
 

 

 نيچ کالب فلتخم یاه هیال عماج یسررب
 

 داجیا یلام یاهرازاب رد ار گرزب یبالقنا ،ريخا لاس دنچ رد هک تسا ینیون یروانف عقاو رد نيچ کالب

 زا یکی )لاتیجید زرا ديرخ( یسنراکوتپيرک رازاب هک دینادیم اعطق دیشاب زرازمر رديرت رگا .تسا هدرک

 تاحالطصا ،نيون یروانف نيا .تفرگ لکش نيچ کالب یروانف شرتسگ اب هک هدوب یلام یاهرازاب

 یگدنز هب ار لیبق نيا زا یدراوم و نآ یاهلکتورپ ،نيچ کالب فلتخم یاه هیال نوچمه یدیدج

 تاحالطصا نيا هزوح رد یدربراک و عماج تاعالطا نتشاد هک تسا هدرک هفاضا یرشب

 یاه هیال اب طابترا رد نونکات ایآ .دشاب یروانف نيا رتهب کرد یارب یبوخ کمک دناوتیم یصصخت

 بلطم نيا هدنناوخ رگا ؟تسا هدرک لوغشم دوخ هب ار امش نهذ یلاوس ،نيچ کالب فلتخم

 زا هلاقم نيا رد زين ام ،دوب دهاوخ تبثم لاوس نيا هب ناتخساپ الامتحا ،دیتسه

 تاعالطا هداس ینایب اب نيچ کالب فلتخم یاه هیال یسررب اب ات میدومن شالت نم  لوپ فیک گالب

 یاهتنا ات سپ ؛میهد رارق امش رایتخا رد نيچ کالب فلتخم یاه هیال اب طابترا رد ار یدربراک و لماک

 .دیشاب هارمه ام اب بلطم نيا

 نيچ کالب فلتخم یاه هیال یاهیدنبمیسقت
 داد رارق یعونتم یاههتسد رد فلتخم یاهرایعم ساسا رب ناوتیم ار نيچ کالب فلتخم یاه هیال

 :دنتسه ريز حرش هب اهرایعم نيا هک

 صاخ یرامعم ساسا رب .1



 یريذپسایقم ساسا رب .2

 نيچ کالب فلتخم یاه هیال صاخ یرامعم ساسا رب یدنبمیسقت

 

 ام ناسانشراک رظن هب اما ؛تسا هیال 5 یاراد یرامعم ظاحل هب نيچ کالب ناسانشراک زا یخرب رظن هب

 :دوب روصتم نيچ کالب یارب ار هیال 7 ناوتیم ،نم لوپ فیک هعومجم رد

 )Infrastructure layer( رازفاتخس هیال

 هک تسا یرورس عقاو رد ،دوشیم دای زين تخاسريز هیال ناونع تحت نآ زا هک رازفاتخس هیال

 طابترا یرارقرب ناکما هک تسا هیال نيمه دوجو اقیقد و دوشیم هريخذ نآ یور رب فلتخم تاعالطا

 هدافتسا اب یدرف هک یماگنه هب ،رتهداس نایب هب .دنکیم مهارف نيچ کالب رد ار فلتخم دارفا نایم

 رد تاعالطا نيا ،دناوخیم ارف ار یتخاسريز هیال رد هدش هريخذ یاههداد ینیچ کالب رگرورم کی زا

 هکبش کی رد تاعالطا لدابت نينچمه و طابترا یرارقرب ،یراک نينچ هجیتن رد ،دريگیم رارق وا رایتخا

 )دوشیم هتفگ Node ای هرگ اهنآ هب هک فلتخم یاهرتويپماک کمک اب( گرزب رایسب اتمههباتمه

  .ددرگیم تبث لک رتفد رد تیاهن رد و دیئات هکبش نيا هلیسو هب زين اهشنکارت و ددرگیم داجیا

