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کوین معرفی شد. درواقع  به بازار آمد. این ارز جزو اولین ارزهای دیجیتالی بود که پس از بیت ۲۰۱۱کوین در سال  الیت

کوین را ساخت.  ماند. چارلی لی، الیتکوین هم مانند نقره میداشته باشد، الیتکوین حکم طال را  توان گفت اگر بیتمی

ی پرداخت جهانی متن کوین براساس یک شبکه و یکی از مهندسان سابق گوگل است. الیت MIT التحصیلاو فارغ

پروتکل اثبات کار است کند و از الگوریتم اسکریپت که بر اساس باز ایجاد شده است که هیچ نهادی بر آن نظارت نمی

های معمولی برای استخراج این توانند با استفاده از رایانهکند. به این صورت افراد عادی میبرای استخراج ارز استفاده می

تر است و کوین است، اما نرخ تولید بلوک آن بسیار سریع کوین از بسیاری جهات شبیه بیت ارز اقدام کنند. گرچه الیت

کوین را  رشدی از تجار هستند که الیتبهها، تعداد روغیر از سازندهکند. بهتر تأیید میتراکنش را سریعاز این جهت 

 .شناسندرسمیت میبه

 

 



 

افزاری غیرمتمرکز است که امکان ساخت و اندازی شد. این ارز یک پلتفرم نرمراه ۲۰۱۵اتریوم ارزی است که در سال 

کند. در ی شخص ثالث فراهم میشده را بدون تقلب، کنترل یا مداخلههای توزیعاجرای قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن

های اتریوم رو شد. اپلیکیشنای روبهکرده بودند که با استقبال گستردهاندازه فروش برای اتر راه، یک پیش۲۰۱۴سال 

کنند. اتر مانند ماشینی است که برای حرکت در بستر اتریوم به آن نیاز های خاص این شبکه به نام اتر کار میروی توکن

ی ستند، به اتر نیاز دارند. طبق گفتهها درون اتریوم هدنبال توسعه و اجرای اپلیکیشندهندگانی که بهدارید و اغلب توسعه

چیز استفاده کرد. ی تقریبا همهسازی و مبادلهتوان برای رمزگذاری، غیرمتمرکزسازی، ایمنسازندگان اتریوم، این ارز را می

تقسیم شد.  (RTC) و اتریوم کالسیک (ETH) شد، اتریوم به اتریوم DAO ، به۲۰۱۶ای که در سال پس از حمله

ی دوم را در بین تمام ارزهای دیجیتال کوین رتبه س از بیتمیلیارد دالر است که پ ۴۱.۴ (ETH) ر اتریومارزش بازا

 .دارد

 

 

 



 

اندازی شد. طبق راه ۲۰۱۶ی دوم سال باز و غیرمتمرکز است که در نیمهیک ارز دیجیتال متن (Z cash) کشزی

 .است https همان Z cash را دارد،  http کوین برای پول حکم اند، اگر بیتارائه داده تعریفی که سازندگان این ارز

Z cash  ترتیب ماننددهد. بدینها امنیت باال و شفافیت گزینشی را وعده میبرای تراکنش : httpsکند که ها ادعا می

ی بلوکی ثبت و منتشر روی زنجیرهها موجب آن، تمام تراکنشکند که بهامنیت و حریم شخصی باالیی را فراهم می

به کاربران خود این امکان را  Z cash .مانندکننده و مبلغ پنهان میکننده، دریافتشوند، اما جزئیاتی نظیر ارسالمی

کنند تا محتوا با استفاده دار این امکان را فراهم میهای محافظدار را انتخاب کنند؛ تراکنشهای محافظدهد تا تراکنشمی

 .آن را ایجاد کرده، رمزنگاری شود Z cash که تیم zk-SNARK نامای بهز تکنیک رمزنگاری پیشرفتها

 

 



 

Dash (نسخهکه دراصل دارک کوین نامیده می )ی ین ارز ازآنجاکه روی شبکهکوین است. ا تری از بیتی پنهانیشد

ماندن سازد، امنیت باالتر و قابلیت ناشناختهها را تقریبا غیرممکن میکند که ردیابی تراکنشمسترکد غیرمتمرکزی کار می

