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ی اتریوم با مقیاس پذیری  بالکچین تغییریافتهساختار یک پلتفرم قراردادهای هوشمند مبتنی بر » سور«
و امکان ثبت  ١دارای خاصیت نهایی سازی فوری ی تراکنش پایین، بلوک کم، هزینهباال، زمان بسته شدن 

 .های محرمانه است تراکنش

 ۱۲/۱۱/۱۳۹۹زمان انتشار: 

  ۵٫۰: نگارش

  

                                            
1
 Immediate Finality 
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های اخیر، بسیاری این پدیــده را تحــولی عظــیم در دنیــای اقتصــاد  با رشد و شکوفایی رمزارزها در سال
هرچند، به اعتقاد این افراد رمزارزها هنوز جایگاه  .ای درخشان برای آن متصور هستند نامیده اند و آینده

 .اند، اما این تصور هرگز دور از ذهن نیست واقعی خود در اقتصاد جهانی را پیدا نکرده

در کنار استقبال بسیار زیادی که از رمزارزها شده است، عده کثیری از کارشناسان و خربگان توجه خود 
ایــن  .اند را معطوف به فناوری یا در حقیقت تغییر نگرشی که در رمزارزها از آن استفاده شده است، کرده

هــا و  فهوم ثبت ایجاد شده است؛ جایی که ثبت رویدادها شــامل تراکنشطور ویژه حول م تغییر نگرش به
این فناوری که از آن بــا عنــوان بالکچــین  .شود صورت غیرمتمرکز و توسط چندین شخص انجام می غیره به
 .اند آفرین چهارم نامیده قدری مورد توجه قرار گرفته است که آن را فناوری تحول شود به یاد می

های بزرگ و کوچک از صنایع مختلــف در جهــت  گرش به فناوری بالکچین، اغلب رشکتبا داشi این ن
ی  بدیل آن استفاده کننــد؛ امــا از آنجــا کــه توســعه اند تا بتوانند از مزایای بی مهار این فناوری گام برداشته

بایــد  دار ایــن جنــبش جهــانی را قیمــت نیســت، پــرچم محصوالت مبتنی بر بالکچین از پایه، ســاده و ارزان
منــدان و فعــاالن ایــن  ها که غالبــاً بــا هــدف گردهoیــی عالقه در این پلتفرم .های بالکچینی دانست پلتفرم

ای شامل کدهای آماده، مشاوره و بســرتی جــامع و کامــل بــرای  آیند، خدمات گسرتده فناوری به وجود می
تــوان  هــا می ترین این پلتفرم از مهم .گیرد ی محصوالت مبتنی بر بالکچین در اختیار کاربران قرار می توسعه
هــا بــا جــذب  ایــن پلتفرم .انــد را نــام بــرد کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته ٣و هایپرلجر فابریک ٢اتریوم
اند اکوسیستمی پویا و کارآمد برای پیشربد ایــن فنــاوری بــه وجــود  مندان به فناوری بالکچین توانسته عالقه

 .بیاورند

ها از آن برخوردارند، کاربران ایرانی با موانعی جهــت اســتفاده از  که این پلتفرمبا وجود sامی مزایایی 
متمرکز) بــه دلیــل مالحظــات تحریمــی از  های نیمه ها (اغلب در پلتفرم برخی از پلتفرم .رو هستند آن روبه

ی  زینــهحتــی در مــوارد غیرمتمرکزتــر ماننــد پلتفــرم اتریــوم نیــز ه .پذیرفi کاربران ایرانی معذور هســتند
 .ی یک محصول بر بسرت بالکچــین بســیار بــاال اســت (بــه دلیــل تفــاوت فــاحش ارزش دالر و ریــال) توسعه

                                            
2
 Ethereum 

3
 Hyperledger Fabric 
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وجــود معضــالت مهمــی کــه  .ها نیز برای کاربران ایرانی عمال ناممکن است بنابراین استفاده از این پلتفرم
ر داخل کشور به صورت بومی ذکر شد و مواردی از این دست، منجر به احساس نیاز به پلتفرم بالکچینی د

 .شده است

ی مــالی و  تواننــد بــدون دغدغــه مندان و فعاالن ایــن حــوزه می اندازی پلتفرم بالکچین سور عالقه با راه
ی محصول خود بر یک بسرت بومی و مبتنی بر نیازهای اقتصــادی،  بدون توجه به موانع تحریمی به توسعه

تواند فعاالن مشغول به کار در ارتباط با  بر این، پلتفرم سور میعالوه  .اجتoعی و فرهنگی کشور بپردازند
بــه  .اند، گرد یک میز بنشاند ای عمل کرده فناوری بالکچین از رسارس کشور را که تا امروز به صورت جزیره

توان انتظار داشــت کــه تعامــل نزدیــک ایــن اشــخاص بــا یکــدیگر قــدمی بــزرگ در راســتای  این ترتیب می
 .نظیر فناوری بالکچین و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی باشد های بی ر از فرصتمندی کشو  بهره
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 ١:بالکچین •

ها است. در یک بالکچین  سازی غیر متمرکز داده نوعی از ذخیره» ی بلوک زنجیره«یا » بالکچین«
هــر تــراکنش، در شــبکه  افراد صاحب صالحیت در ها با امضای دیجیتال های ثبت داده تراکنش

ها را  های زمانی مشخص، تعدادی از نودها که نقش ثبت تراکنش شود و در بازه جمع آوری می
و آن  رســند هــا بــه توافــق می بر عهده دارند، طی یــک فرآینــد، بــرای ثبــت تعــدادی از تراکنش

توافــق  یهــا یتمالگــور یقاز طرکنند. عملیات ثبت بلوک  ثبت می» بلوک«ها را در یک  تراکنش
هــا، منجــر  شود، تا هر تغییری در یکی از داده انجام می ٢یا هش» کنش درهم« یزمومکان یجمع

کند و به  گر هش بلوک قبلی را ذخیره می در هر بلوک یک اشارهبه تغییر هش کل بلوک گردد. 
ثبت  ها در بلوک و تراکنش ییپس از ثبت نهاآید.  ها به وجود می ای از بلوک این ترتیب زنجیره

یــر غ در عمــلکــم و  یاربلوک بســ یو محتوا ها تراکنش ییرها، احتoل تغ از بلوک یشدن تعداد
  :الزم است که تراکنشیک در  یدستکار  یا ییردر صورت تغ یراز ،خواهد بود ییرقابل تغ

اول: بلوکی که آن تراکنش در آن ثبت شده تغییر کند و  بنابراین هــش آن بلــوک و ســپس 
  تغییر کند.به ترتیب ای بعدی ه sام بلوکهش 
بعد از  یها بلوک و sام بلوک ینمجدد ا أییدتوافق و تبه  یازتراکنش ن ینا أییدت یبرادوم: 

  .تراکنش است ی کننده ثبت یآن توسط نودها
  خواهد بود. یزناچ یاربس یارمتمرکز بس یرغ یستمس یکدر  یدادرو یناحتoل وقوع ا

 :٣قرارداد هوشمند •

هــا،  هــای حــاوی داده عــالوه بــر تراکنشاین امکان وجود داشته باشــد کــه الکچین اگر در یک ب
ها ثبت شوند، قراردادهــای هوشــمند بــه وجــود  های کامپیوتری قابل اجرا نیز در تراکنش برنامه

توانند توابــع ایــن قراردادهــای هوشــمند را  ها، می آیند. به این ترتیب نودهای ثبت تراکنش می
را در بالکچین ثبت کنند یــا آن را در اختیــار متقاضــیان قــرار دهنــد. در ایــن  اجرا کنند و نتایج

                                            
1 Blockchain 
2 Hash 
3 Smart Contract 
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صورت sام خواص مطلوب در بالکچین از قبیل شفافیت، قابلیت اثبات، حفظ تاریخچــه، عــدم 
های کــامپیوتری  های ثبت شده، غیر قابــل جعــل بــودن و ... بــه برنامــه امکان تغییر در تراکنش

  شود. ز منتقل میمورد نظر و اجرای آنها نی
دهد  وکارها قرار می ها و کسب به این ترتیب قرارداد هوشمند افق جدیدی را پیش روی سازمان

  تا از امکانات آن استفاده �ایند.
و  اداری هــای تحصــیلی، بــرای ثبــت گواهیتــوان از قراردادهــای هوشــمند  به عنــوان مثــال می

بیمــه و طیــف وســیعی از ی تــأمین،  زنجیره ، ثبت اسناد مالکیت، ثبت موالید، مدیریتای حرفه
  وکارها و خدمات استفاده کرد. انواع کسب

 :توابع قراردادهای هوشمند •

های  ها از تعــدادی تــابع کــه حــاوی برنامــه یک قرارداد هوشمند به طور معمول عالوه بر داده
د هوشمند را ها وظایف آن قراردا های خاص است، تشکیل شده است. این تابع ای به زبان رایانه

توانــد  دهند. هر فرد مجاز که در قرارداد هوشمند به وی اجازه داده شــده باشــد، می انجام می
 تابع مورد نظر را اجرا کند.

 :ثبت بلوک •

هــا در بالکچــین، طبــق الگــوریتم مشــخص شــده در  ی تراکنش کننــده هنگامی که نودهای ثبت
شود و  ها تشکیل می یک بلوک از تراکنشرسند،  نهایت برای ثبت تعدادی تراکنش به توافق می

شــده را بــه عنــوان آخــرین بلــوک  ی نودهــای شــبکه، بلــوک ثبت رســد و همــه بلوک به ثبت می
 کنند. پذیرند و آن را ذخیره می بالکچین می

 ١:پاداش ثبت بلوک •

ها در بالکچین، برای ثبت تعدادی تراکنش در یک بلــوک  ی تراکنش کننده وقتی که نودهای ثبت
ی آن بلوک مقداری تــوکن شــبکه بــه  رسند، به طور معمول به نود پیشنهاد دهنده توافق میبه 

  آیند. ها اغلب در طی هoن روند به وجود می شود. این توکن عنوان پاداش داده می

 ٢:اجع •

                                            
1 Block Reward 
2 Consensus 
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ها در یک بالکچین برای به توافــق رســیدن بــه کــار  ی تراکنش کننده الگوریتمی که نودهای ثبت
هــای رایــج بــرای  بعضــی از الگوریتمبــرای اشــاره بــه شــود.  گوریتم اجoع نامیده می، البرند می

  را برشمرد. ٣و الگوریتم اثبات اقتدار ٢، الگوریتم اثبات سهام١الگوریتم اثبات کارتوان  می ،اجoع

 ٤:توکن •

عنوان  گیرند. به ی یک دارایی در بالکچین مورد استفاده قرار می ها اغلب به عنوان �اینده توکن
ی مقدار مشخصی از کاالی خاص باشد، یا فقط به عنــوان یــک  تواند �اینده �ونه یک توکن می

دارایی برای دریافت خــدمات مشــخص بــه کــار رود. مثــالی از یــک تــوکن در دنیــای خــارج از 
  بالکچین بلیط اتوبوس یا سینo یا ژتون یک رستوران باشد.

