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شود؟چیست و ماینینگ آن به چه صورت انجام می RavenCoin(RVN)ارز دیجیتال

.رسدمیقبلهایصدهبهآنریشه یکهاستاقتصادیکدراعمالترینایپایهازداراییانتقال
براییروشعنوانبههمگیانگلیسپوندوژاپنینآمریکا،دالرمانندفیاتارزهایحقیقت،در

چیزیاامشدند،ایجادارزجایگزینیبرایابتدادردیجیتالارزهای.اندشدهایجادهاداراییانتقال
راارزوولپکلمهدومابیشتراینکهبا.استدیجیتالپولکندایجادداردتالشRavenCoinکه

.داشتندکلمهدواینمیانتفاوتازدرستیدرکRavenCoinسازندگانپنداریم،مییکسان

فهرست مطالب 

✓RavenCoinچیست؟
RavenCoinاهداف پروژه ی ✓
RVNتوکن ✓
RavenCoinالگوریتم ✓
RavenCoinخصوصیات منحصر به فرد ✓
RavenCoinموارد استفاده از ✓
RavenCoinتیم ✓
به دست بیاورم؟ RVNچگونه توکن ✓
نتیجه گیری✓
سواالت متداول✓

وداردذاتیارزشخودکهاستکاالییپول،آنکناردر.دارنداسمیارزشیکفیات،ارزهایجملهازارزها،
دولتوسطتکهاستپولنمایندهیحقیقتدرارز.استتعویضقابلداردذاتیارزشکهچیزیباقانونایا
گستردهیطیفجایگزینی،RavenCoinهدف.بودفیاتارزبرایجایگزینیکوینبیت.میشوندچاپها
ساختهکهدارایییاتوکنهرRavenCoinدر.شودمیشاملنیزراکوینبیتمانندهاییارزکهاستپول
ماننداستثناهاییالبته.شودمیپشتیبانیRVNمشخصیتعدادبایعنیاست"پشتوانهبا"شود،می

.شودمیمحسوبراییکشده،ایجادکهتوکنیآندرکهداردوجودگیریرایمکانیسم

RavenCoinچیست؟

RavenCoinبایکندمایجادراخاصکاربردباچینبالکیککهاستهمتابههمتادیجیتالشبکهیک
.دیگرفردبهفردیازهادراییانتقال:هدفیک

RavenCoinشدهساختهکوینبیت(فورک)انشعابیکرویبروشداندازیراه2018سالابتدایدر
.نداردنودیمسترونکردهبرگزارICOیعنیهست،وبودهبازمنبعکامالپروژهاین.است

http://www.omidfadavi.me/
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ارزهاییبرخالف.استرشدبهرووقدرتمندجامعهییکباکارآمدتکنولوژییکساختپروژهاینتمرکز
میRavenCoinباشند،کاربردهاهمهیبرایفراگیروجامعحلیراهدارندسعیکهEthereumمثل

.کنداجرانقصبیراآنوکردهمحدودخاصکاربردیکبهراخودخواهد

بهتشبیهیازاست،دادهقرارMediumسایتدر2017سالدرRavenCoinتیمکهپستیدر
Game)تختوتاجبازیمشهورمجموعهی of Thrones)کردهاستفادهجدیدارزاینمعرفیبرای

:است

کردندمیحملراحقایقکهبودندهاییرساننامه(raven)هاکالغوستروس،تخیلیدنیایدر"
RavenCoinحقیقتاینحاملتااستشدهطراحیخاصهدفیکباکهاستچینبالکیکنیز

".استچیزیچهمالککسیچهکهباشد

چیست؟انشعابیافورک

آنپایهیدکازگیریبهرهباکهاستمعنیاینبهمیگیرد،انشعابدیگرارزیازدیجیتال،ارزیککههنگامی
.پردازدمیجدیدارزتوسعهیوگسترشبهارز،

خاصهایتوسعهرویبرراخودتمرکزوزمانبیشترکهدهدمیراامکانایندهندگانتوسعهبهانشعاب
.کنندشروعصفرازرارمزارزساختباشندمجبوراینکهبدونبگذارند،

.هستندکوینبیتازانشعاباتی،RavenCoinهمانندجدید،ارزهایازبسیاری

http://www.omidfadavi.me/
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RavenCoinپروژه یاهداف

