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عدم تمرکز؛
تعریف مجدد اقتصاد
بالک چین
فناوری هوشمند شبکه  ZARشبکه ای عمومی ،غیرمتمرکز و بدون نیاز به مجوز دسترسی در بستر فناوری بالک چین
است .یک شبکه یک پروژه منبع باز جامعه محور است که در حال توسعه به یک بن سازه قرارداد هوشمند قدرتمند
و مبتکرانه است که به دنبال ارائه ویژگی های پیشرفته تر از هر پروتکل دیگری است که قبالً توسعه یافته است.
 ZARهمچنین اولین شبکه غیرمتمرکز بالک چین است که رویکرد تحقق اصول اولیه را در اولویت قرار می دهد و
هدف آن تنظیم مجدد دیدگاه به شاخصه اصلی بالک چین به عنوان غیرمتمرکز بودن یعنی دسترسی آسان از هر نقطه
است .بدون مرز  ،یعنی بدون مانعی که مانع برابری حقوق شود .مقاوم در برابر سانسور یعنی هیچکس نمی تواند مانع
مشارکت شخص دیگری شود و در نهایت بدون مجوز یعنی همه حق استفاده دارند
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فصل 1

منطق توسعه
صنایع فین تک
صنایع فین تک به سه موفقیت بزرگ دست یافته است .اولین موفقیت آن پرداخت های موبایلی مانند ،Apple Pay
 Alipay ،WeChatو  Google Payاست .دومین مورد توسط مارک های چینی مانند  Jingdong ، Ant Xiaodaiبه
دست آمده است  Baitiaoو  Huabaiبا ارائه خدمات وامدهی همتا به همتا ( .)P2Pجدیدترین موردی که بخش کامالً
جدیدی از سرمایه گذاری ها را فعال کرده است و اخیراً مورد توجه بسیاری قرار گرفته است ،بالک چین است .با
ویژگی هایی مانند ارتباط فوری ،امتیازدهی اعتبار ،داده های پویا و به روز رسانی سریع .اینها قدرتهای محرک حمایت
کننده از این دستاوردها هستند.

دلیل وسواس فینتک به فناوری بالک چین این است که اعتماد به سایر طرفها را آسانتر کرده و پتانسیل ایجاد
انقالبی در زیرساختهای مالی را دارد که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ثبات مالی یک کشور بازی میکنند.

بالک چین از بلوک های داده ای تشکیل شده است که همانطور که از نامش پیداست در یک زنجیره به هم متصل
شده اند .هر بلوک حاوی یک هش رمزگذاری شده است که به بلوک قبلی اشاره می کند و همچنین تاریخ و داده
تراکنش دارد .بالک چین یک فناوری مالی مترقی است که نحوه تعامل افراد با مشاغل خود را تغییر می دهد.
بالک چین هنوز نابالغ است .بنابراین ،چالشهایی مانند مقیاسپذیری ،امنیت ،حریم خصوصی و تاخیر در یکپارچهسازی
همچنان دالیل نگرانی هستند.

برای هدایت بالک چین به آینده و ایجاد یک اقتصاد آزاد و واقعاً غیرمتمرکز در جهانی که در آن ثروت به طور مساوی
و عادالنه توزیع نمی شود و در آن تورم شکاف اجتماعی حتی عمیق تری را بین مردم ایجاد کرده است ،تیمی با درک
صحیح از وضعیت مالی فعلی مورد نیاز است.

 ZARو ایده بیت کوین
ایجاد بیت کوین ایده درخشانی بود .این تصمیم برای حل مشکل دوبرابر خرج کردن ،که زمانی ایجاد میشود که
مبادالت ارز دیجیتال شامل دوبار هزینه یک مناقصه است ،ایجاد میشود .چندین تراکنش با اشتراک گذاری ورودی
یکسانی که در شبکه پخش می شود می تواند مشکل ساز باشد و یک نقص منحصر به فرد در ارزهای دیجیتال ایجاد
کند.
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عامل تسهیل کننده اولیه برای هزینه مضاعف این است که ارز دیجیتال را می توان به راحتی بازتولید کرد .در درجه
اول دو راه برای مبارزه با هزینه های مضاعف وجود دارد  -یعنی طرف مقابل تسویه حساب مرکزی و بالک چین .
 ZARبه مردم اجازه میدهد بدون نیاز به واسطههای مالی پول انتقال دهند .در حالی که بیت کوین در ابتدا به دنبال
حذف نهادهای مالی واسطه بود ،اکنون پتانسیل صنعت بالک چین را بسیار فراتر از آن هدف قرار داده است .هر گونه
دارایی یا داده را می توان به صورت همتا به همتا ( )P2Pبدون نیاز به یک واسطه «معتمد» منتقل کرد .چنین
رویههایی توسط مجموعهای از اسکریپتها به نام «قراردادهای هوشمند» پردازش و مدیریت میشوند که
پروتکلهای رایانهای هستند که برای تسهیل ،تأیید ،و/یا اجرای مذاکره یا اجرای یک قرارداد بهصورت دیجیتالی در
نظر گرفته شدهاند .قراردادهای هوشمند امکان انجام معامالت معتبر را بدون اشخاص ثالث فراهم می کند.
یکی از بهترین چیزها در مورد بالک چین  ،سیستم غیرمتمرکز آن است که در بین تمام طرف های مجاز وجود دارد،
نیازی به پرداخت پول به واسطه ها نیست و باعث صرفه جویی در وقت و درگیری شما می شود( .مرجع  ZAR .)3یک
راه حل ترکیبی است که هر دو بالک چین بیت کوین را ترکیب می کند و بنابراین فناوری اتریوم خود را یک شبکه
محاسباتی غیرمتمرکز مینامد که بر اساس فناوری بالک چین ساخته شده است.

