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 آن هایدانستنی و ریپل دیجیتال ارز
 رمز این .خورده گوشتون به ریپل دیجیتال ارز اسم االن تا حتما کنید،می فعالیت دیجیتال ارز دنیای تو اگه
 به مخصوص ایشبکه ریپل،. است کرده خودش آن   از رو چهارم جایگاه دیجیتال ارزهای یبقیه بین ارز

 تعددم کاربران بین آن محبوبیت دلیل تواندمی باال سرعت کنار در پایین تراکنش یهزینه و داره رو خودش
 هدف و کردن اعالم قانونی رو اون از استفاده کشورها بیشتر که مجازیه پول یک واقع در ارز رمز این. باشه

 .باشه استفاده قابل مختلف کارهای و کسب در بتونه ریپل که اینه ارز این دهندگانتوسعه

 کردن مفراه با تونیدمی شما و میشه ازش هم زیادی استقبال طبیعتا   ارز این مناسب خیلی قیمت با طرفی از
 حدود که االن تا و شد تولید 0202 سال در دیجیتال ارز این. کنید استفاده ازش راحتی به زیرساخت سری یک
 این سریع تراکنش. کنه جلب خودش به رو حوزه این به مندانعالقه از خیلی توجه تونسته میگذره، سال 8
 خارج یا داخل در معتبر صرافی یک به باید فقط آن خرید برای و است هایشویژگی ترینمهم از یکی ارز

 بیشتر. کنید خریداری رو ارز این میدیم، آموزش بهتون ادامه در که مراحلی از بعد و کنید مراجعه کشور
 رپ بازار این از و کنید استفاده ازشون تونیدمی شما که دهندمی ارائه رو ارز این به مربوط خدمات هاصرافی
 ادامه کنممی پیشنهاد کنید تکمیل ارز این درباره رو اطالعاتتون خواهیدمی اگه. کنید کسب خوبی درآمد سود

 .ندهید دست از رو مطلب

 ریپل تاریخچه
. بود شده مطرح 0222 سال در آن اولیه ایده اما شد، بازار وارد 0220 سال در ارز این گفتیم که طوریهمان
 .ساخت 0222 سال در کانادایی نویسبرنامه یک فوگر رایان را XPR سایت

 کنه، معرفی مردم به قبل از بیشتر را دیجیتال ارز این توانست Ripplepay.com آدرس به سایت این
 .هستند موجود بازار در نت ریپل اسم به شرکت این محصوالت

 زیاد یبدشانس از اما کنه، کسب رو باالیی جایگاه خیلی بتونه که بود این قصدش شد بازار وارد وقتی رپیل
 .نیفتاد اتفاق این و بود کوین بیت رشد اوج موقع اون ارز این

 ریپل جایگزین رو جدید دیجیتال ارز فناوری یک 0222 سال تو کالب مک جرد و الرسن کریس کمک با فوگر
ی  .کردند پ 

 کرد وارد بازار به شبکه در سرمایه سریع جاییجابه برای XPR نماد با 0222 سال در رو خودش توکن   ارز، این
 .بشه جلب ارز این سمت به هابانک توجه که شد این موجب کار این و

 از و دادند قرار خودشان شبکه در آزمایشی صورت به را توکن این اعتباری هایموسسه و هابانک از بعضی
 توکن این از که هاییموسسه تعداد 0222 سال اواخر از باشه، داشته خوبی بازدهی تونست که جایی آن

 .شدند بیشتر کردند،می استفاده

 رکتش این پرکاربرد و اصلی محصول سه و هستش نت ریپل میشه، استفاده هابانک تو که سرویسی اسم
 .نددار نام ”ویا ایکس و رپید ایکس کارنت، ایکس: “کنندمی استفاده اعتباری هایموسسه یزمینه در که

 در هم کارمند تا 022 از بیشتر و داره قرار آمریکا سانفرانسیسکو شهر تو دیجیتال ارز این دفتر حاضر حال در
 .کنندمی فعالیت آن
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 چیست؟ ریپل دیجیتال ارز
 لدیجیتا ارزهای سایر با که اینه ریپل مورد در مهم نکته. است پلتفرم یک همچنین و مجازی ارز یک ریپل
 .دارد زیادی هایتفاوت اتریوم و کوین بیت مثل

 کنندیم استفاده چین بالک ماینینگ سیستم از تراکنش انجام برای که دیجیتال ارزهای سایر برخالف ریپل
 .دارد هاتراکنش تایید برای سرور زیادی تعداد شامل کامل سیستم یک

 بین ولپ انتقال که اینه ریپل هدف. کنه استفاده ازش تونهمی کسی هر و بازه متن دیجیتال ارز این پلتفرم
 ریپل دیگه، عبارت به. است شده موفق کار این در حدودی تا و کنه ترارزان و ترسریع رو المللیبین و بانکی
 امالک کوین بیت هدف با که کنه ایجاد مالی موسسات برای غیرمتمرکز و امن پرداخت شبکه یک داره قصد
 .است تضاد در

 داره باالیی کارمزد و کشهمی طول روز ۷ تا ۳ هم هنوز کالن هایپول المللیبین انتقال فناوری، رشد رغمعلی
 .کنه حل همیشه برای رو مشکل این کنهمی تالش ریپل و

 :از عبارتند شوندمی انجام ریپل توسط که هاییتراکنش مراحل

 المللیبین تراکنش درخواست ثبت 
 خرید XRP شما بانک توسط 
 ارسال XRP کنندهدریافت بانک به شده خریداری 
 فروش XRP کنندهدریافت بانک توسط 
 کنندهدریافت حساب به نظر مورد مبلغ واریز 