 )P2P( راشتنا هیال

 .دوشیم هتفگ زين هکبش هیال نآ هب هک تسا راشتنا هیال ،نيچ کالب فلتخم یاه هیال زا رگید یکی

 راشتنا و اهشنکارت فشک نينچمه و اههرگ نایم رد طابترا یرارقرب ،یاهیال نينچ یلصا درکراک



 اب نما طیحم کی رد اهدون ات دنکیم نيمضت هک تسا هیال نيا دوجو ،رتهداس نایب هب .تسا اهکالب

  .دنهد ماجنا ار مزال یاهیزاسماگمه و راشتنا و هدرک اديپ لماعت رگیدکی

 نيچ کالب هکبش تینما یدربراک و لماک یسررب : یداهنشيپ بلطم
 هداد  هیال

 .تسا هتفرگ رظن رد ار هداد هیال مان هب هژيو یاهیال ،اهکالب داجیا و اهشنکارت تبث یارب نيچ کالب

 دون کی یاهشنکارت دادعت هک یماگنه هب هک هدش هتفرگ رظن رد تروص نيا هب هیال نيا درکلمع

 .ددرگیم دولپآ هکبش رد و هدش یدنبهتسد صخشم کالب کی رد هداد ،دسریم ینییعت دح هب

 داعبا اب یاهريجنز تیاهن رد و هدوب لصتم یلبق یاهکالب هب دیدج یاهکالب هیلک هک دنامن هتفگان

 نينچمه و تینما حطس اقترا روظنم هب هک تسا رکذ هب مزال .دنهدیم لکش ار گرزب رایسب

 کمک اهشنکارت یلاتیجید یاضما زا ،نيچ کالب فلتخم یاه هیال رد دوجوم یاههداد یگچراپکی

 .دروآیم لمع هب یريگولج هداد هیال رد تاعالطا ندش یراکتسد زا یراک نينچ هک دوشیم هتفرگ

 عامجا هیال

 رياس ات هتفرگ مويرتا و نيوک تیب زا اهنيچ کالب هیلک رد دوجوم یاههیال نيرتمهم زا یکی

 اهکالب رابتعا نازيم یجنسرابتعا رد هیال نيا یلصا درکراک .تسا عامجا هیال ،انشآ مان یاهنيچکالب

 .تسا هدش رصحنم اهشرافس نينچمه و

 )Contracts( اهدادرارق  هیال

 ؛تشذگ اهدادرارق هیال رانک زا یتحار هب ناوتیمن ،نيچ کالب فلتخم یاه هیال زا ثحب ماگنه هب

 نيیعت ار دريگیم رارق اهدون رایتخا رد هک یتاعالطا نينچمه و سیورس هئارا هوحن ،هیال نيا هکارچ

 :تسا ريز حرش هب هیال نيا رد دوجوم یلصا دادرارق عون 4 .دیامنیم

  روآمازلا و تسایس دادرارق .1

 )Service Contract( تامدخ دادرارق .2

 )Message Contract( مايپ دادرارق .3

 )Data Contract( هداد دادرارق .4

 قيوشت هیال

 یارب اهدون شالت ناربج یگنوگچ یسررب هفیظو ،تساديپ نآ مان زا هک روط نامه قيوشت هیال

 .دراد هدهع رب ار هرگ و دون ره شاداپ نازيم ندرک صخشم نينچمه و فلتخم یاهشنکارت ماجنا



 اهعامجا زا یخرب رد تسا نکمم و دراد عامجا دنیآرف عون اب یگنتاگنت طابترا ،هیال نيا یارجا عقاو رد

 نيیعت ،قيوشت هیال رگید فیاظو زا هک دنامن هتفگان هتبلا .میشاب هتشادن هیال نيا یارجا هب یزاین

 .تسا شنکارت کی ماجنا روظنم هب مزال دزمراک لقادح

 نشیکیلپا  هیال

 زکرمتمريغ یاههمانرب ،یاهريجنز دک زا هک تسا نيچ کالب فلتخم یاه هیال زا یکی نشیکیلپا هیال