قرارداد هوشمند بین دو طرف را می توان به عنوان یک کد کامپیوتری در نظر گرفت .این قرارداد در شبکه بالک چین
اجرا می شود و کد آن ذخیره می شود و قابل تغییر یا تکرار نیست .تراکنشهای مربوط به یک قرارداد هوشمند توسط
بالک چین پردازش میشوند ،به این معنی که میتوانند به طور خودکار بدون دخالت شخص ثالث اجرا شوند.
قراردادهای هوشمند نقش حاکمیتی و قانون گذاری را در بالک چین  ZARایفا می کنند .عملکرد مهم آنها مدیریت
پارامترهای بالک چین از طریق قراردادهای هوشمند پیاده سازی شده در بلوک پیدایش است.
برای تقویت امنیت اصلی و کمک به محافظت از دارایی های  ،ZARشبکه  ZARرا بر اساس کد پایه بیت کوین ایجاد
کردیم .اما الیه ای در پلتفرم  ZARاضافه شده است که به ماشین مجازی اتریوم اجازه می دهد تا قراردادهای
هوشمند بیت کوین را اجرا کند .در نتیجه ZAR ،بهترین ویژگی های بیت کوین و اتریوم را به دست آورد .
بیت کوین به عنوان یک بالک چین مبتنی بر ( UTXOخروجی تراکنش خرج نشده) راه اندازی شده است  .هر تراکنش
در یک بالک چین مبتنی بر  UTXOیک ارتباط بین ورودی و خروجی است.
بالک چین غیرمتمرکز  ZARبرای اهداف زیر ایجاد شده است:
 .1غلبه بر مشکالت اعتماد
 .2تاثیر تمرکززدایی بر رشد اقتصادی
 .3طرحهای ارزشمند برای استفاده از بالک چین در مشاغل کشورهای در حال توسعه
 .4ورود به دنیای اینترنت اشیا
 .5توزیع تعداد محدود و منصفانه سکه اصلی
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غلبه بر مشکالت اعتماد
به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی ،بحران مالی سال  - 2008زمانی که بزرگترین شرکت مالی اعالم
ورشکستگی کرد  -نتیجه نقدینگی کوتاه مدت بود که به نوبه خود می تواند به حباب وام مسکن و نقص در سیستم
های امتیازدهی اعتباری ردیابی شود .بسیاری از بانکداران به دلیل فروش مجدد دارایی های کم ارزش در چندین
دوره متوالی دستگیر شدند
سال ها نشان می دهد که صورت های مالی شرکت بر اساس واقعیت حفظ نشده است.

روش های فعلی حسابداری به وضوح با تقاضاهای امروزی مغایرت دارد و صنعت بانکداری باید تعدیل های قابل توجهی
را انجام دهد.
به عنوان ابزاری برای حل مسائل خاص ،ارز دیجیتال تقریباً بالفاصله پس از بحران مالی  2008متولد شد .با این حال،
هنوز ابهامات زیادی و همچنین عدم اعتماد به ارزهای دیجیتال فعلی وجود دارد .ماموریت اصلی  ZARایجاد شفافیت
و اعتماد در هر بخش از شبکه با استفاده از بهترین روش ها و استانداردهای موجود است.
بالک چین  ZARارائه شفافیت و اعتماد است که دو تا از با ارزش ترین دارایی ها در اقتصاد جهانی فعلی هستند،
زیرا واقعیت این است که اکثر مردم از نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال بی اطالع هستند .در نتیجه ،این افراد ممکن
است از ارزهای دیجیتال بهعنوان بیارزش ،پرخطر و ارزش وقتشان انتقاد کنند .یکی از دالیل اصلی تردید مردم
نسبت به ارزهای دیجیتال ،عدم آگاهی است.

تأثیر تمرکززدایی بر رشد اقتصادی
تمرکززدایی دموکراتیک به عنوان راهی برای بهبود خدمات عمومی از طریق مناسبتر ،کارآمدتر و قابل دسترستر کردن
آنها و همچنین دستیابی به تعدادی از اهداف اجتماعی-اقتصادی به هم پیوسته مانند کاهش فقر و ارتقای توسعه
اقتصادی ترویج میشود .پیوندهای بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی نیز به طور تجربی به طور عمیق مورد بررسی قرار
گرفته است ،تا حدی به این دلیل که تشخیص صحیح اثرات تمرکززدایی بر توسعه اقتصادی کار دشواری است.
از آنجایی که فناوری پشت بیت کوین غیرمتمرکز است و توسط هیچ نهاد دیگری کنترل نمی شود ،هر یک از طرفین
می توانند تراکنش های قبلی را ثبت کنند .بالک چین  ، ZARبه عنوان یک پلتفرم غیرمتمرکز ،به صاحبان مشاغل
اجازه می دهد تا ابزارهای مالی سنتی را بازسازی کنند.
قبل از  ،ZARچندین فناوری بالک چین  ،مانند اتریوم و غیره نیز برای این منظور ایجاد شده بودند .با این حال ،کند
بودن ،هزینه جاری باال ،نرخ تراکنشهای پایین ،عدم تطابق با اصول دنیای واقعی و سیاستهای اشتباه اتخاذ شده
توسط بنیانگذاران برای ادغام فناوری خود در زندگی روزمره کاربران ،پتانسیل این فناوریها را برای پایدار شدن
هدر داده است .و ابزار قابل اعتماد هدف  ZARحل مشکالت فوق الذکر است تا بتواند بین دنیای دیجیتال و واقعی
پل بزند و از چشم انداز تمرکززدایی حمایت کند و زیرساختی برای کسب و کارها فراهم کند.
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طرحهای ارزشمند برای استفاده از بالک چین در مشاغل در کشورهای در حال توسعه
بالک چین  ،طبق تعریف  ،روشی کمهزینه و شفاف برای ثبت تراکنشها است .افرادی که همدیگر را نمی شناسند ،به
هم اعتماد ندارند  -و دلیل خوبی هم دارد  -می توانند با خیال راحت پول را بدون نگرانی در مورد کالهبرداری یا
سرقت معامله کنند .سازمانهای کمکرسان بزرگ ،موسسات خیریه و شرکتهای نوپا در تالش هستند تا سیستمهای
بالک چین را در سراسر جهان گسترش دهند.

حال توسعه به منظور توانمندسازی افراد فقیر برای دسترسی سریعتر به وام های بانکی و تضمین پول خود.

