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Zhvillimi I aplikacionit Blockchain eshte I panevojshem, pjeserisht per shkak te teknologjise 
se re qe eshte, por gjithashtu edhe per shkak te disa kufizimeve te imponuara ne status 
quo-ne aktuale se si perdoren blockchain sot. Ne kete projekt, ne diskutojme problemet me 
implementimet e blockchain aktuale dhe nje zgjidhje per keto probleme. Ne ju prezantojm 
Lamden: nje paketim softuerik I mjeteve zhvilluese qe perfshijne nje blockchain gjenerues, 
mjetet e bashkepunimit ne komunitet dhe komunikim te pavarur zingjire-zingjire per te krijuar 
rrjete te medha te aplikacioneve blockchain qe mund te transferojne qdo asset perreth tyre.

Fjalet kyqe: decentralizimi, monedha kripto, sistemet e shperndara.
stuart@lamden.io † mario@lamden.io ‡ james@lamden.io
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Motivimi
 Gjate disa viteve te fundit, ne kemi pare nje fluks te teknologjive blockchain qe godasin tregun. Keto teknologji jane 
mbrojtur sin je mjet per nje fund te sistemit te centralizuar bankare dhe financiare. Megjithate, keto bllokada mbeshteten 
ne sisteme me te meta qe nuk marrin parasyshe aplikimin e teknologjive ne hapesiren aktuale te infrastruktures. Si rezultat, 
teknologjia blockchain eshte e ndare nga sistemet financiare kryesore dhe keshtu eshte penguar ironikisht duke arritur 
qellimin e saj perfundimtar.
 Projekti Lamden eshte nje perpjekje per te krijuar mjete te zhvillimit te softuerit qe rrisin miratimin masiv te teknologjise 
blockchain keshtu qe infrastruktura mund te revolucionarizoje sistemet e tregut dhe te shkaktoje risi realiste brenda 
tregjeve.
 Te nxjerra ne kete leter te bardhe jane kritikat ton ate gjendjes aktuale te tregjeve dhe si planifikojme te permiresojme 
kete hapesire.

Problemet me Implementimet aktuale te Blockchain
 IKa shumë të meta themelore me arkitekturën blockchain që e pengojnë atë të bëhet një teknologji e zakonshme. 
Këto defekte ekzistojnë si në anën e përdoruesit, ashtu edhe në anën e zhvilluesit / ofruesit të shërbimit. Janë nxjerrë në 
pah fushat në të cilat përmirësojmë implementimet aktuale të bllokimit me këtë projekt

Tarifat e transaksionit
 Së pari, le të hedhim një vështrim në problemin me tarifat e transaksionit nga pikëpamja e përdoruesit fundor. Çelësi i 
suksesit në hapësirën crypto është adoptimi masiv i Bitcoin në tregun ndërkombëtar. Siç qëndron në këtë kohë të shkrimit, 
tarifa mesatare e transaksionit për një transaksion Bitcoin është rreth 6%. Krahasuar me sistemet e centralizuara si PayPal, 
Mastercard dhe Visa, Bitcoin është aktualisht rreth dy herë më i shtrenjtë. Duhet të theksohet se bazat e kriptovalutes janë 
pse përdoruesit ndihen të justifikuar me këtë mospërputhje. Natyra e decentralizuar e pronësisë tejkalon kostot shtesë. 
Sidoqoftë, në një shkallë makroekonomike, efikasiteti i kostos do të jetë më i madh se joshja themelore.

“Por, ç’të themi për Ethereumin? Tarifat e tyre të transaksionit janë vetëm 0.3%! “

  Ndërsa kjo është e vërtetë, Blockchain Ethereum nuk ishte dizajnuar si një transferim i rrjetit të vlerës si Bitcoin ishte, 
por një rrjet i zgjuar kontratash për të mundësuar sisteme softuerësh të besueshëm dhe të decentralizuar. Ne duhet të 
kujtojmë se përdoruesit në vend të kësaj paguajnë për numrin e operacioneve që ndodhin në zinxhirin dhe se ky numër i 
operacioneve vazhdon të rritet kur kontratat e mençura më të komplikuara janë të vendosura.Një pikë e madhe e shitjes 
së Ethereum ishte aftësia për të shtuar kontrata të zgjuara si ‘biblioteka’ që funksionojnë në të njëjtën mënyrë si korniza në 
sistemet e tjera të zhvillimit të softuerit i cili do të automatizojë operacionet dhe proceset kështu që përdoruesit nuk duhet 
t’i rishkruajnë pa pushim. Kështu, ne mund të marrim me siguri se me kalimin e kohës, kur bëhen kontratat më inteligjente 
dhe më shumë biblioteka janë të integruara, kostoja e ndërveprimit me bllokadën kryesore të Ethereumit. Ky mekanizëm 
duke i ngarkuar zhvilluesit në operacione te inovacionit disincentiv dhe sistemeve komplekse të kontratave të zgjuara që 
Ethereum duhet të jetë një sukses afatgjatë.intelligents complexes qu’Ethereum doit être un succès à long terme.

Bitcoin 1

PayPal 2

Visa 4

Mastercard 3

Strip 6

~6% (variable)

2.9% + $0.30

Based on merchant type. As low as 
0.20% for utility payment, to as high as 
1.50% for standard merchants.

