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PyTeal

PyTeal, Algorand Akıllı Sözleşmeler (ASC1'ler) için bir Python dili kütüphanesidir.
Algorand Akıllı Sözleşmeleri, İşlem Yürütme Onay Dili (Transaction Execution Approval Language -TEAL) adı verilen
yığın tabanlı yeni bir dil kullanılarak uygulanır. Bu, dallara ilerlemeye izin veren, ancak güvenliği ve performansı en üst
düzeye çıkarmak için yinelemeli mantığı önleyen, Turing olmayan eksiksiz bir dildir.
Bununla birlikte, TEAL esasen bir assembly dilidir. PyTeal ile geliştiriciler akıllı sözleşme mantığını tamamen Python
kullanarak ifade edebilir. PyTeal, TEAL üzerinden yüksek seviyeli, işlevsel programlama tarzı çalışır ve bu, yapılanma
esnasında tip kontrolü yapar.
Kullanıcı Kılavuzu, PyTeal'daki birçok yararlı özelliği açıklar ve her ifade ve işlem için eksiksiz dokümantasyon PyTeal
Paket API dokümantasyonunda (PyTeal Package API documentation) bulunabilir.
PyTeal, güvenlik açısından denetlenmemiştir. Kullanımı esnasında sorumluluk size aittir.
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Genel Bakış

PyTeal ile geliştiriciler, Python'da Algorand Smart Contracts (ASC1’ler) yazabilirler. PyTeal, hem merkezi olmayan
hem de durum bilgisi olan akıllı sözleşmeleri destekler.
Aşağıda, belirli bir alıcının bir hesaptan para çekmesine izin veren temel bir merkezi olmayan akıllı sözleşme yazma
örneği bulunmaktadır.
# Bu örnek yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve güvenlik açısından
denetlenmemiştir.
from pyteal import * """Ana Banka"""
def bank_for_account(receiver):
""" Yalnızca alıcının bu sözleşme hesabından para çekmesine izin ver.
Args:
receiver (str): Base 32 Algorve alıcının adresi.
"""
is_payment = Txn.type_enum() == TxnType.Payment
is_single_tx = Global.group_size() == Int(1)
is_correct_receiver = Txn.receiver() == Addr(receiver)
no_close_out_addr = Txn.close_remainder_to() == Global.zero_address()
no_rekey_addr = Txn.rekey_to() == Global.zero_address()
acceptable_fee = Txn.fee() <= Int(1000)
return And(
is_payment,
is_single_tx,
is_correct_receiver,
no_close_out_addr,
no_rekey_addr,
acceptable_fee

(kod diğer sayfada devam ediyor)
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

)
if

name == " main ":
program = bank_for_account(
˓→"ZZAF5ARA4MEC5PVDOP64JM5O5MQST63Q2KOY2FLYFLXXD3PFSNJJBYAFZM")
print(compileTeal(program, Mode.Signature))

Bu örnekte gösterildiği gibi, akıllı sözleşmenin mantığı Python'da oluşturulan PyTeal ifadeleri kullanılarak ifade edilir.
PyTeal, Python’un < ve == gibi aritmetik operatörlerini aşırı yükler (Aritmetik Operatörlerde daha fazla aşırı
yüklenmiş operatörler bulunabilir), Python geliştiricilerinin akıllı sözleşme mantığını daha doğal bir şekilde ifade
etmelerine olanak tanır.
Son olarak compileTeal, bir PyTeal ifadesini TEAL işlem kodlarından oluşan bir TEAL programına dönüştürmek
için çağrılır. Yukarıdaki örneğin çıktısı:
#pragma version 2
txn TypeEnum
int pay
==
global GroupSize
int 1
==
&&
txn Receiver
addr ZZAF5ARA4MEC5PVDOP64JM5O5MQST63Q2KOY2FLYFLXXD3PFSNJJBYAFZM
==
&&
txn CloseRemainderTo
global ZeroAddress
==
&&
txn RekeyTo
global ZeroAddress
==
&&
txn Fee
int 1000
<=
&&
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PyTeal Kurulumu

PyTeal'ı kurmanın en kolay yolu pip kullanmaktır:
$ pip3 install pyteal

Alternatif olarak, bir dağıtım dosyası seçin ve aşağıdaki komutla çalıştırın
$ pip3 install [file name]
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PyTeal Örnekleri

Aşağıda bazı ek PyTeal Örnekleri sunulmuştur.

1.
1.1.

İmza (Signature) Modu
Atomic Swap

Atomic Swap, bir mal veya hizmet karşılığında bir alıcıdan satıcıya Algos transferine izin verir. Bu, Hashed Time
Locked Contract kullanılarak yapılır. Bu şemada, alıcı ve satış fiyatı ile bir TEAL hesabına fon sağlar. Alıcı ayrıca bir
gizli değer seçer ve TEAL programında bu değerin güvenli bir hash’ini kodlar. Satıcı programdaki hash'e karşılık
gelen gizli değeri sağlayabiliyorsa, TEAL programı bakiyesini satıcıya aktaracaktır. Satıcı mal veya hizmeti alıcıya
teslim ettiğinde, alıcı programdaki secret’i açıklar. Satıcı secret’i anında doğrulayabilir ve ödemeyi geri çekebilir.

# Bu örnek yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir ve güvenlik açısından denetlenmemiştir.
from pyteal import * """Atomic Swap"""
alice = Addr("6ZHGHH5Z5CTPCF5WCESXMGRSVK7QJETR63M3NY5FJCUYDHO57VTCMJOBGY")
bob = Addr("7Z5PWO2C6LFNQFGHWKSK5H47IQP5OJW2M3HA2QPXTY3WTNP5NU2MHBW27M")
secret = Bytes("base32", "23232323232323")
timeout = 3000
def htlc(tmpl_seller=alice,
tmpl_buyer=bob,
tmpl_fee=1000,
tmpl_secret=secret,
tmpl_hash_fn=Sha256,
tmpl_timeout=timeout)
:

(kod diğer sayfada devam ediyor)
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

fee_cond = Txn.fee() < Int(tmpl_fee)
safety_cond = And(
Txn.type_enum() == TxnType.Payment,
Txn.close_remainder_to() == Global.zero_address(),
Txn.rekey_to() == Global.zero_address(),
)
recv_cond = And(
Txn.receiver() == tmpl_seller,
tmpl_hash_fn(Arg(0)) == tmpl_secret
)
esc_cond = And(
Txn.receiver() == tmpl_buyer,
Txn.first_valid() > Int(tmpl_timeout)
)
return And(
fee_cond,
safety_cond
,
Or(recv_cond, esc_cond)
)
if

1.2.

name == " main ":
print(compileTeal(htlc(), Mode.Signature))

Split Payment

Split Payment, tmpl_rcv1 ve tmpl_rcv2 arasındaki ödemeyi tmpl_ratn / tmpl_ratd oranında böler.
# Bu örnek yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir ve güvenlik açısından denetlenmemiştir.
from pyteal import * """Split Payment"""
tmpl_fee = Int(1000)
tmpl_rcv1 = Addr("6ZHGHH5Z5CTPCF5WCESXMGRSVK7QJETR63M3NY5FJCUYDHO57VTCMJOBGY")
tmpl_rcv2 = Addr("7Z5PWO2C6LFNQFGHWKSK5H47IQP5OJW2M3HA2QPXTY3WTNP5NU2MHBW27M")
tmpl_own = Addr("5MK5NGBRT5RL6IGUSYDIX5P7TNNZKRVXKT6FGVI6UVK6IZAWTYQGE4RZIQ")
tmpl_ratn = Int(1)
tmpl_ratd = Int(3)
tmpl_min_pay = Int(1000)
tmpl_timeout = Int(3000)
def split(tmpl_fee=tmpl_fee,
tmpl_rcv1=tmpl_rcv1,
tmpl_rcv2=tmpl_rcv2,
tmpl_own=tmpl_own,
tmpl_ratn=tmpl_ratn,
tmpl_ratd=tmpl_ratd,
tmpl_min_pay=tmpl_min_pay,
tmpl_timeout=tmpl_timeout):

( kod diğer sayfada devam ediyor)
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

split_core = And(
Txn.type_enum() == TxnType.Payment,
Txn.fee() < tmpl_fee,
Txn.rekey_to() == Global.zero_address()
)
split_transfer = And(
Gtxn[0].sender() == Gtxn[1].sender(),
Txn.close_remainder_to() == Global.zero_address(),
Gtxn[0].receiver() == tmpl_rcv1,
Gtxn[1].receiver() == tmpl_rcv2,
Gtxn[0].amount() == ((Gtxn[0].amount() + Gtxn[1].amount()) * tmpl_ratn) /
˓→tmpl_ratd,
Gtxn[0].amount() == tmpl_min_pay
)
split_close = And(
Txn.close_remainder_to() == tmpl_own,
Txn.receiver() == Global.zero_address(),
Txn.amount() == Int(0),
Txn.first_valid() > tmpl_timeout
)
split_program = And(
split_core,
If(Global.group_size() == Int(2),
split_transfer,
split_close
)
)
return split_program
if

1.3.

name == " main ":
print(compileTeal(split(), Mode.Signature))

Periyodik Ödeme (Periodic Payment)

Periyodik Ödeme, hesapların periyodik olarak para çekmesine izin verir. Aşağıdaki PyTeal programı, tmpl_rcv'nin
tmpl_dur için her çoklu tmpl_period raundunda tmpl_amt'ı çekmesine izin veren bir sözleşme hesabı oluşturur.
Tmpl_timeout'tan sonra, bakiye kalan tüm fonlar tmpl_rcv'de kullanılabilir.
# Bu örnek yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir ve güvenlik açısından denetlenmemiştir.
from pyteal import *
"""Periyodik Ödeme """
tmpl_fee = Int(1000)
tmpl_period = Int(50)
tmpl_dur = Int(5000)
( kod diğer sayfada devam ediyor)

1.

İmza Modu
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

tmpl_lease = Bytes("base64", "023sdDE2")
tmpl_amt = Int(2000)
tmpl_rcv = Addr("6ZHGHH5Z5CTPCF5WCESXMGRSVK7QJETR63M3NY5FJCUYDHO57VTCMJOBGY")
tmpl_timeout = Int(30000)
def periodic_payment(tmpl_fee=tmpl_fee,
tmpl_period=tmpl_period,
tmpl_dur=tmpl_dur,
tmpl_lease=tmpl_lease,
tmpl_amt=tmpl_amt,
tmpl_rcv=tmpl_rcv,
tmpl_timeout=tmpl_timeout)
:
periodic_pay_core = And(
Txn.type_enum() == TxnType.Payment,
Txn.fee() < tmpl_fee,
Txn.first_valid() % tmpl_period == Int(0),
Txn.last_valid() == tmpl_dur + Txn.first_valid(),
Txn.lease() == tmpl_lease
)
periodic_pay_transfer = And(
Txn.close_remainder_to() == Global.zero_address(),
Txn.rekey_to() == Global.zero_address(),
Txn.receiver() == tmpl_rcv,
Txn.amount() == tmpl_amt
)
periodic_pay_close = And(
Txn.close_remainder_to() == tmpl_rcv,
Txn.rekey_to() == Global.zero_address(),
Txn.receiver() == Global.zero_address(),
Txn.first_valid() == tmpl_timeout,
Txn.amount() == Int(0)
)
periodic_pay_escrow = periodic_pay_core.And(periodic_pay_transfer.Or(periodic_pay_
close))

˓→

return periodic_pay_escrow
if

2.
2.1.

name == " main ":
print(compileTeal(periodic_payment(), Mode.Signature))

Uygulama Modu
Oylama (Voting)

Oylama, hesapların rastgele seçimler için kaydolmasına ve oy kullanmasına izin verir. Burada seçim (choice) herhangi
bir bayt dilimidir ve herkesin oy kullanmak için kaydolmasına izin verilir.
Bu örnekte, RegBegin ve RegEnd global durumu tarafından tanımlanan, hesapların ne zaman oy kullanmak için
kaydolabileceğini kısıtlayan yapılandırılabilir bir oylama dönemi (voting period) vardır. Ayrıca, oylamanın ne zaman
gerçekleşebileceğini kısıtlayan, global durum VotingBegin ve VotingEnd tarafından tanımlanan ayrı bir
yapılandırılabilir oylama dönemi vardır.
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Oy verebilmek için bir hesabın kayıt olması gerekir. Hesaplar birden fazla oy kullanamaz ve bir hesap, oylama süresi
bitmeden uygulamadan çekilirse, oyları iptal edilir. Sonuçlar, başvurunun global durumunda görülebilir ve kazanan,
en fazla oyu alan adaydır.
# Bu örnek yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir ve güvenlik açısından denetlenmemiştir.
from pyteal import *
def approval_program():
on_creation = Seq([
App.globalPut(Bytes("Creator"), Txn.sender()),
Assert(Txn.application_args.length() == Int(4)),
App.globalPut(Bytes("RegBegin"), Btoi(Txn.application_args[0])),
App.globalPut(Bytes("RegEnd"), Btoi(Txn.application_args[1])),
App.globalPut(Bytes("VoteBegin"), Btoi(Txn.application_args[2])),
App.globalPut(Bytes("VoteEnd"), Btoi(Txn.application_args[3])),
Return(Int(1))
])
is_creator = Txn.sender() == App.globalGet(Bytes("Creator"))
get_vote_of_sender = App.localGetEx(Int(0), App.id(), Bytes("voted"))
on_closeout = Seq([
get_vote_of_sender,
If(And(Global.round() <= App.globalGet(Bytes("VoteEnd")), get_vote_of_sender.
˓→hasValue()),
App.globalPut(get_vote_of_sender.value(), App.globalGet(get_vote_of_
˓→sender.value()) - Int(1))
),
Return(Int(1))
])
on_register = Return(And(
Global.round() >= App.globalGet(Bytes("RegBegin")),
Global.round() <= App.globalGet(Bytes("RegEnd"))
))
choice = Txn.application_args[1]
choice_tally = App.globalGet(choice)
on_vote = Seq([
Assert(And(
Global.round() >= App.globalGet(Bytes("VoteBegin")),
Global.round() <= App.globalGet(Bytes("VoteEnd"))
)),
get_vote_of_sender,
If(get_vote_of_sender.hasValue(
),
Return(Int(0))
),
App.globalPut(choice, choice_tally + Int(1)),
App.localPut(Int(0), Bytes("voted"), choice),
Return(Int(1))
])
program = Cond(
[Txn.application_id() == Int(0), on_creation],
[Txn.on_completion() == OnComplete.DeleteApplication, Return(is_creator)],
(kod diğer sayfada devam ediyor)

2.

