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برگزیده اخبار
خالصه ایی  به  بخش  این  در 
در  گذشته  هفته  دو  اخبار  از 
حـوزه رمـــــزارزها  خواهیم 

پرداخت.

معرفی پروژه بوسون
بــا بررســی اوراکل بوســون و 
اهمیــت آن در ایــن بخــش 
آشــنا می شــویم و می توانیــم 
ــدت  ــرمایه گذاری بلندم ــک س ی
روی ایــن پــروژه جــذاب داشــته 

ــیم. باش

فیلم آموزشی
در ایــن بخــش یــک زندگــی 
واقعــی را در دنیــای متــاورس 
و  می گذاریــم  نمایــش  بــه 
توضیحــات مــارک زاکربــرگ را در 

ایــن زمینــه می شــنویم.

برگزیده شبکه های اجتماعی
در این بخــش گفتـــه ها و 
سخنان تحلیلگران مطـرح دنیا 
از جمله مـون کارل، پلـن بـی 
و ... را مطــرح  کرده و دیدگاه 
کرد. بیـــان خواهیم  را   آنان 

مصاحبه 
در ایـن بخـش بـا آقـای مهنـدس 
شـایان رضاپور کارشـناس و مشـاور 
حـوزه ارز دیجیتـال آشـنا می شـویم 
و نظـرات ایشـان را در مـورد حـوزه 

می خوانیـم. رمزارزهـا 

واچ لیست
ارزهـای  بخـش  ایـن  در 
جـذاب را از نظـر تکنیـکال و 
فاندامنتـال تحلیـل می کنیـم 
کـه معاملـه کـردن روی ایـن 
ارزهـا می توانـد کـم ریسـک 

باشـد.

رویدادهای آینده
ایـن بخـش رویدادهـای  در 
مهـم رمزارزهـا و رویدادهای 
اقتصـادی مهـم را بـه همـراه 
تاریـخ آن هـا ذکـر کرده ایـم.

 onchain تحلیل تکنیکال و
بررسـی  بـه  بخـش  ایـن  در 
نمـودار بیت کویـن، اتریـوم و 
دامیننـس آن هـا پرداخته ایم 
و در مـورد شـاخص دالر نیـز 
در  کـرد.  خواهیـم  بحـث 
نهایـت داده هـای آن چیـن را 
مورد تحلیـل قرارخواهیم داد.
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معرفی آپدیت تپ  روت
در ایـــن بخـــش بـــه بررســـی 
ــر  ــپ روت و تأثیـ ــت تـ آپدیـ
بیت کویـــن  قیمـــت  در  آن 

می پردازیـــم.

معرفی حوزه متاورس
مــارک  خبرســاز  اخبــار  از  پــس 
ــوزه  ــمگیر ح ــد چش ــرگ و رش زاکرب
متــاورس تصمیــم گرفتیــم تــا ایــن 
حــوزه را مــورد بررســی قــرار دهیــم.
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شبکه های اجتماعی خبری: 
 پایگاه خبری   تحلیلی 

حوزه رمزارزها

توکنیــزه کــردن دارایی هــا: 
توکنیــــزه کــــردن انــواع 
دارایی هــا بـــــر بستـــــر 

ک چیــن بال
سرمایه گذاری: به کارگیری 
 الگوریتـم های معاملـه و

تحلیل بنیادی

آموزش: آموزش زمینه های 
مختلف حوزه بالک چین و 

سرمایه گذاری

 پروژه تکس توکن:
توکنی برای سرمایه گذاری در 
بازارهای داخلـــی به وسیله 

پول خارجی

کویــن پــاس حاصــل گردایــه ای از متخصصیــن حــوزه تکنولــوژی، مالــی و 

ســرمایه گذاری اســت کــه بــا هــدف کمــک بــه افــراد و کســب و کارها بــرای 

به کارگیــری فناوری هــای نویــن همچــون باک چیــن در فعالیت هــای خــود و 

بهره بــرداری از فرصت هــای کــم نظیــر موجــود در حوزه هــای فناوری اطاعــات 

فعالیــت می کنــد. دانــش فنــی، تجربــه تجمعــی خبــرگان و مهــارت هــای تخصصــی؛ 

ــروه  ــن گ ــوع ای ــات متن ــه در خدم ــتند ک ــاس هس ــن پ ــدی کوی ــای کلی  قابلیت ه

متجلی می شوند.

 پروژه لویالتی پالس:
پلتفرمی بـــرای یکپارچه سازی 
باشگاه های مشتریان سازمان ها 

بر بستر بالک چین

معرفیکوینپالس
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توکـن بـازی مرکـب )SQUID( صفـر شـد و پـروژه از دسـترس 
شـد. خارج 

توکـن بـازی مرکـب )SQUID( کـه علی رغـم هشـدارهای متعـدد 
مبنـی بـر کالهبـرداری بـودن پروژه، رشـد قیمـت کم سـابقه ای را 
تجربـه کـرده و بـه ۲۸۰۰ دالر رسـیده بـود،  ریـزش بی سـابقه ای 
را تجربـه کـرد. تنهـا دقایقی پـس از آنکه شـبکه اجتماعی توییتر 
حسـاب رسـمی ایـن پـروژه را »مشـکوک« تشـخیص داد، قیمت 
توکـن بـازی مرکب سـقوطی ۹۹.۹۹ درصـدی را تجربه کـرد. نکته 
قابـل توجـه این اسـت کـه ایـن توکن قابل فـروش نبـود و فقط 

قابلیـت خرید داشـت.

انتخابـات نظـام مهندسـی سـاختمان بـر بسـتر پلتفـرم 
انتخابـات بالک چینـی ققنـوس برگـزار شـد.

انتخابـات نظـام مهندسـی و نظـام کاردانـی سـاختمان 
در ۲۹ اسـتان بـا تأکیـد وزارت راه، مسـکن و شهرسـازی 
بـر  امـن  و  شـفاف  الکترونیـک،  برگـزاری  منظـور  بـه  
بسـتر پلتفـرم انتخابـات بالک چینـی ققنـوس )آرامـش( 
برگـزار شـد. بـا سـامانه انتخابـات بالک چینـی ققنـوس، 
صندوق هـای ثبـت رأی به  صندوق های شیشـه ای تبدیل 
شـده و می تـوان بـه  صـورت امـن، شـفاف و اینترنتـی 
در هـر نقطـه ای فرآینـد برگـزاری انتخابـات و ثبـت رأی 
را انجـام داد. سـامانه رأی گیـری بالک چینـی ققنـوس در 
بیـش از ۱۰۰ انتخابـات احـزاب، سـازمان ها، ارگان هـا و 
شـرکت های دولتـی و خصوصـی مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفتـه اسـت کـه رضایـت کامـل  پیمانـکاران را به دنبال 

است. داشـته 

داده هـای گوگل نشـان می دهـد عالقـه سـرمایه گذاران خرد به 
شـیبا اینو بیشـتر از بیت کوین اسـت.

داده هـای مربـوط بـه جسـتجوهای گـوگل نشـان می دهـد که 
بـه  ویـژه ای  توجـه  اخیـر  هفته هـای  در  خـرد  سـرمایه گذاران 
بیت کویـن  اخیـر  رکوردشـکنی  ظاهـرًا  داشـته اند.  اینـو  شـیبا 
هـم نتوانسـته اسـت تأثیـر قابل توجهـی بر حجم جسـتجوهای 
ایـن ارز دیجیتـال در گـوگل بگـذارد. شـیبا کـه خـود را قاتـل 
دوج کویـن توصیـف کـرده اسـت، بـه عنـوان یـک میم کویـن 
وارد بـازار شـد و سـرمایه گذاران متعـددی را بـه فضـای رمـزارز 
کشـاند. ایـن ارز دیجیتـال همچنیـن بـا ایجـاد یـک صرافـی 

فیسبوک نام خود را به متا تغییر داد.

تغییـر اسـم فیسـبوک کـه گویـای رشـد بلندپروازی هـای 
ایـن شـرکت، فراتـر از عرصـه شـبکه های اجتماعی اسـت، 
در  شـرکت،  ایـن  مدیرعامـل  زاکربـرگ،  مـارک  توسـط 
کنفرانس فیسـبوک کانکـت )Facebook Connect( اعالم 
شـد. در ایـن نشسـت خبـری، چشـم انداز این شـرکت در 
خصـوص ایجاد یک »متـاورس« )Metaverse( اعالم شـد 
کـه تجربـه زندگـی اجتماعـی آنالیـن و دنیـای واقعـی را 
بـه یکدیگـر متصـل می کنـد. فیسـبوک 10 میلیـارد دالر در 
متـاورس سـرمایه گذاری خواهـد کـرد و ایـن خبـر باعـث 

رشـد چشـمگیر ایـن حـوزه در یـک هفته گذشـته شـد.