عنوانبهراخودکارRavenCoinکوین،بیتاندازیراهسالگردنهمینبامصادف2018ژانویهسومدر
.کردآغازجهانهرکجایدرهرکسبهآنیپرداختبرایابزاری

RavenCoinکوین،بیتانشعابیکعنوانبه برایراآنکهکردهایجادچینبالکدرکلیدیتغییر4
:استکردهبهینههاتوکنوهاداراییانتقال

(است5,000RVNبلوکهرپاداش)استخراجریزیبرنامه•

(دقیقه1)بلوکهرزمان•
(میلیارد21)کوینذخایر•

(بودندX16RV2وX16Rترتیببهپیشتر،KAWPOWحاضرحالدر)ماینینگالگوریتم•
سکهاولیهیعرضهی،RavenCoin(کوینبیتازغیرهایرمزارز)دیگرهایکوینآلتازبسیاریبرخالف
(ICO)نداردنیزنودمستروپیشاستخراجنداده،انجام.

http://www.omidfadavi.me/
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سرمایهارزشآیاوچیستKingMoneyمانیکینگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟گذاری

دیجیتالارزدنیایدرRavenCoinبهنیاز

کبالهایقابلیتهمهیکناردر.اندبودهارزشانتقالونمایشبرایخوبیابزارهموارهدیجیتالارزهای
.استآنایپایههایقابلیتازشخصهرموجودیثبتچین،

توکنقالبدرهایداراییبرایتقاضادهندهینشانکرد،کسبERC20باEthereumکهموفقیتی
انتقالبیلقازبسیاریمزایایهاتوکنمشارکت،هایمکانیسمسایروسنتیهایسهامبامقایسهدر.است
.هستندداراراشفافیتوکاربربیشترکنترلثالث،شخصیکبهوابستگیعدمتر،سریع

برایراپلتفرمینیزEthereumباشدپولازبهتریشکلکهاستبودهاینرویبرهموارهکوینبیتتمرکز
.کندمیفراهمهاdAppوهوشمندقراردادهایمختلف،هایاپلیکیشنساخت

آنیصورتبهارزیادیثروتکوین،بیتازاستفادهباتوانندمیسادگیبهافرادکهنوینیجهانچنیندرولی
.استباالتملکاتوهاداراییانواعسایرانتقالبرایایبهینهحلراههمچینبرایتقاضادهند،انتقال
.استنیازاینبهپاسخگوییRavenCoinهدف

بالکاینولیاست،ممکننیزEthereumوکوینبیتدرهاداراییچنینیاینهایانتقالکهاینبا
درکهداردهمراهبهرامشکالتییافتگیتخصصعدماین.اندنشدهطراحیکاراینبرایعظیمهایچین
.پرداختخواهیمآنبهادامه

RVNتوکن

RavenCoinکلذخیرهی 21,000,000,000 RVN28دردالر0.060209تاکنونآنقیمتاوج.است
.استبوده2018مارس

.نماییداستفادهدیجیتالارزنوابغدورهازتوانیدمیدیجیتالارزهایصدتاصفرآموزشدریافتجهت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/kingmoney/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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،Binance،DigiFinexجملهازاستمعاملهقابلموجوددیجیتالارزهایصرافیازبسیاریدرسادگیبه
Bittrex،Upbit،Escodex،وCryptoBridge.ودالرمیلیون13تقریباآنروزانهمعاملهیحجم
هابازاربرخیدرنیزDOGEوUSDT،LTCبامعاملهگرچهاست؛کوینبیتعموماآنمعاملهیهمتای
.استپذیرامکان

.استدسترسدروبتحتودسکتاپ،IOSاندروید،هایعاملسیستمبرایRVNرسمیهایپولکیف
پشتیبانیرویبرLedgerوTrezorولینمیکندپشتیبانیRVNازافزاریسختپولکیفهیچفعال

RVNکنندمیکار.

دیگریوبتا،شبکهیهمانیاtestnetیکیدارند،وجودRavenCoinشبکهینوعدوکهکنیددقت
.mainnetددارنجداگانهکلدفتروهاپولکیفچوننگیریداشتباهدیگرهمباراشبکهدواین.

