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�ိမေတ်ဆက်

၂၀၀၈ 0ုနှစ်၊ နိုRင်ဘာလ (၁) ရက်ဝေန့မှာ Satoshi Nakamoto ဆိုတဲ့ Pseudonym (ကဝေလာင်အမည်) ကို
အသံုးခြပုထားသူတစ်ဦးက  အစခြပုတီထွင်လိုက်တဲ့  Bitcoin  ထွက်ဝေပါ်လာတာဟာ  အ0ုဆိုရင်  (၁၀)  နှစ်
ဝေကျာ် သက်တမ်း ရိှသွားပါပြပီ။ 

ကြကား0ံအဖဲွ့အစည်း  မလုိဘဲ  တိုက်ရိုက်  ဖလှယ်နိုင်ဝေသာ  ဒစ်ဂျစ်တယ်  ဝေငွဝေကြကးစနစ်သစ် ဆိုတဲ့  နိဒါန်းနဲ့
အတူ သက်ဆိုင်ရာ သီအုိရီ  Concept  များ၊ ဝေဖာ်ခြမူလာများနဲ့တစ်ကွ အဝေသးစိတဝ်ေရးသားထားတဲ့  White
Paper စာတမ်းတစ်ဝေစာင်ကို  Cryptography Mailing List တစ်0ုထဲမှာ ခြဖန့်ဝေRခြ0င်းအားခြဖင့် အစခြပု0ဲ့တာ
ပါ။ မူရင်း White Paper အခြပည့်အစုံကို ဒီလင့်မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf

အဝေစာပုိင်းမှာ Bitcoin ရဲ့ ဆန်ကျယ်ပြပီး လျှ ို ့Rှက်နက်နဲမှုတို့ဝေကြကာင့် -

၁။ နားလည်ရ 0က်0ဲပြပီး
၂။ လူတ0ျ ို ့ကသာ စိတ်Rင်စားတဲ့
၃။ ဒုစရိုက်ဝေလာကမှာသာ အသံုးများတဲ့
၄။ တရားမRင်ဝေငွဝေကြကး စနစ်တစရ်ပ်လုိ ခြဖစ်ဝေန0ဲ့တာပါ။

အ0ုထိလည်း အ့ဲဒီလုိပဲဝေနမှာပါလ့ုိ ယူဆဝေနသူဝေတွ ရိှနိုင်ပါတယ်။

http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf
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နားလည်ရ0က်တာကဝေတာ့  အမှန်ပါ။  အ0ုထိလည်း  0က်0ဲဝေနဆဲပါပဲ။  နည်းပညာဝေတွ  ပုိမုိကျယ်ခြပန့်လာ
ခြ0င်းနဲ့အတူ ဝေနာက်ကွယ်က အလုပ်လုပ်ပံုဝေတွက ပုိပြပီးဝေတာဝ့ေတာင် နားလည်ရ 0က်0ဲလာပါဝေသးတယ်။ ဒီ
စာအုပ်မှာ အ့ဲဒီ အလုပ်လုပ်ပုံဝေတွကို အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ရလွယ်ဝေအာင် ရှင်းခြပသွားမှာပါ။

နည်းပညာနဲ့  အလုပ်လုပ်ပံုသာမက အစဉ်အလာ ဝေငွဝေကြကးစနစ်ကဝေန လံုးR0ွဲထွက်သွားလ့ုိ သ့ူရဲ့  ဝေငွဝေကြကး
ဆိုတဲ့ သဝေဘာသဘာRကလည်း နားလည်လက်0ံဖ့ုိ 0က်0ဲဝေနဆဲပါပဲ။ စာဝေရးသူဟာ စီးပွားဝေရးဘာသာရပ်
ကို  ကျွမ်းကျင်တဲ့  ပညာရှင်တစ်ဦး  မဟုတ်လ့ုိ  အစဉ်အလာ ဝေငွဝေကြကးစနစ်အဝေကြကာင်းကို  ကျွမ်းကျင်သူ  ရှု
ဝေထာင့်ကဝေနဝေတာ့ တင်ခြပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဝေပမယ့် သိသင့်တဲ့  သဝေဘာသဘာRဝေတွကို  ဝေလ့လာသူ
ရှုဝေထာင့်ကဝေန ထည့်သွင်း တင်ခြပသွားမှာပါ။

ဒီလုိ နားလည်ရ0က်0ဲဝေပမယ့် လူတ0ျ ို ့ကသာ စိတ်Rင်စားတဲ့  အရာတစ်0ဝုေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။  Tesla  လုိ
လုပ်ငန်းမျ ို း  အပါအRင်  တရားRင်  လုပ်ငန်းကြကီးဝေတွကအစ  Bitcoin  ကို  တန်ဖုိးတက်  အရန်စုဝေငွ  Asset
Class  တစ်0ုအဝေနနဲ့  ဝေဒါ်လာဘီလီယံဝေပါင်းများစွာ  ထည့်သွင်း  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံဝေနကြကသလုိ  အများသူငါရဲ့
စိတ်Rင်စားမှုကိုလည်း ရရှိဝေနတဲ့အရာ ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။ အထူးသခြဖင့် Covid-19 ကပ်ဝေရာဂါဝေကြကာင့် အများသူငါ
အိမ်တွင်းဝေအာင်း ဝေနကြကရစဉ်မှာ အိမ်ထဲကဝေန လုပ်လုိ့ရတဲ့ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုဝေတွကို အရင်ကထက် လူဝေတွပုိ
ပြပီး  စိတ်Rင်စားလာကြကခြ0င်းနဲ့အတူ  Bitcoin  အပါအRင်  Cryptocurrency  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုဝေတွကို  ပုိမို
စိတ်Rင်စားလာကြကတာကို ဝေတွ့ရပါတယ်။

ပြပီးဝေတာ့ ဒုစရိုက်ဝေလာကမှာသာ သံုးကြကတဲ့ တရားမRင်စနစ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။  Bitcoin  ရဲ့
ဘဏ်မလုိဘဲ တိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်မှုဝေကြကာင့် ဝေငွဝေကြကး0Rါ0ျသူဝေတွ၊ အ0ွန်ဝေရှာင်သူဝေတွ၊ ဝေမှာင်0ိုသမားဝေတွ
နှစ်သက် အသံုးခြပုကြကတဲ့အရာ ခြဖစ်လိမ့်မယ်လို့  ယူဆ0ဲ့ကြကတာပါ။ လက်ဝေတွ့မှာ  Bitcoin  ကို  အသံုးခြပုပြပီး
ခြပုလုပ်တဲ့ ဝေငွဝေပးဝေငွးယူ Transaction ဝေတဟွာ အများသူငါ သိရှိနိုင်တဲ့ Public Transaction ဝေတွ ခြဖစ်ကြက
လ့ုိ မသမာမှုဝေတွမှာအသံုးခြပုမယ်ဆိုရင်  ပုိပြပီးဝေတာ့ဝေတာင်  ဝေနာက်ဝေကြကာင်းမလံု  ခြဖစ်သွားနိုင်ပါဝေသးတယ်။
ဒါဝေကြကာင့်လည်း  လက်ဝေတွ့မှာ  အဝေမရိကန်လုိ  နိုင်ငံမျ ို းအပါအRင်  နိုင်ငံအဝေတာ်များများက  Bitcoin  ကို
အသံုးခြပုပြပီး ခြပုလုပ်တဲ့ ဝေငွးဝေပးဝေငွယူ ကိစ္စဝေတွကို တားခြမစ်ထားခြ0င်း မရှိပါဘူး။
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ဆက်ပြပီးဝေခြပာဖ့ုိလုိလာတာကဝေတာ့  Bitcoin  ရဲ့  တရားRင်မှု  အဝေခြ0အဝေနပါ။  ဒီကိစ္စကဝေတာ့  တစ်နိုင်ငံကို
တစ်မျ ို းခြဖစ်ဝေနလုိ့ ဝေခြပာရ0က်ပါတယ်။ အဝေမရိကန်၊ ပြ�ိတိန်၊ ဂျပန်၊  ဝေတာင်ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ စတဲ့နိုင်ငံ
ဝေတွ အပါအRင် ဖံွ့ပြဖိုးတဲ့ နိုင်ငံအများစုမှာ Bitcoin နဲ့ Cryptocurrency ဝေတွကို တရားRင် ဝေငွဝေကြကးတစ်ရပ်
အဝေနနဲ့ အစိုးရက ဝေကြကညာထားတာမျ ို း မဟုတ်ဝေပမယ့် လွပ်လပ်စွာ အသံုးခြပု0ွင့် ဝေပးထားကြကပါတယ်။ 

အ0ုဒီစာဝေရးဝေနစဉ်  ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ  အယ်ဆာဝေ�ဒိုနိုင်ငံက  Bitcoin  ဟာ နိုင်ငံရဲ့  တရားRင်ဝေငွဝေကြကး
ခြဖစ်ဝေကြကာင်း ဝေကြကညာထားပါတယ်။ ဒီဝေကြကညာ0ျက်ရဲ့ ဝေနာက်ကွယ်မှာလည်း စိတ်Rင်စားစရာဝေတွ ရိှဝေနပါ
တယ်။  အယ်ဆာဝေ�ဒုိနိုင်ငံဟာ  အဝေမရိကန်ဝေဒါ်လာကို  အဓိကဝေငွဝေကြကးအဝေနနဲ့  အသံုးခြပုဝေနရတဲ့အတွက်
သ့ူအစိုးရမှာ  ဝေငွဝေကြကးအဝေပါ်  တိုက်ရိုက်ထိန်း0ျုပ်နိုင်စွမ်း  မရှိပါဘူး။  ပြပီးဝေတာ့  နိုင်ငံရဲ့  Rင်ဝေငွအများစုဟာ
ခြပည်ပထွက်  အလုပ်လုပ်ကြကသူဝေတွ  ခြပန်လွှဲပ့ုိတဲ့ဝေငွဝေတွ  ခြဖစ်ဝေနပါတယ်။  နိုင်ငံသားအများစုဟာ  ဘဏ်အ
ဝေကာင့်မရှိကြကသူဝေတွ  ခြဖစ်တဲ့အတွက်  လွှဲပ့ုိဝေငွထုတ်ယူဖ့ုိ  နာရီဝေပါင်းများစွာ  သွားရတာဝေတွ၊  များခြပားတဲ့
နိုင်ငံခြ0ား  ဝေငွလွှဲ0ကို  ဝေပးရတာဝေတွ၊  စတဲ့ခြပဿနာဝေတွကို  ရင်ဆိုင်ဝေနရတာပါ။  ဒီခြပဿနာဝေတွကို  ဘဏ်
အဝေကာင့်မလုိဘဲ  တိုက်ရိုက်ဝေပးပို့လက်0ံနိုင်တဲ့  Bitcoin  ကို  အသံုးခြပုလုိက်ခြ0င်းအားခြဖင့်  အမှန်တစ်ကယ်
ဝေခြဖရှင်းနိုင်မလား ဆိုတာဝေတာ့ ဝေစာင့်ကြကည့်ကြကရမှာပါ။ အယ်ဆာဝေ�ဒုိလိုပဲ အဝေမရိကန်ဝေဒါ်လာကို မီှ0ိုဝေနရ
တဲ့ အိမ်နီး0ျင်း �ဟိုအဝေမရိက နဲ့ လက်တင်အဝေမရိက နိုင်ငံဝေတွကလည်း ဒီအဝေခြ0အဝေနကို ဝေစာင့်ကြကည့်ဝေန
ကြကပါတယ်။

အယ်ဂျးီရီးယား၊  အီဂျစ်နဲ့  ဝေမာ်ရိုကို  တို့လုိနိုင်ငံဝေတွကဝေတာ့  Bitcoin  နဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွကို  လံုးR
တရားမRင်ဘူးလုိ့  အတိအလင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကဝေနဒါ၊  ဝေဆာ်ဒီအာဝေရး�ီးယား၊  တူရကီ  တို့လုိ
နိုင်ငံဝေတွလို  အများခြပည်သူကို  မတားခြမစ်ဝေပမယ့်  ဘဏ်နဲ့  ဝေငွဝေကြကးအဖဲွ့အစည်းဝေတွကို  တားခြမစ်ထားတဲ့
နိုင်ငံဝေတွလည်း  ရှိပါတယ်။  အိန္ဒိယလုိ  နိုင်ငံမျ ို းမှာဝေတာ့  အစိုးရ  ဝေကြကညာ0ျက်ကိုယ်တိုင်က  မရှင်းလ့ုိ
တရားRင်ခြ0င်း၊  မRင်ခြ0င်းဟာ  အ0ုထိ  အခြငင်းပွားဝေနဆဲပါပဲ။  တရုတ်နဲ့  ရုရှားလုိ  နိုင်ငံဝေတွမှာလည်း
ကန့်သတ်0ျက်ဝေတွရှိဝေနလ့ုိ တရားRင်တယ်၊ မRင်ဘူး ဝေခြပာရ0က်တဲ့ အဝေနအထားမှာ ရှိဝေနကြကပါတယ်။ ဒါ
ဝေကြကာင့်  တ0ျ ို ့နိုင်ငံဝေတွမှာ  တရားRင်ပြပီး  တ0ျ ို ့နိုင်ငံဝေတွမှာ  တရားမRင်ဘူးလုိ့သာ  ဝေခြပာနိုင်ပါတယ်။
Bitcoin ရဲ့ တရားRင်မှု အဝေခြ0အဝေနစာရင်းကို ဒီလိပ်စာမှာ ကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country_or_territory
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အ့ဲဒီစာရင်းမှာ ကြကည့်လုိက်ရင် ခြမန်မာနိုင်ငံကဝေတာ့ No Data ခြဖစ်ဝေနပါလိမ့်မယ်။ ဒါဝေပမယ့် ခြမန်မာနိုင်ငံမှာ
လည်း ၂၀၁၉ 0ုနှစ်၊ ဝေမလ (၃)  ရက်ဝေန့ ရက်စွဲ နဲ့  ထုတ်ခြပန်0ဲ့တဲ့ �ဟိုဘဏ်ရဲ့ အသိဝေပးဝေကြကညာ0ျက်အရ
Bitcoin အပါအRင် Cryptocurrency ဝေတွကို တရားRင်ဝေငွဝေကြကးအခြဖစ် အသိအမှတ်ခြပုထားခြ0င်း မရှိသလုိ
ဝေငွဝေကြကးအဖဲွ့အစည်းများကို ဝေရာင်းRယ် လဲလှယ်0ွင့်လည်း ခြပုမထားဘူးလ့ုိ ဆိုပါတယ်။ တားခြမစ်0ျက်ဝေတွ
ကို  ဝေဖာက်ဖျက်ရင် တရားစွဲဆိုသွားမှာခြဖစ်ဝေကြကာင်းကိုလည်း အမိန့်ဝေကြကာ်ခြငာစာအမှတ် ၉/၂၀၂၀ နဲ့လည်း
ဆက်ထုတ်ခြပန် ထားပါဝေသးတယ်။

ဒါဝေကြကာင့် ဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်အထိ  Bitcoin    အပါအRင်    Cryptocurrency    ဝေတဟွာ ခြမန်မာနိုင်ငံမှာ တရားRင်  
ဝေငွဝေကြကးအခြဖစ်  အသိအမှတ်ခြပုထားခြ0င်း  မရှိသလုိ၊  ဝေငွဝေကြကးအဖဲွ့အစည်းဝေတွကို  ဝေရာင်းRယ် လဲလှယ်0ွင့်
လည်း ခြပုမထားဘူး ဆိုတာ အထူး သတိခြပုရမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်မှာ Bitcoin နဲ့ Cryptocurrency ဝေတွ အဝေရာင်းအRယ်၊ အလဲအလှယ် ခြပုလုပ်နည်းဝေတွကို ဝေဖာ်ခြပ
သွားမှာ  မဟုတ်သလုိ၊  အဝေရာင်းအRယ်၊  အလဲအလှယ်လုပ်ဖို့  အားဝေပးခြ0င်းလည်း  (လံုးR)  မဟုတ်ပါဘူး။
နားလည်ရ 0က်0ဲတဲ့  Bitcoin နဲ့  Cryptocurrency ဝေတရွဲ့ နည်းပညာပိုင်း အလုပ်လုပ်ပံုကိုသာ အသိပညာ
ဝေပးစာအုပ် အဝေနနဲ့ ဝေဖာ်ခြပသွားမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၁) – Bitcoin ဖြ#စ်�%ါ်လာ%ုံ

ပြပီး0ဲ့တဲ့အ0န်းမှာ  ဝေခြပာ0ဲ့သလုိပဲ  Bitcoin  ကို  ၂၀၀၈  0ုနှစ်၊  နိုRင်ဘာလ  (၁)  ရက်ဝေန့မှာ   Satoshi
Nakamoto ဆိုတဲ့ ကဝေလာင်အမည်ကို အသံုးခြပုထားသူတစ်ဦးက Cryptography Mailing List  တစ်0ုမှာ
အုိင်ဒီယာ အဝေသးစိတ်ကို White Paper နဲ့တစ်ကွ ခြဖန့်ဝေRခြ0င်းအားခြဖင့် စတင်0ဲ့တာ ခြဖစ်ပါတယ်။ 

၂၀၀၈ 0ုနှစ်ဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားဝေရးအတွက် ထူးခြ0ားအဝေရးပါတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါ။ အဝေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြ0ံဝေခြမ
ဝေစျးကွက် ပြပိုလဲခြ0င်းရဲ့ ဝေနာက်ဆကတ်ွဲ ရိုက်0တ်မှုနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဝေငွဝေကြကးစီးပွားပျက်ကပ်ကြကီးကို ရင်ဆိုင်0ဲ့
ကြကရတဲ့  နှစ်တစ်နှစ်ပဲ  ခြဖစ်ပါတယ်။  2008 Financial Crisis  လ့ုိ  ဝေ0ါ်ကြကသလုိ  2008 Housing Crisis  လ့ုိ
လည်း ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ 2008 Subprime Mortgage Crisis လ့ုိလည်း ဝေ0ါ်ကြကပါဝေသးတယ်။

2008 Financial Crisis
၂၀၀၈ 0ုနှစ် ကမ္ဘာ့ဝေငွဝေကြကးစီးပွားပျက်ကပ်ရဲ့ ရိုက်0တ်မှုဝေကြကာင့် အဝေမရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အခြပားမှာ အိမ်ခြ0ံ
ဝေခြမဝေစျးဝေတွ ထုိးကျပြပီး ဘဏ်နဲ့  ဝေငွဝေကြကးအဖဲွ့အစည်းဝေတွ ဝေဒRါလီ0ံ0ဲ့ကြကရပါတယ်။ ဘဏ်ဝေတွအဝေပါ် လူ
ဝေတရွဲ့ ယံုကြကည်မှုပျက်ခြပားသွားခြ0င်းအပါအRင် ဝေနာက်ဆက်တွဲ ရိုက်0တ်မှုဝေတွဝေကြကာင့် စီးပွားဝေရးလုပ်ငန်း
ဝေတွ ပျက်ကြကရပြပီး လူသန်းဝေပါင်းများစွာ အလုပ်လုပ်မဲ့ခြဖစ်ကြကရ၊ အုိးမဲ့အိမ်မ့ဲဝေတွ ခြဖစ်0ဲ့ကြကရပါတယ်။ IMF ရဲ့
0န့်မှန်း0ျက်အရ အဝေမရိကန်နဲ့ ဥဝေရာပဘဏ်ဝေတွရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုဟာ ဝေဒါ်လာ (၁) ထရီလီယံ အထိ ရှိ0ဲ့တယ်လ့ုိ
ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ 0ုနှစ်ရဲ့ ဆုံးရှံးမှုပမာဏခြဖစ်ပြပီး စီးပွားပျက်ကပ်အကြကိုနဲ့ ဝေနာက်ဆကတ်ွဲ ကာလ
ကိုပါ  ထည့်တွက်ရင် ဒီထက် ပုိပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒီဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဝေတွဟာ ဝေငွဝေကြကးစီမံ0န့်0ွဲသူဝေတွရဲ့  လုိတာ
ထက်ပုိတဲ့  အလွန်အကျွ ံ စွန့်စားမှုဝေတွဝေကြကာင့်  ခြဖစ်0ဲ့ရတာ ခြဖစ်သလုိ၊  ဒီအဖဲွ့အစည်းဝေတွကို  ဝေစာင့်ကြကည့်
ကြကီးကြကပ်ရမယ့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပုိင်ဝေတရွဲ့ တာRန်ပျက်ကွက်မှုဝေကြကာင့် လ့ုိလည်း ဆိုကြကပါတယ်။ 
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သာမန်အားခြဖင့်  ဘဏ်ဝေတွက  ပံုမှန်Rင်ဝေငွရှိပြပီး  မှတ်တမ်းဝေကာင်း  ရှိတဲ့သူဝေတွကို  ဝေ0ျးဝေငွစာ0ျုပ်နဲ့  အိမ်
အရစ်ကျ  Rယ်0ွင့်ဝေပးကြကပါတယ်။  ဒါက  မထူးဆန်းပါဘူး။  ထူးဆန်းတာကဝေတာ့  စုဝေငွစီမံ0န့်0ွဲမှု  နဲ့
ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှု  အဖဲွ့အစည်း  Hedge  Fund  ဝေတွက  အ့ဲဒီအိမ်ဝေ0ျးဝေငွ  စာ0ျုပ်ဝေတွကို  ဘဏ်ဝေတွဆီကဝေန
တစ်ဆင့်ခြပန်  Rယ်ယူခြ0င်းပဲ  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒီသဝေဘာသဘာRဟာ  Mortgage  Backed  Security  တို့
Collateralize Debt Obligations တို့လုိ ပညာရပ်ပိုင်း အသံုးအနှုံးဝေတွနဲ့အတူ အဝေတာ်ဝေလး ကျယ်ခြပန့်ဝေပ
မယ့် လုိရင်းကဝေတာ့ ပင်စင်စုဝေငွလုိ  ဝေငွလံုးဝေငွရင်းကို  ကိုင်တွယ်စီမံရတဲ့  အဖွဲ့အစည်းဝေတွက အ့ဲဒီဝေငွဝေတွ
တိုးပွားဝေအာင် နည်းလမ်းအမျ ို းမျ ို းနဲ့ ကြကံဆကြကရာမှာ၊ အတိုးလည်း ဝေကာင်းဝေကာင်းရပြပီး အိမ်အဝေပါင် ရှိဝေန
လ့ုိ အတန်အသင့်လည်း စိတ်0ျရတဲ့ အရစ်ကျ အိမ်ဝေ0ျးဝေငွစာ0ျုပ်ဝေတွကို ဘဏ်ဝေတွဆီကဝေန တစ်ဆင့်ခြပန်
လုိက်Rယ်တာပါ။ ဒီလုပ်ငန်းဝေတွဟာ ပံုမှန်အားခြဖင့် အတိုးနှုန်းနည်းဝေပမယ့် ပုိစိတ်0ျရတဲ့  အစိုးရ ဝေငွတိုက်
စာ0ျုပ်လုိမျ ို းဝေတွမှာသာ ရင်းနှီးခြမှုပ်ကြကဝေလ့ရှိတာပါ။

အဝေစာပုိင်းမှာ  ဒီနည်းဟာ  အလုပ်ခြဖစ်ပြပီး  အတိုးများများရတဲ့အတွက်  ဝေ0ျးဝေငွစာ0ျုပ်ဝေတွ  ပုိပြပီးဝေတာ့
အRယ်လိုက်လာကြကသလုိ၊  ဘဏ်ဝေတဘွက်ကလည်း  အရင်ထက်ပုိပြပီး  အိမ်အရစ်ကျ  ဝေ0ျးဝေငွဝေတွကို  ပုိပြပီး
ဝေတာ့ ထုတ်ဝေပးလာပါတယ်။ လူဝေတွ ဝေ0ျးဝေငွပုိယူလာဝေအာင် အတိုးနှုန်းဝေတွဝေလျှာ့ပြပီး ဝေ0ျးဝေပးပါတယ်။ ပံု
မှန်Rင်ဝေငွ  မဝေကာင်းတဲ့သူဝေတွ၊  အရင်က  အဝေ�ကးမှတ်တမ်းဝေကာင်း  မရှိတဲ့သူဝေတွကိုပါ  ထုတ်ဝေ0ျးလာတဲ့
အထိ ခြဖစ်လာတာပါ။ အ့ဲဒီလုိ ဝေ0ျးဝေငွမျ ို းကို Subprime Mortgage လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကတာပါ။ ဒီလုိ ဝေဖာဝေဖာသီသီ
ထုတ်ဝေ0ျးရာကဝေန အလွန်အကျွအံဆင့် ခြဖစ်လာပြပီး ပံုမှန်Rင်ဝေငွ မခြပနိုင်တဲ့သူဝေတွကို ထုတ်ဝေ0ျးတဲ့အဆင့်ထိ
ဝေရာက်လာပါဝေတာ့တယ်။ ဒီအ0ျနိ်ထိ အိမ်အရစ်ကျဝေ0ျးဝေငွအတွက် အိမ်တစ်လံုးလံုး အဝေပါင်ရှိဝေနလ့ုိ စိတ်0ျ
ရတယ်လို့ ယူဆဝေနကြကဆဲပါပဲ။

ဝေဖာဝေဖာသီသီ ဝေ0ျးဝေငွထုတ်ဝေပးဝေနလ့ုိ  အိမ်ဝေတွဝေရာင်းဝေကာင်းပြပီး  အိမ်ဝေစျးဝေတွကလည်း  ထုိးတက်လာပါ
တယ်။ အ့ဲဒီလုိ ထုိးတက်ဝေနဝေလ အိမ်အဝေပါင်နဲ့ ဝေငွဝေ0ျးဝေပးရတာ စိတ်0ျရတယ်လ့ုိ ယူဆရဝေလပါပဲ။ ဝေ0ျးဝေငွ
ယူထားသူက ခြပန်မဆပ်0ဲ့ရင် ဝေစျးတက်ဝေနတဲ့ အိမ်ကိုသိမ်းပြပီး ဝေငွခြပန်ဝေဖာ်လ့ုိ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဝေဘာပါ။
ဒီဝေတာ့ ထပ်တိုးပြပီးဝေတာ့ ထုတ်ဝေ0ျးဝေပးလာကြကပါတယ်။

ဒါဝေပမယ့်  မကြကာပါဘူး။  ဝေနာက်ဆုံးမှာ  ခြပန်မဆပ်နိုင်ဘဲ  ယူထားတဲ့  ဝေ0ျးဝေငွဝေတွများလာတာနဲ့အမျှ  ခြပန်မ
ဆပ်နိုင်တဲ့သူဝေတွလည်း များလာပါဝေတာ့တယ်။ အဝေပါင်ဆုံးအိမ်ဝေတွ တစ်လံုးပြပီးတစ်လံုးကို ဝေငွဝေဖာ်ဖ့ုိ ခြပန်
ထုတ် ဝေရာင်းလာကြကရတဲ့အ0ါ ဝေရာင်းလုိအားနဲ့ Rယ်လုိအား မမျှဝေတာ့ဘဲ အိမ်ဝေစျးဝေတွဟာ ဝေ�ာက်ထုိးခြပန်
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ကျဆင်းဝေတာ့တာပါပဲ။  ဒီလုိအိမ်ဝေစျးဝေတွ  ခြပန်ထုိးကျတဲ့အ0ါ၊  မူလဝေစျးကြကီးနဲ့  ဝေ0ျးဝေငွယူထားမိသူဝေတွဟာ
သူတို့အိမ် တန်ဖုိးကျသွားပြပီခြဖစ်လ့ုိ ဝေ0ျးဝေငွကို  ခြပန်ဆပ်မယ့်အစား အဆုံး0ံလုိက်တာကမှ ပုိတန်သလုိ ခြဖစ်
ဝေနတဲ့အတွက် ခြပန်မဆပ်ကြကဝေတာ့တာဝေတွထိ ရှိလာပါတယ်။ အ့ဲဒီမှာ အဝေပါင်ဆုံးအိမ်ဝေတွ ထပ်တိုးလာပြပီး
ဝေငွးဝေဖာ်ဖ့ုိ ထပ်တိုးပြပီး ထုတဝ်ေရာင်းလာကြကရတဲ့အတွက် ဝေစျးဝေတွကျပြပီးရင် ထပ်ကျခြပန်ပါတယ်။

ဝေနာက်ဆုံးမှာ  ထုတ်ဝေပးထားတဲ့ဝေ0ျးဝေငွနဲ့  ခြပန်ရတဲ့ဝေငွ  ဘယ်လုိမှမကာမိဝေတာ့ဘဲ၊  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံသူဝေတွ
လည်း ဝေ0ျးဝေငွဝေတွဆုံး အရှုံးကြကီးရှုံးပြပီး ဝေဒRါလီ 0ံကုန်ကြကပါဝေတာ့တယ်။ ဒီလုိမျ ို း  ဝေ0ျးဝေငွဆုံးလို့  အရှုံးဝေပါ်
တာမျ ို းဝေတွ  အတွက်  အာမ0ံဝေပးတဲ့  အာမ0ံလုပ်ငန်းဝေတွလည်း  မဝေလျာ်နိုင်ဝေတာ့လ့ုိ  အထိနာကြကခြပန်ပါ
တယ်။ ဒါဝေတွဟာ တစ်0ုနဲ့တစ်0ု  ဆက်စပ်ဝေနကြကတာခြဖစ်လုိ့  သက်ဝေရာက်မှုက ကဏ္ဍစုံကို  ခြပန့်နှံ့သွားတာ
ပါ။ Lehman Brothers လုိ သက်တမ်းရင့် ဘဏ်ကြကီးလည်း ဝေဒRါလီ 0ံသွားရပါတယ်။ ဒီအ0ါမှာ လူဝေတွက
ဘဏ်ဝေတွအဝေပါ်မှာ ယံုကြကည်မှု ပျက်သွားပါဝေတာ့တယ်။ ဝေငွဝေတွ အခြမန်ခြပန်ထုတ်ကြကလ့ုိ တစ်ခြ0ားဘဏ်ဝေတွ
ကိုပါရိုက်0တ်လာပါတယ်။ အဝေမရိကန်နိုင်ငံမှာ အစခြပု0ဲ့တဲ့ ဒီခြပဿနာဟာ ကမ္ဘာ့အနှံ့ကို ပျ ံ့နှံ့သွားပါတယ်။

ဒီအ0ါကျဝေတာ့မှ �ဟိုဘဏ်ဝေတွ နဲ့  အာဏာပုိင်ဝေတွက အဝေခြ0အဝေနကို အဝေခြပးအလွှား Rင်ထိန်းရပါတယ်။
ဝေငွစက္ကူအသစ်ဝေတွ ရိုက်ထုတ်ပြပီး ဘဏ်ဝေတွကို  ဝေငွဝေ0ျးဝေပးပါတယ်။ လူဝေတွရဲ့ ယံုကြကည်မှုအတွက် ဘဏ်
ဝေတဘွက်က  Rင်ပြပီးဝေတာ့  အာမ0ံဝေပးပါတယ်။  အဝေပါင်ဆုံးအိမ်ဝေတွကို  အစိုးရက  Rင်Rယ်ဝေပးပါတယ်။
ဝေ0ျးဝေငွစာ0ျုပ်ဝေတွကိုလည်း Rင်ပြပီးဝေတာ့ Rယ်ဝေပးကြကပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်ဝေတွဝေကြကာင့် စီးပွားပျက်ကပ်ကို
တန့်သွားဝေအာင် အ0ျနိ်မီ ထိန်းလုိက်နိုင်ဝေပမယ့် ထိ0ိုက်နစ်နာသူဝေတွကဝေတာ့ နစ်နာသွားကြကပါပြပီ။

ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဝေတရွဲ့  အလွန်အကျွစံွန့်စားမှုဝေကြကာင့် အတိုးအခြမတ် များများရရင် မန်ဝေနဂျာဝေတွက
ဝေဘာနပ်ဝေတွအများကြကီး ရကြကပါတယ်။ အ0ုလုိ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဝေတွ ခြဖစ်တဲ့အ0ါမှာဝေတာ့ စုဝေငွပုိင်ရှင် အများ
ခြပည်သူကသာ နစ်နာတာပါ။ ဘဏ်ဝေတွအဝေနနဲ့လည်း အစိုးရက အပြပိုမ0ံနိုင်လ့ုိ  သူတို့ကိုပစ်မထားဘူး၊  မ
ခြဖစ်မဝေန  Rင်ထိန်းဝေပးရမယ်  ဆိုတာသိလ့ုိ  လုိတာထက်ပုိပြပီး  စွန့်စားကြကတာပါ။  ဝေနာက်ဆုံး  ဒီလုိမျ ို း  မ
တည်ပြငိမ်မှုဝေတွဝေကြကာင့် တစ်ကယ်နစ်နာပြပီး ကျန်0ဲ့တာကဝေတာ့ အများခြပည်သူပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလုိ �ဟိုဝေငွဝေကြကးထိန်း0ျုပ်မှုစနစ်ရဲ့  အကျင့်ပျက်မှုနဲ့  အားနည်း0ျက်ဝေတွဝေကြကာင့်  အစဉ်အလာဝေငွဝေကြကးကို
အစားထုိးနိုင်ဖ့ုိ  ကြကား0ံအဖဲွ့အစည်းမလုိဘဲ  တိုက်ရိုက်ဖလှယ်  အဝေပးအယူလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့  ဒစ်ဂျစ်
တယ်ဝေငွဝေကြကးစနစ် Bitcoin ကို Satoshi Nakamoto က တီထွင်0ဲ့တာပါ။
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Fiat Money
ဒီဝေနရာမှာ အစဉ်အလာ ဝေငွဝေကြကးစနစ်အဝေကြကာင်းကို  အနည်းငယ်ထည့်ဝေခြပာ0ျင်ပါတယ်။ ဝေငွဝေကြကးပုိက်ဆံ
ဆိုတာ မဝေပါ်0င် ဟိုးဝေရှးဝေ0တ်က ဘာတာ စနစ်ဝေ0ါ် ပစ္စည်းခြ0င်း တိုက်ရိုက်ဖလှယ်တဲ့  စနစ်ကို  သံုး0ဲ့ကြက
တယ်ဆိုတာ ကြကားသိဖူးကြကမှာပါ။ 

တိုက်ရိုက်ဖလှယ်တယ်ဆိုတာ အဆင်မဝေခြပပါဘူး။ ဝေဂါ်ဖီတစ်ထုတ်နဲ့ ဆိတ်တစ်ဝေကာင် လဲလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
တန်ဖုိးခြ0င်း မမျှပါဘူး။ တန်ဖုိးခြ0င်းမျှသွားဝေအာင် (ဥပမာ) ဝေဂါ်ဖီထုတ် တစ်ရာနဲ့ ဆိတ်တစ်ဝေကာင် လဲမယ်
ဆိရုင်လည်း  ဆိတ်ပုိင်ရှင်က  ဝေဂါ်ဖီထုတ်တစ်ရာ  သ့ူအတွက်  အသံုးမလုိလ့ုိ  လဲ0ျင်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ဒါ
ဝေကြကာင့်  တိုက်ရိုက်ဖလှယ်တဲ့စနစ်ကို  စီးပွားခြဖစ်  သံုးကြကတာမျ ို း  မဟုတ်ဘဲ  မခြဖစ်မဝေနလိုအပ်လာတဲ့အ0ါ
လဲလှယ်ကြကတဲ့  သဝေဘာမှာပဲ  ရှိ0ဲ့ကြကတာပါ။  လူတိုင်းက  ကိုယ့်စားRတ်ဝေနဝေရးအတွက်  လုိအပ်တာကို
ကိုယ်တိုင်ပဲ  အကုန်  ထုတ်လုပ်ကြကရတာပါ။ ဝေပါက်တူး၊  ဝေဂါ်ခြပား လုပ်တာကျွမ်းကျင်လ့ုိ  ပန်းပဲဖုိဝေထာင်ပြပီး
ဝေပါက်တူး ဝေဂါ်ခြပားဝေတွ0ျည်းပဲ ထုိင်လုပ်ဝေနလို့  မရနိုင်ပါဘူး။ ရလာတဲ့  ဝေပါက်တူး၊  ဝေဂါ်ခြပားကို  စားစရာနဲ့
ဖလှယ်ရတာအဆင်မဝေခြပလို့  ကိုယ်တိုင်လည်း  လယ်စိုက်ရဦးမှာပါ။  ဒီသဝေဘာဝေကြကာင့်  လူသားဝေတရွဲ့
အဝေထွဝေထွ ဖံွ့ပြဖိုးတိုးတက်မှုဆိုတာလည်း ဝေနှးဝေကွး0ဲ့ကြကပါတယ်။

ဝေနာက်ပုိင်းမှာဝေတာ့  တ0ျ ို ့အများသဝေဘာတူတဲ့  အရာဝေတွကို  ကြကား0ံထားပြပီး  ဖလှယ်လားကြကပါတယ်။
ဝေဒသတစ်0ုနဲ့တစ်0ု၊  ဝေ0တတ်စ်0ုနဲ့တစ်0ု၊  အသုံးခြပုကြကတဲ့  ကြကား0ံပစ္စည်းကဝေတာ့ မတူကြကပါဘူး။ ဥပမာ  -
ဝေဂါ်ဖီတစ်ထုတ်ကို ရှားပါးပင်လယ် 0ရု0ွံ တစ်0ုနဲ့လဲရပြပီး ဆိတ်တစ်ဝေကာင်ကို 0ရု0ွံ အ0ုတစရ်ာနဲ့ လဲရမယ်
လ့ုိ အများက လက်0ံထားရင်၊ ဆိတ်ပုိင်ရှင်က သူဆိတ်ကထွက်တဲ့ နို့တစ်ပုလင်းကို 0ရု0ွံတစ်0ုနဲ့ လဲပြပီး ရ
လာတဲ့0ရု0ွံနဲ့  လုိ0ျင်တဲ့ဝေဂါ်ဖီထုတ်ကို  ခြပန်လဲယူလ့ုိ  ရသွားပါပြပီ။  ဝေဂါ်ဖီထုတ်လို0ျင်ယံုနဲ့  သ့ူဆိတ်တစ်
ဝေကာင်လံုးကို ဝေပးလုိက်စရာ မလုိဝေတာ့ပါဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ ကြကား0ံဖလှယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဝေငွဝေကြကးဆိုတာ ထွက်
ဝေပါ်လာပါဝေတာ့တယ်။ 

ဒီလုိကြကား0ံစနစ်  ရှိလာတဲ့အ0ါ  လူဝေတွက  ကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရာကို  ဝေ�ာက်0ျ  အလုပ်လုပ်နိုင်သွားပါပြပီ။
ဝေပါက်တူး၊  ဝေဂါ်ခြပားလုပ်တာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူက ပန်းပဲဖုိဝေထာင်ပြပီး  အရည်အဝေသွးဝေကာင်းတဲ့  ဝေပါက်တူး၊
ဝေဂါ်ခြပားဝေတွ အများကြကီး ထုတ်လုပ်ပြပီး 0ရု0ွံနဲ့လဲ၊ ရတဲ့ 0ရု0ွံနဲ့ စားRတ်ဝေနဝေရးအတွက် လုိအပ်တာဝေတွ ခြပန်
လဲယူလို့ ရသွားတဲ့အတွက် သူကိုယ်တိုင် လယ်စိုက်ဝေနစရာ မလိုဝေတာ့ပါဘူး။ တစ်ခြ0ား ဝေပါက်တူး ဝေဂါ်ခြပား
လုိအပ်သူဝေတွလည်း  ဝေပါက်တူးတစ်လက်အတွက်  ကိုယ်တိုင်  ပန်းပဲဖုိဝေဆာက်  ဝေနစရာမလိုဝေတာ့ဘဲ  သ့ူ
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လယ်ကထွက်တဲ့  စားစရာဝေရာင်းလ့ုိရတဲ့  0ရု0ွံနဲ့  လုိအပ်တဲ့  ဝေပါက်တူးကို  လဲယူလို့  ရသွားပါပြပီ။  ဒီနည်းနဲ့
ကျွမ်းကျင်ရာကို  အာရုံစိုက်ကြကလ့ုိ  ကုန်ထုတ်စွမ်းအား  တိုးတက်လာပြပီး  ဝေဒသဖံွ့ပြဖိုးမှုနဲ့  လူဝေနမှု
အဆင့်အတန်းဝေတွလည်း အလျှင်အခြမန် တိုးတက်လာကြကတာပါ။

ဒီလုိကြကား0ံဖလှယ်ဖ့ုိ  ဆက်လက်ပြပီး  အသံုးများလာကြကတာကဝေတာ့  ဝေရ�  နဲ့  ဝေငွ  ပဲခြဖစ်ပါတယ်။ ဝေရ�နဲ့ဝေငွတို့
ဟာ ရှားပါး၊ အကြကမ်း0ံ၊ လှပပြပီး၊ လုိရာ ပံုသွင်းယူလို့ရတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိဝေတွ ရှိကြကလ့ုိ အလွန် အဖုိးတန်ပါတယ်။
အ့ဲဒီလုိ အဖုိးတန်ဝေရ� နဲ့  ဝေငွတို့ကို အစိတ်အပိုင်းဝေလးဝေတွလုပ်၊ ဒဂ�ါးခြပားအခြဖစ် ပံုသွင်းပြပီး ကြကား0ံဖလှယ်နိုင်
တဲ့ ဝေငွဝေကြကးအဝေနနဲ့ လက်0ံ အသုံးခြပုကြကတာပါ။ 

ကိုယ့်ဝေရ�ကို ပန်းထိန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ဒဂ�ါးခြပားလုပ်ဖ့ုိ အပ်ထားတဲ့အ0ါ ပန်းထိန်ဆိုင်က ဝေဘာင်0ျာသဝေဘာ
မျ ို း လက်0ံစက္ကူစာရွက် ခြပန်ထုတ်ဝေပးပါတယ်။ အ့ဲဒီစာရွက်ပါရင် ဝေရ�ဒဂ�ါးကို ခြပန်ထုတ်ဝေပးမယ်လ့ုိ အာမ0ံ
တဲ့  သဝေဘာပါ။  ဒီဝေတာ့  တစ်0ု0ုRယ်ဖ့ုိ  ဒဂ�ါးခြပားအသင့်  မရှိဝေသးရင်လည်း  အ့ဲဒီဝေဘာင်0ျာစက္ကူကိုပဲ
ဝေပးလုိက်လ့ုိရပါတယ်။  လက်0ံတဲ့သူကလည်း  ဒီစက္ကူနဲ့  ဝေရ�ဒဂ�ါး  ခြပန်ထုတ်လ့ုိရတာ  ယံုကြကည်တဲ့အတွက်
လက်0ံတဲ့အ0ါ ကြကား0ံဖလှယ်တာ ဒဂ�ါးခြပား မဟုတဝ်ေတာ့ဘဲ ပန်းထိန်ဆိုင်ရဲ့ လက်0ံစက္ကူ ခြဖစ်သွားပါပြပီ။ အ့ဲ
ဒီကဝေန ကဝေန့အသံုးခြပုဝေနကြကတဲ့ ဝေငွစက္ကူနဲ့ ကြကား0ံဘဏ်ရယ်လ့ုိ အ့ဲဒီမှာ အစခြပု ခြဖစ်ဝေပါ်လာကြကဝေတာ့တာ
ပါ။ ပန်းထိန်ဆိုင်က ထုတ်ဝေပးတဲ့  ဝေဘာင်0ျာစက္ကူဟာ ဝေငွစက္ကူခြဖစ်သွားပြပီး၊ ပန်းထိန်ဆိုင်ကဝေတာ့ ကြကား0ံ
ဘဏ်ခြဖစ်သွားပါပြပီ။

(၁၇)  ရာစုဝေလာက်  ဝေရာက်တဲ့အ0ါ  ဝေရ�  ကို  စံထားဝေပမယ့်  ဝေငွစက္ကူ  ကိုသာ  ကြကား0ံဖလှယ်ဖ့ုိအတွက်
အသံုးခြပုတဲ့ ဝေငွဝေကြကးစနစ်ဝေတွ အဝေတာ်ဝေလးကျယ်ခြပန်လာ0ဲ့ပါပြပီ။ ဘဏ်ဝေတွက ထုတ်ဝေပးထားတဲ့ ဝေငွစက္ကူ
နဲ့ တန်ဖုိးညီမျှတဲ့ အရန်ဝေရ�ကို မီး0ံဝေသတ္တာကြကီးဝေတွထဲမှာ သိမ်းထားပြပီး လုိအပ်ရင်အ0ျနိ်မဝေရွး ဝေငွစက္ကူကို
ဝေရ�နဲ့  ခြပန်လဲဝေပးမယ်ဆိုတဲ့  အာမ0ံ0ျက်နဲ့အတူ အသုံးခြပု0ဲ့ကြကတာပါ။ ထူးထူးခြ0ားခြ0ား ပြ�ိတိန်မှာဝေတာ့ ဝေရ�
အစား  ဝေငွကို  စံထားပါတယ်။  ပြ�ိတိန်ရဲ့  ဝေငွစက္ကူကို  စတာလင်ဝေပါင်လို့  ဝေ0ါ်ကြကတာဟာ  Sterling Silver
ဝေ0ါ် ဝေငွသတ္တုကို စံထားပြပီး ထုတ်ဝေပးရာကဝေန ခြဖစ်ဝေပါ်လာတာပါ။ စတာလင်ဝေပါင် (၁) ဝေပါင်ဟာ Sterling
Silver (၁) ဝေပါင်နဲ့ တန်ဖုိးညီမျှတယ်ဆိုတဲ့ သဝေဘာပါ။
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ဘဏ်ဝေတွဟာ အ့ဲဒီလုိ ဝေရ�ကို အရန်ထားပြပီး တန်ဖုိးညီတဲ့  ဝေငွစက္ကူကိုသာ ခြဖန့်ဝေRကြကလို့  အ့ဲဒီဝေငွစက္ကူဝေတွ
ဟာလည်း ဝေရ�ကဲ့သ့ုိ  ဝေနာက်0ံတန်ဖုိး  အစစ်အမှန်  ရှိဝေနတယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် ဝေနာက်ပုိင်းမှာ
ဝေတာ့ စီးပွားဝေရး အလျှင်အခြမန် ဖံွ့ပြဖိုးတိုးတက်လာခြ0င်းနဲ့အတူ၊ ဝေရ� ရှားပါးလာမှု၊ ဝေငွစက္ကူ လုိအပ်0ျက် ခြမ
င့်တက်လာမှုဝေတွနဲ့အတူ ဝေငွစက္ကူကို အရန်ဝေရ�နဲ့ 0ျတိ်ဆက်ခြ0င်း မခြပုနိုင်ကြကဝေတာ့ဘဲ ဘဏ်ရဲ့အာမ0ံ0ျက်၊
အစိုးရရဲ့  အာမ0ံ0ျက်နဲ့  ရိုက်ထုတ်လာကြကရပါတယ်။  အဝေမရိကန်နိုင်ငံဟာ  သမ္မတနစ်ဆင်လက်ထက်
(၁၉၇၁) 0ုနှစ်မှာ ဝေဒါ်လာကို ဝေရ�နဲ့0ျတိ်ဆက်ထားခြ0င်းကဝေန ရပ်ဆိုင်းလုိက်ဝေကြကာင်း ဝေကြကညာ0ဲ့ပါတယ်။

အ့ဲဒီလုိ အစိုးရအမိန့်အာဏာသက်သက်၊ အာမ0ံ0ျက်သက်သက်နဲ့ ထုတ်တဲ့ ဝေငွဝေကြကးကို Fiat Money (သ့ုိ)
Fiat Currency လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကတာပါ။ ဒီဝေငွဝေကြကးမှာ ဝေနာက်0ံတန်ဖုိး အစစ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အများက တန်ဖုိး
ရိှတယ်လ့ုိ  လက်0ံကြကလ့ုိသာ တန်ဖုိးရှိဝေနတာခြဖစ်ပြပီး၊  အစိုးရက တန်ဖုိးရှိတယ်လို့  အမိန့်ထုတ်ထားလုိ့သာ
တန်ဖုိးရှိဝေနကြကတာ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဝေငွစက္ကူကို  ရိုက်ထုတ်0ွင့်  အ0ွင့်အာဏာဟာ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပုိင်
ဝေတွထံမှာ ရှိဝေနပါတယ်။ အကန့်အသတ်ရယ်လ့ုိ မရှိပါဘူး။ ဝေငွစက္ကူအသစ်ဝေတွ ရိုက်ထုတ်ဝေလ အ့ဲဒီဝေငွရဲ့
ဝေဖာင်းပွနှုံး (Inflation) ဟာ တက်လာဝေလပါပဲ။

ဝေငွဝေဖာင်းပွတယ်ဆိုတာ လုိရင်းကဝေတာ့ ဝေငွရဲ့ တန်ဖုိး ကျလာတာပါပဲ။ ဥပမာ - အရင်က ဝေငွ (၁၀၀) ရှရိင်
မုန့်ဟင်း0ါးတစ်ပဲွ  Rယ်စားလို့ရဝေပမယ့်  အ0ု  Rယ်စားလ့ုိမရဝေတာ့တဲ့  သဝေဘာမျ ို းပါ။  ဝေငွ  (၁၀၀)  က  မ
ဝေခြပာင်းဝေပမယ့် အ့ဲဒီဝေငွရဲ့ Rယ်ယူနိုင်စွမ်းအား Purchasing Power ကဝေတာ့ ဝေငွဝေဖာင်းပွမှုဝေကြကာင့် ကျသွား
တာပါ။  အလွန်အကျွဝံေဖာင်းပွရင်  အန္တရာယ်ရှိဝေပမယ့်  အသင့်အတင့်  ဝေဖာင်းပွမှုကဝေတာ့  လုိအပ်တယ်လ့ုိ
ပညာရှင်များက သုဝေတသနခြပု ဝေဖာ်ထုတ်ထားကြကပါတယ်။ ဝေငွရဲ့တန်ဖုိးဟာ ကျုံ့ပြပီး  (Deflation)  တန်ဖုိး
တက်ဝေနရင် လူဝေတွက ဝေငွကို  မသုံးပဲ စုထားကြကမှာပါ။ ဝေငွရဲ့တန်ဖုိး ကျဝေနတဲ့အ0ါ စုထားရင် အ့ဲဒီဝေငွဟာ
အလုိလုိ တန်ဖုိးကျဝေနမှာ ခြဖစ်တဲ့အတွက်၊ ဒါကို မလိုလားတဲ့အ0ါ ပုိပြပီးဝေတာ့ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံကြကရပါတယ်။ ပုိ
ပြပီးဝေတာ့ သံုးကြကရပါတယ်။ ဒီဝေတာ့မှာ ဝေငွလည်ပါတ်မှု  Circulation  အားဝေကာင်းပြပီး စီးပွားဝေရးတိုးတက်မှု
နှုန်းကိုလည်း အဝေထာက်အကူခြဖစ်မှာလ့ုိ ဆိုကြကတာပါ။ 

ဒီဝေတာ့ အစိုးရအာဏာပုိင်ဝေတွက မူRါဒပုိင်းမှာ ဝေငွဝေဖာင်းပွမှုနှုန်းတစ်0ု ရိှဝေနဝေစမယ့် မူRါဒဝေတွ 0ျထားဝေလ့
ရိှကြကပါတယ်။  တစ်နှစ်ကို  ပံုမှန်ဝေငွဝေဖာင်းပွနှုံးဟာ  (၂%)  0န့်  Rန်းကျင်မှာ  ရိှသင့်တယ်လ့ုိ  ဆိုပါတယ်။
အထက်မှာဝေခြပာ0ဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဝေငွဝေကြကးစီးပွားပျက်ကပ်ကာလမှာဝေတာ့ ဝေထာက်ပ့ံဝေကြကးဝေငွဝေတွ ထုတ်ဝေပးနိုင်
ဖ့ုိနဲ့ ဝေ0ျးဝေငွဝေတွထုတ်ဝေပးနိုင်ဖ့ုိအတွက်၊ ဝေငွစက္ကူဝေတွ ရိုက်ထုတ်ရတဲ့အတွက် အဝေမရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဝေငွဝေဖာင်း
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ပွနှုံးဟာ (၃.၈%) ထိရှိ0ဲ့ပါတယ်။ ခြဖစ်သင့်တဲ့ ပမာဏထက် နှစ်ဆနီးပါး ပုိဝေဖာင်းပွသွားတာပါ။ အ0ု (၂၀၂၀)
0ုနှစ်  Rန်းကျင်မှာ  Covid-19  ကပ်ဝေရာဂါကာလ  အလားတူ  ဝေထာက်ပ့ံဝေကြကးဝေငွဝေတွ  ထုတ်ဝေပး0ဲ့ရခြပန်လို့
(၂၀၂၁) 0ုနှစရ်ဲ့ အဝေမရိကန်ဝေဒါ်လာ ဝေငွဝေဖာင်းပွနှုံးဟာ (၅%) ထိ ရှိလိမ့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။

လုိရင်းအနှစ်0ျုပ်ကဝေတာ့  ကျွန်ဝေတာ်တို့  လက်ရှိအသံုးခြပုဝေနကြကတဲ့  Fiat  Money  ဟာ  ကြကား0ံဖလှယ်ဖို့
အတွက် အသံုးRင်ဝေပမယ့် Store of Value ဝေ0ါ် အဖုိးတန် အရာတစ်0ုအဝေနနဲ့ သိမ်းဆည်းထားဖုိ့ဝေတာ့ မ
သင့်ဝေတာ်ဘူးလို့  ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဝေငွဝေဖာင်းပွနှုံးကို ကာမိဝေစနိုင်တဲ့ အတိုးနှုန်းဝေတွဘာဝေတွ ရိှဝေပမယ့် ဝေငွရဲ့
Purchasing Power  ကဝေတာ့  ကြကာလာဝေလ ကျလာဝေလပါပဲ။ ဒါ့အခြပင် ကိုယ့်ရဲ့ပုိင်ဆိုင်မှု  တန်ဖုိးဝေတွဟာ
အစိုးရရဲ့ မူRါဒတစ်0ျက်နဲ့ ဘဏ်ဝေတွရဲ့ စွမ်းဝေဆာင်ရည်တစ်0ျက်ဝေပါ်မှာ မူတည်ဝေနရတဲ့ သဝေဘာပါ။

ဒီဝေနရာမှာ ဒါဝေတွဝေခြပာတဲ့အ0ါ အ0ျက် (၃) 0ျက်ကို သတိခြပုဝေပးပါ။

၁။  စာဝေရးသူဟာ  စီးပွားဝေရးပညာ  ဘာသာရပ်ဝေတွကို  ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါဘူး။  အ0ုဝေခြပာ0ဲ့တဲ့အ0ျက်
အလက်ဝေတွဟာ ဝေလ့လာသိရှိမိသဝေလာက် သက်ဆိုင်ရာ   ပညာရှင်များရဲ့    ဝေဖာ်ခြပ0ျက်ဝေတွကို    တစ်ဆင့်ခြပန်  
ဝေဖာ်  ခြပခြ0င်းသာ   ခြဖစ်ပါတယ်။

၂။ အ0ုထိ Bitcoin အဝေကြကာင်း မဝေရာက်ဝေသးပဲ ဒါဝေတွ ဝေခြပာဝေနရတာကဝေတာ့ Bitcoin ဟာ ဝေငွဝေကြကးစနစ်
တစ်မျ ို းခြဖစ်လို့  ဒီအဝေခြ00ံသဝေဘာဝေတွကို  သိရှိထားမှသာ  Bitcoin  ရဲ့သဝေဘာကို  နားလည်နိုင်မှာ  မ့ုိလ့ုိပါ။
တ0ျ ို ့ ဝေငွဝေကြကးကဏ္ဍကို နားလည်ပြပီးသား စာဖတ်သူဝေတွက ဒီအပုိင်းမှာ စာဝေရးသူထက်ဝေတာင် ပုိသိပါလိမ့်
မယ်။ ဒါဝေပမယ့်  မသိတဲ့သူဝေတရွှိ0ဲ့ရင်  ဝေရှ့ ဆက်ဝေလ့လာရတာ အဝေထာက်အကူ  ခြဖစ်ဝေစဖို့  အတွက်   အ0ုလို
ဝေဖာ်ခြပခြ0င်း ခြဖစ်ပါတယ်။