 ٥:ی شبکه توکن پایه •

تــوان بــا  سازی قراردادهای هوشمند را دارا اســت، می چین که قابلیت پیادهی بالک در یک شبکه
» ی شبکه توکن پایه«هایی را در شبکه به وجود آورد. اما  استفاده از قراردادهای هوشمند توکن
توان قراردادهای هوشمند را به وجود آورد یــا توابــع آن را  توکنی است که با استفاده از آن می

شود. اما  ی شبکه اتر نامیده می ی بالکچین اتریوم، توکن پایه وان �ونه در شبکهاجرا کرد. به عن
های دیگری نیز وجود دارند که بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند بــه  در همین شبکه توکن

  اشاره کرد.  ٦توان به توکن ترت های دیگر شبکه می اند. به عنوان مثالی از توکن وجود آمده

 ٧:َدپ •

ی کــاربردی کــه در یــک بســرت  عبارت است از یک برنامه» ی کاربردی غیرمتمرکز برنامه«َدپ یا 
از بالکچین و قراردادهای هوشمند بــرای ها  شود. امروزه بیشرت دپ ارتباطی غیرمتمرکز اجرا می

  کنند.  های خود استفاده می سازی، خواندن و مدیریت دسرتسی داده ذخیره

 ٨:پلتفرم •

ای اســت کــه از طریــق ایجــاد  افزار و ارتباطات شبکه افزار، نرم از سخت ای یک پلتفرم، مجموعه
  کند. آفرینی می کنندگان، ارزش تعامل بین تولیدکنندگان محصوالت یا خدمات یا محتوا با مرصف

                                            
1 POW: Proof Of Work 
2 POS: Proof Of Stake  
3 POA: Proof Of Authority 
4 Token 
5 Native Token 
6 Tether 
7 DApp: Decentralized Application 
8 Platform 
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مختلفی  های قراردادهای هوشمند روی یک بالکچین عمومی، در حال حارض زیرساخت سازی پیادهبرای 
 .اند ها در این فصل معرفی شده بعضی از این زیرساخت .در دسرتس کاربران قرار دارد
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ی اتریوم را  سپیدنامه ٢نویس جوان روسی کانادایی به نام ویتالیک بوترین یک برنامه ۲۰۱۳در سال 
این پلتفرم ساخت یک ی اصلی  ایده .منترش کرد و پلتفرم قرارداد هوشمند را به جهان معرفی کرد

بر  انجام شد. ۲۰۱۵شبکه در سال اندازی این  راهی جهانی برای اجرای قراردادهای هوشمند است.  ابررایانه
ها ثبت و  ها و داده از نظر فناوری یک گام به پیش نهاد و عالوه بر ثبت تراکنشبالکچین  ،مبنای این طرح

 ٣های غیرمتمرکز ی اپلیکیشن ی اولیه شد و به این ترتیب هستهدار  های کامپیوتری را نیز عهده اجرای برنامه
  متولد شد.

 ۱رود. جدول  ها به کار می راکنشکارمزد تبرای پرداخت  اتر شبکه به نام ی پایهتوکن ی اتریوم  در شبکه
  دهد. ی اتریوم ارائه می تر و شبکهاطالعات کلی در مورد توکن ا

 ����1 - �	
�� ������ ������ 	� ��� ��  

  )Etherاتر (  نام توکن اصلی شبکه

 ETH  اختصاری توکن اصلی شبکهنام 

  اتر میلیون ۷۲  ی اولیه تولیدشده توکنتعداد 

  ثانیه ۱۵  زمان تشکیل هر بلوک

  اتر ۲  پاداش ثبت بلوک

                                            
1
 Ethereum 

2 Vitalik Buterin 
3 DAPP: Decentralized Application 
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  میلیون اتر ۱۱۱  موجود تاکنون توکنتعداد 

  تراکنش در ثانیه ۲۵  ظرفیت تراکنش موجود

 oاثبات کار (  عالگوریتم اجPOW(  

  دهند.  اطالعات بیشرتی در اختیار خواننده قرار می ٢و سایت رسمی اتریوم ١ی اتریوم سپیدنامه
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 ۲۰۱۸، کارآفرین چینی بنیانگذاری شد و در ســال ٤توسط جاستین سان ۲۰۱۷طرح اصلی ترون در سال 
  اندازی کرد. ی بالکچین مستقل خود را راه شبکه

پــذیری بــاال و  ی ترون راه اندازی یک بالکچین با امکان اجرای قرارداد هوشمند بــا مقیاس وژهی پر  ایده
ســازی  از زبــان ســالیدیتی بــرای پیادهمانند اتریــوم ی بالکچین ترون  کارمزد کم است. در حال حارض شبکه

  .آمده است ۲اطالعات بیشرت در این مورد در جدول  کند. قراردادهای هوشمند استفاده می

 ����2 - ���� ������ ������ �� ��	� �  

  ترون  نام توکن اصلی شبکه

 TRX  نام اختصاری توکن اصلی شبکه

  میلیون ۱۰۰  ی اولیه تعداد توکن تولیدشده

  ثانیه ۱۵  زمان تشکیل هر بلوک

  ترون ۱۶  پاداش ثبت بلوک

  میلیارد ۶۶  تعداد توکن موجود تاکنون

  در ثانیه تراکنش ۲۰۰۰  ظرفیت تراکنش موجود

                                            
1 https://ethereum.org/whitepaper 
2 https://ethereum.org 
3
 Tron 

4 Justin Sun 
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  )DPOS(وکالتی سهاماثبات   الگوریتم اجoع
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بــالک وان توســط  .است ساخته شده» بالک وان«توسط رشکت  ٢او آی اواِس افزار ای ی نرم اواِس بر پایه ای
  و ســازمان ٥وکــالتیاو مبدع روش اجــoع اثبــات ســهام  .شود رهربی می ٤»الریمر نیلد«و  ٣»برندان بلومر«
 .قرار دارد ٨»استیم«و  ٧»بیت شیرز«او کسی است که پشت  .است ٦ودمختار غیرمتمرکز، معروف به دائوخ

 راه اندازی شد. ۲۰۱۸در سال  اواِس ایی اصلی  شبکه

روشــی کــه آنهــا  .اســت های غیرمتمرکز را در مقیاس صنعتی هدف قــرار داده اواِس حoیت از برنامه ای
ی متفــاوت نســبت بــه اتریــوم  شدن به قراردادهای هوشمند از یــک زاویــه قصد انجام آن را دارند، نزدیک

کــاربران  .عامل غیر متمرکز باشد ی غیر متمرکز، قصد دارد یک سیستم اواِس به جای یک ابررایانه ای .است
از هزارم  بنابراین، اگر یک .اواِس منابع سیستم را به دست خواهند آورد اواِس در ازای سهم خود از ای در ای

اواِس را در اختیار داشته باشید، مالکیت یک هــزارم از کــل تــوان محاســباتی و منــابع موجــود در  سهام ای
  آمده است. ۳اطالعات بیشرت در این زمینه جدول  .اواِس را خواهید داشت ای

 ����3 - � ������ ������ �� ��	� � � �  

  اواِس ای  نام توکن اصلی شبکه

 EOS  ی شبکهنام اختصاری توکن اصل

  میلیون ۱۰۰  ی اولیه تعداد توکن تولیدشده

  ثانیه ۰٫۵  زمان تشکیل هر بلوک

توکن در  ۱۰۰ی بالک  هر سازنده  پاداش ثبت بلوک

                                            
1
 EOS 

2
 EOSIO 

3
 Brendan Blumer 

4
 Daniel Larimer 

5
 DPOS: Delegated Proof Of Stake 

6
 DAO: Decentralized Autonomous Organization 

7
 BitShares 

8
 Steem 
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  روز

  میلیون ۹۳۲  تعداد توکن موجود تاکنون

  تراکنش در ثانیه ۴۰۰۰  ظرفیت تراکنش موجود

  )DPOSاثبات سهام وکالتی(  الگوریتم اجoع
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ــه می کــاردانو یکــی از پروژه ــاد در مــورد آن ســخن گفت ــه زی شــود و  هــای فضــای رمزارزهــا اســت ک
ی اصلی این پــروژه توســط یکــی از  ایده .دهد ای ارائه می پذیری و امنیت را از طریق معoری الیه مقیاس

ی اصــلی آن  شــبکه ۲۰۱۷د و در ســال پیشــنهاد شــ ٢ی اتریوم به نام چارلز هاسکینسون گذاران پروژه بنیان
 .اندازی گردید راه

ی علمــی و تحقیقــات  رویکرد کاردانو در فضای رمزارزها نیز منحرص به فرد است، زیرا بــر روی فلســفه
خــدمات بــه  ی ارائــه ینبــ یکــردن تعــادل عــال یــداپهدف نهایی این پروژه  .است دانشگاهی ساخته شده

موضــوع بــه آن خــاطر مهــم  ینکه ا کند  یانو احساس مکارد یم. تباشد  یقانونگذاران م ینکاربران و همچن
اطالعــات بیشــرت در  خــدمات خواهــد شــد. یوارد صنعت مال یشده به نحو    یارز رمزنگار  یتا،است که نها

  آمده است. ۴مورد این بالکچین در جدول 
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  کاردانو  نام توکن اصلی شبکه

 ADA  کن اصلی شبکهنام اختصاری تو 

  میلیارد ۵  ی اولیه تعداد توکن تولیدشده

  ثانیه ۲۰  زمان تشکیل هر بلوک

  توکن ۷۹۸  پاداش ثبت بلوک

                                            
1
 Cardano 

2
 Charles Hoskinson 
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  میلیون ۹۳۲  تعداد توکن موجود تاکنون

  تراکنش در ثانیه ۲۵۷  ظرفیت تراکنش موجود

نوعی از اثبات سهام وکالتی بــه نــام   الگوریتم اجoع
 (Ouroboros) اوروبوروس
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 ۷۰این اکوسیستم غیرانتفاعی متشکل از بیش از  .رو�ایی شد ۲۰۱۷ی آالسرتیا در ماه می سال  از شبکه
آالسرتیا یک زیرساخت بالکچینی و دارای عملکرد قراردادهای هوشمند، هویــت  .باشد رشکت اسپانیایی می

تر از همه یک روش استاندارد برای جریان  مهم ها مطابق با مقررات اروپا است، اما دیجیتال و امنیت داده
 .اطالعات بین اعضای این کنرسسیوم است

آوری و  های فن گذاران، رشکت ها، قانون ها، دانشگاه از آنجا که کنرسسیوم شامل مؤسساتی از قبیل بانک
هایی  رنامــهدهندگان کمک خواهد کرد تــا ب ی استاندارد مبتنی بر بالکچین به توسعه غیره است، یک شبکه