Uygulama Modu
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

[Txn.on_completion() == OnComplete.UpdateApplication, Return(is_creator)],
[Txn.on_completion() == OnComplete.CloseOut, on_closeout],
[Txn.on_completion() == OnComplete.OptIn, on_register],
[Txn.application_args[0] == Bytes("vote"), on_vote]
)
return program
def clear_state_program():
get_vote_of_sender = App.localGetEx(Int(0), App.id(), Bytes("voted"))
program = Seq([
get_vote_of_sender,
If(And(Global.round() <= App.globalGet(Bytes("VoteEnd")), get_vote_of_sender.
˓→hasValue()),
App.globalPut(get_vote_of_sender.value(), App.globalGet(get_vote_of_
˓→sender.value()) - Int(1))
),
Return(Int(1))
])
return program
if

name == " main ":
with open('vote_approval.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(approval_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)
with open('vote_clear_state.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(clear_state_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)

Oylama uygulamasını dağıtan bir referans kod örneği aşağıdadır:
# https://github.com/algorand/docs/blob/
˓→cdf11d48a4b1168752e6ccaf77c8b9e8e599713a/examples/smart_contracts/v2/python/
˓→stateful_smart_contracts.py kodundan esinlenmiştir.
import base64
import datetime
from
from
from
from
from

algosdk.future import transaction
algosdk import account, mnemonic
algosdk.v2client import algod
pyteal import compileTeal, Mode
vote import approval_program, clear_state_program

# kullanıcı tarafından beyan edilen hesap anımsatıcıları (mnemonic)
creator_mnemonic = "Your 25-word mnemonic goes here"
user_mnemonic = "A second distinct 25-word mnemonic goes here"
# kullanıcı algod bağlantı parametrelerini tanımladı. Node yapılandırmasında
EnableDeveloperAPI değeri true olarak ayarlanmış olmalıdır
algod_address = "http://localhost:4001"
algod_token = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
# program kaynağını derlemek için yardımcı fonksiyon
def compile_program(client, source_code):
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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compile_response = client.compile(source_code)
return base64.b64decode(compile_response['result'])
# Bir anımsatıcı parolayı özel bir imzalama anahtarına dönüştüren yardımcı fonksiyon
def get_private_key_from_mnemonic(mn): private_key = mnemonic.to_private_key(mn) return private_key
# Belirli bir txid'in ağ tarafından onaylanmasını bekleyen yardımcı fonksiyon
def wait_for_confirmation(client, txid): last_round = client.status().get('last-round') txinfo =
client.pending_transaction_info(txid)
while not (txinfo.get('confirmed-round') and txinfo.get('confirmed-round') > 0):
print("Waiting for confirmation...")
last_round += 1
client.status_after_block(last_round)
txinfo = client.pending_transaction_info(txid)
print("Transaction {} confirmed in round {}.".format(txid, txinfo.get('confirmed˓→round')))
return txinfo
def wait_for_round(client, round):
last_round = client.status().get('last-round')
print(f"Waiting for round {round}")
while last_round < round:
last_round += 1
client.status_after_block(last_round)
print(f"Round {last_round}")
# 3- Yeni uygulama oluştur
def create_app(client, private_key, approval_program, clear_program, global_schema,
˓→local_schema, app_args):
# Oluşturucu olarak sender tanımla
sender = account.address_from_private_key(private_key)
# on_complete'i NoOp olarak ilan et
on_complete = transaction.OnComplete.NoOpOC.real
# Node önerilen parametreleri al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem (transaction) oluştur
txn = transaction.ApplicationCreateTxn(sender, params, on_complete, \
approval_program, clear_program, \
global_schema, local_schema, app_args)
# İşlemi imzala
signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
# İşlemi (transaction) gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
(kod diğer sayfada devam ediyor)

3.2. Uygulama Modu
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wait_for_confirmation(client, tx_id)
# Sonuçları göster
transaction_response = client.pending_transaction_info(tx_id)
app_id = transaction_response['application-index']
print("Created new app-id:", app_id)
return app_id
# Başvuruyu kabul et
def opt_in_app(client, private_key, index):
# Göndereni bildir
sender = account.address_from_private_key(private_key)
print("OptIn from account: ",sender)
# Node önerilen parametreleri al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem oluştur
txn = transaction.ApplicationOptInTxn(sender, params, index)
# İşlemi imzala
signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
# İşlemi gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
wait_for_confirmation(client, tx_id)
# Sonuçları göster
transaction_response = client.pending_transaction_info(tx_id)
print("OptIn to app-id:", transaction_response['txn']['txn']['apid'])
# Uygulamayı çağır
def call_app(client, private_key, index, app_args):
# Göndereni deklare et
sender = account.address_from_private_key(private_key) print("Call from account:",
sender)
# Node önerilen parametrelerini al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem oluştur
txn = transaction.ApplicationNoOpTxn(sender, params, index, app_args)
# İşlemi imzala
signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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# İşlemi gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
wait_for_confirmation(client, tx_id)
def format_state(state):
formatted = {}
for item in state:
key = item['key']
value = item['value']
formatted_key = base64.b64decode(key).decode('utf-8')
if value['type'] == 1:
# byte string
if formatted_key == 'voted':
formatted_value = base64.b64decode(value['bytes']).decode('utf-8')
else:
formatted_value = value['bytes']
formatted[formatted_key] = formatted_value
else:
# Tamsayı
formatted[formatted_key] = value['uint']
return formatted
# Kullanıcının lokal durumunu oku
def read_local_state(client, addr, app_id):
results = client.account_info(addr)
for local_state in results['apps-local-state']:
if local_state['id'] == app_id:
if 'key-value' not in local_state:
return {}
return format_state(local_state['key-value'])
return {}
# Uygulamanın global durumunu oku
def read_global_state(client, addr, app_id):
results = client.account_info(addr)
apps_created = results['created-apps']
for app in apps_created:
if app['id'] == app_id:
return format_state(app['params']['global-state'])
return {}
# Uygulamayı sil
def delete_app(client, private_key, index):
# Göndericiyi deklare et
sender = account.address_from_private_key(private_key)
# Node önerilen parametrelerini al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem oluştur
txn = transaction.ApplicationDeleteTxn(sender, params, index)
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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# İşlemi imzala
signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
# İşlemi gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
wait_for_confirmation(client, tx_id)
# Sonuçları göster
transaction_response = client.pending_transaction_info(tx_id)
print("Deleted app-id:", transaction_response['txn']['txn']['apid'])
# Uygulamadan çıkma
def close_out_app(client, private_key, index):
# Göndereni deklare et
sender = account.address_from_private_key(private_key)
# Node önerilen parametrelerini al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem oluştur
txn = transaction.ApplicationCloseOutTxn(sender, params, index)
# İşlemi imzala
signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
# İşlemi gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
wait_for_confirmation(client, tx_id)
# Sonuçları göster
transaction_response = client.pending_transaction_info(tx_id)
print("Closed out from app-id: ",transaction_response['txn']['txn']['apid'])
# Uygulamayı temizle
def clear_app(client, private_key, index):
# Göndereni deklare et
sender = account.address_from_private_key(private_key)
# Node önerilen parametrelerini al
params = client.suggested_params()
# Önerilen ücretleri kullanmak için sonraki iki (2) satırı yorumlayın
params.flat_fee = True
params.fee = 1000
# İmzasız işlem oluştur
txn = transaction.ApplicationClearStateTxn(sender, params, index)
# İşlemi imzala
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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signed_txn = txn.sign(private_key)
tx_id = signed_txn.transaction.get_txid()
# İşlemi gönder
client.send_transactions([signed_txn])
# Onay bekle
wait_for_confirmation(client, tx_id)
# Sonuçları göster
transaction_response = client.pending_transaction_info(tx_id)
print("Cleared app-id:", transaction_response['txn']['txn']['apid'])
# 64 bit tamsayı i'yi bayt dizesine dönüştür
def intToBytes(i):
lower8 = (1 << 8) - 1
charList = [
(i >> (8*7)) & lower8,
(i >> (8*6)) & lower8,
(i >> (8*5)) & lower8,
(i >> (8*4)) & lower8,
(i >> (8*3)) & lower8,
(i >> (8*2)) & lower8,
(i >> (8*1)) & lower8,
i & lower8
]
string = ''.join(chr(c) for c in charList)
return string.encode('latin1')
def main():
# Bir algodClient başlat
algod_client = algod.AlgodClient(algod_token, algod_address)
# Özel anahtarları tanımla
creator_private_key = get_private_key_from_mnemonic(creator_mnemonic)
user_private_key = get_private_key_from_mnemonic(user_mnemonic)
# Uygulama durumu depolamayı deklare et (değişmez)
local_ints = 0
local_bytes = 1
global_ints = 24 # 4 kurulum için + 20 seçenekler için. Daha fazla
seçenek için daha büyük bir sayı kullanın.
global_bytes = 1
global_schema = transaction.StateSchema(global_ints, global_bytes)
local_schema = transaction.StateSchema(local_ints, local_bytes)
# PyTeal onay programını al
approval_program_ast = approval_program()
# Programı TEAL ile derle
approval_program_teal = compileTeal(approval_program_ast, Mode.Application)
# compile program to binary
approval_program_compiled = compile_program(algod_client, approval_program_teal)
# PyTeal başlangıç temiz durum programını
edinin
clear_state_program_ast = clear_state_program()

# Programı TEAL ile derle
clear_state_program_teal = compileTeal(clear_state_program_ast, Mode.Application)
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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# Programı Binary’e derle
clear_state_program_compiled = compile_program(algod_client, clear_state_program_
˓→teal)
# kayıt ve oylama süresini yapılandır
status = algod_client.status()
regBegin = status['last-round'] + 10
regEnd = regBegin + 10
voteBegin = regEnd + 1
voteEnd = voteBegin + 10
print(f"Registration rounds: {regBegin} to {regEnd}")
print(f"Vote rounds: {voteBegin} to {voteEnd}")
# uygulama bağımsız değişkenleri için bayt listesi oluştur
app_args = [
intToBytes(regBegin),
intToBytes(regEnd),
intToBytes(voteBegin),
intToBytes(voteEnd)
]
# Yeni uygulama oluştur
app_id = create_app(algod_client, creator_private_key, approval_program_compiled,
˓→clear_state_program_compiled, global_schema, local_schema, app_args)
# Uygulamanın global durumunu oku
print("Global state:", read_global_state(algod_client, account.address_from_
˓→private_key(creator_private_key), app_id))
# Kayıt periyodunun başlamasını bekle
wait_for_round(algod_client, regBegin)
# başvuruyu kabul et
opt_in_app(algod_client, user_private_key, app_id) wait_for_round(algod_client, voteBegin)
# Argümansız uygulamayı çağır
call_app(algod_client, user_private_key, app_id, [b'vote', b'choiceA'])
# kullanıcı hesabından lokal uygulama durumunu oku
print("Local state:", read_local_state(algod_client, account.address_from_private_
˓→key(user_private_key), app_id))
# Kayıt periyodunun başlamasını bekle
wait_for_round(algod_client, voteEnd)
# Uygulamanın global durumunu oku
global_state = read_global_state(algod_client, account.address_from_private_
˓→key(creator_private_key), app_id)
print("Global state:", global_state)
max_votes = 0
max_votes_choice = None
for key,value in global_state.items():
if key not in ('RegBegin', 'RegEnd', 'VoteBegin', 'VoteEnd', 'Creator') and
˓→isinstance(value, int):

(kod diğer sayfada devam ediyor)
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if value > max_votes:
max_votes = value
max_votes_choice = key
print("The winner is:", max_votes_choice)
# Uygulamayı sil
delete_app(algod_client, creator_private_key, app_id)
# kullanıcı hesabından uygulamayı temizle
clear_app(algod_client, user_private_key, app_id)
if

name == " main ":
main()

79- Dağıtım için örnek çıktı:
Registration rounds: 592 to 602
Vote rounds: 603 to 613
Waiting for confirmation...
Transaction KXJHR6J4QSCAHO36L77DPJ53CLZBCCSPSBAOGTGQDRA7WECDXUEA confirmed in round
˓→584.
Created new app-id: 29
Global state: {'RegEnd': 602, 'VoteBegin': 603, 'VoteEnd': 613, 'Creator':
˓→'49y8gDrKSnM77cgRyFzYdlkw18SDVNKhhOiS6NVVH8U=', 'RegBegin': 592}
Waiting for round 592
Round 585
Round 586
Round 587
Round 588
Round 589
Round 590
Round 591
Round 592
OptIn from account: FVQEFNOSD25TDBTTTIU2I5KW5DHR6PADYMZESTOCQ2O3ME4OWXEI7OHVRY
Waiting for confirmation...
Transaction YWXOAREFSUYID6QLWQHANTXK3NR2XOVTIQYKMD27F3VXJKP7CMYQ confirmed in round
˓→595.
OptIn to app-id: 29
Waiting for round 603
Round 596
Round 597
Round 598
Round 599
Round 600
Round 601
Round 602
Round 603
Call from account: FVQEFNOSD25TDBTTTIU2I5KW5DHR6PADYMZESTOCQ2O3ME4OWXEI7OHVRY
Waiting for confirmation...
Transaction WNV4DTPEMVGUXNRZHMWNSCUU7AQJOCFTBKJT6NV2KN6THT4QGKNQ confirmed in round
˓→606.
Local state: {'voted': 'choiceA'}
Waiting for round 613
Round 607
Round 608
Round 609
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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Global state: {'RegBegin': 592, 'RegEnd': 602, 'VoteBegin': 603, 'VoteEnd': 613,
˓→'choiceA': 1, 'Creator': '49y8gDrKSnM77cgRyFzYdlkw18SDVNKhhOiS6NVVH8U='}
The winner is: choiceA
Waiting for confirmation...
Transaction 535KBWJ7RQX4ISV763IUUICQWI6VERYBJ7J6X7HPMAMFNKJPSNPQ confirmed in round
˓→616.
Deleted app-id: 29
Waiting for confirmation...
Transaction Z56HDAJYARUC4PWGWQLCBA6TZYQOOLNOXY5XRM3IYUEEUCT5DRMA confirmed in round
˓→618.
Cleared app-id: 29

Varlık (Asset)
Varlık, akıllı sözleşmeler kullanan bir özel varlık türünün uygulamasıdır. Algorand'ın ASA'ları varken, bazı blok
zincirlerinde özel bir varlık oluşturmanın tek yolu akıllı sözleşmelerdir. Oluşturma sırasında, oluşturan, varlığın
toplam arzını belirtir.
Başlangıçta bu kaynak bir rezerve yerleştirilir ve oluşturan kişi yönetici yapılır. Herhangi bir yönetici, mint argümanını
kullanarak uygulamaya dahil olan herhangi bir hesabın bakiyesine rezervden fon aktarabilir. Ek olarak, herhangi bir
yönetici, burn argümanını kullanarak herhangi bir hesabın bakiyesinden rezerve para aktarabilir. Hesaplar,
bakiyelerindeki parayı, uygulamayı seçen başka bir hesaba transfer etmekte serbesttir. Bir hesap uygulamadan
vazgeçtiğinde, bakiyesi rezerve eklenir.

