دیجیتال
بزرگاین
کاربردها ورازمزایای
چیست؟ +
)RavenCoin(RVN
ارزساله
چند
کیست؟ بررسی
ناکاموتو
ساتوشی

ی
امید فدو
فدوی
نویسنده ::امید
نویسنده

) RavenCoin(RVNچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال

ارز دیجیتال ) RavenCoin(RVNچیست و ماینینگ آن به چه صورت انجام میشود؟
انتقال دارایی از پایه ای ترین اعمال در یک اقتصاد است که ریشهی آن به صده های قبل می رسد.
در حقیقت ،ارزهای فیات مانند دالر آمریکا ،ین ژاپن و پوند انگلیس همگی به عنوان روشی برای
انتقال دارایی ها ایجاد شده اند .ارزهای دیجیتال در ابتدا برای جایگزینی ارز ایجاد شدند ،اما چیزی
که  RavenCoinتالش دارد ایجاد کند پول دیجیتال است .با اینکه بیشتر ما دو کلمه پول و ارز را
یکسان می پنداریم ،سازندگان  RavenCoinدرک درستی از تفاوت میان این دو کلمه داشتند.
فهرست مطالب
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

RavenCoinچیست؟
اهداف پروژهی RavenCoin
توکن RVN
الگوریتم RavenCoin
خصوصیات منحصر به فرد RavenCoin
موارد استفاده از RavenCoin
تیم RavenCoin
چگونه توکن  RVNبه دست بیاورم؟
نتیجه گیری
سواالت متداول

ارزها ،از جمله ارزهای فیات ،یک ارزش اسمی دارند .در کنار آن پول ،کاالیی است که خود ارزش ذاتی دارد و
یا قانونا با چیزی که ارزش ذاتی دارد قابل تعویض است .ارز در حقیقت نمایندهی پول است که توسط دولت
ها چاپ میشوند .بیت کوین جایگزینی برای ارز فیات بود .هدف  ،RavenCoinجایگزینی طیف گستردهی
پول است که ارز هایی مانند بیت کوین را نیز شامل می شود .در  RavenCoinهر توکن یا دارایی که ساخته
می شود" ،با پشتوانه" است یعنی با تعداد مشخصی  RVNپشتیبانی می شود .البته استثناهایی مانند
مکانیسم رای گیری وجود دارد که در آن توکنی که ایجاد شده ،یک رای محسوب می شود.

 RavenCoinچیست؟
RavenCoinیک شبکه دیجیتال همتا به همتا است که یک بالک چین با کاربرد خاص را ایجاد میکند با
یک هدف :انتقال درایی ها از فردی به فرد دیگر.
RavenCoinدر ابتدای سال  2018راه اندازی شد و بر روی یک انشعاب (فورک) بیت کوین ساخته شده
است .این پروژه کامال منبع باز بوده و هست ،یعنی  ICOبرگزار نکرده و مستر نودی ندارد.
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تمرکز این پروژه ساخت یک تکنولوژی کارآمد با یک جامعهی قدرتمند و رو به رشد است .برخالف ارزهایی
مثل  Ethereumکه سعی دارند راه حلی جامع و فراگیر برای همهی کاربردها باشند RavenCoin ،می
خواهد خود را به یک کاربرد خاص محدود کرده و آن را بی نقص اجرا کند.
در پستی که تیم  RavenCoinدر سال  2017در سایت  Mediumقرار داده است ،از تشبیهی به
مجموعهی مشهور بازی تاج و تخت ) (Game of Thronesبرای معرفی این ارز جدید استفاده کرده
است:
"در دنیای تخیلی وستروس ،کالغ ها ) (ravenنامه رسان هایی بودند که حقایق را حمل می کردند
 RavenCoinنیز یک بالک چین است که با یک هدف خاص طراحی شده است تا حامل این حقیقت
باشد که چه کسی مالک چه چیزی است".

فورک یا انشعاب چیست؟
هنگامی که یک ارز دیجیتال ،از ارزی دیگر انشعاب میگیرد ،به این معنی است که با بهره گیری از کد پایهی آن
ارز ،به گسترش و توسعهی ارز جدید می پردازد.
انشعاب به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که بیشتر زمان و تمرکز خود را بر روی توسعه های خاص
بگذارند ،بدون اینکه مجبور باشند ساخت رمزارز را از صفر شروع کنند.
بسیاری از ارزهای جدید ،همانند  ،RavenCoinانشعاباتی از بیت کوین هستند.

