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توکن اکو اسمارت با عالمت اختصاری  ecsارز دیجیتالی است که خودش بالک چین
مستقل ندارد .اگر این تعریف برای شما نامفهوم است ،نگران نباشید و این مطلب را تا
پایان دنبال کنید .در این مطلب ابتدا با بیانی کامالً ساده توضیح میدهیم که تفاوت کوین
و توکن در بازار ارزهای دیجیتال چیست و سپس مزیتهای ایجاد توکن اکو اسمارت
بهجای ایجاد یک بالک چین اختصاصی را بررسی میکنیم.

همچنین چگونگی ذخیرهسازی توکن  ecsدر کیف پولها را توضیح داده و در پایان انواع دستهبندی
توکنها را نیز نام میبریم .ساخت توکن برای توسعهدهندگان بالک چینی بسیار راحتتر از ایجاد
یک بالک چین و شبکه مستقل است و در بیشتر مواقع پروژهها میتوانند بدون نیاز به هزینههای
نجومی برای طراحی یک بالک چین ،ارز دیجیتال خود را بسازند و به اهداف اولیه خود برسند.

پروژههایی که قصد توسعه یک بالک چین را دارند ،معموالً ابتدا از یک بالک چین واسطه برای خود
توکن ایجاد کرده و پیشفروش یا همان عرضه اولیه سکه ( )ICOبرگزار میکنند و در ازای پول ملی
یا ارزهای دیجیتال دیگر توکنهای خود را پیش از راهاندازی پروژه به فروش میرسانند .ارزش
این توکنها رابطه مستقیمی با وضعیت پروژه و حرکت آن در راستای اهدافش خواهد داشت.اکو
سیستم هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمارت نیز از روش پیش فروش یا همان عرضه اولیه سکه برای
جذب سرمایه الزم برای راه اندازی پروژه های خود استفاده کرده است و تا کنون بیش از ۰۴۵
میلیون سکه از این طریق پیش فروش نموده است
همچنین ،برخی توکنها پس از اینکه به حد کافی توسعه پیدا کردند ،بهدنبال ایجاد بالک چین
اختصاصی خودشان میروند و به کوین تبدیل میشوند .که اکو اسمارت نیز به دنبال این هدف
حرکت خود را آغاز نموده استدر حالی که کوینها هر کدام میتوانند کیف پول اختصاصی خود را
داشته باشند ،توکنها روی کیف پولهای بالک چینِ میزبان ذخیره میشوند .توکن  ecsنیز با توجه
به اینکه از بالکچین ترون به عنوان میزبان خود استفاده میکند پس تمام کیف پولهایی که روی
آدرس ترون ذخیره میشوند از توکن  ecsاکو اسمارت نیز پشتیبانی خواهند کرد بهعنوان مثال ،تمام

سهامداری نوین  ،موفقیت همگانی  ،اشتغال پایدار

توکنهای مبتنی بر اتریوم ،روی کیف پولها و آدرسهای اتریوم ذخیره میشوند ،اما نمیتوانید بیت
کوین را روی آدرس اتریوم ذخیره کنید ،چون یک کوین است .در ادامه درباره کیف پولهای توکنها
بیشتر میخوانید.

پروژه های برنامه ریزی شده اکو اسمارت

توکن اکو اسمارت چیست و چه تفاوتی با کوین دارد؟
در بازار ارزهای دیجیتال ،یک «توکن )» (Tokenارز دیجیتالی است که بالک چین مستقل خود را

گیم سنتر اسمارت کانترکت:

ندارد و روی شبکههای دیگر مانند ترون یا اتریوم جابهجا میشود.بنابراین در بازار ارزهای
دیجیتال مهمترین چیزی که یک توکن را با «کوین )» (Coinمتمایز میکند ،داشتن یا نداشتن بالک

مرکز بازیهای آنالین که توانایی درآمدزایی از طریق بازی کردن را

چین مستقل است .طبق این تعریف ،یک کوین ارز دیجیتالی است که بالک چین مستقل خود را

فراهم کند .بازیکن برای ارتقا و آپدیت کلن خود ،باید هزینه

دارد .بیت کوین ،ترون  ،اتریوم ،ریپل ،الیت کوین ،بیت کوین کش ،کاردانو و صدها ارز دیجیتال

پرداخت کند و بعد از ارتقای توانایی های ارتش شخصی خود می

دیگر که بالک چینهای اختصاصی خود را دارند در دستهبندی کوینها جای میگیرند.از بزرگترین

تواند به سرزمین های دیگر حمله کرده و منابع واقعی آنها را تصاحب

توکنهای بازار هم میتوان به تتر ،چین لینک ،دای ) ،(Daiآوی) ، (Aaveیرن فایننس

کند.در گیم اسمارت پلیرها درآمد زیادی به صورت مداوم و پایدار

)(Yearn.Financeو بت ) (BATاشاره کرد.جالب است بدانید که  ۰،۸۵۵ارز دیجیتال از ۰،۹۵۵

کسب می کنید.