Hesaplar, bakiyelerindeki parayı, uygulamayı seçen başka bir hesaba transfer etmekte serbesttir. Bir hesap uygulamadan
vazgeçtiğinde, bakiyesi rezerve eklenir.
# Bu örnek yalnızca bilgilendirme amacıyla verilmiştir ve güvenlik açısından
denetlenmemiştir.
from pyteal import *
def approval_program():
on_creation = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(1)),
App.globalPut(Bytes("total supply"), Btoi(Txn.application_args[0])),
App.globalPut(Bytes("reserve"), Btoi(Txn.application_args[0])),
App.localPut(Int(0), Bytes("admin"), Int(1)),
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), Int(0)),
Return(Int(1))
])
is_admin = App.localGet(Int(0), Bytes("admin"))
on_closeout = Seq([
App.globalPut(
Bytes("reserve"),
App.globalGet(Bytes("reserve")) + App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
),
Return(Int(1))
])
register = Seq([
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), Int(0)),
Return(Int(1))
])
# Hesabın admin durumunu yapılandır
# Gönderici admin olmalıdır
new_admin_status = Btoi(Txn.application_args[1])
set_admin = Seq([
Assert(And(is_admin, Txn.application_args.length() == Int(2))),
App.localPut(Int(1), Bytes("admin"), new_admin_status),
Return(Int(1))
])
# NOT: Yukarıdaki set_admin kodu dikkatlice oluşturulmuştur. Bunun yerine aşağıdaki kodu
kullandık:
# Seq([
#
Assert(Txn.application_args.length() == Int(2)),
#
App.localPut(Int(1), Bytes("admin"), new_admin_status),
#
Return(is_admin)
# ])
# Aşağıdaki saldırılara karşı savunmasız olacaktır:
bir gönderen kendi adresinde Txn.accounts [0] olarak geçer,
dolayısıyla App.localPut (Int (1), Bytes ("admin"), new_admin_status)
satırı gönderenin yöneticisini değiştirir durum, yani son İade (is_admin)
gönderenin istediği her şeyi döndürebilir.
Bu, herkesin yönetici olmasına izin verir!
varlıkları rezervden Txn.accounts [0] 'a taşıma.
gönderen yönetici olmalıdır
mint_amount = Btoi(Txn.application_args[1]) mint = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(2)),
Assert(mint_amount <= App.globalGet(Bytes("reserve"))),
App.globalPut(Bytes("reserve"), App.globalGet(Bytes("reserve")) - mint_
˓→amount),
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
˓→+ mint_amount),
Return(is_admin)
])
# varlıkları gönderenden Txn.accounts[0]'a aktar
Txn.accounts[0] transfer_amount =
Btoi(Txn.application_args[1]) transfer = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(2)),
Assert(transfer_amount <= App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))),
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
˓→- transfer_amount),
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
˓→+ transfer_amount),
Return(Int(1))
])
program = Cond(
[Txn.application_id() == Int(0), on_creation],
[Txn.on_completion() == OnComplete.DeleteApplication, Return(is_admin)],
[Txn.on_completion() == OnComplete.UpdateApplication, Return(is_admin)],
[Txn.on_completion() == OnComplete.CloseOut, on_closeout],

(kod diğer sayfada devam ediyor)
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[Txn.on_completion() == OnComplete.OptIn, register],
[Txn.application_args[0] == Bytes("set admin"), set_admin],
[Txn.application_args[0] == Bytes("mint"), mint],
[Txn.application_args[0] == Bytes("transfer"), transfer]
)
return program
def clear_state_program():
program = Seq([
App.globalPut(
Bytes("reserve"),
App.globalGet(Bytes("reserve")) + App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
),
Return(Int(1))
])
return program
if

name == " main ":
with open('asset_approval.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(approval_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)
with open('asset_clear_state.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(clear_state_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)

Güvenlik Jetonu (Security Token)
Security Token, Varlık örneğinin daha fazla özellik ve kısıtlama içeren bir uzantısıdır.
İki tür yönetici vardır: sözleşme yöneticileri ve aktarım yöneticileri.
Sözleşme yöneticileri, tedarikin tamamı yedekte ise akıllı sözleşmeyi silebilir.
Yöneticileri aktarmak veya sözleşme yapmak için hesapları tanıtabilirler. Ayrıca para basabilir ve harcayabilirler.
Transfer yöneticileri, hesaplara maksimum bakiye sınırlamaları uygulayabilir,
hesapları geçici olarak kilitleyebilir, hesapları transfer gruplarına atayabilir
ve işlem grupları arasında işlem kısıtlamaları uygulayabilir.
Hem sözleşme hem de transfer yöneticileri, fon alım satımını duraklatabilir ve bireysel hesapları dondurabilir.
Hesaplar, alım satım duraklatılmadıysa, hem gönderen hem de alıcı hesapları dondurulmadıysa
veya geçici olarak kilitlenmediyse, aralarında transfer grubu kısıtlamaları yoksa
ve alıcının hesabında geçersiz sayılabilecek bir maksimum bakiye kısıtlaması yoksa para aktarabilir.
# Bu örnek yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve güvenlik açısından
denetlenmemiştir.
from pyteal import *
def approval_program():
on_creation = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(1)),
App.globalPut(Bytes("total supply"), Btoi(Txn.application_args[0])),
App.globalPut(Bytes("reserve"), Btoi(Txn.application_args[0])),
App.globalPut(Bytes("paused"), Int(0)),
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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App.localPut(Int(0), Bytes("contract admin"), Int(1)),
App.localPut(Int(0), Bytes("transfer admin"), Int(1)),
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), Int(0)),
Return(Int(1))
])
is_contract_admin = App.localGet(Int(0), Bytes("contract admin"))
is_transfer_admin = App.localGet(Int(0), Bytes("transfer admin"))
is_any_admin = is_contract_admin.Or(is_transfer_admin)
can_delete = And(
is_contract_admin,
App.globalGet(Bytes("total supply")) == App.globalGet(Bytes("reserve"))
)
on_closeout = Seq([
App.globalPut(
Bytes("reserve"),
App.globalGet(Bytes("reserve")) + App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
),
Return(Int(1))
])
register = Seq([
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), Int(0)),
Return(Int(1))
])
# tüm transferleri duraklat
# gönderen herhangi bir admin olmalıdır
new_pause_value = Btoi(Txn.application_args[1])
pause = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(2)),
App.globalPut(Bytes("paused"), new_pause_value),
Return(is_any_admin)
])
# Txn.accounts [0] hesabının yönetici durumunu yapılandır
new_admin_type = Txn.application_args[1]
new_admin_status = Btoi(Txn.application_args[2])
set_admin = Seq([
Assert(And(
is_contract_admin,
Txn.application_args.length() == Int(3),
Or(new_admin_type == Bytes("contract admin"), new_admin_type == Bytes(
˓→"transfer admin")),
Txn.accounts.length() == Int(1)
)),
App.localPut(Int(1), new_admin_type, new_admin_status),
Return(Int(1))
])
# NOT: Yukarıdaki set_admin kodu dikkatlice oluşturulmuştur. Bunun yerine
aşağıdaki kodu kullandık:
# Seq([
#
Assert(And(
#
Txn.application_args.length() == Int(3),
(kod diğer sayfada devam ediyor)

3.2. Uygulama Modu

21

PyTeal

(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

#
Or(new_admin_type == Bytes("contract admin"), new_admin_type == Bytes(
˓→"transfer admin")),
#
Txn.accounts.length() == Int(1)
#
)),
#
App.localPut(Int(1), new_admin_type, new_admin_status),
#
Return(is_contract_admin)
# ])
# Aşağıdaki saldırılara karşı savunmasız olacaktır: bir gönderen kendi adresinde
# Txn.accounts [0] olarak geçer, bu nedenle App.localPut (Int (1), new_admin_type,
new_admin_status)
# bu nedenle App.localPut (Int (1), new_admin_type, new_admin_status) satırı
gönderenin yönetici durumunu değiştirir,
# yani son Return (is_contract_admin) gönderenin istediği her şeyi döndürebilir.
Bu, herkesin yönetici olmasına izin verir!
# Txn.accounts'u dondur [0]
# gönderici admin olmalıdır.
new_freeze_value = Btoi(Txn.application_args[1])
freeze = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1)
)),
App.localPut(Int(1), Bytes("frozen"), new_freeze_value),
Return(is_any_admin)
])
# Txn.accounts [0] maksimum bakiyesini değiştirin
# max_balance_value 0 ise, hesaptaki mevcut maksimum bakiye sınırlamasını siler
# gönderen aktarım yöneticisi olmalıdır
max_balance_value = Btoi(Txn.application_args[1])
max_balance = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1)
)),
If(max_balance_value == Int(0),
App.localDel(Int(1), Bytes("max balance")),
App.localPut(Int(1), Bytes("max balance"), max_balance_value)
),
Return(is_transfer_admin)
])
# Txn.accounts [0] 'ı bir UNIX zaman
damgasına kadar kilitle
# gönderen aktarım yöneticisi olmalıdır
lock_until_value = Btoi(Txn.application_args[1])
lock_until = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1)
)),
If(lock_until_value == Int(0),
App.localDel(Int(1), Bytes("lock until")),
App.localPut(Int(1), Bytes("lock until"), lock_until_value)
),
Return(is_transfer_admin)
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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])
set_transfer_group = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(3),
Txn.accounts.length() == Int(1)
)),
App.localPut(Int(1), Bytes("transfer group"), Btoi(Txn.application_args[2]))
])
def getRuleKey(sendGroup, receiveGroup):
return Concat(Bytes("rule"), Itob(sendGroup), Itob(receiveGroup))
lock_transfer_key = getRuleKey(Btoi(Txn.application_args[2]), Btoi(Txn.
application_args[3]))
lock_transfer_until = Btoi(Txn.application_args[4])
lock_transfer_group = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() == Int(5)),
If(lock_transfer_until == Int(0),
App.globalDel(lock_transfer_key),
App.globalPut(lock_transfer_key, lock_transfer_until)
)
])

˓→

# gönderen aktarım yöneticisi olmalıdır
transfer_group = Seq([
Assert(Txn.application_args.length() > Int(2)),
Cond(
[Txn.application_args[1] == Bytes("set"), set_transfer_group],
[Txn.application_args[1] == Bytes("lock"), lock_transfer_group]
),
Return(is_transfer_admin)
])
# varlıkları rezervden Txn.accounts [0] 'a taşıma
# gönderen sözleşme yöneticisi olmalıdır
mint_amount = Btoi(Txn.application_args[1])
mint = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1),
mint_amount <= App.globalGet(Bytes("reserve"))
)),
App.globalPut(Bytes("reserve"), App.globalGet(Bytes("reserve")) - mint_
˓→amount),
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
˓→+ mint_amount),
Return(is_contract_admin)
])
# varlıkları Txn.accounts [0] 'dan rezerve taşıma
# gönderen sözleşme yöneticisi olmalıdır
burn_amount = Btoi(Txn.application_args[1])
burn = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1),
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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)), burn_amount <= App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
App.globalPut(Bytes("reserve"), App.globalGet(Bytes("reserve")) + burn_
amount),
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
˓→- burn_amount),
Return(is_contract_admin)
])
˓→

# varlıkları gönderenden Txn.accounts[0]’a aktar
transfer_amount = Btoi(Txn.application_args[1])
receiver_max_balance = App.localGetEx(Int(1), App.id(), Bytes("max balance"))
transfer = Seq([
Assert(And(
Txn.application_args.length() == Int(2),
Txn.accounts.length() == Int(1),
transfer_amount <= App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
)),
receiver_max_balance,
If(
Or(

timestamp(),

App.globalGet(Bytes("paused")),
App.localGet(Int(0), Bytes("frozen")),
App.localGet(Int(1), Bytes("frozen")),
App.localGet(Int(0), Bytes("lock until")) >= Global.latest_

timestamp(),

App.localGet(Int(1), Bytes("lock until")) >= Global.latest_

˓→

˓→

App.globalGet(getRuleKey(App.localGet(Int(0), Bytes("transfer group
")), App.localGet(Int(1), Bytes("transfer group")))) >= Global.latest_timestamp(),
And(
receiver_max_balance.hasValue(),
receiver_max_balance.value() < App.localGet(Int(1), Bytes("balance
˓→")) + transfer_amount
)
),
Return(Int(0))
),
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
˓→- transfer_amount),
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), App.localGet(Int(1), Bytes("balance"))
˓→+ transfer_amount),
Return(Int(1))
])
˓→

program = Cond(
[Txn.application_id() == Int(0), on_creation],
[Txn.on_completion() == OnComplete.DeleteApplication, Return(can_delete)],
[Txn.on_completion() == OnComplete.UpdateApplication, Return(is_contract_
˓→admin)],
[Txn.on_completion() == OnComplete.CloseOut, on_closeout],
[Txn.on_completion() == OnComplete.OptIn, register],
[Txn.application_args[0] == Bytes("pause"), pause],
[Txn.application_args[0] == Bytes("set admin"), set_admin],
[Txn.application_args[0] == Bytes("freeze"), freeze],
[Txn.application_args[0] == Bytes("max balance"), max_balance],
[Txn.application_args[0] == Bytes("lock until"), lock_until],
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

[Txn.application_args[0]
[Txn.application_args[0]
[Txn.application_args[0]
[Txn.application_args[0]

==
==
==
==

Bytes("transfer group"), transfer_group],
Bytes("mint"), mint],
Bytes("burn"), burn],
Bytes("transfer"), transfer],

)
return program
def clear_state_program():
program = Seq([
App.globalPut(
Bytes("reserve"),
App.globalGet(Bytes("reserve")) + App.localGet(Int(0), Bytes("balance"))
),
Return(Int(1))
])
return program
if

name == " main ":
with open('security_token_approval.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(approval_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)
with open('security_token_clear_state.teal', 'w') as f:
compiled = compileTeal(clear_state_program(), Mode.Application)
f.write(compiled)

3.2. Application Mode
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Veri Tipleri ve Sabitler

• Bir PyTeal ifadesi aşağıdaki iki veri türünden birine sahiptir:
• TealType.uint64, 64 bit işaretsiz tamsayı
• TealType.bytes, bir bayt dilimi
Örneğin, tüm işlem bağımsız değişkenleri (Örneğin; Arg(0)), TealType.bytes türündedir. Geçerli işlemin ilk
geçerli turu (Txn.first_valid()), TealType.uint64 olarak yazılmıştır.