استخراجریزیبرنامه

بلوکپاداشکوین،بیتمثلنیزRavenCoinدربعالوه.است5000RVNبلوکهرپاداشکهشدگفته
.دادخواهدکاهش2500RVNبهراآنمیزانوشدخواهدنصفبلوک2,100,000هردرها

دراتفاقیناکهدریافتتوانمیبلوک،هربرایدقیقهیکگرفتننظردرباوسرانگشتیمحاسبهیکبا
ژانویهدرپاداششدگینصفاولینپس.دهدمیرخ(روز1458هرتقریبا)سال4بهنزدیکزمانیبازهی
.بودخواهد2022سال

ASICچیست؟

،مدارهایمجتمعیاستکهبراییکعملیاتخاصطراحیوبهینهASICمدارمجتمعباکاربردخاصیا
.سازیشدهاست

http://www.omidfadavi.me/
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ASICبسیارازدهبوقدرتباراشدهتعیینپیشازالگوریتمیکمیتواندکهاستایپردازندهحقیقتدر
.کننددنبالرادیگریالگوینمیتواندوندارندچندانیپذیریانعطافاماکند،دنبالباال

ینکوبیتقدرتمندهایماینردریاصدا،دیجیتالکنندهیضبطساختوطراحیدرهاASICمثالبرای
.دارندکاربرد

RavenCoinالگوریتم

زارافسختبوسیلهیماینینگپروسهیشدنمتمرکزبامقابله،RavenCoinجدیدهایالگوریتمهدف
.استASICهای

هایمالگوریتدرثابتترتیبچگونهکهدادهتوضیحارزاینسازندهیتیم،X16Rالگوریتماولیهیاوراقدر
.استکردهکمکASICماینرهایساختبهمعمولی،هش

مصرفردهیدرتجهیزاتبهنسبتASICهایماینرباالیبازدهبامقابلهبرایالگوریتمیانشعاب2تاکنون
.استشدهایجادکنندگان،

X16R

16ازلمتشکحقیقتدرالگوریتماین.شدبردهکاربهمشکلاینبامقابلهبرایX16Rالگوریتمابتدادر
.استمختلفالگوریتم

ازهاالگوریتماینکهتفاوتاینبادادندمیانجامSHA512وX15هایالگوریتمکهکاریمشابهاین
.کردندمیاستفادهالگوریتمترتیبتغییربرایقبلیبلوکهش

زدنهمبهباX16Rروشاند،شدهسازیبهینهالگوریتمیکفقطبرایASICهایماینرکهآنجاییاز
.سازدغیرممکنراASICساختتابودشدهطراحیهش،الگوریتمترتیبمداوم

غیرقانونی؟یااستقانونیایراندرکوینبیتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

RavenCoinاجتماعماه،چندازبعد.بودپذیرامکانCPUباتنهاماینینگکوین،کاربهشروعزماندر

.بودCPUازترقدرتمندبسیارکهکردمعرفیشبکهبهراGPUماینینگ

ارشگزبنابر.کردافزایشبهشروعنامعمولیطرزبهشبکههشنرخ،GPUماینینگازسالیکگذشتبا
درصد50بهنزدیککنترلبودشدهموفقماینریک،2019جوالیدر،Mediumسایتدرکاربریک

ماهدرRavenCoinهایبلوکهمهیدرصد45شدموفقماینراین.گیرددستبهراشبکهماینیگ
.کنداستخراجراجوالی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-iran-legal/


www.omidfadavi.me
9

RavenCoin(RVN)کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال+چیست؟

بنابراین.هستندتوسعهحالدرX16RالگوریتمباسازگارASICهایدستگاهکهبودنماندهشکیدیگرپس
بهRavenCoinناعادالنهیتوزیعازجدید،هایالگوریتمبردنکاربهباگرفتتصمیمRavenCoinتیم

.کندجلوگیریASICهایدستگاهوسیلهی

X16Rv2

ماینرهایتادادتغییرX16Rv2بهراخودالگوریتم2.5.1نسخهیRavenCoin،2019اکتبراولدر
ASICبافعالیتحالدرX16Rسازدباطلرا.

