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هومشندو مفاهیم قرارداد
Solidity زابن برانمه نوییس



Welcome
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Solidity

:محتوای دوره

مروری بر مفاهیم کلی بالک چین ❖

معرفی قراردادهای هوشمند ❖

زبان برنامه نویسی سالیدیتی❖

باتشکر از شایان اسکندری 

برنامه نویسی بالکچین و قرارداد هوشمند با سالیدیتی: عنوان دوره



موفقیت در این دوره

3

2
مطالعه دقیق منابع معرفی 

شده در هر جلسه 

3

حضور در کالسهای رفع 

اشکال و پرسش و پاسخ

5
ارائه به موقع پروژه نهایی

داشتن یک ذهن باز و . مطالب و مفاهیم اراه شده در این دوره از مباحث بسیار جدید و داغ روز هستند: نکته
.خالق به شما برای موفقیت در این دوره کمک خواهد کرد

1
شرکت در تمامی 

یکالسهای آنالین هفتگ

4
مطالعه دقیق منابع معرفی 

شده در هر جلسه 
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آکادمی توسعه برنامه نویسی و هوش مصنوعی

WWW.makanacademy.ir

مشاهده مقاله کاربردهای سالیدیتی

https://makanacademy.ir/
https://makanacademy.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c/
https://makanacademy.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c/


نحوی محاسبه امتیازفارغ التحصییل از هر دوره

5

5 55

در گواهینامه سایت ، چایپ و ان اف یت درج میشود20منره ی دانشجو از 

پروژه  فعالیت کالسیآزمون مفاهیم پایه

5
سالیدیتی-آزمون جاوا 



فناوری بالکچین
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با نظـارت ماهان دیانیان و حضور اساتید سالیدیتی

https://makanacademy.ir/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c%d8%aa%db%8c/


:مروری بر فناوری بالکچین
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www.makanacademy.ir

دفترهای حساب توزیع شده 

مکانیسم اجماع

ماینینگ در اتریوم

بالکچین های عمومی و خصوصی

پلتفرم های بالکچین

سه گانه مقیاس پذیری
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دفتر کل حساب چیست؟

(Ledger)                به دفتری گفته می شود که اطالعات مالی مانند نام حساب، ( در حالت سنتی )دفتر کل حساب
(حسابداری و پیگیری تراکنش). غیره را ثبت می کند ̙بدهکار، بستانکار و

.یک مجموعه ای از عملیات است که مانند یک واحد منطقی عمل میکنند: تراکنش 

distributed ledger -توزیعشده حساب فرتهای 1.د

www.makanacademy.ir



-حساب های ممترکز 
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ledger

.در دیتابیس های متمرکز ذخیره می شوند●

سرعت مناسب در دسترسی به اطالعات●

امکان دسترسی مناسب●

.مکان فیزیکی ذخیره سازی داده مشخص است●

(Accessibility) 

دسترسی به اطالعات در کنترل سازمانها و کمپانیها هست●

www.makanacademy.ir



زویژیگ های تراکنهشا در دیتابیس ممترک

اتمیک هستند ●

1
0

(Atomic)

منطقی، با ثبات و سازگار هستند ●

پایا هستند●

(Consistent)

(Durable)

(یا همه یا هیچکدام)

www.makanacademy.ir



دفرت حساب های غیرممترکز.2

1
1

.همه باید روی حالت          جدید توافق کنند●

Atomic ●

Durable ●

Consistent ●

State

ledger (شروع مفاهیم بالک چین . ) یک نسخه یکسان از دفتر حساب                 در همه نودها موجود است●

www.makanacademy.ir



★ Centralized vs distributed

12



★ Centralized vs distributed

13
www.makanacademy.ir



کلسنیت دفرتر کلتوزیعشده و فرتر مقایسهد

استفاده از رمز نگاری در امور مایل و حسابدارییوجی ایجیری                             

14

(Yuji Ijiri)

خراب شدن یا هک سرور مرکزی، افشای اطالعات : امنیت.1

.در دفتر کل سنتی، شما مجبور به اعتماد به سازمان و واسطه های بین تراکنشها هستید: واسطه.2

به دلیل محدود نبودن به زمان اداری آن سازمان : سرعت انجام کارها.3

در دفتر سنتی، کاربران از تمام کارهایی که در سیستم انجام می شود، اطالع ندارند، دسترسی : شفافیت.4

محدودی دارند و سیستم بدون نیاز به کسب اجازه از کاربران، اهداف خاصی را دنبال می کند و شفافیت وجود 

