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گاها  شبکه ی بالکچین بروزرسانی میشه و تغییراتی درش رخ میده . در حالتی که این تغییرات اساسی تو این شبکه زیاد و 

سنگین باشه به شکلی که شبکه قبلی نتونه ازش پشتیبانی کنه برای پشتیبانی از این تغییرات نیازه که یه ارز جدیدی تو همون 

 شبکه ایجاد بشه 
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 علت های به وجود اومدن هارفورک چیه؟ -1

بروز رسانی با تغییرات شدید اشاره ایجاد یه هارد فورک وجود داره . از این علت ها میشه به ی مختافی برای عموالن علت هام

مورد  –کرد که مطمینا یه شبکه بالک چین بعد از گذشت زمان نیازمند بروزرسانیه که قدرت و امنیت خودش رو افزایش بده 

پشتیبانی در رابطه با بروزرسانی ها وجود داره و مورد دیگه ای که میشه بعد میشه گفت رفع اختالف نظرات مختلفی که در تیم 

تو شبکه اتریوم رخ داد  DAOکه هک  2016بهش اشاره کرد کسب اعتماد برای جذب سرمایست . به این شکل که تو سال 

ایه داد با رفع نقض امنیتی سرمایه بسیاری از دست رفت . پس تیم پشتیبانی اتریوم برای جلب اعتماد مجدد هارد فورکی رو ار

 قبلیش و افزایش امنیتش. اسم هارک فورکش رو اتریوم گذاشت و اسم اتریوم قبلیش رو به اتریوم کالسیک تغییر داد .

 

 کدوم ها هستند؟ هاردفورک ها نمورد از قویتری 5 -2

  مورد از هارد فورکای قوی رو بررسی کنیم 5اال که به صورت خالصه با هارد فورک آشنا شدیم بیاین ح

 BCHبا نماد اختصاری  Bitcoin Cashمورد اول 

دالر بود . دقیقا تو همون تاریخ قیمت بیت کوین  440قیمتش  2017/7/23بیت کوین کش بعد از ورودش به بازار تو تاریخ 

 دالر بود   2754

رسید که  3923به  2017/12/19درصد داشت و در تاریخ  900ماه بیت کوین کش رشدی نزدیک به  5بعد از گذشت حدود 

 دالر رسید 16.600درصدی به  600زه زمانی بیت کوین هم با رشد تو همین با

 BCHAبا نماد اختصاری  Bitcoin Cash ABCمورد دوم 



دالر  17.645دالر بود که تو همین زمان قیمت بیتکوین  26/13قیمتش  2020/11/16این توکن در ابتدای ورودش تو تاریخ 

 بود .

دالر رسید . بیتکوین هم تو این بازه  367قیمتش به  2021/4/9صدی تو تاریخ در 2770ماه با رشد  5بعد از گذشت حدودا 

 دالر رسید  59.793درصدی که داشت به  340زمانی با رشد 

 BTXبا نماد اختصاری  Bitcoreمورد سوم 

 دالر بود . 1347دالر بود که تو همین زمان قیمت بیتکوین   1/62قیمتش  29/4/2017در ابتدای ورودش تو تاریخ  بیت کور

دالر رسید . بیتکوین هم تو این  39/42قیمتش به   15/11/2017درصدی تو تاریخ  2440ماه با رشد  6بعد از گذشت حدودا 

 دالر رسید  7.871درصدی که داشت به  585بازه زمانی با رشد 

فورک ها صرفا بخاطر هارد فورک بیت این سه مورد اولی که میخواستیم بررسی کنیم .ولی شاید بگید افزایش ارزش این هارد 

. پس بریم به بررسی دو مورد بعد برسیم ببینیم آیا به  کوین بودنه و به عالوه کامال وابسته به رشد یا نزول قیمت بیت کوینه

 همین شکله ؟

 

 ETCبا نماد اختصاری  Ethereum Classicمورد چهارم 

دالر  13/84دالر بود که تو همین زمان قیمت اتریوم 0.6 قیمتش  24/7/2016اتریوم کالسیک در ابتدای ورودش تو تاریخ 

 بود .

دالر رسید . اتریوم هم تو این  23/27قیمتش به   16/6/2017درصدی تو تاریخ  3880ماه با رشد  11بعد از گذشت حدودا 

 درصد رشد داشت 400بازه بیتکوین تنها دالر رسید . اینم بگم که تو این  379درصدی که داشت به  2740بازه زمانی با رشد 



 ETGبا نماد اختصاری  Ethereum Goldمورد پنجم 

 دالر بود . 295دالر بود که تو همین زمان قیمت اتریوم 0/027 قیمتش  21/10/2017اتریوم گلد در ابتدای ورودش تو تاریخ 

دالر رسید . اتریوم هم تو این بازه  0/4قیمتش به  14/1/2018درصدی تو تاریخ  1480ماه با رشد  3بعد از گذشت حدودا 

 درصد رشد داشت 200دالر رسید . اینم بگم که تو این بازه بیتکوین تنها  1300درصدی که داشت به  440زمانی با رشد 
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 مه اینارو گفتیم که برسیم به ارز کاردانو که اخیرا هارد فورکش رو ارایه کرد ه

خالق کاردانو تو یوتیوبش اعالم کرد که هارد فورک  )Hoskinson Charles(هاسکینسونچارلز ام آگوست بود که  13

رو درصدی  30رشد   ام سپتامبر ارایه میشه و فقط همین کلمات کافی بود که طی یک هفته قیمت آدا 12آلونزو تو تاریخ 

 تجربه کنه

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Hoskinson


 

 "Alonzo"از هارد فورک  تیبا موفق تونست ست کهشد یرمزنگار یارزها نهیزم تو شرویپ یها رهیاز زنج یکیکاردانو ، 

به عالوه . اضافه کرد شخود نیبه بالک چ وهوشمند ر یاز قراردادها یبانیپشت ، رهیزنج نی، ا یبه روزرسان نیبا ا . کنهرونمایی 

binance  هم اعالم کرده بود که از این هارد فورک حمایت خواهد کرد که همه این اخبار و اطالعات حرف از اهمیت و رشد

 احتمالیه این هارد فورک میزنه. تصمیم نهایی با شماست

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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