၃။ အ0ုဝေဖာ်ခြပ0ဲ့တဲ့ အစဉ်အလာဝေငွဝေကြကးစနစ်ရဲ့ အားနည်း0ျက်ဝေတွဟာ စာဝေရးသူရဲ့ ကိုယ်ပုိင်အဆိုခြပု0ျက်
မဟုတ်ပါဘူး။ Bitcoin နဲ့ Cryptocurrency Community ဝေတွမှာ အဝေတွ့ရများတဲ့ အဆိုခြပု0ျက်ဝေတွ ခြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒီအဆိုခြပု0ျက်ဝေတွကို   လက်0ံခြ0င်း လက်မ0ံခြ0င်းဟာ စာဖတ်သူဝေပါ်မှာ မူတည်ပါတယ်  ။ အခြငင်းပွား
စရာ ဝေကာင်းတဲ့ အဝေကြကာင်းအရာတစ်0ုခြဖစ်လ့ုိ ကိုယ်တိုင်သံုးသပ်ဆင်ခြ0င်ပြပီး လက်0ံဖို့ သင့်မသင့် ဆုံးခြဖတ်
ရမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။
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Bitcoin စတင်ဖြခင်း
၂၀၀၈ 0ုနှစ်၊  နိုRင်ဘာလ  (၁)  ရက်ဝေန့မှာ  စတင်ခြဖန့်ဝေRရာကဝေန ခြဖစ်ဝေပါ်လာ0ဲ့တဲ့  Bitcoin  ဟာ ၂၀၀၈
ဝေငွဝေကြကးစီးပွားပျက်ကပ်ရဲ့  တွန်းအားဝေပးမှုဝေကြကာင့်  ထွက်ဝေပါ်လာခြ0င်းခြဖစ်ပြပီး၊  �ဟိုထိမ်း0ျုပ်မှုဝေအာက်
ကဝေန သွားရတဲ့ ဝေငွဝေကြကးစနစ်ရဲ့ အားနည်း0ျက်ဝေတွဝေကြကာင့် Fiat Money ကို အစားထုိးနိုင်ဖို့ တီထွင်0ဲ့ခြ0င်း
ခြဖစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Satoshi  Nakamoto  ရဲ့  မူလခြဖန့်ဝေR0ျက်  White Paper  မှာ  အ့ဲဒီလုိအတိအကျ ထည့်ဝေခြပာမထားပါဘူး။
ကြကား0ံအဖဲွ့အစည်းမလုိဘဲ တိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်ဝေသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေငွဝေကြကးစနစ်လ့ုိသာ ဝေခြပာထားပါတယ်။
Satoshi ရဲ့ ခြဖန့်ဝေR0ျက် မူရင်းအီးဝေမးလ်ဝေတွကို ဒီလိပ်စာမှာ အခြပည့်အစုံ ဝေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

https://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails

ဒါဝေပမယ့် သိပ်မကြကာ0င်မှာ  Satoshi  ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး0ဲ့တဲ့  Genesis Block  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Bitcoin  ရဲ့ပထမ
ဆုံး မှတ်တမ်းမှာ အ0ုလုိ Message တစ်0ု ပါRင်ပါတယ် –

Bitcoin Genesis Block

https://satoshi.nakamotoinstitute.org/emails/
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ညာဘက်ခြ0မ်းကို  ကြကည့်ပါ။  The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for
banks ဆိုတဲ့ Message တစ်0ုကို ဝေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒါဟာ 03/Jan/2009 ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ဝေR0ဲ့တဲ့ ပြ�ိတိန်
အဝေခြ0စိုက် The Times သတင်းစာ မျက်နှာဖံုးပါ သတင်းဝေ0ါင်းစဉ် တစ်0ုပါ။

The Times –  03/Jan/2009 – မျက်နှာဖံုးပံုတစ်စိတ်တစ်ပုိင်း

ဒါဟာ အစိုးရရဲ့ ဘဏ်ဝေတွအဝေပါ် အကာအကွယ်ဝေပးရတဲ့  လုပ်ရပ်ကို  ဝေထာက်ခြပခြ0င်းခြဖစ်လ့ုိ၊ ဒီ  Message
ကို ကြကည့်မယ်ဆိုရင် Satoshi ရဲ့ ရည်ရွယ်0ျက်ကို ခြမင်သာဝေစမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

Bitcoin  ဟာ  Satoshi  Nakamoto  က  စတင်တီထွင်ဝေဖာ်ထုတ်0ဲ့တဲ့  အရာလ့ုိ  ဆိုဝေပမယ့်  Bitcoin  ခြဖစ်
ဝေပါ်လာဖ့ုိ  အသံုးခြပုထားတဲ့  နည်းပညာဝေတွက အသစ်အဆန်းဝေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  ဟိုးအရင်ကတည်းက
အ0ိုင်အမာ    ရိှဝေနပြပီးသား နည်းပညာဝေတွကို  ဝေပါင်းစပ်  အသံုးခြပုထားတာပါ  ။  ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေငွဝေကြကး ဆိုတဲ့
အုိင်ဒီယာကလည်း  အသစ်အဆန်း  မဟုတ်ပါဘူး။  ဥပမာ  –  �ီွဒီယုိဂိမ်းတို့  အင်တာနက်ဂိမ်းတို့ထဲမှာ
အသံုးခြပုရတဲ့  ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေငွဝေတွ  Point  ဝေတွကို၊  Rါသနာရှင်အ0ျင်း0ျင်း  တန်ဖုိးသတ်မှတ်ပြပီး  အခြပင်မှာ
တစ်ကယ့်ဝေငွအစစ်နဲ့  အဝေရာင်းအRယ်ခြပုလုပ်ဝေနကြကတာ ဟိုးအရင်ကတည်းကပါ။  ဒါဝေပမယ့်  Satoshi  ရဲ့
အုိင်ဒီယာနဲ့ နည်းပညာဝေပါင်းစပ်မှုက ခြပည့်စုံ0ိုင်မာပြပီး လက်ဝေတွ့ကျတဲ့ တီထွင်မှုတစ်0ုခြဖစ်သွား0ဲ့တာပါ။ 
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Satoshi Nakamoto ဘယ်သူလဲ
ဒီစာကိုဝေရးသားဝေန0ျနိ်မှာ Bitcoin ရဲ့ ကွိုင်အဝေရအတွက် (၁၈) သန်းဝေကျာ်ထိ ရှိဝေနပြပီခြဖစ်ပြပီး စုစုဝေပါင်းဝေစျး
ကွက်တန်ဖုိး Market Cap က ဝေဒါ်လာ (၆၀၀) ဘီလီယံဝေကျာ်ထိ ရှိဝေနပါပြပီ။ အ့ဲဒီဝေလာက်ထိ ကြကီးကျယ်ပြပီး
ကမ္ဘာကို  ကိုင်လှုပ်ဝေနတဲ့  နည်းပညာကို  တီထွင်0ဲ့သူ  Satoshi  Nakamoto  ဆိုတာ  ဘယ်သူလည်း
တတိိကျကျ ဘယ်သူမှ မသိကြကပါဘူး။

Satoshi  ဟာ  အလွန်လျှ ို ့Rှက်သူပါ။  သူ့ရဲ့ဝေဆွးဝေနွး0ျက်ဝေတွမှာ  နည်းပညာပုိင်းကိုပဲ  အဓိကဝေဆွးဝေနွးပြပီး
ပုဂ္ဂိုလ်ဝေရးအ0ျက်အလက်ဝေတွ ပါRင်ဝေလ့မရှိပါဘူး။ သ့ူရဲ့ ပရိုဖုိင်တစ်0ုမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာဝေနထိုင်တဲ့ အသက်
(၃၇) အရွယ်ရှိသူလ့ုိ ဝေဖာ်ခြပထားဝေပမယ့် သ့ူရဲ့ အဝေခြပာအဆို အသံုးအနှုံးဝေတွက Native-Level အဂ�လိပ်ခြဖစ်
ဝေနလ့ုိ ဂျပန်လူမျ ို း ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0မရှိဘူးလ့ုိ သံုးသပ်ကြကပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် Satoshi ရဲ့ အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှု
ဝေတဟွာ  ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့  ညအိပ်0ျနိ်ဝေတွမှာဆိုရင်  တိတ်ဆတိ်ဝေနဝေလ့ရှိလ့ုိ  အမှန်တစ်ကယ်  ဂျပန်နိုင်ငံမှာ
အဝေခြ00ျ ဝေနထုိင်သူ ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0ရှိတယ်လ့ုိလည်း ဆိုကြကခြပန်ပါတယ်။

သ့ူရဲ့စာဝေတွထဲမှာ ပါRင်တဲ့ စကားလံုးအသုံးအနှုံးဝေတွဝေကြကာင့် ပြ�ိတိန်၊ ကြသစဝေကြတးလျ၊ ကဝေနဒါ စတဲ့နိုင်ငံဝေတွ
အပါအRင် ပြ�ိတိလျှဓနသဟာယ နိုင်ငံတစ်0ု0ုကလူ ခြဖစ်ရမယ်လို့လည်း သုံးသပ်ကြကပါတယ်။ တစ်ကယ့်ကို
0န့်မှန်းရ0က်ပြပီး လျှ ို ့Rှက်လွန်းသူပါ။ Satoshi Nakamoto ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0ရှိသူလ့ုိ 0န့်မှန်း0ံရသူ အများအခြပား
ရိှပြပီး၊ တစ်ကယ်လည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူဟာ Satoshi Nakamoto ပါလ့ုိ လူဝေရှ့ထွက် ဝေခြပာဆို0ဲ့သူဝေတွလည်း
ရိှဝေနပါတယ်။ Satoshi Nakamoto ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0ရှိသူများထဲက (၂) ဦးအဝေကြကာင်းကို ထည့်ဝေခြပာ0ျင်ပါတယ်။

Dorian  Nakamoto –  အဝေမရိကန်၊  ကာလီဖုိးနီးယားမှာ  ဝေနထုိင်သူ  Dorian  Nakamoto  ဆိုသူရဲ့  ဝေမွး
နာမည်ရင်းက  Satoshi Nakamoto  ခြဖစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရူပဝေ�ဒဘွဲ့ရတစ်ဦးခြဖစ်ပြပီး၊  စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပ
ဝေရာဂျက်တ0ျ ို ့မှာ  ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဝေနနဲ့  လုပ်ကိုင်0ဲ့ပြပီး  ဝေငွဝေကြကးနည်းပညာပုိင်း  ပဝေရာ
ဂျက်ဝေတွလည်း  ပါRင်ပါတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်  အမည်အရဝေရာ၊  ကျွမ်းကျင်မှုအရပါ  တိုက်ဆိုင်ဝေနပါတယ်။
သတင်းဝေထာက်  တစ်ဝေယာက်က  Bitcoin  အဝေကြကာင်း  ဝေရာှင်တ0င်  သ့ူကိုဝေမးတဲ့အ0ါ၊  သူလုပ်0ဲ့တာ
ဟုတ်မှန်ဝေကြကာင်း၊ ဒါဝေပမယ့် အ0ုဆက်လက်ပါRင်ခြ0င်း မရှိဝေတာ့ဝေကြကာင်း၊ အ့ဲဒီအဝေကြကာင်း ဆက်ဝေခြပာလ့ုိမ
ရဝေကြကာင်း၊  ဝေခြပာ0ဲ့လ့ုိ  ၂၀၁၄  0ုနှစ်ဝေလာက်က  သတင်းဝေတွထဲမှာ  Dorian  Nakamoto  ဟာ  Satoshi
Nakamoto ခြဖစ်ပါတယ်ဆိုပြပီး ပါလိုက်ပါဝေသးတယ်။
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Dorian Nakamoto

ဒါဝေပမယ့် ဝေနာက်ပုိင်းမှာ သ့ူကို  စစ်ဘက်ပဝေရာဂျက် တစ်0ုအဝေကြကာင်း ဝေမးတယ်ထင်လ့ုိ နားလည်မှုလဲွပြပီး
ဝေခြဖမိတာခြဖစ်ဝေကြကာင်း၊  Bitcoin  ဆိုတာ  ကြကားဝေတာင်  မကြကားဖူးဝေကြကာင်း  အကျယ်တစ်Rင့်  ခြပန်ပြပီးဝေတာ့
ဝေခြဖရှင်း0ျက်ထုတ်0ဲ့ပါတယ်။ 

Hal Finney – အ0ု ကွယ်လွန်သွားပြပီခြဖစ်တဲ့  Hal Finney ဟာ PGP လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Cryptography နည်းပညာ
ကို တီထွင်0ဲ့သူခြဖစ်လ့ုိ Cryptography ပုိင်းမှာ အလွန်ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးပါ။ Bitcoin ကို Satoshi တီထွင်
ပြပီးဝေနာက် ပထမဆုံး အသံုးခြပု0ဲ့သူလည်း ခြဖစ်ပါတယ်။ Bitcoin ကုဒ်ကိုလည်း ပုိဝေကာင်းဝေအာင် Rုိင်းကူဝေပး
0ဲ့ပါဝေသးတယ်။  ထူးခြ0ား0ျက်ကဝေတာ့  Hal  Finney  ဟာ  Dorian  Nakamoto  နဲ့  လမ်းတ0ျ ို ့ပဲခြ0ားတဲ့
ရပ်ကွက်မှာ ဝေနတဲ့သူပါ။ အင်တာနက်မှာ ကိုယ်ဝေယာင်ဝေဖျာက်0ျင်လ့ုိ  Nakamoto  အမည်ကို  ယူသံုး0ဲ့တာ
မျ ို း  ခြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝေနာက်ထပ် ထူးခြ0ား0ျက်ကဝေတာ့  Satoshi Nakamoto  ပုိင်ဆိုင်တယ်လ့ုိ ယူဆရတဲ့
Bitcoin (၁) သန်း0န့်ဟာ လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ ပြငိမ်ဝေနတာ ကြကာပါပြပီ။ လက်ရှိဝေပါက်ဝေစျးအရ ဝေဒါ်လာ ဘီလီယံ
ဝေပါင်းများစွာ  တန်ပြပီး  ကမ္ဘာ့အ0ျမ်းသာဆုံးစာရင်း  Rင်သွားနိုင်ဝေလာက်တဲ့  ပမာဏပါ။  ဒီဝေလာက်ပမာဏရှိ
တဲ့  အရာတစ်0ု  လံုးRအဝေခြပာင်းအဝေရ�့မရှိဘဲ  ပြငိမ်ဝေနတာဟာ ပုိင်ရှင်  ဝေသဆုံးသွားလ့ုိသာ  ခြဖစ်နိုင်တယ်လ့ုိ
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သံုးသပ်ကြကပါတယ်။ Hal Finney ဟာ ၂၀၁၄ 0ုနှစ် ကြသဂုတ်လမှာ ALS ဝေရာဂါဝေကြကာင့် ဝေသဆုံး0ဲ့ရပါတယ်။

ဒီလုိမျ ို း ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0ရှိတယ်လ့ုိ ယူဆ0ံရသူဝေတွ ရိှဝေပမယ့် ဘယ်သူမှဝေတာ့ 0ုထိ တိတိကျကျ အတည်ခြပုနိုင်
ခြ0င်း မရှိဝေသးပါဘူး။ လက်ရှိမှာ Satoshi Nakamoto ဟာ လံုးRဝေပျာက်ကွယ်ဝေနပြပီ ခြဖစ်ပြပီး သူဘယ်သူလဲဆို
တာ ပဝေဟဋိတစ်0ု  ခြဖစ်ကျန်ဝေနဆဲပဲခြဖစ်ပါတယ်။ တ0ျ ို ့ကလည်း  Satoshi Nakamoto  ဆိုတာ လူတစ်ဦး
မဟုတ်ဘူး၊ လူတစ်ဦးအမည်0ံထားတဲ့ လျှ ို ့Rှက်အဖဲွ့အစည်းတစ်0ု ခြဖစ်တယ်လို့ ဆိုကြကပါဝေသးတယ်။

လက်ရှိမေ Bitcoin ကိမေု ဘယ်သူ8ိမေန်းချု%်8ားသလဲ
Satoshi Nakamoto ဟာ ၂၀၁၁ 0ုနှစ်၊ ဧပြပီလ (၂၆) ရက်ဝေန့မှာ သ့ူရဲ့ ဝေနာက်ဆုံးစာကို ဝေပးပ့ုိပြပီး  Bitcoin
Core  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ သူကိုယ်တိုင် စတင်ဝေရးသားဖန်တီး0ဲ့တဲ့  ပဝေရာဂျက်ကဝေန ထွက်0ွာသွား0ဲ့ပြပီ ခြဖစ်ပါတယ်။
"လျှ ို Rှက်ဆန်းကျယ်သူတစ်ဦးက ကိုင်ထားတဲ့  ပဝေရာဂျက်  မခြဖစ်ဝေစ0ျင်ဘူး၊  အများRုိင်းRန်း  ဖန်တီးကြကတဲ့
ပဝေရာဂျက်တစ်0ုသာ ခြဖစ်ဝေစ0ျင်ပါတယ်" လ့ုိဝေခြပာပြပီး Gavin Andresen ဆိုသူထံ Bitcoin Core ပဝေရာဂျက်
ကို လွှဲအပ်0ဲ့ပါတယ်။  ဒီဝေနရာမှာ – 

၁။ Bitcoin နည်းပညာအုိင်ဒီယာ
၂။ Bitcoin Core ဝေဆာ့ဖ်Rဲနဲ့
၃။ Bitcoin Network တို့ကို ကွဲခြပားဖ့ုိလိုပါတယ်။

Bitcoin နည်းပညာအုိင်ဒီယာဆိုတာ Satoshi ဝေရးသား0ဲ့တဲ့ White Paper ကို ဆိုလုိတာပါ။ အ့ဲဒီနည်းပညာ
ကို သံုးပြပီး Cryptocurrency ဝေ0ါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေငွဝေကြကးစနစ်ကို မည်သူမဆို ကန့်သတ်0ျက်မရှိဘဲ လွပ်လပ်
စွာ ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။ လက်ဝေတွ့မှာလည်း အ့ဲဒီလုိဖန်တီးထားကြကတာဝေတွ အများကြကီး ရိှဝေနပါတယ်။

Bitcoin Core ဆိုတာကဝေတာ့ Bitcoin အုိင်ဒီယာကို လက်ဝေတွ့အဝေကာင်အထည် ဝေဖာ်ထားတဲ့ ပဝေရာဂျက်
တစ်0ုပါ။ ပထမဆုံးပဝေရာဂျက်ခြဖစ်ပြပီး Satoshi Nakamoto ကိုယ်တိုင် အစခြပုဖန်တီး0ဲ့တာပါ။ ဒီပဝေရာဂျက်
ရဲ့  Source Code ဟာ Open Source ခြဖစ်တဲ့အတွက် မည်သူမဆို အသံုးခြပု0ွင့် ရှိယံုသာမက၊ ဝေရးထားတဲ့
ကုဒ်ဝေတွကို  ဝေလ့လာစမ်းစစ်ခြ0င်း၊  ရယူခြ0င်းတို့ကို  ခြပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။  ဝေနာက်တစ်မျက်နှာက  လိပ်စာမှာ
ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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https://github.com/bitcoin/bitcoin

Bitcoin  Network ဆိုတာကဝေတာ့  ဝေငွဝေပး  ဝေငွယူ  မှတ်တမ်းအ0ျက်အလက်ဝေတွကို  သိမ်းဆည်းထားတဲ့
ကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်0ုလ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  ကွန်ပျူတာတစ်လံုး၊  လူတစ်ဦး၊  အဖဲွ့အစည်းတစ်0ု  ထံမှာ
သိမ်းဆည်းထားခြ0င်း မဟုတ်ဘဲ Bitcoin Network မှာ ပါRင်သူ လူအများထံမှာ ခြဖန့်ကျက် သိမ်းဆည်းထား
တာပါ။ ဒီမှတ်တမ်းကိုလည်း လူတစ်ဦး၊  အဖွဲ့အစည်းတစ်0ုက ကိုင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။  အ့ဲဒီလုိ  �ဟို
0ျုပ်ကိုင်မှု မရှိတာကိုက Bitcoin ရဲ့ အနှစ်သာရပါ။ 

ဒါဝေကြကာင့်  Bitcoin  ကိုလူတစ်ဦးတစ်ဝေယာက်က  ထိန်း0ျုပ်ထားတာမျ ို း  မဟုတ်ပါဘူး။  အုိင်ဒီယာက  လူ
တိုင်းရယူနိုင်သလို၊ ပဝေရာဂျက်ကလည်း Open Source ပါ။ အ0ျက်အလက်ဝေတွကလည်း ကွန်ယက်ထဲမှာ
ပါRင်သူအားလံုးက စုဝေပါင်းစီမံတာခြဖစ်လို့ �ဟိုထိန်း0ျုပ်မှုကဝေန လံုးR ကင်းလွတ်ပါတယ်။

အ့ဲဒီလုိ လူတိုင်းပါRင်လို့ ရဝေနဝေတာ့ လူတိုင်းက သိမ်းထားတဲ့ အ0ျက်အလက်ဝေတွကို Rင်ပြပီးဝေတာ့ လုပ်0ျင်
ရာ လုပ်လိုက်ရင် ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။ တန်ဖုိးရှိတဲ့ ဝေငွဝေကြကးဝေတွကို လူတိုင်းဆီမှာ သွားသိမ်းထားတာ စိတ်0ျ
ရပါ့မလား။ စသည်ခြဖင့် အစဉ်အလာနဲ့  လံုးRကွဲခြပားသွားပြပီခြဖစ်လ့ုိ ဝေ0ါင်းထဲမှာ ဘယ်လုိမှခြမင်ကြကည့်လို့  မရ
နိုင်ဝေတာ့ဘဲ  နားလည်ရ  အလွန်0က်ဝေနတဲ့  သဝေဘာသဘာRတစ်0ု  ခြဖစ်ဝေနပါလိမ့်မယ်။  ဒီစာအုပ်ရဲ့
ရည်ရွယ်0ျက်က အ့ဲဒါကို ရှင်းခြပ0ျင်တာပါ။

ဆက်လက်ဝေလ့လာသွားကြကပါမယ်။

https://github.com/bitcoin/bitcoin
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အခန်း (၂) – Cryptography အကျဉ်း

Mobile Money  တို့  Pay  တို့လုိ အစဉ်အလာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေငွဝေပးဝေငွယူ စနစ်ဝေတဟွာ ဘဏ်  (သ့ုိမဟုတ်)
ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှု အဖွဲ့အစည်းတစ်0ု0ရုဲ့ ထိန်း0ျုပ်စီမံမှုဝေအာက်မှာ အ0ျက်အလက်ဝေတွကို သိမ်းဆည်း
ပြပီးဝေတာ့ အလုပ်လုပ်ကြကတာပါ။ Bitcoin ကဝေတာ့ အ့ဲဒီလုိ �ဟိုအဖွဲ့အစည်း မရှိဝေတာ့ဘဲ အများသူငါ ပါRင်
တဲ့ Network ဝေပါ်မှာ အ0ျက်အလက်ဝေတွကို ခြဖန့်ကျက်သိမ်းဆည်းပြပီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ 

ဒီလုိ အလုပ်လုပ်တဲ့အ0ါမှာ အ0ျက်အလက်ဝေတွ လံုခြ0ုံစိတ်0ျရဖ့ုိနဲ့  ယံုကြကည်စွာ လွှဲပ့ုိအသုံးခြပုနိုင်ဖ့ုိအတွက်
Cryptography  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  ဒစ်ဂျစ်တယ်Rှက်စာစနစ်  နည်းပညာတ0ျ ို ့ကို  ဝေပါင်းစပ်အသံုးခြပုထားပါတယ်။
Cryptography ကို အသံုးခြပုအလုပ်လုပ်လို့လည်း  Cryptocurrency လ့ုိဝေ0ါ်တာခြဖစ်ပြပီး  Bitcoin ရဲ့ အလုပ်
လုပ်ပုံကို နားလည်ဖို့ဆိုရင် အ့ဲဒီ  Cryptography နည်းပညာဝေတရွဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကို သိရှိထားဖ့ုိလုိပါတယ်။
သိသင့်တဲ့ သဝေဘာသဘာRတ0ျ ို ့ကို ထည့်သွင်းဝေဖာ်ခြပဝေပး0ျင်ပါတယ်။

Encryption
Encryption ကို လွယ်လွယ်ဝေခြပာရရင် Rှက်စာဝေရးနည်းလ့ုိ ဆိရုပါမယ်။ ကြကားလူ မသိဝေစ0ျင်တဲ့ စာဝေတွဝေရး
တဲ့အ0ါ စာကို ဝေရးသားသူနဲ့ လက်0ံသူသာ သိရှိနိုင်မယ့် ကုဒ်ဝေတွအသုံးခြပု ဝေရးသားလုိက်  တဲ့သဝေဘာ   ပါ။ 

အဝေခြ00ံအကျဆုံး  ဥပမာတစ်0ုအဝေနနဲ့  ABCD  စာလံုးဝေတွအစား  တည်ဝေနရာတန်ဖိုး  ကိန်းဂဏန်းဝေတွနဲ့
အစားထုိး ဝေပးလုိက်မယ်ဆိုပါစို့။ A ဆိုရင် 1, B ဆိရုင် 2, C ဆိုရင် 3 စသည်ခြဖင့်ပါ။ ဒီဝေတာ့ စာထဲမှာ Hello
လ့ုိဝေရး0ျင်တဲ့အ0ါ 8 5 9 9 15 လ့ုိ ဝေရးဝေပးလုိက်တာမျ ို းပါ။ ကြကားလူက 8 5 9 9 15 ဆိုတဲ့ Rှက်စာကုဒ်ကို
ဝေတွ့တဲ့အ0ါ  ဘာကိုဆိုလုိမှန်း  မသိဝေပမယ့် လက်0ံရရှိသူက အဂ�လိပ်  စာလံုးတည်ဝေနရာ တန်ဖုိးကို  ကုဒ်
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အဝေနနဲ့ အသံုးခြပုထားမှန်း သိမယ်ဆိုရင် Decode လုပ် အဝေခြဖရှာပြပီး မူရင်းစာကို ရရိှနိုင်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။

ဒါကဝေတာ့  လွယ်လွန်းပါတယ်။  တည်ဝေနရာတန်ဖုိးရှာတဲ့အ0ါ  စာပ့ုိတဲ့  ဝေန့ရကတ်န်ဖုိးနဲ့  ဝေပါင်းပြပီးမှ  ရှာရ
မယ်ဆိုတာမျ ို း သတ်မှတ်လုိက်ရင် နည်းနည်းဝေတာ့ ပုိ0က်သွားပါပြပီ။ တနဂ�လာဝေန့ပ့ုိရင် ရတဲ့တန်ဖုိးကို  ၁
နဲ့ ဝေပါင်းရမယ်။ အဂ�ါဝေန့ပ့ုိရင် ရတဲ့တန်ဖုိးကို ၂ နဲ့  ဝေပါင်းရမယ်ဆိုတာမျ ို းပါ။ ဒါဝေကြကာင့် အဂ�ါဝေန့မှာ  Hello
ဆိုတဲ့စာကို Rှက်စာအဝေနနဲ့ ဝေရး0ျင်ရင် 10 7 11 11 17 လ့ုိ ဝေရးရမှာပါ။ ကုဒ်ဝေတွ Crack လုပ်တယ်ဆိုတာ
အ့ဲဒီလုိ ဖွက်ထားတဲ့  ကုဒ်ထဲက  Pattern  ကို  ရှာပြပီး အဝေခြဖထုတ်ကြကတာပါ။ အဂ�ါဝေန့မှာ ဝေရးတဲ့စာဝေတွဟာ
Pattern ပံုစံတူကြကတာကို သတိခြပုမိသွားတာနဲ့ ကုဒ်ဝေဖာ်နည်း အဝေခြဖကို သိသွားကြကမှာပါ။

ဝေနာက်တစ်ဆင့်အဝေနနဲ့  ဝေပးပ့ုိလုိသူနဲ့  လက်0ံသူ နှစ်ဦးထဲပဲသိတဲ့  Random ကျပန်း  Key  တန်ဖုိးတစ်0ုကို
သံုးကြကတာမျ ို းလည်း ခြဖစ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ 5-7-1 ဆိုတဲ့ တန်ဖုိးကို Key အဝေနနဲ့ထားပြပီး ဒီ Key အရ 5 နဲ့
ဝေခြမှာက်၊ 7 ကိုနှုတ်ပြပီး၊ တစ်လံုးဝေကျာ်စီ 1 ကို ဝေပါင်းသွားရမယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဝေကြကာင့် Hello ဆိုတဲ့စာကို Rှက်စာ
အဝေနနဲ့ ဝေရး0ျင်ရင် 33 19 38 39 68 ခြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။

တစ်ကယ့်လက်ဝေတွ့ တွက်0ျက်မှုဝေတွကဝေတာ့ ဒီထက်အများကြကီးပိုမုိရှုပ်ဝေထွးပါလိမ့်မယ်။ AES (Advanced
Encryption Standard), IDEA (International Data Encryption Algorithm)  စသည်ခြဖင့် အယ်ဝေဂါ်ရစ်
သမ်ဝေပါင်း များစွာကို သုဝေတသန စာတမ်းအသီးသီးနဲ့ ဝေဖာ်ထုတ်ထားကြကတာဝေတွ ရှိပါတယ်။ ဒီဝေနရာမှာ အ့ဲ
ဒီ အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ်ဝေတွကို ထည့်သွင်းဝေဖာ်ခြပမှာ မဟုတ်ဝေပမယ့် လုိအရင်းအ0ျုပ်အားခြဖင့် Rှက်စာဝေဖာ်စနစ်
တစ်0ုမှာပါRင်တဲ့ အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ် နဲ့ Key ဆိုတဲ့ သဝေဘာသဘာRကို သိရှိထားဝေစလုိတာပါ။

Algorithm  → ဝေခြမှာက်-နှုတ်-တစ်လံုးဝေကျာ်ဝေပါင်း
Key  5-7-1→

အထက်က နမူနာအရ ဝေခြမှာက်-နှုတ်-တစ်လံုးဝေကျာ်ဝေပါင်း ဆိတုဲ့ သတ်မှတ်0ျက်ကို အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ်လ့ုိ ဆို
နိုင်ပါတယ်။ ကုဒ်ဝေခြပာင်း0ျင်ရင်ပဲခြဖစ်ခြဖစ်၊ ကုဒ်ဝေဖာ်0ျင်ရင်ပဲခြဖစ်ခြဖစ် ဒီ အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ်ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဝေပမယ့် သံုးတဲ့ အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ် တရူင်ဝေတာင် Key မတရူင် ဝေဖာ်လ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေပးထားတဲ့ နမူ
နာအရ  Key  က  5-7-1  ပါ။ ဒါဝေကြကာင့် ဝေခြမှာက်-နှုတ်-တစ်လံုးဝေကျာ်ဝေပါင်း ဆိုတဲ့  အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ်ကို  သိ
ရင်ဝေတာင် 5-7-1 ဆိုတဲ့ Key ကို မသိရင် Rှက်စာကို ဝေဖာ်လ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 
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ဒီလုိမျ ို း Key တစ်0ုကို အဝေခြ0ခြပုပြပီး Rှက်စာဝေဖာ်ရ ဝေခြပာင်းရတဲ့ နည်းပညာကို Symmetric Encryption လ့ုိ
ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။  Bitcoin  ကဝေတာ့  ECDSA (Elliptic  Curve Digital  Signature Algorithm)  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့
အယ်ဝေဂါ်ရစ်သမ်ကို  သံုးထားပါတယ်။ သူကဝေတာ့  Symmetric  Encryption  မဟုတ်ပါဘူး။  Public  Key
Encryption လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ နည်းပညာပါ။ Asymmetric Encryption လ့ုိလည်း ဝေ0ါ်ပါတယ်။

Public Key Encryption
ရိုးရိုး  Symmetric Encryption  ရဲ့ ခြပဿနာက ပ့ုိသူ၊ လက်0ံသူ နှစ်ဦးလုံးက Key  ကို သိဖို့လုိအပ်ဝေနခြ0င်း
ခြဖစ်ပါတယ်။ နှစ်ဦးလံုးသိတဲ့ Key တစ်0ု မရှရိင် ပ့ုိလုိ့ လက်0ံလုိ့ မရနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် ဝေနာက်ထပ်
တီထွင်မှုအဝေနနဲ့  Rှက်စာဝေရးဖ့ုိ    Key    တစ်0ု   နဲ့  Rှက်စာဝေဖာ်ဖ့ုိ    Key    တစ်0ု  ၊  နှစ်0ုတွဲ  ပါRင်တဲ့  နည်းပညာကို
တီထွင်ကြကပြပီး အ့ဲဒီနည်းပညာကို Public Key Encryption လ့ုိဝေ0ါ်တာပါ။

ဒီနည်းပညာကဝေတာ့  ဝေသာ့0ဝေလာက်တစ်0ုသာ  ရိှဝေပမယ့်  ဝေသာ့တံနှစ်0ုရှိတဲ့  တံ0ါးလိုပါပဲ။  ထူးခြ0ား0ျက်
အဝေနနဲ့ ဝေသာ့တံ A နဲ့ 0တ်လုိက်ရင် ဝေသာ့တံ B နဲ့မှ ခြပန်ဖွင့်လ့ုိရပါတယ်။ အခြပန်အလှန်အားခြဖင့် ဝေသာ့တံ B
နဲ့ 0တ်လုိက်ရင် ဝေသာ့တံ A နဲ့မှ ခြပန်ဖွင့်လ့ုိရပါတယ်။ ဒီသဝေဘာဝေလးကို အဝေတာ်မျက်စိလည်သွားတတ်ကြက
လ့ုိ  ဝေသ0ျာခြပန်ကြကည့်ဝေပးပါ။  ဝေသာ့နှစ်ဝေ0ျာင်းရှိပြပီး  ဝေသာ့0တ်0ျင်တဲ့အ0ါ  ပထမတစ်ဝေ0ျာင်းကို  သံုးရပါ
တယ်။ ခြပန်ဖွင့်0ျင်တဲ့အ0ါ ဒုတိယတစ်ဝေ0ျာင်းကို သံုးရတာပါ။

ဒီသဝေဘာပါပဲ၊ Public Key Encryption မှာလည်း Key နှစ်0ုရှိပြပီး Public Key နဲ့ Private Key လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြက
ပါတယ်။ Public Key ကိုသံုးပြပီး Rှက်စာဖဲွ့လုိက်ရင် Private Key နဲ့မှသာ ခြပန်ဝေဖာ်လုိ့ရပါတယ်။

Private Key ကို ကိုယ်တိုင် လံုခြ0ုံစွာကိုင်ဝေဆာင်သိမ်းဆည်းရပြပီး၊ Public Key ကိုဝေတာ့ အများသူငါကို ခြဖန့်
ဝေRဝေပးလ့ုိရပါတယ်။ တစ်ဝေယာက်ဝေယာက်က ကိုယ့်ဆီကို စာပ့ုိ0ျင်တဲ့အ0ါ  Public Key နဲ့ Rှက်စာဖဲွ့ပြပီး ပ့ုိ
လ့ုိရပါတယ်။ ကြကားထဲမှာ တစ်ခြ0ားလူက အ့ဲဒီRှက်စာကို  Public Key  နဲ့  ဝေဖာ်ကြကည့်လ့ုိမရပါဘူး။ ကိုယ့်ဆီ
ဝေရာက်ဝေတာ့မှ ကိုယ်သိမ်းထားတဲ့ Private Key နဲ့ အ့ဲဒီRှက်စာကို ခြပန်ဝေဖာ်ရတဲ့ စနစ်ခြဖစ်ပါတယ်။
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Public Key Encryption

ဒီသဝေဘာကို  လက်ဝေတွ့မျက်ခြမင်ကြကည့်0ျင်ရင်  ကြကည့်လ့ုိရဝေအာင်လည်း စီစဉ်ထားပါတယ်။ တ0ျ ို ့ကိစ္စဝေတွ
က မျက်ခြမင်ကြကည့်လိုက်မှ ပုိရှင်းတတ်လ့ုိပါ။ ဒီလိပ်စာမှာကြကည့်ပါ။

https://eimaung.com/crypto

Symmetric, Asymmetric နဲ့  Hashing ဆိုပြပီး (၃) 0ု စမ်းစရာဝေပးထားပါတယ်။ Symmetric Encryption
ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် Secret Key နဲ့ မူရင်းစာကိုဝေပးပြပီး Encrypt 0လုပ်ကို နှိပ်လုိက်ရင် Rှက်စာဖဲွ့ထားတဲ့
ကုဒ်ကို တစ်ဘက်မှာ Cipher Text အဝေနနဲ့ ရရှိမှာခြဖစ်ပါတယ်။ မူရင်းစာဝေနရာမှာဝေရာ Key ဝေနရာမှာ ကိုယ်
ဝေပး0ျင်တဲ့ တန်ဖုိးအမျ ို းမျ ို း ဝေပးပြပီး စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။ 

https://eimaung.com/crypto
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နမူနာအရ  bitcoin101  ဆိုတဲ့  Key  ကိုသုံးပြပီး  Hello  ဆိုတဲ့စာကို  Encrypt  လုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ  b0bcf811f5
ဆိုတဲ့  Rှက်စာကို  ခြပန်ရပါတယ်။ ဝေနာင်အ0ျနိ်မဝေရွး  b0bcf811f5  ကို  bitcoin101  ဆိုတဲ့  Key  နဲ့  Decrypt
ခြပန်လုပ်ရင် မူရင်းစာခြဖစ်တဲ့ Hello ကိုခြပန်ရမှာပါ။ Asymmetric ကိုလည်းစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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ပထမဆုံး Generate Keypair 0လုပ်ကို နှိပ်လုိက်ရင် Private Key နဲ့  Public Key တို့ကို ထုတ်ဝေပးပါလိမ့်
မယ်။  ကူးယူထားရပါတယ်။  ပြပီးတဲ့အ0ါ  Encryption  ကိုသွားပြပီး  မူရင်းစာနဲ့  Public  Key  ကိုဝေပးပြပီး
Encrypt 0လုပ်ကို နှိပ်လုိက်ရင် Rှက်စာဖဲွ့ထားတဲ့ ကုဒ်ကို အ0ုလုိ ရရိှမှာပါ။

ပြပီးတဲ့အ0ါ Decryption ကိုသွားပြပီး Private Key နဲ့ Rှက်စာကုဒ်ကို ဝေပးပြပီး Decrypt 0လုပ်ကို နှိပ်လုိက်ရင်
ဝေတာ့ မူရင်းစာကို ခြပန်ရမှာပါ။ ဒီနည်းနဲ့  အများကကိုယ့်ဆီကို ပ့ုိစရာရှိရင်   Public Key   နဲ့ Rှက်စာဖဲွ့ပြပီးမှ ပ့ုိ  
လုိက်ရင်    Private  Key    ရိှတဲ့  ကိုယ်တစ်ဦးထဲမှာ  မူရင်းစာကို  သိနိုင်ပါဝေတာ့တယ်  ။  အများက Rှက်စာဖဲွ့ဖ့ုိ
အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ Private Key ကို သိစရာ မလုိဝေတာ့ပါဘူး။

ဒါဟာ  နည်းပညာလံုခြ0ုံဝေရးအတွက်  အလွန်အဝေရးပါတဲ့  စနစ်ခြဖစ်ပြပီး  ဝေနရာအနှံ့အခြပားမှာ  အသုံးခြပုကြကပါ
တယ်။  Bitcoin  ဆိုတာလည်း  ဒီလုိ  စနစ်မျ ို းရှိဝေနလ့ုိသာ  ခြဖစ်ဝေပါ်လာတာပါ။  ဝေနာက်ထပ်  အဝေရးကြကီးတဲ့
သဝေဘာသဘာRတစ်0ုခြဖစ်တဲ့ Hash အဝေကြကာင်းကို ဆက်ဝေခြပာခြပပါမယ်။
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Hashing
လက်စနဲ့ Hashing ကို သွားပြပီးဝေတာ့လည်း တစ်0ါထဲ စမ်းကြကည့်သင့်ပါတယ်။ Data ဝေနရာမှာ ကိုယ်ဝေပး0ျင်
တဲ့ စာတန်ဖုိးကိုဝေပးလုိက်တိုင်း ဝေအာက်က Hash တန်ဖုိး လုိက်ဝေခြပာင်းဝေနတာကို ဝေတွ့ရမှာပဲခြဖစ်ပါတယ်။

Hash  ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် ဝေပးလုိက်တဲ့စာကို  အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာပိုင်း၊  ဝေရာဝေမွှ၊  အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ
ထပ်ပုိင်း၊  ကျုံ့သွားဝေအာင်  ညှစ်0ျ၊  အစိတ်အစိတ်အမွှာမွှာ  ထပ်ပုိင်း၊  ဝေရာဝေမွှပြပီး  ဝေနာက်ဆုံးရလဒ်ကို  ခြပန်
ထုတ်ဝေပးတဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။ ဒီလုိလုပ်လုိက်တဲ့အတွက်  Hash Signature ကို ရလဒ်အဝေနနဲ့ ခြပန်ရပါတယ်။
အဝေရးပါတဲ့ ထူးခြ0ား0ျက်တ0ျ ို ့ကို မှတ်သားသင့်ပါတယ်။

၁။ ဝေပးလိုက်တဲ့ Data ပမာဏ ဘယ်ဝေလာက်ပဲခြဖစ်ခြဖစ် ဝေနာက်ဆုံး ဝေပါင်းစပ် ထုဝေခြ0ပြပီး ထွက်လာတဲ့ Hash
အရွယ်အစားဟာ အတူတူပဲခြဖစ်ပါတယ်။ နမူနာမှာ ရလဒ် Hash ဟာ အပြမဲတမ်း စာလံုး ၆၄ လံုးပဲ ပါRင်မှာ
ခြဖစ်ပါတယ်။ 

၂။ ဝေပးလုိက်တဲ့ Data   တူရင် ခြပန်ရတဲ့   Hash   အပြမဲတမ်း တူညီပါတယ်  ။ Random သဝေဘာမျ ို း ရ0ျင်ရာခြပန်ရ
တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မူရင်း Data ကို ထုဝေခြ0ပြပီး ခြပန်ရတာခြဖစ်လ့ုိ Data တရူင် ရလဒ်အပြမဲတူမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။
ဒီသဝေဘာကို  Digital  Fingerprint  လ့ုိလည်း  ဝေ0ါ်ပါတယ်။  လူတစ်ဝေယာက်နဲ့တစ်ဝေယာက်  လက်ဝေ�ွမတူ
သလုိ ဝေပးလုိက်တဲ့  Data မတူရင် ရလဒ် Hash မတူတာပါ။ ဒါဝေပမယ့် လက်ဝေ�ွကိုကြကည့်ပြပီး ဒီလူဟုတ်မှန်
ဝေကြကာင်းကိုဝေတာ့ အတည်ခြပုလ့ုိ ရပါတယ်။
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၃။  ထုဝေခြ0ဝေကြကမွပြပီးထွက်လာတဲ့  Hash    ကို  မူရင်း    Data    ခြပန်ဝေခြပာင်းလ့ုိ  မရနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး  ။  ဒါဟာ
Encryption ဆိုတဲ့ Rှက်စာနဲ့ မတူတဲ့အ0ျက်ပါ။ Encryption ဆိုတာက မူရင်းစာကို Rှက်စာကုဒ် ဝေခြပာင်းပြပီး
ရင် မူရင်းစာခြဖစ်ဝေအာင် ခြပန်ဝေခြပာင်းလ့ုိ  ရပါတယ်။  Hash  ကဝေတာ့  တစ်လမ်းသွားပါ။  မူရင်းစာ  Data  ကို
Hash ဝေခြပာင်းပြပီးရင် အ့ဲဒီ Hash ကဝေန မူရင်းစာ Data ကို ခြပန်ဝေခြပာင်းယူလ့ုိ မရနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။

အုိးတစ်လံုးကို  ရိုက်0ွဲလုိက်ပြပီး  အကွဲစဝေတွကဝေန မူလအုိးကို  ခြပန်မရနိုင်သလိုပါပဲ။  ဝေခြ0တာမညက်ရင်၊  ဝေမွှ
တာမနှံ့ရင်ဝေတာ့ အကွဲစကို ကြကည့်ပြပီး ဝေခြမအုိးလား၊ ဝေ�ကအုိးလား၊ စဉ့်အုိးလား 0န့်မှန်းလ့ုိရနိုင်တာမျ ို းပဲ ရိှ
ပါတယ်။  ဝေခြ0တာညက်ပြပီး  ဝေမွှတာနှံ့ရင်ဝေတာ့  အ့ဲဒီလုိဝေတာင်  ခြပန်0န့်မှန်းလ့ုိရမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။
အ0ျက်အလက်  လံုခြ0ုံဝေရးအရ  0န့်မှန်းလ့ုိ  မရနိုင်တာမျ ို းကို  လုိ0ျင်ကြကတာပါ။  လက်ဝေ�ွကို  ကြကည့်ပြပီး  ဒီ
လူဟုတ်မှန်ဝေကြကာင်း  အတည်ခြပုနိုင်ဝေပမယ့်  လက်ဝေ�ွကို  ကြကည့်ပြပီး  အသားခြဖူသလား၊  မဲသလား၊  အရပ်ပု
သလား၊ ရှည်သလား မသိနိုင်သလုိမျ ို းပါပဲ။ အဝေတာ်ဝေလး စတိ်Rင်စားဖို့ဝေကာင်းတဲ့ နည်းပညာဝေတွပါ။

Encryption နဲ့ Hash ကို တွဲပြပီး Digital Signature အဝေနနဲ့လည်း အသံုးခြပုနိုင်ပါဝေသးတယ်။

Digital Signature
ခြပင်ပမှာ  စာဝေပးစာယူလုပ်တဲ့အ0ါ၊  စာ0ျုပ်စာတမ်းဝေတွ  0ျုပ်ကြကတဲ့အ0ါ  ဝေအာက်ဝေခြ0မှာ  လက်မှတ်ထုိးပြပီး
အတည်ခြပုကြကပါတယ်။ လက်မှတ်ကိုကြကည့်ပြပီး ဒီလူကိုယ်တိုင် ဝေရးတဲ့စာ၊ ဒီလုိကိုယ်တိုင် 0ျုပ်တဲ့စာ0ျုပ် ဆို
တာမျ ို းကို အတည်ခြပုကြကတာပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ ဝေပးပ့ုိတဲ့စာဝေတွမှာလည်း အ့ဲဒီလုိ လက်မှတ်ထုိးလ့ုိ ရ
နိုင်ပါတယ်။ Private Key နဲ့ ထုိးရတာပါ။ 

ဝေရးလုိက်တဲ့စာကို  Private Key  နဲ့  Encrypt  လုပ်ပြပီး မူရင်းစာနဲ့  Encrypt  လုပ်ထားတဲ့  Rှက်စာကို  တွဲပ့ုိရ
တာပါ။  ဒီနည်းက  ပ့ုိတဲ့စာကို  လူမသိဝေအာင်  Rှက်0ျင်တာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ပ့ုိတဲ့စာဟာ  မူလဝေရးသာသူ
ကိုယ်တိုင်ဝေပးပို့တာ   ဟုတ်မဟုတ်နဲ့၊ မူလဝေပးပ့ုိ0ျက်အတိုင်း အတိအကျ   ဟုတ်မဟုတ်   ပဲ စစ်0ျင်တာပါ။ 

လက်0ံရရှိသူက Public Key ကိုသံုးပြပီး မူရင်းစာနဲ့ Rှက်စာကိုယှဉ်ပြပီး တိကျမှန်ကန်မှု ရှိမရှိ ခြပန်စစ်လ့ုိရနိုင်
ပါတယ်။
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နမူနာမှာ  Hello  with  signature  ဆိုတဲ့စာကို  Private Key  နဲ့  Sign  လုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ  တစ်ဘက်မှာ
Signed Message ဆိုပြပီး Rှက်စာတစ်0ု ထွက်လာတာကို ဝေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ 

ဝေနာက်တစ်ဆင့်မှာ  Verify  လုပ်ဖို့အတွက်  Signed Message  ရယ်၊ မူရင်းစာရယ်၊  Public Key  ရယ် အစုံ
ဝေပးလုိက်တဲ့အ0ါ မှန်ကန်မှု ရိှမရှိဆို စစ်ဝေဆးဝေပးသွားမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။
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ဒီနည်းနဲ့  ဒစ်ဂျစ်တယ်  စာဝေပးစာယူ၊  စာရွက်စာတမ်းဝေတွကို  လက်မှတ်ထုိးရတာပါ။  Private  Key  နဲ့
လက်မှတ်ထုိးပြပီး Public Key နဲ့ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ ခြပန်စစ်တာပါ။ ဒီ အလုပ်ဝေတွကို ကိုယ်တိုင် အစအဆုံးလုပ်
စရာမလိုပါဘူး။ အ0ုက ခြမင်သာဝေစ0ျင်လ့ုိသာ နမူနာခြပထားတာပါ။ လက်ဝေတွ့မှာ သက်ဆိုင်ရာ ဝေဆာ့ဖ်Rဲက
လုပ်ဝေပးသွားမှာမ့ုိလ့ုိ ကိုယ်ဘက်က 0လုပ်တစ်0ျက်နှိပ်ယံုနဲ့ လက်မှတ်ထုိးလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

ဒီထက်ပုိပြပီး  ကျယ်ကျယ်ခြပန့်ခြပန့်ဝေလ့လာလုိရင်  Digital  Certificate  တို့  Certification Authority  တို့လုိ
ကိစ္စမျ ို းဝေတွထိ  ပါRင်တဲ့  PKI  ဝေ0ါ်  Public  Key  Infrastructure  ဆိုတဲ့  အဝေကြကာင်းအရာ  ဘာသာရပ်ကို
ဝေလ့လာကြကရမှာပါ။  Bitcoin  ရဲ့အလုပ်လုပ်ပံု  နားလည်ဖ့ုိအတွက်  အ့ဲဝေလာက်ထိ  မလုိဝေသးပါဘူး။  Public
Key Encryption နဲ့ Hash အဝေကြကာင်းကို သိရင်ပဲ ဝေရှ့ ဆက်ဝေလ့လာလ့ုိ ရသွားပါပြပီ။

ဒီအတိုင်းဖတ်ကြကည့်တာ  နည်းနည်းမျက်စိလည်ဝေနရင်  ကိုယ်တိုင်  လက်ဝေတွ့စမ်းကြကည့်ဖ့ုိ  တိုက်တွန်းပါ
တယ်။ လက်ဝေတွ့ကြကည့်လုိက်မှ ပုိပြပီးဝေတာ့ ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။

https://eimaung.com/crypto

Consensus Algorithms
ကိုယ်မသိတဲ့  လူစိမ်းတစ်ဝေယာက်ဆီက  အဝေရးကြကီးတဲ့  အ0ျက်အလက်တစ်0ုကို  လက်0ံရရှိတဲ့အ0ါ  အ့ဲဒီ
အ0ျက်အလက် မှန်ကန်မှုရှိမရှိ ဘယ်လုိဆုံးခြဖတ်ကြကမလဲ။ ဒါ စဉ်းစားစရာပါ။ မျက်စိမိှတ် ယံုလိုက်လ့ုိဝေတာ့
မရပါဘူး။  ခြပင်ပမှာဆိုရင်ဝေတာ့  အ့ဲဒီလူဘယ်သူလဲ  လုိက်စုံစမ်းရတာဝေတွ၊  သူဝေပးတဲ့  အ0ျက်အလက်ကို
ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ခြပပြပီး စိစစ်ရတာမျ ို းဝေတွ လုပ်ဖ့ုိ လုိနိုင်ပါတယ်။ 

ကွန်ပျူတာ စနစ်မှာဝေတာ့ အ့ဲဒီလုိ ကိုယ်မသိတဲ့သူ၊  ကိုယ်မသိတဲ့ဝေနရာကဝေန လာတဲ့  အ0ျက်အလက်ဝေတွ
မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ ဆုံးခြဖတ်ဖို့အတွက် Consensus Algorithm ဝေတွကို အသုံးခြပုကြကပါတယ်။ Proof of Work,
Proof of Stake, Proof of Authority, Proof of History, Proof of Capacity စသည်ခြဖင့် အမျ ို းမျ ို းရှိပါ
တယ်။ ဒီသဝေဘာဝေတွထဲက တ0ျ ို ့ကို သူဝေနရာနဲ့သူ ဆက်လက်ဝေဖာ်ခြပမှာမ့ုိလ့ုိ ဒီဝေနရာမှာဝေတာ့ အကျဉ်း0ျုပ်
ပဲ ဝေခြပာပါမယ်။ 

https://eimaung.com/crypto
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Proof  of  Work ဆိုတာဟာ  0က်0ဲတဲ့အလုပ်ကို  လုပ်0ိုင်းပြပီး၊  လုပ်ခြပနိုင်တယ်ဆိုရင်  သူဝေပးတဲ့အ0ျက်
အလက်ကို  ယံုကြကည်ရတယ်လ့ုိ  လုိက်0ံလုိက်တဲ့  သဝေဘာပါ။  သ0�ျာပညာရှင်  တစ်ဝေယာက်ပါဆိုပြပီး  သ0�ျာ
ပညာနဲ့ပက်သက်တဲ့ အ0ျက်အလက်တစ်0ု တင်ခြပလာသူကို တစ်ကယ်ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ဖ့ုိအတွက် 0က်0ဲ
တဲ့ ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ကို လက်ဝေတွ့တွက်ခြပ0ိုင်းလုိက်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။ တွက်0ျက်ခြပနိုင်တယ်ဆိုမှ သူတင်ခြပတဲ့
အ0ျက်အလက်ကို ဟုတ်မှန်တယ်လ့ုိ လက်0ံလုိက်မှာပါ။

Proof of Stake ဆိုတာကဝေတာ့ ပုိင်ဆိုင်မှုကို သက်ဝေသခြပ0ိုင်းပြပီး ခြပနိုင်တယ်ဆိုရင် ယံုကြကည်လက်0ံလုိက်
တဲ့သဝေဘာမျ ို းပါ။ စာအုပ်အငှားဆိုင်တစ်ဆိုင်က ဝေငွစဝေပါ် ဝေပးထားမယ်ဆိုရင် သူမသိတဲ့  လူစိမ်းကိုလည်း
စာအုပ်ဝေတွ  စိတ်0ျလက်0ျ  ငှားဝေပးလုိက်လ့ုိ  ရပါတယ်။  စာအုပ်ခြပန်လာမအပ်0ဲ့ရင်  စဝေပါ်ဝေငွကို  သိမ်းယူ
လုိက်လ့ုိ ရတဲ့အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။ Proof of Stake ကလည်း အ့ဲဒီလုိပါပဲ။ ပုိင်ဆိုင်မှုတစ်0ုကို အာမ0ံထားတဲ့
အ0ါ သူဝေခြပာတဲ့အ0ျက်အလက် ဟတု်မှန်ဝေကြကာင်း လက်0ံလုိက်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။

Proof of History ဆိုတာကဝေတာ့ အရင်က အမှန်တစ်ကယ်ခြဖစ်ပျက်0ဲ့ဝေကြကာင်း သက်ဝေသခြပနိုင်ရင် သူဝေခြပာ
တဲ့ အ0ျက်အလက်ကို လက်0ံလိုက်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။ လူစိမ်းတစ်ဝေယာက်နဲ့ စကားဝေခြပာရင်း သူနဲ့ကိုယ်နဲ့
ငယ်ငယ်က တက်0ဲ့တဲ့ဝေကျာင်း တူတယ်လ့ုိ ဆိုလာ0ဲ့ရင် အဝေခြပာသက်သက်နဲ့ဝေတာ့ ယံုလို့မရပါဘူး။ ဒါဝေပ
မယ့် အ့ဲဒီဝေကျာင်းကို တစ်ကယ်တက်0ဲ့သူမှသာ သိနိုင်တဲ့အ0ျက်အလက်ကို ဝေခြပာခြပ0ဲ့ရင်ဝေတာ့ သူဝေခြပာတာ
ဟုတ်မှန်ဝေကြကာင်း လက်0ံ အတည်ယူလုိက်နိုင်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။