3

www.omidfadavi.me

) RavenCoin(RVNچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال

اهداف پروژهی RavenCoin
در سوم ژانویه  2018مصادف با نهمین سالگرد راه اندازی بیت کوین RavenCoin ،کار خود را به عنوان
ابزاری برای پرداخت آنی به هرکس در هرکجای جهان آغاز کرد.

به عنوان یک انشعاب بیت کوین RavenCoin 4 ،تغییر کلیدی در بالک چین ایجاد کرده که آن را برای
انتقال دارایی ها و توکن ها بهینه کرده است:
•

برنامه ریزی استخراج (پاداش هر بلوک  RVN 5,000است)

•

زمان هر بلوک ( 1دقیقه)

•

ذخایر کوین ( 21میلیارد)

•

الگوریتم ماینینگ (در حال حاضر  ،KAWPOWپیشتر به ترتیب  X16Rو  X16RV2بودند)

برخالف بسیاری از آلت کوین های دیگر (رمزارز های غیر از بیت کوین)  ،RavenCoinعرضهی اولیهی سکه
) (ICOانجام نداده ،پیشاستخراج و مستر نود نیز ندارد.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :کینگ مانی  KingMoneyچیست و آیا ارزش سرمایه
گذاری دارد؟

نیاز به  RavenCoinدر دنیای ارز دیجیتال
ارزهای دیجیتال همواره ابزار خوبی برای نمایش و انتقال ارزش بوده اند .در کنار همهی قابلیت های بالک
چین ،ثبت موجودی هر شخص از قابلیت های پایه ای آن است.
موفقیتی که  Ethereumبا  ERC20کسب کرد ،نشان دهندهی تقاضا برای دارایی های در قالب توکن
است .در مقایسه با سهام های سنتی و سایر مکانیسم های مشارکت ،توکن ها مزایای بسیاری از قبیل انتقال
سریع تر ،عدم وابستگی به یک شخص ثالث ،کنترل بیشتر کاربر و شفافیت را دارا هستند.
تمرکز بیت کوین همواره بر روی این بوده است که شکل بهتری از پول باشد  Ethereumنیز پلتفرمی را برای
ساخت اپلیکیشن های مختلف ،قراردادهای هوشمند و  dAppها فراهم می کند.
ولی در چنین جهان نوینی که افراد به سادگی می توانند با استفاده از بیت کوین ،ثروت زیادی را به صورت آنی
انتقال دهند ،تقاضا برای همچین راه حل بهینه ای برای انتقال سایر انواع دارایی ها و تملکات باال است.
هدف  RavenCoinپاسخگویی به این نیاز است.
با این که انتقال های این چنینی دارایی ها در بیت کوین و  Ethereumنیز ممکن است ،ولی این بالک
چین های عظیم برای این کار طراحی نشده اند .این عدم تخصص یافتگی مشکالتی را به همراه دارد که در
ادامه به آن خواهیم پرداخت.

توکنRVN
ذخیرهی کل  RavenCoin 21,000,000,000 RVNاست .اوج قیمت آن تاکنون  0.060209دالر در 28
مارس  2018بوده است.
جهت دریافت آموزش صفر تا صد ارزهای دیجیتال می توانید از دوره نوابغ ارز دیجیتال استفاده نمایید.
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به سادگی در بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال موجود قابل معامله است از جمله،DigiFinex ، Binance
 ،Escodex ،Upbit ،Bittrexو  .CryptoBridgeحجم معاملهی روزانه آن تقریبا  13میلیون دالر و
همتای معاملهی آن عموما بیت کوین است؛ گرچه معامله با LTC ،USDTو  DOGEنیز در برخی بازار ها
امکان پذیر است.
کیف پول های رسمی  RVNبرای سیستم عامل های اندروید ،IOS ،دسکتاپ و تحت وب در دسترس است.
فعال هیچ کیف پول سخت افزاری از  RVNپشتیبانی نمیکند ولی  Trezorو  Ledgerبر روی پشتیبانی
RVNکار می کنند.
دقت کنید که دو نوع شبکهی  RavenCoinوجود دارند ،یکی  testnetیا همان شبکهی بتا ،و دیگری
.mainnetاین دو شبکه را با هم دیگر اشتباه نگیرید چون کیف پول ها و دفتر کل جداگانه دارند.

