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 اتریوم چیست ؟ چگونه خرید و فروش کنیم ؟
 

 خواهید با ارزهای دیجیتالاگر شما از اون دسته افرادی هستین که تازه می
(CRYPTOCURRENCY)  آشنا شوید، شاید سوال اتریوم چیست، حسابی ذهنتان را

خواهیم پاسخ این سوال رو بدیم. مشغول کرده باشه که در این مقاله خیلی کامل می
داره ای وجود نحاال شده یک دنیای غیر متمرکز را تصور کنین، جایی که هیچ واسطهتا 

و مردم با خیال راحت به صورت مستقیم با یکدیگر معامالت را انجام میدن. سیستمی 
که کنترل آن دست مردم باشه، هیچ وقت متوقف نمیشه و هیچ کسی هم نمیتونه 

تریوم همه این موارد رو ممکن کرده. رمزارز تو کارش تداخل ایجاد کنه، ارز دیجیتال ا
اتریوم رقیب اصلی بیت کوین محسوب میشه و بهتره اینطوری بگیم که یک ارز 
دیجیتال جایگزین بیت کوین است. ارز دیجتال اتریوم توانسته اکثر نقاط ضعف بیت 

ین اترین ارزهای دنیای کریپتو تبدیل بشه. کوین رو پوشش بده و به یکی از کاربردی
ای نمیتونه بهش دسترسی ارز دیجیتال طوری طراحی شده که هیچ هکر و شخص دیگه

داشته باشه، یعنی این که کامال از نظر امنیت تضمین شده است و میتونین با خیال 
راحت و اعتماد باال باهاش کار کنین. مدیران این ارز معتقد هستند که در معامالتی 

ای در میان باشه و همه نباید پای هیچ واسطهکه به صورت آنالین انجام میشه 
ها باید به صورت مستقیم با طرف مقابل انجام بشن. به همین دلیل اکثر معامله

اسن. شنعالقمندان به بازار ارزهای دیجیتال، اتریوم را به عنوان یک ارز بدون واسطه می
 ن را بیت کوینهای آگوییم اتریوم چیست و شباهت و تفاوتدر این مطلب ابتدا می

کنیم تا بتونین این شبکه پیچیده را به خوبی درک کنین. بعد از آن تاریخچه نیز بیان می
های آینده اتریوم را برای شما توضیح میدیم و در انتهای مطلب بهتون یاد و برنامه

های این ارز رو هم خواهیم داد که چجوری رمزارز اتریوم بخرین و بهترین کیف پول
 .بشناسین

 

 

 

 



 

2 
 

 فهرست مطالب:
 

 1 ................................................................................ اتریوم چیست ؟ چگونه خرید و فروش کنیم ؟

 3 ..................................................................................................................... اتریوم چیست؟

 3 ............................................................................................................ هدف اتریوم چیست؟

 4 ........................................................................................ غیرمتمرکز کردن همه چیز یعنی چی؟

 5 ............................................................................. های اتریوم با بیت کوین:ها و تفاوتشباهت

 7 .................................................................................................................... تاریخچه اتریوم:

 11 ........................................................................................................ کند؟اتریوم چطور کار می

 11 .......................................................................................................................... اتر چیست؟

 11.............................................................. پذیری و سودآوری چگونه است؟آینده اتریوم در مقیاس

 13 .......................................................................................................... یعنی چه؟ (Gas) گس

 15 ............................................................................................. قرارداد هوشمند اتریوم چیست؟

 11 ..................................................................................... قرارداد هوشمند چه ساختاری دارد؟

 11 ................................................................................ مراحل اجرای قرارداد هوشمند چیست؟

 17 .............................................................................................. چه معنایی دارد؟ERC  02 توکن

 ERC11: ........................................................................................ 11 هایمزایای استفاده از توکن

 ERC: ....................................................................................... 11 02هایمعایب استفاده از توکن

 ERC11: ....................................................................................................... 11 هایکاربرد توکن

 11 .................................................................................رو دریافت کنیم؟ ERC11 هایچطور توکن

 11.................................................................. :های بالک چین مستقلبا کوین ERC11 تفاوت توکن

 11............................................................................................... سایر استاندارهای رمزارز اتریوم:

 11 .................................................................................... مزایای کیف پول رمزارز اتریوم چیست؟

 13 ................................................................................... توان خرید یا فروخت؟چگونه اتر را می

 13 ............................................................................................. روش پرداخت را تعیین کنید:

 14 .................................................................................................... چگونه اتریوم بفروشین؟

 14 ............................................................................ هایی برای فروش اتر پیدا کنید؟چه صرافی

 15 ............................................................................................. معامالت همتا به همتا چیست؟

 15 ............................................................................................................... انواع کاربرد اتریوم

 17 ........................................................................................................................ سخن نهایی



 

3 
 

 

 اتریوم چیست؟
اگر بخوام خیلی ساده بهتون بگم که اتریوم چیست، در واقع این ارز یک زیر ساخت آزاد هست که با فناوری 

 .ی کامپیوتری غیر متمرکز رو اجرا کنینهاکنه و میتونین روی اون برنامهبالک چین کار می

وقتی میگیم این ارز غیر متمرکز، یعنی این که سیستم اون متعلق به هیچ شخص خاصی نیست و اون رو 
 .یک گروه یا یک نفر خاص کنترل نمیکنه

ختار ادر واقع هر کسی میتونه مالک این شبکه باشه و همه کاربران با هم در کنترل اون نقش دارند. به دلیل س
سازی شبکه انجام بشه، دیگر نمیشه اون را متوقف کرد یا توزیع شده و غیرمتمرکز اتریوم بعد از این که پیاده

 .تغییر داد

 هدف اتریوم چیست؟

 
دهندگان اصلی اتریوم، درباره هدف این ارز این نظر را داشت که اتریوم ایجاد "جوزف لوبین" یکی از توسعه

 .روزمره زندگی به هیچ بانک، شرکت یا نهادی به جز خودمان نیازی نداشته باشیمشد تا دیگر برای امور 

اتریوم نسبت به بیت کوین یک قدم جلوتر آمده و امکان اجرای غیر متمرکز قراردادهای هوشمند رو هم فراهم 
 .کرده تا عالوه بر پول، فرآیندهای دیگه هم غیرمتمرکز بشن

شروع کرد، ایده پرداز  1115ر شد و اتریوم رسما کار خودش رو در سال منتش 1113ایده این پروژه در سال 
اصلی این طرح هم یک جوان دو رگه روسی کانادایی به نام ویتالیک بوترین بود که در ادامه مطلب با او 

 .شیمبیشتر آشنا می
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 غیرمتمرکز کردن همه چیز یعنی چی؟
بهتره یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام رو در نظر بگیرین که  برای این که بهتر کاربرد اتریوم رو درک کنین،

رسانی بین افراد میشه، اما این یک سبک از برنامه تعداد کاربران خیلی زیادی داره و باعث ارتباط و پیام
 .متمرکز است

ز اهای کاری خودش برخی بوک تعلق داره و این شرکت میتونه بر اساس سیاستمثال اینستاگرام به فیس
 .کاربران رو مسدود کنه یا این که حتی اطالعات خصوصی کاربران رو هم بفروشه

حاال اگه اینستاگرام بخواهد مثل اتریوم حالت غیر متمرکز بگیره به جای این که فیس بوک مالک آن باشه، 
 .خود کاربران میتونن اون رو مدیریت کنن در نتیجه اطالعاتشونم خودشون مدیریت کنن

 تونیم یک سیستم بزرگ مثلز ابتدای کار اتریوم است و حداقل االن به علت مشکالت فنی نمیالبته هنو
 .سازی کنیماینستاگرام رو روی اون پیاده

تونیم انتخابات رو شفاف و آزاد برگزار کنیم در نتیجه دیگه امکان یک مورد جالب دیگر این که با اتریوم می
 .تقلبی هم در اون وجود نخواهد داشت

به طور کلی، هر کار متمرکزی را با اتریوم میتونین به صورت غیر متمرکز انجام بدین و هر کسی هم میتونه  
 .در این شبکه باز، برنامه غیرمتمرکز خودش رو بیشتر توسعه بده

دهندگان برای ساخت ارز دیجیتال باید یک بالک چین جداگانه را تا قبل از وجود رمزارز اتریوم، توسعه
کردن، اما امروز با اتریوم همه خیلی راحت بدون ساخت بالک چین جدید، با استفاده از بالک سی میکدنوی

 .های خود ارز دیجیتال مستقل یا توکن بسازنچین رمزارز اتریوم میتونن برای برنامه
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 های اتریوم با بیت کوین:ها و تفاوتشباهت
 

 

 های اتریوم و بیت کوین:شباهت

اون جایی که بیت کوین اولین شبکه بالک چین و همچنین اولین ارز دیجیتال غیر متمرکز محسوب میشه، از 
 .بهترین راه برای بررسی کامل اتریوم، مقایسه اون با بیت کوین است

 داشتن بالک چین مستقل:

قراردادهای  ها واتریوم هم مثل بیت کوین بالک چین خاص خودش رو داره که اطالعات مربوط به تراکنش
 .هوشمند روی اون ثبت میشه

در واقع بالک چین یه دفتر یادداشت دیجیتال امن است که اطالعات به صورت تغییرناپذیر روی اون ذخیره 
 .میشن

 عمومی و بدون نیاز به مجوز:

نه وشبکه رمزارز اتریوم مثل بیت کوین عمومی است و همه افراد میتونن از اون استفاده کنند، هر کسی میت
 .از این بستر برای ایجاد تراکنش یا قرارداد هوشمند استفاده کنه بدون این که به اجازه کسی نیاز داشته باشه
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البته اگه کسی بخواهد روی این شبکه یک بستر اختصاصی ایجاد کنه، این امکان وجود داره اما به طور کلی 
 .خود بالک چین اتریوم آزاد و دسترس عموم افراد است

 بر اثبات کار )استخراج(: مبتنی

اتریوم مثل بیت کویت باید استخراج )ماینینگ( بشه. افرادی که میخوان تو فرآیند ساخت بالک چین شرکت 
افزارهای شبکه رو برای شرکت در ماینینگ به شبکه اختصاص بدن و شبکه در کنند باید قدرت پردازش سخت

 .ها پاداش میدهکنندهمیشه به استخراج هاازای این کار که باعث امنیت و تائید تراکنش

تر های سریعقرار است برای تراکنش 1.1البته طبق یک برنامه از قبل مشخص شده ، در طرحی به اسم اتریوم 
 .تر از الگوریتم اثبات سهام به جای اثبات کار استفاده کنندو ارزان

 1111حداقل فرآیند ماینینگ تا پایان سال ها سازی این طرح مشخص نیست، اما طبق گفتهزمان دقیق پیاده
 .کنهادامه پیدا می

در روش اثبات سهام، افراد برای مشارکت در کار اعتبارسنجی معامالت و ایجاد بالک چین باید اتر بخرند و در 
 .یک کیف پول به شبکه اختصاص بدن

رز دیجیتال اتریوم رو دریافت ها مشارکت داشت و واحدهای جدید ابه این شکل میشه در کار تایید تراکنش
 .کرد

دارند و دیگر برای های شبکه را برای خود برمیکنند تراکنشدر واقع در این روش، کسانی که مشارکت می
 .افزارهای گران قیمت نیستهمکاری نیازی به خرید سخت

ال است، اما همچنان سازی میشه و در واقع اثبات سهام اتر فعپیاده 1111در سال  1.1فاز صفر طرح اتریوم 
 .ماینینگ هم انجام میشه

در فاز اولیه بالک چین اتریوم قراره تنها روش اثبات سهام انجام بشه و دیگه به فرآیند ماینینگ هم نیازی 
 .نیست، اما همچنان زمان اجرای فاز یک مشخص نشده است

 صاحب ارز دیجیتال داخلی:

های دیگر رو خرید و فروش کرد. شه با اون ارزها و داراییارز دیجیتال داخلی این شبکه اتر هستش که می
 .مالکیت اتریوم دقیقا مثل بیت کوین روی بالک چین رهگیری میشه

 .به اتر سوخت شبکه رمزارز اتریوم هم میگن چون کاربرد اصلی اون کارمزد و انگیزه مشارکت در شبکه است

 

 های اتریوم و بیت کوین:تفاوت

 .های این دوتا با همدیگهی اتریوم با بیت کوین رو بیان کردیم، االن میریم سراغ تفاوتهاتا این جا شباهت

 تر اتریوم:های سریعتراکنش

های که تراکنش دارند هر ده دقیقه یک بار ایجاد میشن، اما در اتریوم در بیت کوین به طور متوسط بالک
 .ثانیه میرسه 14این زمان به 
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ایز بالک هم اهمیت داره که در بیت کوین تنها محدود به یک مگابایت است. البته برای سرعت تراکنش س
تراکنش در ثانیه انجام  7با بررسی زمان و سایز بالک میشه گفت در حال حاضر بیت کوین میتونه حداکثر 

 .تراکنش در ثانیه است 11بده در حالی که این عدد برای بالک چین اتریوم 

 .رسههای آینده به صدها تراکنش در ثانیه میتریوم انجام داده، این عدد در سالهایی که تیم ابینیطبق پیش

 اجرای بسیار راحت قراردادهای هوشمند:

روی بیت کوین هم میشه قرارداد هوشمند اجرا کرد، اما زبان اسکریپت این شبکه بسیار پیچیده و 
 .ها به سختی میتونن باهاش کار کننهدهندتوسعه

نویسی رو اجرا کرد و قراردادهای هوشمند در این یوم میشه خیلی سریع و راحت کد برنامهروی شبکه اتر 
 .توانند هر محاسبه و عملیات مورد نیاز رو انجام بدنبستر می

 واحدهای اتر نامحدود است:

حد میلیون وا 11های بیت کوین فقط بیت کوین محدودیت عرضه داره ولی رمزارز اتریوم نداره. طبق برنامه
 .از این ارز دیجیتال استخراج میشه

واحد بیت کوین از این شبکه پاداش میگیرن که بهش پاداش  1.15ماینرهای بیت کوین در هر ده دقیقه 
 .بالک میگن

تا اتر  1ثانیه به طور میانگین  14واحد اتر هستش، بنابراین هر  1پاداش بالک اتریوم در وضعیت فعلی 
روزرسانی جدید کاهش پیدا کنه تا درصده که قرار است در به 4ه اون هم االن استخراج میشه و تورم ساالن

 .کننده در شبکه انگیزه باالیی داشته باشنمشارکت

 

 تاریخچه اتریوم:
 تیم اصلی اتریوم

کرد که یکی از مشتاقان بیت کوین شد. در روی پروژه مسترکوین کار می 1113ویتالیک بوترین در اواخر سال 
ای در مورد اتریوم داد، این ایده مورد توجه قرار گرفت، به واقعیت تبدیل شد و تیم اصلی ، مقالههمون سال

 .اتریوم از ویتالیک بوترین، مایهای آلیسی، آنتونی دی لوریو و چارلز هاسکینسون شکل گرفت

کنندگان او را در شهر لندن سخنرانی کرد، شرکت  1114در ماه ژوئن سال « بیت کوین»بوترین در کنفرانس  
 .تشویق کردند و در این مورد از او سواالتی نیز پرسیدند

های اتریوم شباهت زیادی به بیت کوین داره، بیت کوین فقط یک نرم افزار است، مانند ایمیل که یکی از کاربرد
راه  کز را ایجاد وهای کاربردی غیر متمر سازه تا برنامهاینترنته، اما پلتفرم اتریوم توسعه دهندگان را قادر می

 .اندازی کنند

ها و با استفاده از توزیع جمعی تونه بدون نیاز به واسطه؛ می«DAPP» یک برنامه غیر متمرکز یا به اختصار
تونین بیت کوین را سیستم عاملی در نظر بگیرین که فقط یه نرم افزار یک عمل مخصوص را انجام بده. می
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شه، اما رمزارز اتریوم سیستم عاملیه که هزاران نرم افزار و سرویس مختلف به نام بیت کوین روی آن ایجاد می
 .تونن روی آن فعالیت کننمی

ها نیست و هر خدمت شن و هیچ کس قادر به جلوگیری از فعالیت آنها هرگز متوقف نمیاین برنامه
از  گیری و بسیارییمه، رایهای بتونن با اتریوم غیر متمرکز بشه. خدمات بزرگی مانند پرداختمتمرکزی می

 .زدایی خواهند شدچین تمرکزشن با بالکها انجام میخدمات که اکنون با واسطه

 فروش جمعی

 «تامین مالی سرمایه»برنامه ریزی شد، اما به سرانجام نرسید. کمپینی به نام  1114پیش فروش در اول فوریه 
میلیون اتر برای فروش ایجاد شد و  11طور کلی د. بهشروع به کار کر 1114سپتامبر سال  1ژوئن تا  11از 
ها برای اتر در این مرحله ایجاد شه؛ زیرا اولین توکنتوان گفت این مرحله به عنوان صدور اتر شناخته میمی

 .شدند

اتر بود. سپس هزینه تغییر کرد و برای  1111روز اول برای هر بیت کوین در نظر گرفته شد،  14قیمتی که در 
 .اتر رسید 1331بیت کوین به  هر

آوری و بیت کوین از طریق فروش گسترده جمع 31511میلیون توکن در دو هفته اول فروخته شد.  51حدود 
 .های دیگه کاربرد داشتمیلیون اتر ایجاد شد که به عنوان بودجه برای پیشرفت و فعالیت 11

در زوگ سوئیس ثبت شد. این سازمان پروژه  1114در ششم ژوئن سال « اتریوم»سازمان غیرانتفاعی به نام 
 .کنهاتریوم را اداره می

 

 .تاریخ زمانی متفاوت به جلو حرکت کرد 5پروژه اتریوم در 

Olympic   (1115)می 

 .عرضه شد« المپیک»شبکه آزمایشی اتریوم به اسم 

Frontier (31 1115جوالی) 

ه اتریوم عرضه شد. با این نسخه؛ توسعه دهندگان اولین نسخ «Frontier »پس از شبکه آزمایشی المپیک، 
 .ای بسازن و استخراج اتر را شروع کننهای توزیع شدهتونستن برنامه

Homestead (14  1111مارچ): 

رسانی تونست سرعت معامالت را بهبود بده. روزبهبود یافت. این به (EPI) هایسپس این پلتفرم با پیشنهاد
 .ع به پذیرش بودجه از منابع مختلف در اتر به غیر از سرمایه اولیه ایجاد شده کردبنیاد اتریوم همچنین شرو

Metropolis  (11  1117اکتبر:) 

 :این مرحله دو زیر مجموعه داشت

 (1117 بیزانس )اکتبر-1
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 (1111 قسطنطنیه )اوایل سال-1