 ارجا و همانرب تمسق ود هب هیال نيا یاهلکتورپ .تسا هتفرگ لکش دنمشوه یاهدادرارق و

 یاهلمعلاروتسد اههمانرب هک تسا تروص نيا هب همانرب هیال راک شور و دنوشیم یدنبمیسقت

 .دهدیم عاجرا )تساهشنکارت یارجا لوئسم هک( ارجا هیال هب ار یصخشم

 نيچ کالب فلتخم یاه هیال یريذپ سایقم ساسا رب یدنبمیسقت

 

 و فادها ساسا رب ار نيچ کالب فلتخم یاه هیال میهاوخب رگا ،رگید یدنبمیسقت کی رد

 اههیال نيا یلیصفت یسررب هب مادا رد هک میسریم هیال 4 هب ميیامن یدنبهتسد یريذپسایقم

 :ميزادرپیم

 )L0( رفص  هیال

 ناونع هب ار نآ مود هیال و نويسادنوف ناونع هب ار نيچ کالب لوا هیال رگا هداس یزاسهیبش کی رد

 نایم رد یطابترا ريسم هک تسا ینیمز دننامه عقاو رد رفص هیال ،ميريگب رظن رد نامتخاس

 نایب هب .دوشیم دای اهنيچ کالب تنرتنیا ناونع هب نآ زا و هدرک مهارف ار فلتخم یاهنامتخاس



 و هیاپ رب نيچ کالب هک تسا یيازجا رياس و اهلکتورپ ،رازفاتخس ،تالاصتا لماش هیال نيا ،رتهداس

 هب ناوتیم ،دنراد تیلاعف هیال نيا رتسب رب هک یياههژورپ نيرتمهم زا .دريگیم لکش اهنآ ساسا

 :درک هراشا ريز دراوم

 )Cardano( ونادراک .1

 )Polkadot(  تاداکلوپ .2

 )Cosmos(  سومزاک .3

4. Avalanche 

 )Layer-1( کی هیال

 ،نيوک تیب ريظن یياهنيچ کالب نامه عقاو رد کی هیال ،نيچ کالب فلتخم یاه هیال نایم رد

 نایب هب .دنیامنیم یياهن و شزادرپ دوخ نيچکالب یور رب ار اهشنکارت هک دنتسه هريغ و مويرتا

 نایم رد فالتخا لح زا ینیچ کالب هکبش نيداینب یاهتایلمع زا یرایسب ماجنا تیلوئسم ،رتهداس

 یارجا نينچمه و اهلکتورپ ،یسیونهمانرب یاهنابز ات هتفرگ عامجا مزيناکم و اههرگ

 نایم رد هک هیال نيا .دراد رارق نيچ کالب کی هیال هدهع رب هدش عضو یاهتیدودحم

 هک هداد لکش ار هکبش هیاپ عقاو رد تسا هتفای ترهش زين یزاسهدايپ هیال هب ناگدنهدهعسوت

 کالب یريذپسایقم لکشم اب ناوتیم ار هیال نيا .تسا هدش نيمات یريذپانريیغت اب نآ تینما

 یرتشیب یتابساحم تردق هب ،هکبش هب دیدج ناربراک ندش هفاضا اب هکارچ ؛تسناد طبترم اهنيچ

 ،مويرتا ،سننیاب دنمشوه هريجنز .مینکیم اديپ زاین دیدج یاهکالب ندش هفاضا و لئاسم لح یارب

 .دننکیم تیلاعف هیال نيا رتسب رب هک دنتسه یياههژورپ نيرتمهم زاانالوس و نيوک تیب

 مويرتا نيچ کالب لماک یسررب :یداهنشيپ بلطم
 )Layer-2( ود هیال

 نينچ هک دبای شیازفا نيچ کالب هکبش شزادرپ تردق دیاب ،نيچ کالب یروانف رتشیب یروهرهب یارب