 .بسازند که سازگار و عملیاتی در میان این مؤسسات باشد

خصوصــی (ماننــد  -ویژگی مهم دیگر این کنرسسیوم این است که جدای از همکاری بخــش خصوصــی 
گاهی اوقات، داشi تعــداد زیــادی  .گذاران وجود دارد تر از قانون ها و مهم دبی) امکان مشارکت دانشگاه

ای همراه  ر به کند شدن روند پیرشفت شود، اما وجود اعضای آکادمیک و افراد حرفهتواند منج بازیکن می
 .شود با اعضای نوآور و قانونگذاران، سبب حرکت شتابان به سمت پیرشفت می

است و براساس یک توسعه از اتریــوم بــه نــام  ٣و نیازمند مجوز ٢بالکچین آالسرتیا یک بالکچین عمومی
 .تاستقرار یافته اس ٤کوروم
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  :است آمده ن فصل معرفی شدند،هایی که در ای زیرساخت ای اطالعات مقایسه ۵در جدول 

                                            
1
 Alastria 

2
 Public Blockchain 

3
 Permissioned Blockchain 

4
 Quorum 
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 آالسرتیا کاردانو اواِس ای ترون اتریوم عامل مقایسه

 عمومی عمومی عمومی عمومی عمومی استفاده از شبکه

 ثبت نهایی 
بدون نیاز به 

 مجوز
نیاز به 
 مجوز

 نیاز به مجوز نیاز به مجوز نیاز به مجوز

 بدون توکن کاردانو اواِس ای ترون اتر نام توکن اصلی شبکه

 بدون توکن ETH TRX EOS ADA نام مخفف توکن اصلی شبکه

 POW  DPOS DPOS Ouroboros RAFT روش اجoع در حال حارض

 Go Java C++ Haskell Go یسی منبعنو زبان برنامه

نویسی قرارداد  زبان برنامه
 هوشمند

Solidity Solidity WASM Plutus Solidity 

 1500 250-50 4000 2000 25-15 حداک� تعداد تراکنش در ثانیه

 1 20> 0.5 3 15 زمان متوسط بالک (ثانیه)

ی هر تراکنش  متوسط هزینه
 ساده (دالر)

 رایگان 0.05 0.05 0.0005 0.28

های  ی تراکنش توانایی ارائه
 محرمانه

 بلی خیر خیر خیر خیر
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  ٢.ی آن بنا شده است با تغییراتی در مi برنامه ١»هایپرلجربسو«پلتفرم سور بر اساس معoری 

 کنید. مراجعه ۱ی  برای آشنایی بیشرت با هایپرلجربسو به ضمیمه
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توان قراردادهای هوشمند را بر روی  در این پلتفرم، مانند هایپرلجربسو با استفاده از زبان سالیدیتی می
اندازی  های مختلف راه های غیرمتمرکز را در حوزه سازی کرد و با استفاده از آن اپلیکشن بالکچین پیاده

 .کرد

ها از نظر حجمی  سایز بلوک .شود ثانیه یک بلوک جدید بسته می ۲ر در پلتفرم بالکچین سور در ه
 .میلیون واحد گس باشد ۱۰تواند  محدودیت خاصی ندارد، اما مقدار گس مرصفی در هر بلوک حداک� می

 .ی بالکچین اتریوم است ها دقیقا مانند شبکه کارمزد تراکنش

  :است آمده ۶در جدول برخی مشخصات بنیادین پلتفرم سور 

 ����6 - $	. ������ ��/012 3.�. ������ 

 توضیح مقدار مشخصه

ی هر بلوک به جای حجم با سوخت  اندازه نامحدود ی بلوک ی اندازه بیشینه
 شود مرصفی محدود می

                                            
1
 Hyperledger BESU 

 /https://besu.hyperledger.org/en/latestبه عنوان مرجع معترب در مورد هایپرلجربسو به این لینک مراجعه کنید:  ٢
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 توضیح مقدار مشخصه

  ثانیه ۲ زمان تشکیل هر بلوک

ی ســوخت مرصــفی هــر  بیشــینه
 بلوک

  میلیون گس ۱۰

تــا بــا افــزایش  توکن اســت و ۰٫۳در ابتدا   متغیر پاداش ثبت هر بلوک
رســد و پــس  توکن می ۱٫۲۷به  سال ششم 

کاهشی تا انتهای سال  طی یک رونداز آن 
  رسد. به صفر می بیستم

  IBFT-2 الگوریتم اجoع

  ١٣ های اولیه تعداد تأییدکننده
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گیری بــا تعــداد دقیــق  کــه در آن تصــمیم شود استفاده می IBFT 2.0در پلتفرم سور از الگوریتم اجoع 

�حداقل  = ������   .پذیرد صورت می) 	(از کل آرا رأی   �

هــای ثبــت قــرارداد هوشــمند، اجــرای توابــع  تراکنش ١تأییدکننــدهدر این پلتفرم تعدادی نود به عنــوان 
أیید تــراکنش بــه صــورت به این ترتیب که ت .کنند قرارداد هوشمند و نیز انتقال توکن را در شبکه تأیید می

شود و در صورت عدم آمــادگی آن نــود، نوبــت بــه نــود بعــدی در  چرخشی بین نودهای شبکه تقسیم می
های ثبت شده را  سایر نودهای شبکه (که در یک بلوک نوبتشان نرسیده است) نیز تراکنش .رسد حلقه می

 .کنند بررسی و در سیستم خود ثبت می

                                            
1
 Validator 
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شود و بنیاد بر حسن کارکرد  اندازی می پلتفرم بالکچین سور توسط بنیادی به نام بنیاد بالکچین سور راه
  معرفی خواهد شد. ۵بالکچین و اجرای قواعد مصوب نظارت خواهد �ود. این بنیاد در فصل 

عنوان  هستند بهد سور نیز در ابتدای کار پلتفرم تعدادی از فعاالن بازار بالکچین ایران که از اعضای بنیا
تــا بــیش از نیمــی از تعــداد  اما بنیاد تالش خواهــد کــرد .این کار را آغاز خواهند کردشبکه تأیید کنندگان 

تأییدکنندگان عضو بنیاد، افراد حقیقی و حقوقی با بیشرتین تضاد منافع از خارج بنیاد به عنوان تأییدکننده 
دگان عضو بنیاد کمرت از دوســّوم کــل تأییدکننــدگان خواهــد شــد و جذب کند. به این ترتیب، سهم تأییدکنن

  بنیاد نقش بدون منازع در افزودن یا خارج کردن تأییدکنندگان دیگر نخواهد داشت.

  ی رشایط پذیرش تأییدکنندگان جدید را تصویب و ابالغ خواهد �ود. نامه بنیاد همچنین آیین

شــود و در صــورت تأییــد حــدود  گیــری می دهای فعلــی رأیبین نو  نیز ی جدید تأییدکنندهبرای افزودن 
بــه  .شود در سیستم پذیرفته می تأییدکنندهنود جدید به عنوان  )IBFT-2ها (طبق اجoع  تأییدکننده ۶۷%

  .را از بالکچین خارج کرد تأییدکنندهتوان یک  های موجود، می تأییدکنندههمین ترتیب با اجoع 
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» ســورن«ی شــبکه بــه نــام  ی بالکچین سور با استفاده از توکن پایه ها در شبکه اخت کارمزد تراکنشپرد
 های بعد در مورد این توکن توضیح بیشرت ارائه خواهد شد. شود. در قسمت انجام می
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تــوانیم از  بررســی کنــیم، می اگر بخواهیم تعامل دست اندرکاران مختلف در پلتفرم سور را بــا یکــدیگر
  .کمک بگیریم ۱شکل �ودار 

 ترشیح شده است. ۶-۱-۴ بخشدر  �۱ودار شکل ها در  وظایف هریک از طرف تعریف و
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 بررسی کرد: ترتیباین توان به   های درگیر در پلتفرم سور و وظایف و اختیارات آنها را می طرف



  ١٧ سور بالکچینی  سپیدنامه

 

 

  
45* 1 - �	6/� ���3 ���� �$��$�"  7.#�� $	.  

4-1-6-1- ��� 0��A� 

ی بالکچــین  ای است که متشکل از افراد حقیقی و حقوقی مؤسس شــبکه شده ی ثبت بنیاد سور مؤسسه
 معرفی خواهد گردید. ۵سور است. بنیاد سور در فصل 

  آمده است. ۵به طور مرشوح در فصل وظایف بنیاد سور 
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هــای شــبکه را بررســی  شود که صحت تراکنش هoن طور که گفته شد به نودهایی گفته می یدکنندهتأی
 .�ایند ها را در بلوک ثبت می کنند و تراکنش می

 توان به ترتیب زیر فهرست �ود: را می تأییدکنندهوظایف هر 

 های ارسال شده به شبکه بررسی صحت تراکنش ●

 بلوک های صحیح ارسال شده در ثبت تراکنش ●

 شده سازی بلوک تشکیل و نهایی ثبت ●

4-1-6-3 - I6� ���J�K �+���  

های اقتصادی و غیر اقتصادی بزرگ و  ها و بنگاه وکارها شامل طیف وسیعی از رشکت صاحبان کسب
ی خدمات خود  بنیان و نیز کارآفرینان فردی هستند که برای ارائه های دانش ها و رشکت کوچک و استارتاپ

توانند طرح استفاده از بالکچین خود را برای دریافت  آنان می .از بالکچین نیاز دارندبه استفاده 
ی  های حقوقی و فنی با بنیاد سور مطرح کنند و یا خود به طور مستقیم طرح خود را روی شبکه مشاوره

قوانین با  استفاده از آنها سازی قراردادهای هوشمندی که بدیهی است در صورت پیاده .سور اجرا کنند
در صورت د، بنیاد سور طبق تعریف این حق را دارد که قرارداد هوشمند مزبور را مغایرت داشته باش
 .روی بالکچین مسدود �ایدوجود حکم قضایی 

توانند نیازهای خود را در صورت لزوم با استفاده از  بنا بر موارد فوق حتی کاربران شخصی نیز می
 .ین سور ایجاد کنندقراردادهای هوشمند بر روی بالکچ

 وکارهای بالکچینی، وظایف زیر را در این شبکه بر عهده دارند: صاحبان کسب

 وکار خود با قوانین و مقررات کسبانطباق دادن  ●

 دهندگان وکار با همکاری توسعه سازی قراردادهای هوشمند بر مبنای طرح کسب تهیه و پیاده ●

 ن بیشرت طبق طرح بازاریابی خودوکار برای جذب کاربرا تبلیغ و بازاریابی کسب ●

                                            
1
 Validator 
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ختلف وکارهای م آنان از کاربردهایی که کسب .شبکه هستندیکی از ارکان مهم کارها  کاربران کسب
 .ندکن می استفادهکنند،  روی شبکه ایجاد می

خود را با استفاده از آن ی  پیوندند و نیازهای روزمره ی خود می وکارهای مورد عالقه کاربران به کسب
 .سازند برآورده می

