صفحه 2

کوین پالس

صفحه

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 مهارتهــای تخصصــی؛
قابلیتهــای کلیــدی کویــن پــاس هســتند کــه در خدمــات متنــوع ایــن گــروه
متجلی میشوند.
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صفحه 3

صفحه

کوین پالس

برگزیده اخبار

درخواســـت انجمـــن فینتـــک از
ق ــوه قضایی ــه :انحص ــار مافی ــای
بان ــک مرک ــزی را خاتم ــه دهی ــد
انجمــن فینتــک در نامــهای بــه
رییــس قــوه قضاییــه ،خواســتار
برخــورد بــا اقدامــات انحصارگرانــه
بانــک مرکــزی شــده و تأکیــد کــرده
اســت بانــک مرکــزی تنهــا بــه ۱۲
شــرکت مجــوز فعالیــت در شــبکه
پرداخــت داده و نســبت بــه رفــع
انحصــار ایــن حــوزه اقــدام نکــرده و با
راهانــدازی مجــوز «پرداختیــاری» ب ـه
دنبــال فریــب نهادهــا بــوده اســت.
در ادامــه ایــن نامــه آمــده اســت،
هزینــه کارت بــه کارت ســاالنه
افزایــش یافتــه تــا هزینــه بیشــتر
بــه مــردم تحمیــل شــود .بانــک
مرکــزی ،بــا ایجــاد مانــع بــر ســر راه
کســبوکارهای نــوآور ،ســعی بــر
ترویــج هــر چــه بیشــتر اســتفاده از
روشهــای مطلــوب مافیــای بانکــی را
دارد .بــه طــور مشــخص بــا الــزام
اینمــاد و تبدیــل آن بــه یــک
َابرمجــوز در فضــای مجــازی ،بــه
طــور هوشــمندانه درصــدد تشــویق
کســبوکارها بــرای اســتفاده از
کارت بــه کارت و ســایر روشهــای
غیرتجــاری اســت تــا منافــع مافیــای
پشــت آن تأمیــن شــود.

سرقت  ۱۵میلیارد تومان رمز ارز در تاکسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فردی که گوشی و کیف مدارک خود را در تاکسی جا گذاشته بود ،تمام
دارایی رمز ارز خود ،به مبلغ  ۱۵میلیارد تومان ،را از دست داد .راننده نیز بدون این که وسایل جامانده
را به صاحبش برگرداند ،اقدام به تفتیش گوشی کرده و با همکاری همدستانش بالفاصله ارز دیجیتال
به مبلغ  ۱۵میلیارد تومان را به فروش رساند .سرهنگ معظمی گودرزی رییس پلیس فتای پایتخت در
این خصوص عنوان داشت ،اموالی که در حوزه رمز ارزها به سرقت میروند مبالغی بسیار کالن هستند.
شهروندان اطالعات مهم نظیر رمز ارزها را داخل گوشی ذخیره نکنند.

سعید محمد :ارز دیجیتال ملی با محوریت
جزیره کیش راهاندازی میشود

ً
رســمــــــا «تـتــــر» را بـــــه
دولـــــت مـیانمـــــار
رسـمــــیت شناخــــت

شــورای عالــی مناطــق آزاد گفتــه اســت،

در بحــران قــرار دارد ،دولــت فعلــی ایــن کشــور

محوریــت جزیــره کیــش ،اجرایــی میشــود .بــه

بــه تجــارت و خدمــات فعلــی خــود ،از ایــن پس

بــه عنــوان مرکــز ،بــرای ارائــه خدمــات مرتبــط بــا

خواهــد کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه ارز فیــات

ارز دیجیتــال ،تبدیــل شــود.

گذشــته  ۶۰درصــد از ارزش خــود را از دســت

ســعید محمــد ،مشــاور رئیسجمهــور و دبیــر

بــا اینکــه کشــور میانمــار در بســیاری از جبهههــا

راهانــدازی ارز دیجیتــال ملــی بــهزودی و بــا

اعــام کــرده بــرای بهبــود و ســرعتبخشــیدن

گفتــه ســعید محمــد قــرار اســت جزیــره کیــش،

بــهطــور رســمی از ارز دیجیتــال تتــر اســتفاده

ایــن حــوزه ،نظیــر صرافیهــا و کیفپولهــای

میانمــار ،یعنــی کیــات ،تنهــا در چهــار هفتــه

داده ،بســیاری از ایــن ایــده اســتقبال کردهانــد.

آغاز استفاده آزمایشی از کیفپول دیجیتال نووی توسط واتساپ

بهرغـم مخالفـت برخـی از سـناتورهای آمریکایـی بـا عرضـه محصـوالت ارز دیجیتـال شـرکت متا،

توسـعه کیفپـول دیجیتـال ایـن غـول فنـاوری کـه نـووی ( )Noviنـام دارد ،بـه سـرعت ادامـه

مییابـد .اسـتفان کسـریل ،رئیـس واحـد ارزهـای دیجیتـال و واحـد فینتـک نـووی شـرکت متا،
روز چهارشـنبه رسـماً اعلام کـرد کـه واتسـاپ ،آزمایـش تراکنشهـای خـود را از طریـق کیفپـول

نـووی آغـاز کرده اسـت .به گفتـه وی ،این قابلیـت جدید برای تعـداد محدودی از افـراد در ایاالت
ً
فـورا و بدون هزینه در واتسـاپ
متحـده در دسـترس اسـت و بـه کاربران این امـکان را میدهد تا
پـول ارسـال و دریافـت کنند.
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برگزیده
شبکههای اجتماعی

پیتـر شـیف ،منتقد معروف بیتکوین:

اکنـون مایـکل سـیلور ادعـا میکند کـه بیتکویـن یـک ارز دیجیتال
نیسـت ،بلکـه یـک دارایـی دیجیتـال اسـت .امـا اگـر ارز نباشـد چه
ارزشـی بـه عنـوان دارایـی دارد؟ پیشـنهاد ارزش اولیـه بیتکویـن
ایـن بـود کـه یـک ارز برتـر اسـت .اگـر بیتکویـن یـک ارز نیسـت،
دارایـی بـا ارزش صفر اسـت!

ژائـو ،مدیر عامل صرافی :Binance

بیتکوین خود را ارزان به مایکل سیلور نفروشید.
زمانـی کـه شـما از روی تـرس و وحشـت دارایـی خـود را
میفروشـید ،او همیشـه در حـال خریـد اسـت.

پاسـخ مایکل سیلور به ژائو:

هر بیتکوینی الیق یک خانه خوب است.

مون کارل:

سـرمایهگذاری در بیتکویـن امـروز ماننـد سـرمایهگذاری در اینترنت در
سـال  )1375-1376(1997است.

پلن بی(:)Plan B

مـن فکـر نمیکنـم  69هـزار دالر باالتریـن قیمـت ایـن چرخـه
هاوینـگ باشـد .اگر  69هـزار دالر باالتریـن بود ،یک بـازار نزولی
معمولـی بـا  ٪80کاهـش رخ مـی داد و پایینتر از سـقف قیمتی
 20( 2017هـزار دالر) و زیر میانگیـن متحرک وزندار  18( 200هزار
دالر) ،بـه  14هـزار دالر میرسـید .نـه ،ایـن هرگـز اتفـاق نیفتاده
اسـت و از نظـر مـن هرگز اتفـاق نخواهـد افتاد.

مایـکل ون دی پوپ:

مـن هنوز معتقدم کـه ما در بیتکوین انباشـت طوالنیتـری را خواهیم
داشـت ،امـا همچنیـن معتقـدم کـه بـه کـف رسـیدهایم ،زیـرا چندیـن
اندیکاتـور سـیگنالهای کـف را نشـان میدهنـد.
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کوین پالس

تحلیل تکنیکال بازار

تحلیل بیتکوین

شکســت خــط رونــد صعــودی اخیــر بیتکویــن نشــاندهندهی ایــن موضــوع اســت کــه بــازار همچنــان در رونــد اصالحــی ،کــه
از  2021 Mayشــروع شــده ،قــرار دارد .انتهــای ایــن اصــاح بلندمــدت بیتکویــن میتوانــد  38الــی  42هــزار دالر باشــد و حرکــت
صعــودی میتوانــد از همیــن نواحــی شــروع شــود .در صــورت عبــور قیمــت از محــدوده  64هــزار دالر میتوانیــم بــه شــروع رونــد
صعــودی جدیــد بیتکویــن امیــدوار شــویم و تارگتهــای  90هــزار و  120هــزار دالر را از آن انتظــار داشــته باشــیم .تــا زمانــی کــه
بیتکویــن بــاالی ســطح  38الــی  40هــزار دالر قــرار دارد جــای نگرانــی نیســت و حمایــت قــوی پیــش روی آن قــرار دارد .در صــورت
شکســت ایــن حمایــت مهــم و تثبیــت قیمــت در نواحــی زیــر  38هــزار دالر ،میتــوان قیمتهــای پایینتــر را بــرای بیتکویــن،
در نواحــی  30هــزار دالر و حتــی  24هــزار دالر ،متصــور شــد.

