
چارچوب طبقه بندی توکن
بخش های پنج گانه توکن ها

انواع اصلی هر یک از بخش های توکن

الیه های سیستم فناوری دفترکل توزیع شدهطرح های اولیه توکن

الیه نظارتی

الیه توکن

الیه فناوری

کریپتوکارنسی

دارایی 
توکنیزه شده

پلتفرم 
توکنیزه شده

توکن به عنوان 
یک سهم

قابلیت
توکن چه قابلیت هایی را 

فراهم می کند؟ هدف اصلی توکن چیست؟

توکن های بومی بالکچین

توکن های پروتکل غیربومی

)d( App توکن های

توکن های شبکه

توکن های سرمایه گذاری

توکن های ارزش شبکه

توکن های مشابه سهم

توکن های کاری

ید توکن های هیبر

توکن های بهادار

یپتوکارنسی ها کر

توکن های با پشتوانه دارایی یپتوکارنسی ها توکن های قابلیتتوکن های کاربردیکر

کریپتوکارنسیها

توکنهایشبکه

توکنهایسرمایهگذاری

توکنهایقابلیتیتوکنهایبومیبالکچین

توکنهایبهادارتوکنهایپروتکلغیربومی

)d(Appکریپتوکارنسیهاتوکنهای

توکنهایباپشتوانهدارایی

توکنهایارزششبکه

توکنهایمشابهسهم

توکنهایکاربردی

توکنهایکاری

توکنهایهیبرید

توکن روی کدام الیه سیستم 
جایگاه قانونی توکن چیست؟پیاده سازی شده است؟

توکن ارزش خود را از کجا کسب 
می کند؟

هدف

توکن های 
رمزنگاری شده

جایگاه قانونیالیه فنی

ارزش بنیادی

جایگاه قانونیقابلیتارزش بنیادیهدفالیه فنی

توضیح:توکنیکهروییکبالکچیندرسطحپروتکل
پیادهسازیشدهاست.

ویژگی ها:
فاکتوریحیاتیبرایعملیاتبالکچین

جزءجداییناپذیرمکانیسماجماعبالکچین
بخشیازمکانیسمتشویقیبالکچینبرای

اعتبارسنجهایبلوکیادیگران
ETH،)بیتکوین،بیتکوین(BTC:مثال ها 

)اتر،اتریوم(،استیم)استیم،استیم(

توضیح:توکنیکهدریکپروتکلکریپتواکونومیک
)اقتصادکریپتو(روییکبالکچینپیادهسازیشده

است.

ویژگی ها:
جزءجداییناپذیرمکانیسماجماعپروتکل

بخشیازمکانیسمتشویقیپروتکلبراینودها
روییکبالکچینبنیادینقرارگرفتهوجداییپذیر

نیست)بهطورمثالتوکنهایERC20اتریوم(.
)Augur،پروتکلاوراکلغیرمتمرکز(REP:مثال ها

توضیح:توکنیکهدرسطحاپلیکیشن،روییک
بالکچین)وبهطوربالقوهرویپروتکل(پیادهسازی

میشود.

ویژگی ها:
بااپلیکیشنادغامشدهاست.

بخشیازمکانیسمتشویقیاپلیکیشنبراینودهایا
کاربراناست.

روییکبالکچینبنیادینقرارگرفتهوازآن
ERC20جداییناپذیراست)بهطورمثالتوکنهای

اتریوم(.
WIZ)Wisdom،Gnosis(،SAFE:مثال ها

)Safecoin،SAFENetwork(

توضیح:توکنیکهحقمشارکتدرونیکسیستمرا
فراهممیکند.

ویژگی ها:
داشتنتوکنپیشنیازمشارکتدرسیستماست.

مشارکتدرشبکهیابایکسیستمپاداشموردتشویق
قرارمیگیرندیادارندگانازمزایایسیستمیاسازمان

غیرمتمرکزبهرهمندمیشوند.
REP)Reputation،Augur(،MKR:مثال ها

)Maker،MakerDAO(

توضیح:توکنیکهدربرگیرندهخصوصیاتتوکنهای
کاربردیوکاریاست.