 دهند: وکارها وظایف زیر را انجام می کاربران کسب

 وکار مورد نظر خود و در صورت لزوم احراز هویت های کسب عضویت در اپلیکیشن ●

 های مورد نظر برآوردن نیازهای روزمره با استفاده از اپلیکیشن ●

4-1-6-5- F0��% L��#�1 

های  ی سور، به نام سورن، با پول شبکه ی پایههایی هستند که کار آنها تبادل توکن  سایت مراکز تبادل
وکارهای شبکه  که کسب را های خدماتی خاص توانند توکن ن میهمچنی مراکز تبادل .رایج نظیر ریال است

 .های رایج و نیز با خود سورن، مبادله کنند با پول ،اند ی نیازهای خود تعریف کردهبرا

 توان از قرار زیر برشمرد: را می مرکز تبادلهای  سایت وظایف

 احراز هویت کاربران سایت ●

 ارز های خرید مربوط به هر جفت ثبت سفارش ●

 ارز های فروش مربوط به هر جفت ثبت سفارش ●

 های خرید با فروش طبق قواعد تعیین شده انطباق سفارش ●

 کرس کارمزد مبادالت های مبادله به کاربران پس از ها و پول بازگرداندن توکن ●

ی توکن با پول یا توکن با  هایی باشند که نیاز به مبادله توانند هر یک از طرف می مراکز تبادلکاربران 
وکارها کسانی هستند که معموال نیاز به خرج کردن توکن در  به عنوان مثال، کاربران کسب .توکن دارند

در  .ایلند که ریال را به توکن مربوطه تبدیل �ایندوکارها دارند و به همین دلیل م های کسب اپلیکیشن

                                            
1
 Exchange 
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رسد و آنان sایل دارند که  وکارها می شده در شبکه به کاربران دیگر یا صاحبان کسب های خرج مقابل توکن
 .های به دست آمده را به ریال تبدیل �ایند توکن

4-1-6-6 - �$��% 7�A+0 �+ 

، ٣، نودهای شبکه٢توکن، کیف ١کاوشگربردی شبکه نظیر ختی و کار های زیرسا ها برنامه دهنده توسعه
های دولتی و بنیاد سور را تولید  وکارها، سازمان های الزم برای کسب قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن

 .کنند کنند و در ازای آن توکن سورن یا ریال دریافت می می

 ها در شبکه از قرار زیر است: دهنده وظایف توسعه

 های الزم طبق سفارش و بر مبنای توافق قیمت با کارفرما هی برنام توسعه ●

4-1-7- 70�0 N��%��  ��� ���$9A"H  

 پذیرد. های خاصی صورت می سور در قالب در پلتفرم دخیلهای  ها و اطالعات بین طرف تبادل داده

آمده  ۲شکل  ی مستقیم و غیرمستقیم با بالکچین سور در �ودار ای از روندهای تبادل دادهخالصه
  . مرشوح ارتباط داده بین ذینفعان بالکچین سور از قرار زیر است:است

های ارسال شده به شبکه را  طبق تعریف وظایف اولیه، اطالعات مربوط به تراکنش ٤ها تأییدکننده ●
ها طبق قواعد شبکه، آنها را در بلوک بعدی بالکچین  کنند و در صورت صحت تراکنش دریافت می

 نند.ک ثبت نهایی می

وکار خود را در شبکه ثبت  وکارها نیز قراردادهای هوشمند مربوط به کسب صاحبان کسب ●
کنند و  روز می خود را به وکار کسبکنند، اطالعات ثبت شده در قرارداد هوشمند مربوط به  می

 کنند.  وکار خود را ثبت می های الزم برای کسب تراکنش

                                            
1
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های مربوط به آن را در شبکه  وکار تراکنش وکارها نیز طبق تعریف قواعد هر کسب کاربران کسب ●
 کنند. های مربوط به آن را از شبکه دریافت می کنند و داده ثبت می

ها را در قراردادهای هوشمند مربوط به هر توکن در  توکننهایی نیز تبادل  مرکز تبادلهای  سایت ●
 کنند. ثبت می شبکه

های دریافتی خود را روی بالکچین  ها نیز قراردادهای هوشمند مربوط به سفارش دهنده توسعه ●
 �ایند. ثبت می

4 -1 -8 - 8�P"    �"�L�  �+������ ���  

  مزایای شبکه بالکچینی سور به رشح زیر است: بنابر آنچه در باال بیان شد

  تراکنش در ثانیه را دارد. ٢٠٠٠یت این شبکه توانایی مدیرپذیری باال:  مقیاس ●
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و به دلیل استفاده از سازوکار  استها بسیار کم  تراکنش ی هزینه هزینه تراکنش مقرون به رصفه: ●
  پایین خواهد بود.تولید توکن  ی ، هزینهPOWاجoعی غیر از 

داقل کنند مادامی که شبکه از یک ح سور، تضمین می های اولیه شبکه گره پایداری باالی شبکه: ●
  پایداری برخوردار نشود (به عنوان مثال، تعداد خاصی گره) به حضور خود در شبکه ادامه دهند.

  های خصوصی پشتیبانی از ثبت تراکنش ●

  پشتیبانی از قراردادهای هوشمند ●

4-2- ��� ������ 0��2Q� 

پردازان  ایــده .پردازان عمــل خواهــد کــرد دهنگان، کــاربران و ایــده پلتفرم سور مانند پلــی میــان توســعه
دهندگان و بر بسرت بالکچین سور  وکار مبتنی بر بالکچین خود را از طریق توسعه های کسب توانند ایده می

 .در اختیار کاربران قرار دهند

  .آمده است ٣- ٢-۴های مختلف در این پروژه در قسمت  مرشوح ارتباط مالی بین طرف

4-2-1-  ���%�"�;  �
�� 

این توکن برای پرداخت  .است ١شبکه به نام سورن ی پایهیک توکن  رایی بالکچین سور دا شبکه
ای  تأییدکنندهشود و در نهایت توسط  ی تراکنش پرداخت می کننده ها از سوی ثبت ی ثبت تراکنش هزینه

ی گردش توکن شبکه  به این ترتیب چرخه .شود شود، دریافت می که این تراکنش توسط وی ثبت می
 .شود تعریف می

4-2-2- ���% I6� �#� !"#$% ���Q �+ �
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اندازی اقتصاد خود یک توکن همسان و  تواند برای راه ی بالکچین سور می وکار روی شبکه هر کسب
 شود. وکارها تعیین می صاحبان کسبتوسط  ها این توکن گذاری ارزشی  شیوه .قابل مبادله تعریف کند

                                            
 ینرا در نخســت یــراناست که سپاه ا یاندر زمان اشکان یخاز رسداران بزرگ و نامدار تار یکی) یا سورنا SURENسورن ( ١

خت و ســ یبار با شکســت یناول یبودند، برا یروزرا که تا آن زمان در همه جا پ ها یکرد و روم یفرمانده یانجنگ با روم
 روبرو ساخت. یخیتار
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توانند در  شود، می مبادله که ارزش آنها در بازار عرضه و تقاضا تعیین میو قابل  ١های همسان توکن
 .های دیگر و نیز با پول ریال مبادله شوند نیز با توکن مرکز تبادلهای  سایت

٢ ی معادل استانداردتوانند با استاندارد های قابل مبادله می توکن
ERC-20 های آن  یا هر یک از توسعه

 .ساخته و توزیع شوند ی بالکچین سور در شبکه

نیز استفاده  ٣های ناهمسان تواند برای منظورهای خاص خود از توکن وکار می عالوه بر آن هر کسب
های تحصیلی یا  نامه یا گواهی شود که به کسی داده می یهایناهمسان امتیاز  های ی از توکنهای مثال .کند

توانند قابل مبادله یا غیر قابل مبادله  سان میهای ناهم توکن .شود مهارتی که از سوی مؤسسات ارائه می
 .قابل انجام نیست معمول مراکز تبادلی آن در  باشند که حتی در صورت قابل مبادله بودن، مبادله

٤استاندارد 
ERC-721 های ناهمسان است در مورد توکنهای آن  یا معادل. 

4-2-3- R#S 8T�� N��%�� #U"�
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هــای شــبکه  ی بالکچین سور، به اقتضای نقش خود در شبکه با دیگر طرف ختلف در شبکههای م طرف
  .شود  دیده می ۳ شکل ای از این مبادالت در �ودار خالصه .مبادالتی دارند

4-2 -3-1 -  8T�� V�� ���� 0��A� 

کرده  ی سورن تعریف ی بالکچین سور، تعدادی توکن اولیه ی شبکه بنیاد سور در هنگام نصب اولیه
 شوند: ها برای مقاصد زیر استفاده می است. این توکن

 شبکه روزرسانی و به های الزم برای توسعه تأمین هزینه ●

 های جاری بنیاد تأمین هزینه ●

 های ترویج و آموزش شبکه تأمین هزینه ●

                                            
1
 Fungible Tokens 

  https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20به این منبع مراجعه کنید:  ERC-20جهت آشنایی بیشرت با استاندارد  ٢
3
 Nonfungible Tokens 

  https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721  به این منبع مراجعه کنید: ERC-721جهت آشنایی بیشرت با استاندارد  ٤
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های شبکه  ها در بلوک ها در بالکچین سور نقش پایدارسازی شبکه و ثبت و نگهداری تراکنش تأییدکننده
 شود: ها از دو محل تأمین می تأییدکنندههای  هزینه .را بر عهده دارند

بابت ثبت هر بلوک در زمان نوبت ثبت خود، مقداری توکن  تأییدکنندهپاداش ثبت بلوک: هر  ●
 .شود این مقدار توکن، پاداش ثبت بلوک نامیده می .کند ثبت آن بلوک دریافت میسورن، بابت 

ی تراکنش در زمان ارسال آن تراکنش به شبکه، باید مقداری توکن  تراکنش: هر فرستنده کارمزد ●
های هر بلوک در زمان ثبت بلوک به حساب  توکن پرداختی sام تراکنش .سورن بپردازد

 .شود کند، واریز می وک را ثبت میای که آن بل تأییدکننده

                                            
1
 Validator 
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 های زیر در تعامل هستند: وکارها با طرف صاحبان کسب

کنند،  وکار به حساب آنان واریز می وکارها طبق قواعد کسب هایی را که کاربران کسب هزینه ●
 .�ایند دریافت می

 .�ایند طبق قواعد خود باید به کاربران بپردازند، پرداخت میها یا موارد دیگری که  جوایز یا پاداش ●

به  تعهداتشانی را طبق مبالغها و قراردادهای هوشمند،  های مربوط به اپلیکیشن بابت توسعه ●
  .کنند ها پرداخت می دهنده توسعه

