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!آیا هک کردن بیت کوین امکان پذیر است؟

شدهدشواریاربسکوینبیتاکوسیستمازکاربرانمداومبررسیوچینبالکفناوریدلیلبهکوینبیتهک
کوینبیتهایداراییکوین،بیتصاحباندیجیتالیهایپولکیفبهدستیابیباتوانندمیهکرهاولی.است
واداررااهدولتبرخیواندآوردههجومکوینبیتخریدبهجهانسراسردرگذارانسرمایه.کنندسرقتراآنها
دیجیتالرزاطرفدارانافزایشباعثکوینبیتموفقیت.نمایندوضعآنمعامالتبرایرامقرراتیتاکنندمی
درکوینبیتپیدایشازپس.اندشدهچینبالکفناوریرویبرجدیدرمزارزهایاندازیراهدرصددوشده
دیجیتالارزنوع200ازبیشحاضرحالدرکهحالیدر.استبودهسریعبسیارآنقیمترشد2009سال
داشتهقرارتنخسرتبهدردیگررمزارزهایاززیادبسیارفاصلهباکوینبیتبهایهموارهاست،شدهمنتشردیگر
.است

وریداریخبهزیادیرغبتدیجیتالارزتریدرهایوسرمایهگذارانکهشدهباعثکوینبیتبهایسریعرشد
شبکهاینتامنیحفظشودمیترگستردهکوینبیتاکوسیستمچههر.دهندنشانخودازکوینبیتذخیره
دنبالهبکهافرادیهمانیاهکرهاتوجهشدهباعثکوینبیترونقپربازار.گیردمیقرارتوجهموردبیشتر
به.شودمیربیشتکوینبیتهکبرایهستند،اشخاصهایدارایییاواطالعاتسرقتوها،سیستمدرنفوذ

.هستندکوینتبیهکبامقابلهسپسوایمنیمسئلهاندیشهدرهموارهشبکهاینکاربرانبیشتردلیلهمین
چههریآشنایبرایکوین،بیتمعامالتعرصهبهورودبرایتازهکارکاربرانافزونروزعالقمندیبهتوجهبا

مختلفهایشیوهتشریحبهدیجیتالارزمقالهایندرپرسود،معامالتاینهایریسکبامبتدیانبیشتر
.پردازیممیکوینبیتهکجهتاحتمالیحمالت

افتد؟میاتفاقچطورکوینبیتشدنهک

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

فهرست مطالب 

منظور از هک بیت کوین چیست؟✓
حمله به شبکه بیت کوین چگونه انجام پذیر است؟✓
اد؟حادثه سرریز ارزش در مورد شبکه بیت کوین چگونه اتفاق افت✓
نحوه حمالت اسپم به شبکه بیت کوین چگونه است؟✓
درصدی چیست؟۵۱منظور از حمله ✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-bitcoin-hack.mp4
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چیست؟کوینبیتهکازمنظور

بودهستماکوسیاینبرایاساسیموضوعیکتاکنونایمنیازبرخورداریمسئلهکوین،بیتتوسعهزماناز
blockchainچینبالکفناوریدلیلبهبیشتراینواستدشواربسیارکوینبیتهکطرف،یکاز.است
بیتکاربرانطتوسچینبالکمداومبررسیدلیلبهدیگرطرفاز.داردبرعهدهراکوینبیتپشتیبانیکهاست
استبعیدکوینبیتهکاحتمالکوین

hackingیاکوینبیتهکازمنظور bitcoinسرقتبرایکوینبیتکامپیوتریهایسیستمبهرخنهیانفوذ
وکامپیوترمسیستبهرخنهمعنایبهکردنهکعملواقعدر.باشدمیآنشبکهکاربرانکوینبیتهایذخیره

مروزی،امباحثدرامااست،بودهکامپیوتردرمشکلیحلبرایهوشمندانهوماهرانهسریع،روشکاربردنبه
.استتهگرفنامکردنهککامپیوتر،کاربرمالیهایدادهواطالعاتسرقتوکامپیوتریکبهنفوذاصطالح

