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

پرداخت.

DAO معرفی پروژه
بــا النچ پدهــا آشــنا شــدیم و در 
ــک  ــی ی ــه بررس ــش ب ــن بخ ای
ــم و  ــروف می پردازی ــد مع النچ پ
ــرمایه گذاری  ــک س ــم ی می توانی
پــروژه  ایــن  روی  بلندمــدت 

جــذاب داشــته باشــیم.

فیلم آموزشی
در ایـــن بخـــش بـــه بررســـی 
 SOPR معـــروف  شـــاخص 
آن  مـــورد  در  و  می پردازیـــم 

بحـــث خواهیـــم کـــرد.

برگزیده شبکه های اجتماعی
و  گفته ها  بخش  این  در 
مطرح  تحلیل گران  سخنان 
دنیا از جمله پلن بی را مطرح 
بیان  را  آنان  دیدگاه  و  کرده 

خواهیم کرد.

مصاحبه 
در ایـــن بخـــش بـــا آقـــای مهنـــدس 
ـــعه  ـــر توس ـــمند، مدی ـــا هوش علیرض
ــنا  ــراه کارت، آشـ کســـب و کار همـ
ایشـــان  نظـــرات  و  می شـــویم 
رمزارزهـــا  حـــوزه  مـــورد  در  را 

نیـــم. می خوا

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 
پرداخته ایـم  بـازار  تکنیـکال 
در  کـرد.  خواهیـم  بحـث  و 
نهایـت داده هـای آن چیـن را 
مورد تحلیـل قرارخواهیم داد.
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معرفی اتریوم 2.0
در ایــن بخــش بــه بررســی 
در  آن  تأثیــر  و    2.0 اتریــوم 
قیمــت اتریــوم  می پردازیــم 
و در ایــن زمینــه تکنولــوژی 
را  آن  تخصصــی  مباحــث  و 

می کنیــم بررســی 

معرفی حوزه النچ پد 
حــوزه النچ پدهــا بــه مــرور جایــگاه 
خــود را در بــازار رمزارزهــا بــاز کــرده 
و اکنــون جذابیــت خاصــی در بیــن 
ــد.در  ــدا کرده ان ــر پی حوزه هــای دیگ
ایــن شــماره بــه بررســی ایــن حــوزه 

می پردازیــم.
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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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ریپل پیشنهاداتی را برای مقررات کریپتو منتشر می کند:
ریپـل، شـرکت سـازنده XRP، مجموعـه ای از دسـتورالعمل ها 
را بـرای تنظیـم فضـای بالک چیـن و ارزهای دیجیتال منتشـر 
کـرده و آن را »رویکردی واقعی بـرای تنظیم ارزهای دیجیتال« 
نامیـده اسـت. بـه گفتـه سـوزان فریدمـن، رئیـس سیاسـت 
عمومـی ریپل، این چارچوب سیاسـت پیشـنهادی تـا حدی از 
طریـق گفتگـو بـا تنظیم کننده هـا و اعضای کنگره شـکل گرفته 
اسـت و براد گارلینگ هـاوس، مدیرعامل ریپل، اظهار داشـت 
کـه اقدامات پیشـنهادی ریپل در مقایسـه با »رویکـرد مقررات 

در اجـرا« مزایایـی را ارائـه می دهد.
ایـن پیشـنهاد یـک رویکـرد سـه جانبه را پیشـنهاد می کنـد: 
تشـویق همـکاری عمومـی و خصوصی، تطبیـق چارچوب های 
نظارتـی کـه از قبـل وجـود داشـت و آنچـه کـه محیط هـای 

آزمایشـی نـوآوری ارزهـای دیجیتـال نامیـده می شـود.

ماهواره DOGE-1 به فضا پرتاب می شود

ماهـواره کوچـک  DOGE-1، اولین مأموریـت کریپتویی 
بـه ماه اسـت کـه اوایل سـال آینده بـه همـراه ماهواره 

شـرکت اسـپیس ایکـس به فضـا پرتاب می شـود.
بـه نقـل از کویـن تلگـراف، صرافـی هوشـمند یونیـزن 
)Unizen( و شـرکت زن ایکـس )ZenX( روز چهارشـنبه 
اعـالم کردنـد کـه در حـال سـاخت و راه انـدازی ماهواره 
کوچـک DOGE-1، مکعـب ۴۰ کیلوگرمـی، بـرای ارسـال 
آن بـه مـاه هسـتند. ایـن ماهـواره مکعـب شـکل قـرار 
اسـت در مـدار ثابتی از ماه قرار داده شـود و پس از آن، 
بـا اسـتفاده از حسـگرها و دوربین هـای خـود اطالعاتی 
را بـرای شـرکت GEC بفرسـتد تـا تجزیـه  و تحلیـل این 

اطالعـات صـورت گیرد.

سـینا استوی به صورت تحت الحفظ آزاد شد
سـینا اسـتوی، مالـک صرافـی کریپتولنـد و خالـق توکـن بریج، 
۱۹ آبـان ۱۴۰۰ بـه صـورت تحت الحفـظ آزاد شـد. بـه نقـل از 
اقتصـاد ۲۴، سـینا اسـتوی اکنـون بـه صـورت تحت الحفظ آزاد 
شـده اسـت و قرار اسـت صرافی کریپتولند را مجددًا بازگشـایی 
مـاه،  اردیبهشـت   ۲۷ در  اسـتوی  دسـتگیری  از  پـس  کنـد. 
سـایت صرافـی کریپتولنـد بسـته و پـول ریالـی و رمزارز هـای 
کاربـران ایـن صرافـی قفـل شـد و هیـچ یـک دسترسـی بـه 
حسـاب و دارایـی خـود نداشـتند. البتـه در ایـن مـدت زمـان، 
اعـالم شـد کـه دارایی هـا  حسابرسـی هایی صـورت گرفـت و 
بازگردانـده می شـود، امـا هنـوز هیـچ اقدامی رخ نداده اسـت. 
وی اکنـون پـس از آزادی، در گـروه خـود بـا یـک فایـل صوتی 
خبـر آزادی خـود را منتشـر کـرد و خبـر از فعالیـت توکـن بریج 
)BRG( و انتقـال بـه شـبکه بایننـس اسـمارت چین را داد. در 

صرافـی کریپتولنـد نیـز ایـن خبـر اعالم شـده اسـت.

به روزرسـانی تپ  روت بیت کوین با موفقیت انجام شد

به روزرسـانی تـپ روت بیت کویـن باالخـره در شـبکه بیت کوین، 
پـس از اجمـاع ۹۰ درصـدی ماینرهـا و اسـتخرهای اسـتخراج 
کـه بیـن بالک هـای ۷۰۹,۴۸۸ تـا ۷۰۹,۶۳۲ شـکل گرفـت، فعال 
شـد. ایـن نقطـه عطـف نخسـتین ارتقـاء بـزرگ بیت کویـن از 

نقشـه پراکندگـی مراکـز غیـر مجـاز اسـتخراج رمـزارز در 
ر کشــو

بـه نقـل از اقتصـاد آنالیـن، در یک هفتـه گذشـته، تعداد 
۱۴ مرکز غیرمجاز اسـتخراج رمزارز در کشـور شناسـایی شده 
اسـت کـه تهـران در ایـن میان بیشـترین سـهم را به خود 

اختصاص داده اسـت.

برگزیدهاخبار

آگوسـت سـال ۲۰۱۷ اسـت کـه بـا شـبکه الیتنینـگ و 
و  جزئیـات  شـد.  راه انـدازی  سـگویت  به روزرسـانی 
آمـوزش نحـوه انجـام ایـن آپدیـت در نسـخه قبلـی 
بولتـن تحلیلی-خبـری کریپتـو داشـبورد آمـده اسـت.
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برگزیدههایشــبکهاجتماعی

عملکرد قیمتی بیت کوین بعد از سومین هاوینگ

بـه  رونـد صعـودی  آغـاز دومیـن  در  پـوپ:  ونـدی  مایـکل 
هسـتیم. دالری  هـزار   ۲۵۰ بیت کویـن 

مقایسه بیت کوین با ارزهای فیات  از نظر ارزش بازار

ژائـو )مالـک بایننس(: اگـر می خواهید برای یک روز به شـخصی 
کمـک کنیـد، بـه او ارز دیجیتـال بدهیـد. اگـر می خواهیـد بـرای 
یـک عمـر بـه فـردی کمـک کنیـد، ارز دیجیتـال را بـه او آموزش 

دهید.

