
  

 

 و چه تفاوتی با کوین دارد چیست ECS توکن
 

 یتوکن اکو اسمارت با عالمت اختصار ecs نیاست که خودش بالک چ یتالیجیارز د 

ا تا مطلب ر نیو ا دیشما نامفهوم است، نگران نباش یبرا فیتعر نیمستقل ندارد. اگر ا

 نیاوت کوکه تف میدهیم حیکامالً ساده توض یانیمطلب ابتدا با ب نی. در ادیدنبال کن انیپا

توکن اکو اسمارت  جادیا یهاتیو سپس مز ستیچ تالیجید یو توکن در بازار ارزها

   . میکنیم یرا بررس یاختصاص نیبالک چ کی جادیا یجابه

 

 یبندانواع دسته انیداده و در پا حیها را توضپول فیدر ک ecs توکن یسازرهیذخ یچگونگ نیهمچن

 جادیتر از اراحت اریبس ینیدهندگان بالک چتوسعه ی. ساخت توکن برامیبرینام م زیها را نتوکن

 یهاهنیبه هز ازیبدون ن توانندیها ممواقع پروژه شتریو شبکه مستقل است و در ب نیبالک چ کی

 خود برسند. هیخود را بسازند و به اهداف اول تالیجیارز د ن،یبالک چ کی یطراح یبرا ینجوم

 

 

ود خ یواسطه برا نیبالک چ کیرا دارند، معموالً ابتدا از  نیبالک چ کیکه قصد توسعه  ییهاپروژه

 یپول مل یو در ازا کنندی( برگزار مICOسکه ) هیهمان عرضه اول ای فروششیکرده و پ جادیتوکن ا

. ارزش رسانندیپروژه به فروش م یاندازاز راه شیخود را پ یهاتوکن گرید تالیجید یارزها ای

اهدافش خواهد داشت.اکو  یپروژه و حرکت آن در راستا تیبا وضع یمیها رابطه مستقتوکن نیا

 یراسکه ب هیهمان عرضه اول ایفروش  شیاز روش پ زیاکو اسمارت ن تالیجیهوشمند ارز د ستمیس

 ۰۴۵از  شیخود استفاده کرده است و تا کنون ب یپروژه ها یراه انداز یالزم برا هیجذب سرما

   فروش نموده است شیپ قیطر نیسکه از ا ونیلیم

 

 نیبالک چ جادیدنبال اکردند، به دایتوسعه پ یبه حد کاف نکهیها پس از اتوکن یبرخ ن،یهمچن

 هدف نیبه دنبال ا زی. که اکو اسمارت نشوندیم لیتبد نیو به کو روندیخودشان م یاختصاص

خود را  یپول اختصاص فیک توانندیهر کدام م هانیکه کو یحال درحرکت خود را آغاز نموده است

با توجه  زین ecs. توکن شوندیم رهیذخ زبانیم نِیبالک چ یهاپول فیک یها روداشته باشند، توکن

 یه روک ییپولها فیپس تمام ک کندیخود استفاده م زبانیترون به عنوان م نیاز بالکچ نکهیبه ا

عنوان مثال، تمام خواهند کرد به یبانیپشت زیاکو اسمارت ن ecsاز توکن  شوندیم رهیآدرس ترون ذخ

 تیب دیتوانیاما نم شوند،یم رهیذخ ومیاتر یهاها و آدرسپول فیک یرو وم،یبر اتر یمبتن یهاتوکن

ا هتوکن یهاپول فیاست. در ادامه درباره ک نیکو کیچون  د،یکن رهیذخ ومیآدرس اتر یرا رو نیکو

 .دیخوانیم شتریب

  

 چیست ECS توکن  
 و چه تفاوتی با کوین دارد

 

 

 

 

 

 

 

 سهامداری نوین ، موفقیت همگانی ، اشتغال پایدار
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 ؟توکن اکو اسمارت چیست و چه تفاوتی با کوین دارد