ارز دیجیتالی که در زمان نگارش این مطلب در صرافیها معامله میشوند ،در حقیقت توکن
هستند و از بالک چینهایی مانند ترون  ،اتریوم ،بایننس چین) ، (Binance Chainایاس و تزوس
استفاده میکنند .اولین مرجعی که کوین و توکن را از یکدیگر متمایز کرد ،وبسایت کوین مارکت
کپ ) (Coinmarketcapبود.

شبکه اجتماعی :
با بزرگ شدن شبکه سهام دارن ، ECOS TOKENشبکه اجتماعی
غیر متمرکز راه اندازی شده و رقیب اینستاگرام خواهد شد.اکو
اسمارت در نظر دارد مرحله به مرحله با افزایش سهام داران خود
پروژه های ذکر شده را راه اندازی کند و تمامی سهام داران از سود
پروژه های ذکر شده با توجه به میزان سهام خود از سود پروژه
سهیم می باشند.

برای اینکه متوجه شوید یک ارز دیجیتال کوین است یا توکن میتوانید به وبسایتهای مرجع
مراجعه کنید .فراموش نکنید که توضیحات ارائهشده درباره تفاوت کوین و توکن ،بر اساس
ذهنیت موجود در بازار بود .از نگاه کلیتر و دقیقتر ،هر واحد ارزی مستقل در یک شبکه میتواند
توکن در نظر گرفته شود .با این تعریف ،اتر ،ارز دیجیتال بومی شبکه اتریوم هم یک توکن
محسوب میشود ،اما در بازار اتر را یک کوین در نظر میگیرند.بیشتر توکنها در دنیای ارزهای
دیجیتال« ،توکنهای کاربردی» هستند .این توکنها امکان دریافت کاربرد خاصی از یک پروژه را
فراهم میکنند که تنها در اکوسیستم مربوط به آن قابلاستفاده است که توکن اختصاصی اکو
اسمارت نیز از جمله همین توکنها است که در اکوسیستم هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمارت

مرکز اشتغال غیر متمرکز :

کاربردهای فراوانی داشته و با راه اندازی پروژه های آتی کاربردهای بیشمار دیگری نیز به آن

نخستین مرکز اشتغال هوشمند غیر متمرکز در بستر بالکچین با

افزوده خواهد شد برای مثال ،اگر پروژهای با این هدف کار خود را آغاز کند که بلیت اتوبوسهای

هدف ارائه و دریافت خدمات مبتنی بر قراردادهای هوشمند و ارز

بینشهری را تنها با توکنهای مخصوصی بتوان خریداری کرد ،در این صورت کاربرد آن توکن تنها

دیجیتال در اکوسیستم هوشمند اکو اسمارت

برای خرید بلیتها خواهد بود و نمیتوان بهعنوان مثال از آن برای خرید غذا از رستوران استفاده
کرد .در ادامه مطلب بهطور مفصل درباره انواع توکنها میخوانید.
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توکنها چگونه ساخته میشوند؟
درگاه پرداخت و والت غیر متمرکز ارز دیجیتال:

روی هر پلتفرم بالک چینی که از قراردادهای هوشمند و زبانهای برنامهنویسی سطح باال استفاده
کند ،میتوان توکن ایجاد کرد .ترون با توجه به عمر کوتاه خود توانسته است حدود  ۰۵درصد

با درگاه پرداخت غیرمتمرکز ارز دیجیتال و همچنین ساخت والت

توکنهای بازار را میزبانی کند که توکن  ecsاکو سیستم اکو اسمارت تنها یکی از این توکنها است

غیرمتمرکز با خیالی راحت و آسوده می توان به تبادل مالی انجام

و اتریوم نیز در حال حاضر میزبان بیش از  ٪ ۰۵توکنهای بازار است و پس از آن بایننس چین

داد.

) ،(Binance chainایاس ،کازماس ،تزوس قرار دارند.

ساخت توکن بهخودیِ خود در کمتر از یک ساعت و با هزینه بسیار کم (کارمزدهای
شبکه) انجام میشود ،اما فراموش نکنید صرفاً ایجاد یک توکن نمیتواند ارزشمندی
آن را تضمین میکند.ساخت توکن به خودی خود بسیار آسان است ،اما توکنی که

اکسچنج و پلتفرم ترید غیر متمرکز:

هدف و کاربرد نداشته باشد ،هیچ ارزشی هم ندارد.

در این پلتفرم اکسچنج و ترید بر روی شبکه بالک چین قرار میگیرد
و هیچ کس توانایی بلوکه کردن و یا مسدود کردن حساب شخصی را
ندارد .جالب است که بدانید در این پلتفرم ترید و اکسچنج KYC

بهبیان ساده ،توسعهدهندگان اکو سیستم هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمارت برای ایجاد توکن

و احراز هویت بی معناست.

ecsبا استفاده از زبانهای برنامهنویسی و استانداردهای ایجاد توکن که تیم بالک چین ترون آن
را ارائه میکند ،قراردادهای هوشمند پروژه های اکو اسمارت را ایجاد می کنند و با استفاده از
ابزارهای موجود ،آن در بالک چین ترون پیادهسازی می کنند .برای مثال ،زبان برنامهنویسی ساخت
توکن (قرارداد هوشمند) در ترون سالیدیتی است و استاندارد اصلی ترون برای ایجاد توکنtrc-
۰۵نام دارد .