تمام تراکنش . اما در دفاتر کل توزیع شده، هم اطالعات سیستم بین کاربران به اشتراک گذاشته می شود . ندارد

.ها بین کاربران قابل قابل مشاهده است وهیچکس نمی تواند تقلب کند
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دارای فرمت اجماع هستند●

.از ساختارهای رمزنگاری استفاده می کنند●

بالک چین یکی از انواع دفتر حساب توزیع شده است که از 
بالک بندی به عنوان مکانیسم امنیت، تغییر اطالعات و حالت

.استفاده می کند

Distributed ledger

.به طور امین در نقاط مختلف جغرافیایی کیپ شده ابشد

ستا قر: ها یک Ledgerتوزیعشد

:بعضی از ویژگی های                                  عبارت است از



:منای کیل بالکچین 

16

www.makanacademy.ir
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(فارسی و انگلیسی)نام اولین بالک که در زنجیره بالک چین قرار میگیرد؟ : سوال 

www.makanacademy.ir



3.مکانیمس اجماع

18

تقویت بازیگران درستکار●

مجازات بازیگر غیر صادق●

.روشی که با استفاده از اآن کاربران باید روی یک دفتر مشابه توافق داشته باشند: تعریف مکانیسم اجماع ●

.چگونه تخصیص یابدپاداشاین مکانیسم مشخص میکند ●

.پروسه توافق در میان شرکت کنندگان را تسهیل می کند و ثبات داده در طول زمان را تضمین می کند●

www.makanacademy.ir
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:مطالعه بیشتر

: روشهای متداول مکانیسم اجماع 

Proof of workمکانیسم اثبات کار●

Proof of stake

Pos     pow .را توضیح دهید( غیر از       و        )یک مکانیسم اجماع : سوال●

معرفی نه مکانیسم اجماع●
انواع الگوریتم اجماع در سیستم های بالک چین ●

www.makanacademy.ir



الگوریمت ها اب قابلیت تحمل خطای ژنرالهای بیزانیس

20

www.makanacademy.ir



.ای بیزانسی در سیستم های توزیع شده حیاتی است و در صنایع مختلف کاربرد داردھنحوه ارائه راه حل برای مسئله ژنرال 

خطااتیب ژنرالهای بیزانتین

21



★ PBFT : practical byzantine fault tolerance

24

سیستم بالک چین در مقابل خطای بیزانتین مقاوم است به شرطی که    ★

در این صورت کل مجموعه میتواند . ا غایب و یا خائن باشند ھحداکثر یک سوم از نود

.                                                  به عملکرد صحیح خود ادامه دهد

.ربار که توافق صورت گرفت کل حالت دفتر اپدیت میشوده★

www.makanacademy.ir



5.Proof of Work- مکانیمس اثبات کار

23

ایمیل های اسپم :1993 ●
Pow نامگذاری :1997 ●

:بیت کوین کاربرد علمی اولین  :2009 ●

www.makanacademy.ir



5.ProofرofرWork- مکانیمس اثباتکار

تراکنش ها < شبکه سختی

nonce

H

24

الگوریمت

تصادفی عدد



Block

25

هش آخرین بالک فعلی شبکه●

Nonce

number used once

Blockیک بالک حاوی موارد زیر است. جواب بازی حدس زدن بالک               نامیده میشود :

.(این تراکنش ها حالت سیستم را بروزرسانی می کنند)لیستی از تراکنش ها ●

.یک عدد تصادفی که              نامیده می شود●



6.Proof of Work

1
ماینرها جواب هش را حدس 
.میزنند و هش را چک می کنند

26

2

3

.راه حل پیدا شده را به شبکه اعالم می کنند

راه حل تایید شده و به ماینرها 
.جایزه داده می شود

برای مشاهده مطلب در سایت کلیک کنید برای مشاهده مطلب در سایت کلیک کنید

https://makanacademy.ir/%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://makanacademy.ir/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/
https://makanacademy.ir/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af%d8%9f/
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ProofرofرWork

مصرف انرژی زیاد●

بیهودگی محاسبات●

pow

(در بیت کوین هر ده دقیقه. )ثانیه یکبار می افتد15در اتریوم این اتفاق هر تنظیم سختی شبکه با ●

.در        رقابت بر سر این است که چه کسی اولین بار هش معتبر برای بالک پیدا می کند●

ی هش ریت باالتر شانس یافتن بالک بعدی را بیشتر می کند و در نتیجه تمایل به پیوستن به استخرها: مایل به تمرکز گرایی ت●

