
 

 

 

 uniswap.orgپس از باز کردن مرورگر خودتون اسم سایت رو در کادر جستجو وارد کنید 

 

decentralized trading protocol (پروتکول معامالت غیر متمرکز) 

 decentralizedکه در صفحه اصلی سایت هم کلمه ی یا غیر متمرکزه  decentralizedصرافی یونی سواپ یک صرافی 

trading protocol  های متمرکز و غیر متمرکز رو بررسی . در ابتدا فرق صرافی ببینید مییا پروتکول معامالت غیر متمرکز رو

 میکنیم که در ادامه با مفهوم غیر متمرکز بودن صرافی یونی سواپ بیشتر آشنا بشیم

این کار  خوب اول راجب صرافیه متمرکز . مثل صرافی بایننس : مثال میخوایم بیت کوین خودمون رو به تتر تبدیل کنیم .. برای

. و ن رو تبدیل به تتر میکنهرافی اومیده و ابتدا بیت کوین ما رو دریافت میکنه و از طریق صرو انجام نقش واسته صرافیه بایننس 

 این تتر رو به ما تحویل میده

ولی در رابطه با صرافی های غیر متمرکز مثل صرافی یونی سواپ : مثال میخوایم اتریوم رو به تتر تبدیل کنیم شما با متصل کردن 

 صرافی به محظ وارد کردن اتریوم خودتون میتونین تتر برداشت کنین بدون واسته کیف پولتون به 

ک اشاره کرد . که محبوب ترینشون س، بانکور و بی  uniswapاز معروف ترین صرافی های غیر متمرکز میشه به صرافی های 

 یونی سواپه که امروز قصد داریم  این صرافی رو معرفی کنیم
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که یک سیستم آمریکاییه استفاده میکنه و برای دسترسی به   cloudflareفی یونی سواپ از سیستم دقت داشته باشید که صرا

استفاده کنید . در اصل خود صرافی غیر متمرکزه و مشکلی با هیچ کشوری نداره اما وجود این سیستم   VPNاین صرافی با از 

 نیاز پیدا کنید VPNبرای صرافی باعث میشه به 

 

 تاریخچه

را  دهیا نیا ( (Siemens منسیدر شرکت ز کیمهندس مکان کیآدامز،  دنیهاتاریخچه صرافی یونی سواپ به این صورته که 

 ومیاتر ادیهزار دالر از بن 100پروژه در همان زمان توانست  نیسواپ ساخت. ا یونینام را به یاتیبستر کامال عمل کیگرفت و 

 کند. افتیدر نهیهز عنوان کمکبه

 ((Paradigm میپارادا یگذارهی، شرکت سرما2019 لیشد و در آور یاندازراه یصورت رسمبه 2018در سال  ییابتدا ینسخه

  کرد. یگذارهیسواپ سرما یونیتوسعه پروتکل  ندیدالر را در فرآ ونیلیم کیمبلغ 

که  هومیاتر نیبر بالک چ یخودکار مبتن ینگیپروتکل نقد کیو  رمتمرکزیغ یصراف کی( (Uniswapسوآپ  یونی یصراف

 .کاربران آسان کرده  یبرا ور ERC20استاندارد  یهاتوکن یمبادله

 Ethereum Request for که مخفف کلمه ومیشبکه اتر یهاتوکن نیترشدهاز شناخته یکیERC  20چیه :  ERC 20اصال 

Comments    ی. براهشیاستفاده م ومیشبکه اتر یهاتمام توکن یاستاندارد برا نی. امطرح شده  یاستاندارد فن کیبه عنوان 

ن عمل کنند، وجود اوبرطبق  دیبا ومیبر شبکه اتر یمبتن یهاتوکن امکه تم نیاز قوان یها و فراهم کردن فهرستتوکن یسازادهیپ

 . ERC20برعهده استاندارد  ومیاتر نیدر بالک چ تیمسئول نیو ا هیاستاندارد مشترک ضرور کی

 :میپردازیم رمتمرکزیغ یصراف نیا تیمحبوب یاصل لیدال یبررس



 ییداشتن کامل دارا اری. در اخت۱

Uniswap د؛یکامل مبالغ خود را حفظ کن اریتا اخت دهدیبه شما امکان م 

 دیندار تیبه احراز هو یازی. ن۲

نام  یو افشا KYC یدوره طوالن کی یبه ط یازین نیبنابرا د،یخود را دار یهاییکامل دارا اریسواپ شما اخت یونیآنجا که در  از

 . دیندار رهیکامل، مشخصات گذرنامه و غ

 تراکنش نییپا یهانهی. هز۳

به  کینزد یزیچ تیدر سا ینگیکل مبلغ مبادله شده و نقدهمونطور هم که در صفحه اصلی سایت مشاهده کردید تا به امروز 

