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Özet
Kısmen teknolojinin yeni olmasından, aynı zamanda da, bugün blok zincirlerin nasıl 
kullanıldığının mevcut duruma getirdiği belirli sınırlamalar nedeniyle, blok zincir uygulaması 
geliştirme gereksiz yere zordur. Bu raporda, mevcut blok zincir uygulamaları ile ilgili problemleri 
ve bu problemlerin bir çözümünü ele alıyoruz. 
Lamden’i sunuyoruz: İçerisinde herhangi bir varlığı iletebilen, geniş blok zincir ağı uygulamalarını 
üretebilmek için bağımsız zincirden zincire iletişim, topluluk işbirliği araçları ve bir blok zincir 
üreticisi bulunan bir geliştirme paketidir.

Anahtar Kelimeler: ademi merkeziyetçi, kripto para, dağıtık sistemler.
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Motivasyon
 ISon birkaç yılda, pazara giriş yapan, bir blok zincir teknolojileri akışı gördük.¬ Bu teknolojiler, merkezi bankacılık ve 
finansal sistemlerin sona erdirilmesi için, bir araç olarak lanse edilmektedir. Bunun aksine, bu blok zincirler, sözü edilen 
teknolojilerin mevcut altyapı alanına uygulanmasını hesaba katmayan kusurlu sistemlere güveniyor. Sonuç olarak, blok zincir 
teknolojisi ana finans sistemlerinden ayrılmıştır ve bu nedenle, ironik bir şekilde, nihai hedefine ulaşarak engellenmiştir.¬
 Lamden Projesi, blok zincir teknolojisinin kitlesel olarak benimsenmesini artıran bir yazılım geliştirme araçları yaratma 
çabasıdır ve nitekim altyapı, piyasa sistemlerinde devrim yaratabilir ve pazarlar içinde gerçekçi bir yeniliğe sebep olabilir.¬
 Bu raporda, piyasaların mevcut durumunun eleştirileri ve bu alanı nasıl geliştirmeyi planladığımız konusundaki 
planlarımız yer almaktadır.

Mevcut Blok Zincir Uygulamalarıyla İlgili Problemler
 Blok zincir mimarisinde, onun bir ana teknoloji haline gelmesini engelleyen birçok temel eksiklik bulunmaktadır. 
Bu eksiklikler hem kullanıcı tarafında, hem de geliştirici / servis sağlayıcı tarafında mevcuttur. Bu raporda, bu proje ile 
mevcut blok zincir uygulamaları üzerinde iyileştirdiğimiz alanlar bulunmaktadır

İşlem Ücretleri
 Öncelikle, son kullanıcı açısından işlem ücretleriyle ilgili soruna bir göz atalım. Kripto alanındaki başarının anahtarı, 
Bitcoin’in uluslararası pazarda kabul görmesidir. Biz bu raporu hazırlarken, Bitcoin’in ortalama işlem ücreti yaklaşık 6%1. 
PayPal2, Mastercard3 ve Visa4 gibi merkezi sistemlere kıyasla, Bitcoin aslında bunların iki katı kadar pahalı.
Kullanıcıların bu çelişki karşısında kendilerini haklı görmelerinin nedeninin, kripto paranın temelleri olduğuna dikkat 
edilmelidir. Sahip olmanın ademi merkeziyetçi yapısı, ek maliyetlerin artmasına sebep oluyor. Bununla birlikte, 
makroekonomik ölçekte, maliyetin uygunluğu temel çekiciliğini aşacaktır.

“Peki ya Ethereum? İşlem ücretleri yalnızca% 0,3!”

  Bu doğru olmakla birlikte, Ethereum blok zinciri, Bitcoin gibi bir değer ağı5 aktarımı olarak değil, güvenilir ve ademi 
merkeziyetçi yazılım sistemlerini etkinleştirmek için akıllı bir sözleşme ağı olarak tasarlanmıştır. Bunun karşılığında, 
kullanıcıların zincir üzerinde gerçekleşen işlemlerin sayısı için ödeme yaptığını ve bu sayının, giderek artan, karmaşık akıllı 
sözleşmelerin uygulanmasıyla, artmaya devam ettiğini de unutmamamız gerekiyor.¬ Ethereum’un önemli bir satış noktası,
kullanıcıların tekrar tekrar yazmak zorunda kalmamaları için operasyonları ve süreçleri otomatikleştirmek olan diğer yazılım 
geliştirme yığınlarındaki sistemler gibi işlev gören akıllı sözleşmeleri “kütüphaneler” olarak ekleme olanağıydı.¬ Bu sayede, 
zamanla daha fazla karmaşık ve akıllı sözleşmeler yapılacağını ve ana Ethereum blok zinciriyle etkileşim maliyeti ile daha fazla 
kütüphane ekleneceğini güvenle varsayabiliriz. Geliştiricileri işlemler üzerinden ücretlendiren bu mekanizma, Ethereum’un 
uzun vadede bir başarı olabilmesi için gereken yenilikçi ve karmaşık akıllı sözleşme sistemlerini engeller.

