ﺑﺎ  CryptoCelebritiesآﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ؛ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ »ﻗﺮارداد« ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﺮو
ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ روﻧﻖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ

)وﻧﺰوﺋﻼ( و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ )ﺗﻠﮕﺮام( ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ  CryptoCelebritiesﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎزی ﺗﺤﺖ وب ﮐﻪ در آن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ

ﻫﺎی ﻫﺎﻟﯿﻮودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را در ازای ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و
در واﻗﻊ ﺑﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ و در ﺑﻼک

ﭼﯿﻦ اﺗﺮﯾﻮم ﻧﺎﻣﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه )ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺗﺮﯾﻮم ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ای از ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﻮل ﻫﺎی
ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ »ﻗﺮارداد« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم وی را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺼﻮرت ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن را ﺑﺨﺮد ﺑﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎﺑﺘﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رود.
ارزش اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ) Jason Biggsﻫﻨﺮﻣﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻮﯾﺮش را
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰.۸۰۰۵۹اﺗﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه .در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ارزش ﻫﺮ اﺗﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ۱۰۰۰.۹۹دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮار دادن ﻧﺎﻣﺘﺎن در ﮐﻨﺎر اﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ  ۸۰۵.۰۷دﻻر آب ﻣﯽ
ﺧﻮرد.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻓﻌﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﻔﺮ
ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ  ۹۷۴.۵۰دﻻر ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ را ﺗﺎﺪ ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻫﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻪ درﺻﺪ از ﮐﻞ رﻗﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ  Vitalik Buterinﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺗﺮﯾﻮم اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد در ﺳﺎﯾﺖ  CryptoCelebritiesﺑﻪ  Vitalik Buterinﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ از
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران اﺗﺮﯾﻮم اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺘﺎ ﻗﺮار دارد و آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن آن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ راه اﻧﺪازی
ﮐﺎﻣﻞ آن در ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
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