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 القیود إلى باإلضافة دیثة،ح تكنولوجیا أنھا بسبب ذلك من جزء ضروري، غیر بشكل صعبة تشین البلوك تطبیقات تطویر
 وحلول تشین البلوك لتطبیقات الحالیة المشاكل مناقشة سیتم البحث، ھذا في. الیوم حتى تشین البلوك استخدامات على المفروضة

 التعاون أدوات تشین، للبلوك مولد على تحتوي والتي التطویر أدوات من برامج مةكحز: المادین لكم نقدم. المشكالت ھذه
 والتي تشین البلوك تطبیقات من واسعة شبكة ءإلنشا تشین البلوك من المختلفة األنواع بین مستقلة تواصل وطریقة المجتمعي،

.تشین البلوك من المختلفة األنواع بین أصول أي تحویل على ستساعد بدورھا  
 

 

    
 

      
 

        
 

          
 

          
 

        
 

      
 

    
 

  

 
 

.التوزیع أنظمة المشفرة، الرقمیة العمالت الالمركزیة،: االستداللیة الكلمات  
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 الحافز
تدفق على األسواق، ھذه التكنولوجیا مرغوبة للتخلص من تین في السنوات القلیلة الماضیة، رأینا الكثیر من تكنولوجیا البلوك تش
أنظمة معیبة ال تأخذ في الحسبان تطبیقات ھذه التكنولوجیا في مركزیة البنوك واألنظمة المالیة. ولكن، یعتمد البلوك تشین على 

أن ھذا ھو ما  ومن العجیبلألنظمة المالیة، البنیة التحتیة الحالیة. ونتیجة لذلك، تكنولوجیا البلوك تشین منفصلة عن االتجاه العام 
 یمنعھا من الوصول إلى أھدافھا.

 قفزات وإنتاج ثوري بشكل السوقي النظام تغییر یتم حتى تشین البلوك تكنولوجیا استعمال زیادة على تساعد والتي برامج تطویر أدوات البتكار جھد ھو المدین مشروع
 .األسواق تطویر في حقیقة

 .أوضاعھا لتحسین خطتنا ھي وما واق،لألس الحالي للشكل وانتقاداتنا تحلیالتنا بحثال ھذا یتضمن
 

ً  الموجودة تشین البلوك بتطبیقات المرتبطة المشكالت حالیا  
. تظھر ھذه مستخدمة بشكل رئیسيتكنولوجیا ھناك العدید من العیوب الجوھریة في تصمیم البلوك تشین والتي تمنع تحولھا إلى 

 طور/ موفر الخدمة. یذكر ھنا أوجھ تطویر تطبیقات البلوك تشین الحالیة مع ھذا المشروع.كما تظھر عند المالمستخدم العیوب عند 

المعامالت رسوم   

 كبیر بشكل البیتكوین عمالت استخدام تبني وھ الرقمیة العمالت لفضاء النجاح مفتاح. النھائي المستخدم نظر وجھة من المعامالت رسوم على نظرة نلقي دعنا البدایة في
 تكون وفیزا، وماستركارد، بال، باي مثل المركزیة باألنظمة مقارنة%. 6 نحو البیتكوین معامالت رسوم متوسط فإن السطور ھذه كتابة وقت في. الدولیة األسواق في

.الرسوم تلك ضعف البیتكوین رسم  

 المستوى على ولكن،. اإلضافیة النفقات على تتفوق للملكیة الالمركزیة الطبیعة. للمستخدمین مبرر التباین ھذا یجعل ما ھي الرقمیة العمالت جوھریات أن مالحظة یجب
الجوھر بریق على تتفوق التكلفة فعالیة فإن الكبیر، االقتصادي   

!"فقط% 0.3 ھي لدیھم المعامالت رسوم إن إیثیریوم؟ عن ماذا لكن"  

 
 على تعتمد ال والتي الالمركزیة برامجال أنظمة لتفعیل ذكیة عقود كشبكة ولكن البیتكوین، مثل قیمة تحویل كشبكة إیثیریوم تشین بلوك تصمیم یتم لم حقیقي، ھذا أن حین في

 من المزید تفعیل استمرار مع الزیادة في یستمر العملیات من العدد ھذا وأن السلسلة ھذه على تتم التي العملیات لعدد یدفعون ذلك عن بدالً  المستخدمین أن تذكر علینا. الثقة
 األخرى البرامج تطویر حزم في األطر عمل طریقة بنفس تعمل والتي "كمكتبة" الذكیة العقود إضافة على القدرة ھي إلیثیریوم أساسیة بیع نقطة. المعقدة الذكیة العقود
 العقود زیادة ومع الوقت، مرور مع بأنھ االفتراض نستطیع فإننا ولذلك،. أخرى بعد مرة كتابتھم بإعادة المستخدم یقوم ال ىحت والمعالجات العملیات آلي بشكل تشغل والتي
 عدد بحسب ینطورالم على الرسوم تحمیل آلیة إن. إلیثیریوم الرئیسیة تشین لبلوكا مع التفاعل تكلفة على سینعكس ذلك فإن المكتبات، من العدید نیوتكو المعقدة، الذكیة

 .طویل مدأل ناجحة لتصبح إیثیریوم تحتاجھا والتي المعقدة الذكیة العقود وأمام التطویر أمام عقبة یصبح العملیات