که هارد  Byzantium طریق ارتقا پذیری، پردازش معامالت و امنیت ازاین پلتفرم عالوه بر این، از نظر مقیاس
اتر کاهش یافت. این مرحله، در اوایل  3اتر به  5فورک بود، بهبود یافت. عالوه بر این، پاداش استخراج از 

 .رسانی شدروزبه 1111سال 

Serenity: 

پر استفاده رسه که از الگوریتم اجتماع کسمی POS به اثبات POW در این مرحله، پروژه رمزارز اتریوم از اثبات
در برابر هک کردن، امنیت و مقاومت بیشتری داره، اما باعث افزایش زمان  POW نسبت به POS .کنهمی

تونیم این رو هم اضافه کنیم که این مرحله، بخش ارتقا یافته نهایی اتریوم شه. میپردازش معامالت می
 .است

 : DAO هک

 DAO .، برای هک کردن اتریوم تشکیل شد1111سال در  «DAO » یک سازمان ناشناس غیر متمرکز به نام
کنندگان آن ناشناس بودند و مجبور بودند برای شباهت زیادی به هیئت مدیره یک شرکت داشت و شرکت

 .پوشش خود اتر را به حق رای دهند

که  میلیون دالر سرقت کرد. در نظر بگیرین 51با هک کردن از اتریوم  DAO ، یک هکر از1111جوالی  17در 
خود اتریوم هک نشده بود، تنها بخشی از آن مورد حمله قرار گرفته بود و به علت جدید بودن اتریوم در آن 
نفوذ کردند و مبلغی را به سرقت برده بودند. سازمان اتریوم، برای بازگشت سرمایه اقدام کرد، اما شرکا 

 .دانستندمخالفت کردند؛ زیرا آن را بی فایده می

کند. سپس یک انعشاب چین برای همیشه ایجاد نمیانشعاب یا فورک هیچ تغییری در بالک هااز نظر آن 
 .دیگر انجام شد و مقداری از بودجه از دست رفته اتریوم را بازیابی کرد

در کل انشعاب یا هارد فورک به معنای انحراف از بالکچین از یک نقطه خاص در تالش برای ارتقا آن و از بین 
ده که عالقمند به ایجاد سیستم عامل جدیدیه های قدیمیه. هارد فورک را معموال کسی انجام میبردن ارتباط

 .خواهد یک ارز رمز نگاری شده را با قوانین مختلف جدا از پلتفرم موجود تولید کنهیا می

یمی یا اتریوم ی قدیک سازمان در بنیاد اتریوم از هارد فورک راضی نبود، بنابراین تصمیم گرفتند تا زنجیره بلوک
کالسیک را ادامه دهند. در تاریخ اتریوم، چند هارد فورک برای بهبودی و ارتقا پروتکل انجام شد، اما هیچ 

 .هایی به خوبی اتریوم کالسیک نشدندها باعث تولد پروژهکدام از آن
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 کند؟اتریوم چطور کار می
کارکرد دقیق این شبکه پیچیده را بدونین. با این حال، در  برای کار کردن با رمزارز اتریوم نیازی نیست نحوه

 .دیمادامه مفاهیم مربوط به شبکه اتریوم را به طور خالصه برای شما توضیح می

 :بالک چین و نودها

شبکه اتریوم از هزاران کامپیوتر در سراسر دنیا تشکیل شده که از یک دفتر دیجیتال که به آن بالک چین گفته 
ها روی این بالک چین ثبت میشه و هر کامپیوتر یک کپی از آن را کنند. اطالعات تراکنشری میمیشه نگهدا

 .در اختیار داره

فناوری بالک چین غیرمتمرکز است، یعنی سرورهای اختصاصی در این شبکه وجود نداره و کاربران باید به 
 .اجماع برسن

ا که به هایی رگر در ارتباط هستند و تمامی تراکنشکنندگان در شبکه یا به اصطالح نودها با یکدیمشارکت
، یعنی شده هستندها مطمئن بشن. این نودها توزیعکنند تا از معتبر بودن آنشبکه ارسال میشن بررسی می

 .این شبکه یک نقطه نفوذ مرکزی نداره و با خارج شدن یا خطای یک نود دچار مشکل نمیشه

 استخراج:

های بالک چین و حمله به سیستم، به یک شبکه غیرمتمرکز نیاز داریم تا غییر دادهبرای جلوگیری از تقلب، ت
 .یک خرابکار بدون اجازه اکثریت نتونه کاری انجام بده

های بالک چینی محسوب میشه. بر اساس های رایج برای اجماع و حفظ امنیت شبکهماینینگ یکی از روش
های ی است و هر کسی که تمایل داشته باشه در کار ایجاد بالکاین الگوریتم، ایجاد بالک یک فرآیند رقابت

 .افزارهای کامپیوتری بتونه یک معادله ریاضی پیچیده را حل کنهحاوی تراکنش سهیم باشه، باید مثل سخت

که  کنه. پاداشیکسی که زودتر جواب را پیدا کنه برنده رقابت میشه و بعد از ایجاد بالک پاداش دریافت می
کنن. ها را دریافت میه اتریوم بدست میاد ارز دیجیتال اتر است. عالوه بر این، ماینرها کارمزد تراکنشدر شبک

 .گیرهثانیه به ماینرها تعلق می ۴۱واحد اتر است که تقریبا هر  ۲در حال حاضر، پاداش استخراج هر بالک 

کنه. در قدرت چند ابر کامپیوتر برابری می کنن که بابنابراین، ماینرها قدرت پردازش زیادی به شبکه اضافه می
این شرایط، اگر کسی بخواهد به شبکه حمله کنه یا تغییری در بالک چین به وجود آورد، باید یک قدرت 

 .های بزرگی مثل اتریوم توجیه اقتصادی ندارهپردازش بیشتر از نیمی از ماینرها داشته باشه که در شبکه

اهم کردن این قدرت پردازش کار بسیار سختی است و از طرف دیگر، اگر کسی به عبارت دیگر، از یک طرف فر
 .جای حمله به شبکه اتر روی استخراج تمرکز کنهتونه به این قدرت پردازش را داشته باشه، می

هر چقدر تعداد ماینرها بیشتر بشه، امنیت شبکه بیشتر میشه و در نتیجه اعتماد به شبکه هم افزایش پیدا 
 .میکنه

بنابراین، نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشین این است که برای ایجاد هر تغییری در شبکه اتریوم، 
کنندگان باید موافقت خودشون را اعالم کنن. در نتیجه، هر نوع خرابکاری یا تالش برای تغییر دادن مشارکت

 .خورهشده شکست میاطالعات ثبت 
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های جدید ساخته میشن. با این حال، ممکن است یک ماینر قوی نیه بالکثا ۴۱در شبکه رمزارز اتریوم هر 
ثانیه پیدا کنه. در این حالت، شبکه معادله ریاضی  ۵ها را در عرض وارد شبکه بشه و بتونه جواب معادله بالک

 .کنه که به اصطالح به این کار افزایش سختی استخراج گفته میشهتر میرا سخت

یانگین طور م کنه تا جواب معادله بهکاهش پیدا کنه، شبکه سختی استخراج را کمتر میوقتی تعداد ماینرها 
 .ثانیه پیدا بشه ۴۱در عرض همان 

از آن جایی که در اتریوم با کدهای کامپیوتری سر و کار داریم، قراردادهای هوشمند اتریوم ابتدا در یک زبان 
 .ه به بایت کد تبدیل خواهند شدسطح باال مثل سالیدیتی نوشته میشن و بعد در شبک

در نهایت، این کدها در یک فضای مجازی به اسم ماشین مجازی اتریوم اجرا میشن. هر کامپیوتری که به 
 .شبکه اتریوم متصل بشه، قرارداد هوشمند را در داخل ماشین مجازی خودش اجرا میکنه

کنین و خود شبکه اتریوم آسیبی از کدهای  تونین هر نوع پردازشی را اجرابا استفاده از ماشین مجازی می
 .مخرب نمیبینه

 

 اتر چیست؟
است. اتر که به اون اتریوم  ETH اتر در واقع ارز دیجیتال شبکه اتریوم محسوب میشه و واحد اختصاری اون

ها و کارمزدها به کار میره. بنابراین، اگر با هم گفته میشه واحد پولی شبکه است و برای پرداخت هزینه
 .اصطالح خرید اتریوم یا تحلیل قیمت اتریوم برخورد کردین، منظور بررسی قیمت اتر هست

اری گذدر حال حاضر، افراد زیادی نسبت به آینده رمزارز اتریوم امیدوار هستند و روی این ارز دیجیتال سرمایه
و اتر خریداری شده را روی های صرافی ارز دیجیتال مراجعه کنین تونید به سایتکنند. برای خرید اتر میمی
افزارهای کیف پول در موبایل یا کامپیوتر شخصی ذخیره کنید. در ادامه، در مورد اتر و نحوه خرید و نرم

 .کنیمنگهداری آن بیشتر صحبت می

کنه. این ارز دیجیتال اتر مثل بیت کوین یک ارز دیجیتال است، ولی هدف این دو ارز کمی با هم فرق می
کنندگان انگیزه میده تا فعالیت خودشون رو در شبکه اتریوم ها به کار میره و به مشارکتت هزینهبرای پرداخ
 .ادامه بدن

نه؟ به کننده در این شبکه فعالیت کشد به عنوان ماینر یا مشارکتفرض کنید اگر اتر نبود، آیا کسی حاضر می
نفت »باشه، اتر « طالی دیجیتال»ین همین خاطر اتر به سوخت شبکه اتریوم هم معروفه. اگر بیت کو

