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چیست و چه کاربردی در ارزهای دیجیتال دارد؟ Tokenتوکن

چهبهصطالحااینکهایدکردهفکرخودباوایدشنیدهدیجیتالارزگرانمعاملهزبانازراتوکننامحالبهتاآیا
واقعاماا.باشیدشنیدهکراتبهراآننامحوزه،اینبامرتبطمختلفمطالبالیالبهدرهمشایدمعناست؟

معناست؟چهبهوچیستتوکن
هایهدفدوجودلیلبهکوینبیتباتوکنکهصورتیدر.دانندمیکوینبیتمشابهراتوکنعامه،طوربه

واحدیکبهدبایبنددمینقشتانذهندرچیستتوکنکلمهوقتی.دارداساسیتفاوتتر،گستردهومختلف
بیتبینهتشابوجهیکاین.شودمیعرضهخصوصیماهیتیکتوسطگرانبهاواحداین.کنیدفکرارزشمند

.استتوکنوکوین

هاییتموفقبهوشدارائهخصوصیمحیطیکازهمکوینبیتکه،بینیممیبرگردیمعقببهکمیاگر
بیندروجهیتقابلجایگاهبهاستتوانستهامادارد،زیادیهایمحدودیتدیجیتالارزاینالبته.رسیدشگرفی
نداشتهیخاصاطالعاتتوکنازهستید،مطلعآنماهیتوکوینبیتازکهایاندازهآنبهشاید.برسدکاربران
.شدخواهددرکقابلبرایتانبخشایندرشدهارائهاطالعاتدیجیتالارزمقالهاینادامهخواندنبا.باشید

فهرست مطالب 

توکن چیست؟ یک تعریف ساده✓
انواع توکن های رایج✓
آشنایی با مفهوم توکن های رمزنگاری شده✓
آشنایی با کاربرد توکن✓
جمع بندی نهایی✓

سادهتعریفیکچیست؟توکن

تنهاهکشودمیاستفادهارزشمندواحدیکبهاشارهبرایاصطالحایناز.استاصطالحیکواقعدرتوکن
تفادهاسچهاما.کردتریوسیعهایاستفادهآنازتوانمیوشودنمیبردهکاربهدیجیتالارزحوزهبرای

هایی؟
ارزشینا.دارددستدرارزشودارایییککهاینمایندهکنید؛تصورنمایندهیکمانندتوانیدمیراتوکن

بالکچینهپایبرهاتوکنکلی،طوربه.باشدحوالهیکیاکامپیوتریهایبازیآیتمیاارزشاملتواندمی
بالکیکتربسبروندارندمستقلچینبالککههستنددیجیتالارزهایهاتوکنواقعدر.شوندمیساخته
.یمکنترسادهراآنبیاییدنبود؟درکقابلشمابرایتعریفاینآیا.شوندمیاندازیراهدیگرچین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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آنازدرآمدکسبنحوهوBraveمرورگرآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ارائهرزشااوبهواقعدردهیدمیشخصیبهراایهدیهشماوقتیمثال.هستندارزشمندنمایندهیکهاتوکن
هازشاراین.شماستبرایمقابلشخصبودنگرانبهاازاینشانهکهاستهدیههمینتوکنوکنیدمی

آشناوکنتابتداییمفهومبااگرکههستندمختلفیاقساموانواعشاملهارایانهدرودارندراخودشاندنیای
آنمفهوموچیستتوکنازایپایهدرکبهکهحال.کنندگیجراشمااولوهلهدراستممکننباشید

.برویمآناقساموانواعسراغبهتوانیممیرسیدید

رایجهایتوکنانواع

:برویمهاتوکنانواعمعرفیسراغبهکهاستآنوقت

کاربردیهایتوکن.1

Utilityنامبهکههاتوکننوعاین tokensفادهاست.شدنددارمعنااتریومآمدنوجودبهباشوندمیشناخته
بردکارهاتوکننوعاین.استخاصمحصولیکیاسرویسیکبهدسترسیمعنیبههاتوکنایناز

میاختهسکهایشبکهدرهاتوکناین.اتریوممانندشوند؛میساختهبالکچینیکرویودارندچندگانه
.گیرندمیقراراستفادهموردمعموالشوند،

ارزیهایتوکن.2

Currencyنامبهارزیهایتوکن tokensایارزشسازیذخیرهبرایهاتوکنازنوعاین.شوندمیشناخته
مییتالدیجهایارزدیگروکوینبیتمشابههاتوکننوعاینکاربرد.گیرندمیقراراستفادهموردپرداخت