بکهشهرمدیریت.کنندمیاقدامشبکهطریقازسیستم،یکدررخنهیانفوذجهتهکرهامعمولطوربه
سروراینبههکرها.باشدمیserverسرورهمانیامرکزیقدرتمندکامپیوتربرعهدهوبودهمتمرکزکامپیوتری
بهرهدرسعیا،دیتسیستمتغییرباوپرداختهآناطالعاتدستکاریبهآنبهنفوذتوسطوکردهحملهمرکزی
.دارندخاصاهدافجهتیاوشخصینفعبهدادههاآنازبردن

.استمندبهرهزغیرمتمرکشبکهیکازباشدمیچینبالکحمایتتحتآنکهدلیلبهکوینبیتاکوسیستم
برایرهاهکدلیلهمینبههستند،مشغولکوینبیتاستخراجبهجهانسراسردرماینرهامیلیونازبیش
نفوذیرمتمرکزغشبکهیکبهاستالزمکنند،هکرامتمرکزسروریکآنکهجایبهکوین،بیتشبکهبهنفوذ

.نمایند

غیردشایومشکلبسیارهکرهابرایراکارماینرهاازعظیمیحجمباگستردهشبکهیککردنهکامکان
.استساختهممکن

ناسبمگذاریسرمایهبرایماینینگکلودهایسایتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
هستند؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cloud-mining-investment/
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است؟پذیرانجامچگونهکوینبیتشبکهبهحمله

معنیآنبه.گرددمیانجامغیرمتمرکزروشبهوچینبالکتکنولوژیاساسبرکوینبیتهایکوینتولید
بهنفوذبرایآنازبتوانندهکرهاکهنداردوجودserverیامتمرکزکامپیوترهیچکوینبیتتولیدشبکهدرکه

باشندداشتهدسترسیشبکه

مقابلدرمنیایفیات،یاسنتیارزهایباقیاسدرهاآلتکویندیگروکوینبیتمزایایازیکیشرایطاینبا
باشدمیهکرهاحمله
تاگرددمیثباعواستغیرمتمرکزوگستردهنوعازکوینبیتبرمحافظچینبالکشبکهکهاستدرست

اکوسیستماینبرایرادرصدی100وکاملامنیتکاراینولیباشد،اماندرهکرهاحمالتاززیادیحد
یزنعملدرچنانکهاست،پذیرامکانکوینبیتبههکرهاحملههمتئورینظرازحتی.کندنمیفراهم
ایمبودهکوینبیتشبکهبهحمالتیشاهدتاکنون
دیگریبعضوکردبندیدستهمالیبازاراینبههارسانههایحملهگروهدرتوانمیراهاحملهاینازبعضی

.دانگذاشتهکوینبیتشبکهراهسربرقانونگذارانکهبودههاییممانعتوهامحدودیتصورتبه
بودهپذیرجاماننیزکوینبیتشبکهساختاروهازیرساختبهحملهوسایبرینظرازکوینبیتهکآیاولی
؟است

.شودمیاشارهگرفتهانجامکوینبیتشبکهعلیهکهسایبریهایحملهازبرخیبهادامهدر

http://www.omidfadavi.me/
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است؟گرفتهانجامکوینبیتشبکهعلیهصفرروزحملهآیا

Zero-dayیاصفرروزحمله attack،ودوجافزارنرمیکدربالقوهصورتبهکهاستپذیریآسیبنوعیک
ضعفهنقطیکطریقازولینباشدمطلعآنوجودازافزارنرمدهندهتوسعهوکنندهتولیداستممکن.دارد
خودملهحوکردهاستفادهسوءضعفنقطهاینازهکر.استآوردهوجودبهآنبرایرانفوذیراهامنیتیباالی
رساندمیانجامبهراافزارنرمبه

واشیاازایشبکهاشیااینترنتازمنظور.باشدمیIoTیااشیاءاینترنتبهمربوطصفر،روزحملهترینمرسوم
هایگوشیردموجودهایاپلیکیشنطریقازوشوندمیوصلاینترنتجهانیشبکهبهکهاستهاییدستگاه
گردندمیکنترلونظارتهوشمند
کوینبیتهشبکنمودنضعیفیاکردنخرابمنظوربهراصفرروزسایبریحملهبتوانندهکرهاکهدارداحتمال
آگوست15تاریخدرنیزواقعیتدرونبودهتهدیدیکفقطکوینبیتعلیهصفر،روزحملهالبته.دهندانجام
Valueیاارزشسرریزحادثهراحملهاین.استدادهرخ2010 Overflow Incidentاندنامیده.

