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خالصهایی از آنچه میخوانیم
برگزیده شبکه های اجتماعی
در ایـن بخـــش گفتــــهها و
سخنان تحلیلگران مطــرح دنیا
از جمله مــون کارل ،پلــن بـی
و  ...را مطـــرحکـرده و دیدگاه
آنـان را بیــــان خواهیـم کـرد.

تحلیل تکنیکال و onchain
در ای ــن بخ ــش ب ــه بررس ــی
نمـــودار بــیتکــــوین
پرداختهایـــم و در مـــورد
شـــاخص دالر نیـــز بحـــث
خواهیـــم کـــرد .در نهایـــت
دادهه ــای آنچی ــن را م ــورد
تحلیـــل قرارخواهیـــم داد.

مد لســـازی قیمـــت در
مختصـــات قطبـــی
در ایــن بخــش نمــودار
قیمــت بیتکویــن را در
طــول زمــان در مختصــات
قطبــی مــورد بررســی قــرار
میدهیــم و بــا مدلهــای
دیگــر مقایســه میکنیــم.

معرفی حوزه اوراکلها در دیفای

معرفی پروژه HAPI
حوزه امنیت یکـی از بخشهای
پرکاربـرد ،رمزارزهاسـت کـه در
ایـن بخـش اوراکل امنیتی هپی
را مـورد بررسـی قـرار میدهیم.

واچ لیست
در ایــن بخــش ارزهایــی
کــه از نظــر تحلیلگــران مــا
در موقعیــت فاندامنتــال
و تکنیــکال جــذاب قــرار
گرفتهانــد ،جهــــت بررســی
به سرمایـهگـذاران ،معـــرفی
میشــو د .

رویداد های آینده
در این بخـــش رویدادهای
مهم رمــزارزها و رویدادهای
اقتصادی مهم را به همراه
تاریخ آنها ذکر کردهایم.

برگزیده اخبار
در این بخش به خالصهایی
از اخبار دو هفته گذشته در
حـوزه رمـــــزارزها خواهیم
پرداخت.

دیفــای بخــش جدا نشــدنی
بــازار رمزارزهاســت و در ایــن
بخــش بــه بررســی تأثیــر و
کاربــرد اوراکلهــا در ایــن
حــوزه میپردازیــم.
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معرفی کوین پالس
کویــن پــاس حاصــل گردایــهای از متخصصیــن حــوزه تکنولــوژی ،مالــی و
بوکارها بــرای
ســرمایهگذاری اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه افــراد و کســ 
بهکارگیــری فناوریهــای نویــن همچــون بالکچیــن در فعالیتهــای خــود و
بهرهبــرداری از فرصتهــای کــم نظیــر موجــود در حوزههــای فناوریاطالعــات
فعالیــت میکنــد .دانــش فنــی ،تجربــه تجمعــی خبــرگان و مهــارت هــای تخصصــی؛
قابلیتهــای کلیــدی کویــن پــاس هســتند کــه در خدمــات متنــوع ایــن گــروه
متجلی می شوند.

شبکههای اجتماعی خبری:
پایگاه خبری تحلیلی
حوزه رمزارزها

پروژه تکس توکن:
توکنی برای سرمایهگذاری در
بازارهای داخلـــی به وسیله
پول خارجی

آموزش :آموزش زمینههای
مختلف حوزه بالکچین و
سرمایهگذاری

پروژه لویالتی پالس:
پلتفرمیبـــراییکپارچهسازی
باشگاههایمشتریانسازمانها
بر بستر بالکچین

سرمایهگذاری :بهکارگیری
الگوریتـمهای معاملـه و
تحلیل بنیادی

توکنیــزه کــردن داراییهــا:
توکنیــــزه کــــردن انــواع
داراییهــا بـــــر بستـــــر
بال کچیــن
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   برگزیده اخبار
رئیس جمهور ترکیه خبر از جنگ علیه رمزارزها میدهد.
رجـب طیـب اردوغـان ،رئیـس جمهـور ترکیـه ،در دیـدار بـا
دانشـجویانی از  81اسـتان که در شـهر مرسـین برگزار شـد ،گفت
کـه ترکیـه در حـال جنـگ بـا رمزارزهـا اسـت .اظهـارات اردوغان
پـس از آن مطـرح میشـود کـه بانـک مرکـزی بسـتر جدیـدی
بـرای تحقیـق و آزمایـش نسـخه دیجیتالـی لیـر ترکیـه در اوایل
مـاه سـپتامبر ایجاد کـرد .در مرحلـه اول ،پروژه تحت آزمایشـات
محـدودی بـه منظـور تعییـن کارایـی آن قـرار خواهـد گرفـت و
نتایـج مرحلـه آزمایشـی سـال آینـده اعلام خواهد شـد.
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس :سـاماندهی رمـز ارزها در
اولویت اسـت.
رییـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس با بیـان اینکه سـاماندهی
تبـادل رمـز ارزهـا بایـد در اولویت باشـد ،اذعان داشـت در حال
حاضـر حجـم عظیمـی از گـردش مالی در نظـام اقتصادی کشـور
بـه دلیل عـدم سـاماندهی رمزارزها از تیررس نظارت خارج شـده
و از ظرفیـت مالیاتـی آنها اسـتفاده نمیشـود.
محمدرضـا پـور ابراهیمی ،با اشـاره بـه قرائت گزارش کمیسـیون
اقتصـادی دربـاره بررسـی وضعیت صنعـت اسـتخراج رمزارزها و
مبـادالت داخلـی آن در کشـور ،در صحـن علنـی مجلـس گفـت:
«پدیـده رمزارزهـا را بایـد در دو حـوزه مـورد بررسـی قـرار داد؛
رمزارزهـا بـا منشـأ داخلـی و رمزارزهـا بـا منشـأ ارز خارجـی.
موضوعاتـی ماننـد بـرق مـورد نیـاز بـرای اسـتخراج ،صـدور
مجوزهـا ،مزارعـی کـه بـدون مجـوز در حـال اسـتخراج رمـزارز
هسـتند و غیـره ،از جمله مسـائلی اسـت که در حـوزه رمزارزهای
داخلـی مطـرح میشـود .تمامـی مسـائل مربـوط بـه اسـتخراج
رمزارزهـا دربـاره رمز ارزهای داخلی اسـت در حالیکـه اصلیترین
چالـش در شـرایط کنونـی اقتصـاد ایـران ،موضـوع رمزارزهـای
خارجـی و تبـادل آنها اسـت؛ رمز ارزهایی که در سـایر کشـورها
تولیـد میشـوند ،امـا میلیونهـا ایرانـی درحـال تبـادل آنهـا
هسـتند ،حـال آنکـه ایـن بخـش ،از شـفافیت اطالعاتـی نیـز
برخـوردار نیسـت».

رونمایی از تندیس ساتوشی ناکاموتو در مجارستان

مجسـمهای بـه یادبـود از ساتوشـی ناکاموتـو ،خالـق افسـانهای
بیتکوین سـاخته شـده اسـت کـه جلـوهای از ماهیت ناشـناس

وی اسـت .این مجسـمه برنزی بدون چهره در کشـور مجارسـتان
سـاخته شـده اسـت .ایـن مجسـمه بـه غیـر از صورتـی سـاده و

صـاف ،هـودی کـه بـر سـر انداختـه و لوگـوی بیتکویـن کـه بر

روی قلـب او حکاکـی شـده ،مشـخصه قابـل شناسـایی دیگـری
ندارد.

