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 منتشر شده توسط آرمان جنگ میری :نویسنده

 RmaNTrance@Gmail.com ایمیل نویسنده: 

  کوین ایران 

 

کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه  

 تبطو پلتفرم های مر فناوری بالکچین، ارزهای رمزنگاری شده

توسط بابک  ١٣٩٢با بالکچین است. این وب سایت در سال 

هدف اطالع رسانی، آموزش و  اجلیلوند و آرش محبوب، ب

ه ارزها را رمزمند به  شاوره به جامعه فارسی زبان عالقهم

ا دى ماه همان سال، ب ١۴اندازی شد و اولین مقاله آن در 

کوین ایران  هدف  .ردیدمنتشر گ« بیت کوین چیست؟»عنوان 

از معرفی این فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در 

و  راستاى استفاده صحیح از این فناوری جهت ارائه تسهیالت

 .رفاه به جوامع فارسی زبان است

www.coiniran.com 
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ICO  ها، توکن هایERC-20 و دردسر های تبادل آن ها 

 ICO یه گذاری درا، سرماترین روش های کسب درآمد از دنیای بالکچین و رمزارز ه آوریکی از پر ریسک ترین و در عین حال سود مهمان طور که می دانی

بکه اتریوم به فروش می شبر روی  ERC20نوپایی هستند که سهام خود را در معموال در قالب توکن های  رت دیگر استارتاپ ها و پروژه هایها، یا به عبا

 رسانند. 

 بیشتر بخوانید:

 ICO کرد ؟ یگذار هیتوان در آنها سرما یو چگونه م ستیچ 

 

و ...  Binance, Bittrex, GDAXتا مدت زیادی پس از عرضه شان،  نه در صرافی های بزرگی چون  شبکه اتریوم، ERC-20با این وجود بسیاری از توکن های 

 برای شما بهری می شوند. این موضوع بدین معنی است که اگر توکن های شما سود سرشانپشتیبانی  Shapeshift, Changellyو نه در سرویس هایی چون 

یاد و روز افزون زعداد بسیار ل وجود تارزی چون اتریوم و بیت کوین را ندارید. از طرف دیگر به دلی ارمغان آورده باشند نیز، باز هم توانایی تبدیل آن به رمز

 ها سر باز می زنند.یاری از صرافی ها از پشتیبانی آنارزها، بس سبت به رمزن  ERC-20توکن های 

ین سایت ها اشدیدا احساس می شد و همین موضوع باعث پیدایش تعدادی از  ERC-20ت لزوم وجود صرافی های مخصوص تبادل توکن های ین جها از

 د.گردی

 

 (Exchange)( در برابر صرافی های متمرکز Decentralized Exchangeیا  DEXمتمرکز ) صرافی های غیر

و ...( از  Binance, Bittrex, Bitfinexصرافی های بزرگ و نام آشنایی که شما با آن ها سر و کار داشته اید )به احتمال بسیار زیاد، اکثریت قریب به یقین 

جم رده اند و حو پا ک نوع صرافی های متمرکز بوده اند. با وجود این که در طی سال های اخیر این سرویس ها، شهرت و اعتبار بزرگی برای خود دست

  د.ها رد و بدل می شود، ولی در اصل ماهیت خود دچار مشکالت زیادی هستنز به طور شبانه روزی در آنادی نیمعامالتی بسیار زی

 ضعف بسیار بزرگ هستند: 2صرافی های متمرکز دارای 

 هک و حمالت سایبری:خطر  .1

ایت ها قرار ل های این سر کیف پوقالب رمزارز( را داز آنجایی که برای انجام معامالت در این سایت ها باید سرمایه خود )چه در قالب ریال، دالر و چه در 

ک ه ت می رود.سرق به دهید، اگر این سایت ها دچار حمله سایبری موفقیت آمیزی شوند، این کیف پول های کاربران و سرمایه آن ها در سایت است که

 ر اتفاق افتاده است.ها در سال های اخیارز ها بارها و بار های این چنینی از صرافی های بزرگ دنیای رمز

 بیشتر بخوانید:

