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 8102در سال اتریوم 

 

 به دبای اما. بود لذتبخش و ماندنی یاد به سالی کوین بیت گذارانسرمایه برای ۷۱۰۲ سال 

 که همانقدر و است ماجراجویی ابتدای این که شد یادآور شانس خوش گذارانسرمایه این

 ناخوشایند تحوالت باعث هم بدی اتفاقات دارد امکان دهد، رخ خوبی اتفاقات دارد امکان

 Jez .است چین بالک منتقدان از حال عین در و حامیان از FunFair بنیانگذار Jez San .شود

San وبسایت در که ایمقاله در CoinDesk اشاره اتریوم و کوین بیت تقابل به است نوشته 

 در اتریوم رسید، خود اوج به ۷۱۰۲ سال در کوین بیت که همانطور است معتقد و کندمی

 .رسید خواهد خود اوج به ۷۱۰۲ سال

 

 ارآمدناک کامال آن انتقال و پرداخت پروتکل اما رفت جلو عالی خیلی قیمت نظر از کوین بیت

 حل برای. است جک شبیه دیجیتال ارز یک برای باال بسیار کارمزدهای و انتقال کندی. است

 هم معلوم و نشده تکمیل هنوز که است توسعه حال در (Lightning) پرسرعت شبکه مشکل

 پذیری مقیاس عدم حاضر حال در. نه یا شد خواهد اجرا کوین بیت چین بالک در آیا نیست

 .است کوین بیت مشکل ترینبزرگ

 

 بیت طرفداران کرد، استفاده روزمره هایپرداخت برای شودنمی کوین بیت از دیگر که حاال

 اما ،است شده کارساز فعال استدالل این کنند،می یاد طال و ارزی ذخیره عنوان به آن از کوین

 در دنیا سراسر در دهنده توسعه هزاران شاید و صدها. هستند غافل رقبا از طرفداران

 هرکدام کوین بیت هایفورک هستند، کاراتر و بهتر مجازی ارزهای ایجاد و توسعه حال

 بیت نشده عملی هایوعده کوین بیت جایگزین ارزهای و کنندمی معرفی بهتری هایویژگی

 .کنندمی عملی بهتری شکل به را کوین
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 پلتفرمی و کنندمی استفاده هوشمند قرارداد از که است اتریوم مثل ارزهایی آن از آینده

 ذخیره» ایده برای جدی رقیب یک اتریوم بالقوه بازار. اندساخته غیرمتمرکز تجارت برای

 .داد خواهد نشان را خود واقعی پتانسیل ۷۱۰۲ سال در اتریوم. است «ارزی

 

 

 چیست؟ در رمزپایه ارز دو این تفاوت اتریوم؛ یا کوین بیت

 

 مک یا ویندوز مقابل در (DOS) داس عامل سیستم مثل اتریوم با مقایسه در کوین بیت

 جزئی و بود اولین خود نوع در داس. است نداشته خاصی مشکل معرفی زمان در داس. است

 هرایان عاشقان از بسیاری که است درست. آیدمی حساب به هارایانه موفقیت برای ضروری

 عدم دلیل. آمد مک و ویندوز که شدند گیرهمه هارایانه زمانی اما کردند شروع داس از

 مک و ویندوز بود، آن محدود افزارهاینرم تعداد و یادگیری سختی داس از مردم استقبال

 .ندارد توضیح به نیازی و کنیدمی استفاده خودتان که را

 

 و است سازیپیاده قابل اتریوم در کاربردی برنامه صدها دارد، مشابهی وضعیت هم اتریوم

 الس در اتریوم دلیل همین به. است شده مرتفع آن در زیادی حدود تا کوین بیت مشکالت

 گیری اوج حال در اینترنت که هم ۷۱۱۱ سال در. شود جدید ایمرحله وارد تواندمی ۷۱۰۲

 قوانین. کردند جلب را همه نظر خود فناورانه و جدید تجاری هایمدل با شرکت صدها بود

 هایمدل دیگر طرف از و آورد وجود به فراوانی مشکالت و نبود آماده پیشرفت از حد آن برای

 آن بین از. بود گیری شکل حال در هاشرکت از جدید نوع این برای گذاریسرمایه جدید

 آوردند دوام بعضی فقط رفتند، یادها از و خوردند شکست Pets.com و Webvan هاشرکت

 .شدند اپل و گوگل آمازون، به تبدیل و
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 ۸۱۰۲ سال در اتریوم توسعه

 

 و سریع ایمن، رمزپایه ارز یک آن از آینده اتریوم، مشتاق دهندگانتوسعه به توجه با

 اتریوم مشابه که هستند دیگری رمزپایه ارزهای که بگویید شاید. بود خواهد کاربردی

 مشابه پیشرفتی سرعت هاآن از هیچکدام که گفت باید پاسخ در دارند، هوشمند قرارداد

 اما بود خواهد بهتر آنها همه از اتریوم که گفت درستی به تواننمی هنوز. ندارند اتریوم

 بالک در هاپیشرفت اگر. شودمی دیده اتریوم در فعال موثر، شکل به هاجهت همه در نوآوری

 خواهد درخشانی سال ۷۱۰۲ سال در اتریوم مطمئنا رود جلو روال همین با اتریوم چین

 .داشت

 

Jez San کوین بیت در همزمان را خود گذاری سرمایه دارد، اتریوم به نسبت مساعدی نظر که 

 هستید رمزپایه ارزهای در گذاریسرمایه فکر به هم شما اگر. دهدمی انجام اتریوم و

 .است ایران در کوین بیت و اتریوم فروش و خرید خدمات کننده ارائه ۷۲پیمنت

 

   