پلـن بـی )Plan B(: همانطـور کـه می دانید مـدل S2F میانگین 
100 هـزار دالر را بـرای ایـن دوره هاوینـگ پیش بینـی می کنـد 
)و بـر اسـاس مـدل کـف قیمتی، ما در سـال جـاری بـه 100 هزار 
دالر می رسـیم(. امـا مـدل S2FX میانگیـن 288 هـزار دالر در این 
چرخـه را نیـز پیش بینـی می کنـد )که بـرای آن در سـال 2022 به 
آتش بـازی واقعـی نیـاز داریـم(. بیاییـد ببینیـم ایـن مرحله دوم 

بـازار صعـودی، مـا را بـه کجا خواهـد برد.
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بعــد از صعــود مقطعــی دامیننــس، بــه ســبب ریــزش نســبتًا شــدید بیت کویــن، در حــال نزدیــک شــدن بــه ســقف کانــال جــاری 
اســت. در صورتــی کــه بیت کویــن در همیــن نواحــی آرام بگیــرد و یــک رنــج مثبــت بــرای جمــع کــردن انــرژی بــه منظــور ایجــاد 
رونــد صعــودی جدیــد بزنــد، دامیننــس بیت کویــن یــک نــزول مقطعــی تــا حداقــل 42 درصــد را تجربــه خواهــد کــرد کــه اتفــاق 
مثبتــی بــرای آلت کوین هــا  خواهــد بــود، چــرا کــه نســبت بــه بیت کویــن می تواننــد ریــکاوری کننــد. بعــد از شــروع فــاز جدیــد 
ــد از  ــد و بع ــروع می کن ــدی را ش ــودی جدی ــد صع ــن رون ــس بیت کوی ــن، دامینن ــه بیت کوی ــول ب ــن و ورود پ ــودی بیت کوی صع
آن بــا مشــاهده تضعیــف رونــد، بایــد منتظــر وقــوع آلت ســیزن باشــیم. اگــر دامیننــس بتوانــد بــه بــاالی ســقف کانــال بــرود یــا 
بیت کویــن بــه رونــد ریزشــی خــود ادامــه داده و یــا یــک صعــود شــارپی را تجربــه کــرده،  کــه همــان ســناریوهای گفتــه شــده 

بــا یــک فــاز اختــالف محتمــل اســت.

بیت کویــن بعــد از رســیدن بــه ســقف کانــال جــاری )کانــال مشــکی رنــگ( حرکــت اصالحــی خــود را آغــاز و در حــال حاضــر در حــال 
تثبیــت زیــر میدالیــن کانــال اســت. در صورتــی کــه قیمــت بیت کویــن بتوانــد زیــر 58000 دالر تثبیــت دهــد احتمــال ریــزش تــا 
کــف کانــال، در محــدوده 53000 دالر، وجــود دارد و از آنجــا در صورتــی کــه کــف کانــال رو بــه پاییــن شکســته نشــود مــوج جدیــد 
صعــودی بیت کویــن می توانــد از ســر گرفتــه شــود. اگــر حمایــت 58000 دالر بتوانــد بیت کویــن را بــه بــاالی میدالیــن برگردانــد 
ــال، در  ــد ســقف کان ــه بتوان ــی ک ــدوار شــویم و در صورت ــن نواحــی امی ــن از همی ــد صعــودی بیت کوی ــه شــروع رون ــم ب می توانی

محــدوده 66000 دالر، را رو بــه بــاال بشــکند تارگــت اول بیت کویــن 73000 الــی 74000 دالر خواهــد بــود.

تحلیلبیتکوین

تحلیل دامیننس بیت کوین



7

شنبه 1400/08/29

ــی  ــد نزول ــرد و در حــال حاضــر توانســته خــط رون ــاز ک ــال، حرکــت صعــودی را آغ ــه کــف کان ــر بعــد از واکنــش ب دامیننــس تت

منحنــی خــود را رو بــه بــاال بشــکند کــه اتفــاق خوبــی بــرای بــازار نیســت و ادامــه دار بــودن رونــد ریزشــی بیت کویــن را تأییــد 

می کنــد. در صورتــی کــه ایــن شکســت معتبــر باشــد، دامیننــس تتــر می توانــد تــا حداقــل 3.24 درصــد رشــد کنــد کــه بــه معنــی 

ورود پــول از کوین هــا بــه تتــر اســت و رونــد ریزشــی بــازار ادامــه دار خواهــد بــود. در صورتــی کــه دامیننــس تتــر رونــد ریزشــی 

خــود را پــس بگیــرد، می توانیــم بــه ادامــه رونــد صعــودی بــازار امیــدوار شــویم.

انریــوم بعــد از تشــکیل الگــوی کاپ و شکســت آن، رونــد صعــودی خــود را در یــک کانــال منحنــی شــروع و در حــال حاضــر کانــال 

را رو بــه پاییــن شکســته و احتمــااًل قصــد پولبــک زدن بــه خــط گــردن الگــو را دارد. اگــر ایــن پولبــک تکمیــل شــود، قیمــت اتریــوم 

می توانــد تــا محــدوده 3700 دالر پاییــن بیایــد و در صورتــی کــه زیــر ایــن حمایــت مهــم تثبیــت ندهــد، قیمــت بســیار جذابــی 

بــرای اتریــوم خواهــد بــود و از آنجــا می توانــد رونــد صعــودی پرقدرتــی را تــا محــدوده 7000 دالر شــروع کنــد. ولــی اگــر قیمــت 

زیــر 3700 دالر تثبیــت دهــد، حمایــت مهــم بعــدی کــه می توانــد قیمــت را برگردانــد محــدوده 2800 دالر خواهــد بــود.

تحلیلگر: سینا جعفری

تحلیل اتریوم

تحلیل دامیننس تتر
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onchainتحلیل

معیـار MVRV )مقـدار Z( با اسـتفاده از تکنیک نرمال سـازی 
در علـم آمار، فاصلـه قیمت لحظه ای را از قیمت تحقق یافته، 
بـر حسـب ضریبـی از انحـراف معیـار اندازه گیـری می کند. 
مقادیـر بـاالی ایـن معیـار یعنی، بـازار سـود تحقـق  نیافته 
وسـیعی را نگـه داری می کنـد و انگیـزه فـروش در باالتریـن 
سـطح اسـت. بر عکـس، مقادیر کـم برای این معیار نشـان 
 )capitulation( می دهـد که به احتمال زیاد، تسـلیم شـدن
سـرمایه گذاران  و نفروختـن آن ها در راه اسـت. بازار کنونی 
پـس از ایـن کـه از اوج خود در مـاه آوریل فرو افتـاده بود، 
حـاال در حـد وسـط قـرار گرفتـه اسـت و ایـن نکته نشـان 
می دهـد کـه می تـوان انتظار داشـت فعـاًل در بـازار اصالح 

سـنگینی را شـاهد نخواهیم بود.

بـا پیشـروی بـازار گاوی، دسـت های قدیمـی بـه فـروش ادامه 
جـذب  را  عرضـه  کم تجربـه  و  جدیـد  خریـداران  و  می دهنـد 
می کننـد. کـف بـازار زمانـی شـکل می گیـرد کـه سـرمایه گذاران 
حداکثـر عرضـه را خریـداری و هولـد کننـد. برعکـس، قله هـای 
بـازار هنگامـی دیـده می شـوند کـه حجـم وسـیعی از کوین هـا 
بـه دسـت های ضعیف تـر و سـوداگر منتقـل می شـوند. معیـار 
نسـبت هولـد تحقق یافتـه، ایـن پدیده را با محاسـبه ی نسـبت 
هولـد ارزش تحقق یافتـه بـرای یـک هفتـه، بـه همیـن مقـدار 
بـرای یـک سـال نشـان می دهـد. بـه بیـان سـاده، ایـن معیار 
زمانـی اوج می گیـرد کـه تعـداد کوین هـای بسـیار جـوان در 
مقایسـه بـا تعـداد کوین هـای قدیمـی بسـیار بیش تـر اسـت. 
نسـبت هولـد تحقق یافتـه در حـال حاضر در سـکون قـرار دارد 
و بـه طـرز عجیبی مشـابه با الگوی سـال 2013 اسـت. در واقع، 
یـک تعـادل بین تعـداد کوین هـای با عمـر یک هفتـه و تعداد 

کوین هـای بـا عمـر یک سـال وجـود دارد.

مـی   خواهیـم بـه تحلیـل یک شـاخص مهم و کاربـردی بپردازیم 
کـه بـه تازگـی مـورد اسـتفاده فعالیـن آن چیـن قـرار گرفته 
و جذابیـت خاصـی نیـز پیـدا کـرده اسـت. معیـار ریسـک 
رزرو )Reserve Risk( ، معیـاری اسـت کـه برآمـده از کل 
دانـش تحلیـل آن چین اسـت. ایـن معیـار این گونـه تعبیر 

می شـود:

        •قیمت هـای باالتـر، انگیـزه فروش را افزایش می دهند؛
        •هـر روزی کـه یـک هولـدر تصمیـم می گیـرد دارایی خود 
را نفروشـد، در واقـع هزینـه فرصـت را قربانـی می کنـد، به این 

امیـد کـه در آینـده قیمت افزایـش می یابد.
      •وقتـی هولدرهـای بیش تـری تصمیـم بـه نفروختـن می گیرنـد، روز-کویـن کم تـری از بیـن مـی رود و ریسـک رزرو افـت 

خواهدکـرد.
       •بـا افزایـش قیمـت، هولدرهـای بیش تـری بـه قیمـت فـروش هـدف خـود می رسـند در نتیجـه کوین هـای بیش تـری بـه 

فـروش می رسـند، هزینـه فرصـت تحقـق می یابـد و ریسـک رزرو بـه اوج خـود می رسـد.

بـا وجـود انباشـت قابـل توجـه در 6 مـاه اخیـر، ریسـک رزرو در سـطوح پایینـی قـرار دارد. بـه هـر حـال، معیـار روز-کویـن 
باقـی مانـده اسـت.  البتـه هنـوز ذخیـره ی فراوانـی  ادامـه می دهـد،  ازدسـت رفته بـه رونـد صعـودی خـود 

نکتـه: مقـدار کل روز-کویـن ازدسـت رفته در یـک دوره زمانـی برابـر بـا حاصلضـرب تعـداد کوین های خـرج  شـده در آن دوره، در 
طـول عمـر آن کوین هاسـت. در واقـع هـر روز کـه یـک کویـن خـرج  نشـده باقـی می مانـد، یـک روز-کویـن انباشـت می شـود. 