ဒီလုိမျ ို း ကိုယ်မသိတဲ့သူ၊ ကိုယ်မသိတဲ့ဝေနရာက လာတဲ့အ0ျက်အလက်ဝေတွ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ  စိစစ်ဖ့ုိ လုိအပ်
တဲ့အတွက်၊  Bitcoin  ကို  ဒီ�ုိင်းလုပ်တဲ့အ0ါ  Satoshi Nakamoto  က  Proof of Work  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့နည်းကို
ဝေရးွ0ျယ် အသံုးခြပု0ဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းမှာ၊ အ0ျက်အလက်ဝေပးလုိသူဟာ အလွန့်အလွန် 0က်0ဲတဲ့  အလုပ်ကို
လုပ်ခြပဖ့ုိအတွက်  အ0ျနိ်၊  စွမ်းအင်နဲ့  လုပ်အားဝေတွ  စိုက်ထုတ်ရတဲ့အတွက်၊  မသမာတဲ့  အ0ျက်အလက်ကို
အလွယ်တစ်ကူဝေပးပြပီး  အဝေနှာက်အယှက်ခြပုလ့ုိ  မရဝေတာ့ပါဘူး။  မသမာမှု  ဝေပါ်သွားတဲ့အ0ါမှာ သ့ူဘက်က
အဆမတန် စိုက်ထုတ်0ဲ့ရတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့လုပ်အားဝေတွကို အကျ ို းမ့ဲ ဆုံးရှုံးရဝေတာ့မှာမို့လ့ုိပါ။

ဒီသဝေဘာသဘာRဝေတွကို  ကြကိုတင်သိရှိထားခြ0င်းဟာ  Bitcoin  ရဲ့အလုပ်လုပ်ပံုကို  နားလည်ဝေစဖုိ့အတွက်
အများကြကီး အဝေထာက်အကူခြဖစ်တယ် ဆိုတာကို ဝေရှ့ ဆက်ဝေလ့လာတဲ့အ0ါ ဝေတွ့ ခြမင်ကြကရမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၃) – Bitcoin အလု%်လု%်%ုံ

Bitcoin ဆိုတာဘာလဲ တစ်0ွန်းထဲဝေခြဖပါဆိုရင်၊ Distributed Ledger ပါလို့ ဝေခြဖနိုင်ပါတယ်။ 

ဥပမာ – ကိုကို၊ ဘုိဘို နဲ့ နီနီ ဆိုတဲ့ ဝေမာင်နှမ (၃) ဝေယာက် ရှတိယ် ဆိုကြကပါစို့။ ဝေဖဝေဖက ကိုကို၊ ဘိုဘို နဲ့ နီ
နီ တ့ုိကို တစ်ဝေယာက် ဝေငွ  (၁၀၀) စီ ဝေပးထားတယ်။ ဝေနာက်ဝေန့မှာ ဘိုဘို က နီနီ ဆီက (၂၀) ဝေ0ျးတယ်၊
ကိုကို က နီနီ ကို မုန်ဖိုး (၅၀) ဝေပးတယ် – စသည်ခြဖင့် အဝေပးအယူမှတ်တမ်းဝေတွ ရှိလာတဲ့အ0ါ ဝေမ့ဝေပျာက်
သွားမှာစိုးလုိ့ Ledger စာရင်းတစ်0ုအဝေနနဲ့ မှတ်သားထားတယ် ဆိုကြကပါစို့။

အ့ဲဒီ  Ledger    စာရင်းကို  တစ်ဝေယာက်ထဲက ကိုင်ထားတာမျ ို းမဟုတ်ဘဲနဲ့  ပံုစံတူ    (  ၃  )    0ုကို    (  ၃  )    ဝေယာက်  
စလံုးက ကိုင်ထားတဲ့သဝေဘာကို    Distributed Ledger    လ့ုိ ဝေ0ါ်တာပါ  ။ ဒီလုိပံုစံတူ ကူးယူပြပီး ကိုင်ထားတဲ့
အတွက်၊ တစ်ဝေယာက်က သ့ူသဝေဘာနဲ့သူ ထပ်တိုးလို့  မရဝေတာ့ပါဘူး။ ထပ်တိုးလုိက်ရင် ကျန်နှစ်ဝေယာက်
ဆီက စာရင်းနဲ့ မတူဝေတာ့တဲ့အတွက် ကျန်နှစ်ဝေယာက်က လက်0ံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် ထပ်တိုးစရာ
ရိှရင်  (၃)  ဝေယာက်စလံုးက သဝေဘာတူမှသာ ထပ်တိုးလ့ုိရပြပီး စာရင်း  (၃)  0ုစလံုးမှာ ပံုစံတူ တိုးရမှာပါ။ ဒီ
နည်းနဲ့ မသမာမှု ကင်းရှင်းတဲ့ စာရင်းကို ရရိှသွားခြ0င်း ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒီဝေနရာမှာ သတိခြပုရမှာက – အ့ဲဒီ  Ledger စာရင်းဟာ အဝေပးအယူမှတ်တမ်းကိုသာ သိမ်းထားတာပါ။ ကို
ကို့မှာ စုစုဝေပါင်း ဝေငွဘယ်ဝေလာက်ရှိသလဲ၊ နီနီမှာ စုစုဝေပါင်း လက်ကျန် ဝေငွဘယ်ဝေလာက်ရှိသလဲ စသည်ခြဖင့်
Balance လုိ အ0ျက်အလက်ဝေတွကို ထည့်သိမ်းမထားပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့်၊ အဝေပးအယူမှတ်တမ်းတစ်0ု ထည့်
ဝေတာ့မယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်ဝေရာ အဝေပးအယူလုပ်0ျင်တဲ့ ဝေငွရှိရဲ့လား ဆိုတာကို အရင်အဝေပးအယူ မှတ်တမ်း
ဝေတွမှာ ခြပန်ရှာပြပီးစစ်ရပါတယ်။ ဥပမာ – ကိုကိုက ဘုိဘို ကို မုန့်ဖုိး (၅၀) ဝေပးတယ်ဆိုရင် ကိုကို့ဆီမှာ (၅၀)
တစ်ကယ်ရှိဝေသးလုိ့လားဆိုတာ စာရင်းထဲမှာ  အရင်ခြပန်ရှာစစ်ပြပီး  ရှိတယ်ဆိုမှပဲ  ထည့်ရမှာပါ။  ဒီလုိခြပန်ရှာ
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တွက်0ျက်တဲ့ အလုပ်ဟာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် အ့ဲဒီလုိ ခြပန်ရှာတွက်ပြပီး စာရင်းသွင်းဝေပးတဲ့သူကို ဝေဖဝေဖ
က တစ်0ါတွက်ရင်   (  ၁  )   ကျပ် ဆု0ျပါတယ်  ။ စာရင်းသွင်း0 ရတဲ့သဝေဘာမျ ို းပါ။

မသမာတဲ့နည်းနဲ့  ခြပင်0ျင်ရင်  စာရင်းတစ်0ုထဲကို  ခြပင်လုိ့မရပါဘူး။  (၃)  0ုလံုးကို  ခြပင်ရပါမယ်။  ဒါဝေကြကာင့်
တစ်ညမှာ တစ်ဝေယာက်က စာရင်း (၃) 0ုစလံုးကို 0ိုးယူပြပီး ခြပင်ဆင်ဖုိ့ကြကိုးစားပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် မရပါဘူး။
ဘာဝေကြကာင့်လဲဆိုဝေတာ့ စာရင်းဝေရးသွင်းတုံးက  Permanent Marker  ကိုသုံးပြပီး ဝေရးသွားထားလို့  ခြပန်ဖျက်
လ့ုိ မရနိုင်ဝေတာ့လို့ပါ။ လက်ရှိစာရင်းစာရွက်ဝေတွကို ပြဖဲထုတ်ပြပီး အသစ်ထပဝ်ေရးထည့်ရင်လည်း ကြကည့်လုိက်
တာနဲ့  မမှန်ကန်ဝေတာ့မှန်း သိသာဝေနမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါက စာရင်းစာအုပ်မှာ ဝေရးသွင်းတဲ့စာရင်းမို့လ့ုိပါ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝေဒတာအဝေနနဲ့ ဝေရးသွင်းတဲ့ စာရင်းမှာဝေတာ့
ဒီလုိမျ ို း  ခြပန်ခြပင်လ့ုိဖျက်လုိ့  မရနိုင်တဲ့သဘာမျ ို းကို  ရရှိဖ့ုိအတွက်  Blockchain  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  နည်းပညာကို
အသံုးခြပုကြကပါတယ်။ 

Blockchain
Block  chain    ဆိုတာ  ကြကားခြဖတ်ခြပင်ဆင်လို့  မရဝေအာင်  ဝေရှ့ ဝေနာက်0ျတိ်ဆက်တဲ့နည်းနဲ့  မှတ်တမ်းတင်တဲ့  
စာရင်းတစ်မျ ို းပါ။ သ့ူ0ျည်းသက်သက်ဆိုရင် ရှုပ်ဝေထွးမှုမရှိလှပါဘူး။ နားလည်ရလွယ်ပါတယ်။ အရိုးရှင်းဆုံး
Blockchain တစ်0ုရဲ့ဖဲွ့စည်းပံုက အ0ုလုိပံုစံမျ ို းပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

Genesis Block → Block #1 → Block #2 → Block #3 →

Data

Dad pays Ko Ko, Bo Bo 
& Ni Ni 100 each

Data

Bo Bo borrows 20 from 
Ni Ni

Data

Ko Ko pays 50 to Ni Ni
Data

Bo Bo buys a game for 
120

Previous Hash

0000000
Previous Hash

95cc830
Previous Hash

d789979
Previous Hash

2b72935

Hash

95cc830
Hash

d789979
Hash

2b72935
Hash

9f79124

Block တစ်0ုမှာ Data, Previous Hash နဲ့ Hash ဆိုပြပီး အဝေကြကာင်းအရာ (၃) 0ုစီ ပါRင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး
Block ကို  Genesis Block လ့ုိဝေ0ါ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Genesis Block အတွက်  Previous Hash မရှိပါဘူး။ သ့ူ
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ဝေရှ့ မှာ 0ျတိ်ဆက်စရာ Block မရှိဝေသးလ့ုိပါ။ Data ဝေနရာမှာ သိမ်း0ျင်တဲ့အ0ျက်အလက်ကို ထည့်သွင်းရပြပီး
Hash ကဝေတာ့ အ့ဲဒီအ0ျက်အလက်ကို Previous Hash နဲ့တွဲပြပီး ထုတ်ယူထားတာပါ။ ဒီလိုပါ – 

hash( data + previous hash) → 95cc830

ပြပီး0ဲ့တဲ့စာမျက်နှာပါဝေပးထားတဲ့  နမူနာကို  သတိခြပုကြကည့်ပါ။  ဝေနာက်  Block  ခြဖစ်တဲ့  Block  #1  အတွက်
Previous  Hash  ဟာ  Genesis  Block  ရဲ့  Hash  နဲ့  တူညီဝေနတာကို  ဝေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  Block  #1  က
Genesis Block နဲ့ 0ျတိ်လုိက်တဲ့သဝေဘာပါ။ Block #1 ရဲ့ Hash တန်ဖုိးက သ့ူ Data နဲ့ Previous Hash ကို
တွဲပြပီးထုတ်ယူထားတာပါ။ ဆက်လက်ပြပီး Block #2 အတွက် Previous Hash ဟာ Block #1 ရဲ့ Hash နဲ့
တူညီတာကို ဝေတွ့ရမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Block ဝေတွ တစ်0ုပြပီးတစ်0ု 0ျတိ်ပြပီးဝေတာ့ သိမ်းသွားတာပါ။

အ့ဲဒီလုိ  0ျတိ်ပြပီး  သိမ်းသွားတဲ့အတွက်  ကြကားထဲက တစ်0ု0ုကို  ခြပင်လုိက်တာနဲ့  0ျတိ်ထားတဲ့  Block  အတွဲ
လုိက်ဟာအ0ျတိ်အဆက် မမိဝေတာ့ဘဲ Invalid ခြဖစ်သွားမှာပါ။

Genesis Block → Block #1 → Block #2 → Block #3 →

Data

Dad pays Ko Ko, Bo Bo 
& Ni Ni 100 each

Data

Bo Bo borrows 200 from
Ni Ni

Data

Ko Ko pays 50 to Ni Ni
Data

Bo Bo buys a game for 
120

Previous Hash

0000000
Previous Hash

95cc830
Previous Hash

d789979
Previous Hash

2b72935

Hash

95cc830
Hash

d789979
Hash

2b72935
Hash

9f79124

နမူနာမှာ Block #1 ရဲ့  Data ကို ခြပင်လုိက်တဲ့အတွက် Hash တန်ဖုိး မကိုက်ဝေတာ့ပါဘူး။ လဲွဝေနပါပြပီ။ အ့ဲဒါ
ကို မှန်ဝေအာင် ခြပင်လုိက်ရင် သ့ူဝေနာက်က 0ျတိ်ထားတဲ့ Block #2 မှာ ရဲ့ Previous Hash နဲ့ မကိုက်ဝေတာ့ပါ
ဘူး။ အ့ဲဒါကို ဆက်ခြပင်လုိက်ရင် သ့ူဝေနာက်က ဆက်0ျတိ်ထားတဲ့ Block #3 နဲ့ ကိုက်ဝေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဝေကြကာင့်  ကြကားထဲက  တစ်0ုကို  ခြပင်လုိက်တာနဲ့  ဝေနာက်ဆက်တွဲ  အကုန်အ0ျတိ်အဆက်  မမိဝေတာ့ဘဲ
Invalid ခြဖစ်သွားဝေတာ့မှာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ကြကားခြဖတ်ခြပင်ဆင်လုိ့မရနိုင်ဝေအာင် စီစဉ်ထားတာပါ။
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ဒီဝေနရာမှာ ဝေမးစရာတ0ျ ို ့ဝေတာ့ ရိှလာနိုင်ပါတယ်။

၁။ ကြကားခြဖတ်မခြပင်ဘဲ ဝေနာက်ဆုံးတစ်0ုနှစ်0ုပဲ ခြပင်သွားရင် ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။
၂။ ကြကားခြဖတ်ခြပင်တဲ့အခြပင် ခြပင်လုိက်လုိ့ ဝေနာက်ဆက်တွဲ Invalid ခြဖစ်သွားတဲ Block ဝေတွကိုပါ တစ်0ုမကျန်
အကုန်ခြပင်သွားရင်ဝေရာ ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။

အ့ဲဒီဝေမး0ွန်းဝေတွနဲ့ ပက်သက်တဲ့အဝေခြဖကိုရဖ့ုိ ဝေနာက်ထပ်လုပ်ဝေဆာင်0ျက်ဝေတွကို ဆက်ဝေခြပာသွားပါမယ်။

Proof of Work
Blockchain  ထဲမှာ  Block  အသစ်တစ်0ုကို  ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းဝေတာ့မယ်ဆိုရင်  လုိက်နာရမယ့်အ0ျက်
ဝေတွ  ရှိပါတယ်။  ပထမတစ်0ျက်ကဝေတာ့  ထည့်သွင်းလုိတဲ့အ0ျက်အလက်ဟာ  မှန်ကန်ဝေကြကာင်း  စစ်ဝေဆး
အတည်ခြပုနိုင်ရပါမယ်။

နမူနာဝေပးထားတဲ့ Blockchain ရဲ့ Block Data ဝေနရာမှာ ဝေငွဝေပးဝေငွယူမှတ်တမ်း Transaction ကို ထည့်ခြပ
ထား0ဲ့ပါတယ်။ လက်ဝေတွ့မှာ  Block Data  ဝေနရာမှာ သိမ်းဆည်းလုိတဲ့  မည်သည့် အ0ျက်အလက် အမျ ို း
အစားကိုမဆို  သိမ်းဆည်းလ့ုိ  ရပါတယ်။ ဝေငွဝေပးဝေငွယူမှတ်တမ်း  Transaction  ကို  သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း
Transaction  တစ်ဝေကြကာင်းကို  Block  တစ်0ုခြဖစ်စရာမလုိပါဘူး။  Block  တစ်0ုထဲမှာပဲ  Transaction  ဝေလး
ငါးဆယ်ဝေကြကာင်း၊ အဝေကြကာင်းတစ်ရာ၊ စုစည်းထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းလ့ုိရပါတယ်။

နမူနာမှာ  ဝေငွဝေပးဝေငွယူ  Transaction  ဝေတွကို  သိမ်းဆည်းခြပ0ဲ့တဲ့အ0ါ  ဘယ်သ့ူမှာ  ဝေငွလက်ကျန်ပမာဏ
ဘယ်ဝေလာက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့  အ0ျက်ကို  ထည့်သိမ်းမထားတာကို  သတိခြပုပါ။  Bitcoin  ကလည်း  အ့ဲဒီလုိပဲ
ဘယ်သ့ူမှာ  လက်ကျန်ဘယ်ဝေလာက်ရှိသလဲဆိုတာ  ထည့်မသိမ်းပါဘူး။  လက်ကျန်သိ0ျင်ရင်  ရိှထားတဲ့
ဝေငွဝေပးဝေငွယူမှတ်တမ်းကဝေန တွက်ယူရမှာပါ။

ဥပမာ – ကိုကိုက ဘိုဘိုကို ၃၀ ဝေပးတယ်ဆိုတဲ့  Block  အသစ်တစ်0ုထည့်0ျင်တဲ့အ0ါ ကိုကို့မှာ အမှန်တစ်
ကယ်ဝေပးစရာ  ဝေငွလက်ကျန်  (၃၀)  ရိှရဲ့လားဆိုတာ  သိဖ့ုိလုိလာပါတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်  တွက်ကြကည့်လိုက်တဲ့
အ0ါ – 
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၁။ ကိုကို့ ကို ဝေဖဝေဖက ၁၀၀ ဝေပး0ဲ့တယ်။
၂။ ကိုကို က နီနီကို ၅၀ ဝေပး0ဲ့တယ်။
၃။ ဒါဝေကြကာင့် ကိုကိုမှာ လက်ကျန် ၅၀ ရှိတယ် – လ့ုိ အဝေခြဖရပါတယ်။

ဒီဝေတာ့မှ  ကိုကိုက  ဘိုဘိုကို  ၃၀  ဝေပးတယ်ဆိုတဲ့  အဝေပးအယူမှတ်တမ်းပါတဲ့  Block  ကိုထည့်လ့ုိရမှာပါ။
အ0ုနမူနာမှာ  Block  သံုးဝေလး0ုပဲရှိလ့ုိ  တွကရ်တာ  ဘာမှမ0က်ပါဘူး။  လက်ဝေတွ့မှာ  အသံုးခြပုသူများပြပီး
အ0ျနိ်ကြကာလာတာနဲ့အမျှ Blockchain တစ်0ုမှာ Block ဝေပါင်း တစရ်ာတစ်ဝေထာင်ကဝေန၊ တစ်သန်း၊ သန်း
တစ်ဝေထာင်  ဆိုတာမျ ို းထိ  ခြဖစ်လာမှာပါ။  အ့ဲဒီဝေလာက်  ပမာဏကဝေန  တွက်ယူနိုင်ဖို့ဆိုတာဝေတာ့  မလွယ်
ဝေတာ့ပါဘူး။ တွက်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူ ခြဖစ်ဖ့ုိလုိလာပါတယ်။ အ0ု နဲဝေသးဝေပမယ့် အ0ုကတည်းက အ့ဲဒီလုိ တွက်
ယူနိုင်စွမ်း ရိှသူဆိုတာကို သက်ဝေသခြပဖ့ုိ လုိပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ တွက်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကိုမှသာ Block အသစ်
ထည့်0ွင့်ဝေပးမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒါဝေကြကာင့် Proof of Work ဝေ0ါ် တွက်ယူနိုင်စွမ်းရှိသူ ခြဖစ်ဝေကြကာင်း သက်ဝေသခြပခြ0င်း လုပ်ငန်းစဉ် လုိအပ်လာ
ပါတယ်။

Block  တစ်0ုကို  Hash  လုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ ရလာမယ့်  Hash  တန်ဖုိးဘာခြဖစ်မလဲဆိုတာ ကြကိုမသိနိုင်ပါဘူး။
အ့ဲဒီ  Hash    တန်ဖုိးမှာ  ဝေရှ့ဆုံးကဝေန    00    ဆိုတဲ့  သုညနှစ်လံုးနဲ့    စရမယ်  ။  00  နှစ်လံုးမစရင်  စသွားဝေအာင်
တန်ဖုိးတစ်0ုကို တဲွဝေပးရမယ်လုိ့ သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ 

ဥပမာ - ထည့်0ျင်တဲ့  Data က Ko Ko pays 30 to Bo Bo ဆိရုင် အ့ဲဒီ Data ကို  Previous Hash ခြဖစ်တဲ့
9f79124  နဲ့  တွဲပြပီး  Hash  လုပ်ရပါတယ်။ ရလဒ်က  2933d1b ခြဖစ်ပါတယ်။ ဝေရှ့ ဆုံးက  00  နဲ့မစပါဘူး။ ဒါ
ဝေကြကာင့် 1 ဆိုတဲ့ တန်ဖုိးတစ်0ု ထပ်ထည့်ပြပီး Hash လုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ cf30549 ကို ရပါတယ်။ ဝေရှ့ဆုံးက 00
နဲ့ မစဝေသးပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် 2 ဆိုတဲ့တန်ဖုိးတစ်0ု ထပ်ထည့်ပြပီး Hash လုပ်ကြကည့်တဲ့အ0ါ 2b41ea8 ကိုရပါ
တယ်။ လုိ0ျင်တဲ့ရလဒ် မဟုတ်ဝေသးပါဘူး။  ဒီလိုနဲ့  တန်ဖုိးတစ်0ုပြပီးတစ်0ု  ထပ်တိုးတိုးကြကည့်လုိက်တဲ့အ0ါ
ဝေနာက်ဆုံးမှာ 43 ဆိုတဲ့တန်ဖုိးထည့်ပြပီး Hash လုပ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ0ါ 0035ea2 ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို ရပါဝေတာ့
တယ်။ 00 နဲ့ စသွားပြပီမ့ုိလ့ုိ လုိ0ျင်တဲ့ရလဒ် ရသွားပါပြပီ။
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ဒီရလဒ်ရဖ့ုိအတွက်  43  ကြကိမ် အလုပ်လုပ်0ဲ့ရပါတယ်။ နမူနာမှာ  Hash  ဝေတွကို  အတိုဝေကာကဝ်ေရး0ဲ့ဝေပမယ့်
ဝေရှ့ ဆုံး  (၇)  လံုး  ခြဖတ်ယူထားတဲ့  တစ်ကယ့်  Hash  အစစ်ဝေတွပါ။  ဒါဝေကြကာင့်  လက်ဝေတွ့စမ်းကြကည့်နိုင်ပါ
တယ်။ စမ်းကြကည့်ဖုိ့ တိုက်တွန်းပါတယ်။

နမူနာကို ဂရုခြပုကြကည့်ပါ။ ရလာတဲ့ Hash တန်ဖုိးက ဝေရှ့ ဆုံးမှာ 00 နဲ့စဝေနပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ 00 နဲ့စတဲ့ရလဒ်
ရဖ့ုိအတွက်  1, 2, 3, 4  တစ်0ုပြပီး တစ်0ု  Data  ထဲကို  ဝေပါင်းထည့်ကြကည့်ပြပီး  43  ကြကိမ်ဝေခြမာက်မှာ လုိ0ျင်တဲ့
ရလဒ်ကို ရသွားတာပါ။ လုိ0ျင်တဲ့အဝေခြဖ ရသွားပြပီဆိုတဲ့သဝေဘာပါပဲ။

ဒီလုိမျ ို းလုိ0ျင်တဲ့   Hash   ရလဒ်ရဝေအာင် တွက်  ယူ  တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို   Proof of Work   လ့ုိဝေ0ါ်တာပါ  ။ ရလာတဲ့
ရလဒ်နဲ့အတူ Blockchain ထဲမှာ Block အသစ်ကို ထည့်0ွင့်ခြပုမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် လကရ်ှိနမူနာ
Blockchain ရဲ့ပံုစံက အ0ုလုိ ခြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။
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… Block #2 → Block #3 → Block #4 →

… Data

Ko Ko pays 50 to Ni Ni
Data

Bo Bo buys a game for 
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Data

Ko Ko pays 30 to Bo Bo

… Previous Hash

d789979
Previous Hash

2b72935
Previous Hash

9f79124

… Hash

2b72935
Hash

9f79124
Hash

0035ea2

… Nonce

43

ရရှိ0ဲ့တဲ့အဝေခြဖ 43 ကို Nonce အဝေနနဲ့ တွဲသိမ်းထားပါတယ်။ Nonce ဆိုတာ Number Only Used Once ရဲ့
အတိုဝေကာက်ပါ။ လုိ0ျင်တဲ့ Hash ရလဒ် ရဖ့ုိအတွက် ထည့်ဝေပါင်းရတဲ့ နံပါတ်ကို Nonce လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကတာပါ။

ဒါက ခြမင်ရလွယ်ဝေအာင်ဝေပးတဲ့နမူနာမ့ုိလို့ပါ။ တစ်ကယ့် Bitcoin ရဲ့ Proof of Work က Hash ရဲ့ ဝေရှ့ ကဝေန
သုည  ဆယ်လံုးဝေကျာ်ထိ  ပါဝေအာင်  တွက်0ိုင်းတာပါ။  ဆယ်လံုးဝေကျာ်ဝေလးပဲဆိုပြပီး  အထင်မဝေသးပါနဲ့။
တစ်လံုးတိုးတိုင်း  ဆတိုးနဲ့0က်သွားတာပါ။ အကြကိမ်ဝေပါင်း ထရီလီယံနဲ့0ျပီြပီး  တွက်0ျက်နိုင်မှသာ လုိ0ျင်တဲ့
ရလဒ်ကို ရမှာပါ။ အတိအကျ မဝေခြပာဘဲ ဆယ်လံုးဝေကျာ်လ့ုိ ဝေခြပာတာကဝေတာ့ တွကတ်ဲ့သူ များရင်များသလုိ
တွကရ်  0က်သထက်0က်ဝေအာင်  လုပ်တဲ့သဝေဘာရှိလ့ုိပါ။  တွက်တဲ့သူများလ့ုိပဲ  ခြဖစ်ခြဖစ်၊  တွက်နိုင်တဲ့
စွမ်းအား  ဝေကာင်းလ့ုိပဲ  ခြဖစ်ခြဖစ်၊  အဝေခြဖ  0ဏဝေလးနဲ့  ထွက်ဝေနရင်  ပုိ0က်သွားဝေအာင်  ရှာရတဲ့  သုည
အဝေရအတွက်ကို တိုးပြပီး ရှာ0ိုင်းပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် တွက်0ျက်မှုဝေပါင်း ထရီလီယံနဲ့0ျပီြပီး အ0ျနိ် (၁၀) မိနစ်
0န့်ကြကာဝေအာင် တွက်ယူမှသာ အဝေခြဖမှန်ကို ရဝေလ့ရှိတာပါ။

နမူနာအဝေနနဲ့ ဒီ Bitcoin Block ကို ဝေလ့လာကြကည့်ပါ။

https://www.blockchain.com/btc/block/675817

https://www.blockchain.com/btc/block/675817
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Bitcoin Block 675817

၂၀၂၁ 0ုနှစ်၊ မတ်လ (၂၃) ရက်ဝေန့မှာ တွက်0ျက်ဝေအာင်ခြမင်0ဲ့ပြပီး ဝေရှ့ ကဝေန သုည (၁၉) လံုးနဲ့ စတဲ့  Hash
ကိုရဝေအာင် တွက်0ျက်0ဲ့ရတဲ့ Block ပါ။ အဝေခြဖမှန် Nonce တန်ဖုိးကဝေတာ့ 625,538,777 ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ
တွက်ဝေပးတဲ့အတွက် ဆုအဝေနနဲ့  6.25 BTC ကို  ရရှိသွားပါတယ်။ ဒီစာဝေရးဝေနတဲ့အ0ျနိ်  Bitcoin  ရဲ့ ဝေပါက်
ဝေစျးက 1 BTC = 34,015 USD ခြဖစ်တဲ့အတွက် ဝေဒါ်လာ (၂) သိန်းဝေကျာ် တန်ဖုိးရှိတဲ့ ဆုကိရုရှိသွားတာပါ။

တစ်လက်စထဲ  ထည့်မှတ်ထားရမှာကဝေတာ့  ဝေငွဝေကြကးအဝေရာင်းအRယ်ဝေစျးကွက်မှာ  အဝေမရိကန်  ဝေဒါ်လာ
အတွက်  Currency Code  အဝေနနဲ့  USD ကို အသံုးခြပုပြပီး၊ စင်ကာပူဝေဒါ်လာဆိုရင်  SGD၊ ခြမန်မာကျပ်ဆိုရင်
MMK စသည်ခြဖင့် သတ်မှတ်အသံုးခြပုကြကသလုိပဲ  Bitcoin ရဲ့  Currency Code အဝေနနဲ့  BTC ကို သတ်မှတ်
အသံုးခြပုကြကပါတယ်။
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Bitcoin  အဝေကြကာင်းကို  ဝေလ့လာသူအများစု  သိ0ျင်ကြကတဲ့  Bitcoin  Mining  ဆိုတာ  ဒါကိုဝေခြပာဝေနတာပါ။
လုိအပ်တဲ့တွက်0ျက်မှုကို လုပ်ခြပပြပီး  Block ဝေတွထည့်သွင်းဝေပးခြ0င်းအားခြဖင့် ဆုဝေငွထုတ်ယူတဲ့ လုပ်ငန်းခြဖစ်
ပါတယ်။ ဒီအဝေကြကာင်းကို ဝေနာက်တစ်0န်းမှာ သပ်သပ် ထပ်ဝေခြပာပါဦးမယ်။

Distributed Ledger
Blockchain  ထဲမှာ  သိမ်းဆည်းထားတဲ့  အ0ျက်အလက်ဝေတွကို  တစ်စုံတစ်ဦး၊  အဖဲွ့အစည်းတစ်0ုက
တာRန်0ံ  သိမ်းဆည်းထားတာမျ ို း  မဟုတ်ပါဘူး။  ကွန်ပျူတာ  Network  ကွန်ယက်ထဲမှာ  0ွဲခြဖန့်  ကူးယူ
သိမ်းဆည်းထားကြကတာပါ။ သင့်ဝေတာ်တဲ့ ဝေဆာ့ဖ်Rဲရှိတဲ့ ဘယ်ကွန်ပျူတာမဆို   Bitcoin Network   မှာ   Node  
တစ်0ုအဝေနနဲ့   ပါRင်လ့ုိရပါတယ်  ။ ခြပန်ထွက်0ျင်တဲ့အ0ျနိ် အ0ျနိ်မဝေရွး ခြပန်ထွက်လို့ရပါတယ်။

သင့်ဝေတာ်တဲ့ဝေဆာ့ဖ်Rဲဆိုတာ  Bitcoin Core  လုိ ဝေဆာ့ဖ်Rဲမျ ို းကို  ဝေခြပာတာပါ။  Bitcoin Core  မှ မဟုတ်ပါ
ဘူး။  Bitcoin Network  ကို  0ျတိ်ဆက်ပြပီး  Blockchain  ဝေဒတာဝေတွကို  Download  ရယူဝေပးနိုင်တဲ့  ဘယ်
ဝေဆာ့ဖ်Rဲမဆို 0ျတိ်ဆက်ပါRင်လ့ုိရပါတယ်။

Bitcoin Core – https://bitcoin.org/en/bitcoin-core/

ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက  Bitcoin  Network  မှာ  Node  တစ်0ုအဝေနနဲ့  ပါRင်သွားပြပီဆိုရင်  ကိုယ့်ဆီမှာ
Blockchain  မိတ္တူတစ်စုံ  ရရှိသွားတာပါပဲ။  မူအရ  ကိုယ်တိုင်လည်း  အထက်မှာ  ဝေခြပာ0ဲ့သလုိ  Proof  of
Work ကို ခြပပြပီး  Block ဝေတွထည့်နိုင်ရင် ထည့်ဝေပးလ့ုိ ရပါတယ်။ မူအရလ့ုိ စကား0ံထားတာက တစ်ကယ်
ထည့်ဖ့ုိကဝေတာ့ လွယ်တဲ့အလုပ် မဟုတ်လ့ုိပါ။ ထည့်လ့ုိရတယ်၊ ထည့်ဝေပးလုိက်တယ်လ့ုိပဲ သဝေဘာထားပါ။
ကိုယ်  ထည့်ဝေပးလုိက်တဲ့    Block    အသစ်ကို    Broadcast    လုပ်ပြပီး    Network    ထဲမှာပါ  Rင်  တဲ့  တစ်ခြ0ား    Node  
ဝေတွဆီကို  ခြဖန့်ခြဖူးဝေပးလုိက်မှာပါ။  တစ်ခြ0ား  Node  ဝေတကွဝေန ထည့်ဝေပးလုိက်တဲ့  Block  အသစ်ဝေတွက
လည်း သူတို့ဆီကဝေန Broadcast လုပ်ပြပီး ပ့ုိဝေပးလုိက်လ့ုိ ကိုယ့်ဆီက မိတ္တူမှာ  လည်း   Update   ခြဖစ်ပြပီး   ထပ်  
တိုးသွားမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။

ထပ်တိုးလိုက်တဲ့ Block ဟာ တိကျမှန်ကန်မှု ရိှမရှိကိုလည်း Node ဝေတွက Rုိင်းRန်းစိစစ် Validate လုပ်ကြက
ဦးမှာပါ။  Validate  လုပ်တယ်ဆိုတာ ထည့်လုိက်တဲ့  Block  က နှစ်ဝေယာက်ထည့်မိလ့ုိ  Duplicate  ခြဖစ်ဝေန

https://bitcoin.org/en/bitcoin-core/
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သလား၊  Hash  ဝေတွ  Nonce ဝေတွ မှန်ရဲ့လား၊ အထဲမှာပါတဲ့  Transaction  ဝေတွမှန်ရဲ့လား၊ စသည်ခြဖင့် စစ်
တာပါ။  မှန်တယ်ဆိုရင်  Confirm  လုပ်  ထည့်သွင်းဝေပးလုိက်မှာ  ခြဖစ်ပြပီးဝေတာ့  မမှန်ရင်ဝေတာ့  Reject  လုပ်
လုိက်မှာပါ။  Confirm  လုပ်ထားတဲ့အဝေရအတွက် တ0ျ ို ့ရရင်ဝေတာ့ ကျန်  Node  ဝေတွက ထပ်ပြပီး  Confirm
လုပ်ဝေနစရာ မလုိဝေတာ့ပါဘူး။ စိတ်0ျလက်0ျ Update လုပ်လုိက်ယံုပါပဲ။

ကိုယ့်ဆီမှာရှိဝေနတဲ့  မိတ္တူနဲ့  သူများဆီမှာရှိဝေနတဲ့  မိတ္တူ တစ်စုံတစ်ရာ ကွဲလဲွမှု  ရိှ0ဲ့ရင် ပုိပြပီးဝေတာ့  Update
ခြဖစ်တဲ့  မိတ္တူကို  အတည်ယူပြပီးဝေတာ့  ညိှဝေပးသွားမှာပါ။  ဒီနည်းနဲ့  တူညီပြပီး  Update  ခြဖစ်တဲ့  မိတ္တူဝေတွ
Network ထဲမှာ အနှံ့အခြပားရှိဝေနလ့ုိ တစ်စုံတစ်ဦးက မသမာတဲ့ နည်းနဲ့ ခြပင်ဆင်ဖ့ုိဆိုတာ ဘယ်လုိမှမလွယ်
ဝေတာ့ပါဘူး။

ဒါဝေကြကာင့် အထက်မှာ ဝေမး0ွန်းထုတ်0ဲ့တဲ့ ကြကားခြဖတ်မခြပင်ဘဲ ဝေနာက်ဆုံး  Block တစ်0ုနှစ်0ုပဲ ခြပင်လ့ုိလည်း
မရနိုင်ပါဘူး။  Distributed Ledger  ခြဖစ်ဝေနလ့ုိပါ။  Invalid Block  အဝေနနဲ့ တစ်ခြ0ား  Node ဝေတွက Reject
လုပ်လုိက်မှာခြဖစ်ပြပီး ပုိပြပီး  Update  ခြဖစ်တဲ့  Blockchain အမှန်နဲ့ အစားထုိးသွားမှာ မ့ုိလို့ပါ။ ကြကားခြဖတ်ခြပင်
ပြပီး  ဝေနာက်ဆက်တွဲ  ရှိသမျှ  အကုန်ခြပင်မယ်ဆိုတာကဝေတာ့  ပုိဆိုးသွားပါပြပီ။  အတွဲလုိက်  ခြပင်ရမယ့်  Block
တိုင်းအတွက် Proof of Work ကို ခြပရဝေတာ့မှာခြဖစ်လ့ုိ ပုိပြပီးဝေတာ့ မခြဖစ်နိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။

51% Attack
ဒီလုိ Blockchain ထဲက Data ကို တုိက်ရိုက် ခြပင်လ့ုိမရဝေပမယ့် အဝေနှာက်အယှက်ဝေပးလ့ုိရတဲ့ နည်းဝေတာ့ ရှိ
ပါဝေသးတယ်။ 51% Attack လ့ုိဝေ0ါ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့    Node   က   (သ့ုိ) အဖဲွ့အစည်းတစ်0ရုဲ့  Node များ
က Network   ထဲမှာပါRင်တဲ့ တစ်ခြ0ား   Node   ၅၀  %   ထက်ပိုပြပီး တွက်0ျက်နိုင်စွမ်း စွမ်းဝေဆာင်ရည် ခြမင့်ဝေနတဲ့  
အဝေခြ0အဝေနမှာ Network ကို သူက 0ျယ်လှယ်လ့ုိ ရသွားပါတယ်။

ကိုကို၊  ဘိဘုို  နဲ့  နီနီ  တ့ုိ  (၃)  ဦးမှာ ဘိုဘိုက အရမ်းဝေတာ်လ့ုိ  သူက0ျည်းပဲ သူများထက် အဝေခြဖမှန်  အရင်
ရဝေအာင် အပြမဲရှာနိုင်ဝေနရင် သူက0ျည်းပဲ ထပ်တိုး Block ဝေတွကို ထည့်သွားတဲ့အ0ါ သူထည့်0ျင်ရာ ထည့်လို့
ရဝေကာင်း  ရသွားမှာပါ။  ဒါဝေကြကာင့်  ကိုကို  နဲ့  နီနီက  တစ်ဝေယာက်0ျင်းမတွက်ဝေတာ့ဘဲ  နှစ်ဝေယာက်ဝေပါင်း
တွက်လုိက်လ့ုိ  ဘိုဘိုထက်  သာဝေအာင်တွက်နိုင်ရင်  51% Attack  မခြဖစ်ဝေတာ့ပါဘူး။  ဘိုဘိုက ဝေတာ်လွန်း
အားကြကီးလ့ုိ နှစ်ဝေယာက်ဝေပါင်းတွက်တာဝေတာင် မနိုင်ဝေတာ့ဘူးဆိုရင်ဝေတာ့ 51% Attack ခြဖစ်နိုင်သွားပါပြပီ။
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ဒီလုိပါပဲ။  Bitcoin Network  မှာ ကွန်ပျူတာ (၁၀)  လံုးနဲ့ စုစုဝေပါင်း  Node (၁၀)  0ု ပါRင်ဝေပမယ့် လူတစ်
ဝေယာက်ထဲက ကွန်ပျူတာ (၆) လံုးသုံးပြပီး Node (၆) 0ုစာ ပါRင်0ျတိ်ဆက်ထားပြပီး၊ Proof of Work ကို ခြပ
ဖ့ုိအတွက် အ့ဲဒီ  (၆)  လံုးဝေပါင်း  စွမ်းအားနဲ့  တွက်တဲ့အ0ါ သူက0ျည်းပဲ အပြမဲအဝေခြဖရဝေနလ့ုိ ကျန်တဲ့  Node
ဝေတွက ထည့်0ွင့်မရဝေတာ့တာမျ ို း ခြဖစ်သွားဝေတာ့မှာပါ။ ကျန် Node (၄) 0ုက အတူတူဝေပါင်းပြပီး အလုပ်လုပ်
ရင်ဝေတာင် သ့ူကို မမီှနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။

ဒီအ0ါမှာ  Block  အသစ်ဝေတွ  ထည့်တဲ့အ0ါ၊  အထဲမှာ  ဘယ်  Transaction  ဝေတွကိုထည့်မယ်၊  ဘယ်
Transaction  ဝေတွကိုမထည့်ဘူးဆိုတာ  သူကြကိုက်သလုိ  0ျယ်လှယ်လို့  ရသွားပါပြပီ။  ဒီသဝေဘာကို  51%
Attack လ့ုိ ဝေ0ါ်တာပါ။

ဒီခြပဿနာက အထူးသခြဖင့် Network မှာပါRင်တဲ့ Node ဝေတွ နည်းစဉ်မှာ ကြကုံရတာပါ။ ပါRင်တဲ့ Node များ
ရင်ဝေတာ့ ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0နည်းသွားပါတယ်။ ဥပမာ  - Node  အ0ု  (၁၀,၀၀၀)  ရိှတယ်ဆိုရင်  51% Attack  လုပ်
0ျင်တဲ့သူက  Node (၅,၀၀၀)  ဝေကျာ်ထက်ပုိသာတဲ့  စွမ်းဝေဆာင်ရည်ကို  ရမှခြဖစ်ပါဝေတာ့မယ်။  ဒီစွမ်းဝေဆာင်
ရည်ကိုရဖ့ုိ အသုံးခြပုရမယ့် ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုက ခြပန်ရမယ့်ရလဒ်နဲ့ မကာမိနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။

Coinbase
Proof of Work ကို ခြပပြပီး  Block အသစ်ဝေတွကို ထည့်ဝေပးလုိက်ရင် ဆုဝေငွရပါတယ်။ အ့ဲဒီဆုဝေငွ ဘယ်ကရ
တာလဲဆိုတာ ဝေမးစရာ ရှိလာပါတယ်။ ဒီဝေနရာမှာ Coinbase လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ သဝေဘာသဘာR Rင်လာပါတယ်။ 

�ှတ်ချက် ။  ။  Coinbase.com  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Cryptocurrency Exchange  တစ်0ုလည်း ရှိဝေနပါတယ်။ အ0ု
ဝေဖာ်ခြပမယ့် Coinbase ဟာ အ့ဲဒီ Coinbase.com Exchange ကို ဆိုလုိခြ0င်း မဟုတ်ပါဘူး။

Coinbase ဟာ ဘာနဲ့တူလည်းဆိုဝေတာ့ ဝေရ�ဝေတွ ကြကိုထည့်ပြပီး အဝေသပိတ်ထားတဲ့ Safe Box နဲ့ တူပါတယ်။
အထဲကဝေငွကို  ထုတ်ယူ0ျင်ရင်  တစ်ခြ0ားနည်းလမ်း  မရှိပါဘူး၊  Proof  of  Work  ကို  ခြပပြပီး  0လုပ်နှိပ်မှသာ
သတ်မှတ်ဆုဝေငွ ပမာဏကို  ထုတ်ဝေပးမှာပါ။  Proof of Work    ကိုခြပတယ်ဆိုတာ    Coinbase    ထဲမှာရှိဝေနတဲ့  
ဝေရ�ဝေတ ွထွက်လာဝေအာင် တူးယူတဲ့ သဝေဘာမို့လ့ုိ   Mine   လုပ်တယ်လ့ုိ ဆိုကြကတာပါ  ။
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ဒါဝေကြကာင့်  0ဏ0ဏဝေမး0ံရတဲ့  ဒီဝေမး0ွန်းကို  ထပ်ဝေခြပာ0ျင်ပါတယ်။  Bitcoin  မှာ  Mine  လုပ်တယ်ဆိုတာ
ဝေပါက်တူး  ဝေဂါ်ခြပားဝေတွနဲ့  ဝေကျာက်ဝေတာင်ထဲက  ဝေရ�ကို  တူးယူသလုိ  အမှန်တစ်ကယ်  တူးယူတာမျ ို း
မဟုတ်ပါဘူး။ Coinbase ထဲက ဝေရ�ဝေတ ွထွက်လာဝေအာင် Proof of Work ကို ခြပတာပါ။ ဝေကျာက်ဝေတာင်ကို
တူးဖ့ုိ  ဝေပါက်တူး ဝေဂါ်ခြပားဝေတွ လုိသလိုပဲ    Coinbase    ထဲက ဝေရ�ထွက်လာဝေအာင်    Proof of Work    ကိုခြပဖုိ့  
လုိအပ်တဲ့တွက်0ျက်မှုဝေတွ လုပ်နိုင်တဲ့   ကွန်ပျူတာ  စက်ဝေတွ လုိအပ်တာပါ  ။

အထက်မှာ နမူနာဝေပး0ဲ့တဲ့  Blockchain ကို  Coinbase ဆိုတဲ့ သဝေဘာသဘာR ပါသွားဝေအာင် အ0ုလုိ ခြပင်
လုိက်0ျင်ပါတယ်။

Genesis Block → … Block #3 → Block #4 →

Coinbase

300
… Coinbase

300
Coinbase

310

Data

Dad pays Ko Ko, Bo Bo 
& Ni Ni 100 each

… Data

Bo Bo buys a game for 
120

Data

Ko Ko pays 30 to Bo Bo

Previous Hash

0000000
… Previous Hash

2b72935
Previous Hash

9f79124

Hash

95cc830
… Hash

9f79124
Hash

0035ea2

Nonce

43

Reward

10

စစခြ0င်း Genesis Block မှာ Coinbase ကဝေန 300 ထုတ်ယူထားပါတယ်။ Proof of Work ကို ခြပစရာမလုိ
ဘဲ ခြွ0င်း0ျက်အဝေနနဲ့ ထုတ်ယူလုိက်တဲ့ ပမာဏပါ။

Bitcoin ကဝေတာ့ ဒီလုိခြွ0င်း0ျက်နဲ့ဝေတာင် ကြကိုမထုတ်ပါဘူး။ ဝေနာက်မှပဲ Proof of Work ကိုခြပပြပီး ထုတ်ယူ
တာပါ။  အ0ုဝေပးထားတဲ့  နမူနာမှာဝေတာ့  အစပုိင်းမှာ  Proof  of  Work  မပါဝေသးလို့  ဒီတိုင်းပဲ  300  ကို
Coinbase ကဝေန ခြွ0င်း0ျက်နဲ့ ထုတ်ယူ ခြပလုိက်တာပါ။ ဝေနာက်ပုိင်းဝေတာ့ မရဝေတာ့ပါဘူး။  Proof of Work
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ကို ခြပမှပဲ ထုတ်ဝေပးဝေတာ့မှာပါ။ ဒါဝေကြကာင့် ဝေနာက်ဆုံး  Proof of Work ကို ခြပနိုင်တဲ့  Block #4 ကျဝေတာ့မှ
ဆုဝေငွအခြဖစ်  ထုတ်ဝေပးလုိက်တဲ့  10  ကို  Coinbase  ကဝေန  ထုတ်ဝေပးလိုက်တာပါ။  ဒါဝေကြကာင့်  နမူနာအရ
Coinbase ကဝေန ထုတ်ဝေပးပြပီး စုစုဝေပါင်း ပမာဏ 310  ခြဖစ်သွားပြပီပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

တ0ျ ို ့    Cryptocurrency   ဝေတွမှာ   Coinbase   ကဝေန ဘယ်ဝေလာက်ထိ ထုတ်ဝေပးမှာလဲဆိုတဲ့ အကန့်အသတ်  
မရှိပါဘူး။  Proof  of  Work  ကိုခြပပြပီး  Block  အသစ်ထည့်ဝေနသ၍  ထုတ်ဝေပးဝေနမှာပါပဲ။  တစ်ကယ်ဝေတာ့
ဝေငွစက္ကူပမာဏ ဘယ်ဝေလာက်ခြဖစ်သွားရင် ရိုက်မထုတ်ရဝေတာ့ဘူးလ့ုိ  ကန့်သတ်ထားတာမျ ို း  ရှိဝေလ့မရှိလုိ့
Fiat  Currency  ဆိုတာလည်း  မူအရ  အကန့်အသတ်မရှိ  ထုတ်လ့ုိရတဲ့  ဝေငွဝေကြကး  တစ်မျ ို းပဲဆိုတာကို
ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်ပါတယ်။

တ0ျ ို ့    Cryptocurrency    ဝေတကွဝေတာ့    Coinbase    ကဝေန ဘယ်ဝေလာက်ထိပဲ အခြမင့်ဆုံး ထုတ်ဝေပးရမယ်ဆို  
တဲ့ ကန့်သတ်0ျက်ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်ပမာဏကို ဝေရာက်ရင် ထပ်ထုတ်ဝေပး0ွင့်မရှိဝေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိ ထပ်
ထုတ်ဝေပးလုိ့  မရဝေတာ့ဝေအာင်  မူလစနစ်ဒီ�ုိင်းမှာ  တစ်0ါထဲ  ထည့်သွင်းတည်ဝေဆာက်  ထားကြကသလုိ
Network  မှာ  ပါRင်ကြကတဲ့  Node  ဝေတွကလည်း  လက်0ံကြကမှာ  မဟုတ်လ့ုိ  ထုတ်လ့ုိရတဲ့နည်းလမ်း  ရှိမှာ
မဟုတ်ပါတယ်။  Bitcoin  က  အ့ဲဒီလုိမျ ို း  ကန့်သတ်ထားတဲ့  Cryptocurrency  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်
သတ်မှတ် ကွိုင်အဝေရအတွက် ခြပည့်သွားရင် ထပ်ထွက်လာဝေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဘယ်ဝေလာက်မှာ  ကန့်သတ်ထားတာလဲ  ဆိုတာကိုဝေတာ့  အ0ျက်အလက်ဝေတွကို  ခြပန်ကျဲဝေနမှာစိုးလ့ုိ
0ဏဝေနမှ  တစ်စုတစ်စည်းထဲ  ဝေဖာ်ခြပပါမယ်။  ဒီဝေနရာမှာဝေတာ့  Coinbase    ကဝေန  ထွက်တဲ့  ပမာဏ  
အကန့်အသတ်ရှိတဲ့    Cryptocurrency    ရှိသလုိ  ၊   အကန့်အသတ်မရှိတဲ့    Cryptocurrency    လည်းရှိတယ်   ဆို
တာကို မှတ်သားထားရမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဝေငွဝေပးဝေငွယူ မှတ်တမ်းစာရင်းကို ရှင်းလုိက်ရင် ဝေနာက်ဆုံးရလဒ်
ဟာ Coinbase ကဝေန ထုတ်ဝေပးထားတဲ့ ပမာဏနဲ့ လံုးRကွက်တိပဲ အပြမဲတမ်း ခြဖစ်ဝေနရမှာပါ။

စာဝေရးသူအဝေနနဲ့  Bitcoin  ဝေပါ်0ါစက  သူ့အဝေကြကာင်းကိုဝေလ့လာကြကည့်တဲ့အ0ါ  လက်0ံဖ့ုိအ0က်ဆုံး  ခြဖစ်0ဲ့
တာကဝေတာ့ ဒီ  Coinbase  ဆိုတဲ့သဝေဘာတရားပါပဲ။  Proof of Work  ကို ခြပမှ ထွက်လာတယ် ဆိုဝေပမယ့်
တစ်ကယ်တမ်း အရင်းစစ်ဝေတာ့ သ့ူအလုိလုိ ဝေလထဲက ထွက်လာတဲ့ ဝေငွဝေတွပါပဲ။ တစ်ဝေနရာရာကဝေန၊ တစ်
ခြ0ားတန်ဖုိးရှိတဲ့အရာ တစ်0ု0ုကဝေန ဝေခြပာင်းလဲခြဖစ်ဝေပါ်လာခြ0င်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလုိ ဝေလထဲကထွက်လာတဲ့
ဝေငွမှာ တန်ဖုိးရှိတယ်ဆိုတာ လက်0ံဖ့ုိ0က်0ဲဝေနတာပါ။ 
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တစ်ကယ်ဝေတာ့  Fiat Money  ဆိုတာလည်း ဒီလုိပဲ မူလတန်ဖုိးရှိတဲ့အရာကဝေန ပံုစံဝေခြပာင်းလဲ ခြဖစ်ဝေပါ်လာ
တာ မဟုတ်ဘဲ  လုိအပ်တဲ့အ0ျနိ်  ရိုက်ထုတ်လုိက်တဲ့  အရာဝေတွပါပဲ။  ဒါဝေပမယ့် �ဟိုဘဏ်လုိ အာဏာပုိင်
အဖဲွ့အစည်းဝေတွက တန်ဖုိးရှိတယ်လို့ အာမ0ံဝေပးပြပီး အများက အ့ဲဒီအာမ0ံ0ျက်ကို ယံုကြကည်လ့ုိသာ တန်ဖုိး
ရိှကြကတာပါ။ ဒီဝေငွဟာ ဝေရ�လုိ အဖုိးတန်သတ္တု မဟုတ်ဝေပမယ့် များလက်0ံကြကတဲ့ ကြကား0ံဖလှယ်အသုံးခြပုနိုင်
ခြ0င်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိဝေနပါတယ်။

ဒီလုိစဉ်းစားကြကည့်လုိက်တဲ့အ0ါ  Bitcoin  ဟာလည်း  ဂုဏ်သတ္တိမ့ဲအရာတစ်0ု  မဟုတဝ်ေတာ့ပါဘူး။  လံုခြ0ုံ
စိတ်0ျစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြ0င်းနဲ့   ကိုယ်တိုင်  တိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်ခြ0င်းဆိုတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိဝေတွရှိဝေနပါတယ်  ။
"ကိုယ်တိုင်"  ဆိုတာဝေလးက  အဝေရးကြကီးပါတယ်။  ဒီလိုအ0ျက်ဝေတွဝေကြကာင့်ပဲ  အသံုးခြပုကြကသူ  အများက
တန်ဖုိးရှိတယ်လ့ုိ လက်0ံလုိက်ကြကတဲ့အ0ါမှာ တန်ဖုိးရှိတဲ့အရာတစ်0ု ခြဖစ်သွားဝေတာ့တာပါပဲ။

နည်းပညာပိုင်းက လက်0ရံ  မ0က်လှဝေပမယ့်။  ဒီသဝေဘာသဘာRကဝေတာ့  လက်0ံရ0က်0ဲတဲ့  သဝေဘာခြဖစ်
နိုင်ပါတယ်။  လက်ဝေတွ့ဝေစျးကွက်မှာလည်း  Bitcoin  ကို  တစ်ကယ့်အဖုိးတန်  အရာတစ်0ုအဝေနနဲ့  လက်ရှိ
ဖလှယ်  ဝေရာင်းRယ်ဝေနကြကသူဝေတွ  အများကြကီးရှိသလို၊  Bill  Gates  တို့  Warren  Buffet  တို့လုိ  လူဝေတွ
အပါအRင်  Bitcoin  ရဲ့  သဝေဘာကို  လက်မ0ံနိုင်ကြကသူဝေတွလည်း  အများကြကီးပါ။  စာဖတ်သူအဝေနနဲ့  ဒီ
သဝေဘာတရားကို  လက်0ံနိုင်ခြ0င်း  ရိှမရှိဆိုတာကဝေတာ့  စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲ  သံုးသပ်ဆင်ခြ0င်ရမှာပါ။
စာဝေရးသူကဝေတာ့  လက်0ံဖို့  လက်မ0ံဖို့  တိုက်တွန်းဝေနခြ0င်းမဟုတ်ဘဲ၊ ရှိဝေနတဲ့ သဝေဘာကို တင်ခြပခြ0င်းသာ
ခြဖစ်ပါတယ်။

Account (Address)
ဝေငွဝေပးဝေငွယူမှတ်တမ်းဝေတွ သိမ်းတဲ့အ0ါ ဝေပး0ဲ့တဲ့  Blockchain  နမူနာအရ အထဲမှာ လူနာမည်ဝေတွ ပါRင်
ဝေနပါတယ်။ တစ်ကယ့်လက်ဝေတွ့မှာ အ့ဲဒီမှတ်တမ်းဝေတွ ပါRင်တဲ့  Distributed Ledger  ဆိုတာ ဘယ်သူမ
ဆို  ကြကည့်ရှုနိုင်တဲ့  အရာဝေတွပါ။  ဒီလုိ  လူတိုင်းကြကည့်လို့ရတဲ့  စာရင်းထဲမှာ  ကိုယ့်ရဲ့ဝေငွဝေပးဝေငွယူ  ကိစ္စလုိ
အဝေရးကြကီးတဲ့  တစ်ကိုယဝ်ေရ  အ0ျက်အလက်ကို  လူနာမည်ကြကီးနဲ့  တွဲပါဝေနလို့ဝေတာ့  မခြဖစ်ပါဘူး။  ပြပီးဝေတာ့
လူနာမည် သက်သက်နဲ့လည်း ဝေပးဝေ0ျမှုကို  အတည်ခြပုလ့ုိ မရနိုင်ပါဘူး။ ဘိုဘိုက နီနီ  ကို  ဝေငွ ၂၀ ဝေပးပါ
တယ် လ့ုိ မှတ်တမ်းတင်ထားဝေပမယ့် ဘိုဘိုက တစ်ကယ်ဝေပးဝေ0ျဝေကြကာင်း၊ နီနီက အမှန်တစ်ကယ် လက်0ံ
ရရှိဝေကြကာင်း အတည်ခြပုနိုင်ဖ့ုိ လုိပါဝေသးတယ်။ 
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ဒီဝေနရာမှာ  အသံုးRင်  လာတာကဝေတာ့  ဝေရှ့ ပုိင်းမှာ  ဝေလ့လာ0ဲ့တဲ့  Public  Key  Encryption  နဲ့  Digital
Signature တို့ ပါပဲ။