تحلیل اتریوم

اتریــوم هماننــد بیتکویــن بــا شکســت خــط رونــد خــود نشــان داد کــه هنــوز وارد فــاز صعــودی نشــده اســت .بــا ایــن اتفــاق

احتمــال ادام ـهدار بــودن رونــد ریزشــی اتریــوم بــرای مدتــی وجــود دارد و حمایــت مهــم آن محــدوده  2900الــی  3000دالر اســت.
ایــن بــه معنــای ریــزش قیمــت تــا ایــن نواحــی نیســت ،بلکــه نشــاندهندهی ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه قیمــت بــاالی ایــن

محــدوده اســت ،رونــد بلندمــدت حفــظ شــده و جــای نگرانــی نیســت .بعــد از شــروع رونــد صعــودی اتریــوم میتوانیــم بــه

تارگتهــای  6000دالر و ســپس  10000دالر امیــدوار باشــیم .در صــورت از دســت رفتــن ناحیــه حمایتــی ذکــر شــده ،رونــد ریزشــی

همچنــان میتوانــد ادامــه پیــدا کــرده و اعــداد  2700و ســپس  2000دالر را شــاهد باشــیم.
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تحلیل توتال3

شــاخص توتــال 3نشــاندهندهی مارکتکــپ کل بــازار بــه غیــر از بیتکویــن و اتریــوم اســت و بــرای تصمیــم گیــری ،بــرای ورود

بــه آلتکوینهــا میتوانــد مؤثــر باشــد .ایــن شــاخص در حــال حاضــر در نزدیکــی کــف کانــال صعــودی قــرار دارد و انتظــار مـیرود

بــا برخــورد بــه کــف کانــال ،حرکــت صعــودی تــا حداقــل ســقف کانــال ،در محــدوده  1.5تریلیــون دالر ،را شــروع کنــد .در صورتــی

کــه کــف کانــال از دســت بــرود ایــن شــاخص حداقــل تــا میدالیــن کانــال پایینــی خــود ،در محــدوده  600میلیــارد دالر ،میتوانــد
نزولــی را تجربــه کنــد.

تحلیل شاخص دالر

شــاخص دالر در حــال تشــکیل یــک ناحیـهی تراکمــی و در انتظــار تصمیــم فــدرال رزرو بــه منظــور افزایــش نــرخ بهــره بــرای کاهــش

نــرخ تــورم اســت .از منظــر تکنیکالــی ســطح  96توانســته جلــوی ادامــه حرکــت صعــودی شــاخص دالر را بگیــرد و در صورتــی کــه

نتوانــد بــاالی میدالیــن کانــال تثبیــت دهــد ،میتوانیــم ســطح  95و در صــورت حفــظ ســطح  96میتوانیــم تارگتهــای  97و 98

را بــرای شــاخص دالر در نظــر بگیریــم .اگــر ایــن اتفــاق بــه دلیــل افزایــش نــرخ بهــره توســط بانــک مرکــزی آمریــکا باشــد ،بــرای بــازار
رمــز ارز خبــر خوبــی نیســت و میتوانــد نوســانات بیشــتری را در بــازار ایجــاد کنــد.

تحلیلگر :سینا جعفری
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کوین پالس

تحلیل آنچین دیتا
()On chain

تحلیـل آنچیـن دیتـا ،تحلیـل جزئیـات و اتفاقاتـی اسـت کـه در
بالکچیـن ثبت شـده اسـت .این تحلیل شـامل بررسـی تراکنشها،
رفتـار فروشـندگان و خریـداران ،رفتـار ماینرهـا و هـر آنچـه کـه در
بالکچیـن ثبـت شـده اسـت ،میباشـد.

بیشتر از شش ماه پس از ممنوعیت ماینینگ در کشور چین ،شبکه
بیتکوین قویتر از همیشه شده است .هشریت خالص شبکه بیتکوین،
یعنی تعداد کل هشهای محاسبه شده توسط تمام تجهیزات استخراج
فعال در شبکه ،دوباره موفق به ثبت یک اوج تاریخی جدید شد .طبق
دادههای گلسنود ،روز  ۱۰دسامبر  ،۲۰۲۱برای نخستین بار در تاریخ بیتکوین،
این شاخص از سطح  ۱۸۱اگزاهش بر ثانیه فراتر رفت و هشریت شبکه
بیتکوین توانست سطح  ۱۹۰اگزاهش بر ثانیه را هم لمس کند .این رکورد
به معنای عبور از باالترین سطح هشریت ثبت شده در ماه مه  ۲۰۲۱است.
این نمودار نشان میدهد که هشریت بیتکوین با وجود ریزش شدید
قیمت همچنان صعودی است ،به این معنا که ماینرهای بیتکوین با قدرت
به ماین ادامه میدهند .تضاد روند هشریت و قیمت میتواند به شبکه
کمک کند تا زودتر و در قیمتهای بهتری به سطوح با ارزششدن برسد.

ميزان سود تحقق يافته ،روند جالبي را طي كرد ه است .در اين شاخص
ميبينيم كه با اصالح قيمت بيتكوين تمايل سرمايهگذاران براي فروش
كمتر شده كه در گذشته اين رفتار باعث برگشت قيمتي شده بود .در
اصل ،زماني كه قيمت اصالح ميكند تمايل سرمايهگذاران به فروش كمتر
ميشود و در نتيجه عرضه كاهش یافته و نهايتاً موجب برگشت قيمت
ميشود .نکته بسیار مهم این است كه ،در صورت عدم برگشت قيمت
ممكن است سرمايهگذاران از روند صعودي نااميد شده و به فكر شناسايي
ضرر باشند ،تا از زيانهاي بيشتر جلوگيري كنند .در اين شرايط يك فشار
اصال خوب نيست.
فروش مضاعف در بازار اتفاق خواهد افتاد كه
ً

در بازه دو هفته اخیر زمانی که بیتکوین اصالح زیادی داشت اما اتریوم
به آن شدت واکنش نشان نداد ،یک نکته مهم را برای معاملهگران به
اثبات رساند و آن هم جذابتر شدن اتریوم نسبت به بیتکوین است.
در این نمودار به بررسی ده آدرس برتر نهنگهای اتریوم پرداختهایم.
ده آدرس بزرگ اتریوم صرافیها دارای  3.82میلیون اتریوم هستند که
پایینترین سطح در چند وقت اخیر است .در همین حال ،ده آدرس
بزرگ غیر صرافی ،دارای  24.78میلیون اتریوم هستند و به باالترین
میزان ذخیره ثبت شده خود ،در ژوئن ( 2016خرداد  ،)1395با 26.63
میلیون اتریوم نزدیک میشوند .این موضوع دلیلی بر پیشبینیهایی
است که اتریوم میتواند به لیدر بازار تبدیل شود و باید بیشتر تحرکات
آن را مورد بررسی قرار داد.

در نهايـت ميخواهيـم بـه بررسـي شـاخص محبـوب خودمـان
بپردازيـم .نـكات منفـي شـاخص  NVTبيشـتر از بخشهـاي مثبـت
آن اسـت .همانطـور كـه در نمـودار ميبينيـم ،شـاخص در حـال
افزايـش اسـت و نشـان ميدهـد كـه حجـم فعلـي تراكنشهـا در
حـال كاهـش و قيمت با حجـم همخواني نـدارد .در چنين شـرايطي
دو سـناريو پيـشرو قـرار ميگيـرد ،اول اينكـه قيمـت بيشـتر كاهش
پيـدا كنـد تـا  NVTمتعادل شـود ،كه نزول بيشـتر را نتیجـه ميدهد
و دوم اينكـه حجـم تراكنشهـا افزايـش پيـدا كنـد تـا بـه برگشـت
رونـد اميـدوار باشـيم .در حـال حاضـر بايـد ببينيـم كـه اخبـار منفي
چگونـه خـود را در نمـودار قيمـت نشـان میدهنـد و چـه راهحلـي
بـراي بـازار محتملتـر خواهـد بـود.
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واچ لیست
و آسـان بـرای اسـتفاده بـه عنـوان محصـوالت  web2بسـازد.
ایـن پـروژه توسـط چندیـن سـرمایهگذار خطرپذیـر ( )VCماننـد
 Coinbase ,houbiو  Binance Launchpadپشـتیبانی میشود.
ایـن پـروژه بـه دلیـل بنیـاد قـوی بـه سـرعت در صرافیهـای
مختلـف لیسـت شـد و جهـش قیمتـی خوبـی را تجربـه کـرد .با
اینکـه هـماکنـون روی حمایـت  38.2فیبوناچـی خود قـرار دارد،
احتمـال دارد در صـورت ریـزش بیشـتر بیتکویـن تـا حمایـت
بعـدی ،یعنـی  2.37دالر ،ریـزش داشـته باشـد .بعـد از بـه اتمام
رسـیدن اصالح  ،Bicoرسـیدن به سـقف جدید ،یعنـی فراتر از 24
دالر ،رویایـی نیسـت.

.

)Toncoin (TONCOIN

.