 400و  اردیلیم 3حاضر حدود درحال (رمتمرکزیغ یشده در صنعت مالقفل ینگینقد یهاییدالر است و کل دارا اردیلیم 300

 یکه صنعت مال طورن. همادالر بوده  اردیلیم کی کمتر اززمان  نیرقم سال گذشته در هم نیدالر ارزش دارد که ا ونیلیم

 .اپ دوخته شده سو یونی یبه صراف یشتریب یها. نگاه دهیخود ادامه م عیبه رشد سر رمتمرکزیغ

 

APP (Lunch App) 

که که  شنیکیاپل یعنی.. بخش اول  دینیبیرو م ییامکانات بخش ها ای product یعنیدر قسمت اول  میخوب به صفحه اول برگرد

بخش مهم  نی.. ا دیبخش بش نیقسمت هم وارد ا نیا ایقسمت و  نیدر ا  launch app یها کونیآ یبر رو کیبا کل دیتونیم

 نیخوایرو که م ییارز ها دیتونیم  swapدر قسمت  دینیبیرو م یدی. صفحه جد دیکن کی. کل تهیبخش سا نیو پر کاربرد تر نیتر

 نیا نی.در قسمت پاا میکنیم کیتبد uniswap currency ای UNIرو با   etheriumارز   میایمثال ما م ی. برا دیکن لیبه هم تبد

که این کارمزد به صرافی  یپرداخت ارمزداز جمله ک یاطالعات ،  تعجبعالمت  یبا نگه داشتن موس خودتون بر رو دیتونیکادر م



 راتییدر رابطه با تغ یو اطالعات تعلق نمیگیره بلکه به تامین کنندگان نقدینگی که جلوتر راجبشون صحبت میکنیم تعلق میگیره

درک بهتر مفهوم  ی. خوب برارو ببینید د یبرداشت کن دینتویم یاحتمال اترییدر صورت تغ یکه حت ی. حداقل پول متیق یاحتمال

 هیبخش رو با  نیا یمعن دینیبیرو م  slippage tolerance. در کادر اول  میکنیم کیکل ماتیعالمت تنظ یرو یافتیحداقل در

 یمدت اتیعمل نی. خوب قطعا انجام ا دیکن لیتبد یونیبه  نیخوایخودتون رو م ومیاالن شما اتر دی. فرض کن دمیم حیمثال توض

.  شهیباعث ضرر شما م عتایداشته باشه ،طب زشیدرصد ر 3مثال  یونی متیزمان ق نیشدن . حاال اگه تو ا دییتا یبرا برهیزمان م

شما  یبه درصد انتخاب متیق راتییکه تغ یکه در صورت دیکنیم نییتع متیق رییتغ تیمحدود slippageمشخص کردن  اشما ب

که اگه مدت زمان  کنهیصورت عمل م نیبه هم زیکادر بعد ن نطوری. هم شهیم یریو از ضرر شما جلوگ شهیارز لغو م لیبرسه ، تبد

 لیتبد اتیکه در هر حالت که عمل دی. اما در نظر داشته باش شهی،تراکنش لغو م ذرهشده شما بگ نییارز از زمان تع لیتبد اتیعمل

 expert mode یعنی یبعد ی نهی. گز دیپر کن یکادر ها رو به درست نیپس ا دیکنیشما لغو بشه شما کارمزد رو پرداخت مارز 

که  دیستیو مدت زمان ن جیپیکننده اسل نییعشما ت گهیصورت که د نیبه ا شهیم لیتبد شرفتهیبه حالت پ دیرو اگه فعال کن

که به طور مثال دوباره  ستیمعن نیبه ا disable multihops یعنیآخر  ی نهی. و گز دیقسمت استفاده نکن نیاز ا کنمیم شنهادیپ

ست . پس ین یانجام تراکنش شما کاف یبرا یاستخر صراف ینگینقد یول دیکن لیتبد یونیبه  نیخوایخودتون رو م ومیشما اتر

 ینگینقد رایکنم )ز لیتبد یونیرو به  دیکنم و سپس ارز جد لیتبد یا گهیارزتون رو به ارز د نیکه ا دهیم شنهادیبه شما پ یصراف

شما به  نهیزگ نیکارمزده . با فعال کردن ا شترهیمراحل ملزوم به پرداخت ب نی( اما اهموجود به ارز یونی دیارز جد تبدیل یبرا

 بده شنهادیرو به شما پ ریز به صورت تک مسرا لیتبد طکه فق دیگیم یصراف

 

 :   pool یعنیبعد  بخش

 دیبش ینگیخود در استخر نقد هیبا قرار دادن سرما ینگیکنندگان نقد نیتام میاز ت یاجز دیتونیقسمت م نیشما با استفاده از ا