برنامه ریزی استخراج
گفته شد که پاداش هر بلوک  RVN 5000است .بعالوه در  RavenCoinنیز مثل بیت کوین ،پاداش بلوک
ها در هر  2,100,000بلوک نصف خواهد شد و میزان آن را به  RVN 2500کاهش خواهد داد.
با یک محاسبه سرانگشتی و با در نظر گرفتن یک دقیقه برای هر بلوک ،می توان دریافت که این اتفاق در
بازهی زمانی نزدیک به  4سال (تقریبا هر  1458روز) رخ می دهد .پس اولین نصف شدگی پاداش در ژانویه
سال  2022خواهد بود.

ASICچیست؟
مدارمجتمعباکاربردخاصیا، ASICمدارهایمجتمعیاستکهبراییکعملیاتخاصطراحیوبهینه
سازیشدهاست.
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 ASICدر حقیقت پردازنده ای است که میتواند یک الگوریتم از پیش تعیین شده را با قدرت و بازده بسیار
باال دنبال کند ،اما انعطاف پذیری چندانی ندارند و نمیتواند الگوی دیگری را دنبال کنند.
برای مثال ASICها در طراحی و ساخت ضبط کنندهی دیجیتال صدا ،یا در ماینر های قدرتمند بیت کوین
کاربرد دارند.

الگوریتم RavenCoin
هدف الگوریتم های جدید ،RavenCoinمقابله با متمرکز شدن پروسهی ماینینگ بوسیلهی سخت افزار
های  ASICاست.

در اوراق اولیهی الگوریتم ، X16Rتیم سازندهی این ارز توضیح داده که چگونه ترتیب ثابت در الگوریتم های
هش معمولی ،به ساخت ماینرهای  ASICکمک کرده است.
تاکنون  2انشعاب الگوریتمی برای مقابله با بازده باالی ماینر های  ASICنسبت به تجهیزات در ردهی مصرف
کنندگان ،ایجاد شده است.

X16R
در ابتدا الگوریتم  X16Rبرای مقابله با این مشکل به کار برده شد .این الگوریتم در حقیقت متشکل از 16
الگوریتم مختلف است.
این مشابه کاری که الگوریتم های  X15و  SHA512انجام می دادند با این تفاوت که این الگوریتم ها از
هش بلوک قبلی برای تغییر ترتیب الگوریتم استفاده می کردند.
از آنجایی که ماینر های  ASICبرای فقط یک الگوریتم بهینه سازی شده اند ،روش  X16Rبا به هم زدن
مداوم ترتیب الگوریتم هش ،طراحی شده بود تا ساخت  ASICرا غیرممکن سازد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه:آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانونی؟
در زمان شروع به کار کوین ،ماینینگ تنها با  CPUامکان پذیر بود .بعد از چند ماه ،اجتماع RavenCoin
ماینینگ  GPUرا به شبکه معرفی کرد که بسیار قدرتمند تر از  CPUبود.
با گذشت یک سال از ماینینگ  ،GPUنرخ هش شبکه به طرز نامعمولی شروع به افزایش کرد .بنابر گزارش
یک کاربر در سایت  ،Mediumدر جوالی  ،2019یک ماینر موفق شده بود کنترل نزدیک به  50درصد
ماینیگ شبکه را به دست گیرد .این ماینر موفق شد  45درصد همهی بلوک های  RavenCoinدر ماه
جوالی را استخراج کند.
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پس دیگر شکی نمانده بود که دستگاه های  ASICسازگار با الگوریتم  X16Rدر حال توسعه هستند .بنابراین
تیم  RavenCoinتصمیم گرفت با به کار بردن الگوریتم های جدید ،از توزیع ناعادالنهی  RavenCoinبه
وسیلهی دستگاه های  ASICجلوگیری کند.