)Biconomy (BICO

ً
اخیـرا تبلیغ ایـن رمز ارز را در انتهـای کانالهای تلگرامی
احتمـاال
ً
مشـاهده کردهایـد و بـه کامیونتـی فارسـی آن سـر زدهایـد.
شـایعاتی در مـورد اینکـه تیـم تلگرام پشـت این پروژه هسـتند
قبال پروژه  TONتوسـط تلگرام شـروع شـده
وجـود دارد ،چـرا که ً
بـود ،اما به دلیل کارشـکنی سـازمان بورس و اوراقبهـادار آمریکا
ً
مجـددا شـروع به
( )SECمتوقـف شـد .هـماکنـون ایـن پـروژه
فعالیـت کـرده ،امـا تلگـرام به صورت رسـمی در مـورد آن چیزی
نگفتـه اسـت .از طرفـی دامیـن ایـن پـروژه تغییـری نداشـته و
تلگـرام بـه تبلیـغ کانالهـا و گروههـای مختلـف TONCOIN
پرداختـه اسـت .بـا توجه به مـوارد موفـق میتـوان نتیجهگیری
کـرد کـه بـه احتمـال زیـاد هنوز هـم توسـعه  TONبر عهـده تیم
تلگـرام اسـت و پـاول دورف در آن نقـش دارد .بـه هرحـال بـا
توجـه بـه ترنـد شـدن ایـن رمـز ارز در شـبکههای اجتماعـی و
حـرف و سـخنهای مختلـف ،در واچلیسـت عـدهی زیـادی از
معاملهگـران و سـرمایهگذاران قـرار دارد و بهتـر اسـت مـا نیـز
در واچلیسـت خـود آن را در نظـر داشـته باشـیم TON .پس از
صعـود  600درصـدی ،نیمـی از مسـیر طـی شـده را پـس گرفت
و در حـال حاضـر در کانـال قیمتـی  2دالر قـرار دارد .بـه نظـر
میرسـد در صـورت ریـزش بیشـتر بیتکوین محـدوده حمایتی
 1.6الـی  2دالر ،بـه خصـوص خـط رونـد و مولتـی پیوتالیـن،
قـادر بـه برگردانـدن و تغییـر جهت  TONباشـد .اگـر در نواحی
گفتـه شـده حمایـت شـود و بـرای مدتـی شـاهد رنـج و درجـا
زدن آن باشـیم ،میتوانیـم هـدف  4.7و  6دالری را بـرای TON
متصور شـویم.

 Bicoیـک پروتـکل  relayerچندزنجیـرهای اسـت کـه هـدف آن
بهبـود حضـور کاربـر و تراکنـش در برنامههای غیرمتمرکز اسـت.
هـدف ایـن پـروژه ایـن اسـت کـه محصـوالت  web3را بصـری

.

)Presearch (PRE

 Presearchیـک موتـور جسـتجوی غیرمتمرکـز بـا بیـش از 1.5
میلیـون کاربـر و بیـش از  10میلیـون جسـتجو در مـاه اسـت کـه
تلاش میکنـد بـرای حفـظ دادههـا و حریـم خصوصـی کاربـر
تمرکززدایـی انجـام دهـد Presearch .معتقـد اسـت بهترین راه
بـرای رقابـت بـا شـرکتهای عظیـم ،متمرکـز و انحصـاری که در
حـال حاضـر بـر جسـتجو سـیطره دارند ،ایجـاد چارچوبی اسـت
کـه افـراد از سراسـر جهـان را قـادر میسـازد تـا بـرای ایجاد یک
موتـور جسـتجوی بـاز و غیرمتمرکـز بـا یکدیگـر همـکاری کننـد.
موتـور جسـتجوهای سـنتی از دادههـای کاربـر کسـب درآمـد
میکننـد ،در حالـی کـه در نسـل جدیـد ،کاربـران از دادههـای
خودشـان درآمـد کسـب میکننـد Presearch .بـا پرداخت pre
بـه کاربـران خود ،اشـتیاقی برای اسـتفاده از این موتور جسـتجو
ایجـاد میکنـد .علاوه بـر ارائـهی تجربـهی جسـتجوی عالـی
بـه کاربـران Presearch ،مایـل اسـت بـرای تبلیغکنندگانـی کـه
میخواهنـد کاربر بیشـتری داشـته باشـند راهـکار جدیـدی ارائه
دهـد .تبلیغکننـدگان میتواننـد ارز  preخـود را بـر روی یـک
کلیـدواژه  stakeکننـد و در صورتـی که کاربر کلیدواژهای را سـرچ
میکنـد ،آگهـی یـا تبلیغـی دیـده میشـود کـه تبلیغکننـده آن
بیشـترین  stakeرا روی آن کـرده باشـد.
در چـارت فـوق مشـاهده میشـود کـه  preبـه مدت یـک و نیم
مـاه در بـازه  20الـی  30سـنت نوسـان قیمتـی را تجربـه کـرده
اسـت .در صـورت ریـزش ،حمایـت مهـم  20سـنت را از دسـت
میدهـد و راهـی اهـداف زیـر  10سـنت میشـود ،امـا اگـر در
همیـن ناحیه حمایت شـده و ناحیـه تراکمی را رو به باال بشـکند
قـادر خواهـد بود به سـمت سـقف قیمتـی خود ،یعنـی  0.5دالر،
حرکـت کند.

تحلیلگر :احمد حسنی
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کوین پالس

معرفی حوزه بيمه

()Insurance

حقیقـت ایـن اسـت که ریسـکهای موجـود در دنیـای امور
مالـی غیرمتمرکـز بسـیار زیاد اسـت .این ریسـکها ب ه حدی
جدیسـت کـه گاهـی واقعـاً موجـب نگرانـی میشـود؛ امـا
بـا توجـه بـه مزایایـی کـه سیسـتم غیرمتمرکـز دارد میتوان
تـا حـدودی از ریسـکهای آن چشمپوشـی کـرد .بـا ایـن
حـال ،برخـی خطـرات و تهدیدهـا وجـود دارد کـه تعییـن
دقیـق شـدت آنهـا غیرممکـن اسـت .اشـکاالت موجـود
در قراردادهـای هوشـمند ،حملات هکـری ،از بیـن رفتـن
پشـتوانه توکنهـا ،اتفاقـات غیرقابـلپیشبینـی و انبوهـی
از ناشـناختههای مربـوط بـه آیندهی دیفای ،عواملی هسـتند
کـه مـا عالقهمنـدان بـه دیفـای را دچـار اضطـراب میکنند و
بایـد بـا آنهـا سـروکار داشـته باشـیم .ایـنهمه مشـکل و
ریسـک میتواند طاقتفرسـا باشـد .حـاال اگر شـرایطی مهیا
شـود کـه هیـچ نگرانـی و اضطرابـی بابـت ایـن ریسـکها
نداشـته باشـیم چطور؟
سیاسـتهای بیمـهای در دنیـای داراییهـای دیجیتـال،
بـه نسـبت پدیـدهای جدیـد بـه شـمار میآیـد .بیشـتر
سـرمایهگذاران پیـش از این در سیسـتمهای مالـی مبتنی بر
پـول بدون پشـتوانه ،کـه صرفاً توسـط دولت مـورد حمایت
قـرار میگیـرد ،حضـور داشـتهاند .جایی کـه اسـتفاده از بیمه
بسـیار متداول اسـت .مهم نیسـت کـه بیمه دولتی باشـد یا
خصوصـی ،بـه هـر حـال نمیتـوان نقـش اساسـی آن را در
دنیـای مالـی نادیده گرفـت .از ایـن رو بازار مالـی غیرمتمرکز
یـا همـان  DeFiهـم بـرای اینکه بتوانـد توجهات بیشـتری را
بـه خـود جلـب کند ،بایـد احسـاس امنیـت ناشـی از وجود
بیمـه را برای سـرمایهگذارانش بـه ارمغان بیـاورد .این همان
جایـی اسـت کـه بیمـه دیفـای وارد بازی میشـود.

بیمـه دیفای از سـرمایهگذاران در برابر مـواردی مثل هک یا دیگر
فعالیتهـای خرابکارانـه محافظت میکند .توسـعه دهندگانی
مثـل  Nexus Mutualو  CDxاز بیمـه دیفـای برای ایحاد امنیت
در همـه چیـز ،از تراکنشهای مالی گرفته تا وامهای داده شـده،
اسـتفاده میکننـد .امـا اين تمـام ماجرا نيسـت و بيمـه ديفاي
فقط بخشـي از موضوع ماسـت .بیمه دیفای و بیمه غیرمتمرکز
آنقـدر شـبیه هسـتند که حتـی میتوانند بـه عنـوان جایگزینی
بـرای هـم مورد اسـتفاده قرار گیرند .شـاید تنها تفـاوت آنها در
ایـن باشـد که بیمـه دیفای به طـور اختصاصی بـرای محافظت
از بازیگران عرصهی بازارهای مالی غیرمتمرکز ایجاد شـده اسـت.
در حالـی کـه هـدف بیمـهی دیفـای محافظـت از تراکنشهای
مالی ،سـرمایهگذاران و تأمینکننـدگان بازارهای مالی غیرمتمرکز
اسـت ،اپلیکیشـنهای بیمه غیرمتمرکز میتوانند تقریباً هر نوع
ل تصوری را ارائه دهند .این اپلیکیشـنها ،افـراد را قادر
بیمـه قاب 
میسـازند کـه بتوانند صرفاً با اسـتفاده از بالکچیـن بیمه مورد
نظرشـان را ایجاد کنند.
بـرای مثـال ،کاربـران  Etheriscاز ایـن پلتفـرم بـرای ایجاد بیمه
حـوادث طبیعـی مثـل طوفـان یـا حتی بیمـه تأخیـر در پـرواز
اسـتفاده میکنند .البتـه از این پلتفرم میتوان بـرای ایجاد بیمه
دیفای هـم اسـتفاده کرد.

