سرزمین شگفت انگیز

آلتکوین ها
بخش دوم از کتاب ارزهای دیجیتال
"سهیل مرادی"

معرفی میکنم  ،به ترتیب از راست به چپ :

فالپی کوین  ،بی بی کیو کوین  ،اتریوم  ،داژکوین  ،فیچر کوین  ،الیتکوین  ،آفرودایت کوین

یکی از سواالیی که همیشه تازه کارا راجع به بیتکوین میپرسن اینه که " چه چیزی مانع
از این میشه که کسی سورس کدهای بیتکوین رو برداره و باهاش یک ارز جدید
مثل بیتکوین بسازه ؟ " و جواب سوال همیشه اینه :

هیچ مانعی وجود نداره !
از الیت کوین  ،فیچر کوین بوجود اومد . . .

با افتخار من
سبکتر از
همه هستم !

یکی از اولین و قدیمی ترین ارزهای
کپی شده از بیتکوین اسمش الیتکوینه
من یک الگوریتم استخراج سازگار

با جی پی یو دارم . . .
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یک روش جدید که مد شده اینه که ارزی رو طراحی
میکنن که مختص به یک منطقه جغرافیایی خاصه ،
مثل آفرودایت کوین

داژکوین یک ارز تازه به دوران رسیده ی
محبوب است . . .

سالم از قبرس !

همه این ارزها یک مساله مبهم اقتصادی را در ذهن بوجود می آورند ،اساسا کلید پشت
اختراع بیتکو.ین  ،اختراع کمیابی دیجیتال است
اما وقتی هر کسی که اراده کند میتواند ارز دیجیتال
خود را داشته باشد  ،آیا کمیابی دیجیتال واقعا وجود
خواهد داشت ؟

هرگز بیشتر از  21میلیون بیتکوین
در جهان وجود
نخواهند داشت . . .

هیچ وقت بیشتر از یک میلیارد
ریچارد کوین نخواهیم داشت . . .
هیچ وقت بیشتر از یک تریلیون
جین کوین نخواهیم داشت . . .

هر شخصی که یک دستگاه (ریگ) استخراج ر ا
روی شبکه و ولت مولی کوین قرار دهد
بالفاصله یک کوادریلیون زیلیون مولی کوین
استخراج و دریافت خواهد کرد . . .
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برای درک این قضیه که چیزی شبیه بیتکوین چطوری میشه که کمیاب
باشه بیاید نگاهی بندازیم به چیز خیلی ساده یی که ساختنش خیلی
ساده ست اما همچنان گران و ارزشمنده :

خمیر دندان !

دلیلیش اینه که هتل ها متوجه شدن که مردم
هر شامپوی بی نام و نشونی به سرشون
میزنن اما یک خمیر دندان بی نام و
نشون رو ( که یک ماده شیمیایی با قابلیت سمی
شدن هست) بدون شناخت و اعتماد
کافی وارد دهنشون نمیکنن

تا بحال فکر کردین که چرا هیچوقت در هتل ها به
شما خمیردندان رایگان نمیدن ؟

به همین دلیل یک شخص آمریکایی فقط از یکی
از پنج برند معروف خمیر دندان استفاده میکنه !

از اونجایی که یک شخص معمولی نمیتونه پنجاه
برند خمیر دندان رو بررسی بکنه اون پنج برند
برتر و اصلی تمام عرضه و تقاضای بازار رو در
دست خواهند گرفت  ،به همین خاطر هست که در
داروخانه های آمریکا شامپوی نیم دالری هم پیدا
میشه اما هیچ خمیر دندانی قیمت کمتر از پنج
دالر نداره . . .
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همونطور که مردم به برندهای بزرگ و مهم اعتماد میکنن تا خیالشون از بابت خمیردندانشون
راحت باشه  ،به همون دلیل باز هم فقط به برندهای بزرگ و برتر برای سرمایه گذاری و حفظ
پولشون اعتماد میکنن .
بنابرین ما پیش بینی میکنیم که تعداد ارزهای دیجیتالی که مارکت کپ بیشتر از ده میلیارد
دالر داشته باشن به بیشتر از ده عدد نخواهد رسید .
در کنار بیتکوین کدام یک از دیگر ارزهای دیجیتال میتوانند به این حد از موفقیت برسند ؟
احتماال همان کوین هایی که محدودهای بیتکوین را بهبود میدهند  .به عنوان مثال :

تراکنشهای
سریع
تراکنش ها ی ارز الیتکوین
چهار بار سریعتر از
بیتکوین انجام
میشوند

این کوین ها از مطمئن ترین
ارزهای موجود در مارکت
هستند و احتماال هیچ وقت
از بین نخواهند :

پشتیبانی از
توسعه اسکریپت

تراکنش های بسیار
زیاد در یک ثانیه
انتقال این ارز هزاران بار سریعتر
از بیتکوین است

بدون نوسان
قیمت (ثابت)
زن کوین یک ارز با نوسان
صفر مطلق است و همیشه
ارزش آن
ثابت است

فهم بسیار
سریع و ساده
کلین کوین یک ارز با کدهای بسیار ساده
ست که همه مردم حتی افراد بدون
سواد برنامه نویسی هم از کدهای آن سر
در میارن
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پایان بخش دوم کتاب