برگزیدهاخبار

میم کویـن  یـک  عنـوان  بـه  را  خـود  پـای  غیرمتمرکـز 
سـال  یـک  طـی  اینـو  شـیبا  گذاشـت.  فراتـر  صـرف 

توانسـت ۱۰۰میلیـون درصـد رشـد کنـد. 
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برگزیدههایشبکهاجتماعی

:)PlanB( پلن بی
47 هزار دالر در آگوست )شهریور( 

43 هزار دالر در سپتامبر )مهر( 
اکتبـر )آبان( 61 هزار دالر باالترین قیمت بسـته شـدن کندل 

ماهیانه
3% خطـای گـرد کـردن بـرای من بـه انـدازه کافی مناسـب 

است.
و  دالر  هـزار   98 از   بیشـتر  نوامبـر)آذر(  بعـدی:  اهـداف 

دالر هـزار   135 از  بیشـتر  دسـامبر)دی( 

ایـالن ماسـک بـا توئیـت یـک شـعر معـروف چینـی بـه نام 
»آیـه هفـت قـدم« طرفـداران خـود را متحیـر کـرده اسـت.

برخـی بـر ایـن باورنـد کـه ایـن شـعر می توانـد اشـاره ای به 
نـزاع بیـن طرفـداران دوج کوین و شـیبا اینو، دو رمـزارز میم 

باشد!  مشـهور 
توئیت هـای اخیـر ایالن بیشـتر در مورد دوج کویـن بوده و او 
اعـالم کـرده کـه هیـچ ارز شـیبایی ندارد. بـه تازگی نیـز اعالم 
کـرد کـه از دوج بـرای پرداخـت شـهریه دانشـگاه اسـتفاده 
خواهـد شـد کـه این خبـر باعـث شـد مارکـت دوج کوین 3 

میلیـارد دالر رشـد کند.

تحلیلگـر بـازار رمزارزهـا MM Crypto: من پیش بینـی می کنم که 
ایـن بـار بیت کوین مقاومت 11 سـاله خود را خواهد شکسـت!

در طـی یک هفته گذشـته این توئیت در بیـن تحلیلگران مختلف 
دسـت به دسـت شـد و تحلیل های متفاوتی روی آن ارائه شد.

در چنیـن مواقعـی، تحلیلگـران ایـن الگـو و رونـد را بـا مدل های 
پیش بینـی خـود مقایسـه می کننـد و مومنتـوم حاصـل از ایـن 

تحلیل هـا می توانـد بـرای بـازار مثبـت باشـد.

پیتـر شـیف: افزایش قیمـت بیت کویـن همراه با  سـقوط قیمت 
طـال به ایـن معنی نیسـت که بیت کوین پوشـش تورمـی بهتری 
نسـبت به طـال اسـت. بیت کوین با سـایر دارایی هـای پرخطر در 
حـال افزایـش قیمـت اسـت. بخشـی از ایـن حباب ایجاد شـده 
توسـط تـورم اسـت. زمانی کـه حباب بترکـد، قیمـت دارایی های 

ریسـکی ماننـد بیت کوین نسـبت بـه طال سـقوط می کند!
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دامیننــس بیت کویــن در حــال نزدیــک شــدن بــه حمایــت مهــم 42 درصــد اســت. در صورتــی کــه ایــن حمایــت بتوانــد دامیننــس 
را برگردانــد بــه طــوری کــه خــط رونــد نزولــی کوتاه مــدت خــود را بشــکند می توانــد بــه رشــد تــا حداقــل ناحیــه 46 درصــد ادامــه 
دهــد. در صــورت وقــوع ایــن اتفــاق یــا بیت کویــن شــروع بــه اصــالح کــرده و یــا توانســته ATH خــود را پــر قــدرت بشــکند و 
بــا ایجــاد هیجــان در بــازار دامیننــس را نیــز بــا خــود بــه بــاال ببــرد کــه احتمــال وقــوع حالــت دوم بیشــتر اســت. در ایــن مواقــع 
اکثــر آلت کوین هــا نســبت بــه پیــر بیت کویــن نزولــی خواهنــد شــد. در صــورت شکســت خــط رونــد رو بــه پاییــن و ادامــه رونــد 
نزولــی، دامیننــس بیت کویــن می توانــد تــا نواحــی 41 درصــد را ببینــد کــه ایــن ریــزش ادامــه رونــد خنثــی بیت کویــن را نشــان 

ــد. ــودی می کنن ــه حرکت هــای صع ــر آلت کوین هــا شــروع ب ــااًل اکث مــی دهــد و احتم

بیت کویــن بعــد از رســیدن بــه ATH  بــه دلیــل تســویه افــرادی کــه در 64000 دالر، بیت کویــن خریــداری کــرده بودنــد و قصــد ســر 
بــه ســر کــردن ســرمایه خــود داشــتند، شــروع بــه یــک حرکــت رنــج کــرد و در حــال حاضــر در یــک ناحیــه تراکمــی قــرار دارد. در 
صــورت شکســت ســطح 59000 دالر رو بــه پاییــن و تثبیــت زیــر ایــن ناحیــه احتمــال ایــن کــه اصــالح قیمتــی تــا نواحــی 53000 
الــی 52000 دالر ادامــه یابــد زیــاد اســت. حمایــت 52000 دالر حمایــت قــوی ای اســت و تــوان الزم جهــت شــروع رالــی جدیــد 
بیت کویــن را دارد. در صــورت خــروج بیت کویــن از بــاالی ناحیــه تراکمــی، اولیــن مقاومــت 66000 دالر اســت کــه اگــر بتوانــد بــا 
یــک کنــدل قدرتمنــد و حجــم مناســب آن را بشــکند می تــوان بــه ادامــه حرکــت بیت کویــن تــا ناحیــه 84000 دالر امیــدوار شــد.

تحلیلبیتکوین

تحلیل دامیننس بیت کوین
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دامیننــس تتــر روی حمایــت 2.6 درصــد قــرار دارد. در صــورت برگشــت دامیننــس تتــر از ایــن ناحیــه و خــروج از ناحیــه تراکمــی 

احتمــال رشــد ایــن شــاخص تــا ناحیــه 3 درصــد وجــود دارد کــه اصــاًل نشــانه خوبــی بــرای بــازار نیســت و احتمــااًل اصالحــی را 

در بــازار شــاهد خواهیــم بــود و از آنجــا مجــدد می توانــد تــا ناحیــه 2.6 درصــد اصــالح کنــد. در صــورت خــروج دامیننــس تتــر 

از از پاییــن ناحیــه تراکمــی اگــر بتوانــد خــط رونــد بلنــد مــدت خــود را بــا یــک کنــدل قدرتمنــد بشــکند می توانــد تــا ناحیــه 1.9 

درصــد نــزول کنــد کــه باعــث یــک حرکــت بــا ممنتــوم صعــودی در بــازار خواهــد شــد.

ــارت دیگــر نشــان دهنده  ــه عب ــا ب ــوم اســت ی ــر از بیت کویــن و اتری ــه غی ــازار ب شــاخص TOTAL3 نشــان دهنده مارکت کــپ کل ب

ــال  ــد. در ح ــه ش ــا را متوج ــی آلت کوین ه ــد کل ــوان رون ــاخص می ت ــن ش ــل ای ــا تحلی ــت. ب ــا اس ــی آلت کوین ه ــپ کل مارکت ک

حاضــر ایــن شــاخص در ناحیــه حساســی قــرار دارد و در صورتــی کــه بتوانــد بــاالی ســقف خــود تثبیــت دهــد می توانیــم رشــد 

ــد کوتاه مــدت خــود تثبیــت دهــد شــاهد یــک  ــر خــط رون ــی در صورتــی کــه زی ــی را در آلت کویــن هــا شــاهد باشــیم. ول خوب

اصــالح در ایــن شــاخص تــا خــط رونــد بلندمــدت در محــدوده 942 میلیــارد دالر خواهیــم بــود.