.ماینرها قدرت استخراجی و پاداش را با هم شریک شوند. هش بیشتر میشود



PoW Blockchains

28

زمان بالک تابع هش رمز ارز پاتفرم

دقیقه 10 SHA-256 BTC بیت کوین

ثانیه 15 Ethash ETH اتریوم

ثانیه 14 Ethash ETC اتریوم کالسیک

دقیقه 10 SHA-256 BSH بیت کویین کش

دقیقه 2.5 scripr LTC الیت کوین

ثانیه 120 cryptonight XMR مونرو

دقیقه 2.5 X11 DASH دش

دقیقه 2.5 Equihash ZEC زی کش



6.Proof of Stake

29

Currency holders

(0.2اتر در اتریوم 32مثال حداقل )

سهامداری که برنده این رقابت شود بالک بعدی را ماین کرده ●
.و کارمزد تراکنشهای آن بالک را دریافت می کنند

.سهامداران                              تعدادی توکن یا ارز همان بالکچین را در شبکه استک می کنند●

.ایده اثبات سهام برای اولین بار در انجمن جهانی بیت کوین تاک مطرح شد: 2011سال  ●

استفاده از الگوریتم انتخاب تصادفی به جای رقابت ماینرها: ایده اولیه●

.ماین کردن بالک به صورت تصادفی میان سهامداران تقسیم می شود●
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6.Proof of Stake

pos

.شانس پیروزی در رقابت با سایر سهامداران جهت ماین کردن بستگی به تعداد سهام قرارداده شده دارد●

. برای سهامداران بزرگ مناسب است●

هرچه اعتبارسنج سهام بیشتری داشته باشد، شانس بیشتری برای تولید بالک بعدی خواهد داشت که●

.ممکن است تهدیدی برای غیرمتمرکز بودن فرایند اعتبارسنجی در شبکه باشد

عرضه اولیه سکه یا استفاده .پاداش در       می تواند کمتر تعیین شود زیرا هزینه های ماینینگ را ندارد:نکته●

.از الگوریتم اثبات کار در ابتدای کار از جمله روش های ممکن برای تولید کوین جدید در شبکه است 

www.makanacademy.ir
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: نقاط قوت●
عدم نیاز به مصرف مقادیر زیاد انرژی ●
عدم نیاز به تولید کوین های بیشتر به منظور پاداش دادن به ●

ماینرها 
کاهش خطر متمرکز شدن شبکه ●
عدم نیاز به خرید دستگا ه های سخت افزاری و امکان برداشت ●

موجودی 
( با کمی تاخیر)استیک شده در هر زمان 

نقاط ضعف●
به دلیل استیک کردن کوین در سیستم، گردش کوین ها محدود●

شده و کاربری اآن کم می شود 
دسترسی کمتر به دارایی ها زیرا برای بدست اآوردن سود بیشتر●

باید کوین ها را درون شبکه نگهداری کنید

www.makanacademy.ir
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....,delegatedPos,leasedPos:متنوع تر هستندPow Posدر مقایسه با  الگوریتم های  ●

درصد سود سالیانه الگوریتم اجماع ارز واحد پلتفرم

8% Pos ETH 2.0 اتریوم

4% ouroboros ADA کاردانو

13% Npos DOT پولکادات

13% DPos EOS ایاس

9% tendermint ATOM کازماس

3% DPos TRX ترون

7% PBPT ALGO الگوروند



investment

POW & POSمقایسه نحوه سود دهی پلن های 36●
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Proof of Stake vs Proof of Work

درصد چیست ؟51حمله : لینک سایت ●

: مدل اثبات سهام 
: مزایا ●
توزیع درآمد عادالنه تر ●
اجماع سریعتر و مقیاس پذیری بیشتر ●
مصرف برق کمتر ●
بی نیازی از منابع گران پردازشی ●
: معایب ●
خطر مرکزیت با استفاده از استیک حجم ●

زیاد پول 
در صورت حجم کم بازار مستعد حمله●

درصد 51
وجود خطر دبل اسپند در بعضی از  ●

ای اثبات سهامھالگوریتم

:مدل اثبات کار 
: مزایا 

امنیت بیشتر ●
: مقاومت در برابر سانسور معایب ●
مصرف برق باالتر ●
منابع پردازشی گرانقیمت ●
نمودار سود غیر خطی ●
سرعت پایین ●

www.makanacademy.ir

اینکه کدام الگوریتم اجماع 
برای بالک چین کاراتر و بهتر 
است، همواره محل بحث و 
. گفتگوهای علمی بوده است

https://makanacademy.ir/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-51-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