X16Rv2هشالگوریتمقبلی،هایالگوریتمحفظباTigerافزودن.افزایدمیقبلینسخهبهراTiger،
ASICماینینگازراهاRavenCoinمیدائحلراهدنبالبهکهدادفرصتدهندگانتوسعهبهوکردناتوان
.باشندتری

دشواریتنظیم

راچینبالکدشواریبلوک2016هرفواصلدر،RavenCoinدشواریتنظیمالگوریتمکار،بهشروعدر
.میکردتنظیم

حدتاراهالوکبزمانباال،ماینتوانیکگیریکاربهباکهمیدادراامکانایننیتبدافرادبهاینمتاسفانه
افرادایند،شتنظیمتوانافزایشاینجبرانبرایشبکهدشواریمیزانکهوقتیسپس.دهندکاهشزیادی

.میکنندترکراشبکهباال،توانبا

.سازدمیفلجراآنوکاهدمیشدتبهشبکهسرعتاززیاد،بلوکزمانوباالسختینتیجهدر

الگوریتمانشعاباین.دادرخRavenCoinدرجدیدیانشعاب،2018آگوست20دراین،بامقابلهبرای
Darkنامبهجدیدیدشواریتنظیم Gravity Waveبسیارتناوبباراشبکهدشواریکهکردمعرفیرا

.میکردتنظیمبیشتری

KAWPOWالگوریتم

بردنکاربهباداردسعیشده،بردهکاربه4نسخهیRavenCoinدرکهکنونیKAWPOWالگوریتم
.شودپیروزماینینگشدنمتمرکزمشکلبر،(GPU)گرافیکهایکارتپردازشوحافظههایتوانایی

.بدهدراRavenCoinاستخراجاجازهیکنندگانمصرفردهدرهایGPUبیشتربهکهاستاینهدف
.استگرفتهمنشاethhashوProgPOWهایالگوریتمازتغییرکمیباKAWPOWالگوریتم

تواناییماکزیممازRavenCoinالگوریتم،X16Rv2الگویی16سیستمجایبهالگوریتماینجایگزینیبا
GPUکندمیاستفادهها

http://www.omidfadavi.me/
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میانRavenCoinعادالنهیتوزیعوگیردپیشیGPUتواناییازASICتواناییکهدهدنمیاجازهکاراین
.بخشدمیبهبودراهمگان

Tronکهماندهباقینگرانیتنها Black،حافظهیحداقلبودنباالاستکردهابرازیارشد،دهندهتوسعه
ازرا(3GBازکمترحافظهیبا)قدیمیهایGPUازبرخیکهباشدمیجدیدالگوریتمایندرنیازمورد
.کندمیناتوانRavenCoinماین

آیندهبهنگاه

آقایگفتهیبه.استنشدهریزیبرنامهRavenCoinآیندهیبرایدیگریالگوریتمیانشعابفعالامروزه
Black:

اینکهاوال.بودخواهدنیازموردالگوریتمتغییرآخرین(KAWPOW)اینکهدارمزیادیامیددلیل3به"
مرورهبپسکند،میتنظیمراخوداستفادهیموردحافظهیمیزانکهشدهطراحیایگونهبهالگوریتم
.شدخواهدسازگارهاافزارسختپیشرفتبازمان
راختاللاایناگرشودمیخوبپسکندمیایجادشبکهدرزیادیاختاللهانودهمهیرسانیروزبهثانیا
.برسانیمحداقلبه

غییراتترویبرآنجایبهتوانیممیکهزمانیگیرد،میزیادیانرژیووقتالگوریتمتغییرنهایت،درو
“.کنیمصرفRavenCoinمفید

لطفبه(شکبیاما.داردوجودآیندهدرهاASICپیشرفتوگسترشاحتمالکهداشتنظردربایدپس
ردهدرهایافزارسختبهنسبتASICیافتنبرتریبرایمحدودیپتانسیل(KAWPOWالگوریتم
.استشدهمقاومشدنمتمرکزازنوعاینبهRavenCoinگفتمیتوانپس.داردوجودکنندهمصرف

ارزهایسایروکوینبیتپولکیفانتخابجامعراهنمای:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

RavenCoinفردبهمنحصرخصوصیات

ASICبهمقاوم• .میکندتاثیربیراASICهایافزارسختساختKAWPOWالگوریتم–

.داردRVNخریدیااستخراجبرایبرابریشانساولروزازهرکسی–منصفانهشروع•

هداشتنگهسازندگانبرایانحصاراکههاییکوینیا،ICO،(pre-mine)پیشاستخراجهرگونهفاقد•
.اندشده