زمانـی کـه آن کویـن در نهایـت خـرج می شـود، روز-کویـن تجمیـع  شـده از بیـن رفتـه و بـه مقـدار صفـر بـاز می گردد.

تحلیـل آن چیـن دیتـا، تحلیل جزئیـات و اتفاقاتی اسـت که در بالک چین ثبت شـده اسـت. این تحلیل 
شـامل بررسـی تراکنش هـا، رفتـار فروشـندگان و خریـداران، رفتـار ماینر ها و هـر آنچه کـه در بالک چین 

ثبت شـده اسـت، می باشد.
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تفاوت اساسی اتریوم 2.0 و اتریوم 1.0 در چیست؟
تفـاوت اصلـی ایـن دو نسـخه در ایـن اسـت که اتریـوم 1.0 
از مکانیـزم اجمـاع گـواه بـر کار )PoW( اسـتفاده می  کنـد؛ 
درحالیکـه اتریـوم 2.0 بـه گواه بر سـهام )PoS( متکی اسـت.
در بالک چیـن اتریـوم، تراکنش هـا بایـد توسـط روشـی غیـر 
متمرکـز تأیید شـوند. اتریوم همانند سـایر رمزارزهـا، از جمله 
بیت کویـن، در حـال حاضـر از مکانیـزم اجمـاع گـواه بـر کار 

اسـتفاده می کنـد.

 

در ایـن سیسـتم، ماینرهـا با اسـتفاده از توان پردازشـی خود 
بـه حل مسـائل پیچیـده ی ریاضـی می پردازنـد و تراکنش ها 
را تأییـد می کننـد. اولیـن ماینـری کـه مسـئله را حـل کنـد، 
تراکنش هـای  تمامـی  از  بایگانـی  بـه  را  جدیـد  تراکنـش 
انجام شـده کـه دفتـر کل )لجـر( نـام دارد، اضافـه می کنـد. 
ماینرهـا در ازای ایـن کار بـا رمزارز بومی شـبکه، پـاداش داده  
می شـوند؛ امـا طـی کـردن ایـن فرآینـد بـه  شـدت انرژی َبـر 

. ست ا
گـواه بـر سـهام از ایـن نظـر متفـاوت اسـت کـه در آن بـه 
در  خـود  سـرمایه  های  قفـل  بـه  کاربـران  ماینرهـا،  جـای 
شـبکه می پردازنـد؛ ایـن کار اسـتیک کـردن نـام دارد. رمـزارز 
اسـتیک شـده، رمـزارز بومـی آن بالک چین اسـت و کاربرانی 
 )Validator( تأییدکننـده  می کننـد،  اسـتیک  بـه  اقـدام  کـه 
نامیـده می شـوند. تأییدکننـدگان مشـابه اسـتخراج کنندگانی 
هسـتند کـه بـه تأییـد تراکنش هـای شـبکه می پردازنـد و از 
ایـن امـر مطمئـن می شـوند کـه شـبکه ی در حـال پـردازش، 

نیسـت. جعلـی  تراکنش هـای 
انتخـاب ایـن تأییدکننـدگان بـر اسـاس مقـدار ارز دیجیتـال 
اسـتیک شـده و اینکـه چه مدت به اسـتیک ادامـه می دهند، 

می گیرد. صـورت 
مشـاهده  را  بالکـی  کـه  زمانـی  می تواننـد  تأییدکننـدگان 
کردنـد، تأییـد انجـام بدهنـد. زمانـی کـه بـه انـدازه ی کافی 
تأییدیـه وجـود داشـت، آن بـالک می توانـد بـه بالک چیـن 
اضافـه شـود. در صورت اضافه شـدن موفقیت آمیـز بالک، به 
تأییدکننـدگان پـاداش داده  می شـود، این فرآینـد، فورجینگ 

یـا مینتینـگ )بـه معنـای جعـل و ضـرب( نامیده می شـود.
مزیـت اصلـی گـواه بـر سـهام ایـن اسـت کـه ایـن مکانیزم 
در مقایسـه بـا گـواه بـر کار بسـیار به صرفه تـر اسـت؛ زیـرا 
طـی ایـن روش دیگـر از کامپیوترهـای پرمصرف بـرای انجام 

نمی شـود. اسـتفاده  بالک چیـن  در  اجمـاع 

آپدیـت شـبکه ی اتریوم که مدت هاسـت منتظر آن هسـتیم، 
قـرار اسـت مشـکالت مقیاس پذیـری و امنیـت این شـبکه را 

حـل کند.
به روزرسـانی چندمرحلـه ای اتریوم مشـکالت امنیت و ترافیک 
شـبکه را از طریق چندین زیرسـاخت جدید، از جمله اسـتفاده 

از گواه بر سـهام و شـاردینگ، حـل خواهد کرد.

اتریوم 2.0 چیست؟
اتریـوم 2.0 کـه از آن بـه نـام ِسـِرنیتی )Serenity(، بـه معنی 
آرامـش، نیـز یـاد می شـود ارتقایـی نرم افـزاری و زیرسـاختی 
بـرای بالک چیـن اتریـوم اسـت. هـدف از ایـن به روزرسـانی، 
ارتقـای سـرعت، بهـره وری و مقیاس پذیـری شـبکه ی اتریـوم 
اسـت تـا تراکنش هـای بیشـتری پـردازش شـود و ترافیـک 

یابد. کاهـش 
از  اتریـوم، پـس  بنیان گـذار  بوتریـن،  بـه گفتـه ی ویتالیـک 
به کارگیـری اتریـوم 2.0، سـرعت شـبکه از مقـدار فعلـی، ۱۵ 
تراکنـش در ثانیـه، بـه مقـدار بالقـوه ی ۱۰۰ هـزار تراکنـش در 
امنیـت  به روزرسـانی  ایـن  ثانیـه خواهـد رسـید. همچنیـن 
شـبکه ی اتریـوم را بـاال خواهـد بـرد و انتشـار کربـن آن  را به 

 شـدت کاهـش خواهـد داد.
در ادامـه بـه بررسـی راه هـای ارائه  شـده توسـط اتریـوم 2.0 
بـرای بهبـود بالک چیـن فعلـی می پردازیـم؛ امـا سـؤال ایـن 
اسـت که چه مشـکالتی باعث ظهور اتریوم 2.0 شـده اسـت؟

مشکالت اتریوم 1.0 کدام است؟
نسـخه ی یک اتریوم که در ۲۰۱۵ معرفی شـد کاماًل پیشگامانه 
بـود؛ امـا تقاضـای بی نظیر بـرای امکاناتـی که ایـن پلتفرم در 
اختیـار می گذاشـت، باعـث بـروز برخـی مشـکالت شـد. این 

مشـکالت را می توان به سـه دسـته ی اساسـی تقسـیم کرد:
       • شـبکه ی پرترافیـک: بالک چیـن اتریـوم بـه حدی دچار 
ازدحـام شـده کـه بـرای اسـتفاده ی جهانـی ایده آل نیسـت. 
بـرای حفـظ امنیـت، تمامـی گره های شـبکه بایـد تراکنش ها 
را روی بالک چیـن تأییـد کننـد کـه ایـن کار باعـث کاهـش 

سـرعت زمـان تراکنش می شـود.
       • فضـای دیسـک پاییـن: هـر انـدازه محبوبیت شـبکه ی 
اتریـوم بیشـتر می شـود، اجـرای نرم افـزاری کـه گـره )نـود( 
نـام دارد، مشـکل تر می شـود؛ زیـرا حجـم دفتر کل کـه حاوی 
مـی رود.  بـاال  بـه  شـدت  تراکنش هاسـت  تمامـی  سـابقه ی 
سـختی کار در ایجـاد روشـی بـرای افزایـش انـدازه ی اتریوم، 

بـدون در خطـر گذاشـتن غیـر متمرکـز بـودن آن اسـت.
       • مصـرف انـرژی بـاال: اتریـوم بـرای حفـظ امنیت خود از 
اجمـاع گـواه بـر کار اسـتفاده می کنـد کـه این روش بـه دلیل 

مصـرف انـرژی بـاال، در طوالنـی   مدت به  صرفه نیسـت.

تیـم اتریـوم در کنـار حفظ سـاختارهای مهم موجـود، از جمله 
غیرمتمرکـز بـودن، سـعی در حـل مشـکالت ذکـر شـده دارد. 
و  مقیاس پذیـری  بـه  رسـیدن  بـرای  راه  حلـی   ،2.0 اتریـوم 
امنیت بیشـتر، بدون تبدیل شـدن به شـبکه ی متمرکز اسـت.

معرفیاتریوم2.0
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در جهشـی ناگهانـی باعـث جذب تعـداد زیـادی برنامه نویس 
بـه اکوسیسـتم اتریـوم می شـود؛ زیرا درهـای زیـادی به روی 
کاربـران گشـوده خواهد شـد و آن ها دیگر نیازی بـه یادگیری 

زبـان مختـص بـه اتریـوم ندارند.

