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 کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.  

 

های  ها و کمپانی های اقتصادی نیز از عالقه شرکت شاخصزمان با افزایش توجه جهانیان به رمز ارزها،  هم

دهند. الگوهای اقتصادی جدیدد   های جذب سرمایه توسط رمز ارزها خبر می بزرگ تجاری به استفاده از روش

هدای اقتصدادی مبتندی بدر ار دای       بینی رفتار انسدانی در مدد    در قالب علم اقتصاد رمز ارزها، قادر به پیش

هدا را بده    های جمع آوری سرمایه اولیه پروژه تواند هزینه ها می ت. استفاده از این روشهای شخصی اس انگیزه

آوری  ی جمدع  مقدار زیادی کاهش دهد. شفافیت باال و توسعه پایدار از طریدق طراحدی یدی سیسدتم بهینده     

 سرمایه قابل حصو  است.

ها در فضای رمز  حی توکندر این کوشش که یی مجموعه دو قسمتی است، ابتدا به بررسی چگونگی طرا

، به واکاوی جزئیدات طراحدی   Steemitتر پروژه ارزشمند  ارزها پرداخته شده است. در ادامه با بررسی دقیق

شدود. در انتهدای    چدین پرداختده مدی    های این شبکه اجتماعی مبتنی بر بالک شناسی توکن ارزشمند و روش

ر این شبکه اجتماعی به طور مفصل مدورد بثد    دهی د بخش او  این مجموعه دو قسمتی، مکانیسم پاداش

 گیرد. قرار می

، بده  Steemitهدای شدبکه    های افزایش پایددار ارزش تدوکن   قسمت دوم این مجموعه، با تمرکز بر روش

 پردازد. های این مجموعه می کار رفته در طراحی توکن معرفی روش مدیریت استراتژیی به

 مقدمه

( یکدی از  ICO) 1ر حا  جذب توجه جهانیان است. عر ه اولیه تدوکن ، دشده یرمزنگار نیچ بالکفناوری 

ها از زمانی کده ویتالیدی بداترین پلدت فدرم       ICOی جذب سرمایه توسط رمز ارزهاست و تعداد این ها روش

تعدداد سدی    2016. در سا  (Butrin 2015) اند کرده دایپی ا مالحظه قابلی کرد، افزایش انداز راهاتریوم را 

را  ارزهدا رمدز   کشدورها رسدید. بسدیاری از    800ه ب 2017عر ه اولیه توکن اتفاق افتاد و این تعداد در سا  

 ICO 2016  )هسدتند   هدا  آنی پیرامدون  گذار قانونی دیجیتا  شناسایی کرده و در حا  ها ییدارا عنوان به

Statistics) .زیادی از این  تعدادICO  ند.شدها اما به خاطر طراحی  عیف اقتصادی خود با شکست مواجه 

هدف این مقاله بررسی یی مد  بهینه برای عر ه اولیه توکن است؛ مدلی که بتواند ارزش باالیی در بازار 

ی داوطلبانده کداربران   ها تیفعالبرای پروژه خود رقم بزند؛ مدلی که با توجه به  پیدا کند و توسعه پایداری را

این مطالعه این است که یدی   سؤا ، توسعه پیدا کند. کند یمپروژه که هرکدام منافع شخصی خود را دنبا  

                                                
1
 Initial coin offering 
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پایدار شرکت و جامعه خاص چطور باید یی مد  اقتصادی برای عر ه اولیه توکن خود طراحی کند که خود 

 باشد.

، امدا ایدن   اندد  دهیشد یانددر مطالعات پیشین، عمدتاً از منظر اقتصادی و یا علوم کامپیوتری به این مسئله 

ص تمرکدز ایدن   خا طور بهمطالعه با استفاده از یی الگوی مدیریت استراتژیی قصد ارائه راهکار خود را دارد. 

مشوق بدرای  -خود صورت به رمتمرکزیغیی فرآیند است که در  دهنده توسعه-مطالعه بر ایجاد یی مد  خود

 .(Abedi, J, Brunnermeier 2018)کاربران عمل کند 

 ها اقتصاد توکن

سدت.   ها اصلی اقتصاد توکن مفهومهسته و  یشده یزیر برنامهی از پیش ها مشوقامکان ایجاد یی مد  با 

، طراح یی مد  باید یی رفتار مناسب برای کاربران تعریف و برای هدر رفتدار مناسدب پداداش     گرید  انیب  به

مناسب و شدفاف در اختیدار همده     طور بهباید  ها پاداشها و مخصوصا رمز ارزها،  تعیین کند. در اقتصاد توکن

مدالی   بدان  دهیدی کرد. بند میتقسبه سه نوع  توان یمرا  ها پاداش. این (Lawrence n.d)کاربران قرار گیرد 