X16Rv2
در اول اکتبر  RavenCoin ،2019نسخهی  2.5.1الگوریتم خود را به  X16Rv2تغییر داد تا ماینرهای
 ASICدر حال فعالیت با  X16Rرا باطل سازد.
 X16Rv2با حفظ الگوریتم های قبلی ،الگوریتم هش  Tigerرا به نسخه قبلی می افزاید .افزودن، Tiger
ASICها را از ماینینگ  RavenCoinناتوان کرد و به توسعه دهندگان فرصت داد که به دنبال راه حل دائمی
تری باشند.

تنظیم دشواری
در شروع به کار ،الگوریتم تنظیم دشواری  ،RavenCoinدر فواصل هر  2016بلوک دشواری بالک چین را
تنظیم میکرد.
متاسفانه این به افراد بد نیت این امکان را میداد که با به کار گیری یک توان ماین باال ،زمان بلوک ها را تا حد
زیادی کاهش دهند .سپس وقتی که میزان دشواری شبکه برای جبران این افزایش توان تنظیم شد ،این افراد
با توان باال ،شبکه را ترک میکنند.
در نتیجه سختی باال و زمان بلوک زیاد ،از سرعت شبکه به شدت می کاهد و آن را فلج می سازد.
برای مقابله با این ،در  20آگوست  ،2018انشعاب جدیدی در  RavenCoinرخ داد .این انشعاب الگوریتم
تنظیم دشواری جدیدی به نام  Dark Gravity Waveرا معرفی کرد که دشواری شبکه را با تناوب بسیار
بیشتری تنظیم میکرد.
الگوریتمKAWPOW
الگوریتم  KAWPOWکنونی که در  RavenCoinنسخهی 4به کار برده شده ،سعی دارد با به کار بردن
توانایی های حافظه و پردازش کارت های گرافیک) ، (GPUبر مشکل متمرکز شدن ماینینگ پیروز شود.
هدف این است که به بیشتر  GPUهای در رده مصرف کنندگان اجازهی استخراج  RavenCoinرا بدهد.
الگوریتم  KAWPOWبا کمی تغییر از الگوریتم های  ProgPOWو  ethhashمنشا گرفته است.
با جایگزینی این الگوریتم به جای سیستم  16الگویی  ، X16Rv2الگوریتم  RavenCoinاز ماکزیمم توانایی
GPUها استفاده می کند
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این کار اجازه نمی دهد که توانایی  ASICاز توانایی  GPUپیشی گیرد و توزیع عادالنهی  RavenCoinمیان
همگان را بهبود می بخشد.
تنها نگرانی باقی مانده که  ،Tron Blackتوسعه دهنده یارشد ،ابراز کرده است باال بودن حداقل حافظهی
مورد نیاز در این الگوریتم جدید می باشد که برخی از GPUهای قدیمی (با حافظهی کمتر از  ) GB3را از
ماین  RavenCoinناتوان می کند.

نگاه به آینده
امروزه فعال انشعاب الگوریتمی دیگری برای آیندهی  RavenCoinبرنامه ریزی نشده است .به گفتهی آقای
:Black
"به  3دلیل امید زیادی دارم که این ) (KAWPOWآخرین تغییر الگوریتم مورد نیاز خواهد بود .اوال که این
الگوریتم به گونه ای طراحی شده که میزان حافظهی مورد استفادهی خود را تنظیم می کند ،پس به مرور
زمان با پیشرفت سخت افزار ها سازگار خواهد شد.

ثانیا به روز رسانی همهی نود ها اختالل زیادی در شبکه ایجاد می کند پس خوب می شود اگر این اختالل را
به حداقل برسانیم.
و در نهایت ،تغییر الگوریتم وقت و انرژی زیادی می گیرد ،زمانی که می توانیم به جای آن بر روی تغییرات
مفید  RavenCoinصرف کنیم“.
پس باید در نظر داشت که احتمال گسترش و پیشرفت ASICها در آینده وجود دارد .اما بی شک )به لطف
الگوریتم ) KAWPOWپتانسیل محدودی برای برتری یافتن  ASICنسبت به سخت افزار های در رده
مصرف کننده وجود دارد .پس میتوان گفت  RavenCoinبه این نوع از متمرکز شدن مقاوم شده است.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه:راهنمای جامع انتخاب کیف پول بیت کوین و سایر ارزهای
دیجیتال

خصوصیات منحصر به فرد RavenCoin
•

مقاوم به –  ASICالگوریتم  KAWPOWساخت سخت افزار های  ASICرا بی تاثیر میکند.

