
 

 لوپ فیک عماج و لماک یسررب

 !کسماتم
 هب دارفا زا یرایسب هجوت هزورما ،اهزرازمر ديرت زا ناهج مدرم ريظنمک لابقتسا اب

 یکی و هدش بلج هددوس و روهظون یایند نيا رد دوجوم دیدج تاحالطصا تمس

 Cryptocurrency( یزرازمر لوپ فیک زا هدافتسا  لاتیجید زرا تاحالطصا نيا زا

Wallet( باختنا ،لاتیجید یاهزرا تراجت یایند هب دورو یارب مدق نيلوا .تسا 

 یاهلوپ هک روط نامه ،رتهداس نایب هب ؛دشابیم بسانم یزرازمر لوپ فیک کی

 و شنکارت ماجنا ماگنه هب ،دینکیم یرادهگن ناتلوپ فیک رد ار دوخ یذغاک

 زا یرادهگن روظنم هب لوپ فیک کی هب زين نيچ کالب رد لاتیجید زرا کی ديرخ

 هک تسا لاتیجید زرا لوپ فیک نيا عقاو رد و تشاد دیهاوخ زاین شیوخ یياراد

 اب .دنکیم یرادهگن نکمم تلاح نيرتنما رد امش یلاتیجید یاهیياراد زا

 زا یکی اهلوپ فیک که ،ريخا یاهلاس رد یلاتیجید یاهزرا شزرا شیازفا

 هب نما لوپ فیک کی تسرد باختنا تلع نيمه هب و هدوب اهرکه یلصا دصاقم

 ربتعم و نما یاهلوپ فیک زا یکی .تسا هدش لیدبت اهرديرت یارب یمازلا یرما



 کسماتم لوپ فیک ،دراد یناريا یاهرديرت هب تبسن یفطعنم یاهتسایس هک

 هب ار نملوپفیک گالبو زا هلاقم نيا ام ،نآ تخانش تیمها هب هجوت اب هک هدوب

 یاهتنا ات سپ ؛میاهداد صاصتخا یزرازمر لوپ فیک نيا قيقد و لماک یسررب

 .دیشاب هارمه ام اب بلطم نيا

 )MetaMask( کسماتم یزرازمر لوپ فیک یفرعم
 داجیا یلنیف ند و سیويد نورآ هلیسو هب 2016 لاس رد ،کسماتم لوپ فیک

 فیک کی ناونع هب نآ زا عقاو رد هک لوپ فیک فیک نيا .تفای هعسوت و هدش

 هب نادنمهقالع نایمرد یردق هب ،دوشیم دای اهزرازمر یارب 3 بو لسن لوپ

 هلئسم نيمه هک تفرگ رارق هجوت دروم ERC-20 رتسب رد  مويرتا یاهنکوت

 لیابوم یارب نآ زا یددعتم یاههخسن یهاتوک رایسب نامز تدم رد ات دش ببس

 رگا .ددرگ هضرع سکافرياف و مورک یاهرگرورم نينچمه و )IOS و دیوردنا(

 دیاب ،میهد رارق قيقد یفاکشدبلاک دروم ار لوپ فیک نيا تیهام میهاوخب

 لوپ فیک کی زا ريظنمک یبیکرت عقاو رد کسماتم لوپ فیک هک ميیوگب

 رد نآ یلصا دربراک هک دوشیم بوسحم بو نيگالپ کی نينچمه و یراگنزمر

 اب نآ هب طوبرم یاهنکوت و مويرتا تفايرد نينچمه و لاسرا ،تيريدم

 .تسا هدش هصالخ ERC-20 درادناتسا

 3 بو یاه رگرورم نيرتهب : یداهنشيپ بلطم
 ناونع هب نآ زا ،لوپ فیک نيا یرگرورم هنوزفا تیهام هب هجوت اب دنامن هتفگان

