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 ضعف و قوت نقاط+  دارد؟ ایآینده چه و چیست دیفای
 

 

 

تواند دنیای شویم؟ آیا دیفای میدیفای چیست و چرا این روزها با نوسانات مرتبط با آن همراه می
ی مطلب به تمام نکاتی که ما را در مسیر ارزهای دیجیتال متفاوتی در ارزهای دیجیتال ایجاد کند؟ در ادامه

 کنند، خواهیم پرداخت.همراهی می DeFiهای و توکن
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 های آن چیست؟دیفای چیست؟ نقاط قوت و استفاده
های مالی در است. از این اصطالح برای انواع برنامه” امور مالی غیرمتمرکز“به معنای  DeFi کلمه دیفای یا

ن، شود. دیفای از بالکچیهای مالی استفاده میبرهم زدن واسطهارزهای دیجیتال بر بستر بالکچین به منظور 
از  ایدهد نسخهکوین الهام گرفته شده است، که به چندین نهاد امکان میفناوری پشت ارزدیجیتال بیت

شود.  تاریخ معامالت را نگه دارند. این بدان معناست که چنین سیستمی توسط یک منبع مرکزی کنترل نمی
توانند در سرعت و های متمرکز و نیروهای انسانی میشود چرا که سیستمار مهم تلقی میاین امر بسی

پیچیدگی معامالت اختالل و یا آنها را محدود سازند. دیفای سیستمی واضح و مشخص است زیرا با استفاده 
کوین ترش دهد. بیتتر گستوان انتقال داده و یا ارزش یک ارز را به کاربردهای مالی پیچیدهاز بالکچین می

هایی که های پرداخت دیجیتال قدیمی، مانند روشهای بومی دیجیتال از روشو بسیاری دیگر از دارایی
ها را از شوند، برجسته هستند، به این دلیل که همه واسطهاجرا می (PayPal) پالو پی (Visa) توسط ویزا

های پرداخت دیجیتالی قدیمی، ومی دیجیتال از روشهای بکنند. بیت کوین و سایر داراییمعامالت حذف می
کنند. به آیند، استفاده میبه صورت اجرایی در می (PayPal) پلو پی (Visa) هایی که توسط ویزامانند روش

 .ها از معامالت حذف خواهند شدهمین دلیل، همه واسطه

بر  ای کهگر و یا موسسهای یک واسطهپردازید، اینجاست که پوقتی با یک کارت اعتباری پول چیزی را می
ها، موسسات بزرگ باشند که شود. ممکن است این واسطهتجارت شما کنترل داشته باشد، به میان باز می

اختیار قطع و متوقف کردن و یا حتی جلوگیری در ثبت یک سندی در دفاتر خصوصی را به همراه داشته باشد. 
 .کی شما را در بر گیردای کوچک باشد که سیستم بانیا موسسه

تر تازه هایی جدید کنار بکشند و جای خود را به فناوریبا ظهور بیت کوین، موسسات باید کم کم پا از عرصه
الی های مگیرند. اما برنامهبدهند. خریدهای مستقیم و یا به عبارتی نقدی تحت کنترل موسسات قرار نمی

نده کنهای کنترلبندی ها و سایر موارد هم تحت نظارت سیستمگذاری جمعی، شرطمانند وام، بیمه، سرمایه
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قبل از اینکه  DeFi آید. ایده و نظرها از انواع معامالت از مزایای اصلی دیفای به شمار میاست. قطع واسطه
 .شدنامیده می” امور مالی باز“شناخته شود، اغلب ” امور مالی غیرمتمرکز“به عنوان 

 فای چیست؟قرارداد هوشمند در دی
 Nick) برای اولین بار توسط دانشمند کامپیوتر، دانشمند حقوق و رمزنگار نیک زابو” قرارداد هوشمند“اصطالح 
Szabo)  ه شدخواست از یک دفتر توزیعها قبل از ایجاد بیت کوین استفاده شد. زابو می، مدت1997در سال

ثل قراردادهایی در دنیای واقعی هستند، با این تفاوت برای قرارداد خرید استفاده کند. قراردادهای هوشمند م
که این نوع قراردادها کامال دیجیتالی هستند. در واقع، قراردادهای هوشمند یک برنامه کامپیوتری است که 

شود. برای عملکرد به هیچ واسطه انسانی احتیاج ندارد. در عوض، بدون نیاز به در داخل بالکچین ذخیره می
شود. این نوع سیستم در قراردادهای هوشمند، انقالبی در دنیای ، به صورت خودکار اجرایی میاعتماد طرفین
 .اقتصاد است

 
 

گذاری جمعی برای اینکه بتوانیم بهتر نحوه کار قراردادهای هوشمند را درک کنیم، بیایید مثالی از بستر سرمایه
 :را در نظر بگیریم

ای ایجاد کنند، یک هدف مالی غیرمتمرکز مراجعه کنند، یک پروژه توانند به یک بسترهای تولیدی میتیم
آوری وجوه دیگران و کسانی که به این نظر عالقه دارند، کنند. این پلتفرم تعیین کنند و یا شروع به جمع

های محصول و طرفداران آن قرار دارد. در صورت تامین کند که بین تیماساسا به عنوان شخص ثالثی عمل می
ها پول بدهد. از طرف دیگر، طرفداران آمیز پروژه، تیم پروژه انتظار دارد که بستر به آنجه موفقیتبود
خواهند پولشان در صورت تامین بودجه به پروژه برود و یا در صورتی که به اهداف خود نرسیده است، می

 .کنندبازپرداخت می

 درستی مدیریتل اعتماد کنند تا پول خود را بهعامهردو، تیم محصول و طرفداران آن باید به این سیستم
عامل شخص ثالث نیاز نداشته توان سیستمی ساخت که به سیستمکنند. با وجود قراردادهای هوشمند، می

شود. و در صورت عدم دسترسی باشد. در صورت دسترسی به هدف مالی، به عنوان پاداش از پول استفاده می
کند. دوباره، چرا باید به یک قرارداد هشومند اعتماد کرد؟ الی بازپرداخت میبه پول، آن را به پشتیبانان م

برند. انگیز را به ارث میهای هیجانشود و برخی از ویژگیهای آن در بالکچین، ذخیره میبرای اینکه داده
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کند. تغییر نمیقراردادهای هوشمند تغییرناپذیر هستند. بدان معنا که هر قرارداد هوشمندی بعد از ایجاد آن 
 .تواند پشت سر شما باشد . کد قرارداد شما را دستکاری کندبنابراین هیچکس نمی

کنند. به های این قرارداد را تائید میشوند. یعنی همه افراد در شبکه خروجیقراردادهای هوشمند توزیع می
گر در شبکه این اقدام را تواند باعث ارسال وجوه شود. افراد دیاین معنی است که هیچ شخص مجری نمی