•

شروع منصفانه – هرکسی از روز اول شانس برابری برای استخراج یا خرید  RVNدارد.

•

فاقد هرگونه پیشاستخراج) ،ICO ، (pre-mineیا کوین هایی که انحصارا برای سازندگان نگه داشته
شده اند.

•

بر پایهی اجتماع و حقیقتا منبع باز
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موارد استفاده ازRavenCoin
مشابه  RavenCoin ،Ethereumبه گونه ای طراحی شده که بتوان از توکن های شبکه ،برای ساخت توکن
شخصی سازی شده استفاده کرد.
هر توکن می تواند ویژگی های خاص و مشخص خود را داشته باشد .میتوانند با تعداد محدود ساخته شده ،یا
به عنوان اوراق بهادار ،یا برای کلکسیون داران ساخته شوند.
همانطور که  RavenCoinدر توییتر خود توضیح داده ،هرچیزی به کمک توکن ها و بالک چین
RavenCoinقابل ساخته شدن است.

توکن دارایی یا Asset
برخالف بسیاری از انشعابات بیت کوین RavenCoin ،محصول جدیدی تولید کرده است که در وایت پیپر به
آن پرداخته شده است.

دارایی میتواند توسط هر مالک  RVNساخته و استفاده شود .این دارایی ها عملکردی مشابه توکن  ERC-20در
بالک چین  Ethereumدارد.
در یک کالم میتوان گفت هر کسی می تواند به سادگی توکن دلخواه خود را با استفاده از  RVNبسازد.

رقبای RavenCoin
جا دارد بگوییم که  RavenCoinچیز جدیدی را خلق نکرده است .چرا که استانداردهای ساخت توکن روی
بالک چین Ethereumهمچون  ERC721 ،ERC20و  ERC223و بالک چین  Wavesامروزه نیز وجود
دارند .اما توکنیزاسیون تمرکز اصلی این پلتفرم ها نیست.
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پروژهی  Counterpartyیکی از محبوب ترین پلتفرم های توکن حال حاضر است ،اما به شبکهی بیت
کوین وابسته است .این وابستگی هم نقطهی قوت و هم نقطهی ضعف برای این پلتفرم محسوب می شود.
پروژه هایی مانند  WAXو  Enjin Coinنیز در زمینه دارایی های دیجیتال توکنی فعالیت دارند اما بازار هدف
این ها صنعت بازی های کامپیوتری استPolymath .نیز پروژهی مشابهی است که بازار اوراق بهادار را هدف
قرار داده است.
شبیه ترین پروژه به  Bytom ،RavenCoinاست .تیم سازندهی هر دو شبکه اهداف مشابهی را دنبال کرده
و پلتفرم هایشان امکانات مشابهی را به کاربران ارائه می دهد .با این حال تفاوت های عمده ای نیز در بینشان
وجود داردICO ،Bytom .برگزار کرده و از ماینیگ ASICها در شبکه خود حمایت می کند.
اما تیم  RavenCoinمعتقد است که عدم تخصص یافتگی ،مشکالت مهمی را برای انتقال دارایی ها ایجاد
میکند.
بزرگترین این مشکالت که تیم  RavenCoinبه آن اشاره کرده ،این است که در این شبکه ها برای تبادل
یک دارایی ،به ارز پایهی شبکه )برای مثال ) etherبرای پرداخت هزینهی تراکنش نیاز داریم .اگر نرخ حق
الزحمه در شبکه باال باشد ،تبادل دارایی ها نیز به طبع آن هزینهی زیادی خواهد داشت.
یک مشکل دیگر این است که این شبکه های غیرتخصص یافته ،راه حلی برای جلوگیری از مشکالت رایج در
هنگام انتقال دارایی ها ندارند .شما ممکن است با یک اشتباه ساده در ارسال توکن  ERC20به آدرس یا
کیف پول اشتباه ،دارایی زیرین آن را نابود کنید.
به همین دلیل  RavenCoinقصد دارد شبکه ای برای انتقال هر کاالی حقیقی یا دیجیتال فراهم سازد و به
این منظور بهینه سازی شده است.