 
SERVICE NAME AVERAGE TRANSACTION COST PAYING PARTY 

 

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 
 

 

 

 .بھا العملیات وتكلفة المختلفة دفعال خدمات: 1 جدول
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المتضخمة السالسل   
 البلوك ھذه أن ومع لذلك، نتیجة. الذكیة العقود من لھ یحلو ما إضافة یمكنھ شخص أي إنف عام، سجل ھو العملیات سجل ألن نظراً  إیثیریوم، نموذج عن التحدث في نستمر
ً  أكبر إنھا حتى جیجابایت، 242 ھو الكاملة العقدة حجم فإن فقط، عامین إنشائھا على مر تشین  عملیة. جیجابایت 152 وھي الكاملة البیتكوین لعقدة الحالي الحجم من حجما

 العقود تطویر عملیة في البدء یرید لشخص المدخوالت من عمالق حاجز ھي البیانات، من جیجابایت 20 حجمھا یبلغ والتي خفیفة سلسلة حتى أو كاملة، عقدة تركیب
 . الذكیة
)التوسع قابلیة( الواحدة الثانیة في المعامالت عدد  

 والتي الحالیة المالیة للنظم مقبول غیر بدیل وھذا. االنتظار قید المعامالت وتراكم المعامالت، وقت بطء في یسبب مما للغایة منخفض انتاجیة معدل الحدیثة تشین البلوك لدى
ً  المعامالت مالیین تعالج  .یومیا
 في حالة دراسة تأصدر بال باي فإن بالمقارنة،. الثانیة في معاملة 15 ب تقوم إیثیریوم وأیضاً،. الثانیة في معامالت 3 ھو البیتكوین إنتاجیة معدل فإن المثال، سبیل على
 .الواحدة الثانیة في معاملة 11600 یعادل ما وھو. الیوم في معاملة ملیار من أكثر ھتقدر إنتاجیة نظام معدل انتاج من تمكنوا أنھم حیث 2015 مایو
 .ھذه الثابتة التخزین قدرة بفوائد تضحي ویجعلھا التقلیدي یةالعال اإلنتاجیة ذو البیانات ھیكل طریق عن األصول مع تتعامل والتي الكبیرة الشركات یعیق ھذا

والموارد التنقیب كفاءة   
 الطاقة تكالیف من عمالقة موارد تستھلك اآلالت ھذه". الكفاءة إلثبات" التنقیب برامج بھا تقوم التي الكیفیة التھشیر مھام ھو التقنیة لھذه األوسع االستخدام أمام آخر عائق
 األمثل االستخدام حیث التجاریة اإلعدادات مع تتناسب ال فھي الرئیسیة، السالسل على العمالت لتوزیع طریقة ھذه أن حین في. العادیة الشركات في لمستخدمل المبررة غیر

 .الرقمیة للعمالت الواسع االنتشار تمنع ما ھي ھذه الجدوى عدیمة التھشیر مھام فإن ولذلك الحدیثة، األعمال لبیئة بالمرة مبررة غیر الكفاءة عدیمة العملیات. للموارد
والدمج االستخدام  

 بأنواع مقارنة. تشین البلوك تطبیقات وتطویر للمشورة للغایة ومتخصص تقني شخص ذلك یتطلب. شحیحة الرئیسیة البشریة والموارد للغایة حدیثة تشین البلوك برامج إن
ً  یأخذ تشین بلوك إعداد الشركات، ھیكل في المدمجة البیانات قواعد من أخرى  .للغایة ومكلف طویالً  وقتا

ً  یوجد ال أنھ حیث جوھري بشكل تشین البلوك تختلف والتفعیل، التطویر نموذج نفس تتبع حدیثةال البیانات قواعد نظم أن حین في  لشيء التطویر عملیة لتحویل حل حالیا
 .األسواق في األخرى یاناتالب لقواعد مشابھ
ً  دةوالموجو. إلخ المستمر، الدمج وبرامج االختبار، وبرامج الحزم، وإدارة التطویر، برامج ذلك، على عالوة  شيء منھا یوجد ال األخرى التكنولوجیا حزم جمیع في تقریبا
 .الحالیة عملیاتھم في التكنولوجیا ھذه لدمج المؤسسات یمنع مما. تشین البلوك لبرامج
المستقبلیة التدقیق أدواتو والتحدیث، ،النقل  
 ھؤالء. لھ یرثى شيء ھو العمل مع یتناسب بما تحدیثھا أو جدیدة، لسلسلة البیانات لنق على القدرة عدم فإن وأعمالھم، لشركاتھم تشین البلوك بتكنولوجیا المھتمین من للعدید

 التنبؤ على القدرة وعدم التحكم من القلیل حیث الالمركزیة مجتمع أو الحدیثة األكواد لنشر المؤسسات على یعولون العام البیانات سجل وأنظمة ینتش بالبلوك المھتمین
 .للغایة مرھق بعینھا لمؤسسة أفضل أیھا لمعرفة مختلفة أنظمة تجربة عملیة ذلك، على عالوة. یةباإلنتاج

 
 الحل

الغرض من مشروع المدین ھو انشاء مجموعة من برامج أدوات التطویر والتي تسمح بتطویر وتفعیل أنظمة بلوك تشین خاصة 
تحاكي عملیات التطویر الحدیثة الموجودة في حزم التكنولوجیا مثل نود دوت جي إس أو بایثون والتي ستزودنا بوفرة من أدوات 

