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 چینیبالکهای سازی در شبکهاستانداردهای توکن
چین ایرانی سور، بستری برای توسعه قراردادهای هوشمند و ایجاد توکن است. بالک

سازی در توکنبه همین منظور در این رشته مقاالت به بررسی انواع استانداردهای 
ا ما همراه بسازی در شبکه سور پرداختیم. های معروف و استانداردهای توکنچینبالک

 باشید.

 

سازی، نیاز است ابتدا استاندارد قراردادهای تانداردهای توکنپیش از ورود به بحث اس
شرایط و قواعد را ای هوشمند، ههوشمند تشریح و تفهیم شود. استانداردهای قرارداد

تواند بر بستر کند که چنانچه قرارداد هوشمند تحت آن توسعه یابد، مییف میتعر
برداری قرار گیرد. استانداردهای قراردادهای اجرا شده و مورد بهره چینیبالکآن شبکه 

2، ساختار کتابخانه/پکیج1نامثبتدفاتر هوشمند شامل استانداردهای توکن،  و مانند  
 آن است.

پس از تعریف استانداردها، قراردادهای هوشمند بایستی از یکسری الزامات برای ایجاد 
ها و کارکردهای پایه همانند خلق توکن، انجام تراکنش، ارسال و دریافت قابلیت

استانداردهای  کهازآنجایی موارد پیروی و تبعیت کنند. دستازایناطالعات و 
کنند، بسیار مهم را تعریف می چینبالکشبکه  قراردادهای هوشمند قواعد استفاده از

تواند ارتباطات میان قراردادهای هوشمند یک استاندارد خوب، میو کلیدی هستند و 
 را کارآمد کند. چینیبالکدر یک شبکه 

که  هاییچینبالکشمند است. برای واستاندارد توکن زیرمجموعه استاندارد قرارداد ه
برای مردم قع در واکنند، استانداردهای توکن د پشتیبانی میناز قراردادهای هوشم

خاص را تشریح  چینیبالکهای مبتنی بر یک شبکه روال خلق، انتشار و توسعه توکن
 کنند.می

 سازی بر بستر شبکه اتریوم بیان شده است.استاندارد توکنترین رایج ،در ادامه

                                                           

1 Name Registries 

2 Library/package Formats 
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 استانداردهای رایج شبکه اتریوم
شرایط و ضوابط و ، در شبکه اتریوم دهینظر یا همان درخواست برای  ERCاستاندارد 

استاندارد کند. مستندات فنی الزم برای توسعه توکن بر شبکه اتریوم را توصیف می
ERC های مبتنی بر شبکه اتریوم بایستی از آن تبعیت کنند. شامل قواعدی که توکن

کند برای یک نوع از توکن تعریف میای از توابع الزم مجموعه ERCرایج  استانداردهای
ها به روشی های کاربردی و قراردادهای هوشمند بتوانند با توکنتا بدین ترتیب، برنامه

فهرست  ERCدر ادامه تعدادی از استانداردهای رایج و مهم استاندارد ارتباط گیرند. 
 شده است.

نام 
 استاندارد

تاریخ ایجاد 
 استاندارد

 موارد کاربرد

ERC-20 19/11/2015 

ERC-20 ها مثلی که توابع سازی برای توکناستاندارد توکن
اصلی و بنیادین برای ایجاد قابلیت ارسال توکن و همچنین 

(های Validatorتوکن توسط اعتبارسنج ) تأیید شدنشرایط 
 کند.شبکه اتریوم را تعریف می

ERC-721 24/01/2018  هایتوکناستاندارد ( غیر مثلیNFT) 

ERC-777 20/11/2017 
برای ارسال یک توکن به نیابت از  موردنیازشامل تمام توابع 

 یک آدرس، حساب یا قرارداد دیگر است.

ERC-1155 17/06/2018  یک استاندارد برای قراردادهایی است که چندین نوع توکن را
 کند.مدیریت می

 ERC-20بررسی استاندارد توکن 
های گوناگون اتریوم است تا پروژه چینبالکیک استاندارد روی  ERC20استاندارد 

 چینبالکاختصاصی، توکن موردنظر خود را روی  چینبالکبتوانند بدون توسعه یک 
افزار در نظر گرفت، به دلیل توان یک نرمرا نمی ERC20اتریوم توسعه دهند. در واقع 
ها برای توسعه یک ارز دیجیتال چوبای از قوانین و چار اینکه این استاندارد مجموعه

 است.

اتریوم  چینبالک نویسانبرنامهتوسط یکی از  2015در سال  بارنخستیناین استاندارد 
های به دنیای این فنّاوری معرفی شد. بسیاری از برنامه Fabib Vogelstellarبه نام 
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شناسیم می DAPPsرکز های غیرمتمها را با نام برنامهکه امروزه آن چینبالکمبتنی بر 
یافته های توسعهها و غیره با توکنهای غیرمتمرکز، بازیها، صرافیازجمله، کیف پول
دهندگان در سازگاری دارند و به همین خاطر کاربران و توسعه ERC20روی استاندارد 

 کنند.ها سهولت کاربردی بیشتری را تجربه میاستفاده از این توکن

های مبتنی بر شبکه اتریوم است. ترین استاندارد برای توکنرایج، ERC-20استاندارد 
ERC-20  یک استاندارد فنی برای انتشار توکن بر روی شبکه اتریوم است و در واقع

