
 

1 

 

 



 

2 

 

 نویسی سالیدیتیآشنایی با زبان برنامه
های کامپیوتری هستند (، برنامهDappهای کاربردی غیرمتمرکز )ها یا همان برنامهدپ

شوند واسطه نظیر اتریوم توسعه داده میبی بازمنبعهای بالکچینی که بر روی شبکه
 کنند.ه میاستفاد Front-endهای کاربری و از قراردادهای هوشمند و واسط

نویسععععععی و ا رای های کاربردی، نیازمند برنامهتوسعععععععه یه دپ، همانند سععععععایر برنامه
ها بر پکدها بر روی سیستم هستند. زبان برنامه سالیدیتی، بستری برای توسعه د

نویسعععععععی موبو ، توسعععععععط تیم اولیه روی شعععععععبکه اتریوم اسععععععععا. ای  زبان برنامه
 یهاالزم به ذکر اسا که زبان .دهنده شبکه بالکچی  اتریوم ایجاد شده اساتوسعه
هوشععععمند در  یقراردادها یجادا یبرا توانیهم و ود دارند که م یگرید یسععععینوبرنامه

حوزه  ی ا یساننوروزها انتخا  اکثر برنامه ی ، اما ااز آنها استفاده کرد یوم،شبکه اتر
 اسا. یدیتیسال

از آنجایی که شبکه سور، در بسیاری از ابعاد فنی مشابه شبکه اتریوم اسا، در ای  
توان بر روی مقاله به بررسعععععععی زبان سععععععععالیدیتی  ردابتیم، زبانی که به کمه آن می

 ه شده بر روی شبکه اتریوم را بههای توسعه دادشبکه سور، دپ توسعه داد یا دپ
 ای  شبکه نیز مها رت داد.

 نویسی سالیدیتی چیست؟زبان برنامه
 یرایه یوئیچی(، Gavin Woodوود ) ی توسعععععععط  و ۲۰۱۴در سعععععععا   یدیتیزبان سعععععععال

(Yuichi Hiraiکر ،) یتویسعععععععنرر یسعععععععتی (Christian Reitwiessner و الکسععععععععاندر )
 شد. یمعرف (Alex Beregszasz) یبر ساس

دهنده شععبکه  را اسععا و توسععط تیم توسعععهنویسععی شععیسععالیدیتی یه زبان برنامه
اتریوم برای ایجاد و طراحی قراردادهای هوشععععععمند بر روی ای  شععععععبکه بنانهاده شععععععده 

 اسا.
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 توان برای ایجععاد قراردادهععای هوشعععععععمنععدی کععه یععه منط  از ای  زبععان می
ها را بر روی شبکه از تراکنشای کند و زنجیرهوکاری را  یاده سازی میکسب

 کند استفاده کرد.بالکچی  تولید می
  ای  زبان همانند یه ابزار برای ایجاد کد سطح ماشی  و کامپایل آن بر روی

 کند.ماشی  مجازی اتریوم عمل می
 نویسی های زیادی با زبان برنامهای  زبان شباهاC  وC++  دارد و نسبتا به

 معععاد  C" در زبععان main" رفععا. برای نمونععه توان آن را فرا سعععععععععاد ی می
“contract” .در زبان سالیدیتی اسا 

نویسی، سالیدیتی نیز دارای انواع متغیر، تابع، کالس، های برنامههمانند سایرر زبان
 یبه کدها یاریشععباها بسعع یدیتیسععال یکدها رشععته و دیگر مفاهیم مشععابه اسععا.

C++ ای C# در هنگام کار با  یزن یتون ا یسععععاندارند. برنامه نو یپا اوا اسععععکر یو حت
 یی تع یحطور صععععربه یدزبان با ی در ا یرهاکه نوع متغ شععععوندیمتو ه م یدیتیسععععال
 شوند.

 نویسی سالیدیتیتحوالت زبان برنامه
 ما به سرعا در حا  رشد اسا.انویسی نسبتا  دید سالیدیتی یه زبان برنامه

  در حا  حاضععععععر، سععععععالیدیتی زبان اصععععععری و مووری شععععععبکه اتریوم و سععععععایر
 سا.و هایپرلجر بارو ا Monexهای بصوصی مشابه همانند بالکچی 

 SWIFT  یه مد  مفهومی یاPoC  بر روی شبکه هایپرلجر بارو و با استفاده
 از بان سالیدیتی توسعه داده اسا.

عه یر،ز یلبه دال یدیتی،سععععععععال  یقراردادها یجادا یدهند ان برازبان موبو  توسععععععع
 هوشمند اسا:

 آسان یارو استفاده بس یاد یری 
 و دقا باال یاکردن شفاف فراهم 
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 ،یدیتیشده با سالنوشته یقراردادها یباال یاو امن ییکارا سرعا 
 یوماتر ی کامل با شبکه بالک چ ساز اری 
 (بطاها در مرحره توسعه یی)امکان شناسا یستاا یسیبرنامه نو زبان 

 ی به ا یدبا یم،اشعععاره داشعععته باشععع یدیتیکاربرد زبان سعععال ی تربه مهم یما ر بخواه
شععبکه  یو بعد یقبر یهاباعث اتصععا  بالک یزبان تخصععصعع ی که ا یمموضععوع بپرداز

و متصل به هم شکل  یروارمجموعه زنج یهتا در انتها  شودیم یکدیگربه  ی بالک چ
 یاهه شعععععدن  یبرا یشعععععانسععععع یچه ی،نیشعععععبکه بالک چ ی چن یری با شعععععکل یرد؛بگ