تامـاس گیلـی ( )Tamas Gillyیکـی از خالقـان این مجسـمه به
همـراه رکا گرگلـی ( )Reka Gergelyگفتـه اسـت« :سـاخت ایـن
مجسـمه یـک چالش بزرگ بود .سـاخت مجسـمهای از فردی که
نمیدانیم چه شـکلی اسـت بسـیار دشـوار اسـت».

تصویـب پیشنویـس قانون پذیـرش ارزهـای دیجیتال
در اوکراین
در تاریـخ  ۸سـپتامبر ،پارلمـان اوکرایـن پیشنویـس
قانـون «داراییهـای مجـازی» را تصویـب کـرد کـه برای
اولیـن بـار بهطـور قانونـی ارزهـای دیجیتـال را در ایـن
کشـور به رسـمیت میشناسـد .گفتنی اسـت ایـن قانون
بـر اسـاس اسـتانداردهای گروه اقـدام مالـی ( )FATFدر
زمینـه پولشـویی تدوین شـده اسـت .در بیانیه رسـمی
مطبوعاتـی این قانون آمده اسـت « :پارلمـان اوکراین در
تاریـخ  ۸سـپتامبر بـه پیشنویـس شـماره  ۳۶۳۷الیحه
داراییهـای مجـازی رأی داد .این الیحـه صنعت ارزهای
دیجیتـال را قانونگـذاری میکنـد ،بـه صورتـی کـه
هولدرهـای ایـن داراییهـا میتواننـد بـه طـور قانونـی
آنهـا را مبادله کرده و شـرکتهای کریپتـوی بینالمللی
میتواننـد تجارتـی بالکچینی در اوکرایـن ثبت نمایند».
بـر اسـاس این قانـون کـه  ۲۷۶رأی مثبـت از نمایندگان
پارلمـان دریافـت کـرد ،وزارت تحـول دیجیتـال اوکراین
مسـئولیت نظـارت بر اجـرای مقررات جدیـد داراییهای
مجـازی و هدایـت و رشـد ایـن صنعـت را بـر اسـاس
اسـتانداردهای بینالمللـی دارد.
گوگل وارد حوزه توکنهای غیرمثلی شد.
یـک شـرکت بالکچینـی فعـال در حـوزه توکنهـای
غیرمثلـی ( )NFTقـراردادی را بـا گـوگل امضا کرده اسـت
و قصـد دارد بـا اسـتفاده از زیرسـاختهای شـبکهای
قدرتمنـد گـوگل ،ظرفیـت اکوسیسـتم خـود را افزایـش
دهـد .مدیرعامـل ایـن شـرکت بالکچینی یـک کارآفرین
ایرانیاالصـل اسـت .بـر اسـاس گزارشـی که نشـریه فوربز
( )Forbesمنتشـر کـرده ،قـرار اسـت بـهعنوان بخشـی از
ایـن همـکاری ،گـوگل کلـود ( )Google Cloudدر نقـش
اپراتـور شـبکه به پـروژه بالکچینی فلـو ( )Flowکه متعلق
سـاختار
بـه داپـر لبـز اسـت ،خدمـات ارائه کند .بـا چنین
ِ
مقیاسپذیـری منابـع الزم برای کل اکوسیسـتم توکنهای
غیرمثلـی ،بازیهـا و برنامههای غیرمتمرکـز بالکچین فلو
تأمیـن میشـود.
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

 :PlanBارزش بـازار تحقـق یافتـه بیتکوین بـه 21هزار دالر
رسـید کـه سـقف جدیـدی در تاریخچـه بیتکویـن اسـت
.میانگیـن متحـرک  200هفتـهای بیتکویـن نیـز در قیمت
15.6هزار دالر اسـت.

چانـگ ژائـو :مـا در دنیایـی زندگـی میکنیـم کـه تبعیـض
بـر اسـاس رنـگ  ،سـن  ،جنـس و غیـره بـد اسـت ،امـا بـا
یـک فرضیـهی از پیـش تعییـن شـده ،مشـکلی نیسـت کـه
بـه کسـی برچسـب "سـرمایه گـذار نامعتبـر" بزنیـم .آیـا این
مثـل ایـن نیسـت کـه بگوییم کسـی آنقـدر باهوش نیسـت
کـه سـرمایهگذاری کنـد یا امـور مالی خـود را مدیریـت کند؟
آمـوزش بیشـتر الزم اسـت.

ایلان ماسـک ،بـا انتشـار تصویری از سـگ شـیبا اینـوی خود
کـه فلوکـی نام دارد ،سـبب شـد توکـن فلوکـی اینو ،کـه توکنی
اسـت بـر بسـتر اسـمارت چیـن بایننس تـا  ۱۰۰درصـد افزایش
یابـد .البتـه ایـن صعـود قیمـت زیـاد پایـدار نبـود و در نهایت
دچـار افـت  ۹۵درصدی شـد.

مایکل سیلور (مدیرعامل شرکت ماکرواستراتژی):
در سـالی کـه طلا  %10.5کاهـش یافـت بیتکویـن  %332رشـد
کـرد .در دهـهای که طال  %0در سـال بازدهی داشـته ،بیتکوین
سـاالنه  .%146چـرا مـا هنـوز بحـث میکنیم کـه کدام بـا ارزشتر
ا ست ؟

دن هلـد (متخصـص بالکچیـن) :تـز سـرمایهگذاری بیتکویـن

مـون کارل :اوکرایـن امـروز بیتکوین را قانونـی کرد .من به

سـاده اسـت ،اگـر فکـر میکنیـد بانکهـای مرکـزی بـه چـاپ و

بایـد یکـی پـس از دیگری ایـن مورد را دنبـال کنند.

مسائل را بیش از حد پیچیده نکنید.

شـما گفتـم ،ایـن یک بـازی دومینو اسـت .همهی کشـورها

دیگر نمیتوانید بیتکوین را انکار کنید.

کاهـش ارزش پـول خـود ادامـه میدهنـد ،بیتکویـن بخریـد.
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تـحلــیل تکـــنیکال بـــازار

بیتکویـن :هفتـه گذشـته بیتکوین با نوسـانات خود توانسـت سـردرگمی در بیـن معاملهگران بـازار را به حداکثر برسـاند و
بعـد از برخـورد بـه سـطح  40هـزار دالر توانسـت به خوبـی حمایت این ناحیـه را حفظ کنـد و در حال حاضر به نظر میرسـد
تکمیـل مـوج  Dانجـام شـده اسـت .عـدهای از تحلیلگـران عقیـده دارنـد کـه در حال تکمیـل الگـوی  AB=CDهسـتیم و اگر
سـناریوی اتفـاق افتـادن ایـن الگـو را محتمـل بدانیم ،انتظـار داریم قیمت بعد از برگشـت دوباره به سـطح  40هـزار دالر طبق
مسـیر نشـان داده شـده در شـکل ،به تکمیل الگو بپردازد .این نکته را نیز باید اضافه کرد که نوسـانات در سـه ماه آخر سـال
میلادی ،بـه بیشـترین حـد خود میرسـد و بـازار طبق اتفاقات گذشـته در سـالهای قبـل ،در این سـه ماه رونـد اصالحی به
خـود میگیـرد .قیمـت در سـطح  38هـزار دالر روی خـط فیبوناچـی  0.618قـرار دارد و به نظر میرسـد که بتواند قیمـت را در
ایـن ناحیـه حمایـت کنـد و میتـوان اهداف  52هـزار و  60هـزار را تا اخر سـال میالدی پیشبینی کـرد .با کنار هم قـرار دادن
نمـودار تکنیـکال و مدلهـای پیشبینـی قیمـت مثل  ،S2Fسـناریوی در نظـر گرفته شـده میتواند به وقـوع بپیوندد.