انتقال به اتریوم 2.0 چگونه انجام خواهد گرفت؟
صفـر  فـاز  می شـود.  منتشـر  فـاز  چندیـن  در   2.0 اتریـوم 
بیکن چیـن )Beacon Chain( نـام داشـت و در ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 
)۱ دسـامبر ۲۰۲۰( منتشـر شـد. بیکن چیـن، امـکان اسـتیک 
روی بالک چیـن اتریـوم را معرفـی کـرد؛ تغییری کلیـدی برای 
اعمـال مکانیـزم گـواه بـر سـهام )PoS( .  در طـی ایـن فـاز، 
 )PoW( شـبکه ی اصلـی اتریـوم کـه مبتنـی بـر گـواه بـر کار
اسـت، در کنـار بالک چیـن مجـزای بیکن چیـن اجرا می شـود؛ 
ایـن بالک چیـن جدیـد، دخالتـی در بالک چیـن اصلـی اتریوم 

نـدارد و بـه  طـور مجـزا اجـرا می شـود.
ــه ی اول و دوم ســال ۲۰۲۲  ــرار اســت در نیم ــه ق ــاز ۱ ک در ف
)دی ۱۴۰۰ تــا تیــر ۱۴۰۱( اجــرا شــود، شــبکه ی اصلــی اتریــوم 
ــور  ــه  ط ــد و کار PoW ب ــد ش ــام خواه ــن ادغ ــا بیکن چی ب
رســمی بــه پایــان خواهــد رســید. در ایــن مرحلــه، کســانی 
کــه روی بیکن چیــن، اتــر اســتیک کــرده بودنــد بــه  عنــوان 
ــد از  ــاز بع ــن ف ــد. ای ــد ش ــاب خواهن ــده انتخ ــد کنن تأیی
ــا عنــوان هاردفــورک لنــدن شــناخته شــده  EIP-1559 کــه ب
بــود، اجــرا خواهــد شــد. در ایــن فــاز تغییــرات اساســی روی 
ماشــین مجــازی اتریــوم )EVM( صــورت نخواهــد گرفــت و 

امــکان برداشــت نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
نقشـی  و  اسـت   )Shard Chain( نهایـی، شـارد چیـن  فـاز 
حیاتـی در مقیاس پذیـری شـبکه ی اتریـوم بـازی خواهد کرد. 
بـه جـای پـردازش تمامـی تراکنش هـا روی یـک بالک چیـن، 
دارنـد،  نـام  شـارد  زنجیره هـای  کـه  جدیـد  زنجیـره ی   ۶۴
عملیـات پـردازش را انجـام خواهنـد داد؛ ایـن یعنـی تـوان 
عملیاتـی اتریـوم 1.0، ۶۴ برابـر می شـود. امـا در زمان انتشـار 
شـارد چیـن، از حسـاب های کاربـری و قراردادهای هوشـمند 
پشـتیبانی نخواهـد شـد. همچنیـن از منظـر سـخت افزاری، 
گره هـا آسـان تر می تواننـد اتریـوم را اجـرا کننـد؛ زیـرا داده ی 
کمتـری روی ماشـین ذخیـره می شـود. شـارد چیـن تـا ۲۰۲۲ 

اجرایـی نخواهـد شـد و زمـان انتشـار آن نامعلـوم اسـت.

ادامه دارد ...
در شـماره بعـدی در مورد نحـوه ارتقـاء مقیاس پذیری، امنیت 
اتریـوم 2.0، کاربـرد آن در دیفای، نحوه اسـتکینگ اتریوم 2.0 
و تأثیـر آن بـر قیمت اتریـوم صحبت خواهیم کـرد و در مورد 
برنامـه زمان بنـدی و نحـوه انجـام آن نیـز بـه نکاتـی اشـاره 
خواهیـم کـرد کـه قطعـًا در رونـد فعلـی تأثیـر گـذار خواهند 

بود.

)Sharding( شاردینگ
افزایـش  و  ترافیـک  کاهـش  بهبـود  بـرای  دیگـر  قـدم 
تراکنش هـای انجام شـده، معرفی فرآیندی به نام شـاردینگ 
اسـت. در نسـخه ی فعلـی بالک چیـن، تمامـی داده هایـی 
کـه بـه زنجیـره افـزوده می شـود بایـد مـورد تأییـد تمامـی 
گره هـا قـرار گیـرد. ایـن بدین معنی اسـت که سـرعت تمام 
سیسـتم، محـدود بـه کندترین شـرکت کننده اسـت. این امر 
موجـب ایجـاد گلوگاهـی می شـود کـه هزینـه ی تراکنش را 

افزایـش و تـوان عملیاتـی را کاهـش می دهـد.

ــد  ــوم 2.0 می توان ــبکه، اتری ــه ش ــاردینگ ب ــزودن ش ــا اف ب
بهــره وری منابعــش را بســیار بــاال ببــرد. در سیســتم جدیــد، 
وظیفــه ی تأییــد داده میــان مجموعــه ای از گره هــا تقســیم 
می شــود و هــر کــدام از ایــن گره هــا تنهــا مســئول تأییــد 
ــت  ــر قابلی ــن ام ــت. ای ــه آن اس ــه ب ــای محول تراکنش ه
پــردازش مــوازی را بــه کامپیوتــر جهانــی اتریــوم می دهــد 
کــه بــه نوبــه ی خــود باعــث افزایــش چنــد برابــری تــوان 

ــود. ــتم می ش ــی سیس پردازش
بالک چیـن اتریـوم بـا داشـتن قابلیـت شـاردینگ در کنـار 
گواه بر سـهام، بسـیار سـریع تر و پربازده تر از نسـخه ی قبلی 

خـود خواهد شـد.
 

eWASM جایگزین EVM خواهد شد
یکـی  از ویژگی هـای اصلـی که اتریـوم را تا این انـدازه قابل 
اعتمـاد سـاخته و آن را بـه رقیبـی بـرای بیت کویـن تبدیـل 
کـرده، به کارگیری »ماشـین مجازی اتریوم یا »EVM« اسـت. 
گره هایـی  تمامـی  در  کـه  اسـت  اجرایـی  محیطـی   EVM
کـه باعـث تسـهیل قراردادهـای هوشـمند می شـوند، اجـرا 
می شـود. ایـن قراردادهـای هوشـمند، بالک چیـن اتریـوم را 
بـه جـای سیسـتمی مالـی محض، بـه ماشـین محاسـباتی 
 EVM جهانـی تبدیـل می کنـد. قراردادهـای هوشـمند روی
می تواننـد بازی هـا، تراکنش هـای مالـی پیچیـده یـا حتـی 

شـبکه های اجتماعـی را اجـرا کننـد.

آن  درک  امـا  می شـود؛  اسـتفاده  گسـترده  به طـور   EVM
حتـی بـرای کسـانی کـه مهارت هـای بـاالی برنامه نویسـی 
دارنـد، معمایـی پیچیـده اسـت. اتریـوم 2.0 بـرای حل این 
مشـکل »زبـان اسـمبلی وب یـا eWASM« را معرفـی کـرده 
اسـت. eWASM، اجـرای اپ هـای اتریـوم را در مرورگرهـای 
وب امـروزی امکان پذیـر می کنـد، ایـن امـر پیشـرفتی قابل 
توجـه نسـبت بـه EVM اسـت. همچنیـن برنامه نویسـان 
 C++  و Rust، C  می تواننـد زبان هـای متعـددی از جملـه
 eWASM .را بـرای اجـرای کـد روی بالک چین انتخاب کننـد
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ادامـه فهرسـتی از برخـی از معروف تریـن النچ پدهـای کریپتویـی 
را گـرد آورده ایم.

 )Binance Launchpad( النچ پد بایننس
ایـن مـورد، اولین النچ پـد موفـق کریپتویی بود که در درخشـش 
پـروژه هـای جدیـد در بـازار رمزارزهـا نقـش به سـزایی داشـت. 
ایـن النچ پـد بـا برجسـته کـردن پروژه هـای موفقـی همچـون 
Injective Protocol  و Pancake Swap ،  ابـزاری بـرای بهبـود 

پذیـرش رمزارزها شـد.
النچ پـد بایننـس بخشـی از اکوسیسـتم خدمات بـرای پروژه های 
رمـزارزی می باشـد کـه توسـط صرافـی متمرکـز )CEX( بایننـس 
ارائـه شـده اسـت. ایـن خدمـات شـامل هـر چیـزی، از مراحـل 
اولیـه مشـاوره و تأمیـن سـرمایه گرفتـه تـا بازاریابـی، توسـعه و 
صـدور انـواع توکـن، می باشـد. بایننـس از عرضـه اولیـه عمومی 
بـه عنـوان نسـخه ای بهبود یافتـه از روش پیشـین، یعنـی عرضه 
اولیـه سـال 2017، اسـتفاده می کنـد. ایـن مـدل با پیشـرفت ها و 
بروزرسـانی های موفـق توانسـته ریسـک را بـرای سـرمایه گذاران 

تا حـد زیـادی کاهـش دهد.

 در بایننـس النچ پـد همـه ی پروژه ها باید طی مراحل درخواسـت 
و اجـرا، از نظارت هـای یـک تیـم کامـل با بررسـی پیشـینه پروژه 
عبـور کننـد. مـورد دیگـری کـه توسـط بایننس بـرای یـک پروژه 
موفـق النچ پـد در نظـر گرفتـه می شـود از ایـن قـرار اسـت کـه 
عـالوه بر بلوغ نسـبی، پـروژه باید زیرسـاخت های بنیـادی خوبی 

برای رشـد مداوم داشـته باشـد.
)TrustSwap( تراست سوآپ

تراست سـوآپ بـرای پروژه هـای کریپتویـی ماننـد یـک چاقـوی 

همـه کاره اسـت، امـا بایـد گفـت کـه ایـن مـورد چیـزی بیش از 

یـک پـروژه النچ پـد رمـزارزی اسـت.

