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نتایج مقدمه 
در عصر تکنولوژی، داده و اطالعات حرف اول را می زنند و روزانه انبوهی از داده هاا و 

تا  از اما نگهداری، ثبا  و اتااداده در. اطالعات در دنیای تکنولوژی تولید می شود
ولاوژی این اطالعات ات  که بشر را به تم  پیشرف  و آتایش تاو  می دهادت تکن
هاای نوظهور زنجیره بلوکی نیز نقشی بزرگ در ایان راه ایداا می کناد و باا ظرفیا 

.دموجود در خود نشان داده ات  قصد کمک به هرچه تریعار پیمودن این راه را دار

ارزهای دیجیاال و ارزشی که در این مدت پیدا کارده اناد ، باعاد شاده از ق بنا  آن 
د و هماه افرادی که در این صنع  مشغول به کاار هتاان. اقاصاد بزرگی پدید بیاید 

تا  دارندگان این نوع ارزها به دلی  در اخایار داشان این طالی دیجیااال ممکان ا
کای از هدف تارقان قرار گیرند بنابراین برقراری امنی  کیف پاول هاای دیجیااال ی

در ایان پاروژه آتایذ پا یری هاای ارزهاای . چالش ها در تجارت دیجیااال اتا  
پیااده zcashدیجیاال و به طور خاص بی  کوین بررتی شده ات  و ارز دیجیاال 

تازی شده و انواع مخالف تراکنش های آن مرور گردید کاه در زیار قابا  مشااهده 
:ات  

رشد کرد که هادف آن بهباود ناشناتای zerocoinرمزگ اری ارزها از پروژه ی 
 zero knowledgeبا اتاداده از رمزنگاری Zcash. کاربران بی  کوین ات  

ی دیگر بر خالف زی کش ، بی  کوین و بتیار. از حریم خصوصی محافظ  می کند 
. از آل  کوین ها ، تمام توابق معامالت را برای عموم به نمایش می گ ارند 

کاربراندر یک زنجیره بلوکی عمومی مناشر می شوند اما zcashتوابق معامالت در 
رتاانده می توانند ویژگی هایی برای حدظ حریم خصوصی اضافه کنند مانند پنهان کردن ف

ز آدرس و فرتانده اگیرنده کافیت  . مقدار ارزی که قرار ات  جابه جا شود،گیرنده و 
.می یابیمدت  unlinkabilityویژگی های محافظ  شده اتاداده کنند با اینکار به 

:در زیر نمونه ای از یک تراکنش محافظ  شده در زی کش آمده ات  

جمع بندی

مشاهده در هنگام انجام معامله با ارز دیجیاالی مث  بی  کوین که در آن اطالعات معامله قاب 
د و یاک برای عموم ات  می توان با اتاداده از ارتباطات بین کاربران ، هوی  آن ها را پیدا کر
بناابراین . ماجاوز یا دزد با داشان این اطالعات میاواند برای ندوذ و یا رفاارشناتی اقادام کناد

مای تاوان یاک تجاارت امان باا . ناشناس بودن یک امر مهم در انجام یک معامله امان اتا 
-zkکا  ناشناتی کام  در نوعی از تراکنش های زی کش ایجاد کردکه این ناشناتی باا پروت

SNARKs و رمزنگاریzero knowledgeبرقرار می شود.
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