Based on merchant type. As low as 
0.00% + $0.65 for utility payment, to 
as high as 2.95% + $0.10 for standard 
merchants.

2.9% + $0.30

Sender

Receiver

Receiver

Receiver

Receiver

Tabela 1: Shërbimet e ndryshme të pagesave dhe kostot e tyre të transaksionit.

SERVICE NAME          AVERAGE TRANSACTION COST               PAYING PARTY
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Zingjire te pergjumur
 Duke vazhduar me modelin Ethereum, sepse libri kryesor është i hapur, çdokush mund të vendosë çfarëdo kontratash 
të zgjuara që dëshirojnë. Si rezultat, edhe pse bllokada është vetëm dy vjeç, madhësia e një nyje të plotë është 242GB, e 
cila është edhe më e madhe se madhësia e tanishme e një nyje të plotë Bitcoin që është rreth 152GB. Duke pasur për të 
instaluar një nyje të plotë, ose të paktën një zinxhir të lehtë që është ende rreth 20Gb e të dhënave, është një barrierë e 
rëndë e hyrjes për dikë që vetëm dëshiron të zbutet në zhvillimin e kontratave të mençura.Krahasoni kohën që duhet për 
të sinkronizuar plotësisht një nyje me kohën që duhet për të instaluar Python, Node.js, ose cilindo mjedis tjetër programimi 
për të filluar gërvishtjen. Vetëm shqetësimet dhe madhësia e shkarkimeve janë të pamundura për shumicën e zhvilluesve 
dhe kompanive, e më tepër përdoruesi mesatar i cili është kureshtar për teknologjinë e bllokimit

Transaksionet per Sekond (Scalability)
 Bllokimet moderne kanë një normë të ulët të xhiros, e cila shkakton kohë të transaksionit të ngadalshëm dhe një numër 
i mbetur i transaksioneve në pritje për t’u grumbulluar. Ky është një zëvendësim i papranueshëm për sistemet financiare 
aktuale që përpunojnë miliona transaksione në ditë. Për shembull, Bitcoin ka një normë transmetimi prej 3 transaksionesh 
për sekondë. Po ashtu, Ethereum krenohet me vetëm 15 transaksione për sekondë. Në krahasim, PayPal lëshoi një studim 
të rastit në maj të vitit 2015 ku ata ishin në gjendje të krijonin një normë të transmetimit të sistemit prej mbi një miliard 
transaksionesh në ditë. Kjo përkthehet në rreth 11,600 transaksione për sekondë.Kjo ndikon tek ndërmarrjet që merren 
me asetet në një strukturë tradicionale të bazës së të dhënave me kapacitet të lartë për të sakrifikuar kapacitetin për 
përfitimet e mirëmbajtjes së lartë të rekordeve.

Eficenca e Minierave dhe Burimeve
 Një pengesë tjetër ndaj adoptimit masiv është funksioni arbitrar i hashingut që pajisjet e minierave kryejnë për të 
‘provuar punën’. Këto makina marrin shuma masive të burimeve në kostot e energjisë që nuk kanë kuptim për përdoruesit 
e ndërmarrjes standarde. Ndërsa kjo është një qasje për shpërndarjen e argumenteve dhe monedhave në një zinxhir 
kryesor, ai nuk përkthehet në mjedisin e biznesit ku burimet kapitale janë optimizuar. Përpunimi joefikas nuk ka kuptim 
për biznesin modern, dhe kështu këto lloje të funksioneve të kota të pahijshme pengojnë miratimin e përhapur.

Integrimi dhe Adaptimi
 Softueri Blockchain është shumë i ri dhe burimet njerëzore të kapitalit janë të pakta. Ajo kërkon një individ shumë të 
lartë teknik dhe të specializuar për t’u konsultuar dhe zhvilluar për aplikimet bllok. Krahasuar me llojet e tjera të bazës së 
të dhënave në një mjedis të korporatës, ngritja e një bllokkandeje është koha që konsumon dhe është e shtrenjtë. 
 Ndërsa sistemet moderne të bazës së të dhënave ndjekin një paradigmë të ngjashme zhvillimi dhe vendosjeje, 
bllokimet janë kaq thelbësisht të ndryshme se aktualisht nuk ekziston një zgjidhje për transformimin e procesit të zhvillimit 
në diçka që i ngjan sistemeve të tjera të bazës së të dhënave në treg.
 Për më tepër, mjediset e zhvillimit, menaxherët e paketave, suita testuese, mjedisi i integruar i vazhdueshëm etj. Që 
ekzistojnë për pothuajse çdo pako tjetër të teknologjisë në ekzistencë nuk ekzistojnë për softuerin bllokues. Kjo i pengon 
organizatat që ta integrojnë këtë teknologji në rrjedhën aktuale të punës.