شـاخص قـدرت دالر ( :)DXYبـه عقیـده تحلیلگران ،شـاخص دالر در حال سـاخت الگوی سـر و شـانه اسـت و انتظار یک
اصلاح کوتـاه مـدت را از ایـن شـاخص داریـم .در هفته پیـشرو انتخابـات کانـادا را داریم کـه تأثیر چشـمگیری در این
شـاخص نـدارد امـا جلسـات فـدرال رزرو و سـخنرانیهای آن ممکـن اسـت باعث قـدرت گرفتن  DXYشـود ،زیـرا طبق
شـنیدهها اعضـای فـدرال رزرو تصمیـم بـه افزایش نـرخ بهره تـا سـال  2022گرفتهاند که ایـن عمل باعـث افزایش بازده
اوراق خزانـه داری و بـه طبـع آن افزایـش قـدرت دالر میشـود .امـا اگـر بازهـم تصمیمـات فـدرال رزرو به تأخیـر بیافتد
باعـث ریـزش بیشـتر میشـود .در هفتـه پیـشرو اخبـار زرد بسـیار زیادنـد ،از جملـه انتخابـات داخلـی ژاپن ،کـه تأثیر
زیـادی در رونـد نخواهـد داشـت ،امـا ممکن اسـت باعث ایجـاد نوسـانات جزئی شـود .از طرفی با اعالم شـاخص PMI
انگلیـس ،اگـر ایـن شـاخص کاهـش یابـد پونـد نیـز ضعیف خواهد شـد ،امـا با توجـه بـه رونـد واکسیناسـیون انتظار
میرود افزایشـی باشـد.
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تحلیل   on chain

تحلیـل آن چیـن دیتـا ،تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتی اسـت که در بالکچین ثبت شـده اسـت.
ایـن تحلیـل شـامل بررسـی تراکنشهـا ،رفتـار فروشـندگان و خریـداران ،رفتار ماینرهـا و هر
آنچـه کـه در بالکچین ثبت شـده اسـت ،میباشـد.

شـاخص  NVTدر هفتهای که گذشـت نوسانات بسیاری
را تجربـه کـرد .جهت پیشبینـی دقیقتر رونـد در آینده،
نمـودار  NVTبـه صـورت میانگین متحـرک نمایی هفت
روزه رسـم شـده اسـت .میبینیـم کـه رونـد قیمتـی بـا
اینکـه اصلاح خوبـی را تجربـه کـرد ه اسـت ،امـا هنـوز
هم شـاخص  NVTریزش بیشـتر را در هفتـه های آینده
نشـان میدهـد .اگـر حجـم معاملات در رونـد فعلـی
نتواند منجر به متعادل شـدن شـاخص  NVTشـود ،باید
انتظـار اصالح بیشـتر را داشـته باشـیم .ناحیـه حمایتی
 40هـزار دالر بـرای بیتکویـن میتواند یـک ناحیه مهم
باشـد ،که هـر بار با برخـورد به این ناحیه شـاخصNVT
سـیگنال ورود صـادر کـرده اسـت ،اما باید گفـت که این
معمـوال خطرناک اسـت و در جایی
برخوردهـای متوالی
ً
کـه حجـم تراکنشهـا نتواند در شـبکه ارزشـمندی آن را
حفـظ کنـد ،ممکن اسـت ناحیـه حمایتـی  40هـزار دالر
از دسـت بـرود .در نهایـت بایـد گفـت کـه بـا توجـه به
سـناریوی اصلاح در دو ماه آینده ،ضعـف حرکتی در این
شـاخص نیز احسـاس میشـود

با بررسـی نمـودار مقـدار بیتکوینهای نگهداریشـده
در صرافیهـا ،میتـوان بـه یـک نکتـه جالـب پیبـرد.
در ایـن نمـودار بخـش قرمـز رنـگ نشـان از خـروج
بیتکویـن از صرافیهاسـت کـه در روندهـای قبلـی در
هـر مقطعی کـه این خروجی افزایش داشـته قیمت نیز
رشـد کـرده اسـت .باید گفـت ممکن اسـت همین الگو
بـاز هم تکرار شـود با ایـن تفاوت که به دلیل پیشـرفت
صرافیهـا در ایجـاد آدرسهـا ممکن اسـت ایـن داده،
دچـار تغییراتی شـده باشـد کـه در آن خطا ایجـاد کند.

در گـزارش قبلـی کریپتـو داشـبورد دیدیم که نمـودار حجم
معاملات بـاز قراردادهـای آتـی افزایشـی بـود و گفتیم که
افزایـش حجـم ایـن قراردادهـا لزوماً بـه معنای باز شـدن
قراردادهـای جدیـد نیسـت ،بلکـه بخـش زیـادی از ایـن
افزایـش حجـم حاصـل افزایـش قیمـت بیتکویـن بـوده
اسـت .طبـق پیشبینـی انتظار داشـتیم در جهتـی که این
قراردادهـا بسـته شـوند ،بـازار حرکـت کنـد و دیدیـم کـه
اطلاح زودهنـگام ،باعث بستهشـدن بخش زیـادی از این
قراردادهـا شـد .در حـال حاضـر بـه دلیل نوسـانات بـازار،
هنـوز قراردادهـای جدید افزایـش حجم نداشـتهاند و این
نکتـه میتوانـد نشـان دهـد کـه معاملهگـران بسـیاری در
تشـخیص رونـد فعلـی بـازار ناموفـق بودهاند.

پـس از هاردفـورک لنـدن و اجـرای کـد  ،EIP-1559شـبکه
اتریـوم بـا تغییـرات گسـتردهای مواجـه شـد .انجـام کـد
 EIP-1559بـه معنـای آن بـود کـه هزینههـای تراکنـش
سـوزانده خواهند شـد .در واقـع توسـعهدهندههای اتریوم
بـه دنبـال ایجـاد یک فشـار تورمـی بر ایـن شـبکه بودند
و کـد  EIP-1559بهتریـن گزینـه بـرای ایـن هدف بـود .تا
بـه امـروز حـدود  355هـزار اتریوم سـوزانده شـده اسـت
و همیـن نکتـه باعـث جذابتـر شـدن اتریـوم نسـبت به
بیتکویـن شـده اسـت.
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پیشبینــی قیمــت بیتکوین در سیســتم مختصات قطبی
دسـتگاه مختصـات قطبـی (،)Polar coordinate system
یـک دسـتگاه مختصـات دو بعـدی اسـت کـه در آن ،مکان
هـر نقطه ( )Pبـا ( rفاصله نقطه ( )Pتا مرکـز مختصات ())O
و ( θزاویـه خط رسـم شـده از نقطه تا مرکـز مختصات ()OP
و محـور طول ( ))OXمشـخص میشـود.

