ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ اﺗﺮﯾﻢ  ۲۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را در ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺪود ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺷﺮﮐﺖ  Parityﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) (walletﺑﺮای ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺧﻮرده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن
واﺣﺪ اﺗﺮﯾﻢ ) (ETHدر ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺴﺪود ﺷﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎدل 280
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارزﻫﺎی رﻣﺰﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﺮآوردﻧﺪ ،اﺗﺮﯾﻢ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﺗﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺧﯿﺮ را در ﮐﯿﻒ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭼﻨﺪ اﻣﻀﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

در ﺣﺴﺎب ﭼﻨﺪ اﻣﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺄﺪ ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ) (escrow paymentﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ،ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎص ﺗﺄﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎی ﭼﻨﺪ
اﻣﻀﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﺪون ﺗﺄﺪ او اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺪود روﺑﺮو
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻮل را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ً
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ از  20ﺟﻮﻻی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ) 29ﺗﯿﺮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﺗﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  Parityدر ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ« ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد.

ﺣﺴﺎب  90ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺗﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ
وب ﺳﺎﯾﺖ  arsﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺣﻮزه ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺗﺮﯾﻢ وارد
ﺷﺪه .او ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﺑﺎگ را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮدش را
ﺣﺬف ﻧﻤﻮده ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب  90ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری »ﮔﻮﯾﻦ وودز« ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ  Parityو ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺗﺮﯾﻢ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ  Parityاﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای رﻓﻊ
ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺳﺎزوﮐﺎر دﻓﺘﺮ ﮐﻞ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ )ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ( را ﺗﻐﺮ داد،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

