
 

 

 ؟تسیچ نيچکالب رد (Node) هرگ
 روهظون یایند نيا تمس هب دارفا زا یرایسب هجوت ،اهزرازمر رازاب رد ديرت یروآدوس هب هجوت اب هزورما

 هنیمز رد یاهفرح شناد هب یزاین نادنچ یزرازمر هلماعم کی ماجنا یارب اتعیبط .تسا هدش بلج

 هب یبایتسد رد ام هب دناوتیم اهنآ یريگدای اما ؛ميرادن دیدج یلام رازاب نيا رد دوجوم تاحالطصا

 ،نيچکالب هکبش رد Node نامه ای هرگ موهفم و دیامن کمک نيون یروانف نيا زا تسرد کرد کی

 هکبش هب یلاتیجید یاهزرا تایح یلک روط هب .تسا لاتیجید زرا یدیلک تاحالطصا نيا زا یکی

 رد دوجوم یاهدون و اههرگ هلیسو هب زين ینیچکالب یاههکبش نيا هک تسا هدروخ هرگ نيچکالب

 هک یلاوس اما ؛دنزادرپیم تاعالطا هريخذ نينچمه و شزادرپ ،تيريدم هب زکرمتمريغ تروص هب ،نآ

 رد هرگ زا روظنم هک تسا نيا دزاس لوغشم دوخ هب ار نابطاخم نهذ تسا نکمم اج نيا رد

 یياهیگژيو هچ زا اهدون نيا ؟دراد یفلتخم عاونا نيچکالب رد هرگ نيا ایآ !؟تسیچ نيچکالب

 فیک گالب زا هلاقم نيا ام یتالاوس نينچ هب خساپ و یسررب تیمها هب هجوت اب ؟دنتسه رادروخرب

 رد مه امش رگا نياربانب ؛میاهداد صاصتخا نيچکالب رد هرگ موهفم قيقد یسررب هب ار نم لوپ

 .دیشاب هارمه ام اب بلطم نيا یاهتنا ات ،دیتسه واکجنک هنیمز نيا

 



 ؟تسیچ نيچکالب رد هرگ ای دون موهفم
 تکراشم کی اهنآ هک دومن فيرعت نينچ ار نيچکالب رد هرگ ناوتب دیاش هداس و یلک فيرعت کی رد

 ار ینیچکالب هکبش ندوب زکرمتمريغ نينچمه و تینما قيرط نيا زا و دنتسه هکبش رد هدننک

 هب دوشیم لصو نيچکالب هکبش هب هک یرتويپماک متسیس ره زا یلک روط هب .دننکیم نيمضت

 لکش یزکرمتمريغ یاهمتسیس زا عقاو رد نيچ کالب یروانف .دوشیم دای دون ای هرگ کی ناونع

 داهن نينچ نادقف و تسین دحاو هدننک لرتنک داهن کی ای یزکرم هنامرحم رورس کی یاراد هک هتفرگ

 یاهشنکارت ماجنا ناکما هک دنتسه اهدون نيا و دوشیم ناربج نيچکالب رد هرگ دوجو اب ،یزکرم

 .دنزاسیم رسیم ینیچکالب یاههکبش رتسب رد ار اتمههباتمه

 نيچکالب هکبش تینما : یداهنشيپ بلطم
 یاهتخاسريز نازيم نامه هب ،دبای شیازفا نيچکالب رد اههرگ دادعت هچ ره هک دینادب تسا بلاج

 هک دنامن هتفگان .دش دهاوخ رتشیب زين نآ یريذپسایقم اتعیبط و هدش رتیوق یاهکبش نينچ

 رب یهجوت لباق تاريثات و دنکیم افیا زين عامجا متيروگلا رد ار یدیلک شقن ،نيچکالب رد هرگ موهفم

 متيروگلا نآ هب دنکیم لاسرا ار یاهیديیات نيچکالب رد هرگ یماگنه هب عقاو رد .دراذگیم نآ یور

 تابثا متيروگلا تروص ود هب اههرگ زا یياههیديیات نينچ تفايرد دنیارف هک دوشیم هتفگ عامجا

 .دوب دهاوخ )PoW( راک تابثا متيروگلا و )PoS( ماهس

 دوخ ناتسود اب ديراد دصق هک دینک روصت :مینزیم یلاثم نيچکالب رد هرگ موهفم رتهب کرد یارب

 دهاوخ دوجو یناکما نينچ یلابتوف یاهیزاب یارب ینیمز دوجو نودب ایآ ،دینک یزاب لابتوف

 دیهاوخ تذل دوخ یزاب زا هنوگچ ،دشاب هتشادن دوجو لابتوف یارب بسانم نيمز کی رگا !؟تشاد