 رجنم هکبش یزاسدودسم هب تسا نکمم هک تسا رتشیب یاههرگ ندش هفاضا مزلتسم یرما

 هیال .تسا نآ اب تاعالطا لدابت لاح رد امئاد هک هتفرگ رارق نيچ کالب کی هیال یالاب رد ود هیال .ددرگ

 یراکهار ار نآ ناوتیم و دوشیم نيچ کالب متسیسوکا یريذپ سایقم و تعرس شیازفا بجوم ود

 ،مويرتا ندیار هکبش ،امسالپ اگما ،ناگیلاپ .دروآ رامش هب هريجنز زا جراخ یريذپ سایقم یارب بسانم

 .دنیآیم رامش هب ود هیال یاههژورپ نيرتمهم زا نيوک تیب گنینتیال هکبش و کروتن مول
 )Layer-3( هس هیال

 کالب متسیسوکا یياهن هیال عقاو رد ،دوشیم دای زين یدربراک هیال ناونع هب نآ زا ابلاغ هک هیال نيا

 نيب نينچمه و یاهريجنز نورد یاهدرکلمع دناوتیم یربراک طبار هئارا رب هوالع هس هیال .تسا نيچ

 هب .دهد هئارا زين ار یدربراک یاههمانرب و یگنیدقن نيمات ،زکرمتمريغ یاهیفارص ريظن یاهريجنز



 نيا یلصا فده .دننکیم هدهاشم ار نآ اهناسنا هک تسا یاهیال نامه هیال نيا ،رتهداس نایب

 یفارص ،سیب نيوک .تسا درکلمع تلوهس و یگداس روظنم هب یطابترا هطساو تخاس ،هیال

 .دروآ رامش هب هیال نيا یاههژورپ نيرتمهم زا ناوتیم ار هريغ و سننیاب ،پآوس ینوي زکرمتمريغ

 کالب هناگهس تالکشم لح یارب نئمطم یلح هار ؛نيچ کالب فلتخم یاه  هیال

 اهنيچ
 یلح هار ،دنیامن هبرجت یريذپ سایقم رانک رد ار یيادززکرمت و تینما دنناوتب اهنيچ کالب هک نآ یارب

 ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه و .درادن دوجو فلتخم یاههیال زا هدافتسا زج

 رد .تسا هتفرگ کمک یعونتم یاههیال زا یلکشم نينچ ندرک فرطرب یارب نيچ کالب متسیسوکا

 یاهمتسیس هک هدوب یاهیاپ تخاسريز عقاو رد کی هیال ،هلاقم نيا رد هدش یفرعم یاههیال نایم

 سایقم تالکشم زين نيچ کالب ود هیال رد و دناهدش هتخاس و هتفرگ رارق نآ یور رب زکرمتمريغ

 و تسا هدش لح یهجوت لباق دح ات هريجنز زا جراخ یاهتیلاعف زا یخرب نتشادرب اب یريذپ

 اهنآ اب اهناسنا ام هک دنتسه یزکرمتمريغ یاههمانرب نامه زين 3 هیال رد دوجوم یاههژورپ

 اب دیاب مینک رارقرب طابترا یبوخ هب نيچ کالب متسیسوکا اب میناوتب هک نآ یارب .ميراد لماعت

 رد ام ناسانشراک هیصوت تلع نيمه هب و میشاب انشآ یبوخ هب زين نيون یروانف نيا تاحالطصا

 تاحالطصا اب امتح یيایند نينچ هب دورو زا لبق هک تسا نيا امش هب نم  لوپ فیک هعومجم

 هک ديراد یلاوس نيچ کالب فلتخم یاه هیال اب طابترا رد رگا هک دنامن هتفگان .دیوش انشآ نآ روهظون

 ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا هدشن هراشا نآ هب هلاقم نيا رد

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک

 


