3  

z=0 P=1.0000000  

z=5 P=0.1773523 

z=10 P=0.0416605  

z=15 P=0.0101008  

z=20 P=0.0024804  

z=25 P=0.0006132  

z=30 P=0.0001522  

z=35 P=0.0000379  

z=40 P=0.0000095  

z=45 P=0.0000024  

z=50 P=0.0000006 

 

 

               ٠،١( چکۆلەترە لە ٪pحەیل نی )

P < 0.001  

q=0.10 z=5  

q=0.15 z=8  

q=0.20 z=11  

q=0.25 z=15  

q=0.30 z=24  

q=0.35 z=41  
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q=0.40 z=89  

q=0.45 z=340 

 (Conclusionئاکام ) کورتە و   ١٢

ی پشت بە متمانەی تەرەفێیک ئێمە  ێ ئەوەی ناچاربیی ۆنیکییەکان پێشنیاز کردووە، بە ن  ڕ
سیستمێکمان بۆ حەواڵە ئێلێکت 

. ئێمە  ی ە ئاسانی ئێستا )و: بە مێتۆدە کالسیکیەکانی وەک بانک( بە سیستمێک کار دەکەین کناوپشیک سێهەم ببەستیی

ی ئەبەخشێتە تایک مرۆڤ بەسەر دا ی
ۆڵێیک بەهتێ ڕ

ێ بووئەگەرجی کۆنت  م هێشتا ناتەواوە بەن 
ا
نی مێتۆدێک  راییەکانی خۆیدا، بەڵ

  
ا

ۆڵ ڕ
ەیە و لە کۆنت  ی التی ڕ

ادی دیکەی بانک ئەمەیە کە سێنت  کە بەربگرێت بە هەزینەی چەند کەڕەتەی حەواڵەکان. )و: ئتی

تیی شکۆمەڵە دەوڵەمەندێک یا دەوڵەتدایە(. بۆ ئەوەی ئەم کێشە و گرفتە چارەسەر بکەین، ئێمە شەبەکەیەیک گ

کە کەڵک لە سەلماندنی کارکرد وەردەگرێت، بۆ ئەوەی لەسەر لەوحێیک بەرییی گشی  و   هاوتابەهاوتامان پێشنیاز کردووە

شبەرێک نامومکینە   ی
ە دەکات و الی هەمووان دیارە، کە بۆ هەکر یا هتێ ( حەواڵەکان زەختی

ڕووکراوە هەموو )چەندوچۆنی

انی ئاڵوگۆڕی )و: یا دزی ی
ە سادقەکان( تێدا بکاتن،  کە بتوانێت بەختێ ڕ ی

ی  تا ئەوکاتەی کە ماینتێ ی
ی ش نی یووەکان زۆرینەی هتێ

ی و پابەرجایە.  ی
 خۆیاندا بێت. ئەم شەبەکە لە عەییی ساکاری خۆیدا، زۆریش بەهتێ

ا
ۆڵ ڕ

ەکان لەکۆنت  ڕ ی
ەموویان هاوکات ه ماینتێ

 نێوانیان. ئەوان 
ی

ین هاوئاهەنیک ی بەمەی کەپێکەوە کاردەکەن بە کەمت  ێ حەتمەن بنارسێن، لەبەر ئ ناچار نیی ەوەی کە دەن 

ین زەحمەت و خزمەتگوزارییەکاندا دەبێت  درێت و تەنیا لەسەر بنەمای زیاترین و باشت  ی
هەواڵەکان بۆ ناوەندێیک تایبەت نانتێ

درێت.  ی
ەکان بنتێ ڕ ی

 خۆیان بێ ماینتێ
ا

ە نئەتوانن شەبەکەکە بەجێبێڵن، هەرکات خۆیان حەزیان لێبێت، هەروەها ئەشتوانن بەدڵ

ناو شەبەکەکەوە و پڕۆسەی سەلماندنی کارکرد قەبووڵ بکەن و بەڕێوەی ببەن و درێژەی پێبدەن بەوەی کە لە نەبوونی 

ی ش نی یووەکانیان دەنگ دەدەن، قەبووڵکردنی  ی ی
ئەواندا بوونی هەبووە و ئێستا خۆیانیش هاتوونەتە ناوی. ئەوان بە هتێ

ی  بلۆکە  کە ئەوان لەسەر درووستکردنی بەردەوایم بلۆیک زیاتردا کاردەکەن و   درووستبوونی بلۆکێیک هەقیق  بەمە ئەسەلمێیی

ناموعتەبەرەکان ڕەتدەکەنەوە، لەمەی کە بەهیچ کلۆجێک کار لەسەر بلۆیک فەریع و ناڕاست ناکەن و بەر بە پەرە سەندنی 

ە و هاندرانەکان ئەتوانرێن بەمئەگرن. هەر هەموو یاسا و قاعیدە پێویستەکان  ی مە گشتییە ت و ئەنگتی ی ا کۆتانی بەڕێوە میکانتی

درێن.      بت 
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