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 مقذمه

پَل  .ًیست اطالػات فٌاٍریواهپیَتز ٍ  افزاد هتخػع در حَسُ هختع تٌْا پَل رهشًگاری ضذُ اهزٍسُ،

 ػیي درآًْا تأثیز گذاضتِ است ٍ  رٍسهزُ سًذگی تزاًذ، ضذُ هتَجِ هزدم آًچِ وِ اس تزتیط رهشًگاری ضذُ

 .ضذُ است سایثزی تثذیل هجزهاى تزای جذاب ّذف یهتِ  سزػت تِ حال،

 پَل ویف آدرس تغییز هاًٌذ اًذضذُ ًطأت گزفتِ الىتزًٍیىی، ّایپزداخت اس سایثزی تْذیذات اس تزخی

 ّای رهشًگاری ضذُپَل ،حال ایي تا. دیگز هَاردٍ  الىتزًٍیىی پَل ویف سزلت ،ّاتزاوٌص حیي در همػذ

 .اًذضذُ خزاتىاراًِ الذاهات اس درآهذ وسة تزای ایساتمِتی ٍ جذیذ ّایرٍشهٌجز تِ ایجاد 

 8102های رمسنگاری شذه در سال انذاز پولچشم

 ٍ ّافایل تاسیاتی تِ هٌظَر لزتاًیاى ٍ ًذتَد وارتزاى تزای جْاًی اغلی تْذیذ ّاافشارتاج ،2017 سال در

پَل رهشًگاری  تا استفادُ اس را تاج تماضا ضذُ وِ تَدًذ هجثَر هْاجواى، تَسط خَد ضذُ اریًگرهش ّایدادُ

 هیلیَى 65/1 وسپزسىی آسهایطگاُ هحػَالت ،2017 سال ًخست ِهاّ ّطت در .وٌٌذ پزداخت ضذُ

 تارلن  ایي وِ رٍدهی اًتظار ٍ ًذًوَد هحافظتهخزب پَل رهشًگاری ضذُ  1ّایوٌٌذُاستخزاج اس را وارتز

 2017 سال در سال چٌذ گذضت اس پس ایي، تز ػالٍُ .تاضذرسیذُ  ًفز هیلیَى دٍ اس تیص تِ سالایي  پایاى

 .دیذُ ضذ وَیيتیت تاسگطت سارلاى

 توان داشت؟چه انتظاری می 8102در سال 

 ّذف یه ػٌَاىّا تِایي پَل تٌْا ًِ ،پَل رهشًگاری ضذُ یتاسار ارسش ٍ پذیزش تؼذاد، هذاٍم افشایص تا

 تزیپیطزفتِ ّایاتشارٍ  ّاتىٌیه اس استفادُ تِ هٌجز تلىِ هاًذ، خَاٌّذ تالی سایثزی هجزهاى تزای جذاب

 سوت تِ خَد را تَجِ سزػت تِ سایثزی هجزهاى .ضذ ذٌخَاّ تیطتز یّای رهشًگاری ضذُپَل ایجاد تزای

وٌٌذگاى استخزاج سال 2018 سال احتواالً تٌاتزایي،. هؼطَف خَاٌّذ ًوَد ساسیپَل ّایطزح آٍرتزیيسَد

 .خَاّذ تَد هخزب در ٍب
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 .پول رمسنگاری شذه خواهذ کرد خریذ به کاربران را مجبور افسار،باج حمالت

 یاطالػات ّیچ گذاریاضتزان تِ یًیاسًام ٍ ًطاى پَل رهشًگاری ضذُ وِ ًاتساهاى ٍ تمزیثاً تی تاسار دلیل تِ

 احتوال ّوچٌیي ٍ وٌذدستگیز ًوی را ٍ یا اٍ وزد ًخَاّذ هسذٍد راهجزم  آدرس وسی ،ًذارد وسّیچ تا

تاج  تماضایّوچٌاى تا پَل رهشًگاری ضذُ  سایثزی هجزهاىضذى ضخع ٍجَد دارد،  ردیاتی وِ تزای یوو

 .ضذ خَاّذ ّاگذاررهش تزگستزدُ اضاػِ تِ هٌجز درآهذ، وسة رًٍذ تیطتز تسْیل حال، ػیي دروٌٌذ. هی

 کننذگاناستخراجحمالت هذفمنذ با 

 وِحالی در .وٌٌذگاى افشایص یاتذاستخزاج ًػة هٌظَر تِ ّاضزوت تِ ّذفوٌذ حوالت رٍد وِهی اًتظار

 یدراسهذت اها تزپاییي درآهذوسة  وٌٌذگاىاستخزاج ،دارد را فمط تزای یه تار اها سیاد ساییدرآهذ افشارتاج

 . داضت خَاٌّذ را

 .افراد جذیذی را در بر خواهذ گرفت و یافت خواهذ ادامه کننذگاناستخراج افسایش

 جذب تِ سوت خَد را افزاد تیطتزی ٍ یافت خَاّذ گستزش جْاى سزاسز در ، استخزاج2018 سال در

 ٍ رایگاى تزق هٌثغ تِ دستزسی در آًْا تَاًایی تِ تستگی جذیذ وٌٌذگاىاستخزاج هطاروت .وزد خَاّذ