 عرضه زمان دیجیتال ارز این طراحی فرآیند. ترهقدیمی کوین بیت از که اینه ریپل مورد در جالب نکات از یکی
 حال در شد،می عرضه زودتر دیجیتال ارز این اگر شاید. شد عرضه زودتر کوین بیت و کرد ترطوالنی را آن

 .داشت قرار کوین بیت جایگاه در حاضر

 تفادهاس دنیا جای هر به پول انتقال برای پیشرفته بسیار فوری پرداخت سیستم یک از دیجیتال ارز این
 .میشه گفته (Ripple Pay) پی ریپل دهدمی انجام را ارز ارسال و تبدیل که سیستم این به. کنهمی

 هایشبکه در زیادی طرفداران خاطر همین به و داره هابانک برای باالیی شوندگی نقد ریپل دیجیتال ارز
 انجام هک هاییتراکنش برای دیجیتال ارز این که اینه جالب نکته. است کرده پیدا مختلف کشورهای بانکی
 .گیرهنمی کارمزد تقریبا   میده

 ینب از که داره سرسختی هایرقیب و میشه محسوب دنیا برتر دیجیتال ارز پنج از یکی ریپل حاضر، حال در
 .کرد اشاره (XLM) استالر و (SWIFT) سوئیفت به میشه هاآن

 چیست؟ Ripple Note نت ریپل
 و کننمی فراهم رو پرداخت ملزومات که مالیه موسسات و هابانک مثل پولی نهادهای از ایشبکه نت ریپل

 .کننمی استفاده جهان سراسر در پول ارسال برای ریپل توسط یافتهتوسعه هایحلراه از
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 در .میشه انجام رایگان صورت به و واسطه بدون معامالت آن در که فرده به منحصر یشبکه یک نت ریپل
 نگه هم ارکن در هاتراکنش تایید برای رو کاربران الگوریتم این و میشه استفاده اجماع الگوریتم از شبکه این
 .دارهمی

 :کرده طراحی پلتفرم سه بانکی هایتراکنش کردن ترراحت برای ریپل

 رپید اکس 
 کارنت اکس 
 ویا اکس 

 ارائه تن ریپل اسم به جامع پلتفرم یک قالب در که هستند ریپل شرکت اصلی محصوالت پلتفرم سه این
 .هستند چین بالک جایگزین نوعی به اون محصوالت و نت ریپل. میشن

 ینکته. افتنمی XRP یعنی اون دیجیتال ارز فکر به ناخودآگاه شنوند،می را ریپل اسم وقتی مردم بیشتر
 .کنهمی فرق XRP با ریپل که اینه مهم خیلی

 این زا یکی و کرده طراحی مالی موسسات و هابانک برای مختلفی محصوالت که شرکته یک حقیقت در ریپل
 از یکی روی واقع در خرید،می XRP وقتی دیگر، عبارت به. کنهمی کار XRP دیجیتال ارز با محصوالت

 .کنیدمی گذاریسرمایه شرکت این حصوالتم
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XRPچیست؟ 

XRPاصلی هدف. میره کار به ریپل شبکه طریق از پول انتقال برای که دیجیتاله ارز یک XRP ایواسطه که اینه 
 کریپتوکارنسی یک عنوان به XRP دیجیتال ارز! فیات ارزهای چه و هاکریپتوکارنسی چه باشه، مبادالت برای

 .کنهمی عمل مالی معامالت برای دیجیتال پرداخت یشبکه یک و
XPR ریسک توسط بار اولین که است همتا به همتا شدهتوزیع غیرمتمرکز شبکه یک و باز متن پروتکل یه 
 .شد معرفی ۲۱۰۲ سال در کالب مک جد و الرسن

 کنه؟می کار چطور ریپل
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 دیجیتال ارز قیمت 0222 سال تو شده انجام که تحقیقاتی طبق نگاریه، رمز هایارز ترینقدیمی از یکی ریپل
 بهترین بین خاطر همین به. رسید دالر 0602 به و شد زیاد اون قیمت 0228 سال بود، دالر 262200 حدود ریپل
 .گرفت قرار سوم جایگاه در ارزها

 هر و کردن استخراج رو اون تمام سیستم طراحان که اینه داره کوین بیت با ریپل که هاییتفاوت از یکی
 کردین، اریگذسرمایه اتریوم روی یعنی بخرین رو اتر گیرینمی تصمیم وقتی. کننمی بازار وارد باشه نیاز وقت
 .نکردین گذاریسرمایه ریپل روی خرین، می XRP وقتی و نیست اینطوری ریپل دیجیتال ارز تو اما

 بخرین XRP مقداری اگه همچنین. شرکته این محصوالت از یکی XRP و نیست شبکه اتریوم، مثل ریپل
 .کردین گذاریسرمایه شرکت این محصوالت از یکی در شما یعنی

 دیگه شهر به شهری از پولی خواستینمی اگه نتیجه در نداشت، وجود بانکی هیچ قدیم دوران در کنید فرض
 اعتماد او هب باید و کنه کمک پول ارسال در شما به که کردینمی مراجعه پرداخت نماینده یک به باید بفرستید

 .کردینمی

 گها. کنن اعتماد یکدیگر به باید نیز پرداخت هاینماینده که اینه داره وجود جا این در که ضروری ینکته
 .شینمی روبهرو مشکل با نکنه، اعتماد شما دوست نماینده به شما نماینده