Bitcoin 1

PayPal 2

Visa 4

Mastercard 3

Strip 6

~6% (değişken)

2.9% + $0.30

Satıcı türüne dayalı olarak. Hizmet öde-
meleri için % 0.20 kadar düşük, standart 
satıcılar için% 1.50 kadar yüksek.

Satıcı türüne dayalı olarak. Hizmet öde-
meleri için % 0.00 + $0.65 kadar düşük, 
standart satıcılar için 2.95% + $0.10  
kadar yüksek.

2.9% + $0.30

Gönderici

Alıcı

Alıcı

Alıcı

Alıcı

Tablo 1: Çeşitli ödeme hizmetleri ve işlem maliyetleri.

HİZMET ADI          ORTALAMA İŞLEM MALİYETİ               ÖDEYEN TARAF
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Olması Gerekenden Çok Daha Büyük Zincirler
 Ethereum modeliyle devam etmesi ve hesap defterinin herkese açık olması sebebiyle, herkes istediği akıllı sözleşmeyi 
uygulayabilir. Sonuç olarak, blok zinciri sadece 2 yaşında olmasına rağmen, tam bir düğümün boyutu 242GB7, ki bu, şu 
an tam bir düğümü yaklaşık 152GB 8 olan bir Bitcoin’nin boyutundan daha fazladır. 20GB civarında bir data içeren tam bir 
düğümü ya da en azından hafif bir zinciri yüklemek zorunda olmak, akıllı sözleşme geliştirme işlemine katılmak isteyen biri 
için büyük bir girdi engelidir.
 Bir düğümü, Python, Node.js veya diğer programlama ortamları ile kurmak için gereken süre ile tam bir senkronize 
için gereken süreyi karşılaştırın. Blok zincir teknolojisi hakkında meraklı bir kullanıcıyı bir kenara bırakın, bu indirme boyutu 
ve zorluklar, çoğu geliştirici ve şirketler için bile uygulanabilir değildir.¬

Saniyede başı İşlemler (Ölçeklenebilirlik)
 Modern blok zincirlerin, işlem sürelerinin yavaş olmasına ve bekleyen günlük yedeklerinin birikmesine sebep olan 
düşük bir verim oranı vardır. Bu, günde milyonlarca işlem gerçekleştiren mevcut finansal sistemler için kabul edilemez bir 
alternatif.
 Örneğin, Bitcoin saniyede 3 işlem hacmine sahiptir. Benzer şekilde, Ethereum saniyede sadece 15 işlem gerçekleştiriyor9 
. Tüm bunlara kıyasla, PayPal, Mayıs 2015’te bir günde bir milyar işlemden daha fazla bir sistem işleme oranı elde edebildiğini 
gösteren bir durum çalışmasını yayınladı. Bu, saniyede yaklaşık 11.600 işlem yaptığı anlamına geliyor10.
Bu durum, yüksek verimli veri tabanı yapısında varlıkları ele alan işletmelerin yüksek kayıt faydaları için kapasiteyi feda 
etmelerine engel olacaktır.

Madencilik ve Kaynak Verimliliği
 Toplu alım hususundaki bir diğer engel ise, madencilik için toplanan özel makinelerin ‘yaptıkları işi kanıtlamak’ adına 
gerçekleştirdikleri, keyfi, karma işlevlerdir. Bu makineler, standart kurumsal kullanıcılar için, enerji maliyetlerinde, anlamsız 
olabilecek kadar büyük bir miktar kaynak harcamaktadırlar.¬ Bu ana zincirde jeton ve para dağıtmak için bir yaklaşım 
olsa da, sermaye kaynaklarının optimize edildiği iş ortamındaki para birimine çevrilmemektedir. Randıman alınamayan 
işlemler modern iş dünyası için anlamsızdır ve bu nedenle, bu tür keyfi, karma işlevler yaygın kabul görme durumunu 
engellemektedir.

Entegrasyon ve Kabul Görme
 Blok zincir yazılımı çok yeni ve beşeri sermaye kaynakları az bulunuyor. Blok zincir uygulamalarını geliştirmek için çok 
teknik ve uzmanlaşmış bir kişiye danışmak gerekir. Kurumsal bir ortamdaki diğer veri tabanı türleriyle kıyaslandığında, bir 
blok zincir kurmak hem çok fazla zaman alır, hem de çok pahalıdır.
 Çoğu modern veri tabanı sistemi benzer bir geliştirme ve dağıtım yaklaşımı izlerken, blok zincirler, temelde o kadar 
farklıdırlar ki, geliştirme sürecini piyasadaki diğer veri tabanı sistemlerine benzeyen bir şeye dönüştürmek için halihazırda 
bir çözüm bile bulunmamaktadır.
 Dahası, hemen hemen her bir teknoloji yığını için var olan geliştirme ortamları, paket yöneticileri, test takımları, sürekli 
entegrasyon ortamı vb. gibi şeyler Blok zinciri yazılımı için mevcut değildir. Bu durum, kuruluşların bu teknolojiyi, mevcut 
iş akışlarına entegre etmelerini engellemektedir.