میتوضیحارآنادامهدرنیستیدآشناییآنمفهومباونداریدآشناییشدهنگاریرمزهایتوکنبااگر.باشد
.دهیم

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/brave-browser-tutorial/
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شدهرمزنگاریهایتوکنمفهومباآشنایی

بهگاهیتوکنواقعدر.داردمختلفیمعانیکهرودمیکاربهشدهنگاریرمزکلمهکناردرتوکناوقات،برخی
شدهرینگارمزتوکنبهشده،رمزنگاریارزوتوکنکلمهترکیبباهمگاهی.استشدهرمزنگاریارزمعنای

.انددهشسازیتوکنهایدادهواقعدرشدهرمزنگاریهایارزکهبگوییماینگونهتوانیممیپس.رسیممی
رویمارششبرایواتریومتوکنازاتریومبالکچیندرشمارشبرایکهبگیریدنظردراینگونهرامفهوماین

درتوکنازمنظوروم،اتریمحبوبهایپلتفرمدرمثال.کنیممیاستفادهکوینبیتتوکنازکوینبیتبالکچین
.(نیستNEOبرمبتنی)استشدهساختهپلتفرماینرویکهاستERC-20توکنواقع

یکهاتوکن.شودمیاستفادهشدهرمزگذاریهایارزعنوانبهشدهگذاریرمزتوکناصطالحازنتیجهدر.1
رایانهیتامنحوزهدرشدهرمزنگاریهایرشتهاین.اندشدهتشکیلاعدادوحروفازکههستندرمزنگاریرشته

.هستندمرتبطآنهابهاماشوند،نمیواقعیهایدادهشاملوگیرندمیقراراستفادهموردهاارزو

اریرمزنگارزبالکچیندرتوانندمیهاتوکندهیم،قرارهدفویژهطوربهراشدهرمزنگاریارزهایحوزهاگر.2
الیت،کوینبیتمثلشدهنگاریرمزتوکنهریاباشند،اتریومبالکچینرویICOهایتوکنمثلدیگرشده

توکنمعموالشدهرمزنگاریارزهایمورددرصحبتبرایدیگرزمینههیچوجودعدمصورتدر.اتریومیاکوین
.شدهرمزنگاریارزیعنیدهد؛میراخوداصلیمعنیهمان

اشارهیاپایهرمزبهواقعدرکنیم،استفادهتوکنکلمهازخاصشدهرمزنگاریارزیکتوصیفبرایاگر.3
.داردقراردیگرارزیکبالکچینرویکهداریم

یککهوییمبگتوانیممیبرسیمبندیجمعیکبهودهیمپایانبخشاینبهخالصهطوربهبخواهیماگر.4
بهنتیجه،رد.شودمیاستفادهآنازفراتریاپولعنوانبهنامیم،میتوکناصطالحاراآنکهشدهرمزنگاریارز

.پرداختخواهیمآنهابررسیبهادامهدرکهدادانجامزیادیکارهایتوانمیتوکنهمینواسطه

کوینومیپولکیفازاستفادهوساختجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
Coinomi

میعملورتصاینبهتابعاین.شودمیاستفادهتوکنتولیدبرایجانبهیکگذاریرمزهشتوابعاز:نکته
ازوالاصشدهگذاریرمزهایارز.کندمیایجادشدهگذاریرمزثابترشتهیکوگرفتهرادادهمقدارکهکند
.کنندمیاستفادهتوابعاین

داراییهایتوکن.3

Assetداراییهایتوکن tokensتندهسسازمانیابرنامهیاپلتفرمیکدردارایییکنمایندهوباشندمی.
.الطازمشخصیمقدارمثل.دهندمینشانرادارایییاامالکازمشخصیمقداردیجیتالنمایندگاناین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinomi-wallet-and-how-to-use-it/
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بهادارتوکن.4

Securitiesنامبهنیزبهادارتوکن tokensیاخدماتتوانیدمیشماهاتوکناینکمکبا.شودمیخوانده
توکنآنهابهنتیجهدر.کنیدنگهداریگذاریسرمایهبرایراآنهااینکهیاکنید،خریداریراخاصیمحصوالت

بهاداراوراقهایکمیسیونازبسیاریویژگیهمیندلیلبه.دارندآیندهدربازدهیکهشودمیگفتهبهادار
.کنندمیبندیطبقهراآنوگیرندمینظردربهاداراوراقازیکیعنوانبهراتوکننوعاینآمریکا