1.

Integers

Int(n), TealType.uint64 sabiti oluşturur, burada n >= 0 and n < 2 ** 64.

2.

Bytes

Bir byte dilimi bir ikili dizedir. PyTeal'da bir byte dilimini kodlamanın birkaç yolu vardır:

2.1.

UTF-8

Byte dilimleri, UTF-8 kodlu dizelerden oluşturulabilir. Örneğin:
Bytes("hello world")

2.2.

Base16

Bayt dilimleri, bir RFC 4648#section-8 base16 kodlu ikili dizeden, ör. "0xA21212EF" veya "A21212EF". Örneğin:
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Bytes("base16", "0xA21212EF")
Bytes("base16", "A21212EF") # "0x" is optional

2.3.

Base32

Bayt dilimleri bir RFC 4648#section-6 base32 kodlu ikili dizeden doldurma olmadan oluşturulabilir, ör.
"7Z5PWO2C6LFNQFGHWKSK5H47IQP5OJW2M3HA2QPXTY3WTNP5NU2MHBW27M".
Bytes("base32", "7Z5PWO2C6LFNQFGHWKSK5H47IQP5OJW2M3HA2QPXTY3WTNP5NU2MHBW27M")

2.4.

Base64

Bayt dilimleri bir RFC 4648#section-4 base64 kodlu ikili dizeden, ör. "Zm9vYmE=".
Bytes("base64", "Zm9vYmE=")

3.

Tip Kontrolü

Tüm PyTeal ifadeleri, yapım sırasında tip kontrolüne tabi tutulur; örneğin, aşağıdaki kodun çalıştırılması bir
TealTypeError:
Int(0) < Arg(0)

“<“ (Aşırı yüklenmiş Python operatörü, daha fazla ayrıntı için bkz.Aritmetik Operatörler), her iki tür işlenen de gerektirdiğinden
TealType.uint64, Arg (0) TealType.bytes türündedir.

4.

Dönüştürme
• Bir değeri diğer veri türünde karşılık gelen değere dönüştürmek, aşağıdaki iki operatör tarafından desteklenir:
• Itob(n): TealType.bytes değerinden TealType.uint64 bir n değeri oluşturur
• Btoi(b): TealType.uint64 değerinden TealType.bytes bir b değeri oluşturur
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Aritmetik Operatörler
Aritmetik ifade, TealType.uint64 değeriyle sonuçlanan bir ifadedir. PyTeal'da aritmetik ifadeler, tamsayı aritmetik
operatörlerini ve boole operatörlerini içerir. Python'daki tüm tamsayı aritmetiği operatörünü aşırı yükledik.
Operator

Overload
ed

Semantics

Example

Lt(a, b)

<

a, b'den küçükse 1, aksi halde 0

Int(1) < Int(5)

Gt(a, b)

>

eğer a b'den büyükse 1 , aksi halde
0

Int(1) > Int(5)

Le(a, b)

<=

a, b'den büyük değilse 1, aksi
takdirde 0

Int(1) <= Int(5)

Ge(a, b)

>=

a, b'den küçük değilse 1, aksi
takdirde 0

Int(1) >= Int(5)

Add(a, b)

+

a + b, hata (panik) eğer taşarsa

Int(1) + Int(5)

Minus(a, b)

-

a - b, alt taşma ise hata

Int(5) - Int(1)

Mul(a, b)

*

a * b, taşma durumunda hata

Int(2) * Int(3)

Div(a, b)

/

a / b, sıfıra bölünürse hata

Int(3) / Int(2)

Mod(a, b)

%

a% b, modul işlemi

Int(7) % Int(3)

Eq(a, b)

==

eğer a b ye eşitse 1, aksi halde 0

Int(7) == Int(7)

Neq(a, b)

!=

a b ye eşitse 0, aksi takdirde 1

Int(7) != Int(7)

And(a, b)

eğer a> 0 && b> 0 ise 1, aksi
takdirde 0

And(Int(1),
Int(1))

Or(a, b)

eğer a> 0 || b> 0 ise 1, aksi
takdirde 0

Or(Int(1),
Int(0))

Not(a)

Eğer a 0 a eşitse 1, aksi halde 0

Not(Int(0))

BitwiseAnd(a,
b)

&

a & b, “bitwise ve” işlemi

Int(1) & Int(3)

BitwiseOr(a,b
)

|

a | b, “bitwise veya” işlemi

Int(2) | Int(5)

BitwiseXor(a,
b)

^

a ^ b, bit tabanlı xor işlemi

Int(3) ^ Int(7)

BitwiseNot(a)

~

~ a, bitsel tümleme işlemi

~Int(1)

Tüm bu operatörler iki TealType.uint64 değeri alır. Ek olarak, Denklem (a, b) (==) ve Neq (a, b) (! =)
Bayt dilimleri için de çalışır.
Örneğin, Arg (0) == Arg (1) ve Arg (0)! = Arg (1) geçerli PyTeal ifadeleridir.
Hem And hem de Or ayrıca işlev olarak çağrıldığında 2'den fazla argümanı destekler:
• And(a, b, ...)
• Or(a, b, ...)
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• Aşırı yüklenmiş Python aritmetik operatörlerinin ilişkilendirilebilirliği ve önceliği,
orijinal python operatörleriyle aynıdır. Örneğin:
• Int(1) + Int(2) + Int(3) eşittir Add(Add(Int(1), Int(2)), Int(3))
• Int(1) + Int(2) * Int(3) eşittir. Add(Int(1), Mul(Int(2), Int(3)))
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Byte Operatörleri

TEAL byte dilimleri dizelere (string) benzer ve aynı şekilde manipüle edilebilir.

1.

Concat

Byte dilimleri Concat ifadesi kullanılarak birleştirilebilir. Bu ifade en az iki argüman alır ve her argümandan birbiri
ardına oluşan yeni bir byte dilimi üretir. Örneğin:
Concat(Bytes("a"), Bytes("b"), Bytes("c")) # equivalent to Bytes("abc")

2.

Alt Dize (Substring)

Byte dilimleri, Substring ifadesi kullanılarak diğer byte dilimlerinden çıkarılabilir. Bu ifade, başlangıç ve bitiş
endeksleri verilen byte dilimlemesinin bir bölümünü çıkarabilir. Örneğin:
Substring(Bytes("algorand"), Int(0), Int(4)) # equivalent to Bytes("algo")
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İşlem Alanları ve Global Parametreler
131- PyTeal akıllı sözleşmeleri, mevcut işlemin özelliklerine ve çalışırken blok zincirinin durumuna erişebilir.

1.

İşlem Alanları

Operator

Type

Notes

Txn.sender()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.fee()

TealType.uint64

in microAlgos

Txn.first_valid()

TealType.uint64

Yuvarlak sayı

Txn.last_valid()

TealType.uint64

Yuvarlak sayı

Txn.note()

TealType.bytes

bayt cinsinden işlem notu

Txn.lease()

TealType.bytes

Byte cinsinden işlem kiralama

Txn.receiver()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.amount()

TealType.uint64

in microAlgos

Txn.close_remainder_to()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.vote_pk()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.selection_pk()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.vote_first()

TealType.uint64

Txn.vote_last()

TealType.uint64

Txn.vote_key_dilution()

TealType.uint64

Txn.type()

TealType.bytes

Txn.type_enum()

TealType.uint64

Aşağıdaki tabloya bakınız.

Txn.xfer_asset()

TealType.uint64

asset ID

Txn.asset_amount()

TealType.uint64

Varlığın birimlerindeki değer

Txn.asset_sender()

TealType.bytes

32 byte adres, gönderen ise tüm değerin geri
alınmasına neden olur

Txn.asset_receiver()

TealType.bytes

32 byte address

Değerlendirilmekte olan mevcut işlemle ilgili bilgiler Txn nesnesi kullanılarak elde edilebilir. İşlem alanlarına
atıfta bulunan PyTeal ifadeleri aşağıdadır:
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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Operator

Type

Notes

Txn.asset_close_to()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.group_index()

TealType.uint64

bu işlemin bir işlem grubu içindeki konumu

Txn.tx_id()

TealType.bytes

bu işlem için hesaplanan ID, 32 byte

Txn.application_id()

TealType.uint64

Txn.on_completion()

TealType.uint64

Txn.approval_program()

TealType.bytes

Txn.clear_state_program()

TealType.bytes

Txn.rekey_to()

TealType.bytes

Txn.config_asset()

TealType.uint64

Txn.config_asset_total()

TealType.uint64

Txn.config_asset_decimals()

TealType.uint64

Txn.config_asset_default_frozen()

TealType.uint64

Txn.config_asset_unit_name()

TealType.bytes

Txn.config_asset_name()

TealType.bytes

Txn.config_asset_url()

TealType.bytes

Txn.config_asset_metadata_hash()

TealType.bytes

Txn.config_asset_manager()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.config_asset_reserve()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.config_asset_freeze()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.config_asset_clawback()

TealType.bytes

32 byte address

Txn.freeze_asset()

TealType.uint64

Txn.freeze_asset_account()

TealType.bytes

Txn.freeze_asset_frozen()

TealType.uint64

Txn.application_args()

TealType.bytes[
]

Txn.accounts()

TealType.bytes[
]

32 byte address

32 byte address

Txn.type_enum() değerler TxnType numaralandırması kullanılarak kontrol edilebilir:

(kod diğer sayfada devam ediyor)
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1.1.

Value

Numerical
Value

Type
String

Description

TxnType.Unknown

0

unkown

unknown type,
invalid

TxnType.Payment

1

pay

payment

TxnType.KeyRegistrati
on

2

keyreg

key registration

TxnType.AssetConfig

3

acfg

asset config

TxnType.AssetTransfer

4

axfer

asset transfer

TxnType.AssetFreeze

5

afrz

asset freeze

TxnType.ApplicationCa
ll

6

appl

application call

Atomik Transferler

Atomic Transfers, işlem gruplarının tek seferde gönderilmesine izin veren indirgenemez toplu işlemlerdir.
İşlemlerden herhangi biri başarısız olursa, tüm işlemler başarısız olur. PyTeal, programların Gtxn nesnesini kullanarak
bir atomic transfers grubundaki işlemler hakkındaki bilgilere erişmesine izin verir. Bu nesne bir TxnObject listesi gibi
davranır, yani Txn'deki yukarıdaki işlem alanlarının tümü Gtxn öğelerinde mevcuttur. Örneğin:
Gtxn[0].sender() # atomik transfer grubundaki ilk işlemin göndericisini al
Gtxn[1].receiver() # atomik transfer grubundaki ikinci işlemin alıcısını al

Gtxn sıfır dizinlidir ve bir atomik transfer grubunun maksimum boyutu 16'dır.
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2.

Global Parametreler

Blockchain'in mevcut durumu hakkında bilgi, aşağıdaki Global ifadeler kullanılarak elde edilebilir:
Operator

Type

Notes

Global.min_txn_fee()

TealType.
uint64

in microAlgos

Global.min_balance()

TealType.
uint64

in mircoAlgos

Global.max_txn_life()

TealType.
uint64

raund sayısı

Global.zero_address()

TealType.
bytes

Tüm sıfır baytların 32 bayt adresi

Global.group_size()

TealType.
uint64

bu atomik işlem grubundaki txns sayısı,
En az 1

Global.logic_sig_version
()

TealType.
uint64

desteklenen maksimum TEAL sürümü

Global.round()

TealType.
uint64

mevcut raund numarası

Global.latest_timestamp(
)

TealType.
uint64

en son doğrulanmış blok UNIX zaman
damgası

Global.
current_application_id()

TealType.
uint64

yürütülen geçerli uygulamanın ID’si

7.2. Global Parametreler
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ŞİFRELEME İLKELERİ

Algorand Akıllı Sözleşmeler, 3 kriptografik karma işlevi ve 1 dijital imza doğrulaması dahil olmak üzere 4 kriptografik
ilkeyi destekler. Bu kriptografik ilkelerin her biri, toplama ve çıkarma gibi basit işlemlere kıyasla göreceli performans ek
yükünü gösteren bir sayı olan bir maliyetle ilişkilidir. Kripto temelleri dışındaki tüm TEAL işlem kodlarının maliyeti
1'dir. Aşağıda, PyTeal'da kriptografik temelleri nasıl ifade edeceğiniz anlatılmaktadır:
Operator

Cost

Açıklamalar

Sha256(e)

7

SHA-256 hash fonksiyonu, 32 bayt üretir

Keccak256(e)

26

Keccak-256 hash fonksiyonu, 32 bayt üretir

Sha512_256(e)

9

SHA512-256 hash fonksiyonu, 32 bayt üretir

Ed25519Verify(d, s,
p)

1900

1, d'nin p (PK) tarafından imzalanmış imzası
ise, aksi takdirde 0

Bu kriptografik ilkeller, blok zincirlerinde ve kripto para birimlerinde en çok kullanılanları kapsar.
Örneğin, Bitcoin, Bitcoin adresleri oluşturmak için SHA-256 kullanır;
Alogrand, yetkilendirme için ed25519 imza şemasını kullanır ve TEAL bayt kodundan sözleşme hesabı adresleri
oluşturmak için SHA512-256 hash işlevini kullanır.
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Kontrol Akışı

PyTeal, birden çok ifadeyi birbirine zincirlemek ve ifadeleri koşullu olarak değerlendirmek için birkaç kontrol akışı ifadesi
sağlar.