Taşıma, Yükseltme ve Gelecek Vaat etmek
 Kendi kuruluşları ya da işletmelerinde blok zincir kullanmaya hevesli birçok kişi için, verileri yeni bir zincire taşıyamamak 
ya da işletme için en uygun zamanda yükseltememek gizli bir tehlikedir.¬ Ana zincir ve halka açık hesap defteri sistemleriyle 
ilgilenen kişiler, yeni kod yayımlamak için kuruluşlara ya da çok az bilirkişi veya çok az kesin sonucun olduğu, ademi 
merkeziyetçi topluluğa güvenirler.¬ Dahası, kurum için hangisinin daha iyi çalıştığını görmek için farklı sistemleri deneyip 
durmak çok külfetli bir işlemdir.
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Çözüm
 Lamden Projesi, kullanımı kolay araçlar, yaygın, sağlam dökümantasyon ve popüler destek toplulukları sağlayan, 
Node.js veya Python gibi teknoloji yığınlarından yer alan,  modern geliştirme sürecini taklit eden, özel blok zincirlerinin 
hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve kullanılmasına olanak tanıyan bir geliştirme araçları paketinin oluşturulmasını öneriyor.
 Proje Saffron, Flora ve Clove olmak üzere üç bölüme ayrılmış olup, her biri geliştirici tarafından diğer blok zincir 
sistemleri ağında test, deneme ve dağıtma için aşırı hızlı blok zincirler sunmak amacıyla katmak eklemektedir.
 Saffron, özel zincirleri dahili bir ağ üzerinde kolayca dağıtabilmek için kullanılan bir üretici araçtır. Flora, akıllı sözleşme 
paketleri, şablonlar, özel zincir adlandırma hizmetleri ve blok zinciri keşfi için merkezi bir depodur. Clove ise, zincirler 
arasındaki ödeme kanalı takas işlemlerini yöneten, ağdaki blok zincirli uygulamalar arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve 
ademi merkeziyetçi bir şekilde iletişim kuran ağdır.

Saffron: Bir Üretici Araç
 Yukarıda bahsedilen problemlere sahip, tek bir ana ağa sahip olmak yerine, ihtiyaç olduğu durumlarda kullanmak 
üzere, blok zincirleri kişisel kullanımlar için ayırmak ve birbirleriyle etkileşime sokmak, düşük blok zincirinin uygulanması 
gibi birçok problemi çözer.¬ Örneğin, bir kuruluş kendi web uygulaması için, kendi blok zincirine sahip olabilecektir. Bu, 
bir ana zincir üzerinde çaba sarfetmek yerine, kullandıkları teknoloji üzerinde tam bir kontrol sahibi olabilmelerine ve kendi 
bilgi işlem kaynaklarını bu blok zinciri üzerinde çalıştırabilmelerine olanak sağlar. Bunun yanı sıra, bir Ethereum zinciri 
durumunda ‘gas’ ortadan kaldırılabilir ve bir ağın zorluğu daha makul bir düzeye çevrilebilir, böylece işlemler arasında 
ücretsiz işlemler yapılabilir.¬ Bu, bir blok zincirini geleneksel bir zincire kıyasla, bir web sunucusu gibi hareket ettirir ve daha 
sonra mevcut veri tabanı yapılarını dahili olarak değiştirmek ve yükseltmek için kullanılabilir.

Bağımsız Oy Birliği için Motivasyon 
 Blok zincir teknolojisini çalıştıran şey, madencilerin gerçekleştirilen işlemleri doğrulayan bağımsız aktörler olması 
ve dolayısıyla zincirde yanlış bir bilginin girişinin gerçekleşemeyeceği gerçeğidir.¬ Bununla birlikte, geleneksel 
düzenlemelerde, madenciler işlem ücretleri üzerinden kripto para ile ödüllendirilirler.¬ Lamden protokolünde ise işlemler 
ücretsiz olduğundan dolayı, madencilerin işlemleri bağımsız olarak doğrulamasına devam etmesini sağlayan, motive edici, 
yeni bir ödüllendirme mekanizması fikri aşılanmalıdır.¬ 11.
 Akıllı sözleşmeler kullanarak, yapılan işi ya da hisseyi kanıtlayabilen, diğer ödüllendirme şemalarını oluşturmak 
mümkündür. Bu sayede, ödül ve alıcının hesaplanması için akıllı bir sözleşme yapılabilir ve zincirdeki her tür varlık 
ödüllendirilebilir. Zincirin (başlangıçta Ether olan) para birimi yerine, özel zincirlere daha fazla özelleştirme yapılması 
koşulu ile ERC20 jetonları ya da yeni geliştirilen kripto varlık uygulamaları ile de ödüllendirme sağlanabilir. İşlemler ve gaz 
ücretsiz

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;