نحوه کار اپلیکیشن بیمه غیرمتمرکز

مهـم نیسـت که این اپلیکیشـن به پوشـش حـوزه مالی ،مسـائلی مانند
تأخیـر در پـرواز یـا مـوارد دیگـر پرداختـه باشـد .در هـر صـورت ،در این
اپلیکیشـنها از قراردادهـای هوشـمند بـرای ایجـاد ارتباط میان شـرکت
بیمه و مشـتری اسـتفاده میشـود.
در ایـن قراردادهـا ،مـواردی کـه تحت پوشـش بیمـه قرار گرفتـه و میزان
مبلغـی کـه به هـر کـدام اختصـاص داده شـده ،مشـخص میشـود .اما
زیرسـاختهایی کـه بـرای ایجـاد قـرارداد هوشـمند بـه کار میرونـد،
امکانـات بسـیار بیشـتری را فراهـم میکننـد.
بـرای مثـال ،فرآینـد پرداخـت در ایـن زیرسـاختها میتواند بـه صورت
خـودکار انجـام شـود .بـه ایـن صورت کـه مبلـغ مـورد نظـر میتواند به
حسـاب کاربـر یا حتـی کیفپـول دیجیتالـی وی واریز شـود .با اسـتفاده
از مزایـای قراردادهای هوشـمند ،شـرکتهای بیمه میتوانند در بسـیاری
از مـوارد مثـل وقـت ،منابـع انسـانی و بودجـه مالی ،صرفهجویـی کنند.

نحوهی کار بیمه دیفای

بیمـه دیفـای برخـی از اهدافش را از بیمههای سـنتی الهام گرفته اسـت.
ایـن بیمـه ،افـراد و مؤسسـات را در مقابـل از دسـت دادن سـرمایه ،بـه
دلیـل کالهبـرداری ،سـرقت یـا اشـکاالت زیرسـاختی پیشبینـی نشـده،
محافظـت میکنـد .رونـد اخـذ بیمـه و اسـتفاده از آن در زمـان وقـوع
حادثـه ،شـباهت زیـادی بـه بیمههـای معمـول در بازارهای سـنتی دارد.
شـما بـا انتخاب مـوارد خاص مورد نظرتـان ،خود را در مقابـل آنها بیمه
میکنیـد .اگـر یکـی از ایـن موارد بـه وقوع پیوسـت و موجب ضـرر مالی
شـما شـد ،میتوانیـد به شـرکت بیمـه اطلاع داده و درخواسـت جبران
خسـارت کنید.
یکـی دیگـر از حالتهـای موجـود در بیمهی دیفـای ،قابـل معامله بودن
پرداختهـای صـورت گرفتـه بـرای آن اسـت .بـا ایـن کار ،شـما در واقع
بـه معاملـهی مجموعه پرداختهـای خود بـرای بیمـه میپردازید .فرض
کنیـد شـخصی به مـدت یک سـال و در هر مـاه ،مقـدار  0.004بیتکوین
بـرای بیمـه خـود میپـردازد .این میـزان از پرداختهـا ،قابـل معامله در
بـازار هسـتند .بـه ایـن صورت کـه شـخص دیگـری میتواند آنهـا را با
 0.035بیتکویـن خریـداری کنـد .اگـر شـخص بیمه شـده ،پرداختهای
کل سـال را انجـام داده باشـد ،فـردی که آنهـا را خریداری کرده از سـود
مناسـبی برخوردار خواهد شـد.
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بيمـه ديفـاي چـه حوزههايـي را پوشـش
ميدهـد؟

از ســـال  ،۲۰۲۱درخواســـتهایی بـــرای
پروتکلهـــای بیمـــه در فضـــای دیفـــای
مطـــرح شـــده اســـت .ایـــن پروتکلهـــا،
مـــواردی ماننـــد حوزههـــای زیـــر را پوشـــش
مید هنـــد :
بیمه کیفپولهای ارز دیجیتال
بیمه وثیقه
پوشش قرارداد هوشمند
حمالت سایبری و هک
از بین رفتن پشتوانه ()de-pegging
نوسان و سقوطهای ناگهانی

حـوادث مالـی احتمالـی دیفـای ،از هکهـای قـرارداد هوشـمند گرفتـه تـا خرابی
اوراکلها و مسـائل پیشبینینشـده در خصوص اعتبارسـنجها ،را تحت پوشـش
قـرار میدهـد .ایـن پروتـکل بـر روی شـبکه اتریـوم فعالیـت میکند.
پروتـکل  :iTrust Financeايـن پروتـكل ارائهدهنـدهی مجموعـهای از خدمـات
بیمـهای مرتبـط بـا دیفـای اسـت کـه علاوه بر تسـهیل رونـد مشـارکت در بـازار
جهانـی دیفـای ،خطـرات مربـوط بـه پروژههـای موجـود در ایـن فضـا را کاهـش
میدهـد .در همیـن راسـتا ،ایـن پلتفرم بـ ه تازگی همـکاری با برخـی از بزرگترین
شـرکتهای فعـال در حـوزه بیمـه ،از جملـه  Nexus Mutualرا آغـاز کرده اسـت.
 iTrust Financeتیـم برجسـتهای از کارشناسـان حـوزه امنیـت و ریسـک ماننـد
آوی (،)Aave
الکس برتومئو ژیل ( ،)Alex Bertomeu-Gillesمدیر ریسـک شـرکت ِ
را گـرد هـم آورده اسـت .این پروتکل در حـال حاضر بر روی شـبکه اتریوم فعالیت
میکنـد.

معرفیبهترینپروتکلهایبیمهدیفای

پروتـکل  :Nexus Mutualپروتـکل Nexus
 Mutualبـرای تمرکززدایـی کامـل نحـوه
درخواسـت افـراد بـرای بیمـه ،از بالکچیـن
اتریـوم اسـتفاده میکنـد .در نتیجـه ،ایـن
کاملا خالقانـهای را در مقابـل
پروتـکل رویکـرد
ً
اغلب شـرکتهای بیمهی سـنتی از خود نشـان
داده اسـت .تمامـی عملیـات داخلی نکسـوس
توسـط اعضـای گـروه ارزیابـی این پلتفـرم و بر
اسـاس تعـداد توکنهـای  NXMکـه در اختیـار
آنهاسـت هدایـت میشـود.

پروتکل  :Unslashed Financeاز نظر عملیاتی،
پروتکل  Unslashed Financeپوشـش بیمهای
خـود را بـرای کاربـران دیفـای توکنیـزه کـرده و
همچنیـن بـرای ارائـه خدمـات بـه کاربـران ،از
مفهـوم «جریـان پـول (»)money streaming
اسـتفاده میکنـد کـه اساسـاً بـه کاربـران اجازه
میدهـد حـق بیمـه خـود را بهشـیوهای بسـیار
انعطافپذیـر بازپرداخـت کننـدUnslashed .
 Financeدر حـال حاضـر ،طیـف وسـیعی از

نتيجهگيري

امـروزه صنعـت بیمـه جهانی تقریبـاً  6تریلیون دالر حـق بیمه دریافـت میکند .اگر
بخواهیـم ایـن عـدد را در نظر بگیریم ،ایـن صنعت بزرگتر از کل اقتصاد کشـورهایی
ماننـد آلمـان و ژاپـن اسـت .علیرغم سـابقه طوالنی بیمـه در جامعـه ،این صنعت
بایـد دائمـاً در حـال تکامـل باشـد تـا از ظهـور خطـرات جدیـد ،بـه ویـژه بـه دلیل
توسـعه فنـاوری ،جلوگیـری و بـا آن مقابلـه کنـد .از سـویی دیگر ،به دلیـل تغییر در
نیازهـای مصرفکننـده ،مانند دسترسـی سـریع به بیمه سفارشـی بر اسـاس تقاضا،
مدیریـت سـریع خسـارت و همچنیـن شـفافیت در فرآیندهـای بیمـه ،این صنعت
بایـد بتوانـد بـه صـورت مسـتمر تکنیکهـای اعمـال شـده در تقلـب بیمه خـود را
بروزرسـانی کند.
ورود ارزهـای دیجیتـال و برنامههـای مالـی غیرمتمرکـز بـه صنعت بیمـه و روی کار
آمـدن بیمـه دیفـای ،روش هـای معاملـه ،پرداختها ،رسـیدگی به مطالبـات بیمه
و رسـیدگی بـه مشـموالن مالـی در بازارهـای در حال توسـعه را بازتعریـف میکند.
همـهی اینهـا بـه مـوازات تحـول بانکهـای دیجیتـال مرکـزی اتفـاق میافتد که
تعادلـی بیـن مقررات متمرکـز و غیرمتمرکز ایجـاد میکنند .دیفای هرچه گسـتردهتر
شـود ،ارزش بـازار آن نیـز باالتـر مـیرود .بـه همین دلیل بایـد به دنبـال راهی برای
تضمیـن امنیـت داراییهـای کاربران باشـیم .تضمین ایـن داراییهـای دیجیتال در
محیـط غیرمتمرکـز دیفـای ،تنهـا از طریـق بیمـه دیفـای امکانپذیر اسـت .در بیمه
دیفـای همـه چیـز بـه کمـک قراردادهـای هوشـمند انجـام میشـود و هیـچ نهاد
متمرکـز کنتـرل کننـدهای وجـود نـدارد .بلکـه تصمیمگیـری در ایـن اکوسیسـتم بـر
عهـدهی یـک گـروه غیرمتمرکز از مشـارکتکنندگان اسـت.
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کوین پالس

