
 

 

 آشنایی با ارز دیجیتالی نئو و تفاوت های آن با اتریوم

 نئو چیست ؟

 ساخته شد. onchainنئو توسط یک شرکت تحقیق و توسعه بالک چین به نام 

 تغییر نام داد. Neoبه  4102شروع به کار کرد و در سال  AntSharesبه نام  4102در سال 

 در انتقال دارایی های دیجیتال، قرارداد های هوشمند و تایید هویت دیجیتال می باشد. تمرکز نئو بر نوآوری

 میلیون توکن می توانند داشته باشند. 011تشکیل شده است که هردو حد اکثر  Gasو Neo اصلی  زراپلتفرم نئو از دو 

 بر خالف بیشتر ارزها نئو نمی تواند به کمتر از یک واحد تقسیم بشود.

 Gas برای اجرای قرارداد های هوشمند شبکهNeo  مثل سوخت عمل می کند و مطابق با توان پردازش مصرفی برای اجرای

 مصرف می شود. Gasقراردادهای هوشمند 

 تولید شده کم می شود.Gas  از توکن های هر دو میلیون بالک یک واحد دردی ایجاد می شود و جدی Gasبا هر بالک 

را می توان به Gas و بر خالف نئو،  برسیم دیگر توکن جدیدی تولید نخواهد شد Gasمیلیون توکن  011وقتی که به سقف 

 واحدهای خیلی کوچکتر از یک توکن تقسیم کرد.

Gas یم سکبار و در زمان های از پیش تعیین شده بین صاحبان توکن های نئو به میزان سهمی که دارند تقجمع شده هرچند وقت ی

 می شود.

مثل اتریوم نئو نیز از قراردادهای هوشمند استفاده می کند، قراردادهای هوشمند اجازه میدهد تا کدهایی در شبکه اجرا شود که 

 قوانین و منطق تراکنش ها را تعیین می کنند.

ثال ساده از قراردادهای هوشمند شامل بلوکه کردن پول تا زمانی که کاال به مقصد برسد پرداخت هزینه حق امتیاز به صاحبان م

 آثار به ازای هر بار نمایش.

 



 

 

 تفاوت اتریوم و نئو

 

 نوشته شود. Solidityه نام د به زبان اختصاصی شبکه باییکی از تفاوت های اتریوم و نئو این هست که اپلکیشن های اتریوم ب

 نوشته می شوند. Java,C#,Vb.netدر حالیکه اپلکیشن های نئو به زبان های برنامه نویسی رایج مثل 

 مهم ترین برنامه آینده نئو، نئو ایکس برای تراکنش بین بالک چین های مختلف انجام می شود.

NeoFs .که برای نگهداری غیر متمرکز فایل ها استفاده می شود 

NeoQ .برای رمز نگاری مقاوم در برابر کامپیوترهای کوانتومی ایجاد می شود 

 