ابدزاری بدرای پرداخدت     عندوان  بده کده   2هدایی  ها قائدل اسدت. تدوکن    ICOی برای بند میتقسسه نوع سویس 

استفاده از برنامه یدا سرویسدی کده بدر اسدا        منظور بهکه  3های کاربردی ؛ توکنرندیگ یمقرار  مورداستفاده

کردن  نیگزیجا منظور بهدارایی و  عنوان بهکه  4های سهام توکن ؛ واست شده ی طراح کند یمعمل  نیچ بالک

و بده رشدد    کنند یمها ارتباط بین کاربران را تسهیل  . توکنشود یمیی پروژه بین سهامداران عر ه با سهام 

ی دارد. بسدتگ . ارزش یی توکن به کاربران آن و کیفیدت پلتفدرم آن   کنند یمجامعه آن رمز ارز خاص کمی 

ی ها استیسست که با هایی ا و خودکار در اکوسیستم رمز ارزها نیازمند وجود توکن رمتمرکزیغتثقق جوامع 

خود، رشد اقتصادی پایدار رمز ارز خود را تسهیل کند و موجب رفتدار مناسدب کداربران آن اکوسیسدتم )بدر      

 .(Atthowe & Krasner 1968)پاداش( شود  سمیمکانمبنای 

 سمیمکانطراحی 

کده افدراد    کندد  یمد معرفدی شدد، فدر      Leonid Hurwiczکده اولدین بدار توسدط      سمیمکانطراحی 

، سدم یمکان. طراحی کند یمشدن آن تمایالت فکر  برطرفدر یی بازار تمایالتی دارند و تنها به  کننده شرکت

                                                
2
 Payment Tokens 
3
 Utility Tokens 
4
 Asset Tokens 
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فرآیند طراحی بهینه اهدافی برای یی اکوسیستم است که تمامی کاربران بتوانندد تمدایالت خدود را دنبدا      

کمترین میزان تضاد منافع در اکوسیستم موجدود باشدد. در جامعده رمدز ارزهدا، ساتوشدی ناکداموتو         کنند و

جایگزینی برای قدرت مرکزی  نیکو تیب سمیمکانسازی ابداع کرد. پاداش در  رمتمرکزیغ باهدفرا  نیکو تیب

شدود. رفتدار فدردی اعضدای جامعده       مناسدبی مدی   طدور  بهاست که همین باع  نگهداری و مدیریت سیستم 

باعد    تواندد  یمدریافت پاداش بیشتر(  منظور بهاستخراج بیشتر ) کنند یمکه عالیق خود را دنبا   نیکو تیب

 .(Dasgupta et al. 1979)درصدی کمتر(  51له امنیت باال و خطر حم)شود  نیکو تیبانتفاع کل جامعه 

 یشناس روش

مبتندی بدر رمدز     سدودآور که یی مد  تجداری   پردازد یم Steemitاین مقاله به بررسی مد  اقتصادی 

ی رمز ارزی عمر کوتاهی دارندد، بررسدی   ها پروژهها در  مباح  مربوط به اقتصاد توکن که ییازآنجاارزهاست. 

فواید بسیاری را به ارمغان بیاورد. منابع ما در این مطالعه نقشده راه   تواند یم Steemitیی مد  موفق مثل 

 نیچد  بدالک ی ها فرصت»مسئولین پروژه و کنفرانس  نیتر یاصلیکی از  Net Scottخود پروژه، مصاحبه با 

Steem » شد. برگزاردر سئو   2018است که در می 

هدا اسدتفاده    باید از تدوکن  ها شرکتبرای طراحی یی مد  اقتصادی توکنی از منظر مدیریت استراتژیی، 

کنند تا به حالت رقابتی بمانند. ارتباط بین بازار و مد  تجاری توکن نیز باید در سدط  بداالیی حفدو شدود.     

 همراهدی مناسدبی بدا بدازار نداشدته باشدد،       شده عر هاستفاده از یی فناوری باال نیز اگر مد  تجاری توکن 

هدا بدرای    گر به این بداور رسدیده باشدیم کده اسدتفاده از تدوکن      مانع شکست اقتصادی پروژه شود. ا تواند ینم

حفدو   منظور بهی ا مبادلهی از مزایای فضای رقابتی الزم است، طراحی بهینه آن و ایجاد یی فضای مند بهره

 .رسد یمنظر  فضای رقابتی  روری به

 Steemitبررسی مورد 

 نقدد   بده  Steemit، شدد  یمد ن رمز ارز تولید پیچیده به کاربران که طی آ   ده پاداشبا اعالم یی سیستم 