در هـر چرخه ببینیم و آن را با چهار سـال قبلمقایسـه کنیم.

)P(r, θ
r

X

θ

O

یکـی از نظریههایـی کـه در مـورد پیشبینـی قیمـت
بیتکوین وجود دارد ،اسـتفاده از سیسـتم مختصات قطبی
بـرای شـناخت رفتـار حرکتـی بیتکویـن در طـول زمـان و
بـه طـور ویـژه در بازههـای چهارسـاله ،کـه هاوینـگ اتفـاق
میافتـد ،اسـت.
اگـر نمـودار قیمـت بیتکویـن در حالـت لگاریتمـی را در
سیسـتم مختصاد قطبی رسـم کنیم ،به شـکل زیر میرسـیم:

درایـن شـکل هـر چرخـش  360درجـه ،چهـار سـال بـه
حسـاب میآیـد .نقطـه انتهایـی نمـودار ،محلـی اسـت
کـه در حـال حاضـر در آن قـرار داریـم .محـور شـعاعی
(لگاریتمـی) نشـاندهندهی قیمـت بیتکویـن و زاویـهی
آن ،نشـاندهندهی زمـان اسـت .رنـگ نمـودار نیـز میـزان
نزدیـک شـدن بـه هاوینگ بعدی را نشـان میدهـد و نقاط
مشـکی روی خطوط مشـکی رنـگ ،زمان هاوینگ را نشـان
میدهدکـه همگـی در ربع سـوم این نمـودار قـرار گرفتهاند.
بـا کمی دقت بیشـتر روی ایـن نمودار میبینیم کـه بین ربع
معموال ناحیهی گذار قیمتی بوده و رشـد
سـوم و ربع چهـارم
ً
چشـمگیر قیمـت را شـاهد بودهایم .بـرای بررسـی بهتر این
نمـودار ،ابتـدا بهتر اسـت روند صعودی قیمـت بیتکوین را

در رونـد رشـد چهـار سـاله بیتکوین ،اگر شـیب صعـود را
در هـر سـیکل رسـم کنیـم ،به نمـودار بـاال میرسـیم .در هر
سـیکل جدید شـیب خط کاهـش یافته امـا در نهایت پس
از چنـد بـار برخـورد بـه ایـن خـط ،قیمـت توانسـته دوباره
صعـود کند و سـیکل خـود را تکمیل کند .در حـال حاضر اگر
بخواهیـم بـاز هـم از الگوهای قبلی اسـتفاده کنیـم میتوان
گفـت که هنوز در میانه سـیکل قرارداریم .بـا این توضیحات
به بررسـی نمـودار بعـد میپردازیم.

این نمودار نیز مانند نمودار قبل شـیب صعودی را محاسـبه
کـرده ،امـا بـا این تفاوت کـه قیمت را در هر نقطـه بر مبنای
قیمـت در چهـار سـال قبـل رسـم کـرده اسـت .میبینیم که
چنـد کانـال مـوازی شـکل گرفتـه و قیمـت در حال نوسـان
هر چه
بیـن ایـن کانالهاسـت .این نمودار نشـان میدهـد 
در طـول زمـان پیشمیرویـم میـزان بازدهـی بیتکویـن
در یـک چرخـه کاهـش مییابـد ،کـه دلیـل آن نیـز منطقی
اسـت .افزایـش قیمت بیشـتر باعـث افزایش عمق بیشـتر
در بـازار میشـود و مومنتـوم بیشـتری نیـاز دارد تـا بتوانـد
قیمـت را رشـد دهـد .اگـر بدتریـن سـناریوی ممکـن را نیز
در نظـر بگیریـم ،بازدهـی سـاالنه بیتکویـن بـه  50درصـد
خواهـد رسـید و بازهـم جذابیت خواهد داشـت.
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حـال میتوانیـم بـرای سـایر آلتکوینها و حتـی طال نیز
نیـز از نمـودار قطبی اسـتفاده کنیـم ،در اینجا بـه تعدادی
از آنهـا اشـاره میکنیم:

نمـودار قطبـی طلا بـر حسـب واحد ساتوشـی کـه برای
مقایسـه بیـن طلا و بیتکویـن مـورد اسـتفاده قـرار
میگیـرد و در نـوع خـود نمـودار جالبـی اسـت .نزدیـک
شـدن بـه مرکز نمـودار نشـان دهنـده ضعف طال نسـبت
بـه بیتکویـن اسـت.

ایـن نمـودار نیـز قیمـت اتریـوم بر حسـب ساتوشـی را
نشـان میدهـد .بهمریختگی ایـن نمودار نشـان از رقابت
بیـن اتریوم و بیتکوین اسـت .در نهایـت ،در حال حاضر
اتریـوم توانسـته بهتـر از بیتکویـن عمل کند.

در زمـان انتشـار ایـن مـدل فـردی از  ،planBخالـق مـدل
مشـهور  ،S2Fپرسـید که آیا این مدل با مدل او همخوانی
دارد و او در جـواب پاسـخ داد کـه بلـه و تـا کریسـمس بـه
قیمـت صـد هـزار دالر خواهیم رسـید.

در نهایـت ،طبـق پیشبینیهـای مـدل قطبـی سـیکل
صعـودی هنـوز ادامـه دارد اما به عنـوان تحلیلگـر بازارهای
مالـی میدانیـم در بـازار هرچیـزی احتمـال اتفـاق افتـادن
دارد و بایـد درهفتههـای آتـی ،بـاز هـم بـه بررسـی بـازار
از نظـر مدلهـای پیشبینـی ،تکنیـکال و دادههـای درون
شـبکه بپردازیـم تـا بتوانیـم روند بـازار را تشـخیص دهیم.

نمودارهـای فـراوان دیگری نیز وجـود دارد که از مختصات
قطبـی اسـتفاده میکنند ،اما بررسـی نمـودار بیتکوین از
ایـن نظـر اهمیـت دارد کـه بتوانیم پایان سـیکل صعودی
را تشـخیص دهیم و متناسـب بـا آن تصمیمگیـری کنیم.
بنابرایـن اگـر بـاز هـم به نمـودار قطبـی بیتکویـن دقت
کنیـم ،میبینیـم کـه پیشبینـی شـده اسـت تـا سـال
 2022بـه قیمـت  100هـزار دالر برسـیم ،کـه ایـن نکتـه بـا
مدلهـای دیگـری کـه در شـمارههای قبل بررسـی کردیم،
همخوانـی دارد.
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معرفیحوزه NFT
معرفی حوزهی اوراکلها در دیفای ()Oracle & DeFi
اوراکلهـا ( )Oracleخدمـات و سـرویسهای شـخص
ثالثـی هسـتند کـه بـه قراردادهـای هوشـمند درون
بالکچینهـا امـکان میدهنـد تـا اطالعـات را از
خـارج اکوسیسـتم دریافـت کننـد .اوراکل راهـی بـرای
تعامـل بیـن یـک زنجیـره بلاک یـا قـرارداد هوشـمند،
بـا دادههـای خـارج از بالکچیـن اسـت .بالکچینهـا
ماننـد خیابانهـای یکطرفـه هسـتند ،اوراکلهـا مانند
خیابانهـای فرعـی هسـتند کـه اطالعـات را از دنیـای
خـارج بـه ایـن خیابـان اصلـی میآورنـد.