 تخدام، توثیق سریع وواسع، ووفرة من مجتمعات الدعم.سھلة االس

 وتجربتھا الختبارھا للغایة سریعة تشین بلوك توفیر وھو النھائي الھدف إلى للوصل الحل من جزء یقدم قسم كل وكلوف، فلورا، سافرون، أقسام، ثالثة إلى المشروع ینقسم
 .األخرى ینتش البلوك أنظمة أنحاء جمیع في المطورین قبل من وتطبیقھا
 الخاصة، السالسل تسمیة خدمات الذكیة، العقود ونماذج لحقب مركزي مستودع ھي فلورا. مشكالت أي دون الداخلیة الشبكة على السالسل لتفعیل التولید أداة ھي سافرون

ً  تلفةالمخ السالسل بین الدفع قنوات تحویل عملیات إدارة عن المسؤولة الشبكة ھي كلوف. تشین البلوك واكتشاف  ھذه في تشین البلوك تطبیقات بین التواصل تسھیل وأیضا
 .الثقة على معتمدة وغیر المركزیة بطریقة الشبكة

 
 

تولید أداة: سافرون  
 بعضھا مع تتفاعل وجعلھا مفردة استخدام حاالت إلى تشین البلوك تقسیم یتم سالفاً، كالمذكورة المشكالت من العدید على تحتوي واحدة عملیات شبكة على الحصول من بدالً 

 الخاصة االنترنت لتطبیقات بھا الخاصة تشین البلوك المؤسسة لدى سیكون المثال، سبیل على. منخفض استخدام سعر مع المشكالت من العدید لحل الضرورة عند البعض
 على الجھد إضاعة من بدالً  ،فقط تشین البلوك ھذه لتشغیل الخاصة سبیةالحو مواردھم تخصیص إلى إضافة المستخدمة التكنولوجیا في الكامل بالتحكم لھم سیسمح مما. بھا

 معامالت اجراء مكانیةا ثم ومن مقبول، مستوى إلى الشبكة مع التعامل في صعوبةال مستوى وتقلیل إیثیریوم سلسلة حالة في" جاس" إزالة ذلك، على عالوة. عامة سلسلة
 الحالیة البیانات قواعد بنیة وتحدیث الستبدال استخدامھا من ویمكن تقلیدیة سلسلة من أكثر انترنت كخادم تعمل تشین لبلوكا من یجعل وذلك. بھم الخاصة التطبیقات خالل
 ً  .داخلیا

المستقل االجماع حافز  
 معلومات زرع المستحیل شبھ من فإنھ ولذلك دثتح التي العملیات من التحقق على یقومون مستقلون فاعلون ھم المنقبین أن حقیقة ھو فاعلھ تشین البلوك تكنولوجیا یجعل ما

 ھناك سیكون المدین، بروتوكول في مجانیة العملیات وألن. المعامالت رسوم من الرقمیة بالعمالت مكافئتھم یتم المنقبین التقلیدیة، اإلعدادات في ولكن،. السلسلة في خاطئة
 .مستقل بشكل المعامالت صحة من التحقق على العمل للمنقبین یتسنى حتى مختلفة مكافئة طریقة

 الذكي بالعقد االستعانة الممكن من الطریقة، وبھذه. الذكیة العقود طریق عن آخر مكافئة نظام أي أو ،"التوزیع صحة تأكید" ،"العمل صحة تأكید" انشاء المستحیل من
 20 سي آر إیھ بعمالت المكافئة الممكن من ،)إیثر( للسلسلة األصلیة الرقمیة العملة من بدالً . السلسلة على األصول من نوع أي وتقدیم لھا، والمستحق المكافئة كمیة لحساب

 فإن الشبكة، على مجانیة" جاس“ وال المعامالت وألن. أكبر بشكل الطلب حسب سالسل انتاج على القدرة لنا یقدم مما أیضاً، جدیدة رقمیة لعمالت تطبیقات عمالت أي أو
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 .مكلف غیر المثال، سبیل على تشین، بلوك على عقد عمل

pragma solidity ^0.4.15; 

contract RewardedAsset { 
string public constant symbol = “AU”; 
string public constant name = “Digital Gold”; 
uint8 public constant decimals = 0; 
uint256 _totalSupply = 1000000000; 
uint8 public reward = 10; 
uint256 lastBlock; 

 
address public owner; 

mapping(address => uint256) balances; 
mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed; 

 
function disperseRewards (bool success) onlyOwner() { 

if (lastBlock < block.number) { 
_totalSupply += reward; 
balances[block.coinbase] += reward; 
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. 
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التولید أداة   
 كمشاریع خاصة تشین بلوك لتولید إم بي وإن یومان، بیب، مثل )أوامر خط واجھة( أخرى CLI آي إل سي إدارة حزم أدوات من تصمیم أجزاء على سافرون یحتوي
 طریق عن السلسلة مع التفاعل من ستتمكن ،CLI آي إل سي تطبیق طریق عن". إنیت سافرون" ال سھولة فيCLI آي إل سي أداة طریق عن التولید. بھم خاصة تطویر
 .تشین البلوك تكنولوجیا تعقیدات معظم لك تبسطو تحل والتي API سھلة تطبیقات برمجة واجھة