ویژگی ها:
بهقابلیتهایسیستمامکاندسترسیمیدهد.

امکانمشارکتدرسیستمرابرایمالکانفراهممیکند.
مثال ها:ETH)اتر،اتریوم،afterCasper(،دش

)دش(

توضیح:توکنیکهدراصلقراراستدرونیکسیستم
اختصاصیبهکارگرفتهشود)بهطورمثالشبکه،

اپلیکیشن(.

ویژگی ها:
توکنکارکردیدرونسیستمهایصادرکنندهدارد
بهعنوانیکرمزارزجهانیدرنظرگرفتهنمیشود
GNO)Gnosis(،STX)Stacks،:مثال ها

Blockstack(

توضیح:توکنیکهاساسابهعنوانروشیبرای
سرمایهگذاریغیرفعاالنهدرنهادصادرکنندهیادارایی

بنیادینطراحیشدهاست.

ویژگی ها:
بهمالکانتوکنسهمیازارزشدارایییاسهمیاز

موفقیت)آتی(نهادصادرکنندهراوعدهمیدهد.
بدونعملکردیاباحداقلعملکردقابلتوجه

NeufundEquityTokens)Neufund(،:مثال ها
DGX)DigixGold،DigixDAO(

توضیح:توکنیکهمثلاوراقبهادارعملمیکند.

ویژگی ها:
نمایانگرخصوصیاتیمشابهاوراقبهاداراست،

بهطورمثالرایگیریدرموردتصمیماتمربوطبهنهاد
صادرکننده،سودسهامیاتسهیمسود.

دارندگانبهعنوانمالکاندرنظرگرفتهمیشوند.
کاربردکمیاناکافی

Bitwala)tba(،SPICE)SPICEVC(:مثال ها

توضیح:توکنیکهیکرمزارزخالصاست.

ویژگی ها:
بهعنوانیکذخیرهارزشوابزارتبادلعملمیکند.

توسطیکنهادمرکزیمنتشرنمیشود.
)BaFinدرآلمان)مطابقبا

درحالحاضربهعنوانارزقانونیوکارآمددرنظرگرفته
نمیشود.

توسطقوانینمرتبطباپولالکترونیکیقانونگذاری
نشدهاست.

LTC،)زیکش(ZEC،)بیتکوین(BTC:مثال ها
)الیتکوین(

توضیح:توکنیکهباارزشوتوسعهیکشبکهپیوند
خوردهاست.

ویژگی ها:
باارزشایجادشدهومبادلهشدهدرشبکهمرتبطاست

)بهطورمثالحجمکارمزدتراکنش(.
ارتباطتنگاتنگیباتعامالتکلیدیمشارکتکنندگان

شبکهدارد.
STEEM)Steem(،)اتر،اتریوم(ETH:مثال ها

توضیح:توکنیباخصوصیاتیمشابهسهم

ویژگی ها:
صادرکنندهبهمالکانتوکن،سهمیازموفقیتنهاد
صادرکنندهراوعدهمیدهد)بهطورمثالسودسهام،

تسهیمسود(.
ممکناستحقرایگیریازمالکاندرآنوجودداشته

یانداشتهباشد.
غالبابدونپشتوانهقانونییاباپشتوانهقانونیضعیف
DGD)DigixDAO(،LKK)Lykke(:مثال ها

احتماالبهعنوانیکتوکنبهادارطبقهبندیشود.

توضیح:توکنیکهقراراستیکرمزارز»خالص«باشد.

ویژگی ها:
بهعنوانیکابزارجهانیتبادلدرنظرگرفتهشدهاست.

بهعنوانیکذخیرهارزشعملمیکند.
KIN،)زیکش(ZEC،)بیتکوین(BTC:مثال ها

)Kin،Kik(

توضیح:توکنیکهدرنقشنمایندهیکداراییعمل
میکند.

