
مفاهیم قرارداد هوشـمند و
زبان برنامه نویسی سالیدیتی



جامع ترین دوره آموزشی نیم خصوصی  کشور در سطح جهانی

دارای گواهینامه پایان دوره 

توسط آکادمی ماکان



در این دوره می آموزیدآنچه

مفاهیم بالک چین•

قرارداد هوشمند•

زبان سالیدیتی•

مفاهیم بالک چین

دفترهای حساب توزیع شده•
مکانیسم اجماع•
ماینینگ•
انواع بالک چین•
پلتفرم های  بالک چین•
سه گانه مقیاس پذیری•



distributed ledger–دفترهای حساب توزیع شده •

میکندعملمنطقیواحدیکمانندکهاستعملیاتازایمجموعه . تراکنش :
ر موارد مثل بیمه ، سند ، خرید و فروش و  ...  تراکنش فقط مربوط به انتقال ارزها نیست و دیگ

ر شبکه بالک چین به عنوان یک تراکنش شناخته میشود ز د .نی

ر کل چیست  ر کل حساب : دفت ر گفته میشود که اطالعات مال( درحالت سنتی()ledger)دفت ی به دفت

مانند نام حساب ، بده کار، بستانکار و غیره را ثبت میکند



ledger-حسابهای متمرکز 
دسترسی به اطالعات در کنترل سازمانها و ارگانها بوده و قابلیت ویرایش دارد•
در دیتابیس متمرکز ذخیره میشود•
سرعت مناسب دسترسی به اطالعات•
امکان دسترسی مناسب•
مکان فیزیکی ذخیره سازی داده مشخص است•

ر دیتا بیس متمرکز :ویژگی های تراکنشها د

یه کامل یا هیچ Atomicاتمیک هستند •
Consistentمنطقی ، با ثبات و سازگار هستند •
 Durableپایا هستند•



حسابهای غیر متمرکز

یک نسخه از یکسان از دفتر حساب در همه نودها موجود است•

جدید توافق کنند stateهمه باید روی حالت •

یه کامل یا هیچ Atomicاتمیک هستند •

Consistentمنطقی ، با ثبات و سازگار هستند •

 Durableپایا هستند•

=





افشای اطالعاتخراب شدن ، هک شدن ،: امنیت •
در دفاتر سنتی مجبور به اعتماد به سازمانها هستیم: واسطه ها •
محدود بودن زمان اداری سازمان ها:سرعت •
تم بدون نیاز در دفاتر سنتی کاربران از کارهایی که در سیستم انجام میشود مطلع نیستند ، دسترسی محدود دارند و سیس: شفافیت •

راک به کسب اجازه از کاربران میتواند اهداف خاصی را دنبال کند ،ولی در دفاتر کل توزیع شده همه ی اطالعات بین کاربران به اشت
قابل ردیابی ویرایش برای مقاصد خاص و تقلب یا سو استفاده در دفاتر سنتی. گذاشته میشود و تمام تراکنشها قابل مشاهده است 

.نیست و در دفاتر توزیع کل ، امکان این موارد وجود ندارد





...یک لجر توزیع شده است اگر

دباششدهکپیجغرافیاییمختلفنقاطدرامنیطوربه

distributed ledgerبرخی ویژگی های 

هستنداجماعفرمتدارای . ●

کنندمیاستفادهرمزنگاریساختارهایاز .  ●

بهبندیبالکازکهاستشدهتوزیعحسابدفترانواعازیکیچینبالک

 . کندمیاستفادهحالتواطالعاتتغییر،امنیتمکانیسمعنوان









ی که سیستم بالک چین در مقابل خطای بیزانتین مقاوم است به شرط

.حداکثر یک سوم از نودھا غایب و یا خائن باشند 

.  در این صورت کل مجموعه میتواند به عملکرد صحیح خود ادامه دھد

.ھربار که  توافق صورت گرفت کل حالت دفتر اپدیت میشود★



مکانیسم اجماع

باشندداشتهتوافقمشابهدفتریکرویبایدکاربرانآنازاستفادهباکهروشی:تعریف مکانیسم اجماع •

این مکانیسم مشخص میکند  پاداش چگونه تخصیص یابد•

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

تقویت بازیگران درستکار •

قمجازات بازیگر غیر صاد•



6

ایمیلهای اسپم: 1993

POWنامگذاری : 1997

(بیت کوین ) اولین کاربرد عملی : 2009



مکانیسم اثبات کار

تراکنشها عدد تصادفی

(nonce)