 واجھة من فرعي كجزء العقود وتفعیل التنقیب، حسابات، نشاءا السالسل، ھذه إنشاء المطورون كنسیتم ولذلك إیثیریوم، ھي المستخدمة األساسیة تشین البلوك تكنولوجیا
 .Ethereum Go إیثیریوم جو برمجة برنامج ،geth جیث للتطبیقات البرمجة

 آي بي إي ریستفول التطبیقات برمجة واجھة خدمات توفیر من حینھا یمكننا ،CLI أي إل سي أداة في ودمجھا  geth جیث من الرئیسیة التفاعل مكونات باستخالص
RESTful API آي بي إي ریستفول التطبیقات برمجة واجھة. الخاصة السالسل ھذه مع للتفاعل RESTful API أي مع االنترنت حول التفاعل من تشین البلوك تمكن 

 في الدمج بعملیة یسمح مما. انتاجھا تم التي الخاصة المدین سالسل مع التفاعل من ستتمكن ،HTTP بي تي تي إتش طلبات تدعم البرمجة لغة كانت لو. برمجة لغة واجھة
 األندروید، نظام لتطویر وجافا ،iOS إس أو اآلي نظام لتطویر Swift سویفت مثل حدیثة لغة ألي عمل إطار بأي للمكتبات إضافة عمل من ویمكننا تكنولوجیة، حزم أي

 .األشیاء إنترنت لتطبیقات المدمج سي نظام وحتى
 نشاطاتال ومشاھدة لمراقبة أوسع مجتمعیة لقاعدة یسمح مما عامة كواجھة إیثیریوم نوع من تشین بلوك متصفح على حتويی محلي خادم سافرون لنا یوفر ذلك، على عالوة

 .السلسلة ھذه على
 .Parse بارسي مثل رسومیة انترنت واجھة خالل من السلسلة إلدارة حدیثة نترنتا خدمات ھناك سیكون
 .اختیاري بشكل للتفعیل قابلة وتور إس إن بي أي /إس إف بي أي من أجزاء

 التفعیل
 دوكر ملفات بترحیل سافرون سیقوم ذلك، ولعمل. الداخلیة التكنولوجیة حزمھا في للدمج قابلة بطریقة ذلك فعیلوت لحزم المؤسسة ستحتاج الخاصة، السلسلة تطویر بعد

Docker السریع للتفعیل. 
 

 التصمیم
ً  األكبر المدین شبكة مع والتفاعل الدفع قنوات معامالت لقبول نحتاجھا التي المھمة الطرق على سافرون یحتوي الخاصة، السلسلة جزء إنشاء عن بعیداً   فإنھ ولھذا،. حجما
 والمراقبة التفاعل بروتوكوالت مع جید بشكل تأقلمال المدین أجزاء من مكون حزم Wrapper مغلف كل على یجب. البرمجة واجھات من كنوع سافرون تصور یجب

 .مستقل بشكل یتم المعامالت تأكید أن وعلى للثقة محتاجة غیر السلسلة كون لضمان
 سافرون سیدعم المستقبل، في. إیثیریوم منظومة خارج من الداخلي تشین البلوك محرك یكون أن یھم ال ھفإن الوظائف، ھذه إلى صلالو سافرون مكونات استطاعت لو

 حتى. للثقة محتاج غیر بشكل الدفع قنوات دعم تستطیع دامت ما وغیرھا إیوس، تیزوس، نیو، مونیرو، كاش، زید الیتكوین، بیتكوین، مثل الكیفیة تشین البلوك تكنولوجیا
 .المختلفة تشین البلوك بین الطلب حسب واجھات بإنشاء سیسمح مما دعمھا، سیتم Wrapper المغلف بروتوكولب والمرتبطة الجدیدة تشین البلوك تكنولوجیا

 أنظمة مستقبل ذلك سیضمن. كلوف برنامج مع التفاعل تستطیع حتى معینة بمعاییر مرتبطة دامت ما تشین للبلوك تكنولوجیا أي Wrapper المغلف سیدعم النھایة في
ً  ھناك سیكون مستقبالً، الموجودة التكنولوجیا عن النظر بغض المدین ً  ھذا. معھا للتفاعل شبكة دائما  األعمال، تحدیث طریقة حسب تشین، البلوك نقل مشكلة یحل أیضا

 .المستقبل في المنافسة الھ یتسنى حتى تشین البلوك وتكنولوجیا مشاریع ألحدث والتطبیقات والشركات،
العامة والمستودعات الالمركزیة إدارة حزمة: فلورا  

 والترتیبات المحیطة المجتمعات باألحرى لكن فحسب، التكنولوجیا اساسیات استخدام ھو لیس التكنولوجیا الستخدام الرئیسي المحرك تشین، للبلوك البسیط التولید عن بعیداً 
 عمالتھم عمل طریقة. االبتكارات بتحفیز بدأت والتي الجدیدة الذكیة العقود أنظمة مع ذلك من وأكثر إیثیریوم، مجتمع مع ذلك مالحظة یمكنك .ببنائھا یقومون التي الممیزة
 من أكبر لشریحة ستخداما قابلیة تقدم والتي ذكیة عقود تطبیقات وتطویر التطویر مجتمعات محیط ولكن. الیتكوین أو بیتكوین عن مختلفین یجعلھم ما ھو لیس الرقمیة
 .المجتمع
 موحدة قاعدة إیجاد على تعمل فھي تطویرھا األحیان بعض وفي علیھا، والتعلیق الواسعة، المجتمعات من الحزم بسحب للمستخدمین تسمح والتي الحزم مستودعات وبالمثل،