 یکدیگر به پرداخت مراحل در شدن آسان برای رو پرداخت نمایندگان کنه،می رو کار این دقیقا هم ریپل
 .کنهمی متصل

 مایندهن به سوم نماینده اگه. میاره وجود به معامالت انجام برای مطمئنی مسیر ریپل الگوریتم این، بر عالوه
 این هب ریپل در. بده انجام نمایندگان بین را واسطه نقش تونهمی شخص اون کنه، اعتماد دوستتون و شما

 .میگن «gateway» واسطه

 ندهست هاییبانک معموال و دیجیتاله ارز شبکه در فعال هایآدرس به ارز ارسال و دریافت واسطه رسانه؛ این
 تونهیم بلکه کنه،نمی ارسال یا دریافت را نقد پول فقط نماینده این. میدن انجام را سپرده پول انتقال که
 .بده انجام هم دیگه هایکار

 واسطه همچنین. کرد استفاده نیز زمین یا ماشین طال، قطعه یک معامالت برای آن از توانمی مثال، برای
 اشهب داشته رو شوییپول با مبارزه و خود مشتری شناخت فرآیند مانند را خود الزامات تونهمی ریپل شرکت

 .کنه شناسایی را تقلبی و واقعی موسسات و افراد بتونه تا

 ثانیه 2 تنها هاواسطه بین آن تکمیل تا شروع از پرداخت که اینه شرکت این واسطه دیگه هایویژگی از یکی
 از تعداد نظر از بنابراین بده، انجام ثانیه در تراکنش 2222 تا است قادر شرکت این نتیجه در کشه،می طول

 .باالتره اتریوم و کوین بیت هایتراکنش

 این با. ریپله شرکت بخش ترینمهم که داره نام نت ریپل ریپل؛ gateway یا دروازه هایمجموعه زیر از یکی
 هایویژگی از یکی و بدن انجام رو خودشون معامالت توننمی ترسریع مالی موسسات و هاشرکت بخش
 نت پلری از رو اتریوم و کوین بیت یورو، دالر، مانند هایی،ارز تونهمی کننده دریافت شخص که اینه نت ریپل
 .بگیره
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 از تونهیم بفرسته زیادی پول دیگه هایکشور به بخواد شخصی اگر که اینه ریپل یدیگه هایعملکرد از یکی
 .بگیره کمک شرکت این

 اشینب داشته نظر در رو نکته این. میشه انجام اون با ارزی معامالت و کنهمی عمل صرافی یک مثل نت ریپل
 .باشین داشته رو XRP ارز رمز باید کنین استفاده نت ریپل از بخواین اگه

 کنن؟می استخراج رو ریپل دیجیتال ارز جوری چه
 دیگه بنابراین کرد، استخراج دالر میلیارد 222 تعداد به رو خودش  XRPتمام شد اندازی راه ریپل شرکت وقتی
 زار این که برین هاییصرافی به باید بلکه کنین، استخراج اونو و بخرین XRP ریپل، شرکت از تونیننمی

 .دارن رو دیجیتال

 و کنین استخراج رو دیگه دیجیتال هایارز که اینه حل راه و داره وجود ریپل کردن استخراج برای راهی البته
 .کنین تبدیل ریپل به رو اونا استخراج، از بعد

 کنه؟می استفاده فناوری چه از خود اطالعات ذخیره برای ریپل

 
 ذخیره و ثبت برای زنجیره این از کنه،می استفاده بلوکی زنجیره فناوری از دیگه دیجیتال هایارز مانند ریپل
 .شهمی استفاده هاداده

 یرهزنج با همچنین. باشن شخصی هایپیام و هاقرار اسناد، مثل بانکی تراکنش نوع هر توننمی هاداده این
 و فناوریه این هایدهنده توسعه از یکی نیز ریپل. داد انجام ترراحت رو آنالین معامالت توانمی بلوکی
 .بده توسعه هاشرکت بین رو فناوری این تونسته

 ریپل دیجیتال ارز آینده و انداز چشم
 لیتقاب این همچنین و کنند هک را آن راحتی به تونندنمی هکرها و است امن دیجیتالی ارزهای از یکی ریپل
 .داره آینده در رو خوبی انداز چشم دلیل همین به شود، تبادل دیگر دیجیتال هایارز سایر با که داره رو

https://sarmayedigital.academy/what-is-digital-currency-mining/
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 سرعت همچنین است، ثانیه در تراکنش 2222 حدود چیزی که خود شبکه در باال ظرفیت داشتن با ارز این
 طرفداران مردم بین تا شده باعث کنه،می دریافت که کمی کارمزد و کشهمی طول ثانیه 2 تقریبا که انتقال
 چیزی کنهمی دریافت هاتراکنش برای ارز این که کارمزدی. باشه داشته روشن ایآینده و کنه پیدا زیادی
 .است  XRP   262220 حدود

 این خود که دهندمی ادامه بانک 02 با را خود همکاری که کردند اعالم دیجیتالی ارز این دهندگان توسعه 
 .باشه دیجیتالی ارز این انتظار در روشن ایآینده که میشه باعث موضوع

 ازارب به محدود صورت به رو اون کنند جلوگیری دیجیتالی ارز این نوسانات از که این برای دهندگانتوسعه
 اشتهد قیمت نوسان و بشه خیز و افت دچار ممکنه دیجیتالی ارزهای سایر مثل هم ارز این اما کنند،می عرضه
 .باشه

 ریپل معایب و مزایا
 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی ریپل دیجیتال ارز مزایای از

 ثانیه 2 در باال هایترکنش تعداد 
 کشهمی طول ثانیه 2 که هاتراکنش انتقال سرعت. 
 کنهمی کم تراکنش انجام برای که کمی کارمزد. 
 کنهمی جلوگیری هکرها اقدام از که ارز این باالی امنیت. 
 دنیا در معتبر هایبانک با ریپل دیجیتال ارز همکاری 
 هاصرافی در آن بودن موجود و ارز این بودن معتبر 
 داره اعتبار هابانک اکثر در ریپل. 
 کنهنمی تبعیت خاصی قانون از دیجیتالی ارز این. 