 کنند. ها یا مبالغ الزم مبادله می های دریافتی را توسط مراکز تبادل با توکن توکن ●

4-2-3-4-  8T�� V�� �I6� ��#���� �+���  

های دیگر  یا توکن نوکار مبالغی را در قالب توکن سور  وکارها طبق قواعد هر کسب کاربران کسب ●
 .کنند وکار پرداخت می شبکه به صاحبان کسب

 .کننددریافت  وکارها صاحبان کسبی را به عنوان پاداش یا جایزه از مبالغکاربران ممکن است  ●

 کنند.مراجعه مراکز تبادل  بههای الزم  توکنی  توانند برای تهیه میکاربران  ●

4-2 -3-5 -  8T�� V�� �F0��% L��#� 

های همسان و  یا توکن نهای سور  توکن استفاده ازی بالکچین سور برای  های درگیر در شبکه sام طرف
خود را تهیه ن مورد نیاز توکبا پرداخت پول ، مرکز تبادلهای  با مراجعه به یکی از سایت قابل مبادله،

 .کنند می

به مراکز ، آن را به فروش برسانندهمچنین در صورتی که توکنی را در اختیار داشته باشند و بخواهند 
 .کنند تبادل مراجعه می

های مبادله شده را به عنوان کارمزد از  درصد کوچکی از توکن مرکز تبادلدر ازای این خدمات، سایت 
 .شود تعیین می مرکز تبادلهای هر سایت  این درصد طبق سیاست .کند ریافت میفروشنده و خریدار د
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مزد دهند،  ی بالکچین سور انجام می های مختلف شبکه ها به ازای خدماتی که برای طرف دهنده توسعه
  .کنند دریافت می کار خود را

4-2-4- WA��#% 0L���� 
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در بالکچین سور، مقدار کمی از توکن سورن است که با استفاده از آن کارمزد  )١(یا گسسوخت 
 .شود به طور خودکار تعیین می بر حسب واحد سوختها  کارمزد تراکنششود.  ها پرداخت می تراکنش
دازش الزم برای انجام تراکنش و نیز سوخت الزم برای هر تراکنش بستگی به نوع تراکنش و مقدار پر  مقدار

مثال تراکنش پرداخت سورن از یک حساب به حساب دیگر  .سازی الزم برای آن تراکنش دارد ظرفیت ذخیره
 .باشد سوخت می ۲۱۰۰۰به طور ثابت به میزان 

4-2 -4-2 - ���� I6J #� '(�� '<�Q 

به  .شبکه (سورن) دارد ی پایه هر واحد سوخت چه ارتباطی با توکن به این نکته بپردازیم کهحال 
 عبارت دیگر قیمت هر واحد سوخت چند سورن است؟

شود، قیمت هر واحد  ی تراکنش توسط وی پرداخت می ی تراکنش، که هزینه ارسال کننده در واقع
تواند  می تأییدکنندهاما باید به این نکته توجه داشت که هر  .کند سوخت را بر حسب سورن، تعیین می

به عبارت دیگر اگر قیمت  .قل هر واحد سوخت جهت پذیرش تراکنش را برای خود تعیین کندقیمت حدا
ی تراکنش تعیین  از قیمت سوخت شبکه که توسط کاربر فرستنده تأییدکنندهحداقل سوخت شبکه برای 

کنش به شده را تأیید نخواهد کرد و تصمیم برای تأیید ترا تراکنش ارسال تأییدکنندهشده، بیشرت باشد، آن 
  ٢.های دیگر خواهدرسید تأییدکننده

                                            
1
 Gas 

 ۰٫۱ســوخت مربــوط بــه خــود را  یمــتالــف حــداقل ق ی ییدکنندهدر شبکه فعال هستند و تأ ییدکنندهتأ ۲۰ یمفرض کن ٢
ســوخت خــود را  یمــتحــداقل ق ها ییدکننــدهتأ ی یهکه بق یکرده است، در حال یفسورن) تعر ۰٫۰۰۰۰۰۰۱( یکروسورنم

را  یشــرتب یــا یکروســورنم ۰٫۳ یمــتمــثال ق خــود یتــراکنش ارســال یبــرا یشد. اگر کــاربر کرده با یفتعر یکروسورنم ۰٫۳
خواهد�ود. امــا  ییدشبکه نوبت او باشد، آن تراکنش را تأ یکه با توجه به نوبت چرخش ای ییدکنندهتأ ینکند، اول یفتعر

بــه جــز الــف آن تــراکنش را  ای دکننــدهییتأ یچکند، هــ یینرا تع یکروسورنم ۰٫۲خود عدد  یتراکنش ارسال یاگر کاربر برا
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ی تراکنش بر حسب ریال حاصل  ؟ هزینهاستی تراکنش بر حسب واحد پول ریال چه مقدار  هزینه اما
 خواهدبود: سه عاملاین رضب 

 ی تراکنش بر حسب سوخت (که به نوع تراکنش و مشخصات آن بستگی دارد) هزینه ●

ها بستگی دارد و در نهایت توسط  تأییدکنندهقیمت پیشنهادی سوخت بر حسب سورن (که به  ●
 ).شود ی تراکنش انتخاب می فرستنده

قیمت سورن بر حسب ریال (که به بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد و در قسمت بعد در مورد آن  ●
 ١شود) صحبت می
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که در اختیار  قابل تنظیمعوامل  همراه با بعضیخودکار  عاملی بالکچین سور، چندین  در شبکه
در این قسمت به بررسی  .شود شبکه) می ی پایهها است، باعث پایداری قیمت سورن (توکن  تأییدکننده

 پردازیم: می عواملاین 

اال و خدمات است، البته به این رشط که بین بازار عرضه و تقاضا به خودی خود عامل پایداری قیمت ک
  ٢.عرضه و تقاضا یک تعادل نسبی وجود داشته باشد

                                                                                                                                                 
 یــبترت یــنتراکنش ªانــد. بــه ا ییدمنتظر تأ یکاربر مدت یننوبت به الف، ا یدنرس ینخواهدکرد و ممکن است برا أییدت

 یمــتشــدن تــراکنش خواهــدبود. اگــر کــاربر ق ییــدتأ یــرد پردازد، یسوخت م یمتکم کردن ق یکه کاربر به ازا ای ینههز
 ییــدتأ ها ییدکننــدهاز تأ یــک یچکنــد، آن تــراکنش توســط هــ یــینتع یکروســورنم ۰٫۱ا کمــرت از ســوخت تــراکنش خــود ر 

 یمــتحــداقل ق ها ییدکننــدهاز تأ یکــیکــه حــداقل  یخواهد ماند تــا روز  یها باق نخواهدشد و تراکنش در صف تراکنش
 دهد. ییرسوخت باالتر تغ یمته قکننده هoن تراکنش را ب کاربر ارسال یاآورد و  یینسوخت خود را تا حد مورد نظر پا

 ۲۱۰۰۰تــراکنش  ینارسال کند. ا یگرکاربر د یتوکن سورن را برا یتعداد خواهد یکاربر م یک یدبه عنوان مثال فرض کن ١
 ینهمــ یــزباشد و کاربر ن یکروسورنم ۰٫۲ ها ییدکنندهتأ ینسوخت ب یمتق ینکمرت یددارد. فرض کن ینهواحد سوخت هز

 یــنتومــان) باشــد. بــه ا ۱۰۰۰( یــالدر بــازار ده هــزار ر رنهــر ســو  یمتکه ق یدفرض کن یند. همچنرا انتخاب کن یمتق
 خواهدبود. یالر ۴۲ یعنی ۱۰۰۰۰×  ۰٫۰۰۰۰۰۰۲×  ۲۱۰۰۰تراکنش برابر با  ینا ی ینههز یبترت

ســو  یــکاز  مــتیق یشافــزا یــن. اشود یم یمتق یشکننده باعث افزا از جانب مرصف یشرتب یبازار آزاد، تقاضا یک در ٢
 ی کننده بــه عرضــه عرضــه یــبباعــث ترغ یگرد یو از سو  شود یم یمتشدن ق یدارپا یجهموجب کم شدن تقاضا و در نت

  .  گردد یم یمتشدن ق یدارو باز هم موجب پا یشرتب
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 تأییدکنندههر ها نیز جزئی از بازار عرضه و تقاضا هستند و پایداری بازار به نفع آنها است.  تأییدکننده
با تنظیم  .است ١»حداقل قیمت سوخت«جهت تنظیم در اختیار دارد و آن تعیین  قابل کنرتل عاملیک 
تعیین این  .هیچ تراکنشی با قیمت سوخت کمرت از آن حداقل را ثبت نخواهدکرد تأییدکنندهآن  عاملاین 

ها و در نهایت  تأییدکنندهبین » حداقل قیمت سوخت«طی یک فرایند رقابتی موجب پایین آمدن  عامل
 ٢.ها برای کاربران نهایی سیستم خواهد شد  ی کارمزد تراکنش ن هزینهکم شد
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ن بــر بســرت ایــن قراردادهای هوشمند و نیــز اجــرای آ  سازی پیادهی بالکچین سور  شبکههدف نهایی در 
 .استشبکه 

 شود: ی بالکچین سور شامل موارد زیر می های شبکه تراکنشانواع 

 اد هوشمندقرارد سازی پیاده -۱

 اجرای یک تابع از یک قرارداد هوشمند (و امکان ارسال توکن شبکه همراه آن) -۲

                                                                                                                                                 
ســو موجــب  یــکاز  یزن یمتکاهش ق ین. اشود یم یمتکننده سبب کاهش ق عرضه از جانب عرضه یشافزا دیگر بعد از

باعــث کــم شــدن عرضــه و  یگرد یو از سو  گردد یم یمتق یداریشدن تقاضا و پا یشرتب یجهکننده و در نت مرصف یبترغ
 .شود یم یمتق یداریباز هم پا

1
 Minimum Gas Price 

خواهدشــد کــه  ینسوخت خود را کم کند، منجر به ا یمتحداقل ق ها ییدکنندهتأ یردر رقابت با سا ییدکنندهتأ یکاگر  ٢
بــه  یخواهدشــد، ولــ ها ییدکننــدهتأ یراز ســا یشها بــ تراکنش ی ینهسهم او از هز یتها و در نها تراکنش ییداز تأ سهم او

 یرموضــوع ســا یــن. ایــدهــا جــربان خواهدگرد تراکنش یشــرتب ادبا تعــد یمتشدن ق کم ینسوخت کمرت که ا یمتنسبت ق
کــه  یســتن یموضــوع ینسوخت خود را کم کنند. اما ا متیحداقل ق یزخواهد �ود تا آنها ن یبترغ یزرا ن ها ییدکنندهتأ

دهــد  شرا پوشــ ها ییدکنندهمربوط به تأ های ینهکم شود که هز تواند یم ییسوخت تا جا یمتم باشد. قو تا ابد قابل تدا
ســوخت منجــر بــه  یمــتحــداقل ق یکمرت برا یمتق یینبه همراه داشته باشد. تع ها ییدکنندهتأ یبرا یزسود ن یو مقدار 