بازمنبعحقیقتاواجتماعپایهیبر•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-wallets/
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RavenCoinازاستفادهموارد

وکنتساختبرایشبکه،هایتوکنازبتوانکهشدهطراحیایگونهبهEthereum،RavenCoinمشابه
.کرداستفادهشدهسازیشخصی

یاشده،هساختمحدودتعدادبامیتوانند.باشدداشتهراخودمشخصوخاصهایویژگیتواندمیتوکنهر
.شوندساختهدارانکلکسیونبراییابهادار،اوراقعنوانبه

چینبالکوهاتوکنکمکبههرچیزیداده،توضیحخودتوییتردرRavenCoinکههمانطور
RavenCoinاستشدنساختهقابل.

Assetیاداراییتوکن

بهپیپروایتدرکهاستکردهتولیدجدیدیمحصولRavenCoinکوین،بیتانشعاباتازبسیاریبرخالف
.استشدهپرداختهآن

درERC-20توکنمشابهعملکردیهاداراییاین.شوداستفادهوساختهRVNمالکهرتوسطمیتوانددارایی
.داردEthereumچینبالک

.بسازدRVNازاستفادهباراخوددلخواهتوکنسادگیبهتواندمیکسیهرگفتمیتوانکالمیکدر

RavenCoinرقبای

رویتوکنساختاستانداردهایکهچرا.استنکردهخلقراجدیدیچیزRavenCoinکهبگوییمداردجا
وجودنیزامروزهWavesچینبالکوERC223وERC20،ERC721همچونEthereumچینبالک
.نیستهاپلتفرمایناصلیتمرکزتوکنیزاسیوناما.دارند

http://www.omidfadavi.me/
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یتبشبکهیبهامااست،حاضرحالتوکنهایپلتفرمترینمحبوبازیکیCounterpartyپروژهی
.شودمیمحسوبپلتفرماینبرایضعفنقطهیهموقوتنقطهیهموابستگیاین.استوابستهکوین

EnjinوWAXمانندهاییپروژه Coinدفهبازارامادارندفعالیتتوکنیدیجیتالهایداراییزمینهدرنیز
هدفرابهاداراوراقبازارکهاستمشابهیپروژهینیزPolymath.استکامپیوتریهایبازیصنعتهااین
.استدادهقرار

کردهدنبالرامشابهیاهدافشبکهدوهرسازندهیتیم.استRavenCoin،Bytomبهپروژهترینشبیه
بینشانردنیزایعمدههایتفاوتحالاینبا.دهدمیارائهکاربرانبهرامشابهیامکاناتهایشانپلتفرمو

Bytomداردوجود .،ICOماینیگازوکردهبرگزارASICکندمیحمایتخودشبکهدرها.

ایجاداهداراییانتقالبرایرامهمیمشکالتیافتگی،تخصصعدمکهاستمعتقدRavenCoinتیماما
.میکند

تبادلبرایهاشبکهایندرکهاستاینکرده،اشارهآنبهRavenCoinتیمکهمشکالتاینبزرگترین
حقنرخاگر.داریمنیازتراکنشهزینهیپرداختبرای(etherمثالبرای(شبکهپایهیارزبهدارایی،یک

.داشتخواهدزیادیهزینهیآنطبعبهنیزهاداراییتبادلباشد،باالشبکهدرالزحمه

دررایجکالتمشازجلوگیریبرایحلیراهیافته،غیرتخصصهایشبکهاینکهاستایندیگرمشکلیک
یاآدرسبهERC20توکنارسالدرسادهاشتباهیکبااستممکنشما.ندارندهاداراییانتقالهنگام
.کنیدنابودراآنزیرینداراییاشتباه،پولکیف

بهوسازدفراهمدیجیتالیاحقیقیکاالیهرانتقالبرایایشبکهداردقصدRavenCoinدلیلهمینبه
.استشدهسازیبهینهمنظوراین

Assetساخت

500بهکاربرساده،دارایییکایجادبرای.میشودانجامRVNدسکتاپپولکیفطریقازداراییساخت
RVNداراییبهرا(میلیارد21تا1از)توکنتعدادوبودن،تقسیمقابلنام،یکبایستکاربر.داردنیاز

