
کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال +چیست؟ChainLinkچین لینک 

امید فدوی: نویسنده



www.omidfadavi.me
2

کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال +چیست؟ChainLinkچین لینک 

همه چیز درباره ارز دیجیتال چین لینک و دالیل موفقیت آن

پروژهیککلینچین.یافتخواهیدراآنکنیدجستجوکجاهرکهداردوجودلینکچینبرایکلیتعریفیک
پلیوکندمیپُررابالکچیندنیایازخارجاطالعاتوبالکچینهوشمندهایدادقراربینباگیاخالءکهاست
.استهابالکچینوHSBCمثلهاییبانکوپال،پیخدماتمابین

ییاجراازپسکههستندتوافقنامهیکوشوندمیفعالآزادبالکچینرویهوشمندهایقرارداداصلدر
میاجراطرفدوبینواسطهوجودبدونهوشمندهایقرارداد.نیستپذیرامکانشان،کردنمتوقفشدن،
.شوند

کیخودنوعدرهوشمندهایقراردادآمدنبوجود.شودمیمحسوباوراکلبالکچینپلتفرملینکچین
ینچسپسوداشتوجودابتداهماندرکهمشکلیاماآوردبوجوددیجیتالهایارزدنیایدرویژهانقالب
دردارندقرارچینبالکازبیرونکهاطالعاتیانتقالجهتمشخصراهیکوجودعدمکرد،پرراآنلینک
.پرداختخواهیمموضوعاینکاملبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندرکهبودهوشمندهایقرارداد

فهرست مطالب 

اوراکل چیست؟✓
هدف پروژه چین لینک چیست؟✓
زیر ساخت چین لینک چیست؟✓
کاربرد چین لینک چیست؟✓
چالش های پیش روی چین لینک✓
آینده چین لینک چطور پیش بینی می شود؟✓

جمع بندی✓

چیست؟اوراکل

بالکازیرونباطالعاتواقعدراوراکل،.کنیدپیداآشناییآنبابایدابتدادرندارید،اوراکلمورددراطالعاتیاگر
آنهاامنیتازتوانمیطریقاینبه.دهدمیارائههوشمندهایقراردادبهوکندمیآوریجمعراچین

.دادانجامبالکچینداخلراهوشمندهایقراردادراحتیبهوشدمطمئن

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
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اتریومنبالکچیرویکهاستتوکنیلینکچیندیجیتالارزواقعدرچیست؟لینکچینباآنارتباطاما
اسمارتشرکتتوسطلینکچین.باشدمیERC20پروتکلطبقآنفعالیتاساسوکندمیفعالیت
والیسستیواهاینامبهدیجیتالارزفضایدرشدهشناختهشخصدوآناصلیسازندگان.شدایجادکانترکت
یمیلاسرویسیکوامنیتیهایداراییصرافییکیکنندهایجادقبلازسرگی.هستندنازاروفسرگی

.استبودهپروژهاینبنیانگذارانهمازیکینیزالیس.استبودهغیرمتمرکز

ازکههاییدادهواطالعاتیمنابعبینپلیکوآمدکاررویدیجیتالهایتوافقایجادهدفبالینکچین
هایچینکبالهوشمندهایقراردادبینلینکیتوانستادامهدرواستشوندمیمنتقلاتریومشبکهطریق

.نمایدایجادرامختلف

راچینکبالازخارجهایدادهتوانندمیکاربرانلینکچینپلتفرموجودباحقیقت،درمعناست؟چهبهاین
بیرونعاتاطالحالت،ایندر.آورنددرچینبالکباترکیببهغیرهودادهاستخریاکاربری،هایرابطکمکبه
.شدهدخواپرخالءاینوشودمیواردچینبالکبهراحتیبههستند،چینبالکازخارجکههاییبرنامهاز

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟لینکچینپروژههدف

آمدهارکرویلینکچین:کهدادتوضیحاینگونهرالینکچینپروژههدفتوانمیشده،گفتهمواردجزبه
سریوبرگردیم2015سالیعنیگذشته،سالچندبهاگر.کندرفعراهوشمندهایقراردادمشکالتتااست
وکسبدررایاساستغییراتتوانستاتریوم،کهشویممیمتوجهبزنیماتریومرسمیکاربهشروعومعرفیبه
وبدهدارهاکوکسباینبهچینبالککمکبهراامکاناتیتوانستاتریوم.کندایجادسنتیمعمولهایکار
.نگیردقراراستفادهموردمالیمعامالتبرایفقط

دیجیتالارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟(ADA)کاردانو:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ورودازپس.آوردبوجودرابزرگانقالبایناتریوم،آمدنکاررویازپسهوشمندهایقراردادشدنمطرح
هایدادهانتقالامکان،(واقعیدنیای)بالکچینازخارجهایدادهبینمشکلرفتنبینازوبالکچینپروژه
.کنندکاربستراینباترپویابسیارتوانستندکاربرانوشدآسانبستراینازخارج

onهایدادهبههوشمندهایقراردادبودنمحدودرو،ایناز chainآنایراداتازیکیای،زنجیرهدرونیا
.پردازیممیآنهابهادامهدردارد،مزایاییچهوکندمیکارچطورپروژهایناینکه.آیدمیحساببهها

چیست؟لینکچینساختزیر

ساختزیربهدبایکند،میپرراخالءاینوکندمیعملچگونهلینکچینکهشویممتوجهتردقیقاینکهبرای
تواندبواسطهاینبهتااست؛ایزنجیرهبرونوایزنجیرهدرونپروژه،اینساختزیر.بیندازیمنگاهیآن

.دهدانتقالآندرونبهرابالکچینازبیروناطالعات

دروشودمیگفتهاوراکلهایقراردادآنهابهکهرسیممیهاییقراردادبههاایزنجیرهدرونبخشدر
میکهرانکاربدرخواستکهکنندمیعملطوراینهاقرارداداین.گیرندمیقراراستفادهمورداتریومبالکچین
بهوکردهکچراباشندداشتهدسترسیآنهابهوکنندبررسیرابالکچینهایزنجیرازبیرونهایدادهخواهند

.دهدمیجوابآنها

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-cardano/
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قراردادهعمنابوچینبالکبیناوراکلکهشویممیمتوجهکنیمنگاهآنبهتردقیقبخواهیماگرواقعرد
انجامراخودهایفعالیتاوراکلازدریافتیاطالعاتاساسبرتوانندمیهوشمندهایقراردادواستگرفته
سترباینوکنداعالملینکچینبهقراریکمثلراخوددرخواستکاربریکاگراساس،همینبر.دهند

این.دهدمیقرارپردازشوبررسیموردرامذکورهایدرخواستآنها،ارتباطدرهایاوراکلبراساس
:هستندمختلفهایبخشدارایهادرخواست

اوراکلدهندهارائهتاییدجهت(شناسایی)اعتباریقرارداد•
اوراکلایهدهندهارائهسمتازپیشنهاددریافتوسفارشتطبیقبرایکاربرتوسطشدهثبتقرارداد•
آمادهکلی(نتیجهیا)بندیجمعیکبرایوهستنداوراکلشدهجمعهایدادهشاملکهنهاییقرارداد•

.شوندمی

در.شودمیمنجرهادادهآوریجمعوهادادهگزارشاوراکل،انتخابمرحلهسهبههاقراردادعملکردنحوه
سپس.کنندمیپیداراخودنیازموردمنابعودادهکاربران،SLAمچینگجستجویموتورکمکبااولمرحله
سطتواطالعاتهمسوممرحلهدر.شدخواهدمنتقلچینبالکبهموتور،اینتوسطانتخابیهایاوراکل
.شودمیتاییدسپسوبررسیهااوراکل

بالکچینیگردباارتباطبرقراریواستشدهفراهماتریومبالکچیندرگفتیمسخنآنازکهارتباطیبرقراری
راهریوماتبستربراساسلینکچینتوکن.استپروژهایندهندگانتوسعهمدتبلندبرنامهموجودهای

.است(LINK)لینکرسمیطوربهآننامواستشدهاندازی

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟لینکچینکاربرد

راردادهاقاجرایبرایهوشمندهایقرارداد.کنیممیاشارهآنهاترینمهمبهماواستمتعددلینکچینکاربرد
هوشمندهایادقراردازاستفادهامکان.کنندمیعملاست،مفیدتکنولوژییککهشدهتوزیعکلدفترلطفبه