چیست؟کاربردیوبهاردارتوکنفرق:نکته

نتیسهایارزبرایمعادلیکعنوانبهفقطکهارزیهایتوکنازراهاتوکننوعاینکاربردی،توکنمفهوم
.کنندمیجداهستند

جایزهتوکن.5

Rewardنامبهکهجایزههایتوکن tokensیاشوندمیگرفتهنظردرجایزهپرداختبرایشوندمیشناخته
loyaltyیاوفاداریامتیازمعادلراآنهاتوانمی pointsگرفتنظردر.

http://www.omidfadavi.me/
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دهسودهایتوکن.6

dividendدهسودهایتوکن tokensبهآنهادرآمدکهگیردمیقراراستفادهموردهاسازمانبرخیتوسط
میهگرفتنظردرارزیهایتوکنازجداهاتوکننوعاین.شودمیتقسیمدارندگانبینهاتوکناینواسطه
باشما.ندباشداشتهوجودتوانندمیمختلفهایشکلبهکهآیندمیشماربهانفعالیدرآمدنوعیکوشوند

کهدارندودسپرداختحالتهابالکچینبرخی.برسیددهیسودبهتوانیدمیهاتوکنایندارینگهیااستخراج
.نداردنظرموردسازماندرمالکیتیهیچهاتوکنایندارنده.باشدمیدهسودتوکنیکشبیههاآنارز

گامبهگامصورتبهMyceliumمایسلیومپولکیفآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

سطوحاساسبرپرداختاینوباشدیکبارماهچندیاهفتگیصورتبهتواندمیهاتوکنایندارندگانبهپرداخت
.کنندمیسودبکسکمترتوکندارایافرادازبیشتربیشتر،توکندارایافرادمثال.شودمیارائهافرادبهمالکیت

سهمیتوکن.7

Equityیاسهمیتوکن tokensالتحیکشکلبهبیشترواندنشدهسازیپیادهعملیاتیحالتدرواقعدر
اینواسطههبراخودسهاممالکیتهاتوکننوعایندارندگان.هستندشرکتیکسهاممشابهکههستندتئوری
.گیرندمیاختیاردرهاتوکن

چیست؟نویسیبرنامهتوکنمفهوم

5صورتبهسینویبرنامهتوکنهایکاراکتر.شودمیمربوطمنبعکدبهکهاستمولفهیکنویسیبرنامهتوکن
میتوابعاین.نندکمیتعییننظرموردنویسیبرنامهزبانقوانینبراساسراتوابعکهاندشدهبندیدستهکالس
.باشدهااپراتوریاشدهرزروکلماتها،شناسهشاملتواند

چیست؟امنیتیتوکنمفهوم

دسترسیوکنتاین.شودمیحسابپینیکمانندعبورکدیکهمراهبهفیزیکیوسیلهیکماننداینجا،درتوکن
.کندمیفراهمشبکهیکبهمثالراکاربر

جایبهودنشونمنتقلاینترنتطریقازواقعیهایدادهتاشودمیباعثرایانهدرامنیتیهایتوکنازاستفاده
.وندشمیتولیدخاصالگوریتمیتوسطحالت،ایندرهاتوکناین.شودمنتقلشدهگذاریرمزهایدادهآنها

دادهبهدسترسیواندشدهگذاریرمزهادادهآندرکهگرفتنظردرشرایطایندرراتوکنیکتوانمیپس
appleمثلهاشرکتبرخی.نیستپذیرامکانواقعیهای payکنندمیاستفادههاتوکنایناز.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mycelium-bitcoin-wallet/
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واعداداملشرشتهیکراتوکنتوانیممیکهمعناستاینبهرایانهامنیتدرتوکنکاربردتر،سادهزبانبه
کهکوینتبیتوکنمثلنداریم؛اشارهارزشمندتوکنیکبهابداحالت،ایندرکهبدانیمگذاریرمزبرایحروف

.استآنارزشمندیبرایجانشینیک

ارزهایدرConsensusاجماعهایالگوریتمانواعبررسی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

توکنکاربردباآشنایی

بهچیست؟توکنکاربرد.برویمآنکاربردباآشناییسراغبهتوانیممیشدیمآشناتوکناصلیمفهومباکهحال
برنامه.شودمیگفتهdAppآنهابهاصطالحاکهاستمتمرکزغیرهایبرنامهبرایهاتوکنکاربردکلی،طور
.شوندمیارائهشدهتوزیعرایانشسامانهرویکه،هستندهاییبرنامههممتمرکزغیرهای