Liste 1: Klasik iş kanıtlama işlemini taklit etmek için, bir zincir üzerinde konuşlandırılacak olan, basit bir iş sözleşmesi örneği.
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Üretici Araç
 Saffron, pip12, yeoman13 ve npm14 gibi diğer paket yönetimi CLI (Komut Satırı Arayüzü) araçlarından tasarım kuyruklarını 
kendi geliştirme projeleri olarak özel blok zincirler oluşturmak için kullanıyor.¬ CLI aracılığıyla yapılan üretim ‘saffron init’ 
kadar basittir. Bu CLI uygulaması sayesinde, blok zincir teknolojilerinin karışıklığının çoğunu sizden soyutlayan, zincirle 
birleştirilmiş bir API ile etkileşime girebileceksiniz.
 Uyguladığımız ilk blok zincir teknolojisi Ethereum ve bu sayede geliştiriciler, Ethereum’un Go’da yazılmış istemcisinin, 
alt işlemeye tabi bir örneğinde söz konusu zincirleri başlatıp hesap oluşturabilecek, maden blokları oluşturabilecek ve 
sözleşmeleri dağıtabilecekler.
 Ana etkileşim bileşenlerini bir CLI uygulamasından soyutlayarak, bu özel zincirlerle etkileşim kurabilmeniz için daha 
sonra bir RESTful API hizmeti sağlayabiliyoruz. Bir RESTful API, herhangi bir programlama dilinin arayüzünde, blok zincirlerin 
İnternet’te etkileşime girmesine izin verir. Eğer bir programlama dili HTTP isteklerini destekleyebiliyorsa, Lamden tarafından 
oluşturulan özel zincirlerle de etkileşime girebilir. Bu, herhangi bir teknoloji yığınının entegrasyonunu ve iOS için Swift 
geliştirme, Android için Java geliştirme ve hatta Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) uygulamaları için gömülü C gibi 
birçok modern dil çerçevesinde alt kütüphaneler uygulamaları için ‘embedded C’ gibi birçok modern dil çerçevesinde alt 
kütüphaneler  yaratmamızı sağlar.
 Ayrıca Saffron, daha geniş bir topluluğun zincirde meydana gelen etkinliği izleyebilmesi ve görebilmesi için, halka 
açık olabilecek bir Ethereum blok zincir gezgini olan, yerel bir sunucu sağlayacaktır.
Ayrıca, Parse’ye benzer, grafiksel bir web arayüzünden zinciri yönetebilmek için, bir web servisi de pakete dahil olarak 
sunulacaktır.
 İsteğe bağlı olarak konuşlandırılabilir IPFS /IPNS ve Tor örnekleri.
 
Dağıtım
 Özel bir zincirin geliştirilmesinin ardından, bir kuruluş, bunu kendi dahili teknik yığınlarına entegre edebilecek bir 
şekilde paketlemek ve dağıtmak isteyecektir.¬ Bunu gerçekleştirebilmek için, Saffron, Docker dosyalarını hızlı dağıtım için 
dışa aktaracaktır.

Mimari
 Özel bir zincir örneği oluşturmanın ötesinde, Saffron, gerekli ödeme kanalı işlemlerini kabul etmek ve daha 
büyük Lamden zinciri ile etkileşim kurmak için gereken yöntemleri içermektedir. Bu yüzden, Saffron bir arayüz türü 
olarak düşünülmelidir. Her bir Lamden Wrapper örneği, zincirin güvenilmez olduğunu ve işlemlerin bağımsız olarak 
onaylanabildiğini garanti etmek için bir dizi izleme ve etkileşim protokolüne tam olarak uymalıdır.¬
Saffron bileşeni bu işlevleri başarabilirse, iç blok zincir sürücüsünün Ethereum’dan uzak durması gerekmez. Saffron, 
gelecekte, ödeme kanallarını güvenilmez bir şekilde destekleyebildikleri sürece Bitcoin, Litecoin, Zcash, Monero, Neo, 
Tezos, Eos gibi keyfi blok zincir teknolojilerini destekleyecektir.¬ Wrapper protokolüne uyan yeni geliştirilmiş blok zincir 
teknolojileri bile desteklenecek ve tamamen özel bir blok zincir’den blok zincir’e arayüz ağı oluşturulacaktır.
Wrapper, Clove ile etkileşime girmesi için, belirli özelliklere uyduğu sürece, herhangi bir blok zincir teknolojisini eninde 
sonunda destekleyecektir. Bu gelecek, ilerde hangi teknoloji var olursa olsun, Lamden sisteminin her zaman onlarla 
etkileşim kuracak bir ağ olacağını ispatlamaktadır. Bu, blok zinciri taşınması, işletmelerin, kurumların ve uygulamaların 
en yeni blok zinciri yükseltmesini gerçekleştirmesi ve rekabet ortamında var olabilmek adına kullandıkları teknoloji gibi 
sorunları çözecektir.