1.

Programdan Çıkış: Return

Dönüş ifadesi, programın hemen çıkmasına neden olur. Programın sahip olması gereken başarı değeri olan tek bir argüman
alır.
Örneğin, Return (Int (0)) programın hemen başarısız olmasına neden olur ve Return (Int (1))
programın hemen başarılı olmasına neden olur.
Bir Return ifadesinin varlığı programın çıkmasına neden olduğundan, bundan sonra hiçbir işlem yapılmayacaktır.

2.

Zincirleme İfadeleri: Seq

Seq ifadesi, birden çok ifadeden oluşan bir dizi oluşturmak için kullanılabilir. Sıraya dahil edilecek ifadelerin bir listesi
olan tek bir bağımsız değişken alır. Örneğin:
Seq([
App.globalPut(Bytes("creator"), Txn.sender()),
Return(Int(1))
])

Bir Seq ifadesi, son ifadesinin değerini alacaktır. Ek olarak, bir Seq ifadesindeki son ifade dışındaki tüm ifadeler hiçbir
şey döndürmemelidir (örneğin, TealType.none olarak değerlendirme).
Bu kısıtlama yürürlüktedir çünkü ara değerler TEAL yığınına bir şeyler eklememelidir. Sonuç olarak, aşağıdaki
geçersiz bir dizidir:
Liste 1: Geçersiz Seq ifadesi
Seq([
Txn.sender(),
Return(Int(1))
])
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Bir dizinin önceki bölümünde bir değer döndüren bir işlem eklemeniz gerekiyorsa, değeri bir Pop'a kaydırabilirsiniz.
onu atmak için ifade. Örneğin,
Seq([
Pop(Txn.sender()),
Return(Int(1))
])

3.

Basit Dallanma: If

Bir If ifadesinde
If(test-expr, then-expr, else-expr)

test ifadesi her zaman değerlendirilir ve TealType.uint64 yazılması gerekir. 0'dan büyük bir değerle sonuçlanırsa,
o zaman ifade değerlendirilir. Aksi takdirde, else-expr değerlendirilir. Sonra-ifade ve başka-ifade aynı tür (örneğin hem
TealType.uint64) olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca "else-expr" olmadan bir If ifadesini de çağırabilirsiniz:
If(test-expr, then-expr)

Bu durumda, then-expr, TealType.none yazılmalıdır.

4.

Koşulları Kontrol Etme: Assert

Assert ifadesi, programa devam etmeden önce koşulların karşılandığından emin olmak için kullanılabilir.Sözdimi için
Assert:
Assert(test-expr)

Test-ifade her zaman değerlendirilir ve TealType.uint64 yazılması gerekir.
Test-expr 0'dan büyük bir değerle sonuçlanırsa, program devam eder.
Aksi takdirde, program hemen çıkar ve bir hatayla karşılaştığını belirtir.Example:
Assert(Txn.type_enum() == TxnType.Payment)

Yukarıdaki örnek, işlem türü bir ödeme değilse, programın bir hatayla hemen başarısız olmasına neden olacaktır.

5.

Zincirleme Testleri: Cond

Bir Cond ifadesi, bir sonuç ifadesini seçmek için bir dizi testi uygular. Cond sözdizimi şöyledir:
Cond([test-expr-1, body-1],
[test-expr-2, body-2],
. . . )

Her test ifadesi sırayla değerlendirilir. 0 üretirse, eşleştirilmiş gövde dikkate alınmaz ve değerlendirme bir sonraki test ifadesine geçer.
Bir test ifadesi gerçek bir değer (> 0) üretir üretmez, gövdesi bu Cond ifadesinin değerini üretmek için değerlendirilir.
Test ifadelerinden hiçbiri gerçek bir değer olarak değerlendirilmezse,
Cond ifadesi, çalışma zamanı paniğine neden olan bir TEAL işlem kodu olan hata olarak değerlendirilecektir.
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Bir Koşul ifadesinde, her test ifadesinin TealType.uint64 yazılması gerekir. Gövde,
TealType.uint64 veya TealType.bytes olarak yazılabilir. Ancak, tüm gövde 'ler aynı veri türüne sahip olmalıdır.
Aksi takdirde, bir TealTypeError tetiklenir.Example:
Cond([Global.group_size() == Int(5), bid],
[Global.group_size() == Int(4), redeem],
[Global.group_size() == Int(1), wrapup])

Bu PyTeal kodu atomik işlem grubunun boyutuna göre dallanır.

9.5. Zincirleme Testi: Cond
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Durum Erişimi ve Manipülasyon
PyTeal, Durum Bilgili Algor ve Akıllı Sözleşmeler yazmak için de kullanılabilir. Uygulamalar olarak da bilinen
durum bilgili sözleşmeler, Algorand blok zincirindeki duruma erişebilir ve durumu değiştirebilir.
Durum, anahtarların bayt dilimleri olduğu ve değerlerin tamsayı veya bayt dilimleri olabileceği anahtar-değer çiftlerinden oluşur.
Bir uygulamanın kullanabileceği birden çok durum türü vardır.

1.

Durum Operasyonu Tablosu
Context
Current
A

Write

Read

Delete

Check If Exists

App.
globalPut

App.globalGet

App.
globalDel

App.
globalGetEx

App.localPu
t

App.localGet

App.localDe
l

App.localGetE
x

pp
Global
Current App
Local

2.

Other App
Global

App.
globalGetEx

App.
globalGetEx

Other App Local

App.localGetE
x

App.localGetE
x

Global Durum

Global durum, uygulamanın global bağlamında depolanan anahtar / değer çiftlerinden oluşur. Aşağıdaki gibi manipüle edilebilir:

2.1.

Yazma

Global duruma yazmak için App.globalPut işlevini kullanın.
İlk bağımsız değişken, yazılacak anahtardır ve ikinci bağımsız değişken, yazılacak değerdir. Örneğin:
App.globalPut(Bytes("status"), Bytes("active")) # write a byte slice
App.globalPut(Bytes("total supply"), Int(100)) # write a uint64

39

PyTeal

2.2.

Okuma

Küresel durumdan okumak için App.globalGet işlevini kullanın. Aldığı tek argüman, okumanın anahtarıdır.
Örneğin:If you try to read from a key that does not exist in your app’s global state, the integer 0 is returned.
App.globalGet(Bytes("status"))
App.globalGet(Bytes("total supply"))

2.3.

Silme

Global durumdan bir anahtarı silmek için App.globalDel işlevini kullanın. Aldığı tek argüman silinecek
anahtardır. Örneğin:
App.globalDel(Bytes("status"))
App.globalDel(Bytes("total supply"))

Uygulamanızın genel durumunda bulunmayan bir anahtarı silmeye çalışırsanız hiçbir şey olmaz.

3.

Yerel Eyalet

Yerel durum, uygulamanıza dahil olan her hesap için benzersiz bir bağlamda depolanan anahtar / değer çiftlerinden oluşur.
Sonuç olarak, yerel eyaleti işlerken bir hesap belirtmeniz gerekecektir. Bu, bir hesaba karşılık gelen bir tamsayı geçirilerek yapılır.
0 tamsayısı, uygulama çağrısı işleminin göndericisine atıfta bulunan özel bir durumdur.
1 tamsayısı, Txn.accounts'taki ilk öğeyi, 2, ikinci öğeyi ifade eder, vb.

3.1.

Yazma

Bir hesabın yerel durumuna yazmak için App.localPut işlevini kullanın. İlk argüman, yazılacak hesaba karşılık
gelen bir tamsayıdır, ikinci argüman yazılacak anahtardır ve üçüncü argüman yazılacak değerdir. Örneğin:
App.localPut(Int(0), Bytes("role"), Bytes("admin")) # gönderenin hesabına bir bayt
dilimi yaz
App.localPut(Int(0), Bytes("balance"), Int(10)) # gönderenin hesabına bir uint64 yaz
App.localPut(Int(1), Bytes("balance"), Int(10)) # Txn.accounts [0] 'a bir uint64 yaz

Not: Bir hesabın yerel durumuna ancak o hesap uygulamanızı seçtiyse yazılabilir.
Hesap etkinleştirmediyse, program bir hata ile başarısız olur.
App.optedIn işlevi, bir hesabın bir uygulamayı etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol etmek için kullanılabilir.

3.2.

Okuma

Bir hesabın yerel durumundan okumak için App.localGet işlevini kullanın.
İlk bağımsız değişken, okunacak hesaba karşılık gelen bir tam sayıdır ve ikinci bağımsız değişken, okunacak anahtardır.
Örneğin:
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App.localGet(Int(0), Bytes("role")) # gönderenin hesabından oku
App.localGet(Int(0), Bytes("balance")) # gönderenin hesabından oku
App.localGet(Int(1), Bytes("balance")) # Txn.accounts [0] 'dan oku

Uygulamanızın genel durumunda bulunmayan bir anahtardan okumaya çalışırsanız, 0 tamsayısı döndürülür.

3.3.

Silme

Bir hesabın yerel durumundan bir anahtarı silmek için App.locale işlevini kullanın. İlk argüman, hesaba karşılık
gelen bir tamsayıdır ve ikinci argüman silinecek anahtardır. Örneğin:

App.localDel(Int(0), Bytes("role")) # gönderenin hesabından "rolü" sil
App.localDel(Int(0), Bytes("balance")) # gönderenin hesabından "bakiyeyi" sil
App.localDel(Int(1), Bytes("balance")) # "bakiyeyi" Txn.accounts [0] 'dan sil

Hesabın yerel durumunda bulunmayan bir anahtarı silmeye çalışırsanız hiçbir şey olmaz.

4.

Dış Durum

Yukarıdaki işlevler, bir uygulamanın durumu kendi bağlamında okumasına ve yazmasına izin verir. Ek olarak,
uygulamaların diğer uygulamalar tarafından yazılan durumu okuması da mümkündür. Bu, App.globalGetEx ve
App.localGetEx işlevleri kullanılarak mümkündür.
Yerel durum erişimine benzer şekilde, bu işlevleri kullanmak için hangi uygulamadan okunacağını temsil eden bir
tam sayı girmeniz gerekir. 0 tamsayısı, mevcut uygulamaya atıfta bulunan özel bir durumdur. 1 tamsayısı
Txn.ForeignApps'deki ilk öğeyi ifade eder, 2 ikinci öğeyi belirtir ve bu böyle devam eder. ForeignApps işlem
alanına şu anda TEAL'den erişilemediğini unutmayın.
Diğer durum erişim işlevlerinden farklı olarak, App.globalGetEx ve App.localGetEx bir MaybeValue
döndürür. Bu değer doğrudan kullanılamaz, ancak MaybeValue.hasValue () ve MaybeValue.value ()
yöntemlerine sahiptir. Erişilen anahtar okunmakta olan uygulamanın bağlamında mevcutsa hasValue () 1
döndürür ve value () değerini döndürür. Aksi takdirde hasValue () ve value () 0 döndürür.
Not: App.globalGetEx ve App.localGetEx tarafından döndürülen MaybeValue doğrudan kullanılamasa
da hasValue () ve value () çağrılmadan önce uygulamaya dahil edilmelidir. Bunu yapmak için muhtemelen
Seq'i kullanmak isteyeceksiniz.
Bu işlevler bir anahtarın var olup olmadığını kontrol etmenin tek yolu olduğundan, bunları geçerli uygulamanın
bağlamında kullanmak da yararlı olabilir.

4.1.

Dış Global

Başka bir uygulamanın genel durumundan bir değer okumak için App.globalGetEx işlevini kullanın.
İlk argüman, okunacak uygulamaya karşılık gelen bir tamsayıdır ve ikinci argüman okunacak anahtardır. Örneğin:
# mevcut küresel bağlamdan "durum" al
# "durum" ayarlanmadıysa, "yok" döndürür
myStatus = App.globalGetEx(Int(0),
Bytes("status")) Seq([
myStatus,
If(myStatus.hasValue(), myStatus.value(), Bytes("none"))
])
(kod diğer sayfada devam ediyor)
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(kod bir önceki sayfadan edevam ediyor)

# Txn.ForeignApps [0] genel bağlamından "durum" alın
# "durum" ayarlanmadıysa, "yok" döndürür
otherStatus = App.globalGetEx(Int(1), Bytes("status"))
Seq([
otherStatus,
If(otherStatus.hasValue(), otherStatus.value(), Bytes("none"))
])
# Txn.ForeignApps [0] global bağlamından "toplam arz" alın
# "toplam arz" ayarlanmadıysa, 0 varsayılan değerini döndürür
otherSupply = App.globalGetEx(Int(1), Bytes("total supply")) Seq([
otherSupply,
otherSupply.value()
])

4.2.