اوراکلهـا هماننـد یـک پایـگاه داده یـا منبـع اطالعـات
عمـل میکننـد کـه میتـوان آنهـا را درون قراردادهای
هوشـمند وارد کرد .این موضوع به قراردادهای هوشـمند
ایـن امـکان را میدهد که بـه اطالعاتی دسترسـی یابند
کـه در بالکچیـن وجـود نـدارد .ایـن اطالعـات اغلـب،
قیمـت رمز ارزهاسـت .اگر چـه خود اوراکلهـا یک منبع
اطالعـات نیسـتند ،امـا الیههایـی هسـتند کـه اطالعات
درون زنجیـرهای مربـوط به رویدادهای واقعی را بررسـی
کـرده و اطالعـات جمـعآوری شـده را در قراردادهـای
هوشـمند ثبـت میکنند.
اوراکل و نقش آن در دیفای چیست؟
در حـال حاضـر ،شـرکتهای فعـال در عرصـه دیفـای
بـرای اطالعـات درون زنجیـرهای ،بـه اوراکلهـا متکـی
هسـتند .نیـاز بـه اوراکلها بـه آن دلیـل افزایـش یافته
کـه بالکچینهـا ،اطالعـات درونزنجیـرهای ذخیـره
معموال
شـده در اکوسیسـتم خود ندارنـد .این اطالعـات
ً
از صرافیهـای بـزرگ ارز دیجیتـال نظیـر بایننـس و
ی رابـط
کوینبیـس دریافـت میشـود کـه برنامهنویسـ 
کاربـری آنها به صورتی اسـت کـه اوراکلهـا میتوانند
درخواسـتهای خـود را اجـرا کننـد.

انواع اوراکلها

اوراکلهـا بـر اسـاس منبـع اطالعـات ،سـمت و سـوی
اطالعـات و سـطح اعتمـاد دسـتهبندی میشـوند.
اوراکلهـای نرمافـزاری :اوراکلهـا با منابع آنالیـن دادهها
تعامـل داشـته و آنهـا را بـه بالکچیـن منتقـل میکنند.
ایـن اطالعـات میتوانـد از پایگاههـای داده آنالیـن،
سـرورها ،وبسـایتها و هر منبـع داده دیگـری در فضای
وب اسـتخراج شـوند.
ن شـده بـه وسـیلهی اوراکل نرمافـزاری،
اطالعـات تأمیـ 
معمـوال شـامل نـرخ تبدیـل صرافـی ،قیمـت دارایـی
ً
دیجیتـال یـا اطالعـات مربـوط بـه پـرواز میشـود.
اوراکلهـای سـختافزاری :قراردادهـای هوشـمند بایـد با
دنیـای واقعـی بیـرون ارتبـاط داشـته باشـند .اوراکلهـای
سـختافزاری بـرای گرفتـن اطالعـات از دنیـای فیزیکـی
طراحـی شـدهاند و این اطالعـات را در اختیـار قراردادهای
هوشـمند میگذارنـد .ایـن اطالعـات میتوانـد از
حسـگرهای الکترونیکـی ،بارکدخوانهـا و دیگـر ابزارهـای
اسـکن اطالعـات گرفتـه شـود .یـک اوراکل سـختافزاری
اساسـاً رویدادهـای واقعـی را بـه مقادیر دیجیتالی تفسـیر
و ترجمـه میکنـد تا توسـط قـرارداد هوشـمند قابـل درک
با شد .
اوراکلهـای ورودی و خروجـی :اوراکلهای ورودی ،دادهها
را از منابـع خارجی بـه قراردادهای هوشـمند وارد میکنند،
درحالیکـه اوراکلهـای خروجـی برعکـس عمـل میکننـد،
یعنـی دادههـا را از قراردادهـای هوشـمند به دنیـای خارج
انتقـال میدهند.
یـک نمونـه از ایـن اوراکل ورودی ،اوراکلـی اسـت کـه بـه
قـرارداد هوشـمند میگویـد کـه حسـگر چـه دمایـی را
ثبـت کـرده اسـت .مثـال اوراکل خروجـی نیـز در یک قفل
هوشـمند مشـاهده میشـود .اگـر وجـوه بـه یـک آدرس
واریـز شـوند ،قرارداد هوشـمند اطالعات مربـوط به آن را از
راه یـک اوراکل خروجـی بـه مکانیزمی که قفل هوشـمند را
بـاز میکنـد میفرسـتد.
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اوراکلهـای متمرکـز و غیرمتمرکـز :اوراکل متمرکـز توسـط
یـک نهـاد واحـد کنترل شـده و تنهـا تأمینکننـدهی اطالعات
بـرای قـرارداد هوشـمند اسـت .اسـتفاده از تنهـا یـک منبـع
کامال بر
اطالعاتـی میتوانـد خطرنـاک باشـد (کارایی قـرارداد
ً
نهـاد کنترلکننـده اوراکل بسـتگی خواهـد داشـت) .همچنین
درصـورت نفـوذ خرابکارانـه از طـرف عوامـل خارجی ،قـرارداد
هوشـمند بـهصـورت مسـتقیم تحـت تأثیـر قـرار میگیـرد.
بزرگتریـن مشـکل اوراکلهـای متمرکز ،وجود نقطه شکسـت
اسـت که قراردادها را در برابر آسـیبپذیری و حمله ،شـکننده
میکننـد.
اوراکلهـای غیرمتمرکـز اهداف مشـترکی با بالکچیـن دارند،
ماننـد اجتنـاب از ریسـک ورود طرفیـن دیگـر و واسـطهها.
آنهـا اعتبـار و قابلیـت اتـکای اطالعـات ارائـ ه شـده بـه
قراردادهـای هوشـمند را بـا اتـکا نکـردن بـر یک منبـع واحد
اطالعـات حقیقـی افزایـش میدهند .قـرارداد هوشـمند برای
تأییـد اعتبـار و دقـت دادههـا ،در اوراکلهـای مختلـف بـه
جسـتجو میپـردازد؛ بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اوراکلهای
غیرمتمرکـز را اوراکلهـای اجمـاع ( )Consensus Oraclesنیز
مینامنـد.
اوراکلهـای غیرمتمرکز بر اسـاس نکات نظریهی بازی شـلینگ
( )Schellingکار میکننـد کـه طـی آن ،تمـام شـرکتکنندگان
بـدون تبانـی با یکدیگـر به ارائـه اطالعات میپردازنـد .نظریه
بـازی شـلینگ تعییـن میکنـد کـه آیـا اطالعـات اجمـاع یـا
الحاقیههـای پیشـنهاد شـده ،معتبـر و قابـل قبول هسـتند یا
خیر .
چرا اکوسیستم دیفای به اوراکلهای غیرمتمرکز نیاز دارد؟
اوراکلهـا واسـطههایی هسـتند کـه اعتمـاد در اکوسیسـتم
دیفـای را تضمیـن میکننـد.
اول از همـه بایـد گفـت کـه در اکوسیسـتم دیفـای ،اولویـت
در اسـتفاده از اوراکلهـای غیرمتمرکـز اسـت؛ زیرا اسـتفاده از
اوراکلهـای متمرکـز ،بر خالف شـعار محصـوالت و برنامههای
دیفای اسـت (در شـمارههای گذشته کریپتو داشـبورد در مورد
حـوزه دیفـای توضیـح دادیـم) .برنامههـای دیفـای ،ابزارهای
مالـی هسـتند کـه بـر بسـتر بالکچیـن و در اکثـر مـوارد بـر
بسـتر شـبکه اتریـوم ایجاد شـدهاند.
استفاده از اوراکلها در دیفای چه خطراتی به همراه دارد؟
تأخیـر و مشـکل اوراکل ،خطـرات مهـم اجـرای اوراکلهـا در
بالکچیـن هسـتند .مشـکل اوراکل بـه دلیـل تضـاد اعتمادی
بـه وجـود میآید کـه سیسـتمهای شـخص ثالـث متمرکز به
سیسـتمهای غیرمتمرکـز بالکچیـن و قراردادهـای هوشـمند
وارد میکننـد .از آنجایـی کـه اطالعـات ارائـ ه شـده توسـط
اوراکلهـا مسـتقیماً به قراردادهای هوشـمند وارد میشـوند،