صفحه 12

معرفی شبکه الیتنینگ
()Lightning Network

شبکه الیتنینگ چیست؟

شـبکهی الیتنینـگ بـرای افزایـش ظرفیـت
تراکنشهـا و مقیاسپذیـری بیتکویـن طراحی و
پیادهسـازی شـده اسـت .زنجیره اصلی بیتکوین
کـه بـه الیـهی اول معـروف اسـت ،توان پـردازش
حـدود  ۷تراکنـش در ثانیـه را دارد و ایـن مقدار در
مقایسـه بـا نهادهـای مالـی متمرکـزی کـه امروزه
وظیفـهی انجـام تراکنشهـای مالی ُخرد مـردم را
برعهـده دارنـد ،بسـیار پاییـن اسـت .بـرای نمونه،
شـبکة شـتاب و شـاپرک ،وابسـته بـه شـبکة بانک
مرکـزی ایـران ،در سـال  ۱۳۹۹خورشـیدی روی
هـم حـدود  ۱۴,۶۰۰تراکنـش در ثانیـه را بـه انجـام
رسـاندهاند .میتـوان گفـت بـا توجـه بـه زمـان
مـورد نیـاز بـرای تأییـد تراکنشهـا و بـاال رفتـن
کارمـزد تراکنـش در زمانهـای شـلوغی شـبکه،
امـکان پرداختهـای ُخـرد روی زنجیـرهی اصلـی
بیتکویـن وجـود نـدارد .شـبکهی الیتنینـگ یـک
راهـکار بـرای توسـعهی ظرفیـت و مقیاسپذیـری
تراکنشهـای شـبکهی بیتکوین بـر روی الیه دوم
اسـت .الیه دوم به این معنی اسـت که این شـبکه
روی زنجیـرهی اصلـی بیتکویـن قـرار گرفتـه و از
قوانیـن پروتـکل الیـهی اول تأثیـر میپذیـرد ،امـا
همـهی تراکنشهـای آن مسـتقیماً روی زنجیـرهی
اصلـی ثبـت نمیشـوند و قوانیـن پروتـکل آن بـر
روی قوانیـن اجمـاع الیـهی اول اثـری نـدارد .بـه
همیـن خاطر ایـن روش به راهـکار  Off Chainنیز
معروف اسـت.
بـه خدمـت گرفتـن روش الیـهای بـه منظـور
توسـعهی مقیاسپذیـری بیتکویـن ،کار تعییـن
ظرفیـت تراکنشهـای شـبکهی الیتنینگ را بسـیار
دشـوار میسـازد .زیـرا انجـام تراکنـش بـر روی
شـبکهی الیتنینـگ هیچگونه محدودیـت بنیادین
در سـطح پروتـکل نـدارد و تنهـا بـه ظرفیـت و
سـرعت هـر یـک از نودهـای تشـکیل دهنـدهی
ایـن شـبکه محدود اسـت .طبـق شبیهسـاز یهای
انجـام شـده ،ایـن شـبکه قـادر بـه پـردازش دهها
میلیـون تراکنـش در ثانیـه اسـت.

پرداخـت ،کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم آنهـا را بـه یکدیگر متصل میسـازد،
نسـبت بـه ارسـال و دریافـت بیتکویـن ،بـه صـورت آنـی و بـا کارمزد کـم ،اقـدام کنند.
بـرای ایجـاد یـک کانـال پرداخت ابتدا الزم اسـت که یـک تراکنش چند امضایـی بر روی
زنجیـرهی اصلـی بیتکویـن ثبت شـود ،اما پس از ایجـاد این کانال ،دریافـت و پرداخت
بـر روی شـبکهی الیتنینـگ انجـام میشـود و نیازی به ارسـال تراکنش بـر روی الیهی اول
بیتکویـن نخواهـد بـود .کانالهـای پرداخـت امـکان دریافـت و ارسـال بیتکویـن بـه
صـورت نامحـدود ،سـریع و با کارمـزد پایین را بـرای کاربران فراهـم میکنند.
شـبکهی الیتنینـگ بـا بکارگیـری قابلیـت مسـیریابی میـان کانالهـای پرداخـت موجود
بیـن کاربـران ،آنهـا را قـادر میسـازد تا بـدون نیاز بـه ایجاد کانـال پرداخت مسـتقیم،
بـرای یکدیگـر بیتکویـن ارسـال و دریافـت کننـد .بـرای بسـتن یـک کانـال پرداخـت،
مقادیـر ارسـال و دریافـت شـده بیـن طرفین کانال محاسـبه و تسـویه حسـاب نهایی در
قالـب یـک تراکنـش بـر روی زنجیـرهی اصلـی بیتکویـن ثبت میشـود.

آیا شبکه الیتنینگ ،کوین یا توکن مخصوص خود را دارد؟

کویـن مـورد اسـتفاده در شـبکه الیتنینـگ بیتکویـن اسـت ،ولی بـا توجه بـه اینکه این
الیـه بیشـتر برای انجـام پرداختهـای خرد مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد ،از کوچکترین
واحـد آن ،یعنـی ساتوشـی ،بـرای نمایـش واحـد اندازهگیری اسـتفاده شـده و اغلب این
نمـاد در کیفپولهـای الیتنینـگ نمایش داده میشـود.

شبکه الیتنینگ چگونه کار میکند؟

شـبکهی الیتنینـگ یـک پروتـکل الیـ ه دوم
غیرمتمرکـز و همتابههمتاسـت کـه کاربـران را قادر
میسـازد بـا اسـتفاده از راهحلـی به نـام کانالهای
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شـــبکهی الیتنینگ چگونه قابلیـــت بخشپذیری بیتکوین
را افزایش میدهد؟

هـر واحـد بیتکویـن بـه  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰واحـد کوچکتـر تقسـیم
میشـود و کوچکتریـن واحد آن ساتوشـی نـام دارد که بـا نماد sat
نمایـش داده میشـود .شـبکه الیتنینـگ بـرای بیشـتر کـردن قابلیت
بخشپذیـری بیتکویـن ،هر  ۱ساتوشـی را بـه  ۱,۰۰۰واحـد کوچکتر
تقسـیم و محاسـبات را بـر پایـهی آن انجـام میدهـد .بنابرایـن
بخشپذیـری هـر  ۱بیتکویـن روی شـبکه الیتنینـگ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساتوشـی خواهـد بـود .بـا توجـه بـه ارزش پاییـن ایـن واحـد ،در
حـال حاضـر کیفپولهـای الیتنینـگ واحـد اندازهگیری را بـر پایهی
ساتوشـی نمایـش میدهنـد.

از چـه راههایـی میتـوان بـا شـبکهی الیتنینـگ تعامـل برقـرار
کرد؟

از دو راه زیر میتوان شبکهی الیتنینگ را به خدمت گرفت.
 .1کیفپولهایـی کـه بـا اسـتفاده از کانالهـای پرداخـت ،قابلیـت
ارسـال و دریافـت بیتکویـن روی شـبکهی الیتنینـگ را بـه کاربـران
خـود میدهنـد.
 .2اجرای یک نود الیتنینگ و تعامل با دیگر نودهای این شبکه.

آی ــا نق ــل و انتق ــال بیتکوی ــن روی ش ــبکهی الیتنین ــگ س ــقف
مشـــخصی دارد؟
همانطـور کـه گفتیـم پروتـکل شـبکه الیتنینـگ متنباز اسـت و توسـط
افـرادی کـه در کار توسـعه آن نقـش دارند تنظیم میشـود .در نسـخهی
فعلـی ایـن پروتـکل ،سـقف بیتکوینـی کـه میتوانـد بـرای بـاز کـردن
کانـال مـورد اسـتفاده قـرار گیرد ،بـه مقدار یک ششـم بیتکوین اسـت
و هـر پرداخـت روی شـبکه الیتنینـگ بایـد از  ۴میلیـون ساتوشـی کمتر
باشـد .ایـن محدودیتهـا در نسـخههای بعـدی ایـن پروتـکل قابـل
تغییر هسـتند.

آمار و اطالعات

اسـتفاده از شـبکه الیتنینگ به سـرعت در حال فراگیر شـدن است .طبق
آخرین آمار ،آمریکا و آلمان در صدر اسـتفاده از این شـبکه هسـتند.

چه کــیفپــولهــــایی از شــبــــکهی الیــتنـــــینگ پــشــتیــــبانی
میکننـــد؟

کیفپولهای الیتنینگ به سه گروه تقسیم میشوند.
.1کیفپولهـای امانـی ( :)Custodialدر ایـن کیفپولهـا دارایـی
بیتکویـن شـما نـزد شـرکت تهیهکننـده کیفپـول ،بـه امانـت
نگهـداری میشـود و کیفپـول شـما صرفـاً ابزاریسـت بـرای نقـل و
انتقـال دارایـی شـما .بـرای نمونه ،میتـوان بـه کیفپولهـای Blue
 Walletو  Wallet of Satoshiاشـاره کـرد.
.2کیفپولهـای غیرامانـی ( :)Non-Custodialدر این کیفپولها
دارایـی بیتکویـن شـما در اختیـار شـخص شماسـت و نیـازی بـه
اعتمـاد بـه شـرکت سـازنده کیفپـول نیسـت .بـرای نمونـه میتوان
بـه کیفپـول  Phoenixاشـاره کرد.
.3کیفپولهایـی کـه بـه عنـوان کنتـرل از راه دور بـرای نـود
الیتنینـگ شـخصی کاربـران بـه کار گرفتـه میشـوند .بـرای نمونـه
میتـوان بـه کیفپـول  Sparkو  Zeusاشـاره کـرد.