 .داره مستقیم رابطه نیز کننمی استفاده آن از که هاییبانک با ریپل دیجیتالی ارز ارزش

 .پردازیممی آن معایب به ادامه در گفتیم را دیجیتالی ارز این مزایای که طورهمان

 راه خاطر به آورده، وجود به دیجیتال ارزهای دنیای در دیجیتالی ارز این که تحوالتی و زیاد مزایای وجود با
 چیزی آن، ارزش از خود استفاده برای ریپل هایآزمایشگاه. گیرهمی قرار انتقاد مورد اشتجاری غیر روش و

 .کنند استفاده آن از تا برداشتند خود برای را شبکه در موجود XRP نصف حدود

 انتقال شبکه کاربران به رو XRPدیجیتالی ارز از زیادی مقادیر که بود کرده اعالم ریپل دیجیتالی ارز شرکت
 .است داده انتقال رو آن از کمی مقادیر فقط و نکرده عمل خود گفته به هنوز ولی میده

 درسنمی ارث فرزندش به او دارایی کند، فوت است ریپل دیجیتال ارز از زیادی مقادیر دارای که شخصی اگر
 .یفتهب اتفاق بزرگی امنیتی مشکالت و بمونه ثابت کشور مالی سیستم که شهمی باعث موضوع این و

 ریپل مشتریان
 2 حدود تنها و کنندمی زندگی متحده ایاالت خارج در که هستند افرادی ریپل مشتریان از درصد 52 از بیش
 .هستند آمریکا اهل مشتریان از درصد
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 این مشتریان کل در. کرد اشاره سوئد و انگلستان کویت، مثل کشورهایی به توانمی هامشتری این جمله از
 .هستند مختلف کشور 22 از دیجیتالی ارز

 , UniCredit اسپانیایی بانک به توانمی ریپل دیجیتالی ارز هایمشتری ترینبزرگ از یکی عنوان به
WesternUnion  و American Xpress کرد اشاره. 

 به که هاییپرداخت برای دیجیتال ارز این از که هستند تراست اولمپیا و CIMB ریپل، هایمشتری دیگر از
 .کنندمی استفاده دارند، نیاز سرعت و شفافیت

 دارد؟ هاییتفاوت چه ریپل با کوین بیت
 بر مبتنی دیگه دیجیتال ارزهای و کوین بیت مانند هم ریپل دیجیتال ارز که کننمی فکر این به هاخیلی

 یکی ه،ادام در. داره زیادی هایتفاوت کوین بیت با ریپل و نیست طور این که بگیم باید اما است، بالکچین
 .بشین موضوع این متوجه بهتر تا کنیممی مقایسه رو کوین بیت با ریپل هایتفاوت یکی

 ریپل دیجیتال ارز و کوین بیت دهندگانتوسعه تفاوت
 این زا کدوم هر دهندگانتوسعه میاد، حساب به ریپل و کوین بیت بین اصلی تفاوت که چیزهایی از یکی
 با رو ریپل دیجیتال ارز امروز، تا 0220 سال از ریپل نام با رسمی شرکت یک حاضر حال در. است هاشبکه
 .کنهمی اداره شده،شناخته گذارانسرمایه و مشخص هایهدف

 نظارت ونا روی هم ثالثی شخص هیچ بلکه دولت، و بانک تنها نه که غیرمتمرکزه سیستم یک کوین بیت اما
 به وینک بیت که کنن کاری تونستن هستن، مشتاق و داوطلب که دهندگانیتوسعه از گروهی. نداره کنترل و

 .بده ادامه خودش فعالیت

 استخراج شیوه تفاوت
 چرا؟. نداره استخراج به نیازی کوین بیت برخالف ،XRP همون یا ریپل توکن که بدونین نیست بد

 قبل از اون تمام که بود شده گرفته نظر در میلیارد هزار 222 اندازه به توکن ریپل، دیجیتال ارز شبکه برای چون
 معامله امکان و هستن موجود بازار در هستن، میلیارد 08 با برابر که هاتوکن از بخشی تنها و شده استخراج

 ربازا در ایدوره صورت به ریپل شرکت هایآزمایشگاه توسط باقیمانده، توکن میلیارد 00. داره وجود هاآن
 .میشن توزیع

 استخراج قبل از که کوینه میلیون 02 شامل کال کوین بیت چون. کنهمی فرق کل به کوین بیت داستان اما
 .هست باال قدرت با قوی ماینرهای به نیاز اون استخراج برای و نشده