 .محسوب میشه« دیجیتال

 برای استفاده از خدمات شبکه اتریوم و ایجاد برنامه روی آن باید کارمزد پرداخت کنین و این کارمزد باید به
صورت اتر پرداخت بشه. اترهایی که برای پرداخت کارمزد به کار میرن، به ماینرهایی داده میشن که امنیت 

 .کننرا حفظ می شبکه

میلیون واحد دارد، تولید اتر در حال حاضر هیچ محدودیتی نداره. در زمان نگارش  ۲۴برخالف بیت کوین که 
 .میلیون واحد اتر استخراج شده ۴۴۲این مقاله، 
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البته با این که تعداد واحدهای اتر نامحدود است، تولید واحدهای جدید خیلی سریع نیست و تورم آن در 
 .اندازه نیاز شبکه اتر عرضه بشهقرار است فقط به  ۲.۲روز رسانی اتریوم  درصد است. در به ۱دیک به سال نز

های ارز دیجیتال خرید و فروش میشه و قیمت اتریوم مدام نوسان داره. اتر هم مثل بیت کوین در صرافی
 .ها ذخیره و نگهداری کنینتونید روی کیف پولاین ارز دیجیتال را می

 

 پذیری و سودآوری چگونه است؟نده اتریوم در مقیاسآی
 بینین، این رو فراموشهای زیادی میبینی قیمت اتریوم مقالههای مختلف درباره پیشسایتاین روزها تو وب

 .ها درست از آب در بیانبینی هستند و دلیلی نداره که همه آننکنین که اینا فقط پیش

وم در ایران اطالعاتی به دست بیارین، این مقاله رو تا انتها دنبال کنین. نظر خواین درباره آینده اتریاگر می
توان در مورد آینده ارز در ایران با شه. نمیهای دیجیتالی تو کل جهان انجام میبه این که خرید و فروش ارز

 .صد نظر داد، اما اینو بدونین که آینده هیچ ارزی بسته به یه کشور نیستدراطمینان صد

های های دیجیتال فعالیت دارن. در حال حاضر ایرانیان زیادی روی ارزچون افراد مختلف از سراسر جهان در ارز
 .های دیجیتال خوشبین هستنداند. دلیلش اینه که همگی به آینده ارزگذاری کردهدیجیتال سرمایه

عضی ی را نسبت به قبل داشته، اما تو بهای خوبها اتریوم قیمتاگر به گذشته اتریوم نگاه کنیم در بعضی سال
 .رو بوده استبهاز مواقع متاسفانه با کاهش قیمت رو

های قابل توجه برای آن محققان ارز دیجیتالی معتقدند، اتر آینده صعودی داره و سال آینده یکی از سال
یم، تعداد بیشتری ر می 1111است. این محققان به این دلیل چنین نظری دارند که هر چقدر به سمت سال 

 .کننهای ارز دیجیتال شروع به فعالیت میاز شرکت

سازی آن است که های یکپارچهشه، استانداردای که باعث پیشرفت و محبوبیت اتریوم میعامل مهم دیگه
 .کنهادغام در شبکه اتریوم را ساده می

له به های معامشبکه با متوسط هزینه همان طور که گفته شد، شبکه اتریوم به دلیل افزایش طرفداران آن در
تر پذیری باالمشکالت فعلی را با مقیاس 1.1روزرسانی آینده اتررود بهکنه. انتظار میطور قابل توجهی رشد می

 .برطرف کنه

شه. قرار معرفی می 1.1گذار اتریوم، این شبکه دنبال ارتقای مقیاس اتریومی است که با اتر به گفته بنیان
برنامه ریزی شده است، اما زمان دقیق  1111مرحله انجام بشه. مرحله اول؛ برای سال  3ارتقا در  است این

این  پذیریکنه و مقیاسرسانی اتریوم از اثبات سهام استفاده میروزمراحل بعدی مشخص نیست. با این به
 .یابدها تا حد زیادی افزایش میمزد تراکنششبکه در سرعت و کار
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 یعنی چه؟ (Gas) گس
اگه با اتریوم آشنا هستین و با اون کار کردین، حتما کلمه گس به گوشتون آشناست. در واقع گس کارمزد 

 .عملیات در اتریومه )هزینه پردازش هر تراکنش در اتریوم(

ها قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم یک سری کد کامپیوتری هستن، که اگه تمام شرایط مندرج در اون
 .ایت بشه، منجر به انجام یک عملیات خاص میشنرع

برای انجام این عملیات به یک سری توان پردازشی و هزینه نیاز هست. هر کد کامپیوتری برای اجرای یک 
 .ای که برای اجرای این عملیات مصرف میشه گس نام دارهای داره. هزینهعمل خاص، هزینه مشخص شده

ثل سوخت اتومبیل که بنزینه و برای طی کردن یک مسافت مشخص گس سوخت مصرفی ماشین اتریومه، م
 .شده مقدار بنزین مشخصی مصرف میشه

ای در ازای گس مشخص در اتریوم هم برای عمل به یک کد دستوری، باید میزان اتر )پول( تعیین شده
 .)بنزین( پرداخت بشه

گس(  11111یوم یک گس مشخص داره )گس مصرفی هر عمل متفاوت از دیگر عملیاته. هر کد دستوری در اتر 
 .اما قیمت گس ماشین اتریوم ثابت نیست

لکه ها نیست، بباید توجه داشته باشین که گس به تنهایی یک ارز دیجیتال قابل خرید و فروش در صرافی
 .نهکیک واحد برای خرید و فروش در اتریوم هست که میزان تالش برای اجرای عملیات مختلف رو تعیین می

 :واع گسان

استفاده  (Gas Price) و گس پرایس (Gas Limit) به طور کلی درباره مفهوم گس از دو عبارت گس لیمیت
میشه و کارمزد اتریوم از حاصل ضرب این دو گس به دست میاد. در ادامه مطلب هر کدوم رو بیشتر توضیح 

 .دهیممی

 :گس لیمیت

س لیمیت حداکثر گسیه که کاربر مایل به پرداخت کنیم منظورمون گس لیمیته. گوقتی از گس صحبت می
 .برای انجام یک عملیات هوشمند است

کنن که گنجایش مشخصی داره. در اتریوم هم برای هر عملیات گس لیمیت رو به باک اتوموبیل تشبیه می
 .( برای انجام عمل کافیه11111یک مقدار گس تعیین شده الزمه که در عملیات معمولی یک گس )

ها کافی نیست و الزمه که تعداد گس بیشتری خریداری ملیات سنگین و پیچیده، یک گس برای انجام آندر ع
 .بشه

لیتر  111لیتر بنزین نیاز باشه اما در باک بنزین فقط  111مثل این که برای رفتن به یک مقصد مشخص به 
 .متوقف میشن بنزین موجود باشه که در این صورت به مقصد نهایی نمیرسین و در وسط راه

 .گاهی هم گس پیشنهادی، بیشتر از میزان مورد نیاز برای انجام تراکنش مورد نظره
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پس بعد از مشخص کردن گس لیمیت، اگه اون رو پایین یا باالتر از میزان مورد نیاز تعیین کردین، دو اتفاق 
 :متفاوت رخ میده

ینرها درخواست شما رو قبول نمیکنن و عمال در حالت اول اگر مقدار گس پیشنهادی بسیار پایین باشه ما
 .هیچ اتفاقی نمیفته

اگر میزان گس تعیین شده کمی کمتر از گس مورد نیاز باشه سیستم شروع به انجام تراکنش درخواستی 
 .کنه و تراکنش مورد نظر انجام نمیشهکنه، اما وقتی گس به پایان برسه عملیات رو متوقف میمی

گرده، بلکه در این مورد بعد از توقف عملیات گس تعیین شده به کیف پول شما برنمیتوجه داشته باشین که 
 .کننماینرها این مقدار گس رو به عنوان هزینه انجام عملیات ناموفق برداشت می

دهد و در حالتی که گس پیشنهادی باالتر از حد الزم باشه، سیستم اتریوم عملیات رو با موفقیت انجام می
 .گردونهکنه، اما باقیمانده رو به کیف پول شما برمیزم رو دریافت میمقدار گس ال

ماینرها حق استفاده از گس مازاد رو ندارن و باید اون رو به صاحب گس برگردونن. توجه داشته باشین که 
 .بهترین گس پیشنهادی برای اتریوم، گس برابر هست

 : (Price Gas)گس پرایس

 گس است اما قیمت هر گس چنده؟ 11111ی هر عملیات در اتریوم همانطور که گفتیم قیمت اجرا

کنه که این هزینه به وسیله اتر ای است که یک کاربر برای هر واحد گس پرداخت میقیمت گس هزینه
پرداخت میشه. یعنی هیچ هزینه ثابتی برای گس وجود نداره و فرستنده هر تراکنش قیمت گس رو تعیین 

 .کنهمی

کنه که بابت هر گس چقدر انجام یک عملیات رو در رمزارز اتریوم داره، خودش تعیین می کاربری که قصد
 .پرداخت کنه

های پیشنهادی گس در زمان افزایش ترافیک شبکه باالتر میره و یک گس رو با هزینه باالتر از حد قیمت
 .کننمعمول خریداری می

ول و منطقی پیشنهاد میدن که بر اساس میزان های اتریوم برای هر گس، یک قیمت معقمعموال کیف پول
 .عرضه، تقاضا و توان پردازش متغیر است

