
سیاکوین (Siacoin)، خرید و فروش و کیف پول سیاکوین را بهتر بشناسیم

سیاکوین چیست؟

جهان ارز های دیجیتالی (مثل سیاکوین) روز به روز بیشتر و شلوغ تر می شود. در حال حاضر ۷۰۰ ارز در بازار وجود دارد و این
تعداد هر روز رشد می کند. عالوه بر این، بسیاری از ICO ها و پروژه های جدید هر روز در حال اجرا هستند. Sia در تاریخ ۷ ژوئن

۲۰۱۵ به بازار عرضه شد و شروع به فروش ۰.۰۰۰۰۴۶ دالر برای هر سیاکوین کرد.

فضای ذخیره سازی ابری

سیا کوین یک پلت فرم ذخیره سازی ابری مانند Google Drive Dropbox, و Amazon Cloud است. اما Sia جدا از این
موضوع است و یک پلت فرم ذخیره سازی ابری متمرکز open-source، بالک چین است. به طور خالصه، Sia یک فضای ابری

غیر متمرکز است و داده ها در بالک چین ذخیره می شوند. خدمات ذخیره سازی متمرکز نقاط ضعف کم تری دارد و همچنین
سوءاستفاده از داده های رمزگذاری شده برای کسب سود بیشتر است.

اهداف و چشم انداز

سیاکوین یک مقدار زیادی از فضای ذخیره سازی بیهوده را با هم متحد می کند و آن را با یک بالک به منظور ذخیره سازی ارز
رمزگذاری شده و غیر متمرکز ذخیره می کند. بنابراین، نیاز به اعتماد به مراکز داده متمرکز را از بین می برد.

آن ها می گویند: هدف بلند مدت Sia این است که الیه ذخیره سازی ستون اصلی در اینترنت باشد. ما معتقدیم داده ها باید
رایگان باشند. ما قصد داریم بیت های استفاده نشده جهان را آزاد کنیم و بزرگترین سرور ذخیره انبوه را در این سیاره بسازیم.

سیستم پرداخت

هر کس می تواند فضای اضافی بر روی کامپیوتر خود را برای یک شبکه غیر متمرکز Sia اجاره کند و پرداخت Siacoin را انجام
دهد. به طور مشابه، هر کاربری که می خواهد از ذخیره سازی Sia استفاده کند باید Siacoins را به یک میزبان پرداخت کند.

این یک ارز مخصوص برای شبکه Sia است که قراردادهای ذخیره سازی فایل را بر روی بالک سیا اجرا می کند. یک میزبان
بایستی پرونده ها را برای مدت زمان توافق شده و در فضای مورد توافق قرار دهد. بعدا، پس از پایان توافق، پرداخت به میزبان

در سیاکوین آزاد خواهد شد.

اگر میزبان فایل ها را از دست می دهد، پرداخت انجام نمی شود. این پرونده ها در Sia blockchain قرارداده شده اند تا
اطمینان حاصل شود که میزبان و کاربر هر دو راضی هستند.

ارزش کنونی
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در حال حاضر، Siacoin به ارزش ۰.۰۱۷۸۶۷ دالر در هر واحد است که ۳۸.۷۰۰ درصد افزایش در قیمت فقط در دو سال گذشته
داشته است. این افزایش بسیار زیاد است که سیاکوین را در لیست ۲۰ ارز رمزنگاری قرار داده شده است.

پشتیبانی

مکانیسم عرضه Sia تا حدودی منحصر به فرد است. بی نهایت سایکوین وجود خواهد داشت. برای شروع، توسعه دهندگان
اولین بالک را استخراج کردند. پاداش برای اولین بلوک ۳۰۰.۰۰۰ سیاکوین بود.

به این معنی است که:

stblock had ۳۰۰,۰۰ Siacoins..۱
.۲.ndblock had ۲۹۹,۹۹۹ Siacoins
.rdblock had ۲۹۹,۹۹۸ Siacoins.۳
.thblock had ۲۹۹,۹۹۷ Siacoins.۴

خرید و فروش و کیف پول سیاکوین

BTC مرحله ۱: دریافت ارز های دیجیتال 
/ ETH / LTC

برای دریافت ارز های رمزنگاری مانند
BTC / پول فیات خود را به ،CTC / ETH

ETH در هر ارز رمزنگاری معکوس تبدیل
کنید. برای تبدیل فیات به BTC، می

توانید از خرید بیت کوین با استفاده از
کارت اعتباری / کارت اعتباری استفاده

کنید. اگر قبال BTC / ETH دارید، این مرحله را از دست ندهید.

مرحله ۲: ارز رمزنگاری به سیاکوین

چند تبادل عمده وجود دارد که شما می توانید BTC / ETC را به Siacoin مبادله کنید:

Poloniex
Shapeshift.io

Bitsquare

از این موارد، Shapeshift ساده ترین راه برای گرفتن اولین Siacoin شما است. اگر سیاکوین های خود را خریداری کرده اید،
آنها را به کیف پول منتقل کنید.

Sia Wallet مرحله ۳: مبادله در
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در حال حاضر Sia تنها از کیف های دسک
تاپ در سیستم عامل لینوکس، مک و

ویندوز پشتیبانی می کند.

کیف پول را اجرا کنید و منتظر هماهنگ
سازی با blockchain باشید. (می تواند

چند ساعت طول بکشد.)

سیا کوین والت

یک کیف پول جدید ایجاد کنید و آن را با
استفاده از کلید نمایش داده شده باز کنید.

(قفل کردن می تواند چندین دقیقه طول
بکشد.)

سیاکوین

کلید خود را تا�د کنید. بر روی دکمه
دریافت سیاکوین کلیک کنید و

سیاکوینی را که از مبادله خریداری کرده
اید را به این آدرس ارسال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
بخش های موردنیاز عالمت گذاری
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