مشـخص اسـت که اوراکلها قـدرت سلسـله مراتبی
در اجـرای قراردادهـای هوشـمند در اختیـار دارند .به
دلیـل ایـن موضـوع مهـم ،داشـتن اوراکلهایـی بـا
اطالعـات معتبـر و تأخیـر هرچـه کمتـر بـرای دیفای
بسـیار حیاتی اسـت.
راهکارهـای اوراکل را میتـوان بـه دو بخـش
دسـتهبندی کـرد:
اوراکل های سریع اما ناایمن
اوراکل های ایمن اما کُ ند

دسـتهی اول اساسـاً اوراکلهـای غیرمتمرکـز هسـتد
کـه نـرخ تأخیـر ( )latency rateکمی دارنـد .به دلیل
آسـیبپذیری در مقابـل حملات مختلـف نظریـه
بـازی ،بخـش عمـدهای از برنامههای دیفای بر بسـتر
اوراکلهـای متمرکـز یـا نیمهمتمرکـز اجـرا میشـوند.
اکثـر اوراکلهـای غیرمتمرکـز از مکانیزم شـلینگکوین
اسـتفاده میکننـد کـه طـی آن ،منابع مسـتقل بدون
هماهنگـی بـا سـایر منابـع بـه گـزارش اطالعـات و
دادههـا میپردازنـد .بـه دلیـل عـدم وجـود ارتبـاط،
ایـن منابـع واقعیتریـن اطالعـات بر حسـب قابلیت
خـود را گـزارش میدهنـد و انتظـار دارنـد کـه سـایر
منابـع نیـز همیـن کار را انجـام دهند.
ایـن مکانیـزم در مقابـل مشـکالتی نظیـر تبانـی بین
طرفیـن ،سـیگنالدهی و حتـی رشـوه ،آسـیبپذیر
هسـتند؛ اگـر هکـری بـه اطالعـات ورودی حمله کند،
هیچگونـه مکانیـزم جبـران و عکسالعملـی وجـود
نـدارد .حتـی مقـداری اطالعـات اشـتباه میتوانـد
پیامدهـای چشـمگیری بـرای برنامههـای متکـی بـه
اوراکلها داشـته باشـد.
اوراکلهـای متمرکـز در دسـته اوراکلهـای ایمـن اما
کُ نـد جـای میگیرنـد .ایـن اوراکلهـا در مقایسـه
بـا اوراکلهـای غیرمتمرکـز منسـجم بـوده و دارای
مؤلفههـای نظریـه بـازی هسـتند .ایـن اوراکلهـا
از رأیگیـری دسـتی و “حـل اختلاف” بـرای غلبـه بـر
حمالتـی اسـتفاده
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میکننـد کـه در صـدد دسـتکاری اطالعـات هسـتند.
امـا از آنجایـی کـه ایـن روشهـا دارای زمـان انتظـار
طوالنیتـری اسـت ،برنامههـای دیفـای اغلـب تمایلـی
بـه اسـتفاده از آنهـا بـه عنـوان اوراکل مطلـوب و مورد
نظـر خـود ندارند.
دیفـای ،علیرغم محافظـت در برابر حملات نظریه بازی،
در معـرض خطـر طـرف مقابـل ( )counterpartyو هک
شـدن هسـتند .این موضـوع ،امنیت برنامههـای دیفای
در ایـن زمینـه را کاهـش میدهد.
برنامههـای دیفـای چگونـه بـر محدودیـت اوراکلهـا
غلبـه میکننـد؟
امنیـت قابـل توجه بـر اسـاس نظریه بازی در مشـکالت
و اختالفهـا میتوانـد راهکارهـای مختلفـی بـه شـکل
اوراکل ارائـه دهد.
پیشـروی توسـعه اوراکلهـا ،پلتفرمهایـی نظیـر چیـن
لینـک Band Protocol ،و کامپونـد هسـتند .چین لینک
با غولهـای فناوری نظیر گـوگل،Oracle Corporation ،
بایننـس Gartner ،و حتـی شـبکه خدمـات بالکچیـن
کشـور چیـن همـکاری کـرده اسـت و صحبتهایـی بـا
سـوییفت ( )SWIFTانجـام داده اسـت.
محبوبترین پروتکلهای دیفای اجراکنندهی اوراکل
 :MakerDAOپروتـکل  MakerDAOاز محبوبتریـن
پروتکلهـای وامدهـی اسـت .دائـو از ماژولهـای
اوراکل بـرای تعییـن قیمـت همزمـان داراییهـا اسـتفاده
میکنـد .ایـن مـاژول شـامل آدرسهـای مجـازی از
اوراکلهـا و گردآورنـدگان قراردادهاسـت .ایـن اوراکلهـا،
بهروزرسـانیهای دورهای قیمـت را بـه گردآورندگانـی کـه
قیمـت میانگیـن را تعیین میکنند ارسـال کرده و سـپس،
از آن بـه عنـوان قیمت مرجع در پلتفرم موردنظر اسـتفاده
میکننـد.
( :Compound (COMPکامپونـد یـک پروتـکل بـازار پول
اسـت کـه بـه کاربـران امـکان میدهـد تـا در ازای وثیقه
خـود ،سـود کسـب کننـد و یـا داراییهـای مختلـف ،وام
بگیرند .کامپوند نیز هماننـد  MakerDAOاز اوراکلها برای
جمعآوری اطالعات قیمت اسـتفاده میکند و سـپس آن را
بـه اطالعـات ورودی قیمـت تبدیل میکند .ایـن اطالعات
توسـط “مدیـران” مدیریـت و کنترل میشـوند.
( :Band Protocol (BANDپروتـکل بنـد یـک اوراکل
زنجیـرهای اسـت کـه قراردادهـای هوشـمند را قـادر
میسـازد هـر منبـع داده خارجـی یـا  APIرا بـه صـورت
مقیاسپذیـر جمـع و یـا وصـل کننـد .در واقـع ،این یک
نرمافـزار طراحـی شـده بـرای ایجـاد انگیـزه در کاربرانی

اسـت کـه دادههـای دنیـای واقعـی را بـه برنامههـای
غیرمتمرکـز موجـود در بالکچیـن ارائـه میدهنـد.