قدمبهقدمصورتبهنوبیتکسباکارآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/nobitex-exchange/
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ادثه سرریز ارزش در مورد شبکه بیت کوین چگونه اتفاق افتاد؟

آگوست15در.دارندراآنوارسیامکانکاربراناست،سورساپنیابازمنبعچینبالکافزارنرمکهآنجااز
بلوککهکرداعالمکوینبیتگفتگویانجمندرکوینبیتگرانمعاملهازیکیپیشسالدهحدود2010

آنزشارکهاستکردهایجادمختلفآدرسسهبرایراکوینبیتتعدادیکهاستایمعاملهشامل74638
.استبودهکوینبیتمیلیارد92ازبیشتر

هکریکشددادهتشخیصزیادوارسیهایازپسزیراشودمیقلمدادارزشسرریزحادثهیکعنوانبهاین
21تولیدفقطاصلیکددر.کندمنتشرکوینبیتمیلیارد184ازبیشترکوتاه،لحظهچندطیدرتوانسته
تقلبیکوینها،کوینبیتتمامیبرابر8700ازبیشتوانستههکراینلذاشده،بینیپیشکوینبیتمیلیون
نمایدکوینبیتاکوسیستموارد

آندرسنوینگهمکاریباکوینبیتناشناسواولیهگذاربنیانناکاموتو،ساتوشیسریعواکنشزمانآندر
گستردهانیبروزرسسرعتبهآنها.کندزداییعارضه،اشکالاینبادرگیریساعتسهازپسراشبکهتوانست

.بردندبینازراشدهاستخراجهایکوینبیتتمامیودادهانجامشبکهدرای

کارحالدرمهباکوینبیتشبکهدوناکاموتو،توسطبروزرسانیانجامازبعدساعتچندطیکهاستجالب
ادعااموتوناکآنچنانکهولی.بودنددارمشکلزنجیرهبرایکویناستخراجحالدرماینرهااززیادیعدهوبودند
تولیدهچرخواردوکنندرهارامعیوبشبکهتوانستندماینرهاهمهحادثه،اینازپسساعتنوزدهتنهاکرد،
.گردندجدیدشبکه

کهبودیموهبتبهترینکوین،بیتخلقابتداییروزهایهماندرحملهاینکهباورنداینبراندرکاراندست
توقفمراحملهوشدندنرمافزاریایراداینمتوجهاولیهروزهایهماندرزیرا.افتاداتفاقدیجیتالارزاینبرای
هزارچندبابرابرکوینبیتارزشکهزمانآندرشد،میآشکاربعدسالچندینماجرااینکنیدتصور.کردند
درکوینیتبقیمتیکبارهبهکهداشتامکانمیرسید،دالرمیلیاردچندبهکوینبیتبازاربهایوشده،دالر

.برسدصفرنزدیکبهکوتاهمدتی

http://www.omidfadavi.me/
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است؟چگونهکوینبیتشبکهبهاسپمحمالتنحوه

هستندیهایحملهانواعازاینها.داردوجودمختلفیهایروشکوینبیتایزنجیرهشبکهبهرساندنآسیبجهت
.گردندکوینبیتاعتبارشدنکمباعثیاوکنندکمراشبکهسرعتتوانندمیکه

.ودشمیدادهتوضیحادامهدرکهدارندمختلفیانواعولینیستندکوینبیتهکنوعازهاآسیبنوعاین
بهناخواستههایپیاماززیادیبسیارتعدادآندرکهگرددمیبرجمعیارتباطافزارهاینرمبهبیشتراسپمحمالت
هایپیامایننکویبیتبامرتبطشبکهمورددر.گرددمیارسالرسانهاپیامدیگرومدیاسوشیالایمیل،کاربران