اعالم کدرد کده اگدر     Redditشبکه  2014پرداخت. در سا   Facebookی اجتماعی موجود نظیر ها شبکه

شدود.   هدا  آنباع  افزایش مشارکت  تواند یمبتواند سهام خود را در میان کاربران خود توزیع کند، نهایتا این 

ی هدا  روشی ریکدارگ  بده با استفاده از یی ساختار اقتصادی جدید مبتنی بر رمز ارزها و بدا   Steemitپروژه 

آن  لهیوسد  بده برای کاربران خود مهیا کرده اسدت کده     ده پاداشی سهامی عام، یی سیستم ها شرکتمرسوم 

. دشدو  یمد  Steemitگیری منافع شخصی هر کاربر منجر به بهبود کل شبکه برای همه اعضدای جامعده    پی

. مقددار رمدز ارز   شدود  یمد پاداشی به او پرداخت  Steem، با مرز ارز سدینو یموقتی یکی از کاربران کامنتی 
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 40، بدیش از  2016پرداختی بستگی به الیی کاربران دیگر دارد. از زمان اجرایی شدن این پدروژه در سدا    

میلیون کامندت در ایدن    1.5بیش از است و ماهانه  شده دیتولپاداش کاربران  عنوان به Steemمیلیون دالر 

که باع  رشد پایدار شبکه آن شده است را در ادامه مقاله  Steemitی شبکه ها یژگیو. شود یمشبکه پست 

 .(SteemWhitePaper)بررسی خواهیم کرد 

 Steemitطراحی اقتصاد توکن 

 ی تجاریساز همگام

بدا   هدا  آنهدا همگدام بدودن     قسمت در طراحی اقتصادی تدوکن  نیتر مهماشاره شد،  تر شیپکه  طور همان

آغاز شود باید بررسی شود که آیا ارائه توکن برای ایدن تجدارت    خواهد یمتجارت است. اگر تجارت شما تازه 

است یا خیر. همچنین اگر ارائه توکن برای یی تجارت از پیش موجود است، باید بررسی شود که  ریپذ امکان

بدر روی تدوکن،    ارائه قابلدارایی  Steemitدر مد   ود امکان توکنیزه شدن را دارند یا خیر.ی موجها ییدارا

اسدت. مدد     دشدده یتولی مثتدوای  بندد  رتبده ی مدرتبط بدا   هدا  تید فعالتوسط کاربران و  دشدهیتولمثتوای 

Steemit  کمدی   به توسعه مدد  تجداری پدروژه خدود     ها ییدارادر تولید این  مشارکتبا تشویق افراد برای

از توسعه مد  اقتصدادی تدوکن    توان یمی کاربران ها مشوقو افزایش ارزش  Steem. با رشد جامعه کند یم

یی برای ورود کاربران جدید وجود دارد و کاربران ها تیجذابمطمئن بود؛ مدلی که در آن همچنان  این پروژه

 .(SteemWhitePaper)در شبکه هستند  شده داده ی قرارها مشوققدیمی نیز در حا  منتفع شدن از 

  تخمین شانس موفقیت تجاری

مثتوا و خواننددگان   دکنندگانیتولاین امکان را برای  Steemitیگر، ی اجتماعی دها شبکهتمام  برخالف

در شبکه خود فراهم کرده است که با توجه به فعالیت خود سود کسب کنند. این خود به رشدد پایددار    ها آن

. معنای توسعه عادالنه در این پلتفرم چنین است. کسانی که کاالی نادری به کند یمکمی  Steemرمز ارز 

ی کده از سدرمایه خدود بدرای     باکسدان عادالنده   طور به، باید کنند یمان و توجه خود را در شبکه مصرف نام زم

 .(Zipf)برای دریافت سود شریی شوند  اند کردهتوسعه شبکه استفاده 

توانسدته توجده بسدیاری از     Steemitمشدوق،  -خدود  سدم یمکانو ایدن   فرد منثصربهی ها یژگیوخاطر  به

ی اجتماعی را به خود جلب کند. شکل زیدر روندد افدزایش کداربران شدبکه را نشدان       ها شبکهبه  مندان عالقه

 .دهد یم
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 Steemit: تعداد کاربران شبکه 1 شکل

 

 Steemی توکن ها یژگیوبررسی 

دارای دو ندوع تدوکن عضدویت و     Steemitی مختلفی داشته باشدند. شدبکه   ها یژگیو توانند یمها  توکن

توکن پاداش است. ابتدا باید سه نوع مختلف وجه نقدی که شبکه بر آن استوار است را معرفی کنیم. اقتصاد 

اسدتوار اسدت. تدوکن     Steem Dollar (SBD)و  Steem ،Steem power (ST)توکن این شدبکه، بدر   