Migrimi, Permiresimet dhe Korigjimi I ardhshem
 Për shumë të interesuar në teknologjitë e bllokimit për ndërmarrjet ose bizneset e tyre, mungesa e aftësisë për të 
migruar të dhëna në një zinxhir të ri, ose për të përmirësuar në një kohë që është më e mira për një biznes është një kurthe.
Ata që janë të interesuar në sistemet kryesore dhe sistemet e librit publik janë të varur nga fondacionet për të lëshuar 
kodin e ri ose komunitetin e decentralizuar ku ka pak autoritet ose siguri për rezultatin. Për më tepër, duke provuar sisteme 
të ndryshme për të parë se çfarë funksionon më mirë për një organizatë është e rëndë.
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Zgjedhja
 Projekti Lamden propozon krijimin e një suporti të mjeteve zhvillimore që lejon zhvillimin e shpejtë dhe vendosjen 
e sistemeve private të bllokimit që imitojnë procesin modern të zhvillimit të paraqitur në kollonat e tilla të teknologjisë 
si Node.js ose Python të cilat ofrojnë një bollëk mjetesh të lehta për t’u përdorur, dhe dokumentacion të fuqishëm, dhe 
komunitete mbështetëse shumë të njohura.
 Projekti është thyer në tre seksione, Saffron, Flora dhe Thela, të cilat secila  shtojnë një shtresë për t’i dhënë fund 
qëllimit të sigurimit të bllokimit të hiperpertëve për zhvilluesin për të testuar, eksperimentuar dhe vendosur në një rrjet të 
sistemeve të tjera të bllokimit.
 Shafran është vegla e gjeneratorit për të vendosur zinxhirë privatë në një rrjet të brendshëm pa ndonjë sherr. Flora 
është një depo qendrore për pako të zgjuar të kontratës dhe shabllone, shërbime të emërtimit të zinxhirit privat dhe 
zbulim bllokues. Thela  është rrjeti që trajton proceset e shkëmbimit të kanaleve të pagesave midis zinxhirëve dhe lehtëson 
komunikimin midis aplikacioneve të bllokuara në rrjet në një mënyrë që mbetet e besuar dhe e decentralizuar.

Shafran: Nje vegel gjeneruese
 Në vend që të ketë një rrjet të vetëm që vuan nga problemet e përmendura më lart, duke thyer bllokimet në rastet 
e përdorimit individual dhe duke pasur ndërveprim me njëri-tjetrin kur është e nevojshme, zgjidh shumë probleme me 
normë të ulët të miratimit të bllokut. Për shembull, një organizatë do të kishte bllokadën e vet për aplikacionin e tyre të 
uebit. Kjo u lejon atyre të kenë kontroll të plotë mbi teknologjinë që ata përdorin, si dhe dedikimin e resurseve të tyre 
informatike për drejtimin e këtij bllokimi, në vend që të humbin përpjekjet për një zinxhir kryesor.Për më tepër, ‘gazi’ në 
rastin e një zinxhiri të Ethereumit mund të eliminohet dhe vështirësia e një rrjeti mund të hidhet poshtë në një nivel më të 
arsyeshëm, duke mundësuar kështu transaksionet falas përgjatë aplikimit të tyre. Kjo bën një veprim blockchain më shumë 
si një server web sesa një zinxhir tradicional dhe pastaj mund të përdoret për të zëvendësuar dhe përmirësuar strukturat 
ekzistuese të bazës së të dhënave brenda.

Motivimi per konsensus te pavarur 
 Ajo që e bën teknologjinë blockchain është fakti se minatorët janë aktorë të pavarur që verifikojnë transaksionet që 
ndodhin kështu që është pothuajse e pamundur të injektoni informacione të rreme në zinxhir. Megjithatë, në mjediset 
tradicionale, minatorët shpërblehen në kripto valute nga tarifat e transaksionit. Për shkak se transaksionet janë të lira në 
protokollin Lamden, duhet të futet një mekanizëm tjetër shpërblimi, në mënyrë që minatorët të motivohen ende për të 
siguruar verifikim të pavarur të transaksioneve.
  Është e mundur të krijohen prova të punës, prova të aksioneve dhe çdo skemë tjetër shpërblyese duke përdorur 
kontrata të zgjuara.Në këtë mënyrë, një kontratë e mençur mund të kërkohet për të llogaritur shpërblimin dhe marrësit, 
dhe të shpërblejë çdo lloj pasurie në zinxhir. Në vend të vetëm monedhës vendase të zinxhirit (e cila është fillimisht Ether), 
mund të shpërblehen edhe simbolet ERC20 ose implementimet e kriptosë së re, duke siguruar edhe më shumë përshtatje 
për zinxhirët privatë. Dhe për shkak se transaksionet dhe gazit janë falas në rrjetet, duke e quajtur një kontratë një bllok, 
për shembull, nuk është i shtrenjtë.



©2017 LAMDEN, All Rights Reserved.

Qëndrueshmëri pragma ̂  0.4.15;

kontratë ShpërblimiAsset {
simbol i vazhdueshëm konstant i publikut = “AU”;
vargu i emrit të vazhdueshëm publik = “Ari Dixhital”;
uint8 decimals konstante publike = 0;
uint256 _totalSupply = 1000000000;
shpërblimi publik uint8 = 10;
uint256 lastBlock;

adresa pronarit publik;
llogaritjet e biletave (adresa => uint256);
mapping (adresa => mapping (adresa => uint256)) lejohet;

funksioni disperseRewards (sukses bool) onlyOwner () {
nëse (lastBlock <block.number) {
_totalSupply + = shpërblim;
balancon [block.coinbase] + = shpërblim;LastBlock = block.number;
}
}

Listing 1: Example of a simple proof-of-work contract that could be deployed on a chain to simulate classical proof-of-work.