Flora: Ademi Merkeziyetçi Paket Yöneticisi ve Halka Açık Depolar
 Basit blok zinciri üretiminin yanı sıra, bu teknolojinin benimsenmesinin ana etkeni, çekirdek teknolojinin temel kullanım 
öyküsünden ziyade çevresindeki topluluklar ve bunların inşa ettikleri özellik kümeleri.¬ Bunu, Ethereum topluluğu ile ve 
daha fazlasını ise, yenilikler yaratmaya yeni başlayan, daha akıllı sözleşme sistemleriyle görebilirsiniz. Onların kripto para 
mekanizmaları, onları Bitcoin ve Litecoin’den ayıran şey değildir. Onları ayıran şey, daha geniş kabul gören akıllı sözleşmeler 
geliştiren, geliştirici topluluğudur¬15 
 Benzer şekilde, kullanıcıların daha geniş bir topluluktan paket çekebilmelerine, onlarla ilgili yorum yapabilmelerine 
ve hatta geliştirebilmelerine izin veren  paket depolar, projenin başarısı ve alanda daha fazla yeniliğe yol açan entelektüel 
sermayenin temelini sağlamlaştırıyor.
Flora’nın amacı, Lamden zincirlerinin geliştiricilerinin diğer geliştiricilere bağlanabilmesi, birbirlerinin yenilikleriyle oynaması 
ve daha büyük bir kripto para oluşturulabilmesi için ademi merkezileştirilmiş bir paket deposu, ad alanı sistemi ve keşif 
aracına ev sahipliği yapmaktır.
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Halka Açık Paket Yöneticisi

pragma solidity ̂ {{solidity_version}};

contract {{contract_name}}   {
    string public constant symbol = “{{symbol}}”;
    string public constant name = “{{asset_name}}”;
    uint8 public constant decimals = ;
    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’
}
Liste 2: JSON girişine denk düşen, ERC20 jetonların bir Güvenilirlik Şablonu Örneği. Böyle bir sözleşmenin kurulması, ‘flora install erc20 
-args’ üzerinden ya da Saffron yönetim panosundan gerçekleştirilebilir.

  Diğer geliştirme takımları gibi Lamden’de de akıllı sözleşme paketleri oluşturma olanağı vardır.¬ Makro bir şablonlama 
sistemi kullanarak, ERC20 jetonları, Ethereum İsim Hizmetleri ve Etherdelta ademi merkeziyetçi takas gibi genel Güvenilirlik 
sözleşmesi türlerini soyutlayabilir, onları yalnızca bir dizi bağımsız değişkeni içeren sözleşmelere paketleyebilir ve ‘hpm 
install ens’ komutunu bir CLI konsolunda çalıştırmak ya da Saffron’un yönetici panelinde bulunduğu gibi bir API isteği 
göndermek kadar kolay bir şekilde, özel zincirler arasında dağıtıma izin verebiliriz.¬ Bu, yaygın olarak kullanılan akıllı 
sözleşmeleri yeniden dağıtmanın baş ağrılarını ortadan kaldırmakta ve hızlı dağıtım için son derece karmaşık akıllı 
uygulamaların paketlenmesine izin vermektedir.
 Wrapper’a daha fazla blok zinciri eklendiğinde, Hub’a sözleşme dilleri için de destek eklenecektir. Geliştiriciler, 
topluluğu desteklemek için kendi sözleşmelerini yükleyebilirler. Hub’la etkileşim, Gezegenler Arası Dosya Sistemi (IPFS) 
üzerinde olacak ve böylece tüm hizmetler dağıtık ve ademi merkeziyetçi olarak kalacaklar.

İsim Rehberi Hizmeti
 Zincirlerin ödeme kanallarını yürütebilmeleri için birbirleriyle iletişim kurmaları gerekecek.¬ Bunu yapmak için bir 
isimlendirme hizmeti uygulanmalıdır. Bu isimlendirme hizmeti, diğer zincirleri keşfedip onlara işlem taleplerini imzalaması 
için her zincire ortak bir isim ve bir anahtar çifti tayin eder.
 Ayrıca, kullanıcılar yeni blok zinciri uygulamaları arayıp, keşfedebilecekler.¬ Bunlar Clove ile bağlantılı, Saffron ile 
geliştirilmiş özel zincirlerdir. Bu zincirlerden her bir tanesi, bir isim kaydedebilecek ve pazarlama sitelerine bağlantılar, 
madenciler için bağlantı bilgileri ve kullanıcıların hizmetlerine ilişkin daha değerli bilgilere ulaşmalarını sağlayabilecek 
bir hizmet profili doldurabileceklerdir.¬ Bu isim, ödeme işlemleri, zincirlerle etkileşim ve yerli Lamden jetonunun genel 
kullanımı hakkında, Clove aracılığıyla bilgi bulup göndermek için kullanılacaktır.
 Ayrıca, diğer geliştiricilerin, kullanım metriklerinin geliştirici topluluğunun üyeleri arasında jeton likiditesini 
üretebilecekleri modüllerini kaydetmeleri için jeton kullanma seçeneklerini keşfettik.
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Clove: Zincirden Zincire Arayüzlemeyi Etkinleştiren Anonim Yönlendirici
 Lamden Projesinin ana teknolojik özelliği, özel zincirleri birbirine bağlayan şifreleme defteri ve yönlendirme sistemidir. 
Tamamen yeni bir zincir yaratmak ya da odak noktasını yalnızca bir yönlendirme altyapısıyla birbirine bağlayan dağıtılmış 
özel zincirlere doğru kaydırmak yerine, blok zincirinin şişmesini, ağ ile etkileşime girmeden önce ağ ile senkronize etmeyi, 
işlem maliyetlerini artırmayı engelleyebilir ve genel blok zincir teknolojisindeki ilerlemelere bakılmaksızın, yıllarca sürecek, 
geleceğe yönelik bir platform olduğunun garantisini verebiliriz.