  ادامه دهند.  یمسابقه را در زمان طوالن ینا توانند یخواهدشد و آنان � ها ییدکنندهتأ یانز
و  شــود یم یشــرتبــه هــoن نســبت ب ها ییدکننــدهشــود، درآمــد تأ یــاددر بازار عرضه و تقاضــا ز یالسورن به ر یمتق اگر
ســوخت  یمتسهم خود از بازار حداقل ق یشفزاا یخواهندکرد تا برا یداپ یکدیگربا  یشرتیرقابت ب یتقابل ها ییدکنندهتأ

  منجر خواهدشد. یالبه ر نسبتسوخت  یمتق یداریموضوع به پا ینرا کم کنند و ا
 ی ادامــه یخواهنــد بــود، بــرا یرشــود، آنــان نــاگز یــادز… رسور و  ینگهــدار  ی ینهمانند هز ها ییدکنندهتأ های ینههز اگر

 یگــرید یــدارهــا تــا حــد پا تراکنش ی ینــههز یشمنجر به افزا ینند. اده یشسوخت را افزا یمتحداقل ق یخدمات رسان
هــا بــه  تراکنش ی ینــههز یشو افــزا یوســتبــه وقــوع خواهدپ رمدر زمــان تــو  یطرشا یناست که ا یداخواهدشد. ناگفته پ

 خواهدبود. یرناپذ اجتناب یجامعه موضوع ینسبت تورم عموم
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 ارسال توکن سورن از یک حساب به یک حساب دیگر -۳

های اقتصادی و نیز  سازی قراردادهای هوشمند مربوط به فعالیت ی سور برای پیاده بنابراین شبکه
ها و مؤسسات غیر انتفاعی که بخواهند از مزایای  تارتاپها، اس های بزرگ، رشکت غیرانتفاعی سازمان

 .مند شوند، قابل استفاده است بالکچین در امور خود بهره
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همچنین در زمان ســاخت  .شود تولید می نمیلیون توکن سور  ۲۰بالکچین سور تعداد  ١در بلوک ابتدایی
های تولید شده در هر بلوک به مرور زمــان کــاهش  تعداد توکن .ودش هر بلوک تعدادی توکن نیز تولید می

 ۲۰ حــدودگذشــت  میلیون تــوکن پــس از ۲۰۰های تولیدشده در نهایت تعداد ثابت  یابد تا تعداد توکن می
  .سال باشد

ی  میلیــون بلــوک دوره ۱۵ثانیه یک بلوک جدید تشکیل شود. بعــد از هــر  ۲بنا بر این است که در هر 
ی حدود یک ســال ی زمان یابد. هر دوره پاداش بلوک تغییر میشود و  ی برای بالکچین آغاز میزمانی جدید
  انجامد. به طول می

  آمده است. ۷در جدول  ی اول دوره ۲۰در طی به عنوان پاداش بلوک ی تولید توکن  رویه

ت بلوک به صفر میلیون بلوک، پاداش ثب ۳۰۰سال) و تولید  ۲۰دوره (یا حدود  ۲۰به این ترتیب پس از 
  میلیون توکن در شبکه تولید خواهد شد. ۲۰۰خواهد رسید. تا آن زمان 

�ایش داده شده است. همچنــین �ــودار  ۴ی اول در شکل  دوره �۲۰ودار تعداد توکن تولیدی در طی 
  آمده است. ۵ها در شکل  های سورن تولیدی در طی همین دوره تجمعی تعداد توکن
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  دوره
  پاداش بلوک

  (سورن)
تعداد توکن تولیدی در 

  طی دوره
  دوره

  پاداش بلوک

  (سورن)
تعداد توکن تولیدی در 

  دورهطی 

۱  1.27 19,050,000 ۱۱  0.50 7,500,000 

                                            
1
 Genesis Block 
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  دوره
  پاداش بلوک

  (سورن)
تعداد توکن تولیدی در 

  طی دوره
  دوره

  پاداش بلوک

  (سورن)
تعداد توکن تولیدی در 

  دورهطی 

۲  1.16 17,400,000 ۱۲  0.45 6,750,000 

۳  1.05 15,750,000 ۱۳  0.42 6,300,000 

۴  0.95 14,250,000 ۱۴  0.38 5,700,000 

۵  0.86 12,900,000 ۱۵  0.35 5,250,000 

۶  0.78 11,700,000 ۱۶  0.32 4,800,000 

۷  0.72 10,800,000 ۱۷  0.30 4,500,000 

۸  0.65 9,750,000 ۱۸  0.27 4,050,000 

۹  0.59 8,850,000 ۱۹  0.24 3,600,000 

۱۰  0.54 8,100,000 ۲۰  0.20 3,000,000 
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  شود. تولید می نمیلیون توکن سور  ۲۰تعداد  ١در بلوک ابتدایی بالکچین سور

ی خصوصی به فروش خواهدرســید.  یهی اول ی عرضه میلیون توکن طی یک برنامه ۱۰از این تعداد توکن 
  ٢ی اتریوم خواهدبود. هزارم توکن اتر در شبکه فروش توکن برابر یک ده قیمت پیش

میلیــون تــوکن در  ۱۰در بلوک ابتدایی بالکچین سور، برابر با   ٣ی اولیه تولیدشده های توکن ی oندهباقی
 گردد شود، ذخیره می یاد سور ایجاد میکه تحت یک قرارداد هوشمند برای بن ٤یک کیف توکن چند امضایی

. این قرارداد هوشمند تنها با پیشنهاد یکی از اعضای بنیاد و قبول های بنیاد خرج شود تا برای رصف هزینه
  تواند مبالغ موجود در حساب را هزینه کند. م اعضا میسوّ دو حداقل 

بلوک تولید شده به ترتیب زیر توزیع پاداش  .شود نیز تولید می ٥عالوه بر این در هر بلوک پاداش بلوک
  شود: می

 .شود ی بلوک واریز می % از پاداش بلوک تولیدشده به حساب تأییدکننده۹۰ ●

های الزم بنیاد رصف  شود تا برای هزینه % از پاداش بلوک تولیدشده به حساب بنیاد واریز می۱۰ ●
  .شود
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  یر تأمین خواهد شد:های ز درآمدهای بنیاد سور از محل

 های تولیدشده در بلوک پیدایش) سورن (نیمی از توکن میلیون توکن ۱۰ خصوصی ی ی اولیه عرضه ●

های تولیدشده در  میلیون توکن که در اختیار بنیاد قرار گرفته است (نیم دیگر توکن ۱۰استفاده از  ●
 بلوک پیدایش)

 .گیرد ه طور خودکار در اختیار بنیاد قرار میهای شبکه که ب درآمد تأییدکنندهاز %  ۱۰استفاده از  ●

                                            
1
 Genesis Block 

 است. یالر ۵٫۰۰۰حدود  یمتق ینااین نگارش سپیدنامه  نتشارزمان ادر  ٢
3
 Pre-mined Tokens 

4 Multi-signature Wallet 
5 Block Reward 
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 های نهادهای دولتی و مردمی استفاده از کمک ●
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سال اول فعالیت  ۱۰در طی ی بنیاد  شده و درصد آن نسبت به درآمدهای محققبنیاد سور  های هزینه
  شامل این موارد خواهد بود:

 % از درآمد بنیاد ۲۵های وابسته:  سیستمی بالکچین و  اولیه ی هستهافزاری  ی نرم توسعهی  هزینه ●

 % از درآمد بنیاد۱۵ی دستمزد اعضای بنیاد:  هزینه ●

 های کشور دانشگاهتعدادی از واگذاری به ها و  کاربران و اپلیکیشن توزیع رایگان توکن سورن به ●
 % از درآمد بنیاد۲۰: رتوسعه، آموزش، ترویج و تأمین رسو برای 

 % از درآمد بنیاد۱۰:  ها ی تبلیغات و رسانه هزینه ●

 % از درآمد بنیاد۱۵تولید محتوا، آموزش و ترویج: ی  هزینه ●

  % از درآمد بنیاد۵: ساالنه هایی برگزاری سمینار  هزینه ●

 از درآمد بنیاد ٪۱۰: نشده بینی های پیش هزینه ●

برآورد شده اســت  ۱۳۹۹سال های موجود در زمان تألیف سپیدنامه در  های فوق بر اساس قیمت قیمت
و از آن جا که توکن سورن به مرور زمان طبق بازار عرضه و تقاضا با وضع اقتصــادی جامعــه تطبیــق پیــدا 

خود مقدار اعتبــار بــرای  ها خواهدبود، خودبه ی اعتبار برای انجام هزینه خواهدکرد، و این توکن منبع تهیه
   .ی آینده منطبق خواهد�ودها های بعد، خود را با قیمت ها در سال هزینه

مصوبات  باو انطباق آن  های بنیاد ی نظارت بر درآمدها و هزینه رسی در بنیاد سور وظیفه نهاد حساب
 را بر عهده دارد.
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لــف های مخت هــا و ســازمان وکارها، رشکــت کســبافراد کارآفرین، منظور از بازاریابی پلتفرم سور جذب 
وکار خود متولی  هر کسبعالوه بر آن  .خود روی پلتفرم سور استبالکچینی های  اپلیکیشن ی توسعهبرای 
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وکارها بــرای جــذب  بــرای کمــک بــه کســبنیــز سور  بنیاداما  .باشد تبلیغات خود برای جذب مخاطب می
  :داردپیش رو  هایی در مخاطب نیز طرح

 تعــدادی، ی مصوب بنیاد نامه طبق آیینیارهای مناسب کاربردی اولیه با مع های دپ تعدادی ازبه  ●
به این ترتیب در  .گیرد تا با نظارت بنیاد بین اولین کاربران خود توزیع �ایند توکن سورن تعلق می

وکارهای اولیــه بــر روی ایــن بالکچــین انجــام  ی بازاریابی کمک قابل توجهی به کسب تأمین هزینه
  .شود می

خود و معرف خود را ثبــت کننــد،  توکنکاربرانی که آدرس کیف نخستین ز ا تعدادیبنیاد سور به  ●
 .کند تا در مبادالت خود از آن استفاده کنند واریز می شمعرفو توکن به خود فرد  تعدادی

هــای تبلیغــاتی،  ینپهــای برگــزاری کم روش عتــوان از انــوا  ی سور می برای جذب مخاطبان به شبکه ●
 ی فیلم و مانند آن استفاده کرد. ینارها، تهیههای آموزشی، سم برگزاری دوره
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حــدود مســئولیت ذینفعــان که باید در راه اندازی این پلتفرم مورد بررســی قــرار گیــرد،  واردییکی از م
  :های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد این موضوع باید از دیدگا مختلف پلتفرم بالکچین سور است.