بدیهی است که بالک چین و مفهوم اقتصاد غیرمتمرکز عمدتاً تا کنون در کشورهای صنعتی به کار گرفته شده است.
اروپا ،ایاالت متحده ،چین ،ژاپن ،مالت ،سوئیس و استونی از جمله کشورهایی هستند که امکان استفاده و پیشرفت
بالک چین را فراهم کردهاند  .موسسه  ZARتمام تالش خود را می کند تا با کشورهای در حال توسعه مذاکره کند تا
امکان استفاده از بالک چین در آن کشورها را فراهم کند تا به آنها در بهبود اقتصادشان کمک کند.

ورود به دنیای اینترنت اشیا
وقتی با فناوری قراردادهای هوشمند همراه شود ،بالک چین IoT-مزایای زیادی را ارائه می دهد .حسگرهای نصب
شده بر روی اقالم ،اطالعات را به صورت بالدرنگ ،همانطور که در قراردادهای هوشمند مشخص شده است ،نظارت
می کنند و در صورت تخلف ،به طرفین فوراً هشدار داده می شود.
پلتفرم  ZARسبک ،کامالً غیرمتمرکز است و از یک سیستم اثبات سهام واقعی استفاده میکند ،که نوعی مکانیسم
اجماع است که توسط شبکههای بالک چین برای ایجاد اجماع توزیع شده استفاده میشود ،زیرا بر اساس مکانیسم
بالک چین  UTXOاز بیتکوین است .پلتفرم  ZARبه دلیل سرعت باال ،زمان کوتاه تراکنش و استفاده از قراردادهای
هوشمند ،برای دستگاههای  IoTنیز عالی است.

توزیع محدود و عادالنه سکه های اصلی
توزیع تعداد زیادی از ارزهای اولیه یکی از مسائل اصلی بسیاری از بالک چین های موجود است .این نشان میدهد
که این بالکچینها میلیونها یا حتی میلیاردها سکه را قبل از توزیع در بازار استخراج میکنند و در نتیجه مقدار قابل
توجهی پول جمع میکنند .این رفتار هدف تمرکززدایی را نقض میکند ،زیرا علیرغم این واقعیت که این سیستمها
از مکانیسمهای غیرمتمرکز پیشرفته استفاده میکنند ،بخش عمدهای از سکهها در اختیار تعداد کمی از افراد قرار
میگیرد و در نتیجه عمالً منجر به یک سیستم متمرکز میشود  ZAR .با تولید تنها مقدار محدودی سکه با اثبات واقعی
سهام ،به اهداف اصلی بالک چین در توزیع محدود و گسترش جامعه پایبند است.
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یکی از مشکالت اصلی بسیاری از بالک چین های فعلی  ،توزیع تعداد زیادی سکه اصلی است .یعنی این بالک چین ها
میلیونها و حتی میلیاردها سکه را پیشفرض کرده و سپس برای جمعآوری سرمایه زیادی در بازار توزیع میکند .این امر
هدف تمرکززدایی را شکست میدهد ،زیرا حتی اگر این سیستمها از آخرین تکنیکهای تمرکززدایی استفاده میکنند ،در
حقیقت اکثریت سکهها در اختیار عدهای هستند که به خودی خود یک سیستم متمرکز ایجاد میکنند .از آنجایی که ZAR
به اهداف اصلی زنجیره سیاه بیت کوین یعنی توزیع و گسترش محدود توسط جامعه خود پایبند است ،تاکنون تنها تعداد
محدودی سکه با اثبات سهام واقعی ایجاد شده است.

7

7

سپیدنامه ZAR -

فصل 2

مشخصات فنی
تراکنش ها ضروری ترین جزء سیستم  ZARهستند که به نوبه خود بر پایه بیت کوین ساخته شده است .اینها
ساختارهای داده ای هستند که برای رمزگذاری انتقال ارزش بین کاربران  ZARاستفاده می شوند" .منشا" اولین
معامله در چرخه عمر معامله است .برای تأیید قرارداد ،یک یا چند امضا الزم است که تأیید می کند معامله انتقال
قانونی وجوه است .سپس تراکنش به بقیه شبکه بیت کوین پخش می شود ،جایی که هر گره آن را تایید می کند و آن
را در بقیه شبکه پخش می کند تا تقریباً به همه گره ها برسد .در نهایت ،تراکنش توسط یک گره استخراج تایید شده
و در یک بلوک تراکنش  Blockchainذخیره می شود.
پس از ثبت نام در بالک چین و برخی تاییدیه های بیشتر ،یک تراکنش توسط کل  ZARمعتبر تلقی می شود و وجوه
اختصاص داده شده به مالک جدید می تواند در تراکنش دیگری برای ارتقای زنجیره مالکیت و شروع چرخه حیات
جدید تراکنش خرج شود.

هر تراکنش در یک سیستم بالک چین می تواند یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجی داشته باشد .اگر کسی
بخواهد بفهمد که یک تراکنش چگونه کار می کند و چگونه به  UTXOمتصل می شود ،ابتدا باید مفاهیم ورودی
و خروجی را درک کند .تراکنش را به عنوان فعالیتی در نظر بگیرید که خروجی های موجود را باز می کند و در
عین حال خروجی های جدید ایجاد می کند.

خروجی یک معامله
یک تراکنش می تواند به عنوان یک مقدار و یک آدرس (که می تواند قفل شود) در نظر گرفته شود .مطابق با قیاس
ما ،کلید باز کردن این قفل ،امضای مرتبط با آن است و با انجام این کار ،می توان به مقدار آن دسترسی داشت.
تراکنش های جدید خروجی تراکنش های قبلی را خرج می کنند و خروجی آنها را می توان در معامالت آتی استفاده
کرد .هر  UTXOفقط یک بار قابل استفاده است.