Yönlendirme
 Clove, öncelikle özel bir zinciri ortak bir protokol üzerinden birbirine bağlayan bir altyapıdır, tıpkı bir telefon ağı gibi. 
Hesap defteri, tüm zincirler arasındaki etkileşimi göz önüne alır ve ortak programlama seçenekleri seti sunar; bu zincirlere, 
Flora’dan uzaklaşmak için bilgisayar programlama ortamlarında ve platformlarda aynı şekilde davranılabilir.¬
 Clove’un ana katkısı, işlem ücretlerinin olmamasıdır. Flora ile bağlantıların ve halkın benimsemesini arttıran daha 
geniş bir topluluğa özel bir zinciri sunabilme faydaları karşılığında, özel bir zincir, hesap defterine belirli bir miktarda bilgi 
işlem gücü tahsis eder. Çünkü hesap defteri, zor karma işlevlerinden yoksun ve yalnızca zincirler arasındaki bilgi paketlerini 
işlemek için aracılık yapıyor. Bilgiyi bağlamak ve sunmak için kullanılan bilgi işlem yükü, standart bir blok zinciri madenciliği16 
yerine, modern bir web sunucusu ile karşılaştırılabilir. Blok zincir uygulama sağlayıcıları, gelen işlemler için tek bir genel 
giriş noktasını IPFS ve dağıtılan bilgi işlem kümesine maruz bırakıp, giden işlemler için, genel hesap defteri düğümüne 
bağlanırlar.

Çapraz Zincir İşlemleri için Ödeme Kanalları
 Güvensiz ve ademi merkeziyetçi bir sistemi korurken, zincirleme ödemeler sistemi mevcut olduğundan, blok zinciri 
uygulamalarının birbirleriyle özgürce etkileşime girmesi gereklidir.¬ Bu Clove’un ana kazancıdır. Hesap defteri bunu 
gerçekleştirebilmek için, blok zincirler arasında para alışverişi sağlamak, güvenli ve ademi merkeziyetçi bir yöntem sunmak 
adına “Lightning Network17”ten esinlenilmiş ödeme kaynaklarını uygular. İşlemler, özel zincirlerden başlatılır ve Defteri 
zincirden zincire fonların güvenli ve garantili gönderimi için halka açık bir hizmet olarak kullanır.
 Hesap defteri (the ledger), ana şebekeye bağlı parentifler arasındaki zincir transferlerine, akıllı sözleşme tasfiye ve kimlik 
doğrulama çalışmalarını dağıtan, halka açık bir hizmettir. Özel zincirler, fonları birbirine aktarmak için kendi yöntemlerini 
uygulamakta özgürdürler ancak halka açık kayıt defteri, daha geniş ağdaki katılımcıların uzlaşmasıyla doğrulanabilir18, 
böylece çapraz zincir işlem-lerine karşı daha güçlü bir güven duygusu sağlar. 
 Ödeme kanalları, her özel blok zincirinde çalışan Saf Güvenilirlik Akıllı sözleşme koduyla temsil edilir. Bir kullanıcı bir 
takas başlatmak istediğinde, hem Clove servisi hem de beklenen transfer koşullarını özetleyerek takas etmek  istedikleri 
zincire bir talep gönderirler. İstek, her iki zincirde de gönderen ve alıcı adresi ile değiş tokuş edilen varlığın değerinden 
oluşur. Örneğin, bir ödeme yükü aşağıdaki gibi görünür:

{
    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

Liste 3: Bir ödeme kanalından gelen ödeme yükünün örneği.
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Hesaplama kümesi bu ödeme yükünü aldığında, küme, Güvenirlik sözleşme kodunu bir sonraki bloğun her bir zincirine 
konuşlandırılacak ve bayt koduna derleyecektir. Karşılık gelen zincirlerin bayt kodları birbirlerine gönderilir ve bağımsız 
olarak doğrulanıp, doğru sözleşme kodunun, zincirin bir sonraki bloğunda konuşlandırılabilsin diye, halka açık bir kimlik 
belgesi anahtarı ile im-zalanır.

Şekil 1: Alice, hesap defterine bir mesaj göndererek takas başlatır. Hesap defteri daha sonra takas şartlarını yerine getirir 
ve onları her bir zincir üzerinde konuşlandırıp, Güvenirlik bayt koduna derler.