 تراکنش انجام سرعت تفاوت
 در. تراکنشه انجام و تایید سرعت در کوین، بیت دیجیتال ارز و (XRP) ریپل دیجیتال ارز بین دیگه تفاوت
 ریپل شبکه در هاتراکنش سرعت اما. میکشه طول دقیقه 22 حدود چیزی هاتراکنش انجام کوین، بیت شبکه
 .میبره زمان ثانیه 2 نهایتا  

 الگوریتم تفاوت
 از یلیخ مانند کوین بیت الگوریتم. کنهمی فعالیت خاصی الگوریتم به توجه با دیجیتالی، ارز شبکه هر

 اون از ریپل که الگوریتمیه اجماع، الگوریتم. هست PoW یا کار اثبات الگوریتم دیگه، دیجیتال ارز هایشبکه
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 کار به رو اون توافق، به رسیدن برای شبکه اعضای که میاد حساب به هاییروش واقع در و کنهمی استفاده
 .گیرنمی

 تراکنش کارمزد میزان تفاوت
 ارزهای روزها این اصوال. کنهمی دریافت کارمزدی ایشبکه هر ها،تراکنش انجام و معامالت تایید برای

 .دادن قرار کارمزد میزان کاهش مبنای بر رو خودشون اصلی هدف جدید، دیجیتال

 که صورتی در دالره 2 با برابر کوین بیت در تراکنش کارمزد میزان بگیم باید کنیم، بیان تردقیق بخواهیم اگر
 .بده نشون رو دو این توجه قابل اختالف تا است دالر 262222005 ریپل دیجیتال ارز شبکه در تراکنش کارمزد

 ریپل و کوین بیت کاربرد تفاوت
. بشن استفاده نقدینگی ارزش با مالی دارایی یک عنوان به که دارن رو قابلیت این دیجیتال، ارزهای از بعضی
 شامل نکوی بیت شبکه که بدونین نیست بد همچنین. میگیره قرار دیجیتال ارزهای این زمره در کوین بیت

 .داره هاواسطه حضور به نیاز معامالت، انجام برای و متمرکزه هایصرافی

 بعضی و ارزها انتقال در تنها ریپل دیجیتال ارز داره، رو پول عنوان به استفاده ظرفیت که کوین بیت برخالف
 .میشه گرفته کار به کاالها از

 صاشخا یا و هاواسطه به نیاز اون در معامالت انجام برای و عیاره تمام متمرکز غیر صرافی یک ریپل، واقع در
 وکنت انتقال امکان باشه، نداشته وجود ایواسطه هیچ یعنی باشه موضوع این برعکس اگر. بود خواهد ثالث
XRP داشت نخواهد وجود هم. 

 هاتراکنش انجام برای انرژی تفاوت
 یستن بد. است کمتر ریپل در هاتراکنش کارمزد و بیشتر ریپل در هاتراکنش سرعت گفتیم، که طور همون
 .کوینه بیت از کمتر مراتب به ریپل، در هاتراکنش انجام برای مصرفی انرژی میزان که بدونین

. است کیلووات 022 با برابر چیزی میشه، صرف کوین بیت هایتراکنش انجام برای ساعت هر در که انرژی
 .نمیاد حساب به اصال که ناچیزه و کم آنقدر ریپل شبکه در انرژی این که طوری به

 اتریوم و ریپل تفاوت
 یارزها این هردوی. میکنن استفاده بالکچین فناوری از هردو که هستن شده رمزنگاری ارز دو اتریوم و ریپل

 این میتونین دیجیتال، ارزهای هایصرافی به مراجعه با که دارن رو خود به مخصوص هایسکه دیجیتالی،
 .کنین فروش و خرید رو هاسکه

 کسب سر رب بزرگ دنیای این در و دارند یکدیگر با تنگاتنگی رقابت دیجیتالی ارزهای دنیای در اتریوم و ریپل
 .هستند جدال در هم با کوین، بیت از پس دوم رتبه

 امزای بررسی همچنین. میشه هاآن بین رقابت باعث که دارن هم با متفاوتی هایویژگی ارزها این از کدام هر
 .میکنه کمک دیجیتالی ارزهای این بهتر بندیرتبه به هاآن از هرکدوم معایب و

 ریومات با ریپل مقایسه و اتریوم توضیح به ادامه در داریم قصد و دادیم توضیح رو XRP و ریپل مفهوم باال در
 .بپردازیم
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 چیست؟ اتریوم
 ایقرارداده برای مناسب بستری ایجاد ها،تراکنش انجام بر عالوه اون هدف که بالکچینه بستر یک اتریوم

 .است هوشمند

 یک تحقق ازای در رو تراکنش سومی، شخص نظارت بدون که است دقیق مکانیسم یک هوشمند قرارداد
 .میده انجام شرایط سری

 نآ خود همچنین میکنه، فراهم دهندگان توسعه برای رو هاتوکن انواع ساخت امکان بالکچین شبکه این
 .دارد اتر نام به دیجیتال ارز یک

 عملکرد در تفاوت
 هاتراکنش پردازش سرعت در تفاوت اتریوم و ریپل دیجیتال ارزهای عملکرد در هاتفاوت بارزترین از یکی
 .است

 لریپ بالکچین شبکه در پردازش یک که حالی در است، ثانیه 20 اتریوم بالکچین در تراکنش یک انجام سرعت
 .میکشه طول ثانیه 2 فقط

 تراکنش انجام برای هابالکچین این. است هاآن کارمزد نرخ در تفاوت بالکچین، دو این هایتفاوت دیگر از
 .کنندمی برداشت کاربر حساب از کارمزد عنوان به مشخصی مبلغ نظر، مورد