ورودی یک تراکنش
ورودی هر تراکنش ،خروجی تراکنش قبلی است .این ورودی حاوی اشاره ای به خروجی تراکنش قبلی و همچنین یک
امضای رمزگذاری شده است که به عنوان کلیدی برای باز کردن قفل فوق الذکر عمل می کند .هنگامی که یک امضا
قفل خروجی یک تراکنش را باز می کند ،بالک چین آن را "صرف شده" می داند ،به این معنی که ممکن است به عنوان
ورودی در تراکنش های بعدی استفاده شود UTXO .ها خروجی های جدیدی هستند که هنوز قفل آن ها باز نشده
است .اعتبارسنجی تراکنشها با استفاده از  UTXOآسانتر است ،و میتوانید چندین تراکنش را بدون در نظر گرفتن
ترتیب آنها به طور همزمان اجرا کنید .این ویژگی امنیت و مقیاس پذیری  UTXOها را بهبود می بخشد.
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معامالت در پارادایم حسابداری  UTXOاز خروجی استفاده نشده استفاده می کند.

فرآیند ایجاد  UTXOهای جدید

ایجاد فرآیند جدید UTXOs
کیف پول هر کاربر  UTXOها و تراکنش های آنها را پیگیری می کند .هر گره بالک چین تمام UTXOهایی را که تا به
حال ایجاد شده است ،حفظ می کند  .این بدنه  UTXOنام دارد .این یک زنجیره است که در لیست داده های هر گره
از نقطه نظر فناوری ثبت می شود .هر بار که یک بلوک جدید به زنجیره اضافه می شود ،کل بلوک برای منعکس کننده
اضافه شدن جدید اصالح می شود.
بلوک جدید حاوی فهرستی از آخرین تراکنشها (شامل تاریخچه UTXOهای صرف شده و تراکنشهای جدید ایجاد
شده از زمان بهروزرسانی آخرین وضعیت زنجیره) است .هر گره یک کپی دقیق از وضعیت زنجیره را حفظ می کند.

ایجاد معامالت
تراکنش را می توان از طرق خاصی با چک مقایسه کرد .هر تراکنش ابزاری است که فعالیتی را برای جابجایی وجوه
تعریف می کند و تا زمانی که از آن استفاده نشود در سیستم مالی قابل مشاهده نیست .برخالف چک ،الزم نیست
شخصی که معامله را انجام می دهد امضا کننده سند باشد.

تراکنشها میتواند توسط هر کسی ،آنالین یا آفالین ایجاد شود ،حتی اگر فرد مجاز به امضای معامله نباشد.
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به عنوان مثال ،یک کارمند می تواند تراکنش های تایید شده ای را ایجاد کند که به صورت دیجیتالی توسط مدیر عامل
شرکت امضا شده است .برخالف چک ،که از پول نقد یک حساب خاص استفاده می کند ،تراکنش  ZARاز وجوه یک
معامله قبلی به عنوان مبدأ استفاده می کند.
پس از ایجاد تراکنش و دریافت مجوز مالک و امضای دیجیتالی وجوه ،تراکنش قانونی تلقی میشود و حاوی تمام
اطالعات خواهد بود.
برای انتقال وجوه مربوطه مورد نیاز است .در نهایت ،یک تراکنش موفق باید از طریق شبکه بیت کوین انجام شود تا
زمانی که به یک ماینر برسد و در دفتر کل ثبت شود.

الیه انتزاع حساب
الیه انتزاع حساب ( )AALراه هایی را برای انتزاع کردن مکانیک اصلی کد مشخص می کند AAL .یک روش ZAR
برای انتزاع اطالعات در سطح حساب است .استقرار  ( EVMماشین مجازی اتریوم ) در بالک چین بیت کوین یک مسئله
مهم تکنولوژیکی است .یک الیه انتزاعی حساب این چالش را با تبدیل خروجی های بالک چین به موجودی حساب و
تسهیل جریان اطالعات بین  EVMو بالک چین مبتنی بر  UTXOحل می کند .
از نقطه نظر فناوری AAL ZAR ،به کد تراکنش بیت کوین معرفی شده است تا امکان ساخت قراردادهای هوشمند
مشابه اتریوم بر روی مدل  UTXOرا فراهم کند .این روش توسط بالک چین کوانتومی ایمن و کارآمد استفاده شد .
 AALدر  ZARاجازه می دهد تا مدل حساب مورد استفاده در اتریوم انتزاع یا منتقل شود تا در باالی مدل  UTXOکار
کند AAL ZAR .مانند محاسبات محوری است که به  UTXOاجازه می دهد با مدل های حساب تعامل داشته باشد.

استخراج ابری آفالین
همانطور که از نام آن پیداست Offline Staking ،مفهوم حسابها را از پیادهسازی انتزاعی میکند و به ماشینهای
مجازی مانند  EVMاجازه میدهد تا در باالی مدل  UTXO ZARعمل کنند .ما اغلب جفتهای کلید عمومی و خصوصی
زیادی در پارادایم  UTXOداریم ،زیرا تغییرات ایجاد میشوند و تراکنشها سکهها را جابهجا میکنند 10 .بیت کوین
یا  ZARشما ممکن است در بین  UTXO 10متمایز به لطف لیست کلیدهای عمومی کیف پولی که حاوی پول شما است،
توزیع شود .همه اینها در مدل یک حساب به موجودی آدرس حساب در پایگاه داده کاهش می یابد ،بنابراین قراردادها
ممکن است فقط موجودی نهایی را برای ارسال/دریافت وجوه به/از هر کجا یا هر کسی بررسی کنند.


میتوانیم مشخصات فنی بالک چین  ZARرا به صورت زیر خالصه کنیم :



مدل تراکنش( UTXO :خروجی تراکنش خرج نشده) از بیت کوین



معماری قرارداد هوشمند ( EVM :ماشین مجازی اتریوم )



اندازه بلوک 7 :میلیون بایت ،با استفاده از  DGPروی زنجیره (حکومت غیرمتمرکز) مقیاس پذیر



پروتکل) تا  19میلیون بایت



میانگین فاصله بلوک 19 :ثانیه
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پروتکل توکن قرارداد هوشمند ،TLRC20 :مبتنی بر اتریوم ERC20؛ توکنهای غیرقابل تعویض
 ،TLRC721مبتنی بر اتریوم ERC721



الگوریتم اجماع :اثبات سهام ،نسخه  ،3.0ارتقا یافته از Blackcoin



حداکثر تئوری ( TPSتراکنش در ثانیه) 200 :تا 300



پاداش بلوک ZAR 70.000 :در هر بلوک و هر سال  19درصد کاهش می یابد ،به اضافه سهمی از کارمزد
تراکنش و گاز