دانند. ازین رو دستکاری در قراردادهای هوشمند تقریبا ناممکن است. تشخیص داده و آن را غیرمعتبر می
ته گذاری گرفبرد. از سرمایهکند و آن را در پول به کار میدیفای از پتانسیل قراردادهای هوشمند استفاده می

 .کندها را اداره میدهی و حتی بیمه دیفای همه آنتا وام

 تاریخچه دیفای چیست؟
اولین پول دیجیتال نظیر به  BTC .شروع به کار کرد 0229کوین در سال توان ادعا کرد که دیفای با بیتمی

ای های دیفهای مالی ساخته شده بر اساس فناوری بالکچین. اما نقطه عطف برنامهنظیر بود. اولین برنامه
انجام  B به نقطه A دهد کارهای بیشتری نسبت به ارسال پول خود از نقطهرا می که به کاربران این امکان

یک پروتکل  MakerDAO  .اندازی شد، شروع به کار کردراه MarkerDAO  ، هنگامی که0217دهند، در دسامبر 
 وثیقه، ارز عنوانهای دیجیتال بهدهد با استفاده از داراییمبتنی بر اتریوم است که به کاربران اجازه می

طور موثر به هرکسی اجازه ارزش دالر آمریکا است، صادر کنند. این مکانیسم به  1به  1ای را که شدهرمزنگاری
)ارز رمزپایه بومی اتریوم( وام گیرد. این روش راهی را برای  Ether را در برابر Bitcoin Dai دهد تا پایدارمی

متمرکز، وام بگیرد. همچنین یک دارایی دیجیتال وابسته به دالر هرکسی فراهم کرد تا بدون اتکا به نهادی 
های اقتصادی اعتماد و سایر ثبات USDC  ،USDT داشتن دالر در بانک مانندایجاد شده است که به نگه

 .کندنمی

مالی جدید، ها اولین عناصر سازنده یک سیستم از استیبل کوین Dai و دای کوین MakerDAO پروتکل وام
اندازی شد و یک اکوسیستم پر های مالی دیگری راهو بدون اجازه در دیفای را فراهم کردند. ازآنجا پروتکل باز

منتشر  0218که در سپتامبر  (Compound Finance) پیوسته ایجاد کرد. کامپاند فایننسهموجوش و بهجنب
 بهرهتوانند نرخدهندگان میبگیرند و وامدار های وثیقهگیرندگان ایجاد کرد که وامشد، بازاری را برای وام

اندازی شد، به کاربران امکان راه 0218که در نوامبر  Uniswap .پرداختی توسط این وام گیرندگان را بپردازند
 .دهد بدون درنگ و بدون مجوز هر نشانه را در اتریوم عوض کنندمی
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ها برنامه دیفای ا قرار داد، در حال حاضر دهاولین الگوی پول ر MakerDAO کمتر از سه سال پس از آنکه
های کننده مانند ایجاد داراییوجود دارد، از موارد اساسی مانند امکان اعطای وام، تجارت، تا موارد دیوانه

بتوانید پول خود را پس بگیرید.  کشی جایی که شما همیشهمصنوعی، پرداخت جریان و بازی در قرعه
میلیارد دالر صعود کردند و سپس  1ها بیش از عاملردادهای هوشمند این سیستمهای موجود در قرادارایی

 .میلیارد دالر در سال جاری فراتر رفتند. واضح است که دیفای درحال شروع کار است 4و  3، 0سرعت به

 های اتریومبرنامه
دومین پلتفرم بزرگ ارز  اند،خوانند بر روی اتریوم ساخته شدهمی« دیفای»هایی که خود را اکثر برنامه

کند، زیرا استفاده از آن برای ساخت انواع کوین متمایز میشده در جهان، که خود را از پلتفرم بیترمزنگاری
 تر استفاده مالی، توسطتر است. این موارد پیچیدههای غیرمتمرکز فراتر از معامالت ساده، آساندیگر برنامه

در مقاله اصلی اتریوم برجسته شد. این به دلیل بستر قراردادهای  0213سال  ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، در
دهد، طور خودکار معامالت را انجام میهوشمند اتریوم است که در صورت تحقق برخی شرایط به

، (Solidity) نویسی اتریوم، مانند سالیدیتیهای برنامهدهد. زبانپذیری بسیار بیشتری را ارائه میانعطاف
 .اندطور خاص برای ایجاد و استقرار چنین قراردادهای هوشمند طراحی شدهبه

شنبه هفته آینده پولش برای یک دوست ارسال کند، اما فقط خواهد سهعنوان مثال، بگویید یک کاربر میبه
قرارداد  گراد باشد. چنین قوانینی را در یکدرجه سانتی 02باالتر از  weather.com که هوا مطابق بادرصورتی

کنند که برخی از ها برنامه دیفای در اتریوم کار میتوان نوشت. با وجود قراردادهای هوشمند، دههوشمند می
یابد، ، نسخه جدیدی است که به شبکه زیرین اتریوم ارتقا میEthereum 0.2 .شوندها در زیر بررسی میآن
 .ها را تقویت کندبرنامه پذیری اتریوم، اینتواند با کنار زدن مشکالت مقیاسمی

 :های دیفای عبارتند ازترین انواع برنامهمحبوب

کنند ارزها را با ارزهای دیگر مبادله کنند، چه مبادالت آنالین به کاربران کمک می : (DEX)مبادالت غیرمتمرکز
کاربران را مستقیم مبادالت غیرمتمرکز نوعی تبادل هستند که  .DAI کوین و چه اتریوم بادالر آمریکا با بیت

طه با پول واسشده را بایکدیگر تجارت کنند بدون اینکه به کنند تا بتوانند ارزهای رمزنگاریهم متصل می ًابه
 .خود اعتماد کنند

ای است که برای ثبات قیمت به دارایی خارج از ارز رمزپایه شدهارز رمزنگاری:(Stablecoins) هااستیبل کوین
 .یورو( گره خورده است)مثاًل دالر یا 

ی هایهایی مانند بانکها از قراردادهای هوشمند برای جایگزینی واسطهعاملاین سیستم بسترهای وام دهی:
 .کنندکنند، استفاده میکه وام را در وسط مدیریت می

 کوین به شبکه اتریوم است تاروشی برای ارسال بیت: (WBTC)(Wrapped bitcoins) بیت کوین پیچیده
به کاربران  WBTC .استفاده شود (Ethereum’sDeFi) کوین بتواند مستقیمًا در سیستم دیفای اتریومبیت

های وام غیرمتمرکز که در باال توضیح داده شده عاملکوینی را که از طریق سیستمدهد سود بیتامکان می
 .است، کسب کنند

ه رویدادهای آینده مانند انتخابات هستند. هدف بندی روی نتیجبازارهایی برای شرط بینی:بازارهای پیش
 .بینی، ارائه عملکرد یکسان اما بدون واسطه استهای دیفای در بازارهای پیشنسخه
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 :اندها به وجود آمدهها، مفاهیم جدید دیفای در اطراف آنعالوه بر این برنامه