Mjeti gjenerues
 Shafran është duke marrë rradhë të projektimit nga mjete të tjera të menaxhimit të paketave CLI (Command-Line 
Interface) si pip, maja, dhe npm për të gjeneruar bllokada private si projektet e tyre të zhvillimit. Gjenerimi përmes CLI mori 
është po aq i thjeshtë sa ‘shafran init’. Përmes këtij aplikacioni CLI, ju do të jeni në gjendje të ndërveprojnë me zinxhirin në 
një API të thjeshtëzuar që nxjerr në pah shumicën e kompleksitetit të teknologjive të bllokimit nga ju.Teknologjia fillestare 
e bllokimit që po implementojmë është Ethereum dhe kështu zhvilluesit do të jenë në gjendje të inicojnë këto zinxhirë, të 
krijojnë llogari, blloqe të minave dhe të vendosin kontrata në një instancë të nën-procesuar të gethit, klienti i Ethereumit 
i shkruar në Go.
 Duke abstraktuar komponentët kryesorë të ndërveprimit larg nga geth në një mjet CLI, ne jemi në gjendje pastaj të 
sigurojmë një shërbim API RESTful për bashkëveprimin me këto zinxhirë privatë. Një API RESTful lejon që bllokimet të 
bashkëveprojnë me të gjithë Internetin në çdo ndërfaqe të gjuhës programuese. Nëse një gjuhë programimi mbështet 
kërkesat HTTP, ata do të jenë në gjendje të ndërveprojnë me zinxhirët privatë të gjeneruar nga Lamden.Kjo lejon integrimin 
në çdo rafte të teknologjisë dhe na lejon të krijojmë rënie në bibliotekat për shumë korniza të gjuhës moderne si Swift për 
zhvillimin e iOS, Java për zhvillimin e Android, dhe madje edhe për të ngulitur C për aplikacionet e Internetit të Gjërat.
 Për më tepër, Saffron do të ofrojë një server lokal me një eksplorues bllokues të Ethereum që mund të ballafaqohet 
publikisht në mënyrë që komuniteti më i gjerë të mund të monitorojë dhe të shohë aktivitetin që ndodh në zinxhir.
 Një shërbim i uebit për të menaxhuar zinxhirin nga një ndërfaqe grafike e ngjashme me Parse gjithashtu do të 
përfshihet nga kutia.
 Shembuj opsionalisht të dislokueshëm të IPFS / IPNS dhe Tor.
 
Shperndarja
 Pas zhvillimit të një zinxhiri privat, një organizatë do të dëshirojë të paketojë dhe vendosë atë në një mënyrë që mund 
të integrohet në sistemet e brendshme të tyre teknike. Për ta bërë këtë, Shafrani do të eksportojë skedarë Docker për 
vendosjen e shpejtë.

Arkitekture
 Përtej krijimit të një instrumenti zinxhir privat, Saffron përmban metodat e nevojshme të nevojshme për të pranuar 
transaksionet e kanaleve të pagesave dhe për të bashkëvepruar me zinxhirin më të madh Lamden. Pra, Saffron duhet të 
mendohet si një lloj ndërfaqeje.Secila instancë e Lamden Wrapper duhet të përputhet në mënyrë adekuate me një sërë 
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protokolle monitorimi dhe ndërveprimi për të garantuar që zinxhiri të jetë i besueshëm dhe se transaksionet mund të 
konfirmohen në mënyrë të pavarur.

 Nëse komponenti Saffron mund të arrijë këto funksionalitete, atëherë shoferi i brendshëm bllokues nuk duhet të 
bazohet nga Ethereum. Në të ardhmen, Saffron do të mbështesë teknologjitë arbitrare të bllokimit si Bitcoin, Litecoin, 
Zcash, Monero, Neo, Tezos, Eos dhe më shumë për aq kohë sa ato mund të mbështesin kanalet e pagesave në mënyrë 
të besuar.Edhe teknologjitë novelare të bllokimit që i përmbahen protokollit të mbështjellësve do të mbështeten, duke 
krijuar një rrjet të interfejsit krejtësisht të përshtatur me bllokun për bllokun.
 Mbështetësi përfundimisht do të mbështesë çdo teknologji të bllokuar për sa kohë që i përmbahet specifikave të 
caktuara në mënyrë që të mund të ndërveprojë me thele. Kjo e ardhme provon sistemin Lamden kështu që pavarësisht 
se çfarë teknologjish do te  ekzistojne në të ardhmen, gjithmonë do të ketë një rrjet për të bashkëvepruar me ta. Kjo 
gjithashtu zgjidh problemin e migracionit bllokues, pasi bizneset, ndërmarrjet dhe aplikacionet mund të përmirësohen 
në projektet dhe teknologjinë më të fundit të bllokadave pasi ato dalin për të mbajtur përpara konkurrencës.