ساختAsset
ساخت دارایی از طریق کیف پول دسکتاپ  RVNانجام میشود .برای ایجاد یک دارایی ساده ،کاربر به 500
RVNنیاز دارد .کاربر بایست یک نام ،قابل تقسیم بودن ،و تعداد توکن (از  1تا  21میلیارد) را به دارایی
اختصاص دهد.
به عالوه کاربر می تواند مشخص کند که آیا این دارایی در آینده قابل صدور دوباره هست یا خیر .همچنین
کاربر می تواند برای ایجاد شروط و قوانین ،متادیتا مشخص کند.

این انعطاف پذیری باال ،امکان مصارف عملی و واقعی را برای دارایی ها ایجاد میکند.
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الزم به ذکر است  RVNهایی که برای ایجاد دارایی مصرف میشود ،سوزانده می شوند که ذخیرهی کل ارز را
کاهش می دهد .در حال حاضر بالغ بر  22,000دارایی در شبکه  RVNدر حال گردش است که یعنی بیش از
 11میلیون  RVNاز ذخیرهی کل کاسته شده است.
دارایی های موجود کنونی را میتوان از طریق مرورگر دارایی های  RVNمشاهده نمود:
https://ravencoin.asset-explorer.net/
تا این جا توکن های ساده را بررسی کردیم که پایه و اساس پلتفرم  RavenCoinمی باشند .اما عالوه بر این
انواع دیگری از توکن ها وجود دارند که به توضیح مختصر آن می پردازیم.

.1دارایی های منحصر بفرد
یک دارایی ساده را می توان با مصرف  RVN 5به یک دارایی منحصر بفرد تبدیل نمود .دارایی منحصر بفرد
عالوه بر ویژگی های ذکر شده ،یک شناسهی منحصر بفرد دارد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :دوج کوین  DogeCoinچیست؟ +پیش بینی قیمت آن در
آینده
این شناسه رد پایی از دارایی درون بالک چین بر جای می گذارد .پس هر کاربر می تواند به سادگی دارایی را
تا منشا آن ردیابی کند .این شفافیت غیرمتمرکز می تواند راهی برای بررسی صحت و اعتبار یک محصول یا
دارایی باشد.
این توکن ها قابل ساخت دوباره نیستند و ابزار خوبی برای اثبات اعتبار و مالکیت هستند .در هر جایی که
چنین اثباتی نیاز باشد ،مانند مجوز فعال سازی نرم افزار ،جمع آوری آثار هنری ،مالکیت خودرو و غیره می
توان از این توکن ها بهره برد.
دارایی های منحصر بفرد وجه افتراقی است که  RavenCoinرا در میان حجم عظیم انشعابات بیت کوین
متمایز می کند.

.2پاداش
شما میتوانید پاداشی را میان صاحبان توکن های خود توزیع کنید .به عنوان مثال این پاداش می تواند برای
امتیاز وفاداری مشتریان و حتی تسهیم سود به کار برده شود.

.3توکن های غیر دارایی)(Non-Asset
RavenCoinهمچنین توکن های خاصی را دارد که برای فعالیت های غیر تجاری مثل رای گیری و پیام
رسانی قابل استفاده هستند.
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کانال های ارتباطی فعال برای هر سیستم بر پایهی توکن ضروری است .برای تسهیل این کانال های ارتباطی،
 RavenCoinبه هر دارایی یک توکن پیام دهی نیز اختصاص می دهد که تنها صاحب دارایی می تواند پیام
های آن را مشاهده کنند.
برای رای گیری نیز از مکانیسم مشابهی استفاده می شود .شما با ارسال یک پیام به صاحبان توکن ،یک رای
در اختیار آن ها میگذارید .سپس فرد می تواند رای خود را به کاندید مورد نظرش ارسال کند.
تعدادی از کاربرد های روزمره که برای توکن و دارایی میتوان متصور شد:
•

اوراق صاحبان سهام که در آن هر سهم با یک توکن شناخته میشود.

•

سهام شرکت ها که در ، RVNقابلیت تقسیم پذیری برای آن تعریف شده است.