  )ETH(میلیون دالر اتریوم 12و سرقت  Bancor خبر فوری : هک اکسچنج

 Bithumb یبار در صراف نیدالر: ا ونیلیم 31هک و سرقت رمزارز به ارزش 

http://www.coiniran.com/
https://coiniran.com/everything-about-ico/
https://coiniran.com/bancor-hacked-12m-eth-stolen/
https://coiniran.com/bancor-hacked-12m-eth-stolen/
https://coiniran.com/bithumb-exchange-hacked/
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 دالر به سرقت رفته است! ونیلیم 40هک شد؛ حدود  Coinrail یصراف

 

 

 تحریم مشتریان ایرانی به دلیل کنترل مرکزی صرافی ها: .2

وظفند ی باشد که من سایت مدودی از صاحباانین سایت نیز تنها در دست عده معسرمایه کاربران، کنترل قودر صرافی های متمرکز، عالوه بر کنترل مرکزی 

تی اروپایی مریکایی و حآفی های از این سو به دلیل تحریم های بانکی اعمال شده بر روی ایران، بسیاری از صرا بر طبق قوانین مالی کشور خود عمل نمایند.

 نی خود را بلوکه کرده و سرمایه آنها را نیز ضبط کردند.حساب های کاربران ایرا

 

 بیشتر بخوانید:

 Bithumb  کشور دیگر 10ایران و NCCT را از مبادله رمزارز تحریم نمود 

 اختصاصی: رمز ارز ها، راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا

 

 

 IDEXصرافی خصوصا متمرکز و  مزایای صرافی های غیر

 ی های غیرران در صرافتنها کنترل سرمایه و مبادالت کاربنه نه خبری از کنترل مرکزی است و نه کیف پول های متمرکز. متمرکز  در صرافی های غیر

ه ی برای ذخیرداگانه اجمتمرکز توزیع شده در سراسر جهان اداره می شود، بلکه هیچ کیف پول  متمرکز در دست عده محدودی نیست و توسط گره های غیر

 و نگهداری سرمایه کاربران نیز وجود ندارد.

ناس و تنها با اتصال ، کاربران به جای باز کردن حساب شخصی، به صورت ناشIDEXمتمرکزی چون  بدهیم، در صرافی های غیراگر بخواهیم بیشتر توضیح 

 کیف پول اتریوم خود به سایت، وارد درگاه معامالتی می شوند و از این رو ملیت آنها کامال ناشناس است.

ن سایت ها دیگر در ای وکن هایتمبلغی که در قالب اتریوم یا  ف پول دیگر وجود ندارد و در واقعل به یک کیاز سوی دیگر در این صرافی نیازی به واریز پو

 وبکه اتریوم ه تنها شن بنابراینمی کنید، به صورت مستقیم در شبکه اتریوم به عنوان یک قرارداد هوشمند خدشه ناپذیر ثبت می شود. سپرده گذاری 

ن د تحت قوانیمی تواننبه همین دلیل صرافی  بلکه هیچ کس نمی تواند منکر مالکیت شما از آن تراکنش شود. تراکنش های موجود در آن هک نمی شوند،

 هیچ کشوری سرمایه شما را بلوکه کند.

ام را گام به گ IDEXبا سایت  چین اتریوم را بررسی کردیم، نحوه کار بر پایه بالک ERC-20متمرکز تبادل توکن های  حال که مفاهیم بنیادی یک پلتفرم غیر

 .شرح می دهیم
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 IDEXاتریوم در صرافی غیر متمرکز  ERC-20تبادل و نقد کردن توکن های راهنمای قدم به قدم 

 

 

 نیازمندی ها:

اشد، ولی در صورتی می ب Metamaskو افزونه مرورگر  Ledgerپیشنهاد ما استفاده از ترکیب کیف پول سخت افزاری  ،به منظور امنیت کامل سرمایه خود

 به تنهایی نیز کفایت می کند. Metamaskکه کیف پول سخت افزاری در اختیار ندارید، 

 

 Metamaskگام اول: باز کردن کیف پول خود در 

ت، نصب شده اس Braveعرضه شده و همچنین به صورت پیش فرض در مرورگر  Firefox و Google Chromeکه در قالب افزونه  Metamaskکیف پول 

 است. ERC-20یکی از برترین و امن ترین کیف پول های اتریوم با پشتیبانی از توکن های 

 رفته و افزونه مناسب با مرورگر خود را دانلود کنید.  Metamask.ioبه وب سایت   Metamaskبرای دانلود 

 

 