Flora: Menaxheri i Paketave të Decentralizuara dhe Repozitorët Publikë
 Përveç brezit të thjeshtë të bllokimit, shoferi kryesor i adoptimit të teknologjisë nuk është rastet bazë të përdorimit 
të teknologjisë bazë, por komunitetet rrethuese dhe setet e funksioneve të ndërtuara prej tyre. Ju mund ta shihni këtë 
me komunitetin Ethereum, dhe më shumë me sistemet më të reja të kontratave të zgjuara që kanë filluar të nxisin risi. 
Mekanizmat e tyre të kriptocurencës nuk janë ato që i dallojnë nga Bitcoin ose Litecoin. Në vend të kësaj, është komuniteti 
zhvillimor që rrethon dhe zhvillon aplikacione të zgjuara për kontratë që sjell një adoptim më të gjerë.Në mënyrë të 
ngjashme, depot e paketave që lejojnë përdoruesit të tërheqin pako nga komuniteti më i gjerë, të komentojnë mbi to 
dhe madje të zhvillojnë për ta, solidifikon një bazë të kapitalit intelektual që çon në suksesin e projektit dhe inovacionin 
më të madh në këtë fushë.
 Qëllimi i Flora është që të presë një depo të paketuar të decentralizuar, sistemin e hapësirës së hapësirës dhe mjetin 
e zbulimit në mënyrë që zhvilluesit e zinxhirëve të Lamden të mund të lidhen me zhvilluesit e tjerë, të luajnë inovacionet 
e njëri-tjetrit dhe të çojnë në një gjendje më të madhe të kriptovalutes.

Menagjeri I Paketave Publike

qëndrueshmëri pragma ̂  {{solidity_version}};

kontratë {{contract_name}} {
   string simbol i vazhdueshëm publik = “{{symbol}}”;
   vargu i emrit të vazhdueshëm publik = “{{asset_name}}”;
   uint8 decimals konstante publike = 18;
   uint256 _totalSupply = {{total_supply}};

   adresa pronarit publik;
   llogaritjet e biletave (adresa => uint256);
   mapping (adresa => mapping (adresa => uint256)) lejohet;
     
...

{
   ‘Solidity_version’: ‘0.4.15’,
   ‘CONTRACT_NAME’: ‘Testcoin’,
   ‘Simbol’: ‘TST’,
   ‘ASSET_NAME’: ‘Testcoin’,
   ‘Total_supply’: ‘1000000’
}
Listing 2: Example of a Solidity Template for ERC20 tokens with corresponding JSON input. Installation of such contract would be 
accomplished via ‘flora install erc20 –args’, or from Saffron administration panel.
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Ashtu si suita të tjera të zhvillimit, Lamden ka aftësinë për të krijuar paketa të zgjuara të kontratës. Duke përdorur një 
sistem të modelimit makro, ne jemi në gjendje të abstraktojmë llojet e kontratave të përbashkëta të ngurtësisë, të tilla si 
argumentet e ERC20, Shërbimet e etereumeve dhe shkëmbimi i decentralizuar i Etherdelt-it, paketimi i tyre në kontrata 
që vetëm marrin një sërë argumentesh dhe lejojnë vendosjen nëpër zinxhirët privatë aq e thjeshtë sa mënyra e drejtimit 
të ‘hpm install ens’ nga një konsol CLI, ose dërgimi i një kërkese API për të bërë të njëjtën gjë përmes pultit administrativ 
të përfshirë në Saffron.Kjo i çon dhimbjet e kokës nga rivendosja e kontratave më të zakonshme të përdorura dhe lejon 
paketimin e aplikacioneve shumë të ndërlikuara për shpërndarje të shpejtë.
 Ndërsa më shumë bllokada shtohen në Wrapper, përkrahja për gjuhët e tyre të kontratës do të shtohet edhe 
në Hub. Zhvilluesit mund të ngarkojnë kontratat e tyre për të mbështetur komunitetin. Ndërveprimi me Hub-in do të 
jetë mbi Sistemin Interplanetary File System (IPFS) në mënyrë që të gjitha shërbimet të mbeten të shpërndara dhe të 
decentralizuara.

Emri I sherbimit te emrit
 Zinxhirët do të duhet të komunikojnë me njëri-tjetrin për të ekzekutuar kanalet e pagesave. Për ta bërë këtë, duhet 
të implementohet një shërbim emërtimi.Ky shërbim emërtimi cakton një emër të përbashkët dhe një çift kyç për secilin 
zinxhir në mënyrë që zinxhirët e tjerë të mund t’i zbulojnë ato dhe të nënshkruajnë kërkesa për transaksion tek ata.

Për më tepër, përdoruesit do të jenë në gjendje të kërkojnë dhe zbulojnë aplikacione të reja bllokimi. Këto janë zinxhirë 
privatë të zhvilluara me shafran që kanë lidhur me thelen. Secili prej këtyre zinxhirëve do të jetë në gjendje të regjistrohet 
për një emër dhe të plotësojë një profil për shërbimin e tyre, i cili mund të përfshijë lidhje me faqet e marketingut, 
informacionin e lidhjes për minatorët dhe çdo gjë tjetër që do t’i çonte përdoruesit në informacione më të vlefshme për 
shërbimin e tyre.Ky emër do të përdoret për të gjetur dhe për të dërguar informacione nëpër thele  për transaksionet e 
pagesave, ndërveprimin me zinxhirët dhe përdorimin e përgjithshëm të simbolit Lamden amtare.

Ne gjithashtu kemi hulumtuar mundësitë e përdorimit të Tokenit për zhvilluesit e tjerë që të jenë në gjendje të regjistrojnë 
modulet e tyre në të cilat metrics e përdorimit mund të gjenerojnë likuiditet token mes anëtarëve të komunitetit zhvillues.