میانیشایکمکارتباطاینبهاوراکل.شودمیدشوارخارجدنیایباآنهاارتباطبرقراریامکانواستمحدود
ورینتبدیهیاین.شودپذیرامکانهمبالکچینفضایازخارجآنهاازاستفادهامکانتادهدمیاجازهوکند

.استلینکچینکاربردترینشدهشناخته

(۹۸ریورشهآپدیت)آنقیمتتحلیلوتلگرامدیجیتالارز:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

بهحالبهتااآیاما.کندمیفراهمرابستراینکهآیدمیحساببهمتمرکزغیرشبکهاولینواقعدرلینکچین
وافرادهبکمکیچهآینده،درآنتوسعهوتکنولوژیاینوجوداید؟کردهفکربسترایندرارتباطاینلزوم

کند؟میکارهاوکسب

پرداختهایسیستمازاستفاده

بامثال.باشدمیآسانوسهلکامالهوشمندهایقرارداددرچینبالکانحصاریدیجیتالارزکمکباپرداخت
دروعموضاین.استبدیهیکامالوآساناترکوینکمکباآنبرایپرداختاتریوم،هوشمندقراریکوجود
هایرزاقیمتنوساناتبهمربوطهایریسککارهاوکسبازبسیاری.شودمیپیچیدهکمیواقعیدنیای

.کنندمیخودداریواسطهاینبهخودهایقراردادپرداختازومیگیرندنظردررادیجیتال

بانکیهوشمندهایقراردادپرداخت

تراحتادهدمیراامکاناینهوشمندهایقراردادبهکهاستامکانیمختلفهایپرداختازاستفادهامکان
استبدیهیکامالرو،ایناز.شوندواقعاستفادهموردکارهاوکسبهایقرارداددروواقعیدنیایدربهتروتر
.هاستکاروکسباعتمادوپیشرفتبرایضروریامریکمختلف،هایشیوهبهپرداختامکانکه

هایسیستمهبراحتیبههوشمندهایقراردادتااستکردهکمکلینکچینسنتی،مالیهایسیستمبرعکس
انجامآسانتروبهترپرداخترونددهندگانتوسعهتوسطهااپلیکیشنایجادطریقازوشوندوصلموجودبانکی
ریقطازرامختلفیاطالعاتتادارندراامکاناینهوشمندهایقرارداددهندگانتوسعهواسطه،اینبه.شود
انامکاینجزبه.هاگذاریسپردهیابانکیهایحسابمثلنمایند؛ادغامهاقراردادایندرجهانیهایبانک

.شودمیفراهمهممرزازخارجهایپرداختبرایسوئیفتپرداخت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/telegram-crypto-gram/


www.omidfadavi.me
7

کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال +چیست؟ChainLinkچین لینک 

پالپیمشابههایشبکهایجاد

بهدسترسیارائهصورتبهکاراین.کندمیفراهمراپالپیمثلپرداختیهایشبکهایجادتواناییلینکچین
.دهندمیانجامرااعتباریهایکارتارائهخدماتکهاستهایمجموعهبههوشمندهایقرارداد

غیرمتمرکزهایصرافیبهکمک

برایاآنهبهکاربرانپولکیفاتصالدارد،وجودمتمرکزغیرهایصرافیمورددرکهموضوعیترینبدیهی
باپروژهنای.استشدهمنجرشدهاثباتحلراهیکبهلینکچیندرمسئلهاین.استهایشانداراییتبدیل
رسیدستهوشمندهایقراردادولینکچینواسطهبهتااستکردهکمکهاصرافیاینبراینوروشیارائه
راهمفچینبالکزنجیرهازبیرونهایحساببهدسترسیامکاناصل،در.باشدراحتمعاملهطرفدوبرای

.بودخواهد

هاپرداختدرگوناگوندیجیتالهایارزازاستفاده

این.ودشمیبیشترروزبهروزآنهاارزشاینکههموشوندمیترمحبوبلحظهبهلحظههمدیجیتالهایارز
.دهوشمنهایدادقراردرهمآنشوند،واقعاستفادهموردپرداختبرایتوانندنمیمواردازبسیاریدرهاارز