 معادل تقریبا   که هست XRP 2622222 حدود در ناچیز بسیار مبلغ یک هاتراکنش انجام ازای در ریپل کارمزد
 .است برابر صفر با تقریبا ریپل کارمزد گفت میشه که کمه حدی به مبلغ این. است دالر 262222005

 .دالره 2 حدود تراکنش هر انجام برای اتریوم کارمزد دیگه، سوی از

 پذیریمقیاس در تفاوت
 تعداد ذیریپ مقیاس از ما منظور. متفاوته یکدیگر با هاتراکنش کردن پذیرمقیاس برای شبکه دو این قابلیت
 .کنند مدیریت توانندمی ثانیه یک در مختلف های بالکچین که است هاییتراکنش

 یجهان یشبکه در داره قصد که بالکچینی برای مقدار این و میده انجام تراکنش 22 نهایتا   ثانیه هر در اتریوم
 .کمه بسیار بیاره دست به باالیی رتبه دیجیتال ارز

 لدلی همین به. اتریومه از باالتر بسیار عدد این و تراکنشه 2222 ثانیه هر در ریپل پردازشی توان دیگه سوی از
 .است مناسب بسیار مرزی بین هایپرداخت برای ریپل

 اجماع پروتکل نظر از اتریوم و ریپل تفاوت
 روش اما ،ندارن نیاز وجوه انتقال کنترل و تایید برای ثالثی شخص به و هستن متمرکز غیر بالکچین دو این

 .متفاوته همدیگه با هابالکچین این از هریک

 نتیجه رد ندارن، معامالت تایید برای مرکزی سیستم یک هابالکچین بگیم؛ باید اجماع پروتکل توضیح در
 .یشهم گفته ”گره“ هادستگاه این به که میکنن تقسیم دستگاه چندین در رو معامالت تایید مسئولیت

 شده، نجاما توافق به. برسن توافق به معامله تایید یدرباره باید هاگره از مشخصی درصد معامله تایید از قبل
 .میشه گفته ”اجماع“

https://sarmayedigital.academy/what-is-ethereum/
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 که صورت این به میکنه، استفاده «کار اثبات» نام به اجماعی مکانیزم یک از هاتراکنش انجام برای اتریوم
 .حله قابل هاگره توسط فقط معما این و میکنه طراحی پیچیده معمای یک اتریوم بالکچین

 معما که ایگره و داره شده ایجاد معمای حل در سعی خطا و آزمون طریق از شده وصل شبکه به که ایهرگره
 .میگیره پاداش کنه حل زودتر رو

 یک زا هاتراکنش انجام برای ریپل. متفاوته کمی اتریوم با هاتراکنش پردازش در ریپل دیجیتال ارز عملکرد
 .میکنه استفاده «بیزانس متحد توافقنامه» نام به اجماعی مکانیزم

 تمام. نمید تشکیل رو حلقه یک همدیگر با و دارند نیاز دیگری تعداد به گره مشخصی تعداد مکانیزم این در
 معماهای حل برای شبکه این و است شده تشکیل ایشدهوصل هم به و متفاوت هایحلقه از ریپل شبکه
 .میکنه استفاده هاحلقه این از شده ایجاد

 XRP دیجیتال ارز فروش و خرید
 هایصرافی مثل دقیقا آنالین هایصرافی. است هاصرافی از خرید ریپل، خرید روش تریناصلی و اولین

 نای اما. گیریدمی ارز رو معادلش مقدار و بریدمی رو تومان به پول مقداری شما یعنی. کننمی کار فیزیکی
 .هست دیجیتال ارزهای برای فقط کنیم معرفی خواهیممی ما که صرافی

 این دیلتب برای. بگیرید نظر در رو اتریوم و کوینبیت معروف دیجیتال ارز تا دو. بزنیم مثال یه بازم بذارید
 .کنید اقدام بیسکوین و بایننس مانند آنالین هایصرافی طریق از باید و نداره وجود فیزیکی صرافی ارز، دو

 داخل دبع. ریزیدمی صرافی داخل پول کیف به کوینبیت مقداری و کنیدمی نام ثبت هاسایت این از یکی در
 !سادگی همین به. کنید تبدیل اتریوم به رو کوینبیت مقدار این تونیدمی آن

 ادامه ؟هست صرافی کدوم ریپل خرید برای دیجیتال ارز آنالین صرافی بهترین که میاد پیش سوال این حاال
 .کنید پیدا رو جواب تا بخونید رو مطلب

 بایننس خارجی و آنالین صرافی از ریپل دیجیتال ارز خرید نحوه
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 اون توی حوزه این گذارهایسرمایه همه تقریبا   که دیجیتاله ارز معروف صرافی یه  (Binance)بایننسصرافی 
 حال هر به. هدوم هاصرافی بندیرتبه توی بایننس منابع، بعضی گفته طبق البته. کننمی ترید و دارن حساب
 .کنید هاستفاد ازش تونیدمی دارید رو ریپل خرید قصد اگه و جهانیه صرافیه ترینمعروف و ترینمهم بایننس

. شویدیم بایننس سایت وارد بعد و دارید رو دیجیتال ارز معامله توی کافی یتجربه شما که کنیممی فرض ما
. شده حیطرا معامالتی مختلف سطوح برای که داره( پیشرفته) پرو و عادی نسخه دو بایننس که دلیل این به
 از استفاده باشید ایحرفه که هم چقدر هر چون نکنید توجه( عادی سطح یعنی) اول سطح گذارینام به