هایی که به عنوان  کارها و اپلیکیشنو  کسباز دیدگاه فنی امکان کنرتل : ها أییدکنندهتبنیاد سور و  ●
ها نفیاً  تأییدکنندهکنند، وجود ندارد، بنابراین بنیاد سور و  بسرت بالکچین از پلتفرم سور استفاده می

امــا  .ندارنــدها را  ها و اپلیکیشــنوکار  کسبو اثباتاً امکان پذیرش هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با 
ها در حد توان خود با مراجــع قضــایی همکــاری الزم را مبــذول  با کمک تأییدکنندهبنیاد سور این 

وکار  در عین حال مالکیت یا مسئولیت دیگری نسبت به محتوای قــانونی کســب خواهند داشت و
 د.نندار 

از این رو  .ارندی بالکچین سور هویت حقوقی ند دهندگان محتوا در شبکه توسعه: دهندگان توسعه ●
ای به طــور  دهنده به عنوان مثال اگر توسعهمحتوای خود است.  مسئول دی به طور جداگانههر فر 

اندازی یــک قــرارداد هوشــمند مبتنــی بــر پلتفــرم  اقدام به راه وکار کسبشخصی یا به سفارش یک 
ب بالکچین سور �اید، خــود مســئول اعــoل خــود اســت و فــرد دیگــری مســئول عمــل وی محســو 

 .شود �ی
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آنان نیز بنا  .های شبکه مسئول اعoل خود هستند کنندگان از اپلیکیشن کاربران و استفاده: کاربران ●
البتــه  .کننــد اند، استفاده می های شبکه که توسط افراد دیگر ایجاد شده بر تشخیص خود از برنامه
کــاربران .باشــد �ی آن ی نافی مسئولیت ایجاد کننــده کاربران یک برنامهواضح است که مسئولیت 

ی هــر  ، باید مقــررات و در صــورت وجــود ســپیدنامههای پلتفرم بالکچین سور ها و توکن اپلیکیشن
طرح را مطالعه کنند و با دید باز در آن مشارکت �ایند. بدیهی است کــه مســئولیت مشــارکت یــا 

  ی خود کاربران است. فعالیت در یک طرح بر عهده

وکارها در مورد ایجاد محتوا بر روی شــبکه نیــز عینــاً  یت صاحبان کسبمسئول: وکار صاحبان کسب ●
ها در مورد ایجاد محتوای غیرقانونی بر روی سایت  سایت مشابه مسئولیت مدیران و مؤسسان وب

 نتــایج ی بالکچــین ســور مســئول های مبتنــی بــر شــبکهوکار  کســببه ایــن ترتیــب صــاحبان  .است
   .باشند میهوشمند خود  و محتوای قراردادهایخود  وکار کسب
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ی بالکچین  ای در حال ثبت است که متشکل از افراد حقیقی و حقوقی مؤسس شبکه بنیاد سور مؤسسه
   .سور است که همگی در صنعت بالکچین ایران در حال فعالیت هستند

نیاد و طی مراحل عضویت اعضای جدید در بنیاد سور در صورت تصویب حداقل دوسوم اعضای ب
  پذیر است. اداری الزم امکان

  ی آن از قرار زیر است: وظایف بنیاد سور طبق اساسنامه

 طراحی و توسعه کد مi باز بالکچین سور و به روز رسانی آن  ●

  ی بالکچین سور اندازی اولیه راه ●
ندارد و  های فعال بر بسرت سوروکار  کسبتبرصه: بنیاد سور هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با 

هریک از فعاالن بایستی بر اساس رشایط و قوانین کشور مجوزهای الزم را از مراجع مربوطه 
 دریافت �ایند.

 ی تأیید کنندگان ی شبکه سازماندهی تأیید کنندگان اولیه و تالش جهت توسعه ●

 جلب مشارکت فعاالن صنعت بالکچین و رایزنی برای توسعه و به روز رسانی بالکچین سور ●

 دهندگان بالکچین سور گزاری گردهoیی ساالنه فعاالن و توسعهبر  ●

 تدوین مi توافقنامه بین بنیاد و کاربران شبکه بالکچین سور موسوم به سپیدنامه ●

 اند، بر مبنای سپیدنامه ی شبکه (سورن) که در بالک پیدایش شبکه تولید شده های پایه توزیع توکن ●

 توسعه کاربری بالکچین سور  ترویجی در جهت های آموزشی و فعالیت ●

بنیاد برای امور توسعه پس از فراخوان و دریافت پیشنهادها طی یگ فرآیند رقابتی و شفاف که 
  ترین کارفرما را انتخاب خواهد کرد. ی آن متعاقباً اعالم خواهد شد مناسب نامه آیین
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  بینی شده است: ها پیش ن گامراه اندازی و تداوم راه پلتفرم بالکچین سور در ای

  نامهیدنگارش سپ ●

  نامه اساس نگارش ●

 ی غیرتجاری ثبت قانونی بنیاد سور به عنوان مؤسسه ●

  یهرم اولفتپل یفن ی توسعه ●

 اندازی وب سایت بنیاد سور راه ●

 (از بنیاد سور و خارج از بنیاد سور) های اولیه کنندهتأیید نهایی مشخص شدن  ●

  و تست یراه انداز  پیش ●

 ی پلتفرم بالکچین سور ندازی اولیها راه ●

  یتفعال یحقوق یرساختز ایجاد ●

  یگذاران خصوص یهجذب رسما فراخوان ●

  یادتوسعه از طرف بن یoنکارفراخوان پ برگزاری ●

 های اولیه جهت استفاده از بالکچین سور رسویسی  توسعه ●

  با هدف توسعه بازار یغیو تبل یآموزش یها ینکمپ رشوع ●

 ان اولیهتبلیغ جهت جذب کاربر  ●

  بازار ی به اهداف فاز اول توسعه یابیدست ●

 ها تأییدکنندهتعداد  ی توسعه ●

  موزشی و پژوهشیآ مراکز ها و  دانشگاه یرنظ یراهربد یرشکا ی توسعه ●

 توکن با واحد پول تبادلهای جانبی مانند اکسپلورر و  اندازی محیط اعالن جهت راه ●
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  ها ها و بانک اعالن جهت جذب همکاری سازمان ●

 یا شبکه ینتعامالت ب یرساختز توسعه ●
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های  سازی اپلیکیشن ی یک بسرت مطمنئ، ارزان و محرمانه برای پیاده پلتفرم بالکچین سور با هدف ارائه
در این پلتفرم بنیاد سور با همکاری  .اندازی شده است شده بر بسرت قراردادهای هوشمند راه توزیع

و  ، مراکز تبادلوکارها و کاربردهای مبتنی بر بالکچین دهندگان، صاحبان کسب توسعه ا،ه تأییدکننده
شده به تعامل با یکدیگر  ها در یک بسرت بر مبنای قوانین کشور و نیز قواعد پذیرفته کاربران اپلیکیشن

 .�ایند پردازند و امور دیگران را در کنار اصالح امور خود تسهیل می می
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  :گیرد سور در دو موضوع مورد بررسی قرار میی بالکچین  ی راه پیش رو برای توسعه نقشه

ی بالکچین قراردادهای هوشمند عمومی. این اجزا در  یک شبکهبرای  افزاری الزم های نرم توسعه •
 مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ضمیمهاین 

شــود. در ایــن ضــمیمه روش  ی که در طول مسیر نیاز بــه آنهــا مشــخص میافزار  های نرم توسعه •
 اجoع در مورد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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ســازی قراردادهــای هوشــمند الزم اســت کــه بعضــی  در طول مســیر ســاخت یــک بالکچــین بــرای پیاده
ها و هم در سطح کاربران صورت گیرد. اهم این مــوارد  ندهده افزاری هم در سطح رسویس های نرم توسعه
  توان به این ترتیب فهرست �ود: را می

  ها: دهنده در سطح رسویس

 ی اصلی شبکه هسته •

 ١مرورگر شبکه یا اکسپلورر •

 ی اتریوم) ی خدمات ارتباط با شبکه (مانند اینفورا در شبکه دهنده رسورهای ارائه  •

 �٢ایشگر شبکه •

 ٣داکر های یمیجا و آپلود ساخت •

 ی اجزای الزم سایت بنیاد سور با همه ی وب تهیه •

                                            
1 Explorer 
2 Network Monitor 
3 Docker 
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ی یک انجمن گفتگو همراه با اجزای خاص الزم مانند امکان اتصال به بالکچین سور جهت  تهیه •
 گیری و ... رأی

 در سطح کاربران:

 ی اتریوم) والت به عنوان اکستنشن برای مرورگرها (مانند متامسک در شبکه •

 های ویندوز، لینوکس و مک برای سیستم عاملوالت دسکتاپ  •

 ی اتریوم) اترولت در شبکه والت مبتنی بر وب (مانند مای •

 نود والت فول •

 نود والت الیت •

 اواِس های اندروید و آی والت موبایل برای سیستم عامل •

 رسد: ی مستندات فنی برای این فرآیندها الزم به نظر می عالوه بر این موارد، تهیه

 ١صلی رسورهای تأییدکنندهی ا هسته •

 نگهداری و رفع مشکالت رسورهای تأییدکنندهنصب  •

  نود نود و الیت نصب فول •
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کنندگان از این شبکه با یکدیگر  ی استفاده در مسیر پیرشفت بالکچین سور الزم است که اعضای جامعه
هــای گفتگــوی  فتگــو در فضــای انجمنها و تاالرهای گ یق بعضی انجمندر ارتباط باشند. این ارتباط از طر

شود. در فضــای گفتگــوی بــه وجــود آمــده بــه تــدریج نیازهــای جدیــد مشــخص  اختصاصی بنیاد انجام می
گیری از  ی نظرات مختلف یاز به رأی شود و هر جا که پس از ارائه شود، استانداردهای جدید ساخته می می

  گیری مبتنی بر بالکچین، به اجoع نسبی رسید. وان با استفاده از یک رأیاعضای جامعه بود، بت

  مرشوح این فرآیند به این ترتیب است:

                                            
1 Validator 
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ها یا به صورت منفرد به پیشنهادی جهت بهبود کار بالکچــین برســند،  طی بحث درافرادی که   •
 کنند. در سیستم ثبت می SIP١پیشنهاد خود را به عنوان یک سند 

ربــوط بــه شــور گذاشــته وگوی م هــای گفــت اند در انجمن در سیستم ثبــت شــدهکه  SIPاسناد  •
ی این مباحث ممکن است پیشنهادها رد شوند، یا به تصویب برسند و یا بهبــود شوند. در ط می

شــوند و در صــورت  داده شوند. در هر صورت در نهایت پیشنهادهای نهایی به رأی گذاشته می
  شود. ید میتول SRC٢آوردن رأی الزم، یک سند 

تولیدشده حاوی یک استاندارد یا روش توسعه باشد، در همین مرحله به عنــوان  SRCاگر سند  •
 توانند از آن استفاده �ایند. ماند و اعضای جامعه می شده محفوظ می ی ثبت توصیه