ဝေငွဝေပးဝေငွယူလုပ်ငန်းဝေတွ ဝေဆာင်ရွက်ဖ့ုိအတွက် ဘဏ်ဝေတွမှာ အဝေကာင့်ဖွင့်ရသလုိပဲ Cryptocurrency မှာ
လည်း  အဝေကာင့်  လုိပါတယ်။  ဒါဝေပမယ့်  အ့ဲဒီအဝေကာင့်ဖွင့်ကို  ဘယ်သူဆီကမှ  0ွင့်ဝေတာင်းစရာမလုိဘဲ
ကိုယ်တိုင် ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။  Public Key နဲ့  Private Key တစ်စုံ ထုတ်လိုက်ပြပီး  Public Key ကို အဝေကာင့်
အဝေနနဲ့ အသုံးခြပုနိုင် ပါတယ်။ အဝေကာင့်လို့ဝေတာ့ မဝေ0ါ်ကြကပါဘူး။ Address လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်
Address  လ့ုိဆက်သံုးသွားမှာ  ခြဖစ်ဝေပမယ့်  ဒါဟာ  ဝေငွဝေပးဝေငွယူ  ခြပုလုပ်နိုင်တဲ့  ဘဏ်အဝေကာင့်  သဝေဘာ
သဘာR ဆင်တူတယ်လ့ုိ  မှတ်နိုင်ပါတယ်။  ဒီလုိမျ ို း  Public  Key  ကို  Address  အဝေနနဲ့  အသုံးခြပုကြကတဲ့
အတွက် နမူနာခြပ0ဲ့တဲ့ Blockchain မှာပါRင်တဲ့ Transaction ဝေတွက အ0ုလုိပံုစံ ခြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။

Genesis Block → … Block #3 → Block #4 →

Coinbase

300
… Coinbase

300
Coinbase

310

Data

Uinh3kd pays 
2UkmwDa, 2RmNkSj & 
SXLQZzr 100 each

… Data

2RmNkSj buys a game 
for 120 from 2ffHhft

Data

2UkmwDa pays 30 to 
2RmNkSj

Previous Hash

0000000
… Previous Hash

2b72935
Previous Hash

9f79124

Hash

95cc830
… Hash

9f79124
Hash

0035ea2

Nonce

43

Reward

10

လူနာမည်ဝေတွနဲ့  မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။  သက်ဆိုင်ရာ  Address  ဝေတွနဲ့  ခြဖစ်သွားပါပြပီ။  နမူနာအရ  ကိုကို့ရဲ့
Address က 2UkmwDa ခြဖစ်ပါတယ်။ Transaction မှတ်တမ်းအရ ဒီ Address မှာ ဝေငွ ၁၀၀ ရိှဝေနပါတယ်။
ဒါဝေကြကာင့် ကိုကို့ မှာ ဝေငွ ၁၀၀ ရိှတယ်ဆိုတဲ့ သဝေဘာပါပဲ။ ဒီ Address ကို ကိုကို ပုိင်ဝေကြကာင်း ဘယ်သူမှ သိ
စရာမလိုပါဘူး။
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ဒါဆိုရင် ကိုကိုက ဒီ Address ထဲကဝေငွကို ဘယ်လုိ ပုိင်တာလဲ။ သံုး0ျင်ရင် ဘယ်လုိ သုံးရမှာလဲ။ 

ကိုကို့မှာ 2UkmwDa  ဆိုတဲ့  Public Key ရဲ့ အတွဲအဖက် Private Key ရှရိမှာပါ။ ဒီဝေတာ့မှ အ့ဲဒီ Address
မှာ ရှိဝေနတဲ့ ဝေငွကို လုိအပ်လာတဲ့အ0ျနိ်    Private Key   နဲ့ လက်မှတ်ထုိး ထုတ်ယူခြ0င်း၊ လွှဲပို့ခြ0င်းကို ခြပုလုပ်  
နိုင်မှာပါ။  ခြမင်သာဝေအာင် ဝေခြပာရရင်  Public  Key  က ဘဏ်အဝေကာင့်ခြဖစ်သွားပြပီး  Private  Key  က အ့ဲဒီ
အဝေကာင့်ထဲက ဝေငွကို ထုတ်လ့ုိရတဲ့ Password ခြဖစ်သွားတာပါ။

ဒါက  ခြမင်သာဝေအာင်  ဝေပးတဲ့  ဥပမာပါ။  တစ်ကယ့်လက်ဝေတွ့မှာ  Public  Key  ကို  Address  အဝေနနဲ့
တိုက်ရိုက် မသုံးပါဘူး။ Bitcoin Address တစ်0ရုဲ့ နမူနာပံုစံက အ0ုလုိပံုစံမျ ို း ခြဖစ်နိုင်ပါတယ်။

1PMycacnJaSqwwJqjawXBErnLsZ7RkXUAs

စာလံုးအကြကီးအဝေသးနဲ့ ကိန်းဂဏန်း  (၃၄) လံုးပါRင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Public Key ကို  Hash လုပ်ပြပီး ရလာ
တဲရ့လဒ်ကို  Base58 Encode  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့နည်းနဲ့  ထပ်ဆင့်  Encode  လုပ်ထားတာပါ။  Address  တိုင်းဟာ
အပြမဲတမ်း ဒီပံုစံခြဖစ်မယ်လ့ုိ ပံုဝေသမှတ်လ့ုိဝေတာ့ မရပါဘူး။ တစ်ခြ0ား  Address ဖန်တီးယူတဲ့ နည်း မူကွဲဝေတွ
ရိှဝေသးလည်း ပံုစံအနည်းငယ် ကွဲခြပားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပုံစံလည်း ခြဖစ်နိုင်ပါဝေသးတယ်။

bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

Base58 Encode အဝေကြကာင်းကိုဝေတာ့ Cryptography အဝေကြကာင်း ဝေခြပာတုံးက ထည့်မဝေခြပာ0ဲ့ရပါဘူး။ တစ်
ကယ်တမ်းဝေခြပာမယ်ဆိုရင် Base64 တို့  Binary တို့ပါ ထည့်ဝေခြပာရမှာမ့ုိလို့ မလိုအပ်ဘဲ အရမ်းရှုပ်သွားမှာစိုး
လ့ုိ 0ျန်0ဲ့လုိက်တာပါ။ အ0ုဝေတာင် ဝေတာ်ဝေတာ်ရှုပ်ဝေနဝေလာက်ပါပြပီ။ Public Key က စာလံုး (၆၄) လံုးပါRင်
ပြပီး ကိန်းဂဏန်းဝေတွများလုိ့ ရိုက်ထည့်ရ0က်တဲ့အတွက် တိုသွားဝေအာင် စာလံုး (၃၄) လံုးပဲပါပြပီး ရိုက်ထည့်
ရနည်းနည်းပုိလွယ်တဲ့  Address  ခြဖစ်ဝေအာင်  ဝေခြပာင်းလုိက်တာလို့  မှတ်နိုင်ပါတယ်။  Address  ကို  ဒီထက်
ထပ်တိုရင်ဝေတာ့  သံုးတဲ့သူများလာတဲ့အ0ါ  Address  ဝေတွ  တိုက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။  ဒါဝေကြကာင့်  ဒီထက်ဝေတာ့
ထပ်တိုလ့ုိ မရဝေတာ့ပါဘူး။
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တစ်ကယ်ဝေတာ့ အ့ဲဒါလည်း ရိုက်ထည့်ရ မလွယ်ဝေသးပါဘူး။ Address မမှား0ျင်ရင် ကူးထည့်မှပဲ ဝေသ0ျာပါ
လိမ့်မယ်။ ဒါဝေတာင် နှစ်0ါသံုး0ါ ဝေသ0ျာခြပန်စစ်ဖ့ုိ  လုိနိုင်ပါဝေသးတယ်။ လံုခြ0ုံစိတ်0ျရမှုအတွက် ဒီဝေလာက်
ဝေတာ့ ဒုက္ခ0ံကြကရပါလိမ့်မယ်။

လုိရင်းအနှစ်0ျုပ်ကဝေတာ့ – 

၁။ Public Key ကို ဝေငွဝေပးဝေငွယူ လက်0ံနိုင်တဲ့ အဝေကာင့်သဖွယ်အသံုးခြပုရတယ်။
၂။ အဝေကာင့်လို့မဝေ0ါ်ကြကဘဲ Address လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကတယ်။
၃။ Address တစ်0ရုဖ့ုိအတွက် Public Key ကို တိုသွားဝေအာင် Encode ထပ်လုပ်ရတယ်။
၄။ Address တစ်0ုဟာ ကိုယ်ပုိင်ခြဖစ်ဝေကြကာင်း Private Key နဲ့ အတည်ခြပု လက်မှတ်ထုိးခြပရတယ်။

– လ့ုိ မှတ်ရမှာပါ။

ဒီဝေနရာမှာ သတိခြပုရမှာက လူတစ်ဝေယာက်ကို  Address  တစ်0ုပဲ ကိုင်0ွင့်ရှိတာမျ ို း မဟုတ်ပါဘူး။ ကြကိုက်
သဝေလာက်  Address  ဝေတွ ဖန်တီး အသံုးခြပု0ွင့်ရှိပါတယ်။ သံုးလည်း သံုးကြကပါတယ်။ တစ်0ါသုံးလုိ မျ ို းထိ
သဝေဘာထားကြကပါတယ်။  Address  တစ်0ုနဲ့  ဝေငွလက်0ံဖ့ုိ  အသံုးခြပုပြပီးရင် ဝေနာက်တစ်ကြကိမ်အတွက် ထပ်မ
သံုးဝေတာ့ဘဲ ဝေနာက်ထပ် Address အသစ်ဝေခြပာင်းပြပီး လက်0ံကြကတာမျ ို းဝေတွ ရိှပါတယ်။

Wallet
ဒီလုိမျ ို း  Address  ဝေတွရရှိဖ့ုိအတွက်  Key  Pair  ဝေတွ  ဖန်တီးတဲ့အလုပ်ဝေတွ၊  Hash  လုပ်တဲ့အလုပ်ဝေတွ၊
သိမ်းဆည်းတဲ့အလုပ်ဝေတွ၊ ဝေငွဝေပးဝေငွယူ လုပ်ဝေတာ့မယ်ဆိုရင်  Sign  ထုိးတဲ့အလုပ်ဝေတွကို  ကိုယ်တိုင်  လုပ်
စရာမလိုပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ပံုကို သိဝေအာင်သာ ဝေခြပာခြပဝေနတာပါ။ တစ်ကယ်တမ်း အ့ဲဒီအလုပ်ဝေတွကို လုပ်
ဝေပးနိုင်တဲ့  Wallet ဝေတွကို အသုံးခြပုကြကရပါတယ်။ ဝေဆာ့ဖ်Rဲ  Wallet ဝေတရွှိသလို၊  Hardware ဝေတွလည်း ရိှ
ပါတယ်။ Browser Extension အဝေနနဲ့လည်း ရှိသလုိ Mobile App အဝေနနဲ့လည်း ရှိပါတယ်။

Wallet ထဲမှာ တစ်ကယ့် ဝေငွဝေကြကး Data ဝေတွ သိမ်းထားတာဝေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ့် ဝေငွဝေကြကး Data
ဝေတွက  Network  ထဲမှာပါ။  Wallet  ထဲမှာ  သိမ်းထားတာကဝေတာ့  အ့ဲဒီ  Network  ထဲက  ကိုယ်ပိုင်တဲ့
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ဝေငွဝေကြကးကို ရယူအသံုးခြပုလ့ုိရတဲ့ Private Key ဝေတွကို စုပြပီး သိမ်းထားဝေပးတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေတွကို
ဝေခြပာခြပဝေနလို့သာ  ရှုပ်တယ်ထင်ရဝေပမယ့်  လက်ဝေတွ့အသုံးခြပုရတာ  လွယ်ကူပါတယ်။  အ0ုဝေခြပာခြပ0ဲ့တဲ့
သဝေဘာသဘာRဝေတွကို  သိစရာမလုိဘဲ  လူတိုင်းအသံုးခြပုနိုင်ပါတယ်။  ဝေပးထားတဲ့  Screenshot  ကို
ကြကည့်ပါ။

Exodus Cryptocurrency Wallet

ဒါဟာ Exodus လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ လူသံုးများတဲ့  Cryptocurrency Wallet ရဲ့ Desktop App ကို နမူနာခြပထားတာ
ပါ။  တစ်ကယ်တမ်း  ဝေငွလက်0ံဖ့ုိအတွက်  ကိုယ့်ဘက်က  Receive  ဆိုတဲ့  0လုပ်ဝေလးကို  နှိပ်လုိက်ယံုပါပဲ။
အ0ုလုိ Address တစ်0ုထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
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ဒါဟာ  ကိုယ်ပုိင်  Bitcoin  Address  တစ်0ုပါပဲ။  ဒီ  Address  ကို  ဝေငွလွှဲပုိ့မယ့်သူထံ  တစ်နည်းနည်းနဲ့
ဝေပးလုိက်ရင်  ရပါပြပီ။  ကိုယ့်ဘက်က ဝေငွလွှဲပ့ုိ0ျင်ရင်လည်း  Send  0လုပ်ကို  နှိပ်လုိက်ယံုပါပဲ။  ဝေပါ်လာတဲ့
ဝေဖာင်မှာ ဝေပးပ့ုိလုိတဲ့ Address နဲ့ ဝေငွပမာဏကို ထည့်ပြပီး ပ့ုိလုိက်ရင် ရပါပြပီ။

ဒါဝေကြကာင့် အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ဝေစ0ျင်လ့ုိ ရှည်ရှည်ဝေRးဝေRးဝေတွ ရှင်းခြပ0ဲ့ဝေပမယ့် လက်ဝေတွ့အသံုးခြပုမှု
ကဝေတာ့  အလွန်ရိုးရှင်း  လွယ်ကူပါတယ်။ ဒီလုိ  လွယ်ကူဝေအာင်  Wallet  App  ဝေတွက လုပ်ဝေပးထားကြကပါ
တယ်။ နမူနာခြပ0ဲ့တဲ့  Exodus Wallet  ကို  Mobile App  အဝေနနဲ့လည်း ထည့်သွင်းအသံုးခြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ
လိပ်စာမှာ ကြကည့်ပါ။

Exodus – https://  exodus.com  

တစ်ခြ0ားအလားတူ Wallet App ဝေတွအများကြကီး ရှိပါဝေသးတယ်။ စမ်းသပ်ဝေလ့လာနိုင်ဖို့အတွက် အသံုးခြပုရ
လွယ်ကူပြပီး လူသံုးများတဲ့ Wallet တ0ျ ို ့ကို ထည့်သွင်းဝေဖာ်ခြပလိုက်ပါတယ်။

Trust Wallet – https://trustwallet.com
Atomic Wallet – https://atomicwallet.io
Coinomi – https://www.coinomi.com/en

ဒီ Wallet ဝေတွအားလံုးကို မုိဘိုင်း App အဝေနနဲ့လည်း အသံုးခြပုနိုင်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ App Store နဲ့
Play Store တို့မှာလည်း နာမည်နဲ့ ရှာဝေဖွပြပီးဝေတာ့ ထည့်သွင်းအသံုးခြပုနိုင်ပါတယ်။

https://www.coinomi.com/en
https://atomicwallet.io/
https://trustwallet.com/
https://exodus.com/
https://exodus.com/
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သတိဝေတာ့ထားပါ။ ကိုယ်ပုိင်ဆိုင်သမျှအားလံုးက Wallet  ထဲမှာမ့ုိလို့  Wallet  ဝေပျာက်လုိ့ဝေတာ့ မခြဖစ်ပါဘူး။
ဖုန်းကျကွဲလ့ုိပဲခြဖစ်ခြဖစ်၊  Windows  Crash  ခြဖစ်သွားလ့ုိပဲခြဖစ်ခြဖစ်၊  တစ်ခြ0ား  အဝေကြကာင်းဝေကြကာင့်ပဲ  ခြဖစ်ခြဖစ်
Wallet  ဝေပျာက်ရင်  အကုန်  ကုန်မှာပါ။  Backup  ဝေတဘွာဝေတွ  လုပ်ထားလ့ုိဝေတာ့  ရပါတယ်။  Restore
Password  ဝေတွ ဘာဝေတွ ဝေပးထားလုိ့ဝေတာ့ ရပါတယ်။ စမ်းသပ်ယံုဆိုရင် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အမှန်တစ်ကယ်
အသံုးခြပုဝေတာ့မယ်ဆိုရင်ဝေတာ့ အ့ဲဒီလုိ Option ဝေတွကို ဝေလ့လာပြပီး ကြကိုတင်ခြပင်ဆင်ထားဖ့ုိ လုိပါလိမ့်မယ်။

တ0ျ ို ့ဆိုရင်  Private  Key  ဝေတွကို  စာရွက်မှာ0ျဝေရးပြပီး  မီး0ံသတ္တာထဲမှာ  ထည့်သိမ်းကြကပါတယ်။  Private
Key ရှိဝေနသ၍ Network ထဲက ဝေငွကို အ0ျနိ်မဝေရွး Access လုပ်လ့ုိရနိုင်တဲ့အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။

Hardware Wallet ဝေတွလည်း ရှိပါဝေသးတယ်။ Key ဝေတွကို USB Device လုိ Device ထဲမှာ သိမ်းလုိက်တာ
မ့ုိလ့ုိ ကွန်ပျူတာမှာ �ုိင်းရပ်Rင်ပြပီး Format 0ျလုိက်ရလ့ုိ Wallet ပါသွားတယ် ဆိုတာမျ ို း မခြဖစ်ဝေတာ့ပါဘူး။
ပုိပြပီးဝေတာ့ လံုခြ0ုံစိတ်0ျရတယ်လုိ့ ဆိုကြကပါတယ်။ Hardware Wallet ဝေတွကို စာဝေရးသူကိုယ်တိုင် အသံုးခြပု
ဝေနတာ  မဟုတ်လ့ုိ  အသံုးခြပုနည်းဝေတာ့  ထည့်မဝေခြပာခြပနိုင်ပါဘူး။  စိတ်Rင်စားရင်  ဝေလ့လာကြကည့်နိုင်ဖ့ုိ
အတွက် လင့်တ0ျ ို ့ထည့်ဝေပးလုိက်ပါတယ်။ အမျ ို းအစားနဲ့  ဝေမာ်ဒယ်ဝေပါ်မူတည်ပြပီး ဝေစျးနှုံးကဝေတာ့ အမျ ို း
မျ ို း ခြဖစ်နိုင်ပါတယ်။

Ledger Hardware Wallet – https://www.ledger.com

https://www.ledger.com/
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Trezor Wallet – https://trezor.io

Cold Card Wallet – https://coldcardwallet.com

https://coldcardwallet.com/
https://trezor.io/
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Bitcoin အချက်အလက်�ျား
Wallet တစ်0ုဝေရွးပြပီးပြပီဆိုရင် Bitcoin ကို စတင်အသုံးခြပုဖ့ုိအတွက် အသင့်ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။ အထက်မှာဝေပး0ဲ့တဲ့
နမူနာအများစုက နားလည်လွယ်ဝေအာင် Simplify လုပ်ပြပီး ရှင်းခြပ0ဲ့တဲ့ နမူနာဝေတွပါ။ ဒီဝေလာက်ရှင်းဝေအာင်
ဝေခြပာတာဝေတာင် အဝေတာ်ရှုပ်ဝေနပြပီလ့ုိထင်ပါတယ်။ တစ်ကယ့်  Bitcoin  ရဲ့ အ0ျက်အလက်အဝေသးစိတ်ဝေတွ
သာ ထည့်ဝေခြပာရင်  ပုိရှုပ်ကုန်မှာစိုး  ထည့်မဝေခြပာဘဲ  0ျန်ထား0ဲ့တာဝေတွ ရိှပါတယ်။ အ့ဲဒါဝေတွကို  စုစည်းပြပီး
ဝေတာ့ ဝေခြပာခြပ0ျင်ပါတယ်။

Encryption – Bitcoin က ECDSA လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ Encryption နည်းပညာကို အသံုးခြပုပြပီး SHA-256 လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့
Hash Algorithm  ကို  အသံုးခြပုပါတယ်။  Bitcoin Address  တစ်0ုရဲ့  Private Key  ကို  ပုိင်ရှင်ဆီက တစ်
နည်းနည်းနဲ့ တိုက်ရိုက်0ိုးယူရင်ဝေတာ့ ရဝေကာင်းရနိုင်ပါတယ်။ နည်းပညာအရ Crack လုပ်ပြပီး ဝေဖာ်ယူလုိရင်
ဝေတာ့  ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0ရှိတဲ့  Key  ကို  တစ်0ုပြပီးတစ်0ု  0န့်မှန်းရှာဝေဖွဖ့ုိ  နည်းလမ်းတစ်0ုသာ ရှိပါတယ်။  အ့ဲဒီလို
0န့်မှန်းရှာဝေဖွမယ်ဆိုရင်  ရနိုင်ဝေခြ0ဟာ  2256 ကြကိမ်မှာ  တစ်ကြကိမ်သာ  မှန်နိုင်ဝေခြ0ရှိပါတယ်။  ဒါဟာ ဝေပါ့ဝေသး
ဝေသး  ကိန်းဂဏန်းမဟုတ်ပါဘူး။  ဝေရတွက်ခြပလို့ဝေတာင်  မရနိုင်ဝေလာက်ဝေအာင်ပါပဲ။  ဒီပမာဏကို
3Blue1Brown လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  YouTube Channel  တစ်0ုက မျက်စိထဲခြမင်ကြကည့်လ့ုိရဝေအာင် တွက်ခြပထားတာ
စိတ်Rင်စားစရာပါ။

လူတစ်ဝေယာက်ကို ကွန်ပျူတာအလုံး (၄) ဘီလီယံစာ ပမာဏ တွက်0ျက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စူပါကွန်ပျူတာ တစ်
ဝေယာက်တစ်လံုးရှိပြပီး၊  ကမ္ဘာဝေပါ်မှာရှိတဲ့  လူဝေပါင်း  (၄)  ဘီလီယံက Rုိင်းအဝေခြဖရှာမယ်ဆိုရင်၊  ကမ္ဘာဝေပါင်း
(၄) ဘီလီယံ ပါRင်တဲ့၊ ဂလက်ဆီဝေပါင်း (၄) ဘီလီယံက နှစ်ဝေပါင်း (၁၀၀) ဝေကျာ်အဝေခြဖရှာရင်ဝေတာင် အဝေခြဖ
မှန် ရနိုင်ဝေခြ0က (၄) ဘီလီယံမှာ (၁) ကြကိမ်ပဲ ရိှတယ်လို့ တွက်ခြပထားပါတယ်။ ဒီအတိုင်း 0န့်မှန်းအဝေခြဖရှာဖ့ုိ
လံုးRမခြဖစ်နိုင်တဲ့ ပမာဏတစ်0ုပါ။ ဒီလိပ်စာမှာ ဝေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

https://www.youtube.com/watch?v=S9JGmA5_unY

ဝေနာက်ပုိင်းမှာ ကဝေန့ဝေ0တ် ကွန်ပျူတာဝေတွနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဝေတာ့ဝေလာက်ဝေအာင် စွမ်းဝေဆာင်ရည် ခြမင့်မားလှ
ပါတယ်ဆိုတဲ့ Quantum Computer ဝေတွဝေပါ်လာရင်ဝေတာ့ ဘယ်လိုခြဖစ်လာမလဲ မသိပါဘူး။ 

https://www.youtube.com/watch?v=S9JGmA5_unY
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Block Size – Bitcoin Blockchain မှာ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းတဲ့  Block တစ်0ရုဲ့ အခြမင့်ဆုံး Size ပမာဏ
ကို  1  MB  သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်  Block  တစ်0ုကို  Transaction  ဝေပါင်း  (၄,၀၀၀)  0န့်အထိ
ထည့်သွင်းလ့ုိရပါတယ်။ သတိခြပုပါ။  Transaction  တစ်0ုကို  Block  တစ်0ုနှုံးနဲ့  သိမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Block တစ်0ုမှာ Transaction ဝေပါင်း (၄,၀၀၀) ဝေလာက် ဆန့်တဲ့အတွက် အ့ဲဒီပမာဏ ဝေအာက်မှာ ပါRင်တဲ့
Transaction အဝေရအတွက်က ဝေခြပာင်းလဲဝေနပါတယ်။

Number of Blocks – ဒီစာကိုဝေရးသားဝေန0ျနိ်မှာ Bitcoin Blockchain အတွင်း ဝေရာက်ရှိဝေနတဲ့ ဝေနာက်ဆုံး
Block  ကဝေတာ့  (688,475)  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒါဟာ  ပါRင်တဲ့  Block  အဝေရအတွက်ပါပဲ။  ဒီစာရင်းကို
Blockchain Explorer မှာ အ0ျနိ်မဝေရွး ဝေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

https://www.blockchain.com/explorer

Blockchain Size – လက်ရှိ Bitcoin Blockchain ရဲ့ စုစုဝေပါင်း Size ပမာဏက 350 GB ဝေကျာ်ပါ။

Difficulty – Block အသစ်တစ်0ုကို ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် Proof of Work ကို ခြပရတဲ့ 0က်0ဲမှုအဆင့်ဟာ
ပံုဝေသမဟုတ်ပါဘူး။  Rုိင်းပြပီး  တွကတ်ဲ့သူများရင်များသလို  0က်0ဲမှုအဆင့်  ပုိခြမင့်လာဝေလ့ရှိပါတယ်။
တွက်0ျက်ရန်ကြကာ0ျနိ်  (၁၀) မိနစ်0န့်မှာ 0ျနိ်ညိှထားတာပါ။ ဒါဝေကြကာင့် တွကတ်ဲ့သူ ဘယ်ဝေလာက်များများ၊
ဘယ်ဝေလာက်ခြမန်ခြမန် Block တစ်0ုကို Bitcoin Blockchain မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ဖ့ုိအတွက် အ0ျနိ် (၁၀) မိနစ်
0န့် ကြကာတယ်လ့ုိ မှတ်သားရမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။

Reward –  လက်ရှိ  Block  အသစ်ထည့်ဝေပးတဲ့အတွက်  ထုတ်ဝေပးတဲ့  ဆုဝေကြကးကဝေတာ့  6.25 BTC  ခြဖစ်ပါ
တယ်။ စစ0ျင်း ဆုဝေကြကးက  50 BTC  ပါ။  Block    ဝေပါင်း    (  ၂  ၁၀  ,  ၀၀၀  )    ထည့်ပြပီးတိုင်း ဆုဝေကြကးကို  တစ်Rက်  
ဝေလျှာ့ပါတယ်။ ဒီသဝေဘာသဘာRကို  Halving  လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။  (၃)  ကြကိမ် တစ်Rက်ဝေလျှာ့0ဲ့ပြပီးပြပီ မ့ုိလ့ုိ
လက်ရှိဆုဝေကြကးက 6.25 BTC ခြဖစ်ဝေနတာပါ။ ၂၀၂၄ 0ုနှစ် ဝေရာက်ရင် ဒီဆုဝေကြကးကို ထက်Rက် ထပ်ဝေလျာ့ဦး
မှာပါ။ 

https://www.blockchain.com/explorer
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Max Supply – Bitcoin ရဲ့အခြမင့်ဆုံးထုတ်ဝေပးမယ့် ကွိုင်အဝေရအတွက်က (၂၁) သန်း ခြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ
ဒီစာကို ဝေရးသားဝေန0ျနိ်မှာ (၁၈.၇) သန်းဝေကျာ်ထိ ရှိဝေနပြပီ ခြဖစ်ပါတယ်။ Halving သဝေဘာသဘာRနဲ့ အသစ်
ထုတ်ဝေပးတဲ့ ဆုဝေကြကးကို ဝေလျှာ့သွားမှာခြဖစ်လ့ုိ Coin အသစ်ထွက်တဲ့နှုံး နည်းသွားပါပြပီ။ ၁၀ မိနစ်ကို  Block
အသစ်တစ်0ုနှုံးနဲ့ ဝေပးမယ့်ဆုဝေကြကးကို တွက်လုိက်ရင် (၂၁) သန်းပမာဏကို ၂၁၄၀ 0ုနှစ်0န့်မှာ ခြပည့်မယ်လုိ့
တွက်0ျက်နိုင်ပါတယ်။ စာဝေရးသူကဝေတာ့ အသက် (၁၀၀) ဝေနရရင်ဝေတာင် အ့ဲဒီပမာဏခြပည့်တဲ့အ0ျနိ်ကို မီ
မာ မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။

Price –  Bitcoin  ရဲ့  လက်ရှိဝေပါက်ဝေစျး  1  BTC  ကို  $30,000  အထက်၊  $40,000  ဝေအာက်  ခြဖစ်ပါတယ်။
အတိအကျကို မဝေခြပာတာက အ0ျနိ်နဲ့အမျှ ဝေစျးနှုံး အပြမဲဝေခြပာင်းလဲဝေနလို့ပါ။  ၂၀၁၁ 0ုနှစ် ဧပြပီလမှာ 1 BTC
ကို $1 သာရှိ0ဲ့ပြပီး၊ ၂၀၁၅ 0ုနှစ် နှစ်ဦးပုိင်းမှာ 1 BTC ကို $300 Rန်းကျင် ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။ ၂၀၁၈ 0ုနှစ် နှစ်ဦးပုိင်း
မှာ  1 BTC  ကို  $13,600  0န့်ထိ ခြဖစ်0ဲ့ပြပီး  အခြမင့်ဆုံးအဝေနနဲ့  ၂၀၂၁ 0ုနှစ်  ဧပြပီလမှာ  $63,000  ဝေကျာ်အထိ
ဝေရာက်ရှိ0ဲ့ပါတယ်။ အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်မှာ  ဝေစျးဝေတွ  ခြပန်ကျဝေနတာ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဝေစျးကွက်ထဲမှာ
လက်ဝေတွ့ အဝေရာင်းအRယ် ခြပုလုပ်ဝေနကြကတဲ့ ပမာဏဝေတွပါ။

Bitcoin Price History (USD) – CoinMarketCap
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Market Cap –  စုစုဝေပါင်းရှိဝေနတဲ့  Supply (၁၈)  သန်းဝေကျာ်နဲ့  ဝေစျးကွက်ဝေပါက်ဝေစျးကို  တွက်0ျက်ကြကည့်
လုိက်ရင် Bitcoin ရဲ့ လကရ်ှိ စုစုဝေပါင်း ဝေစျးကွက်တန်ဖုိး Market Cap ဟာ ဝေဒါ်လာ (၆၀၀) ဘီလီယံဝေကျာ်
ထိ ရိှဝေနပြပီခြဖစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ကြကည့်မယ်ဆိုရင် ဝေရ�ရဲ့  Market Cap ဟာ ဝေဒါ်လာ (၁၁) ထရီလီယံဝေကျာ်
ခြဖစ်ပြပီး၊  အဝေမရိကန်ဝေဒါ်လာရဲ့  Market  Cap  ဟာ  (၂၀)  ထရီလီယံဝေကျာ်  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒီလင့်ဝေတွမှာ
ဝေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

Cryptocurrency – https://coinmarketcap.com
Fiat Money – https://fiatmarketcap.com
Gold & Companies – https://8marketcap.com

Nodes –  လက်ရှိဒီစာကိုဝေရးသားဝေန0ျနိ်  Bitcoin Network  မှာ ပါRင်တဲ့  စုစုဝေပါင်း  Node  အဝေရအတွက်
(၁၀,၀၀၀) ဝေကျာ် ရှိပါတယ်။ Full Node ဝေ0ါ် Ledger မိတ္တူအခြပည့်အစုံ ရိှတဲ့  Node ဝေတွကို ဝေခြပာတာပါ။
အခြပည့်အစုံမရှိတဲ့ Node ဝေတွလည်း အများကြကီးပါRင်ပြပီး၊ ထည့်ဝေရတွက်မထားပါဘူး။ 

Bitcoin Node များ၏ ကမ္ဘာအနှံ့ ခြဖန့်ကျက်တည်ရှိမှု အဝေခြ0အဝေန – bitnodes.io

https://8marketcap.com/
https://fiatmarketcap.com/
https://coinmarketcap.com/
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Transaction  Fee –  Bitcoin  နဲ့  ဝေငွဝေပးဝေငွယူ  Transaction  တစ်0ုကို  ခြပုလုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ  အ့ဲဒီ
Transaction ကို တစ်ဝေယာက်ဝေယာက်က Proof of Work ခြပပြပီး  Confirm လုပ် ထည့်သွင်းဝေပးရပါတယ်။
ဒီလုိထည့်သွင်းဝေပးတဲ့အတွက် Coinbase ကဝေန သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏကို ဆုဝေကြကးအဝေနနဲ့ ရတဲ့အခြပင်
Transaction Fee ကိုလည်း ရပါတယ်။ အခြပင်မှာ ဝေငွလဲွရင် ဘဏ်ကို လွှဲ0ဝေပးရသလုိပါပဲ။  Bitcoin နဲ့ ဝေငွ
လွှဲရင် Confirm လုပ်ဝေပးသူကို လွှဲ0ဝေပးရပါတယ်။ လွှဲ0ကို ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ပံုမှန်အားခြဖင့်
ခြမန်ခြမန်လွှဲ0ျင်ရင် လွှဲ0များများ ဝေပးရပါတယ်။ ကိုယ့် Transaction အတွက် လွှဲ0ကို များများ သတ်မှတ်ဝေပး
ထားရင်  Confirm လုပ်ဝေပးမယ့်သူဝေတွက ဦးစားဝေပးပြပီး ထည့်ဝေပးနိုင်ဝေခြ0 ရိှလ့ုိပါ။ ပျမ်းမျှလွှဲ0 ပမာဏဟာ
အဝေရာင်းအRယ် ဝေစျးကွက် အရမ်းဝေကာင်းဝေနစဉ်မှာ  $60  ထိ ခြဖစ်သွား0ဲ့ဖူးပြပီး၊ လက်ရှိဒီစာဝေရးသားဝေန0ျနိ်
မှာ $4 ခြဖစ်ပါတယ်။

Satoshi (Unit) –  Bitcoin တီထွင်သူကို ဂုဏ်ခြပုတဲ့အဝေနနဲ့ Bitcoin ရဲ့ အဝေသးဆုံးဝေသာ ယူနစ်ပမာဏကို
Satoshi လ့ုိဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ 1 Satoshi ဟာ 0.00000001 BTC နဲ့ ညီမျှပါတယ်။

Airdrop – Cryptocurrency  တစ်0ုအဝေကြကာင်းကို  လူသိများဝေစလုိတဲ့အ0ါမှာ လူဝေတွစမ်းသပ်သုံးစွဲ  ကြကည့်
လ့ုိ ရနိုင်ဝေစဖ့ုိအတွက် အဝေသးဆုံးယူနစ်  ပမာဏဝေလးဝေတွ ခြဖန့်ဝေRဝေပးကြကဝေလ့ ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ခြဖန့်ဝေR
ဝေပးတဲ့သဝေဘာကို  Airdrop  လ့ုိ  ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။  တန်ဖုိး  သိပ်မရှိလှဝေပမယ့်  လူဝေတွက  Airdrop  အဝေနနဲ့
လက်0ံရရှိတဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွကို  Wallet  ဝေတွထဲ  ထည့်ကြက၊  စမ်းသပ်ဝေပးပ့ုိ  ကြကည့်ကြကတာမျ ို းဝေတွ
လုပ်လုိ့ရသွားပါတယ်။ စမ်းကြကည့်ပြပီး စိတ်Rင်စားသွား0ဲ့ရင် ဆက်လက် ပါRင်လာဝေလမလားဆိုတဲ့ ဝေမျှာ်မှန်း
0ျက်နဲ့ပါ။  ဒါက  Bitcoin  နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာ  မဟုတ်ပါဘူး။  အဝေကြကာင်းတိုက်ဆိုင်လို့  သိသင့်တဲ့
သဝေဘာတစ်0ုအဝေနနဲ့ ထည့်ဝေခြပာလုိက်တာပါ။

Running a  Full Node –  ကိုယ်တိုင်  Bitcoin Network  မှာ  Full Node  အဝေနနဲ့ ပါRင်0ျင်ရင်လည်း ရပါ
တယ်။  Bitcoin Core  ဝေဆာ့ဖ်Rဲကို  ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ  Run  ထားဝေပးယံုနဲ့  Full  Node  တစ်0ုခြဖစ်နိုင်ပါ
တယ်။ ဒါဝေပမယ့် ခြဖစ်နိုင်တယ်လို့  ဝေခြပာတာပါ။ အ့ဲဒီလို  Full Node  တစ်0ုအဝေနနဲ့  Run  ဖ့ုိအတွက် လုိအပ်
မယ့်  စက်စွမ်းအင်က  မနည်းမဝေနာပါ။  Blockchain  တစ်0ုလံုးကို  သိမ်းဆည်းဖ့ုိအတွက်  Storage
အလံုအဝေလာက် ရှိဖ့ုိလုိသလုိ ကျန် Node ဝေတွနဲ့  အပြမဲဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်ဝေနနိုင်ဖ့ုိ CPU စွမ်းအင်နဲ့ RAM
လည်း အလံုအဝေလာက် ရှိဝေနဖ့ုိလုိအပ်ပါတယ်။  အင်တာနက်အဆက်အသွယ်လည်း ဝေကာင်းရပါဦးမယ်။
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Storage အလံုအဝေလာက်ရှိပြပီး စတိ်Rင်စားရင် Bitcoin Core ကို  Download ရယူပြပီး စမ်းကြကည့်ပါ။ Block
ဝေတွအကုန်မယူဘဲ ဝေနာက်ဆုံး (၂) နှစ်စာဝေလာက်ပဲ ယူမယ်ဆိုရင်ဝေတာ့ 8 GB ဝေလာက် Storage ရှရိင် စမ်း
ကြကည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ 

https://bitcoin.org/en/download

Bitcoin Core ဝေဆာ့ဖ်Rဲကိုပဲ Wallet အဝေနနဲ့ အသံုးခြပုရင်လည်း သံုးလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

Bitcoin Core

https://bitcoin.org/en/download
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အခန်း (၄) – Mining, Exchanges နှင့် အ�89�89

Bitcoin Mining
Bitcoin  နဲ့ပက်သက်ရင်  ကြကုံဝေတွ့ရတဲ့  အဝေမးအများဆုံး  ဝေမး0ွန်းကဝေတာ့  Bitcoin  ဘယ်လိုအလုပ်သလဲ
မဟုတ်ပါဘူး။

၁။ Mine တူးတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ နားမလည်ဘူး။
၂။ Mine တူးဖ့ုိ ဘာခြဖစ်လ့ုိ စက်အဝေကာင်းစား လုိတာလဲ။
၃။ Mine တူးလ့ုိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဝေတွ ကုန်တယ်လ့ုိ ဝေခြပာကြကတယ်၊ ဘာခြဖစ်လ့ုိလဲ။

–  စသည်ခြဖင့်  အဝေမးများကြကပါတယ်။  Bitcoin  တစ်ကွိုင်ရဲ့တန်ဝေကြကးက ဝေဒါ်လာဝေသာင်း0ျတီန်ပြပီး  Mine
တူးရင် Bitcoin ဝေတွ ရတယ်ဆိုဝေတာ့ လုိ0ျင်ကြကတယ် ထင်ပါတယ်။ ဝေရှ့ ပုိင်းမှာ ဝေခြပာ0ဲ့ပြပီးသား ဆိုဝေပမယ့် ဒီ
ဝေမး0ွန်းဝေတွရဲ့ အတို0ျုပ်အဝေခြဖကို ထပ်ဝေခြပာ0ျင်ပါတယ်။

၁။ Mine တူးတယ်ဆိုတာ Proof of Work   ကို ခြပပြပီး   Blockchain   ထဲမှာ   Transaction   ဝေတွကို ထည့်သိမ်း  
ဝေပးခြ0င်းအားခြဖင့်   Coinbase   ကဝေန ဆုလဒ်အခြဖစ်   Coin   အသစ်ဝေတွ ထပ်ထွက်လာဝေအာင်   တူးယူတာပါ။

၂။  Proof  of  Work  ဆိုတာ လွယ်လွယ်ဝေခြပာရရင် 0က်0ဲတဲ့  ပုစ္စာတစ်ပုဒ်ကို  တွက်ခြပရတာလ့ုိ  ဝေခြပာကြကပါ
တယ်။ အ0ုဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဝေနသူဝေတွကဝေတာ့ သိဝေနကြကပါပြပီ။ Proof of Work ပုစ္စာဆိုတာ သတ်မှတ်ထား
တဲ့  Hash  အမှန်ကို  ရဝေအာင် ရှာဝေဖွဝေပးရတာပါ။ ဒီလုိရှာဝေဖွဖို့အတွက် စွမ်းဝေဆာင်ရည်ခြမင့်တဲ့  ကွန်ပျူတာ
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လုိပါတယ်။  ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက သူများကွန်ပျူတာထက် စွမ်းဝေဆာင်ရည် ပုိဝေကာင်းမှသာ သတ်မှတ်ထား
တဲ့   Hash   ကို သူများအရင် ဝေတွ့နိုင်ဝေခြ0 ပုိများတာပါ  ။ ဒါဝေကြကာင့် Mine တူးဖ့ုိအတွက် စက်အဝေကာင်းစား လုိ
တယ်လ့ုိ ဝေခြပာကြကတာပါ။

၃။  ဒီလုိကွန်ပျူတာနဲ့  စက်အဝေကာင်းစားဝေတွ  အပြပိုင်အဆိုင်တပ်ဆင်ပြပီး    Mine    ဝေတတွူးကြကတဲ့အတွက်  
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကုန်ဝေနတယ်လ့ုိ ဝေခြပာတာပါ။ စက်ဖွင့်လ့ုိ မီးအားကုန်တာက တစ်ကယ်ဝေတာ့ မထူးဆန်းပါ
ဘူး။  ကုန်မှာပါပဲ။  ဒါဝေပမယ့်  ဒါကို  ခြပဿနာတစရ်ပ်အဝေနနဲ့  ဝေခြပာကြကတာကဝေတာ့၊  တ0ျ ို ့က  Bitcoin ကို
တန်ဖုိးအစစ်အမှန်မရှိတဲ့  အကျ ို းမ့ဲ  ခြဖုန်းတီးမှုတစ်0ုလ့ုိ  ခြမင်ဝေနကြကဆဲပါပဲ။  ဒါဝေကြကာင့် အကျ ို းမရှိတဲ့အလုပ်
ဝေတွကို လုပ်ဝေနပြပီး မီးအားဝေတွ အလကားဆုံးရှုံးဝေနတယ်ဆိုတဲ့ အခြမင်နဲ့ ဝေခြပာဝေနကြကတာပါ။ ဒီအဝေကြကာင်းကို
0ဏဝေနဝေတာ့ Bitcoin ရဲ့ အားနည်း0ျက်များအဝေကြကာင်း ဝေခြပာတဲ့အ0ါ ထပ်ဝေခြပာပါဦးမယ်။

Bitcoin  အပါအRင်  Cryptocurrency  ဝေတွ  Mine  လုပ်ဖ့ုိအတွက်  Miner  ဝေဆာ့ဖ်Rဲဝေတွရှိသလုိ သူများဝေတွ
တူးဝေနကြကပြပီး ကိုယ်လည်းRင်တူးလ့ုိရတဲ့ Mining Pool ဝေတွလည်း ရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီဝေဆာ့ဖ်Rဲဝေတွအဝေကြကာင်း
မဝေခြပာ0င် Mine  လုပ်တဲ့အ0ါ သွားရတဲ့ အဆင့်ဝေတွကို အရင်ဝေခြပာခြပ0ျင်ပါတယ်။

၁။ Bitcoin ကို အသံုးခြပုပြပီး ဝေငွးဝေပးဝေငွယူ Transaction ဝေတွ လုပ်ကြကတဲ့အ0ါ Blockchain ထဲကို ထည့်ပြပီး
Confirm မလုပ်ရဝေသးတဲ့ Pending Transaction   ဝေတရွှိ  ဝေနမှာပါ  ။ Network ထဲမှာ အ့ဲဒီ Transaction ဝေတွ
ကို Transaction Pool အဝေနနဲ့ ထားပါတယ်။

၂။  Block  အသစ်တစ်0ုတည်ဝေဆာက်ပြပီး  Data  အဝေနနဲ့  Transaction  Pool  ထဲကဝေန  ဆန့်သဝေလာက်
Transaction   ဝေတွကိရုယူပြပီး အ့ဲဒီ   Block   ထဲကို ထည့်ရပါတယ်  ။

၃။  ထည့်ထားတဲ့  Transaction    ဝေတဟွာ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ  စစ်ဝေဆးရပါတယ်  ။  Blockchain  ထဲမှာ  ဝေနာက်
ဝေကြကာင်းခြပန် လုိက်ပြပီး လွှဲပုိ့သူမှာ သူလွှဲပ့ုိလိုတဲ့ဝေငွ တစ်ကယ်ရှိမရှိ စစရ်တာမျ ို းပါ။

၄။ ပြပီးတဲ့အ0ါ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Hash   ကို စတွက်ရပါတယ်  ။ ရလဒ် Hash ရဲ့ ဝေရှ့ ဆုံးက သုည ဘယ်နှစ်လံုး
နဲ့ စရမှာလည်းဆိုတဲ့  Difficulty ကို  Network က သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ရဝေအာင် Nonce တန်ဖုိးဝေတွ
တစ်0ုပြပီးတစ်0ု ဝေခြပာင်းထည့်ကြကည့်ပြပီး ဝေနာက်ဆုံးအဝေခြဖမှန်တဲ့အထိ တွက်ယူရမှာပါ။
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၅။  အဝေခြဖမှန်ရပြပီဆိုရင်  Block    ကို  တွက်0ျက်ရရှိလာတဲ့    Nonce    တန်ဖုိးနဲ့အတူ  ကိုယ့်စက်ထဲက  
Blockchain   ထဲမှာ   ထည့်ဝေပးလုိက်လ့ုိရပါပြပီ။ ဒီလုိထည့်ဝေပးလုိက်တဲ့ ရလဒ်ကို Network ထဲမှာ Broadcast
လုပ်ဝေပးလုိက်ရင် ကျန် Node ဝေတွကလည်း ကူးယူထည့်သွင်းသွားမှာပါ။

၆။ ဒီလုိ Block အသစ်တစ်0ုကို ထည့်သွင်းဝေပးလုိက်နိုင်တဲ့အ0ါ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆုဝေကြကးနဲ့   Transaction  
Fee   တို့ကို ထည့်ဝေပးသူက   ရရှိမှာခြဖစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်မှာ ဆုဝေကြကးအခြဖစ် 6.25 BTC ကို ရရှိ
မှာခြဖစ်ပြပီး  Transaction  Fee  ကဝေတာ့  Block  ထဲမှာ  ထည့်သွင်းဝေပးလုိက်တဲ့  Transaction  ဝေတွဝေပါ်မှာ
မူတည်ပါတယ်။ ပံုဝေသရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ထံုးစံအတိုင်း  ဒီအလုပ်ဝေတွကို  ကိုယ်တိုင်  လုပ်စရာမလုိပါဘူး။  လုပ်ဝေပးနိုင်တဲ့  Miner  ဝေဆာ့ဖ်Rဲဝေတွ  ရိှပါ
တယ်။  ဒါဝေပမယ့်  ခြပဿနာက၊  ကဝေန့ဝေ0တ်မှာ  အိမ်သံုးကွန်ပျူတာနဲ့    Bitcoin  Mine    တူးတာဟာ  ဘာ  
အဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဝေတာ့ပါဘူး။ သူများဝေတွက ဒီလုိ Mine တူးဖ့ုိအတွက် သီးခြ0ားတီထွင်ထားတဲ့ စက်ကြကီးဝေတွနဲ့
တူးဝေန0ျနိ်မှာ  ကိုယ့်အိမ်ကကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်ဝေလာက်ဝေကာင်းတဲ့  စက်ပစ္စည်းဝေတွပဲ  တပ်ထားပါဝေစ၊  သူ
တို့နဲ့ပြပိုင်ပြပီး တူးနိုင်ဖ့ုိဆိုတာ မခြဖစ်နိုင်သဝေလာက် ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။

ဒါဝေပမယ့်  Cryptocurrency  ဆိုတာ  Bitcoin  တစ်မျ ို းထဲရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။  တစ်ခြ0ား    Cryptocurrency  
ဝေတွကို  တူးယူပြပီး    Bitcoin    နဲ့  ခြပန်လဲယူလ့ုိ  ရနိုင်ပါတယ်  ။  ဒီလုိတူးယူတဲ့အ0ါမှာလည်း  တစ်ဝေယာက်ထဲ၊
ကိုယ့်စက်တစ်လံုးထဲ တူးလ့ုိကဝေတာ့ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူများဝေတွက စက်ဝေတွအများကြကီး ဝေပါင်းစပ်
ပါRင်တဲ့  Mining Pool  ဝေတွဖန်တီးပြပီး တူးယူဝေနကြကတာပါ။ ဒါဝေပမယ့် ကိုယ်ကလည်း အ့ဲဒီ  Mining Pool
ဝေတွမှာ Rင်ပါလို့ဝေတာ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ရလာတဲ့ ဆုဝေကြကးကို Pool မှာ ပါRင်သူဝေတွ 0ွဲဝေRဝေပးလုိ့ ကိုယ့်စက်ရဲ့
စွမ်းအင်ဝေပါ်မူတည်ပြပီး ဝေRစုကိုရရှိမှာ ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒါကိုစိတ်Rင်စားလို့  စမ်းကြကည့်0ျင်ရင်ဝေတာ့  NiceHash  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  နည်းပညာနဲ့  စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။  ဒီ
လိပ်စာမှာ ကြကည့်ပါ။

https://www.nicehash.com

ကျန်တာ ဘာမှမလုပ်0င် Register လုပ် အဝေကာင့်ဝေဆာက်ပြပီး Login Rင်ထားလုိက်ပါ။ ဘယ်လုိ Register

https://www.nicehash.com/
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လုပ်ရလဲဆိုတာမျ ို းထိဝေတာ့ ထည့်မဝေခြပာဝေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။ Register လုပ်ရ မ0က်
ပါဘူး။ ပြပီးတဲ့အ0ါ လုိအပ်တဲ့ ဝေဆာ့ဖ်Rဲကို ဒီလိပ်စာကဝေန Download ယူနိုင်ပါတယ်။

https://www.nicehash.com/download-center

NiceHash Download Center

စမ်းကြကည့်ဖ့ုိ အခြမန်ဆုံးကဝေတာ့  NiceHash QuickMiner  ပါပဲ။  Windows  မှာပဲ သံုးလို့ရပါတယ်။  Mac  တို့
Linux တို့မှာ မရပါဘူး။ ဘာမှလုပ်စရာ မလုိပါဘူး၊  Download လုပ်ပြပီး  Run ထားလုိက်ရင်ရပါပြပီ။ အ0ုလုိ
မျ ို း Terminal Window ဝေလးတစ်0ုကို ဝေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

NiceHash QuickMiner

https://www.nicehash.com/download-center
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အ့ဲဒီ  Terminal  ဝေလးကို မပိတ်ဘဲ ဖွင့်ထားလုိက်ရင် သ့ူဘာသာ စပြပီးဝေတာ့  Mine လုပ်ဝေနပါပြပီ။  Mine လုပ်
လ့ုိရတဲ့ ရလဒ်ကို သိ0ျင်ရင်ဝေတာ့ ဒီလိပ်စာမှာ Rင်ကြကည့်ရပါတယ်။

https://www.nicehash.com/quick-miner

ဒါက စမ်းကြကည့်ဖ့ုိ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အခြမန်ဆုံးနည်းကို ဝေခြပာတာပါ။  NiceHash က ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို သ့ူရဲ့
Mining Pool ထဲမှာ ထည့်အလုပ်လုပ် ဝေပးသွားတဲ့သဝေဘာပါ။ 

Mining Pool ဆိုတာ Proof of Work အတွက် လုိအပ်တဲ့ Hash ကို လူ0ွဲပြပီး အဝေခြဖရှာလုိက်တဲ့ သဝေဘာမျ ို း
ပါ။ ဥပမာ – အဝေခြဖမှန်ရဖ့ုိ အကြကိမ်  (၁)  သန်း  Hash  လုပ်ရမယ်ဆိုရင်၊ ကွန်ပျူတာ တစ်လံုးထဲက အကြကိမ်
(၁)  သန်းလံုးကို  မလုပ်ဘဲ၊ ၁ ကဝေန ၁ သိန်းထိ တစ်ဝေယာက်လုပ်၊ ၁ သိန်းကဝေန ၂ သိန်းထိ ဝေနာက်တစ်
ဝေယာက်လုပ်၊  စသည်ခြဖင့်  ကွန်ပျူတာ  (၁၀)  လံုးဝေလာက်  0ွဲပြပီး  အလုပ်လုပ်လုိက်မယ်ဆိုရင်  အဝေခြဖရတာ
(၁၀) ဆ ပုိခြမန်သွားမှာပါ။ ဒီလုိဝေပါင်းလုပ်ကြကတဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။

အခြမန်စမ်းကြကည့်ယံုမဟုတ်ဘဲ အပြမဲလုပ်0ျင်ရင်ဝေတာ့ NiceHash QuickMiner ကို မသံုးဘဲ ရိုးရိုး NiceHash
Miner  ကိုအသံုးခြပုနိုင်ပါတယ်။  NiceHash Miner  က ကိုယ့်အတွက်  Bitcoin Address  တစ်0ုကို  Mining
Address  တစ်0ုအဝေနနဲ့  ဝေပးထားမှာပါ။  ထုတ်ယူ0ျင်တဲ့အ0ါ  အ့ဲဒီ  Address  ကဝေန ဝေနာက်ပုိင်းမှာ  ကိုယ့်
ကိုယ်ပိုင် Wallet Address ကို ဝေခြပာင်းပ့ုိထားလ့ုိရပါတယ်။ 

https://www.nicehash.com/quick-miner
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NiceHash Miner

ရမယ့် ဝေRစုဆုဝေငွ ပုိလုိ0ျင်ရင်ဝေတာ့ ရိုးရိုးကွန်ပျူတာနဲ့  မလံုဝေတာ့ပါဘူး။ စွမ်းဝေဆာင်ရည်ဝေကာင်းတဲ့  GPU
ဝေတွ တပ်ဆင်ထားဖ့ုိ လုိပါလိမ့်မယ်။

ဥပမာ – ရိုးရိုး Intel Core i7 လုိ CPU ရဲ့ SHA-256 Hash Rate က 11 Mh/s Rန်းကျင်မှာ ရှိလ့ုိ တစ်စက္ကန့်
ကို အကြကိမ် (၁၁) သန်းဝေလာက် Hash လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ သဝေဘာပါ။ Nvidia GTX 480 လုိ GPU မျ ို း
ဆိရုင်  Hash Rate  က  140 Mh/s  ဝေလာက်ထိ ရိှပါတယ်။ အဝေတာ်ကွာသွားပါပြပီ။ ဒါက ရှာဝေဖွဝေတွ့ရှိရတဲ့
Update  မခြဖစ်တဲ့ အ0ျက်အလက်အဝေဟာင်းဝေပါ်မှာ အဝေခြ00ံထားတာ ခြဖစ်ပြပီး  Bitcoin ကအသံုးခြပုထားတဲ့
SHA-256  အတွက်ပဲ ဝေခြပာတာပါ။  SHA-256  ကို  မသုံးတဲ့  တစ်ခြ0ား  Cryptocurrency  ဝေတွအတွက်ဆိုရင်
ဝေတာ့ Hash Rate က တူမှာ မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် ပံုဝေသမမှတ်ဖ့ုိဝေတာ့ လုိပါတယ်။