 .المجال ھذا في أعظم ابتكارات وإلى المشروع ھذا نجاح إلى ستقود والتي العقول من
 المطورین مع التواصل من المدین سلسلة مطورو یتمكن حتى البحث وأدوات الفضاء، تسمیة أنظمة المركزیة، حزم مستودعات استضافة ھو فلورا برنامج من الھدف

 .الرقمیة للعمالت أفضل وضع إلى سیقودنا مما ابتكاراتھم، مع والتعامل اآلخرین،
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العامة الحزم إدارة   

pragma solidity 

^{{solidity_version}}; contract 

{{contract_name}} { 
string public constant symbol = “{{symbol}}”; 
string public constant name = “{{asset_name}}”; 
uint8 public constant decimals = 18; 
uint256 _totalSupply = {{total_supply}}; 

 
address public owner; 
mapping(address => uint256) balances; 
mapping(address => mapping (address => uint256)) allowed; 

 
... 

 
{ 

’solidity_version’:’0.4.15’, 
’contract_name’:’Testcoin’, 
’symbol’:’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. 

 

، Macroمثل برامج التطویر األخرى، یحتوي المدین على القدرة على ابتكار حزم عقود ذكیة. باستخدام أنظمة نمذجة بلغة ماكرو 
 وبورصة إیثردیلتا، خدمات تسمیة إیثیریوم، 20الثابتة مثل عمالت إیھ آر سي تمكنا من استخالص أنواع العقود العامة 

الالمركزیة، وتجمیعھم في عقود والتي تؤخذ القلیل من األوامر، وتسمح بالتفعیل خالل السالسل الخاصة بطریقة بسیطة مثل تشغیل 
لعمل شيء مماثل من  API، او ارسال طلبات واجھة برمجة التطبیقات CLI"اتش بي إم انستول انس" من لوحة تحكم سي إل آي 

بتجمیع  لعقود المستخدمة بشكل عام، وسیسمحمن عملیة إعادة تفعیل ا انة في سافرون. سیسھل ھذخالل لوحة تحكم اإلدارة المتضم
 تطبیقات ذكیة معقدة لتوزیعھا بشكل سریع.

 لدعم الخاصة معقودھ رفع من المطورون سیتمكن. الرئیسي المحور إلى عقودھم لغات دعم إضافة كذلك سیتم ،Wrapper المغلف إلى تشین البلوك من المزید إضافة مع
 .والمركزیة موزعة الخدمات جمیع تكون حتى IPFS الكوني الملفات نظام خالل من سیتم الرئیسي المحور مع التفاعل. المجتمع

 
األسماء دلیل خدمة   

ً  سیكون  اسم بتعیین ھذه التسمیة خدمة تقوم. تسمیة خدمات تواجد من بد ال ذلك، ولعمل. الدفع قنوات تنفیذ من تتمكن حتى البعض بعضھا مع التواصل السالسل على لزاما
 . فیھا معامالت طلبات وتسجیل اكتشافھا األخرى للسالسل یتسنى حتى سلسلة لكل تعریف ومفتاح
 بواسطة اببعضھ ومتصلة سافرون بواسطة تطویرھا تم خاصة سالسل ھي ھذه. تشین للبلوك جدیدة تطبیقات وإیجاد البحث من المستخدمون سیتمكن ذلك، على عالوة
 وأي للمنقبین، تواصل معلومات تسویقیة، لمواقع روابط تضمن أن الممكن من والتي خدماتھا عن نبذة وتقدیم اسم طلب من ستتمكن حدا على السالسل ھذه من كل .كلوف
 السالسل، مع التفاعل الدفع، لمعامالت كلوف طریق عن تالمعلوما وارسال لتحدید سیستخدم االسم ھذا. الخدمات ھذه عن قیمة أكثر معلومات إلى المستخدم یقود آخر شيء

 .األصلیة المدین لعمالت العام واالستخدام
ً  نقوم  سیولة صناعة من لھا االستخدام مقاییس تمكن والتي نماذجھم تسجیل من یتمكنوا حتى اآلخرین المطورین قبل من العمالت استخدام كیفیة في خیارات عن بالبحث أیضا

 .المطورین مجتمع أعضاء بین للعملة
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المختلفة السالسل بین التواصل في للمساعدة خفي توجیھ جھاز: كلوف  
 سلسلة انشاء إعادة عن بدیالً . البعض ببعضھا الخاصة السالسل توصیل عن المسؤول التوجیھ ونظام المشفر العملیات سجل ھي المدین لمشروع الرئیسیة التكنولوجیة المیزة

ً  دیدةج  قبل الشبكة مع" المزامنة" إلى الحاجة تشین، البلوك تضخم تجنب الممكن من توجیھ، جھاز ببنیة والمتصلة فقط الخاصة السالسل توزیع على التركیز من وبدالً  كلیا
 البلوك تكنولوجیا في روالتطو التحسینات عن النظر ضبغ ةعدید سنوات إلى دستمت والتي مستقبل ذات منصة وضمان المعامالت، تكلفة زیادة في یتسبب مما معھا، التفاعل