Şekil 2: Bayt kodu her zincirin ortak anahtarı ile imzalanmış ve her iki tarafa gönderilmiştir. Alice sözleşmesini başlatıyor.  
Bob daha sonra doğrulamak için bir kopyasını tutuyor.

Şekil 3: Aynısı Bob için gerçekleşiyor.   
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Şekil 4: Bunun kabul edilebilir bir takas olduğunu varsayarsak, her iki zincir sözleşmeyi dağıtır ve diğer tarafın en son 
blokta bayt kodunu arayarak, aynı şeyi yapıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer bu gerçekleşmediyse, zincir herhangi bir 
yükümlülüğe tabi değildir ve işlem ya da para kaybı olmaksızın geri döner.
 Gönderen zinciri, alıcı zinciri devam ederken sözleşmeyi dağıtmazsa, alıcı zinciri üzerindeki sözleşme kendi imha 
edecek ve fonları kendi hesabına geri gönderecektir. Diğer tarafıda ise, gönderen bir sözleşme oluşturursa fakat alıcı 
şartları kabul etmezse, sözleşmedeki taraflar ve sözleşme ortadan kaldırılır ve kilitli konumdaki ödemelerini geri alırlar.
 Her iki tarafın da takas işlemini takip etmekle ilgilendikleri varsayıldığında, ödeme kanalını düzenli olarak uygulayan, 
birbirlerinin zincirlerinde üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülükleri yerine getirmek zorundalardır19.
 Ödemelerin zamanında gönderildiğinden emin olmak için, her zincir, sözleşmelerine “ping” uygulayarak, zaman 
kilitleme yöntemi çağırabilirler20. Sözleşme üzerinde mutabakata varılan zaman kilidinin arkasında çok fazla blok varsa, diğer 
tarafın ödeme kanalını sonuçlandırmayacağı ve sözleşmenin yok edileceği varsayılır. Bu, karşı tarafı yükümlülüklerini yerine 
getirmesi için teşvik eder, çünkü fonlarını kaybetme riskine girerler. Aynı zamanda, sözleşmeyi oluşturanın, sözleşmesini 
olabildiğince çabuk pinglemesine teşvik eder; zira, ori-jinal kişinin zıt zincirdeki fonları kendi zincirine almadığı durumlarda, 
fonlarını kendilerine geri gönderebilir ve aslında ‘özgür’ zıt zincirdeki varlıkların zaman kilitlerinin varlıklarını talep etmek 
için kendi süreleri dolacaktır.

Şekil 5: Alice için en iyi ekonomik seçim, fonları (funds) ibraz etmek ve kendi sözleşmelerini mümkün olan en kısa sürede 
çözmektir; çünkü Bob, onlardan önce davranırsa, Alice fonlarını kaybedecektir. Bunun aksine, Alice, fonlarını kullanmamaya 
karar verirse de kazanç sağlayabilir. Bu yüzden Alice için en iyisi, sözleşmesini en kısa sürede çözmek olacaktır. 

Şekil 6: Bu nedenle, her iki taraf için de en iyi senaryo, karşıt zincirde ödeme kanalını çözmek ve sözleşmeyi, mümkün olan 
en kısa sürede, kendi zincirlerinde çözmektir. Bunu gerçekleştirebilmek adına ekonomik teşvik eklendiğinde, zincirden 
zincire hızlı aktarımlarda, ağ yarar sağlar.
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Örnek İş Akışı
 İlk olarak, blok zincirleri geliştirmek için dizayn edilen Saffroon aracını yükleyeceksiniz. Bir proje dizininde ‘saffron init’ 
komutunu çalıştırıp, bir zincir oluşturacaksınız. Bu adımdan sonra, uygulamanız için gerekli olan paketleri Flora yardımıyla 
ya da ‘textttflora’ adlı proje yöneticimizi kullanarak yükleyeceksiniz. Yeni bir ERC20 öğesi eklemek istediğinizi varsayalım. 
Proje dizininin içinde ‘flora install erc20’ komutunu  çalıştırın, yeni bir jeton üretilecektir. Sözleşmeleri zincire dağıtmak için 
‘saffron start’ komutunu, ardından ‘saffron deploy all’ komutunu kullanın.
 Bu noktadan sonra, blok zincirinize grafiksel olarak erişmek istiyorsanız, yönetici panosundan bunu gerçekleştirebilirsiniz. 
Etherscan ya da başka bir blok gezgini yazılımı gibi, buradan paketleri ve işlemleri görüntüleyebilir, hesap eklemek vs. 
işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, Remix ve akıllı sözleşme geliştirme araçlarına da erişim sağlayabileceksiniz.¬
 Bu arka planda, geliştirdiğiniz Flora’ya yeni sözleşmeler yükleyebilirsiniz. Diğer blok zincir uygulamaları arasında 
etkileşim kurmak için, zincirinizi Clove’a da bağlayabilirsiniz.¬ Bunu gerçekleştirebilmek için, IPFS düğümünü barındıracak 
ve sunucu olarak dağıtık bilgi işlem kümesine bağlanacaksınız. Ardından, diğer bağımsız blok zincirlerle bir kullanıcı olarak 
etkileşim kurabilir veya zincirden zincire takas işlemlerini başlatabilirsiniz. Bütün blok zincirleri ile kutudan çıkan yerel Boson 
jeton ile takas başlatabilirsiniz.
 Bundan sonra, halka açık kullanıcı arayüzü, zincirler arasında otomatik transferler, akıllı sözleşme etkileşimi ve Clove’daki 
diğer zincirlerde konuşlandırdığınız özel sözleşmelerle etkileşim kurmak gibi diğer yazılımlarınızı blok zincirinin üzerine 
entegre edebilirsiniz. Lamden Projesi ile her şey mümkündür.