.دهداختصاص

مچنینه.خیریاهستدوبارهصدورقابلآیندهدرداراییاینآیاکهکندمشخصتواندمیکاربرعالوهبه
.کندمشخصمتادیتاقوانین،وشروطایجادبرایتواندمیکاربر

.میکندایجادهاداراییبرایراواقعیوعملیمصارفامکانباال،پذیریانعطافاین

http://www.omidfadavi.me/
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ارارزکلذخیرهیکهشوندمیسوزاندهمیشود،مصرفداراییایجادبرایکههاییRVNاستذکربهالزم
ازبیشیعنیکهاستگردشحالدرRVNشبکهدردارایی22,000بربالغحاضرحالدر.دهدمیکاهش

.استشدهکاستهکلذخیرهیازRVNمیلیون11

:نمودمشاهدهRVNهایداراییمرورگرطریقازمیتوانراکنونیموجودهایدارایی

https://ravencoin.asset-explorer.net/

اینبرعالوهاما.باشندمیRavenCoinپلتفرماساسوپایهکهکردیمبررسیراسادههایتوکنجااینتا
.پردازیممیآنمختصرتوضیحبهکهدارندوجودهاتوکنازدیگریانواع

بفردمنحصرهایدارایی.1

ردبفمنحصردارایی.نمودتبدیلبفردمنحصردارایییکبه5RVNمصرفباتوانمیراسادهدارایییک
.داردبفردمنحصرشناسهییکشده،ذکرهایویژگیبرعالوه

درآنقیمتبینیپیش+چیست؟DogeCoinکویندوج:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آینده

راداراییسادگیبهتواندمیکاربرهرپس.گذاردمیجایبرچینبالکدرونداراییازپاییردشناسهاین
یامحصولکیاعتباروصحتبررسیبرایراهیتواندمیغیرمتمرکزشفافیتاین.کندردیابیآنمنشاتا

.باشددارایی

کهجاییرهدر.هستندمالکیتواعتباراثباتبرایخوبیابزارونیستنددوبارهساختقابلهاتوکناین
میرهغیوخودرومالکیتهنری،آثارآوریجمعافزار،نرمسازیفعالمجوزمانندباشد،نیازاثباتیچنین
.بردبهرههاتوکناینازتوان

کوینبیتانشعاباتعظیمحجممیاندرراRavenCoinکهاستافتراقیوجهبفردمنحصرهایدارایی
.کندمیمتمایز

پاداش.2

برایتواندمیپاداشاینمثالعنوانبه.کنیدتوزیعخودهایتوکنصاحبانمیانراپاداشیمیتوانیدشما
.شودبردهکاربهسودتسهیمحتیومشتریانوفاداریامتیاز

(Non-Asset)داراییغیرهایتوکن.3

RavenCoinامپیوگیریرایمثلتجاریغیرهایفعالیتبرایکهداردراخاصیهایتوکنهمچنین
.هستنداستفادهقابلرسانی

http://www.omidfadavi.me/
https://ravencoin.asset-explorer.net/
https://omidfadavi.me/what-is-dogecoin/
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ارتباطی،هایکانالاینتسهیلبرای.استضروریتوکنپایهیبرسیستمهربرایفعالارتباطیهایکانال
RavenCoinپیامدتوانمیداراییصاحبتنهاکهدهدمیاختصاصنیزدهیپیامتوکنیکداراییهربه

.کنندمشاهدهراآنهای

راییکوکن،تصاحبانبهپیامیکارسالباشما.شودمیاستفادهمشابهیمکانیسمازنیزگیریرایبرای
.کندارسالنظرشموردکاندیدبهراخودرایتواندمیفردسپس.میگذاریدهاآناختیاردر

:شدمتصورمیتوانداراییوتوکنبرایکهروزمرههایکاربردازتعدادی

.میشودشناختهتوکنیکباسهمهرآندرکهسهامصاحباناوراق•

.استشدهتعریفآنبرایپذیریتقسیمقابلیت،RVNدرکههاشرکتسهام•

سودمتسهیهایپلتفرموغیرسهامی،مختلطهاشرکتتعاونی،شرکتیکنمایانگرهایتوکن•
غیرهوورزشیمسابقاتها،کنسرتقبیلازمختلفهایرویدادبرایبلیط•

cryptoمانندهاcollectibleکامپیوتری،هایبازیدرخریدقابلاقالمماننددیجیتالهایدارایی•

kitties

خدماتازاستفادهودسترسیبرایمجوزتوکن•
گرانبهافلزاتمثالمالکیت،بهمربوطمدارکسایروزمینسند•