با هدایت بنیاد و تولیدشده حاوی پیشنهادی برای اجرا روی پلتفرم شبکه باشد،  SRCاگر سند  •
های بنیاد مشخص خواهد شــد، پیoنکــار الزم بــرای اجــرای آن  نامه مراحل الزم که در آیینطی 

 شود. شده توسعه داده می شود و فرآیند مشخص تعیین می

  

  

                                            
1 SIP: Sur Improvement Proposal 
2 SRC: Sur Request for Comment 
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بالکچین عمومی است که به طور رسمی به کنرسسیوم هایپرلجر پیوســته  ی بسو اولین پروژه ١هایپرلجر
 های بالکچین خصوصی به کنرسسیوم پیوسته بودند.  قبل از آن تنها پروژه است. تا

شد. پذیرش این عضو جدید در تاریخ  شناخته می ٢قبل از پیوسi به هایپرلجر به نام پانتئون هاین پروژ 
ی  رســo اعــالم شــد کــه پــروژه ۲۰۱۹ آگوســت ۲۹به کنرسسیوم پیشنهاد شد و در تــاریخ  ۲۰۱۹آگوست  ۸

 سو بخشی از کنرسسیوم خواهد بود. هایپرلجرب

است. این برنامه  ایجاد شده ۲٫۰باز از اتریوم است که با مجوز آپاچی  سازی مi هایپرلجربسو یک پیاده
 کند. ی عمومی اتریوم استفاده می است و از شبکه به زبان جاوا نوشته شده

رود. بــه عبــارت  اتریــوم بــه کــار مــیافزاری است که برای اجرا کردن پروتکل  سازی اتریوم نرم یک پیاده
 رود: افزار برای انجام موارد زیر به کار می دیگر این نرم

 ها ایجاد یک محیط اجرایی در بالکچین اتریوم برای پردازش تراکنش ●

 ها سازی نتایج اجرای تراکنش ی اطالعات پایدار شامل ذخیره ذخیره ●

 ها به کار انداخi ارتباط شبکه همتا به همتا بین گره ●

 ی ایمن و تعامل با بالکچین ها برای توسعه APIی  ارائه ●

 پردازیم: حال کمی به امکانات موجود در هایپرلجربسو می

 API، رابط خط فرمــان آن اســت. همچنــین کند جلب توجه میاولین چیزی که در مورد هایپرلجربسو 

JSON-RPC ی ابی، نگهداری، و اجرا در شبکهی توانند برای پایش، عیب دهد. هر دوی اینها می را ارایه می 
Ethereum .استفاده شوند 

 ی به طور خالصه می توان از آن برای چیزهایی استفاده کرد که بسیار شبیه به چیزی هستند که شــبکه
 اتریوم قادر به آن است:

                                            
1 Hyperledger BESU 

2
 Pantheon 
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 DAPP١های کاربردی غیرمتمرکز یا  ی اپلیکیشن توسعه ●

 قرارداد هوشمند ی توسعه ●

 تولید توکن جدید ●

های غیرمتمرکز مانند  ی قراردادهای هوشمند و اپلیکیشن هایپرلجربسو ابزارهای مشرتک برای توسعه در
Remix  وTruffle  وweb3j وکار  ی هایپرلجربسو برای نیازهای سازمانی و فضای کسب شود. شبکه ارائه می

 آل است و موارد بسیاری از این نوع استفاده در حال حارض در جریان است. ایده

قرار گرفتــه اســت تــا بــا اســتفاده از یــک سیســتم  ٢ی هایپرلجربسو یک ماشین مجازی اتریوم در هسته
 های بالکچینی اجرا کند. های قراردادهای هوشمند را از طریق تراکنش تورینگ کامل، برنامه

و  Clique(بــا روش  ٣های اجــoع اثبــات اقتــدار هنگامی که رساغ متد اجoع برویم، این شــبکه از متــد
IBFT-2 و اثبات کار (با الگوریتم هش  (Ethashکند. ) استفاده می 

کننده در اجــoع  اثبات اقتدار برای زمانی مناسب است که نوعی اعتoد ایجاد شده بین نودهای رشکت
 آل است.  وکارها ایده ها و کسب شبکه وجود داشته باشد. این روش برای سازمان

استفاده کرد. برای این کار وجود تعدادی حســاب  IBFT-2روش توان از  برای رسیدن به اجoع می ●
یــا  ٤ها به عنوان یــک ولیــدیتور که هویت صاحبان آن مشخص باشد، الزم است. هر یک از حساب

شوند. ســپس گروهــی از  ها استفاده می ها و اعتبارسنجی تراکنش تأییدکننده برای مراقبت از بلوک
تواننــد بــرای اضــافه کــردن یــا  کننــد کــه در آن می ت عمل میها به عنوان یک نهاد قدر  تأییدکننده

هر کسی اجــازه نــدارد  IBFT-2گیری کنند. به این ترتیب در روش  های دیگر رأی حذف تأییدکننده
ی اصلی برای این  ها وارد شود و همیشه یک زنجیره ها و ثبت بلوک به سیستم اعتبارسنجی تراکنش

ها بــرای ثبــت بلــوک  ش وجود حداقل دوسوم از تأییدکنندهمنظور وجود خواهد داشت. در این رو 
 در شبکه الزم است.

● Clique  کنــد. در ایــن  پذیری مقداری از خطا را تضــمین می یک الگوریتم حفاظتی است که تحمل
 تواند به کار خود ادامه دهد.  ها شبکه می روش با خطای حداک� نیمی از تأییدکننده

                                            
1
 DAPP: Decentralized Application 

2
 EVM: Ethereum Virtual Machine 

3
 POA: Proof Of Authority 

4
 Validator 



  ٤٤ سور بالکچینی  سپیدنامه

 

 

و  HTTPهــا کــه بــرای ارتبــاط از پروتکــل APIیار عــالی اســت. ایــن هــای بســAPIهایپرلجربسو دارای 
WebSocket کنند شامل  استفاده میEEA JSON-RPC  و همچنینAPIی اصــلی  های مربوط بــه شــبکه

 کند. نیز پشتیبانی می GraphQL APIباشد و از  اتریوم می

�ایشــگر عملکــرد نــود های نظــارتی، از جملــه پــایش شــبکه و  بالکچین هایپرلجربسو از پایش مشخصه
گیــرد. همچنــین از  ها مورد استفاده قرار می برای پایش عملکرد گره ١ی پرومتئوس کند. برنامه پشتیبانی می

زدایی استفاده کرد. برای پایش عملکرد شــبکه نیــز ابزارهــای  می توان برای اشکال JSON-RPC APIروش 
Alethi  شامل مانیتور شبکه وEthStats  شوند. رر استفاده مییا بالک اکسپلو 

دهــد.  ارائــه می ٢های خصوصــی برای حفظ حریم خصوصی، هایرلجربسو یک سیستم مدیریت تراکنش
های درگیر در یک تراکنش نباید نگــران رسقــت هویــت یــا هــر گونــه  کند که طرف این سیستم تضمین می
 نشت اطالعات باشند.

اند و در  آمده ۶شکل ن معoری در �ودار معoری هایرلجربسو ساده و اثربخش است. اجزای کلیدی ای
  دهیم: این قسمت در مورد آن توضیح می

 ی اصلی هایپرلجربسو شامل موارد زیر است: سه مؤلفه

 ٣سازی ذخیره ●

 ٤ی اتریوم هسته ●

 ٥سازی شبکه ●

ی  اســت. وظیفــه ٦کنیم. هسته متشکل از ماشین مجازی اتریــوم ی اتریوم بحث می ابتدا در مورد هسته
 ٧ها ی تراکنش ن مجازی اجرای هر تراکنش است. در قسمت باالیی ماشین مجازی اتریوم، پردازندهاین ماشی

  کند. قرار گرفته است که به عملکرد مؤثر و کارآمد این ماشین مجازی کمک می

                                            
1
 Prometheus 

2
 Private Transaction Manager 

3
 Storage 

4
 Ethereum Core 

5
 Networking 

6
 EVM: Ethereum Virtual Machine 

7
 Tx Processor 
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 ی اتریوم هستند.  نیز قسمتی از هسته ١های اجoع روش

 ی اتریوم عبارتند از: هسته دو جزء اصلی دیگر از

 کند. نشده در بالکچین را ذخیره می های ثبت ها: اطالعات تراکنش استخر تراکنش ●

 کند. ها در شبکه کمک می سازی sام گره : به همگام٢کننده همگام ●

است. وضعیت دنیای بیرون نیز شامل  ٣سازی نیز شامل بالکچین و وضعیت دنیای بیرون قسمت ذخیره
 باشد. سازی کد برنامه می سازی حساب و ذخیره ، ذخیرهوضعیت حساب

                                            
1
 Consensus 

2
 Synchronizer 

3
 World State 
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کــار  Ethereum devp2pسازی هایپرلجربسو وجود دارد که با استفاده از پروتکــل   در نهایت نیز شبکه
 ی اصلی آن نیز عبارتند از: کند. چهار مؤلفه می

 کشف ●

● RLPx 

 ETHزیرپروتکل  ●

 IBFزیرپروتکل  ●

ی  بالکچین سازمانی از جمله هایپرلجربسو است. هر شــبکهبخش مهمی از هر چارچوب  ١اعطای مجوز
ی رشکــت در شــبکه  هــای خــاص اجــازه حول این ایده شکل گرفته است کــه تنهــا بــه گره ٢قابل مجوزدهی

ســازند و  های دیگر، این شبکه را فعال می ی ثبت دادن به تراکنش ها با انجام تراکنش یا اجازه دهد. آن می
 کنند. در آن رشکت می

ها بررســی شــود تــا مجــوزدهی قابــل  ی همتا به همتا، الزم است که قواعد روی گره مورد یک شبکه در
ی قابل مجوزدهی، پیش از اعطای مجوز بــه نودهــای دیگــر یــک  انجام شود. واضح است که در یک شبکه

قط یــک نقــش اندازی الزم است. برای اطمینان از اینکه بازیگران نادرست در اینجا ف سطح اعتoد برای راه
توانــد بــر  حداقلی دارند، الزم است اقدامات احتیاطی انجام شود. به عنوان مثال، یک بازیگر نادرســت �ی

تواند به شناسایی فعاالن نادرست و  گیری در مورد شبکه تأثیر بگذارد. قوانین و مقررات مناسب می تصمیم
 ها در صورت شناسایی کمک کند. حذف آن

تواند قوانین  ها نیز وجود دارد که می به نودها، موضوع اعطای مجوز به حسابعالوه بر اعطای مجوز 
ها را می توان برای اعــoل الزامــات هویــت و  کند. اعطای مجوز به حساب و مقررات بیشرتی را اعoل می

ها در  ها، لیست سیاه و محدود کــردن حســاب دسرتسی مورد استفاده قرار داد. همچنین به تعلیق حساب
  کند. م لزوم کمک میهنگا

  

                                            
1
 Permissioning 

2
 Permissioned 
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