 نيا تینما و تیبوبحم .دوشیم دای زين ینیچ کالب یایند و اهرگرورم نایم یلپ

 هناهام هدش رشتنم یمسر یاهرامآ ساسارب هک هدوب الاب یردق هب لوپ فیک

 بلاج یاهتیلباق زا یکی .دنربیم هرهب نآ تامدخ زا لاعف ربراک نويلیم 21 ادودح

 ات دروآیم مهارف شیوخ ناربراک یارب ار ناکما نيا هک تسا نيا لوپ فیک نيا

 فلتخم یاهیياراد و هدرک اديپ یسرتسد مويرتا نيچ کالب هب یتحار هب

 یناکم رد ار )ERC-20 یاهNFT و ضیوعت لباقريغ یاهنکوت هژيو هب( یراگنزمر

 ار شیوخ )dApps( زکرمتمريغ یاههمانرب ایازم نيا رانک رد و دنیامن یرادهگن نما

 یارب و هدرک میظنت ار دنمشوه یاهدادرارق دوخ فادها اب بسانتم و دنزاسب

 .دنريگب رظن رد هژيو یاهلمعلاروتسد اهشنکارت



 و هداس یربراک طبار ،دنکیم راک پيرکسا اواج اب لوپ فیک نيا یلک روط هب

 نایم رد یزرازمر لوپ فیک نيا تیبوبحم یلصا لیالد زا یکی دنسپربراک

 اب کسماتم لوپ فیک عقاو رد .تسا یلثمريغ یاهنکوت و یزرازمر یاهرديرت

 مهارف نانآ یارب ار ناکما نيا اههاگتسد هب ناربراک یصوصخ یاهدیلک لاصتا

 لیهست اب و هتخادرپ یلاتیجید یاهزرا رياس و رتا هريخذ هب یتحار هب ات دزاسیم

 .دشخبیم تعرس ار اهشنکارت ماجنا ،لوپ لدابت

 MetaMask لوپ فیک تینما

 

 تئرج هب ،بسانم یزرازمر لوپ فیک کی باختنا رد لیخد فلتخم لماوع نایم رد

 نيرتمهم زا یکی یلوپ فیک نينچ تینما نازيم یسررب هک درک اعدا ناوتیم

 لوپ فیک رگا املسم .دريگیم رارق ناربراک هجوت دروم ابلاغ هک تسا یياهرتماراپ

 اه نآ یرادهگن و لاتیجید زرا ديرخ یارب یفاک تینما نازيم زا امش یباختنا

 ار امش هجوت دناوتیمن نآ درفهبرصحنم یاهیگژيو زا مادکچیه ،دشابن رادروخرب

 رارق که ضرعم رد هراومه امش یاهیياراد هکارچ ؛دیامن بلج دوخ تمس هب



 یربیاس هلمح کی فده دروم نونکات کسماتم لوپ فیک .تشاد دهاوخ

 یالاب رایسب تینما لیلد هب عوضوم نيا الامتحا و تسا هتفرگن رارق هدرتسگ

 هعسوت میت کی تیامح زا لوپ فیک نيا یلک روط هب .دشاب یلوپ فیک نينچ

 نآ عبنم دک یناسرزورهب لاحرد هراومه هک تسا رادروخرب یاهفرح هدنهد

 هب یلو تسا پاکب HD تامیظنت هب زهجم لوپ فیک نيا هک دنامن هتفگان .دنتسه

 .دريگیم رارق نيالنآ و مرگ یاهلوپ فیک هتسد رد یلک روط

 یاراد )یذغاک ای( درس یاهلوپ فیک اب هسیاقم رد نيالنآ یاهلوپ فیک اتعیبط

 هدش هتفگ قوف بلاطم رد هک روط نامه دوجو نيا اب یلو دنتسه یرتمک تینما

 یاراد ،یاهفرح هدنهد هعسوت میت کی زا یرادروخرب لیلد هب لوپ فیک نيا

 باسح هب دنناوتیم گنیشیف تالمح قيرط زا طقف اهرکه و تسا یبوخ تینما

 ار لوا فرح ربراک دوخ یرایشوه گنیشیف تالمح رد .دنیامن هنخر امش یربراک

 و اههژاورذگ ريظن دوخ یصخش تاعالطا تقرس زا یريگولج یارب و دنزیم

 رب دوجوم روانش تاغیلبت یور رب کیلک زا دج روط هب دیاب شیوخ یربراک یاهمان

 بانتجا بیجع یاهلیمیا ندرک زاب یتح ای کوکشم یاهکنیل ،اهتیاسبو یور

 .ديیامن

 هک دشخب دوبهب ار امش کسماتم لوپ فیک تینما دناوتیم تاکن یخرب تیاعر

 :دنتسه ريز حرش هب تاکن نيا

 .ديراذگن نایم رد یرگید درف چيه اب ار دوخ یاههژاورذگ .1

 .دیشاب دنتسه گنیشیف هب کوکشم هک یلعج یاهتیاس بقارم .2

 .دینک هريخذ نما لحم دنچ رد ار شیوخ یتینما یاههژاورذگ نابیتشپ هخسن .3

 اب تسا رتهب ،دیاهدش لکشم راچد لوپ فیک نيا زا هدافتسا اب طابترا رد رگا .4

 .ديريگن کمک رگید دارفا زا و ديیامن رارقرب طابترا لوپ فیک نيا ینابیتشپ شخب

 