Dış Yerel (External Local)

Başka bir uygulama için bir hesabın yerel durumundan bir değer okumak için
App.localGetEx işlevini kullanın. İlk bağımsız değişken, okunacak hesaba karşılık
gelen bir tamsayıdır (App.localGet ile aynı biçimde), ikinci bağımsız değişken,
okunacak uygulamaya karşılık gelen bir tamsayıdır ve üçüncü bağımsız değişken,
okunacak anahtardır. Örneğin:
# cari hesap için gönderenin yerel eyaletinden "rol" al
# "rol" ayarlanmamışsa, "yok" döndürür
myAppSenderRole = App.localGetEx(Int(0), Int(0), Bytes("role"))
Seq([
myAppSenderRole,
If(myAppSenderRole.hasValue(), myAppSenderRole.value(), Bytes("none"))
])
# cari hesap için Txn.accounts [0] yerel eyaletinden "rol" al
# "rol" ayarlanmamışsa, "yok" döndürür
myAppOtherAccountRole = App.localGetEx(Int(1), Int(0), Bytes("role"))
Seq([
myAppOtherAccountRole,
If(myAppOtherAccountRole.hasValue(), myAppOtherAccountRole.value(), Bytes("none"))
])
# Txn.ForeignApps [0] için gönderenin yerel eyaletinden "rol" al
# "rol" ayarlanmamışsa, "yok" döndürür
otherAppSenderRole = App.localGetEx(Int(0), Int(1), Bytes("role"))
Seq([
otherAppSenderRole,
If(otherAppSenderRole.hasValue(), otherAppSenderRole.value(), Bytes("none"))
])
# Txn.ForeignApps [0] için Txn.accounts [0] yerel durumundan "rol" al
# "rol" ayarlanmamışsa, "yok" döndürür
otherAppOtherAccountRole = App.localGetEx(Int(1), Int(1), Bytes("role"))
Seq([
otherAppOtherAccountRole,
If(otherAppOtherAccountRole.hasValue(), otherAppOtherAccountRole.value(), Bytes(
˓→"none"))
])
(kod diğer sayfada devam ediyor)

42

Bölüm 10. Durum Erişimi ve Manipülasyon

PyTeal

BÖLÜM

11

PyTeal Paketi

pyteal.Txn = <pyteal.TxnObject object>
Geçerli işlem değerlendiriliyor.
pyteal.Gtxn = <pyteal.TxnGroup object>
Değerlendirilmekte olan mevcut işlem grubu.
class pyteal.Expr
Bases: abc.ABC
PyTeal ifadeleri için soyut temel sınıf.
And(other: pyteal.Expr) → pyteal.Expr
Bu ifadenin mantıksal Ve'sini ve başka birini alın.
Bu ifade uint64 olarak değerlendirilmelidir.
Bu, iki bağımsız değişkenle And () kullanmakla aynıdır.
Or(other: pyteal.Expr) → pyteal.Expr
Bu ifadenin mantıksal Or'sunu ve başka birini alın.
Bu ifade uint64 olarak değerlendirilmelidir.
Bu, iki bağımsız değişkenle Or () kullanmakla aynıdır.
type_of() → pyteal.TealType
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.LeafExpr
Bases: pyteal.Expr
Yaprak ifade temel sınıfı.
class pyteal.Addr(address: str)
Bases: pyteal.LeafExpr
Algorand adresini temsil eden bir ifade.
init (address: str) → None
Yeni bir Addr ifadesi
oluşturun.
Parametre adresi – Geçerli bir base32 Algorand adresi içeren bir dize
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
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class pyteal.Bytes(*args)
Bases: pyteal.LeafExpr
Bir bayt dizesini temsil eden
bir ifade.
init (*args) → None
Yeni bir bayt dizesi
oluşturun.
Kodlamaya bağlı olarak, iletilecek farklı argümanlar vardır:
For UTF-8 strings: Dizeyi tek bağımsız değişken olarak iletin. Örneğin, Bytes("content").
For base16, base32, or base64 strings: Tabanı ilk bağımsız değişken olarak ve dizeyi ikinci bağımsız
değişken
olarak
iletin.
Örneğin,
Bytes("base16",
"636F6E74656E74"),
Bytes("base32", "ORFDPQ6ARJK"), Bytes("base64", "Y29udGVudA==").
Özel durum for base16: "0x" öneki, 16 baytlık bir dizgede mevcut olabilir. Örneğin,
Bytes("base16", "0x636F6E74656E74").
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Err
Bases: pyteal.LeafExpr
Programın çalıştırıldığında hemen başarısız olmasına neden olan ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Int(value: int)
Bases: pyteal.LeafExpr
Bir uint64'ü temsil eden bir ifade.
init (value: int) → None
Yeni bir uint64 oluşturun.
Parametre Değerleri – Bu uint64'ün temsil edeceği tamsayı değeri. 2 ** 64'ten küçük pozitif
bir değer olmalıdır.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.EnumInt(name: str)
Bases: pyteal.LeafExpr
Uint64 enum değerlerini temsil eden bir ifade.
init

(name: str) → None
Bir uint64 enum değerine başvurmak için bir ifade oluşturun.
Parametre İsimleri – Enum değerinin adı.

type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Arg(index: int)
Bases: pyteal.LeafExpr
İmza doğrulama modunda çalışırken bir bağımsız değişken almak için bir ifade.
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init

(index: int) → None

Bu program için bir argüman bulun.
Yalnızca imza doğrulama modunda kullanılmalıdır. Uygulama modu argümanları için bkz. TxnObject.
application_args.
Parametreler Dizini – Alınacak bağımsız değişkenin tamsayı dizini. 0 ile 255 arasında olmalıdır.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.TxnType
Bases: object
Olası tüm işlem türlerinin sıralaması.
ApplicationCall = <pyteal.EnumInt
object> AssetConfig = <pyteal.EnumInt
object> AssetFreeze = <pyteal.EnumInt
object> AssetTransfer = <pyteal.EnumInt
object> KeyRegistration =
<pyteal.EnumInt object> Payment =
<pyteal.EnumInt object>
Unknown = <pyteal.EnumInt object>
class pyteal.TxnField(id: int, name: str, type: pyteal.TealType)
Temelde: enum.Enum
An enumeration.
accounts = (28, 'Accounts', <TealType.bytes:
amount = (8, 'Amount', <TealType.uint64:

1>)

0>)

application_args = (26, 'ApplicationArgs', <TealType.bytes:
application_id = (24, 'ApplicationID', <TealType.uint64:

0>)

approval_program = (30, 'ApprovalProgram', <TealType.bytes:
asset_amount = (18, 'AssetAmount', <TealType.uint64:

1>)

0>)

asset_close_to = (21, 'AssetCloseTo', <TealType.bytes:

1>)

asset_receiver = (20, 'AssetReceiver', <TealType.bytes:
asset_sender = (19, 'AssetSender', <TealType.bytes:

1>)

1>)

1>)

clear_state_program = (31, 'ClearStateProgram', <TealType.bytes:
close_remainder_to = (9, 'CloseRemainderTo', <TealType.bytes:
config_asset = (33, 'ConfigAsset', <TealType.uint64:

1>)

1>)

0>)

config_asset_clawback = (44, 'ConfigAssetClawback', <TealType.bytes:

1>)

config_asset_decimals = (35, 'ConfigAssetDecimals', <TealType.uint64:

0>)

config_asset_default_frozen = (36, 'ConfigAssetDefaultFrozen',
<TealType.uint64: 0>)
config_asset_freeze = (43, 'ConfigAssetFreeze', <TealType.bytes:
config_asset_manager = (41, 'ConfigAssetManager', <TealType.bytes:

1>)
1>)
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config_asset_metadata_hash = (40, 'ConfigAssetMetadataHash',
<TealType.bytes: 1>)
config_asset_name = (38, 'ConfigAssetName', <TealType.bytes:

1>)

config_asset_reserve = (42, 'ConfigAssetReserve', <TealType.bytes:
config_asset_total = (34, 'ConfigAssetTotal', <TealType.uint64:

1>)

0>)

config_asset_unit_name = (37, 'ConfigAssetUnitName', <TealType.bytes:
config_asset_url = (39, 'ConfigAssetURL', <TealType.bytes:
fee = (1, 'Fee', <TealType.uint64:

1>)

1>)

0>)

first_valid = (2, 'FirstValid', <TealType.uint64:

0>)

first_valid_time = (3, 'FirstValidTime', <TealType.uint64:
freeze_asset = (45, 'FreezeAsset', <TealType.uint64:

0>)

0>)

freeze_asset_account = (46, 'FreezeAssetAccount', <TealType.bytes:
freeze_asset_frozen = (47, 'FreezeAssetFrozen', <TealType.uint64:
group_index = (22, 'GroupIndex', <TealType.uint64:
last_valid = (4, 'LastValid', <TealType.uint64:
lease = (6, 'Lease', <TealType.bytes:
note = (5, 'Note', <TealType.bytes:

0>)

0>)

0>)

1>)

1>)

num_accounts = (2, 'NumAccounts', <TealType.uint64:

0>)

num_app_args = (27, 'NumAppArgs', <TealType.uint64:

0>)

on_completion = (25, 'OnCompletion', <TealType.uint64:
receiver = (7, 'Receiver', <TealType.bytes:

1>)

rekey_to = (32, 'RekeyTo', <TealType.bytes:

1>)

selection_pk = (11, 'SelectionPK', <TealType.bytes:
sender = (0, 'Sender', <TealType.bytes:
tx_id = (23, 'TxID', <TealType.bytes:
type = (15, 'Type', <TealType.bytes:

1>)

0>)

1>)

1>)
1>)

1>)

type_enum = (16, 'TypeEnum', <TealType.uint64:

0>)

type_of() → pyteal.TealType
vote_first = (12, 'VoteFirst', <TealType.uint64:

0>)

vote_key_dilution = (14, 'VoteKeyDilution', <TealType.uint64:
vote_last = (13, 'VoteLast', <TealType.uint64:
vote_pk = (10, 'VotePK', <TealType.bytes:

0>)

0>)

1>)

xfer_asset = (17, 'XferAsset', <TealType.uint64:

0>)

class pyteal.TxnExpr(field: pyteal.TxnField)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Geçerli işlemden bir işlem alanına erişen bir ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
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class pyteal.TxnaExpr(field: pyteal.TxnField, index: int)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Geçerli işlemden bir işlem dizisi alanına erişen bir ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.TxnArray(txnObject:
Temelde:pyteal.Array

pyteal.TxnObject, accessField:

pyteal.TxnField, lengthField:

pyteal.TxnField)

Bir işlem dizisi alanını temsil eder.
getitem (index: int) → pyteal.TxnaExpr
Bu dizideki belirli bir dizindeki değeri alın.

length()→
pyteal.TxnExpr
Dizinin uzunluğunu alın.
class pyteal.TxnObject(txnType:
Callable[[pyteal.TxnField], pyteal.TxnExpr],
Callable[[pyteal.TxnField, int], pyteal.TxnaExpr])
Temelde: object

txnaType:

Bir işlemi ve alanlarını temsil eder.
accounts
Uygulama arama hesapları dizisi.
Type TxnArray
amount() → pyteal.TxnExpr
İşlem tutarını mikro Algos'ta alın.
Yalnızca bu olduğunda ayarlayın, type_enum(), TxnType.Payment.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#amount
application_args
Uygulama çağrısı argümanları dizisi.
Type TxnArray
application_id() → pyteal.TxnExpr
Geçerli işlemin ApplicationCall kısmından uygulama kimliğini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.ApplicationCall.
approval_program() → pyteal.TxnExpr
Onay programını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.ApplicationCall.
asset_amount() → pyteal.TxnExpr
Varlığın birimleri cinsinden ölçülen, aktarılan varlığın miktarını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetTransfer.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetamount
asset_close_to() → pyteal.TxnExpr
Varlık transferinin kapanış adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetTransfer.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetcloseto
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asset_receiver() → pyteal.TxnExpr
Varlık transferinin alıcısını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetTransfer.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetreceiver
asset_sender() → pyteal.TxnExpr
Geri alma konusunun 32 baytlık adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetTransfer.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetsender
clear_state_program() → pyteal.TxnExpr
Temiz durum programını edinin.
Only set when type_enum() is TxnType.ApplicationCall.
close_remainder_to() → pyteal.TxnExpr
CloseRemainderTo alanının 32 baytlık adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.Payment.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#closeremainderto
config_asset() → pyteal.TxnExpr
Varlık yapılandırma işleminde varlık kimliğini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#configasset
config_asset_clawback() → pyteal.TxnExpr
32 baytlık varlık geri alma adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#clawbackaddr
config_asset_decimals() → pyteal.TxnExpr
Varlığı görüntülerken ondalık basamaktan sonra görüntülenecek basamak sayısını öğrenin.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#decimals
config_asset_default_frozen() → pyteal.TxnExpr
Varlığın yuvalarının varsayılan olarak dondurulup dondurulmadığını kontrol edin.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#defaultfrozen
config_asset_freeze() → pyteal.TxnExpr
32 baytlık varlık dondurma adresini alın.
Only set when type_enum()
isTxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#freezeaddr
config_asset_manager() → pyteal.TxnExpr
32 bayt varlık yöneticisi adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#manageraddr
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config_asset_metadata_hash() → pyteal.TxnExpr
Bazı belirtilmemiş varlık meta verilerine 32 bayt taahhüdü alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#metadatahash
config_asset_name() → pyteal.TxnExpr
Varlık adını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetname
config_asset_reserve() → pyteal.TxnExpr
32 baytlık varlık rezerv adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#reserveaddr
config_asset_total() → pyteal.TxnExpr
Oluşturulan bu varlığın toplam birim sayısını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#total
config_asset_unit_name() → pyteal.TxnExpr
Varlığın birim adını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#unitname
config_asset_url() → pyteal.TxnExpr
Varlık URL'sini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetConfig.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#url
fee() → pyteal.TxnExpr
İşlem ücretini mikro Algos'ta alın.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#fee
first_valid() → pyteal.TxnExpr
İlk geçerli yuvarlak numarayı alın.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#firstvalid
freeze_asset() → pyteal.TxnExpr
Öğe kimliğinin dondurulmasını veya dondurulmasını sağlayın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetFreeze.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#freezeasset
freeze_asset_account() → pyteal.TxnExpr
Varlık yuvası dondurulan veya dondurulmayan hesabın 32 baytlık adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetFreeze.
Daha fazla bilgi için bknz. https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#freezeaccount
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freeze_asset_frozen() → pyteal.TxnExpr
Varlık için yeni donmuş değeri alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetFreeze.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#assetfrozen
group_index() → pyteal.TxnExpr
İşlemin atomik işlem grubu içindeki konumunu öğrenin.
Bağımsız bir işlem, dolaylı olarak 1'lik bir gruptaki 0 öğesidir.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#group
last_valid() → pyteal.TxnExpr
Son geçerli raund numarasını alın.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#lastvalid
lease() → pyteal.TxnExpr
İşlem kirasını alın.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#lease
note() → pyteal.TxnExpr
İşlem notunu alın.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#note
on_completion() → pyteal.TxnExpr
İşlemin ApplicationCall kısmından tamamlandığında eylemini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.ApplicationCall.
receiver() → pyteal.TxnExpr
Alıcının 32 bayt adresini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.Payment.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#receiver
rekey_to() → pyteal.TxnExpr
Gönderenin yeni 32 bayt AuthAddr'ini alın.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#rekeyto
selection_pk() → pyteal.TxnExpr
VRF genel anahtarını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.KeyRegistration.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#selectionpk
sender() → pyteal.TxnExpr
Get the 32 byte address of the sender.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#sender
tx_id() → pyteal.TxnExpr
İşlem için 32 bayt hesaplanan kimliği alın.
type() pyteal.TxnExpr
→
Bu işlemin türünü bayt dizesi olarak alın.
Çoğu durumda bunun yerine type_enum () kullanılması tercih edilir.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#type
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type_enum() → pyteal.TxnExpr
Bu işlemin türünü öğrenin.
Olası değerler için TxnType'a bakın.
vote_first() → pyteal.TxnExpr
Katılım anahtarının geçerli olduğu ilk turu alın.
Only set when type_enum() is TxnType.KeyRegistration.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#votefirst
vote_key_dilution() → pyteal.TxnExpr
2 seviyeli katılım anahtarı için seyreltmeyi alın.
Only set when type_enum() is TxnType.KeyRegistration.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#votekeydilution
vote_last() → pyteal.TxnExpr
Katılım anahtarının geçerli olduğu son turu alın.
Only set when type_enum() is TxnType.KeyRegistration.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#votelast
vote_pk() → pyteal.TxnExpr
Kök katılım genel anahtarını alın.
Only set when type_enum() is TxnType.KeyRegistration.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#votepk
xfer_asset() → pyteal.TxnExpr
Aktarılan varlığın kimliğini alın.
Only set when type_enum() is TxnType.AssetTransfer.
Daha fazla bilgi için bknz https://developer.algorand.org/docs/reference/transactions/#xferasset
class pyteal.GtxnExpr(txnIndex: int, field: pyteal.TxnField)
Temelde: pyteal.TxnExpr
Geçerli gruptaki bir işlemden bir işlem alanına erişen bir ifade.
class pyteal.GtxnaExpr(txnIndex: int, field: pyteal.TxnField, index: int)
Temelde: pyteal.TxnaExpr
Geçerli gruptaki bir işlemden bir işlem dizisi alanına erişen bir ifade.
class pyteal.TxnGroup
Temelde: object
Bir işlem grubunu temsil eder.
getitem (txnIndex: int) → pyteal.TxnObject
class pyteal.Global(field: pyteal.GlobalField)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Global bir özelliğe erişen bir ifade.
classmethod current_application_id() → pyteal.Global
Yürütülen mevcut uygulamanın kimliğini alın.
Yürütülen uygulama yoksa başarısız olur.
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classmethod group_size() → pyteal.Global
Bu atomik işlem grubundaki işlemlerin sayısını öğrenin.
Bu en az 1 olacaktır.
classmethod latest_timestamp() → pyteal.Global
Onaylanmış en son UNIX blok zaman damgasını alın.