အဓိကကျတဲ့  မှတ်သားစရာကဝေတာ့  Hash  လုပ်ပြပီး  အဝေခြဖရှာတဲ့  အလုပ်မျ ို းမှာ  GPU  က  CPU  ထက်
အဆဝေပါင်းများစွာ  ပုိခြမန်တယ်ဆိုတဲ့အ0ျက်ပါပဲ။  Bitcoin  မဟုတ်တဲ့  တစ်ခြ0ား  Cryptocurrency  ဝေတွက
လည်း  Mine  တူးဖုိ့အတွက်  GPU ဝေတွနဲ့တူးရတာ ပုိအဆင်ဝေခြပဝေအာင် ဒီ�ုိင်းလုပ်ထားတတ်ကြကပါတယ်။ ဒီ
အဝေကြကာင်းကို ဝေနာက်မှ Ethereum အဝေကြကာင်းဝေခြပာတဲ့အ0ါ အကြကမ်းဖျင်း ထည့်ဝေခြပာခြပပါမယ်။ 
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လုိရင်းကဝေတာ့  ရလဒ်ဝေကာင်းလုိ0ျင်ရင်ဝေတာ့  ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ စွမ်းဝေဆာင်ရည်ဝေကာင်းတဲ့  GPU  ဝေတွ
ထပ်တပ်ဖို့  လုိမယ်လ့ုိ  ဆိုလုိတာပါ။  ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက တွက်ဝေပးနိုင်တဲ့ပမာဏ ပုိလာတာနဲ့အမျှ ရမယ့်
ဝေRစုလည်း  ပုိလာမှာပါ။  NiceHash  က  စက်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့  CPU  ဝေတွ  GPU  ဝေတွ  အကုန်လံုးကို
အသံုးခြပုပြပီး အလုပ်လုပ်ဝေပးနိုင်ပါတယ်။

ကဝေန့အ0ျနိ်မှာ အိမ်သံုးကွန်ပျူတာနဲ့ Bitcoin Mine တူးတာဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိဝေတာ့ဘူးလ့ုိ ဝေခြပာ0ဲ့ပါ
တယ်။ ဘာခြဖစ်လို့လဲဆိုဝေတာ့၊ တစ်ကယ့် Miner ဝေတွက Bitcoin Mine တူးဖ့ုိအတွက် သီးသန့်တီထွင်ထား
တဲ့  ASIC ဝေ0ါ် စက်ဝေတွကို သံုးဝေနကြကလ့ုိပါ။  ASIC ဆိုတာ Application-Specific Integrated Circuit  ရဲ့
အတိုဝေကာက်ပါ။  ကွန်ပျူတာလို  ဘက်စုံ  သုံးလ့ုိမရပါဘူး။  သတ်မှတ်ထားတဲ့  အလုပ်တစ်0ုကိုပဲ  သီးသန့်
လုပ်တာမ့ုိလ့ုိ ပုိပြပီးဝေတာ့ ထိထိဝေရာကဝ်ေရာက် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ 

ဥပမာ - လက်ရှိဝေပါက်ဝေစျး ဝေဒါ်လာ (၂၀,၀၀၀) ဝေကျာ် တန်ဝေကြကးရှိတဲ့  AntMiner S19 Pro လုိ ASIC စက်
မျ ို းဆိုရင် SHA-256 အတွက် Hash Power က 110 Th/s ထိရှိပါတယ်။ ဝေစာဝေစာကဝေခြပာ0ဲ့တဲ့ Nvidia GTX
480 ရဲ့  140 Mh/s ဆိုတာနဲ့ယှဉရ်င် ဝေတာ်ဝေတာ်ကြကီးကို ကွာခြ0ားသွားပါပြပီ။ Mh/s ဆိုတာ Mega Hash per
Second  ရဲ့  အတိုဝေကာက်ပါ။ အ0ုက သ့ူထက်ခြမင့်တဲ့  Giga Hash per Second (Gh/s)  ဝေတာင် မဟုတ်
ဝေတာ့ပါဘူး။ Tera Hash per Second (Th/s) ထိ ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။

https://shop.bitmain.com/release/AntminerS19Pro/overview

https://shop.bitmain.com/release/AntminerS19Pro/overview
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ပြပီးဝေတာ့  ဒီလုိစက်မျ ို းဝေတွကိုမှ  တစ်လံုးနှစ်လံုး  မဟုတ်ပါဘူး၊  စက်ဝေတွအများကြကီးနဲ့  Mining  Firm  ဝေတွ
ထူဝေထာင်ပြပီးဝေတာ့ တူးကြကတာပါ။ တရုတ်ခြပည် အဝေရှ့ဝေခြမာက်ပုိင်းက စက်ရုံဝေဟာင်းတစ်လုံးကို  ခြပန်ခြပင်ပြပီး
တည်ဝေထာင်ထားတဲ့ Mining Firm တစ်0ုရဲ့ Hash Rate ဆိုရင် 360,000 TH/s ပမာဏထိ ရှိဝေနပြပီး တစ်လ
Rင်ဝေငွ 700 BTC ဝေလာက်ထိ ရဝေနတယ်လ့ုိ သိရပါတယ်။

တရုတ်နိုင်ငံ၊ အတွင်းမွန်ဂိုလီးယားရှိ Bitcoin Mining Firm တစ်0ု – Photo: Stefen Chow

ဒီလုိ Mining Firm ဝေတွရှိဝေနလ့ုိ ဘယ်ဝေလာက်ဝေကာင်းတဲ့ GPU ကိုပဲ သံုးသုံး သူတို့နဲ့ ယှဉ်ပြပိုင်ပြပီး တူးနိုင်ဖ့ုိ
မလွယ်ဘူးလ့ုိ ဆိုတာပါ။ ဒါဝေပမယ့် လံုးRမရနိုင်ဝေတာ့တာဝေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာဝေခြပာ0ဲ့သလို တစ်
ခြ0ား Cryptocurrency ကို Mining Pool ဝေတွမှာRင်တူးပြပီး ဆုဝေငွဝေRစုဝေတာ့ ရနိုင်ပါဝေသးတယ်။ NiceHash
ကလည်း အ့ဲဒီလုိသဝေဘာမျ ို းပါပဲ။ ဆုဝေငွကို  BTC နဲ့ ထုတ်ဝေပးဝေပမယ့် တစ်ခြ0ား Cryptocurrency အတွက်
ဆုဝေငွကို BTC ဝေခြပာင်းပြပီးမှ ခြပန်ဝေပးတာမ့ုိလုိ့ပါ။ သူက Bitcoin တူးဝေပးဝေနတာမျ ို းဝေတာ့ ဟုတ်0ျင်မှ ဟုတ်ပါ
လိမ့်မယ်။
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ဒီနည်းနဲ့  ကိုယ့်စက်အမျ ို းအစားဝေပါ်မူတည်ပြပီး  တစ်ဝေန့0န့်မှန်းRင်ဝေငွ  ဘယ်ဝေလာက်ရှိနိုင်သလဲဆိုတာ  ဒီ
ဝေနရာမှာ တွက်ကြကည့်လုိ့ ရပါတယ်။

https://www.nicehash.com/profitability-calculator

Estimate Earning – Nvidia GTX 1080

ဒါမှမဟုတ် စက်Rယ်0ျင်လ့ုိ ဘယ်လုိစက်အမျ ို းအစားဆိုရင် ဘယ်ဝေလာက်Rင်နိုင်သလဲဆိုတာကို  သိ0ျင်ရင်
�ယားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြပထားတာကို ဒီဝေနရာမှာကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

https://www.nicehash.com/mining-hardware

https://www.nicehash.com/mining-hardware
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
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Earning Estimate by Hardware

ဒီဝေနရာမှာ  ဘယ်လုိစက်မျ ို းကို  Rယ်တာ  ကိုယ့်အတွက်  အသင့်ဝေတာ်ဆုံးခြဖစ်မယ်၊  အခြမင့်ဆုံးစွမ်းဝေဆာင်
ရည်ရဝေအာင် Overclock ဝေတဘွာဝေတွ ဘယ်လုိလုပ်ရတယ်၊ အဝေကာင်းဆုံး ရလဒ်ရဖ့ုိအတွက် Setting ဝေတွ
ဘယ်လုိ0ျနိ်သင့်တယ် စသည်ခြဖင့်  ဝေခြပာစရာဝေတွ အများကြကီးရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဝေတွကဝေတာ့  Bitcoin  ရဲ့
အလုပ်လုပ်ပံုနဲ့ တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ဝေတာ့ဘဲ၊ ကွန်ပျူတာ Hardware ကို ထိဝေရာက်ဝေအာင် စီမံတဲ့အပုိင်း
ဝေတွ ခြဖစ်သွားပါပြပီ။ ဒီအပုိင်းဝေတွကိုဝေတာ့ ထည့်သွင်းဝေဖာ်ခြပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

NiceHash  လုိမျ ို း အလားတူ နည်းပညာဝေတွ ရှိပါဝေသးတယ်။ စိတ်Rင်စားလ့ုိ ဝေလ့လာကြကည့်0ျင်ရင်  Cudo
Miner နဲ့ Honey Miner တို့ကို ဝေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Cudo Miner – https://www.cudominer.com
Honey Miner – https://honeyminer.com

https://honeyminer.com/
https://www.cudominer.com/
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ဒီထက်အဆင့်ခြမင့်သွားရင်ဝေတာ့ Mine တူးမယ့် ကွန်ပျူတာမှာ Mining Operating System ဝေတွတင်သံုးလ့ုိ
ရနိုင်ပါဝေသးတယ်။  ဒါကဝေတာ့  နည်းပညာပုိင်း  အဝေတာ်ဝေလး  နိုင်နင်းမှ  ရမယ့်အဆင့်  ခြဖစ်သွားပါပြပီ။
စိတ်Rင်စားရင်ဝေတာ့ NiceHash OS နဲ့ Hive OS တို့ကို ဝေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

NiceHash OS – https://www.nicehash.com/nhos-mining
Hive OS – https://hiveos.farm

Cryptocurrency Exchanges
Bitcoin နဲ့ပက်သက်ရင် ဝေနာက်ထပ် အဝေမးများတဲ့ဝေမး0ွန်းဝေတွ ကဝေတာ့ – 

၁။ အ့ဲဒီ ကွိုင်ဝေတွက ဘယ်မှာသံုးလ့ုိရလဲ။
၂။ ရိုးရိုးဝေငွနဲ့ဝေရာ ခြပန်လဲပြပီး ထုတ်လ့ုိရလား။

ဘယ်မှာသုံးလ့ုိရလဲဆိုတာကိုဝေတာ့  0ဏဝေနမှ  ဆက်ဝေခြပာပါမယ်။  ဒုတိယဝေမး0ွန်း  အတွက်  ကဝေတာ့
Cryptocurrency Exchanges ဝေတွမှာ Bitcoin အပါအRင် Cryptocurrency ဝေတွကို ရိုးရိုးဝေငွအဝေနနဲ့ ခြပန်
ထုတ်ယူလုိ့ ရတယ်လုိ့ ဝေခြဖရမှာပါ။ ဟိုးအရင် ယုံကြကည်ရတဲ့ Exchange ဝေတွ မဝေပါ်0င်ကဝေတာ့ အင်တာနက်
ဖုိရမ်ဝေတွမှာ 0ျနိ်းဝေတွ့ပြပီး တိုက်ရိုက် အဝေရာင်းအRယ် လုပ်ကြကရလ့ုိ ဝေငွအလိမ်0ံရတဲ့ �ာတ်လမ်းဝေတွလည်း
အများကြကီးခြဖစ်0ဲ့ဖူးပါတယ်။ အ0ုဝေတာ့ ဒါမျ ို းဝေတွမလုိအပ်ဝေတာ့ပါဘူး။ 0ိုင်မာတဲ့ Exchange ဝေတွ ရှိဝေနပါပြပီ။

Exchange  ဆိုတာ တစ်ကယ်ဝေတာ့  ဝေဒါ်လာဝေငွလဲ  ဝေကာင်တာလုိ  ပံုစံမျ ို းပါပဲ။  ဒါက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
မျက်စိလည်သွားမှာစိုးလ့ုိ ဝေခြပာခြပတာပါ။ ဝေဒါ်လာRယ်0ျင်ရင် ဘဏ် (သ့ုိမဟုတ်) နီးစပ်ရာ ဝေဒါ်လာ လဲလ့ုိရ
တဲ့  Exchange  ဝေကာင်တာမှာ  သွားRယ်ယူလို့ရသလုိပါပဲ  Cryptocurrency  Exchange  မှာ  လုိ0ျင်တဲ့
Cryptocurrency ကို သွားRယ်ယူလ့ုိ ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဝေဒါ်လာရှိရင် ဝေဒါ်လာ Exchange ဝေကာင်တာမှာ
သွားဝေရာင်းလ့ုိ ရသလုိပဲ ကိုယ့် Cryptocurrency ကို Exchange မှာ သွားဝေရာင်းလ့ုိ ရတာပါ။

https://hiveos.farm/
https://www.nicehash.com/nhos-mining
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ဒီဝေနရာမှာ  ဟိုးအစပုိင်းက ဝေခြပာ0ဲ့တဲ့  တရားRင်မှု  အဝေခြ0အဝေနကဝေတာ့  စကားဝေခြပာပါတယ်။  အဝေမရိကန်
နိုင်ငံ နဲ့  ဥဝေရာပလုိ တရားRင်0ွင့်ခြပုထားတဲ့ နိုင်ငံဝေတွမှာ အလွယ်တစ်ကူ ရရိှနိုင်ပြပီး ခြမန်မာနိုင်ငံ အပါအRင်
တရားမRင်ဘူးလုိ့  သတ်မှတ်ထားတဲ့  နိုင်ငံဝေတွမှာဝေတာ့  0က်ပါလိမ့်မယ်။  ဒါက  ရိုးရိုးဝေငွအဝေနနဲ့  လဲယူရ
လွယ်ခြ0င်း မလွယ်ခြ0င်းနဲ့ မဆိုင်ဝေတာ့ဘဲ၊ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံမှာ Cryptocurrency တရားRင်ခြ0င်း မRင်ခြ0င်းနဲ့
သာ သက်ဆိုင်သွားပါတယ်။ လုိရင်းကဝေတာ့  တရားRင်တဲ့ နိုင်ငံဝေတွမှာ လဲရလွယ်ပြပီး တရားမRင်တဲ့ နိုင်ငံ
ဝေတွမှာဝေတာ့ 0က်ပါလိမ့်မယ်။

လဲပံုလဲနည်းကဝေတာ့  Exchange  တစ်0ုနဲ့တစ်0ု  အဝေသးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာ  ကွာသွားနိုင်ဝေပမယ့်  အဝေခြ00ံ
အလုပ်လုပ်ပံုက ဒီလုိပါ။

၁။ သက်ဆိုင်ရာ  Exchange မှာ အဝေကာင့်ဖွင့်ရပါမယ်။  Exchange ဝေတွ အများကြကီးရှိပါတယ်။ ထင်ရှားပြပီး
လူသံုးများကြကတဲ့ Exchange ဝေတကွဝေတာ့ Binance, Coinbase, KuCoin နဲ့  Kraken တို့ခြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ
ထဲက Binance ဟာ အကြကီးဆုံး Exchange ခြဖစ်ပြပီး တစ်ဝေန့တစ်ဝေန့ အဝေရာင်းအRယ် Daily Volume အဝေန
နဲ့ ဝေဒါ်လာ (၂၀) ဘီလီယံကဝေန (၇၀) ဘီလီယံဝေလာက်ထိ ရှိဝေနတဲ့ Exchange တစ်0ုပါ။ ရုံး0ျုပ်က ဝေမာ်လ်
တာမှာရှိပြပီး စင်ကာပူမှာ အဓိကအဝေခြ0စိုက် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Coinbase ကဝေတာ့ မကြကာ0င်မှာ IPO Rင်
ဝေတာ့မယ့် အဝေမရိကန် ကုမ္ပဏီပါ။ နာမည်က Blockchain ရဲ့ Coinbase နဲ့ တူဝေနပါတယ်။ Coinbase လ့ုိ
ဝေခြပာလုိက်ရင် Blockchain Coinbase ကိုဝေခြပာတာလား၊ Coinbase Exchange ကိုဝေခြပာတာလား ဆိုတာကို
ဝေသ0ျာဝေခြပာဖ့ုိ  လုိနိုင်ပါတယ်။  KuCoin  ကလည်း  စင်ကာပူအဝေခြ0စိုက်  ကုမ္ပဏီခြဖစ်ပြပီးဝေတာ့  Kraken
ကဝေတာ့ အဝေမရိကန် ကုမ္ပဏီတစ်0ုပါ။

Binance – https://www.binance.com
Coinbase - https://www.coinbase.com
KuCoin – https://www.kucoin.com
Kraken – https://www.kraken.com

အထက်မှာ Rဘ်ဆိုက်လိပ်စာဝေတွကို  ထည့်ဝေပးထားပါတယ်။ မုိဘိုင်း  App  ဝေတွလည်း အသီးသီး ရိှကြကလို့
သက်ဆိုင်ရာ App Store တို့ Play Store တို့မှာလည်း ရှာဝေဖွထည့်သွင်းလို့ရပါတယ်။

https://www.kraken.com/
https://www.kucoin.com/
https://www.coinbase.com/
https://www.binance.com/
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၂။ တ0ျ ို ့ Exchange ဝေတွက အဝေထာက်အထား ID ခြပပြပီး ကိုယ့်အဝေကာင့်အတွက် KYC တင်ရပါတယ်။ KYC
ဆိုတာ Know Your Customer ရဲ့အတိုဝေကာက်ပါ။ ဒီက Kpay တို့ Wave Pay တို့အတွက် မှတ်ပံုတင်ခြပပြပီး
အဝေကာင့်  Level  ခြမှင့်ရသလုိပါပဲ။  တ0ျ ို ့  Exchange  ဝေတကွဝေတာ့  ဒါမျ ို း  မဝေတာင်းပါဘူး။  သက်ဆိုင်ရာ
Exchange အဝေခြ0စိုက်ရာ နိုင်ငံအစိုးရက KYC ယူရမယ်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားရင် Exchange က ယူရပါတယ်။ 

၃။  Mine  တူးပြပီး  ရလ့ုိပဲခြဖစ်ခြဖစ်၊  တစ်ဝေယာက်ဝေယာက်က  လွှဲပ့ုိထားလ့ုိပဲခြဖစ်ခြဖစ်  ကိုယ်ဆီမှာ  ရှိဝေနတဲ့
Bitcoin အပါအRင် Cryptocurrency ဝေတွကို Exchange မှာ Deposit လုပ်ပြပီး ထည့်လုိက်လုိ့ပါတယ်။ 

၄။ ဒါမှမဟုတ် သတ်မှတ်ထားတဲ့  ဝေငွဝေပးဝေ0ျစနစ် တစ်0ု0ုကို  အသံုးခြပုပြပီး  Exchange  ကဝေန  Bitcoin  ကို
Rယ်ယူလ့ုိလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ လက်0ံတဲ့  ဝေငွဝေပးဝေ0ျစနစ် အဝေနနဲ့  Credit Card, Debit Card, PayPal,
ဘဏ်ဝေငွလွှဲ စသည်ခြဖင့် Exchange နဲ့ အသံုးခြပုသူရဲ့ နိုင်ငံဝေပါ် မူတည်ပြပီး Option အမျ ို းမျ ို း ရှိနိုင်ပါတယ်။

၅။ Bitcoin ကို ရိုးရိုးဝေငွ ခြပန်လဲလိုတဲ့အ0ါမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ Credit Card အဝေကာင့်ထဲကို တိုက်ရိုက်
ထည့်ပြပီး  Withdraw  လုပ်ယူလ့ုိ  ရသလုိ ဘဏ်ဝေငွလွှဲ  စနစ်နဲ့လည်း  Withdraw  လုပ်ယူလ့ုိ  ရနိုင်ပါတယ်။
အသံုးခြပုသူရဲ့ နိုင်ငံဝေပါ်မူတည်ပြပီး ဝေပးထားတဲ့ Option ဝေတွ ကွဲခြပားသွားပါလိမ့်မယ်။

ခြမန်မာခြပည်ကဝေန အဝေကာင့်ဝေဆာက်လ့ုိ ရမရ၊ ခြမန်မာခြပည်မှာ အသုံးခြပုဝေနကြကတဲ့ Visa တို့ MasterCard တို့
လုိ  Credit Card, Debit Card ဝေတွကို လက်0ံမ0ံ၊ ခြမန်မာခြပည်ကို ဘဏ်ဝေတွကို ဝေငွလွှဲလ့ုိ ရမရ၊ ဒါဝေတွကို
ဝေတာ့  ထည့်ဝေခြပာလ့ုိမရပါဘူး။  အ0ုဒီဝေလာက်  ထည့်ဝေခြပာခြပတယ်ဆိုတာလည်း  �ဟုသုတရဝေအာင်သာ
ဝေဖာ်ခြပခြ0င်း  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်ထိ  �ဟိုဘဏ်ရဲ့  ထွက်ရှိထားတဲ့  ဝေကြကညာ0ျက်ဝေတွအရ
ခြမန်မာနိုင်ငံမှာ    Cryptocurrency   ဝေတွကို အဝေရာင်းအRယ်၊ အလဲအလှယ် လုပ်တာဟာ တရားမRင်ဘူး ဆို  
တာကို ထပ်မံသတိဝေပးလုိပါတယ်။
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Bitcoin ဘယ်�ှာသုံးလိမေု့ရလဲ
ဝေစာဝေစာက ဝေခြပာလက်စခြဖစ်တဲ့ ဝေမး0ွန်းတစ်0ုကို ခြပန်ဆက်ပါမယ်။ Bitcoin ကို ဘယ်မှာ သံုးလ့ုိရလဲ။ လွန်
0ဲ့တဲ့ နှစ်တ0ျ ို ့အတွင်း အဆဝေပါင်း (၁၀၀-၁၀၀၀) မက တန်ဖုိး တက်လာပြပီး ဝေနာက်ကိုလည်း အ့ဲဒီဝေလာက်
မဟုတ်ဝေတာရ့င်ဝေတာင်  အတိုင်းအတာတစ်0ုထိ  ဆက်တက်ဝေနဦးမယ်လ့ုိ  ယူဆရတဲ့  Bitcoin  ကို  ရရှိပြပီး
ဝေနာက် သုံးပစ်မယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်ဝေတာ့ နှဝေခြမာစရာပါ။ ဒါဝေပမယ့် သံုးလ့ုိရမှ၊ အသံုးRင်မှ တန်ဖိုးရှိမယ့်
အရာတစ်0ုအဝေနနဲ့ ဘယ်မှာသံုးလ့ုိရလဲဆိုတာ ဝေမးသင့်ပြပီး လူတိုင်းသိ0ျင်ကြကမယ့် ဝေမး0ွန်းတစ်0ုပါ။

Apple က သူ့ရဲ့  Device  ဝေတွ Rယ်ယူမှုအတွက်  Bitcoin  နဲ့  ဝေငွဝေပးဝေ0ျတာကို  လက်0ံ0ဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဝေပ
မယ့်  ဝေနာက်ပုိင်းမှာ  ဝေစျးနှုန်းအတက်အကျ  ခြမန်လွန်း  ပြပီး  များလွန်း  တဲ့အတွက်  လက်မ0ံဝေတာ့ပါဘူး   လ့ုိ
ဝေကြကညာပြပီး အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်မှာဝေတာ့ လက်မ0ံဝေတာ့ပါဘူး။ ဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်ဆိုတာကို ထည့်ဝေခြပာတာကို
ဝေနာက်ပုိင်းမှာ Cryptocurrency ဝေတွကို ခြပန်လက်0ံလာမယ့် အလားအလာဝေတွ ရိှဝေနလ့ုိပါ။

Tesla ကလည်း သ့ူရဲ့ ကားဝေတွ Rယ်ယူမှုအတွက် Bitcoin နဲ့ ဝေငွဝေပးဝေ0ျတာကို အရင်က လက်0ံ0ဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအဝေနနဲ့လည်း (၁.၅) ဘီလီယံ0န့် တန်ဖုိးရှိတဲ့ Bitcoin ဝေတွ Rယ်ယူ စုဝေဆာင်းထားပါဝေသးတယ်။ ဒါ
ဝေပမယ့်  သိပ်မကြကာ0င်ဝေလးကမှ  Bitcoin Miner    ဝေတွရဲ့  လျှပ်စစ်စွမ်းအင်  အလွန်အကျွအံသံုးခြပုမှုဝေကြကာင့်  
ကာ�ွန်ဒုိင်ဝေအာက်ဆိုဒ်  ထုတ်လွှတ်မှုများတဲ့အတွက် လက်မ0ံဝေတာ့ဘူး လ့ုိ ဝေကြကညာ0ဲ့ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်
Bitcoin ဝေစျးဝေတွထိုးကျသွားပြပီး အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်ဟာ အ့ဲဒီလုိ Tesla ရဲ့ ဝေကြကညာ0ျက်ကို အဝေကြကာင်းခြပု
ပြပီး ဝေစျးဝေတွကျဝေန0ျနိ် ခြဖစ်ပါတယ်။

လျှပ်စစ်ကားကုမ္ပဏီတစ်0ုခြဖစ်တဲ့  Tesla  အတွက်  သ့ူကားဝေတွဟာ ဝေရနံကထွက်တဲ့  ဝေလာင်စာဆီကို  သံုး
စရာမလိုလ့ုိ  တစ်ခြ0ားကားဝေတွနဲ့ယှဉ်ရင်  ကာ�ွန်ဒုိင်ဝေအာက်ဆိုဒ်  ထုတ်လွှတ်မှုမရှိဘူးဆိုတာ အဓိက အား
သာ0ျက်တစ်0ု ခြဖစ်ဝေနတာပါ။ သူ့အဝေနနဲ့ ဒီပံုရိပ်ကို ထိန်းသိမ်းဖ့ုိ လုိအပ်တဲ့အတွက် ဒါကိုအဝေကြကာင်းခြပုပြပီး
လက်မ0ံဝေတာ့တဲ့  သဝေဘာမျ ို းလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့်  Bitcoin Mining    ရဲ့ စွမ်းအင်အသံုးခြပုမှု ၅၀  %  
ဝေလာက်ကို တွင်းထွက်ဝေလာင်စာ မဟုတ်တဲ့   Renewable Energy   အသုံးခြပုနိုင်ပြပီဆိုရင် ခြပန်လက်0ံမယ်   လ့ုိ
လည်း  Tesla  ရဲ့  တည်ဝေထာင်သူ  Elon Musk  က ထပ်ဝေခြပာထားပါဝေသးတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်  ဝေနာက်ပုိင်းမှာ
ဝေတာ့ ခြပန်လက်0ံဖို့ ရှိဝေနပါတယ်။
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Apple  တို့  Tesla  တို့ဆိုတာ အလွန်အဝေရးပါတဲ့ လုပ်ငန်းကြကီးဝေတွမ့ုိလ့ုိ သူတို့အဝေကြကာင်း အရင်ဝေခြပာတာပါ။
လက်ဝေတွ့အသံုးခြပုမှုနဲ့  ပက်သက်ရင်  Binance  လုိ  Exchange  မျ ို းက  Cryptocurrency  ဝေတွအတွက်
Binance Visa Card ကို ထုတ်ဝေပးပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် Visa Card သံုးလ့ုိရတဲ့ ဝေနရာဝေတွမှာ အသံုးခြပုလ့ုိ ရ
သွားပြပီမ့ုိလ့ုိ ဘယ်ဝေနရာမှာရတယ်ဆိုတာ ဝေ0ါင်းစဉ်တပ်ဝေခြပာဖ့ုိ မလိုဝေတာ့ပါဘူး။ အသံုးခြပုတာက တစ်ကမ္ဘာ
လံုး  ကြကိုက်တဲ့ဝေနရာမှာ  သံုးလ့ုိရဝေပမယ့်  ကဒ်ထုတ်ဝေပးတာကိုဝေတာ့  ဝေလာဝေလာဆယ် ဥဝေရာပ  နိုင်ငံဝေတွ
အတွက်ပဲ ဝေပးပါဝေသးတယ်။ 

https://www.binance.com/en/cards

Coinbase  ကလည်း လာမယ့်လအ0ျ ို ့အတွင်းမှာ  Coinbase  Card  ကို  ထုတ်ဝေပးဖ့ုိ  ရှိပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိပဲ
Coinbase  Exchange  က  Visa  နဲ့ဝေပါင်းပြပီး  ထုတ်ဝေပးတာပါ။  သူလည်း  တစ်ကမ္ဘာလံုး  Visa  လက်0ံတဲ့
ဝေနရာတိုင်းမှာ အသံုးခြပုလ့ုိရပါတယ်။ ကဒ်ထုတ်ဝေပးတာကဝေတာ့ နိုင်ငံအကန့်အသတ် ရိှပါလိမ့်မယ်။

https://www.coinbase.com/card

ဒါဝေကြကာင့် Bitcoin ကို ဘယ်မှာသံုးလ့ုိရမလဲဆိုရင် ဒီလိုကဒ်ဝေတွ ရတဲ့သူအတွက်ကဝေတာ့ ဝေနရာတိုင်းလုိလုိ
မှာ  သံုးလ့ုိရဝေနပြပီလ့ုိ  ဆိုရမှာပါ။  Visa  လက်မ0ံတဲ့  ဆိုင်ဝေတွ၊  ဝေနရာဝေတွ  ရှိဝေပမယ့်  လုိအပ်ရင်  Visa  ကဒ်
လက်0ံတဲ့ ATM ကဝေနလည်း ဝေငွသား Cash ထုတ်ယူလုိ့ ရနိုင်ပါဝေသးတယ်။

https://www.coinbase.com/card
https://www.binance.com/en/cards
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ဒါကနည်းနည်းဝေတာ့ ဝေခြပာင်းခြပန်ခြဖစ်ဝေကာင်း ခြဖစ်ဝေနပါလိမ့်မယ်။ ဘဏ်ဝေတွရဲ့ �ဟိုထိန်း0ျုပ်မှုကို မလုိလား
လ့ုိ ထွက်ဝေပါ်လာတဲ့ Cryptocurrency အတွက် Binance တို့ Coinbase တို့က ဘဏ်ကဲ့သ့ုိ �ဟိုထိန်း0ျုပ်မှု
ကို  ခြပန်ကိုင်လုိက်သလုိ  ခြဖစ်ဝေနပါတယ်။  ဒီလို  Exchange  ဝေတွကဝေနတစ်ဆင့်  မဟုတဘ်ဲ  တိုက်ရိုက်
အဝေပးအယူလုပ်0ျင်တယ်ဆိုရင်လည်း သံုးလို့ရတဲ့ ဝေနရာဝေတွ အများအခြပား ရှိပါတယ်။

Game  တို့  VPN  တို့  Domain Name  တို့လ့ုိ  ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ဝေတွကဝေတာ့  Bitcoin  နဲ့  အ0ျနိ်မဝေရွး
Rယ်ယူလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။  Wikipedia  ကို လှူ0ျင်ရင်လည်း  Bitcoin  နဲ့လှူလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိ ဒစ်ဂျစ်တယ်
ထုတ်ကုန်နဲ့  အလှူအတန်း  တင်မကပါဘူး  တစ်ကယ့် ဝေရ�အစစ်နဲ့  ဝေငွအစစ်ဝေတွ  Rယ်0ျင်ရင်  Bitgild လုိ
ဝေနရာမျ ို းမှာ  Bitcoin  နဲ့  Rယ်လုိ့ရပါတယ်။  Tesla  က  Bitcoin  ကို  လက်မ0ံဝေတာ့ဘူး  ဆိုဝေပမယ့်  Tesla
အပါအRင် ကားအမျ ို းမျ ို းကို  BitCars မှာ  Bitcoin  နဲ့  Rယ်လ့ုိရပါတယ်။ အိမ်Rယ်0ျင်ရင်လည်း  BitHome
မှာ Rယ်လ့ုိရပါဝေသးတယ်။ ဖံုး၊ ကွန်ပျူတာနဲ့  Device  ဝေတွ Rယ်0ျင်ရင်ဝေတာ့  Newegg လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ထင်ရှား
တဲ့  e-Commerce  ပလက်ဝေဖာင်းက  Bitcoin  နဲ့  လက်0ံဝေပးပါတယ်။  0ရီးဝေတွဘာဝေတွ  ထွက်0ျင်လို့
ဝေဟာတ်ယ်0ကို Bitcoin နဲ့ဝေပးပြပီး ဝေလယာဉ်လက်မှတ်ကို Bitcoin နဲ့Rယ်0ျင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ Travala

မှာ တစ်ကမ္ဘာလံုးလုိလိုအတွက် 0ရီးစဉ်ဝေတွ Booking လုပ်လုိ့ရပြပီး Bitcoin နဲ့လက်0ံပါတယ်။

Bitgild – https://www.bitgild.com
BitCars – https://bitcars.eu
BitHome – https://bithome.ch
Newegg – https://www.newegg.com
Travala – https://www.travala.com

ဒါဝေတွခြမန်မာခြပည်မှာ ရတာလားလ့ုိဝေတာ့ မဝေမးနဲ့ဝေပါ့။ လက်ဝေတွ့ကမ္ဘာမှာ ဒီလုိဝေတွ အသံုးခြပုလ့ုိ ရဝေနတယ်
ဆိုတာကို ခြမင်သာဝေစဖ့ုိအတွက်သာ ထည့်ဝေခြပာခြပတာပါ။

https://www.travala.com/
https://www.newegg.com/
https://bithome.ch/
https://bitcars.eu/
https://www.bitgild.com/


Bitcoin – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ0န်း (၄) – Mining, Exchanges နှင့် အဝေထွဝေထွ 75

�ဝ#န်ချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်�ျား
Bitcoin နဲ့ပက်သက်ရင် ဝေထာက်0ံအားဝေပးသူဝေတွ ရှိကြကသလို၊ ဝေRဖန်ဆန့်ကျင်သူဝေတွလည်း ရှိကြကပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အ0ျမ်းသာဆုံး  သူဝေ²းကြကီးဝေတွထဲမှာ  ပါRင်တဲ့  Warren  Buffet  ရဲ့  ဝေRဖန်0ျက်နဲ့  Bill  Gates  ရဲ့
ဝေRဖန်0ျက်တို့ဟာ Bitcoin နဲ့ပက်သက်ရင် အဓိကအကျဆုံးနဲ့ မကြကာမကြကာ ဝေတွ့ရတဲ့ ဝေRဖန်0ျက်ဝေတွပါ။

Warren Buffet  က Bitcoin    ဟာ တန်ဖုိးအစစ်အမှန် မရှိတဲ့  အရာတစ်0ု   လ့ုိ ဝေRဖန်ထားပါတယ်။ တန်ဖုိး
အစစ်အမှန်ဆိုတာ  သူကိုယ်တိုင်မှာ  ကုန်ထုတ်စွမ်းအား  မရှိသလုိ  ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ဝေစဖို့
အားဝေပးတဲ့  ဂုဏ်သတ္တိလည်း မရှိဘူးဆိုတဲ့သဝေဘာပါ။ ဝေနာက်လူက ဝေစျးပုိဝေပးရင် ခြမတ်မယ်၊ မဝေပးရင် ရှုံး
မယ်ဆိုတဲ့ ကြကိုက်ဝေရာင်းကြကိုက်Rယ် သဝေဘာသက်သက်ပဲ ရှိတယ်လ့ုိ ဆိုပါတယ်။ 

Bill Gates ကဝေတာ့ လ့ူသမိုင်းတစ်ဝေလျှာက် ရိှရှိ0ဲ့ဖူးသမျှ ဝေငွဝေပးဝေငွယူစနစ်ဝေတွထဲမှာ   Bitcoin   က လျှပ်စစ်  
စွမ်းအင်သံုးစွဲမှုအခြမင့်ဆုံးပဲ လ့ုိဆိုပါတယ်။

တစ်ခြ0ား ဝေRဖန်သူအများ အဓိကဝေခြပာကြကတာလည်း ဒီ (၂) 0ျက်ပါပဲ။ Bitcoin မှာ တန်ဖုိးအစစ်အမှန်မရှိဘူး
ဆိုတဲ့ အ0ျက်နဲ့ Bitcoin ရဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် သံုးစွဲမှုက လက်0ံနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ အ0ျက်ဝေတွပါ။ ဒါဝေတွ
နဲ့ပက်သက်တဲ့  ဝေခြဖရှင်း0ျက်ဝေတွလည်း  ရှိဝေနပါတယ်။  တန်ဖုိးအစစ်အမှန်ဆိုတာ  တစ်ဝေနရာရာကဝေန
ဆင်းသက်တာမဟုတ်ဘူး။  လူဝေတွကသတ်မှတ်ထားတာပါ။  အသံုးRင်တဲ့အရာတစ်0ုကို  လူဝေတွလုိ0ျင်ရင်
လူဝေတွသတ်မှတ်တဲ့  တန်ဖုိးတစ်0ု  အ့ဲဒီအရာမှာ  ရှိသွားတယ်လ့ုိ  ဆိုကြကပါတယ်။  ဒီသဝေဘာကို  ဝေရှ့ ပုိင်းမှာ
လည်း  ထည့်ဝေခြပာထား0ဲ့ပါတယ်။  ဥပမာ  –  �င်ဘာဝေဘွနိုင်ငံရဲ့  ဝေငွစက္ကူကို  သ့ူအစိုးရက  တန်ဖုိးဝေတွ
ဘယ်လုိပဲ  သတ်မှတ်ထားပါဝေစ  ခြပည်သူဝေတွက  အဖုိးတန်တယ်လ့ုိ  လက်မ0ံဝေတာ့တဲ့အ0ါ  စက္ကူစုတ်
ဝေလာက်ဝေတာင် တန်ဖုိးမရှိဝေတာ့ဘူး ခြဖစ်သွားတာမျ ို းပါ။

Bitcoin  ဟာ  လံုခြ0ုံစိတ်0ျစွာ  သိမ်းဆည်းနိုင်ပြပီး၊  ကြကား0ံမလုိဘဲ  တိုက်ရိုက်ဖလှယ်နိုင်ခြ0င်းဆိုတဲ့
ဂုဏ်သတ္တိဝေတွ  ရိှဝေနပါတယ်။  ဒီဂုဏ်သတ္တိကို  လူဝေတွကလုိလားပြပီး  တန်ဖုိးထားကြကတဲ့အ0ါ  တန်ဖုိးရှိသွား
တယ်၊ ဒီတန်ဖိုးဟာ စစ်မှန်တယ်လ့ုိ ဝေခြဖရှင်းကြကပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိအခြငင်းပွားဝေနတဲ့ ကိစ္စမ့ုိလ့ုိ စာဝေရးသူ
ကဝေတာ့ အ0ျက်အလက်ကိုသာ တင်ခြပပါတယ်။ ဝေRဖန်0ျက်ကို  လက်0ံခြ0င်း၊ လက်မ0ံခြ0င်းနဲ့  ဝေခြဖရှင်း0ျက်
ကို လက်0ံခြ0င်း၊ လက်မ0ံခြ0င်းကဝေတာ့ စာဖတ်သူကပဲ ကိုယ်တိုင်ဆုံးခြဖတ်ရမှာပါ။
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ဒုတိယအဓိကဝေRဖန်0ျက်ခြဖစ်တဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သံုးစွဲမှုကဝေတာ့ လကရ်ှိ  Bitcoin Miner ဝေတွ အသံုးခြပုဝေန
ကြကတဲ့ နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ဟာ 0န့်မှန်းဝေခြ0 110 Terawatt Hours per Year ရိှတယ်လ့ုိဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ နယ်
သာလန်နိုင်ငံရဲ့ တစ်နှစ်တာစွမ်းအင်အသံုးခြပုမှုနီးပါးရှိပြပီး ဘယ်လ်ဂျယီန်၊ ဖင်လန်၊ ဆွစ်�ာလန် တို့လုိ နိုင်ငံ
ဝေတရွဲ့ တစ်နှစ်တာ စွမ်းအင်အသံုးခြပုမှုထက်ကိုဝေတာင် ဝေကျာ်လွန်ဝေနတဲ့ ပမာဏပါ။ ခြမန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆို
ရင် လက်ရှိ ခြမန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးခြပုဝေနတာက 18 Terawatt Hours per Year ဆိုဝေတာ့  Bitcoin   တစ်နှစ်  
Mine   တဲ့ စွမ်းအင်ကို ခြမန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလံုး   (  ၆  )   နှစ်စာဝေလာက် အသံုးခြပုလို့ ရနိုင်တယ်   လ့ုိဆိုရပါမယ်။

နိုင်ငံဝေတွရဲ့ စွမ်းအင်အသံုးခြပုမှုကို ဒီ Wikipedia Article ကဝေန ကိုးကားထားပါတယ်။

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_consumption

တန်ဖုိးမရှိတဲ့အရာတစ်0ုအတွက် နိုင်ငံတစ်0ုစာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို သံုးဝေနတာဟာ အကျ ို းမ့ဲခြဖုန်းတီးခြ0င်း
ခြဖစ်တယ်လို့ ဝေRဖန်ကြကတာပါ။ အထူးသခြဖင့် ကဝေန့ဝေ0တ်လုိ  Global Warming ဝေ0ါ် ကမ္ဘာကြကီးပူဝေနွးလာမှု
ဟာ လူသားထု တစ်ရပ်လံုးအတွက် အန္တရာယ်လုိ့ သဝေဘာထားဝေနကြက0ျနိ်မှာ ဒါမျ ို း အသုံးခြပုဝေနဝေတာ့ ပုိဆိုး
ပါတယ်။ သုဝေတသနစာတမ်းတစ်ဝေစာင်က  Bitcoin  ဝေကြကာင့် ကမ္ဘာကြကီး ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိ ပုိပြပီးပူဝေနွး
လာနိုင်တယ်လ့ုိ ဝေဖာ်ခြပထားပြပီး ဒီစာတမ်းကိုလည်း ကိုးကားဝေRဖန်ကြကတာပါ။

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0321-8

ဒီဝေRဖန်0ျက်နဲ့ပက်သက်ပြပီး  တုံ့ခြပန်0ျက်ကဝေတာ့  အခြ0ားဝေသာဝေငွဝေပးဝေငွယူ  စနစ်ဝေတွလည်ပါတ်ဖ့ုိအတွက်
�ဟိုဘဏ်၊  ဘဏ်  နဲ့  Payment  Processor  တို့  ပူးဝေပါင်းအလုပ်လုပ်ကြကရပါတယ်။  တစ်ကမ္ဘာလုံး
အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းဝေတွ လည်ပါတ်ဖ့ုိအတွက် အသံုးခြပုဝေနကြကတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဟာ Bitcoin
Network က အသံုးခြပုဝေနတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ထက် အများကြကီးပုိပါတယ်လို့ တုံ့ခြပန်ကြကပါတယ်။

ပြပီးဝေတာ့ Bitcoin Miner ဝေတွဟာ တွင်းထွက် ဝေလာင်စာကို0ျည်းပဲ အသံုးခြပုဝေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်
နိုင်ငံမှာ အဓိက Mining Firm ကြကီးဝေတွ ရိှပြပီး တ0ျ ို ့ Firm ဝေတွက ဝေကျာက်မီးဝေသွးလုိ တွင်းထွက်ဝေလာင်စာ
က  ရတဲ့လျှပ်စစ်  စွမ်းအင်ကို  သံုးဝေနဝေပမယ့်၊  တ0ျ ို ့  Firm  ဝေတွကဝေတာ့  ဝေရအားလျှပ်စစ်  ကရတဲ့
Renewable  Energy  ကိုအသံုးခြပုဝေနကြကပါတယ်။  Renewable  Energy  ကဝေန ရတဲ့  လျှပ်စစ်စွမ်းအင်က

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0321-8
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_electricity_consumption
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ဝေစျးနှုံး ပုိ0ျ ိုသာလို့ Mine တူးတဲ့သူဝေတွအတွက်လည်း ပုိကိုက်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် အ0ုကတည်းက Bitcoin
Mining ရဲ့ ရာ0ိုင်နှုံးတ0ျ ို ့ဟာ Renewable Energy ကို အသံုးခြပုဝေနကြကပြပီး၊ Renewable Energy တီထွင်မှု
ပုိင်းကို အရင်ထက် ပုိခြမန်သွားဝေအာင် တွန်းအားဝေပးဝေနပါဝေသးတယ်လ့ုိလည်း တုံ့ခြပန်ကြကပါတယ်။

ထံုးစံအတိုင်း  ဝေRဖန်0ျက်နဲ့  တ့ံုခြပန်0ျက်ဝေတွဝေပါ်မှာ  စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်ပဲ  0ျင့်0ျနိ်ဆုံးခြဖတ်ရမှာပါ။  ဒီနှစ်
0ျက်က အဓိက ဆိုဝေပမယ့် လံုခြ0ုံမှုနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဝေRဖန်0ျက်ဝေတွ ဝေစျးနှုံးအတက်အကျ ကြကမ်းခြ0င်းနဲ့ ပက်
သက်တဲ့ ဝေRဖန်0ျက်ဝေတွလည်း ရှိဝေတာရ့ှိပါဝေသးတယ်။

လံုခြ0ုံမှုနဲ့ပက်သက်တဲ့  ဝေRဖန်0ျက်ဝေတွကဝေတာ့  Blockchain  ရဲ့သဝေဘာသဘာRကို  လူဝေတွပုိနားလည်လာ
ကြကခြ0င်းနဲ့အမျှ  သိပ်မဝေခြပာကြကဝေတာ့ပါဘူး။  ဝေစျးနှုံးအတက်အကျ  ကြကမ်းတာကဝေတာ့  အမှန်ပါ။  တစ်ခြ0ား
ဝေဒါ်လာတို့  ဝေရ�တို့  အိမ်ခြ0ံဝေခြမတို့လုိ  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုဝေတွနဲ့  နှိုင်းယှဉ်လ့ုိ  မရဝေအာင်  အတက်အကျ  ကြကမ်းပါ
တယ်။ ဝေဒါ်လာဝေစျး 5% ကျသွားရင်သာ ခြပာယာ0တ်ကြကရဝေပမယ့် Bitcoin မှာ ဝေစျးနှုံး 5% ဝေလာက် တက်
သွားတယ်၊  ကျသွားတယ်ဆိုတာ  မိနစ်ပုိင်းအတွင်း  အပြမဲ  ခြဖစ်ဝေနတာပါ။  တစ်ခြ0ား  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုဝေတွမှာ
10% ဝေလာက်ခြမတ်ရင် အဝေတာ်ဟုတ်ဝေနပါပြပီ။  Bitcoin  နဲ့  Cryptocurrency  မှာ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံကြကသူဝေတွက
100% အခြမတ်ဝေလာက်ကို အနိမ့်ဆုံးမှန်းထားကြကတာပါ။  10x  တို့  100x  တို့လုိ အရှုံးအခြမတ်မျ ို းနဲ့  ဆယ်ဆ၊
အဆတစရ်ာ  အရှုံးအခြမတ်ဆိုတာ  Cryptocurrency  မခြဖစ်နိုင်တဲ့အရာဝေတွ  မဟုတ်ပါဘူး။  အ့ဲဒီဝေလာက်ထိ
အတက်အကျ ကြကမ်းပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် အ0ုဝေနာက်ပုိင်းမှာဝေတာ့ ဝေစျးကွက်တည်ပြငိမ်လာခြ0င်းနဲ့အတူ ဟိုအ
ရင်ကဝေလာက်ထိဝေတာ့ အတက်အကျမကြကမ်းဝေတာ့ပါဘူး။ ကြကမ်းဝေတာ့ကြကမ်းပါဝေသးတယ်။ ဒါဝေပမယ့် အရင်
ထက်စာရင်ဝေတာ့ အများကြကီးပုိပြငိမ်ဝေနပါပြပီ။

တစ်ကယ့်ဝေတာ့ Bitcoin ရဲ့ ခြပဿနာက အ့ဲဒါဝေတွ မဟုတ်ဝေသးပါဘူး။ Bitcoin ရဲ့အဓိကခြပဿနာက အ0ုမှ
လာမှာပါ။

Bitcoin  ဟာ (၁၀)  မိနစ်မှာတစ်ကြကိမ်သာ  Blockchain  ထဲကို  Block  အသစ်ထည့်ရတဲ့  နည်းပညာခြဖစ်ပြပီး
Block  တစ်0ုမှာ  Transaction (၄၀၀၀)  0န့်သာပါRင်နိုင်လ့ုိ၊  (၁၀)  မိနစ်မှာ  Transaction (၄၀၀၀)  သာ
ခြပုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ တစ်နည်းအားခြဖင့် အခြမင့်ဆုံး 6.5 Transaction per Second 0န့်ပဲရှိပါ
တယ်။ တစ်စက္ကန့်မှာ   Transaction (  ၆  .  ၅  )   0ု  ဝေလာက်ထိ  ပဲ လုပ်ဝေပးနိုင်ပါတယ်  ။
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နှိုင်းယှဉ်ကြကည့်မယ်ဆိုရင်  လက်ရှိ  အကြကီးဆုံး  Payment  Processor  ခြဖစ်တဲ့  Visa  ဟာ  လက်ရှိ  2,000
Transaction  per  Second  Rန်းကျင်မှာ  အလုပ်လုပ်ဝေနပါတယ်။  လုိအပ်ရင်  65,000  Transaction  per
Second  ထိ လုပ်ဝေပးနိုင်တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် တစ်ကမ္ဘာလံုးက အသံုးခြပုနိုင်တဲ့  ဝေငွ
ဝေပးဝေငွယူစနစ်ခြဖစ်ဖ့ုိဆိုရင်  အနည်းဆုံးအဝေနနဲ့  2,000  Transaction  per  Second  အလုပ်လုပ်ဝေပးနိုင်ဖ့ုိ
လုိအပ်ပါတယ်။  Bitcoin ကဝေတာ့  6.5 Transaction per Second ဝေလာက်သာ အလုပ်လုပ်ဝေပးနိုင်လ့ုိ သ့ူ
0ျည်းသက်သက်နဲ့ တစ်ကမ္ဘာလံုး အသံုးခြပုနိုင်တဲ့ ဝေငွဝေပးဝေငွယူစနစ် ခြဖစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒီခြပဿနာကို  ဝေခြဖရှင်းဖို့အတွက်  Lightning  Network  လုိ  ထပ်တိုးနည်းပညာသစ်ဝေတွနဲ့  Layer-2
Scalability  Solution  ဝေတွ  ထွက်ဝေပါ်ဝေနပြပီ  ခြဖစ်ဝေပမယ့်  ဒီအဝေကြကာင်းဝေတွကို  မဝေခြပာနိုင်ဝေသးပါဘူး။
ဝေလာဝေလာဆယ် Bitcoin မှာ Scalability Issue ဝေ0ါ် အများသံုးအဆင့် ခြဖစ်လာဖို့အတွက် အဟန့်အတား
ခြပဿနာတစ်0ု အမှန်တစ်ကယ် ရှိဝေနတယ်လ့ုိ မှတ်သားရမှာပါ။

ဝေနာက်ထပ်  အဝေရးကြကီးတဲ့  Bitcoin  ရဲ့  ခြပဿနာကဝေတာ့  Max  Supply  အခြဖစ်  ကွိုင်  (၂၁)  သန်းမှာ
ကန့်သတ်ထားခြ0င်းပဲခြဖစ်ပါတယ်။  ဒီလိုကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်  ရှားပါးပြပီး  အဖုိးတန်သွားဝေပမယ့်  ဒီလုိ
အဖုိးတန်သွားတဲ့  အတွက်ဝေကြကာင့်ပဲ  ထုတ်မသံုးဘဲ  စုထားတဲ့သူဝေတွ  ပုိများဝေနနိုင်ပါတယ်။  ရ  ထားတဲ့
Bitcoin  ဝေတွကို  သံုးပစ်ရမှာ  နှဝေခြမာစရာကြကီးလ့ုိ  အထက်မှာ  ဝေခြပာ0ဲ့ပါဝေသးတယ်။ ဒီလုိစုထားကြကရင်ဝေတာ့
ဝေငွလည်ပါတ်မှုနှုန်း Circulation ကျပြပီး လူတိုင်းသံုးတဲ့ ဝေငွဝေပးဝေငွယူစနစ် ခြဖစ်လာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒါဝေကြကာင့်လည်း  အ0ုဝေနာက်ပုိင်းမှာ  Bitcoin  ကို  Currency  လ့ုိ  သဝေဘာမထားကြကဝေတာ့ပါဘူး။  ဒါအလွန်
အဝေရးကြကီးပါတယ်။ အ0ုဝေနာက်ပုိင်းမှာ  Bitcoin    ကို    Store of Value    လ့ုိပဲ  သဝေဘာထားကြကပါတယ်  ။ ဝေရ�
ကဲ့သ့ုိ  အဖုိးတန်ဝေသာအရာလ့ုိ  သဝေဘာထားပါတယ်။  Digital  Gold  လ့ုိ  သဝေဘာထားကြကပါတယ်။  လံုခြ0ုံ
စိတ်0ျစွာ ကိုယ်တိုင် သုိဝေလှာင် လွှဲဝေခြပာင်းနိုင်ဝေသာ အဖုိးတန်အရာတစ်0ုဝေပါ့။ အသံုးခြပုကြကတဲ့အ0ါ Bitcoin
ကို ဝေငွစက္ကူလို သဝေဘာထားပြပီး အသံုးခြပုရမှာ မဟုတ်ဘဲ ဝေရ�လုိ သဝေဘာထားပြပီး အသံုးခြပုကြကရမှာပါ။ 

Currency  အဝေနနဲ့  အသံုးခြပုဖ့ုိအတွက်ဆိုရင်  Bitcoin  ထက်ပိုပြပီးသင့်ဝေတာ်တဲ့  အခြ0ား  Cryptocurrency
ဝေတရွှိဝေနပါတယ်။ ဒီအဝေကြကာင်းကိုဝေတာ့ 0ဏဝေနမှ ဆက်ဝေခြပာပါမယ်။
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အခန်း (၅) – စိမေတ်ဝင်စား#9ယ်ဖြ#စ်ရ%်�ျားနှင့် လိမေ�်လည်�ှု�ျား

Bitcoin Pizza Day
ဝေမလ (၂၂) ရက်ဝေန့ကို  Bitcoin Pizza Day လ့ုိ သတ်မှတ်ထားကြကပါတယ်။ ဘာခြဖစ်လ့ုိလဲဆိုဝေတာ့ အ့ဲဒီဝေန့
မှာ သမုိင်းRင်ခြဖစ်ရပ်တစ်0ု ခြဖစ်ပွား0ဲ့လို့ပါ။ ၂၀၁၀ 0ုနှစ်၊ ဝေမလ (၁၇) ရက်ဝေန့မှာ အဝေမရိကန်နိုင်ငံ ဖဝေလာ်ရီ
ဒါမှာ  ဝေနထုိင်သူ  Laszlo  Hanyecz  ဆိုသူတစ်ဦးက  သ့ူကို  ပီ�ာနှစ်0ျပ်ဝေလာက်  လာပ့ုိဝေပးရင်  Bitcoin
(၁၀,၀၀၀) ဝေပးမယ်လ့ုိ ဝေကြကညာ0ဲ့ပါတယ်။

အ့ဲဒီအ0ျနိ်မှာ  (၁၉) နှစ်အရွယ်သာ ရှိဝေသးတဲ့ ဝေကျာင်းသားတစ်ဦးခြဖစ်သူ  Jeremy Sturdivant  ဆိုသူက ပီ
�ာနှစ်0ျပ်ကို အမှန်တစ်ကယ် လာပို့ဝေပး0ဲ့တဲ့အတွက် ဝေမလ (၂၂) ဝေန့မှာ Laszlo က Jeremy ကို  Bitcoin
(၁၀,၀၀၀)  ဝေပးဝေ0ျ0ဲ့ပါတယ်။  ဒါဟာ  Bitcoin    ကို  အသံုးခြပုပြပီး  ပထမဆုံးအကြကိမ်  ဝေငွဝေပးဝေငွယူလုပ်0ဲ့တဲ့  
မှတ်တမ်း ခြဖစ်သွားပါဝေတာ့တယ်။

