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مقدمه

امروزه اخبار زیادی در رابطه با رمزارزها به خصوص بیتکوین شنییهه مشنود .بنا
توجه به اهمیت روزافزون که این ارزها کسب مکییه ،این نیاز احساس مشود که
شبکهی آنها را با جزئیات بیشتری تحلیل و بررس کییم .تحلیل این شنبکه میجنر
به کسب اطالعات مختلف مانیه تشخیص حسابهای مهم ،بررس رفتنار کناربران و
همچیین نحوهی تعامل افراد با یکهیگر مشود .این اطالعات متوانیه در پیشبیی
قیمت بیتکوین ،تشخیص جوامع موجود در آن ،و همچیین پیشبیی رفتار کاربران
به ما کمک کییه.
در این پروژه ابتها تراکیشهای این شبکه را به یک گراف مهل مکییم تنا بتنوانیم
تحلیلهای آماری گوناگون را روی آن اعمال کییم .پس از آن به بررس و تشنخیص
حسابهای معروف این شبکه و تعامل آنها با یکنهیگر و سنایر کناربران اینن شنبکه
مپردازیم .همچیین از این اطالعات برای تشنخیص جوامنع موجنود در اینن شنبکه
استفاده مکییم.

استخراج دادهها و ساخت گراف
برای انجام تحلیلهای آماری روی تراکیشهای شبکهی بیتکوین ،ابتها این تراکیشهنا را
به یک گراف مهل مکییم .به میظور مصورسازی بهتر و همچیین انجام تحلیلهنای دقین
روی دادهها ،کاربران را به دو گروه تقسیم کردیم .دستهی اول «کاربران بلیه مهت» کنه بنه
اختصار  LTUنامگذاری شهنه .دستهی دیگنر نینز «فعنالترین کناربران» کنه بنه اختصنار
 MAUنامگذاری شههانه .همچیین بنرای واقعتنر کنردن اطالعنات موجنود در شنبکهی
تراکیشها ،حساب سایت قماربازی ساتوشدایس و کناربران آن را از شنبکه حنذف کنردیم
زیرا بیش از  ۵۰درصه تراکیشهای این شبکه را به خود اختصاص داده بودنه.
برای اینکه دادههای استخراج شهه قابل تحلیل و بررس با استفاده از میابع سنختافزاری
موجود باشه و همچیین بتوان آنها را به صورت قابل فهم نمایش داد ،تراکیشهای شبکه
را در بازهی سالهای  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴بررس کردیم که اوایل دوران معروف شهن بیتکوین
است.
ابزارهای مورد استفاده در این پروژه:
 کیف پول  Armoryبرای دریافت و تجزیهی تراکیشهای شبکهی بیتکوین نرمافزار  Cytoscapeبرای مصورسازی گراف زبان برنامهنویس  Rبرای سناخت گنراف ،انجنام تحلیلهنای آمناری و نموننهگیری ازتراکیشهای شبکه

شکل زیر گراف تمام رأسها و یالهای گراف فعالترین کاربران را نمایش مدهه.

نتایج حاصل از تحلیل گراف

برای تحلیل گراف ابتها به بررس درجههای ورودی و خروج آن مپنردازیم .مشناههه شنه
که رفتار کاربران در این شبکه به این صورت اسنت کنه بنه همنان نسنبت کنه پنول دریافنت
مکییه ،پول ارسال مکییه .شکل زیر نشاندهیههی رفتار کاربران برای ارسال و دریافت پول
است.

پس از بررس درجهها ،رأسهای مهم اینن گنراف را شیاسنای منکییم .بنرای اینن کنار از
الگوریتمهای مرکزیت بر اساس درجه ،نزدیک ،میانونهی ،و پیجرنک استفاده منکییم .نتنایج
این بررسها نشان داد که حساب مربوط به کمکهای مردم ویکلیکس یکن از رأسهنای
مهم گراف است.
پس از ینافتن رأسهنای مهنم ،بنه
بررسنننن ویژگهننننای جامعننننهها
مپننردازیم .در ایننن شننبکه حننهاک ر
گروههننای  ۷نفننره وجننود دارنننه کننه
همگ با هم تبادل پنول انجنام داده
باشیه .در نمودار مقابنل ،جامعنههای
تشخیص دادهشهه در نمونهی ۵۰۰۰
تننراکیش از گننراف  LTUنمننایش
دادهشهه است .پیشبیی مشود که
این حسابها در دنیای واقع با هنم
در یننک کسننبوکار شننرکت داشننته
باشیه.

جمع بندی
در این پروژه دیهیم که متوان تمام تراکیشهای شبکهی بیتکوین را به شکل گراف منهل
کرد و روی آن تحلیلهای آماری مختلف را انجام داد .در نهایت فهمیهیم کنه رفتنار کناربران
این شبکه تفاوت آنچیان با تراکیشهای شبکهی پول عادی نهارد.
بیابراین نمتوان گفت که چون در بیتکوین هویت دارننهگان حسناب مشنخص نمباشنه،
بررس رفتار کاربران در این شبکه ممکن نیست .حت برخ از این تحلیلهنای آمناری مانینه
تشخیص جوامع متوانیه میجر به فنا شنهن هوینت واقعن صناحب برخن از حسنابهای
بیتکوین شونه.
از نتایج این تحقی متوان برای تشنخیص کناربران ایرانن ،بررسن رفتنار آنهنا ،و منوارد
استفادهی آنها از بیتکوین در این شبکه استفاده کرد .همچینین متنوان اینن بررسنها را
روی سایر رمزارزها مانیه اتریوم نیز انجام داد و شبکهی تراکیشهای آن را بررس کرد.
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