صندوق توسعه دهندهZAR 70.000.000.000 :



حداکثر عرضه :یک تریلیون در  30سال 

ماشین مجازی اتریوم ()EVM
 ZARاساساً یک  ( EVMماشین مجازی اتریوم ) را اجرا می کند که قراردادهای هوشمند را در باالی بالک چین بیت
کوین امکان پذیر می کند EVM .یک معماری مبتنی بر پشته ساده است .هنگام اجرای قرارداد هوشمند ،تمام عملیات
را انجام می دهد یا به عبارت فنی ،کدگذاری می کند.
اگر تا به حال سعی کرده اید یک قرارداد هوشمند بر روی اتریوم ایجاد کنید بالک چین  ،یا مدتی است که در این فضا
بوده اید ،ممکن است با اصطالح " "EVMکه مخفف ماشین مجازی اتریوم است ،برخورد کرده باشید .ماشین های
مجازی اساسا سطحی از انتزاع را بین کد اجرا کننده و ماشین اجرا ایجاد می کنند .این الیه برای بهبود قابلیت حمل
نرم افزار و همچنین برای اطمینان از جدا بودن برنامه ها از یکدیگر و از میزبان خود مورد نیاز است.
اتریوم سه نوع فضا در  EVMبرای عملیات برای دسترسی و ذخیره داده ها فراهم می کند:


پشته :این ظرف آخرین ورودی و اولین خروجی با اندازه ثابت و حداکثر عمق  1024آیتم است که میتوان
مقادیر را به آن فشار داد و بیرون آورد .هر آیتم پشته  256بیت طول دارد.



حافظه :این یک آرایه بایت آدرسدهی کلمه است که فرار و قابل توسعه است.



ذخیره کلید/ارزش :این یک آرایه کلمات قابل آدرس دهی به کلمه است .قرار است از آن به عنوان
ذخیرهسازی حساب بلندمدت برای قرارداد هوشمند استفاده شود .بسته به اینکه از فضای ذخیرهسازی
حساب استفاده میکنید یا نه ،قرارداد هوشمند شما ممکن است دارای وضعیت یا بدون تابعیت در نظر
گرفته شود.

در طول اجرای قرارداد هوشمند EVM ،به پیام دریافتی و همچنین دادههای هدر بلوک دسترسی دارد .عالوه بر این،
 EVMگاز موجود و یک برنامه شمارنده ( )PCرا در طول اجرا پیگیری می کند.
نمونه فیزیکی  EVMرا نمی توان به همان شکلی توصیف کرد که می توان به یک ابر اشاره کرد ،اما به عنوان یک
موجودیت واحد وجود دارد که توسط هزاران رایانه متصل که یک کالینت اتریوم را اجرا می کنند ،نگهداری می شود.
اتریوم تنها برای حفظ عملکرد مداوم ،بدون وقفه و تغییر ناپذیر این ماشین حالت ویژه وجود دارد  .این محیطی است
که همه حسابهای اتریوم و قراردادهای هوشمند در آن وجود دارند.
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اتریوم دارای یک و تنها یک حالت «متعارف» در هر بلوک معین در زنجیره است ،و  EVMچیزی است که قوانین را
برای محاسبه یک حالت معتبر جدید از بلوکی به بلوک دیگر تعیین میکند .این یک کد قرارداد هوشمند را در یک
بایت کد  EVMکامپایل می کند که به آن اجازه اجرا می دهد EVM .جزء حیاتی بالک چین است ،زیرا مکانیزمی غیرقابل
اعتماد را بدون نیاز به مدیر مرکزی تضمین می کند .برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی EVM ،هر گره را بطور
سیستماتیک جدا نگه می دارد

از بقیه حتی اگر یک گره هک شود ،هیچ تاثیری بر سایر گره ها یا حتی کل شبکه های بالک چین ندارد.
 EVMامکان اجرای قرارداد هوشمند ( )Solidityرا در هر رایانه ای ( )OS agnosticفراهم می کند EVM .بر روی سیستم
عامل کامپیوتر نصب می شود و به عنوان یک الیه میانی بین قرارداد هوشمند و سیستم عامل کار می کند .هنگامی که کد
 Solidityدر بایت کد کامپایل شد EVM ،می تواند خوانده شود تا اجرا شود.

اگر  EVMنداریم ،باید کامپایلرهای مربوطه را برای هر سیستم عامل توسعه دهیم EVM .اکوسیستم اتریوم را
سازگار و کارآمد می کند .در علوم کامپیوتر" ،بایت کد" یک زبان کامپیوتری است که از کد منبع کامپایل شده و بر
روی یک ماشین مجازی اجرا می شود .بایت کد قابل خواندن توسط انسان نیست بلکه توسط کامپیوتر قابل خواندن
است .کد بایت  EVMاز  solidityکامپایل شده و بر روی  EVMاجرا می شود.
 AALچند اپکد جدید را به کدهای عملیات بیت کوین اضافه می کند تا بتواند از قراردادهای هوشمند پشتیبانی کند.

 :OP_CREATEبرای ایجاد قراردادهای هوشمند جدید استفاده می شود
 :OP_CALLبرای اجرای یک کد در داخل یک قرارداد هوشمند موجود استفاده می شود
 :OP_SPENDبرای خرج کردن ارزش در یک قرارداد هوشمند استفاده میشود
در طول فرآیند ایجاد بلوک ،نرمافزار اعتبارسنجی اسکریپت را در تراکنشهای  ZARتجزیه میکند و زمانی که با
تراکنشهایی که از این کدهای عملیاتی استفاده میکنند ،آنها را کنار میگذارد تا از طریق  EVMپردازش شوند.
تراکنشهای قرارداد  EVMسپس در یک «فهرست معامالت مورد انتظار قرارداد» ویژه پردازش میشوند که توسط
گرههای اعتبارسنجی اجرا میشود .سپس این تراکنش ها در برابر  EVMاجرا می شوند و خروجی حاصل به یک ZAR
 txقابل مصرف تبدیل می شود  .اگر در حین اجرای یک قرارداد ،قرارداد قرارداد دیگری را با ارزش فراخوانی کند،
آن تراکنش نیز به یک  ZAR txصریح تبدیل شده و به بلوک فعلی متصل می شود.
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مدل اثبات سهام
اثبات امنیت  Stakeدر طول سال ها آزمایش خود را ثابت کرده است .پیشرفتهای این فناوری در Proof-of-Stake
 3.0بلککوین مشکالتی را که در مورد سن سکه ،پاداش بالک و پیشمحاسبه بالکچین با آن مواجه شده بود ،حل
کرده است .پروتکل قوی است و گره ها را به شبکه متصل نگه می دارد .گره های غیر فعال را حذف می کند .در این
مقاله مزایای سیستم را برجسته و تشریح کرده و تحلیل امنیتی آن را انجام خواهیم داد.