ویژگی ها:
امکانمعاملهازطریقIOUها)اسنادبدهی(رابدون

نیازبهجابهجاییواقعیداراییاصلیفراهممیکند.
صادرکنندهمسئولحفظداراییاصلیاست.

ریسکطرفمقابلرامعرفیمیکند.
USDT)TetherUSD،Tether(،GOLD:مثال ها
)GOLD،GoldMint(،RippleIOSs)Ripple(

توضیح:توکنیکهدسترسیبهیکخدمتدیجیتالرا
APIفراهممیکند؛درستمانندیککلید

ویژگی ها:
برایدارندگانامکاندسترسیبهقابلیتهایجامعیک

خدمترافراهممیکند.
STX)Stacks،،)بیتکوین(BTC:مثال ها

Blockstack(

توضیح:توکنیکهقابلیتکامالمعینیرادرونیکشبکه
یااپلیکیشن)غیرمتمرکز(بهمالکانارائهمیدهد.

ویژگی ها:
ارتباطتنگاتنگیباعملکردشبکهیااپلیکیشن

صادرکنندهدارد.
ارزدرونشبکه/اپلیکیشنیاست،اماتالشیبرای

تبدیلشدنبهارزندارد.
بهمالکاناینحقرامیدهدکهبهصورتفعالدر

سیستممشارکتداشتهباشندکهاینویژگیایننوعتوکن
رادربرابرسرمایهگذاریمنفعالنهقرارمیدهد.

خصوصیاتمشابهاوراقبهادارندارد.
GNO)Gnosis(،STEEM)Steem(:مثال ها

بهعنوانذخیرهارزشیاابزارپرداخت؛واحدحساب
توسطیکنهادمرکزیصادرنمیشود.

میتواندقابلاستخراجباشدیاازپیشاستخراجشود.

دسترسیبهداراییهاییمانندطالراحتیدریکمقیاستراکنشیمیکروفراهممیکند.
داراییبنیادیبایدتوسططرفصادرکنندهنگهداریشود.

برخالفکریپتوکارنسی،دربردارندهریسکطرفمقابلاست.

شبکهمشابهپلتفرم،متعلقبهنهادخاصینیستوتوسطنهادخاصیادارهنمیشود.
پیشترکاربراننقشمحدودیدریکپلتفرمداشتند،هماکنوننقشهاتوزیعشدهودردسترسهر

مشارکتکنندهدرشبکهاست.
ارزش)مالی/قابلیت(آزادانهازطریقشبکهجریانمییابد.

یکابزارتوکنیزهشدهجهتسرمایهگذاریدرشرکتهاییکه)هرچنددرحالحاضرمبنایقانونیندارد(
دارایشاخصههایسهاموارزهستند)بهطورمثالعرضهاولیهسکهبهجایعرضهاولیهسهام(.
بهاشتراکگذاشتنرویاستروئیدها:انعطافپذیروقابلبرنامهریزیازطریققراردادهوشمند

درحالحاضرایننوعازتوکنهاعدمقطعیتباالییدارند،چونچارچوبهایرگوالتوریبهتازگیشروع
بهپدیدارشدنکردهاند.

نهادقانونی

نوع
وهدفتوکن

بالکچین/
معماریدفترکل

توزیعارزش

الگوریتم
اعتبارسنجی

فرایندهای
تصمیمگیری

شمولیتدارنده
توکن

قابلیتوحقوق

کدپروتکل

تامینوتورم

پلتفرمبنیادین

سیستمنظارتی
برونزنجیرهای

نظارتشبکه

ارزشتوکن

مکانیسماجماع
سطحپروتکل

جایگاهقانونی

امنیتکدو
قرارداد

زیرساخت
جامعه

این گزارش در راه پرداخت با حمایت شرکت ققنوس تولید و منتشر شده است