ید محصول وجود دارد، جایی که کاربران گران آگاه که مایل به ریسک هستند، تولبرای معامله تولید محصول:
 .کنند تا فرصت بیشتری برای بازده داشته باشندهای مختلف دیفای اسکن میاز طریق نشانه

 های دیفای با دراختیار گذاشتن رمزهای رایگان، کاربران را بهبرنامه: (Liquidity mining) نقدینگیماینینگ 
 .ترین شکل تولید محصول تاکنون بوده استمهم دهند. اینعامل خود فریب میسمت سیستم

مه ها برای مشاهده هباز هستند، به این معنی که کد پشت آنهای دیفای منبعبرنامه پذیری:قابلیت انعطاف
 عنوانهای جدید با کد بهبرنامه« ساخت»توان برایها میهمین ترتیب، از این برنامهافراد عمومی است. به

 .استفاده کردهای سازنده بلوک

های دیفای ، برنامهروش دیگربه« پذیریقابلیت انعطاف»با قرار دادن مفهوم : (Money legos) لگوهای پول
ها، وسایل نقلیه و غیره باهم ها را برای ساخت ساختمانبازی بچههای اسبابمانند ِلگوها هستند، بلوک

 باهم خرد کرد تا محصوالت« لگوهای پول»طور مشابه مانند بهتوان های دیفای را میکنند. برنامهمتناسب می
 .مالی جدید بسازند

 پتانسیل بزرگ و ریسک بزرگ
دهد. این دیفای به همه افراد در جهان دسترسی به تعداد نامحدودی از محصوالت و خدمات مالی را می

تقریبًا بدون اصطکاک هستند، های پیچیده تجارت، عاملانداز ساده تا سیستمها، از محصوالت پسفرصت
میلیارد بزرگسال بدون بانک  7/1های بسیار کمی نیاز دارند. ازنظر تئوریک، به این معنا که به زیرساخت

ها ازطریق دیفای دسترسی پیدا کنند بدون اینکه از کسی اجازه بگیرند. همچنین، توانند به همه این فرصتمی
موسسات وابسته(، دیفای این امکان را دارد که برخی از محصوالت را ها و ها )بانکبا حذف گسترده واسطه

 .تواند در طوالنی مدت تفاوت زیادی ایجاد کندارزان کند، که می

دیفای به عنوان یک مورد استفاده برای آزمایش سریع محصوالت جدید مالی با فرسایش بسیار کمتر شناخته 
سازی دسترسی به محصوالت مالی و طراحی محصوالت کراتیکشود. این، یک گام بزرگ به جلو برای دمو می

، در بیانیه Interchain های غیررسمی و معاون رئیس سازمانعامل سیستمجدید است. اتان بوخمن، مدیر
ی بوچمن، هنوز کمی زمان الزم است تا این خدمات خبر مهمی داد. به گفته Mashable الکترونیکی بهپست

مفید واقع شوند. درحقیقت، درحال حاضر بیشتر براساس حدس و گمان و آربیتراژ برای یک فرد معمولی 
 .توجهی روبرو هستندها باخطر قابلشود و بسیاری از آنانجام می

تر از هر محصول مالی سنتی هستند ، نوسانات کلی ارزهای که در اصل سازوکارها بسیار شفافدرحالی
عنوان مثال پتانسیل بروز اشکاالت( و احتمال ی هوشمند دیفای )بهشده ، نارس بودن قراردادهارمزنگاری

 .کنندطورکلی دیفای را به مکانی خطرناک برای بازی تبدیل میعنوان مثال( بهتداخل ماینر )به

 

 دهیهای وامعاملسیستم
ی رمزپایه متصل دهندگان ارزهاگیرندگان را به وامبازارهای وام یکی از انواع محبوب دیفای هستند که وام

های دهد ارزهای رمزپایه را قرض بگیرند یا وامکاربران این امکان میکنند. یک پلتفرم محبوب و مرکب، به می
توانند بابت وام دادن پول خود، سود خود را از محل سود بدست شخصی خود را ارائه دهند. کاربران می
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کنند، بنابراین اگر تقاضای بیشتری برای وام ی تنظیم میصورت الگوریتمآورند. این بازارها نرخ بهره را به
 .گرفتن ارز رمزپایه وجود داشته باشد، نرخ بهره باالتر خواهد رفت

وام دیفای مبتنی بر وثیقه است، به این معنی که کاربر برای گرفتن وام، نیاز به ارائه وثیقه اغلب از نوع نشانه 
کاربران هویتی نمره اعتبار مرتبط خود را برای گرفتن وام اعالم  قدرت اتریوم دارد. این بدان معناست که

 .های غیردیفای استکنند، این نحوه کار عادی و وامنمی

 

 (Stablecoins) هاکویناستیبل
شده اغلب نوسانات شدیدتری های پایدار است. ارزهای رمزنگاریشکل دیگر دیفای استیبل کوین یا سکه

ر ارزش ها چقدخواهند بدانند یک هفته دیگر پول آنکنند، که برای افرادی که میمینسبت به فیات را تجربه 
شده را به ارزهای غیر رمزپایه مانند دالر آمریکا ها ارزهای رمزنگاریکویندارد، کیفیت خوبی ندارد. استیبل

 های ثابت برایلکنند تا قیمت را تحت کنترل داشته باشد. همانطور که از نام آن پیداست، پومتصل می
 .کنندقیمت تالش می« ثبات»ایجاد

 بینیبازارهای پیش
 یا «بینیبازار پیش»اصطالح های دیفای که برروی اتریوم پیاده شده است به ترین برنامهیکی از قدیمی

«prediction market»  در آیا دونالد ترامپ »است، جایی که کاربران بر روی نتیجه برخی از رویدادها مانند
کنندگان بدست کنند؟هدف شرکتبندی میشرط« برنده خواهد شد؟ 0202انتخابات ریاست جمهوری سال 

های معمول مانند توانند نتایج را بهتر از روشبینی گاهی اوقات میآوردن پول است، اگرچه بازارهای پیش
 و Intrade مینه شاملبینی متمرکز با سوابق خوب در این زبینی کنند. بازارهای پیشنظرسنجی پیش

PredictIt ور طبینی افزایش دهد، زیرا بههستند. دیفای این امکان را دارد که عالقه خود را به بازارهای پیش
 .شوندصورت متمرکز خاموش میگیرد و معمواًل هنگام کار بهمهری قرار میها مورد بیسنتی توسط دولت

 

 سواالت متداول درمورد دیفای
 توانیم با دیفای درآمد کسب کنیم؟میچگونه 

در حال افزایش شدید است، طبق گزارشات  (EthereumDeFi) های دیفای اتریومارزش قفل شده در پروژه
های وام طور که در باال ذکر شد، با استفاده از برنامهکنند. همانبسیاری از کاربران درآمد زیادی کسب می