تحلیلگر: سینا جعفری

تحلیل توتال 3

تحلیل دامیننس تتر
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onchainتحلیل

سـطوح فعلـی SOPR بـا وجـود عبـور قیمـت از بیشـترین 
موضـوع،  ایـن  و  اسـت  معتـدل   ،)ATH( قیمتـی  مقـدار 
سـطح فعالیـت ابتـدای بـازار گاوی را تداعـی می کنـد. بـه 
نظـر می رسـد کـه هولدرهـای فعلـی در کل، تمایلـی بـه 
خـرج کوین هـای خود در ایـن قیمت ها ندارنـد و در انتظار 
قیمت هـای باالتری هسـتند. مقـدار مثبت بـرای این معیار 
در حیـن مرحله سـکون یـا حرکت صعودی قیمت، سـازنده 
اسـت چرا کـه نشـان می دهد بازار قادر اسـت فشـار طرف 
فـروش را جـذب کنـد در حالـی که سـطح حمایـت خود را 
حفـظ می کنـد و فروشـندگانی که در سـود هسـتند تمایلی 

بـه فـروش در سـطوح فعلـی ندارند

شـاخص خالـص ورودی و خروجی بیت کویـن به صرافی ها 
نیـز بـه عدد صفـر نزدیک شـده اسـت. لزومًا مثبت شـدن 
این شـاخص خطرناک نیسـت امـا زمانی کـه حجم ورودی 
بیت کویـن بـه صرافی هـا بـاال مـی رود یعنـی افـراد قصـد 
فـروش بیت کوین های خـود را دارند. در ایـن ناحیه قیمتی 
معمـواًل حجـم معامـالت آتـی بـه دلیـل مبهـم بـودن روند 
 )Spot(قیمـت کاهـش پیـدا می کنـد و معامـالت اسـپات
جذاب تـر می شـوند. از بیـن ایـن معامـالت خریدهایـی که 
بـه قصد نگهـداری بلندمـدت انجـام می شـوند و از صرافی 
بـه کیف پـول منتقـل می شـوند جذاب تـر هسـتند. زمانـی 
کـه ورودی بیت کویـن بـه صرافی هـا ناگهـان افزایـش پیدا 
کنـد بایـد شـاهد یـک اصـالح قیمتـی باشـیم. نکتـه آخـر 
اینکـه چنـد روز پیـش حـدود 16 هـزار بیت کویـن در یـک 
تراکنـش از صرافـی کوین بیـس خـارج شـد کـه ایـن نکته 

بسـیار مثبتـی بود.

حجـم نقدینگـی قفل شـده در دیفـای به عـدد 257 میلیارد دالر 
رسـید کـه عـدد بسـیار مهمـی اسـت. همان طـور کـه قبـاًل هم 
در مـورد ایـن شـاخص صحبت کردیم، بخشـی از ایـن افزایش 
مربـوط بـه رشـد قیمت در بازار اسـت، اما بخشـی از آن مربوط 
بـه پول هـای جدیـدی اسـت کـه وارد ایـن حـوزه می شـوند. 
آمریـکا، مؤسسـات  بـورس  در  بیت کویـن   ETF راه انـدازی  بـا 
و شـرکت های سـرمایه گذاری بیشـتر بـه ایـن حـوزه اطمینـان 
پیـدا کرده انـد و معمـواًل در چنیـن حالتـی بـا کم ریسـک ترین 
آن هـا یعنـی حـوزه دیفـای شـروع می کننـد. نکتـه مهـم دیگـر 
ایـن اسـت که ایـن حوزه در زمان رشـد بـازار جذاب اسـت اما 
زمانـی کـه بـازار وارد اصـالح می شـود جذاب تـر خواهـد شـد 
از  و پیش بینـی می شـود کـه هایـپ بعـدی احتمـااًل بخشـی 

دیفـای خواهـد بود.

شـاخص NVT نیـز کـه ارزش قیمتـی فعلـی را نشـان می دهـد 
در ناحیـه ی متعادلـی قـرار دارد. بعـد از هـر رشـد قیمتـی، در 
باشـد  داشـته  زیـادی  رشـد  نیـز   NVT کـه شـاخص  صورتـی 
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن رشـد قیمتـی بـدون حمایت 
تراکنش هـای شـبکه بـوده  اسـت و سـرمایه گذاران در چنیـن 
فـروش  بـه  شـروع  و  می داننـد  نامتعـادل  را  قیمـت  حالتـی 
می کننـد تـا ایـن شـاخص دوبـاره کاهـش پیـدا کنـد. در حال 
حاضـر با رشـد قیمت، این شـاخص هنـوز در ناحیه ی مناسـبی 
قـرار دارد و ایـن یعنـی قیمـت فعلـی ارزشـمند اسـت و حجـم 
تراکنش هـای شـبکه بـا قیمـت فعلـی هم خوانـی دارد کـه این 

نکتـه بسـیار مثبتی اسـت.

تحلیـل آن چیـن دیتـا، تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتـی اسـت کـه در بالک چیـن ثبـت شـده اسـت. ایـن 
تحلیـل شـامل بررسـی تراکنش هـا، رفتـار فروشـندگان و خریـداران، رفتـار ماینر هـا و هـر آنچـه کـه در 

بالک چیـن ثبـت شـده اسـت، می باشـد.
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قوانیـن اجمـاع جدیـد تـپ روت را تصویـب کنـد. بسـته به 
چگونگـی ایـن اتفـاق، فعال سـازی می توانسـت ماه هـا طول 

بکشـد و همیـن اتفاق نیـز افتاد.
تـپ روت همـراه بـا نسـخه جدیـد دیگـری بـه نـام امضـای 
Schnorr اجـرا می شـود. ایـن نـه تنهـا اجـرای تـپ روت را 
ممکـن می کنـد، بلکـه ویژگـی مـورد انتظـار بـه نـام تجمیـع 
امضـا یـا فرآیند تأییـد چند مرحلـه ای را نیز ممکـن می کند.

 

امضای اشنور )Schnorr Signature( چیست؟
امضاهـای Schnorr شـامل یـک طـرح امضـای رمزنـگاری 
رمزنـگار  و  ریاضیـدان   ،Claus Schnorr توسـط  کـه  اسـت 
آلمانی، تهیه شـده اسـت. با وجـود اینکـه Schnorr الگوریتم 
خـود را تحـت حـق اختراع ثبت شـده برای سـال های زیادی 
حفـظ کـرده بـود، این حـق ثبـت اختراع بـه طور رسـمی در 

سـال 2008 منقضی شـد.
از مزایـا، امضاهـای Schnorr در درجـه  در میـان تعـدادی 
اول بـه دلیـل سـادگی و کارآیـی در تولیـد امضاهـای کوتـاه 

می شـوند. شـناخته 
یکـی از مزایـای اصلـی امضاهـای Schnorr ایـن اسـت کـه 
آن هـا می تواننـد چندیـن کلیـد را در یـک معاملـه پیچیـده 
بیت کویـن بگیرنـد و یـک امضـای منحصـر بـه فـرد تولیـد 
طرف هـای  امضـای  کـه  اسـت  معنـی  بـدان  ایـن  کننـد. 
مختلفـی کـه در معاملـه شـرکت دارنـد می تواننـد در یـک 
امضـای Schnorr “جمـع” شـوند. این به عنـوان اجماع امضا 

می شـود. شـناخته 

و  بـزرگ  به روزرسـانی  بیت کویـن  شـبکه  کـه  بـار  آخریـن 
مهمـی پیـش رو داشـت مـاه جـوالی ۲۰۱۷ بـود که طـی آن، 
قیمـت ایـن رمـزارز پـس از اجـرای به روزرسـانی تقریبـا %۵۰ 
افزایـش یافـت. اکنون کـه شـبکه بالک چین بیت کویـن برای 
به روزرسـانی بـزرگ بعـدی بـه اسـم تـپ روت )Taproot( در 
مـاه نوامبـر آمـاده می شـود، بعضـی از سـرمایه گذاران منتظر 
افزایـش قیمـت مشـابه بـا به روزرسـانی مـاه جـوالی ۲۰۱۷ 

. هستند

 
بیت کویـن شـبکه ی کاملـی نیسـت، مـوارد خاصـی وجـود 
دارد کـه نمی تـوان از آن هـا غافـل شـد، یکـی از بزرگتریـن 
مـوارد مربـوط بـه حریـم خصوصـی اسـت. بـا بیت کویـن 
بـه عنـوان یـک بالک چیـن عمومـی، هـر کسـی می توانـد بر 
تراکنش هایـی کـه در شـبکه رخ می دهـد نظـارت کنـد. برای 

برخـی از افـراد، ایـن یـک نگرانـی بـزرگ اسـت.