.ندارندهوشمندهایقراردادباارتباطیآنهاازبسیاریبنابراین

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

دردیجیتالارزهرباراخودهایپرداختتاکندمیکمکهوشمندهایقراردادهایپلتفرمبهلینکچین
هوشمندهایقرارداددهندگانارائهواسطه،اینبه.کنندحلرامشکلشانودهندصورتشدهتوزیعکلدفتر
.دهندصورتراشانپرداختدیگریدیجیتالارزهریارپیلیانانویاکوینبیتباتوانندمی

لینکچینرویپیشهایچالش

(بودنمرکزمتیعنی)مشکلاینحلبرای.کنندمیعملمتمرکزکهکندمیاستفادههااوراکلازلینکچین
هایاوراکلازراقراردادیکاطالعاتتوانمیمنابعتوزیعکمکبهواقعدر.شدمطرحمنابعتوزیعموضوع
در.دکننمیاستفادهگوناگونمنابعازهاقرارداداطالعاتکردنجمعبرایآنهاازکدامهروگرفتمختلف
چینرمپلتفسازییکپارچهوشودمیتضمینهوشمندهایقرارداداطالعاتدرستیشد؟خواهدچهنتیجه
.بودخواهدبدیهیکاماللینک

کردهایجادالقبکهدالریمیلیاردیکهوشمندقراردادیکاگر.کنیمبررسیراموضوعاینمثالیکبابیایید
سلممکامالشود،آنهکباعثغلطاطالعاتوشده،کنترلبالکچینازخارجومتمرکزهایاوراکلبااید

بهترانبرایتآنبودنپراکندهعوضدرونیستشمانفعبههااوراکلداخلاطالعاتبودنمتمرکزکهاست
.است

رفعبراینکلیچینکهشویدمتوجهخوبیبهتوانیدمیکردیدپیداموضوعاینمزیتازبهتریدرککهحال
این.تاسکردهایجاداوراکلهای(گره)نودازغیرمتمرکزیشبکهآن،آمدنبوجودازپیشگیریومشکلاین
صورتایندر.کنندبازیابیچینبالکزنجیرهازبیرونمنابعازراخودهایدادهکهدارندراامکاناینهانود

اکلیاورغیرمتمرکزهاینودتوسطآنهابازیابیمستلزمهوشمندهایقرارداددراطالعاتازاستفادهامکان
.است

وردماوراکلیهاینودتعدادبایدچینبالکازبیرونهایدادهازاستفادهوهوشمندهایقراردادایجادبرای
کمتریهزینهکنیداستفادهانتقالزنجیرهازبیروناطالعاتدریافتبراینودیکازاگر.شودمشخصاستفاده

.آمدخواهدپاییننسبتهمانبهامنیتاماشد؛خواهیدمتقبلرا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/brave-browser-tutorial/
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شود؟میبینیپیشچطورلینکچینآینده

ازستفادهاامکانحالعیندرامااست،نشدهارائهلینکچینتیمتوسطکارروندادامهبرایمشخصیراهنقش
دهندهارائههایپروژه.استآنانهدفترینبدیهیهوشمندهایقراردادبرایچینبالکازخارجهایداده

وخارجیحافظهازاستفادهامکانکهچراهستند؛پروژهاینبهپیوستنپیدرهوشمندهایقراردادخدمات
.استآنقوتنقطهمهمترینپروژه،اینهایاوراکلواسطهبهدنیاباتعامل

غیرهواساییاترونماننداتریومازغیرهاییبالکچینبالینکچینهایاوراکلکهاستاینبرهدفآیندهدر
.کننداستفادهآنهابامرتبطمزایاازبتوانندافرادوشوندادغام

قیمت.استبودهچشمگیربسیارها،کوینآلتدیگربحرانیشرایطدروابتداازلینکچینپلتفرمرشدتوانایی
گوگلهمکاریبهتوانمیآنهمکارانجملهاز.استداشتهباالییرشد2019سالاولماهششدرپروژهاین
هدف.تاسکردهانتخابخودابریسرویسشریکعنوانبهراپروژهاینگوگل.کرداشارهآنباسوئیفتیاو