RavenCoinدرOverstocksگذاریسرمایه

PatrickکهشدجلبRavenCoinسویبههاتوجهزمانیباراولین Byrne،عاملمدیرOverstocks،
Businessباایمصاحبهدر2108فوریهدر Insidersرمزارزآپاستارتیکدراوشرکتکهکرداعالم
ازنیزامروزهByrne.استدادهانجامدالریمیلیونچندگذاریسرمایهیکبود،ناشناسآنازپیشکه

.میکندکمکشرکتاینهایپتانسیلتحققبهواستRavenCoinحامیانبزرگترین

http://www.omidfadavi.me/
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Mediciنامبه،Overstockنظرتحتشرکتیک Ventures،درتوکنعمدهیانتقالاولین
RavenCoinدردالر،میلیون3.6ارزشبهدیجیتالتوکنانتقالیکباشرکتاین.دادانجامرا

Chainstone Labsاینامانشد،عرضهعمومیصورتبهتوکناینگرچه.آورددستبهای%29سهام
.بودRavenCoinچینبالکتواناییدهندهینشانتراکنش

Bruce FentonعاملمدیرChainstone Labsداشتاظهارموردایندر:

"RavenCoinهدف.استبهاداراوراقتوکنبرایآلایدهچینبالکوپروتکلیکRavenCoinانجام
بویژهها،توکن.بسازندامندیجیتالهایداراییوهاتوکنکندکمککاربرانبه:استکاریکنقصبی

".استبخشیامیدفعالیتحوزهیچینبالکتکنولوژیبرایبهادار،اوراقهایتوکن

RavenCoinتیم

سعهیتودرمیتواندهرکسیاست،اجتماعپایهیبروبازمنبعکامالپروژهیکRavenCoinکهآنجاییاز
.کندمشارکتGitHubوبسایتدرارزاین

حداقلGitHubبهتوجهباتخمینیتعداد.استنامشخصRavenCoinدهندگانتوسعهدقیقتعداد
.اندداشتهمشارکتکوینبیتتوسعهیدرقبالنیزبیشترشانکهاستنفر400

http://www.omidfadavi.me/
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TronآقایRavenCoinاصلیسازندهی Blackوچینبالکتوسعهیدرسال5ازبیشوی.است
Miediciشرکتدراصلینویسبرنامهجایگاهاو.استداشتهمشارکتدیجیتالارزهای VCدارد،را
.استچینبالکتکنولوژیرویبرمطالعهوتحقیقدرگیرکهشرکتی

کاربردیچهوچیستدیجیتالارزهایبازاردرتحلیلانواع:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارند؟

بیاورم؟دستبهRVNتوکنچگونه

.صرافیازخریدوماینینگ:داردوجودRVNکسببرایراهدو

تاکنیددایجاپولکیفیکابتدابایستیاینکاربرای.استبودهپذیرامکانRVNماینینگپروژه،ابتدایاز
دانلودقابلپروژهGitHubصفحهازRavenCoinپولکیف.باشیدداشتههاکوینارسالبرایآدرسی
.است

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptocurrency-analysis/
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استخر.کنیددانلودBitcointalkدرRavenرسمیصفحهازراآنافزارنرمماینر،اندازیراهبرایسپس
.کنیدتنظیموانتخابراRavenCoinماینینگ

،Minepool،MiningPanda،SupernovaقبیلازبسیاریاستخرهایدرRavenCoinماینینگ
Virtopia،Protopool،Hash4Life،Omegapoolمیشودانجامغیرهو.