 ایجاد کنند.« درآمد منفعل»ها نند با وام دادن پول خود و ایجاد سود از وامتوامبتنی بر اتریوم، کاربران می
تولید محصول، که در باال توضیح داده شد، امکان بازدهی حتی بیشتر، اما با خطر بیشتر را دارد. این امکان 

ای شده خود را برگاریهای رمزندهی دیفای استفاده کنند تا داراییکند تا از جنبه وامرا برای کاربران فراهم می
 .ندها پیچیده هستند و اغلب فاقد شفافیت هستحال، این سیستمتولید بهترین بازده ممکن کار کنند. با این 

 

 خطر است؟گذاری در دیفای بیآیا سرمایه
 گذاری زودهنگام در ایننه، خطرناک است. بسیاری بر این باورند که دیفای دارای آینده مالی است و سرمایه

واردان های خوب از بد برای تازه تواند به دستاوردهای عظیم منجر شود. اما جدایی پروژهفناوری مخرب می
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دشوار است و بسیاری از موارد بد وجود داشته است و دارد. با افزایش فعالیت و محبوبیت دیفای تا سال 
 62اند و سرمایه بازار را از وزانده شده، خراب و سYAMهای دیفای، مانند ارزدیجیتال، بسیاری از برنامه0202

داگ و پیتزا نیز به همین های دیفای ازجمله هاتدقیقه رسانند. سایر پروژه 35دالر در  2میلیون دالر به 
 .گذاران زیادی سرمایه زیادی از دست دادندسرنوشت دچار شدند و سرمایه

یج هستند. قراردادهای هوشمند قدرتمند هستند، عالوه بر این، اشکاالت دیفای متأسفانه هنوز هم بسیار را
 شود، که معمواًل اشکاالت را دائمیها ایجاد نمیشوند، تغییراتی در آناما وقتی قوانین در پروتکل منصوب می

 .دهدو درنتیجه خطر را افزایش می

 

 شود؟چه زمانی دیفای به جریان اصلی وارد می
. ها کجا خواهند رفتروند، سخت است که بگوییم آنهای دیفای میکه افراد بیشتری به سمت برنامهدرحالی

های داند و چرا؟ بسیاری معتقدند پروژهها را مفید میبیشتر این موارد بستگی به این دارد که چه کسی آن
های همهود بعدی تبدیل شوند، و انبوهی از کاربران جدید را با استفاده از برناتوانند به رابینمختلف دیفای می

نند. هایی دسترسی ندارند، جذب کعاملطور سنتی به چنین سیستممالی فراگیرتر و گشوده برای افرادی که به
 .پذیری بدون مشکل نیستویژه ازنظر امنیت یا مقیاساین فناوری مالی جدید، آزمایشی است و به 

تواند از طریق یک می Ethereum 0.2 .دهندگان امیدوارند که درنهایت این مشکالت برطرف شودتوسعه
پذیری را حل کند، روشی برای تقسیم پایگاه داده اساسی به های مقیاس، نگرانیsharding مفهوم معروف به

 .تر که برای اجرای هر یک از کاربران کنترل بیشتری دارندقطعات کوچک

 

Ethereum0.2  گذارد؟چگونه بر دیفای تأثیر می 
Ethereum 0.2  های دیگری مشکالت دیفای یک دارو نیست، اما این یک شروع است. پروتکلبرای همه

ساخت هستند. اگر و وقتی این پذیری اتریوم در دستتر مقیاسنیز برای حل بیش TrueBit و Raiden مانند
حتی بیشتر تبدیل به  (EthereumDeFi) های اتریوم دیفایها جای خود را به دست بیاورند، آزمایشحلراه
 .شوندطور بالقوه به جریان اصلی تبدیل میشوند، حتی بهحصوالت واقعی میم

 

 کوین و دیفای چیست؟ارتباط  بیت
کوین هدف کاهش واسطه را از معامالت که اتریوم پلتفرم دنیای دیفای است، بسیاری از طرفداران بیتدرحالی

. اندهایی را برای این کار توسعه دادهن روشکویها با استفاده از پروتکل بیتتر دارند و آنمالی پیچیده
کوین ، درحال کار بر روی یک فناوری بیتSuredbits و DG هایهایی مانند آزمایشگاهعنوان مثال شرکتبه 

روشی را برای اجرای  DLC .هستند (DLC) به نام قراردادهای ورود به سیستم (BitcoinDeFi) دیفای
 DLC دهد. یکی از موارد استفاده ازکوین ارائه میمشتقات با کمک بیت قراردادهای پیچیده مالی مانند

کوین به کسی است تنها در صورت تحقق برخی شرایط خاص، مثاًل اگر تیم شیکاگو وایت ساکس پرداخت بیت
 .گیردبال بعدی خود پیروز شود، پول به برنده تعلق میدر بازی بیس
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 نیاز داریم؟با وجود رمز ارزها، چرا به دیفای 
شده مانند بیت کوین از قبل غیرمتمرکز و بدون مرز هستند، بنابراین ما به دیفای ازآنجا که ارزهای رمزنگاری

 نیاز داریم؟

ها است. دیفای یک سرویس مالی مقایسه ارزهای رمزپایه خالص با دیفای مانند مقایسه دالر آمریکا با وام
شده قدیمی اقدام به صدور و ذخیره نه داشته باشد. ارزهای رمزنگاریتواند موارد استفاده چندگااست که می

 اند. ارزهایخود غیرمتمرکز نکردهخودیها سیستم اصلی مالی را بهحال، آناند. با این پول غیرمتمرکز کرده
کز را ر های متمرکز وابسته هستند. دیفای مبادالت غیرمتمشده برای استفاده خود همچنان به صرافیرمزنگاری

های متمرکز اکثر ارزهای دهد.سازمانبرای اطمینان از عدم وجود نقطه متمرکز خرابی در اکوسیستم انجام می
 .کنندرمزپایه را مدیریت می

 

 اکوسیستم فعلی دیفای چگونه است؟
ترین شدهاند، زیرا این شناختههای دیفای بر روی بالکچین اتریوم ساخته شدهاتفاق برنامهاکثریت قریب به 

ر عنوان یک ابتوانید اتریوم را بهدهندگان عظیم است. میپلتفرم قرارداد هوشمند در جهان با جامعه توسعه
اهند خودهندگان در سراسر جهان که میدیجیتال جهانی تصور کنید که منابع محاسباتی خود را به توسعه

 .دهد، اجاره میهای خود را درروی آن بسازندبرنامه

 

 :های دیفای در اتریوم به این صورت استق با پالس دیفای، وضعیت فعلی برنامهمطاب

 وضعیت فعلی دیفای در اتریوم

  میلیون دالر در قراردادهای هوشمند دیفای قفل شده است 922.8در حال حاضر. 
  میلیارد دالر عبور کرد 1شده در دیفای از ، مقدار دالر حبس0202فوریه سال  11در. 
  میلیارد دالر رسید 1.04شده بود به اوج خود یعنی ، مبلغی که قفل0202فوریه سال  15در. 

