
 

 مقایسه کامل و حرفه ای دوج کوین با بیبی دوج

 دوج کوین چیست؟

( و تتر )   ETH1,171(، اتریوم )  BTC16,517تنها به ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین )  بازار ارزهای دیجیتالو  بالک چیندنیای 
USDT1.0000 توانند با داشتن دانش کافی، برای خود بالک چین و ارز دیجیتال ایجاد  شود. در این حوزه همه افراد می( خالصه نمی

 کنند. 

تواند با هر هدفی ایجاد شود.  دیجیتال شما می های مختلف سختی چندانی ندارد. ارزدر حال حاضر ایجاد ارز دیجیتال در بالک چین
گرمی ایجاد شده بود. این ارز دیجیتال در حال  ( یکی از ارزهای دیجیتال است که صرفا برای شوخی و سر DOGE0.0811 دوج کوین )

 شود. حاضر، کاربردهای مختلفی پیدا کرده است و بیش از یک شت کوین ظاهر می

شود یک ارز ارزش بیشتری پیدا کند و افراد  تواند به نفع آن باشد. چرا که باعث میدر دنیای ارزهای دیجیتال، کاربردی بودن یک ارز می
توسط دو مهندس   2013های اخیر چنین روندی را طی کرد. این میم کوین در سال ی کنند. دوج کوین نیز در سالزیادی آن را خریدار

 های بیلی مارکوس و جکسون پالمر ایجاد شد.به نام

رد که  از یک نژاد سگ به نام شیبا اینو الهام گرفتند. این سگ ژاپنی ظاهر بامزه و جذابی دا ساخت دوج کویناین دو مهندس برای 
از روی این سگ نیز باعث شده تا این ارز دیجیتال از  نماد دوج کوینهای زیادی از روی آن ایجاد شود. الهام گرفتن باعث شده میم

 ها برای محبوب شدن استفاده کند. میم

های بزرگ از استفاده شرکت شوند. تاثیر اخبار ودانید ارزهای دیجیتال با اخبار مربوط به این حوزه دچار نوسان می طور که میهمان
توان در ارزش گذاری آن نادیده گرفت. استفاده از دوج کوین نیز توسط افراد مشهور باعث شد تا این ارز  ارزهای دیجیتال را نمی

 های گذشته رشد بسیار زیادی پیدا کند. دیجیتال در سال
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های خود باعث شد تا ارزش دوج ین ارز دیجیتال برای پرداختبه طور مثال با توییت ایالن ماسک مبنی بر استفاده شرکت تسال از ا
کوین در مدت زمان بسیار کوتاه چند برابر شود. چنین عواملی در طول سالیان باعث شده تا دوج کوین ارزش خود را افزایش دهد. هر  

 چند دوج کوین همچنان ارزش بسیار پایینی در دنیای ارزهای دیجیتال دارد. 

 کوین کاربردهای دوج  

 

ها استفاده کرد. هرچند دوج کوین در ابتدا به  وان از آن برای انجام برخی پرداختتدوج کوین جزو ارزهای دیجیتالی است که می
های اخیر از  عنوان یک ارز دیجیتال بی ارزش و بدون هدف ساخته شده بود، اما در ادامه راه کاربردهای مختلفی پیدا کرد. در سال

 . شوددوج کوین برای پاداش دادن به تولید کنندگان محتوا استفاده می

توانند با استفاده از دوج کوین به دیگر کاربران پاداش بدهند. دوج کوین جزو ارزهای  های اجتماعی توییتر و ردیت میکاربران شبکه
 دیجیتالی است که بالک چین مخصوص خود را دارد. به همین خاطر این ارز دیجیتال، یک کوین است.

توانند با پرداخت مبلغ بسیار کمی، این ارز دیجیتال را یمت دالر، همه کاربران میبه دلیل ارزش کم این ارز دیجیتال در مقایسه با ق
توانید مقداری دوج کوین تان آمد، به راحتی میهای اجتماعی خوش خریداری کنند. در صورتی که از پست و مطلب یک فرد در شبکه

 برای وی واریز کنید. 

 بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاریمطلب پیشنهادی : 

های اخیر سعی کرده تا برای موسسات حمایت مالی و امور خیریه مفید باشد. دستیابی به چنین همچنین دوج کوین در سال
 توان برای جامعه دوج کوین نیز مفید واقع شود. خیریه میاهدافی و استفاده کردن از دوج کوین برای امور 
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 بیبی دوج چیست؟

تواند به صورت الهام اند. کپی برداری در دنیای ارزهای دیجیتال میدر دنیای بالک چین، ارزهای دیجیتال زیادی از روی هم کپی شده
شوند، باید ایرادات آن پروژه را حل  یک پروژه دیگر کپی می هایی که از رویگرفتن یا کپی برداری مستقیم باشد. به طور معمول پروژه

 کنند. 