< سختی شبکه



استزیرمواردحاویبالکیک میشودنامیده . (Block) بالکزدنحدسبازیجواب

BLOCK

(این تراکنش ها حال سیستم را به روز رسانی میکند ) لیستی از تراکنش ها •

هش آخرین بالک فعلی شبکه•

نامیده میشود NONCEیک عدد تصادفی که  •



PROOF OF WORK

3

2

1 ماینرها جواب هش را حدس میزنند 
و هش را چک میکنند

راه حل پیدا شده را
به شبکه اعالم میکنند

راه حل تایید شده و به ماینرها
پاداش داده میشود





PROOF OF WORK

رقابت بر سر این است که چه کسی اولین بار هش معتبری بالک پیدا میکند POWدر •

دقیقه10ثانیه یک بار اتفاق می افتد و در بیت کوین هر 15با تنظیم سختی شبکه در اتریوم هر •

مصرف انرژی زیاد•

بیهودگی محاسبات•

ه تمایل به هش ریت باال شانس یافتن بالک بعدی را بیشتر میکند و در نتیج: تمایل به تمرکز گرایی •

یشوندپیوستن به استخرهای هش بیشتر میشود ماینرها قدرت استخراجی و پاداش را با هم شریک م



PROOF OF STAKE

ماینرهارقابتجایبهتصادفیانتخابالگوریتمازاستفاده اولیهایده : ●

شدمطرحتاککوینبیتجهانیانجمندرباراولینبرایسهاماثباتایده . ●سال 2011:

کنندمیاستکشبکهدررابالکچینهمانارزیاتوکنتعدادی . (currency holders) سهامداران●

اتریومدراتر 2.0) 32 حداقلمثال )  ●

شودمیتقسیمسهامدارانمیانتصادفیصورتبهبالککردنماین ●

کنندمیدریافترابالکاآنتراکنشهایکارمزدوکردهماینرابعدیبالکشودرقابتاینبرندهکهسهامداری ●



PROOF OF STAKE

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

. برای سهامداران بزرگ مناسب است•

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

.  است تهدیدی برای غیرمتمرکز بودن فرایند اعتبارسنجی در شبکه باشد

فاده عرضه اولیه سکه یا است. می تواند کمتر تعیین شود زیرا هزینه های ماینینگ را ندارد posپاداش در: نکته•

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



PROOF OF STAKE

:  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 •

(  ربا کمی تاخی)عدم نیاز به خرید دستگا ه های سخت افزاری و امکان برداشت موجودی 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 •

یددسترسی کمتر به دارایی ها زیرا برای بدست اآوردن سود بیشتر باید کوین ها را درون شبکه نگهداری کن•





INVESTMENT

PROOF OF STAKEPROOF OF WORK



Proof of WORK    vs   Proof of STAKE مدل اثبات کارمدل اثبات سهام

مزایا
توزیع درآمد عادالالنه تر ●
اجماع سریعتر و مقیاس پذیری ●

بیشتر
مصرف برق کمتر ●
بی نیازی از منابع گران ●

پردازشی

خطر مرکزیت با استفاده از ●
استیک حجم زیاد پول

در صورت حجم کم بازار ●
درصد51مستعد حملھ 

وجود خطر دبل اسپند در ●
بعضی از الگوریتمھای اثبات سھام

معایب

امنیت بیشتر●
مقاومت در برابر سانسور●

: معایب 
مصرف برق باالالتر●
منابع پردازشی گرانقیمت ●
نمودار سود غیر خطی●
سرعت پایین●

مزایا

اینکه کدام الگوریتم اجماع 
برای بالالک چین کاراتر و بھتر 
است، ھمواره محل بحث و 

گفتگوھای علمی بوده 
.است

درصد چیست ؟۵۱حمله 



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

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

● هر تالش انجام شده توسط )دفعات تکرار در تغییر دادن میزان هدف موقتی در واحد ثانیه 
در واقع نرخ هش، تعداد دفعاتی . را نرخ هش یا هش پاور می نامند( ماینر در هر ثانیه،

.است که یک ماینر هدف موقتی را حدس می زند



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.

اینکه کدام الگوریتم اجماع 
برای بالک چین کاراتر و بھتر 
است، ھمواره محل بحث و 

گفتگوھای علمی بوده 
. است

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


:کلیک کنید ☺مواردی که میبایستی بررسی کنید

نحوه تشکیل بالک های اتریوم و بیت کوین

واژه نامه بالک چین

درصدی51حمله 

ر می کند؟ بالکچین چیست و چگونه کا

الگوریتم اجماع در بالک چین چیست؟

ر می کند؟ بالکچین چیست و چگونه کا

https://txstreet.com/
https://makanacademy.ir/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%da%86%db%8c%d9%86/
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/
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%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/
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