درصد( را به عنوان سود  ۰.۳کارمزد مبادله )حدود  ینگیکنندگان نقد نی. تام هشیگفته م liquidity providerافراد  نیکه به ا

و ارز خود  هی. به طور خالصه شما با قرار دادن سرماستین یکار ساده ا Uniswap یاستخرها یمحاسبه بازده. اما کنندیکسب م

 دیکنیم افتیدر اون ارز کارمزد یانجام شده بر رو یاز تراکنش ها تیدر سا

 

 

مختلف  یارز ها یها و چارت ها زیآنال دیتونیقسمت م نیها . شما با استفاده از ا زیآنال یعنی. بخش بعد  میگردیبه صفحه اول برم

موجود جفت ارز  ینگینقد زانیساعت گذشته و م 24ارز ها در  نیا متیق راتییراجب تغ یاطالعات نطوری. هم دیرو مشاهده کن

 .  تونیمرتبط با ارز انتخاب یها

 



 :   token list یعنیبعد  بخش 

لیست با تعداد توکن های مختلف  33در حال حاضر  , دینیرو بب یصراف نیموجود تو ا یتوکن ها دیتونیقسمت م نیبا ورود به ا

توکن  30.000بیش از  uniswap token pairsتوکن داره در صورتی که لیست  95االن  Compound لیست  موجوده  . مثال 

 داره

 

 

Unisocks   

 دیتونیقسمت شما م نی. در ا یصراف نیجالب ا یاز بخش ها یکی:   unisocks یعنی. بخش بعد  میگردیخوب به صفحه اول برم

 Uniswap میتوسط ت 2018در سال   Unisocks. پروژه  دیدی. بله درست شن دیهزار دالر رو بخر 48 متیجفت جوراب با ق کی

در شهر  االتینشست س انیبار در جر نیدالر  عرضه شد . و اول 12 فقط متیبا ق تالیجیارز د ایکاال  نیشد  در ابتدا ا یراه انداز

.  دیهزار دالر رس 164ارز به  نیا متیق march 2021در  دیمورد توجه قرار گرفت. جالبه بدون 2019مه  9 خیدر تار ورکیوین

 نیاون رو هر زمان که بخوا دیتونیجوراب ، م ایارز  نیهزار دالر است . شما در صورت داشتن ا 48ارز  نیا متیدر حال حاضر ق

 مونده . یجوراب باق 19شده که در حال حاضر فقط  دیولجفت جوراب ت 500. در مجموع  نیبفروش



 

   Sybilبعد یعنی بخش 

 شیافزا ییتوانا ستمیس نیسواپه . که ا یونی یصراف یها ندهینما نیاز بهتر یستیانتخاب و آماده کردن ل یبرا یستمیس

که  uniswapاز  demoبه طور خالصه یک نسخه آزمایشی یا  unipigبعد بخش . و  سواپ رو داره یونی یتیریمد ستمیس رشد 

 در حال اجراست با هدف های خوشبینانه برای نشان دادن پیشرفت

 

Developers 

 رو ببینید uniswapشما میتونید مدارک و قرارداد ها و اطالعات صرافی  developersخوب در قسمت 

 



 یا حاکمیت که دو مورد از زیر مجموعه ها رو قصد داریم بررسی کنیم  Governanceقسمت بعدی یعنی 

 

 Uni tokenبخش اول 

 به اقدام ،یصراف نیا کرد. یمعرف UNIبه نام  یتیتوکن حاکم کی 2020سپتامبر سال  17سواپ در  یونی رمتمرکزیغ یصراف

 میبرنامه انتشار تنظ کیطبق و گرفت که توکن ها ر میفروش توکن نکرد. بلکه تصم گرینوع د ایسکه  هیعرضه اول یراه انداز

 .هکن عیشده توز

از  شتریکه پ یدالر( به کاربران خاص 1500 یبیبه ارزش تقر)  UNIتوکن  400کرد و  یراه انداز ردراپیا کیسواپ  یونی 

 سواپ استفاده کرده بودند، ارائه داد. یونیخدمات 

 دیسواپ جد یونی یتوکن ها ،یخاص ینگینقد یتوکن ها در استخرها ینند با سهام گذارتو یم نیسواپ همچن یونی کاربران

 .هش یم دهیکشت سود نام ای ینگیکار استخراج نقد نیکسب کنند. ا



 

 Forumبخش بعد 

انجمن پیدا  حاضر در یا انجمن شما میتونید اگه سوالی دارید مطرح کرده و پاسختون رو توسط افراد دیگر  forumدر بخش 

 کنید و یا از اطالعات و سواالت دیگران که مطرح شده استفاده کنید

 

  

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  

 

 

 

 کانال تلگرام

 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 پشتیبانی واتسآپ  00971555406880 س:شماره تما

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