چین مستقل خود را  کارز دیجیتالی است که بال (Token) «توکن»دیجیتال، یک در بازار ارزهای 

بنابراین در بازار ارزهای .شودمی اجهای دیگر مانند ترون یا اتریوم جابهندارد و روی شبکه

داشتن یا نداشتن بالک  کند،متمایز می (Coin) «کوین» اترین چیزی که یک توکن را بدیجیتال مهم

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

ال ارز دیجیت ابیت کوین، ترون ، اتریوم، ریپل، الیت کوین، بیت کوین کش، کاردانو و صده .دارد

از بزرگترین .گیرندها جای میکوین یبندهای اختصاصی خود را دارند در دستهدیگر که بالک چین

 ، یرن فایننس(Aave) ، آوی(Dai) یتوان به تتر، چین لینک، داازار هم میهای بتوکن

(Yearn.Finance) و بت (BAT) ۰،۹۵۵ارز دیجیتال از  ۰،۸۵۵جالب است بدانید که .اشاره کرد 

 شوند، در حقیقت توکنها معامله مینگارش این مطلب در صرافی نارز دیجیتالی که در زما

تزوس  و، ایاس (Binance Chain) هایی مانند ترون ، اتریوم، بایننس چینبالک چین زهستند و ا

کت سایت کوین مارکرد، وب زیکنند. اولین مرجعی که کوین و توکن را از یکدیگر متمااستفاده می

 .بود (Coinmarketcap) کپ

 عسایتهای مرجتوانید به وببرای اینکه متوجه شوید یک ارز دیجیتال کوین است یا توکن می

بر اساس  ،شده درباره تفاوت کوین و توکنفراموش نکنید که توضیحات ارائه .مراجعه کنید

واند تمستقل در یک شبکه می یتر، هر واحد ارزو دقیقتر ذهنیت موجود در بازار بود. از نگاه کلی

دیجیتال بومی شبکه اتریوم هم یک توکن  زتوکن در نظر گرفته شود. با این تعریف، اتر، ار

ها در دنیای ارزهای بیشتر توکن.گیرندیک کوین در نظر می اشود، اما در بازار اتر رمحسوب می

ها امکان دریافت کاربرد خاصی از یک پروژه را توکن نیهستند. ا« های کاربردیتوکن»دیجیتال، 

استفاده است که توکن اختصاصی اکو اکوسیستم مربوط به آن قابل رکنند که تنها دفراهم می

 تجمله همین توکنها است که در اکوسیستم هوشمند ارز دیجیتال اکو اسمار زاسمارت نیز ا

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

 هایاتوبوس تای با این هدف کار خود را آغاز کند که بلیبرای مثال، اگر پروژه دافزوده خواهد ش

تنها  وکنصورت کاربرد آن ت نهای مخصوصی بتوان خریداری کرد، در ایشهری را تنها با توکنبین

عنوان مثال از آن برای خرید غذا از رستوران استفاده به نتواها خواهد بود و نمیبرای خرید بلیت

 .خوانیدها میطور مفصل درباره انواع توکنبه بکرد. در ادامه مطل

 

  

 اکو اسمارت  شده یزیبرنامه ر یپروژه ها

 

  

 اسمارت کانترکت: سنتر یمگ

 

کردن را  یباز قیاز طر ییدرآمدزا ییتواناکه   نیآنال مرکز بازیهای

 نهیهز دیکلن خود، با تیارتقا و آپد یبرا بازیکنفراهم کند. 