آیـا راهانـدازی یـک نـود الیتنینـگ بـه قصـد کسـب کارمـزد ،از
طریـق مسـیریابی پرداخـت کاربـران ایـن شـبکه ،میتوانـد
بـرای صاحـب آن سـودآور باشـد؟

ایـن موضـوع جنبههـای مختلفـی دارد و پاسـخ بـه آن کمی دشـوار
اسـت .اگـر از هزینههـای راهانـدازی و نگهـداری سـروری کـه نـود
الیتنینـگ خـود را بـر روی آن اجـرا کردهایـد بگذریـم ،بـاز و بسـته
کـردن کانالهـای پرداخـت و همچنیـن باالنـس کـردن موجـودی
آنهـا ،امـری هزینهبـر اسـت .اگـر بـا هـدف سـود ،قصـد راهاندازی
نـود الیتنینـگ داریـد پیشـنهاد میکنیـم قبل از ایـن کار حتمـاً درباره
آن تحقیـق کنیـد.

آیـــا امـــکان انتقـــال بیتکویـــن از کیفپـــول الیتنینـــگ بـــه
زنجیـــرهی اصلـــی بیتکویـــن (الیـــه اول) وجـــود دارد؟

بیتکویـن شـما روی شـبکه الیتنینـگ در واقـع تراکنشـی اسـت کـه
هنـوز روی زنجیـره اصلـی منتشـر نشـده اسـت .شـما میتوانیـد بـا
بسـتن کانـال پرداخـت در کیفپـول الیتنینـگ غیرامانـی خـود،
بیتکوینتـان را بـه زنجیـرهی اصلـی برگردانید .اگـر از کیفپولهای
امانـی اسـتفاده میکنید ،سـرویسهایی وجـود دارند که بـا دریافت
مبالغـی بـه عنوان کارمـزد ،از شـما بیتکوین روی شـبکهی الیتنینگ
تحویـل میگیرنـد و آن را بـه آدرس شـما روی زنجیـرهی اصلـی
بیتکویـن ارسـال میکننـد .بـا توجـه بـه متمرکـز بـودن ایـن روش
حتمـاً اعتبـار ایـن سـرویسها را قبـل از بهکارگیـری آنهـا مـورد
بررسـی قـرار دهید.

از طرفی اطالعات لحظهای شبکه الیتنینگ نیز از طریق سـایت  1ml.comدر
دسـترس اسـت .میبینیـم کـه در حـال حاضر ظرفیـت شـبکه الیتنینگ
بـه  3300بیتکویـن یـا  160میلیون دالر رسـیده اسـت .تعـداد نودهای
شـبکه هـر روز در حال افزایش هسـتند و کانالهای جدید باز میشـوند
تـا اسـتفاده از بیتکوین در سـطح جامعه فراگیرتر شـود.

نتیجهگیری

دادههـای شـرکت تحلیلـی گلسـنود نشـان میدهـد که ظرفیت شـبکه
ل شـده در کانالهـای
الیتنینـگ ،یعنـی حجـم بیتکوینهـای قفـ 
پرداختـی ،در طـول یـک سـال گذشـته تقریباً سـه برابر شـده اسـت .در
حـال حاضـر ،ظرفیت شـبکه الیتنینگ بیـش از  ۳,۱۷۴بیتکوین اسـت.
ایـن در حالیسـت کـه ظرفیـت آن در  ۱ژانویـه  ۱۲( ۲۰۲۱دی ۱,۰۶۰ )۹۹
بیتکویـن بـود .تعـداد کل کانالهـای پرداختـی الیتنینگ هـم بیش از
دو برابر شـده و از حدود  ۳۷,۰۰۰به بیش از  ۸۰,۰۰۰مورد رسـیده اسـت.
تمـام ایـن اطالعـات نشـان میدهـد ما در بـازه مهمـی از تاریـخ دنیای
کریپتـو هسـتیم و روشهای پرداخـت جدید نباید نادیده گرفته شـوند.
الیتنینـگ یکـی از راهحلهـای مهـم و بـا ارزش اسـت کـه بایـد بـا آن
آشـنا شویم.
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کوین پالس

معرفی پروژه

(Nexus Mutual (NXM

در ایـن مطلـب قصـد داریـم بـه معرفـی ارز دیجیتـال
نكسـوس ( )NXMو بررسـی آینـده آن بپردازیـم .شـرکت
بیمـه نکسـوس از بسـتر اتریـوم اسـتفاده میکند تـا افراد
بـدون نیـاز بـه یـک شـرکت بیمـه بتواننـد بـا اسـتفاده از
یـک پلتفـرم اشـتراکگذاری ،سـرمایه خـود را در برابـر هـر
گونـه خطـرات احتمالی بیمـه کنند .این خطـرات میتوانند
شـامل هـک شـدن هـر نـوع بـاگ احتمالـی ،شکسـت
کلـی در قراردادهـای هوشـمند و نقصهـای احتمالـی در
کیفپـول مجازی باشـند .شـرکت بیمه نکسـوس در نوامبر
سـال  ۲۰۱۷توسـط هیو کارپ ( ،)Hugh Karpایجاد شـد و
در جـوالی سـال  ۲۰۲۰توکـن اختصاصـی آن بـا نـام NXM
وارد بازار شـد .هیو کارپ دارای بیش از  ۱۵سـال سـابقه کار
در بخـش بیمـه انگلسـتان میباشـد.

اطالعات بازار
تعداد لک توکنها

6,893,651

تعداد توکن در گردش

6,893,651

ارزش بازار
بازارها
قیمت فعلی

نكسـوس چگونه كار ميكند؟

 940میلیون دالر
KuCoin,Binance
 130دالر

شـرکت بیمـه  ،Nexus Mutualاز کاربـران در برابـر زلزلـه،
خسـارتهای اتومبیـل یـا معلولیتهـای طوالنیمـدت
محافظـت نمیکنـد .در عـوض ایـن پـروژه تنهـا روی یـک
حـوزه از رمـز ارزها ،یعنی خرابـی قرارداد هوشـمند ،متمرکز
اسـت .همانطـور کـه همـه مـا میدانیـم ،دنیـای ارزهای
دیجیتـال بسـیار آسـیبپذیر اسـت .این آسـیب میتواند
از هـک شـدن صرافیهـا ،عملکـرد نامناسـب کیفپـول
دیجیتالـی تا بسـیاری موارد دیگـر متغیر باشـد .اما امروزه
نگرانـی اصلـی و مشـترک کاربران بـازار ،ب ه ویـژه در فضای

مالـی غیرمتمرکـز ( ،)DeFiمربـوط به آسـیبپذیری قرارداد هوشـمند
اسـت .ایـن شـرکت بـا بهرهگیـری از یـک خلأ مالـی قانونگـذاری
نشـده در بخـش بیمـه انگلیـس کـه «سـرمایهگذاری دو جانبـه
اختیـاری» نامیـده مـی شـود ،راهاندازی شـده اسـت.
در ایـن نـوع سـرمایهگذاری ،اعضـا هیـچ تعهـد قـراردادی بـرای
پرداخـت مطالبـات ندارند .سـاختار دو جانبه اختیاری بـه این معنی
اسـت کـه کلیـه مطالبـات بیمـه به تشـخیص هیئـت مدیـره (یعنی
اعضـای شـرکت بیمـه نکسـوس) پرداخـت میشـود.
شـرکت بیمـه  Nexus Mutualبـا انتقـال قدرت از شـرکتهای بزرگ
بیمـه بـه خـود شـخص ،باعـث ایجـاد اخلال در صنعت بیمه شـده
اسـت .بـه ایـن ترتیـب ،هـر کسـی میتوانـد بـا خریـد مقـداری از
توکنهـای  ،NXMبـه عنـوان سـهامدار ایـن بیمـه ،در تصمیمـات
هیئـت مدیـره آن حـق نظردهـی داشـته باشـد .اعضـا میتواننـد
اتریومهـای خـود را در ازای دریافـت  ،NXMرمـز ارز اصلـی پروتکل،
بـه اسـتخر خـود اضافـه کنند.
هـر پروتـکل جدیـد بـرای شـروع فعالیـت خـود نیـاز بـه نقدینگـی
دارد .بنابرایـن شـرکت بیمـه  Nexus Mutualبرای افزایش سـرمایه
صنـدوق بیمـه خـود ،بـه سـرمایهگذاران مقـداری پـاداش میدهـد
و سـرمایهگذاران بزرگتـر ،از قـرارداد پوشـش بیمـه  Nexusبـا خیـال
راحـت بـرای دسترسـی بـه سـود اسـتفاده میکنند.