.باشدمیفروشوخریدقابلBittrexوBinanceنظیرهاصرافیازبسیاریدرRavenCoinبعالوه

آیندهبرایRavenCoinبرنامه ی

رافاز8،آنتوسعهیآیندهیبرایاستدسترسیقابلGitHubسایتدرکهRavenCoinراهنقشهی
نشانراگیریچشمپیشرفت،RavenCoinدراجتماعپایهیبرتوسعهامروزبهتا.استگرفتهنظردر

امریالدیجیتارزهایازبسیاریمیاندرکهاستپیمودهدقتبهوزمانبندیرعایتباراراهنقشهیوداده
.استنامعمول

امکانمجاز،افرادبهتا.رسانیپیام:استتوسعه5فازرویبرفعالیتمشغولحاضرحالدرتوسعهتیم
.بدهدراهاتوکنصاحبانبهپیامارسال

:کنیممیبررسیمختصربطورراتوسعهبعدیهایفاز

گیریرای–6فاز•

انجامموازیهایتوکنتوزیعوتولیدباالزمهماهنگی.شودبرقرارپروتکلسطحدرگیریرایمکانیسمیک
.شودمیثبتراییک،(کاندیداها)RVNهایآدرسبههاتوکناینارسالباسپس.شودمی

سازگاری–7فاز•

درتاشونددادهنمایشBTCیاRVNمشابهعیناکهشوددادهامکاناینشدهتولیدتازههایتوکنبه
.شوندبردهکاربههاپولکیفوهاصرافی

http://www.omidfadavi.me/
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Mnemonic)یادآورعبارتباکه،سیارهایپولکیف–8فاز• Seed)باشدسازگار.

گیرینتیجه

RavenCoinمیدیجیتالارزهایازبسیاریاینکهبا.استبسیارهایپتانسیلباایپروژه
RavenCoinکنند،رقابت"هوشمندقراردادپلتفرمبهترین"مقامبرایEthereumباکوشند

.هاداراییانتقالکردنتوکنیزهاست،کردهمعطوفخاصیهدفبرراخودتمرکز

کندمیتالشپروژهیکوقتی.داردراخودهایمزیتخاصهدفیکبهپروژهکردنمحدود
.استناقصحلراهچندنتیجهاوقاتاغلبدهد،پوششرازیادیمشکالت

حوزه یدرواستنیافتهدستعظیمیموفقیتبههنوزRavenCoinنوپا،پروژه ییکعنوانبه
BytomیاوEthereum،Cardano،EOS،Wavesهمچونسختیسررقبایخود،فعالیت

لعاممدیرمداومحمایتنیزوقدرتمندوبزرگاجتماعیحمایتپروژهاینحالاینبااما.دارد
Overstocks،Patrick Byrneباشدمیدارارا.

توکنیزاسیونرشدحالدربازاردرمدتدرازدرتوانستخواهدRavenCoinآیاببینیمباید
.داشتخواهدادامهبازاراینبرEthereumحکومتیاشودغالبهادارایی

http://www.omidfadavi.me/
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متداولسواالت

RavenCoinچیست؟

RavenCoinکاربرداهتوکنوداراییهمتایبههمتاانتقالبرایاختصاصیطوربهکهاستچینیبالک
ایندرRavenCoinاماهستند،دارافرعیطوربهراامکانایندیگرهایچینبالکبیشترکهاینبا.دارد
.استیافتهتخصصکار

چیست؟RVNتوکن

یشخصداراییتوکنساختبراینیزوها،بلوکاستخراجبهدادنپاداشبرایRavenCoinشبکهیدر
.داریمنیازRVNبهشده،سازی

Assetچیست؟دارایییا

ارزهایایدنیدرهاداراییشد،میاستفادهوتولیدگرانبهافلزاتپشتوانهیباپولزمانیکهگونههمان
یندگینماراذاتیارزشبادارایییککههستندهاییتوکن،(مصنوعیداراییاصطالحبهیا)دیجیتال
.غیرهواستفادههایمجوزشرکت،یکسهاممثال.میکنند

چیست؟کوینبیتباRavenCoinهایتفاوتوشباهت

اام.داردآنبهبسیاریهایشباهتاست،کوینبیتچینبالکازانشعابیRavenCoinکهآنجااز
هدفبرایراRavenCoinاستفاده،موردهایالگوریتموبلوک،پاداشوبندیزمانقبیلازهاییتفاوت
.استکردهبهینهخودخاص

:منابع

https://medium.com

https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Ravencoin

https://www.thecryptoassociate.com

https://www.crypto-news-flash.com

https://cryptobriefing.com

https://ravencoin.org

https://coincentral.com

https://en.wikipedia.org/wiki
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