MakerDAOدهی دیفای است که به دلیل پایدار بودن رمز ارز رمزنگاری، یک پروتکل وامDAI  ،مشهور است
 .سلطه بر بازار دارد 53.68٪

DeFi.review  دهدها میعاملسیستمبه ما یک نمای کلی از فضای مالی غیرمتمرکز در همه. 

 

 هانمای کلی دیفای در همه پلتفرم

 کندکنید، کل پول حبس شده از یک میلیارد دالر عبور میها را وارد میعاملوقتی همه سیستم. 
  درصد همچنان بیشترین حضور را در بازار دارد 41/90شرکت سازنده با. 
 دومین پروتکل وام مبتنی بر EOS  ،استEOSREX  شده استمیلیون دالر قفل 014.89با. 
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 چرا دیفای مهم است؟
ترین روند نوپا در امور مالی است. توانایی وام دیفای یا امور مالی غیرمتمرکز در حال تبدیل شدن به مهم

ها بدون درخواست انداز، یا تجارت محصوالت مالی پیچیده، همه اینگرفتن، واریز وجه به یک حساب پس
 DeFi)توجه است. به گفته دیفای پالسسرعت در حال جلبافتتاح حساب درجایی، بهاجازه از کسی یا 

Pulse)که میلیارد دالر فراتر رفته است، درحالی 0های مختلف دیفای اخیرًا از شده در سرویس، مقدار پول قفل
ر های دیگد، داراییشواین رقم در حدود یک میلیارد دالر در ماه گذشته بود. اما این فقط به پول مربوط نمی

 .شونددر اکوسیستم دیفای مکیده می

ساخته  Cosmos های رمز ارز مانند اتریوم وعاملبیایید چند قدم به عقب برگردیم. دیفای که بر روی سیستم
ها کنند. اینها میکنند و قراردادهای هوشمند را جایگزین آنها و مدارک انسانی را قطع میاند، واسطهشده
شوند، به این معنی که توقف یا سانسور ای هستند که با زنجیره بلوک غیرمتمرکز اجرا میهای رایانههبرنام

دهم، شرایط مندرج در ها تقریبًا غیرممکن است. اگر من از طریق یک قرارداد هوشمند به کسی قرض میآن
 .را تغییر دهدطور معمول( آن تواند )بهآور باشد، هیچ انسانی نمیقرارداد باید الزام

گذاری، وام گرفتن با استفاده از خدمات رایگان ای منتشر شد و توضیح داد که سرمایهشش ماه پیش، مقاله
دیفای، درمورد یک کیف پول ارز رمزنگاری همراه به نام آرژانت، ساده است. از آن زمان به بعد، تعداد خدمات 

کشیده است. روش ساده وام گرفتن مقداری رمزنگاری در فضای دیفای و همچنین استفاده کلی، سر به فلک 
 .رسدگناه به نظر میهای گسترده موجود امروز بیو بازدهی در مقایسه با فرصت

 

 دیفای در بالکچین
حال، همانندسازی وضعیت در فروش بوده است. با این تمرکز اصلی دیفای تاکنون توجه به مشتریان خرده

افزودن بازیگران نهادی برای پیشرفت در مراحل بعدی نیازدارد. بسیاری از  کل صنعت ارزهای رمزپایه، به
منظور ایجاد موسسات ها بهکنندگان در اکوسیستم دیفای درحال حاضر بر ایجاد زیرساختها و شرکتپروژه

ند در نتوافروش دارند. همه معامالت نمیاند. البته موسسات نیازهای متفاوتی با مشتریان خردهمتمرکز شده
ی هاهای مجاز و بالکچینمشاهده باشند. نیاز به زنجیرهیک بالکچین عمومی مانند اتریوم عمومی و قابل

 .ندراحتی با یکدیگر همکاری کنتوانند به کنند و میمجاز در سطح شرکت است که از اکوسیستم استفاده می

زایش ها و افابلیت همکاری بین بالکچیناین همچنین بدان معناست که یک نیاز مستمر برای اطمینان از ق
جای  دهد از آن پیروی کنند. خرید نهادی دیفای را بهوضوح نظارتی وجود دارد که به موسسات اجازه می

شوند. کند. اینجاست که پیامدها واقعًا عظیم مییک میلیارد دالر به یک صنعت تریلیون دالری تبدیل می
کند که برای رشد آینده بسیار مهم است. دنیای واقعی به بالکچین را فراهم میهای این امر امکان ورود دارایی

بنابراین، بیایید انتقال تریلیون دالر آمریکا، یورو، فرانک سوئیس، نقره، طال به بالکچین را تصور کنیم که 
ند. شویهای گسترده واسطه منتقل مدهم پنی بدون محدودیت نقدینگی و بدون هزینههمگی با هزینه یک

های مالی سنتی احساس خطر کنند، اما نادیده گرفتن چنین فناوری جذاب، ممکن است اکنون سیستم
د شونهای سیستم قدیمی نیز غیرممکن است. همه این مزایا باعث میها و پیشرفتجویی در هزینهصرفه

 .ناپذیر باشددیفای یک گام بعدی اجتناب
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 خود سود کسب کنند؟ توانند برای درامدافراد چگونه می
برخی از محصوالت دیفای ممکن است هنوز برای یک کاربر غیر رمزپایه مضر باشد، زیرا برای یادگیری نسبت 
به استفاده از یک کارت ویزا ساده به زمان بیشتری نیاز است. اما با داشتن مزایای بارز و بهبود مستمر تصویب 

نهایت تر شدن و بیدر حال ساده (Stablecoin)د استیبل کوینطور پیوسته رشد خواهد کرد. خریمحصوالت به
ند توانتر از گذاشتن سرمایه خود در بانک است. و برای کسانی که ازقبل سواد رمزنگاری دارند، میمنطقی

های نقدی دیجیتال فوری را با استفاده از وثیقه رمزنگاری خود دریافت کنند. مهم نیست که نمره اعتباری وام
ها در توانند در صورت نیاز پول نقد دریافت کنند. هیچکس مانع مشارکت آنها میا چقدر باشد، آنهآن

العاده جذاب شود. این امر خصوصًا در کشورهای درحال توسعه یا کشورهای دارای تورم فوقسیستم نمی
انداز ینکه ببینند پسجای احل متمرکزی برای دریافت اعتبار نداشته باشد. بهاست که ممکن است هیچ راه

ها پول کسب کنند یا توانند از آنها درواقع میرود، آندهد یاکاماًل از بین میها ارزش خود را از دست میآن
 .ها را به مکان موردنیاز تبدیل و انتقال دهندآن

در سهام درحال  همان اندازه جذاب است، بین قرار دادن پول خودو این مورد درباره کشورهای پیشرفته نیز به
شود. بحران فعلی ممکن است حاضر، گذاشتن آن در بانک یا کسب بازدهی باال و پایدار، انتخاب آشکار می