آينده پروژه نكسـوس

در حـال حاضـر ارز دیجیتـال  NXMرا فقـط از طریق پلتفـرم Nexus
 Mutualمیتـوان خریـداری کـرد .امـکان خریـد ایـن رمـز ارز در
پلتفرمهـای دیگـری ماننـد  Binanceیـا  Uniswapوجـود نـدارد.
ارزش توکـن نکسـوس ب ه گونهای طراحی شـده تا تمـام ارزش ایجاد
شـده تابعـی از سلامت پلتفـرم باشـد .اگـر چـه از نظـر فنـی قیمت
ایـن رمـز ارز مبتنـی بـر وضعیـت بـازار اسـت ،امـا فرمـول آن کمـی
پیچیدهتـر از عرضـه و تقاضـای سـاده اسـت.
در حـوزه بيمـه ايـن پروژه به عنـوان بزرگترين پروژه شـناخته شـده
و رهبـر حـوزه بيمـه بـه حسـاب ميآيـد .بنابرايـن انتظـار داريـم در
آينـده اقبـال بـازار به اين حـوزه باعث رشـد اين پروژه جذاب شـود.
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فیلم برگزیده:

چگونــه يــك پــروژه در تيــم تحليل

كوي ــنپ ــاس م ــورد بررس ــي ق ــرار
ميگيـــرد

بـرای تحلیـل و ارزیابـی قیمـت داراییهـا در بـازار ارزهـای رمزنگاری
شـده ،دو روش تحلیـل تکنیـکال و تحلیـل فاندامنتال مورد اسـتفاده
قـرار میگیرد.
در مـورد تحلیل تکنیکال مقاالت بسـیاری وجـود دارد كه انواع الگوها
و انديكاتورهـاي مختلـف را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت .تحليـل
فاندامنتـال امـا اينگونـه نيسـت .بـازار ارزهـای دیجیتـال ،یـک بازار
فناوریمحـور اسـت .هریـک از پروژههـا ،ایـده و نـوآوریای در حوزه
بالکچیـن ،ارزهـای رمزنگاری شـده ،امور مالـی غیرمتمرکز یـا دیفای
ارائـه میدهنـد و پیـش از سـرمایهگذاری بـر روی آنهـا ،بهتر اسـت
ایـن ایـده و نوآوری را بشناسـیم ،کاربرد آن را بدانیم و بر این اسـاس
آینـدهدار بـودن آن و همچنیـن ارزشـمندی آن برای سـرمایهگذاری را
بسـنجیم .واقعیـت این اسـت کـه اکثـر ارزهـای دیجیتـال ،موفق به
راهانـدازی کامـل نشـده و بعضی از آنهـا حتی از مرحلهی آزمایشـی
بـرای تبدیـل شـدن بـه ارز دیجیتال نیز عبـور نمیکنند .بـرای اجتناب
از اخذ تصمیمات احساسـی که به از دسـت دادن سـرمایه شـما منجر
میشـود ،بایـد نحـوه انجـام تحلیـل فاندامنتال یـا بنیـادی را بر روی
ارزهـای دیجیتـال بیاموزیـد تـا بـر اسـاس اطالعـات موثق ،بـه جای
تبلیغـات بـازار ،تصمیمگیـری کنید.
در داراییهـای سـنتی نظیر سـهام ،تحلیـل فاندامنتال شـامل ارزیابی
سلامت مالـی شـرکت بـر اسـاس صورتهـای مالـی آن اسـت .از
آنجایـی کـه سـرمایهگذاران متخصـص در زمینـهی داراییهـای مالی
سـنتی دارای میـزان بسـیار زیـاد اطالعـات بـرای تحلیـل هسـتند،
تحلیـل بنیـادی تقریبـاً فرآینـد سـادهای اسـت .امـا در بـازار نویـن
ارزهـای دیجیتـال ،فاکتورهـای تحلیـل فاندامنتـال چیسـت؟

هنگامـی کـه صحبـت از ارزهـای دیجیتـال
میشـود ،شـرایط بـه طـور کلـی متفـاوت
اسـت .اکثـر پروژههـای کریپتویـی هیـچ
درآمـد ،سـود یـا سـایر معیارهـای سـنتی
را ندارنـد کـه افـراد حاضـر در دنیـای امـور
مالـی بتواننـد بـرای ارزشگـذاری داراییهای
مالـی از آن اسـتفاده کننـد .بـدون وجـود
معیارهـای سـنتی کـه قضـاوت را بـر اسـاس
آنهـا میتـوان انجام داد ،سـرمایهگذاران ارز
دیجیتـال بایـد از زاویـهای دیگر و بر اسـاس
منطـق ،پیشبینـی ،تحقیقـات گسـترده و
عمیـق و پتانسـیل ارز دیجیتال مـورد نظر ،به
تحلیـل فاندامنتـال آن بپردازنـد.
در ایـن شـماره قصـد داریـم تـا شـما را بـه
فضـاي تيـم تحليـل كويـن پلاس ببريـم و
نشـان دهيـم كـه چگونـه يـك پـروژه در تيم
ن پلاس مـورد تحليـل و بررسـي قـرار
كويـ 
ميگيـرد و اعضـاي تيـم چگونـه مباحث يك
پـروژه را بـه چالـش ميكشـند .بـا مـا همراه
باشيد.
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کوین پالس
خودتـــان را معرفـــی کنیـــد و در مـــورد شـــغل فعلـــی خـــود کمـــی
توضیـــح دهیـــد.
شـــاهین نورصالحـــی هســـتم ،مـــدت زیادیســـت در قالـــب یـــک
پژوهشـــگر کنجکاوی-محـــور ،در شـــبکه بانکـــی مشـــغول بـــه فعالیـــت

هســـتم .در حـــال حاضـــر مدیریـــت آزمایشـــگاه کنجـــکاوی در هلدینـــگ

فنـــاوری و نـــوآوری بانـــک صـــادرات (صـــاد) بـــر عهـــده اینجانـــب قـــرار
دارد.

پژوهشـــگران کنجکاوی-محـــور ،کـــه بیشـــتر بـــا نـــام پژوهشـــگران
آســـمانهای آبـــی در دنیـــا شـــناخته میشـــوند ،بـــر خـــاف محققیـــن

دســـتور-محور ،موضوعـــات تحقیقـــی خـــود را بـــر اســـاس عالقـــه
شـــخصی و حـــس کنجـــکاوی تعییـــن میکننـــد .بـــه همیـــن دلیـــل

ً
اکثـــرا ایـــن شـــانس را دارنـــد کـــه روی جدیدتریـــن موضوعـــات و

پرســـشهای دنیـــای علـــم و فنـــاوری تمرکـــز داشـــته و نقـــش پیشـــرو
داشـــته باشـــند.

چه زمانی و چگونه با ارزهای دیجیتال آشنا شدید؟

در ب ــدو آش ــنایی ب ــا مقول ــه رم ــز ارزه ــا ،ح ــس ع ــدم اطمین ــان وی ــژهای
بـــه آنهـــا داشـــتم و همیـــن امـــر موجـــب شـــد خیلـــی دیـــر روی
آنهـــا تمرکـــز کنـــم .شـــاید ســـال  1395یـــا  1396آشـــنایی مقدماتـــی

بـــا ســـاختار فناورانـــه آنهـــا را شـــروع کـــردم و البتـــه هنـــوز هـــم بـــه
آنه ــا بدبی ــن هس ــتم .ای ــن بدبین ــی ریش ــه در نق ــاط ضعف ــی دارد ک ــه

حتـــی در دنیـــای رمـــز ارزهـــای معتبـــر نیـــز بـــه ســـختی بـــه رســـمیت

شـــناخته میشـــوند .بـــه طـــور مثـــال پرســـشهای زیـــادی پیرامـــون

عـــدم تحقـــق رویـــای غیرمتمرکـــز بـــودن رمـــز ارزهـــا مطـــرح هســـت
کـــه بـــه نظـــر میرســـد متولیـــان آنهـــا در پایینتریـــن ســـطوح

طراحـــی سیســـتم ،ارادهای بـــرای پاســـخ دادن بـــه آنهـــا ندارنـــد و

میخواهنـــد تـــا جـــای ممکـــن کنتـــرل آن را در دســـت داشـــته باشـــند.

بنابرایـــن ،رویکـــرد آزمایشـــگاه مـــن نســـبت بـــه رمـــز ارزهـــا تمامـــاً در
جهـــت فناورانـــهی آن تدویـــن شـــده و مســـائل تجـــاری و ســـرمایه آن

همچنـــان بـــا عـــدم اطمینـــان روبـــرو اســـت.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــا حوزههـــای مختلـــف ارز دیجیتـــال آشـــنا
هســـتید بـــه نظـــر شـــما جذابتریـــن موضـــوع در مـــورد ارزهـــای
دیجیتـــال چیســـت؟

مصاحبه با :
مهندس

قطع ــاً مس ــائل پیرام ــون اجم ــاع در باالتری ــن س ــطح جذابی ــت همــهی
سیســـتمهای غیرمتمرکـــز ،از جملـــه رمـــز ارزهـــا ،قـــرار دارد.

فکر میکنید آینده بالکچین به کجا خواهد رسید؟

بالکچیـــن زیرســـاخت نســـل بعـــدی سیســـتمها خواهـــد بـــود .در

شاهین نورصالحی

ای ــن م ــورد ش ــک نکنی ــد .در درج ــه اول ب ــه دلی ــل نی ــاز روز اف ــزون ب ــه

شـــفافیت و در درجـــه دوم نیـــاز مبـــرم بـــه مقـــاوم کـــردن دادههـــای
ذخیـــره شـــده نســـبت بـــه انـــواع حمـــات ســـایبری و بـــد افزارهـــا ،یـــا
حتـــی کارمنـــدان متخلـــف.