.گرددمیکوینبیتاستخراجهایسیستمشدنکندباعثناخواسته

.باشدمیهاآلتکویندیگراستخراجبهایشانکردنمتمایلوکوینبیتازکاربراندلسردیکاراینازهدف
درصفرزدکارمباهایتراکنشکهاستاینشدهعرضهمشکلاینرفعجهتکهحلیراهکوین،بیتمنبعِکددر
.میشوندردونیستندقبولقابلشبکهاین

کارمزدهایها،تراکنشاززیادحجماینبرایبایدکنند،حملهکوینبیتبهاسپمانتشارطریقازبخواهنداگرحال
توزیعکهلحراهیک.داشتنخواهداقتصادیتوجیهاسپم،کنندگانتوزیعبرایکاراینکهگرددثبتمناسبی
ماینرهایکهکننداذاتخراروشیکهاستاینکنند،استفادهاسپمهزینهبردنباالبرایمیتوانندآنازاسپمکنندگان
بهراهااسپماستخراج،طریقازآمدهدستبهسوداینصورتدرکنند،کارspammersاسپمرهابرایزیادی
.گیرندمینظردرکارمزدعنوان

http://www.omidfadavi.me/
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میکمشدتبهشبکهسرعتها،اسپمحملهپروسهدرآنکهدلیلبهاست،نیفتادهاتفاقیچنینعملدرولی
میتواندادزیکارمزدوکمسرعتیعنیعاملدواین.یابدمیافزایشتراکنشتاییدکارمزدآنمقابلدروشود
.شودکوینبیتبهایشدیدسقوطباعث

قتصادیاصرفهماینینگانجامدیگرکهشودمیکمآنقدراستخراجپاداشکوین،بیتقیمتشدنکمبا
مالیایهزینههتامینبهقادرمیکند،مشارکتاسپمتوزیعبرایکهماینریاگرراستاایندر.داشتنخواهد
.انجامدمیشکستبهاسپمرحملهنباشد،اسپم

؟داردERC20باتفاوتیچهوچیستBEP2:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

درصدی چیست؟۵۱منظور از حمله 

یاتخراجاسبهشروعکوینبیتاکوسیستمدرهشنرخبیشترینکسببرایماینرهاازگروهیکهزمانی
سیستمتمامیپردازشتوانبتوانندتاکنندفراهمراباالییانرژیمیزاناستالزمکنند،میکوینبیتماینینگ

کوینیتباستخراجهایدستگاههمهبرایمصرفیانرژیمجموعازبایستیشدهتامینانرژی.کنندفراهمراها
.شودمینامیدهattack%51یادرصدیکوپنجاهحملهشرایطاین.باشدبیشتر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bep2-vs-erc20/
https://omidfadavi.me/bep2-vs-erc20/
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زنجیرهفعلیهشنرخبابرابرهشینرخبایستیدهد،انجامرادرصدی51حملهبخواهدکهفردیبنابراین،
ماینرهایوهشدزیادخیلیجهانسراسردرکوینبیتماینرهایتعداداکنونهم.باشدداراراکوینبیتانتشار
.استرفتهباالوضوحبهشبکههشنرخبنابراین.گردندمیقدرتمندترروزهرکوینبیتتولید

که،شبتواناینباحاضرحالدرولیاست،پذیرامکانکوینبیتبهدرصدی51حملهتئوریلحاظازگرچه
الزمیزیادبسیارپولِوانرژیمیزانایحملهچنینانجامبرایزیرا.داشتنخواهدامکانابعادایندرایحمله
بهباردوراوینکیکاینکهاحتمالباشد،مسلطکوینبیتشبکهدرصدیکوپنجاهبربتواندفردیاگر.است
.داشتخواهدوجودآورد،عملبهممانعتتراکنشهاانجامازیاوگیردکار

راشبکهودادهانجامراکوینبیتهکتوانستنخواهدهمبازگیرد،صورتدرصدی51حملهاگرحالهربه
کند،نسلکرااندشدهتاییدگذشتهدرکههاییتراکنشنیستقادرفرداینزیرا.برساندکاملنابودیبه

راجدیدیکوینهاییاوکندسرقتخاصیآدرسیکازراهاییکویننماید،ایجادجعلیهایتراکنش
.نمایداستخراج