امنیت ،ضرب سکه و حمالت
تمام هدف برگزاری مسابقات جلوگیری از حمالت است .برنده یک بلوک با امتیاز تایید تراکنش پاداش می گیرد .با
این حال ،اگر بتوان این مکانیسم را بازی کرد ،آن را
بی اثر است .در  ،Proof of Stakeابتدا باید قبل از رقابت برای بردن بلوکها به صورت تصادفی ،تأیید کنید که به
سکهها دسترسی دارید .هر چه تعداد رقبا بیشتر باشد ،بلوک از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود .فرض پشت
سکه این است که هر چه مدت زمان بیشتری سکه ها را نگه دارید ،احتمال برنده شدن یک بلوک بیشتر می شود.
قصد اولیه آن ارائه مشوق هایی برای دارندگان سکه در خواب بود .با این حال ،از آنجایی که یک گره ممکن است
منتظر افزایش انگیزه باشد ،این انگیزه آنها را برای اتصال به شبکه ای که در آن هستند نمی کند.
همچنین ،سهامداران میتوانند برای مدت طوالنی از شبکه جدا بمانند ،سپس دوباره متصل شوند و بالکهای کافی
برای خطر حمله  50درصدی به شبکه برنده شوند .محاسبه زمان بر اتصال دلسرد کننده پرداخت ها تأثیر می گذارد.
همچنین ،هرچه تعداد گرههای متصل کمتر باشد ،به دست آوردن اکثریت بلوکها آسانتر خواهد بود و در نتیجه
اجماع ایجاد میشود .همچنین ،برای موثرتر کردن حمله ،می توان از پیش شرط ها را محاسبه کرد.
مهرهای زمانی در  Proof of Stakeبرای دریافت ایده کلی از زمان استفاده می شود .محاسبات دریفت برای جلوگیری
از جعل مهرهای زمانی اشتباه استفاده می شود .در  ،Proof of Workبسته به سرعت تولید یک بلوک ،افزایش یا
کاهش سختی ایجاد می شود .با این حال ،به عنوان یک روش احتیاطی برای جلوگیری از هر نوع "حمالت زمان بندی"
سکه های اثبات سهام از نقاط بازرسی متمرکز استفاده می کنند.

بلوک پاداش
پاداش بلوک در اکثر سیستم های اثبات سهام متأسفانه بر اساس عصر سکه است .که درتئوری ،این برای توزیع
منصفانه سود با اجازه دادن به گرهها برای دریافت پرداختهای پنهان است .این تالشی برای حفظ یک ( APRنرخ
درصد ساالنه) مشترک است .با این حال ،این سیستم کار نمی کند زیرا گره ها می توانند جدا بمانند و با تعداد زیادی
ورودی تقسیم شده ،دوباره به شبکه متصل شوند و سیستم پاداش را بازی کنند .همچنین ،به گره ها انگیزه ای برای
متصل ماندن نمی دهد .در یک سیستم غیرمتمرکز ،هر چه تعداد گرهها بیشتر باشد ،امنیت بیشتری خواهد داشت
زیرا اعتماد را از یک موجودیت واحد به خود شبکه تغییر میدهد.
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بالک چین
مهر زمانی بلوک کلید سیستم اثبات سهام است .در تئوری ،جعل سکه با تغییر مهرهای زمانی قبلی امکان پذیر است.
اصالح کننده سهام به اندازه کافی هش را مبهم نمی کند تا از دانستن اثبات های آینده جلوگیری کند .بنابراین یک مهاجم
می تواند سعی کند همه بلوک ها را از قبل محاسبه کند و احتمال بیشتری برای جعل چندین بلوک متوالی اجرا کند.
راه حل از اثبات شرط  :2.0اصالح کننده سهام در هر بازه زمانی تغییر تغییر می کند تا هر گونه محاسباتی را که برای
تعیین دقیق زمان برای اثبات شرط بعدی انجام می شود ،بهتر روشن کند.