အ့ဲဒီအ0ျနိ်က Bitcoin (၁၀,၀၀၀) ရဲ့ တန်ဝေကြကးဟာ $41 0န့်သာ ရိှ0ဲ့တာပါ။ အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ် ဝေပါက်ဝေစျး
နဲ့သာဆိုရင်ဝေတာ့ ဝေဒါ်လာ သန်း  (၃၄၀) ဝေကျာ် တန်ဝေနတဲ့ပမာဏပါ။ ဒါဟာ ဝေတးွကြကည့်မယ်ဆိုရင် ရယ်ရ
0က်၊  ငုိရ0က်  ဆိုတဲ့အဝေခြ0အဝေနတစ်ရပ်ပါ။  ပီ�ာနှစ်0ျပ်  စားရဖ့ုိအတွက်  ဝေဒါ်လာသန်းဝေပါင်းများစွာ  တန်
မယ့်အရာကို  ဝေပးလုိက်ရတာကိုး။  ဒါဝေပမယ့်  ဝေနာက်ပိုင်းမှာ  ဝေမးခြမန်းကြကည့်တဲ့အ0ါ  Laszlo  က  သူရဲ့
လုပ်ရပ်အတွက်  လံုးRဝေနာင်တရ  Rမ်းနည်းဝေနခြ0င်း  မရှိဘူးလ့ုိ  ဆိုပါတယ်။  ဒီလုိ  အဝေခြပာင်းအလဲတစ်0ရုဲ့
သမုိင်းမှတ်တမ်းအဝေနနဲ့ Rင်သွားတာကိုပဲ သူကဝေကျနပ်ဝေနတာပါ။
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Bitcoin (၁၀,၀၀၀) တန် ပီ�ာနှစ်0ျပ်နှင့်  Laszlo Hanyecz တ့ုိမိသားစု

Bitcoin (၁၀,၀၀၀)  ကိုလက်0ံရရှိတဲ့  Jeremy  ကဝေရာ အ0ု  သန်း�ကယ်သူဝေ²းကြကီး  ခြဖစ်ဝေနပြပီလား။  သန်း
�ကယ်သူဝေ²း ခြဖစ်မခြဖစ်ဝေတာ့ မသိပါဘူး။ သူကလည်း အ့ဲဒီ Bitcoin (၁၀,၀၀၀) ရဲ့တန်ဝေကြကး $400 ခြဖစ်သွား
0ျနိ်မှာ  အကုန်သံုးလုိက်ပြပီလ့ုိ  ဆိုပါတယ်။  သူကလည်း  အင်တာ�ျူးတစ်0ုမှာ  အ0ုလုိ  ဝေနာက်ထားပါဝေသး
တယ် – “Give a man a pizza, he'll eat for a day, let him buy pizza with bitcoin, revolutionize
the economy.” တဲ့။ ဝေနာင်တရ Rမ်းနည်းဝေနတဲ့ပံုဝေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒီခြဖစ်ရပ်ကို ဂုဏ်ခြပုတဲ့အဝေနနဲ့ အ0ုဆိုရင် ဝေမလ (၂၂) ရက်ဝေန့ကို Bitcoin Pizza Day လ့ုိသတ်မှတ်ပြပီး အ့ဲဒီ
ဝေန့ဝေရာက်တိုင်း   ကမ္ဘာအနှံ့အခြပားက  Cryptocurrency  နဲ့ပက်သက်ပြပီး  တက်�ကသူဝေတွဟာ ပီ�ာစားပြပီး
ဝေအာင်ပဲွ0ံကြကပါတယ်။



Bitcoin – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ0န်း (၅) – စိတ်Rင်စားဖွယ်ခြဖစ်ရပ်များနှင့် လိမ်လည်မှုများ 81

က9ိမေုင်�%ျာက်ကြကသ�ူျား
Stefan  Thomas  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  ဆန်ဖရမ်စစ္စကိုမှာ  ဝေနထုိင်သူတစ်ဦးရဲ့  အခြဖစ်ကဝေတာ့  New  York  Times
ကဝေတာင် သတင်းဝေဆာင်းပါးလုပ် ဝေရး0ဲ့ရပါတယ်။ Bitcoin ဝေပါင်း  (၇,၀၀၂) ကွိုင် ရိှတဲ့  Wallet ကို ထည့်
သိမ်းထားမိတဲ့  USB Stick  ကို  ဖွင့်ဖို့အတွက်  ပတ်စ်Rပ်  ဝေမ့ဝေနတာပါ။ ကဝေန့ဝေပါက်ဝေစျးနဲ့ဆိုရင်  ဝေဒါ်လာ
သန်း (၂၀၀) ဝေကျာ်ဖုိး ရှိပါတယ်။ သူက Laszlo  လုိ ဝေစျးဝေပါ0ျနိ်မှာ သူများကို ဝေပးလုိက်မိတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဝေစျးဝေတွတက်ဝေန0ျနိ်မှာ လက်ထဲရှိဝေနပြပီး ဖွင့်မရတာပါ။ ပုိဆိုးပါတယ်။

ခြဖစ်0ျင်ဝေတာ့ အ့ဲဒီ  USB Stick  ကလည်း နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်ဘဲ  IronKey  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  လုပ်ငန်းသံုးအဆင့်
လံုခြ0ုံဝေရးပစ္စည်းခြဖစ်ဝေနပါတယ်။ သတ်မှတ်အကြကိမ်  အဝေရအတွက်ထက် ပုိပြပီး  ပတ်စ်Rပ် မှားလို့  မရပါဘူး။
သတ်မှတ်အကြကိမ်ဝေရထက် ပုိမှား0ဲ့ရင် အထဲက ဝေဒတာဝေတွကို အလုိအဝေလျှာက် ဖျက်ပစ်လိုက်မှာပါ။ ပုိင်ရှင်
ရဲ့ လံုခြ0ုံဝေရးအတွက် အ0ိုး0ံရတဲ့အ0ါ 0ိုးယူသူက အထဲကအ0ျက်အလက်ဝေတွကို ယူလ့ုိမရဝေအာင် စီမံထား
တာ  ခြဖစ်ပါတယ်။  (၁၀)  ကြကိမ်ပဲ  မှားလ့ုိ  ရပါတယ်။  (၈)  ကြကိမ်  စမ်းကြကည့်ပြပီးပါပြပီ။  အဆင်မဝေခြပပါဘူး။
ဝေနာက်ထပ်  (၂)  ကြကိမ်ပဲ  မှား0ွင့်ကျန်ဝေတာ့လ့ုိ  သ့ူမှာ  ထပ်မစမ်းရဲဝေတာ့ဘဲ  ဒုက္ခဝေရာက်ဝေန0ျနိ်မှာ  ဝေရး0ဲ့တဲ့
သတင်းဝေဆာင်းပါး ခြဖစ်ပါတယ်။

https://www.nytimes.com/2021/01/12/technology/bitcoin-passwords-wallets-fortunes.html

တစ်ကယ်ဝေတာ့ အ့ဲဒီလုိ ဝေပျာက်ဆုံးသွားတဲ့ ကွိုင်ဝေတွမှ အများကြကီးရှိပါတယ်။

James Howells လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ပြ�ိတိန်နိုင်ငံက လူတစ်ဝေယာက်ဆိုရင်လည်း အ့ဲဒီလိုပဲ၊ Bitcoin (၇,၅၀၀) ဝေကျာ်
သိမ်းထားတဲ့ Hard Drive အဝေဟာင်းတစ်လံုးကို ပစ္စည်းဝေတွရှင်းရင်း မှားပြပီး အမှိုက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်0ဲ့မိတယ်။
သတိရတဲ့အ0ျနိ်မှာ အမှိုက်သိမ်းကားက လာသိမ်းပြပီး ပစ်လုိက်ပြပီခြဖစ်လ့ုိ စည်ပင်အမှိုက်ပုံကြကီးထဲကို ဝေရာက်
ဝေနပါပြပီ။ အ့ဲဒီ  Hard Drive ကို အမှိုက်ပံုထဲကဝေန ခြပန်ရှာဖ့ုိ ပြမို့နယ်ဝေကာင်စီနဲ့ ညိှပါဝေသးတယ်။ ဝေပါင်သန်း
(၂၀၀)  ဝေလာက်  တန်ဝေကြကးရှိလ့ုိ  ဝေပါင်သန်း  (၅၀)  ကို  ဝေကာင်စီကို  ဝေပးပါ့မယ်လ့ုိ  ညှိဝေပမယ့် ဝေကာင်စီက
သဝေဘာမတူလ့ုိ ခြပန်ရှာ0ွင့် မရလုိက်ဘူး။ အမှိုက်ပုံကြကီးကို  ရှင်းပြပီးရှာဖ့ုိ ဝေပါင်သန်း0ျ ီကုန်မှာခြဖစ်ပြပီး အ့ဲဒီလုိ
ရှာရင်ဝေတာင် ခြပန်ဝေတွ့ဖ့ုိ မဝေသ0ျာတဲ့အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။

https://www.nytimes.com/2021/01/12/technology/bitcoin-passwords-wallets-fortunes.html
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https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/14/man-newport-council-50m-helps-find-
bitcoins-landfill-james-howells

ဒီခြဖစ်ရပ်ဝေတွက သတင်းထဲပါလာလ့ုိ သိကြကရဝေပမယ့် သတင်းထဲမပါဘဲ ဝေပျာက်ဆုံးသွားတဲ့  Bitcoin ဝေတွမှ
အများကြကီးရှိဝေနပါတယ်။ 0န့်မှန်းဝေခြ0အားခြဖင့် ဝေပျာက်ဆုံးသွားတဲ့  Bitcoin ဝေပါင်း  (၂) သန်းဝေလာက်ရှိတယ်
လ့ုိ သိရပါတယ်။ Bitcoin တီထွင်0ါစက Mine လုပ်တဲ့သူ နည်းနည်းပဲ ရှိပြပီးဝေတာ့ တန်ဖုိးလည်း သိပ်မရှိလ့ုိ
ဒီဝေလာက်  အဝေလးမထား0ဲ့ကြကပါဘူး။  0ပ်ဝေပါ့ဝေပါ့ပဲ  ထားလုိက်လ့ုိ  ဝေပျာက်သွားပြပီး  အ0ုလုိဝေစျးဝေတွ  အရမ်း
တက်ဝေနဝေတာ့မှပဲ ဝေနာင်တရကြကတာပါ။

ဒီလုိမျ ို းခြပန်မရနိုင်ဝေတာ့ဘဲ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့  ကွိုင်ဝေတွကို  Deadcoin လ့ုိဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။  Bitcoin  ဟာ မူလ
ကတည်းက Max Supply အဝေနနဲ့ (၂၁) သန်းမှာ ကန့်သတ်ထားပြပီး၊ အ့ဲဒီထဲက Deadcoin ဝေတွ နှုတ်လုိက်
ရင် ထပ်ပြပီးဝေတာ့ ဝေလျာ့သွားဦးမှာပါ။ တစ်ကယ်ဝေတာ့ ဒီလုိဝေလျာ့သွားဝေလ ပုိရှားပါးပြပီး ပုိအဖိုးတန်လာဝေလ
လ့ုိလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Cryptocurrency  မှာ ကွိုင်ဝေတွကို  Burn  လုပ်တယ်ဆိုတဲ့  သဝေဘာသဘာR တစ်0ုလည်း ရှိပါဝေသးတယ်။
တ0ျ ို ့  Cryptocurrency  ဝေတွက အစပုိင်းမှာ စတင်လည်ပါတ်ဖို့အတွက်  တီထွင်သူဝေတွ  ကြကိုတူးပြပီး  Pre-
Mine လုပ်ထားတဲ့ ကွိုင်အများအခြပား ရှိဝေပမယ့် ဝေနာက်ပုိင်းမှာ အ့ဲဒီလို ကြကိုထုတ်ထားတဲ့ ကွိုင်ဝေတွကို ခြပန်
ပြပီးဝေတာ့ ဝေဖျာက်ဝေပးကြကတာဝေတွ ရိှပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိလုပ်တာကို ကွိုင်ဝေတွ Burn လုပ်တယ်လ့ုိ ဝေခြပာကြကတာ
ပါ။ ဝေဖျာက်ဝေပးတယ်ဆိုတာ Delete နှိပ်ပြပီး ဖျက်လုိက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Blockchain ထဲက Data ကို အ့ဲ
လုိ ဖျက်လို့ မရပါဘူး။ ခြပန်ထုတ်ယူလ့ုိ မရနိုင်တဲ့၊ အမှန်တစ်ကယ်   မရှိတဲ့   Address   ထဲကို ဖျက်0ျင်တဲ့ ကွိုင်  
ဝေတွ     လွှဲ  ပ့ုိလုိက်တာပါ  ။ ဒါဆိုရင် ခြပန်ယူလ့ုိမရနိုင်ဝေတာ့ဘဲ အပြပီးဝေပျာက်သွားတာပါပဲ။

ဒါနဲ့ဆက်စပ်ပြပီး တစ်ဆက်တည်း သတိထားရမှာက Bitcoin အပါအRင် Cryptocurrency ဝေတွကို လွှဲပ့ုိတဲ့
အ0ါ  Address  လိပ်စာ  မမှားဖ့ုိ  အလွန်အဝေရးကြကီးပါတယ်။  လိပ်စာမှားရင်  ခြပနရ်ဝေတာ့  မှာ   မဟုတ်လို့ပါ  ။
ဘယ်သူမှ မရလုိက်ဘဲ ဆုံးသွားတဲ့ Deadcoin ဝေတွပဲ ခြဖစ်သွားပါလိမ့်မယ်။

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/14/man-newport-council-50m-helps-find-bitcoins-landfill-james-howells
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/jan/14/man-newport-council-50m-helps-find-bitcoins-landfill-james-howells


Bitcoin – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ0န်း (၅) – စိတ်Rင်စားဖွယ်ခြဖစ်ရပ်များနှင့် လိမ်လည်မှုများ 83

OneCoin
Bitcoin ကို တ0ျ ို ့ဝေRဖန်ကြကသူဝေတွက တစ်ကယ်မရှိတဲ့အရာတစ်0ုကို မက်လံုးဝေပးပြပီး လူဝေတွဆီက ဝေငွဝေတွ
လိမ်ယူဝေနတဲ့  Ponzi Scheme  လ့ုိ  ဆိုကြကပါတယ်။  Bitcoin  က  Network  ထဲမှာ အမှန်တစ်ကယ်ရှိဝေနပြပီး
လက်ဝေတွ့အသံုးလည်း Rင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လည်းမရှိဘဲနဲ့  လူဝေတွကိုမက်လံုးဝေပးပြပီး  ဝေငွဝေတွလိမ်လည်
သွားတာကဝေတာ့ OneCoin ပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ 

Dr. Ruja လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ဘူလ်ဝေဂးရီးယားနိုင်ငံသူ Ph.D ဘွဲ့ရ အမျ ို းသမီးတစ်ဦးရဲ့ အကြကံဉာဏ်ဝေတွပါ။ လန်ဒန်
ပြမို့က Rင်ဘဝေလကွင်းလုိ အထင်ကရဝေနရာမျ ို းကြကီးမှာ လူစုလူဝေRး ပဲွကြကီးဝေတွလုပ်ပြပီး OneCoin အဝေကြကာင်း
အကြကီးအကျယ် ဝေဟာဝေခြပာ0ဲ့ပါဝေသးတယ်။ 0ပ်ဝေသးဝေသးလုပ်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကယ့် အကြကီးကြကီး
လုပ်သွားတာပါ။ Google မှာ Dr. Ruja လ့ုိ ရှာလုိက်ရင် Forbes မဂ္ဂ�င်း မျက်နှာဖုံးမှာ သ့ူပံုနဲ့ ဝေတွ့ရပါလိမ့်
မယ်။ တစ်ကယ့် Forbes မဂ္ဂ�င်းကြကီးရဲ့ မျက်နှာဖံုးမှာ ပါ0ဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Forbes Bulgaria မှာ သ့ူပံုကို
အ0ဝေပးပြပီး ဝေကြကာ်ခြငာထည့်0ဲ့တာပါ။ ဒါဝေပမယ့် ရုတတ်ရက်  Search Result  မှာကြကည့်လုိက်ရင် တစ်ကယ့်
Forbes မဂ္ဂ�င်းကြကီးကပဲ သ့ူပံုကို မျက်နှာဖုံးပံု တင်သလုိလုိ ထင်ရပါတယ်။ နာမည်ကြကားလုိက်ယံုနဲ့ ရိှန်သွား
ဝေအာင်၊ ရှာကြကည့်လုိက်ရင် ယံုမိသွားဝေအာင် လုပ်ထားတာက အဝေတာ်ပိရိပါတယ်။
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OneCoin  ရဖ့ုိအတွက်  Mine  တစ်ကယ်  မတူးရပါဘူး။  ကွိုင်ပုံစံ  ဒဂ�ါးဝေလးဝေတွနဲ့  ဒီ�ုိင်းလုပ်ထားတဲ့
Package  ဝေတွ Rယ်ရပါတယ်။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အသိဝေတွ၊ အမျ ို းဝေတွကဝေန တစ်ဆင့်ခြ0င်း လက်ဆင့်ကမ်း
ဝေရာင်းရပါတယ်။ ဒီလုိလက်ဆင့်ကမ်း ဝေရာင်းရတယ် ဆိုကတည်းက ဘာလဲဆိုတာ သဝေဘာဝေပါက်ပါလိမ့်
မယ်။ တစ်ထုတ်ကို ယူရို  (၁၀၀) ကဝေန (၁၀၀,၀၀၀) ဝေကျာ်အထိ လယ်�ယ်အဆင့်ဝေတွ 0ွဲပြပီးဝေတာ့ ဝေရာင်း
တာပါ။ ဒီအတွက်  Exchange ဝေတဘွာဝေတွ ဝေထာင်ပြပီး အ့ဲဒီအထုပ်ထဲက ကွိုင်ဝေတွကို ယူရိုဝေငွနဲ့ ခြပန်လဲယူ
လ့ုိ ရဝေအာင်ထိ လုပ်ဝေပးထားပါတယ်။

မရိုးသားတဲ့  Exchange ခြဖစ်တဲ့အတွက် ဝေစျးဝေတွကို အမျ ို းမျ ို းခြပပြပီး လူဝေတွ ဝေလာဘ တက်သထက် တက်
ဝေအာင်ပဲ လုပ်မှာပါပဲ။ ဥပမာ  -  ယူရို  (၁၀၀)  နဲ့Rယ်လုိက်တဲ့  OneCoin  ကို တစ်လဝေလာက်ဝေနဝေတာ့ သွား
ဝေရာင်းတာ ယူရို  (၂၀၀၀) ဝေတာင် ရတယ်ဆိုရင် ဝေထာပြပီလ့ုိ ဝေတးွကြကမှာပါပဲ။ ဒီဝေလာက်ခြမတ်ဝေနဝေတာ့ အိမ်
တိုင်ပါ 0ျွတဝ်ေရာင်းပြပီး Rယ်ရင်းကြကစို့ ဆိုတာမျ ို းထိ ခြဖစ်လာဝေတာ့တာပါပဲ။ တစ်ကယ်လည်း ရှိသမျှဝေရာင်း0ျ
ပြပီး ထည့်တဲ့သူဝေတွ ရှိလာပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့အခြပား၊ နိုင်ငံအသီးသီးက လူဝေတွဆီကဝေန OneCoin
ထဲကို ဝေဒါ်လာ (၁၅) ဘီလီယံဝေလာက်ထိ Rင်သွားတာပါ။

၂၀၁၆ 0ုနှစ်မှာ Maintenance လုပ်ဖ့ုိဆိုတဲ့ အဝေကြကာင်းခြပ0ျက်နဲ့ Exchange ကို  (၂) ပါတ်ဝေလာက် ပိတ်0ဲ့ပါ
ဝေသးတယ်။ ခြပန်ဖွင့်0ျနိ်မှာ ဘာမှ မခြဖစ်0ဲ့ဝေပမယ့် ၂၀၁၇ 0ုနှစ်ထဲ မှာဝေတာ့ ဘာမဝေခြပာညာမဝေခြပာ ရုတ်တရက်
အပြပီးပိတ်0ျ  လုိက်ပါဝေတာ့တယ်။  OneCoin  Rယ်ရင်းထားသူဝေတွလည်း ထည့်ထားတဲ့ဝေငွ  ခြပန်မရဝေတာ့ဘဲ
အကုန်ဆုံးဝေတာ့တာပါပဲ။

Dr. Ruja ကဝေတာ့ အ့ဲဒီအ0ျနိ်မှာ ရတု်တရက် လံုးR ဝေပျာက်ကွယ်သွားပါဝေတာ့တယ်။ ခြပန်ဝေပးပဲ ဆွဲ0ရံသလုိ၊
လုပ်ကြကံပဲ 0ံရသလုိလုိ သတင်းထွက်ဝေအာင် လုပ်ထားဝေပမယ့် ထွက်ဝေခြပးသွားတာ ခြဖစ်ဖ့ုိများပါတယ်။ မကြကာ
0င်မှာပဲ FBI က Dr. Ruja နဲ့ အဝေပါင်းအပါဝေတွကို လိမ်လည်မှု၊ ဝေငွဝေကြကး0Rါ0ျမှုဝေတွနဲ့ ဖမ်းRရမ်းထုတ်0ဲ့ပါ
တယ်။ ဂရိနိုင်ငံကို  သွားဖ့ုိ ဝေလယာဉ်လက်မှတ် Rယ်ထားတာဟာ  Dr. Ruja  ရဲ့  ဝေနာက်ဆုံးမှတ်တမ်းပါပဲ။
တစ်ကယ်ပဲ  သွား0ဲ့ပြပီး  ဂရိမှာ  �ာတ်ခြမှုပ်ဝေနသလား၊  ဘူလ်ဝေဂးရီးယားနိုင်ငံတစ်ဝေနရာရာမှာပဲ  ရုပ်ဖျက်ပြပီး
ပုန်းဝေနသလားဝေတာ့ ဘယ်သူမှ မသိကြကပါဘူး။ လကရ်ှိမှာ အမှုဝေဟာင်းဝေတွအတွက် ဝေထာင် (၁၄) လ ဆိုင်င့ံ
ခြပစ်ဒါဏ်0ျ0ံထားရပြပီး  OneCoin  အတွက်  စွဲ0ျက်တင်ထားတဲ့  ခြပစ်မှုဝေတွထင်ရှားရင်  ဝေထာင်ဒါဏ်  အနှစ်
(၉၀) ဝေလာက်ထိကျမှာပါ။ ခြပန်ဝေပါ်လာဦးမလား၊ ဖမ်းမိမလား ဆိုတာဝေတာ့ ဝေစာင့်ကြကည့်ကြကရပါဦးမယ်။
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�ှတ်ချက် ။ ။ ဒီဝေနရာမှာ  One  ဆိုတဲ့ အသံုးအနှုံးဝေတွ့တိုင်းဝေတာ့  OneCoin  လ့ုိ မယူဆပါနဲ့ဦး။  Harmony
One  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့   Cryptocurrency  အမှန်တစ်0ုလည်း ရိှပါဝေသးတယ်။  Harmony  ဟာ နည်းပညာအဆင့်
ခြမင့်ပြပီး စိတ်Rင်စားစရာ Cryptocurrency တစ်0ုပါ။ လက်ရှိ ဝေစျးကွက်တန်ဖုိး ဝေဒါ်လာသန်း (၆၀၀) ဝေကျာ်
ထိ ရှိဝေနပြပီး ONE ကို Currency Code အဝေနနဲ့ အသံုးခြပုပါတယ်။

Bitconnect
ဝေနာက်ထပ် အလားတူ လိမ်လည်မှုတစ်0ုကဝေတာ့  Bitconnect  ပါ။  Bitconnect  ဟာ Bitcoin ဝေ0ျးငှားတဲ့
နည်းပညာခြဖစ်ပြပီး  BCC  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Bitconnect  Coin  ကို  Rယ်ပြပီး  သိမ်းထားရင်  အတိုးဝေပးမယ်ဆိုတဲ့
သဝေဘာပါ။  သူလည်းပဲ  တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး  လက်ဆင့်ကမ်းပြပီး  ဆင့်ပွားဝေရာင်းတဲ့နည်းကို  သံုးပါတယ်။  ပြပီး
ဝေတာ့ တစ်ဝေန့  1% ထိ ထပ်တိုး အတိုးကို  ဝေန့စဉ်ကျမ်ိးဝေသ ရမယ်ဆိုတဲ့  မခြဖစ်နိုင်တဲ့  ပမာဏကို ဝေပးထား
တာပါ။

Rယ်ထားရင်  ကျမ်ိးဝေသ  ခြမတ်မယ်တို့၊  ထည့်ထားရင်  ကျမိ်းဝေသ  အတိုးရမယ်တို့ဆိုတဲ့  ကျမ်ိးဝေသ  ဝေတကွ
ဝေတာ်ဝေတာ်ဝေလး  ဝေကြကာက်ရပါတယ်။  ဝေငွကို  လွယ်လွယ်လုိ0ျင်မိသူဝေတွကဝေတာ့  ဒီလုိအလိမ်အညာဝေတွနဲ့
ဝေတွ့ရင် 0ရံမှာပါပဲ။ 

တိတုိုဝေခြပာရရင် Bitconnect ဟာ လူဝေတွဆီက ဝေငွကိုလက်0ံယူဝေနဝေပမယ့် ဘယ်မှာမှ မှတ်ပုံတင်ထားခြ0င်း
မရှိတဲ့ တရားမRင် အဖဲွ့အစည်းပါ။ ဒါဝေကြကာင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပုိင်ဝေတွက (၂၀၁၈)  0ုနှစ်ထဲမှာ
အ0ျနိ်မီ  Rင်စီးပြပီး  ဝေငွရင်းထည့်ထားသူဝေတွကို  ခြပန်အမ်းဝေပးနိုင်0ဲ့လ့ုိ  ဝေတာ်ဝေသးတယ်လ့ုိ  ဆိုရပါမယ်။
Bitconnect ရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝေဒသဝေ0ါင်းဝေဆာင်လ့ုိ ယူဆကြကတဲ့ Divyesh Darji ဆိုသူကိုဝေတာ့ ဝေဒလီပြမို့မှာ
ဖမ်းဆီးရမိ0ဲ့ကြကပါတယ်။

Divyesh Darji ဟာ Regal Coin ဆိုတဲ့ ဝေနာက်ထပ် Cryptocurrency လိမ်လည်မှုတစ်0ုနဲ့လည်း ဆက်စပ်
ဝေနပါဝေသးတယ်။ ပြပီးဝေတာ့ ဝေစာဝေစာကဝေခြပာ0ဲ့တဲ့ Dr. Ruja ဟာလည်း OneCoin မတိုင်0င်က BigCoin ဆို
တဲ့ဝေနာက်ထပ် Cryptocurrency လိမ်လည်မှုတစ်0ုနဲ့ ဆက်စပ်ဝေန0ဲ့ပါတယ်။ 
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ဝေငွဝေကြကးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စဝေတွခြဖစ်ဝေနလ့ုိ ဒီလုိမျ ို း အလိမ်အညာဝေတွကလည်း အများကြကီးပဲ ရိှဝေနတာပါ။
ဝေတာ်ဝေတာ်ဝေလး သတိထားဖ့ုိ လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဝေနရာမှာ DYOR လ့ုိအတိုဝေကာက် ဝေ0ါ်ကြကတဲ့ Do Your
Own Research က အလွန် အဝေရးကြကီးပါတယ်။ နည်းပညာ သိ0ျင်ယံုသက်သက်ဆိုရင် ခြပဿနာမရှိပါဘူး။
ကိုယ့်ဝေငွ အရင်းခြပုဖ့ုိထိ စဉ်းစားလာရင်ဝေတာ့ DYOR ကို ဝေကာင်းဝေကာင်း လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ စာဝေရးသူဝေခြပာ
လ့ုိလည်း 0ျက်ခြ0င်းမယံုသင့်ပါဘူး။  အမျ ို းဝေတွ  အသိဝေတွ  သူငယ်0ျင်းဝေတွ  ဝေခြပာလ့ုိလည်း 0ျက်ခြ0င်း  မယံု
သင့်ပါဘူး။ ဝေသ0ျာဝေအာင် ကိုယ်တိုင် အဝေသးစိတ် ဝေလ့လာ  ပြပီးမှ   ဆုံးခြဖတ်ဖ့ုိ လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်  ။ 

စာဝေရးသူကဝေတာ့ အ0ုဒီစာဖတ်ဝေနသူဝေတွကို  Bitcoin အပါအRင် Cryptocurrency ဝေတွမှာ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံဖ့ုိ
တိုက်တွန်း ဝေခြပာဆိုဝေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဝေပမယ့် Bitcoin ဟာ စိတ်0ျရတဲ့ နည်းပညာဆိုတဲ့သဝေဘာမျ ို း
ကို  ရှင်းခြပဝေနတာခြဖစ်လ့ုိ  သွယ်Rုိက်တိုက်တွန်းမိသလုိ  ခြဖစ်ဝေနမှာကိုဝေတာ့  စိုးရိမ်မိပါတယ်။  နည်းပညာကို
သိဝေအာင်ပဲ ဝေခြပာခြပတာပါ။  Bitcoin    အပါအRင်    Cryptocurrency    ဝေတွမှာ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံဖ့ုိ  တုိက်တွန်းခြ0င်း  
လံုးRမဟုတ်ပါဘူးလ့ုိ  အတိအလင်း ဝေခြပာ0ျင်ပါတယ်။ တစ်ဆက်ထဲမှာပဲ  ဒီကဏ္ဍမှာ ဝေငွဝေကြကးဆုံးရှုံးနစ်နာ
နိုင်တဲ့၊ ဝေကြကာက်ဖ့ုိအလွန်ဝေကာင်းတဲ့၊ အလိမ်အညာဝေတွလည်း ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိဝေပး0ျင်လ့ုိ အ0ုလုိ ဒီ
အခြဖစ်အပျက်ဝေတွကို ထည့်ဝေခြပာခြပဝေနတာပါ။

QuadrigaCX
ဒီအဝေကြကာင်းဝေတွနဲ့  ပက်သက်ပြပီး  ဝေနာက်တစ်0ုအဝေနနဲ့  ထည့်ဝေခြပာ0ျင်တာကဝေတာ့  ကဝေနဒါအဝေခြ0စိုက်
Quardriga CX  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Cryptocurrency Exchange  အဝေကြကာင်းပဲခြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ  Exchange  ကဝေတာ့
တရားRင်  Exchange  တစ်0ုအဝေနနဲ့  အလုပ်လုပ်0ဲ့တာပါ။  အများပုိင်ကုမ္ပဏီအဝေနနဲ့  ကဝေနဒါ  Stock
Exchange မှာ တင်ဖ့ုိထိ ခြပင်ဆင်ခြဖစ်0ဲ့ပါဝေသးတယ်။

အစပုိင်း အဝေခြ0အဝေန သိပ်မဝေကာင်းလှဝေပမယ့် ၂၀၁၄ 0ုနှစ်အတွင်း ကဝေနဒါဝေဒါ်လာ (၇.၄) မီလီယံ ပမာဏ
အဝေရာင်းအRယ် လုပ်ဝေပးနိုင်0ဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ 0ုနှစ်မှာ Bitcoin ဝေစျးဝေတွ ထုိးတက်သွားတဲ့အတွက် ကဝေန
ဒါ ဝေဒါ်လာ (၁.၂) ဘီလီယံဖုိးအထိ အဝေရာင်းအRယ် လုပ်ဝေပးနိုင်0ဲ့ပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် ၂၀၁၈ 0ုနှစ် Bitcoin
ဝေစျးဝေတွ  ခြပန်ကျ0ျနိ်မှာဝေတာ့  ဝေငွခြပန်ထုတ်ရ0က်တဲ့  ခြပဿနာဝေတွ  စလာဝေတာ့တာပါပဲ။  ဒီအ0ျနိ်မှာ  လိမ်
ဝေခြပးဖို့  ကြကိုးစားဝေနတာဝေတာ့  ဟုတ်0ျင်မှ  ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။  အဓိကအားခြဖင့်  စီမံ0န့်0ွဲမှု  အားနည်း0ျက်
ဝေတွဝေကြကာင့် အ0က်အ0ဲဝေတွ များဝေနတာလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 
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တစ်ကယ့်ပဝေဟဋိကဝေတာ့ ၂၀၁၈ 0ုနှစ်၊ ဒီ�င်ဘာလမှာ QuadrigaCX  ရဲ့ တည်ဝေထာင်သူ  Gerald Cotten
ရုတတ်ရက် ဝေသဆုံးသွားခြ0င်း ခြဖစ်ပါတယ်။ သူ့မိန်းမရဲ့ ဝေခြပာခြပ0ျက်နဲ့ ဝေဆးရုံဝေသစာရင်းအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို
အလည်အပါတ်  0ရီးသွားဝေနစဉ်မှာ  ရုတတ်ရက်  နှလံုးဝေရာဂါဝေဖာက်ပြပီး  အိန္ဒိယမှာပဲ  ဝေသဆုံးသွားတယ်လ့ုိ
ဆိုပါတယ်။ သူနဲ့အတူ ကဝေနဒါ ဝေဒါ်လာ သန်း  (၂၅၀) ဝေလာက် တန်ဖိုးရှိတဲ့  Customer (၁) သိန်းဝေကျာ်ရဲ့
Cryptocurrency ဝေတွ ပါသွားပါဝေတာ့တယ်။

သူနဲ့အတူ ပါသွားတယ်ဆိုတာက ဒီလိုပါ။  Exchange  ဝေတွက  Customer  ဝေတွ အဝေရာင်းအRယ်လုပ်ဖ့ုိ  ပ့ုိ
ထားတဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွကို  စိတ်0ျရဝေအာင်    Offline Cold Wallet    အဝေနနဲ့   သိမ်းထားကြကဝေလ့   ရှိပါ
တယ်။ Online မှာ ထားရင် ဟက်0ံရတာဝေတွဘာဝေတွ ရိှတတ်တဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှာ စိုးလ့ုိပါ။ အွန်လိုင်းမှာ
ကိန်းဂဏန်းဝေတွသာ ရှိပြပီး တစ်ကယ့်  Cryptocurrency  ဝေတရွဲ့  Private Key  ဝေတွက  Hardware Wallet
(သ့ုိမဟုတ်)  စာရွက်မှာ 0ျဝေရးပြပီး  လံုခြ0ုံရာမှာ သိမ်းဆည်းထားကြကတဲ့  သဝေဘာပါ။ အ့ဲဒီလုိသိမ်းဆည်းထား
တဲ့  Password  ကို  Gerald  Cotten  တစ်ဦးထဲသာ  သိတဲ့အတွက်  သူဝေသဆုံးသွားတဲ့အ0ါ  အ့ဲဒီ
Cryptocurrency ဝေတွလည်း ဝေပျာက်ပျက်သွားဝေတာ့တာပါပဲ။

ဒီခြဖစ်စဉ်ဝေကြကာင့်  QuadrigaCX  လည်း  Customer  ဝေတွကို  ဝေပျာက်သွားတဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွ  ခြပန်မ
အမ်းနိုင်ဝေတာ့လ့ုိ  ဝေဒRါလီ 0ံသွားရပါတယ်။ အလွန်သံသယရှိဖွယ်  ခြဖစ်ရပ်ခြဖစ်တဲ့အတွက်  Gerald Cotten
ဝေသသွားတယ်ဆိုတာကို  လူဝေတွက မယံုကြကပါဘူး။  ရုတတ်ရက်ကြကီး  အရမ်းတိုက်ဆိုင်ဝေနသလုိ  အိန္ဒိယဆို
တာ  စာရွက်စာတမ်း  အတုလုပ်ဖ့ုိ  မ0က်တဲ့ဝေနရာ  ခြဖစ်ဝေနပါတယ်။  ဝေသစာရင်းစာရွက်မှာပါတဲ့  နာမည်က
စာလံုးဝေပါင်းလည်း မှားဝေနပါဝေသးတယ်။
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Gerald Cotten တစ်ကယ်ဝေသသွားသလား၊ ဝေငွဝေတွယူပြပီး ဝေသ0ျင်ဝေယာင်ဝေဆာင်သွားသလား ဆိုတာဝေတာ့
အ0ု0ျနိ်ထိ ပဝေဟဋိတစ်0ု ခြဖစ်ဝေနဆဲပါပဲ။

ICO Frauds
Bitcoin  ရဲ့  ဝေအာင်ခြမင်လာမှုနဲ့အတူ  ဝေနာက်ဆက်တွဲ  ဝေပါ်လာတာကဝေတာ့  အလားတူ  Blockchain
အဝေခြ0ခြပု  နည်းပညာဝေတွ၊  Cryptocurrency  မူကွဲဝေတွပါပဲ။  တစ်ကယ်ဝေတာ့  Bitcoin  ရဲ့  နည်းပညာကို
အသံုးခြပုပြပီး  မည်သူမဆို  ကိုယ်ပိုင်  Cryptocurrency  တီထွင်လ့ုိ  ရနိုင်ပါတယ်။  ဒါမှမဟုတ်  အုိင်ဒီယာ
ဝေလာက်ကိုပဲ ယူပြပီး ပုိဝေကာင်းတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုိင်ဒီယာသစ်ဝေတွ ကိုယ်ပုိင်နည်းပညာဝေတွ ထပ်ဝေပါင်းထည့်ပြပီး
ဝေတာ့လည်း တီထွင်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိတီထွင်ထားတဲ့  Cryptocurrency  ကို  �ဟိုခြပုပြပီး လည်ပါတ်တဲ့
လုပ်ငန်းဝေတွ ထူဝေထာင်မယ်ဆိုရင် ထူဝေထာင်လုိ့ ရနိုင်ပါတယ်။
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အ0ုဆိုရင်  Cryptocurrency  မူကွဲဝေတွ များလွန်းအားကြကီးလ့ုိ ဝေဖာင်းပွတဲ့အဆင့်ကိုဝေတာင် ဝေရာက်ဝေနတယ်
လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမူကွဲဝေတွကို ဝေပါင်းစုပြပီး  Altcoin  လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်မှာ  Altcoin
ဝေပါင်း (၇,၅၀၀) ဝေလာက်ထိ ရှိဝေနပါတယ်။ တ0ျ ို ့က အမှန်တစ်ကယ် အသံုးRင်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အုိင်ဒီ
ယာသစ်  နည်းပညာသစ်ဝေတွကို  မိတ်ဆက်ဝေဖာ်ထုတ်လာကြကတဲ့  အမှန်အကန်ဝေတွပါ။  တ0ျ ို ့ကဝေတာ့  ဝေငွ
လွယ်လွယ်ရမလားလ့ုိ  ဝေပါ်ပင်လုိက်လုပ်တဲ့  အတုအဝေယာင်ဝေတွပါ။  တ0ျ ို ့ကဝေတာ့  စကတည်းက လူဝေတွ
ဆီက ဝေငွဝေတွလိမ်ယူဖို့ ရည်ရွယ်0ျက်နဲ့ကို လုပ်ကြကတာပါ။

နည်းပညာသစ်တစ်0ုပဲခြဖစ်ခြဖစ် လုပ်ငန်းသစ်တစ်0ုပဲခြဖစ်ခြဖစ် ထူဝေထာင်ရတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဝေငွအရင်းအနှီး
လုိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့  အုိင်ဒီယာကို  0ျခြပပြပီး  ဘဏ်ဝေတွ၊  တစ်ကိုယ်ဝေတာ်  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံသူ  Angel  Investor
ဝေတွ၊  Venture Capital  ဝေတွဆီက တည်ဝေထာင်မယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာကိုဝေပးပြပီး ဝေငွအရင်းအနှီးကို ရယူ
ကြကရဝေလရ့ှိပါတယ်။ စဝေတာ့ရှယ်ယာဝေစျးကွက်ထဲ မဝေရာက်0င်ကတည်းက ကုမ္ပဏီရှယ်ယာကို  ကြကိုRယ်ယူ
ပြပီး အရင်းထုတ်ဝေပးလုိက်တဲ့ သဝေဘာမျ ို းပါ။

Cryptocurrency  လုပ်ငန်းသစ်ဝေတွ အတွက်ကဝေတာ့ ထူးခြ0ားပါတယ်။ ဝေငွအရင်းအနှီးရဖ့ုိအတွက် အ့ဲဒီလုိ
ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာကိုကြကိုဝေပးပြပီး ဝေငွရင်းယူလ့ုိလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဝေနာက်တစ်နည်းကဝေတာ့ တီထွင်မယ့်
Cryptocurrency ကွိုင်ဝေတွကို ကြကိုဝေရာင်းဝေပးပြပီးဝေတာ့လည်း ဝေငွရင်းယူလ့ုိ ရနိုင်ပါဝေသးတယ်။ 

ဒီသဝေဘာသဘာRကို Initial Coin Offering (ICO) လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံလုိသူဝေတွက ရှယ်ယာ
ကိုRယ်ပြပီး  ဝေငွရင်းထုတ်ဝေပးတာ မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။  တီထွင်မယ့်  Cryptocurrency  ကို  ဝေစျးကွက်ထဲ  မ
ဝေရာက်0င်ကတည်းက ကြကိုတင်Rယ်ယူပြပီး ဝေငွရင်းထူဝေထာင် ဝေပးလုိက်တာမျ ို းပါ။

ရှယ်ယာကိုRယ်ပြပီး  ဝေငွရင်းဝေပးတဲ့အ0ါ ဝေနာက်ပုိင်းမှာ  ကုမ္ပဏီကြကီးမားလာလ့ုိ ဝေစျးကွက်တန်ဖုိး  တက်လာ
တဲ့အ0ါ  ရှယ်ယာဝေစျးဝေတွလည်း  လုိက်တက်လာမှာမ့ုိလ့ုိ  ရင်းနှီးခြမှတ်နှံသူအတွက်  အကျ ို းရှိနိုင်ပါတယ်။
Risk အဝေနနဲ့ ကဝေတာ့ ဝေမျှာ်မှန်းသလုိ တိုးတက်မလာတာမျ ို းလည်း ခြဖစ်သွားနိုင်တာပါပဲ။

ကွိုင်ဝေတွကို ကြကိုRယ်ပြပီး ဝေငွရင်းဝေပးရတာလည်း ဒီသဝေဘာပါပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီက တင်ခြပတဲ့ အုိင်ဒီ
ယာကိုကြကည့်ပြပီး၊ သ့ူကွိုင်ဟာ ဝေနာင်တစ်0ျနိ်မှာ ဆယ်ဆ၊ အဆတစ်ရာ တန်ဝေကြကးတက်လာနိုင်ဝေခြ0 ရိှတယ်
ဆိုတဲ့ ဝေမျှာ်မှန်း0ျက်မျ ို းနဲ့ ကြကိုတင်Rယ်ယူကြကတာပါ။ 
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ရမယ့် အကျ ို းအခြမတ် ကြကီးသလုိ Risk ကလည်း ကြကီးပါတယ်။ ဝေမျှာ်မှန်းထားသလုိ ဝေနာင်တစ်0ျနိ် ဝေစျးတက်
လာတာ ခြဖစ်နိုင်သလို၊ တစ်ခြပားမှ မတန်ဝေတာ့တာမျ ို းလည်း ခြဖစ်သွားနိုင်တဲ့ အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။ 

ဒီဝေနရာမှာ ကြကားခြဖတ် မှတ်သားသင့်တာကဝေတာ့  Coin  ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးနဲ့  Token  ဆိုတဲ့အသုံးအနှုံးတို့ရဲ့
ကွဲခြပားမှုပါ။ Mine လုပ်လုိက်လ့ုိ Coinbase ကဝေန အလုိအဝေလျှာက် ထွက်လာတဲ့ အရာကို Coin လ့ုိ သံုးကြက
ပြပီး ICO အတွက်ပဲ ခြဖစ်ခြဖစ်၊ တစ်ခြ0ား လုိအပ်0ျက်ဝေကြကာင့်ပဲခြဖစ်ခြဖစ် တမင် ဖန်တီးယူလုိက်လ့ုိ ထွက်လာတဲ့
ဝေငွဝေကြကးကို  Token လ့ုိ သံုးကြကပါတယ်။ ဒီနှစ်မျ ို းကို 0ပ်ဆင်ဆင် အသံုးခြပုကြကတာ မကြကာ0ဏ ဝေတွ့ရနိုင်ပါ
တယ်။ လုိရင်းအ0ျုပ်အဝေနနဲ့ Coin   ဆိုတာ   Coinbase   ကဝေန   Mine   တူးလ့ုိ   ထွက်  လာတာခြဖစ်  ပြပီး   Token   ဆို  
တာကဝေတာ့   Mine   တူးစရာမလုိဘဲ ဒီအတိုင်း   ဖန်တီးယူထားတာလ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်  ။

ဝေရှ့ ပုိင်းမှာ  Bitcoin  ကဝေန အကျ ို းအခြမတ်ဝေတွ  အများကြကီးရထားတဲ့  နမူနာ  ရိှထားတဲ့အတွက်  ICO  ဝေတွ
အဝေပါ်မှာ လူစိတ်Rင်စားမှု  အလွန်များခြပားပါတယ်။ လုပ်ငန်းထူဝေထာင်ဖ့ုိ  ဝေငွရင်း  လွယ်လွယ်နဲ့  ခြမန်ခြမန်ရ
0ျင်တဲ့သူဝေတွက စိတ်Rင်စားကြကသလုိ၊ အခြမတ်များများ  ခြပန်ရမယ့် အလားအလာဝေတွရှိလ့ုိ  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံသူ
ဝေတွကလည်း စိတ်Rင်စားကြကတာပါ။ စစ်တမ်းတစ်0ုအရ ၂၀၁၆ 0ုနှစ် �န်နRါရီလ ကဝေန ၂၀၁၉ 0ုနှစ်  ကြသ
ဂုတ်လအထိ  ICO  ကဝေန ရတဲ့  စုစုဝေပါင်း ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံဝေငွ ပမာဏဟာ ဝေဒါ်လာ  (၁၃)  ဘီလီယံထိ ရှိဝေနပါ
တယ်။ ခြပဿနာကဝေတာ့ အ့ဲဒီ ICO ဝေတရွဲ့ အများစု ခြဖစ်တဲ့ (၇၈%) ဝေလာက်က ဝေငွလွယ်လွယ်ရဖ့ုိနဲ့ လူဝေတွ
ရဲ့ ဝေငွဝေတွကို လိမ်ယူဖ့ုိ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အတုအဝေယာင်ဝေတွ ခြဖစ်ဝေနတာပါပဲ။

ICO  ဝေတွမှာ  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံကြကတာ၊  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှု  လုပ်ငန်းဝေတွ0ျည်းပဲ  မဟုတ်ပါဘူး။  သာမန်လူအများ
လည်း  ပါကြကပါတယ်။  ဝေသဝေသ0ျာ0ျာ  ဝေရဝေရရာရာ မသိဘဲ  ကျမ်ိးဝေသခြမတ်မယ်ဆိုပြပီး  အဆွယ်ဝေကာင်းလ့ုိ
ICO  အဝေနနဲ့  ဝေရာင်းဝေပးဝေန0ျနိ်  ကွိုင်တ0ျ ို ့  Rင်Rယ်ထားတယ် ဆိုတာမျ ို းဝေတွ  ရိှကြကပါတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်
အလိမ်0ံရတဲ့အ0ါ  အ့ဲဒီသာမန်လူဝေတွလည်း  0ံကြကရဝေတာ့တာပါပဲ။  အဝေခြပာဝေကာင်းဝေကာင်းနဲ့   ကွိုင်ဝေတွ  ကို  
ကြကိုဝေရာင်း  ၊   ရ  တဲ့  ဝေငွဝေတွ  ယူ  ပြပီး   ကိုယ်ဝေယာင်ဝေဖျာက် ထွက်  ဝေခြပး  သွား  တဲ့ ခြဖစ်စဉ်ဝေတွမှ အများကြကီးပါ  ။

ဒီလုိထွက်ဝေခြပးတဲနည်းအခြပင်  Pump and Dump  လ့ုိဝေ0ါ်ကြကတဲ့  နည်းလည်း ရှိပါဝေသးတယ်။ သူကဝေတာ့
အစပုိင်း ဟုတ်တိပတ်တိ အလုပ်ဝေတွ တစ်ကယ်လုပ်ခြပ၊  ဝေစျးဝေတွတက်ဝေအာင် နည်းလမ်း အမျ ို းမျ ို းနဲ့  ဆွဲ
ဝေ0ါ်ပါဝေသးတယ်။  ဝေစျးဝေတွ  တစ်ကယ်တက်လာပြပီဆိုဝေတာ့မှ  ကွိုင်ဝေတွအများကြကီး  0ျဝေရာင်းပြပီး  ဝေငွထုတ်
ပုိက်ဝေခြပးတဲ့နည်းပါ။ အစကတည်းက အမှန်တစ်ကယ် အလုပ်လုပ်ဖုိ့  အစီအစဉ်မရှိဘဲ  ဒီလုိအ0ွင့်အဝေရးကို
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ကြကံစည်ကြကသူဝေတွပါ။ သူဒီလုိ 0ျဝေရာင်းဝေခြပးတဲ့အတွက် အ့ဲဒီကွိုင်ရဲ့ ဝေစျးဝေတွလည်းထုိးဆင်းပြပီး တစ်ခြ0ားသူ
ဝေတကွဝေတာ့  အကုန်လံုး  အရှုံးဝေပါ်ကုန်ကြကရတာမျ ို းပါ။  ဒီလုိကွိုင်အမျ ို းအစားကို  Shitcoin လ့ုိ  ဝေ0ါ်ကြကပါ
တယ်။ Shitcoin ဝေတွ မကိုင်မိဖို့ လုိပါတယ်။

ဒါဝေကြကာင့်  ICO  လ့ုိဆိုရင်  ဝေသဝေသ0ျာ0ျာ  စမ်းစစ်ဖုိ့  လုိပါလိမ့်မယ်။  သ့ူ  White  Paper  ကိုကြကည့်ပြပီး
အလားအလာဝေကာင်းတဲ့  အုိင်ဒီယာ ဟတု်ရဲ့လား  သံုးသပ်ရပါမယ်။  တည်ဝေထာင်သူဟာ ယံုကြကည်ရတဲ့သူ
ဟုတရ်ဲ့လား။  တီထွင်မယ့်  Cryptocurrency  ဟာ  Transparency  ဝေကာင်းရဲ့လား။  ဆိုလိုတာက  Token
ဘယ်ဝေလာက်  ကြကိုထုတ်မှာလဲ။  ကွိုင်ဘယ်ဝေလာက်  ပမာဏကို  Pre-Mine  ကြကိုလုပ်မှာလဲ။  တီထွင်သူနဲ့
အဝေပါင်းအပါဝေတွက အ့ဲဒီ ကွိုင်နဲ့ Token ဝေတွရဲ့ ဘယ်ဝေလာက် ပမာဏကို ကိုင်ထားမှာလဲ။ ဘယ်အ0ျနိ်မှာ
ဝေခြပာထားတဲ့  အုိင်ဒီယာ အလုပ်တစ်ကယ် စလုပ်မှာလဲ။ ကွိုင်ဝေတွ မဝေဖာင်းပွဝေအာင် ဘယ်လုိ စီမံထားလဲ။
Mine  တူးတဲ့သူဝေတွက ဘယ်သူဝေတွလဲ။ သူထွင်ပြပီး သူတူးဝေနတာမျ ို း ခြဖစ်ဝေနသလား။  Decentralize  ဝေရာ
တစ်ကယ် ခြဖစ်ရဲ့လား။ စသည်ခြဖင့် ဝေမးစရားဝေမး0ွန်းဝေတွ အများကြကီးရှိပါလိမ့်မယ်။ ICO ဝေကာင်းဝေကာင်းမှာ
ပါRင်မိရင် အကျ ို းများနိုင်သဝေလာက်၊ မမှန်ကန်တဲ့ ICO မှာပါရင်ဝေတာ့ အလိမ်0ံရပါလိမ့်မယ်။

ဝေငွဝေကြကးကိစ္စမှာ သတိဆိုတာ ပုိတယ်မရှိပါဘူး။  ဒါဝေကြကာင့် ဒါဝေတွကို  အရင်ကြကိုဝေခြပာဝေနတာပါ။ ဒါဝေပမယ့်
Bitcoin လုိမျ ို း စနစ်တစ်0ု၊ ဝေ0တ်တစ်0ုကို ဝေခြပာင်းသွားဝေစဝေလာက်တဲ့ထိ အုိင်ဒီယာဝေကာင်းတဲ့ ဝေနာက်တိုး
Cryptocurrency Altcoin ဝေတွလည်း အများကြကီး ရှိဝေနပါဝေသးတယ်။ တ0ျ ို ့က Bitcoin ရဲ့ အားနည်း0ျက်
ဝေတွကို  အဆင့်ခြမှင့်တင်  ခြပုခြပင်ပြပီး  ထွက်ဝေပါ်လာကြကပါတယ်။  တ0ျ ို ့က  Bitcoin  နဲ့မတူတဲ့  0ျဉ်းကပ်ပံုကို
အသံုးခြပုကြကပါတယ်။ တ0ျ ို ့ကဝေတာ့ Currency ဆိုတာထက် အများကြကီး ပုိသွားပြပီလို့ ဆိုရမယ့် အသံုးRင်တဲ့
ခြဖည့်စွက်အုိင်ဒီယာဝေတွ၊ နည်းပညာဝေတွ ပါRင်ကြကပါတယ်။

အ့ဲဒီအဝေကြကာင်းဝေလးဝေတွ  ဒီစာအုပ်မှာ  အကုန်စုံဝေအာင်ဝေတာ့  ဝေဖာ်ခြပနိုင်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  အဝေရးပါပြပီး
သတိခြပုသင့်တာဝေလးဝေတွကိုဝေတာ့ ရသဝေလာက်ထည့်ပြပီး ဆက်လက်ဝေဖာ်ခြပသွားပါမယ်။
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အခန်း (၆) – Altcoins �ျား

Bitcoin  ထွက်ဝေပါ်လာပြပီးဝေနာက်မှာ  ထပ်မံထွက်ဝေပါ်လာတဲ့  Altcoin  ဝေပါင်း  များစွာ  ရှိဝေနပါတယ်။ အ0ုဒီ
စာဝေရးဝေန0ျနိ်မှာ  Altcoin  ဝေပါင်း  (၇,၅၀၀)  ဝေကျာ်ထိ ရိှဝေနပါတယ်။ မနည်းမဝေနာပါပဲ။ အ့ဲဒီထဲက တ0ျ ို ့က
ပြပီး0ဲ့တဲ့အ0န်းမှာ ဝေခြပာ0ဲ့သလုိ လူဝေတွရဲ့ဝေငွကို လိမ်ညာလှည့်ခြဖားပြပီး ယူဖုိ့ကြကံထားတဲ့  Shitcoin သက်သက်
ဝေတွပါ။  ဘာမှ အသံုးမRင်ပါဘူး။  တ0ျ ို ့ကဝေတာ့  Bitcoin  ကို  နမူနာယူပြပီး  ခြပင်ဆင်ခြဖည့်စွက်0ျက်အ0ျ ို ့နဲ့
အတူ ထွက်ဝေပါ်လာကြကတာပါ။  တ0ျ ို ့ကဝေတာ့  Bitcoin  နဲ့  ဘာဆိုဘာမှ မဆိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။  တစ်ကယ့်ကို
ဆန်းကျယ်ထူးခြ0ားပြပီး နည်းပညာဝေလာကကို တစ်ဝေ0တ်ဆန်းဝေစနိုင်ဝေလာက်တဲ့ တီထွင်မှုအသစ်ဝေတွ ပါRင်
လာကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ထူးခြ0ားတဲ့ Altcoin အ0ျ ို ့အဝေကြကာင်းကို ဝေရွးထုတ်ဝေဖာ်ခြပသွားမှာပါ။ 

Litecoin (LTC)
Litecoin ဟာ အဝေစာဆုံးဝေပါ်ထွက်0ဲ့တဲ့ Altcoin ဝေတွထဲက တစ်0ုပါ။ ၂၀၁၁ 0ုနှစ်တုံးက အ့ဲဒီ
အ0ျနိ် Google မှာ အလုပ်လုပ်ဝေနတဲ့ Charlie Lee လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ဝေဆာ့ဖ်Rဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးက
Bitcoin  ရဲ့  Source  Code  ကို  ပွားယူ  အဝေခြ00ံပြပီး  တီထွင်0ဲ့တာပါ။  Charlie  Lee  ဟာ