اندازی شده است طی مدت کوتاهی طرفداران زیادی ، راه۲۰۱۴که در سال  Dash .کوین دارد به بیتبیشتری نسبت

 یا CPU توان آن را با استفاده از یکاین ارز دیجیتال را ساخت و می (Evan Duffield) دافیلدپیدا کرد. ایوان 

GPU  کوین به دش تغییر نام داد؛ ، دارک۲۰۱۵کاوید. در مارس Dash مخفف Digital Cash  یا پول دیجیتال با

 های فنی آن نظیرز ویژگییک اکوین به دش هیچ است. تغییر نام این ارز دیجیتال از دارک DASH – نماد

Darksend و InstantX را تغییر نداد. 

 

 



 

آورد. را فراهم می هزینهالمللی فوری، قطعی و کمهای بینی پرداخت آنی جهانی است که امکان پرداختریپل یک شبکه

های انتها و هزینهبهصورت آنی، با شفافیت انتهاالمللی و فرامرزی را بههای بینسازد تا پرداختها را قادر میبانک ریپل

 ۱.۲۶حاضر دارای ارزش بازاری معادل وارد بازار شده است، درحال ۲۰۱۲تر انجام دهند. این ارز دیجیتال که در سال پایین

کوین و ارزهای جایگزین  خاطر این ویژگی با بیتن ارز نیازی به استخراج ندارد و بهمیلیارد دالر است. سیستم ساخت ای

دهد و تأخیر کردن را کاهش میدیگر متفاوت است. ازآنجاکه ساختار ریپل نیازی به استخراج ندارد، مصرف انرژی محاسبه

قدرتمندی برای تشویق به رفتارهای معین است رساند. ریپل بر این باور است که توزیع ارزش، راه می اقلحدشبکه را به

وسیله وکار توزیع کند و بدینی کسبرا اساسا از طریق معامالت توسعه XRP حاضر قصد دارد تاترتیب درحالو بدین

هایی را درنظر گرفته کنند، مشوقها ارائه میتری را برای پرداختهای محدودکنندگان نقدینگی که دامنکبرای فراهم

 .فروشدمی XRP گذاری درمند به سرمایهرا به خریداران سازمان عالقه XRP ت واس

 

 



 

 

 ۲۰۱۴ردیابی است. این ارز دیجیتال متن باز در آوریل سال یک ارز ایمن، خصوصی و غیرقابل (Monero) مونرو

ی این مندان پروپاقرص ارزهای رمزنگاری شده جایی برای خود باز کرد. توسعهعرضه شد و دیری نپایید که میان عالقه

اندازی گیری و تمرکززدایی راهبا تمرکز باالیی بر قابلیت مقیاس است. مونرو های جامعهبر کمکارز دیجیتال کامال مبتنی

نظر کند. با این روش بهنام امضاهای حلقوی حریم شخصی باالیی فراهم میشده است و با استفاده از تکنیکی خاص به

اما ازآنجاکه  ی واقعی استکنندهشده وجود دارد که حداقل شامل یک شرکترسد که گروهی از امضاهای رمزنگاریمی

 .توان تشخیص دادرسند، امضای واقعی را نمینظر میها درست بهی آنهمه

 

 



لحاظ تعداد کاربران و محبوبیت همچنان سردمدار ارزهای دیجیتال است. لحاظ ارزش بازار، و هم بهکوین، هم به بیت

کنند، ها از آن استفاده میها و شرکتبیشتر سازمانوجود محبوبیت سایر ارزهای مجازی نظیر اتریوم و ریپل که بااین

تر دارند. این روزها کوین یک یا دو ویژگی پیشرفته به بیتدرحال افزایش است، گرچه برخی از ارزهای جایگزین نسبت

خود باقی توان گفت که همچنان به قوت اند، میپا کردهبا توجه به محبوبیت زیاد ارزهای دیجیتال و سروصدایی که به

عنوان سردمدار ارزهای هستند. اما دررابطه با اینکه در این رقابت تنگاتنگ بین ارزهای دیجیتال چه تعداد از آنها به

 .دیجیتال ظاهر خواهند شد، باید منتظر ماند و دید

 