 .عام بشكل تشین

 التوجیھ
 بضمان سیقوم العملیات سجل. التلیفون شبكة مثل عام، بروتوكول طریق عن البعض ببعضھا الخاصة السالسل توصیل عن المسؤولة التحتیة البنیة أساسي بشكل ھو كلوف

 بعیداً  أكبر بشكل لدمجھا للكمبیوتر البرمجة ومنصات برامج في كما معھا التعامل یتم حتى السلسلة لھذه الواجھة خیارات من عامھ إعدادات وتوفیر السالسل كل بین التفاعل
 .فلورا عن
 زیادة ىإل سیؤدي والذي أكبر لمجتمع خاصة سلسلة وإظھار فلورا مع التواصل من الفوائد مقابل في. المعامالت رسوم غیاب وھي لكلوف إضافتھا تمت أساسیة قیمة

 على محتوي غیر المعامالت سجل وألن. شامل بشكل المعامالت لسجل الحوسبیة القدرة من محددة كمیة تعیین عن مسؤولة الخاصة السلسلة الناس، عامة قبل من االستخدام
 یومنا في انترنت خادمب مقارنتھ الممكن من المعلومات وتقدیم لتوصیل يالحوسب الحمل فإن. المختلفة السالسل بین العملیات لحزم كوسیط فقط ویعمل المعقدة، التھشیر مھام
 الحوسبیة والعناقید IPFS الكوني الملفات نظام على واحدة عامھ ولوج نقطة بكشف یقومون تشین البلوك تطبیقات خدمات مقدمو. تقلیدي تشین بلوك منقب من بدالً  ھذا

 .الصادرة للمعامالت العام المعامالت سجل نقطةب والتوصیل ،الواردة للمعامالت الموزعة

السالسل بین للمعامالت الدفع قنوات  
 ھذا. بحریة البعض بعضھا مع التفاعل تشین البلوك لتطبیقات یمكن السالسل بین دفع نظام وجود مطلوب فإنھ للثقة، الحاجة وعدم الالمركزیة أنظمة على الحفاظ أثناء في
 تشین البلوك حول األموال لتبادل والمركزیة آمنة طریقة لتوفیر الدفع قنوات من أخف شبكة تحقیق المعامالت سجل على ذلك، ولعمل. كلوف لدى األساسي الجذب عامل ھو

 .المختلفة السالسل بین ومضمونة آمنة أموال تحویالت إلدارة عامھ كخدمة الحسابات سجل واستخدام الخاصة، السالسل من المعامالت إنشاء. المتعددة
. الرئیسیة بالشبكة والمتصلة ألخرى سلسلة من التحویل عملیات في المشاركین ھویة من والتحقق الذكیة العقود فعیلت أعمال بتوزیع تقوم عامة خدمة ھي المعامالت سجل

 بین االجماع طریق عن منھ التحقق یتم العام التالمعام سجل ولكن البعض، بینھم األموال تحویل طریقة في الخاصة أسالیبھم تطبیق في الحریة مطلق الخاصة للسالسل
 .المختلفة السالسل حول المعامالت في بالثقة قوي أحساس توفیر ثم ومن األوسع، الشبكة في المشاركین

 كلوف خدمات إلى طلب بإرسال سیقوم ل،تباد عملیة في البدء المستخدمین أحد یرید عندما. خاصة تشین بلوك كل على تعمل والتي ثابتة ذكیة عقود بكود ممثلة الدفع قنوات
. استبدالھا المراد المنقوالت قیمة إلى إضافة السلسلتین، على إلیھ والمرسل المرسل عنوان طلبال سیتضمن. المتوقعة التحویل روطش بھا مرفق إلیھا التحویل المراد والسلسلة

 :كاآلتي الشحنة شكل سیكون المثال، سبیل على
 

{ 
Private-chain-1 : { 

Sender-address : 0x000, 
Receiver-address: 0x000, 
Amount: 100, 
Token-contract-address (optional): 0x000 

} 
Private-chain-2 : { 

} } 
Sender-address : 0x000, 
Amount: 1000, 
Token-contract-address (optional): 0x000 

 

Listing 3: Example of the payload from a payment channel. 
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عندما تستقبل العناقید الحوسبیة ھذه الشحنة، ستقود العناقید بتنسیق كود للعقد الثابت على شكل بایت كود والذي یجب تطبیقھ على  
ن قبل مفاتیح كل سلسلة في الكتلة التالیة. سیتم ارسال البایت كود الخاص بالسالسل المتقابلة لبعضھا البعض، وسیتم التأكید علیھا م

 تعریف عامھ حتى یتم التحقق من استخدام كود العقد الصحیح في الكتلة التالیة على السلسلة بشكل مستقل.