•

توکن های نمایانگر یک شرکت تعاونی ،شرکت ها مختلط غیرسهامی ،و پلتفرم های تسهیم سود

•

بلیط برای رویداد های مختلف از قبیل کنسرت ها ،مسابقات ورزشی و غیره

•

دارایی های دیجیتال مانند اقالم قابل خرید در بازی های کامپیوتریcollectible ،ها مانند crypto
kitties

•

توکن مجوز برای دسترسی و استفاده از خدمات

•

سند زمین و سایر مدارک مربوط به مالکیت ،مثال فلزات گرانبها

سرمایه گذاری  OverstocksدرRavenCoin
اولین بار زمانی توجه ها به سوی  RavenCoinجلب شد که ، Patrick Byrneمدیر عامل، Overstocks
در فوریه  2108در مصاحبه ای با  Business Insidersاعالم کرد که شرکت او در یک استارت آپ رمزارز
که پیش از آن ناشناس بود ،یک سرمایه گذاری چند میلیون دالری انجام داده است Byrne .امروزه نیز از
بزرگترین حامیان  RavenCoinاست و به تحقق پتانسیل های این شرکت کمک میکند.
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یک شرکت تحت نظر ،Overstockبه نام  ،Medici Venturesاولین انتقال عمدهی توکن در
 RavenCoinرا انجام داد .این شرکت با یک انتقال توکن دیجیتال به ارزش  3.6میلیون دالر ،در
 Chainstone Labsسهام  %29ای به دست آورد .گرچه این توکن به صورت عمومی عرضه نشد ،اما این
تراکنش نشان دهندهی توانایی بالک چین  RavenCoinبود.
 Bruce Fentonمدیر عامل  Chainstone Labsدر این مورد اظهار داشت:
" RavenCoinیک پروتکل و بالک چین ایده آل برای توکن اوراق بهادار است .هدف  RavenCoinانجام
بی نقص یک کار است :به کاربران کمک کند توکن ها و دارایی های دیجیتال امن بسازند .توکن ها ،بویژه
توکن های اوراق بهادار ،برای تکنولوژی بالک چین حوزهی فعالیت امید بخشی است".

تیمRavenCoin
از آنجایی که  RavenCoinیک پروژه کامال منبع باز و بر پایهی اجتماع است ،هرکسی میتواند در توسعهی
این ارز در وبسایت  GitHubمشارکت کند.
تعداد دقیق توسعه دهندگان  RavenCoinنامشخص است .تعداد تخمینی با توجه به  GitHubحداقل
 400نفر است که بیشترشان نیز قبال در توسعهی بیت کوین مشارکت داشته اند.
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سازندهی اصلی  RavenCoinآقای  Tron Blackاست .وی بیش از  5سال در توسعهی بالک چین و
ارزهای دیجیتال مشارکت داشته است .او جایگاه برنامه نویس اصلی در شرکت  Miedici VCرا دارد،
شرکتی که درگیر تحقیق و مطالعه بر روی تکنولوژی بالک چین است.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی
دارند؟

چگونه توکن  RVNبه دست بیاورم؟
دو راه برای کسب  RVNوجود دارد :ماینینگ و خرید از صرافی.
از ابتدای پروژه ،ماینینگ  RVNامکان پذیر بوده است .برای اینکار بایستی ابتدا یک کیف پول ایجاد کنید تا
آدرسی برای ارسال کوین ها داشته باشید .کیف پول  RavenCoinاز صفحه  GitHubپروژه قابل دانلود
است.
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سپس برای راه اندازی ماینر ،نرم افزار آن را از صفحه رسمی  Ravenدر  Bitcointalkدانلود کنید .استخر
ماینینگ  RavenCoinرا انتخاب و تنظیم کنید.
ماینینگ  RavenCoinدر استخرهای بسیاری از قبیل ،Supernova ،MiningPanda ،Minepool
 Omegapool ،Hash4Life ،Protopool ،Virtopiaو غیره انجام میشود.
بعالوه  RavenCoinدر بسیاری از صرافی ها نظیر  Binanceو  Bittrexقابل خرید و فروش می باشد.