Steem  به سایر ارزهای دیجیتا  تبدیل شود. توکن  تواند یماسا  حساب هر کاربر است و پایه وSteem 

power  و  شدده  ی طراحد  گدذاران  هیسدرما و سودرسدانی بده    بلندمدتی گذار هیسرمابرایSteem dollar 

 .کند یمرا تضمین  ها پاداشپایداری ارزش 

درصددد رمددز ارز تولیدددی خددود را جهددت پدداداش بدده تولیدکنندددگان مثتددوا، بدده  Steemit، 75شددبکه 

در نظرات هر مثتوا اختصاص داده است. ارزیابی ارزش هر مثتدوایی   کنندگان مشارکتو  ارندگانذگ اشتراک

 را با ابزارهای آماری مبتنی بر توزیدع  تیمشهوری و رگذاریتأث. این قانون ردیگ یمصورت  Zipfتوسط قانون 

و پاداش نهایی فرد  downvoteو  upvoteدیگر نیز بر اسا   کنندگان مشارکت. برای کند یمارزیابی  5زتا

 of workی مربدوط بده   هدا  تید فعالدر  کنندده  مشدارکت . افدراد  شود یمی مثتوا، پاداش تعیین  دکنندهیتول

Proof  نیز با توکنSP  نیز با کنند یم نیتأم. افرادی که سیالیّت جریان عر ه توکن را رندیگ یمپاداش SP 

 .رندیگ یمپاداش 

توسط دارنددگان   جادشدهیای ها بالکسازی  بررسی صثت و اعتبار منظور به نیچ بالکناظرین نیز در این 

SP  اصالت، مستقیما در  دییتأو لذا برای  ردیپذ یمصورت  نیچ بالکبر بستر  ها تیفعال. همه شوند یمانتخاب

. کنندد  یمد ایفدا   ها پاداشنقش مهمی را برای دقت شفافیت و عادالنه بودن  درواقع نیناظردستر  هستند. 

 .کنند یمدریافت  SPنیز پاداش خود را با توکن  ها آن

                                                
5
Zeta distribution 
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 SBDو  Steem دوفروشیخرسیالیّت جریان عر ه اینجا به این معنی است که این افراد با مشارکت در 

 ی کههرزمان. این افراد شود یمنیز توسط الگوریتم خاصی مثاسبه  ها آن. امتیاز کنند یمزار تعاد  ایجاد در با

. مبندای مثاسدبه   رندد یگ یمد بیشتر از یی دقیقه باشد امتیداز   ها آنسفارش خرید یا فروش  دییتأ زمان مدت

موجود در صف خرید و صف فروش است. در پایان هر ساعت فردی کده بیشدترین    Steemامتیاز نیز حجم 

 .شود یمدوباره صفر  ازهایامتدریافت خواهد کرد و جریان  Steemعدد  1200ی کند آور جمعامتیاز را 

بایسدتی   دشدهیتولدر مثتوای  مشارکت. افراد برای کند یماین شبکه همچنین حق عضویت نیز دریافت 

خواهند داشدت و   ها یریگ میتصمو  انتخاباتی در رأیی  Steemند. افراد به ازای مالکیت هر باش SPمالی 

ی احتمالی ها استفاده ءسوی بیشتر در شبکه است. برای جلوگیری از اثرگذاربیشتر به معنی  Steemمالکیت 

 .(SteemWhitePaper) شوند یمانجام  ریتأخساعت  24در شبکه با  ها پرداختتمامی 

 یریگ جهینتی و بند جمع

ا صثبت کردیم. اهمیت ه مورد اهمیت طراحی اقتصادی توکن ی دردوقسمتی  در قسمت او  این مجموعه

مشوق که کاربران در آن بتوانند با دنبا  کردن ترجیثات خود به توسدعه پلتفدرم   -طراحی یی سیستم خود

مشوق نباید تضداد مندافع اتفداق بیفتدد. تقسدیم       نیز کمی کنند اهمیت دوچندانی دارد. در این پلتفرم خود

 د.باید شفاف باشد و از الگوهای مناسبی پیروی کن ها پاداش

ی انواع ها یژگیوها معرفی گردید.  یی نمونه درخشان از طراحی موفق توکن عنوان به Steemitدر ادامه 

قرار گرفدت. در قسدمت دوم و    بث  مورد لیتفص به  ده پاداشهای این پروژه همراه با مکانیسم  مختلف توکن

توسدعه پایددار    منظدور  بده کار رفته توسط مدیران این پروژه  ی بهها یاستراتژی، دوقسمتی  آخر این مجموعه

 .قرار خواهند گرفت بث  مورد Steemتوکن 
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