( :Tellor (TRBتلـور یـک اوراکل غیرمتمرکز اسـت که در آن
اسـتخراجکنندگان اثبـات کار ( ،)POWبرای واکشـی دادهها
و قـرار دادن آنهـا روی زنجیـره قراردادهـای هوشـمند بـا
یکدیگـر رقابـت میکننـد .تلـور بـه سـادگی سیسـتمی را
ایجـاد میکند کـه نهادها میتواننـد ارزش اطالعـات خارج
از زنجیـره را ارسـال کنند و اسـتخراجکنندگان بـرای افزودن
اطالعـات بـه یک پلتفـرم درون زنجیـرهای رقابـت کنند.
نتیجهگیری
سـازوکاری قابـل اعتمـاد کـه ارتبـاط بیـن قراردادهـای
هوشـمند و دنیـای خارجـی را تسـهیل کنـد بـرای پذیرش
جهانـی بالکچینهـا حیاتـی اسـت .بـدون اوراکل
بالکچیـن ،قراردادهـای هوشـمند بایـد فقط بـه اطالعات
موجـود در شـبکههای آنهـا اعتمـاد کننـد ،کـه بـه طـور
قابـل توجهـی تواناییهـای آنهـا را محـدود میکنـد.
اوراکلهـای غیرمتمرکـز توانایـی معرفـی مکانیسـمهای
محافظتـی را دارنـد کـه میتواننـد ،بسـیاری از خطرهـای
سیسـتمی را از اکوسیسـتم بالکچیـن برطـرف کننـد.
اوراکلهـای بالکچیـن همچنان یکـی از مهمتریـن عناصر
سـازندهای هسـتند کـه بـرای رشـد اکوسیسـتم بالکچین
بـه صـورت ایمـن ،قابل اعتمـاد و بـدون نیاز بـه اعتماد به
دیگـران ،اجـرا میشـوند.
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   معرفی پروژه  )HAPI (HAPI
هپـی ( )HAPIدر مـاه مـارس ( ۲۰۲۱اسـفند  )۱۳۹۹از طریق IDO
(عرضـه اولیـه در صرافـی غیرمتمرکـز) در دسـترس عمـوم قـرار
گرفـت .ایـن اوراکل یـک ارائهدهنـده زیرسـاخت امنیتـی برای
پروژههـای ارز دیجیتـال و دیفـای اسـت .ایـن پـروژه توسـط
شـرکت مشـاوره امنیت سـایبری اکراینی  Hackenتوسعه یافته
و توسـط دونـا مارا ( )Dona Maraتأسـیس شـده اسـت .بنیاد
 Hackenبـا بیـش از  30متخصـص در زمینههـای گوناگـون،
از امنیـت سـایبری تـا توسـعه کسـبوکار ،حمایـت کامل فنی
و توسـعهای خـود از پـروژه هپـی در قالـب خدمـات توسـعه
بوکار و راسـتی آزمایی فنـی را اعالم کرده اسـت .دونا مارا
کسـ 
بـه عنـوان مدیـر فنی پـروژه ،یـک متخصـص امنیت سـایبری
و هکـر اخالقـی بـا بیـش از  10سـال سـابقه ،در موقعیتهـای
شـغلی مدیریـت فنـی در شـرکتهای مختلـف بوده اسـت.

نحوه به دست آوردن توکن RARI
توکـن ایـن پروژه را نمیتـوان مسـتقیم از  Raribleخریداری
کـرد و کاربـران بایـد از طریـق فعالیتهـای مختلـف در
پلتفـرم ،ایـن توکـن را به دسـت آورنـد .هر هفتـه توکنهای
 rariطـی فرآینـد اسـتخراج نقدینگی بازار بین فروشـندگان و
خریـداران در پلتفـرم توزیـع میگـردد.
اطالعات بازار
تعداد لک توکن ها

1.000.00

تعداد توکن در گردش

399.000

ارزش بازار

 20میلیون دالر

بازار ها
قیمت فعلی

Gate.io,KuCoin,MEXC

 48دالر

مقایسه  HAPIبا رقبای خود
هپـی اولیـن اوراکل امنیتـی در بـازار نیسـت .پـروژه
مشـابهی به اسـم  CertiKدر سـال  ۲۰۲۰عرضه شـده
و توانسـته اسـت تـا مـاه مـی  ۲۰۲۱بـه ارزش بـازار
 ۱۰برابـری  HAPIدسـت یابـد .برخلاف  ،HAPIپروژه
 CertiKبـر حسابرسـی امنیتـی همزمـان معطـوف
اسـت .این پروژه شـامل برنامه  CertiKShieldاسـت
کـه یـک سیاسـت بیمـهای در مقابل تمـام تهدیدات
امنیتـی موجـود در بالکچین اسـت .اگـر کاربر تحت
محافظـت ایـن برنامه ،طـی حمله هکرهـا ،داراییها
یـا دسترسـی بـه کلیـد خصوصـی خـود را از دسـت
بدهـد ،هزینـه آن توسـط  CertiKShieldجبـران
میشـود .اسـتخر داراییهـا ،توسـط ارائهدهنـدگان
وثیقه پشـتیبانی میشود که در ازای دریافت پاداش،
توکنهـای خـود را سـهامگذاری میکننـد .برخلاف
 ،CertiKپـروژه  HAPIمتـن بـاز نبوده و شـامل وایت
پیپـر دقیـق یـا مخـزن عمومـی گیتهـاب نیسـت
و هنـوز نمیتوانـد بـه همکاریهـای اسـتراتژیک در
انـدازه صرافـی هیوبـی دسـت یابـد .بـا ایـن حـال
تیـم حرفـهای و مدیـر خوشنـام آن میتوانـد تمـام
فرمولهـا را تغییـر دهـد.
نتیجه گیری
ایـدهی اوراکلـی امنیتـی کـه صنعـت دیفـای و
صرافـی هـای متمرکـز را در برابـر حملات ناشـی از
ارتبـاط بـا دادههـای بیـرون زنجیـرهای محافظـت
مینمایـد ،بسـیار جـذاب و حائـز اهمیـت اسـت.
توکنومیـک پـروژه ،طـی ماههـای آینـده پر ریسـک
خواهـد شـد ولـی ارزش بـازار آن نسـبت بـه رقبای
ایـن حـوزه ،رمـزارز  Hapiرا گزینـهای جـذاب بـرای
سـرمایه گـذاری خواهـد سـاخت.