 کسماتم لوپ فیک زا هدافتسا بیاعم و ایازم

 

 رد ار یفافش و نشور دید دناوتیم یتیهام ره بیاعم و ایازم یسررب اتعیبط

 ینثتسم هداق نيا زا زين کسماتم لوپ فیک یسررب و دهد رارق ناربراک رایتخا

 :تسا ريز حرش هب لوپ فیک نيا زا هدافتسا بیاعم و ایازم یلک روط هب .دشابیمن

 کسماتم لوپ فیک یایازم

 نتم و هتشاد رارق ناربراک رایتخا رد ناگیار و نيالنآ تروص هب کسماتم یاهدک •

 یناسرزورهب هراومه ات دوشیم بجوم رازفامرن نيا ندوب )Open Source( زاب

 .دبای دوبهب نآ درکلمع و هدش

 هلمج نم( اهرديرت هیلک ات هدش ببس هداس یربراک طبار زا یرادروخرب •

 .دنزادرپب یراگنزمر یاهشنکارت ماجنا هب یتحار هب دنناوتب )یدتبم نارگهلماعم

 یلماک لرتنک ناربراک ات هدش ببس یلحم دیلک یزاسهريخذ تیلباق زا یرادروخرب •

 .دنشاب هتشاد اهنآ هب تبسن



 1000 و نيوک 15 دودح رد یزيچ( اهنيوک زا یاهدرتسگ فیط زا ینابیتشپ •

 کی نتشاد هب NFT نارگهلماعم و اهرديرت زاین بلاغ ات هدش ببس )سالپ نکوت

 .ددرگ فرطرب ربتعم لوپ فیک

 کسماتم لوپ فیک بیاعم

 ار یگرزب یرکه هلمح چيه نونکات کسماتم لوپ فیک دش هتفگ هک دنچره •

 فیک اب هسیاقم رد غاد یاهلوپ فیک هک هلئسم نيا اما ؛تسا هدرکن هبرجت

 رب ،دنراد رارق تاعالطا تقرس و گنیشیف ضرعم رد رتشیب درس یاهلوپ

 .تسین هدیشوپ سکچیه

 ؛دنکیم ینابیتشپ اهنيوک زا یهجوت لباق دادعت زا لوپ فیک نيا هک دنچره •

 فالخرب نونکات رگید یزرازمر یاهلوپ فیک زا یرایسب اب هسیاقم رد اما

 هدرک ینابیتشپ ار یرتمک یاهنيوک ،دوریم لوپ فیک نيا زا هک یياهراظتنا

 .تسا

 ؟ تسیچ NFT : یداهنشيپ بلطم

 و لاتیجید یاهزرا یرادهگن یارب نما یرازبا ؛کسماتم لوپ فیک

 )NFT( یلثمريغ یاهنکوت
 کسماتم لوپ فیک رضاح لاح رد ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه

 متسیسوکا زا یمهم شخب هب شیوخ درفهبرصحنم یاهیگژيو هب هجوت اب

 یارب ار راک دراد هک یاهداس یربراک طبار لیلد هب و تسا هدش لیدبت مويرتا

 فیک نيا .تسا هدرک رتهداس یزرازمر یایند یدتبم ناراذگهیامرس و اهرديرت

 یکی هب ريخا یاهلاس رد الاب تینما زا یرادروخرب لیلد هب ناگیار یرازفامرن لوپ

 هدش لیدبت دنمشزرا یزرازمر یاهنيوک هلماعم و لدابت ،ظفح یلصا یاهلحم زا

 یاهدرتسگ یرکه هلمح نونکات لوپ فیک نيا دنچره هک تسا رکذ هب مزال .تسا

 نيا امش هب نملوپفیک هعومجم رد ام ناسانشراک هیصوت اما ؛هدرکن هبرجت ار

 رارق نيالنآ هتسد رد هک( یياهلوپ فیک نينچ زا هدافتسا تروص رد هک تسا

 اب طابترا رد رگا هک دنامن هتفگان .دیشاب گنیشیف تالمح بقارم امتح ،)دنريگیم

 هلاقم نيا رد هک هتخاس لوغشم دوخ هب ار ناتنهذ لاوس کسماتم لوپ فیک



 ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا هدشن هتخادرپ نآ هب

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک

 