ဝေနာက်ပုိင်းမှာ Coinbase Exchange ရဲ့ Engineering Director ခြဖစ်လာ0ဲ့ပါတယ်။

Bitcoin လုိ Open Source ပဝေရာဂျက်ဝေတွဟာ ဒီလိုပါပဲ။ သ့ူမူရင်း Source Code မှာ Rုိင်းကူ ပါRင်ဝေပးလ့ုိ
ရသလုိ၊  လုိအပ်ရင်  သတ်မှတ်0ျက်များနဲ့အညီ  ပွားယူလုိ့လည်း  ရပါတယ်။  Litecoin  ရဲ့  ရည်ရွယ်0ျက်
ကဝေတာ့  Bitcoin  ရဲ့  တစ်စက္ကန့်မှာ  Transaction  (၆.၅)  0ု  0န့်သာ  ဝေဆာင်ရွက်နိုင်ခြ0င်း  ဆိုတဲ့  အကန့်
အသတ် ခြပဿနာကို ဝေခြဖရှင်းဖ့ုိ ခြဖစ်ပါတယ်။  Silver to Bitcoin’s Gold ဆိုတဲ့ ဝေဆာင်ပုဒ်နဲ့  လုပ်0ဲ့တာပါ။
ဆိုလုိတာက Bitcoin ကို အဖုိးတနဝ်ေရ�လ့ုိ သဝေဘာထားပြပီး Litecoin ကို ပုိပြပီးဝေတာ့ ဝေပါ့ဝေပါ့ပါးပါး ဖလှယ်လ့ုိ
ဝေကာင်းတဲ့ ဝေငွလ့ုိ သဝေဘာထားဝေစ0ျင်တာပါ။
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Bitcoin  ဟာ  Max  Supply  အဝေနနဲ့  (၂၁)  သန်းမှာ  ကန့်သန့်ထားဝေပမယ့်  Litecoin  ရဲ့  Max  Supply
ကဝေတာ့ (၈၄) သန်း ခြဖစ်ပါတယ်။ Proof of Work ကို ခြပဖ့ုိအတွက် Bitcoin ကို SHA-256 Hash ကို အသံုး
မခြပုဘဲ  Scrypt  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  စက်စွမ်းအင်လိုအပ်0ျက် ပုိနည်းတဲ့  Hash  ကို  သံုးထားပါတယ်။  Difficulty  ကို
လည်း ဝေလျှာ့ထားတဲ့အတွက် Bitcoin လုိမျ ို း (၁၀) မိနစ်တစ်0ါမှ Block အသစ် Confirm လုပ်တာ မဟုတ်
ဝေတာ့ပါဘူး။  (၂)  မိနစ်0ွဲတစ်0ါ  Block  အသစ်  Confirm  လုပ်တာပါ။  Block  ထည့်ဝေပးရင်ရတဲ့  ဆုဝေကြကး
ကဝေတာ့ အစပုိင်းမှာ 50 LTC ခြဖစ်ပြပီး Block ဝေပါင်း (၈၄၀,၀၀၀) ခြပည့်တိုင်း ဆုဝေကြကးတစ်Rက်ဝေလျှာ့ပါတယ်။

အဝေခြ00ံအားခြဖင့် ထူးထူးဝေထွဝေထွ ဆန်းခြပားတဲ့ Coin မဟုတ်ဘဲ Bitcoin ကို အဝေခြ00ံထားပြပီး Bitcoin ထက်
နည်းနည်းပိုခြမန်တဲ့  Cryptocurrency  ခြဖစ်ပါတယ်။  လက်ရှိမှာ  စုစုဝေပါင်း  ဝေစျးကွက်တန်ဖုိး  Market  Cap
ဝေဒါ်လာ (၉)  ဘီလီယံဝေကျာ် ရှိဝေနပါတယ်။  Market Cap နဲ့စီလုိက်ရင်  Cryptocurrency  စာရင်းရဲ့ အဆင့်
(၁၃) မှာရှိဝေနပါတယ်။

Dogecoin (DOGE)
Dogecoin  ဟာ  အ့ဲဒီအ0ျနိ်တုံးက  မှိုလုိဝေပါက်ပြပီး  ဝေဖာင်းပွဝေနတဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွကို
ဝေနာက်ဝေခြပာင်ကျစီယ်တဲ့သဝေဘာနဲ့  Jackson  Palmer  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Adobe  က အင်ဂျင်နီယာ
တစ်  ဦးနဲ့  Billy  Markus  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  IBM  က  အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး  တို့က  ၂၀၁၃  0ုနှစ်မှာ

တီထွင်0ဲ့တဲ့  Altcoin  ခြဖစ်ပါတယ်။  Coin  ရဲ့  ရုပ်ပံုလုိဂို  အဝေနနဲ့  အင်တာနက်  Meme  ဝေတွမှာ သံုးဝေလ့ရှိတဲ့
ဂျပန်ဝေ0ွးမျ ို းစိတ်ခြဖစ်တဲ့ Shiba Inu ကို အသံုးခြပုထားလုိ့ သူကို Memecoin လ့ုိလည်း ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။ 

Litecoin ရဲ့ Source Code ကဝေနဆင်းသက်လာလ့ုိ သူလည်းပဲ Bitcoin ရဲ့ တိုက်ရိုက်မျ ို းဆက် တစ်0ုပါပဲ။
ဒါဝေကြကာင့်  ဝေနာက်ဝေခြပာင်ကျစီယ်ပြပီး  ဖန်တီးထားဝေပမယ့်  နည်းပညာက  လက်ဝေတွ့အသံုး0ျအဆင့်  နည်း
ပညာပါ။  Elon Musk  လုိလူမျ ို းကအစ  Dogecoin  ကို  အသံုး0ျပြပီး  Cryptocurrency  ဝေတွကို  မကြကာ0ဏ
အင်တာနက်မှာ ဝေနာက်ဝေခြပာင် ကျစီယ်ဝေလ့ရှိလ့ုိ လူအများစု ဘာရယ်မဟုတ် သဝေဘာကျကြကတဲ့ ကွိုင်တစ်0ု
ပါ။  Cryptocurrency  အမာ0ံဝေတွကဝေတာ့ မကြကိုက်ကြကပါဘူး။  အတည်အတန့် လုပ်ဝေနတာကို  လာဝေခြပာင်
သလုိ ခြဖစ်ဝေနတယ်လို့ သဝေဘာထားတယ် ထင်ပါတယ်။
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စကတည်းက  ဝေနာက်ဝေခြပာင်ကျစီယ်တဲ့  အရာခြဖစ်လ့ုိ  Dogecoin  ရဲ့  ဝေစျးအတက်အကျဟာ  သ့ူတန်ဖုိး
အစစ်အမှန်ဝေပါ် အဝေခြ00ံခြ0င်းထက် ဆိရုှယ်မီဒီယာက Meme ဝေတွဝေပါ်မူတည်ပြပီး အတက်အကျ ခြဖစ်ဝေနတာ
က ပုိများပါတယ်။ သူ့ရဲ့  Market Cap က ဝေဒါ်လာ (၃၅) ဘီလီဝေကျာ်ဝေတာင် ရှိဝေနတာပါ။  Litecoin ထက်
ဝေတာင် များပါဝေသးတယ်။

Dogecoin မှာ Max Supply မရှိသလုိ Block အသစ်ထည့်ဖ့ုိကိုလည်း (၁) မိနစ်တစ်ကြကိမ်ထိ ဝေလျှာ့ဝေပးထား
ပါတယ်။ ရမယ့် ဆုဝေကြကးကလည်း  Block  တစ်0ုကို  (၁၀,၀၀၀)  ထိ ဝေပးထားတာပါ။ ဒီအ0ျက်ဝေတွဝေကြကာင့်
အမှန်တစ်ကယ် အဖုိးတန်တဲ့ Coin လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါ့မလားဆိုတာဝေတာ့ စဉ်းစားစရာပါ။

ဝေနာက်ပုိင်းမှာ  Shiba Inu (SHIB)  ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပဲ  Memecoin  တစ်0ု  ထပ်ဝေပါ်လာပြပီး လက်ရှိ  Market
Cap  ကလည်း ဝေဒါ်လာ  (၃)  ဘီလီယံဝေကျာ်ထိ ရှိဝေနပါတယ်။  Bitcoin  အပါအRင်  Altcoin  ဝေတရွဲ့ လက်ရှိ
ဝေပါက်ဝေစျးနဲ့ ဝေစျးကွက်အဝေခြ0အဝေနကို Coin Market Cap မှာ ဝေလ့လာနိုင်ပါတယ်။

https://coinmarketcap.com

Coin Market Cap – Jun 29, 2021

https://coinmarketcap.com/
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Ethereum (ETH)
Ethereum  ဟာ  Bitcoin  ပြပီးရင် ဒုတိယဝေခြမာက် အဝေရးအကြကီးဆုံး  Cryptocurrency  ခြဖစ်ပါ
တယ်။ လက်ရှိလည်း Market Cap ဝေဒါ်လာ (၂၅၉) ဘီလီယံဝေကျာ်နဲ့ ဒုတိယဝေနရာမှာ ရှိဝေနပါ
တယ်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု  အသစ်ဝေတွနဲ့  ကြကီးမားတဲ့ရည်မှန်း0ျက်ဝေတရွှိပြပီး  Cryptocurrency

တစ်0ု ဆိုတာထက် အများကြကီးပုိတဲ့ နည်းပညာတစ်0ုပါ။

Ethereum အဝေကြကာင်း ဝေခြပာစရာဝေတွ များလ့ုိ တစ်ကယ်ဝေတာ့ ဝေနာက်တစ်0န်း သပ်သပ်0ွဲပြပီး ဝေခြပာရမှာပါ။
ဒါဝေပမယ့် Ethereum အဝေကြကာင်း မဝေခြပာဘဲ တ0ျ ို ့ Altcoin ဝေတွအဝေကြကာင်းဝေခြပာလုိ့ မရတဲ့အတွက် အ0န်းမ
0ွဲဝေတာဘ့ဲ ဒီဝေနရာမှာပဲ တစ်0ါထဲ ထည့်ဝေခြပာပါဝေတာ့မယ်။

Ethereum   က   Blockchain   နည်းပညာခြဖစ်ပြပီး အ့ဲဒီနည်းပညာကို အသံုးခြပုထားတဲ့    Ether   က  မှ တစ်ကယ့်  
ဝေငွဝေကြကးကဲ့သ့ုိ  အသံုးခြပုနိုင်ဝေသာ    Cryptocurrency    လ့ုိ  ဝေခြပာမှ  ပုိတိကျပါမယ်  ။  ဒီလုိမျ ို း  နည်းပညာနဲ့
ဝေငွဝေကြကး၊ နှစ်မျ ို းကွဲဝေပမယ့် ဝေခြပာရတာလွယ်ဝေအာင် Ethereum လ့ုိ တစ်မျ ို းထဲပဲ ဝေပါင်းပြပီး ဆက်ဝေခြပာသွား
ပါမယ်။

Ethereum  ကို  Vitalik  Buterin  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  ရုရှား-ကဝေနဒီယန်  ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးက စတင်အဆိုခြပု0ဲ့ပြပီး
White  Paper  ကိုလည်း  သူကိုယ်တိုင်ပဲ  ဝေရးသား0ဲ့လ့ုိ  Ethereum  ရဲ့  တည်ဝေထာင်သူလ့ုိ  သိရှိထားကြကပါ
တယ်။ တစ်ကယ်ဝေတာ့  Ethereum  ကို  စတင်တည်ဝေထာင်သူထဲမှာ ပါRင်တယ်လ့ုိ ဝေခြပာလ့ုိရတဲ့  တစ်ခြ0ား
ပညာရှင် (၄) ဦးလည်း ရှိပါဝေသးတယ်။ ဒီလူဝေတွထဲက တ0ျ ို ့အဝေကြကာင်းကို ဝေနာက်ပုိင်းမှာ ဆက်ဝေခြပာစရာရှိ
ပါတယ်။

Ethereum  ကဝေတာ့  Litecoin  တို့  Dogecoin  တို့လုိ  Bitcoin Source Code  ကဝေန ဆင်းသက်လာတာ
မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။  သ့ူကိုယ်ပုိင်  Blockchain  နည်းပညာနဲ့ခြဖစ်သွားပါပြပီ။  Proof  of  Work  အပါအRင်
အဝေခြ00ံအားခြဖင့် Bitcoin နဲ့ သဝေဘာသဘာR ဆင်တူပါတယ်။ မတူကွဲခြပားတာဝေတွလည်း ရိှပါတယ်။ ဥပမာ
– Bitcoin က Transaction ဝေတွကိုသာ Blockchain ထဲမှာသိမ်းပြပီး Balance ကို မသိမ်းပါဘူး။ Ethereum
ကဝေတာ့ Balance ကိုပါ ထည့်သိမ်းပါတယ်။
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Vitalik Buterin

ဝေနာက်တစ်0ုအဝေနနဲ့  Bitcoin  က ကွိုင်အဝေရအတွက်  (၂၁)  သန်းမှာ  Max Supply  ကို  သတ်မှတ်ထားဝေပ
မယ့်  Ethereum  မှာ  Max Supply  မရှိပါဘူး။ ဒါဝေပမယ့် တစ်နှစ်အတွင်း အခြမင့်ဆုံးပမာဏ  Annual Max
Supply အဝေနနဲ့ ကွိုင် (၁၈) သန်းလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

Ethereum က Block  ဝေတွ  Hash  လုပ်ဖ့ုိအတွက်  Ethash  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Algorithm ကို အသံုးခြပုပါတယ်။ ဒီ
Algorithm  ရဲ့  ထူးခြ0ား0ျက်ကဝေတာ့  Block  ၃၀,၀၀၀  ခြပည့်တိုင်း  DAG  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Data  Set  တစ်0ုကို
ဖန်တီးပါတယ်။  Blockchain  ရဲ့  Size  ကြကီးလာတာနဲ့အမျှ  DAG  ရဲ့  Size  လည်း  လုိက်ကြကီးလာမှာခြဖစ်ပြပီး
လက်ရှိ 3.5 GB ရှိပါတယ်။ Ethereum အတွက် Mine လုပ်လုိသူဟာ အ့ဲဒီ Data Set ကို ရယူထားဖ့ုိ လုိအပ်
ပါတယ်။  Hash  လုပ်တဲ့အ0ါ အ့ဲဒီ  Data Set  ထဲက အစိတ်အပိုင်းကို ယူပြပီး ထည့်လုပ်ရတာပါ။ ဒါဝေကြကာင့်
Ethereum Block အတွက် Hash လုပ်ဖို့ဆိုရင် Processing Power ဝေကာင်းယံုနဲ့ မရဘဲ၊ Memory လည်း
များများရှိဖို့လည်း လုိပါတယ်။ Memory I/O ခြမန်ဖ့ုိလည်း လုိပါတယ်။ ဘာဝေကြကာင့်ဒီ ဒီ�ုိင်းကိုသံုးရသလဲဆို
ဝေတာ့ Ethereum ကို ASIC စက်ဝေတွနဲ့ Mine လုပ်လ့ုိ မရဝေစဖ့ုိအတွက်ပါ။ သာမန်လူဝေတွက သာမန် GPU ရိှ
ယံုနဲ့  Mine  လုပ်ဝေစနိုင်ဖို့  Chance  ကို  ပုိဝေပးထားလုိက်တဲ့  သဝေဘာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း မှတ်သား
စရာ အ0ျက်တစ်0ုပါ။
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Smart Contract

Ethereum ရဲ့ တီထွင်မှုဝေတွထဲမှာ အဝေရးအကြကီးဆုံးကဝေတာ့ Smart Contract လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ လုပ်ဝေဆာင်0ျက်
ပါ။  Smart  Contract  ဆိုတာ  သတ်မှတ်0ျက်ဝေတွနဲ့  ခြပည့်စုံတဲ့အ0ါ  အလုိအဝေလျှာက်  လုပ်ရမယ့်
လုပ်ဝေဆာင်0ျက်ဝေတွကို  ပရိုဂရမ်ကုဒ်ကဲ့သ့ုိ  ဝေရးသားပြပီး  Blockchain  ထဲမှာ  သိမ်းဆည်းနိုင်ခြ0င်း  ခြဖစ်ပါ
တယ်။

ဥပမာ  –  ကြကိုတင်ဝေငွဝေပးဝေ0ျပြပီး  မှာယူတဲ့သူ  အဝေယာက်  (၂၀)  ရိှရင်  ကိတ်မုန့်လုပ်ပြပီး  ဝေရာင်း0ျင်တယ်။
အဝေယာက် (၂၀) မခြပည့်ရင်ဝေတာ့ မဝေရာင်း0ျင်ဘူး။ ဒါကို ဝေကြကညာပြပီး အမှာစာဝေတွလက်0ံတဲ့အ0ါ ကြကိုတင်
ဝေငွဝေပးဝေ0ျမှု  (၁၅)  0ုရ0ဲ့ဝေပမယ့်  (၂၀)  မခြပည့်လုိက်ဘူး  ဆိုပါစို့။  ဒါဝေကြကာင့်  မဝေရာင်းနိုင်ဝေတာ့တဲ့အတွက်
ဝေငွဝေပးဝေ0ျထားသူ (၁၅) ဝေယာက်ကို တစ်ဝေယာက်0ျင်း ဝေငွခြပန်လွှဲ ဝေပးရဝေတာ့မှာပါ။

ဒီလုိကိစ္စမျ ို းမှာ  Smart Contract နဲ့ အဝေယာက် (၂၀) ခြပည့်မှသာ အပြပီးသတ် လက်0ံဖ့ုိနဲ့ မခြပည့်0ဲ့ရင် ခြပန်
လွှဲဝေပးဖ့ုိ  ကြကိုတင်သတ်မှတ်ထားလုိက်မယ်ဆိုရင်  ကိုယ့်ဘာသာ တစ်ဝေယာက်0ျင်းခြပန်လွှဲဝေပးဝေနစရာ မလုိ
ဝေတာ့ပါဘူး။ သတ်မှတ် Condition နဲ့အညီ Smart Contract က အလိုအဝေလျှာက် လုပ်ဝေပးသွားမှာပါ။

ဒါဟာ  အလွန်အဝေရးပါတဲ့  တီထွင်မှုခြဖစ်ပါတယ်။  ဒီတီထွင်မှုဝေကြကာင့်  Blockchain  ကို  ဝေငွဝေပးဝေငွယူ
Transaction အတွက်သာမက တစ်ခြ0ား ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှု လုပ်ငန်းဝေတွအတွက်ပါ အသံုးခြပုလ့ုိ ရသွား
နိုင်မှာပါ။ ဥပမာ -  ဝေငွစုတာကိုလက်0ံပြပီး သံုးလခြပန်မထုတ်ဘဲစုထားရင် အတိုး  (၂%) ဝေပးမယ်၊ မခြပည့်0င်
ခြပန်ထုတ်ရင်ဝေတာ့  မဝေပးဘူးဆိုတာမျ ို းကို  Smart  Contract  နဲ့  သတ်မှတ်ထားလုိက်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။  ဒီ
နည်းနဲ့  �ဟိုထိမ်း0ျုပ်မှု  မလုိတဲ့  ဝေငွစုဝေငွဝေ0ျးလုပ်ငန်း၊  ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၊  ဝေငွလဲလုပ်ငန်း၊  အာမ0ံ
လုပ်ငန်းတို့လုိ  ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှုဝေတွ  လုပ်လုိ့ရသွားနိုင်မှာပါ။  ဒီသဝေဘာသဘာRကို  Decentralized
Finance (DeFi) လ့ုိဝေ0ါ်ပါတယ်။ 

Smart  Contract  နည်းပညာကို  အဝေခြ00ံပြပီး  �ဟိုမဲ့  အသံုး0ျဝေဆာ့ဖ်Rဲဝေတွလည်း  တီထွင်လ့ုိ  ရနိုင်ပါဝေသး
တယ်။ Decentralized Application (Dapps) လ့ုိ ဝေ0ါ်ပါတယ်။ App က Blockchain ထဲမှာ ရိှဝေနတာခြဖစ်
လ့ုိ Server လုိ �ဟိုစနစ်ဝေတွ မလုိအပ်ဝေတာ့တာပါ။ ဒီလုိမျ ို း တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဝေတွဝေကြကာင့် Ethereum က
Cryptocurrency ကဏ္ဍကို တစ်ဝေ0တ်ဆန်း သွားဝေစတယ်လ့ုိဆိုရမှာပါ။ 
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Ethereum Ecosystem

ERC-20

Ethereum အတွက် Ethereum Improvement Proposal (EIP) နဲ့  Ethereum Request for Comment
(ERC)  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  လုပ်ငန်းစဉ်ဝေတွ  ရှိပါတယ်။ လုိရင်းကဝေတာ့  Ethereum  နည်းပညာမှာ ခြဖည့်စွက်မှုဝေတွ
ခြပုလုပ်လုိရင်  Proposal  စာတမ်းတင်ရတဲ့ သဝေဘာပါ။ အ့ဲဒီစာတမ်းဝေပါ်မှာ အများက Rုိင်းRန်းဝေဆွးဝေနွးပြပီး
အတည်ခြပုလုိက်တဲ့အ0ါ  ထပ်တိုးနည်းပညာအဝေနနဲ့  ပါRင်သွားတာပါ။  အ့ဲဒီထပ်တိုးနည်းပညာဝေတွထဲမှာ
အဝေရးပါတဲ့တစ်0ုကဝေတာ့  ERC-20  ပဲ  ခြဖစ်ပါတယ်။  ဒါဟာ  Ethereum  Blockchain  ကို  အသံုးခြပုပြပီး
ကိုယ်ပိုင် Cryptocurrency Token ဝေတွ ဖန်တီးလ့ုိရတဲ့ နည်းပညာတစ်0ုပါ။

ဥပမာ – စာဖတ်သူက  BakeCoin (BAKE)  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  ကိုယ်ပုိင်  Cryptocurrency  တစ်မျ ို းကို  တီထွင်0ျင်
တယ်၊ ပြပီးဝေတာ့ မုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ပြပီး အ့ဲဒီမုန့်ဆိုင်ကဝေန မုန့်မှာစား0ျင်ရင်  BakeCoin  နဲ့Rယ်စားရမယ်
လ့ုိ သတ်မှတ်ထား0ျင်တယ်ဆိုပါစို့။

ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး BakeCoin ကိုဖန်တီးဖို့အတွက် ERC-20 သတ်မှတ်0ျက်နဲ့အညီ Smart Contract တစ်0ု
ကို  ဖန်တီးရပါမယ်။  ဘယ်လုိဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့  နည်းပညာဝေတာ့  ထည့်မဝေခြပာနိုင်ပါဘူး။  ကွန်ပျူတာ
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Programming ဝေတွ ပါလာပြပီမ့ုိလ့ုိပါ။ ကုဒ်ဝေတွကိုယ်တိုင်ဝေရးစရာ မလုိဘဲ Auto Generate လုပ်ဝေပးနိုင်တဲ့
နည်းပညာဝေတွလည်း  ရိှဝေတာ့  ရှိနိုင်ပါတယ်။  ဒီဝေနရာမှာဝေတာ့  Smart  Contract  တစ်0ုကို  ERC-20  က
သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖန်တီးလုိက်ပြပီလုိ့ပဲ သဝေဘာထားပါ။ 

Smart Contract  မှာ သတ်မှတ်ထားတာက စာဖတ်သူရဲ့  Ethereum Wallet Address  ကို  1 ETH  ပ့ုိရင်
BAKE Token (၁၀) 0ု ခြပန်ဝေပးပါမယ်။ စာဖတ်သူရဲ့မုန့်ဆိုင်မှာ မုန့်တစ်0ုကို 1 BAKE နဲ့ ဝေရာင်းတယ်ဆိုရင်
အ့ဲဒီလူက မုန့်  (၁၀)  0ု  Rယ်စားလ့ုိရသွားပါပြပီ။ တစ်ခြ0ားလူတစ်ဝေယာက်က စာဖတ်သူရဲ့  မုန့်ဆိုင်မှာ Rယ်
စား0ျင်ဝေပမယ့် BAKE မရှိပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့် ရှိတဲ့သူဆီက BAKE Token တစ်0ုကို 10 USD နဲ့ Rယ်ယူလုိက်
မယ်ဆိုရင် 1 BAKE = 10 USD တန်သွားတဲ့ သဝေဘာပါပဲ။

ERC-20 Token ဝေတွဟာ Native Coin မဟုတ်လ့ုိ Mine တူးပြပီး ရှာယူလို့ဝေတာ့ မရပါဘူး။ မူလဖန်တီးရှင်ရဲ့
Smart  Contract  ပါ  အ0ျက်အလက်များနဲ့  အညီသာ  ရယူနိုင်မှာပါ။  ဝေငွဝေပးဝေငွယူ  လုပ်တာကဝေတာ့
Ethereum  Blockchain  ဝေပါ်မှာ  ETH  ကို  အဝေပးအယူ  လုပ်သလုိပဲ  လုပ်သွားတာပါ။  Wallet  အဝေနနဲ့
Ethereum Wallet ကိုပဲ အသံုးခြပုနိုင်ပါတယ်။ ပင်မ Transaction မှာ 0 ETH ကို ပ့ုိပြပီး အ့ဲဒီ Transaction
ထဲမှာ  Token  Transaction  ကို  တဲွထည့်ရတဲ့  သဝေဘာမျ ို းပါ။  ETH  ကို  ထည့်လွှဲစရာမလုိဘဲ  Token
Transaction  ခြပုလုပ်ဖ့ုိအတွက်လွှဲ0 ကိုဝေတာ့  ETH နဲ့ ဝေပးရပါလိမ့်မယ်။  Ethereum မှာ ဒီလုိအဖုိးအ0မျ ို း
ကို Gas Fee လ့ုိဝေ0ါ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ်ပုိင် Cryptocurrency Token ဝေတွကို Ethereum Blockchain ထဲမှာပဲ ဖန်တီးအသံုးခြပုနိုင်ပါ
တယ်။ ဒီနည်းနဲ့ပဲ ဖန်တီးထားတဲ့ အထင်ကရ Cryptocurrency ဝေတွလည်း အများကြကီး ရှိဝေနပါတယ်။ 

ERC-721 (NFT)

ဝေနာက်ထပ်အဝေရးပါတဲ့ သဝေဘာသဘာRခြဖစ်တဲ့ ERC-721 ဆိုတာကဝေတာ့ အ0ုဝေနာက်ပုိင်း ဝေ0တ်စားဝေနတဲ့
NFT ဝေ0ါ် Non-Fungible Token ဝေတွ ဖန်တီးဖ့ုိအတွက် အသံုးခြပုရတဲ့ နည်းပညာ ခြဖစ်ပါတယ်။

The  First  5000  Days  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  ဒစ်ဂျစ်တယ်  Art  တစ်0ုဟာ  NFT  Token  တစ်0ုအဝေနနဲ့  ဝေလလံပစ်
ဝေရာင်း0ျရာမှာ ဝေဒါ်လာ (၆၉) သန်း ရ0ဲ့ပါတယ်။ ဒီလုိ အင်တာနက်မှာ လူတိုင်းကြကည့်လို့ရ၊ Download လုပ်
ယူလ့ုိရတဲ့ ပံုတစ်ပံုကို ဒီဝေလာက်ထိ ဝေငွဝေပးRယ်ကြကတာ ဘာသဝေဘာလဲဆိုပြပီးဝေတာ့ နားမလည်နိုင်စရာပါ။ ပုိ
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ပြပီးဝေတာ့ နားလည်ရ0က်သွားတာက ပံုကိုRယ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အ့ဲဒီပံုရဲ့ Token ကို Rယ်လုိက်တာ
ပါ။ တစ်ကယ့်ကို ဝေ0ါင်းရှုပ်စရာ ခြဖစ်ဝေနဝေတာ့တာပါပဲ။ 

The First 5000 Days

စာဝေရးသူကဝေတာ့ ဒီလုိနားလည်မိပါတယ်။ ခြပတိုက်မှာ ခြပထားတဲ့  ရှားပါး  ပန်း0ျကီားတစ်0ျပ်  ဆိုကြကပါစို့။
အ့ဲဒီပန်း0ျကီားကို  ပုိင်ဆိုင်လုိရင်  ဝေဒါ်လာ  (၁၀)  သန်းဝေပးရမယ်လို့  သတ်မှတ်ထားရင်  လုိ0ျင်တဲ့သူက
ဝေဒါ်လာ (၁၀) သန်းဝေပး Rယ်ရပါတယ်။ ဒီလုိဝေပးလုိက်တဲ့အ0ါ ခြပတိုက်က ပန်း0ျကီားရဲ့ ပုိင်ရှင်ခြဖစ်ဝေကြကာင်း
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Certificate ထုတ်ဝေပးလုိက်လ့ုိ သူက အ့ဲဒီပန်း0ျကီားရဲ့ ပုိင်ရှင်ခြဖစ်သွားပါပြပီ။ ဒါဝေပမယ့် ပန်း0ျကီားကို အိမ်
ကို ယူသွားလ့ုိ မရပါဘူး။ ခြပတိုက်မှာပဲ ထားရပါတယ်။ သူတစ်ဝေယာက်ထဲ ကြကည့်လ့ုိရတာလည်း မဟုတ်ပါ
ဘူး။  မည်သူမဆို  ခြပတိုက်မှာ  လာကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့်  တစ်ကယ့် ပုိင်ရှင်ကဝေတာ့  သူပါပဲ။  ဘာ
ဝေကြကာင့်လဲဆိုဝေတာ့  သ့ူနာမည်နဲ့ သူသာလျှင်    ပုိင်ရှင်ခြဖစ်ဝေကြကာင်း    ခြပတိုက်က ထုတ်ဝေပးထားတဲ့    Certificate  
ရိှဝေနလ့ုိပါ။ ဒီသဝေဘာပါပဲ။ 

ဒါက နည်းပညာနဲ့ဝေတာ့  တိုက်ရိုက်  မဆိုင်ပါဘူး။  ဘာဝေကြကာင့်များ  လူတိုင်း  အင်တာနက်မှာ  Download
လုပ်လုိ့ ရဝေနတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် Art တစ်0ုရဲ့ Token ကို ဝေဒါ်လာသန်းဝေပါင်းများစွာ ဝေပးရတာလည်းဆိုတာကို
နားလည်ဝေအာင် ကြကိုးစားကြကည့်တာပါ။ Token ပုိင်ရှင်ဟာ အ့ဲဒီ Original Art ရဲ့ ပုိင်ရှင်ခြဖစ်ဝေကြကာင်း အာမ0ံ
0ျက်တစ်0ု ခြဖစ်ဝေနလ့ုိပါ။  NFT Token ဟာ ခြပတိုက်ကထုတ်ဝေပးတဲ့  Certificate  နဲ့တူပါတယ်။ နှစ်0ု မရှိပါ
ဘူး။ အတုလုပ်လ့ုိ မရပါဘူး။ Certificate ထဲမှာ ပုိင်ရှင်ဘယ်သူဘယ်Rါဆိုတာ ပါဝေနပါတယ်။

NFT Token  ဝေတွကို  ERC-721  ပါ သတ်မှတ်0ျက်များနဲ့အညီ  Ethereum Blockchain  ထဲမှာ မည်သူမဆို
ဖန်တီးလ့ုိရပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် Art ဝေတွကို NFT အဝေနနဲ့ နားလည်ရတာ 0က်နိုင်ဝေပမယ့် ကားတစ်စီးလို
အရာမျ ို း ဆိုရင်ဝေတာ့ နားလည်ရ နည်းနည်း ပုိလွယ်နိုင်ပါတယ်။

ဥပမာ - Owner Book လက်Rယ်ရှိသူကို ကားတစ်စီးရဲ့ ပုိင်ရှင်လ့ုိ အကြကမ်းဖျင်း သတ်မှတ်ကြကပါတယ်။ ဒါ
ဝေပမယ့် လက်ဝေတွ့မှာ Owner Book ကို 0ိုးယူလာတာလည်း ခြဖစ်နိုင်တယ်၊ အတုလုပ်ထားတာလည်း ခြဖစ်
နိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် ကားနံပါတ်၊ အမျ ို းအစား၊ အင်ဂျင်နံပါတ် စတဲ့အ0ျက်အလက်ဝေတွနဲ့အတူ ပုိင်ရှင်ရဲ့
အ0ျက်အလက်ဝေတွ ပါRင်တဲ့ ERC-721 Token တစ်0ုကို ဖန်တီးလုိက်ရင်ဝေတာ့ အ့ဲဒီ Token ကို အတုလုပ်
လ့ုိ မရဝေတာ့ပါဘူး၊ 0ိုးယူလ့ုိလည်း မရနိုင်ပါဘူး။

Token  ထဲမှာ  Owner  ရဲ့  Wallet Address  ပါRင်လ့ုိ တစ်ကယ့်ပုိင်ရှင် အစစ်ကသာ  Verify  လုပ်နိုင်မှာပါ။
Token  ကို  အဝေရာင်းအRယ် လုပ်တယ်ဆိုတာ  Token  ထုတ်ထားတဲ့  ကားရဲ့ပိုင်ရှင်  အစစ်အမှန်ဘယ်သူ
လဲဆိုတာကို  အဝေရာင်းအRယ်  လုပ်လိုက်တာပါပဲ။  အဝေရာင်းအRယ်  ခြပုလုပ်လုိတဲ့အ0ါ  Rယ်ယူသူရဲ့
Address  ထံ  Token  ကို  ပ့ုိဝေပးလုိက်ယံုပါပဲ။  Smart Contract  က  Token  ထဲက  Owner Address  ကို
ပုိင်ရှင်အသစ်ရဲ့  Address နဲ့ အလုိအဝေလျှာက် Update လုပ်ပြပီး Blockchain ထဲမှာ ထပ်ထည့်ဝေပးလုိက်မှာ
ပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် လက်ရှိပုိင်ရှင်ဟာ လွှဲဝေခြပာင်းRယ်ယူလိုက်သူ ခြဖစ်သွားပါပြပီ။
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ERC-20 Token ဝေတဟွာ ဝေငွဝေကြကးတစ်ရပ်ကဲ့သုိ့ အလဲအလှယ် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အိတ်ထဲက ၅၀၀၀
တနတ်စ်ရွက်နဲ့ သူများအိတ်ထဲက ၅၀၀၀ တန်တစ်ရွက် တန်ဖုိး0ျင်းအတူတူပါပဲ။ အသံုးခြပုတဲ့အ0ါ လက်0ံ
သူက သူ့ ၅၀၀၀ ပဲ ခြဖစ်ခြဖစ် ကိုယ့် ၅၀၀၀ ပဲခြဖစ်ခြဖစ် အတူတူပဲ လက်0ံမှာပါ။ ဒီသဝေဘာမျ ို းကို Fungible ခြဖစ်
တယ်လ့ုိ ဆိုတာပါ။  ERC-721 Token  ဝေတကွဝေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ  Property  တစ်0ုအတွက် ထုတ်ယူထား
တဲ့  Unique Token ဝေတွခြဖစ်လ့ုိ  Fungible မခြဖစ်ပါဘူး။  Token 0ျင်းဆင်တူဝေပမယ့် ကားတစ်စီးရဲ့  Token
နဲ့ အိမ်တစ်လံုးရဲ့  Token တန်ဖုိး0ျင်းမတူသလုိ အလဲအလှယ်လည်း လုပ်လ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့်
Non-Fungible Token (NFT) လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကတာပါ။

ဒါဝေကြကာင့် ERC-721 ဝေ0ါ် NFT Token   ဆိုတာ၊   ဒစ်ဂျစ်တယ်   Property   ဝေတွ ရုပ်Rတ္ထုပစ္စည်းဝေတွ အတွက်  
Unique    ခြဖစ်တဲ့၊  နှစ်0ုမရှိတဲ့၊  အတုလုပ်လ့ုိမရနိုင်တဲ့    Token    ထုတ်ယူပြပီး  အ့ဲဒီ    Token    ကို  လက်Rယ်ထား  
ခြ0င်းခြဖင့် ပုိင်ရှင်အစစ်အမှန်ခြဖစ်ဝေကြကာင်း အတည်ခြပုနိုင်တဲ့ နည်းပညာ လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။။

ETH vs. ETC

Ethereum Smart  Contract  ကို  အသံုးခြပုပြပီး  ဖန်တီးထားတဲ့  The DAO  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  လုပ်ငန်းတစ်0ု  ရိှပါ
တယ်။ Rန်ထမ်းတစ်ဦးမှ မရှိဘဲ  Smart Contract  နဲ့  Automate  လုပ်ထားတဲ့ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းပါ။
ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံလုိသူဝေတွက DAO Token ဝေတွ Rယ်ရပါတယ်။ Project Proposal လက်0ံရရှိတဲ့အ0ါ Token
လက်Rယ်ရှိသူဝေတွက Vote လုပ်ပြပီး အ့ဲဒီပဝေရာဂျက်အတွက် အရင်းအနှီး ထုတ်ဝေပးမဝေပး ဆုံးခြဖတ်ရတာပါ။
အုိင်ဒီယာဝေကာင်းဝေပမယ့်လည်း  The DAO ရဲ့ အားနည်း0ျက် တစ်0ုဝေကြကာင့်  (၂၀၁၆)  0ုနှစ်မှာ  Ethereum
Network ကို အဟက်0ံရပြပီး ဝေဒါ်လာသန်း (၅၀) ဝေလာက် တန်ဝေကြကးရှိတဲ့ DAO Token ဝေတွ 0ိုးယူ0ံလိုက်ရ
ပါတယ်။

တ0ျ ို ့က ဟက်0ရံတဲ့အဝေခြ0အဝေန မဝေရာက်0င်  အဝေနအထားကဝေန စပြပီး  Blockchain  ကို  အသစ်0ွဲထုတ်
လုိက်ဝေစ0ျင်ကြကပါတယ်။  ဒီလုိ0ွဲထုတ်လိုက်ခြ0င်းအားခြဖင့်  ဟက်0ံရတဲ့  Block  ဝေတွမပါတဲ့  Blockchain
အသစ်တစ်0ုနဲ့  ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုဝေတွ  မရှိဝေတာ့ဘဲ  ဝေရှ့ဆက်သွားလုိက်ဝေစ0ျင်တဲ့  သဝေဘာပါ။  တ0ျ ို ့ကဝေတာ့
လက်ရှိအတိုင်းပဲ  ဆက်သွားဝေစ0ျင်ပါတယ်။ ဝေငွဝေကြကးစနစ်ဆိုတာ ဒီလိုပဲ  ခြပဿနာဝေတွ  ကြကုံရတတ်တယ်။
ဝေနာက်မခြဖစ်ဝေအာင်ခြပင်ပြပီး  အရှိအတိုင်းပဲလက်0ံရမယ်။  ခြပဿနာကြကုံတိုင်း  ကိုယ့်သဝေဘာနဲ့ကိုယ်  ခြပန်ခြပင်
ကြကမယ်ဆိုရင် စစ်မှန်တဲ့အရာ မဟုတဝ်ေတာ့ဘူးလို့ သဝေဘာထားကြကပါတယ်။
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မဲ0ွဲလုိက်တဲ့အ0ါ ရလဒ်အရ Blockchain အသစ်တစ်0ု 0ွဲထုတ်လိုက်ကြကပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် တ0ျ ို ့က ဒါကို
လက်မ0ံဘဲ မူလလက်ဝေဟာင်း Blockchain ကိုပဲ ဆက်လက် အသံုးခြပု0ဲ့ကြကပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် လက်ရှိမှာ
Ethereum ဟာ Ethereum (ETH) နဲ့  Ethereum Classic (ETC) ဆိုပြပီး နှစ်မျ ို းကွဲဝေနပါတယ်။ နှစ်မျ ို းလံုး
အ0ုထိ ဆက်လက်တည်ရှိဝေနပါတယ်။ ၂၀၂၀ 0ုနှစ်ထဲမှာ ETC ဝေစျးဝေတွ တက်ဝေနလ့ုိ ဝေလ့လာကြကည့်လုိက်တဲ့
အ0ါ Ethereum ကို စိတ်Rင်စားလ့ုိ Rယ်ယူလုိသူဝေတွက ETH Rယ်ရမယ့်အစား မှားပြပီး ETC ကို Rယ်ဝေနကြက
လ့ုိ ဆိုတာကို  ဝေတွ့ 0ဲ့ကြကရပါတယ်။ ဘယ်လုိပဲခြဖစ်ခြဖစ်  ETC  ဟာလည်း လကရ်ှိ  အဓိက  Cryptocurrency
အဝေနနဲ့ ဆက်လက်တည်ရှိဝေနဆဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

Proof of Stake

Ethereum ဟာလည်း Bitcoin လုိပါပဲ၊ Scalability ခြပဿနာရှိပါတယ်။ တစ်စက္ကန့်ကို Transaction (၁၅)
0ု0န့်သာ ခြပုလုပ်နိုင်လ့ုိ  Bitcoin  ထက်ဝေတာ့ သာသွားဝေပမယ့်  Visa  ရဲ့ တစ်စက္ကန့်  (၂,၀၀၀)  ဆိုတာနဲ့ယှဉ်
ရင်  အများကြကီး  လုိအပ်ပါဝေသးတယ်။  ဒီခြပဿနာကို  ဝေခြဖရှင်းမယ့်  နည်းပညာဝေတွနဲ့အတူ  Ethereum 2.0
ဝေ0ါ် Version အသစ်တစ်0ု မကြကာ0င်မှာ လာဖ့ုိရှိဝေနပါတယ်။ သ့ူရဲ့ ခြဖစ်စွက်0ျက်ဝေတွထဲမှာ Proof of Stake
လုပ်ဝေဆာင်0ျက်လည်း ပါRင်ပါတယ်။

Bitcoin တို့  Ethereum တို့ဟာ Proof of Work လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ သဝေဘာသဘာRကို လက်ရှိအသံုးခြပုထားကြကပါ
တယ်။  Proof of Work  အဝေကြကာင်းကို ဝေရှ့ပုိင်းမှာ ဝေဖာ်ခြပ0ဲ့ပြပီး ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒီ  Proof of Work  ဝေကြကာင့်ပဲ
လျှပ်စစ်စွမ်းအင် အသံုးခြပုမှု များခြပားတဲ့ခြပဿနာရှိဝေနပြပီး Block အသစ်ဝေတွကို အ0ျနိ်အကန့်အသတ်နဲ့သာ
ထည့်သွင်းနိုင်လို့ Transaction အဝေရအတွက် နည်းဝေနတာပါ။ ဒါဝေကြကာင့် Proof of Work ကို အစားထိုးနိုင်
မယ့် နည်းလမ်းဝေတွ ကြကံဆကြကရာမှာ Proof of Stake က ဝေရပန်းအစားဆုံး ခြဖစ်ဝေနတာပါ။ သ့ူရဲ့အလုပ်လုပ်
ပံုက ဒီလုိပါ။

၁။ Mine တူးလုိသူဟာ သတ်မှတ်ကွိုင်ပမာဏကို Stake လုပ်ပြပီး Network ထဲမှာ ကြကိုအပ်ထားရပါတယ်။

၂။ အ့ဲဒီလိုကြကိုအပ်ထားတဲ့ Node ဝေတွထဲက ကျပမ်း Random ဝေရွးပြပီး Block အသစ်ထည့်0ွင့်ဝေပးပါတယ်။

၃။ လုပ်စရာရှတိဲ့  Transaction  ဝေတွကို  Verify  လုပ်  စစ်ဝေဆးခြ0င်းဝေတွ  ဝေသ0ျာလုပ်ပြပီး  Block  အသစ်ကို
ထည့်ဝေပးလုိက်ရင် ဆုဝေငွကိုရပါတယ်။
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၄။ မမှန်မကန်ထည့်0ဲ့ရင် အပ်ထားတဲ့ ကွိုင်ထဲကဝေန ဒါဏ်ဝေကြကးခြပန်ခြဖတ်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် ကြကိုအပ်ရတဲ့
ကွိုင်က ရမယ့်ဆုဝေငွထက် များတဲ့ပမာဏ ခြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

၅။ အလှည့်များများရ0ျင်ရင် များများအပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ –  10 ETH  အပ်ထားတဲ့သူက  Chance
၁၀ 0ုရပြပီး  5 ETH  အပ်ထားတဲ့သူက  Chance  ၅ 0ုရမယ်ဆိုရင်  Random  ဝေရွးတယ်ဆိုဝေပမယ့်  10 ETH
အပ်ထားတဲ့သူက ပုိအလှည့် ရမှာပါ။ ဒီလို  ပုိအပ်ရင် ပုိအလှည့်ရတယ်ဆိုပြပီး မတရားသခြဖင့် အများအခြပား
အပ်ထားလ့ုိလည်း  သူ0ျည်းပဲ  အလှည့်ရမှာဝေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  တစ်ခြ0ားသူဝေတွမှာလည်း  သင့်တင့်တဲ့
Chance ရိှဝေနဝေအာင် တွက်0ျက်တဲ့ Algorithm ဝေတွ ရှိပါတယ်။ 

ဒီနည်းနဲ့ Mine တူးဖုိ့အတွက် Hash ကိုရှာရတာ မဟုတ်ဝေတာ့ပဲ အပ်ဝေငွဝေပါ်မူတည်ပြပီး အလုပ်လုပ်တာ ခြဖစ်
သွားလို့ စွမ်းအင်လည်း အလွန်အကျွသံုံးစရာ မလိုဝေတာ့ပါဘူး။ အ0ျနိ်လည်း ဝေစာင့်စရာမလုိဝေတာ့ဘဲ 0ျက်
ခြ0င်း ထည့်သွင်းနိုင်မှာခြဖစ်လ့ုိ Transaction လည်း အရမ်းခြမန်သွားပါပြပီ။

ဒီ  Proof of Stake နည်းစနစ်ကို အသံုးခြပုဝေနတဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွ အ0ုလည်း ရိှဝေနပြပီး ခြဖစ်ပါတယ်။
တ0ျ ို ့ Proof of Storage တို့ Proof of Authority တို့ Proof of History တို့လုိ နည်းစနစ်ဝေတွကို အသံုးခြပု
ထားတဲ့ Cryptocurrency ဝေတွလည်း ရိှဝေနပါဝေသးတယ်။

Proof  of  Stake  မှာလည်း  အားနည်း0ျက်တ0ျ ို ့ဝေတာ့  ရိှပါတယ်။  အခြမင်သာဆုံးကဝေတာ့  အ0ုမှစမယ့်
Cryptocurrency တစ်0ုဟာ Proof of Stake နည်းစနစ်ကို အသံုးခြပု0ျင်ရင် Pre-Mine လုပ်ပြပီး ကွိုင်ဝေတွ
ကြကိုထုတ်ထားမှပဲ ရပါဝေတာ့မယ်။ ဒီဝေတာ့မှ အများRိုင်းပြပီး  Mine  မတူး0င်  Stake  လုပ်ပြပီး အပ်စရာ ကွိုင်
ဝေတွ ကြကိုရှိဝေနမှာပါ။ Fair Launch ဝေ0ါ် မူလ တီထွင်သူက ကွိုင်ဝေတွကို ကိုယ့်အတွက် ကြကိုထုတ်မယူထားပဲ
သွားတဲ့ နည်းကို အသံုးခြပုလ့ုိ မရနိုင်ဝေတာ့ပါဘူး။ 

ဝေနာက်ခြပဿနာတစ်0ုက Mine တူး0ျင်တဲ့အတွက် ကွိုင်ဝေတွကို အပ်ထားကြကသူ များလာလုိ ဝေငွဝေကြကး လည်
ပါတ်မှု  Circulation  နည်းသွားမှာကိုလည်း  စိတ်ပူရပါတယ်။  ပြပီးဝေတာ့  မရိုးသားတဲ့သဝေဘာနဲ့  တမင်
ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဝေပမယ့်  Block  ထည့်ဖ့ုိ  ကိုယ့်အလှည့်ရ0ျနိ်မှာ  အင်တာနက်ဝေကြကာင့်ပဲခြဖစ်ခြဖစ်  ကိုယ့်
စက် Node ခြပဿနာဝေကြကာင့်ပဲခြဖစ်ခြဖစ် မထည့်ဝေပးနိုင်တဲ့အ0ါမျ ို းမှာ ဒါဏ်ဝေကြကးအဝေနနဲ့ အပ်ထားတဲ့ကွိုင်ထဲ
က အခြဖတ်0ံရမှာကိုလည်း တ0ျ ို ့က မလုိလားကြကပါဘူး။ ဒါဝေကြကာင့်  အ0ုဒီစာဝေရးဝေန0ျနိ်ထိ လက်ရှိ  Proof
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of Stake ကို အသံုးခြပုထားတဲ့  Cryptocurrency ဝေတွမှာ ဒါဏ်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကို မူအားခြဖင့်သာ သတ်မှတ်
ထားပြပီး တစ်ကယ်လက်ဝေတွ့ မလုပ်ကြကဝေသးပါဘူး။

ပြပီးဝေတာ့ Proof of Work မှာလို 0က်0က်0ဲ0ဲ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံပြပီး လုပ်ဖို့မလုိဘဲ ကွိုင်ရှိသူ မည်သူမဆို Rင်လုပ်
လ့ုိ ရဝေနတာကိုလည်း လံုခြ0ုံဝေရးအတွက် တ0ျ ို ့က စတိ်ပူကြကပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် Proof of Work နဲ့  Proof
of Stake ကို တွဲသံုးကြကတာဝေတွလည်း ရှိပါတယ်။ Proof of Stake ဟာ အလားအလာဝေကာင်းဝေပမယ့် ဝေခြဖ
ရှင်းစရာအ0က်အ0ဲဝေတွ ရှိဝေနပြပီး ဝေစာင့်ကြကည့်ဖ့ုိ လုိအပ်ဝေနဝေသးတဲ့ နည်းစနစ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

Proof of Work မှာ 51% Attack နဲ့ ဒုက္ခဝေပးလုိရင် ပါRင်တဲ့ Node ထက်Rက်ဝေကျာ်ထက် ပုိတဲ့ စွမ်းဝေဆာင်
ရည် ရိှမှရပါတယ်။ Proof of Stake မှာဝေတာ့ ရှရိှိသမျှ ကွိုင်ဝေတွရဲ့  51% ကို ကိုင်ထားသူက 51% Attack
လုပ်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါလည်းပဲ ခြဖစ်နိုင်ဝေခြ0နည်းဝေပမယ့် ဒီသဝေဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုဝေတာ့ သတိခြပု
ရပါလိမ့်မယ်။ 

Ethereum ကဝေတာ့ Version 2.0 အဝေနနဲ့ အဆင့်ခြမှင့်တင်တဲ့အ0ါ တစ်ခြ0ားခြဖည့်စွက်နည်းပညာဝေတွနဲ့အတူ
Mining လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်  Proof of Stake နည်းစနစ်ကို အသံုးခြပုဝေတာ့မှာပါ။ အ0ုကတည်းက အစခြပု
ဝေနပြပီဆိုဝေပမယ့် ဘယ်ဝေန့မှာ အတည်ခြပုအသံုးခြပုနိုင်မလည်းဆိုတာကို ရက်အတိအကျ မဝေကြကညာနိုင်ဝေသး
လ့ုိ  ဝေမျှာ်တဲ့သူဝေတွက  ဝေမျှာ်သလုိ  စိတ်ပူတဲ့သူဝေတွကလည်း  ပူဝေနကြကပါတယ်။  ဒါကိုသာ  ဝေသဝေသ0ျာ0ျာ
အဝေကာင်အထည်ဝေဖာ် နိုင်မယ်ဆိုရင် Ethereum ဟာ အ0ုထက်ပုိ ဝေအာင်ခြမင်သွားမှာပါ။

Cardano (ADA)
Cardano  ကို  Ethereum  ရဲ့  ပူးတွဲတည်ဝေထာင်သူတစ်ဦးခြဖစ်တဲ့  Charles  Hoskinson  က
ဖန်တီးထားပါတယ်။  Charles  Hoskinson  ဟာ  Vitalik  Buterin  နဲ့  လုပ်ငန်းဖဲွ့စည်းပံုကိစ္စ
ကဝေတာက်ကဆခြဖစ်ပြပီး  Ethereum  ကဝေန ထွက်0ွာသွား0ဲ့တာပါ။  Charles  Hoskinson  က

Ethereum အတွက် Venture Capital ဝေတွရဲ့ ရင်းနှီးခြမှုပ်နှံမှုဝေတွကို လက်0ံပြပီး ပံုမှန်လုပ်ငန်းတစ်0ုအဝေနနဲ့
ဆက်သွားဝေစ0ျင်ဝေပမယ့် Vitalik က Non-profit လုပ်ငန်း ပံုစံသာ ဆက်သွား0ျင်တဲ့အတွက် အဆင်မဝေခြပ0ဲ့
ကြကတာပါ။
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Cardano   ဟာ   Proof of Stake   ကို လကရ်ှိအသံုးခြပုထားတဲ့ နည်းပညာ   ခြဖစ်ပြပီး စနစ်တကျ Peer Review
လုပ်ထားတဲ့  သုဝေတသနစာတမ်းဝေတွဝေပါ်မှာ  အဝေခြ00ံတီထွင်ထားတယ်လ့ုိ  ဆိုပါတယ်။  Cardano  ဆိုတဲ့
အမည်ဟာ သ0�ျာ၊ ရူပဝေ�ဒ၊ ဓာတုဝေ�ဒ၊ အာကာသသိပ္ပံ၊ အဝေတွးအဝေ0ါ် စသည်ခြဖင့် ဘာသာရပ်စုံ  စွယ်စုံရ
အီတလီပညာရှင်တစ်ဦးခြဖစ်တဲ့  Gerolamo Cardano ကို အစွဲခြပုပြပီး ဝေပးထားတာပါ။ Ethereum နဲ့  Ether
ကွဲခြပားသလုိပဲ Cardano ဟာ နည်းပညာခြဖစ်ပြပီး အ့ဲဒီနည်းပညာကို သံုးထားတဲ့  Cryptocurrency ကို  ADA
လ့ုိ ဝေ0ါ်ပါတယ်။ ဒီအမည်ကလည်း Ada Lovelace လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ပထမဆုံး ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာ အမျ ို းသမီး
ကို အစွဲခြပုပြပီး ဝေပးထားတာပါ။

Cardano ဟာ Cryptocurrency ဝေတွမှာရှိဝေနတဲ့ Scalability ခြပဿနာနဲ့ အစိုးရအသိအမှတ်ခြပုမှု ခြပဿနာ
ဝေတွကို  ဝေခြဖရှင်းဖ့ုိ  ရည်ရွယ်ထားတဲ့  ပဝေရာဂျက်တစ်0ုပါ။  အစိုးရပုိင်းက  Cryptocurrency  ဆိုတာကို  စိုးရွံ့
စရာတစ်0ုလုိ သဝေဘာထားဝေန0ျနိ်မှာ သူက အစဉ်အလာစနစ်ဝေတွနဲ့ အရမ်းကင်းကွာသွားတာမျ ို း မခြဖစ်ဝေစ
ပဲ အစိုးရပုိင်းက လက်0ံနိုင်တဲ့စနစ်မျ ို း ခြဖစ်ဖ့ုိကို အားထုတ်ဖ့ုိ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ လက်ရှိ ဝေစျးကွက်တန်
ဝေကြကး Market Cap (၄၅) ဘီလီယံနဲ့ အကြကီးဆုံး Cryptocurrency ပဝေရာဂျက်တစ်0ုထဲမှာ အပါအRင်ခြဖစ်ပါ
တယ်။

Ethereum လုိပဲ ရည်မှန်း0ျက်ကြကီးမားတဲ့  ပဝေရာဂျက်တစ်0ုခြဖစ်ပြပီး  Cardano  ကို  စတိ်Rင်စားကြကသူဝေတွက
Ethereum  က  Second Generation Cryptocurrency  ခြဖစ်ပြပီးဝေတာ့  Cardano  က  Third Generation
Cryptocurrency ခြဖစ်တယ်လ့ုိ ဆိုကြကပါတယ်။ 

Polkadot (DOT)
Polkadot  ဟာလည်း  ဝေနာက်ထပ်  Ethereum  ရဲ့  ပူးတွဲတည်ဝေထာင်သူ  တစ်ဦးခြဖစ်တဲ့
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်  Dr.  Gavin  Wood  တည်ဝေထာင်ထားတဲ့  နည်းပညာပါ။  သူဟာ
Ethereum  ရဲ့  CTO  ခြဖစ်0ဲ့ပြပီး  Smart  Contract  ကုဒ်ဝေတွ  ဝေရးရတဲ့  Solidity  ဝေ0ါ်

