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 سپیدنامه شبکه سور، خالصه و مفید
در مجموعه مقاالت جدید بنیاد سور، تصمیم داریم به بررسی سپیدنامه شبکه سور 

 بکه سور و رمزارز سورن بپرداریم.شها و کاربردهای و بیان امکانات و ویژگی

 و مفید مختصر
یافته مبتنی بر بالکچین اتریوم اسبببو که برای یک زیرسببباخو توسببب ه «سبببور» شببببکه

های این طراحی شده اسو. از ویژگی و مقرون به صرفه توس ه قراردادهای هوشمند
، قاب یو باال، زمان بسبببته شبببدن ب و  کم یریپذ یاسمق توان بهبسبببتر بالکچینی می

 یوخاصببببببب ،مقرون به صبببببببرفهتراکنش  ینه، هزهپردازش تعداد باالی تراکنش در ثانی
و امکببان ثبببو  از فراینببد اجمبباعی سبببببببری  و کببار مببد ی، برخورداریفور یسبببببببببازیینهببا

 .اشاره کرد محرمانه یهاتراکنش

 ی سورشروع ماجرا
ب و ، بسببیاری از های اخیر و با شببناخو هر  ه بیرببتر و بهتر فناوری زنجیرهدر سببا 

کارگیری این فناوری حرکو کردند. مزایایی و به صبببببببنای  به سبببببببمو مهار و اسبببببببتفاده
ومو در برابر هک و اها، مقچون شببفافیو، امنیو بیرببتر، ارتقار کار مدی سببامانههم

 نینی باعث شببد توجه بسببیاری از صببنای  ، مانایی داده و بسببیاری مزایا اینخرابکاری
یتالی، پزشکی، تامین، گردشگری، هویو و هویو دیجهای مالی، زنجیرهف ا  در حوزه

 بازی و سرگرمی و بسیاری از صنای  دیگر را به خود ج ب کند.

به دلیل ذات فراسببببببببازمانی راهکارهای بالکچینی و بی م نا بودن ایجاد یک بالکچین 
کنبد کبه یبک برای یبک راهکبار متمرکز، قبدرت این فنباوری زمبانی بروز و پهور پیبدا می

نف  در میان باشببببد. به عبارتی دیگر زمانی مسببببچ ه  ند بعدی با وجود تعداد کافی ذی
نف ان وجود دارد و این ذینف ان با یکدیگر مسببببچ ه و  الش عدم اعتماد که تعدد ذی

اندازی کند. در این میان راهیدا میپدارند، راهکارهای بالکچینی م نای بسیار بیرتری 
ایجرا و نگهداری  های باالیبه دلیل نیاز به هزینههای بالکچینی و مدیریو زیرسببباخو

و از سویی دیگر نداشتن توان و تخصص فنی کافی، بسیار دشوار و نردنی اسو. در 
های مبتنی بر فناوری های ف ا  در زمینه توس ه زیرساخواین فضا، برخی از شرکو

ها، های بالکچینی را توسببب ه دادند. به کمک این پ تفرمدسبببو به کار شبببده و پ تفرم
وکاری خود د بدون صببره هزینه باال، صببرفا بر ایده تجاری و کسبببتواننها میسببازمان
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ها که غالباً با هده پ تفرم یندر اتمرکز کنند و امورات اجرایی را به پ تفرم بسبببپارند. 
 یاخدمات گسبببببببترده  یند،یبه وجود م یفناور ینمندان و ف االن اعالقه ییگردهما

بر  یتوس ه محصوالت مبتن یامل براجام  و ک ی ماده، مراوره و بستر یشامل کدها
 یبه فناور انمندها با جذب عالقهپ تفرم ین. اگیردیکاربران قرار م یاردر اخت ینبالکچ
به وجود  یفناور ینا یربببببردپ یو کار مد برا یاپو یسببببتمیاند اکوسببببتوانسببببته ینبالکچ

 .یاورندب

یل تحریمی، یا بنابر دال های بالکچینی مطرح و با ثبات،متاسفانه در بسیاری از پ تفرم
های باز ها مسدود شده اسو و یا ف الیو در پ تفرمدسترسی ایرانیان به این شبکه

بنابراین ، برای ایرانیان مقرون به صبببرفه نیسبببو. و غیرمتمرکزی همچون اتریوم و  زاد
ی موارد، نیاز به ایجاد یک پ تفرم بالکچینی متن باز، با قاب یو پرتیبانی از قراردادها

با رشد  به نظر وشود احساس میهوشمند و مقرون به صرفه به شدت در ایران مورد 
 شد.خواهد این صنعو در ایران این نیاز بیرتر نیز 

احتیاج به یک زیرسببببببباخو بالکچینی با ثبات، مقرون به صبببببببرفه با قاب یو توسببببببب ه 
انی را بر  ن ه، جم ی از ف باالن بالکچین و رمزارز ایر هبای کباربردی توزی  شببببببببدبرنبامبه

با اقدام کنند. "سببور" داشببو تا نسبببو به توسبب ه یک بالکچین بومی با نام بالکچین 
بببدون  تواننببدیحوزه م ینمنببدان و ف بباالن اسبببببببور عالقببه ینپ تفرم بالکچ یانببدازراه