.استهوشمندهایقرارداددراستفادهجهتچینبالکبهاوراکلکمکباBigQueryهایدادهانتقالگوگل

همزمانطوربهسفارشدوانجامبایننس؛OCOآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-oco/
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آیوروژهپمثل.باشندمیلینکچینباهمکاریصدددرکهدارندوجودهمزیادیدیجیتالهایارزاین،جزبه
فعالیتوسعهتقصدلینکچینهمکاریباواستشدهطراحیاشیااینترنتازاستفادهبرایپروژهاین.تکس
.داردراخودهای

قرارهمراهبهآنهایاپلیکیشنوشودادغامتکسآیواصلیشبکهدرلینکچینتااستقراراساسبرهمین
پروژهپروژه،اینغیربه.کننداستفادهواقعیدنیایهایدادهآوریجمعبرایلینکچینازهوشمندهایداد
شدهضهعرآمیزیموفقیتطرزبهبایننسپدالنچدرپروژهاین.داردرالینکچینباهمکاریقصدهمسلر
.است

الکچینببیروندنیایاطالعاتدو،اینبینقرارداداساسبرچیست؟همباپروژهدواینهمکاریداستاناما
قابلیتدارایواستایالیهدوپلتفرماینکهشودمیمنتقلسلرپلتفرمبهلینکچینهایاوراکلطریقاز

.باشدمیپذیریمقیاس

برخی.کنداپیدادامههمبیشترآیندهدراستقراروشودنمیخالصهاینجابهلینکچینهمکاریهایداستان
.اندشدهجمعهمدورزیرتصویردرپروژهاینمعروفهایپارتنراز

http://www.omidfadavi.me/
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نهاییبندیمعج

باکاریهمسمتبهراهاپروژهوهاشرکتازبسیاریکهاستموضوعیلینکچینمدتبلندونهاییهدف
ودبهبورقباترسباعثموضوعاین.استآوردهبوجودحوزهایندرعظیمیانقالبوکردهمتمایلآن

ورینترایجبررسیبهادامه،در.باشدمیبالکچیندنیایازخارجایحوزهدردیجیتالهایارزازاستفاده
.پرداختخواهیمپروژهاینمورددرتوضیحاتوسواالتترینمهم

است؟چگونهلینکچینارزخریدارینحوه.1

31وکوینبیتباآندرصد66کهکنیدخریداریرالینکچینارزبایننسصرافیطریقازمیتوانیدشما
کوینوبهامبیتهایصرافیدرونیستبایننسصرافیتنهاالبته.گیردمیصورتاتریومباآندرصد
.کردخریداریراآنتوانمیOKEXیاوبیس

http://www.omidfadavi.me/
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لینکچینهایپولکیفباآشنایی.2

ذخیرهراآنتوانمیاتریومهایپولکیفهمهباواستERC-20آنتوکنکهکردیماشارهمطلبابتدایدر
LedgerوMyEtherWalletمانندکرد؛ Nano s.
وبودنخواهدابتثهاپولکیفاینازاستفادهالبته.برویدتوکناینباسازگارهایپولکیفسراغبهبایدپس

ERCهایتوکنترکیبلینکچیناصلیشبکهعرضهازبعداستممکن قراراستفادهموردERC-223و20
.گیردمیقراردسترسدرهابعدواستاستخراجقابلغیرلینکچینتوکنالبته.گیرد

لینکچینتوکنقیمت.3

.گرددبرمی2020آگوستبهقیمتاینکهبودهدالر19حدودواقعدر،LINKتوکنابتداییقیمتباالترین
استخراج.(تاسبودهچشمگیربسیارشداشارهکههمانطور)آنقیمتواستمیلیاردیکتوکناینکلتعداد
لینکچینشبکهبهاتصالباAPIاتصالزنجیرهخدماتوهادادهفروشواسطهبهلینکچینهایتوکن
باعامالتیمهایجفتکهشودمیمعاملهلینکتوکندالرمیلیوندهازبیشترحاضرحالدر.استشدهانجام
.تتروکوینبیتمثلدارد؛دیجیتالارزهایدیگر

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟لینکچینقیمترشددلیل.4

شودمیگفته.بوددالرمیلیون32قیمتبهتوکنمیلیون2017،350سپتامبردرلینکچینارزاولیهعرضه
باواحد40فروشودالر9.999رویتریدریکاشتباهسفارشثبتلینکچینتوکنقیمتناگهانیرشددلیل

