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ارز دیجیتال کاردانو چیست و با چه هدفی روی کار آمده است؟

وکندمیعملاتریوممشابهکهاستپلتفرمیکواقعدرکاردانودارید؟اطالعآنماهیتازآیا؟چیستکاردانو
رفعدفهباکاردانو.هستندژاپنیآندهندگانتوسعهکهدلیلاینبهآنهمگویند؛میژاپنیاتریومآنبه

رابزرگتریهایهدفکهالبتهواستشدهارائهاست،موجودکریپتوکارنسیحوزهدرحاضرحالدرکهمشکالتی
.پرداختخواهیمآنبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندرکهکندمیدنبالهم

فهرست مطالب 

مراحل شکل گیری کاردانو✓
نگاهی به مشخصات کلی کاردانو✓
الگوریتم اوروبورس کاردانو چیست؟✓
چرا کاردانو ساخته شد؟✓
نگاهی به قیمت کاردانو✓

جمع بندی✓

رغیهایبرنامهبتوانندآنواسطهبهتادهد،میراهوشمندهایقراردادایجادامکانافرادبهپلتفرماین
.باشدمیAdaنیزکاردانودیجیتالارز.باشدنداشتهوجودشانکردنمتوقفامکانکهبسازندمتمرکزی

برایبیرقیراآنتشابهات،عیندرافرادازبسیاریوداردوجودشبکهاینطریقازدیجیتال،ارزانتقالامکان
کریپتوکارنسیمشکالتپلتفرماین.آیدمیحساببهسومنسلکریپتوکارنسییککهچرادانند،میاتریوم
ازکهاستعاییادتنهاموضوعاینالبته.نداردهستند،اتریوموکوینبیتشاملترتیببهکهرادومواولنسل

.شودمیبیانآندهندگانتوسعهسمت

کاردانوگیریشکلمراحل

هایکردعملجدیدنسلکریپتوکارنسیکمکباتوانمیکهکنداعالمهمهبهتااستآمدهکاررویکاردانو
ووندشانجامبهتریسرعتبابستراینرویمعامالتتاداد،ارائهقدیمیهایبالکچینبهنسبتبهتری

استرسیدههمدالرمیلیارد33تااکنونکاردانوکنونیسرمایه.کندپیداافزایشنسبتهمینبهنیزتعدادشان
.بوددالرمیلیون63اولیه،عرضهمرحلهدرکهستحالیدراینو

سال،ایندر.شدشنیدهپروژهاینشروعخبرکهبود2015سالدرافتاد؟اتفاقچگونهکاردانوگیریشکلاما
افرادیدیگرارکندرو(استبودهاتریومبنیانگذارانجزءشخصاینکه)هاسکینسونهمکاریباکاردانوتوسعه

.گرفتخودبهبیشتریجدیت،OHKشرکتدرایاسکیاووودجرمیمثل

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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.کندمیتوصیفنیزلقباینبهراخودودارددیجیتالارزهایرمزکارآفرینیحوزهدرقویرزومههاسکیسون

بیتمثلقبلیهاینسلکریپتوکارنسیمشکالتتاگرفتصورتفراوانیتحقیقات،2015ازبعدسالدوتا
را،پروژهیناکهاستدلیلهمینبه.شودعرضهاشکاالت،اینوجودبدونکاردانووشودبررسیاتریوموکوین
ارائههاصرافیبهadaدیجیتالارز2017سالیعنیبعد،سالدو.دانندمیتحقیقاتیوعلمیهایپروژهجزء
.گشتافزوده(سالآنبزرگصرافی)بیترکسفهرستبهدیجیتالارزاین.شد

هایقراردادوکوینبیتپذیریمقیاسایراداترفتنبینازشاملشدندرفعوبررسیکاردانودرکهمشکالتی
بودههابالکوهاتراکنشتاییدبرایجدیدهایفرآیندتولیدباایراداتاینرفع.بودنداتریومهوشمند

جانبازرامذکورمشکالتازبسیاریوگیرندمینظردردواینازباالترراخودپروژه،اینبنیانگذاران.است
.دانندمیشدهرفعخود،

راآنخودمانتوانیممیچطوروچیستماینینگریگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
بسازیم؟

شاملآندهدهنتوسعههایشرکتکهکنندمیکارکاردانوتوسعهرویتیموشرکتچندکنونتاعرضهزماناز
IOHK،Emergo،The Cardano Foundationهستند.