تجزیه و تحلیل امنیتی
حذف  Block Rewardبر اساس زمان یک پیشرفت آشکار بود .بنابراین ،اگر تعداد گرههایی که قرار میگیرند کاهش
یابد ،بهره ساالنه متناسب با آن افزایش مییابد
گره های قطع شده به عنوان مثال ،اگر فقط  5/1شبکه در حال استخراج ابری بود ،می توانید تا  5برابر پاداش را
انتظار داشته باشید! از آنجایی که بسیاری از سکه ها گره کافی ندارند ،این یک مزیت بزرگ حتی برای سهامداران
کوچکتر است .اگرچه به دست آوردن دادههای آماری در مورد تمام سکههای مربوط زمانبر خواهد بود ،اما بدیهی
است که معموالً کمتر از  20درصد سهامداران سهامدار هستند .ما فکر می کنیم که این افزایش انگیزه ها مطمئناً
گره ها را رقابتی تر نگه می دارد .تغییر در دانه بندی برای جلوگیری از " "Stake Grindingکه به مقدار کمی ارز نیاز
دارد مفید بود .تحلیل خوبی از احتمال این حمله در  NeuCoinانجام شد  .آنها ادعا می کنند که حتی با وجود تمام
قدرت هش شبکه بیت کوین ،حمله امکان پذیر نخواهد بود .با این حال ،بازگرداندن فقط چند دقیقه میتواند باعث
شود کاربران جدید به شبکه بپیوندند و مطمئن نباشند به کدام زنجیره بپیوندند .بنابراین ،سیستمهای Proof of
 Stakeاز " "Check pointingاستفاده میکنند که در درجه اول یک کنترل متمرکز توسعهدهنده اصلی برای انتخاب
زنجیرههایی است که سعی در انجام این کار دارند .البته این راه حل ایده آل نیست .پیشنهاد خوبی برای این موضوع
در اتریوم ارائه شد  .آنها پیشنهاد کردند که یک گره جدید در شبکه از سایر گرهها میخواهد که اگر واقعاً در زنجیره
صحیح هستند« ،خارج از باند» شوند .دریافت گره هایی برای به اشتراک گذاشتن این اطالعات به صورت دوره ای با
استفاده از بازارهای غیرمتمرکز ما امکان پذیر است .راه حل نیاز به بررسی بیشتر دارد .حذف اضافی  ،Coin Ageبه
طور کلی ،یک تصمیم مطمئن است .این امکان وجود دارد که یک سیستم ترکیبی برای بررسی سرورهای زمان محبوب
نیز برای کمک به محاسبه دریفت و نیاز به گرهها برای هماهنگی نزدیک با اجماع کلی زمان انجام شود .افزودن سایر
عوامل تصادفی بر اساس خود بالک چین نیز ممکن است مورد توجه باشد.

استخراج ابری آفالین
سهامداری آفالین سرویسی است که به شما امکان می دهد ارز دیجیتال را در یک کیف پول ذخیره سازی سرد  -یا
کیف پول سخت افزاری  -ذخیره کنید و برای آن پاداش دریافت کنید.
سهامداری آفالین به دارندگان این امکان را می دهد تا اپراتور گره را انتخاب کنند ،در حالی که پول خود را به او
منتقل نمی کنند .این وجوه را می توان در کیف پول سخت افزاری  Trezorیا  Ledgerخود نگه داشت .تنها شرط این
است که کیف پول باید از عملکرد نمایندگی پشتیبانی کند.
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دریافت جوایز به کاربران این فرصت را می دهد که از استخراج ابری سکه های خود سود کسب کنند .آنها لزوماً
مجبور نیستند از یک گره معتبر تحت مدل اثبات سهام استفاده کنند.
از آنجایی که استخراج ابری آفالین  ZARنیازی به اتصال به اینترنت ندارد ،به آن استخراج ابری آفالین می گویند.
در آن ،به جای توکن ،صاحبان آدرس کیف پول خود را تفویض می کنند .خود سکه ها در کیف پول مالک باقی می مانند
و می توانند در هر زمان مورد استفاده قرار گیرند .استکرها به دو دسته طبقه بندی می شوند ،همانطور که در تمام
شبکه های بالک چین وجود دارند :سوپراستکرها و نمایندگان  UTXOکه به عنوان نمایندگان نیز شناخته می شوند.
برای شرکت در استخراج ابری آفالین ،آدرس کیف پول نماینده برای یک سوپراستکر ارسال می شود.
پس از آن ،سوپراستکرها میتوانند از طرف نمایندهها عمل کنند و از سود حاصل از انجام استخراج ابری بهره ببرند.
با این حال ،پس از تفویض کیف پول ،مالک مجبور نیست همیشه آنالین باشد ،به این معنی که مالکان حتی اگر مستقیماً
شرکت نکنند ،سود دریافت خواهند کرد .بازههای زمانی دریافت پاداش مستقیماً با مقدار ZARهای واگذار شده هر
چه سکه های بیشتری برای استخراج ابری داشته باشید .هر چه زودتر جوایز بلوک را دریافت کنید.

نحوه عملکرد آفالین Staking
روش های مختلفی برای استخراج ابری آفالین وجود دارد .مانند هر بالک چین  ، POSکاربر می تواند تصمیم بگیرد که
در شبکه به عنوان یک  ، Superstakerیک اعتبارسنجی ،یا با تفویض اختیار به یک اعتبار دهنده ،شرکت کند.
در صورتی که کاربر نمی خواهد به عنوان سوپراستکر شرکت کند  ،می تواند سکه های خود را به کاربری که
سوپراستکر است واگذار کند .این روش به این گونه کاربران اجازه می دهد تا سکه های خود را در یک استخر بزرگ
قرار دهند و با پرداخت بخشی از پاداش های به دست آمده خود ،اقدام به استخراج ابری کنند.
این را می توان از طریق رابط شبکه  stakingبا استفاده از آدرس کیف پول آفالین آنها پیکربندی کرد .با انتخاب هر
یک از گزینه ها ،کاربران می توانند جوایز استخراج ابری خود را دریافت کرده و به آدرس کیف پول خود واریز کنند.
این بدان معناست که آنها میتوانند همیشه بدون به خطر انداختن وجوه آنالین خود از مزایای سهام آفالین بهره
ببرند.
استخراج ابری آفالین کل اکوسیستم پلتفرم ارزهای دیجیتال را بهبود میبخشد زیرا به توکنها اجازه میدهد بین
تعداد بیشتری از کاربرانی که میخواهند از مزایای استخراج ابری آفالین استفاده کنند ،توزیع شود .در نتیجه ،ارزش
توکن کمتر به «نهنگها» وابسته است ،که میتواند با ریختن آن در صرافیها ،قیمت توکن را به طور قابلتوجهی
بیثبات کند .همچنین نشان میدهد که تمرکز رأیدهندگان بین تعداد بیشتری از کاربران پخش شده است ،و امکان
تأثیر نهنگها بر شبکه و قیمت توکن را از بین میبرد.