 ها و معامالت و ود نخواهد داشا.در تراکنش یدستکار

به  یاو شعععععفاف یاامن یوم،اتر ی بالک چ یزبان که برا ی فرد امنوصعععععربه هاییژ یو
زبعان  ی ا یگرد یهم دارد. از  مرعه کعاربردهعا یگرید یو ود آورده اسععععععععا، کعاربردهعا

اشععععععععاره   یرییرا یندهایها و فرآحراج ها،یدهآن در مزا یریه کار به امکان ب توانیم
امکان  یوم،هوشعععمند در اتر یکردن قراردادها یجادعالوه بر نوشعععت  و ا ی ،کرد. همچن

 یاهوشععععععمند  ی. قراردادهاکندیرا هم فراهم م یومتوسعععععععه دادن و بهبود شععععععبکه اتر
Smart Contract اند و تنها با شعععععععده یلو کُد تشعععععععک یتاد یژهاز دو قسعععععععما مجزا و و

ها به صععورت بودکار و بدون دبالا شععخل  الث در آن یزبان تخصععصعع ی ا یریقرار 
 .شوندیانجام م

 ماشین مجازی اتریوم و قراردادهای هوشمندارتباط سالیدیتی با 
 یوماتر یمجععاز ی مععاشععععععع یرو یععدیتی،بر زبععان سعععععععععال یهوشعععععععمنععد مبتن یقراردادهععا

(Ethereum Virtual Machineراه )یوم،اتر یمجاز ی . ماشعععععشعععععوندیو ا را م یانداز 
مواسععبه اسععا که  یاضععیاتیمد  ر یه ی ماشعع ی کامل اسععا. ا ینگتور ی ماشعع یه

 دارد. یاردر ابت نهایایو زمان  ردازش ب حافظه

  ماشععععععی  مجازی اتریوم یه مویط ا رایی برای قراردادهای هوشععععععمند اتریومی
 کند.ایجاد می
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  های غیرقابل اعتماد با استفاده اصری آن، تضمی  امنیا و ا رای برنامهوظیفه
 از یه شبکه بالکچی  عمومی اسا.

  مععاشعععععععی  مجععازی اتریوم برای  رو یری از حمالتDenial-of-Service تجهیز 
ها با اینکه با یکدیگر در ارتباط هستند، به کند برنامهشده اسا و تضمی  می

 اهند داشا.وضعیا یکدیگر دسترسی نخو

 

ها و از داده یاتوسععط مجموعه یدیتیسععال یسععینوقرارداد هوشععمند در زبان برنامه یه
قرار  رفته اسا.  یومآدرس در شبکه اتر یهکه دابل  شودیم یفقطعه کد تعر یه

 .شوندیم یریاقرارداد مد ی توسط ا ی دابل بالک در بالک چ یهاتراکنش

اسعععا.  یافتهبه هر بالک ابتصعععا   یرمزنگار یدکر یهآدرس مشعععخل در قالب  یه
 ی . به همآیدیبه و ود م یآدرس بالک قبر یاعما  تابع هش رو ی آدرس از طر ی ا
در  ییرهر ونه تغ یجادکه امکان ا شععععودیم یجادارتباط ا یهمجاور  یهابالک ی ب یلدل

 روش ممک  اسا. ی ها تنها از ابالک
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( هسعععععععتند که Self-executingانجام )-بود یهاهوشعععععععمند درواقع برنامه یقراردادها
و موارد مشعععابه را با تو ه  ییتجارت، مبادله ارز، انتقا  دارا یجیتالی،انجام معامالت د

نام  روتکل قرارداد هوشعععععععمند  شععععععععدهیفتعر یشاز   یطاز شعععععععرا یابه مجموعه به 
 یرویاز   ینانباعث اطم کهی عالوه بر ا مندهوشععععععع ی. قراردادهاکنندیم یر ذامکان
طور بودکار به یزتعهدات قرارداد را ن شوند،یقرارداد توسط دو طرف م یطو شرا ی قوان
 .کنندیا را م

 یبرا یدیتیسال یسیدر اکثر موارد از زبان برنامه نو یسانو برنامه نو دهند انتوسعه
برنامه زبان  ی . اکنندیاسععتفاده م یوماتر ی هوشععمند در بالک چ ینوشععت  قراردادها

در کد  یراحتکه به یسععععععندبنو ییسععععععطح باال یتا کدها کندیها کمه مبه آن یسععععععینو
 یندفرآ یسععععازسععععاده یبرا یدیتیا را هسععععتند. در سععععالقابل یزن یی سععععطح  ا ی ماشعععع

 ترتیبی ا. بهشعودیاسعتفاده م یرهامتغ یرها و غ س شعرط ها،شعرطیشتوسععه، از  
 ییسعععبرنامه نو یزبان ها یرتر از سعععاسعععاده یارکاربران بسععع یقراردادها برا یدتول یندفرآ

 بواهد بود.

  بر روی قراردادهای هوشعععععمند کدهای کامپیوتری سعععععطح باالیی هسعععععتند که
EVMشوند.،  یش از قرار یری بر روی شبکه اتریوم برای ا را، کامپایل می 

 و در یر کردن نهادهای توان بدون نیازبه کمه قراردادهای هوشعععععععمند می 
 یری بوده هایی که قابل رههایی مطمئ  ایجاد کرد. تراکنشسععوم، تراکنش

 و قابل باز شا نیستند.
 نویسعععی که عموما برای ایجاد قراردادهای هوشعععمند اسعععتفاده های برنامهزبان

 هستند. LLLو  Serpent ،Solidity ،Mutanشوند، می
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ی  زبان برنامه آغاز یاد یری ا های آموزشععععععی مو ود برایدر مقاله بعدی در زمینه دوره
 نویسی بواهیم 

  ردابا.