.استبودهدالر399.960قیمت

چیست؟لینکچینمزایای.5

.کندرفعراآنازخارجدنیایوچینبالکدرموجودهوشمندهایقراردادبینباگتواندمیلینکچینپروژه

نکاتونامثبتنحوه+چیست؟Futuresفیوچرزبایننس:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
مهم

.داشتخواهندراهوشمندهایقراردادازاستفادهامکانبالکچینازخارجکارهایوکسب

اوراکلهایدادقرارباچینبالکازخارجهایدادهبهدسترسیجهتکاربراندرخواستبهاجازهارائهامکان
.استانجامقابل

لینکچینمعامالتحجموارزش.6

در.استنآمعامالتحجمکندمیتعیینراپروژهیکموفقیتبررسیامکانکههاییبخشترینمهمازیکی
تصویربهتوجهباتوانیدمیشما.دهدمینشانراخریدارانفعالیتمیزانلینکچینارزمعامالتحجمواقع
.شویدمطلعحجمایناززیر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/training-in-binance-futures/
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قابلبسیارآن،پنجمیرتبهودالریمیلیارد4سرمایهبهتوجهباوحاضرحالدرنیزلینکچینبازارکلارزش
وروژهپاینموفقیتازنشانشودمیانجامپروژهایندرکههاییهمکاریوهاگذاریسرمایه.باشدمیتوجه
از.داردینبالکچفضایازخارجهایدادهباارتباطبرقراریبامرتبطاهدافتحققدرهاپروژهدیگرتواناییعدم
نچیسمتبههوشمندهایقراردادهایپروژهومتمرکزغیرهایبرنامهدهندگانتوسعهازبسیاریرواین

حاضرالحدرکهباشیمپروژهاینشگرفهایموفقیتشاهدنیزآیندهدرشودمیگفته.اندآوردهرویلینک
.استدشوارکمیآنهاتحققواستمدتبلندهدفبهشبیهچیزیآنهادادنرویانتظار

کدامند؟لینکچیناصلیرقبای.7

رقیبنندتوامیآیندهدرهاپروژهازبسیاری.باشدداشتهخوشایآیندهایپروژهاگرحتیهستند،مهمرقبا
کثیریسهم.مباشیداشتهتوجهموضوعاینبهگذاریسرمایهازقبلاستبهتروباشندلینکچیناصلیهای
هوشمندهایقرارداددهندهارائههایپروژهوغیرمتمرکزهایبرنامهبهدیجیتالارزهایبازارهایسرمایهاز

.ندارندراواقعیدنیایهایدادهازاستفادهتواناییآنهااکثراما.رسدمی

کارروش.(2017)آمدکاررویلینکچینمشابههدفباهمپروژهاین.استانیگمالینک،چینجدیرقیب
بالکحوزهازبیرونهاقرارداداین.کندمیپنهانهایقراردادازصحبتپروژهاین.استمتفاوتکمیانیگما
131الدیجیتهایارزبیندرپروژهاینرتبه.گیردنمیصورتاتریومدرقراردادواقعدروشوندمیاجراچین
.استدالرمیلیون34آناولیهسرمایهحجموام

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟لینکچینشبکههایتراکنشارزشوسرمایهبازگشتنرخ.۸

آنبرایسرمایهبازگشتنرخواستکارانجاماثباتها،تراکنشتاییدجهتلینکچیندراجماعمکانیسم
حدوددررقمی(0.15)آناولیهقیمتگرفتننظردربا(کنونتااندازیراهابتدایازدیجیتالارزقیمترشد)

.باشدمیدرصد13000

التمعاممیزانبامقایسهدربیشتریارزشدالر،حسببرشبکهایندرهاتراکنشارزشموارد،اینجزبه
عتبرمچینبالکدرثبتیهایتراکنشاماهستندفیکهاصرافیدرمعامالتبرخیکهچرا.داردهاصرافی
زیرتصویردر.بودخواهدحدسقابلنیزLINKتوکنقیمتآیندهواستمتناسبمعامالتاینارزش.هستند
.استشدهآوردهلینکچینبرای(آنتراکنشهایبهنسبتشبکهارزش)NVTپارامتر

http://www.omidfadavi.me/