برنامهی  RavenCoinبرای آینده
نقشهی راه  RavenCoinکه در سایت  GitHubقابل دسترسی است برای آیندهی توسعهی آن  8 ،فاز را
در نظر گرفته است .تا به امروز توسعه بر پایهی اجتماع در  ،RavenCoinپیشرفت چشم گیری را نشان
داده و نقشهی راه را با رعایت زمانبندی و به دقت پیموده است که در میان بسیاری از ارزهای دیجیتال امری
نامعمول است.

تیم توسعه در حال حاضر مشغول فعالیت بر روی فاز  5توسعه است :پیام رسانی .تا به افراد مجاز ،امکان
ارسال پیام به صاحبان توکن ها را بدهد.
فاز های بعدی توسعه را بطور مختصر بررسی می کنیم:
•

فاز  – 6رای گیری

یک مکانیسم رای گیری در سطح پروتکل برقرار شود .هماهنگی الزم با تولید و توزیع توکن های موازی انجام
می شود .سپس با ارسال این توکن ها به آدرس های ( RVNکاندیداها) ،یک رای ثبت می شود.
•

فاز  – 7سازگاری

به توکن های تازه تولید شده این امکان داده شود که عینا مشابه  RVNیا  BTCنمایش داده شوند تا در
صرافی ها و کیف پول ها به کار برده شوند.
17
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•

فاز  – 8کیف پول های سیار ،که با عبارت یادآور ) (Mnemonic Seedسازگار باشد.

نتیجه گیری
 RavenCoinپروژه ای با پتانسیل های بسیار است .با اینکه بسیاری از ارزهای دیجیتال می
کوشند با  Ethereumبرای مقام "بهترین پلتفرم قرارداد هوشمند" رقابت کنندRavenCoin ،
تمرکز خود را بر هدف خاصی معطوف کرده است ،توکنیزه کردن انتقال دارایی ها.
محدود کردن پروژه به یک هدف خاص مزیت های خود را دارد .وقتی یک پروژه تالش می کند
مشکالت زیادی را پوشش دهد ،اغلب اوقات نتیجه چند راه حل ناقص است.
به عنوان یک پروژهی نوپا RavenCoin ،هنوز به موفقیت عظیمی دست نیافته است و در حوزهی
فعالیت خود ،رقبای سر سختی همچون Waves ،EOS ،Cardano ،Ethereumو یا Bytom
دارد .اما با این حال این پروژه حمایت اجتماعی بزرگ و قدرتمند و نیز حمایت مداوم مدیر عامل
 Patrick Byrne ،Overstocksرا دارا می باشد.
باید ببینیم آیا  RavenCoinخواهد توانست در دراز مدت در بازار در حال رشد توکنیزاسیون
دارایی ها غالب شود یا حکومت  Ethereumبر این بازار ادامه خواهد داشت.
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سواالت متداول
 RavenCoinچیست؟
 RavenCoinبالک چینی است که به طور اختصاصی برای انتقال همتا به همتای دارایی و توکن ها کاربرد
دارد .با این که بیشتر بالک چین های دیگر این امکان را به طور فرعی دارا هستند ،اما  RavenCoinدر این
کار تخصص یافته است.

توکن  RVNچیست؟
در شبکهی  RavenCoinبرای پاداش دادن به استخراج بلوک ها ،و نیز برای ساخت توکن دارایی شخصی
سازی شده ،به  RVNنیاز داریم.

 Assetیا دارایی چیست؟
همان گونه که زمانی پول با پشتوانهی فلزات گرانبها تولید و استفاده می شد ،دارایی ها در دنیای ارزهای
دیجیتال (یا به اصطالح دارایی مصنوعی) ،توکن هایی هستند که یک دارایی با ارزش ذاتی را نمایندگی
میکنند .مثال سهام یک شرکت ،مجوز های استفاده و غیره.

شباهت و تفاوت های  RavenCoinبا بیت کوین چیست؟
از آنجا که  RavenCoinانشعابی از بالک چین بیت کوین است ،شباهت های بسیاری به آن دارد .اما
تفاوت هایی از قبیل زمان بندی و پاداش بلوک ،و الگوریتم های مورد استفاده RavenCoin ،را برای هدف
خاص خود بهینه کرده است.
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
19

www.omidfadavi.me