انگیـزه اصلـی تراست سـوآپ ایجـاد روشـی بـرای جلوگیـری از 

فـروش فـوری و جـارو شـدن توکن هـا پـس از صـدور می باشـد. 

تراست سـوآپ بـه منظـور جلوگیـری از وقـوع چنیـن مـواردی، از 

طریـق قفـل توکن هـای مختلـف، چندیـن روش نوآورانـه ابـداع 

کـرده اسـت. بـه عنـوان مثـال، توکن هـای تیـم می توانـد بـرای 

مـدت زمـان مشـخصی قفـل شـده و یـا پـس از رسـیدن به یک 

گزینه هـای سـرمایه گذاری در چنـد سـال اخیـر بـه مـرور بـرای 
سـرمایه گذاران فرصت هـای نابـی را فراهم آورده اسـت. عرضه 
اولیه هـای بسـیاری )ICOs( امـکان دسترسـی به ایـن پروژه ها 
را بـرای سـرمایه گذاران متوسـط فراهـم آورد. همیـن موضـوع 
پروژه هـای کریپتویـی  بـرای  را  بـه سـرمایه  ایمـن  دسـتیابی 
کوچک تـر دشـوار کـرد. بـا این حـال، معرفـی و ظهـور النچ پد 
همـه چیـز را تغییـر داد. هـم سـرمایه گذاران و هـم پروژه هـا 
حـاال مسـیر پـروژه النچ پـد و یـا مرکـز رشـد توکن هـا را بـرای 
پروژه هـا،  بـرای  تنهـا  نـه  کار  ایـن  می کننـد.  انتخـاب  اجـرا 
به واسـطه ورود سـریع آن هـا به مرحله تولید، سـودآور اسـت، 
بلکـه به هرکـس امکان دسترسـی بـه امکانات برای توسـعه و 
اجـرای توکـن را، بـدون نیاز به سـرمایه ای هنگفـت، می دهد. 
روشـی کـه یـک پـروژه کریپتویـی از طریـق آن سـرمایه جذب 

می نمایـد در حـال تغییـر و به روز شـدن اسـت. بـا قانونمندتر 
شـدن صنعـت رمزارزهـا کـه عمدتـًا به واسـطه پذیـرش آن از 
سـوی مؤسسـات و آموزش کریپتـو رخ داده اسـت، پروژه های 
جدیـد فراوانـی قصـد اسـتفاده از یـک النچ پـد کریپتویـی، به 
منظـور کسـب سـرمایه اولیـه، را دارنـد. این روش در مقایسـه 
بـا ICO هـا پلتفرمـی امن تر بـرای سـرمایه گذاران تـازه کار ارائه 
می کنـد. عـالوه بـر ایـن، پروژه هـای متکـی بـه النچ پـد، بـه 
تشـکیل انجمنـی حـول پـروژه مربوطـه کمـک می کننـد. گفته 
می شـود کـه معمـواًل ایـن انجمن ها در هـم تنیده می شـوند و 

اثـر شـبکه ای ایجـاد می کنند.
النچ پـد کریپتـو بـا ارائـه روش جدیـدی بـرای جـذب سـرمایه 
اولیـه شـرایطی فراهـم کـرده تـا سـرمایه گذاران بتوانند پیش 
از دیگـران، توکن هـا را بـا قیمتـی کمتر و پیش از ورود و رشـد 

در بـازار خریـداری کنند.
بسـیاری از پروژه هـای متکی به النچ پدهـای کریپتو، نقش یک 
فرآینـد بررسـی را برای پروژه هـای جدید، به منظـور حمایت از 
سـرمایه گذاران، بـازی می کننـد. به عـالوه، النچ پدهـای کریپتو 
بـا از میـان برداشـتن موانعـی  مثـل هزینه هـای بـاال آنچه در 
فهرسـت شـدن در صرافی هـای بزرگ دیـده می شـود، ورود به 

عرصـه رمزارزها را آسـان تـر می کنند. 
بـه نظـر می رسـد پروژه هـای النچ پـد زمینـه را برای دسترسـی 
سـریع بـه سـرمایه گذاری های کریپتویـی فراهـم آورده انـد. در 

)LunchPad(معرفــیحوزهالنچپد
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رسیدن  در  پروژه  یک  اگر  ترتیب،  بدین  شود.  آزاد  مرحله مشخص 
دست  از  را  خود  سرمایه  سرمایه گذاران  نباشد،  موفق  اهدافش  به 
اوایل  در  بار  اولین  برای  را  خدمات  این  تراست سوآپ  نمی دهند. 
سال 2020 به دیگر پروژه ها ارائه کرد و یکسال پس از آن توانست 
النچ پد خود را اجرا کند. توکن های پیشین که از النچ پد تراست سوآپ 

.YLD و Glitch Finance )GLCH(  استفاده می کردند عبارتند از

)Polka starter(  پولکا استارتر
پولـکا اسـتارتر صرافی غیرمتمرکزی اسـت که برای اسـتخرهای توکن 
میان زنجیـره ای و مزایده هـای رمـزارزی، بـر بسـتر شـبکه پولـکادات، 
طراحی شـده اسـت. همچنیـن پولکا اسـتارتر یک النچ پـد کریپتویی 
اسـت کـه جـذب سـرمایه اولیه را بـرای پروژه هـای نوپا به شـیوه ای 
 POLS غیرمتمرکـز ممکن می سـازد. این مهم از طریق توکـن کاربردی
امکان پذیـر شـده اسـت.  دارنـدگان حداقـل 3 هـزار و یـا بیشـتر از 
تـازه  توکن هـای  و  مزایده هـا  بـه  می تواننـد   POLS بومـی  توکـن 
صـادر شـده دسترسـی داشـته باشـند. عـالوه بر ایـن، پولکا اسـتارتر 
اسـتخرهای عمومـی ای را برای کسـانی که توکـن POLS ندارند ارائه 
می کنـد تـا آن ها نیـز بتواننـد در این فرآیندها شـرکت کننـد. قیمت 
توکـن و مقـدار توکن هـای اختصاص یافتـه می تواند در اسـتخرهای 

POLS و یـا پروژه هـای مختلـف، متفاوت باشـد.
 ExeedMe، پروژه هـای موفـق اجرا شـده بـر این پروتـکل عبارتنـد از
النچ پـد  اسـتارتر  پولـکا  همچنیـن   .MahaDao و   Fire Protocol
کریپتویـی دیگری تحت عنوان شـبکه PAID نیز توسـعه داده اسـت.

نتیجه گیری
از دیـد یـک توسـعه دهنده، اسـتفاده از یـک النچ پد توکـن می تواند 
مزایـای زیـادی به همراه داشـته باشـد. تقریبـًا بالفاصله قبـل از ارائه 
هـر محصـول یـا بازاریابـی آن، داشـتن یک پـروژه در النچ پـد، خود 
یـک اعتبـار اسـت. تریدرهـا و سـرمایه گذارانی که از پیـش با النچ پد 

کریپتـو آشـنا هسـتند، می توانند تـداوم حیـات توکن را که 
از طریـق یـک النچ پـد معتبر اجرا می شـود احسـاس کنند.
از  پـروژه می توانـد  ایـن، تیـم پشـتیبان یـک  بـر  عـالوه 
چندیـن النچ پـد مختلـف بـرای ارائـه توکـن اسـتفاده کند. 
می توانـد  پـروژه  یـک  رسـاندن  انجـام  کـه  گفـت  بایـد 
فرآینـدی پرهزینـه و طوالنـی باشـد. همچنیـن، دسترسـی 
بـه خدمـات بازاریابـی و تأمیـن سـرمایه می توانـد تعیین 
کننـده سرنوشـت یک پـروژه باشـد. در نهایـت، هیچ کاری 
بهتـر از صـدور و ارائـه توکـن بـه هـزاران سـرمایه گذار و 
نیسـت  بـد  نیسـت.  سـرمایه گذاری  بـرای  آمـاده  تریـدر 
بدانیـد برخـی از فروش هـای قبلـی توکـن کـه از طریـق 
النچ پدهـا اجـرا شـده اند کمتـر از ۱۰ ثانیـه زمـان برده انـد.
النچ پـد  یـک  از  اسـتفاده  سـرمایه گذار،  یـک  دیـد  از 
معتبـر، ماننـد مـوارد ذکـر شـده در ایـن مقالـه، می توانـد 
و  کوچک تـر  پروژه هـای  در  سـرمایه گذاری  ریسـک های 
جدیـد را کاهـش دهـد. همچنیـن، النچ پدهـای کریپتویی 
می تواننـد از طریـق دسـتیابی فـوری به توکن هـای جدید، 
درآمـدی غیرفعـال را بوسـیله سـرمایه گذاری غیرمتمرکـز یا 
DeFi بـه برخـی از کاربـران ارائـه دهنـد. غالبـًا، توکن ها به 
کاربرانـی ارائـه می شـوند کـه حداقـل مقـدار مـورد نیـاز از 