 نامه یلابتوف یاهمیت ،فلتخم یاهمرفتلپ نامه ام رظن دروم یلابتوف نانکيزاب لاثم نيا رد !؟درب

 نایب هب .دوب دهاوخ نيچکالب رد هرگ موهفم نامه اقیقد یزاب نيمز و ینیچ کالب یاههکبش

 ارجا اهنآ یور رب ینیچکالب یاههکبش ات دنهدیم هزاجا هک دنتسه اههرگ و اهدون نيا رتهداس

 زا دنناوتیم دنتسه ینیچکالب هکبش تخاسريز هدنهد لکش هک اههرگ نيا هک دنامن هتفگان .ددرگ

 .دنشاب رورس یتح و هنایار ،پات پل ،هاگتسد عون ره

 نيچ کالب رد هرگ عاونا



 

 و تینما نيمات نماض ینیچکالب هکبش رد اههرگ ،دیدرک هدهاشم الاب بلاطم رد هک روط نامه

 اما ؛دوشیم بوسحم یتایح یرما اهنيچکالب یارب اهنآ دوجو و دنتسه یيادززکرمت نينچمه

 اهنآ یلیصفت یسررب هب همادا رد هک دنتسه یفلتخم عاونا یاراد اهدون نيا هک دینادب تسا بلاج

 :ميزادرپیم

 )Full Node( دون لوف ای لماک هرگ

 هرگ عون نيا رگا هک یروط هب ،تسا لماک دون ،نيچکالب هکبش هدنهد لیکشت یلصا یازجا زا یکی

 رد اههرگ نيا .داتفا دهاوخ راک زا ام ینیچکالب هکبش لمع رد ،دشاب هتشادن روضح نيچکالب رد

 هب زين لماک دون درکلمع هوحن و دناهتفرگ هدهعرب ار اهشنکارت دیئات یلصا هفیظو ینیچکالب هکبش

 لمع لقتسم رورس کی دننامه و هدرک دولناد ار نيچکالب زا لماک هخسن کی هک تسا تروص نيا

 نيچکالب رد ريیغت ماجنا فلاخم اههرگ دصرد 51 ادودح هک یتروصرد هک دینادب تسا بلاج .دیامنیم

 دنک اديپ باعشنا دیاب تاريیغت نيا ماجنا یارب نيچکالب و دوشیمن ماجنا رظن دروم ريیغت ،دنشاب

 یاههکبش رد کروف دراه داجیا یلصا لماع ،نياربانب ؛دوشیم دای کروف دراه ناونع تحت نآ زا هک

 .تسا لماک یاهدون نيا دوجو زين ینیچکالب

 ريز هک هدش میسقت یياههعومجمريز هب زين ینیچکالب یاههرگ زا عون نيا دوخ هک دنامن هتفگان

 :تسا ريز حرش هب نآ یلصا یاههعومجم

 



 دون رتسم .1

 هتفای لیدعت .2

 عجرم .3

 راذگهیامرس .4

 یويشرآ .5

 )Miner Node( هدننک جارختسا هرگ

 عون نيا عقاو رد .دهدیم لکش ،روانش یاهشنکارت دیئات ار هدننک جارختسا یاهدون یلصا هفیظو

 تاعالطا هیلک تفايرد هب ،دیدج کالب کی لاتیجید زرا جارختسا روظنم هب ینیچکالب یاههرگ زا

 دیئات ار شنکارت دنتسه رداق یلبق کالب تاعالطا تفايرد اب ارصحنم و دنرادن زاین هکبش رد دوجوم

 یاهرازفاتخس زا هدافتسا قيرط زا یرنیام یاهدون نيا .دنیامن جارختسا ار دیدج کالب و هدرک

 رد ار دیدج یاهکالب ،روظنم نيا یارب دوخ متسیس شزادرپ تردق صاصتخا نينچمه و دنمتردق

 .دننکیم تفايرد شاداپ نيچکالب زا و دننکیم جارختسا هکبش

 دون لوف دیاب امتح ،دنراد ار دیدج یاهکالب یدارفنا جارختسا دصق هک یدارفا هک دنامن هتفگان هتبلا

 هب یهورگ تروص هب هک یدارفا یلو دنیامن هدافتسا ینیچکالب هکبش لماک هخسن زا و هدرک لاعف ار

 رختسا لوئسم ارصحنم و دنرادن یراک نينچ ماجنا هب یزاین دننکیم مادقا اهزرازمر جارختسا

 .دهد ماجنا ار راک نيا دیاب جارختسا

 ؟تسیچ نيچکالب ثلثم : یداهنشيپ بلطم
 )Lightweight Node ای SPV( کبس دون و هرگ

 یسررب ار هتکن نيا ،دیامن دولناد ار نيچکالب زا لماک هخسن کی هک نآ یاج هب کبس دون یلک روط هب