 

http://www.coiniran.com/
https://metamask.io/
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  کلیک کنید  Try It Nowو سپس در پنجره ای که باز می شود بر روی دکمه  ردهر روی آیکون آن در کنار نوار ادرس کلیک ک، بMetamaskبعد از دانلود 

 روز رسانی های بعدی تفاوت داشته باشد(.ه البته این پنجره ممکن است در ب)

 

 

 کلیک نمایید. import with seed phraseکیف پول اتریوم خود در صفحه ای که باز می شود، بر روی  importبرای 
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عبوری را به  ز رمزخود نی Metamaskکلمه ای کیف پول اتریوم خود را وارد نمایید و برای کیف پول  12در صفحه ای که باز می شود عبارت ریکاوری 

 دلخواه خود تعیین کنید.

 

 کنید. Acceptو  ردهقوانین را به صورت کامل به پایین اسکرول ک

 
ک بر روی ده و کلیشبرای امنیت بیشتر، اگر صاحب یک کیف پول سخت افزاری هستید، با باز کردن منوی نشان داده  .کیف پول شما باز می شودحال 

Connect hardware Wallet  می توانید کیف پول سخت افزاری خود را نیز درونMetamask .باز کنید 

http://www.coiniran.com/
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 IDEXخود در سایت  Metamaskکردن کیف پول سخت افزاری یا  Unlockگام دوم: 

وکن همانطور که گفتیم تمام درخواست های خرید و فروش ت کلیک نمایید. Unlock Walletرفته و قبل از هر کاری بر روی دکمه  IDEX.Marketبه سایت 

به همین دلیل کیف پول شما باید به طور یکپارچه با این سایت اتصال  ؛هوشمندی بر روی خود شبکه اتریوم هستند های دادها در این سایت در واقع قرار

 داشته باشد.

کلیک می  Unlock Walletسپس بر روی  را برای سایت انتخاب کردیم تا ظاهر شکیل تر و تیره تری برای سایت انتخاب شود. Nightدر این مثال ما تم 

 کنیم.

http://www.coiniran.com/
https://idex.market/
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 Unlock Software Walletو بر روی دکمه نیز شامل آن می شود را انتخاب می کنیم  Metamaskکه  Software Walletر پنجره ای که باز می شود، د 

 .(را انتخاب نمایید Ledgerرا در اختیار دارید، توصیه می کنیم گزینه  Ledger) البته اگر کیف پول سخت افزاری کلیک می کنیم 

 

 ای که باز می شود، این اتصال را تایید کنید. Metamaskدر پنجره 

http://www.coiniran.com/


اتریوم در صرافی غیرمتمرکز  ERC-20آموزش گام به گام تبادل توکن های 
IDEX 

 کوین ایران
www.CoinIran.com 

 

 www.CoinIran.com 9                                                              کلیه حقوق این مستند متعلق به پایگاه خبری کوین ایران است.
 

 

 کلیک نمایید. Full Balancesو سپس بر روی  Balancesکردن کیف پول خود، از منوی باالی سایت بر روی  Unlockبالفاصله پس از 

 
 کلیک نمایید. Full Balancesو سپس بر روی  Balancesکردن کیف پول خود، از منوی باالی سایت بر روی  Unlockاز  پسبالفاصله 

 

http://www.coiniran.com/
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ت فیلتر نمایید. جه اهده میمشدر صفحه ای که باز می شود لیستی از تمام توکن ها و رمزارز های مورد پشتیبانی در این صرافی را به همراه موجودی خود 

 کلیک نمایید. Hide Zero Balancesنیست، بر روی چک باکس  0کردن و تنها نمایش توکن هایی که موجودی آن ها در کیف پول شما 

 My Walletستون  برای هر توکن پشتیبانی شده در این صفحه یک ردیف عملیاتی وجود دارد که بهتر است ابتدا با مفاهیم ستون های آن آشنا شوید.