 

 

 
 
 
 
 

قامت ألیس بالبدء بعملیة تبادل بواسطة إرسال رسالة إلى سجل المعامالت. سیقوم السجل بعدھا بأخذ متطلبات عملیة التبادل 
 على كل من السلستین.وجمعھا في بایت كود ثابت لتفعیلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

یس بتفعیل العقد. ویقوم بوب بأخذ یتم التأكید على البایت كود بواسطة كل مفتاح عام للسلسلتین ویتم ارسالھا إلى الطرفین. تقوم أل 
 ً  نسخة للتحقق منھا الحقا

 
 
 
 
 
 
 

 یحدث نفس الشيء مع بوب.
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السلسلتین بتفعیل العقد، والتأكد من فعل الطرف الثاني لمثل ذلك عن إذا افترضنا أن ھذ العملیة تمت الموافقة علیھا، ستقوم كال 
یت كود على الكتلة األخیرة في السلسلة. لو لم یتم ذلك، لن تقوم السلسلة بمواصلة أي من االلتزامات، وستعود اطریق البحث عن الب

 المعاملة إلى سابق عھدھا دون خسارة أي من األموال.
 الحساب إلى األموال وإعادة الذاتي بالتدمیر إلیھ المرسل سلسلة على العقد سیقوم المعاملة، واصلت إلیھ المرسل لسلةس أن حین في العقد تطبیق يف المرسل سلسلة فشلت إذا

 مرة إلیھ المعلقة المبالغ إعادة یتموس بالمرسل الخاص العقد اتالف سیتم الشروط، على یوافق لم إلیھ المرسل ولكن عقد، بإعداد رسلمال قام لو ذلك، عكسنا لو. بھا الخاص
 .أخرى

 الدفع قنوات بتنفیذ ستقوم والتي بالطرفین، خاصة شبكة لكل التزامات من علیھ االتفاق تم بما المواصلة علیھم سیكون التبادل، عملیة بمتابعة مھتمین الطرفین أن افترضنا إذا
 .دوري بشكل
 كانت لو. زمني جدول قفل نظام تفعل والتي بھا الخاصة للعقود" تأكد رنة بإرسال" سلسلة كل تقوم ان الممكن من وري،د بشكل ارسالھا تم قد المدفوعات أن من للتأكد
 ھذا سیقوم. العقد تدمیر وسیتم الدفع، قنوات على النھائیة الموافقةب میق لم اآلخر الطرف أن سیفترض الزمني، الجدول في علیھ االتفاق تم ماع متأخرة كثیرة كتل ھناك

ً  علیھ اتفق بما االلتزام مواصلة على اآلخر الطرف بتحفیز  استقبال حالة في ألنھ ممكن، وقت بأسرع التأكید رنة ارسال إلى المرسل یحفز أنھ كما. األموال خسارة من خوفا
 السلسلة على" مجانیة" أصول على الحصول ذلك وباثر أخرى مرة إلیھم األموال إعادة من یمكنھم بھ، الخاصة السلسلة على ولیس األخرى السلسلة على لألموال المرسل
 .األصول بھذه المطالبة من یمكنھم ما وھو صالحیتھ انتھت الزمني الجدول قفل ألن المقابلة

 
 
 
 

 
، ألنھ لو تحرك بوب قبلھا، ستخسر أفضل خیار اقتصادي أللیس ھو إیداع األموال وحل العقد الخاص بھا في أسرع وقت ممكن

ك أیضاً لموال المودعة. والعكس صحیح، من الممكن أن تستفید ألیكس إذا قرر بوب عدم الحصول على ھذه األموال. ولذألیس األ
 فإنھ من مصلحة ألیس حل العقد في أسرع وقت ممكن.

 

 
 
 
 
 

 
قت ممكن. ھو حل قناة الدفع على السلسلة المقابلة، وحل العقد على سلسلتھم الخاصة في أسرع والسیناریو األفضل للطرفین، 

 وبإضافة محفز اقتصادي لعمل ذلك، ستستفید الشبكة من التحویالت السریعة بین السالسل.
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العمل سیر كیفیة على مثال  
ستقوم بتشغیل "سافرون إینیت" داخل دلیل المشروع وتولید سلسلة. ثم في البدایة ستقوم بتركیب أداة سافرون لتطویر البلوك تشین. 

لحزم التي تریدھا لتطبیقاتك بواسطة فلورا، برنامج إدارة الحزم "تكستتفلورا". لنفترض حاجتك إلضافة بعد ذلك، ستقوم بتركیب ا
" داخل دلیل المشروع، وسیتم تولید عملة جدیدة. لتطبیق العقود في 20ورا انستول ایھ ار سي لف. قم بتشغیل "20إیھ آر سي 

 "سافرون دیبلوي أول".السلسلة، قم بتشغیل "سافرون ستارت"، وبعد ذلك 

 الخ، المعامالت، متابعة حسابات، إضافة الحزم، بتركیب طریقھا عن ستقوم. تشین البلوك مع رسومي بشكل التفاعل أردت لو اإلدارة تحكم لوحة دخول من یمكنك ذلك، بعد
ً  لدیك سیكون. تشین البلوك لتصفح برنامج أي أو إیثرسكان برنامج مثل. الخ  .األخرى الذكیة العقود تطویر وأدوات ریمیكس برنامج أیضا

ً  یمكنك. فلورا لصالح تطورھا والتي جدیدة ملفات رفع من یمكنك الخلفي، الباب ھذا بواسطة  تشین البلوك تطبیقات مع للتفاعل بكلوف بك الخاصة السلسلة توصیل من أیضا
 مستقلة تشین بلوك مع التواصل من بعدھا ویمكنك. حوسبي كخادم الموزعة الحوسبیة العناقیدب والتواصل IPFS كوني ملفات نظام باستضافة ستقوم ذلك، للعم. األخرى