اتره. هر  11-به توان  11ترین واحد اتر است و هر وی معادل کوچک wei که (Giga wei) واحد گس گیگا ویه
 .ویه 1به توان  11گیگا وی معادل 

رو به صورت آماده به کاربر نشون میدن و برای  های اتریوم، تبدیل واحدها و تعیین نرخ نهاییکیف پول
 .تعیین قیمت گس الزم نیست شما ضرب و تقسیم رو انجام بدین
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 قرارداد هوشمند اتریوم چیست؟
توسط یک متخصص  ۴۹۹۱قرارداد هوشمند چیه و چطور کار میکنه؟ایده قرارداد هوشمند اولین بار در سال 

 .ابو مطرح شدآمریکایی علوم رایانه به نام نیک س

شه. در صورتی که شرایط از قبل تعیین افزاریه که روی بالک چین اجرا میقرارداد هوشمند در حقیقت نرم
شن. قرارداد هوشمند ثبت ای از دستورات به صورت خودکار اجرا میافزار رخ بده، مجموعهشده در این نرم

 .تونه مانع اجرای اون بشهکس نمیه و هیچ شده روی یک بالک چین آزاد مثل اتریوم ضمانت اجرایی دار

یک کاربرد اتریوم به شکل قرارداد هوشمند و در واقع توافق بین خریدار و فروشنده است که به صورت کد 
ها است که در آدرس خاصی روی بالک چین اتریوم قرار ای از کدها و دادهشه. این قرارداد مجموعهنوشته می

 .گیرندمی

ن قرارداد به وسیله کدهای رمزنگاری نوشته میشن و تو شبکه بالک چین ثبت خواهند شد و تمام شرایط ای
ظارت شن، با نشده و غیرمتمرکز بالک چین ثبت میهایی که تو شبکه توزیعانجام تمام معامالت و تراکنش

 .مستقیم اعضای شبکه و بدون نیاز به واسطه است

تونید اموال، پول، سهام و هر چیز با ارزش دیگری را با ای هوشمند میبه عبارت دیگر، با استفاده از قرارداده
امنیت و شفافیت بیشتر مبادله کنین. عالوه بر این، از آن جایی که تمام اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد 

شن، دستکاری و تقلب در قراردادهای هوشمند تقریبا شده ثبت می بالک چین ایمن و توزیع در شبکه
 .غیرممکنه

 .کنیمقبل از اینکه قرارداد هوشمند را بیشتر توضیح بدیم، اول یک قرارداد عادی را بررسی می

نامه بین دو یا چند شخص است و این افراد را نسبت به چیزی در آینده متعهد قرارداد عادی یک توافق
 .کنه. بیشتر افراد تجربه قرارداد بستن رو دارنمی

سال، هر ماه  مدت یکشه در ازای استفاده از خانه محمد به ارداد اجاره خود متعهد میبرای مثال علی در قر
ابراین، کنیم. بنیه مبلغ مشخص پرداخت کنه. به طور معمول، برای خرید یا اجاره یک ملک به بنگاه مراجعه می

 .هکنقرارداد بستن یه فرآیند متمرکزه و هزینه زیادی رو به طرفین معامله تحمیل می

حاال قراردادهایی رو تصور کنین که به صورت کد بین طرفین منعقد میشن. تو قراردادهای هوشمند کدهای 
کننده اجرای قرارداد هستند. همون طور که قبال اشاره شد، وقتی قرارداد هوشمند روی یک کامپیوتری تضمین

 .ی اجرای این قرارداد رو بگیرهتونه جلوبالک چین آزاد مثل رمزارز اتریوم قرار بگیره، هیچ کس نمی

گی و از کارافتاد هایی ایجاد کنید که بدون واسطهها و پروژهتونید برنامهبا استفاده از قراردادهای هوشمند می
نویس قرارداد هوشمند هم قادر نیست کد دن. نکته مهم این است که حتی برنامهبه کار خودشون ادامه می

 .الک چین ثبت شده، تغییر بدهقرارداد هوشمندی رو که در ب

تونید فرآیند دریافت اجاره را غیرمتمرکز و هوشمند کنید. فرض برای مثال، با استفاده از قرارداد هوشمند می
میلیون تومان خانه محمد را برای یک سال اجاره  ۲میلیون تومانی و اجاره ماهانه  ۴۲۲کنید علی با ودیعه 

میلیون  ۲میلیون تومان و سپس هر ماه  ۴۲۲شه که علی ابتدا گذاشته میکنه. در قرارداد هوشمند شرط می
 .شکل ارز دیجیتال به عنوان اجاره پرداخت کنه تومان به
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شه طوری تنظیم کرد که اگر اجاره عقب افتاد، مبلغ اجاره از ودیعه کم بشه تا زمانی قرارداد هوشمند رو می
قرارداد هوشمند این شرط رو تعیین کرد که در صورت به پایان شه در کد که ودیعه تمام بشه. همچنین می

 .رسیدن مبلغ ودیعه و پرداخت نشدن اجاره، هشدار تخلیه خانه به علی ارسال بشه

 قرارداد هوشمند چه ساختاری دارد؟
 :قرارداد هوشمند چهار بخش اصلی داره که عبارتند از

 :موضوع قرارداد-1

قرارداد هوشمند اجازه دسترسی به کاالها یا خدماتی رو میده که تحت موضوع قرارداد چیزی است که به 
 .نظارت قرارداد هستند

 :امضاهای دیجیتالی-1

 هر عضو بالک چین برای شرکت در قرارداد هوشمند باید امضاهای دیجیتالی یا همان کلیدهای خصوصی
(private keys) قرارداد هستند داشته باشه. در واقع، این امضاهای دیجیتالی آغازگر. 

 :شروط قرارداد-3

در شروط قرارداد، ترتیب عملیات و نقشه مسیر قرارداد مشخص میشه. عالوه بر این، پاداش و جریمه انجام 
 .تعهدات یا رعایت نکردن قوانین قرارداد نیز در شروط قرارداد تعیین میشه

 :پلتفرم غیرمتمرکز-4

ستر ایجاد و اجرای قرارداد هوشمند است و از امنیت و صحت یک پلتفرم غیرمتمرکز شبیه شبکه بالک چین ب
 .کنهشده در قرارداد اطمینان حاصل میاطالعات ثبت 

 مراحل اجرای قرارداد هوشمند چیست؟
 :تونیم به صورت زیر خالصه کنیممراحل اجرای قراردادهای هوشمند رو می

 .ها تعیین میشهها و شرایط قرارداد کدگذاری میشن و تمام شرایط آندارایی

 .گیرنکدها در بالک چین قرار می

 .شن و چند بار کپی خواهند شداین قرارداد بین نودهای پلتفرم توزیع می

 .شهبعد از انجام شدن پردازش، قرارداد مطابق با شرایطی که مشخص شده اجرا می

ترین تفاوت فرآیند ، بزرگگذرهتوجه داشته باشید با این که از هوشمند سازی فرآیندها زمان زیادی می
 .ها استقراردادهای هوشمند با قراردادهای معمولی، غیرمتمرکز بودن و غیرقابل دستکاری بودن آن

 

ها قابل با وجود این، در حال حاضر قراردادهای هوشمند مشکالت زیادی دارن و هنوز در بسیاری از حوزه
 :ند عبارتند ازترین مشکالت قراردادهای هوشماستفاده نیستند. مهم
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ند. شوها به رسمیت شناخته نمیدر حال حاضر، قراردادهای هوشمند توسط دولت مشکالت حقوقی و قانونی:
 .برای مثال، مالکیت یک خانه با ارز دیجیتال هنوز از نظر حقوقی پذیرفته شده نیست

قادر نیست مخرب بودن یک با این که قراردادهای هوشمند ضمانت اجرایی دارند، قرارداد  خطاهای انسانی:
 .کنهکد را تشخیص بده و در هر صورت قرارداد را اجرا می

ماهر نوشته بشه. در حال حاضر،  نویسقرارداد هوشمند بدون نقص باید توسط یک برنامه سازی:هزینه پیاده
 .تونن با هزینه پایین قرارداد هوشمند ثبت کنندکاربران عادی نمی

 دارد؟ چه معناییERC  02 توکن

 
هست که به معنی  Ethereum Request for Comments ی عبارتکوتاه شده ERC در شبکه اتریوم

، ایجاد شرایط تعامل تمام اپلیکیشن غیر متمرکز با ERC11 درخواست نظر برای اتریوم است. هدف توکن
 .بردکاربرد اتریوم را به سطح دیگری می ERC11 شبکه رمزارز اتریوم است. توکن

ها برای ساخت توکن خودشون به طراحی دهندگان اتریوم ساخته شد تا آنین توکن برای راحتی کار توسعها
 .از پایه نیاز نداشته باشند

 .سازگار و در تعامل هستندERC11 های پشتیبان استانداردها و سرویسها با تمامی اپلیکیشناین توکن

 ERC11 توکن خاص خودش رو بسازه، اما برای ساخت توکنهمانطور گفتیم که هر عضو شبکه اتریوم میتونه 
 .پردازیمبه چند عملکرد نیاز است که به توضیح هر یک می

TotalSupply: 

TotalSupply کنه. در هایی که در یک شبکه وجود داره اشاره مییا میزان عرضه کلی، به تعداد کل توکن
 .کنش رو نشون میدههای موجود در تراقرارداد هوشمند، این میزان توکن

 

 

 



 

18 
 

Balance of: 