 .کنید معامله بایننس توی بتونید تا باشید داشته تبحر قدر اون باید. دشواره هم باز نسخه همین

 هم قدرها اون کار این. بدیم آموزش شما به رو بایننس از ریپل خرید ینحوه قراره ما. نباشید نگران اما
 :کنید اجراش و بخونید دقت به رو کردیم ذکر که هایینکته کافیه فقط. نیست سخت

 میشه فعال شما کاربری حساب امنیتی، مرحله از عبور و بایننس در نام ثبت مراحل کردن طی از بعد. 
 رو اییگهد دیجیتال ارز هر البته) کنید واریز تونبایننس پول کیف به کوینبیت مقدار یک تا وقتشه حاال 

 واریز و خابانت رو دیاموند کوین بیت یا کش کوین بیت داشتید دوست اگه مثال کنید، منتقل تونیدمی هم
 .(کنید

 واریز رو دیجیتال ارز کدوم که این به بسته.  شده مشخص متفاوتی هایزمان مدت تراکنش این انجام برای 
 تاییدیه تا 0 حداقل باید کوینبیت برای مثال. بمونید هاتاییده حداقل منتظر باید) متغیره زمان این کنید،می

 .(کنید دریافت
 موجود ارز یعنی. کنید شروع رو اصلی کار تونینمی حاال شد اضافه پول کیف به نظرتون مد ارز که این از بعد 

 یکی و بزنید صفحه باالی در Exchange کلمه روی کافیه کار این برای. بدید تغییر ریپل به رو پول کیف در
 انتخاب رو Basic گزینه ما مثال. کنید انتخاب رو (Advanced) پیشرفته یا (Basic) ساده هایگزینه از

 .کنیممی
 تعالم یه صفحه باالی و راست سمت. نشده تموم کارمون هنوز اما. شینمی معامالتی صفحه وارد بعدش 

 ارزهای اسامی از فهرست یه تا کنیدمی کلیک عالمت این روی. است جستجو برای که داره وجود بینذره
 .کنین انتخاب رو ریپل یا XRP .بشه داده نمایش دیجیتال

 .بدیم توضیح کمی بدین اجازه. بشین گیج XRP/ETH یا XRP/BTC مثل هاییعبارت دیدن با حاال شاید

 مه حرف سه از بیشتر ممکنه) کننمی استفاده اختصاری حرف سه از معموال دیجیتال ارزهای نمادگذاری در
 رو نماد دو این که زمانی. کنیممی استفاده BTC از کوینبیت یا XRP از ریپل نماد نوشتن برای مثال(. بشه
 .کرد خواهیم تعریف رو بازار یا مارکت یک واقع در کنیم جدا/  عالمت وسیله به

 وارد کنیم، خریداری ریپل خوایممی و کردیم واریز بایننس حساب به رو کوینبیت دیجیتال ارز ما که زمانی
 .کنیممی معامله بازار اون در و شیممی XRP/BTC مارکت

 کنید انتخاب رو نماد این دارید تونپول کیف در که ارزی نوع به بسته پس. 
 بخریم ریپل خوایممی و داشتیم کوینبیت کنیممی فرض ما) شدید نظرتون مورد مارکت وارد که حاال. 

 در. بینیدمی رو BUY XRP و SELL XRP عبارت دو پایین قسمت در (شیممی XRP/BTC وارد پس
 .کنیدمی وارد درصد به رو نظرتون مورد مقدار BUY بخش

https://sarmayedigital.academy/binance-training-course/
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 زا تونیدمی. خریدمی ریپل دیجیتال ارز رو توناولیه یسرمایه از درصد چند شما که میده نشون درصد این
 وارد رو درصد 22 مثل دلخواه عدد یک یا کنید انتخاب رو یکی 222 و 22 ،22 ،02 شده آماده قبل از اعداد بین
 .شد انجام موفقیت با ریپل خرید! تمام و. کنید کلیک BUY XRP گزینه روی حاال. کنید

 .برسونید فروش به یا خریداری شکل همین به رو ایدیگه دیجیتال ارز هر تونیدمی شما حاال

 مثل یادیگه صرافی هر وارد اگه اما کردیم معرفی رو بایننس صرافی، ترینمعروف و ترینمحبوب عنوان به ما
 .شکله همین به تقریبا   کار روال بشید، بیسکوین

 .کنیممی معرفی را هاآن ادامه در که داره وجود ریپل خرید برای هم ایدیگه هایراه گفتیم که طورهمان

 تونموبایل روی رو (Trust Wallet) والت تراست اپلیکیشن کافیه دیجیتالی ارز هر خرید برای کنیم اشاره باید
 .کنید درست اون در داشتید، دوست که رو پولی کیف هر و کنید نصب

 تونخود نظر مد دیجیتال ارز مقدار و بشین( دیگه مشابه هایسایت یا) برگبیت سایت وارد تونیدمی حاال
 دم دیجیتال ارز صاحب شما سادگی همین به. بشه منتقل والت تراست پول کیف به تا کنید خریداری رو

 .داشتیم رو ریپل خرید قصد ما البته که شیدمی نظرتون

 آخرمون پیشنهاد عنوان به. کردیم اشاره اون به که هست آنالین هایصرافی از استفاده روش، ترینامن
 تخابان خودتون معامالت برای رو محیط یک و کنید تمرکز صرافی یک روی بهتره که بگیم رو این خوایممی
 .کنید

