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 در سور چه کسانی حضور دارند؟
صحبت شد. در مورد نیاز در مقاله پیش، در مورد چیستی شبکه سور و رمزارز سورن 

به توسعه نسخه بومی بالکچین با قابلیت پشتیبانی از قراردادهای هوشمند در مدلی 
به صررر ه توحرریحام تکمیلی اراده شررد. در مقاله دور از سررری مقایم  شررنا   مقرون 

 با شبکه سور، به بررسی باز گران  عال در شبکه سور خواهیم پرداخت.

 نفعان شبکه سورذی
ها و باز گران گوناگونی وجود دارد که هر  ک وظیفه مشرررررخ  در شررررربکه سرررررور نقش

وکار، ور، تادیدکنندگان، صررررراکبان کسررررر خود را دارند. ا ن باز گران شررررراما بنیاد سررررر
هسررررتند. در ادامه به تشررررر    ندگاندهتوسررررعه و وکارها، مراکز تبادلکاربران کسرررر 

 نقش هر ک از ا ن باز گران پرداخته شده است.

 بنیاد سور
دهندگان، توسعه توسط سا ر توسعهشبکه سور به عنوان  ک پلتفرر متن باز و قابا 

اندازی نسخه اولیه  ن را توسعه دهد و ا ن نسخه اولیه را راهنیازمند نهادی است که 
بنیاد نو وری و توسعه »کند. ا ن مسئولیت در شبکه سور به عهده بنیاد سور است. 

اسررت که مجوز  یاموسررسرره« بنیاد سررور» ا به اختصررار « ی بلوک سررور ناوری زنجیره
و از  کرده اسرررررت ا ت در یجمهور اسرررررت ر یو  ناور یخود را از معاونت علم تی عال

 ا راد کقیقی و کقوقی مؤسس اولیه شبکه بالکچین سور تشکیا شده است.

عضو ت اعضای جد د در بنیاد سور در صورم تصو   کداقا دوسور اعضای بنیاد و 
 پذ ر است.طی مراکا اداری یزر امکان

 تر ن وظا ف و اختیارام بنیاد سور  هرست شده است.در ادامه برخی از مهم

 روزرسانی  ن ه کد متن باز بالکچین سور و بهطراکی و توسع 
 ی بالکچین سوراندازی اولیهراه 

وکارهای  عال بر تبصره: بنیاد سور هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با کس 
بسررررتر سررررور ندارد و هر ک از  عاین با سررررتی بر اسررررا  شرررررا ط و قوانین 

 کشور مجوزهای یزر را از مراجع مربوطه در ا ت نما ند.
 سازماندهی تأ یدکنندگان اولیه و تالش جهت توسعه شبکه تأ یدکنندگان 
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 روزرسانی جل  مشارکت  عاین صنعت بالکچین و را زنی برای توسعه و به
 بالکچین سور

 دهندگان بالکچین سوربرگزاری گردهما   ساینه  عاین و توسعه 
 موسررور به  تدو ن متن توا قنامه بین بنیاد و کاربران شرربکه بالکچین سررور

 سپیدنامه
 های پا ه شرررررربکه  سررررررورنپ که در بالک پیدا ش شرررررربکه تولید توز ع توکن

 اند، بر مبنای سپیدنامهشده
 توسعه کاربری بالکچین سور ترو جی در جهت های  موزشی و عالیت 

 هاتائیدکنندگان تراکنش
به  هاسررررنجی و تبت تراکنشهای بالکچینی،  را ند بررسرررری، صررررحتدر عمور شرررربکه

گیرد و  ک نهاد مرکزی ا ن مسرررئولیت را بر عهده ندارد. شرررده انجار میصرررورم توز ع
های بالکچینی به اعضرررررا   که ا ن مسرررررئولیت را بر عهده دارند، ولید تور، در شررررربکه

کنند. ا ن اعضررررررا در شرررررربکه سررررررور، تادیدکننده نار دارند. ما نر و مانند  ن اطالق می
های شود که صحت تراکنششد به نودها   گفته می تأ یدکننده همان طور که گفته