Additional Reading

35

1. Byzantine Generals Problem

2. Types of Consensus

3. Review of Blockchain Consensus Mechanisms

4. Podcast: Overview and History of Consensus 

System Development

5. Understanding Distributed Consensus

https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_fault_tolerance#Byzantine_Generals%27_Problem
https://mastanbtc.github.io/blockchainnotes/consensustypes/
https://medium.com/wavesprotocol/review-of-blockchain-consensus-mechanisms-f575afae38f2
https://softwareengineeringdaily.com/2018/03/26/consensus-systems-with-ethan-buchman/
https://softwareengineeringdaily.com/2018/03/26/consensus-systems-with-ethan-buchman/
https://medium.com/%40preethikasireddy/lets-take-a-crack-at-understanding-distributed-consensus-dad23d0dc95


در اتقیوم ماینینگ .7

36

دفعات تکرار در تغییر دادن میزان هدف موقتی در واحد ثانیه ●

.را نرخ هش یا هش پاور می نامند( هر تالش انجام شده توسط ماینر در هر ثانیه،)

.در واقع نرخ هش، تعداد دفعاتی است که یک ماینر هدف موقتی را حدس می زند

(Guessing game)

شرکت کنندگان جوابهای یک مسئله ریاضی را حدس ●
.میزنند و جواب اآن را راستی اآزمایی می کنند

الگوریتمی سخت برای یافتن پاسخ و آسان برای راستی آزمایی: الگوریتم اثبات کار نامتقارن است●

. جواب است

www.makanacademy.ir



در اتریوم ماینینگ

37

پاداش فعلی ماین بالک اتریوم در حال حاضر؟؟: سوال ●

. هر ماینر که جواب صحیح را حدس زد آن را به بقیه شبکه اعالم می کند●

. دیگران می توانند جواب صحیح را راستی آزمایی کنند●

. ماینر برنده می تواند حالت بعدی شبکه را پیشنهاد دهد●

در صورت صحیح بودن پاداش بالک به عالوه کارمزد تراکنشهای آن بالک به ماینر تعلق ●
. میگیرد

میزان سختی مسئله جهت حدس زدن به این بستگی دارد که میانگین چند بالک قبلی با ●
چه سرعتی

ماین شده است و بر اساس آن سختی شبکه به گونه ای تنظیم می شود که سرعت اضافه 
شدن بالک

.به بالک چین ثابت بماند



38www.makanacademy.ir



?

Question

39

★ https://txstreet.com/

★ تنوع کاربردها در اتریوم

خط)★ یا شیر سگویت (پادکست

★ http://ethviewer.live/

اگر همزمان دو ماینر مختلف در مکان های مختلف یک بالک را❏
ماین کرده و به شبکه اعالم کنند چه اتفاقی می افتد؟

https://txstreet.com/
http://ethviewer.live/


-

Homeرworkر:

43

درصد ؟51حمله 

اسم اولین بالک در زنجیره بالک چین ؟

میزان پاداش ماین هر بالک در اتریوم فعلی چند اتر است ؟

(pos,pow .  یک مکانیسم اجماع                              را توضیح دهیدغیر از )

اگر همزمان دو ماینر مختلف در مکان های مختلف یک بالک را ماین کرده و به شبکه اعالم 
کنند نودها چگونه تصمیم گیری میکنند؟

www.makanacademy.ir



Additional Reading
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1. Live visualization of block formation

2. Ethereum Wiki on Mining

3. Eth2 Launchpad

www.makanacademy.ir

http://ethviewer.live/
https://github.com/ethereum/wiki/wiki/Mining
https://launchpad.ethereum.org/en/


9.بالکچین های عمویم وخصویص 

42
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(Public blockchain ) بالکچینعموی شبکه

43

.در برابر سانسور مقاوم هستند●

بیت کوین، اتریوم: مثال هایی از این نوع شبکه عمومی●

Pseudonymous transaction●

Censorship resistance

Trustless participants به هر کاربر بدون نیاز به اعتماد کردن اجاره همکاری می دهد ●

هر شخص با یک سیستم کامپیوتر که به اینترنت متصل است و با دانلود یک نسخه ی کامل از●
.تمامی داده های موجود در شبکه، می تواند یکی از نودهای اآن باشد

تراکنش شبه ناشناس:

.هر کاربر اجازه خواندن و نوشتن اطالعات در شبکه را دارد●

.برای جلوگیری از ایجاد تراکنش تقلبی هر تراکنش برای اجرا کننده اآن باید دارای هزینه باشد●

www.makanacademy.ir



44

: قابل اعتماد●

:باز و شفاف●

: معایب بالک چین عمومی●

TPS transaction per second●

تایید تراکنش ها و رسیدن به اجماع از طریق الگوی اثبات کار زمانبر است بالک چین عمومی مانند بیت کوین تنها قادر به انجام ●
. تراکنش در ثانیه است7