تپ روت چیست؟
تـپ روت سـافت فورکـی از بالک چیـن بیت کویـن اسـت کـه 
اسـکریپت های بیت کویـن را بـرای افزایـش حریـم خصوصی 
و بهبـود سـایر عوامـل مرتبـط بـا معامـالت پیچیـده بهبـود 
ویژگی هـای  از  بیت کویـن  شـبکه  در  معامـالت  می بخشـد. 
شـدن  پیچیده تـر  باعـث  کـه  هسـتند  برخـوردار  مختلفـی 
آن هـا می شـود، از جملـه ایـن ویژگی هـا می تـوان به انتشـار 
زمان بنـدی، تأییدهـای چنـد امضایـی و سـایر مـوارد اشـاره 

. د کر

بـدون تـپ روت، هرکسـی می توانـد تراکنش هایـی را کـه از 
ایـن ویژگی هـای پیچیـده اسـتفاده می کنـد و نیـاز بـه ایجاد 
چندیـن معامله دارد را تشـخیص دهد. با ایـن حال، در ارتقاء 
تـپ روت امـکان “پوشـاندن” تمـام قسـمت هایی کـه شـامل 
ایـن ویژگی هـا اسـت بـه وجود مـی آیـد. این یک دسـتاورد 
و پیـروزی بـزرگ بـرای طرفـداران حریم خصوصـی بیت کوین 
اسـت. هرکسـی کـه بخواهد معامـالت را ردیابی کنـد، چیزی 
جـز معاملـه سـاده نخواهد دیـد. البتـه الزم به ذکر اسـت که 
مسـأله مشـخص بـودن آدرس کیف پـول فرسـتنده و گیرنده 

هنـوز پا برجاسـت و شـفافیت شـبکه از بیـن نمی رود.
پیشـنهاد  تـپ روت اولیـن بار توسـط گرگ مکسـول، توسـعه 
دهنـده Bitcoin Core، در ژانویه 2018 مطرح شـد. برای اینکه 
به روزرسـانی بـه طـور کامل انجام شـود، هـر گره یا نـود باید 

تپروت)Taproot(وتأثیرآندربهبودشبکهبیتکوین
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کـه  دهـد  نشـان  اسـت  ممکـن  تـپ  روت  به روزرسـانی 
بیت کویـن، فنـاوری ای اسـت کـه بـدون تأثیـر بـر عملکـرد و 
اتکاپذیـری خـود می توانـد با شـرایط کنونی انطبـاق پیدا کند 
و به روزرسـانی شـود، در حالـی کـه ویژگی ذخیـره ارزش بودن 

خـود را حفـظ کند.

محقــق  و  تحلیلگــر    ،)Juan Pellicer( پلیســر  ژوان 
کــه  داریــم  انتظــار  »مــا  اســت:  گفتــه   IntoTheBlock
و  کننــد  اســتقبال  به روزرســانی  ایــن  از  ســرمایه گذاران 

یابــد.« افزایــش  بلندمــدت  در  بیت کویــن  قیمــت 

 

نتیجه گیری
همان طـور کـه گفتـه شـد، تـپ روت در کنـار امضـای اشـنور 
سـبب افزایـش حریـم خصوصـی در بیت کویـن خواهد شـد. 
عـالوه بـر افزایـش حریم خصوصـی این رمـزارز، تـپ روت با 
افزایـش کارآیـی و امنیـت بیت کویـن، در بهبـود تجربه شـما 

در هنـگام اسـتفاده از آن نیـز تأثیرگـذار خواهـد بود.

فیلم نحوه انجام تپ روت
در  تـپ روت  آپدیـت  مـورد  در  تخصصی تـر  توضیحـات 
شده اسـت. داده  قـرار  کوین پـالس  مجموعـه  اینسـتاگرام 
بـا اسـکن QR  کـد زیـر فیلم توضیحـات را مشـاهده خواهید 

کرد.

تپ روت چگونه به بهبود بیت کوین کمک می کند؟
خصوصـی  حریـم  در  عمـده ای  پیشـرفت های  تـپ روت 
بیت کویـن ایجـاد خواهـد کـرد. تـپ روت هنگامـی کـه بـا 
انجـام  هنـگام  در  می شـود،  ترکیـب   Schnorr امضاهـای 
معامـالت نیـز می توانـد باعث افزایـش کارایی شـود. عالوه 
بـر افزایـش حریم خصوصی، سـایر مزایای بالقـوه عبارتند از:
   -کاهش مقدار داده ها برای انتقال و ذخیره در بالک چین

   -تراکنش های بیشتر در هر بلوک )نرخ TPS باالتر(
   -کارمزد معامالت کمتر

    
  یکـی دیگـر از مزایـای تـپ روت ایـن اسـت کـه امضاهـا 
دیگـر قابـل انعطـاف نخواهنـد بـود، ایـن مسـأله قبـاًل یک 
خطـر امنیتـی شـناخته شـده در شـبکه بیت کویـن به شـمار 

می رفـت.
آدام بـک )Adam Back(، مدیرعامـل شـرکت بالک اسـتریم، 
طـی مصاحبـه بـا کوین دسـک گفتـه اسـت کـه علی رغـم 
صحنـه  پشـت  در  زیـاد،  به روزرسـانی های  عرضـه  عـدم 
توسـعه دهندگان بسـیار زیـادی دائمـًا بـر روی بهبود شـبکه 
از سـال ۲۰۱۸ و  بیت کویـن کار می کننـد. توسـعه دهندگان 
 )SegWit( یـک سـال پـس از عرضـه به روزرسـانی سـگویت
بـرای به روزرسـانی تـپ  روت در حـال آماده سـازی هسـتند.

آپدیت سگویت و تپ روت
به روزرسـانی سـال ۲۰۱۷ کـه سـگویت را معرفـی کـرد بـه 
بهبـود مقیاس پذیـری بیت کویـن منجر شـد. ایـن گام مهم، 
پـردازش تراکنش های بیشـتر بـدون افزایـش حجم بالک ها 

را امکان پذیـر سـاخت.
ویژگـی مهـم دیگـر در به روزرسـانی سـال ۲۰۱۷، فعالسـازی 
شـبکه الیتنینـگ بـود. شـبکه الیتنینگ، یک شـبکه الیه دوم 
بـر بسـتر الیـه اصلـی بیت کویـن اسـت کـه تراکنش هـای 
را تسـهیل می سـازد.  رایـگان و خصوصی تـر  آنـی،  تقریبـًا 
توسـعه شـبکه الیتنینـگ از سـال ۲۰۱۷ تاکنـون، باعث شـد 
کـه السـالوادور، بیت کویـن را در کنـار دالر آمریـکا بـه عنوان 

پـول قانونـی کشـور خود بشناسـد.
سـگویت در تاریـخ ۲۳ جـوالی تأییـد شـد. یک مـاه بعد و 
پـس از عرضـه به روزرسـانی، قیمت بیت کویـن ۵۰% افزایش 
یافت و در تاریخ ۲۳ آگوسـت ۲۰۱۷ به ۴،۲۴۷ دالر رسـید که 

قیمـت چشـمگیری در آن مقطع بود.

 

 ،IntoTheBlock طبـق گـزارش شـرکت تحلیـل بالک چیـن
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متاورس چیست؟

متیـو بـال، سـرمایه گذار و رئیـس سـابق اسـتراتژی در آمـازون 

اسـتودیوز، متـاورس را بـا هفـت ویژگـی توصیـف کـرده اسـت: 

متـاورس همیشـه فعـال و »روشـن« اسـت؛ بـه  صـورت زنـده و 

در زمـان واقعـی تجربـه می شـود؛ می توانـد میزبـان هـر انـدازه 

مخاطـب باشـد؛ دارای اقتصـادی کامـاًل پویـا و مختـص به خود 

فیزیکـی  و  دیجیتـال  دنیاهـای  و  پلتفرم هـا  در سراسـر  اسـت؛ 

گسـترده شـده اسـت؛ امـکان انتقـال دارایی هـای دیجیتـال در 

آن  محتـوای  و  تجربیـات  دارد؛  وجـود  پلتفرم هـا  ایـن  سراسـر 

توسـط کاربـران و شـرکت های بـزرگ ایجـاد می شـود.

بـه عبارت دیگر، متاورس شـبکه ای بسـیار گسـترده از محیط های 

مجـازی همیشـه فعال اسـت که در آن افـراد می تواننـد در قالب 

آواتـار یـا بـه کمـک عینک هـای واقعیـت افـزوده بـا یکدیگـر و 

اشـیاء دیجیتال اطـراف خود تعامل داشـته باشـند؛ یعنی ترکیبی 

آنالیـن  نقش آفرینـی  بـازی  همه جانبـه،  مجـازی  واقعیـت  از 

چندنفـره و وب گردی.