دقیقا کار  HAPIچیست؟
هپـی مجموعـهای از قراردادهـای هوشـمند کراسچین اسـت
که در محصوالت دیفای تعبیه شـده و سـطح باالتری از امنیت
را بـرای آنهـا فراهـم میسـازد .همچنیـن سیسـتم اوراکلـی
خودمختـار ( )DAOهپی ،بـا ارائه
غیرمتمرکـز
سـازمان
شـده و
ِ
ِ
ِ
نرمافـزار بـه عنـوان سـرویس ( ،)SaaSاز تالش بـرای هک در
فضـای دیفـای جلوگیـری میکند .ایـن پروژه اطالعـات مربوط
بـه تمـام هکهـای انجامشـده در ایـن صنعت را جمـعآوری
کـرده و تمـام آدرسهای هکشـده و لو رفتـه را ثبت میکند،
سـپس این اطالعـات را به عنوان اوراکل امنیتـی قابل اطمینان
معموال
بـه نهادهـای خواهـان این اطالعـات ارائه میدهد کـه
ً
شـامل صرافیهـای متمرکـز و غیرمتمرکـز هسـتند .در نتیجـه،
هـر تراکنـش مشـکوکی را میتـوان بالفاصلـه مسـدود کـرد و
عوامـل خرابـکار نمیتواننـد داراییهای سـرقتی را نقـد کنند.
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واچلیست

)Algorand ( ALGO
الگورنـد یـک پلتفـرم بالکچیـن اسـت کـه قصـد دارد
روابـط اقتصـادی بـدون مـرز را از طریق بالکچیـن عمومی
غیرمتمرکـز و بـدون نیـاز بـه مجـوز ایجـاد کنـد .بـه عبارت
دیگـر ،الگورنـد بـه دنبـال اکوسیسـتم بالکچینی اسـت که
بـه تمـام افراد اجازه مشـارکت و تأییـد بدهد .ایـن پلتفرم
بـا اصـول کلیـدی سـادگی ،تراکنشهـای فـوری ،اسـتفاده
مسـتقیم و عملکـرد بهینه سـاخته شـده اسـت.
پـس از رشـد اخیـر الگورند و پس از تشـکیل شـدن الگوی
معـروف فنجـان کـه در یـک هفتـه گذشـته دسـتهی ایـن
فنجـان نیـز تکمیل شـد ،میتـوان انتظار داشـت این پروژه
بـه سـمت قیمـت  2.8دالر حرکـت کند.

)VeChain (VET
ویچیـن ( )VETپـس از افـت به کف نوسـان 0.085
دالری  21 ،درصـد افزایـش یافت .اگرچـه این روند رو
بـه بـاال قابـل توجه بـود ،امـا  VETبایـد بـرای ادامه
رونـد صعـودی ،بـر سـطح  50درصـدی فیبوناچـی
در  0.107دالر غلبـه کنـد .بـا عبـور از ایـن مقاومـت،
ایـن آلتکویـن بـه احتمـال زیـاد در مسـیر رسـیدن
بـه محـدوده قیمتـی  0.119دالر الـی  0.137دالر قـرار
میگیـرد.
در حالـی کـه امـکان وارد شـدن ویچیـن بـه ایـن
محـدودهی قیمتـی دور از انتظـار نیسـت ،امـا بعیـد
اسـت کـه خریـداران مومنتـوم کافـی بـرای حفـظ
قیمـت در ایـن محـدوده را داشـته باشـند .بنابرایـن،
 VETپتانسـیل افزایـش تا قیمـت  0.128دالر را در پله
اول دارد و پـس از آن نیـز میتوان عـدد  0.24را برای
آن در نظـر گرفـت.

)Reef (REEF
ریـف در ادامـهی روند نزولـی خود به حمایـت  0.017دالر واکنش
مثبت نشـان داد و سـپس توانسـت مقاومت  0.019دالر را که از
اهمیـت باالیـی برخـودار بود ،بشـکند .اینک قیمت بـه مقاومت
 0.02دالر رسـیده اسـت و در صـورت شکسـت ایـن مقاومـت،
راه بـرای رسـیدن قیمـت بـه  0.023دالر بـاز میشـود .الزم بـه
ذکـر اسـت ،تـا زمانـی کـه قیمـت نتوانـد مقاومـت  0.023دالر
را بشـکند و خـود را بـاالی آن تثبیـت کنـد ،برگشـت رونـد را
نخواهیم داشـت.

)1Inch (1INCH
صرافـی وان اینـچ یکـی از بهتریـن تجمیعکننـدگان
صرافیهـای غیرمتمرکـز در بـازار اسـت .ایـن پلتفـرم
همچنیـن دارای اسـتخرهای نقدینگی اسـت و بـه کاربران
اجـازه میدهـد تا توکـن اصلـی آن 1Inch ،را تهیـه کنند.
پـس از راهانـدازی توکن  ،1Inchصرافـی قدیمی این پروژه
بـا نـام  ،Mooniswapتقریبـاً از کار افتاد و جـای خود را به
پروتـکل نقدینگـی 1Inchداده اسـت.
اکنـون عملکـرد وان اینـچ بیشـتر شـبیه بـه  Uniswapو
 ،SushiSwapبـا اسـتخرهای نقدینگـی و صرافـی اسـت.
امـا ایـن پلتفـرم ممکـن اسـت سـودهای بهتـری را ارائـه
دهـد ،زیـرا نقدینگـی را از صرافیهـای غیرمتمرکـز دیگر به
دسـت میآورد.
ناحیه حمایتی مشـخص شـده بـه خوبی توانسـت قیمت
را نگـ ه دارد و در صـورت ادامـه روند صعـودی میتواند به
 3دالر برسـد .حـد سـود بـا خطـوط آبـی رنگ و حـد ضرر
بـا خطچیـن قرمز رنگ در نمودار مشـخص شـده اسـت.
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رویدادهایمهمآینده
رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها
اسم

توضيح رويداد

ارزش بازار

رشد  7روزه

رشد  30روزه

تاريخ

)Cardano (ADA

اجالس تیم کاردانو

 76میلیارد دالر

%-9

%3

 3مهر

)HDAC (HDAC

راهاندازی شبکه اصلی

 220میلیون دالر

%50

%102

 6مهر

 120میلیون دالر

%1

%17

 7مهر

)Particl (PART

ارتقاء شبکه اصلی و راهاندازی بازار خرید و فروش

 24میلیون دالر

%8

%60

 7مهر

)Swipe (SXP

توکن سوزی

 490میلیون دالر

%-5

%-26

 8مهر

)Terra (LUNA

آپدیت شبکه اصلی 5-Columbus

 14میلیارد دالر

%-8

%21

 8مهر

)Contentos (COS

آپدیت به ورژن V2.0

 82میلیون دالر

%13

%36

 8مهر

)Dock (DOCK

راهاندازی کیفپول مخصوص تلفن همراه

 75میلیون دالر

%1

%-7

 8مهر

)THORChain (RUNE

آپدیت شبکه اصلی

 2.6میلیارد دالر

%14

%12

 8مهر

)COTI (COTI

اضافه شدن قابلیت قرارداد هوشمند

 351میلیون دالر

%31

%66

 8مهر

)IOST (IOST

ارتقاء شبکه اصلی ،ارائه راهحل بین زنجیرهای

 1.5میلیارد دالر

%1

%121

 8مهر

)Polkadex (PDEX

راهاندازی شبکه اصلی

 57میلیون دالر

%15

%42

 8مهر

)Xend Finance (XEND

آپدیت نسخه تلفن همراه و همکاریهای جدید

 18میلیون دالر

%46

%14

 8مهر

)Cellframe (CELL

راهاندازی نسخه جدید تست شبکه

 33میلیون دالر

%-24

%46

 8مهر

)DAO Maker (DAO

راهاندازی روی شبکه بایننس اسمارتچین
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