است؟پذیرامکانپولکیفطریقازکوینبیتهکآیا

امکانعملدر،دیجیتالارزاینپشتیبانچینِبالکشبکهطریقازکوینبیتهککهدریافتیمفوقمطالباز
پولکیفلهجمازنمایند،مینصبخودهوشمندگوشیرویکاربرانکههاییاپلیکیشنولی.باشدنمیپذیر
.داردراشدنهکامکاندیجیتالارزصرافیوکوینبیت

ها،رافیصبهحملهجزبه.اندشدهواقعحملهموردهکرهاسویازکنونتابایننسجملهازبزرگصرافیچند
.برندمیکاربهکوینبیتهایولتازسرقتبرایرافیشینگمانندهاییروشهمچنینهکرها

privateخصوصیکلیدبههمزمانبتواندفردیاگر keyعمومیکلیدوPublic Keyپیدادستیابیشماوَلت
هایییداراسرقتازمواردیتاکنون.کنددرازیدستپولکیفآنهایداراییتمامبهکهبودخواهدقادرکند،
.استشدهمشاهدهوبتحتهایولتخصوصبهوهوشمندگوشیرویبرآنالینهایولت

پذیرمکاناآنهاطریقازکوینبیتهکمسئلهوبودهباالییبسیارامنیتدارایافزاریسختهایولتالبته
.نیست

ارزهایسرقتوحمالتاینبارابطهدراخباریوشدهگزارشصرافییاوولتشدنهکازمواردیکنونتا
هکمعنایبهولتیاوصرافیشدنهککهاستآنمهمنکتهولی.استشدهدیدههارسانهدردیجیتال

شبکهولیاندشدههکهاییوبسایتبارهاکههمانگونهباشد،نمیچینبالکشبکهبهنفوذوکوینبیت
.نیستشدنهکقابلاینترنتجهانی

چیست؟دیجیتالارزهایدرcryptographyرمزنگاریکاربرد:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-cryptography/
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:شدهارائهمطالببندیجمع

ازآنکهوجودباشبکهاین.استچینبالکشبکهکاربرانمیاناصلیمسائلازکوینبیتشبکهایمنیحفظ
.استشدهمشاهدهکوینبیتهکجهتحمالتیولیاستمندبهرهزیادیامنیت

سرریزحادثهبهافتاداتفاق2010سالدرکهرابطهایندرآمیزموفقیتحملهآخرینزیاداحتمالبهواولین
چینبالکزنجیرهخاص،مورداینجزبهکوین،بیتانتشارسابقهدههیکطولدرولی.استمشهورارزش
.نمایدحفظخوبیبهسایبریهکرهایهجوممقابلدرراخودایمنیتوانستهکوینبیت

بهآسیبیهیچولیشدهانجامکوینبیتهایصرافیوهاوَلتبههکرهاسویازموفقیحمالتتاکنون
وهاپلتفرمدرهداشتوجودنیزامنیتیضعفاگر.استنشدهواردآنچینِبالکشبکهوکوینبیتاکوسیستم
.اندبودهارتباطدرکوینبیتباکهبودههاییاپلیکیشن

یستماکوسمقابلدراسپمحملهیاودرصدییکوپنجاهحملهقبیلازگوناگونیحمالتداردامکانهمیشه
باولییگرددنمحسابکوینبیتهکتکنیکینظرازحمالتاینکهاستدرست.بیفتنداتفاقکوینبیت

.نمایددارخدشهراشبکهاعتبارمیتواندمبادالتدرسرعتکاهش

http://www.omidfadavi.me/
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:متداولسواالت

است؟پذیرامکانکوینبیتهکآیا

گروهدوولیدهدگسترشمالیبازارهایدرراخودجایگاهکهاستآندنبالبهدیجیتالارزگذشتهسالدهدر
دادنشانناعتباربیپیدرکهارزبازارازتمرکززداییبامخالفهایگروهیکی.هستندکوینبیتهکپیدر

طریقازیشتربسودکسبدنبالبهمالیبازارایندرکهدیگرگروهیوهستندهاآلتکوینسایروکوینبیت
باشندمیدیجیتالارزهایکردنهک