 

متـاورس Metaverse واژه ای ترکیبـی متشـکل از meta به معنی 

»فراتـر« و universe بـه معنـی »جهـان« اسـت و می تـوان آن 

را »فراتـر از جهـان« ترجمـه کـرد. ایـن اصطـالح بـرای اولیـن بار 

در کتـاب علمی تخیلـی »سـقوط برفـی« )Snow Crash( نوشـته 

نیـل استفنسـون در سـال ۱۹۹۲ بـه کار بـرده شـد. این نویسـنده 

آمریکایـی از واژه متـاورس بـرای توصیـف نوعـی دنیـای مجازی 

اسـتفاده کـرده بـود کـه در آن قهرمـان داسـتان در قالـب آواتـار 

بـا دیگـران معاشـرت می کنـد، خریـد می کنـد و حتـی دشـمنان 

دنیـای واقعـی خـود را شکسـت می دهـد. البتـه خـود مفهـوم 

دنیایـی شـبیه متـاورس پیـش از ایـن کتـاب، در سـال ۱۹۸۴ و با 

رمـان سـایبرپانکی نیورومنسـر )Neuromancer( نوشـته ویلیـام 

گیبسـون بـه شـهرت رسـیده بود.

در سـال های آینـده کـه شـاید خیلـی هـم دور نباشـد، هرکس 

بـه  طـور  را  خـود  دلخـواه  زندگـی  متاورس هـا  در  می توانـد 

مجـازی داشـته باشـد. در بـاغ خود قـدم بزند، بـه درختان آب 

بدهـد و در هزارتـوی بازی هـا، هیجـان واقعـی را تجربـه کند.

مـارک زاکربـرگ در یـک کنفرانـس خبـری )۶ آبـان( اعـالم کرد 

فیس بـوک بـه »متـا« تغییـر نـام داده اسـت. او گفـت: »نـام 

فعلـی مـا ، نمایانگـر تمـام آن چیـزی نیسـت کـه امـروز انجام 

می دهیـم و بایـد تغییـر کنـد.« فیس بـوک کـه از امـروز بایـد 

متـا صدایـش کنیـم دیگر فقـط صاحب چنـد شـبکه اجتماعی 

نیسـت. متـاورس )Metaverse( همـان پروژه بلنـد پروازانه ای 

اسـت کـه زاکربـرگ و تیمـش را مجبـور بـه ایـن تغییـر کـرد. 

اغـراق نیسـت اگـر بگوییـم متـاورس قـرار اسـت کاری کنـد تا 

واقعیـت مجـازی دیگـر مجـازی نباشـد. ایـن پدیده بـه دنبال 

یـک انقـالب تمـام عیـار در دنیـای تکنولوژی اسـت.

ایـن تغییـر تنهـا عـوض شـدن یک اسـم و لوگـو نیسـت بلکه 

سـرآغازی بـر پروژه هـای آینده نگـر متـا )فیس بوک( محسـوب 

می شـود.

زاکربـرگ در ویدئویـی کـه پخـش کـرد نشـان داد خـود او در 

متـاورس بـا افـراد مختلـف دور یـک میـز بـازی می کننـد و در 

عیـن حـال می توانـد بـا دوسـتانش در دنیـای واقعـی تماس 

تصویـری برقـرار کنـد کـه ایـن ویدئـو را در بخـش مربـوط به 

ویدئـو قـرار خواهیـم داد.

 

)Metaverse(معرفــیحوزهمتاورس
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بخش های مختلف متاورس
متاورس از عناصر اصلی زیر تشکیل شده است:

  -شبکه های فراگیر
  -ارزهای دیجیتال

  -شبکه های رمزنگاری مانند بیت کوین و اتریوم
  -واقعیت توسعه یافته  )XR(، شامل واقعیت مجازی )VR( و              

  )AR( واقعیت افزوده  
)NFTs( توکن های غیرمثلی-  

ایـن عناصـر هـر کـدام در متـاورس می توانـد حالـت خاصی داشـته 
باشـد امـا متـاورس بایـد یـک اکوسیسـتم بـاز باشـد و ماهیـت 
غیرمتمرکـز بـودن خود را در دنیای بالک چین نشـان دهـد، در نتیجه 
پایه هـای بنیادیـن متـاورس از بخش های زیر سـاخته شـده اسـت:
  -اینترنـت: شـبکه ای غیرمتمرکـز از رایانه هـا که متعلق بـه هیچ نهاد 
یـا سـازمان دولتی نیسـت و به هیچ مجـوزی از طـرف چنین نهادی 

ندارد. نیاز 
  -اسـتانداردهای بـاز بـرای رسـانه ها: شـامل متـن، تصاویـر، صـدا، 
ویدیو، محصوالت سـه بعدی، هندسـه سـه بعدی، وکتورهـا، توالی ها 
 USD .و رویه هـا بـرای تولیـد و ترکیـب هـر کـدام از ایـن مـوارد
پیکسـار و MDL انویدیـا، پیشـرفت های بزرگی در جهـت همکاری با 

اپلیکیشـن های سـه بعدی هسـتند.
  -اسـتانداردهای زبـان برنامه نویسـی بـاز: ایـن اسـتانداردها شـامل 
 GPU، Shader وب ،XR جاوا اسـکریپت، وب اسـمبلی، وب ،HTML

Language و نظایـر آن ها هسـتند.
  -سـخت افزار واقعیـت توسـعه یافته: از جملـه ایـن سـخت افزارها 
می تـوان بـه عینک هـای هوشـمند، هپتیک هـا و اومنـی تردمیل هـا 

اشـاره کرد.
)مثـل  هوشـمند  قـرارداد  پلتفرم هـای  و  غیرمتمرکـز  -دفتـرکل    
بالک چین هـا( بـرای انجـام معامـالت شـفاف، بـدون نیـاز بـه مجوز 

و مقـاوم در برابـر سانسـور: به عنـوان مثـال می تـوان بـه 
بیت کویـن، اتریـوم، فلـو، تتـا، بایننـس اسـمارت چیـن و 
بسـیاری دیگـر اشـاره کـرد. این هـا پایه هـای مهـم اقتصاد 
مالکیـت را تشـکیل می دهنـد کـه از متـاورس پشـتیبانی 
کـرده و آن را بـه یـک کاالی همگانـی و مانـدگار تبدیـل 

می کننـد.
نتیجه گیری

شـاید کمـی افراطـی به نظر برسـد، امـا واقعیـت دارد. اگر 
هـر شـرکتی کنتـرل بیـش از حـد روی متـاورس پیـدا کند، 
ممکـن اسـت تصمیـم بگیرد ماننـد اپل عمل کنـد و از همه 
معامالتـی کـه در متاورس انجام می شـود کارمـزد دریافت 
کنـد یـا بخـش زیـادی از آن معامـالت را بـه زور تصاحـب 
کارآمـدی  بـردن  بیـن  از  جـز  نتیجـه ای  امـر  ایـن  کنـد. 
اقتصـادی نـدارد و بـه  تدریـج شـعله های نوآوری و کشـف 
مدل هـای جدیـد و مفیـد کسـب وکار را خامـوش می کنـد.
امـا بـا ایـن حـال ارزهـای رمزنـگاری شـده بـه مـا امـکان 
یـا جهـان دیجیتـال  تـا حـول یـک متـاورس  می دهنـد 
مشـترک جمـع شـویم. و هزینه هـای خدمـات مـورد نیـاز 
بـرای پشـتیبانی از آن را بپردازیـم، بدون اینکه یک شـرکت 
واحـد صاحـب همه منابع باشـد. پس هرکسـی مـی تواند 
نودهـای سـرویس را در خانـه خـود اجـرا کنـد. و برخـی 
از هزینه هـای سـخت افـزار مـورد نیـاز بـرای تعامـل بـا 

متـاورس را بازیابـی کنـد.
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پـروژه Boson بـرای ایجـاد اطمینـان از دریافـت کاال به وجـود آمده 
اسـت. یکـی از مشـکالتی کـه در زمینه ارزهـای دیجیتـال و NFTها 
وجـود دارد آن اسـت که وقتی شـخص خریـدار NFT را از فروشـنده 
بخـرد، اگـر یک نسـخه واقعی از آن وجود داشـته باشـد قراردادهای 
هوشـمند تنهـا می تواننـد اثبـات کنند که انتقـال NFT اتفـاق افتاده، 
امـا هیچوقـت نمی تواننـد اثبـات کنند که آیـا انتقال نسـخه فیزیکی 
صـورت گرفته یـا نه. پروتـکل BOSON دقیقًا می خواهد این مسـئله 
را حـل کنـد و اطمینـان حاصـل کند که نسـخه فیزیکی منتقل شـده 
اسـت. هـدف دیگـر ایـن پـروژه این اسـت کـه دنیـای واقعـی را به 