در سراسر جهان ویرانگری ایجاد کند اما همچنین برای تسریع روند موجود است. ارز دیجیتال درحال کاهش 
توانند به یک سطح واقعی از کنترل ثروت یفروشی است که در آن باالخره مردم مسد معبر به سطح خرده

 .خود برسند

 

 آیا دیفای حباب جدیدی است؟
سهولت نسبی تولید و ارائه خدمات جدید دیفای و ارائه آن به بازار باعث افزایش عالقه شده است و برخی 

های فرسایشکنند. نمونه بارز این امر، زراعت است. محصوالت دیفای بسیاری از ها حباب ایجاد میاز آن
ها را تواند بدون ایجاد محدودیت و نظارت، آنبرند. همچنین، هرکسی میموجود در امورمالی را از بین می

ایجاد کرده و در بازار عرضه کند. به دلیل این عوامل، طولی نکشید که برخی از خدمات دیفای شروع به ارائه 
های دیفای نیز بر روی این خدمات ، سایر سرویسالعاده باال برای محصوالت وام کردند. سپسبازده فوق

 .کنندساخته شدند، که با انجام کارهای کاماًل پیچیده برای یک کاربر معمولی، این بازده را بیشتر می

نرخ بهره معمول وام محصوالت دیفای را ذکر کرده است. درحال حاضر، پلتفرمی  DeFi Rate سایتی به نام
 DAIدرصد را برای 7نرخ بازده ساالنه  Aave و USDC هایدرصد از سپرده 11.47نه نرخ بازده ساال Nuo به نام

دانید که چرا یک سرویس ها نیستید، احتمااًل نمیدهد. اگر اهل فن و اهل عمل درونی این سیستمارائه می
 ه بیشترینتواند نسبت به سرویس دیگر حق بیمه ارائه دهد. اما بسیاری از کاربران بر روی افرادی کمی

درصدی از دارایی که  12تری همراه است. بازدهی بازدهی را دارند متمرکز هستند، که معمواًل با خطرات بیش
تر جستجو کنید، صحبت از نرخ کند خوب است، اما اگر در محصوالت مبهمارزش دالر آمریکا را ردیابی می
 .شنویدبازده ساالنه صدها درصد را می

رخ بهره ازحد به شما نکنیم که بیشوبرق تأکید میکنیم ما بر چیزهای شفاف پرزرقر میصادقانه بگوییم، فک
توانید در امورمالی سنتی توجهی باالتر از آن چیزی است که شما میطور قابلدهند. نرخ بهره بهباال را می

همراه هستند. سرویس ای سابقههای داوری موقتی هستند و یا با خطرات بیدریافت کنید، ذاتًا یا فرصت
اندازی کرد، رونق گرفت. کاربرانی که نقدینگی خود را در ماه ژوئن راه COMP دیفای مرکب هنگامی که رمز
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کنند. همراه عنوان پاداش دریافت میرا به COMP دهند، رمزهای مختلف کامپاند ارائه میخود را به سرویس
ها برای به دست آوردن بازده عظیم استفاده کرد، که شده آنیتوان از سرمایه رمزنگار با وام و محصوالت، می

 .شد COMP ی خود باعث افزایش ارزش رمزنوبهبه

بازده عظیم سرمایه تقریبًا هرگز بدون ریسک نیست. ویتالیک بوترین، خالق اتریوم، نگرانی خود را درمورد 
براز داشت. وی در توئیتر خود نوشت: شود، ااین نرخ بازگشت گزاف که در حال حاضر در دیفای یافت می

توانید در امورمالی سنتی دریافت کنید، ذاتًا یا توجهی باالتر از آن چیزی است که میطور قابلنرخ بهره به“
های آربیتراژ موقت هستند و یا با خطرات ناگفته شده همراه هستند.ثابت شده است که این خطر فرصت

وثر طور مقعی بوده است، زیرا افرادی با سواستفاده از محصوالت دیفای بهچندین بار در سال جاری بسیار وا
 DeFi)دالر از سرویس دیفای بالنسر 522،222دهند. در ماه ژوئن، یک هکر تقریبًا سرقت وجوه خود را انجام می

Balancer)  ،میلیون دالر از 05تخلیه کرد. درماه آوریل dForce یق در وری عمبه سرقت رفت. برای غوطه
 شوند و همچنین برخی از خطرات موجود، آخرین گزارشمحصوالت مختلف دیفای که درحال حاضر ارائه می

EthereumDeFiConsensys را بررسی کنید. 

 

 مزایای دیفای چیست؟
ها و نظارت دهد؛ ازجمله حذف واسطهگذاران میجنبش دیفای نوید مزایای زیادی را به مشتریان و سرمایه

گذاری دارد. های جدید سرمایهگذاران خرد و ایجاد فرصتتر بازارهای مالی به سرمایهسترسی بیشمرکزی، د
 های اساسی فناوری بالکچیندهندگان دیفای برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود، از برخی ویژگیتوسعه

 .کننداستفاده می

 

 بدون نیاز به مجوز
ننده خود کعنوان ویژگی تعییننشانه روشنی از آنچه جنبش دیفای بهدرحال حاضر « مالی غیرمتمرکز»اصطالح

آور نیست تمرکززدایی در قلب ارزش پیشنهادی بالکچین است. هدف این است که از داند است. تعجبمی
های ها و موسسات دیگر برای نظارت، فضای سرور، ذخیره اطالعات و غیره دور شوید. شبکهاعتماد به شرکت

یابند. ا اطمینان از تقسیم یک تاریخچه معامالت در بین تمام اعضای آن، به این نکته مهم دست میبالکچین ب
بانک  سازیتواند بااطمینان از دستیابی آسان به خدمات مالی برای همه، به دموکراتیکرویکرد غیرمتمرکز می
 .و امورمالی کمک کند

عنوان یک شوند. بهدومین پروتکل بزرگ بالکچین، اجرا می های دیفای بعد از بیتکوین با اتریوم،اکثر برنامه
ساخت  مند بهراحتی برای هرکسی که عالقهمجوز )عمومی(، اتریوم بسیار غیرمتمرکز است و بهبالکچین بدون

دسترسی است. عالوه بر این، ماهیت غیرمجاز بالکچین و همچنین یا استفاده از یک برنامه دیفای باشد، قابل
حال، شبکه کند.بااینهای شخص ثالث باز میپذیر است، راه را برای انواع ادغامهمکاری آن امکانقابلیت 

یفای های دتنها برنامهعنوان پلتفرم ترجیحی برای ساخت نهپیشرو در توسعه قرارداد هوشمند، اتریوم را به
 .قرار داده است (dApps) های غیرمتمرکزبلکه انواع دیگر برنامه
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 شفافیت
ه شده حاوی اطالعات مربوط بشود. ازآنجاکه دفتر توزیعبا عدم تمرکز دیفای، شفافیت بیشتر نیز حاصل می