 .المتاحة تشین وكالبل كافة مع فعال بشكل األصلیة بوسون عملة بواسطة تبادل عملیة بدء من یمكنك. السالسل بین تبادل عملیات بدء أو كمستخدم، أخرى
 على القدرة وحتى الذكیة، العقود مع والتفاعل آلي، بشكل السالسل بین التحویل للتفاعل، عامھ كواجھة تشین البلوك على بك الخاصة األخرى البرامج دمج اآلن یمكنك

ً  أصبح ھذا كل. كلوف استخدام بواسطة األخرى السالسل على بتفعیلھا تقوم والتي الطلب حسب المنشئة العقود مع التفاعل  .المدن مشروع مع ممكنا

للثقة الحاجة وعدم التوزیع نظام تصمیم على الحفاظ  
 تطویرھا یتم ان المدین أنظمة لباقي الممكن من للثقة، الحاجة وعدم توزیع بروتوكول وھو إیثیریوم بواسطة بناؤھا تم المدین بواسطة المنشئة الخاصة السالسل أن حین في

 القرصنة لھجمات معرض القیاسي HTTP بي تي تي اتش بروتوكل لكن التنفیذ، سھلة عملیة ھذه أن حین في ولكن،. وقیاسي مركزي عمالء خادم متصمی بواسطة
 .المشروعات في التعاون بحقوق ستضحي والتي للبیانات المركزیة والملكیة الخوادم، وأعطال ،DDOS رونیةااللكت

 .للثقة محتاج وغیر موزع حقیقي وتعاون تكافل نظام نشاءال الكوني الملفات نظام بروتوكول على المشروع ھذا تفعیل سیتم ولذلك،

خفیة رقمیة أصول تاو، المدین  
 بعیداً  المدین مشروع في المشاركین للمستخدمین طریقة ھناك یكون أن یجب المختلفة، التطبیقات بین التواصل على ستساعد الخاصة السالسل حول الدفع قنوات أن حین في
 علیھا یطلق خفیة أصول خدمة أنشاء نقترح فإننا علیھ وبناء. فلورا برنامج على تشین البلوك تطبیقات واستخدام بسھولة للمشاركة المطورین أو السالسل مستضیفي عن
 العملة استخدام في یرغبون والذین للنظام المستخدمین طریق عن للمعامالت متاحة لتصبح نفسھا، للمنصة العامة األصول تخدم والتي رقمیة أصول ھي تاو". تاو المدین"

ً  انشاءھا تمت تاو سلسلة اسطةبو التواصل. الخاصة السالسل كافة تستخدم والتي ً  التعامل على مجبرین یكونوا ال حتى المطورین، قبل من استخدامھا لیتم حدیثا  مع دائما
 البلوك تطبیقات مع والتبادل رقمیة لعملة عمل سوق دمج المطورین على السھولة من سیكون الطریقة، بھذه. خرأل شخص من األصول لتحویل األخرى الخاصة السالسل

 المزید أن حیث الخاصة، للسالسل االستخدام معدل زیادة في تاو المدین مستخدمي كافة سیتمكن حدیثة أصلیة رقمیة عملة توفیر طریق عن. فوري بشكل بھم الخاصة تشین
 .المدین مجتمع من القادمة التطبیقات في المشاركة من سیتمكنون اداألفر من

)العملة توزیع حدث( العملة بیع  
 شكل في الرئیسیة ایثیریوم سلسلة على للشراء متاحة تاو المدین عملة ستكون. تاو المدین لعملة) العملة تفریق( العملة توزیع حدث طریق عن المدین مشروع تمویل سیتم

 على السالسل بین التواصل من الجلل الحدث ھذا أھمیة تبرز احتفالیة عملیة خالل المدین سلسلة على للتبادل متاحة تاو المدین عملة ستكون بعدھا. 20سي آر ایھ عمالت
 .كلوف برنامج

 .التنظیمیة المستندات في تضمینھا سیتم العملة توزیع حدث عن إضافیة معلومات
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 الخاتمة
حزمة من األدوات التي تساعد على التطویر والتفعیل السریع للبلوك تشین المتعددة وسھلة  و توفیرالھدف من مشروع المدین ھ

االستخدام لعامة الجمھور من المطورین. عن طریق انشاء ادواتنا بناًء على األدوات األكثر شھرة والمستخدمة من قبل المطورین 
المطورین المتحمسین والذین یرغبون في المشاركة في البلوك تشین في یومنا ھذا، یمكننا من الحصول على قاعدة كبیرة من 

 ولكنھم ال یستطیعون التغلب على العقبات المبدئیة الموجودة حالیاً.

ً  یمضي أن لالبتكار یمكن مركزي، مجتمع تكوین طریق عن ذلك، على عالوة  .ككل الصناعة هھذ وتسریع وأفضل أحدث تكنولوجیا إلى یقودنا مما ،نفسھ ببناء ویقم قدما
ً  المشروعات ھذه جمیع توصیل من سنتمكن كلوف، طریق عن النھایة، في  من الخاصة السالسل تتمكن حتى التبادل معامالت تنفیذ في سیساعد مما واحد نمط ذو بنظام سویا

 .الرائعة التطبیقات من عمالق نظام من االستفادة إلى باإلضافة الذاتیة اإلدارة فائدة تحصیل
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