Thele (Clove): Router anonim qe mundeson nderlidhjen e zingjirit me zingjirin
 Kryesorja teknologjike e Projektit Lamden është libri i saj kriptografik dhe sistemi i drejtimit që lidh zinxhirët privatë 
së bashku. Në vend që të rikrijonte një zinxhir krejtësisht të ri dhe në vend të zhvendosjes së fokusit drejt zinxhirëve privatë 
të shpërndarë vetëm të lidhur së bashku me një infrastrukturë kursesh, ne mund të shmangim bllokimin e bllokut, nevojën 
për të “sinkronizuar” me rrjetin përpara se të bashkëveprojmë me të, një platformë e ardhshme-proof që do të zgjasë vite 
pavarësisht nga përmirësimet e mëtejshme mbi teknologjinë e përgjithshme blockchain.

Kursi
 Thela  është kryesisht infrastruktura që lidh zinxhirët privatë së bashku mbi një protokoll të përbashkët, ashtu si një rrjet 
telefonik. Ledger kujdeset për ndërveprimin midis të gjitha zinxhirëve dhe siguron një grup të përbashkët të opsioneve 
të ndërfaqes për ato zinxhirë që mund të trajtohen në të njëjtën mënyrë në mjediset e programimit kompjuterik dhe 
platformat për integrim të mëtejshëm nga Flora.
 Një vlerë kryesore shtesë e theles është mungesa e tarifave të transaksionit. Në këmbim të përfitimeve të lidhjes me 
Flora dhe ekspozimit të një zinxhiri privat në komunitetin më të gjerë, i cili rrit miratimin publik, një zinxhir privat i kushton 
një sasi të caktuar të fuqisë informatike në librin e përgjithshëm.Për shkak se libri nuk ka funksione të rënda të hashingut 
dhe shërben thjesht si ndërmjetës për përpunimin e paketave të informacionit midis zinxhirëve. Ngarkesa informatike për 
të lidhur dhe për të shërbyer informacionet është e krahasueshme me një server të ditës moderne dhe jo me një bërthamë 
standarde të minatorëve. Ofruesit e aplikacioneve Blockchain ekspozojnë një pikë hyrjeje të vetme në IPFS dhe grumbull 
informatash të shpërndara për transaksionet hyrëse dhe lidheni me nyjen publike të librit për transaksione që dalin.
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Kanalet e pagesave per transaksionet nder-zingjire
 Duke ruajtur një sistem të besueshëm dhe të decentralizuar, kërkohet që të ekzistojë një sistem i pagesave ndër-zinxhir 
në mënyrë që aplikacionet me bllokada të mund të ndërveprojnë me njëra-tjetrën lirisht. Kjo është tërheqja kryesore 
e karafil. Për ta bërë këtë, Ledger zbaton Rrjetin Rrufeja të frymëzuar kanalet e pagesave për të siguruar një metodë të 
sigurt dhe të decentralizuar për shkëmbimin e fondeve nëpër bllokada. Transaksionet fillojnë nga zinxhirët privatë dhe 
shfrytëzojnë librin si një shërbim publik për menaxhimin e remitancave të sigurta dhe të garantuara të fondeve nga zinxhiri 
në zinxhirë.Ledger është një shërbim publik që shpërndan punën e vendosjes së kontratave të mençura dhe verifikimin 
e identitetit për zinxhirë në transferime zinxhir midis pjesëmarrësve të lidhur me rrjetin kryesor. Zinxhirët privatë janë të 
lirë të zbatojnë metodat e tyre me të cilat transferohen fonde me njëra-tjetrën, por libri publik është i verifikueshëm me 
konsensusin e pjesëmarrësve në rrjetin më të gjerë, duke siguruar kështu një ndjenjë më të fortë besimi për transaksionet 
ndërlidhëse.

Kanalet e pagesave janë të përfaqësuara në kodin Solid Contract smart kontratë që funksionojnë në secilën bllokadë 
private.Kur një përdorues dëshiron të iniciojë një shkëmbim, ata dërgojnë një kërkesë si të shërbimit të karafilës dhe 
zinxhirit që ata duan të shkëmbejnë me skicimin e kushteve të transferimit të tyre të pritur. Kërkesa përbëhet nga adresa e 
dërguesit dhe marrësit në të dyja zinxhirët, si dhe vlera e pasurisë që shkëmbehet. Për shembull, një ngarkesë e dobishme 
do të dukej kështu:

{
   Zingjiri-privat-1: {
       Adresa e Dërguesit: 0x000,
       Marrësi-adresa: 0x000,
       Shuma: 100,
       Token-kontratë-adresa (opsionale): 0x000
   }
   Zinxhiri privat-2: {
       Adresa e Dërguesit: 0x000,
       Shuma: 1000,
       Token-kontratë-adresa (opsionale): 0x000
  }
 }

Listing 3: Example of the payload from a payment channel.
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Kur grumbullimi i kompjuterave merr këtë ngarkesë, grumbulli do të përpilojë kodin e kontratës së Solidity në bytecode 
që duhet të vendoset në secilën zinxhir brenda bllokut të ardhshëm.Zinxhirët e kundërt zinxhirët dërgohen tek njëri-tjetri 
dhe nënshkruhen me një çelës identifikues publik në mënyrë që të mund të verifikojnë në mënyrë të pavarur se kodi i 
saktë i kontratës është vendosur me të vërtetë në bllokun e ardhshëm të zinxhirit.