کند. متاورس وصـل 

بوسون چگونه کار می کند؟
در ایـن ارز دیجیتـال از نظریـه بازی هـا اسـتفاده شـده کـه سـبب 
افزایـش انگیـزه افـراد درگیـر در معامله بـرای ایفـای نقش های خود 
می شـود. در ایـن بسـتر، خریـدار یـا فروشـنده در صورت انصـراف از 

معاملـه، وظیفـه پرداخـت ضـرر طـرف مقابـل را بر عهـده دارد.
فرآیندهای انجام شـده در این ارز دیجیتـال به صورت غیرقابل اعتماد 
و بـا اسـتفاده از قراردادهـای هوشـمند انجـام می شـود. در نتیجـه، 
بنیـاد مالـی جدیـدی ایجـاد خواهـد شـد کـه می توانـد بـه عنـوان 
عنصـر اصلـی در سـایر قراردادهـای پروتـکل دیفـای بـکار رود. برای 

حـل اختـالف ایجـاد شـده بیـن کاربـران از یـک سیسـتم 
داوری اسـتفاده می شـود. ایـن سیسـتم تعییـن می کنـد 
کـدام  یـک از طرفین مسـئول بـروز خطا در معاملـه بوده و 

مجـازات الزم بـرای وی تعییـن خواهد شـد.

 
توکـن Boson یـک توکـن بومـی اسـت کـه می توانـد بـه 
صـورت اسـتیک درآید و کارمـزد معامـالت را کاهش دهد. 
بـرای توکن هـا، بـه  ایجـاد حـق رأی  امـر سـبب  همیـن 
منظور تعیین نحوه فعالیت پروتکل بوسـون، شـده اسـت. 

نتیجه گیری
از آوریـل ۲۰۲۱، پروتـکل Boson هنـوز در مراحـل اولیـه ی 
نقشـه ی راه خـود اسـت. ایـن پلتفـرم جمـع آوری سـرمایه 
نهـادی خـود از طریـق حـراج Gnosis را به پایان رسـاند و 
در مجمـوع ۶ میلیـون توکـن بـه فـروش رسـاند. تـا پایان 
سـال ۲۰۲۱، پروتـکل Boson قادر اسـت از معامالت تجارت 
ویدیویـی،  بازی هـای  هنـری،  آثـار   NFT از  الکترونیکـی 
پـاداش وفـاداری، DeFi و CeFi پشـتیبانی کنـد، که انتظار 

رشـد خوبـی را از ایـن توکـن داریم.

200.000.00

160 میلیون دالر

59.000.00

Gate.io,KuCoin

2.5 دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازار ها

قیمت فعلی

اطالعات بازار

BosonProtocol)BOSON(معرفیپروژه
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فرصت هـای خوبـی بـرای جامعـه هنرمنـدان ایجـاد کـرد را نیـز 

جـذاب می دانـم.

و  معامله گـری  ابعـاد  بـه  بیشـتر  حاضـر  حـال  در  حقیقتـًا 

سـرمایه گذاری ایـن صنعـت توجـه شـده  اسـت و ایـن ممکـن 

اسـت بـه مـرور باعـث دور شـدن از هـدف هـای اصلـی و بزرگ 

ایـن حـوزه شـود.

فکر می کنید آینده بالک چین به کجا خواهد رسید؟ 

بـه نظـر مـن طـی پنـج سـال آینـده تحـوالت زیـادی را در ایـن 

صنعت شـاهد باشـیم، این صنعت بسـیار نوپا بوده و ناشـناخته 

اسـت و افـراد جدیـد بیشـتری روز بـه روز بـا ایـن صنعت آشـنا 

از  آینـده  سـال های  طـی  می کنـم  احسـاس  مـن  می شـوند. 

بالک چیـن و تکنولـوژی ایـن حوزه اسـتفاده های بیشـتری شـود، 

بـه  طوری کـه در عمل شـاید ایـن تغییـرات را احسـاس نکنیم اما 

عمق شـبکه دچار تحوالت اساسـی شـود و در کنار آن نیز توسـعه 

سـرعت  هوشـمند  قراردادهـای  و    NFT دیفـای،  هـای  حـوزه 

بیشـتری خواهـد گرفت.

نقـش دولـت هـا را  نیز در توسـعه این صنعت نمی تـوان نادیده 

گرفـت. بـا توجه به اینکـه بانک های مرکزی هر کشـور شـروع به 

تولیـد ارز خـود کرده انـد، فکـر می کنـم همین قضیه باعـث ایجاد 

قانـون بـرای این حوزه خواهد شـد و اسـتقبال مـردم را به همراه 

خواهـد داشـت و بـه رسـمیت شـناخته شـدن آن باعـث بزرگتر 

شـدن بازارهـای رمزارزی در دنیا شـود.

اگـر در حـوزه ای کـه فعالیـت می کنیـد بخواهیـد از تکنولـوژی 

بالک چیـن اسـتفاده کنیـد ایـده ای بـرای آن داریـد؟ 

در حـوزه فعالیـت مـن خألیـی برای ارتبـاط بین افـراد متخصص 

کـه دنبـال کار و کسـب درآمـد هسـتند و کارفرماها وجـود دارد. 

ابزارهـای  از  بـا اسـتفاده  بـر بسـتر بالک چیـن و  دوسـت دارم 

پرداختـی رمـزارز پلتفرمـی ایجـاد کنـم تـا ایـن ارتبـاط تسـهیل 

شـود و تمامـی افـراد بـا هـر موقعیـت جغرافیایـی بتواننـد بـه 

صـورت فریلنـس و ریموت کسـب درآمـد کننـد و کارفرماها نیز از 

تخصـص ایـن افـراد متنفع شـوند.

دوسـت داریم کمـی در مـورد آینده بیت کویـن و دولت ها 

صحبـت کنیـم، بـه نظر شـما در ایـران چه اتفاقـی خواهد 

افتاد؟ چه زیرسـاخت هایی الزم اسـت؟ 

در رابطه با این سـؤال، ایران از دنیا مسـتثنی نیسـت و تخمینی 

کـه مـا سـال 99 از ایـن بـازار در ایـران داشـتیم ایـن بـود کـه 

حـدود 12 میلیـون نفـر در ایـران بـا بـازار رمزارزهـا آشـنا بودنـد 

کـه جمعیـت چشـم گیری بود. بایـد مزایـا و معایب توسـعه این 

 خودتـان را معرفـی کنیـد و در مـورد شـغل فعلـی خود 

کمـی توضیـح دهید.

شـایان رضاپـور نیکـرو هسـتم، متولـد 1371 و حـدود هشـت 

سـال اسـت در حـوزه دیجیتـال مارکتینـگ فعالیـت اجرایـی 

و مشـاوره ای دارم. همچنیـن در حـوزه ارزهـای دیجیتـال نیـز 

محقـق و مشـاور هسـتم.

چه زمانی و چگونه با ارزهای دیجیتال آشنا شدید؟

آشـنایی مـن با بیت کویـن و کریپتوکارنسـی به حدود 8 سـال 

پیـش برمی گـردد. بـر اسـاس پروژه هایـی کـه در دسـت اجـرا 

داشـتیم، بـرای تهیـه ی سـرورها، نیاز داشـتیم تـا از بیت کوین 

بـه عنـوان ابـزار پرداخت اسـتفاده کنیم. در آن زمـان تحریم ها 

شـدید شـده بـود و راهی بـرای پرداخت خدماتی کـه از خارج 

از کشـور می گرفتیـم وجـود نداشـت و بـه همین دلیـل مجبور 

بودیـم پرداخت هـای خـود را بـا رمزارزهـا و بیت کویـن انجام 

دهیم.

تـا آن زمان کسـی بـه بیت کویـن به عنـوان دارایی و سـرمایه 

نـگاه نمی کـرد. امـا در سـال 2014 کـه ارزش هـر بیت کویـن از 

صـد دالر بـه هـزار دالر رسـید، سـر و صـدای زیادی به پا شـد 

و دنیـا دیـد متفاوتـی بـه بیت کویـن پیدا کـرد. ما هـم در آن 

زمـان بیشـتر روی ایـن قضیـه تمرکـز کردیـم و سـعی کردیـم 

زمـان بیشـتری را بـرای یادگیـری ایـن حـوزه در نظـر بگیریم.

