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فگرانتایج حاصل از تحلیل  مقدمه
بنا .به خصوص بیت کوین شنییهه م شنودرمزارزهاامروزه اخبار زیادی در رابطه با 
ود که احساس م شاین نیاز م کییه، کسب ارزهااین توجه به اهمیت روزافزون که 

بکه میجنر تحلیل این شن. را با جزئیات بیشتری تحلیل و بررس کییمآن ها شبکه ی
و بران کنارمهم، بررس رفتنار حساب هایبه کسب اطالعات مختلف مانیه تشخیص 

ش بییپیدر م توانیهاین اطالعات . تعامل افراد با یکهیگر م شودنحوه یهمچیین 
کاربران رفتارپیش بییهمچیین قیمت بیت کوین، تشخیص جوامع موجود در آن، و 

.به ما کمک کییه
ا بتنوانیم تنم کییممهل گرافاین شبکه را به یک تراکیش هایاین پروژه ابتها در 

خیص پس از آن به بررس و تشن. آماری گوناگون را روی آن اعمال کییمتحلیل های
که معروف این شبکه و تعامل آن ها با یکنهیگر و سنایر کناربران اینن شنبحساب های
همچیین از این اطالعات برای تشنخیص جوامنع موجنود در اینن شنبکه . م پردازیم
.م کییماستفاده 

را یش هناتراکبیت کوین، ابتها این شبکه یتراکیش هایآماری روی تحلیل هایبرای انجام 
قین  دتحلیل هنایبهتر و همچیین انجام مصورسازیبه میظور . م کییممهل گرافبه یک 
ه بنه کن« کاربران بلیه مهت»اول دسته ی. ، کاربران را به دو گروه تقسیم کردیمداده هاروی 

ار کنه بنه اختصن« کناربرانفعنال ترین»دیگنر نینز دسته ی. شهنهنام گذاریLTUاختصار 
MAUشنبکه یکنردن اطالعنات موجنود در واقع تنرهمچیین بنرای . شهه انهنام گذاری

یم و کناربران آن را از شنبکه حنذف کنردساتوش دایسقماربازی، حساب سایت تراکیش ها
.این شبکه را به خود اختصاص داده بودنهتراکیش هایدرصه ۵۰زیرا بیش از 

ت افزاریسنخاستخراج شهه قابل تحلیل و بررس با استفاده از میابع داده هایاین کهبرای 
بکه شتراکیش هایموجود باشه و همچیین بتوان آن ها را به صورت قابل فهم نمایش داد، 

ن بررس کردیم که اوایل دوران معروف شهن بیت کوی۲۰۱۴تا ۲۰۱۲سال هایبازه یرا در 
.است

:مورد استفاده در این پروژهابزارهای 
بیت کوینشبکه یتراکیش هایتجزیه یبرای دریافت و Armoryکیف پول -
گرافمصورسازیبرای Cytoscapeنرم افزار-
از نموننه گیریآمناری و تحلیل هنای، انجنام گنرافبرای سناخت Rزبان برنامه نویس -

شبکهتراکیش های

.م دههکاربران را نمایش فعال ترینگرافیال هایو رأس هاتمام گرافشکل زیر 
جمع بندی

منهل رافگبیت کوین را به شکل شبکه یتراکیش هایتمام م تواندر این پروژه دیهیم که 
ران در نهایت فهمیهیم کنه رفتنار کنارب. آماری مختلف را انجام دادتحلیل هایکرد و روی آن 
.پول عادی نهاردشبکه یتراکیش هایبا آن چیاناین شبکه تفاوت 

،  باشنهنمگفت که چون در بیت کوین هویت دارننهگان حسناب مشنخص نم توانبیابراین 
ی مانینه آمنارتحلیل هنایحت برخ از این . بررس رفتار کاربران در این شبکه  ممکن نیست

حسناب هایمیجر به فنا  شنهن هوینت واقعن صناحب برخن از م توانیهتشخیص جوامع 
.بیت کوین شونه

وارد برای تشنخیص کناربران ایرانن، بررسن رفتنار آن هنا، و منم تواناز نتایج این تحقی  
را  هابررسناینن م تنوانهمچینین . آن ها از بیت کوین در این شبکه استفاده کرداستفاده ی
.آن  را بررس کردتراکیش هایشبکه یمانیه اتریوم نیز انجام داد و رمزارزهاروی سایر 
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مهنم، بنه رأس هنایپس از ینافتن 
جامعننننه هاویژگ هننننایبررسنننن 
در ایننن شننبکه حننهاک ر. م پننردازیم
نفننره وجننود دارنننه کننه ۷گروه هننای

همگ با هم تبادل پنول انجنام داده 
جامعنه هایمقابنل، نمودار در . باشیه

۵۰۰۰نمونه یدر داده شههتشخیص 
نمننایش LTUگننرافاز تننراکیش
که م شودپیش بیی. استداده شهه

در دنیای واقع با هنم حساب هااین 
در یننک کسننب و کار شننرکت داشننته 

.باشیه

مشناههه شنه. ورودی و خروج آن م پنردازیمدرجه هایابتها به بررس گرافتحلیل برای 
افنت که رفتار کاربران در این شبکه به این صورت اسنت کنه بنه همنان نسنبت کنه پنول دری

افت پول رفتار کاربران برای ارسال و درینشان دهیهه یشکل زیر . م کییه، پول ارسال م کییه
.است

بنرای اینن کنار از . من کییمرا شیاسنای گنرافمهم اینن رأس های، درجه هااز بررس پس 
نتنایج . یممن کیاستفاده پیج رنک، و میانونهیمرکزیت بر اساس درجه، نزدیک، الگوریتم های

 هنایرأسیکن از ویک لیکسمردم کمک هاینشان داد که حساب مربوط به بررس هااین 
.استگرافمهم 


