ﯾﻮروﭘﻞ :ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۸
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﯾﻮروﭘﻞ ،ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﻮده و اﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪدارﻧﺪ ،ﻋﻤﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻨﺸﺎ آن
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﯾﻮروﭘﻞ ﻣﯽﮔﻮﻧﺪ ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو ) (Moneroﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ  IPﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﯾﮋه ارز

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو در وبﺳﺎﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺮک ﺟﺎﮐﻮﺑﺴﮏ )Jerek
 (Jakubcekﻓﺎش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮروﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﻮر و ﻣﻮﻧﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺮاﮐﻨﺶ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ  IPرا ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺧﻂ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ در آن
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﯾﻮروﭘﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﺮو را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اروﭘﺎﯾﯽ ،ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
اﺳﺘﻔﺎده از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ را دارﻧﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﯿﮑﺴﺮ
)ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﯿﮑﺲ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ( ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﯿﮑﺴﯿﻨﮓ  BTCﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ را ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮورﮔﺮ ﺗﻮر و ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﭘﺎی ﺗﺮاﮐﻨﺶ

را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻮﻧﺮو ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ  IPﻫﺎ را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از

ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺮاﮐﻨﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دارای ﻫﻮﯾﺖ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ ﺑﻼک ﭼﯿﻦﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ،ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﺨﺖ وﻟﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ را
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ وارد ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻧﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮان آنﻫﺎ را

ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻋﺪم ردﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ را از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﻮل ﺑﺪون

ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و

دزدیﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮی را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ و ردﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ را ﺳﺨﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﻪ ار ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮﻧﺮو ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