بـا توجـه بـه اینکـه بـا حوزه هـای مختلـف ارز دیجیتال 

آشـنا هسـتید بـه نظـر شـما جذاب تریـن موضـوع در 

مـورد ارزهـای دیجیتـال چیسـت؟

بـه نظـرم قراردهـای هوشـمند و پیشـرفت های آن در آینـده 

می تواننـد هیجـان انگیـز باشـند و در کنـار آن، حـوزه NFT که 

مصاحبــهبا:مهندسشــایانرضاپورنیکرو
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صنعت در کشـور مورد بررسـی قرار بگیرد و سـعی کنیـم در رابطه 

بـا حوزه هـای قانون گـذاری در ایـن صنعـت، حداقـل در منطقـه، 

باشیم. پیشـرو 

بـا توجـه بـه اینکـه ایـران در حوزه هـای مختلـف پرداخـت و 

جابجایـی ارزی محدودیـت دارد، بـه نظـر می رسـد مزایـای آن 

بسـیار بیشـتر از معایـب آن باشـد. مـا در حـال  حاضـر دانـش 

خوبـی در ایـن حـوزه داریـم و بـه نظر من طـی سـال های آینده 

قوانیـن اولیـه ایـن حـوزه در ایـران شفاف سـازی خواهـد شـد و 

رونـد توسـعه کسـب و کارهـا درایـن حـوزه تسـریع می شـود.

جامعـه رمـزارز را در ایـران چگونه می بینید؟ آیـا تحلیلگران 

ایرانـی حرفی بـرای گفتن دارند؟ 

باعـث افتخـار اسـت کـه شـخصًا بـا افـراد متخصص زیـادی در 

ایـن  حوزه آشـنا هسـتم. مـا تحلیلگـران معروفی در ایـران داریم 

کـه در دنیـا برند هسـتند و در حـوزه بالک چین افـراد متخصصی 

داریـم کـه در پروژه هـای بزرگی مشـارکت دارند. به نظـرم جامعه 

ایرانـی حرف هـای زیادی بـرای گفتـن در دنیای رمزارزهـا خواهد 

داشت.

بـا رونـدکاری شـرکت های سـرمایه گذاری آشـنا هسـتید؟ 

بـه نظـر شـما برگ برنـده آن هـا در ورود بـه بـازار رمزارزها 

باشـد؟  چـه می تواند 

حقیقتـًا خیلی از شـرکت ها به صورت رسـمی و غیررسـمی به این 

حـوزه ورود کرده انـد و آن را به رسـمیت شـناخته اند، ولی شـاید 

بـا توجـه بـه محدودیت هـای قانونی این حـوزه، آن را رسـانه ای 

نکـرده باشـند و ایـن قضیـه پشـت درهـای بسـته اتفـاق افتاده 

شـرکت ها  آن  تحلیلگـران  و  سـرمایه گذاران  ذهـن  امـا   اسـت. 

بـا ایـن حـوزه درگیـر شـده و راه انـدازی ETF جدید رمـزارزی در 

بـورس آمریکا شـاید بتوانـد فعالیت هـای این حـوزه را علنی تر و 

تـرس نهادهـای سـرمایه گذاری را کمتـر کند.

چـه  داریـد  دوسـت  بگوییـد.  خـود  بالک چینـی  ایده هـای  از 

کنیـد؟  راه انـدازی  آینـده  در  را  پـروژه ای 

ایـده بـه تنهایـی ارزش باالیـی نـدارد و وقتـی ارزشـمند خواهـد 

شـد کـه بـه پلتفـرم و محصـول تبدیـل شـود، اینکـه بتوانیـم 

متخصصیـن و افـراد حرفه ای را در سراسـر دنیا شناسـایی کنیم و 

بـا پلتفرمـی بر بسـتر بالکچیـن و پرداخت توسـط رمـزارز بتوانیم 

آن هـا را بـه کارفرمـا متصـل کنیـم ایده ایسـت کـه دوسـت دارم 

روی آن کارکنـم.

ایـده بعـدی من داشـتن پلتفرمی بـرای انجام انواع امـور مالی و 

در حـوزه دیفـای اسـت که بـا توجه به تضـاد منافع ایـن حوزه با 

حـوزه بانکـی در تمام دنیـا قطعًا سـختی های خـودش را خواهد 

داشـت، امـا جامعـه بـرای راحت تر شـدن خدمـات مالـی به این 

تکنولـوژی و اسـتفاده از آن نیاز دارد.

بـر  مبتنـی  پروژه هـای  در  کمبـودی  چـه  می کنیـد  فکـر 

بالک چیـن وجـود دارد یـا جـای خالی کـدام حوزه بیشـتر 

می شـود؟  احسـاس 

و  درآمـد  کسـب  تریـد،  ابعـاد  بـه  بیشـتر  حاضـر  حـال  در 

سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت توجـه شـده اسـت اما اگـر وقت 

بگذاریـم و بـا ابعـاد مختلـف آن آشـنا شـویم حوزه هـای متنـوع 

بسـیار جذابـی نیـز در ایـن صنعـت وجـود دارد.

نکتـه دیگـر این اسـت کـه ما بـرای پرداخت نیـاز بـه رمزارزهایی 

باشـند.  داشـته  قیمتـی  بحـث  در  بیشـتری  ثبـات  کـه  داریـم 

نوسـانات فقـط بـرای معامله گران جذاب اسـت اما بـرای افرادی 

کـه از آن بـه عنـوان روش پرداخـت اسـتفاده می کننـد به شـدت 

مضـر اسـت و باید حـوزه اسـتیبل کوین ها بیشـتر تقویت شـود.

بـرای افـرادی که بـه تازگـی وارد ایـن حوزه می شـوند چه 

توصیـه ای دارید؟

بـرای دوسـتان و نزدیـکان مـن کـه بـرای سـرمایه گذاری وارد 

ایـن حـوزه شـده اند اتفاقاتـی افتـاده که باعـث ضرر آن ها شـده 

 اسـت. اتفاقاتـی مثـل فرامـوش کـردن رمـز 12 کلمـه ای ولت هـا 

کـه باعـث از بیـن رفتـن سـرمایه آن ها شـده  اسـت. بـه افرادی 

کـه مخاطـب حرف هایـم هسـتند توصیـه می کنـم حتمـًا در این 

حـوزه مطالعات اولیه ای داشـته باشـند تا با روش هـای جابجایی 

و نگهـداری ارزهای خود آشـنا شـوند و بتواننـد حفاظت بهتری از 

دارایی هـای خود داشـته باشـند.

سخن پایانی

در پایـان هم تشـکر می کنم از مجموعه کوین پـالس و تیم کریپتو 

داشـبورد که زحمت این کار را کشـیدند و  شـرایط را فراهم کردند 

تـا تجربـه خـودم را بـه دیگـران منتقـل کنـم و امیـدوارم همواره 

موفـق باشـند و در ایـن مسـیر بهبـود و گسـترش دانـش فضای 

کریپتـو که قدم گذاشـته اند، سـربلند باشـند.
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فیلــمبرگزیــده:متاورسدرزندگیواقعی؟

 )AR( متـاورس بـه دنبـال تحـول اسـت؛ تحولـی بـزرگ در جهـان واقعیـت دیجیتالی. ایـن بار قـرار اسـت واقعیت افـزوده
بـه کمـک واقعیـت مجـازی )VR( بیایـد تـا تجربـه ای جدیـد و متفـاوت رقم بزنـد. واقعیـت مجـازی )VR( کامـال مجازی و 
تخیلـی اسـت امـا واقعیـت افـزوده )AR( کمک می کند تـا صدا، عناصر بصری و سـایر ورودی های حسـی فرد نیـز در تجربه  
کاربـری اش دخیـل شـوند. طبـق گفته هـای زاکربرگ، رسـانه های اجتماعـی، بازی هـای آنالیـن و رمزارزها نیـز در این ترکیب 

قـرار می گیرنـد تـا به کاربـران امـکان برقـراری تعامل مجـازی بدهند.
مارک زاکربرگ هفته گذشته اعالم کرد فیس بوک به »متا« تغییر نام داده است.