1: Alice inicion një shkëmbim duke dërguar një mesazh në Ledger. Ledger pastaj merr kërkesat e shkëmbimit dhe i përpilon 
ato në Bytecode Solidity që do të vendoset në secilin zinxhir.

2: Bytecode është nënshkruar me çelësin publik të çdo zinxhiri dhe i është dërguar të dyja palëve. Aliza vendos kontratën 
e tyre. Bob mban një kopje për të verifikuar më vonë.

3: E njejta ndodhe per Bob.   
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4: Duke supozuar se ky është një shkëmbim i pëlqyeshëm, të dyja zinxhirët vendosin kontratën dhe kontrolloni nëse pala 
tjetër ka bërë të njëjtën gjë duke kërkuar kodin bajtor në bllokun e fundit. Nëse kjo nuk ka ndodhur, zinxhiri nuk duhet të 
ndjekë me ndonjë detyrim dhe transaksioni kthehet pa humbje fondesh.

Nëse zinxhiri i krijuesit nuk arrin të vendosë kontratën e tyre derisa zinxhiri i marrësit të ndjekë, kontrata në zinxhirin e 
marrësit do të vetë-shkatërrojë dhe do t’i kthejë fondet në llogarinë e tyre. Në anën e kundërt, nëse krijuesi krijon një 
kontratë, por marrësi nuk pajtohet me kushtet, kontrata e iniciatorëve do të shkatërrohet, ata do të marrin fondet e tyre 
të mbyllura.

Duke supozuar se të dyja palët janë të interesuara të ndjekin shkëmbimin, atëherë duhet të ndjekin detyrimet e dakorduara 
mbi zinxhirët e njëri-tjetrit, të cilat rregullisht e kryejnë kanalin e pagesave.Për të siguruar që pagesat janë dërguar me 
kohë, secili zinxhir mund të ‘ping’ kontratat e tyre që thirret në një metodë të mbylljes së kohës. Nëse kontrata është shumë 
blloqe pas bllokimit kohor të dakorduar, supozohet se pala tjetër nuk do të finalizojë kanalin e pagesës dhe kontrata do 
të shkatërrohet. Ky nxit palën kundërshtare që të ndjekë detyrimet e tyre sepse rrezikon të humbasë fondet e tyre.Ai 
gjithashtu nxit iniciatorin të lidhë kontratën e tyre sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse në situatën ku krijuesi ka marrë 
fonde në zinxhirin e kundërt, por jo në zinxhirin e tyre, ata mund t’i kthejnë fondet e tyre përsëri në vetvete dhe në fakt 
kanë fituar ‘ pasuritë në zinxhirin e kundërt, sepse mbyllja e kohës kishte skaduar më vete për të kërkuar pasuritë
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5: Opsioni më i mirë ekonomik i Alice është që të dorëzojë fondet dhe të zgjidhë kontratën e tyre sa më shpejt që të jetë e 
mundur, sepse nëse Bob vepron para tyre, Alice do të humbasë fondet. Në anën tjetër, Alice mund të përfitojë edhe nëse 
Bob vendosi të mos shpengojë fondet e tyre. Pra, është edhe në interesin më të mirë të Alice për të zgjidhur kontratën e 
tyre sa më shpejt që të jetë e mundur 

6: Skenari më i mirë për të dyja palët, pra, është që të zgjidhë kanalin e pagesave në zinxhirin e kundërt dhe të zgjidhë 
kontratën në zinxhirin e tyre sa më shpejt të jetë e mundur. Duke shtuar nxitje ekonomike për ta bërë këtë, rrjeti përfiton 
nga transferimet e zinxhirit të shpejtë në zinxhirë.
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Shembull I Punes
 Së pari, ju do të instaloni mjet Saffron projektuar për zhvillimin e blockchains. Ju do të ‘iniciohni shafranin’ brenda 
një directory të projektit dhe do të gjeneroni një zinxhir. Prej aty, do të instaloni paketat që ju nevojiten për aplikacionin 
tuaj duke përdorur Flora ose menaxherin tonë të paketave me emrin ‘textttflora’. Le të themi që dëshironi të shtoni një 
pasuri të re ERC20. Drejtoni ‘flora install erc20’ brenda direktorisë së projektit dhe do të gjenerohet një shenjë e re. Për 
të vendosur kontratat në zinxhirin, drejto “startin e shafranit”, dhe pastaj “shafran vendosë të gjitha”.Prej aty, mund të 
hyni në pultin administrativ nëse doni të ndërveproni në mënyrë grafike me bllokadën tuaj. Ju mund të instaloni paketa 
nga këtu, të shtoni llogaritë, të shihni transaksionet, etj. Etj., Shumë si Etherscan ose një tjetër software explorer bllok. Ju 
gjithashtu do të keni Remix dhe mjete të tjera për zhvillim të zgjuar të kontratës këtu.
 Nga ky sfond, ju mund të ngarkoni kontrata të reja që zhvilloni në Flora. Ju gjithashtu mund të lidhni zinxhirin tuaj 
me Karafil për të bashkëvepruar me aplikacionet e tjera të bllokimit. Për ta bërë këtë, do të strehosh një nyje IPFS dhe 
do të lidhesh me grupin e shpërndarjes informatike si një server.Ju pastaj mund të ndërveprojnë me bllokada të tjera 
të pavarura si përdorues, ose të krijojnë shkëmbime zinxhirësh në zinxhirë. Ju mund të filloni shkëmbimet me shenjën e 
origjinës Boson nga kutia me të gjitha bllokimet.
 Tani, mund të integrosh softuerin tjetër në krye të bllokut të tillë si një ndërfaqe përdorimi publik, transferime 
automatike midis zinxhirëve, ndërveprimeve të zgjuara të kontratës dhe madje edhe bashkëveprimin me kontratat me 
porosi që vendosni në zinxhirët e tjerë në Thele. E gjitha është e mundur me Projektin Lamden.