 شنکارت کی ماجنا یارب بسانم و هدوب هريجنز کالب نيرخآ ،کالب مادک یلعف هظحل رد هک دنکیم

 هب یکتم و هیاپ رب و هتشاد دربراک اهزرازمر هرمزور دنیآرف رد نيچکالب رد هرگ زا عون نيا .تسا

 و دننکیم تفايرد ار ینیچکالب هکبش زا یشخب ارصحنم کبس یاهدون .تسا لماک یاهدون

 اهشنکارت هداس دیئات نينچمه و لماک یاهدون یاطخ عوقو زا تعنامم رد اهنآ یلصا درکلمع

 هسیاقم رد اهدون زا صاخ عون نيا دودحم درکراک هب هجوت اب هک دینادب تسا بلاج .دوشیم هصالخ

 زا عون نيا هک دنامن هتفگان .دراد زاین یرتمک هنيزه و تازيهجت هب اهنآ یزادناهار ،لماک یاهدون اب

 .دنرادن ار اهیريگیار رد تکرش قح ینیچکالب یاههرگ



 )Super Node( دون رپوس

 رتمک هقبط اهدون رپوس هک تفگ نينچ ناوتب ،نيچکالب رد اههرگ عاونا رياس اب هسیاقم رد دیاش

 زا یخرب ماجنا یارب اهدون رپوس یلک روط هب .دنوشیم بوسحم ینیچکالب یاههکبش هدش هتخانش

 لوف نامه یعون هب اهدون رپوس نيا رگید نایب هب .دناهدش یحارط اهنيچکالب رد یصصخت روما

 رد هرگ کی هک یماگنه یلک روط هب .دننیبب ار اهنآ دنرداق اضعا هیلک هک دنتسه یياهدون

 نينچ یرارقرب نينچمه و تاعالطا داجیا هدنیآرف ،دنک رارقرب طابترا یرگید هرگ اب دهاوخب نيچکالب

 رد یطابترا هار و عيزوت هطقن ناونع تحت اهنآ زا تقیقح رد و تساهدون رپوس هدهعرب یطابترا

 یاههرگ زا عون نيا هتعاس 24 تیلاعف هب هجوت اب هک دینادب تسا بلاج .دوشیم دای نيچکالب هکبش

 .دنراد زاین یرتالاب تنرتنیا تعرس نينچمه و یفرصم ناوت هب اههرگ نيا ،ینیچکالب هکبش صاخ

 هدهع رب ناهج رد دوجوم رگید یاههرگ هیلک تاعالطا نينچمه و نيچکالب هچخيرات لاقتنا هفیظو

 .تساهدون رپوس

 هکبش تینما نيمضت یارب لحهار نيرتهب ؛نيچکالب رد هرگ دوجو
 و دراد یيالاب رایسب تیمها نيچکالب رد هرگ دوجو ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه

 یاهکالب هیلک عقاو رد .دوشیم هجاوم یساسا تالالتخا اب ینیچکالب هکبش اهنآ دوجو نودب

 دنیآرف ،راک تابثا ای ماهس تابثا تروص هب و هدش هريخذ اهدون نيا یور رب هکبش رد دوجوم

 لزلزتم هکبش تینما ،نيچکالب رد هرگ دوجو نودب ،رتهداس نایب هب .دريگیم تروص عامجا متيروگلا

 هکبش رد اههرگ دادعت هچره .دشاپیم ورف لماک روط هب هکبش یريذپسایقم نينچمه و هتشگ

 .دوشیم رتهداس یيادززکرمت فده هب یبایتسد نازيم نامه هب دبای شیازفا

 یلیصفت یسررب هب قوف بلاطم رد هک دنتسه یفلتخم عاونا یاراد اههرگ نيا هک دنامن هتفگان

 روهظون یروانف اب ات دوشیم ببس یتاحالطصا و میهافم نينچ قيقد تخانش .میتخادرپ اهنآ

 نيا امش هب نم لوپ فیک هعومجم رد ام ناسانشراک هیصوت و مینک رارقرب طابترا رتهب نيچکالب

 یرورض و مزال یتامدقم تاعالطا هعلاطم هب امتح اهزرازمر ديرت یایند هب دورو زا لبق هک تسا

 ديراد یلاوس نيچکالب رد هرگ موهفم اب طابترا رد رگا هک دنامن هتفگان .ديزادرپب هزوح نيا رد دوجوم

 تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا هدشن هراشا نآ هب نم لوپ فیک زا هلاقم نيا رد هک

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک ات دینک حرطم

 