Negatif ise başarısız olur.
classmethod logic_sig_version() → pyteal.Global
Desteklenen maksimum TEAL sürümünü edinin.
classmethod max_txn_life() → pyteal.Global
Bir işlemin sahip olabileceği maksimum tur sayısını alın.
classmethod min_balance() → pyteal.Global
Mikro Algos'ta minimum bakiye elde edin.
classmethod min_txn_fee() → pyteal.Global
Mikro Algos'ta minimum işlem ücretini alın.
classmethod round() → pyteal.Global
Mevcut raund numarasını alın.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
classmethod zero_address() → pyteal.Global
32 baytlık sıfır adresini alın.
class pyteal.GlobalField(id: int, name: str, type: pyteal.TealType)
Temelde: enum.Enum
Bir numaralandırma.
current_app_id = (8, 'CurrentApplicationID', <TealType.uint64:
group_size = (4, 'GroupSize', <TealType.uint64:

0>)

latest_timestamp = (7, 'LatestTimestamp', <TealType.uint64:
logic_sig_version = (5, 'LogicSigVersion', <TealType.uint64:
max_txn_life = (2, 'MaxTxnLife', <TealType.uint64:

round = (6, 'Round', <TealType.uint64:

0>)
0>)

0>)

min_balance = (1, 'MinBalance', <TealType.uint64:
min_txn_fee = (0, 'MinTxnFee', <TealType.uint64:

0>)

0>)
0>)

0>)

type_of() → pyteal.TealType
zero_address = (3, 'ZeroAddress', <TealType.bytes:

1>)

class pyteal.App(field: pyteal.AppField, args)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Uygulamalar ile ilgili bir ifade.
classmethod globalDel(key: pyteal.Expr) → pyteal.App
Mevcut uygulamanın genel durumundan bir anahtarı silin.
Parametre anahtarı – Genel uygulama durumundan silinecek anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
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classmethod globalGet(key: pyteal.Expr) → pyteal.App
Mevcut uygulamanın genel durumundan okuyun.
Parametre anahtarı – Genel uygulama durumundan okunacak anahtar. Bayt olarak
değerlendirilmelidir.
classmethod globalGetEx(app: pyteal.Expr, key: pyteal.Expr) → pyteal.MaybeValue
Bir uygulamanın genel durumundan okuyun.
Parametreler
• app – Okumak için uygulamaya karşılık gelen Txn.ForeignApps indeksi.
• uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• key – Genel uygulama durumundan okunacak anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
classmethod globalPut(key: pyteal.Expr, value: pyteal.Expr) → pyteal.App
Mevcut uygulamanın global durumuna yazın.
Parametreler
• key – Global uygulama durumunda yazmanın anahtarı. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
• value – Global uygulama durumunda yazılacak değer. Her tür için değerlendirilebilir.
classmethod id() → pyteal.Global
Geçerli çalışan uygulamanın kimliğini alın.
Bu aynı Global.current_application_id().
classmethod localDel(account: pyteal.Expr, key: pyteal.Expr) → pyteal.App
Mevcut uygulama için bir hesabın yerel durumundan bir anahtarı silin.
Parametreler
• account – Anahtarın silinmesi gereken hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• key – Hesabın yerel eyaletinden silinecek anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
classmethod localGet(account: pyteal.Expr, key: pyteal.Expr) → pyteal.App
Mevcut uygulama için bir hesabın yerel eyaletinden okuyun.
Parametreler
• account – Okumak için hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64 olarak
değerlendirilmelidir.
• key – Hesabın yerel eyaletinden okunacak anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
classmethod localGetEx(account: pyteal.Expr, app:
pyteal.MaybeValue Bir
uygulama için hesabın yerel eyaletinden okuyun.

pyteal.Expr, key:

pyteal.Expr) →

Parametreler
• account – Okumak için hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64 olarak
değerlendirilmelidir.
• app – Kontrol edilen uygulamanın kimliği. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• key – Hesabın yerel eyaletinden okunacak anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
classmethod localPut(account: pyteal.Expr, key:
pyteal.App

pyteal.Expr, value:

pyteal.Expr) →

Mevcut uygulama için bir hesabın yerel durumuna yazın.
Parametreler
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• account – Yazılacak hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64 olarak
değerlendirilmelidir.
• key – Hesabın yerel durumunda yazmanın anahtarı. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
• value – Hesabın yerel durumunda yazılacak değer. Her tür için
değerlendirilebilir.
• classmethod optedIn(account: pyteal.Expr, app:
→ pyteal.Expr)
pyteal.App Bir hesabın bir başvuruyu etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol edin.
Parametreler
• account – Kontrol edilecek hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64
olarak değerlendirilmelidir.
• app – Kontrol edilen uygulamanın kimliği. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.AppField(op: pyteal.Op, type: pyteal.TealType)
Temelde: enum.Enum
Uygulama nesneleri oluşturmak için kullanılan uygulama alanlarının sıralaması.
get_op() → pyteal.Op
globalDel = (<Op.app_global_del:

'app_global_del'>, <TealType.none:

globalGet = (<Op.app_global_get:

'app_global_get'>, <TealType.anytype:

globalGetEx = (<Op.app_global_get_ex:
globalPut = (<Op.app_global_put:
localDel = (<Op.app_local_del:

'app_local_del'>, <TealType.none:

localGet = (<Op.app_local_get:

'app_local_get'>, <TealType.anytype:

localPut = (<Op.app_local_put:
optedIn = (<Op.app_opted_in:

2>)

'app_global_get_ex'>, <TealType.none: 3>)

'app_global_put'>, <TealType.none:

localGetEx = (<Op.app_local_get_ex:

3>)

3>)

3>)
2>)

'app_local_get_ex'>, <TealType.none:

'app_local_put'>, <TealType.none:

'app_opted_in'>, <TealType.uint64:

3>)
0>)

type_of() → pyteal.TealType
class pyteal.OnComplete
Temelde: object
TxnObject.on_completion () 'ın döndürebileceği bir değerler listesi.
ClearState = <pyteal.EnumInt object>
CloseOut = <pyteal.EnumInt object>
DeleteApplication = <pyteal.EnumInt object>
NoOp = <pyteal.EnumInt object>
OptIn = <pyteal.EnumInt object>
UpdateApplication = <pyteal.EnumInt object>
class pyteal.AssetHolding
Bases: object
classmethod balance(account: pyteal.Expr, asset: pyteal.Expr) → pyteal.MaybeValue
Bir hesabın sahip olduğu bir varlığın miktarını alın.
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Parametreler
• account – Kontrol edilecek hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64
olarak değerlendirilmelidir.
• asset – Alınacak varlığın kimliği. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod frozen(account: pyteal.Expr, asset: pyteal.Expr) → pyteal.MaybeValue
Bir hesap için bir varlığın dondurulmuş olup olmadığını kontrol edin.
Parametreler
• account – Kontrol edilecek hesaba karşılık gelen Txn.Accounts indeksi. Uint64
olarak değerlendirilmelidir.
• asset – Kontrol edilecek varlığın kimliği. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
class pyteal.AssetParam
Temelde: object
classmethod clawback(asset: pyteal.Expr) → pyteal.MaybeValue
Bir varlığın geri alma adresini alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets
indeksi. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod decimals(asset: pyteal.Expr) → pyteal.MaybeValue Bir varlık için
ondalık sayıların sayısını alın.
Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod defaultFrozen(asset:
pyteal.Expr)
→
pyteal.MaybeValue Bir varlığın varsayılan olarak dondurulmuş olup olmadığını kontrol edin.
Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod freeze(asset: pyteal.Expr)
→

pyteal.MaybeValue Bir varlığın donma adresini alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod manager(asset: pyteal.Expr)→

pyteal.MaybeValue Bir varlık için yönetici taahhüdünü alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod metadataHash(asset: pyteal.Expr) →

pyteal.MaybeValue Bir varlık için keyfi taahhüdü alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod name(asset: pyteal.Expr)
→

pyteal.MaybeValue Bir varlığın adını alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod reserve(asset: pyteal.Expr)
→

pyteal.MaybeValue Bir varlığın rezerv adresini alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
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classmethod total(asset: pyteal.Expr)
→

pyteal.MaybeValue Bir varlığın toplam birim sayısını alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod unitName(asset: pyteal.Expr)
→

pyteal.MaybeValue Bir varlığın birim adını alın.

Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
classmethod url(asset: pyteal.Expr)
pyteal.MaybeValue Bir varlığın URL'sini alın.
→
Parameters asset – Kontrol edilecek varlığa karşılık gelen Txn.ForeignAssets indeksi.
Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
class pyteal.Array
Temelde: abc.ABC
Değişken uzunlukta bir nesne dizisini temsil eder.
getitem (index: int)
Bu dizideki belirli bir dizindeki değeri alın.
length() → pyteal.Expr
Dizinin uzunluğunu alın.
class pyteal.Tmpl(op: pyteal.Op, type: pyteal.TealType, name: str)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Yer tutucu değerleri oluşturmak için şablon ifadesi.
classmethod Addr(placeholder: str)
Yeni bir Addr şablonu oluşturun.
Parameters placeholder – Bu şablon değişkeni için kullanılacak ad. İle başlamalı
TMPL_ ve yalnızca büyük alfanümerik karakterler ve alt çizgilerden oluşur.
classmethod Bytes(placeholder: str)
Yeni bir Bayt şablonu oluşturun.
Parameters placeholder – Bu şablon değişkeni için kullanılacak ad. İle başlamalı
TMPL_ ve yalnızca büyük alfanümerik karakterler ve alt çizgilerden oluşur.
classmethod Int(placeholder: str)
Yeni bir Int şablonu oluşturun.
Parameters placeholder – Bu şablon değişkeni için kullanılacak ad. İle başlamalı
TMPL_ ve yalnızca büyük alfanümerik karakterler ve alt çizgilerden oluşur.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Nonce(base: str, nonce: str, child: pyteal.Expr)
Temelde: pyteal.Expr
Yalnızca bir TEAL programının karmasını değiştirmek için kullanılan bir meta ifade.
init (base: str, nonce: str, child: pyteal.Expr) → None
Yeni bir Nonce oluşturun.
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Nonce ifadesi, yapısını yürütmeyi etkilemeyecek şekilde değiştirmek için sağlanan nonce dizesini kullanması
dışında, tam olarak kendisine aktarılan alt ifade gibi davranır.
Parameters
• base – Nonce'nin temeli. Utf8, base16, base32 veya base64 değerlerinden biri olmalıdır.
• nonce – Tabana uyan rastgele bir nonce dizesi.
• child – Wrap’lenmesi gereken ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.UnaryExpr(op: pyteal.Op, inputType: pyteal.TealType, outputType: pyteal.TealType, arg:
Temelde:
pyteal.Expr

pyteal.Expr)

Tek bağımsız değişkenli bir ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
pyteal.Btoi(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir bayt dizesini uint64'e dönüştürün.
pyteal.Itob(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir uint64 dizesini bayt dizesine dönüştürün.
pyteal.Len(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir bayt dizesinin uzunluğunu öğrenin.
pyteal.Sha256(arg: pyteal.Expr) →
pyteal.UnaryExpr
Bir bayt dizesinin SHA-256 karmasını alın.
Bpyteal.Sha512_256(arg: pyteal.Expr)→
pyteal.UnaryExpr
Bir bayt dizesinin SHA-512/256 karmasını alın.
pyteal.Keccak256(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir bayt dizesinin KECCAK-256 karmasını alın.
pyteal.Not(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir uint64'ün mantıksal tersini alın.