توانند مفید واقع شده و ارزش پیدا کنند. ارزهای دیجیتالی زیادی هستند که با فورک شدن از ارز تنها در این صورت است که می
 کنند. اند و اهداف خود را طی میدیجیتال دیگری به وجود آمده

طور که از نام آن پیداست، بیبی دوج خود را پسر دوج  لی است که از روی رمزارز دوج کوین کپی شده است. همانبیبی دوج، ارز دیجیتا
 داند. در بازار ارزهای دیجیتال، بیبی دوج فرزند و تازه وارد قصد دارد تا با ارز دیجیتال قدیمی دوج کوین رقابت کند. کوین می

کند تا ایرادات پدر خود را رفع کند. به همین خاطر تعدادی از کاربران  پیدا کند، سعی می بیبی دوج برای این که به اهداف خود دست
اند. بیبی دوج توسط کاربران دوج کوین ساخته شده است تا ایرادات دوج کوین را دنیای ارز دیجیتال به این رمزارز عالقه نشان داده

 رعایت کند.

است. هرچند دوج کوین نیز بالک چین امنی   امنیت شبکه بالک چین، کاربردها و هدف بیبی دوج افزایش مقیاس پذیری دوج کوین
 کند تا از همه نظر برتر از دوج کوین به چشم بیاید. دارد، اما بیبی دوج سعی می

خواهم پدر خود )دوج کوین( را با استفاده از سرعت باال شوید: میید، با این عبارت مواجه میاگر به سایت رسمی بیبی دوج مراجعه کن 
 ها تحت تاثیر قرار دهم.تراکنش

هر چند این ارز دیجیتال نیز ارزش بسیار کمی دارد، اما حجم بازار نسبتا خوبی بیبی دوج نیز توانسته مانند پدر خود موفق ظاهر شود.  
کنند. ایالن ماسک به عنوان یکی از حامیان دوج کوین، از ارز دیجیتال بیبی دوج نیز حمایت کرده  دارد و افراد زیادی از آن حمایت می

 است.

نیز باشد. هرچند این سود بسیار کم خواهد بود. کاربرانی که این ارز تواند برای شما سودده در نظر داشته باشید که بیبی دوج می
 دیجیتال را در کیف پول خود ذخیره داشته باشند، کارمزد کسر شده از کاربران دیگر را دریافت خواهند کرد. 

 کاربرد بیبی دوج

های اول خود توانست ر بیبی دوج در ماهبیبی دوج نیز در دنیای ارزهای دیجیتال بدون هدف به وجود نیامده است. به همین خاط 
هزار خریدار به دست آورد. با این که بیبی دوج در حال حاضر کاربرد زیادی در دنیای ارزهای دیجیتال ندارد، اما اهداف    200بیش از 

 بسیار بزرگی برای وی پیش بینی شده است. 

  ووکامرسهای شاپیفای و ده روشی برای انجام پرداخت فروشگاهبیبی دوجی که از دوج کوین الهام گرفته شده، قصد دارد تا در آین
 تواند تاثیر بسیار زیادی در قیمت آن داشته باشد. های بزرگ و مشهوری میباشد. استفاده از بیبی دوج در چنین پلتفرم

استفاده از آن برای امور خیریه است. بیبی دوج به دلیل داشتن حامیان قدرتمند و زیاد   یکی دیگر از اهداف و کاربردهای بیبی دوج،
 توانسته تا این جای کار، جایگاه خود در دنیای بالک چین و ارزهای دیجیتال را حفظ کند. 
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 مقایسه دوج کوین با بیبی دوج

 

ن تفاوتی که این دو ارز دیجیتال با یکدیگر دارند، در نوع ماهیت آنها است. دوج کوین، یک کوین است. به ارزهای دیجیتالی که اولی
 شود.بالک چین مخصوص خود را داشته باشند، کوین گفته می

به   چین بایننس اسمارت چینبالک های دیگر است. بیبی دوج روی در صورتی که بیبی دوج تنها یک توکن بر روی شبکه بالک چین
های این دو ارز دیجیتال باشد.  ترین تفاوتتواند یکی از اصلیوجود آمده است و بالک چین مخصوص خود را ندارد. همین عامل می

 کند. از طرف دیگر، دوج کوین جزو ارزهای دیجیتالی است که با مکانیزم اثبات کار فعالیت می

 بایننس بریج چیست؟ مطلب پیشنهادی : 

توانند دوج کوین را استخراج کنند. در صورتی که بیبی دوج یک توکن بر روی  مکانیزم اثبات کار به ماینرها نیاز دارد. پس افراد می
د که دوج کوین از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است و بایننس اسمارت چین است که قابلیت استخراج ندارد. در نظر داشته باشی

 ارزش بیشتری نسبت به بیبی دوج دارد. 

های ارز دیجیتال ایرانی  توانید در اکثر صرافیاز طرف دیگر، بیبی دوج با الهام گرفتن از دوج کوین ساخته شده است. دوج کوین را می
های اصلی  دو صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز موجود است. یکی دیگر از تفاوت و خارجی خرید و فروش کنید. بیبی دوج نیز تنها در

 این دو ارز دیجیتال که شاید به نفع ارز دیجیتال بیبی دوج باشد، مقدار عرضه است.

به  تواند باعث تورمی شدن یک ارز دیجیتال شود. شاید ارز دیجیتال دوج کوین به صورت نامحدود عرضه شده است. این عامل می
 تواند ارزش زیادی پیدا کند. همین خاطر دوج کوین نمی

کوادریلیون عرضه خواهد شد. هرچند دوج کوین در حال حاضر یکی از   420در سمت دیگر، بیبی دوج به صورت محدود و به تعداد 
 ارز دیجیتال برتر دنیا است و حجم بازار بسیار زیادی دارد. 10
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