•IOHK:نگهداریوساختطراحی،وظیفه2020سالتاکهاستمهندسیعلمیشرکتیکشرکتاین
.داردعهدهبرراکاردانو

•The Cardano Foundation:هوظیفاست،شدهنامگذاریکاردانوبنیادفارسیبهکهشرکتاین
.داردبرعهدهراپروتکلفناوریازمحافظتوارتقاکردن،استاندارد

•Emergo:باشدمیبالکچینفناوریکاربردتوسعهاشوظیفهژاپنیشرکتایننهایتدرو.

اختهسآنرویکهمتمرکزیغیرهایبرنامهوبازمنبعکدروینیزمجزادانشگاهیگانهدههایگروههمچنین
.کنندمیفعالیتنیزشوند،می

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-rig/
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کاردانوکلیمشخصاتبهنگاهی

:دادقراربررسیموردزیرهایجنبهازنگاهیکدرتوانمیراکاردانو

proof)اثباتنوع• type):poS

start)شروعتاریخ• Date):05/10/2017

Ouroboros:(Algorithm)الگوریتم•

org:اصلیسایتآدرس•

افزایشرایبشد،اشارهکههمانطورپلتفرمایندارد؟کوینبیتواتریومباهاییتفاوتچهدقیقاکاردانواما
میزایشافشبکهدرمعامالتحجمکههنگامییعنیکند؛میکاردیگردیجیتالارزدوبامقایسهدرسرعت

.شودمیتحمیلبابتاینازافرادبهنیزهاییهزینهوکندمیپیداکاهشسرعتنسبتهمانبهیابند

شدهارائهموثرومفیدحلیراهعنوانبهدهندگانتوسعهتوسطدارد،نامOuroborosکهکاردانوالگوریتم
ستاهاتراکنشپردازشافزایشبرایشودمیخواندهسهاماثباتگواهکاملطوربهکهpoSالگوریتم.است

گره)دنوهردربالکچینکپییکوجودجایبهحالت،ایندرواقعدر.کندمیجوییصرفهنیزهاهزینهدرو
بهادامهرد).شوندمیردوتاییدتراکنشرهبریکتنظیماساسبرهاگرهازایمجموعه(کوینبیتمثل–

.(پرداختخواهیمبیشترموارداین
Johnواسطهبهابتدا)کندمیاستفادهنیزRinaتوپولوژیازکاردانو Roseشبکهپذیریمقیاسارتقابرای

کاردانوایهپروتکل.گیردمیقراراستفادهموردشبکهپذیریمقیاسارتقابرایکه،(شدعرضهناهمگنهای
TCP/Ipهایرداستاندابهدستیابیصدددراینترنتپروتکلعنوانبهآنجایگزینیواطالعاتجابجاییبرای

.استشدهمطرحهاسکینسونیعنیآنبنیانگذارتوسطموضوعاینکههستند

چیست؟کاردانواوروبورسالگوریتم

Proofپروتکلاز(Ouroboros)اوروبورسالگوریتم of StakeخالصهطوربهیاPosاستخراجبرای
Proofپروتکلالگوریتماین.نمایدمیاستفاده of Stake(سهاماثبات)در.کندمیاجرادیگریصورتبهرا

دراماوند،شمیبالکچیندرتراکنشهایبلوکایجادباعثدارند،راسهمبیشترینکههاییگرهعادیحالت
.استمتفاوتکمیکارالگوریتماین

لمثهااسالت)هااسالتازآنهاازکدامهرکهکندمیایجادایدورههایزمانبندییکسریالگوریتماین
میولطبهثانیهبیستدورههر.اندشدهتشکیلثابتزمانیهایدورهو(کنندمیعملکاریهایشیفت
دستخوشالگوریتمطیدرواستمتفاوتشودمیاستفادههااسالتتوسطکهزمانیمدتکاردانو،در.انجامد