Balance  نشان دهنده مبلغی از توکن مورد نظر است که در کیف پولMetamask  از آن توکن در عملیات خرید و شما موجود است. ولی اگر بخواهید

 My IDEXتا به ستون در آن ردیف، به حساب خود در سایت منتقل کنید  Depositفروش سایت استفاده کنید باید مقداری از آن توکن را با زدن دکمه 

Balance .منتقل شود 

ساب خود در این حدر ردیف مربوطه، به  Depositموجود در کیف پول خود را با زدن دکمه  BIOTRONبرای مثال ما می خواهیم در شکل زیر توکن های 

 شبکه اتریوم تراکنش آن بر روی توکن های واریزی و کارمزد، پنجره زیر باز می شود که می توانید تعداد مورد نظرDepositسایت واریز نماییم. با زدن دکمه 

(Gas.را به دلخواه خود وارد کنید ) 

لکیت شما از آن توکن ( ای هست که نشان دهنده ماSmart Contractتوجه کنید که واریز وجه به حساب سایت در واقع به معنای امضای قرارداد هوشمند )

د در د های هوشمنی قرارداکه برای امضا ییارداد در شبکه اتریوم ثبت می شود و از آنجاتراکنش می باشد. این قرو واگذاری لحظه ای آن برای عملیات 

 کنید. Confirmد آن را بار بای 2 نیز نیز باز می شود و شما Metamaskدو بار از شما امضا می خواهد، دو بار پنجره  Metamaskشبکه اتریوم، کیف پول 
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 توانید از طریق ، اگر به طور خودکار به صفحه ردگیری تراکنش های خود منتقل نشدید، میMetamaskو تایید پنجره های  Deposit پس از زدن دکمه

نش کامال زیر این تراک رفته و وضعیت تایید قرارداد هوشمند خود را در شبکه اتریوم بررسی کنید. در شکل Balance Historyمنوی باالی سایت به صفحه 

 د شده است.تایی

 

ما اضافه شده و  BTRNتوکن های  My IDEX Balanceخود بروید می بینید که به موجودی  Full Balanceحال  اگر بعد از تایید تراکنش، دوباره به صفحه 

 ( کم شده است.metamaskآن )موجودی آن در  My Wallet Balanceاز موجودی 

 
ال ن مورد نظر خود )در مثدر باالی صفحه کلیک کرده و در صفحه معامالتی، جفت معامالتی توک Tradeدر این مرحله شما به راحتی می توانید بر روی تب 

 مایان شود.نن فروش آ پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید تا نمودار قیمتی و پیشنهاد های خرید و با استفاده از جستجوی نام آن  ( راBTRN/ETHما 
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شید وارد کرده و سایت به ، تعداد توکن هایی را که می خواهید بفروSellبرای فروش توکن های خود کافی است صفحه را به پایین اسکرول کرده و در بخش 

می شود را  ما حاصلشاتریوم را در لحظه تخمین می زند و مبلغ کلی اتریومی که از فروش آن توکن برای  بر حسب طور پیش فرض قیمت نسبی آن توکن

 ، آن را تایید کنید.تایید شما خواستدر صورت درکلیک کنید و  Sellنیز محاسبه می کنید. حال کافی است تنها بر روی دکمه 

 
 ودتوکن های خ د وضعیتتی طول بکشد تا خریداری برای آنها پیدا شود. در این صورت می توانییا مد سندممکن است توکن های شما در لحظه به فروش ر

 در پایین همین صفحه پیگیری نمایید. Open Tradesبخش در  را
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ه صفحه گر دوباره باحال  د.بعد از اینکه خریداری برای توکن های شما پیدا شد و به فروش رفتند، از طریق خود سایت پیغامی به شما نمایش داده می شو

Full Balances  خود بروید مشاهده می کنید که در ستونMy IDEX Balance ده است.اتریوم های خود، مبلغ حاصل از فروش توکن خود افزوده ش 

تقل شود را تان من Metamaskکلیک کنید و مقدار اتر هایی که می خواهید به کیف پول  Etherدر ردیف  Withdrawحال کافی است تا بر روی دکمه 

ای خود آدرس هشما هنوز به این سایت متصل است، حتی الزم نیست برای دریافت توکن  Metamaskوارد کنید. توجه کنید از آنجایی که کیف پول 

receive .کیف پول خود را وارد نمایید 

 

 
. برای پیگیری تایید این تراکنش شما می باشد Metamaskبعد از این مرحله تنها کاری که باید بکنید انتظار برای تایید تراکنش و انتقال اتر ها به کیف پول 

 رفته و وضعیت آن تراکنش را در شبکه اتریوم بررسی کنید. Balance Historyنیز می توانید دوباره به صفحه 
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 کنید. log out خود، Metamaskخود، می توانید برای امنیت کیف پول  Metamaskاین تراکنش و انتقال اتر ها به کیف پول پس از تایید 

 

 

 پایان
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