ایـن تغییـر امـا تنهـا عـوض شـدن یـک اسـم و لوگـو نیسـت بلکـه سـرآغازی بـر پروژه هـای آینده نگـر متـا )فیس بـوک( 
محسـوب می شـود. آن هـا حـاال روی دو حـوزه  اصلی »خانـواده  اپلیکیشـن ها«  و »پلتفرم های آینـده« کار می کننـد. منظور از 

پلتفر م هـای آینـده همـان متاورس اسـت.
او ویدئـو کوتـاه و شـگفت آوری از متـاورس بـه مـردم جهـان نشـان داد. در ایـن ویدئـو می بینیـم زاکربـرگ در متـاورس با 
افـراد مختلـف دور یـک میـز بـازی می کنـد و در عین حـال می تواند بـا دوسـتانش از جهان فیزیکـی تماس تصویـری برقرار 
کنـد. دوسـتانش یـک طـرح گرافیکـی روی دیـوار یکـی از خیابان های شـهر دیده اند کـه هنرمنـد خالق آن برای کشـیدنش 
از واقعیـت افـزوده )AR( اسـتفاده کـرده تـا مـردم آن را کشـف کنند. بعد بـه راحتی با ارسـال لینک آن، مارک و دوسـتانش 
می تواننـد آن گرافیتـی را بـه شـکل سـه بعـدی در متاورس ببیننـد. چند ثانیه بعـد با یک ربـات وارد جنگلی می شـود که در 
آن ماهی هـا روی هـوا شـنا می کننـد. سـپس همسـرش بـا او تمـاس می گیـرد تـا ویدئو سـگ بامزه کوچک شـان را نشـان 

دهد.
بخشـی از ایـن فیلـم و یـک تجربـه از ندگـی متـاورس کـه توسـط مایکروسـافت تولیـد شـده اسـت در ادامـه بـرای شـما 

قـرارداده شـده کـه بـا اسـکن کـد زیـر بـه آن دسترسـی پیـدا خواهیـد کرد.
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    Ecash )XEC(     . 
یکـی از ارزهـای دیجیتـال کـه بـا هـدف تبدیـل شـدن به 
یـک پـول دیجیتـال بـی عیب و نقص ایجاد شـده اسـت، 
ای کـش اسـت. هـدف ای کش و آنچـه در نظـر دارد این 
اسـت کـه بـه یـک پـول دردسـترس در جهـان بـرای همه 
تبدیـل شـود. از سـوی دیگـر قصـد دارد تـا به عنـوان یک 
فنـاوری رمـز ارز، تغییـر دهنـده تمـدن در دنیـا بـا هـدف 
افزایـش آزادی و رفـاه انسـان باشـد. ای کـش  شـکلی 
از ارزهـای دیجیتـال اسـت کـه قصـد دارد امـکان ارسـال 
مسـتقیم پول در سراسـر جهـان را برای همه فراهم سـازد. 
بـه عبـارت دیگـر ایـن ارز دیجیتـال بـه عنـوان پـول نقـد 
الکترونیکـی فعالیـت می کنـد و قـرار اسـت ماننـد ارسـال 
ایمیـل از یـک نقطـه جهـان بـه دورتریـن نقطه جهـان، به 
سـادگی امـکان ارسـال پـول را بـرای دیگـران فراهـم کند. 
ای کـش بعـد از تجربـه یـک رشـد 16 برابـری از ابتـدای 
آگوسـت  تـا سـپتامبر 2021 درون یـک دیامتریـک، هـم 
اکنـون درون مـوج C از یـک مثلـث قـرار دارد. ایـن ارز در 
ناحیـه 0.0017 الـی 0.0018 حمایت هـای خوبـی دارد و بـه 
نظـر می رسـد بتواند بعـد از اتمـام اصالح، سـقف تاریخی 
خـود را مشـاهده کنـد. در صورتـی کـه قیمـت بتوانـد بـا 
بگیـرد،  قـرار  نزولـی  رونـد  از خـط  فراتـر  شـتاب خوبـی 
قـدرت مـوج D افزایـش یافتـه و در نتیجـه رونـد صعودی 
بعـدی نیز پرشـتاب تر خواهد بـود. همچنیـن در تاریخ 24 
آبـان )15 نوامبـر( رویـداد مهمـی )آپگریـد شـبکه( دارد که 

می توانـد روی رشـد آن تأثیـر بگـذارد.

Elrond )EGLD(     .
الرونـد نسـبت بـه بیت کویـن در موقعیـت بسـیار جذابـی قـرار 
 B دارد. بـه نظـر می رسـد پس از اتمـام مثلث خنثـی درون موج
بتوانـد فراتـر از سـقف مـوج A قـرار بگیـرد. با توجه بـه حمایت 
خـوب و رویـداد پیـش رو )راه انـدازی دکـس مایـار( می توانـد 

رشـد خوبـی را نسـبت بـه بیت کویـن تجربـه نماید. 

Kalao )KLO(     .   
کاالئـو یـک اکوسیسـتم NFT اسـت.  این اکوسیسـتم، بازاری 
مقـرون  بـه  صرفـه و بـا کاربـری آسـان را ارائـه می کنـد کـه با 
ترکیبـی از فنـاوری بالک چیـن avax  و قابلیت هـای برجسـته 
واقعیـت مجـازی Kalao   طراحـی شـده اسـت. چارچـوب 
Kalao پذیـرش فنـاوری VR را بـرای توسـعه دنیـای مجـازی 
و حفـظ تحـول دیجیتـال، در موارد اسـتفاده تجاری، تسـریع 

Dexe )DEXE(     .
پلتفـرم دکسـی ادعـا می کند که یک سیسـتم بـاز و غیرمتمرکز را 
ارائـه می دهـد که بـا هدف تسـهیل توافق میان شـرکت کنندگان 
فعالیـت می کنـد. ایـن رمـزارز یـک پلتفـرم اجتماعـی در امـور 
مالـی غیرمتمرکـز یا دیفای اسـت که اسـتراتژی بهتریـن تریدرها 

کپـی می کند. را 
بـه  ولـت  تریدینـگ  کپـی  فعال سـازی  رویـداد  بـه  توجـه  بـا 
ولـت روی شـبکه بایننـس اسـمارت چیـن، راه انـدازی پلتفـرم 
سـرمایه گذاری در مـاه نوامبـر و همچنیـن تشـکیل یـک مثلـث 
انقباضـی، دکسـی می توانـد گزینـه خوبی بـرای زیرنظر داشـتن 
در ایـن مـاه باشـد. در صـورت شکسـت خـط رونـد نزولـی و 
تثبیـت بـاالی آن می تـوان اهـداف 21 و 32 دالری را بـرای آن 

متصـور شـد.

تحلیلگر: احمد حسنی

واچلیست

خواهـد بخشـید. ایـن ارز پـس از رشـد 200 درصـدی از میانه اکتبر 
هنـوز هـم می توانـد گزینـه مناسـبی بـرای واچ لیسـت باشـد. بـا 
 ،)Market Place( نزدیـک شـدن به رویداد راه انـدازی مارکت پلیـس
در تاریـخ 17 آبـان )8 نوامبـر(، می تـوان رشـد میان مـدت خوبـی را 

بـرای ایـن ارز متصـور بود. 
بـه نظـر می رسـد در قیمت هـای 1.3 الـی 1.5 دالر حمایـت خوبـی 
برای ادامه روند و دسـت یابی به 2.1 و 2.9 دالر وجود داشـته باشـد.
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

تاريخرشد 30 روزهرشد 7 روزه ارزش بازاراسم توضيح رويداد

Polkadot )DOT(

eCash )XEC(

52 میلیارد دالر

3.3 میلیارد دالر

%10

%-8

%55

%-27

20 آبان

24 آبان

حراج پاراچین

آپگرید شبکه

OneLedger )OLT(

Boson Protocol )BOSON(

30 میلیون دالر

174 میلیون دالر

%17

%45

%183

%198

18 آبان

23 آبان

راه اندازی پل اتریوم روی شبکه اصلی

راه اندازی شبکه اصلی، معرفی همکاران و 

سرمایه گذاران، انتشار نقشه راه

Kalao )KLO(

FaraLand )FARA(

28 میلیون دالر

54 میلیون دالر

%59

%3

%134

%46

17 آبان

21 آبان

)Market Place( راه اندازی مارکت پلیس

توکن سوزی ماهانه

AirSwap )AST(

VeChain )VET(

60 میلیون دالر

8.9 میلیارد دالر

%39

%-4

%28

%30

20 آبان

25 آبان

راه اندازی دکس

آپگرید شبکه اصلی

Secret )SCRT(

Bitcoin )BTC(

1.3 میلیارد دالر

1.16 تریلیون دالر

%16

%3

%200

%28

19 آبان

24 آبان

آپگرید شبکه اصلی به سوپرنوآ 

فعال سازی تپ روت
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