بسبببتر  یکبه توسببب ه محصبببو  خود بر  یمیو بدون توجه به موان  تحر یمال یدغدغه
 ین،کرور بپردازند. عالوه بر ا یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد یازهایبر ن یو مبتن یبوم

از سبببراسبببر  ینبالکچ یف االن مرببب و  به کار در ارتباا با فناور تواندیپ تفرم سبببور م
 ینبنرببببباند. به ا یزم یکاند، گرد عمل کرده اییرهکربببببور را که تا امروز به صبببببورت جز

بزرگ در  یقدم یکدیگراشخاص با  ینا یکانتظار داشو که تعامل نزد توانیم یبترت
رشبببد و  یوو در نها ینبالکچ یفناور نظیریب یهاکربببور از فرصبببو یمندبهره یراسبببتا
 باشد. یاقتصاد م  ییشکوفا

 با سور بیرتر  شنا شویم
دهنده سببببببور تالش داشببببببتند تا جای ممکن، منطبر بر اسببببببتانداردها و تیم توسبببببب ه

های عالوه بر هزینه یک محصو  از ابتدا که های جهانی عمل کرده و از توس هروشبه
باشبد خودداری کنند. به همین نیز ممکن اسبو دارای ایرادات فنی  سبازی،باالی پیاده
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با اعما  یکسببری "هایپرلجر بسببو" منظور برای توسبب ه زیرسبباخو سببور، از زیرسبباخو 
 تغییرات استفاده کند.

توانند به راحتی و در دهندگان میتوسبببب هبا اسببببتفاده از زیرسبببباخو سببببور، کاربران و 
محیط سالیدیتی، همان محیط توس ه قراردادهای هوشمند در شبکه جهانی اتریوم، 

اسببببببو،  الزم به ذکر های خود را توسبببببب ه دهند.کاربردها و محصببببببوالت و اپ یکیرببببببن
، ارز ذاتی شببببکه سبببور اسبببو که تمامی کارمزدها بایسبببتی با سبببورن پرداخو "سبببورن"

 شود.

ها ب و  یز. ساشودیبسته م یدب و  جد یک یهثان ۲سور در هر  ینپ تفرم بالکچ در
در هر ب و  حداکثر  یاما مقدار گس مصببببببرف ؛ندارد یخاصبببببب یومحدود یاز نظر حجم

 در شبکه سور هاکارمزد تراکنشمکانیزم تعیین واحد گس باشد.  ی یونم ۱۰ تواندیم
ما به ازای ثبو هر ب و  در شبببکه سببور،  .اسببو ۱یوماتر ینشبببکه بالکچمانند  یقادق

 ۱6/۱کنند. این پاداش در ابتدای ف الیو شبکه م اد  ولیدیتورها پاداش دریافو می
 ۲/۰سببورن اسببو و طی یک روند کاهرببی تا بیسببو سببا  پس از راه اندازی شبببکه به 

 سورن خواهد رسید.

 الگوریتم اجماع سور
گیری شود که در  ن تصمیماستفاده می IBFT 2.0در پ تفرم سور از الگوریتم اجماع 

𝑎حداقل با تعداد دقیر  = [
2𝑛+2
3
 پذیرد.صورت می( 𝑛)از کل  را رأی   [

های ثبو قرارداد هوشمند، تراکنش 1در این پ تفرم تعدادی نود به عنوان تأییدکننده
ین کنند. به ااجرای تواب  قرارداد هوشببببببمند و نیز انتقا  توکن را در شبببببببکه تأیید می

شود و در ترتیب که تأیید تراکنش به صورت  رخری بین نودهای شبکه تقسیم می
رسد. سایر نودهای شبکه صورت عدم  مادگی  ن نود، نوبو به نود بعدی در ح قه می

های ثبو شبده را بررسبی و در )که در یک ب و  نوبتربان نرسبیده اسبو( نیز تراکنش
 کنند.سیستم خود ثبو می

                                                             

1 Validator 
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 سور ینبالکچ هاییژگیو و یامزا
 اسو: یرسور به شرح ز ینیشبکه بالکچ یایشد مزا یان نچه ب بنابر

 را  یهتراکنش در ثان ۲۰۰۰ یریومد ییشببببببببکه توانا ینا باال: پذیرییاسمق
 دارد.

 کم اسببببو و به  یارها بسببببتراکنش ینههز تراکنش مقرون به صررررر ه: ینههز
 یینتوکن پا یدتول یینه، هزPOWاز  یرغ یاستفاده از سازوکار اجماع یلدل

 خواهد بود.

 که  یمادام کنندیم ینشبکه سور، تضم یهاول یهاگرهشبکه:  یباال یداریپا
 یبرخوردار نرببود )به عنوان مثا ، تعداد خاصبب یداریحداقل پا یکشبببکه از 

 گره( به حضور خود در شبکه ادامه دهند.

 یخصوص یهااز ثبت تراکنش یبانیپشت 

 هوشمند یدهااز قراردا یبانیپشت 

در این بخش، یک اشببببببنایی اولیه با شبببببببکه بالکچین سببببببور با تمرکز بر دلیل نیاز به 
های این شبکه مرور شد. در مقاالت ای در ایران صحبو و برخی از ویژگی نین شبکه

 های این شبکه خواهیم پرداخو.بعدی به سایر امکانات و بخش