Argüman 0 ise, bu 1 üretecektir. Aksi takdirde bu 0 üretecektir.
pyteal.BitwiseNot(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Bir uint64'ün bitsel tersini alın.
Arg. Üretir.
pyteal.Pop(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Yığından bir değer açın.
pyteal.Return(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Verilen başarı değeri ile programdan hemen çıkın.
pyteal.Balance(arg: pyteal.Expr) → pyteal.UnaryExpr
Mikro Algos'ta bir kullanıcının dengesini elde edin.
Bağımsız değişken, okunacak hesaba karşılık gelen Txn.Accounts için bir dizin olmalıdır. Uint64 olarak
değerlendirilmelidir.
Bu işleme yalnızca uygulama modunda izin verilir.
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class pyteal.BinaryExpr(op: pyteal.Op, inputType: pyteal.TealType, outputType: pyteal.TealType,
argLeft: pyteal.Expr, argRight: pyteal.Expr)
Temelde: pyteal.Expr
İki bağımsız değişken içeren bir ifade.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
pyteal.Add(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İki numara ekleyin.
Sol + sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Minus(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İki sayıyı çıkarın.
Sol - sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Mul(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İki sayıyı çarpın.
Sol * sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Div(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İki sayıyı bölün.
Sol / sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.BitwiseAnd(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Bitsel ve ifade.
Sol ve sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.BitwiseOr(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Bitsel veya ifade.
Sol | sağ üretir.
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Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.BitwiseXor(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Bitsel xor ifade.
Sol ^ sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Mod(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Modulo ifadesi.
Sol% sağ üretir.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Eq(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Eşitlik ifadesi.
Sol == sağ olup olmadığını kontrol eder.
Parameters
• left – Kontrol edilecek bir değer.
• right – Kontrol edilecek diğer değer. Soldaki ile aynı tipte değerlendirilmelidir.
pyteal.Neq(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
Fark ifadesi.

Checks if left != right.
Parameters
• left – Kontrol edilecek bir değer.
• right – The other value to check. Soldaki ile aynı tipte değerlendirilmelidir.
pyteal.Lt(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İfadeden daha az.
Sol <sağ olup olmadığını kontrol eder.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Le(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İfadeden küçük veya eşittir.
Sol <= sağ olup olmadığını kontrol eder.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
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pyteal.Gt(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İfadeden daha büyük.
Sol> sağ olup olmadığını kontrol eder.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
pyteal.Ge(left: pyteal.Expr, right: pyteal.Expr) → pyteal.BinaryExpr
İfadeden büyük veya ona eşit.
Sol> = sağ olup olmadığını kontrol eder.
Parameters
• left – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• right – Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
class pyteal.Ed25519Verify(data: pyteal.Expr, sig: pyteal.Expr, key: pyteal.Expr)
Temelde: pyteal.Expr
Ed25519 imzalarını doğrulamak için bir ifade.
init (data: pyteal.Expr, sig: pyteal.Expr, key: pyteal.Expr) → None
("ProgData" || program_hash || data) ed25519 imzasını doğrulayın.
Parameters
• data – Halk tarafından imzalanan veriler. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
• sig – (“ProgData” || program_hash || data) için önerilen 64 bayt imzası. Bayt olarak
değerlendirilmelidir.
• key – İmzayı oluşturan 32 baytlık genel anahtar. Bayt olarak değerlendirilmelidir.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Substring(string: pyteal.Expr, start: pyteal.Expr, end: pyteal.Expr)
Temelde: pyteal.Expr
Bir bayt dizesinin alt dizesini alın.
init (string: pyteal.Expr, start: pyteal.Expr, end: pyteal.Expr) → None
Yeni bir Substring ifadesi oluşturun.
Başlangıçtan başlayıp bitiş dahil olmayan baytlardan oluşan yeni bir bayt dizisi üretir.
Parameters
• string – Bayt dizesi.
• start – Alt dize için başlangıç dizini.
• end – Alt dize için bitiş dizini.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.NaryExpr(op: pyteal.Op, inputType: pyteal.TealType, outputType: pyteal.TealType, args:
Temelde:
pyteal.Expr
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N-ary ifade temel sınıfı.
Bu tür bir ifade, rastgele sayıda argüman alır.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
pyteal.And(*args) → pyteal.NaryExpr
Mantıksal ve ifade.

Tüm bağımsız değişkenler sıfır değilse 1 üretir. Aksi takdirde 0 üretir.
Tüm bağımsız değişkenler, uint64 olarak değerlendirilen PyTeal ifadeleri olmalıdır ve en az iki bağımsız
değişken olmalıdır.
Örnek
And(Txn.amount() == Int(500), Txn.fee() <=
Int(10)) pyteal.Or(*args)
→

pyteal.NaryExpr

Mantıksal veya ifade.
Herhangi bir bağımsız değişken sıfır değilse 1 üretir. Aksi takdirde 0 üretir.
Tüm bağımsız değişkenler, uint64 olarak değerlendirilen PyTeal ifadeleri olmalıdır ve en az iki bağımsız değişken
olmalıdır.
pyteal.Concat(*args) → pyteal.NaryExpr
Bayt dizelerini birleştirin.
Bir araya getirilen bayt dizelerinin her birinin içeriğinden oluşan yeni bir bayt dizisi üretir.
Tüm bağımsız değişkenler bayt olarak değerlendirilen PyTeal ifadeleri olmalıdır ve en az iki bağımsız değişken
olmalıdır.
Örnek
Concat(Bytes("hello"), Bytes(" "), Bytes("world"))
class pyteal.If(cond: pyteal.Expr, thenBranch: pyteal.Expr, elseBranch: pyteal.Expr = None)
Temelde: pyteal.Expr
Basit iki yönlü koşullu ifade.
init (cond: pyteal.Expr, thenBranch: pyteal.Expr, elseBranch: pyteal.Expr = None) → None
Yeni bir If ifadesi oluşturun.
Bu If ifadesi çalıştırıldığında, koşul değerlendirilir ve eğer gerçek bir değer üretirse, o zaman Dal çalıştırılır ve bu ifade için dönüş
değeri olarak kullanılır. Aksi takdirde, elseBranch çalıştırılacak ve sağlanmışsa dönüş değeri olarak kullanılacaktır.
Parameters
• cond – Kontrol edilecek koşul. Uint64 olarak değerlendirilmelidir.
• thenBranch – Koşulun doğru olup olmadığını değerlendirmek için ifade.
• elseBranch (optional) – Koşulun yanlış olup olmadığını değerlendirmek için ifade. Sağlanmışsa
thenBranch ile aynı tipte değerlendirilmelidir. Default modu none olmaktadır.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Cond(*argv)
Temelde: pyteal.Expr
Keyfi sayıda koşulu destekleyen zincirlenebilir dallanma ifadesi.
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(*argv)

Yeni bir Cond ifadesi oluşturun.
En az bir bağımsız değişken sağlanmalı ve her bağımsız değişken iki öğeli bir liste olmalıdır.
İlk öğe, uint64 olarak değerlendirilen bir koşuldur ve ikincisi, bu koşul doğruysa yürütülecek olan koşulun gövdesidir.
Tüm koşul gövdeleri aynı dönüş türüne sahip olmalıdır. Yürütme sırasında, her koşul sırayla test edilir ve gerçek bir
değer olarak değerlendirilecek ilk koşul, ilişkili gövdesinin yürütülmesine ve bu Koşul ifadesinin değeri olmasına neden
olur. Hiçbir koşul gerçek bir değer olarak değerlendirilmezse, Cond ifadesi bir hata üretir ve TEAL programı sona erer.
Örnek
Cond([Global.group_size() == Int(5), bid],
[Global.group_size() == Int(4), redeem],
[Global.group_size() == Int(1), wrapup])

type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Seq(exprs: List[pyteal.Expr])
Temelde: pyteal.Expr
Bir ifade dizisini temsil eden bir kontrol akışı ifadesi.
init (exprs: List[pyteal.Expr])
Yeni bir Seq ifadesi oluşturun.
Yeni Seq ifadesi, dizideki son ifadenin dönüş değerini alacaktır.
Parameters exprs – Bu diziye dahil edilecek ifadeler. Bu listedeki son olmayan tüm ifadeler
herhangi bir değer döndürmemelidir.
Örnek
Seq([
App.localPut(Bytes("key"), Bytes("value")),
Int(1)
])

type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.Assert(cond: pyteal.Expr)
Temelde: pyteal.Expr
Bir koşulun doğru olduğunu doğrulamak için bir kontrol akışı ifadesi.
init

(cond: pyteal.Expr) → None
Koşul yanlışsa bir hata oluşturan bir assert ifadesi oluşturun.
Parameters cond – Kontrol edilecek koşul. Bir uint64 olarak değerlendirilmelidir.

type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.ScratchSlot
Temelde: object
Çalışma alanı yuvasının tahsisini temsil eder.
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load(type: pyteal.TealType = <TealType.anytype: 2>)
Bu yuvadan bir değer yüklemek için bir ifade alın.
Parameters type (optional) – Biliniyorsa, bu yuvadan yüklenecek tür. TealType.anytype için
varsayılanlar.

slotId = 0 store()
Bu yuvada bir değer depolamak için bir ifade alın.
class pyteal.ScratchLoad(slot: pyteal.ScratchSlot, type: pyteal.TealType = <TealType.anytype: 2>)
Temelde: pyteal.Expr
Sıfır alanından bir değer yüklemek için ifade.
init (slot: pyteal.ScratchSlot, type: pyteal.TealType = <TealType.anytype: 2>)
Yeni bir ScratchLoad ifadesi oluşturun.
Parameters
• slot – Değerin yükleneceği yuva.
• type (optional) – Biliniyorsa, bu yuvadan yüklenecek tür. Teal- Type.anytype
varsayılanları.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.ScratchStore(slot: pyteal.ScratchSlot)
Temelde: pyteal.Expr
Boş alanda bir değer depolamak için ifade.
init (slot: pyteal.ScratchSlot)
Yeni bir ScratchStore ifadesi oluşturun.
Parameters slot – Değerin saklanacağı yuva.
type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
class pyteal.MaybeValue(op: pyteal.Op, type: pyteal.TealType, *, immediate_args: List[Union[int,
str]] = None, args: List[pyteal.Expr] = None)
Temelde: pyteal.LeafExpr
Var olmayabilecek bir değeri döndüren bir alma işlemini temsil eder.
init (op: pyteal.Op, type: pyteal.TealType, *, immediate_args: List[Union[int, str]] = None, args:
List[pyteal.Expr] = None)
Yeni bir MaybeValue oluşturun.
Parameters
• op – Değerleri döndüren işlem.
• type – Döndürülen değerin türü.
• immediate_args (optional) – Operasyon için acil argümanlar. Yoktur.
• args (optional) – Operasyon için yığın argümanları. Yoktur.
hasValue() → pyteal.ScratchLoad
Değerin mevcut olup olmadığını kontrol edin.
Değer varsa 1, aksi takdirde 0 döndürür.
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type_of()
Bu ifadenin dönüş türünü alın.
value() → pyteal.ScratchLoad
Değeri alın.
Değer varsa, iade edilecektir. Aksi takdirde, bu tür için sıfır değeri döndürülür (yani, türe bağlı olarak 0 veya boş bir bayt dizesi).
class pyteal.Op(value: str, mode: pyteal.Mode)
Temelde: enum.Enum
Program listesi
opcodes. add = '+'
addr = 'addr'
addw = 'addw'
app_global_del = 'app_global_del'
app_global_get = 'app_global_get'
app_global_get_ex = 'app_global_get_ex'
app_global_put = 'app_global_put'
app_local_del = 'app_local_del'
app_local_get = 'app_local_get'
app_local_get_ex = 'app_local_get_ex'
app_local_put = 'app_local_put'
app_opted_in = 'app_opted_in'
arg = 'arg'
asset_holding_get = 'asset_holding_get'
asset_params_get = 'asset_params_get'
b = 'b'
balance = 'balance'
bitwise_and = '&'
bitwise_not = '~'
bitwise_or = '|'
bitwise_xor = '^'
bnz = 'bnz'
btoi = 'btoi'
byte = 'byte'
bz = 'bz'
concat = 'concat'
div = '/'
dup = 'dup'
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dup2 = 'dup2'
ed25519verify = 'ed25519verify'
eq = '=='
err = 'err'
ge = '>='
global_ = 'global'
gt = '>'
gtxn = 'gtxn'
gtxna = 'gtxna'
int = 'int'
itob = 'itob'
keccak256 = 'keccak256'
le = '<='
len = 'len'
load = 'load'
logic_and = '&&'
logic_not = '!'
logic_or = '||'
lt = '<'
minus = '-'
mod = '%'
mul = '*'
mulw = 'mulw'
neq = '!='
pop = 'pop'
return_ = 'return'
sha256 = 'sha256'
sha512_256 = 'sha512_256'
store = 'store'
substring = 'substring'
substring3 = 'substring3'
txn = 'txn'
txna = 'txna'
class pyteal.Mode
Temelde: enum.Flag
Program çalıştırma modlarının toplamı.
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class pyteal.TealComponent
Temelde: abc.ABC
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assemble() → str
assignSlot(slot: ScratchSlot, location: int)
getSlots() → List[ScratchSlot]
class pyteal.TealOp(op: pyteal.Op, *args)
Temelde: pyteal.TealComponent
assemble() → str
assignSlot(slot: ScratchSlot, location: int)
getOp() → pyteal.Op
getSlots() → List[ScratchSlot]
class pyteal.TealLabel(label: str)
Temelde: pyteal.TealComponent
assemble() → str
pyteal.compileTeal(ast: pyteal.Expr, mode: pyteal.Mode) → str
TEAL montajında bir PyTeal ifadesi derleyin.
Parameters ast – Birleştirilecek PyTeal ifadesi.
Returns Giriş ifadesinden derlenen bir TEAL montaj programı.
Return type str
class pyteal.TealType
Temelde:
enum.Enum Teal
type enum.
anytype = 2
bytes = 1
none = 3
uint64 = 0
exception pyteal.TealInternalError(message: str)
Temelde: İstisna
exception pyteal.TealTypeError(actual, expected)
Temelde: İstisna
exception pyteal.TealInputError(msg)
Temelde: İstisna
pyteal.execute(args)
Bash'de yürüt, stdout ve stderr'i dizede döndür
Bağımsız değişkenler: bağımsız değişkenler: çalıştırılacak komut ve bağımsız değişkenler, ör. ["Ls", "-l"]
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