 چینبالکهای مبتنی بر این استاندارد فهرستی از قواعدی و شرایطی که تمام توکن
واسطی ساده است که  ERC-20دهد. استاندارد اتریوم بایستی پیروی کنند را ارائه می

 راحتیبهها بتوانند شود این توکناجازه ایجاد توکن بر بستر اتریوم را داده و باعث می
 ها منتقل و باز استفاده شوند.DeFiهای کاربردی نظیر در میان سایر برنامه

های ( نیز هست. توکنFungibleهای مثلی )توکناستاندارد  ERC-20همچنین، 
هر واحد آن )یا بخشی از آن( شبیه یکدیگر هستند و هایی هستند که مثلی، توکن
برای مثال یک دالر دست شما، با یک دالری که  ها قابل تشخیص نیست.تفاوت آن

ز کوین هم به همین ترتیب یک رمزار بیت دقیقا  در دست دیگران است یکسان است، 
 مثلی است.

شش تابع اصلی دارد که برای تطابق با این استاندارد، این شش  ERC-20استاندارد 
 سازی شود. این توابع بدین شرح هستند:تابع بایستی پیاده

اتریومی خاص توکن یک ( total supply: برای گرفتن میزان منابع )()totalSupplyتابع 
 گیرد.قرار می مورداستفاده

های اتریومی را برعهده پول: رهگیری موجودی توکن هریک از کیف()balanceOfتابع 
 دارد.

ها را به یک کیف تواند تمام توکنایجاد توکن، این تابع می پس از: ()transferتابع 
 توزیع کند. ICOگذاران یک منتقل کند یا میان سرمایه

ها شت مقدار معینی از توکنها برای برداسایر حساب« تأیید»برای : ()approveتابع 
 شود.تابع استفاده می کنندهاز حساب فراخوانی
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هایی برای مشاهده مقدار توکن ()approve: بعد از استفاده از تابع ()Allowanceتابع 
 .شودمیشده مجاز به برداشت از حساب اصلی است استفاده  تأییدکه حساب 

وجود دارد، نام توکن، سمبل و  ERC-20 نیز در استانداردٍ سه تابع اختیاری دیگری 
 نماد توکن و تعداد اعداد اعشار توکن )میزان خردشوندگی(.

های اولیه سازی انتخابی برای بسیاری از عرضهاستاندارد توکن ERC-20عالوه بر این، 
شد و  ICOبود که منجر به رونق انفجارگونه  2018-2016های ( بین سالICOسکه )

های امروزی به پشتوانه همین استاندارد توسعه داده شده است. کوینبسیاری از آلت
و  ChainLink (LINK) ،Dai (DAI)از  اندعبارت ERC-20 هایتوکناز  هایینمونه

Basic Attention Token (BAT). 

 ERC-721بررسی استاندارد توکن 
-ERCهای مثلی است، استاندارد که برای توکن ERC-20سازی برخالف استاندارد توکن

های غیرمثلی یا توکن های غیرمثلی در شبکه اتریوم است.برای تعریف توکن 721
هایی که خاص غیرقابل تعویض، نوع خاصی از توکن رمزنگاری هستند به دلیل ویژگی

دارای  هاNFTها قابل معاوضه ب یکدیگر نیستند. هر توکن است، این توکن
 بهباتوجه. کندمیهستند که آنها را از یکدیگر متمایز  فردیمنحصربه هایویژگی
ها، ، آنها ابزار خوبی برای گردآوری کلکسیونها NFTفرد در میان های منحصربهویژگی
های های بازی، هنر دیجیتال، بلیط رویداد، نام دامنه و سوابق مالکیت داراییآیتم

 فیزیکی هستند.
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، بازی کریپتوکیتی است. یک بازی که بر روی NFTهای معروف در فضای وژهیکی از پر 
گیری توسعه داده شد و امکان خرید، فروش یا جفت 2017شبکه اتریوم در سال 

در حال حاضر، امکان  کرد.های دیجیتالی به نام "کیتی" را برای کاربران میسر میگربه
 OpenSea ،Rarible ،TokenTroveد در بازارهایی همانن NFTهای خریدوفروش توکن
 و همانند آن است.

کند که یک قرارداد هوشمند باید حداقل رابطی را تعریف می ERC-721استاندارد توکن 
های کریپتو را فراهم سازی کند تا امکان مدیریت، مالکیت و مبادله کلکسیونپیاده
 کند.

 ERC-777بررسی استاندارد توکن 
توسعه  ERC-20های استاندارد محدودیت فائق آمدن بربا هدف ، ERC-777استاندارد 

های گیری و تعامل با توکن، ویژگیداده شده است. این استاندارد برای ارتباط
دهد. برای نمونه، این استاندارد امکان ارسال توکن به نیابت از ای ارائه میپیشرفته

ارنده دهای برای ارسال و دریافت توکن در اختیار دهد و ویژگییک آدرس دیگر را می
تواند با استفاده از این امکانات، کنترل و تسلط بیشتر و میدهد که توکن قرار می
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هایی بهتری بر دارایی خود داشته باشد. همچنین این استاندارد امکان ردکردن توکن
 دهد.شود را نیز ارائه میکه از یک آدرس خاص )لیست سیاه( ارسال می

ر مقاله بعدی، پس سازی در شبکه اتریوم بررسی شد. دتا اینجا، سه استاندارد توکن
، سایر استانداردهای غیر اتریومی نیز ERC-1155سازی از بررسی استاندارد توکن

 بررسی خواهد شد.