BalanceOf داری شده به های نگهیک آدرس است و هنگامی که دستور انجام این فعالیت داده بشه، توکن
 .آدرسی که دادین بازگردانده میشن

 .تونید موجودی حساب اون فرد رو بررسی کنینبا دانستن آدرس هر شخص می

Transfer: 

قال توکن از یک فرد به فرد دیگر است. در این تابع مقدار توکن و آدرس کاربری رو این عملکرد مربوط به انت
 .کنینخواهید توکن به او منتقل بشه وارد میکه می

کنه که یک انتقال در با انجام این دستور یک اتفاق رخ میده و اتفاق رخ داده شده به بالک چین اعالم می
 .جریان است

transferFrom: 

نویسی رو در نرم افزارهای غیرمتمرکز هست و برنامه transfer ک جایگزین مناسب برای تابعاین تابع ی
 .کنهمقداری منعطف می

ها وکنکننده صاحب تاین عملکرد یک عملکرد انتقاله با این تفاوت که حتما نیاز نیست که خود فرد منتقل
 .جا کنهرو جابه های شماباشه، بلکه ممکنه شما به یک کاربر اجازه بدین توکن

به عنوان مثال، به جای این که خودتون هر سال بخواهید یک قرارداد خاص رو تمدید کنین به یک اپلیکیشن 
 .غیرمتمرکز اجازه میدین به جای شما این کار رو انجام بده

Approve: 

قل شده های منتتابع تایید یک تابع دیگه برای راحتی کار نقل و انتقال توکن هست و باعث محدودیت توکن
 .از حساب شما میشه

به عبارت دیگر وقتی به سیستم اجازه میدین به جای شما توکن منتقل کنه، مقدار توکن رو برای آن مشخص 
 .کنین که بیشتر از اون دریافت نکنهمی

بلغی مبخواهیم مثال بزنیم، در تابع باالیی که به سیستم اجازه تمدید قرارداد رو دادین اگه در حساب شما 
بیشتر از مبلغ قرارداد وجود داشته باشه و نخواهید که سیستم مقدار اضافی رو برداشت کنه، یک مقدار 

 .کنین و اجازه انتقال همون مقدار رو میدینمشخص برای سیستم تعیین می

Allowance: 

ادین به تقال توکن رو دکنند. هنگامی که شما به سیستم اجازه اناین تابع رو همراه با تابع تایید استفاده می
 .تونین مقدار توکن منتقل شده رو بررسی و کنترل کنیدوسیله تابع اجازه می

 .جا شده استبه وسیله این تابع مطمئن خواهید شد که چه مقدار از حساب شما جابه
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 :های دیگر تابع

های ن قرارداد، از تابعتونین برای اصالح و زیباتر شدهای ذکر شده که اجباری هستن میعالوه بر تابع 
 .اختیاری استفاده کنین

کنن توکن شما برای کاربران خوانا بشه و توکن توابع اختیاری شامل نام، نشانه و اعشار هستند که کمک می
 .رو با قرار دادن نشانه دوستانه نمایش بدین

 .تونین با استفاده از اعشار نشان بدینها رو میهمچنین مقدار دقیق توکن

 :ERC11 هاییای استفاده از توکنمزا
را توضیح  ها مزایا و امتیازاتی برای استفاده کنندگان دارن که در زیر آن ERC11 های پیرو استانداردتوکن 

 .میدیم

 :به سادگی ایجاد میشن 11ERC هایتوکن

 از به ساختها به این دلیل که برای ایجاد نیاولین مزیت این نوع توکن ساخت راحت آن است. این توکن
 .یک بالک چین مستقل ندارن و روی بالک چین رمزارز اتریوم ساخته میشن، به سادگی قابل ساخت هستند

 : 11EACمحبوب بودن توکن

ها ها، کیف پولبه حد باالیی از محبوبیت و اعتماد رسیدن که بیشتر صرافی ERC11 هایدرحال حاضر توکن
 .پشتیبانی خود قرار میدن و قراردادهای هوشمند این توکن رو مورد

دهندگان قرار گرفته است و به عنوان یکی از اولین این توکن در زمینه ارز دیجیتال، بسیار مورد توجه توسعه
 .ها در دسترسشان قرار داردهای آنانتخاب

 :هاقابلیت تعویض به انواع توکن

 .ها استتوکن قابلیت تعویض با انواع دیگر ERC11 هاییکی دیگه از مزایای توکن

گاهی افراد برای حفظ ارزش سرمایه نقدی خود، اون رو از حالتی به حالت دیگر تغییر میدن، مثال مقدار 
 .کنندای تعویض خواهند کرد و اون رو به دالر تبدیل میای که به عنوان طال دارن با شخص دیگهسرمایه

 .مان شرکت تعویض کنینهای هتونید با دیگر توکنرو می ERC11 هایاز طرفی توکن

 :قابل انعطاف هستند 11ERC هایتوکن

با هر  ERC11 هایاز دیگر مزایای توکن نام برده منعطف بودن آن است. همانطور که در باال ذکر کردیم توکن
 .ها پشتیبانی کنه سازگار هستندنرم افزار و سیستمی که از اون

خرید بک برنامه، خرید سهام یک شرکت و کارهای مشابه ها به عنوان ارز پرداخت شده برای از این توکن
 .میشه استفاده کرد
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 :ERC 02هایمعایب استفاده از توکن
 :پردازیمها میتوکن مذکور معایبی داره که به شرح اون

 :پذیر نبودنمقیاس

بقیه ارزهای پذیر نبودن این ارزها است. این پلتفرم مانند مقیاسERC11 ترین مشکل توکنترین و مهمبزرگ
اد و ها پایین میتر نمیشه، در نتیجه سرعت تراکنشدیجیتال با افزایش مشترکان و افزایش سرمایه بزرگ

 .هزینه باال میره

 :قابل کالهبرداری هستن 11ERC هایتوکن 

این است که به دلیل آسان بودن ایجاد این توکن افراد ERC11 های توکنیکی دیگه از مشکالت و عیب
 .میتونن برای اهداف خود توکن ایجاد کننمختلف 

ها به وجود میاد. پس حتما از سرمایه گذاری افزاری نیست، ولی به دلیل آسانی در ایجاد توکناین مشکل نرم
های نامعتبر و ناموثق خودداری کنین و قبل از سرمایه گذاری در مورد توسعه دهندگان توکن تحقیق در توکن

 .کنید

 :ERC11 هایکاربرد توکن
تونین میزان کلی عرضه رو بدونین، میزان حساب پیروی کنند میERC11 هایی که از استانداردبا ایجاد توکن

های غیر متمرکز اجازه مدیریت حساب خود رو رو بررسی کنین، دارایی خود رو انتقال بدین و به اپلیکیشن
 .بدین

 .د رو در تمام دنیا دارندوستها چون یک زبان جهانی هستند، قابلیت داداین توکن

 ERC11 هایی هستن که از استانداردترین توکنفها دو نمونه از معروهای اوراق بهادار و استیبل کوینتوکن 
 .پیروی میکنند

 رو دریافت کنیم؟ ERC11 هایچطور توکن
رو ERC11 هایوکنها کافیه تاز آنجایی که این توکن ها روی بالک چین اتریوم وجود دارن برای دریافت آن

 .به آدرس اتریوم خود ارسال کنین و توکن رو اونجا ذخیره کنین

کنین، با این کار به قرارداد توکن اطالع خواهید رو به حساب خود ارسال می ERC11 هنگامی که یک توکن
ر نیاز به صرف مقدار کمی ات ERC11 داد که به یک تراکنش انتقال نیاز هست و به همین دلیل انتقال توکن

 .دارد

 .رو به حساب خود انتقال بدیدERC11 تونین توکناگر موجودی حساب رمزارز اتریوم شما صفر باشه نمی

که با  Ledger Nanos های مجازی مثلها رو در کیف پولبعد از انتقال توکن به حساب اتریوم، میتونین آن
 .سازگار هستند ذخیره کنین ERC11 استاندارد

وجود نداره ولی به دلیل اجرا شدن این توکن روی شبکه اتریوم اغلب  ERC11 ای ذخیره توکنبرنامه خاصی بر
 .های اتریوم از این توکن پشتیبانی میکننکیف پول
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 :های بالک چین مستقلبا کوین ERC11 تفاوت توکن
رن و قابل ارسال ها ارزش مالی داکه در بستر بالک چین اتریوم قراردارن، مثل بقیه کوین ERC11 هایتوکن

 .و دریافت از اشخاص مختلف به یکدیگر هستند

تفاوت اصلی این توکن با کوینی مثل بیت کوین، غیرمستقل بودن بالک چین استفاده شده هست. به این 
های مستقل از های خود را روی بالک چین اتریوم انجام میدن اما کوینتراکنش ERC11 هامعنی که توکن

 .کننده خود استفاده میبالک چین مخصوص ب

 :سایر استاندارهای رمزارز اتریوم
ای برای کاربردهای تنها توکن موجود در اتریوم نیست بلکه استانداردهای دیگه ERC11 باید بدونین که توکن

 .کنیمها را در ادامه معرفی میمختلف در اتریوم ساخته شدن که چندتا از آن

 : 711ERC توکن

ها و آثار هنری استفاده میشه. هر توکن یر قابل تعویض است که برای اپلیکیشناین توکن یک توکن غ
 .منحصر به فرد است و کد ویژه خودش رو داره

 : 1411ERC توکن

 .تونید بفروشیدها رو میهای اوراق بهادار هستن و مانند این اوراق آنها جزو توکناین توکن