توکـن بومـی بـرای النچ پـد را در اختیـار داشـته باشـند.
اکثـر توکن هـای صـادر شـده از طریـق النچ پدهـا در طـول 
تاریـخ عملکـرد بسـیار خوبـی داشـته اند. لـذا، پروژه هـای 
النچ پـد توکـن می تواننـد بـازده قابل توجهـی از سـرمایه را 
ارائـه دهنـد. امـا بخاطر داشـته باشـید که همیشـه قبل از 
تصمیم گیـری در مـورد گزینه هـای سـرمایه گذاری، در مـورد 

آن هـا تحقیـق نمایید.
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بـوده  دلهـره آور  مفهومـی  همـواره  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری های 
اسـت. مدت هاسـت کـه مؤسسـات بزرگـی بـه وجـود آمده انـد کـه 

فعالیت هایشـان تـا حـد زیـادی در معـرض خطـر قـرار دارد.
DAO Maker  در حال تغییر روش مشـارکت مؤسسـات و شـرکت ها 

در سـرمایه  گذاری های خطرپذیر اسـت.
DAO Maker یــک آژانــس مشــاوره معتبــر و ارائــه دهنــده خدمــات 
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــن اس ــای بالک چی ــتارتاپ ها در فض ــرای اس ب
ــر   ــرای ســرمایه گذاری خطرپذی ــز ب ــر متمرک ایجــاد اکوسیســتمی غی
ــدا  ــن طــرح در ابت ــا ایجــاد شــده اســت. ای روی ســهام و توکن ه
ــا وجــود  ــه چارچوب هــای مشــارکت ب در ســال 2017، پیــش از ارائ
ــروش بیشــتری  ــراد خــرده ف ــه ســرمایه گذاران و اف ــم ک ریســک ک
می تواننــد از طریــق آن درگیــر بــازار ارز شــوند، مفهــوم ســازی شــد. 
هــر دو طــرف، ســرمایه گذاران و شــرکت های نوپــا، هنــگام تأمیــن 
بودجــه از طریــق DAO Maker بــا خطــر کمتــری روبــرو می شــوند.
توکـن DAO Maker، توکـن حاکمیـت اکوسیسـتم DAO روی پلتفرم 
اتریـوم اسـت کـه بـه نگه دارنـدگان ایـن توکـن، اجـازه حاکمیـت 

می دهـد. را  اکوسیسـتم 

DAO Maker چگونه کار می کند؟ 
درایـن پلتفـرم شـرکت هایی کـه بـه دنبـال جـذب سـرمایه گذار روی 
پـروژه خـود هسـتند، تعـدادی از پیش نیازهـای مربـوط بـه پلتفـرم 

سـرمایه گذار  پذیـرش  رونـد  وارد  و  کـرده  مهیـا  را   DAO
می شـوند. سـرمایه گذار نیـز از طریـق پلتفـرم بـا پروژه های 
اسـتاندارد آشـنا شـده و روی آن ها سـرمایه گذاری می کند. 
در ایـن بیـن، پلتفـرم DAO با انجـام اقداماتـی نظیر ایجاد 
اوراق قرضـه، برگشـت درصـدی از ضـرر در سـرمایه گذاری 
و  اسـتک شـده  و  نقدینگـی  اسـتخرهای  از  اسـتفاده  بـا 
اعطـا برنامـه زمان بنـدی توکن سـوزی یـا اسـتکینگ بـرای 
جذاب تـر شـدن کامیونیتـی پروژه، شـرایطی بـرای کاهش 

ریسـک سـرمایه گذاری ایجـاد می کنـد.

نتیجه گیری

 
سـرمایه گذاری  شـرکت های  پـروژه  ایـن  سـرمایه گذاران 
قدرتمنـدی، از جملـه GBV و AU21، هسـتند کـه ایـن امـر 
درصـد اطمینـان بـه این پـروژه را بـاال می برد. ریسـکی که 
ممکـن اسـت ایـن پـروژه داشـته باشـد، برنامه آزادسـازی 
از  زیـادی  درصـد  کـه  توکن هاسـت  بـرای  آن  بلندمـدت 
توکن هـا هنـوز آزاد نشـده اند. البتـه تیـم این پـروژه برنامه 
توکن سـوزی منظمـی را در نظـر گرفتـه اسـت، امـا تأثیـر 
آن در زمـان آزادسـازی ها مشـخص می شـود کـه تـا کنون 

خـوب عمـل کرده اسـت.
نکتـه دیگـر در مـورد این پـروژه، پیشـرو بـودن آن در این 
زمینـه اسـت کـه توانسـته پروژه هـای خوبـی را بـه نتیجه 
برسـاند و سـرمایه گذاران خوبی را به پروژ  های پرپتانسـیل 
متصـل نمایـد. بـا توجـه بـه رشـد بـازار دیفـای و ارائـه 
خدمـات بـه اسـتارت آپ ها، لزوم جـذب سـرمایه و کاهش 
ریسـک سـرمایه گذاری بـرای آن هـا، ایـن پـروژه جذابیتی 

دارد کـه می توانـد در بلندمـدت باعـث رشـد آن شـود.

277.000.00

270 میلیون دالر

67.000.00

Gate.io,KuCoin

4 دالر

تعداد لک توکن ها

ارزش بازار

تعداد توکن در گردش

بازار ها

قیمت فعلی

اطالعات بازار

DAOMaker)DAO(معرفــیپروژه
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طراحـی کسـب وکار یـا توسـعه آن، نیازمنـد این اسـت که شـما 
اکوسیسـتم آن صنعت را کامل بشناسـید و به آن مسـلط باشـید.
همیـن موضـوع باعث شـد کـه بیشـتر بـه تکنولـوژی بالک چین 

توجـه کنـم، نـه فعالیـت به عنـوان یـک تریدر.

آن  تکنولـوژی  و  بالک چیـن  فنـاوری  مـورد  در  نظرتـان 
؟  چیسـت

نکتـه ای کـه وجود دارد این اسـت کـه خیلی از افـراد تفاوت بین 
بالک چیـن و بیت کویـن را نمی داننـد. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
روزهـا تعـداد رمزارزهـا زیـاد شـده، شـت کوین هایی بـه وجـود 
آمـده و افـرادی به عنوان سـیگنال دهنـده در بازار فعال هسـتند 
کـه اغلـب تنها به فکـر جیب خود هسـتند، آگاهـی در این زمینه 

اهمیـت بیشـتری پیدا کرده اسـت.
در واقـع رمزارزهـا بخشـی از ایـن حـوزه هسـتند و بخـش دیگر 
آن فنـاوری بالک چیـن اسـت که رمزارزهـا روی آن سـوارند که به 
نظـر مـن، در آینـده ای نزدیـک خیلـی از حوزه هـا، بـه خصـوص 

حـوزه بانکـداری، را زیر سـؤال خواهـد برد.
بـه عنوان مثـال در حوزه بانکـداری مفهومی به عنـوان رگوالتوری 
)Regulatory( وجـود دارد کـه وظیفـه اش تنظیـم بـازار اسـت، 
مثـاًل از ارزش پـول ملـی مراقبـت می کنـد کـه ضعیـف نشـود و 
بالک چیـن کـه بـر پایـه عـدم تمرکـز اسـتوار اسـت، در مقابل آن 
قـرار دارد. درسـت اسـت کـه ایـن حـوزه راه درازی در پیش دارد 
امـا نمونه هایـی نظیـر انتخابـات نظـام مهندسـی کـه اخیـرًا بـر 
بسـتر بالک چیـن برگزار شـد نشـان دهنـده حرکت سـریع به این 

سـو می باشـد. 

اگـر در حوزه ای کـه فعالیت می کنید بخواهیـد از تکنولوژی 
بالک چین اسـتفاده کنید ایده ای بـرای آن دارید؟ 

بـه عقیـده مـن اگـر کاری در این حـوزه بخواهد انجام شـود باید 
از بـاال بـه سـمت مـا جـاری شـود، یعنـی بانک ها به این سـمت 
برونـد و بعـد اتفاقاتـی بیافتـد که ما هـم بتوانیم از آن اسـتفاده 

. کنیم
امـا اگـر بخواهـم جوابـی بـه این سـؤال بدهـم، دلـم می خواهد 
روی موضـوع Lend Tech کار کنـم کـه االن پلتفرم هایـی مثـل 
دیجی  پـی از آن اسـتفاده می کننـد. مـن دوسـت دارم شـرایطی 
فراهـم شـود کـه در ایـن اکوسیسـتم، مـا بتوانیـم رمزارزهـا را به 
عنـوان دارایـی و وثیقـه دریافـت و در ازای آن بـه کاربـران وام یا 
اعتبـار پرداخـت کنیـم. در واقـع، پلتفرم هـا در این حـوزه، وظیفه 
برقـراری ارتبـاط بیـن وام دهنـده و وام گیرنده را به عهـده دارند.
ارزهـای  زمینـه خریـد و فـروش  اگـر کسـب وکارهای فعـال در 
دیجیتـال، مثـل نوبیتکـس، اکسـیر و غیـره، بتواننـد دارایی های 
مـردم را بـه عنـوان وثیقـه مسـدود و بـا مـا همـکاری کننـد، 
می توانیـم در قبـال ایـن وثیقـه یا ضمانت بـه مـردم وام و اعتبار 

پرداخـت کنیـم.
مـا دوسـت داریم قـدرت خرید مردم را افزایش دهیم و شـرایطی 

خودتـان را معرفـی کنیـد و در مـورد شـغل فعلـی خـود 
کمـی توضیـح دهید.