Programming Language ကို Rုိင်းRန်း ဒီ�ုိင်းလုပ်ဝေပး0ဲ့သူပါ။ 

Ethereum ကဝေန ထွက်0ွာလာပြပီးတဲ့ဝေနာက်မှာ  Web3  ဆိုတဲ့  Concept  အသံုးအနှုံးနဲ့အတူ Polkadot  ကို
အနာဂါတ်အင်တာနက်နည်းပညာတစ်0ု အဝေနနဲ့ တီထွင်0ဲ့တာပါ။ သူလည်းပဲ Proof of Stake နည်းပညာ
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တစ်0ုပါ။  Polkadot  ပလက်ဝေဖာင်းကို အသံုးခြပုပြပီး  Blockchain App ဝေတွ ဖန်တီးနိုင်သလုိ အ့ဲဒီလုိဖန်တီး
ထားတဲ့ Blockchain   အ0ျင်း0ျင်း အခြပန်အလှန် ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်နိုင်ဝေစတဲ့   Parachain နည်းပညာကို
လည်း  တီထွင်ထားပါတယ်။  အဝေတာ်ဝေလးဆန်းကျယ်  အဆင့်ခြမင့်တဲ့  Decentralized  Application
Development Platform  ခြဖစ်သွားပါပြပီ။  အထူးသခြဖင့်  Blockchain Developer  ဝေတွ  ပုိစိတ်Rင်စားကြကပါ
လိမ့်မယ်။

Ethereum  တို့  Cardano  တို့  Polkadot  တိုရ့ဲ့  ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဝေတွနဲ့အတူ  Cryptocurrency  ဆိုတာ
ဝေငွဝေကြကးကဏ္ဍတစ်0ုထဲအတွက် မဟုတ်ဝေတာ့ပါဘူး။ Decentralized အင်တာနက်လ့ုိ ဆိုရမယ့် အများကြကီး
ကျယ်ခြပန့်တဲ့ အရာတစ်0ု ခြဖစ်ဝေနပါပြပီ။ Polkadot ဟာလည်း လကရ်ှိ Market Cap ဝေဒါ်လာ (၁၆) ဘီလီယံ
နဲ့ အကြကီးဆုံး Cryptocurrency ပဝေရာဂျက်ဝေတွထဲမှာ တစ်0ုအပါအRင်ပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

Binance Coin (BNB)
BNB ဟာ Binance က သူ့ Exchange မှာ အသုံးခြပုဖ့ုိ ဖန်တီးလုိက်တဲ့ Cryptocurrency တစ်
0ုခြဖစ်ပါတယ်။ Ethereum Blockchain ဝေပါ်မှာ ERC-20 Token အဝေနနဲ့ Token သန်း (၁၀၀)
ကို ဖန်တီးပြပီး အစခြပု0ဲ့တာပါ။ အ0ုဝေတာ့ Ethereum ပံုစံတူ လုပ်ထားတဲ့ Binance Chain လ့ုိ

ဝေ0ါ်တဲ့ နည်းပညာကို အသံုးခြပုထားတာ ခြဖစ်သွားပါပြပီ။

ERC-20  Token  ဝေတွအတွက်  ETH  နဲ့  Gas  Fee  ဝေပးရသလုိ  Binance  Chain  Token  ဝေတွအတွက်
Transaction  Fee  ကို  BNB  နဲ့  ဝေပးရပါတယ်။  ထူးခြ0ား0ျက်အဝေနနဲ့  Binance  Exchange  မှာ
Cryptocurrency  ဝေတွ အဝေရာင်းအRယ်လုပ်တဲ့အ0ါ ဝေကာ်မရှင်ကို  BNB  နဲ့ဝေပးရင်  Discount  ဝေပးတာတို့၊
Binance Chain Token ဝေတွနဲ့ ပစ္စည်းဝေတွ Rန်ဝေဆာင်မှုဝေတွ Rယ်ရင် Discount ဝေပးတာတို့လုိ အ0ွင့်အဝေရး
ဝေတွကို ဝေပးပါတယ်။ ဝေနာက်ထပ် ထူးခြ0ား0ျက်အဝေနနဲ့ (  ၄  )   လတစ်ကြကိမ်   Binance   ရဲ့အခြမတ် ငါးပံုတစ်ပုံကို  
BNB    ဝေတွခြပန်Rယ်ပြပီး    Burn    ဝေပးပါတယ်  ။ ဒါဝေကြကာင့်  Binance Exchange  အခြမတ်များများရဝေနရင်  BNB
လည်း ဝေစျးလုိက်တက်ဝေနလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ သဝေဘာပဲခြဖစ်ပါတယ်။

လက်ရှိ  Market Cap အရ BNB ဟာ စတုတ္ထဝေနရာမှာ ဝေဒါ်လာ (၄၈) ဘီလီယံဝေကျာ်နဲ့ လုိက်ဝေနလ့ုိ အကြကီး
ဆုံး Cryptocurrency ဝေတွထဲမှာ တစ်0ုအပါအRင်ပဲခြဖစ်ပါတယ်။ 
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Ripple (XRP)
Ripple  ဟာ  ဟိုးအရင်ကတည်းကရှိဝေနတဲ့  ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှုလုပ်ငန်းတစ်0ုခြဖစ်ပြပီး  သ့ူ
လုပ်ငန်းမှာ အသံုးခြပုဖ့ုိအတွက် XRP လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ Cryptocurrency Token ကို တီထွင်0ဲ့တာပါ။
နိုင်ငံရပ်ခြ0င်း  ဝေငွလွှဲပ့ုိမှု၊  ဝေငွဝေပးဝေခြ0မှုဝေတွမှာ  ကြကား0ံထားဖ့ုိ  ရည်ရွယ်0ျက်နဲ့  ခြဖစ်ပါတယ်။

ဥပမာ – စင်ကာပူဝေဒါ်လာ နဲ့ ထုိင်းဘတ် ကို တိုက်ရိုက်လဲလ့ုိမရ ခြဖစ်ဝေနလ့ုိ ဝေဒါ်လာအရင်လဲပြပီးမှ ခြပန်လဲရ
ရင် လဲ0ဝေတွ  နာပါတယ်။ အ့ဲဒီလိုခြဖစ်မယ့်အစား စင်ကာပူဝေဒါ်လာနဲ့  XRP  ကို  အရင်Rယ်ယူပြပီးမှ  XRP  နဲ့
ထုိင်းဘတ်ကို ခြပန်လဲတာမျ ို းဝေတွ လုပ်လို့ရဖ့ုိအတွက် ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် XRP ဟာ အများRင်ပြပီး Mine
လုပ်ယူရတဲ့  Cryptocurrency  အမျ ို းအစား မဟုတ်ပါဘူး။  Ripple  က ကြကိုတင်ဖန်တီးပြပီးမှ  သ့ူလုပ်ငန်းရဲ့
အာမ0ံ0ျက်နဲ့ ထုတဝ်ေရာင်းတဲ့ Token အမျ ို းအစားခြဖစ်ပါတယ်။ 

Transaction ဝေတွကို သိမ်းဆည်းဖ့ုိအတွက် Blockchain နည်းပညာကိုသံုးထားဝေပမယ့် တစ်ခြ0ား Proof of
Work  Blockchain  ဝေတွ  Proof  of  Stake  Blockchain  ဝေတွနဲ့  အလုပ်လုပ်ပံု  မတူပါဘူး။  Ripple
Consensus Algorithm လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  သ့ူကိုယ်ပုိင် နည်းစနစ် တစ်မျ ို းကို  သံုးပါတယ်။  Distributed Ledger
အဝေနနဲ့ Ledger ကို Node အများအခြပားမှာ မိတ္တူကူးပြပီး သိမ်းဝေပမယ့် သူ0ွင့်ခြပုတဲ့ Node ဝေတွပဲ ပါRင်0ွင့်ရှိ
ပါတယ်။ Transaction ဝေတွ အတွက် Block အသစ် ထည့်ဝေပးရင်လည်း တစ်ခြ0ား Blockchain ဝေတွမှာလုိ
ဆုဝေငွ မရပါဘူး။

လက်ရှိမှာ Ripple ဟာ အဝေမရိကန် Securities and Exchanges Commission (SEC) ရဲ့ တရားစွဲဆိုမှုကို
0ံထားရပါတယ်။ SEC ထံမှာ Security အဝေနနဲ့ မှတ်ပုံတင်ထားခြ0င်းမရှိဘဲ  XRP Token ဝေတွ ထုတ်ဝေရာင်း
တဲ့အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။ Currency   ကို အဝေရာင်းအRယ်လုပ်0ွင့်ရှိဝေပမယ့် စဝေတာ့လုိ   Security   မျ ို းကို   SEC   ရဲ့  
0ွင့်ခြပု0ျက်မရှိဘဲ   ထုတဝ်ေရာင်း  0ွင့်မရှိပါဘူး  ။ Ripple က XRP ဟာ Currency လ့ုိ ဆိုပါတယ်။ SEC ကဝေတာ့
Currency  မဟုတ်ဘူး၊  Security  သာခြဖစ်တယ်ဆိုပြပီး  တရားစွဲထားတာပါ။ ရလဒ်ဘယ်လုိလာဦးမလဲ မသိ
ရဝေသးပါဘူး။

ဒါခြဖင့်ရင် ဘာဝေကြကာင့် BTC တို့ ETH တို့ကျဝေတာ့ တရားစွဲမ0ံရတာလည်းလို့ ဝေမးစရာရှိနိုင်ပါတယ်။ BTC တို့
ETH တို့ဟာ �ဟိုထိမ်း0ျုပ်မှု မရှိတဲ့အတွက် သ့ူရဲ့ဝေစျးနှုံးအတက်အကျကို အဖွဲ့အစည်းတစ်0ုက ထိန်း0ျုပ်
ထားတာ  မဟုတ်လ့ုိ  SEC  ရဲ့  Security  ဥပဝေဒနဲ့  လွတ်ပါတယ်။  XRP  ကဝေတာ့  ဝေစျးအတက်အကျဟာ
Ripple ဝေပါ်မှာ မူတည်သလုိ ခြဖစ်ဝေနလ့ုိ ညိဝေနတာပါ။
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XRP ဟာလည်း လက်ရှိ  Market Cap ဝေဒါ်လာ (၃၃) ဘီလီယံဝေကျာ်နဲ့ အကြကီးဆုံး Cryptocurrency တစ်0ု
ခြဖစ်ဝေနပါတယ်။ Vitalik Buterin ဟာ Ethereum ကို မတည်ဝေထာင်0င် Ripple မှာ အလုပ်ဝေလျှာက်0ဲ့ဖူးပါ
တယ်။ အလုပ်ရပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် အ့ဲဒီအ0ျနိ်တုံးက �ီ�ာမရ0ဲ့လုိ့ မလုပ်ခြဖစ်0ဲ့လုိက်တာပါ။

Uniswap (UNI)
Cryptocurrency  ဝေတွကို ဝေရာင်းRယ်လဲလှယ်လိုတဲ့အ0ါ  Exchange  ဝေတွကို အသံုးခြပုကြကရပါ
တယ်။ �ဟိုထိန်း0ျုပ်စနစ်ကို မကြကိုက်လ့ုိ ထွင်0ဲ့ကြကဝေပမယ့် Exchange ဝေတွက �ဟိုကဲ့သ့ုိ ခြပန်
ခြဖစ်လာပါတယ်။ ဒီလုိမျ ို း  မခြဖစ်ရဝေအာင်  Decentralized Exchange  နည်းပညာဝေတွ ရှိဝေနပါ

တယ်။ �ဟို Exchange မလုိပဲ Cryptocurrency တစ်0ုနဲ့တစ်0ု အခြပန်အလှန် လဲလ့ုိရဝေစတဲ့ နည်းပညာပါ။
Uniswap   ဟာ   လက်ရှိ     Decentralized Exchange   နည်းပညာ  ထဲမှာ နံပါတ်   (  ၁  )   ခြဖစ်ဝေနပါတယ်  ။

Uniswap ကို Ethereum Blockchain ဝေပါ်မှာပဲ Smart Contract အဝေနနဲ့ ဖန်တီးထားတာ ခြဖစ်ပါတယ်။ ဒါ
ဝေကြကာင့်  ERC-20 Token  အားလံုး  Uniswap  နဲ့  အခြပန်အလှန်  အလဲအလှယ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ  -
လက်ရှိဝေပါက်ဝေစျးက 1 ETH = 10 BAKE ဆိုကြကပါစို့။ ပံုမှန်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ 10 BAKE ရိှဝေနရင် အ့ဲဒီ 10 BAKE
ကို  1 ETH နဲ့လဲ0ျင်တဲ့အ0ါ လဲဝေပးမယ့်သူကို ရှာရမှာပါ။  Uniswap ကဝေတာ့ အ့ဲဒီလုိ လုိက်ရှာဝေနစရာမလုိ
ဝေအာင် Exchange Pair Pool  ဝေတွ ဖန်တီးပြပီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ –  ETH/BAKE လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Pool
တစ်0ရုှိပြပီး  အလဲအလှယ် လုပ်လုိသူဝေတွက အ့ဲဒီ  Pool  ထဲကို  ကိုယ့်ရဲ့  BAKE  ကိုထည့်ပြပီး  တန်ဖုိးညီမျှတဲ့
ETH ကို ခြပန်ထုတ်ယူလ့ုိ ရသွားတဲ့သဝေဘာပါ။ ဒါဝေကြကာင့် အတိအကျ လဲဝေပး0ျင်တဲ့သူကို ဝေစာင့်ဝေနစရာမလို
ဝေတာ့ဘဲ Uniswap Pool ထဲမှာ Rင်ပြပီး အလဲအလှယ် လုပ်လ့ုိရသွားတဲ့သဝေဘာပါ။

ဝေစျးအတက်အကျအဝေနနဲ့  Pool  ထဲမှာ  ETH နည်းသွားရင်  ETH  ဝေစျးအလိုလုိ တက်သွားမှာခြဖစ်ပြပီး၊  BAKE
နည်းသွားရင်  BAKE  ဝေစျးအလုိလုိ တက်သွားမှာခြဖစ်ပါတယ်။ အခြပန်အလှန်အားခြဖင့်  BAKE  Rင်ထည့်တဲ့သူ
များလာရင်  BAKE  ဝေစျးက ကျလာမှာပါ။  အ့ဲဒါကို  အလုိအဝေလျှာက်  တွက်ဝေပးတဲ့  ဝေဖာ်ခြမူလာရှိပါတယ်။
အဝေတာ်စိတ်Rင်စားဖို့ ဝေကာင်းတဲ့ နည်းပညာတစ်0ုပါပဲ။

BAKE ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်  Cryptocurrency ပါ။ တစ်ကယ်မရှိပါဘူး။ ERC-20 အဝေကြကာင်းဝေခြပာဝေတာ့ နမူ
နာတစ်0ုအဝေနနဲ့ ထည့်ဝေခြပာ0ဲ့လ့ုိ ခြပန်သံုးလုိက်တာပါ။ သတိမထားမိရင် ခြပန်လုိက်ရှာဝေနမှာစိုးလ့ုိပါ။
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Uniswap ရဲ့ UNI ဆိုတာကဝေတာ့ ERC-20 Token ပဲခြဖစ်ပြပီး UNI Token လက်Rယ်ရှိသူဝေတွဟာ Uniswap
ရဲ့  အလုပ်လုပ်ပံုနဲ့  ပက်သက်ပြပီး  ခြပင်ဆင်လုိတာ၊  အဆင့်ခြမှင့်တင်လိုတာဝေတရွှိရင်  Vote  လုပ်0ွင့်ရမယ့်သူ
ဝေတွ ခြဖစ်ပါတယ်။ Uniswap ကို အသံုးခြပုသူဝေတွကို UNI Token ဝေတွ ဝေRဝေပးထားပါတယ်။

Solana (SOL)
Solana  ဟာ  Block  အသစ်ထည့်ဖ့ုိ အ0ျနိ်  (၄၀၀)  မီလီစက္ကန့်သာ လုိအပ်ပြပီး၊  တစ်စက္ကန့်ကို
Transaction  (  ၅၀  ,  ၀၀၀  )    ထိ  အလုပ်လုပ်ဝေပးနိုင်တဲ့    Cryptocurrency   နည်းပညာလ့ုိ  ဆိုပါ
တယ်။ အများကြကီး ခြမန်သွားပါပြပီ။  Proof of Stake ကိုအဝေခြ00ံထားတဲ့  Proof of History  လ့ုိ

ဝေ0ါ်တဲ့ စနစ်ကို အသံုးခြပုပါတယ်။ 

ပံုမှန်အားခြဖင့်  တစ်ခြ0ား  Blockchain  ဝေတွမှာ  Transaction  ဝေတွကို  Block  ထဲမှာ  စုထည့်ပြပီး  သိမ်းကြကပါ
တယ်။  Blockchain  နည်းပညာအရ  Block  ဝေတွ  Valid  ခြဖစ်မခြဖစ်  စစ်ရတာ ခြမန်ပါတယ်။ တစ်0ုနဲ့တစ်0ု
Hash နဲ့ 0ျတိ်ဆက်ထားလို့ Hash ကိုစစ်ကြကည့်လုိက်ယုံပါပဲ။ ဒီအဝေကြကာင်းကို ဝေရှ့ ပုိင်းမှာ ရှင်းခြပ0ဲ့ပြပီးသားပါ။
ဒါဝေပမယ့်  Block  ထဲက စုထည့်ထားတဲ့  Transaction  ဝေတွ  Valid  ခြဖစ်မခြဖစ် စစ်ရတာဝေတာ့  အ0ျနိ်ယူရပါ
တယ်။  Node  တစ်0ုက  Blockchain Update  ရိှဝေကြကာင်း  Broadcast  ကို  လက်0ံရရှိတိုင်း  Transaction
ဝေတွ မှန်မမှန် ဝေနာက်ဝေကြကာင်းခြပန်ပြပီး လုိက်စစ်ဝေနရတာပါ။

Solana က အ့ဲဒီခြပဿနာကိုဝေခြဖရှင်းဖ့ုိ Transaction ဝေတွကို သိမ်းတဲ့အ0ါ ပြပီး0ဲ့တဲ့ Transaction ရဲ့ Hash နဲ့
တွဲပြပီးသိမ်းပါတယ်။ Blockchain ခြဖစ်ယံုသာမက Transaction Chain ခြဖစ်သွားတာပါ။ Block တစ်0ု Valid
ခြဖစ်မခြဖစ်  Hash ကို ကြကည့်နိုင်သလုိပဲ  Transaction တစ်0ု  Valid ခြဖစ်မခြဖစ်ကိုလည်း  Hash ကိုကြကည့်လုိက်
ယံုနဲ့ ရနိုင်လ့ုိ ပုိခြမန်သွားပါတယ်။ ဒီသဝေဘာကို Proof of History လ့ုိဝေ0ါ်တာပါ။ ဒီသဝေဘာဝေကြကာင့်ပဲ ရိုးရိုး
Proof of Stake ထက်ဝေတာင် သူကပုိခြမန်သွားဝေသးတဲ့ သဝေဘာခြဖစ်ဝေနတာပါ။

Solana  ဟာလည် လက်ရှိ  Market Cap  ဝေဒါ်လာ  (၉)  ဘီလီယံဝေကျာ်  ရိှဝေနတဲ့  အဓိက  Cryptocurrency
နည်းပညာတစ်0ုပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။
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Chainlink (LINK)
Ethereum  ရဲ့  Smart  Contract  တီထွင်မှုနဲ့အတူ  Blockchain  ဆိုတာ  အ0ျက်အလက်
သိမ်းဆည်းယံုသက်သက်  မဟုတ်ဝေတာဘ့ဲ  အဝေခြ0အဝေနဝေပါ်မူတည်ပြပီး  လုိအပ်သလုိ  အလုိ
အဝေလျှာက်  လုပ်ဝေဆာင်0ျက်ဝေတွ  ပါRင်နိုင်တဲ့  Decentralized  Application  Platform

ခြဖစ်လာ0ဲ့ပါပြပီ။ ဒါဟာ Blockchain  ကို အသံုးခြပုပြပီး အသံုး0ျဝေဆာ့ဖ်Rဲဝေတွ ဖန်တီးလိုက်တာပါပဲ။ ဝေဆာ့ဖ်Rဲ
တစ်0ု အလုပ်လုပ်ဖ့ုိအတွက် Data လုိပါတယ်။ Data တိုင်းက Blockchain ထဲမှာ ရှိဝေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Blockchain  ရဲ့ခြပင်ပမှာ  ရိှဝေနတဲ့  Off-Chain  Data  ဝေတွကိုလည်း  Smart  Contract  နဲ့အတူ  တွဲဖက်
အသံုးခြပုဖို့ လုိအပ်နိုင်ပါတယ်။

Blockchain   ရဲ့ ခြပင်ပမှာရှိဝေနတဲ့    Off-Chain Data   ဝေတွကို ရယူဝေပးနိုင်တဲ့    Smart Contract   ဝေတွကို    Data  
Oracle   လ့ုိ ဝေ0ါ်ပါတယ်  ။ ဒီ Data Oracle ဝေတွရဲ့ ခြပဿနာက Data လုိအပ်တဲ့ Smart Contract ဝေတွက သူ
ကို  မီှ0ိုဝေနရလ့ုိ သူက �ဟို0ျက်တစ်0ု ခြပန်ခြဖစ်ဝေနတာပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း �ဟို  Data Source  ဝေန
Data ကို ရယူဝေနရပါဝေသးတယ်။ �ဟိုထိန်း0ျုပ်မှုကို မလုိလားတဲ့ Decentralize စနစ်ဝေတွရဲ့ မူနဲ့ မကိုက်ညီ
သလုိ �ဟို0ျက်မှာ ခြပဿနာတက်တာနဲ့ မီှ0ိုဝေနရသူ အားလံုး ဒုက္ခဝေရာက်ကြကပါဝေတာ့မယ်။ 

Chainlink    ကဝေတာ့    Oracle Node   ဝေတွ    Rုိင်းRန်း0ျတိ်ဆက် ပါRင်နိုင်တဲ့    Oracle Network    တစ်0ု   ခြဖစ်ပြပီး
သတ်မှတ်  စည်းကမ်း0ျက်များနဲ့အညီ  တိကျမှန်ကန်တဲ့  Data  ကို  ယူဝေပးရင်  ဆုအဝေနနဲ့  LINK  Token
ဝေတွဝေပးတဲ့နည်းနဲ့  အ0ျက်အလက်ရဲ့  ယံုကြကည်စိတ်0ျရမှုကို  အာမ0ံ0ျက်ဝေပးမယ့်  နည်းပညာခြဖစ်ပါတယ်။
သူလည်းပဲ Decentralized App ဝေတွအတွက် အဝေရးပါတဲ့ နည်းပညာတစ်0ုပါပဲ။

Chainlink  ကို  ERC-677  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  Ethereum Token  နည်းပညာအသံုးခြပု  ဖန်တီးထားဝေပမယ့်  ဘယ်
Blockchain နဲ့မဆို တွဲဖက်အသံုးခြပုလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။
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Polygon (MATIC)
Polygon  ဟာ  ကိုယ်တိုင်  Blockchain  နည်းပညာဖန်တီးဖ့ုိအတွက်  လုိအပ်တာဝေတွအသင့်
စုစည်းဝေပးထားတဲ့  Framework  တစ်0ု  ပါ။  Polygon  ဟာလည်း  စွမ်းဝေဆာင်ရည်ခြမင့်
Decentralized  App  ဝေတွဖန်တီးဖို့အတွက်  ရည်ရွယ်ထားတာမ့ုိလို့  နည်းပညာအားခြဖင့်

ဝေလးနက်ရှုပ်ဝေထွးဝေပမယ့် သူသဝေဘာအနှစ်0ျုပ်က ဒီလုိပါ။ 

Ethereum  ဟာ လက်ရှိအ0ျနိ်ထိ  Proof of Work  ကိုသာ အသံုးခြပုဝေနရဝေသးလ့ုိ ဝေနှးပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်
Polygon  ကို အသံုးခြပုပြပီး ပုိခြမန်တဲ့  Proof of Stake Blockchain  တစ်0ုကို  Ethereum ဝေပါ်မှာပဲ ဝေနာက်
Layer တစ်0ုအဝေနနဲ့ ထပ်ဆင့် တည်ဝေဆာက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် လုပ်စရာရှိတဲ့ Transaction ဝေတွကို ပုိ
ခြမန်တဲ့ ထပ်ဆင့် Blockchain ဝေပါ်မှာ လုပ်သွားပြပီး၊ အ့ဲဒီအ0ျက်အလက်ဝေတွကို စုစည်းပြပီး ဝေနာက်ကွယ်မှာ
ပင်မ Ethereum Blockchain ထဲကို ထည့်သိမ်းသွားလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့် ထပ်ဆင့် Layer ကဝေပးတဲ့
Transaction Speed  အားသာ0ျက်ကိုရပြပီး ဝေနာက်ကွယ်  Layer  ခြဖစ်တဲ့  Ethereum ကဝေပးတဲ့ 0ိုင်မာမှုကို
လည်း ရရိှသွားပါတယ်။ ဝေနရာတကာ ပင်မ  Blockchain  ကို  ဝေစာင့်ဝေနစရာမလုိဝေတာ့ဘဲ ကြကိုလုပ်လ့ုိရတဲ့၊
သီးခြ0ားလုပ်လ့ုိရတဲ့ အလုပ်ဝေတွကို  Sidechain ဝေ0ါ် ထပ်ဆင့် Layer အဝေနနဲ့ တည်ရှိတဲ့  Blockchain ဝေပါ်
မှာ ခြမန်ခြမန်ဆန်ဆန် လုပ်လို့ရသွားတာပါ။

ဒီလုိသဝေဘာမျ ို းရှိလ့ုိ  Polygon   ကို    Layer-2 Scaling Solution   လ့ုိ ဝေ0ါ်ပါတယ်  ။ Polygon ကိုအသံုးခြပုပြပီး
ကိုယ့်လိုအပ်0ျက်နဲ့  ကိုက်ညီတဲ့  Blockchain  ဝေတွကို  အလွယ်တစ်ကူ  Customize  လုပ်ပြပီး တည်ဝေဆာက်
အသံုးခြပုနိုင်မှာခြဖစ်ပါတယ်။  Polygon  ရဲ့  MATIC  Token  ကိုဝေတာ့  ဒီလိုတည်ဝေဆာက်အသံုးခြပုတဲ့
Blockchain ဝေတွမှာ ခြပုလုပ်တဲ့ Transaction ဝေတွအတွက် Gas Fee အဝေနနဲ့ အသုံးခြပုရပါတယ်။

Monero (XMR)
Bitcoin  လုိ  Cryptocurrency  မျ ို းဟာ  ကိုယ်ဘယ်သူဘယ်Rါ  ဝေခြပာစရာမလုိဘဲ၊  တိုက်ရိုက်
ဖလှယ်အသံုးခြပုနိုင်လုိ့  Privacy  ဝေကာင်းတယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝေပမယ့် အခြ0ားတစ်ဘက်
မှာလည်း ကိုယ်ခြပုလုပ်လုိက်တဲ့  Transaction  တိုင်းဟာ  Network  ထဲမှာ မည်သူမဆို ကြကည့်

လ့ုိရဝေနတဲ့ ခြပဿနာ ကလည်း ရှိဝေနခြပန်ပါတယ်။ Network ထဲမှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အ0ျက်အလက်ဝေတွ မ
ပါဝေပမယ့် Address တစ်0ုရဲ့ ဝေငွဝေပးဝေ0ျမှု မှတ်တမ်းကို အစအဆုံး အကုန်လုိက်လို့ရဝေနပါတယ်။
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Monero  ကဝေတာ့  Transaction  ခြပုလုပ်လုိက်တဲ့အ0ါ  ဝေပးပ့ုိသူရဲ့    Address    ကို    တိုက်ရိုက်  အသံုးမခြပုဘဲ  
Stealth  Address    လုိဝေ0ါ်တဲ့    Address    တစ်0ု  ဖန်တီး  အသုံးခြပုခြ0င်း   အားခြဖင့်  မူရင်း   Address  ရဲ့
ဝေနာက်ဝေကြကာင်းကို  လုိက်လုိ့မရဝေအာင် အလုပ်လုပ်ဝေပးပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်  Monero  လုိ  Cryptocurrency
မျ ို းကို Privacy Coin လ့ုိ ဝေ0ါ်ကြကပါတယ်။

ဒီအ0ျက်ဝေကြကာင့်  Privacy  ပုိဝေကာင်းသွားခြ0င်းနဲ့အတူ ဒုစရိုက်ဝေလာကသားဝေတွရဲ့  မျက်စိကျခြ0င်းကိုလည်း
0ံဝေနရပါတယ်။ Darkweb Market မှာ Bitcoin ထက်စာရင် Monero ကို ပုိပြပီးဝေတာ့ သုံးလာကြကသလုိ အဝေမ
ရိကန်  အ0ွန်²ာန  IRS  က  Monero  ကုဒ်ကို  ဝေဖာ်နိုင်ရင်  ဝေဒါ်လာ  (၆)  သိန်းဝေကျာ်  ဆု0ျမယ်လ့ုိဝေတာင်
ဝေကြကညာထားရပါတယ်။ 

အာဏာပုိင်ဝေတွရဲ့ ဖိအားဝေပးမှုဝေကြကာင့် တ0ျ ို ့  Exchange ဝေတွကလည်း Monero ကို အဝေရာင်းအRယ်လုပ်
0ွင့်မခြပုကြကသလုိ အရင်0ွင့်ခြပုထားတဲ့  Exchange ဝေတွကလည်း 0ွင့်မခြပုဝေတာ့ဘဲ ခြပန်ခြဖုတ်0ျကြကတာဝေတွ ရိှ
ပါတယ်။

Stable Coins (USDT, USDC, BUSD)
Stable Coin  ဆိုတာဟာ ခြပင်ပက  Fiat Money  နဲ့  တိုက်ရိုက်0ျတိ်ဆက်ထားတဲ့  Token  ဝေတွပါပဲ။  (၁၀)
ဝေဒါ်လာဝေပးရင်  အ့ဲဒီ  ဝေဒါ်လာကို  သိမ်းထားပြပီး  Token (၁၀)  0ု  ထုတ်ဝေပးလုိက်တဲ့  သဝေဘာပါပဲ။  ဝေနာင်
Token ဝေတွ ခြပန်အပ်လုိက်ရင် သိမ်းထားတဲ့ ဝေဒါ်လာကို ခြပန်ထုတ်ဝေပးလုိက်မှာပါ။ 

သ့ူမှာ  ဝေစျးနှုံးအတက်အကျရယ်လ့ုိ  မရှိပါဘူး။  ဒါဝေကြကာင့်  Stable  Coin  လ့ုိ  ဝေ0ါ်တာပါ။  ဒီလုိဝေစျးနှုံး
အတက်အကျမရှိဝေစဖ့ုိအတွက် Stable Coin ထုတ်ဝေပးတဲ့အဖဲွ့အစည်းက ကွိုင်   (  ၁  )   သန်းထုတ်ဝေပးထားရင်  
ဘဏ်အဝေကာင့်ထဲမှာ  ဝေဒါ်လာ    (  ၁  )    သန်းကို  အတိအကျ  ထည့်သိမ်းထားဝေပးရပါတယ်  ။  ဒါဝေကြကာင့်  သူ
ထုတ်ဝေပးထားတဲ့  ကွိုင်  (၁)  သန်းဟာ အမှန်တစ်ကယ် တစ်ကွိုင်ကို  (၁)  ဝေဒါ်လာတန်တယ်ဆိုတဲ့  အာမ0ံ
0ျက်ကို အပြမဲရဝေနမှာပါ။ ဒီလုိမျ ို း အမှန်တစ်ကယ် အရန်ဝေငွကို အတိအကျ သိမ်းထားဝေပးပါတယ် ဆိုတာကို
ခြပင်ပစာရင်းစစ်ဝေတွနဲ့  အပြမဲအစစ်0ံဝေပးရပါတယ်။ ဒါဝေကြကာင့်  Stable Coin  ဝေတွဟာ အမှန်တစ်ကယ် ခြပင်
ပဝေငွနဲ့ တူညီတဲ့တန်ဖုိးမှာ အပြမဲရှိဝေနမှာပါ။
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Stable Coin  ဝေတွကို  ဝေဒါ်လာအစားထုိး  Cryptocurrency  အဝေနနဲ့  Wallet  ထဲမှာ ထည့်သိမ်းတာ၊ ဝေပးပ့ုိ
တာ၊ လဲလှယ်တာဝေတွ လုပ်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလို  Stable Coin  ဝေတွထဲမှာ လက်ရှိ  Market Cap  အရ
အဓိကကျဝေနတာဝေတွကဝေတာ့ Tether (USDT), USD Coin (USDC) နဲ့ Binance USD (BUSD) တို့ပဲခြဖစ်ပါ
တယ်။

Tether (USDT)  ကို  Biftinex  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ ဝေဟာင်ဝေကာင်အဝေခြ0စိုက်  Exchange  က ထုတ်ဝေပး
ထားတာပါ။  Market Cap  ဝေဒါ်လာ  (၆၂)  ဘီလီယံဝေကျာ်ရှိလ့ုိ  BTC  နဲ့  ETH  ပြပီးရင် တတိယ
ဝေခြမာက် အကြကီးဆုံး Cryptocurrency ခြဖစ်ဝေနပါတယ်။ Teather ဟာ လက်ရှိမှာ ဝေRဖန်မှုဝေပါင်း

များစွာကို 0ံဝေနရပြပီး သ့ူရဲ့ စိတ်0ျယုံကြကည်ရမှုကိုလည်း ဝေမး0ွန်းထုတ်ဝေနကြကပါတယ်။

(၂၀၁၇)  0ုနှစ်က ဟက်0ံ0ဲရ့သလို၊  (၂၀၁၈)  0ုနှစ်မှာ  ခြပင်ပစာရင်းစစ်ကို  အစစ်မ0ံလို့  အာဏာပုိင်ဝေတွက
တရားရုံးအမိန့်နဲ့ ဆင့်ဝေ0ါ်ပြပီး စာရင်းဝေတွ စစ်0ဲ့ရပါတယ်။ (၂၀၁၉) 0ုနှစ်မှာလည်း Tether ရဲ့ ပင်မကုမ္ပဏီ
က Tether ရဲ့ အရန်ဝေငွဝေတွကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ယူသံုးထားတယ်လ့ုိ နယူးဝေယာက်ဝေရှ့ဝေန0ျုပ်က စွဲဆိုတာ
0ရံလ့ုိ  ရင်ဆိုင်ဝေခြဖရှင်းရပါဝေသးတယ်။  အ0ုဝေနာက်ဆုံးအဝေနနဲ့  ကွိုင်နဲ့  ဝေငွသားကို  0ျတိ်ထားဖ့ုိအတွက်
(၁၀၀%) Cash Reserve မရှိဘဲ (၇၅%) သာရှိတယ်လ့ုိ ထုတ်ခြပန်0ဲ့လို့ ထပ်ပြပီးဝေတာ့ ဝေRဖန်0ံရခြပန်ပါတယ်။
ကျန် (၂၅%) က ရရန်ရှိစာရင်းဝေတွနဲ့ ဘွန်းစာ0ျုပ်တို့၊ ဝေရ�တို့၊ Bitcoin တို့ အဝေနနဲ့ ရှိဝေနတာပါ။

ဝေနာက်  Stable Coin  တစ်0ုခြဖစ်တဲ့  USD Coin (USDC)  ကဝေတာ့  Center  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  အဖဲွ့
အစည်းက  စီမံဝေနတဲ့  Stable  Coin  ခြဖစ်ပါတယ်။  အ့ဲဒီအဖွဲ့အစည်းကို  Circle  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့
ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှုကုမ္ပဏီနဲ့  Coinbase  Exchange  တို့  ပူးဝေပါင်းတည်ဝေထာင်ထားကြကပါ

တယ်။  USDC  ကဝေတာ့  လစဉ်  စာရင်းအစစ်  0ံဝေနတဲ့  Stable Coin  ခြဖစ်လ့ုိ  ပုိပြပီးဝေတာ့  စိတ်0ျယံုကြကည်ရ
တယ်လ့ုိ လက်0ံထားကြကပါတယ်။ 

Binance USD (BUSD)  ကိုဝေတာ့  New York State Department of Financial Services
(NYDFS) ရဲ့ တရားRင်0ွင့်ခြပု0ျက်အရ Binance Exchange နဲ့ Paxos လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ Blockchain
နည်းပညာကုမ္ပဏီတို့  ပူးဝေပါင်း  ဖန်တီးထားတာပါ။  သူလည်းပဲ  လစဉ်  စာရင်းအစစ်0ံဝေနတဲ့

Stable Coin ခြဖစ်လ့ုိ စတိ်0ျယံုကြကည်ရပါတယ်။ 
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Stable Coin ဝေတဟွာ တစ်ခြ0ား Altcoin ဝေတွလုိ နည်းပညာအရ ဆန်းခြပားတာမျ ို း မဟုတ်ဝေပမယ့် အဝေရးပါ
တဲ့ Cryptocurrency ဝေတွပါ။ ဝေငွသားကို အပြမဲတမ်း ထည့်လုိက်၊ ထုတ်လုိက် လုပ်ဝေနစရာ မလိုအပ်ဝေတာ့ဘဲ
ဝေငွသားနဲ့  တန်းဖို့ညီတဲ့  Stable Coin  ကို  ကိုင်ထားနိုင်တဲ့  အတွက်ဝေကြကာင့် ကိုယ့်အပိုင်  Cryptocurrency
ဝေတွကို ပုိပြပီးဝေတာ့ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ကိုင်တွယ်စီမံနိုင်သွားဝေစမှာပါ။

Dai (DAI)
DAI  ဟာလည်း  Stable  Coin  တစ်မျ ို းပါပဲ။  ဒါဝေပမယ့်  တစ်ခြ0ား  Stable  Coin  ဝေတွနဲ့
သဝေဘာသဘာR  မတူတဲ့အတွက်  သ့ူအဝေကြကာင်းကို  အ0ုလုိသပ်သပ်0ွဲပြပီး  ဝေခြပာလုိက်တာပါ။
တစ်ခြ0ား  Stable Coin  ဝေတဟွာ အဖဲွ့အစည်းတစ်0ုရဲ့ အာမ0ံ0ျက်နဲ့  သိမ်းထားဝေပးတဲ့  Cash

Reserve  ကို  Token နဲ့ တည့်0ျတိ်ထားဝေပးလ့ုိ  Stable  ခြဖစ်ဝေနကြကတာပါ။ ကွိုင်ရဲ့တည်ပြငိမ်မှုဟာ အ့ဲဒီအဖွဲ့
အစည်းရဲ့ စီမံမှုဝေပါ်မှာ မူတည်ဝေနပါတယ်။

DAI  ကဝေတာ့  �ဟိုအဖဲွ့အစည်းတစ်0ုက ပြငိမ်ဝေအာင်ထိန်းထားဝေပးစရာမလုိဘဲ  သ့ူအလုိလုိ  ဝေစျးနှုံး  ပြငိမ်ဝေန
ဝေအာင်  Smart  Contract  နဲ့  Algorithm  ထုတ်ပြပီး  ထိန်းထားတာပါ။  ဝေနာက်ကွယ်က  အလုပ်လုပ်ပံုက
ရှုပ်ဝေထွးဆန်းကျယ်ဝေပမယ့် ပံုမှန် အသံုးခြပုသူက အ့ဲဒါဝေတွ သိစရာမလိုပါဘူး။  1 DAI  ကို  1 USD Rန်းကျင်
မှာ အပြမဲတမ်း အလဲအလှယ်လုပ်လ့ုိရဝေနမှာပါ။ 

Rန်းကျင်လ့ုိ  ဝေခြပာတာက  $1  အတိအကျဝေတာ့  ရမှာ  မဟုတ်ပါဘူး  $0.9993  တို့  $1.0008  တို့ဝေလာက်
အတိုးအဝေလျာ့ အလှုပ်အရှားဝေလးဝေတွ ရိှဝေနပါလိမ့်မယ်။  DAI  ရဲ့  Smart Contract Algorithm က ဝေပါက်
ဝေစျး $1 အထက် တက်လာရင် ကျဝေအာင် ခြပန်ဆွဲ0ျဝေပးပြပီး၊ $1 ဝေအာက် ကျလာရင် တက်ဝေအာင် ခြပန်ဆွဲတင်
ဝေပးဝေနတာပါ။ တစ်ခြ0ား Cash Reserve နဲ့ 0ျတိ်ထားတဲ့ Stable Coin ဝေတွမှာလည်း အ့ဲဒီလုိ ဝေစျးနှုံးအလှုပ်
အရှား ရှတိတ်ဝေပမယ့် DAI ကဝေတာ့ သူတို့ထက် နည်းနည်းပုိ လှုပ်ပါလိမ့်မယ်။

ဝေစျးနှုံး အတင်အ0ျ လုပ်ဝေပးဝေနတယ်ဆိုတာ ဒီလုိပါ။ လွပ်လပ်တဲ့ ဝေစျးကွက်ထဲမှာ ရှိဝေနတဲ့ အရာတစ်0ု ဝေစျး
တကတ်ယ်၊  ကျတယ်ဆိုတာ၊  အဝေကြကာင်းရင်းကဝေတာ့  Supply  &  Demand  ဝေကြကာင့်ပါပဲ။  ပထမအဆင့်
အဝေနနဲ့ DAI Token အသစ် လုိ0ျင်ရင် ETH (သ့ုိ) တစ်ခြ0ား0ွင့်ခြပုထားတဲ့ Cryptocurrency ကို အဝေပါင်ထား
ပြပီး ဝေ0ျးယူရပါတယ်။ 
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ဝေစျးကွက်ထဲမှာ DAI Token ကို Rယ်0ျင်တဲ့သူ များဝေနလ့ုိ၊ ရှိတဲ့  Supply ထက် Demand က ပုိများဝေနရင်၊
ဝေစျးတက်လာမှာပါပဲ။  ဒါထုံးစံပါ။  အ့ဲဒီလုိ  ဝေစျးတက်လာတဲ့အ0ါ  အဝေပါင်ထားသူက တက်လာတဲ့  ပမာဏ
အတွက် အတိုးရပါတယ်။ ရမယ့် အတိုးကို DAI Token အသစ်ဝေတွ ထပ်ထုတ်ပြပီး ဝေပးလုိက်တဲ့အ0ါ Supply
ဝေတွ ထပ်တိုးလာလ့ုိ Supply နဲ့ Demand ခြပန်မျှသွားပြပီး ဝေစျးခြပန်ကျသွားဝေစပါတယ်။

ဝေခြပာင်းခြပန်အဝေနနဲ့  ဝေစျးကွက်ထဲမှာ  DAI Token  ကို  ခြပန်ဝေရာင်းတဲ့သူများဝေနလ့ုိ  Demand  ကျလာတဲ့အ0ါ
ဝေစျးလည်း ကျလာမှာပါပဲ။ အ့ဲဒီလုိဝေစျးကျတဲ့အ0ါ အဝေပါင်ထားသူက အတိုးမရဝေတာ့ပါဘူး၊ အတိုးခြပန်ဝေပးရ
မှာပါ။ မဝေပး0ျင်ရင် သ့ူမှာရှိဝေနတဲ့  DAI Token ဝေတွကို ခြပန်အပ်ပြပီး သ့ူအဝေပါင်ကို ခြပန်ထုတ်ယူထားဖ့ုိ လုိပါ
တယ်။  Smart Contract  က အ့ဲဒီလုိ ခြပန်အပ်လာတဲ့  Token ဝေတွကို  Burn  လုပ်ပစ်လုိက်တဲ့အ0ါ  Supply
ခြပန်ကျသွားတဲ့အတွက် ဝေစျးလည်းခြပန်တက်သွားဝေစမှာပဲ ခြဖစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့ Supply & Demand ကို အလုိအဝေလျှာက် ညိှဝေပးသွားလ့ုိ ဝေစျးနှုံးက လုိ0ျင်တဲ့ပမာဏမှာ အနီးစပ်
ဆုံး  ပြငိမ်ဝေနတာပါ။  ဒီစနစ်မှာ  အဝေပါင်ထည့်ဝေပးထားသူဝေတွလည်း  အကျ ို းမယုတ်ပါဘူး။  တက်သွားတဲ့
အစွန်းထွက်ဝေလးဝေတွ၊ ကျသွားတဲ့ အစွန်းထွက်ဝေလးဝေတွကို အခြမတ်ရဝေနနိုင်တဲ့ အတွက်ဝေကြကာင့်ပါ။

ဒါက ထုတ်ဝေပးတဲ့ DAI ရဲ့ ဝေစျးအတက်အကျ အဝေကြကာင်းပဲ ဝေခြပာရပါဝေသးတယ်။ အဝေပါင်ဝေပးပြပီး ထည့်ထား
တဲ့  ETH  လုိ  Cryptocurrency  ရဲ့  ဝေစျးအတက်အကျကလည်း  ရိှပါဝေသးတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်လည်း  က
Algorithm ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုက ဒီထက်ပုိပြပီး အများကြကီး ဆန်းကျယ် ရှုပ်ဝေထွးပါလိမ့်မယ်။ ဝေတာ်ဝေတာ်ဝေလး
စိတ်Rင်စားဖ့ုိဝေကာင်းတဲ့ သဝေဘာသဘာR တစ်0ုပါ။ 

ဒါဟာ Decentralized Finance (DeFi) ပဝေရာဂျက်တစ်0ုကို လက်ဝေတွ့ ဝေတွ့ခြမင်ရခြ0င်းပါပဲ။ �ဟိုထိန်း0ျုပ်
မှုမရှိဘဲ လုိ0ျင်တဲ့ ဝေငွဝေကြကးRန်ဝေဆာင်မှုကို ရဝေနတာပါ။ DAI ကို  MakerDAO လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့ အဖဲွ့အစည်းတစ်0ု
က တီထွင်ထားပါတယ်။ သ့ူမှာလည်း  MKR  လ့ုိဝေ0ါ်တဲ့  သီးခြ0ား  Cryptocurrency  တစ်0ု  ရှိပါဝေသးတယ်။
MKR Token လက်Rယ်ရှိသူဝေတွဟာ Dai ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုနဲ့ ပက်သက်ပြပီး ခြပင်ဆင်လုိတာ၊ အဆင့်ခြမှင့်တင်
လုိတာဝေတရွှိရင် Vote လုပ်0ွင့်ရမယ့်သူဝေတွ ခြဖစ်ပါတယ်။
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Conclusion
တစ်ကယ်ဝေတာ့  Steller  (XLM),  VeChain (VET),  Aave (AAVE),  Algorand (ALGO),  Terra (LUNA),
PancakeSwap(CAKE)  စသည်ခြဖင့် တစ်ခြ0ား စိတ်Rင်စားဖ့ုိဝေကာင်းတဲ့  Altcoin  ဝေတွမှ အများကြကီး ကျန်ပါ
ဝေသးတယ်။ ဒါက Market Cap ခြမင့်တာဝေတွပဲ ရှိပါဝေသးတယ်။ အ0ုမှ စတင်တီထွင်လ့ုိ Market Cap သိပ်မ
ရိှဝေသးဝေပမယ့် နည်းပညာခြမင့်ပြပီး အုိင်ဒီယာဝေကာင်းတဲ့ Altcoin ဝေတွလည်း ရိှပါဝေသးတယ်။

တ0ျ ို ့  Altcoin  ဝေတွဟာ စတိ်Rင်စားစရာ ဝေကာင်းလွန်းလ့ုိ သ့ူအဝေကြကာင်း0ျည်းပဲ စာအုပ် တစ်အုပ်ဝေလာက်
ဝေရးခြပမှာသာ ခြပည့်စုံမှာခြဖစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီဝေလာက် ကျယ်ခြပန့်တဲ့ အဝေကြကာင်းအရာဝေတွထဲကမှ အဓိကကျတာ
ဝေတွကို ဝေရွးထုတ်ပြပီး အကျဉ်း0ျုပ် Summary ဝေလာက်သာ ဝေဖာ်ခြပနိုင်0ဲ့တာပါ။ ဒါဝေပမယ့် ဒီလုိအကျဉ်း0ျုပ်
ဝေဖာ်ခြပ0ျက်ကဝေနပဲ စာဖတ်သူအတွက်   Cryptocurrency   ဝေလာကမှာ လက်ရှိ ဘာဝေတွခြဖစ်ဝေနသလဲ ဆိုတာ  
ကို   Overview   အဝေနနဲ့ ခြ0ုံငံုသိခြမင်သွားဝေစဖို့   အဝေထာက်အကူ ခြဖစ်ဝေစလိမ့်မယ်လုိ့ ဝေမျှာ်လင့်ပါတယ်။



Bitcoin – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – နိဂုံး0ျုပ် 118

နိမေဂုံးချု%်

စာဝေရးသူဟာ  Bitcoin  ဝေပါ်0ါစက နည်းပညာသမားတစ်ဝေယာက်အဝေနနဲ့  လက်ဝေတွ့  စမ်းသပ်  ဝေလ့လာမှု
ဝေတွ  လုပ်ခြဖစ်0ဲ့ပါတယ်။  နည်းပညာပုိင်းအရ  အဝေတာ်ဝေလး  စတိ်Rင်စားဝေပမယ့်  သ့ူရဲ့  ဝေငွဝေကြကးဆိုတဲ့
သဝေဘာသဘာRကိုဝေတာ့ သိပ်နားမလည်တာဝေကြကာင့် ဝေနာက်ပုိင်းမှာ ဆက်မလုပ်ခြဖစ်0ဲ့ပါဘူး။

၂၀၂၀-၂၁  0ုနှစ်ဝေတွမှာ  တစ်ကမ္ဘာလံုးလုိလုိ  ခြပန့်နှံ့0ဲ့တဲ့  Covid-19  ကပ်ဝေရာဂါဝေကြကာင့်၊  နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့
Stay At Home ဝေကြကညာ0ျက်ဝေတွနဲ့အတူ၊ လူဝေတွဟာ ဝေရာဂါကူးစက်မှုနှုန်း ကျဝေစဖုိ့အတွက် အလုပ်ဝေတွ၊
ဝေကျာင်းဝေတွ၊ ရပ်နားပြပီး အိမ်ထဲမှာပဲ ဝေနကြကရပါတယ်။ ဒီလုိဝေနရတာ ကာလရှည်ကြကာလာတဲ့အ0ါ အိမ်ထဲမှာ
ပဲဝေနပြပီး Rင်ဝေငွရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းဝေတွကို စူးစမ်းရှာဝေဖွကြကရင်း စဝေတာ့မားကတ်တို့၊ Cryptocurrency မား
ကတတ်ို့ကို ပုိစိတ်Rင်စားလာကြကပါတယ်။

စာဝေရးသူလည်း အများနည်းတူ ခြပန်စိတ်Rင်စားလာလ့ုိ ကြကားထဲမှာ အဆက်ခြပတ်ဝေနတဲ့  Blockchain နည်း
ပညာဝေတွနဲ့  Cryptocurrency  ဝေတွ  အဝေကြကာင်းကို  ခြပန်ဝေလ့လာကြကည့်တဲ့အ0ါ  လံုးRကို  အ့ံအားသင့်ဖွယ်
ဝေကာင်းဝေလာက်ဝေအာင်  ဝေခြပာင်းလဲတိုးတက်ဝေနပြပီဆိုတာကို  ဝေတွ့လုိက်ရတာပါပဲ။  Currency  နဲ့  Finance
ဘက်ပုိင်းမှာတင်  မကဘဲ  အနာဂါတ်  အင်တာနက်နည်းပညာကြကီး  တစ်0ု၊  အနာဂါတ်  Development
Platform ကြကီးတစ်0ုဘက်ကို ဦးတည်ဝေနပြပီဆိုတာကို သိလုိက်ရပါတယ်။ 

ရင်းနှီးခြမှတ်နှံမှုပိုင်းကို  သိပ်စိတ်မRင်စားရင်ဝေတာင် စာဝေရးသူလုိ နည်းပညာသမား၊  Software Developer
တစ်ဦးအတွက်၊  အ0ုဝေနမှ  မီှဝေအာင်မလုိက်ရင်  နည်းပညာပုိင်းမှာ  အဝေတာ်ကြကီး  ဝေ0တ်ဝေနာက်ကျပြပီး  ခြပတ်
ကျန်0ဲ့ဝေတာ့မယ်ဆိုတဲ့  သဝေဘာခြဖစ်ဝေနပါတယ်။  ဒါဝေကြကာင့်  ကိုယ်တိုင်လည်း  ကြကိုးစားဝေလ့လာခြဖစ်0ဲ့သလို၊
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တစ်ခြ0ားဝေလ့လာသူဝေတွ  အတွက်လည်း၊  ကိုယ့်လုိမျ ို း  အ0ုမှ  အဝေခြပးအလွှား  အမှီလုိက်ဝေလ့လာရာမှာ
အဝေထာက်အကူ ခြဖစ်ဝေစဖ့ုိအတွက် ရည်ရွယ်ပြပီး ဒီစာအုပ်ကို ဝေရးသားခြဖစ်0ဲ့ပါတယ်။

ဒါဝေပမယ့် Bitcoin နဲ့ Cryptocurrency ဆိုတာ အ0ု0ျနိ်မှာ နည်းပညာသမားဝေတွမှသာ စိတ်Rင်စားတဲ့အရာ
မဟုတ်ဘဲ၊  လူတိုင်းစိတ်Rင်စားတဲ့  အရာတစ်0ု  ခြဖစ်ဝေနပြပီမ့ုိလ့ုိ  နည်းပညာသမား  မဟုတ်သူဝေတွပါ  ဖတ်ရှု
ဝေလ့လာလ့ုိရဝေအာင် ကြကိုးစားဝေရးသား0ဲ့ပါတယ်။ စာဝေရးသူ ဝေရး0ဲ့ဖူးသမျှ စာအုပ်ဝေတွထဲမှာ ကုဒ်တစ်လံုးမှ
မပါတဲ့  ပထမဆုံး  စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။  ဒီလိုကြကိုးစားဝေရးသားထားတဲ့  ကြကားထဲကပဲ  ကျွမ်းကျင်ရာဝေနာက်0ံ
ဝေကြကာင့် နည်းပညာဆန်ဝေနဝေသးလ့ုိ တ0ျ ို ့အပုိင်းဝေတွ ဖတ်ရှုရ 0က်0ဲ 0ဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း နားလည်0ွင့်လွှတ်
ဝေပးဝေစ0ျင်ပါတယ်။

ဒီစာအုပ်ဟာ နည်းပညာသမားများ အတွက်  Blockchain  နည်းပညာဝေတွကို  အမီှလုိက်ရာမှာ အဝေထာက်
အကူခြဖစ်ဝေစတဲ့ စာတစ်အုပ် ခြဖစ်လိမ့်မယ်လို့ ဝေမျှာ်လင့်ပါတယ်။ နည်းပညာသမား မဟုတ်တဲ့သူဝေတွအတွက်
ဆိရုင်လည်း ရှုပ်ဝေထွးဆန်းကျယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့  Bitcoin  တို့  Cryptocurrency  တို့လုိ  အဝေကြကာင်းအရာဝေတွ
ကို လုိတိုရှင်း နားလည်သဝေဘာဝေပါက် သွားဝေစတဲ့ စာတစ်အုပ် ခြဖစ်လိမ့်မယ်လ့ုိ ဝေမျှာ်လင့်ပါတယ်။

စာဖတ်သူများအားလံုးကို  အထူးဝေကျး�ူးတင်ဝေကြကာင်း  ဝေခြပာလုိပါတယ်။  အားလုံးပဲ  ကိုယ်စိတ်နှစ်ခြဖာ
ကျန်းမာ 0ျမ်းသာပြပီး၊ ဝေရာဂါကပ်ဝေဘးများနဲ့ ရန်သူမျ ို း (၅) ပါးတို့ရဲ့ ဝေဘးကဝေန ကင်းဝေRးနိုင်ကြကပါဝေစ။

အိမေ��ာင် (Fairway)
၂၀၂၁ 0ုနှစ်၊ �ွန်လ (၂၉) ရက်ဝေန့တွင် ဝေရးသားပြပီးစီးသည်။
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