بعدینیزمادورهشود،میتمامآنهاازیکیوقتییعنیاست،ایدایرهزمانیهایدورهکارروند.شودمیتغییر
.کندمیشروعراخودکار

http://www.omidfadavi.me/
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TRXتروندارینگهوذخیرهبرایهاپولکیفبهترین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کههمانطور.شوندمیانتخابFTSالگوریتمکمکبهکهدارندرهبریکجداگانهصورتبههرکدامهااسالت
یکهر.ندباشمیمعامالتیهایبلوکتاییدمسئولکهداردرهبریکاسالتهرکردیم،اشارهقبلیبخشدر
استفادهنچیبالکبهبلوککردناضافهبرایخودفرصتازاگرودارندرابلوکیککردناضافهامکانآنهااز

.کننداقدامبلوککردناضافهبرایشود،میدادهاختصاصآنهابهکهزمانیدرتابمانندمنتظربایدنکنند
.شوندایجادزمانیدورهیکطیبایدونداردایرادیموارداکثردرشکافوجود

سهامزادرصددوحداقلکههستندکسانیواقعدرسهامداران.هستندرهبراناینکنندهتعیینسهامداران،
بهشدنتخابانبرایباشد،داشتهبیشتریسهمکهنسبتیهربهسهامدار.باشندداشتهاختیاردرراکاردانو
شکلهبعموماآنهاانتخابودارندباالییقدرتهااسالترهبران.دارندبیشتریشانساسالترهبرعنوان

FTSالگوریتمتوسطMPCمحاسبهیکازآنها،رندوموتبعیضبدونانتخاببرای.شودمیانجامتصادفی

.شودمیاستفاده

مجموعهگروهاینکهرسدمیتاییدبهورودیکنندگانتاییدتوسطوتولیداسالترهبرتوسطمعامالت
این.دهدمیپاداشخاصیشکلبهسهامدارانبهاوروبورسالگوریتم.هستندپروتکلاجرایبرایسهامداران

Proofالگوریتمواسطهبهدهیپاداش of Work(کاراثبات)دراین.(هزینهوسکهبا)شودمیانجام
بینویردگمینظردرهاکویناستخراجدرمشارکتیصورتبهراهاپاداشاوروبورسالگوریتمکهحالیست

.محاسباتسهامدارانوکنندگانتاییداسالت،رهبرانمیکند،تقسیمگروهسه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-tron-wallets/
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کاراثباتوسهاماثباتهایالگوریتمباآشنایی

امنیتیالگوریتمیکعنوانبهاتریومیاکوینبیتمثلدیجیتالارزهایشبکهازبسیاریدرکار،اثباتالگوریتم
سختاهماینرکلی،طوربه.گیردمیراآنبهحملهجلویوکندمیمحافظتشبکهازکهشودمیاستفاده

ازپاداشدریافتباعثامرهمین.زنندمیدامنآنامنیتحفظبهودهندمیشبکهبهراخودهایافزار
بیترظهوازبعداماداشتوجودکوینبیتآمدنکاررویازقبلمفهوماین.شودمیآنهابرایشبکهسمت
.گرفتقراراستفادهموردجدیدوخاصشیوهبهکوین

دردخواهنمیکهافرادی.شودمیاستفادههابالکایجادهموتراکنشسنجیاعتبارجهتهمسهاماثبات
بهونندکتهیهرانظرمورددیجیتالارزازمشخصیمیزانبایدباشند،داشتهسهمهاتراکنشسنجیاعتبار

.بدهندشبکهبهپولکیفواسطه

استاینآنهموداردمهممزیتیکاین.نماینددریافتتازههایواحدتوانندمیآنهاهاتراکنشتاییدبرای
افزایشثمبحهمان)میبردباالراپذیریمقیاسحتیروشاین.نیستگرانهایافزارسختتهیهبهنیازیکه

.(شبکهدرهاتراکنشکارمزدبهبودوسرعت
موجودپردازشکلدرصد50ازبیششخصیککار،اثباتشیوهبهشبکهکنترلبرایتانیستنیازیروایناز
بیشمیزانمانهحتمابایدکند،حملهشبکهبهکسیوقتیسهام،اثباتواسطهبهپس.بگیرداختیاردرآندر
واستسختوپیچیدهبسیارموضوعاین.دهداختصاصشبکهبهوکردهخریداریراهاواحددرصد50از