چقدرهاتوکندادتعکهبگیرندتصمیمابتدادرتاکندمیقادرراآنهانویسان،برنامهواسطهبههاتوکننوشتن
.کنندگیریمتصمینیزهاتوکنارسالبرایتوانندمیآنهاحتی.بگیردقراراستفادهموردهدفیچهبرایوباشد

دروشوندمینوشتهشدهمشخصقبلازاهدافبراینویسانبرنامهتوسطکههستندهمهاتوکنازبسیاری
همینبهایبرنامهدرMusicoinتوکنشاملآنهاآشناینمونه.گیرندمیقراراستفادهموردخاصایبرنامه

گوششاملهاویژگیاین.شوندمندبهرهمختلفهایویژگیازتاکندمیکمککاربرانبهتوکناین.استنام
.استویدیویکتماشاییاموسیقییکبهدادن

.شوندمندهرهبشانبرنامهرمزنگاریارزازهمچنینوکننداستفادهبومیبالکچینامنیتازتوانندمیهاتوکن
درهمرایطشایندر.نمایدتولیدراخودبهمخصوصبالکچینتانیستالزمنظرموردتوکنسازندهبنابراین

توسعهازاریبسی.شودنمیختمهمینجابهداستانالبته.شدخواهدجوییصرفهمنابعازاستفادهدرهموزمان
آنانهایراکنشتکهکنندپیداراکنندگانیاستخراجخودبهمخصوصچینبالکساختباتامجبورنددهندگان

کنندگاناستخراجیافتنواقعدر.شدخواهدانجامجوییصرفههمرابطهایندرسبب،همینبه.نمایدتاییدرا
.باشدقویهمحمالتبرابردربایدنظرموردچینبالکوبردمیزمانکمیهمهاتراکنشتاییدبرای

ارائهبرنامهمهشرایطیچنیندر.کندمیتوجیهرامتمرکزومشترکبالکچینیکازاستفادهدالیلاینتمامی
.کردتفادهاسکاربردیبرنامهچندینازمشترکبالکچینیککمکبهتوانمیهموبودخواهدترکاربردیشده

.استمستقلوضعیفبالکچینجایبهمشترکوقویبالکچینباپیروزیحقیقتدر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/all-about-blockchain-algorithms/
https://en.wikipedia.org/wiki/Decentralized_application
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BitmexسیگنالوBinanceبایننسسیگنالازاستفادهنحوه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

یاوامالکازقطعهیکمثالیاوکردتبدیلتوکنبهتوانمیراپولکهگفتتوانمیموارداینتمامیدرکبا
کهرهمانطو.نمودمعاملهراآنشدهرمزنگاریهایارزفناوریکمکباسپسونمودتبدیلتوکنبهراسهام
گرفتنرنظدربا.هستندکوینبیتحوزهدرتوکنکاربردازاینمونهکوینبیتهایتوکنکردیم،هماشاره

آنمفهومازبهتریدرکتوانمیآنمعاملهسپسوتوکنبهپولیاسهامازقطعهیکتبدیلوتوکنتعریف
.کردپیدا

داریم؟توکنتولیدبهاحتیاجیچه

وریتمالگکمکباعوضدرونکنیمذخیرهوارسالراحساسومهمهایدادهتوانیممیهاتوکنکمکبهما
ارزصیشخهایدادهرو،ایناز.شونددریافتوارسالآنها،جایبهکهکنیمتولیدتصادفیعددیکتوکن
نخواهندیعموم،(نیستتوکنباآنهامفهومبینتفاوتیسطحیکدرکه)هستندشدهگذاریرمزکههایی

.شوندنمیارسالهماینترنتواسطهبهحتییاشوندنمیذخیرهبالکچینروییعنی.شد

نهاییبندیجمع

در.چیستنتوکمفهومکهشویدمیمتوجهبخوانیدرامطلبابتدایدرشدهنوشتهجمالتدیگرباریکاگر
رشتهاملشاین،.چیزهاستبسیاریبرایکاربردیاصطالحیکوندارداشارهخاصمفهومیکبهتوکنواقع
شدهنگاریرمزتوکناترمثال،عنوانبه.نداردقرارآندراصلیهایدادهکهاستایشدهگذاریرمز

.استاتریومبالکچین
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