
 

 

که توسط  ICنامحدود اجرا شود.  یها تیتواند با سرعت وب و در ظرف یدر جهان است که م نیبالک چ نیاول( ICP) ینترنتیا انهیراپروتکل 

ا توانند ببکه افراد  این قرار داد ها به صورتی روش رییهوشمند و تغ یاز توسعه قراردادها یبانیساخته شده است، با پشت DFINITY ادیبن

که  یرا گسترش دهد، به طور یعموم نترنتیقصد دارد ا ینترنتیا انهیکند. را یم یوب تعامل داشته باشند، وب را بازساز یها سیسرو

 یطراح ،یسنت یخدمات نرم افزار یبا هدف اصالح کل ینترنتیا انهیشود. را  لیجهان تبد یبه پلت فرم محاسبات رمتمرکزیبتواند به صورت غ

 هیدالر از سرما ونیلیم 121شد و در مجموع  سیتأس مزیالیو کینیتوسط دوم 2016ن پروژه در اکتبر یکند. ا یاقتصاد رمزارز را متحول م

، 2021مه  10کرده است. در  یجمع آور رهیو غ Andreessen Horowitz ،Polychain Capital ،Multicoin Capitalمانند  یگذاران

DFINITY یبزرگ برا یکرد و آن را نقطه عطف یراه انداز یرا در حوزه عموم ینترنتیا وتریکامپ ICP معنی نیبه ا رایآورد ز یبه شمار م 

دالر بود اما به  460قیمت ابتدایی این ارز در ابتدا کند. یعمل م رمتمرکزیغ یجهان وتریکامپ کیاکنون به عنوان  ینترنتیا رایانه ی است که

 2021دالر عرضه میشه که میشه انتظار رشدی رو تا پایان سال  43سید . در حال حاضر هم با قیمت دالر هم ر 27مرور کاهش داشت و تا 

 هینترنتیا وتریکامپ یتوکن بوم ICP داشتد.

   : کند یم فایسه نقش برجسته ا که

 پاداش خواهند گرفت ICPIکنند با  یشرکت م تیکه در حاکم یکاربران: شبکه تیحاکم

به شبکه استفاده  یدسترس یتراکنش برا نهیشود که در آن به عنوان هز لیتبد ییتواند به چرخه ها یم ICP: کامپیوتر  یچرخه برا دیتول

 شوند.  یشود. چرخه ها پس از استفاده سوزانده م یم

 شود. یشبکه استفاده م یساز منیمشارکت در شبکه مانند ا یکاربران برا قیتشو یبرا یبه عنوان پاداش ICPپاداش دادن به کاربران: 

 icpاستفاده کنید و با جستجو ارز  coinmarketcapبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با این ارز در مرحله اول میتونید از سایت 

 که های مربوط به این ارز رو ببینید .اطالعات کامل تری رو راجبش به دست بیارید .. به عالوه در این صفحه میتونید سایت ها و شب

 

 

 

 با دیتوان 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  
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