شود، هایی که در یک شبکه بالکچین اتفاق افتاده است توسط همه به اشتراک گذاشته میتمام فعالیت
رمزنگاری زیربنای زنجیره بلوک  این، اصول برهای این شبکه برای بازرسی در دسترس عموم است. عالوه داده

 .شودها ثبت میکند که اطالعات فقط پس از تأیید صحت آنتضمین می

تواند تواند تغییردهنده بازی باشد. این میهای دیفای میشده توسط برنامهبرای مشتریان، شفافیت ارائه
آور تجاری را ی و اقدامات زیانهای احتمالی مالدقت کافی را بهبود بخشد و به مردم کمک کند کالهبرداری

 .ها اجتناب کنندشناسایی و از آن

 تغییرناپذیری
کار، فناوری بالکچین به های اجماع مانند اثباتاز طریق استفاده هوشمندانه از رمزنگاری و الگوریتم

بالکچین  شده در یک شبکهکند که دستکاری سوابق ذخیرهیابد. این تضمین میتغییرناپذیری واقعی دست می
ها بحث کردیم، این یک سطح از امنیت را هایی که قباًل در مورد آنعمال غیرممکن است. درترکیب باویژگی

 .پذیر باشد دشوار استهای سنتی حتی اگر امکانکند که دستیابی به آن با استفاده از روشایجاد می

د کننحال تالش میآورند و درعینغان میهای دیفای مزایای ذاتی بالکچین را برای بخش مالی به ارمبرنامه
براین، استفاده از قراردادهای های مناسبی برای اطمینان از تجربه کاربری روان ایجاد کنند. عالوهتا رابط

 .کندمحافظت بیشتری در برابر بازیگران بد و معامالت جعلی ایجاد می dApps هوشمند مانند

 ارزهای رمزپایه کمک کند؟ تواند به پیشرفت فضایچگونه دیفای می
هایی کنیم که تعداد معدودی پرداخت و معامالت مبتنی بر شرایط هستند. نمونهما هنوز در جهانی زندگی می

اکنون، فضای ارزهای رمزپایه هنوز به میزان از این شرایط شامل پرداخت ماهانه، اعتبار یا وام هستن. از هم
ند. طورکلی، متمرکز هستهای مالی جهان، بهی آن این است که سیستمها وابسته است. معنامعقولی به بانک
شود؟ اگر وام، اعتبار و غیره در یک های مالی نیز مبتنی بر بالکچین ساخته شوند، چه میاما اگر سیستم

 کنید؟اکوسیستم غیرمتمرکز موجود و با قراردادهای هوشمند ارائه شوند، چه می

های ثابت صادرشده در وجوه ارزی را به ارزش تعداد سکه Tether .درنظر بگیریدرا  Tetherمثال استیبل کوین
کند. اما به آن فکر کنید، آیا در هدف تمرکززدایی امورمالی نیازی به اعتماد به یک بانک یک بانک قفل می

میلیارد  12ما میلیارد دالر است، به این معنا که ش Tether ،12نیست؟ از امروز، محدودیت بازار استیبل کوین
است. سقف فعلی  DAIهای دیفای استیبل کوینترین نمونهدالر به یک بانک وابسته هستید. یکی از بزرگ

میلیون دالر است، به این معنی که ارزش اتریوم در یک قرارداد هوشمند بسته شده  322بیش از  DAI بازار
 .است

. آیا به یک قرارداد هوشمند اتریوم یا بانکی که حال از خود بپرسید که به چه کسی اعتماد بیشتری دارید
شما را در اختیار دارد اعتماد خواهید کرد؟ اتریوم، بالکچینی است که  Tetherگذاریوجوهی باارزش سرمایه

که تعداد زیادی بالکچین صریحًا برای پشتیبانی از قراردادهای هوشمند ایجاد و طراحی شده است. درحالی
م شدت در اکوسیستکنند، منطقی است که دیفای به ک قرارداد هوشمند پشتیبانی میوجود دارند که از ی

 :شودشود. در اینجا چند مزیت ارائه میاتریوم یافت می

 .شوددیفای از نظر دسترسی به خدمات مالی غیرمجاز است. بنابراین هیچکس محدود نمی دسترسی:
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 .توان خدمات را متوقف کردشوند و نمیمعامالت لغو نمیدیفای خطر سانسور ندارد زیرا  بدون خطر سانسور:

طور که با سانسور مالی ویکی لیکس، مفسران سیاسی و غیره مشاهده همان یافته:موارد استفاده افزایش
 .شد، موارد استفاده دیفای در حال گسترش است

،  د صحت شخص ثالث نیستاعتماد نیست و نیازی به تأیی ازآنجا که دیفای قابل ریسک کمتر طرف مقابل:
 .خطر طرف مقابل کمتر است

 کنترل توسط هرکسی در شبکه هستند و این شاملتر و قابلهای عمومی شفافبالکچین شفافیت باورنکردنی:
 .ها استشده در باالی آنو ابزارهای ساخته dApp خدمات

که ساخت خدمات اضافی، ابزارها، نوآوری است،  play -and-plugمعماری دیفای ذاتًا از نوع ریزی:برنامهقابل
 .کنددر باال را آسان و ارزان می

 آینده دیفای چگونه خواهد بود؟
شروع به محبوبیت کرد اما از آن زمان شاهد افزایش تصاعدی عالقه )و پذیرش(  0219جنبش دیفای از سال 

های جدید دیفای است. پروژه میلیارد دالر دارایی بخشی از اکوسیستم 4، بیش از 0202است. از آگوست 
شوند. برخی ممکن است منطقی استدالل کنند که دیفای برای انگیز ظاهر میهای حیرتهمچنان با فرکانس

کوین در بخش ارزهای رمزپایه داشته است. ایده رانندگی در پشت ارزهای اتریوم همان چیزی است که بیت
های مالی ما بود تا شفافیت بیشتری داشته باشند و سیستم رمزنگاری، هدف از تمرکززدایی از قدرت و بهبود

توانایی تقلب نداشته باشند. دیفای چیزی نیست جز یک گام جلوتر در این مسیر. قدرت واقعی دیفای 
های امروزی است که بستگی زیادی به فرایندهای انسانی مانند بوروکراسی و کاغذبازی دارد درگرفتن سیستم

 .شودها میهای چنین فرآیندهایی و بهبود شفافیت آنها باعث کاهش هزینهو خودکار کردن آن

 موانع موفقیت دیفای چه هستند؟
های زیادی برای جایگزینی امور مالی سنتی در آینده دارد، اما اجرای دیفای هنوز اگرچه دیفای مزایا و وعده
 :با موانع زیادی روبرو است

های دیفای های متمرکز هستند، برنامههای بالکچین ذاتًا کندتر از شبکهعاملسیستم: از آنجا که عملکرد کافی
ر ها را در نظهای دیفای باید این محدودیتدهندگان برنامهگیرند. بنابراین، توسعهتأثیر قرار مینیز تحت