وارهٌذاى  هطَْد خَاّذ تَد، تِ طَریىِ "داخلی وٌٌذگاىاستخزاج" افشایص تٌاتزایي، .خَاّذ داضت پایذار

-ضزوت واروٌاىّوچٌیي  ٍ وٌٌذهی دٍلتی واهپیَتزّای تا استخزاج تِ ضزٍع دٍلتی ّایساسهاى تیطتزی در

 .خَاٌّذ ًوَد استفادُ ضزوت هتؼلك تِ اهىاًات اس تیطتزی تَلیذی ّای

 استخراج در وب

 اسىزیپت یهًػة  تا هستمین طَر تِ وِ است استخزاج پَل رهشًگاری ضذُ تىٌیه یه ،ٍباستخزاج در 

 تارگذاری یه وِ اًذوزدُ ثاتت لثالً هْاجواى .گیزدغَرت هی هزٍرگز در ٍب غفحِ یه تز رٍی خاظ

 تزای را تاسدیذوٌٌذگاى واهپیَتزّایتا ایي الذام،  ٍ سادُ است آلَدُ سایتٍب یه تز رٍی اسىزیپت

 ،2018 سال در .ضَدهی افشٍدُ هجزهاى پَل ویف تِ یتیطتز ّایسىِ ًتیجِ، در گیزًذ؛هی وار تِ استخزاج

ی جذیذ ّایىارراّ تِ هٌجز ٍ گذاضت خَاّذ ثیزأت ایٌتزًت هاّیت تز چطوگیزی طزس تِ ٍباستخزاج در 

 در غَرتی وِ: خَاّذ تَد تثلیغاتجایگشیٌی  هَارد، ایي اس یىی .ضذ خَاّذ سایتٍب درآهذ وسة تزای

خَاٌّذ  حذف دائویرا تِ غَرت  استخزاج اسىزیپت ّاسایتٍبتاضذ،  هحتَاّشیٌِ  پزداختهَافك  وارتز
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خَاّذ  ارائِ استخزاج ضوا در اسای رایگاى غَرت تِ فیلن، هاًٌذ سزگزهی هختلف اًَاع وزد. اس سَی دیگز،

 تزای Captcha تأییذ .است سایتٍب اهٌیت تزرسی سیستن یه هثتٌی تز ،دیگزی ّارٍش اس یىی .ضذ

 یه وِ ًخَاّذ تَد هْن ٍ ضذ خَاّذ جایگشیي ٍباستخزاج در  ّایرٍش تا رتات اس اًساى تطخیع

 .رساًذ ذٌخَاّ هٌفؼت استخزاج تا آًْا وِ چزا؛ اًساى یا است رتات تاسدیذوٌٌذُ

ICOکاهش 
2
 )عرضه اولیه سکه( 

اس ایي  2017 سال .است ّای رهشًگاری ضذُپَل طزیك اس گذاری جوؼیسزهایِ هؼٌی تِ ػزضِ اٍلیِ سىِ

 ًَػی تِ هختلف، ّایپزٍصُ تَسط دالر هیلیارد 3 اس تیصآٍری جوغ تا را داضت وِ ایالؼادُفَق رضذلحاظ، 

 ّاضىست ای اسدًثالِ تا 2018در سال  وِ داضت اًتظار تایذ .داضت را ارتثاط تیطتزیي 3سًجیزُ تلَن تا

 ّایپزٍصُ تزدلیك اًتخاب ٍ( ػزضِ اٍلیِ سىِ تَسط ضذُ گذاریسزهایِ هحػَل تَلیذ تزای تَاًایی ػذم)

 هوىي ػزضِ اٍلیِ سىًِاهَفك  ّایپزٍصُ اس تؼذادی .یاتذ اّصوتة ٍ تاب ػزضِ اٍلیِ سىِ ، گذاریسزهایِ

-ساتمِتی رضذ 2017 سال در وِ( ... ٍ Bitcoin، Ethereum) ایضذُ هثادلِّای رهشًگاری پَل ًزخ تز است

ػزضِ  دادى لزار ّذف تزای ّه ٍ فیطیٌگ حوالت تؼذاد، تٌاتزایي .گذاردت هٌفیتأثیز  ،را تجزتِ وزدًذ ای

 .واّص خَاّذ یافت پَل ّایویف ٍ َّضوٌذ لزاردادّای ،اٍلیِ سىِ

 گیرینتیجه

 ّایپذیزیآسیة آًْا اها ،آٍرًذفزاّن هی را یتزهيا ٍ تْتز سًذگیاهىاى ایجاد  ارتثاطی، ّایٍریافٌ

 تز ّاتیٌیپیص ایي .تزًذتِ سزػت اس آى تْزُ هی سایثزی هْاجواى وِ آٍرًذرا ًیش تِ ٍجَد هی جذیذی

ًظزات  ّاتیٌیایي پیص .است آهذُ دست در سال گذضتِ تِ اهٌیت اىهتخػػ ٍ هحمماى تجزتیات اساس

 .است ًثزد اس ًیوی ضذى آهادُ اها. ذٌیاتً تحمك آًْا وِ ّوِ است هوىي ٍ ّستٌذ وارضٌاسی
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