علیرضـا هوشـمند هسـتم و در حـال حاضـر بـه عنـوان مدیـر 
توسـعه کسـب وکار اپلیکیشـن همراه کارت مشـغول به فعالیت 
هسـتم. در مـورد رزومـه، قبـل از همـراه کارت حـدود 12 سـال 
در بانـک تجـارت و 2 سـال در شـرکت فرابـوم، پلتفرمـی برای 
بانکـداری بـاز، بـه عنـوان مدیـر توسـعه کسـب وکار، مشـغول 
بـودم. در حـال حاضـر نیـز که در همراه کارت مشـغول هسـتم. 
 15 تقریبـًا  همـراه کارت  اپلیکیشـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
میلیـون دانلـود و 4.5 میلیـون کاربـر فعـال دارد. عـالوه بـر 
ایـن، یک کسـب وکار شـخصی نیز در حـوزه ایونـت مارگتینگ 
دارم کـه از سـال 96 شـروع بـه کار کـرده و در حـال حاضـر 
نئـو  حـوزه  در  رویـدادی  برگـزاری   و  برنامه ریـزی  حـال  در 
بنکینـگ )Neo Banking(  هسـتیم. نئـو بنکینـگ بـه نظر من 
بانک هـای مجـازی ای هسـتند کـه بـر بانکـداری خـرد تمرکـز 
شخصی سـازی  خدمـات  و  سـرویس ها  می تواننـد  و  دارنـد 
شـده به گـروه مشـتریان مختلف ارائـه دهند. این نـوع جدید 
از بانکـداری بـا توجـه بـه ویژگی هایـی کـه دارد، مدل هـای 
درآمـدی و کسـب وکار بانک هـا را دچـار تغییـر خواهـد نمـود.
عـالوه بـر ایـن مـا هـر سـاله جشـنواره ای بـه نـام »جشـنواره 
فین تـک« برگـزار می کنیـم کـه در آن بـه راهکارهـا، محصوالت 
و خدمـات برتـر در حـوزه فین تـک جوایـزی اهـدا می شـود. 

این مسیری بوده که من در این 17 سال طی کرده ام.

چه زمانی و چگونه با رمزارزها آشنا شدید؟
آشـنایی مـن بـا رمزارزهـا بـه سـال 94 بـاز می گـردد. در آن 
زمـان تعـداد رمزارزهـا محـدود بـود و مـن به واسـطه شـغل 
خبرنـگاری، بایـد خـودم را بـه روز نگـه می داشـتم و همیـن 
باعـث شـد کـه بـا ایـن حـوزه آشـنا شـوم. در ایـن 6 سـال و 
بـا توجـه بـه ماهیـت شـغل فعلـی ام کـه توسـعه کسـب وکار 
اسـت، الزم بـود به ایـن حوزه هـا ورود کرده و فعال باشـم زیرا 

مصاحبــهبا:مهندسعلیرضاهوشــمند



15

شنبه 1400/08/29

فراهـم کنیـم تـا بـه صـورت روزانـه درگیـر پرداخت هـا نشـده و 
بتواننـد ابتـدا خریـد کرده و سـپس پرداخـت نمایند. 

در ایـن راه و پیاده سـازی ایـن ایـده چـه چالشـی وجـود 
دارد؟ 

و  اعتبارسـنجی  سیسـتم  دارد  وجـود  راه  ایـن  در  کـه  چالشـی 
رتبه بنـدی اسـت. سیسـتمی کـه در حـال حاضـر وجـود دارد بـر 
اسـاس گذشـته کاربـر و اطالعاتی نظیر، نداشـتن چک برگشـتی، 
تسـهیالت معـوق و هـر آن چـه کـه بـه عنـوان پروفایل ریسـک 
در دنیـا می شناسـند، می باشـد؛ امـا وقتـی وثیقـه وجود داشـته 
باشـد، دیگـر ایـن چالـش را نداریـم. اگـر شـرایطی فراهـم شـود 
کـه سـرویس مسـدودی و رفـع مسـدودی دارایـی ایـن افـراد را 
در اختیـار داشـته باشـیم و بتوانیـم آن را کنتـرل کنیـم، به راحتی 
می توانیـم وام و اعتبـار بـرای این افـراد در نظر بگیریـم تا بتوانند 
بـدون اینکـه دارایـی خـود را بفروشـند، از اعتبـار خـود اسـتفاده 

کـرده و در آینـده آن را تسـویه نماینـد.

دوسـت داریم کمـی در مـورد آینده بیت کویـن و دولت ها 
صحبـت کنیـم، بـه نظر شـما در ایـران چه اتفاقـی خواهد 

افتـاد؟ چه زیرسـاخت هایی الزم اسـت؟ 
بـه نظـر مـن، بانک هـای مرکـزی دنیـا بـه سـه دسـته تقسـیم 
می شـوند. دسـته اول این بانک ها، هم جهت و همسـو با نوآوری 
قانون گـذاری  از مسـیر  نـوآوری کمـی  هسـتند. معمـواًل مسـیر 
عقب تـر اسـت، زیـرا بـا توجـه بـه اینکـه قانون گـذاری سـرعت 
کمتـری دارد سـد راه نـوآوری می  شـود، کـه نبایـد اینگونه باشـد. 
دسـته دوم ایـن بانک هـا کاماًل مخالفـت خود را در رابطـه با این 
حـوزه اعـالم کرده انـد. به عنـوان مثال در کشـور چین تعـدادی از 
صرافی هـا بسـته شـد و همین امر موجب شـد قیمت ها نوسـان 

زیادی پیـدا کند. 
دسـته سـوم بانک ها هنـوز نتوانسـته اند موضع شـفافی نسـبت 
بـه ایـن حـوزه داشـته باشـند. کشـور ما نیـز از ایـن حـوزه برای 
تحریم هـا اسـتفاده کـرد، ولـی نتوانسـت چارچوب مشـخصی را 
بـرای کسـب وکارها طراحی کند. بـه طوریکه، حتـی صرافی هایی 
چارچـوب  هنـوز  نیـز  می کننـد  فعالیـت  حـوزه  ایـن  در  کـه 
اسـتانداردی ندارنـد. امـا بـه تازگـی مرکـز پژوهش هـای مجلس 
بـه ایـن حـوزه ورود کـرده کـه امیدواریم چارچـوب و اسـتاندارد 
مشـخصی بـرای این حـوزه و فعالیـت در آن تبیین کنـد. به طور 
کلـی، رگوالتـوری در ایـران موضـع منفعـل دارد و در مقابـل ایـن 
حـوزه سـکوت می کنـد و سـرعت کافی برای هم مسـیر شـدن با 

این حـوزه را نـدارد.

با روند کاری شرکت های سرمایه گذاری آشنا هستید؟
حقیقتـًا چـون مـن وارد حـوزه تریـد و معاملـه کـردن نشـده ام، 
اطـالع دقیقـی نـدارم. امـا اگـر روزی قانون گذاری هـا بـه شـکلی 
باشـد کـه صندوقی بـر مبنای ارزهای دیجیتال تشـکیل شـود، به 

شـخصه عالقه منـد هسـتم کـه سـرمایه گذاری کنـم و از صنـدوق 
آن مجموعـه خریـد می کنـم. مـن قـدرت ریسـک متوسـط دارم 
و سـعی می کنـم زمانـی وارد ایـن حـوزه شـوم کـه صندوقـی به 

صـورت قانونمنـد بتوانـد فعالیـت کند.

بـرای افـرادی که بـه تازگـی وارد ایـن حوزه می شـوند چه 
توصیـه ای دارید؟

مـن بـه عنوان فردی کـه سال هاسـت در حـوزه فناوری های مالی 
فعـال هسـتم، به کسـی کـه می خواهد بـه تازگـی وارد حوزه های 
مرتبـط بـا سـرمایه گذاری و رمزارزهـا شـود توصیـه می کنـم کـه 
بـه هیـچ عنـوان اسـیر هیجانات ایـن بازار نشـود و قبـل از اینکه 
بخواهـد از فـردی مشـاوره بگیـرد یـا از سـیگنالی اسـتفاده کند، 
حتمـًا خـودش اطالعـات پایـه ای را کسـب کنـد. بـرای شـروع 
کسـب آگاهـی در ایـن بـازار، به نظر مـن، کتاب »یک ساتوشـی« 
یا سـایت های آموزشـی معتبر، روش خوبی اسـت. بعد از کسـب 
اطالعـات اولیـه، فـرد می توانـد بـه صـورت آزمایشـی و بـا مبلغ 
کـم وارد بـازار شـود تـا در صورت ضـرر، مبلـغ زیادی را از دسـت 
ندهـد. بعـد از ایـن مرحلـه و بـا توجـه بـه شـناختی کـه از خود 
پیـدا می کنـد، می توانـد به طـور کامل وارد سـرمایه گذاری شـده 
و از مشـاوره و سـیگنال های ارائـه شـده در ایـن بـازار، با بررسـی 

کامـل، بهـره ببرد.

سخن پایانی
بـه عنـوان مسـئولیت اجتماعـی در همـراه کارت یـا هـر جایی که 
فعالیـت کنـم، دوسـت دارم که به مردم سـواد مالی یـاد بدهم و 
قـدرت مالـی مـردم را افزایش دهم. امیـدوارم که بتوانـم روزی با 
اسـتفاده از فناوری هـای موجـود بـه این هدف دسـت پیـدا کنم.