 .سازی محصوالت خود پیدا کنندهایی برای بهینهحلبگیرند و راه

 کنند که احتمااًل منجرهای دیفای مسئولیت را به کاربران منتقل میها، برنامهذف واسطهبا ح خطاهای کاربر:
دهندگان برنامه دیفای چالشی شود. چگونگی کاهش خطر خطای کاربر برای توسعهبه خطاهای کاربر می

 .دشوار است

یر از صنعت ناپذجداییمنظور توسعه اکوسیستم کاربردی دیفای و تبدیل آن به بخشی به پشتیبانی جامعه:
های دیفای به تالش بیشتر حال، بیشتر برنامهمالی جهانی، حمایت از جامعه کاربران ضروری است. با این 

دهندگان دیفای باید مزایای ملموسی ایجاد کنند تا کاربران را جذب و کاربران نیاز دارند. بنابراین، توسعه
 .غیرمتمرکز روی بیاورند تشویق کنند که از امور مالی سنتی به مالی
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ن برنامه دیفای تریبه دلیل عدم سیستماتیک بودن اکوسیستم دیفای، یافتن مناسب ریخته:هماکوسیستم به
 .برای موارد استفاده خاص برای کاربران نسبتًا دشوار است

ر. با ودیفای یک سیستم مالی جدا از دارایی سنتی است، با گشودگی بیشتر، تبعیض کمتر و بدون سانس
 ینطور گسترده توسعه یابد. با احال، این زمینه مختل هنوز هم نیاز به غلبه بر بسیاری از موانع دارد تا بهاین 

 .توان انکار کردوجود، پتانسیل و تازگی دیفای را نمی

 :های دیجیتال دیفایچند مورد از ارز

 .Dai ،Uniswap ،Aave ،Yearn.finance ،Compound ،Maker ،Sushiswapچین لینک، بیت کوین، 

 

 چگونه وارد دیفای بشویم و خرید کنیم؟
 .کنیم به این سوال پاسخ دهیمقدم سعی می 4دراینجا، در 

 شده از مبادالت فیات به ارز دیجیتالخرید ارز رمزنگاری .1

،  AUD  ،USD  ،EUR  ،MYR  ،SGDمثالعنوانبه) شده را با استفاده از ارز فیات خودشما باید ارز رمزنگاری
GBP) و  های امروزی امنطورکلی، بیشتر صرافیبا استفاده از مبادالت فیات به رمزنگاری خریداری کنید. به

های معامله و دامنه ارزهای رمزپایه بیمه هستند. بنابراین صرافی را براساس کاربرپسند بودن آن، هزینه
کوین و اتر تجربه دیفای خود را شروع کنید. مبادالت فیات کنیم. با خرید بیت موجود برای خرید انتخاب می

حال، شده محدود هستند. بااینها یا ارائهدلیل نیازهای نظارتی معمواًل در تعداد رمزنگاریبه رمزنگاری به
 دهند به صدها ارز رمزپایه دسترسی داشته باشید زیرا بهمبادالت رمزنگاری به رمزنگاری به شما امکان می

 .شوندکنترل نمی شدت

 توانید خریداری کنیدشده که ازطریق دیفای میبرخی ارزهای رمزنگاری

 پول دیجیتال ایجاد کنید یک کیف .0

توانند در ها میشده شما هستند. آنافزاری راهی آسان و سریع برای ذخیره ارز رمزنگاریهای نرمپولکیف
کلیک کنید، از شما خواسته « ایجاد کیف پول جدید»ویعرض چند دقیقه ایجاد شوند، جایی که شما فقط ر

شده شما ایجاد ای را به خاطر بسپارید و کیف پول ارز رمزنگاریکلمه 10شود که یک عبارت بازیابی می
توانید ارزهای رمزپایه را با انتقال از حساب صرافی شده، میشود.پس از ایجاد کیف پول ارز رمزنگاریمی

به آدرس کیف پول خود دریافت کنید. آدرس کیف پول  (Coinbase ،Binanceمثالعنوانبه) رمزنگاری خود
توانید می .”2xb9b69e8… 11B104305“نویسه عددی به ترتیب زیر است:  42تا  30ای از شما معمواًل مجموعه

برای  WalletConnectیاWalletLink یا با استفاده از) گذاری کنیدآدرس کیف پول خود را برش داده و جای
 .حساب صرافی خود وارد کنیداز برنامه کیف پول خود به (اسکن بارکد آدرس کیف پول خود

 پول دیجیتال خود منتقل کنیدوجوه خود را از حساب مبادله نقدی به رمزنگاری خود به کیف  .3

هید انتقال آن را انجام دهید، خواای را که میشدهپول رمزنگاری خود، آدرس کیف پول ارز رمزنگاریاز کیف 
هستیم. اگر از یک ارز رمزپایه  TrustWallet استخراج کنید. درمثال ما در حال انتقال اتریوم از کوین بیس به

کوین( به کیف پول رمز ارز دیگر )مثاًل اتریوم( بفرستید، رمز ارز خود را از دست خواهید عنوان مثال بیت)به
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پول بیت کوین، اتریوم را به آدرس کیف پول کوین را به آدرس کیفکه بیتداد.شما باید مطمئن شوید 
پول رمزنگاری  شده را به آدرس کیففرستید. اگر ارز رمزنگاریو غیره می XRP Wallet را به آدرس XRPاتریوم، 

 !روددیگری بفرستید، برای همیشه از دست می

 .شده منتقل کنیدهای رمزنگاریهای ارزپول خود به بانکوجوه خود را از کیف  .4

گان گیرندخواهد از سرمایه شما سود ایجاد کند، با وامگذاری که میعنوان سپردههای رمزنگاری شما را به بانک
شتر کنند. بیگذاری متصل میپردازند برای استفاده از سرمایه شما برای خرید یا سرمایهکه به شما سود می

حال، برخی افراد هستند  گیرند. با ایننجام معامالت حاشیه، رمزنگاری را وام میگیرندگان دیفای برای اوام
دهند از کنند. برخی از افراد ترجیح میگذاری ارزهای فیات استفاده میها برای خرید یا سرمایهکه از این وام

استفاده کنند، یا  جای فروش رمزنگاری خود برای به حداقل رساندن سود سرمایهشده بههای رمزنگاریوام
دهند آن را های رمزنگاری خود داشته باشند و ترجیح میهای صعودی نسبت به داراییممکن است دیدگاه

 .نفروشند

 اید. با همه موانع پیشبا همه نکاتی که در باال ذکر شد تاکنون متوجه نقاط قوت و سرعت رشد دیفای شده
 کنندگان آن هم رشدشدت افزایش یابد و مصرفه در آن بهشدشود که ارزش قفلبینی میروی دیفای، پیش

 .بینی و نظر خود را دراین مورد با ما به اشتراک بگذاریدسریعی داشته باشند. شما هم پیش