 یخود م یارتش شخص یها ییتوانا یو بعد از ارتقا دپرداخت کن

 آنها را تصاحب یکرده و منابع واقع ملهحر گید یها نیبه سرزم دتوان

 داریبه صورت مداوم و پا یادیدرآمد ز رهایپلاسمارت  میدر گ.دکن

 .دیکن یکسب م

 : یاجتماع شبکه

 

 

، شبکه اجتماعی ECOS TOKEN با بزرگ شدن شبکه سهام دارن

اندازی شده و رقیب اینستاگرام خواهد شد.اکو  هغیر متمرکز را

مرحله با افزایش سهام داران خود  هاسمارت در نظر دارد مرحله ب

تمامی سهام داران از سود  وپروژه های ذکر شده را راه اندازی کند 

سود پروژه  زپروژه های ذکر شده با توجه به میزان سهام خود ا

 .سهیم می باشند

 

 :  مرکز اشتغال غیر متمرکز

 

 

ا ب نخستین مرکز اشتغال هوشمند غیر متمرکز در بستر بالکچین

هدف ارائه و دریافت خدمات مبتنی بر قراردادهای هوشمند و ارز 

 دیجیتال در اکوسیستم هوشمند اکو اسمارت
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 شوند؟یها چگونه ساخته متوکن

 نویسی سطح باال استفادهبرنامه یهاروی هر پلتفرم بالک چینی که از قراردادهای هوشمند و زبان

درصد  ۰۵به عمر کوتاه خود توانسته است حدود  هتوان توکن ایجاد کرد. ترون با توجکند، می

اکو سیستم اکو اسمارت تنها یکی از این توکنها است  ecs که توکن دتوکنهای بازار را میزبانی کن

 نچی بایننس آن از پس و است بازار هایتوکن ٪ ۰۵در حال حاضر میزبان بیش از  زو اتریوم نی

(Binance chain)ایاس، کازماس، تزوس قرار دارند ،. 

 یکم )کارمزدها یاربس ینهساعت و با هز یکخود در کمتر از  یِخودساخت توکن به

 یمندارزش تواندیتوکن نم یک یجادصرفاً ا یداما فراموش نکن شود،یشبکه( انجام م

ه ک یآسان است، اما توکن یارخود بس یتوکن به خود.ساخت کندیم ینآن را تضم

 .ندارد مه یارزش یچهدف و کاربرد نداشته باشد، ه

 اکو اسمارت برای ایجاد توکن لدهندگان اکو سیستم هوشمند ارز دیجیتابیان ساده، توسعهبه

ecs ایجاد توکن که تیم بالک چین ترون آن  ینویسی و استانداردهاهای برنامهبا استفاده از زبان

را ایجاد می کنند و با استفاده از  تپروژه های اکو اسمار دکند، قراردادهای هوشمنرا ارائه می

ساخت  ینویسسازی می کنند. برای مثال، زبان برنامهآن در بالک چین ترون پیاده ،ابزارهای موجود

-trc برای ایجاد توکن نت و استاندارد اصلی تروتوکن )قرارداد هوشمند( در ترون سالیدیتی اس

  .نام دارد ۰۵

 

  

 

 :یجیتالمتمرکز ارز د یردرگاه پرداخت و والت غ

 

ساخت والت  نیو همچن تالیجیارز د رمتمرکزیبا درگاه پرداخت غ

 انجام یتوان به تبادل مال یراحت و آسوده م یالیبا خ رمتمرکزیغ

 .داد

 متمرکز: یرغ یدتراکسچنج و پلتفرم 

 

گیرد در این پلتفرم اکسچنج و ترید بر روی شبکه بالک چین قرار می

کس توانایی بلوکه کردن و یا مسدود کردن حساب شخصی را  چو هی

 KYC بدانید در این پلتفرم ترید و اکسچنج هندارد. جالب است ک

 .و احراز هویت بی معناست

 

 :دریربات هوشمند تر

 

نوزاد با هوش  یکشده و مثل  یطراح یدرربات هوشمند تر یک

 یو با گذشت زمان حرفه ا کندیم یدتر یادگیریشروع به  یمصنوع

. اکو با شودیم یبرق یب یدرتر یکبه  یلو بزرگ شده و تبد

 .آورد یرا بدست م یادیربات سود ز ینا API فروش

4   1 



 

 
@ecosmartacademy_fa 

 