کریپتـو  و  کوین پـالس  تیـم  از  می کنـم  تشـکر  هـم  پایـان  در 
داشـبورد کـه در راسـتای آموزش هـای مرتبـط بـا سـرمایه گذاری 
و ارتقـاء علمـی ایـن حـوزه در ایـران تـالش می کننـد و امیدوارم 

همیشـه پایـدار و پـر انـرژی باشـند.
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SOPRفیلمبرگزیده:شــاخص

یکــی از شــاخص هــای کاربــردی کــه بســیاری از تحلیل گــران و مؤسســات بــر اســاس آن تحلیــل خــود را در ارتبــاط بــا 
ــد  ــن شــاخص تغییــر رون ــا اســتفاده از ای ــادی ب ــراد زی ــد، شــاخص  SOPR اســت. اف ــن انجــام می دهن ــد بیت کوی رون
بیت کویــن را پیش بینــی و نقــاط ورود و خــروج بزرگ تریــن ارز دیجیتــال را شناســایی می کننــد. در ایــن فیلــم آموزشــی 
می خواهیــم ببینیــم کــه شــاخص SOPR چیســت، چگونــه محاســبه می شــود و چــه کاربردهایــی دارد. بــرای مشــاهده 

ایــن  فیلــم آموزشــی QR Code زیــر را اســکن کنیــد.
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   Cardano )ADA(     . 
کاردانـو یـک ارز پرطرفـدار از پلتفرم قراردادهای هوشـمند 
اسـت کـه بـا هـدف رفـع بعضـی از بزرگ تریـن مشـکالت 
برخـی  و  اسـت  شـده  سـاخته  کریپتوکارنسـی  صنعـت 
)محدودیـت  مقیاس پذیـری  در  کـه  محدودیت هایـی 
را  دارد  وجـود  اتریـوم  و  بیت کویـن  تراکنش هـا(  میـزان 

می کنـد. اصـالح 
کاردانـو بـه عنوان یـک پلتفـرم مبتنی بر بالک چیـن، مانند 
اتریـوم، قابلیـت ایجـاد و اجـرای قراردادهای هوشـمند را 
دارد. بـا ایـن تفـاوت کـه امنیـت کاردانـو بـا اسـتفاده از 

معمـاری چنـد الیه تأمین شـده اسـت.
بـر خـالف برخـی از ارزهـای دیجیتـال دیگـر، هـدف تیـم 
کاردانـو اصـالح کل نظـام مالی نیسـت. بلکه هـدف آن ها 
فرآیندهـای  و  برنامه هـا  تمرکززدایـی  و  هوشمندسـازی 

بانک هاسـت.  و  شـرکت ها 
در بـاال چـارت ایـن ارز نسـل سـوم قابل مشـاهده اسـت. 
بـه نظر می رسـد اصـالح آن در محـدوده 1.7 الـی 1.8 دالر  
بـه پایان رسـیده و شـاهد رشـد و صعود کاردانـو همراه با 
بیت کویـن باشـیم. اعـداد 3 و 4 دالر مقاومت ها و اهداف 
آن می باشـند. بـه احتمـال زیـاد پـس از شکسـت سـقف 
3 دالری، ایـن ناحیـه تبدیـل بـه حمایـت بـرای هـدف 4 

دالری می شـود.

Velas )VLX(     .
والس سـریع ترین بالک چیـن ماشـین مجـازی اتریـوم )EVM( و 
اکوسیسـتم بـرای قراردادهای هوشـمند و برنامه هـای غیرمتمرکز 
اسـت. بـه تازگـی ایـن شـرکت بـه عنـوان 23 امیـن بالک چیـن 
برتـر دره کریپتـو )یـک انجمـن مسـتقل و تحت حمایـت دولت، 
بـا هـدف اسـتفاده کامـل از نقـاط قوت سـوئیس برای سـاختن 
در  پیشـرو  بالک چیـن  و  رمزنـگاری  فناوری هـای  اکوسیسـتم 
جهـان( شـناخته شـده اسـت. ایـن ارز پـس از رشـد 4 برابـری، 
پـس از مثلـث انقباضـی  از 0.15 دالر و واکنـش به سـقف کانال، 
بـه میدالیـن کانـال خود رسـیده و به احتمـال زیاد مجـددًا مورد 
حمایـت قـرار می گیرد. اهـداف پیش رو 0.6 و 0.8 دالر می باشـد.

Qtum )QTUM(     .   
کوانتـوم یـک پلتفـرم متـن بـاز )OpenSource( مخصـوص 
انتقـال ارزش و پـول اسـت کـه روی نرم افزارهـای غیرمتمرکز، 
NFT و دیفـای تمرکز کرده اسـت. هـدف اصلی بیت کوین این 
بـود کـه تبدیـل به یک پلتفـرم انتقـال پول شـود؛ امـا اتریوم 
یـک سیسـتم بـرای قراردادهـای هوشـمند اسـت. کوانتـوم 
ترکیبـی از ایـن دو اسـت کـه هـم بـرای انتقـال پـول مـورد 
اسـتفاده قـرار گرفته و هم امـکان ایجاد قراردادهای هوشـمند 
و نرم افزارهـای غیرمتمرکـز بـا آن وجـود دارد. کوانتـوم چنـد 
بـار بـرای شکسـت مقاومـت 18 دالری خـود تـالش کـرد امـا 
نتوانسـت فراتـر از آن تثبیـت شـود، بنابراین به احتمـال زیاد 
مجـدد بـه کـف کانـال بلندمدت خـود واکنـش نشـان داده و 
بـرای صعـود جدید انـرژی ذخیره کنـد. حمایت هـا 13 الی 15 

دالر و اهـداف بلندمـدت 27 و 35 دالر خواهـد بـود.

Immutable X )IMX(     .
ایـن ارز اولیـن راه حـل مقیاس پذیـری الیـه دو، بـرای NFTها در 
اتریـوم بـا تأکیـد بـر gas fees صفـر، مقیاس پذیـری بـاال )تـا 9 
هـزار معاملـه بـر ثانیـه( و امنیـت  اسـت. ایـن پروتـکل بـر پایه 
فنـاوری اثبـات کننـده StarkWare سـاخته شـده کـه بـه کاربران 
امـکان می دهـد دسترسـی بـه اکوسیسـتم و اثرات شـبکه اتریوم 

را حفـظ کنند.
دیتـای تاریخـی زیـادی از این ارز موجود نیسـت اما بـا توجه به 
ترند شـدن در شـبکه های اجتماعـی می توان در واچ لیسـت خود 
زیـر نظر داشـته باشـیم. در صورت اتمـام اصـالح بیت کوین، این 
ارز نیـز می توانـد بـا رالـی بازار اعـداد بـاالی 8 دالر را تجربه کند. 

تحلیلگر: احمد حسنی

واچلیست

کوانتوم همچنین در تاریخ 1 دسـامبر هاوینگ دارد که ممکن اسـت 
در رونـد صعودی آن بی تأثیر نباشـد.
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رويدادهاي مهم دنياي رمزارزها 

رویدادهایمهمآینده

تاريخرشد 30 روزهرشد 7 روزه ارزش بازاراسم توضيح رويداد

Swipe )SXP(

Bancor Network )BNT(

Qtum )QTUM(

راه اندازی شبکه تست نهایی

راه اندازی فاز سوم

هاوینگ

Harmony )ONE(

bZx Protocol )BZRX(

Cellframe )CELL(

راه اندازی پل اتریوم روی شبکه ی اصلی

تغیر برند و تغیر نسبت تعداد توکن ها

راه اندازی شبکه تست پل اتریوم

Metis Token )METIS(

Stacks )STX(

Celer Network )CELR(

120 میلیون دالر

2.7 میلیارد دالر

1.3 میلیارد دالر

483 میلیون دالر

30 میلیون دالر

2.3 میلیارد دالر

100 میلیون دالر

60 میلیون دالر

960 میلیون دالر

59 میلیارد دالر

66 میلیون دالر

603 میلیون دالر

57 میلیون دالر

63 میلیون دالر

1.5 میلیارد دالر

982 میلیون دالر

%-18

%-18

%-16

%-4

%-10

%-5

%-24

%-13

%-12

%-18

%-22

%-9

%34

%6

%-18

%-20

%77

%13

%55

%8

%-10

%-4

%-8

%-15

%-2

%-14

%10

%-20

%176

%10

%19

%6

29 آبان

1 آذر

1 آذر

2 آذر

3 آذر

6 آذر

7 آذر

8 آذر

8 آذر

9 آذر

9 آذر

9 آذر

9 آذر

9 آذر

10 آذر

10 آذر

راه اندازی شبکه اصلی آندرو مدا

توکن سوزی ماهانه

Cbridge 2.0  راه اندازی

Navcoin )NAV(

MultiVAC )MTV(

Cardano )ADA(

Horizen )ZEN(

آپدیت پروتکل شبکه اصلی

راه اندازی قرارداد هوشمند

PAB آپدیت

هاردفورک

Secret )SCRT(

Verus Coin )VRSC(

FaraLand )FARA(

IBC آپگرید شبکه اصلی به

آپگرید شبکه اصلی

راه اندازی بازی
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آگاهانهوهوشمندانهسرمایهگذاریکنید

برای استفاده از تحلیل های بیشرت و خدمات مشاوره
با کوین پالس تماس بگریید

09927419671
02186080372