 : 777ERC توکن

های بیشتر با افزایش قابلیتERC777 ایجاده شده. توکن ERC11 د عملکرد توکناین توکن برای اصالح و بهبو
 .دارند ERC11 های باال، سعی در بهبود توکنو پایین آوردن هزینه

 آیا به کیف پول اتریوم نیاز دارید؟

ای های ارزگذاری کنین، نیاز به جایی برای ذخیره آن دارین. در دنیقبل از این که بخواهید در اتریوم سرمایه
 .گیممی« کیف پول یا والت»دیجیتال به چنین جایی 

ن. این کنیبه بیان ساده، کیف پول نرم افزاریه که روی گوشی هوشمند یا کامپیوتر شخصی خود نصب می
هاتون را در اون ذخیره کنین، تراکنش انجام بدین و هر وقت که نیاز ده تا سرمایهکیف به شما اجازه می

 .ودی حسابتون را چک کنینداشتین موج

 .ای برای شما ندارن و رایگان هستندهای نرم افزاری اتر هیچ هزینهاین کیف پول

کنش تونه تراشه که صاحب آن میهمان طور که اشاره شد کیف پول اتریوم؛ به یک سرویس آنالین گفته می
وشی ین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گها به شکل آنالالکترونیکی انجام بده، مانند خرید اقالم از فروشگاه

یره توان در آن ذخهوشمند. اطالعات حساب بانکی، گواهینامه رانندگی، کارت بیمه و اسناد شناسایی را هم می
 .کرد
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ی افزار امنیت رو برای اطالعات شخصافزار و اطالعات شخصیه. این نرمیه کیف پول الکترونیکی ترکیبی از نرم
 .کنهنگاری میها را رمزالت واقعی تامین و آنو برای معام

کاربرد این کیف پول، مانند کیف پول معمولیه، اما به جای اسکناس و سکه شامل وجه، اعتبار الکترونیکی و 
 . توکن است

 مزایای کیف پول رمزارز اتریوم چیست؟
 .های خودا و تجمع تراکنشهسهولت در استفاده، امن و مطمئن، سرعت باال، ارتباط آسان با سایر حساب

 .های دیجیتال وجود داره و هر کدوم مزایا و معایب خاص خود را دارهها برای ارزانواع زیادی از کیف پول

برای کار کردن با ارز دیجیتالی همان طور که در باال اشاره شد نیاز دارین ابتدا کیف پولی را انتخاب کنین که 
 .زیمپرداهای رمزارز اتریوم میا باشه. در ادامه به معرفی چند نمونه کیف پولهای شمجوابگوی انتظارات و نیاز

 کیف پول کاغذی چیست؟

ها در فضای دیجیتال و ها کامال در امانه و علت آن ذخیره نکردن کلیدها در برابر حمالت هکراین کیف پول
 .آنالین است

افزاری کن کرد و موجودی رو به یک کیف پول نرمها این کیف پول را استوان به راحتی از طریق اسکنرمی
 .انتقال و تراکنش را انجام داد

ی هاهای دیجیتالی مناسب هستند و اگه بخواین روزانه از ارزهای کاغذی برای نگهداری دراز مدت ارزکیف پول
 .دیجیتالی خود استفاده کنین، بهتر است از کیف پول دیگری استفاده کنین

ف پول گم یا دزدیده بشه، با توجه به این که آدرس عمومی و کلید خصوصی کیف روی آن زیرا اگر این کی
نقش بسته است، همه موجودی ارزی که ذخیره کردین از بین میره و به هیچ عنوان امکان بازیابی اون وجود 

 .ندارد

 کیف پول موبایلی اتریوم چیست؟

های های بیت کوین یا سایر ارزنیاز به انجام تراکنش این نوع کیف پول اتریوم مناسب کسانی است که هر روز
تان، هر ها خیلی زیاد است، در واقع با دزدیده شدن موبایلدیجیتال دارند. احتمال هک این نوع کیف پول

 .تونه موجودی اتریوم شما را خالی کنهکسی می

 کیف پول آنالین و تحت وب اتریوم چیست؟

نی برخورداره؛ زیرا احتمال مسدود شدن حساب شما از طرف شرکت ارائه ترین ایماین کیف پول از پایین
 .ها استدهنده کیف پول وجود داره و احتمال هک شدن آن نیز بیشتر از سایر کیف پول

 .های دسکتاپ موبایلی استفاده بشهپس بهتره به جای آن از کیف پول

 کیف پول دسکتاپ چیست؟

مند است؛ زیرا کلید خصوصی تری بهرههای عنوان شده از امنیت باالاین کیف پول در مقایسه با کیف پول
 .شه و به این کلید، هیچ شخص دیگر یا سرور دیگری دسترسی ندارهشما روی کامپیوتر خودتون نگهداری می
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 کیف پول سخت افزاری اتریوم چیست؟

است و تا به حال هیچ گزارشی مبنی های دیجیتال از جمله رمزارز اتریوم ترین کیف پول برای نگهداری ارزامن
 .ها از این کیف پول گزارش نشدهبر دزدیده شدن ارز

 توان خرید یا فروخت؟چگونه اتر را می
کنند، بنابراین برای خرید اتر نیاز به مراجعه هایی به نام صرافی ارز دیجیتال فعالیت میدر اینترنت سایت

 .وشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی خود نصب کنیدحضوری نیست ابتدا یک کیف پول اتریوم روی گ

ای براتون نداره و رایگان هستند. فقط کافیه در افزاری قبال هم اشاره شد؛ هیچ هزینههای نرماین کیف پول
 .گوگل دنبال کلمه خرید اتریوم بگردین

 :برای خرید اتریوم در ایران دو روش اصلی وجود داره 

 صرافی ایران با ریال )کارت بانکی(های سایتخرید اتر از وب

های های دیجیتال دیگر یا با دالر و یورو یا کارتهای صرافی خارجی با بیت کوین یا ارزسایتخرید اتر از وب
 .اعتباری خارجی مثل مستر کارت

ل ی به دلیهای اعتباری خارجکنین، روش دوم یعنی خرید با دالر و یورو یا با کارتاما اگه در ایران زندگی می
 .های بین المللی به شکل مستقیم قابل انجام نیستتحریم

 .پردازیمدر ادامه مقاله مراحل خرید و فروش اتریوم رو توضیح خواهیم داد. ابتدا به خرید اتریوم می

 :روش پرداخت را تعیین کنید
های ریوم را بخرید. روشاین مرحله بسیار ساده است. شما باید تصمیم بگیرید که چگونه تمایل دارید تا ات

 .متداول برای خرید اتریوم به شکل زیر هستند

 کارت اعتباری

 انتقال وجه به صورت بانکی

 بیت کوین

 پول نقدی

 چه پلتفرمی انتخاب کنید؟

 .کنهوقتی روش پرداخت را انتخاب کردید باید پلتفرمی انتخاب کنید که روش پرداخت شما را حمایت 

 د؟چگونه اکانت درست کنی

 .بعد از انتخاب پلتفرم، زمان آن است تا اکانتی بسازید

 شهها مراحل زیر را شامل میمراحل ایجاد یک اکانت در هر پلتفرمی متفاوت است، اما بیشتر آن

 .نام کاربری و رمز عبور بسازید
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 .امنیت آن را با روش تایید هویت دو عاملی باال ببرید

 .شودجا هویتتان تایید تا در آنبرین  «Know Your Customer» به بخش

 .معموال قبل از این که بتونید خرید کنید باید مدتی را منتظر بمونید

 چه زمانی پول رو واریز کنیم؟

 .حاال که در پلتفرم اکانت خود را ایجاد کردید، زمان آن است تا پول را واریز کنین

یا پلتفرم خرید و فروش اتریوم پیدا کنین. با صرافی  «Deposit» تونین این ابزار رو در قسمتمعموال می
 .توانید برای خرید اتریوم اقدام کنیدواریز شدن پول، حاال زمان می

 چگونه اتریوم بفروشین؟
ها جمع کردید، شاید تصمیم بگیرین ها یا استخراج آنهنگامی که مقداری رمزارز اتریوم از روش خرید توکن

 .تا مقداری از اونا رو بفروشین

های موجود توی شبکه اتریوم استفاده بشه، چون تعداد بسیار کمی از تونه برای پرداخت هزینهاتر فقط می
ها فقط بیت پذیرن و بیشتر آنهای رمزپایه رو به عنوان روشی برای پرداخت میها وجود داره که ارزشغل

 .کنندکوین را قبول می

 .کنه تا بتونید اترتون رو بهتر بفروشیدتون کمک میهای مختلفی اومده که بهدر ادامه مقاله، روش

 هایی برای فروش اتر پیدا کنید؟چه صرافی
 ها، مانند مراحل خریدن آن است. اول باید صرافی مطمئنی رو انتخاب کنین مثلمراحل فروش اتر در صرافی

Binance کنهکه به هدفتون مربوطه و اتر رو معامله می. 