Dağıtık ve Güvenilmeyen Sistem Mimarisinin Korunması
 Lamden’deki özel zincirler, dağıtık ve güvenilmez bir protokol olan Ethereum’dan ayrılırken, ¬Lamden sistemlerinin 
geri kalanı, standart merkezi -sunucu-istemci mimarisi kullanılarak geliştirilebilir. 
 Bununla birlikte, bu, çalışmanın daha kolay bir yöntemi olsa da, standart HTTP protokolü, DDOS saldırılarına, sunucu 
aksaklıklarına ve ortakların21paylarını zarara sokan, merkezi olarak sahiplenilmiş verilere karşı savunmasızdır.
 Bu yüzden, dağınık ve güvensiz olan, gerçek bir eşler arası sistem kurabilmek için, proje IPFS protokolü üzerinde 
konuşlandırılacaktır

Lamden Tau, agnostik bir dijital varlık
 Özel zincirlerdeki ödeme kanalları, uygulamadan uygulamaya iletişimi kolaylaştırmaya yardımcı olsa da, bir zincir 
sunucu ya da geliştirici dışında, Lamden Projesi’ne dahil olan kullanıcıların, Flora üzerinden blok zincir uygulamalarına 
kolayca erişip, kullanabilmelerini sağlamak için ayrı olmalıdır. Bu yüzden, ’Lamden Tau’ olarak bilinen, agnostik bir dijital 
varlık öneriyoruz. Tau, platformunun evrensel varlığına hizmet eden, sistemde, tüm özel zincirleri kullanan bir para birimini 
kullanmak isteyen kullanıcılar için dijital bir varlıktır. Tau zinciriyle iletişim, Lamden geliştiricileri için kutudan çıkıyor; bu yüzden 
varlıkları birbirlerine aktarmak için diğer özel zincirlerle bağlantı kurmak zorunda değilsiniz. Bu bağlamda geliştiriciler, bir 
dijital para piyasasını entegre etmeye ve blok zinciri satış uygulamaları için ticaret yapmaya hemen başlayabilirler. Daha 
fazla kullanıcı Lamden topluluğundan gelen uygulama ile katılım sağladığından, Tau, bütün Lamden kullanıcılarına yerel 
bir dijital para sunarak, özel zincirlerin kabul görme oranını artırır.

Jeton Satış (Jeton Dağıtım Etkinliği)
Lamden Projesi, Lamden Tau’nun Jeton Dağıtım Etkinliği (Token Scattering) tarafından finanse edilecektir. Bu Lamden 
Tau, Ethereum ana zincirinde bir ERC20 jeton simgesi şeklinde satın alınabilir olacaktır.¬ Söz konusu Lamden Tau, daha 
sonra Clove üzerindeki zincirden zincire iletişiminin kilometre taşı başarısını ifade eden geleneksel bir süreçte, Lamden 
zincirine takas için hazır olacaktır.¬
 Jeton Dağıtım Etkinliği hakkında daha detaylı bilgiler, organizasyon belgelerinde yer almaktadır.
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Sonuç
Lamden Projesinin hedefi, blok zincirlerin hızlı bir şekilde geliştirilmesi ve yaygılaştırılmasını 
kolaylaştıran bir takım araçları, geliştiriciler için sağlamaktır. Araçlarımızı, bugün geliştiriciler 
tarafından kullanılan en popüler araçlara dayalı olarak modelleyerek, blok zincirine 
katılmak isteyen fakat başlangıç engellerini bir türlü aşamayan, büyük ve coşkulu bir kitleyi 
yakalayabiliriz.
 Proje, bunun yanı sıra, merkezi bir topluluk sağlayarak, her defasında üzerine katarak 
kendisini geliştirebilir ve bu daha yeni ve büyük teknolojilere ve sektörün bir bütün olarak 
hızlanmasına yol açar. 
 Son olarak, Clove aracılığıyla, bu projelerin her birini, özel zincirler kendi kendilerini 
yönetme ve içerisinde müthiş uygulamalar barındıran bir ekosistemden yararlanma 
fırsatlarını ellerinde bulundursunlar diye takas işlemlerini kolaylaştıran tek bir yönlendirme 
sisteminde bir araya getirebiliyoruz.
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