 کنیم؟ ذخیره کجا رو ریپل
 شفرو و خرید برای دارین،می نگه پول کیف در اونو و دارین احتیاج پول به محصولی هر فروش و خرید برای
 پول فکی ریپل مثال. نیست مناسب پولی کیف هر اما کنید، استفاده پول کیف از تونیدمی دیجیتالم ارز

 .شهمی استفاده کردن هذخیر و معامالت برای دیجیتال پول کیف از. داره خودشو مخصوص

 مقاله ادامه در. شنمی استفاده دسکتاپ و iOS اندروید، برای کدوم هر که داره مختلفی انواع ریپل پول کیف
 .شیممی آشنا هاپول کیف این از نمونه چند با

 کیف صورت این غیر در باشین، داشته رو XRP 02 مقداری باید کنین استفاده ریپل پول کیف از خواینمی اگر
 .شهنمی فعال پولتون

 :کنین رعایت باید که است نکات تا چند ببینیم، رو  (XRP)ریپل پول کیف نمونه چند بخوایم که این از قبل

 ریپل از حمایت
 .باشه ریپل به مختص باید کنین انتخاب ریپل معامالت برای خواینمی که پولی کیف

 مشتری از پشتیبانی تیم

 ضروری مواقع در که داره راهنما یا مشتری از پشتیبانی نام به بخشی کردین انتخاب که پولی کیف این آیا 
 کنه؟ کمک بتونه
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 ایمنی

 آنالین؟ یا هکنمی کار آفالین پولتون کیف. باشه داشته خصوصی حریم و خصوصی کلید باید پولتون کیف

 .شیممی آشنا ریپل پول کیف از نمونه چند با مقاله ادامه در

 Ledger Nano S پول کیف
Ledger محصول. کنهمی فعالیت شده نگاری رمز ارز افزار سخت هایپول کیف زمینه در که شرکتیه اسم 
 ولپ کیف این تو آفالین شکل به کلیدها تمام و داره مناسبی قیمت که است Nano S شرکت این برجسته
 متصل کیشناپلی به سریع توننمی کاربران نتیجه در کنه،می کار بلوتوث با ریپل پول کیف این. شنمی ذخیره
 .کنین مدیریت رو ERC02 هایتوکن و شده نگاری رمز ارز 00 تونینمی پول کیف این با. بشن

 دیگه هایویژگی از یکی. داره OLED نمایش صفحه و است USB شبیه بسیار Ledger Nano S پول کیف
 .دارد ریکاوری قابلیت و رمز کد مانند هاییویژگی و است امن بسیار که اینه پول کیف این

 دوز،وین در پول کیف این. گیرهمی رو سرقت و هک جلوی که کنهمی استفاده خصوصی هایکلید از همچنین
 .است استفاده قابل کروم مرورگر و مک

 موبایل امهبرن به بلوتوث طریق از یا کنینمی وصل خودتون کامپیوتر به اونو پول، کیف این از استفاده برای
Ledger Live اگه همچنین. شینمی وصل OTG ،خود هوشمند گوشی به رو پول کیف این تونینمی دارین 

 .کنین متصل

 Exarpy پول کیف
 قطف پول کیف این. شهمی استفاده ریپل ارسال و دریافت ذخیره، برای آن از که نگاریه رمز ارز پول کیف یک
 .کنهمی حمایت XRP هایسکه از

 کسع بر و کنهمی عمل آفالین شکل به. ندارین احتیاج افزاری نرم هیچ به پول کیف این از استفاده برای
. برینمی لذت و راحته خیلی اون از استفاده اما نداره، خصوصی کلید پول کیف این دیگه هایپول کیف

 .کنید تفادهاس اون از تونیدمی باشید داشته مشکلی اگه که مشتری از پشتیبانی نام به داره بخشی همچنین

 محدودیت، این و ببینین اونو تونینمی خودتون مرورگر در فقط که اینه XRP پول کیف این مهم ویژگی یک
 .برهمی باال حد از بیش رو اون ایمنی

 Guarda پول کیف
 و است افزاری نرم پول کیف. شهمی استفاده اون از ریپل معامالت برای که است XRP پول کیف ترینایمن

 .بدین انجام خودتونو تراکنش تونیدمی کامپیوتر طریق از

 روش. بشین متمرکز پولتون کیف در دیجیتال هایارز روی تونیدمی شما و داره خصوصی هایکلید کیف؛ این
 .راحته پول کیف این از استفاده

 فروش و خرید ذخیره، برای تونینمی پول کیف این از. بسازین رو پول کیف این تونینمی ایمیل داشتن با
 .کنین استفاده دیجیتال ارز
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 Toast Wallet پول کیف
. کنین دانلود هاعامل سیستم این در اونو تونینمی و سازگاره لینوکس و مک ،iOS اندروید، با پول کیف این

 یپلر  نگهداری برای فقط پول کیف این از. است کد پین پشتیبان، نسخه پول کیف این مهم هایویژگی
 .شهمی استفاده

 نهایی سخن
 ایدب همچنین. گذاشتیم شما اختیار در را بود الزم ریپل دیجیتال ارز مورد در که اطالعاتی تمام باال مقاله در

 لیخی ایران داخل ارز این پذیرش احتمال داره، وجود ایران علیه هاییتحریم که این به توجه با کنیم اضافه
 .است باال

 .باشد کرده جلب خودش به را زیادی گذارانسرمایه توجه تا شد غافل آن مزایای از نباید هرحال به