ربات هوشمند تریدر:
یک ربات هوشمند تریدر طراحی شده و مثل یک نوزاد با هوش
مصنوعی شروع به یادگیری ترید میکند و با گذشت زمان حرفه ای
و بزرگ شده و تبدیل به یک تریدر بی رقیب میشود .اکو با
فروش  APIاین ربات سود زیادی را بدست می آورد.
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توکنها ی بی ارزش چرا ساخته میشوند؟

کیف پولهای توکن اکو اسمارت

متأسفانه آسانبودن ایجاد توکنهای بیارزش و بدون کاربرد ،بستری برای کالهبرداری هم فراهم کرده

هر توکن میتواند روی تمام کیف پولها و آدرسهای بالک چین میزبان ذخیره و منتقل شود .برای

است و گاهی اوقات کالهبرداران سعی میکنند توکنهایی که هیچ ارزشی ندارند را در قبال پولهای

مثال ،یک توکن ترونی مانند  ecsاکو اسمارت یا تتر را میتوانید روی کیف پول و آدرسهای ترون

واقعی مبادله کنند.برای اینکه یک توکن بتواند ارزش جذب کند و مقبولیت به دست بیاورد ،باید در

ذخیره کنید .بهبیان ساده ،با داشتن یک کیف پول و یک آدرس ترون میتوانید تمام توکنهای

یک پروژه کاربردی دخیل باشد و در صرافیهای معتبر اضافه شود که به هیچ وجه کار سادهای نیست.

مبتنی بر آن را ذخیره کنید .تتر میخواهید؟ آدرس کیف پول ترون خود را بدهید . ecsاکو
اسمارت میخواهید؟ بازهم آدرس کیف پول ترون خود را بدهید .البته امکان نقل و انتقال توکن

از همین رو اکو سیستم هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمارت با تعریف  ۰بخش از پروژه های خود و راه

اکو اسمارت موکول به زمان طراحی کیف پول اختصاصی اکو اسمارت شده است تا طی این زمان

اندازی  ۰پروژه پشتوانه باالیی برای توکن  ecsبه وجود آورده است

ارزش توکن اکو اسمارت محفوظ باشد

در مورد بالک چینهای دیگر مانند اتریوم  ،بایننس چین ،ایاس و تزوس هم به
نخستین التاری بر بستر بالکچین
عرضه بلیطهای التاری با قراردادهای هوشمند
واریز جوایز و خرید بلیطها با ارز ترون
واریز مستقیم جوایز به کیف پول برندگان

همین صورت توکنها روی کیف پولهای هر کوین ذخیره میشوند .البته در
بالک چینهای جدید مانند پولکادات و اولنچ این امکان وجود دارد که توکنها
روی کیف پولهای اختصاصی با آدرسهای متفاوت هم ذخیره شوند.

در این مطلب به هر آنچه که نیاز بود درباره توکن اکو اسمارت در حوزه ارزهای دیجیتال و تفاوت
نخستین آکادمی هوشمند ارز دیجیتال

آن با کوین بدانید اشاره کردیم .تمام مطالب این مطلب را میتوان در سه پاراگراف زیر خالصه

سه سطح رایگان آموزشی برای سهامداران

کرد:

اتصال کیف پول سهامداران به آکادمی
پشتیبانی  ۰۴ساعته در  ۰روز هفته



در بازار ارزهای دیجیتال ،توکن اکو اسمارت ارز دیجیتالی است که بالک چین مستقل
خود را ندارد و در بالک چین و کیف پولهای بالک چین میزبان ترون ذخیره میشود.


اکو تانک نخستین بازی  ۰Dبر روی بالکچین

میشوند و دو مزیت اصلی استفاده از آنها بهجای ایجاد یک بالک چین اختصاصی،

دارای فضای تمرینی جهت کسب مهارت
نخستین بازی غیر متمرکز با قابلیت کسب درآمد
چرخش سهام اکو اسمارت از طریق بازی اکو تانک

توکن اکو اسمارت با استفاده از قراردادهای هوشمند و کدهای برنامهنویسی ایجاد
صرفهجویی در وقت و هزینه است.



توکن ها از نظر نوع میتوانند در دهها دستهبندی جای بگیرند ،اما در میان اغلب فعاالن
این حوزه ،در حال حاضر آنها به سه نوع توکنهای کاربردی ،اوراق بهادار و حاکمیتی
طبقهبندی میشوند که توکن  ecsاکو اسمارت از نوع توکن کاربردی برای اکو سیستم
هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمارت عرض شده است
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