تراکنش در ثانیه انجام می دهد که به مراتب سرعت ببیشتری 24,000اما درطرف مقابل، یک شبکه خصوصی نظیر ویزا می تواند 
.دارد

. نرخ تراکنش در ثانیه در بالکچین های پابلیک بسیار پایین است: پایین 

به دلیل تعداد زیادی از نودها در شبکه، بالک چین پابلیک امنیت باالیی دارد: امنیت●

مزایای بالک چین عمومی●

www.makanacademy.ir



45

(permissionedرblockchain)شبکه بالکچین اشرتایکر
. بالک چین کنسرسیومی نیمه متمرکز است●

اآن ها می توانند در این بستر یک . مناسب برای موادی که چند شرکت، قصد همکاری دارند●
فضای

. مشترک ایجاد کنند و به راحتی اطالعات را در امنیت کامل با یکدیگر به اشتراک بگذارند

.تنها کاربران مورد تایید مجاز به همکاری و شرکت در تراکنشهای شبکه هستند●

.الگوریتم اجماع متفاوتی دارند●

به طور کلی در مقایسه با شبکه های عمومی سرعت و بهره وری باالتری دارند ●

www.makanacademy.ir
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کنترل کننده ی مرکزی به برخی از نودها مجوز اعتبارسنجی می دهد و فقط اآن ها اجازه ی تایید تراکنش ها و ●
سایر فعالیت

. ها را دارند

قوانین بالکچین خصوصی قبل از راه اندازی اآن به طور کامل توسط شرکت یا سازمان مربوطه مشخص و ●
. نوشته می شود

. به دلیل تعداد پایین نودها، سرعت انجام تراکنش ها در بالکچین خصوصی بسیار سریع است●

. شرکت کنندگان شناخته شده و مورد اعتماد هستند●

. بالکچین خصوصی با فلسفه ی اصلی این تکنولوژی یعنی غیرمتمرکز بودن، به طور کلی مغایر است●
از اآنجا که فقط چند گره در فرایند توافق و تایید تراکنش ها وجود دارد، اگر مقدار مشخصی از گره ها : مشکل تحمل خرابی●

.خراب شوند ، روش اجماع استفاده شده توسط شبکه خصوصی را به خطر می اندازد

(private blockchain) شبکه بالکچین خصویص

www.makanacademy.ir



Additional Resources
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1. On public and private blockchains by Vitalik Buterin

2. Enterprise Blockchain Protocols: A Technical Analysis 

of Ethereum vs Fabric vs Corda

www.makanacademy.ir

https://blog.ethereum.org/2015/08/07/on-public-and-private-blockchains/
https://kaleido.io/a-technical-analysis-of-ethereum-vs-fabric-vs-corda/?utm_campaign=Newsletter&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--Z9rgow-603BNKIlxpij4IiFwYEk2tsUle0-HmQAp_THJEun0GgAXFtiTTw0vOq7CnzHP9_j4QxnYeaWYcKhPgXN8ZJUi5-Pj_43s9WHnx5bjgPRQ&_hsmi=78794657&utm_content=78794657&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=e3622fc6-256b-4c01-a1b3-ecc937eba194%7Cb42a5916-2e8d-4282-ba4f-1699c9c9f698
https://kaleido.io/a-technical-analysis-of-ethereum-vs-fabric-vs-corda/?utm_campaign=Newsletter&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--Z9rgow-603BNKIlxpij4IiFwYEk2tsUle0-HmQAp_THJEun0GgAXFtiTTw0vOq7CnzHP9_j4QxnYeaWYcKhPgXN8ZJUi5-Pj_43s9WHnx5bjgPRQ&_hsmi=78794657&utm_content=78794657&utm_source=hs_email&hsCtaTracking=e3622fc6-256b-4c01-a1b3-ecc937eba194%7Cb42a5916-2e8d-4282-ba4f-1699c9c9f698


Distributed Ledger Platforms
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TheرScalabilityرTrilemmaر– 10-سه گانه مقیاس پذیری
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سه گانه مقیاس"ویتالیک بوترین اصطالح 

را ابداع کرد، که می گوید وجود "پذیری

امنیت، تمرکززدایی و مقیاس پذیری 

مزمان امکان پذیر نیست مگر اینکه ھ

.در مورد سیستم گفته شود"فرضیاتی"

www.makanacademy.ir
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امروز بهترین روز آینده ی توست

www.makanacademy.ir
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