میافتشدتبهنظرمورددیجیتالارزقیمتبیفتند،نیزاتفاقاینکهکنیمفرضاگر.نیستهمپذیرامکان
است؟کنندهحملهخودجزکسیچهآنمتضرروکند
درآمدآنازچطوروچیستاستخراجدستگاهیاMinerماینر:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کنیم؟کسب

مفیدشبکهبرایاوکهاستتضمینیکشبکهبهفردداراییدادناختصاصسهاماثباتکمکباحالت،ایندر
.کندنمیواردآنبهضرریعنوانهیچبهوبوده

شد؟ساختهکاردانوچرا

در.داردنوجودجهانیمالیجریانوهاکریپتوکارنسیمابینایزنجیرهمبادالتانجامبرایراهیکلی،طوربه
ورنسیکریپتوکابینفاصلهایجادباعثدارداشارهآنهاهدفومشتریانهویتبهکهKYCقوانینوجوداصل،

ایزنجیرهمککباکهاستآمدهبوجودهدفاینباکاردانوکهشودمیگفته.استشدهجهانیمالیاکوسیستم
ایانگیزهابهمثبهگرانمعاملهبرایخوداین.کندفراهمرامبادالتانجامیکدیگر،بهشوندهمتصلهایبلوکاز

مشکالتکندیمسعیامکانیچنینایجادکناردرکاردانو.نماینداستفادهپلتفرمایندیجیتالارزازتاشدخواهد
.باشدنداشتههمراهبهراکوینبیتواتریومایراداتو

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-miner/
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نیازدونبتادهدمیراامکاناینآنهابهکهکنند،ایجادهوشمندقراردادهایتامیدهداجازهکاربرانبهکاردانو
قبلازشرایطهبرسیدنازبعدحالتایندر.باشندداشتهتوافقنامهیکدیگرنفرچندیادوباسوم،شخصبه

توسطآندرمعامالتواستمتمرکزغیرکاردانو.شوندمیپیگیریخودکارصورتبهمواردمابقیشدهتعیین
.استکوینبیتواتریومباکاردانوتشابهوجهاین.شوندمیتاییدجامعه

کاردانوهایالیه

Cardanoتوافقالیهیکیاست؛شدهتشکیلالیهدوازکاردانو Settlement Layer (CSL)الیهدیگریو
Cardanoکنترل Control Layer (CCL).قالانتوتبادلامکانومعامالتاطالعاتپلتفرم،اینتوافقالیه
عامالتماطالعاتکهبدانیدبایدهستند،چهمعامالتاطالعاتکهدانیدنمیدقیقااگر.دهدمیراAdaتوکن

.باشندمیمبلغوانتقالزمانکننده،پرداختوگیرندهشاملانتقالحیندر

پردازشموردراحسابهایدادهاستمشخصاسمشازکههمانطورداردنامکنترلالیهکهبعدییالیه
ذخیرهخوددرراهوشمندقراردادیکاطالعاتوداردوجوددیجیتالیمشخصاتالیهایندر.دهدمیقرار

.ودرمیکاربههوشمندهایقراردادساختبرایواستمبادلهواسطهیکواقعدرالیهاین.کندمیسازی

سیستم،اکوباتعاملوارتباطبرقراریبرایوآیدمیحساببهتضمیننوعیکای،الیهساختاراینوجود
کهداشتکاملدفتریکتوانمی(محاسباتی)کنترلالیهکمکبامثال.کندمیتوجیهراآنمالیاصلیجریان

.باشندنداشتهراتوافقالیهبهورودامکانناشناسهایتراکنش

http://www.omidfadavi.me/
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:مزایا

:هستندزیرمواردشاملبودندوالیهاینمزایای

پذیرافانعطبسیارکاردانو(محاسباتی)کنترلالیه.خاصوجداگانهصورتبههارسانیروزبهانجام•
وانینقبامختلفهایملیتمثال)مختلفکاربرانبرایراخاصیومحدودتغییراتتوانمیواست