 تاکو اسمار های توکنکیف پول

و منتقل شود. برای  ههای بالک چین میزبان ذخیرها و آدرستواند روی تمام کیف پولمیهر توکن 

های ترون توانید روی کیف پول و آدرسمی ااکو اسمارت یا تتر ر ecs مثال، یک توکن ترونی مانند

های توانید تمام توکنمی یک کیف پول و یک آدرس ترون  نبیان ساده، با داشتذخیره کنید. به

اکو  ecs .خواهید؟ آدرس کیف پول ترون خود را بدهیدکنید. تتر می همبتنی بر آن را ذخیر

 انتقال توکن وخواهید؟ بازهم آدرس کیف پول ترون خود را بدهید. البته امکان نقل می تاسمار

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

 دکن اکو اسمارت محفوظ باشارزش تو

ه ب مهای دیگر مانند اتریوم ، بایننس چین، ایاس و تزوس هدر مورد بالک چین

 رشوند. البته دهای هر کوین ذخیره میها روی کیف پولهمین صورت توکن

ها این امکان وجود دارد که توکن اولنچ وهای جدید مانند پولکادات بالک چین

 .های متفاوت هم ذخیره شوندهای اختصاصی با آدرسروی کیف پول

ارزهای دیجیتال و تفاوت  هدر این مطلب به هر آنچه که نیاز بود درباره توکن اکو اسمارت در حوز

توان در سه پاراگراف زیر خالصه مطلب را می نا کوین بدانید اشاره کردیم. تمام مطالب ایآن ب

 :کرد

 بالک چین مستقل  هارز دیجیتالی است ک تدر بازار ارزهای دیجیتال، توکن اکو اسمار

 .شودترون ذخیره می نبالک چین میزبا یهاخود را ندارد و در بالک چین و کیف پول

 نویسی ایجاد هوشمند و کدهای برنامه یقراردادها از استفاده با اسمارت اکو توکن

جای ایجاد یک بالک چین اختصاصی، به اشوند و دو مزیت اصلی استفاده از آنهمی

 .جویی در وقت و هزینه استصرفه

 االنفع باغل میان در اما بگیرند، جای بندیدسته هاده در توانندمی نوع نظر از ها توکن 

 حاکمیتی و بهادار قاورا کاربردی، هایتوکن نوع سه به آنها حاضر حال در حوزه، این

 سیستم اکو برای کاربردی نتوک نوع از اسمارت اکو ecs توکن که شوندمی بندیطبقه

 تاس شده عرض اسمارت اکو دیجیتال ارز هوشمند

 ؟شوندساخته می چرای بی ارزش ها توکن  

 کالهبرداری هم فراهم کرده یارزش و بدون کاربرد، بستری براهای بیتوکنبودن ایجاد متأسفانه آسان

های هایی که هیچ ارزشی ندارند را در قبال پولتوکن دکنناست و گاهی اوقات کالهبرداران سعی می

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

 .ای نیستساده رهای معتبر اضافه شود که به هیچ وجه کاکاربردی دخیل باشد و در صرافی پروژه کی

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

 آورده است  دبه وجو ecs پروژه پشتوانه باالیی برای توکن ۰اندازی 

 

 
 بر بستر بالکچیننخستین التاری  

 عرضه بلیطهای التاری با قراردادهای هوشمند 

 واریز جوایز و خرید بلیطها با ارز ترون 

 واریز مستقیم جوایز به کیف پول برندگان 

 

 

 نخستین آکادمی هوشمند ارز دیجیتال 

 سه سطح رایگان آموزشی برای سهامداران 

 اتصال کیف پول سهامداران به آکادمی 

 روز هفته ۰ساعته در  ۰۴پشتیبانی  

 

 
 بر روی بالکچین  ۰Dنخستین بازی اکو تانک  

 دارای فضای تمرینی جهت کسب مهارت  

 نخستین بازی غیر متمرکز با قابلیت کسب درآمد 

 چرخش سهام اکو اسمارت از طریق بازی اکو تانک 
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