عالوه بر این ،کاربرانی که درگیر سهامداری هستند ،از آنجایی که روی شبکه سرمایهگذاری کردهاند و برای
تالشهایشان پاداش دریافت میکنند ،احتماالً ارتباط قویتری با شبکه احساس میکنند .این منجر به یک جامعه قوی
تر در اطراف توکن می شود.
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استخراج ابری آفالین همچنین بسیاری از خطرات مرتبط با سایر روش های سودآوری در ارزهای دیجیتال را حذف می
کند .به عنوان مثال ،ظهور امور مالی غیرمتمرکز باعث شده است که کاربران انگیزهای برای مشارکت در «کشاورزی
محصول» از طریق پلتفرمهای سهامداری و وام دهی داشته باشند.
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فصل 3

مدل اقتصادی ZAR
 ZARدر ابتدا  70،000،000،000سکه در بلوک شماره یک منتشر خواهد کرد.
یک چهارم از  70،000،000،000به توسعه دهندگان  ZARو زیرساخت های نرم افزاری الزم اختصاص خواهد یافت.
هدف اصلی  ZARایجاد یک اکوسیستم مالی منصفانه ،بیطرفانه ،برابر و نوآورانه برای کمک به ادغام فناوری بالک
چین در دنیای واقعی است ،به ویژه در کشورهای در حال توسعه که کاربران در افزایش کاذب قیمت با رویکردهایی
مانند سکههای جعلی مشارکت نمیکنند . .برخالف دیگر بالکچینها که میلیونها و حتی میلیاردها سکه در زمان
راهاندازی ایجاد میکنند ،ما تصمیم گرفتهایم با تعداد نسبتاً کمی سکه شروع کنیم تا به جامعه اجازه دهیم منصفانه
و بدون هیچ تبعیضی رشد کند .همچنین ،برخالف پولهای فیات که توسط بانکهای مرکزی دولتها ایجاد میشود،
سکههای  ZARمحدود هستند و در  30سال آینده به یک تریلیون خواهد رسید .چنین محدودیتی به این معنی است
که ارزش  ZARهمیشه در حال افزایش خواهد بود و منجر به کاهش هزینه سهامداری سال به سال خواهد شد .در
سال اول هر  19ثانیه  ZAR 70000ایجاد می شود و هر سال به بعد  19درصد از این عدد کاسته می شود تا اینکه
در  30سال به  ZAR 1000000000000برسد.
ما مذاکراتی را با صنایع ،شرکت ها و شرکت ها برای معرفی و ادغام  ZARدر اقتصاد آغاز کرده ایم .برای ایجاد انگیزه
در صنایع مختلف  ZAR 500000بین آنها توزیع کرده ایم .این امر به صنایع درگیر امکان می دهد تا ورود معنادارتری
به دنیای  ZARداشته باشند ZAR .در صنایع متعددی مانند پرداخت قبوض مختلف ،گردشگری ،خرید بلیط هواپیما
 ،صرافی ارزهای دیجیتال (جایی که میتوان بیتکوین ،اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال خرید و فروش کرد) ،ارسال
پول NFT ،و بسیاری موارد دیگر استفاده خواهد شد .سرمایه گذاری در سهام و وب سایت هایی که محصوالت خود
را در  ZARمی فروشند به موقع آماده و عرضه می شود.
رهبری موسسه  ZARاین درخواست ها را از نزدیک پیگیری خواهد کرد .همانطور که در قرارداد بین  ZARو این
موسسات مقرر شده است 3/2 ،سکه های استخراج ابری شده به آدرسی منتقل می شود تا به کاربران فروخته شود
و در پروژه های مربوطه سرمایه گذاری خواهد شد.
در نهایت ،و مهمتر از همه ،موسسات  ZARمی توانند از  ٪20از ZARهای موجود در آدرس برای توسعه بیشتر بالک چین
استفاده کنند و باید پس از هر پروژه لیستی از هزینه ها را ارائه دهند .این موسسه گزارشی از هزینه ها را به جامعه
 ZARارائه خواهد کرد .سکههای جمعآوریشده برای مشوقها و توکنهایی که از استانداردهای  ZARپیروی میکنند و
توسط جامعه  ZARقابل قبول هستند ،طبق تصمیمی که توسط قضاوت جمعی موسسه  ZARگرفته میشود ،هزینه میشود.
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فصل 4

مدیریت خارج از زنجیره ZAR
موسسه  ZARدر سال  2016با نام  ) Digital Rand LLC )DZARدر آفریقای جنوبی ،یک کشور دوستدار
رمزنگاری ،تأسیس شد.

اکوسیستم و مدل کسب و کار در سال  2018طراحی و توسط عباس جم زر در نیمه دوم سال  2021در شرکت فناوری
هوشمند شبکه  ZARدر منطقه آزاد کیش ایران به بهره برداری رسید .در حال حاضر ،بیش از هشت متخصص برای
توسعه بالک چین  ZARبر اساس نقشه راه تعیین شده اند.


تسریع در تولید بلوک و همچنین کاهش زمان تولید به کمتر از  20ثانیه.



ارائه پشتیبانی از نام های کاربری به طوری که کاربران نیازی به استفاده از آدرس های طوالنی برای تراکنش
ها نداشته باشند.



ایجاد دارایی های محرمانه



به روز رسانی و حفظ هسته بیت کوین  ZARبه آخرین نسخه.

خالصه شرایط فنی بالک چین : ZAR


مدل تراکنش( UTXO :خروجی تراکنش خرج نشده) از بیت کوین



معماری قرارداد هوشمند ( EVM :ماشین مجازی اتریوم )



اندازه بلوک 7 :میلیون بایت ،مقیاس پذیر با استفاده از  DGPروی زنجیره (پروتکل حکومت غیرمتمرکز) تا
 19میلیون بایت



میانگین فاصله بلوک 19 :ثانیه



پروتکل توکن قرارداد هوشمند ،TLRC20 :مبتنی بر اتریوم ERC20؛ توکنهای غیرقابل تعویض
 ،TLRC721مبتنی بر اتریوم ERC721



الگوریتم اجماع :اثبات سهام ،نسخه  ،3.0ارتقا یافته از Blackcoin



حداکثر تئوری ( TPSتراکنش در ثانیه) 200 :تا 300



پاداش بلوک ZAR 7 :به ازای هر بلوک و کاهش  19درصدی هر سال ،به اضافه سهمی از کارمزد تراکنش
و گاز



صندوق توسعه دهندهZAR 70،000،000،000 :



حداکثر عرضه 1،000،000،000،000 :در  30سال
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