Ruajtja e Arkitektures se Shperndarjes dhe Besimit te Sistemit
 Ndërsa zinxhirët privatë në Lamden janë ndërtuar jashtë Ethereum, i cili është një protokoll i shpërndarë dhe i 
besuar, pjesa tjetër e sistemeve të Lamden mund të zhvillohet duke përdorur arkitekturën e standardizuar server-klient të 
centralizuar. Megjithatë, përderisa kjo është potencialisht një metodë më e lehtë e ekzekutimit, protokolli standard HTTP 
është i prekshëm ndaj sulmeve DDOS, dështimit të serverit dhe pronësisë së centralizuar të të dhënave që sakrifikon të 
drejtat e bashkëpunëtorëve të projektit.
 Kështu, projekti do të vendoset në protokollin IPFS për të krijuar një sistem të kolegëve të vërtetë të kolegëve që janë 
të shpërndarë dhe të besuar.

Lamden Tau, nje aset digjital agnostik 
 Ndërkohë që kanalet e pagesave nëpër zinxhirët privatë do të ndihmojnë në lehtësimin e komunikimit app-to-
app, duhet gjithashtu të jenë larg për përdoruesit që janë të përfshirë në Projektin Lamden, përveç një host zinxhiri 
ose zhvilluesi për të marrë pjesë lehtë dhe për të përdorur aplikacionet blockchain në Flora. Kështu, ne propozojmë një 
pasuri të shërbimeve agnostike të njohur si ‘Lamden Tau’. Tau janë një aset digjital që i shërben pasurisë universale të 
vetë platformës, të disponueshme për tregtinë nga përdoruesit e sistemit që duan të përdorin një monedhë që përdor 
të gjitha zinxhirët privatë.Komunikimi me zinxhirin Tau vjen nga kutia për zhvilluesit Lamden, kështu që ata nuk duhet të 
formojnë marrëdhënie të pavarura me zinxhirët e tjerë privatë për të filluar transferimin e pasurive me njëri-tjetrin. Në 
këtë mënyrë, zhvilluesit mund të fillojnë të integrojnë një treg monedhash dixhitale dhe të tregtojnë në aplikimet e tyre 
të bllokimit menjëherë. Duke ofruar një monedhë digjitale vendase jashtë kutisë për të gjithë përdoruesit e Lamden, Tau 
rrit normën e adoptimit të zinxhirëve privatë, pasi që shumë individë janë në gjendje të marrin pjesë me aplikacionin që 
vjen nga komuniteti Lamden.

Shitja Token (Token Scattering Event)
Projekti Lamden do të financohet nga një Token Shpërndarje (Token Scattering) e Lamden Tau. Këto Lamden Tau do 
të jenë në dispozicion për blerje në zinxhirin kryesor të Ethereum në formën e një shenjë ERC20. Said Lamden Tau 
do të jetë në dispozicion për të shkëmbyer në zinxhirin Lamden gjatë një procesi ceremonial që nënkupton arritjen e 
momentit të komunikimit zinxhir në zinxhir në Karafil.
 Informacione më të hollësishme mbi Ngjarjen e Shpërndarjes Token përfshihen në dokumentet organizative.
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Perfundimi
Qëllimi i projektit Lamden është të ofrojë një suitë të mjeteve që e bën zhvillimin e shpejtë 
dhe vendosjen e bllokadave të lehtë për popullatën e përgjithshme të zhvilluesve. Duke 
modeluar mjetet tona në bazë të mjeteve më të njohura të përdorura nga zhvilluesit sot, 
ne mund të kapim një bazë të madhe dhe entuziaste të zhvilluesve të cilët dëshirojnë të 
përfshihen në bllokada, por nuk janë në gjendje të kapërcejnë pengesat fillestare.

Për më tepër, duke siguruar një komunitet të centralizuar, inovacioni mund të përparojë 
dhe të zhvillohet mbi vete, duke çuar në teknologji më të reja dhe më të mëdha dhe 
përshpejtimin e industrisë në tërësi.Së fundi, përmes Theles(Clove), ne jemi në gjendje 
të lidhim të gjitha këto projekte së bashku në një sistem të vetëm rutimi që lehtëson 
transaksionet e shkëmbimit në mënyrë që zinxhirët privatë të mund të mbajnë përfitimet 
e vetë-menaxhimit dhe të përfitojnë ende nga një ekosistem më i madh i aplikacioneve të 
mëdha.