اگـــر در حـــوزهای کـــه فعالیـــت میکنیـــد بخواهیـــد از تکنولـــوژی
بالکچیـــن اســـتفاده کنیـــد ایـــدهای بـــرای آن داریـــد؟
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بـــا توجـــه بـــه حضـــور آزمایشـــگاه کنجـــکاوی در درون

قب ــال پدی ــده رم ــز ارزهاس ــت و ت ــا ی ــک قان ــون قاب ــل ات ــکا

نســـلهای پیشـــرفتهتر از بانکـــداری الکترونیکـــی مـــد نظـــر

الزم بـــه آن را نشـــان نخواهنـــد داد.

شـــبکهی بانکـــی ،قطعـــاً کاربردهـــای بالکچیـــن در طراحـــی

قـــرار دارد .پـــروژه زنجیـــره بلوکهـــای عظیـــم بـــه همیـــن

منظـــور و بـــا ویژگیهایـــی کـــه آن را مناســـب کاربردهـــای
بانکـــداری میکنـــد ،از مرحلـــه نمونـــه اولیـــه خـــارج شـــده و

آمـــاده بهرهبـــرداری میگـــردد.

دوســـت داریـــم کمـــی در مـــورد آینـــدهی بیتکویـــن و
دولتهـــا صحبـــت کنیـــم ،بـــه نظـــر شـــما در ایـــران چـــه
اتفاقـــی خواهـــد افتـــاد؟ چـــه زیرســـاختهایی الزم
اســـت؟

در ایـــن مـــورد منتشـــر نشـــده باشـــد ،ســـرمایهگذاران عالقـــه

از ایدهه ــای بالکچین ــی خ ــود بگویی ــد .دوس ــت داری ــد
چ ــه پ ــروژهای را در آین ــده راهان ــدازی کنی ــد؟
خوشـــبختانه پـــروژه زنجیـــره بلوکهـــای عظیـــم بـــه پایـــان

نزدیـــک شـــده و ایـــن زیرســـاخت خوبـــی بـــرای بقیـــهی
ایدههـــا ایجـــاد میکنـــد و میتوانـــد ســـرعت ســـاخت
احتمـــاال
نمونههـــای اولیـــه ایدههـــا را افزایـــش دهـــد.
ً

طراحـــی یـــک رمـــز ارز کـــه بتوانـــد بـــا انـــرژی خورشـــیدی
فعالیـــت کنـــد ،از باالتریـــن شـــانس بـــرای پیگیـــری در

ایـــن یکـــی دیگـــر از مـــواردی اســـت کـــه بحـــث عـــدم

آزمایشـــگاه کنجـــکاوی برخـــوردار اســـت .ایـــن مهـــم نیازمنـــد

در ابتـــدای ظهـــور رمـــز ارزهـــا بـــا بیتکویـــن ،آنرا بـــه

انتهـــای ســـال  97در شـــبکه بانکـــی بـــا نـــام برهـــان ثبـــات

اطمینـــان اولیـــه کـــه داشـــتیم را بازتـــر میکنـــد .مـــا

ـا جدیـــد اســـت کـــه در
طراحـــی یـــک مـــدل اجمـــاع کامــ ً

عنـــوان یـــک سیســـتم نگهـــداری ارزش توســـط مـــردم در

معرفـــی گردیـــد.

مـــدل اجمـــاع اثبـــات کار در نهایـــت بـــه مـــا نشـــان داد کـــه

فکـــر میکنیـــد چـــه کمبـــودی در پروژههـــای مبتنـــی بـــر
بالکچیـــن وجـــود دارد یـــا جـــای خالـــی کـــدام حـــوزه
بیشـــتر احســـاس میشـــود؟

ای ــن باع ــث خواه ــد ش ــد از ارزش رم ــز ارزه ــا کاس ــته ش ــود.

رمـــز ارز جهـــان روا نامگـــذاری شـــده اســـت ،بزرگتریـــن

مقابـــل اشـــتباهات اقتصـــادی دولتهـــا شـــناختیم ،امـــا
ایـــن دولتهـــا هســـتند کـــه میتواننـــد بیشـــترین قـــدرت

پـــردازش و تولیـــد انـــرژی نیروگاههـــا را در اختیـــار گرفتـــه

و مـــردم را از مشـــارکت در نگهـــداری شـــبکه محـــروم کننـــد.
بنابرایـــن بـــه نظـــر میرســـد روشـــی کـــه رمـــز ارز مونـــرو

در پیـــش گرفـــت بـــا اهـــداف اولیـــه ایجـــاد بیتکویـــن
همخوانـــی بهتـــری داشـــته باشـــد .یعنـــی جایـــی کـــه بـــا

اســـتفاده از الگوریتـــم  RandomXبـــه جـــای ،SHA256

فرصـــت توزیـــع قـــدرت پـــردازش بیـــن پردازندههـــای

مـــردم عـــادی را بیشـــتر کـــرده و ماینینـــگ صنعتـــی را بـــه
نوعـــی منســـوخ میکنـــد.

جامعـــه رمـــزارز را در ایـــران چگونـــه میبینیـــد؟ آیـــا
تحلیلگـــران ایرانـــی حرفـــی بـــرای گفتـــن دارنـــد؟

جامعـــه رمـــز ارزی در ایـــران بـــه نـــدرت در الیههـــای
زیرســـاخت و عمیـــق فنـــاوری پیچیـــده بالکچیـــن وارد

میشـــود و در انـــدک پروژههـــای اجـــرا شـــده بـــه دانلـــود

کدهـــای آمـــاده پروژههـــا بیشـــتر عالقـــه نشـــان میدهـــد.

در ای ــران رم ــز ارز عمدت ــاً جنب ــه خری ــد و ف ــروش و ماینین ــگ

پی ــدا ک ــرده ک ــه مطلق ــاً موج ــب تولی ــد ارزش نخواه ــد ش ــد

و از ایـــن بابـــت متأســـفم.

طراحـــی و پیادهســـازی آن چیـــزی کـــه در ایـــران بـــه اســـم

کاســـتی مـــا در میـــان انـــواع پروژههـــای مبتنـــی بـــر
بالکچیـــن اســـت .دنیـــا در ایـــن مـــدت توانســـته تجربیـــات

بس ــیار ارزش ــمندی را ب ــه دس ــت آورد ،ول ــی م ــا حت ــی ب ــرای
ارائـــه یـــک مـــورد موجـــه هـــم نتوانســـتیم اقـــدام کنیـــم.
دلیـــل اصلـــی آن هـــم عـــدم ارتبـــاط بـــا سیســـتمهای
مالـــی جهانـــی و صرافیهـــای معتبـــر بینالمللـــی اســـت و

در درجـــه دوم کمـــی کـــمکاری متخصصیـــن داخلـــی.

ب ــرای اف ــرادی ک ــه ب ــه تازگ ــی وارد ای ــن ح ــوزه میش ــوند
چ ــه توصیـ ـهای داری ــد؟
کار عمی ــق علم ــی و فناوران ــه کنی ــد و از اینک ــه س ــریعاً بتوانی ــد

از طری ــق ای ــن ن ــوع از فن ــاوری پول ــدار ش ــوید بپرهیزی ــد.

سخن پایانی

ســـخن پایانـــی هرگـــز نمیتوانـــد غیـــر از مخاطـــب قـــرار

دادن نهادهـــای قانونگـــذار و رگوالتـــوری پولـــی و مالـــی
کشـــور باشـــد ،چـــرا کـــه بـــا بیعملـــی و عقـــب مانـــده

نگـــه داشـــتن زیرســـاختهای قانونـــی در ایـــن مـــورد،

بـــا رونـــد کاری شـــرکتهای ســـرمایهگذاری آشـــنا
هس ــتید؟ ب ــه نظ ــر ش ــما ب ــرگ برن ــدهی آنه ــا در ورود ب ــه
بـــازار رمزارزهـــا چـــه میتوانـــد باشـــد؟

خســـارتهای فراوانـــی بـــه کشـــور و ارزش ریـــال وارد

میشـــو د .

بعیـــد اســـت ســـرمایهگذاری منطقـــی و موفـــق پیرامـــون

رمـــز ارزهـــا در ایـــران داشـــته باشـــیم .ایـــن مهـــم در ابتـــدا
نیازمنـــد شـــفافیت موضـــع قوانیـــن پولـــی و ارزی کشـــور در
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کوین پالس

18 December 2021

17 صفحه

 آذر27

bZx Protocol (BZRX)

10:1 تبديل توكن

20 December 2021 29 آذر

Fetch.ai (FET)
MOBIX ايردراپ

27 December 2021

 دی6

Blue Horizon (BLH)
NFT راهاندازی بازار

29 December 2021  دی8

KardiaChain (KAI)
هاردفورك

31 December 2021  دی10

Polkacity (POLC)
NFT راهاندازي بازي

31 December 2021  دی10

Swipe (SXP)

Swipe Financial تغيير نام به

31 December 2021  دی10

The Sandbox (SAND)
1.0 راهاندازي بازي ساز ورژن

31 December 2021  دی10

SafeMoon (SAFEMOON)
راهاندازی بالكچين

31 December 2021  دی10

Cartesi (CTSI)

Rollups روي شبكه اصلي

31 December 2021  دی10

Theta Network (THETA)
 قراردادهاي هوشمند2 پلتفرم ورژن

31 December 2021  دی10

Reserve Rights Token (RSR)
راهاندازي شبكه اصلي

31 December 2021

Trias Token (TRIAS)

 دی10

3.0 راهاندازي شبكه اصلي ورژن
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