.کرداعمال(جداگانه

.شودمیانجامبیشتریاطمینانباکاربرتوسطداخلیقوانینرعایت•

.(نداشتوجودقدیمیهایبالکچیندرکه)اختاللبدونورکسافتانجام•
بهخصیشاطالعاتپس.ماندخواهدامنعاملسیستمونیستموثریکدیگررویبرهاالیهشدنهک•

.(دهندگانتوسعهبرای)شوندمینگهداریامنوجداطور
Olympتریدالیمپ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Tradeدارد؟کاربردیچهوچیست

کاردانوقیمتبهنگاهی

.بودمختلفیقیمتنوساندچارکهداردنامAdaکردیماشارهآنبهابتداازکههمانطورکاردانودیجیتالارز
نهایتاشوندمیتولیدآنازکههاییواحدتعدادکهاستشدهگفتهواستمحدودنیزآنتعداد

دالر0.02واحدهرقیمتباارزاینآن،معرفیازپس2017سالدروابتدادر.باشندمی45000000000
.آورددستبهراباالییقیمتتوانستلحظههمانوزمانهمانازوشدارائهبیترکسصرافیدر

اینقیمت.کردتجربهاشاولیهرقمبهنسبترارشددرصدهزار2018،6سالدریعنیبعدسالیکتقریبا
راولینزروندیکونبودصعودیارزاینبرایقیمترشدماجرایکلالبته.رسیددالر1.22بهتاریخایندرارز

میتجربهراخودخاصنوساناتهمهنوزوکردپیداافزایشکمی2019سالدرآنقیمت.کردتجربههم
میآنعرضهابتداییقیمتازبیشتردرصد450حدودواستدالر0.11ارزاینقیمتحاضرحالدر.کند

.باشد

واتریومباتاتوانستهخوبیبهحالاینباامااستکردهتجربهراقیمتمختلفنوساناتکاردانودیجیتالارز
.کندپیدادسترابطهایندربهترجایگاهبهتاکندرقابتمطرحارزهایدیگر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-olymp-trade/
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نهاییبندیجمع

کیسونهاسچارلزآقاییعنیآنموسسگفتهبهوزدخواهدرقمآیندهدررابیشتریهایپیشرفتکاردانو
توانیدمیدداریرادیجیتالارزاینخریدقصداگرحال،اینبا.کردبینیپیشآنبرایراخوبیآیندهتوانمی
تعداد.استAdaکوینیعنیدیجیتالارزاینخریدبرایصرافیبهترینکهکنیدمراجعهبایننسصرافیبه

مانندهاییصرافی.استخوبنسبتاکنندمیپشتیبانیارزاینازکههاییصرافی

.Coinnest ,Binance, Bittrex, Gate.io, Mr. Exchangeکامل،طوربهاماBinanceایرانیانبرای
ورایجتسواالبرخیبررسیبهادامه،در.شودمیپیشنهادبیشترآنبامرتبطشرایطوهاتحریموجودبا

.پردازیممیکاردانومورددرجامانده

است؟کدامکاردانوپولکیف

برایکهسمیرپولکیف.استکردهاخذنیزراباالییرتبهاینکهبانیست،متعددهایپولکیفدارایکاردانو
داردمتعددمشکالتDaedalusپولکیفکهگویندمیبسیاری.داردنامDaedalusاستشدهعرضهآن

رقراریبامکانعدمآن،مورددرشدهگزارشمشکالتازیکی.نیستپسندکاربرچندانآنباکردنکارو
.استسازیهمگامدرفراواناختالالتهمراهبهگیرندهبهتراکنشرسیدنعدموشبکهدرارتباط

http://www.omidfadavi.me/
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فراهماربرانکبرایراشخصیهایکامپیوترروینصبامکانکاردانو،دیجیتالارزبرایشدهارائهپولکیفاین
متمرکزرغیکامالکهچرااستشدهتضمینآنامنیتامادارندفراوانهاینقدآنبهایعدهاینکهبا.کندمی

.کنیدنصبسادگیبهلینوکسیاومکویندوز،رویراآنتوانیدمیشما.کندمیعمل

ایهپولکیفازاستفادهفکربهاگرالبته.کنیددریافتکاردانورسمیسایتازراپولکیفاینتوانیدمیشما
افزارینرملپوکیفیاتی،مدلترزورپولکیفلجر،افزاریسختپولکیفسراغبهتوانیدمیهستیددیگر

