وزﻧﯿﺎک ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ را ﺑﺎ ﺣﺒﺎب دات ﮐﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
اﺳﺘﯿﻮ وزﻧﯿﺎک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺎب ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و اﻏﺮاق ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ درﺑﺎره ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی آن ﻫﺸﺪار
داده اﺳﺖ.
وزﻧﯿﺎک ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل  ۱۹۷۶ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻓﻨﺎوری  NEXﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد آن ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از وﻋﺪه ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ

دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﯾﺎدآور اﻏﺮاق ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪ  ۹۰و ﻃﯽ ﺣﺒﺎب دات ﮐﺎم ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ:

اﮔﺮﭼﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی دﻫﻪ  ۹۰ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﯿﺞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

از ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم ،ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ وی ﻣﻨﮑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻈﯿﺮ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل او اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﮏ دورﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻘﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد
وی ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﻪ اﭘﻞ آﯾﻨﺪه درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯿﺎک
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
وزﻧﯿﺎک ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺻﻌﻮد ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ارز
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ  ۲۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ دﭼﺎر ﺷﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ
ﻫﺮ واﺣﺪ از اﯾﻦ ارز ﻣﺠﺎزی در ﺑﺮاﺑﺮ  ۶ﻫﺰار دﻻر ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وزﻧﯿﺎک ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ و دو اﺗﺮﯾﻮم دارد ﮐﻪ ﻫﺪف از آن را ﺗﺴﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ از
ﻃﺮﯾﻖ ارز ﻣﺠﺎزی ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