باید حساب کاربری بسازین و حساب بانکی خودتون رو به اون متصل کنین و بعضی سپس مانند زمان خرید، 
 .از اطالعاتتون رو مثل تاریخ تولد، محل اقامت با شماره تلفن ارائه بدین

 .مرحله بعدی؛ بین فروختن اتر با ارز فیات یا تبدیل آن به یک ارز دیجیتال دیگر یکی رو انتخاب کنین

وجود داره که « گذاریسپرده»و « فروش»های دن. در کیف پول دکمهیف پول میها بهتون کبیشتر صرافی
کنین. مقداری از اتر موجود در سایت برید. در اون آدرس کیف پول خودتون رو پیدا تونید به وبراحت می

 .کیف پول رو به راحتی انتقال بدین تا انتقال بالفاصله انجام بشه

تونید برای فروش تعیین خواین میش وجود داره اینه که هر مقدار اتر رو که مییکی از امکاناتی که در این رو
و انتخاب کنین و این که به چه ارزی بفروشید. نرخ ارز معموال براساس نرخ فعلی بازار، نوسانات بازار و اندازه 

 .شهمعامله محاسبه می
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 معامالت همتا به همتا چیست؟
 ایخواین صرف نظر کنید، روش دیگهوالنی صرافی و حساب بانکی میاگر وقت کمتری دارین و از مدت ط

های دیگه، این روش کامال غیر است. بر خالف صرافی «Local ethereum » وجود داره و اون هم استفاده از
 .شههای هوشمند اتریوم حاصل میمتمرکزه. خدمات نگهداری اتر از روش اجرای قرارداد

«Local ethereum» کنه تا پیشنهادات خودشون رو توی این بازار قرار ی است که به کاربران کمک می؛ بازار
شه. همچنین این هزینه از شما دریافت می %15بدن. اگر بخواهید در این سیستم اتر خود را بفروشید، 

 .نهک ریزیای برای تبادل اتر با پول نقد برنامهتونه جلسهرسان داره که کاربر میمسرویس یه بخش پیا

تونید اتریوم بومی یا ارز استفاده کنید که در اون می «Meet Up » سایتی، مانندتونید از وبهمچنین می
 .جا اتر خودتون رو بفروشیدرمزنگاری شده را پیدا کنید و در اون

س ت. پوکار دارین نه شرکخواین استفاده کنین، شما با افراد سریه مورد مهم این که اگه از این گزینه می
گیریم ممکنه در معامله اشتباهی رخ بده. لطفا اقدامات احتیاطی رو انجام بدین. همیشه آدرس نتیجه می

 .خواین معامله کنیدعمومی، پول ارسالی و نرخ ارز فعلی رو بررسی کنین و بدونید با چه کسانی می

 انواع کاربرد اتریوم
 خواهیم کمی همست خودتان را گرفته باشین، ولی میتا این جای مطلب باید کامال جواب سوال اتریوم چی

 .در مورد کاربرد اتریوم صحبت کنیم

 :تحول خدمات مالی

های مربوط به اوراق هایی مانند فعالیتتوان در دنیای مالی و بانکداری استفاده. قسمتاز اتریوم زیاد می
 .شنمی ای جزو انواع کاربرد اتریوم محسوبقرضه، قراردادها و امور بیمه

تواند تعدادی از اقساط ماهیانه خودش رو پرداخت کنه. مثال تصور کنید فردی بدون طالع قبلی بانک، نمی
در چنین شرایطی میشه از قبل یک قرارداد هوشمند تمام وقت نوشت که تمام شرایط پرداخت و دریافت 

 .دهشخص شده باشد تا اگر فرد اقساط خود را پرداخت نکرد، اتفاق خاص رخ ب

 (DeFi) «دیفای»های مالی غیرمتمرکز یعنی افزارهای پرداختیکی دیگر از انواع کاربرد اتریوم به شکل نرم
 .است

ها است. یکی از اهداف رمزارز اتریوم تحول نظام اقتصادی جهان به علت تغییر کامل نحوه انجام تراکنش
 .ها صحبت کردیممیشه که در باال در مورد آن انجام ERC11 هایاین کار به کمک قراردادهای هوشمند و توکن

 :بازارهای پیشبینی

یکی دیگر از انواع کاربرد اتریوم در بازارهای پیشبینی برای حدس زدن یک رویداد یا اتفاق خاص است. از 
م که اشاره کنی« آگر»و « جنوسیس»تونیم به کنند میای که در این زمینه فعالیت میهای ویژهجمله پلتفرم

 .ها بالک چین اتریوم و مکانیزم قراردادهای هوشمند استنیاد فعالیت آنب

 .ها و قراردادهای هوشمند رمزارز اتریم به عنوان پاداش استفاده کردتوان از توکندر چنین بازارهایی می
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 :مدیریت هویت دیجیتال

وی مشکالتی مانند سرقت های دیجیتال نیز کاربر داشته باشد و جلتونه برای مدیریت هویتاتریوم می
کنه تا بتونه از قراردادهای هوشمند استفاده می uPort ها رو بگیره. به عنوان مثال پروژههویت و انحصار داده

 .خدمات مبتنی بر مدیریت هویت هوشمند ارائه بده

افرت به در چنین خدماتی کاربر مسئولیت اطالعات هویتی خود را بر عهده دارد و به عنوان مثال زمان مس
کرده به بخش بررسی مدارک  uPort تونه اطالعات گذرنامه خود را که قبال وارد سرویسخارج از کشور می

 .ارائه بده

کسی قادر به دیدن اطالعات هویتی شما نیست، مگر این که خودتان چنین مجوزی را برای بنابراین، هیچ
 .سایرین صادر کرده باشید

 :انتخابات منصفانه

دونیم که امکان زندگی خود رای دادیم یا به زودی شرایط آن را پیدا خواهیم کرد. همه هم می تمام ما در
 .تقلب در انتخابات وجود داره

ه کسی روی این شبکگیری است، چون هیچاما یک کاربرد دیگر اتریوم فراهم کردن شرایط منصفانه برای رای
 .کنترل مستقیم نداره و امکان تقلب حذف میشه

 :خصوصی بهترحریم 

نیازی به گفتن نیست موتور جستجوی خیلی بزرگی مانند گوگل با فروش اطالعات شخصی کاربران به 
 .تونه تهدیدی برای پایان این روند باشهزنه و رمزارز اتریوم میهای تبلیغاتی پول زیادی به جیب میشرکت

وسیله موتورهای جستجو، سوابق این کار  به کمک اتریوم میشه کاری کرد که با هر مرتبه ذخیره اطالعات به
در سیستم ثبت بشن. بنابراین چنین موتورهایی برای حفظ وجهه عمومی خودشان باید برای ذخیره اطالعات 

 .تر باشندکاربران محتاط

 :هاذخیره امن داده

ایکروسافت، هایی مانند وان درایو مسازی ابری خیلی طرفدار پیدا کردند و سرویسامروزه فضاهای ذخیره
 .حجم باالیی از اطالعات رو روی مزارع سرور خود ذخیره کردند

مزرعه سرور محلی است که آن جا صدها یا شاید هزاران سرور قرار داره و اطالعات کاربران رو نگهداری 
ا به هکنند. فقط مشکل متمرکز بودن تمام این اطالعات در یک مکان است و بنابراین امکان نابودی آنمی

 .دالیل متفاوت طبیعی و غیر طبیعی وجود داره

ر های متعدد دسازی غیرمتمرکز است تا اطالعات در دیتابیسهای ذخیرهحل این مشکل استفاده از شبکهراه
 .نقاط مختلف دنیا ذخیره شوند

مشکالت باال  ها را سریعا انتقال دهند و دیگهها، آنبالک چین اتریوم به افراد اجازه میده با رمزنگاری داده
 .وجود نداشته باشند
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 :تحول حوزه سالمت

های کاربرد اتریوم به دنیای سالمت نیز کشانده میشه و میتونه این سیستم را متحول کند. تمام بیمارستان
تونند تاریخچه اطالعات بیماری بیماران رو روی بالک چین ذخیره کنند و از هر جایی به آن بزرگ دنیا می

 .باشند دسترسی داشته

تر کنه های مرگبار را سریعها و جلوگیری از شیوع ویروستونه فرآیند تولید و توسعه واکسنچنین چیزی می
 .هایی را بگیرهگیری چنین ویروسو حتی جلوی شکل

های پوشیدنی سالمت اشاره کنیم که اخیرا بسیار محبوب اگر بخواهیم یک مثال دیگه هم بزنیم باید به گجت
 .شدند

توانید اطالعات بیماری خود را به راحتی در اختیار دکترهای آن جا قرار ض کنید به هر کشوری بروید میفر
 .دهید

 .پذیر خواهند بودتمام کارهایی که به کمک شبکه اتریوم امکان

 سخن نهایی
های لثبت شده که از شک Etherscan.io هزار حساب کاربری رمرزارز اتریوم در 111در حال حاضر بیش از 

 .کنند هر روز هم به این عدد اضافه میشهگوناگون قراردادهای هوشمند استفاده می

 1311شن، به نحوی که در شرایط فعلی روز بیشتر میهای غیرمتمرکز اتریوم روزبهعالوه بر این، تعداد برنامه
دیگر به مرحله ایده و اجرا  ها در مرحله توسعه و تعدادیبرنامه غیرمتمرکز اتریم وجود داره و تعدادی از آن

 .اندرسیده

های آینده این رمزارز مورد استقبال به مراتب بیشتری قرار تمام این آمار به خوبی نشون میده که طی سال
در صنایع گوناگون  ERC11 هایگیره، قیمت اتریوم به مراتب بیشتر میشه و قراردادهای هوشمند و توکنمی

 .اهند داشتکاربران به مراتب بیشتری خو

در پایان باید بگوییم با نوشتن مطب باال باید سوال اتریوم چیست را به خوبی پاسخ داده باشیم و حاال مانند 
 العاده محبوب و قدرتمند را شناخته باشید.ای این ارز دیجیتال فوقیک کاربر حرفه