.استنشدههدیددیگریموردچین،بالکشبکهبهنفوذمفهومدرکوینبیتهکازموردیکازغیربهتاکنون
.گردیدزداییاشکالسرعتبهکهبودهصفرروزحملهبهبوطمرنیزموردآنالبته

غیرقانونی؟یااستقانونیایراندرکوینبیتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟برقرارکوینبیتاکوسیستمدرکاملامنیتآیا

اپلیکیشنوهاپلتفرمشدنهکازمواردیولیباشدمیبرخوردارزیادیامنیتازکوینبیتچینبالکشبکه
کوینتبیکاربرانبهمشکل،اینبامقابلهجهت.استگردیدهمشاهدهکوینبیتشبکهبامرتبطهای

.نمایندبرقرارراخودپولکیفامینتبتوانندکهشدهدادهامکاناتی

میسرقتبهارزیمبادالتدرهاتوکناززیادیمقدارواستفزونیبهروکوینبیتبهسایبریحمالتالبته
.گرددمیافزودهکوینبیتکاربرانتعدادبهروزهرکهاستآنهمامرایندلیل.روند

کرداعالم2020ژوئن19درتوییتیدر،شبکهالیتنینگوکوینبیتپروژهدهندگانتوسعهازیکیکانتر،جان
قابلومنایهنوزکوینبیتشبکهکهداداطمینانکوین،بیتپولکیفکردنهکدرموفقیتوجودباکه

.استاطمینان

کدامند؟کوینبیتهایاپلیکیشنایمنیازحفاظتهایروش

هکرهاهجومدمورپولکیفاگرآنکهدلیلبهباشد،میزیادیبسیاراهمیتدارایکوینبیتولتایمنیحفظ
.بدهددستازکردهذخیرهکهراایسرمایهتمامیاستممکنگیرد،قرار

.ستاامنمحلیدرپول،کیفورودیرمزهایحفظپولکیفامنیتتامینبرایهاروشترینسادهازیکی
.کنندمیفراهمپولکیفصاحبانبرایراامنیتایننگهداریکهدارندوجودنیزهاییسایتالبته

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-iran-legal/
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دیگریتیامنیسوالوشویدواردرمزعبوربابایدفقطکنید،کارخودکاربریاکانتباخواهیدمیکههنگامی
ورودوجهمتکاربراستممکنشودواردآنصاحبپولکیفبههکریاحیانااگربنابراین.شودنمیپرسیده
.نشودهکر

باالترراایمنیحسطکهاندنمودهالزامیپولکیفبهورودبرایرافاکتوریدوتاییدهااپلیکیشنازبرخیالبته
.بردمی

است؟چگونهکوینبیتهکجهتهکرهاکارنحوه

رایبراآنهاوکردهسرقتزیادسرعتباراپولکیفارزهایکاربر،پولکیفحساببههکرهاحملههنگام
.کنندمیمنتقلدیگرهایپولکیفیاصرافیبهمبادله

داراییهبدوبارهدستیابیامکانگیرد،قرارسایبریهجومموردولتصاحباگرحملهوقوعصورتدربنابراین
رقتسبههایتوکنوهاکوینرساندنفروشبهیاخریداریبهمربوطمعادالتزیرا.داشتنخواهدخودهای
.گرددمیانجامهاصرافییاهاچینبالکطریقازرفته،

زیراکرد،اپیددسترسیاعتمادقابلهایچینبالکطریقازشدهانجامهایتراکنشبهتواننمیبنابراین
.گردندمیپنهانخارجیایمنیهایسیستمازهاآدرستمامی

تااستزمالوندارندراآنهاولتبهبازگشتامکانشدهدزدیدههایکوینبیتکهدانندمیپولکیفصاحبان
.کنندبرقرارراخودکوینبیتپولکیفامنیتامکانحدآخرین

:منابع

https://www.investopedia.com/

https://cointelegraph.com/news/

http://www.omidfadavi.me/
https://www.investopedia.com/articles/investing/032615/can-bitcoin-be-hacked.asp
https://cointelegraph.com/news/developer-who-successfully-hacked-bitcoin-wallet-ensures-bitcoin-is-still-safe