بهتوانیدمیآنهاکمکبه.نداریدچینبالکدانلودبهنیازیوهستندرسمیغیرآنهاهمگیکهبرویداتمیک
.کنیدذخیرهودریافتارسال،راadaدیجیتالارزهایواحدراحتی

خریدنحوهوعرضهزمانقیمت،;چیستفیسبوکدیجیتالارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دومقسمت-آن

قراراختیارتاندرآپبکتهیهازبعدکهتایی12کلماتونماییدتهیهآپبکیکآنازاستبهترهرچیزازقبل
ابیبازیمجدداراآنتوانیدمیخاصمشکلیبروزازبعدنهایت،در.داریدنگهامنمکانیدرراشودمیداده

هیدنخواراخودهایداراییبهدسترسیامکانخاص،مشکلیکآمدنپیشباوصورتاینغیردرکنید؛
.داشت

http://www.omidfadavi.me/
https://cardano.org/
https://omidfadavi.me/facebook-libra-review-part2/
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کرد؟خریداریکاردانوتوانمیچگونه

توسطوکاردانخریدبرایکهمعمولیهایروش.کنیدمراجعهدیجیتالارزصرافییکبهبایدشمااولوهلهدر
یاکوینتبیخریدیاوریالباایرانیهایسایتازکاردانومستقیمخریدشاملگیردمیانجامایرانیکاربران

تبدیلانو،کاردبهبایننسمثلخارجیهایصرافیدرراآنتوانمینهایتدرکهاستایرانیسایتیکازتتر
بهتتریاکوینبیتازتبدیلیامستقیمصورتبهراکاردانوآنهاازتوانیدمیکهمعتبریایرانیهایسایت.کرد

.هستندجستجوقابلگوگلدرکنیدتهیهکاردانو

کردنپیداالبته.نماییدکاردانوخریدبهاقدامخودبانکیکارتواسطهبهوکنیدنامثبتآنهاداخلبایدابتدادر
درشماونیستآسانچندانباشندگذاشتهفروشبهمستقیمصورتبهراکاردانوکهایرانیهایسایت

خودخریدشدنرتآسانبرایکهشودمیپیشنهادبنابراین.بیابیدراکاردانونامتوانیدنمیآنهاهایارزفهرست
میپشتیبانیکاردانوازکهالمللیبینهایصرافیلیستبهتوانیدمیبهتردرکبرای.برگزینیدرادومروش
.کنیدمراجعهکنند

شد؟خواهداستفادهکاردانوازچگونهنهایتدر

:دارداساسیکاربرددونهایتدرپروژهاین

هادهانجامکاردانوتیمهدفشودمیگفته.کرداستفادهAdaازکوینبیتبیتمثلتوانمیاینکهیکی.1
صورتدرواستکوینبیتتوسطثانیهیکدرتراکنش7برخالفاینکهاستثانیههردرتراکنشهزار

.شدخواهدشناختهجهانیپرداختیکعنوانبهکاردانوهدف،اینشدنعملی

ولاوهلهدرکهکندایجادرامتمرکزغیرهایبرنامهوهوشمندهایقراردادتواندمیپروژهایناینکهدوم.2
.شوندرفعرابطهایندرپذیریمقیاسمشکالتباید

http://www.omidfadavi.me/
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/markets/
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مزایا و معایب کاردانو

:مزایا

فقیت به را با مو( مثل اتریوم)این پروژه تیم عالی و قوی دارد که پروژه های سابقی که در دست داشته اند •
.نتیجه رسانده اند

.این شبکه بالک چین دو الیه ای است که الیه های آن با هم ارتباطی ندارند•

.برای معامالت ارزان و سریع مناسب است Adaارز•

.از نظر مقیاس پذیری، محدودیتی ندارد•

:معایب

.برخی ادعاهای کاردانو در حد تئوری هستند و بالک چین آن در حال توسعه است•

.کیف پول رسمی آن مشکالت متعدد دارد•

از هزار تراکنش در ثانیه است اما بالکچین هایی مانند ریپل می توانند بیش257مقیاس پذیری آن فقط •
.تراکنش در ثانیه را اجرا کنند

http://www.omidfadavi.me/