 کنند.ها را در بلوک تبت میکنند و تراکنششبکه را بررسی می

 توان به ترتی  ز ر  هرست کرد:وظا ف هر تأ یدکننده را می

 های ارسال شده به شبکهبررسی صحت تراکنش 

 های صحی  ارسال شده در بلوکتبت تراکنش 

   شدهتشکیا سازی بلوکتبت و نها 

 وکارهاصاحبان کسب
همانطور که پیشتر گفته شده،  کی از اهداف اصلی از توسعه ز رساخت سور، ا جاد 
بسررررتر بالکچینی مقرون به صررررر ه برای کسرررربوکارها و کاربران ا رانی اسررررت. از همین 

ذار در سرررررور هسرررررتند. وکارها  کی از باز گران اصرررررلی و تاتیرگروی، صررررراکبان کسررررر 
های اقتصررادی و ریر ها و بنگاهوکارها شرراما طیف وسرریعی از شرررکتصرراکبان کسرر 

بنیان و نیز کار  ر نان های دانشها و شررررررکتاقتصرررررادی بزرو و کوچک و اسرررررتارتا 
 ردی هسررتند که برای اراده خدمام خود به اسررتفاده از بالکچین سررور نیاز دارند.  نان 
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های کقوقی و  نی با ر ا ت مشرراورهتوانند طرح اسررتفاده از بالکچین خود را برای دمی
بنیاد سررور مطرح کنند و  ا خود به طور مسررتقیم طرح خود را روی شرربکه سررور اجرا   

 کنند.

 وکارهاکاربران کسب
وکارها وکارها، ا راد کقیقی و کقوقی هستند که از کس در شبکه سور، کاربران کس 

 ن استفاده، نسبت به ارسال و کنند و به واسطه ابرای ر ع نیازهای خود استفاده می
کارها  کی از ارکان مهم کنند. کاربران کسرررررررر در ا ت تراکنش در شررررررربکه اقدار می

وکارهای مختلف روی شررررررربکه ا جاد شررررررربکه هسرررررررتند.  نان از کاربردها   که کسررررررر 
 کنند.کنند، استفاده میمی

 های رمزارزی(مراکز تبادل )صرافی
های رمزارزی هسررررتند که رمزارز مراکز تبادل، صرررررا یدر اکوسرررریسررررتم سررررور، من ور از 

سورن را در خود  هرست کردند. ا ن مراکز در واقع واسطی برای تبد ا ر ال به سورن 
توانند در صورم تما ا خود، و بالعکس است. از سو   د گر، ا ن مراکز همچنین می

در شبکه سور وکارهای  عال های مربوط به کس نسبت به  هرست کردن سا ر توکن
ها به سورن  ا ر ال  ا سا ر رمزارزها را  راهم نیز اقدار کنند و امکان تبد ا ا ن توکن

  ورند.

 دهندگان شبکه سورتوسعه
های ز رسررراختی و کاربردی شررربکه ن یر کاوشرررگر، کیف توکن، ها برنامهدهندهتوسرررعه

وکارها،  های یزر برای کسرررررررنودهای شررررررربکه، قراردادهای هوشرررررررمند و اپلیکیشرررررررن
کنند و در ازای  ن توکن سرررررورن  ا ر ال های دولتی و بنیاد سرررررور را تولید میسرررررازمان

بنیاد سررور برای امور توسررعه، پس از  راخوان و در ا ت پیشررنهادها  کنند.در ا ت می
و اعالر خواهررد شرررررررررد طی  ررک  ر  نررد رقررابتی و شرررررررفرراف کرره   ین نررامرره  ن متعرراقبررا

 انتخاب خواهد کرد.دهنده را تر ن توسعهمناس 

 

ها ترسررررررریم در ادامه به صرررررررورم شرررررررماتیک، باز گران شررررررربکه سرررررررور و روابط بین  ن
 است.شده
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