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 نظام التحّكم بالمراجعات
 

 التعلیقات المساِهم رقم النسخة التاریخ
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 أرلین 0.1
 كولویك

 المخططات األولیة (المفاهیمیة)
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 أرلین 0.2
 كولویك

 المسوّدة األولى

26-10-201
7 

 أرلین 0.3
 كولویك

 تعدیل الهیكلیة إلیضاح المفهوم
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 أرلین 0.4
 كولویك

 إزالة التوثیق المتدني المستوى وتحسین التركیز
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 أرلین 0.5
 كولویك

blockchain) مالءمة مساحة التصمیم مع توجیه سلسلة الكتل 
(service nodes) ؛ إعادة برمجة مواد عقد الخدمة(routing 

 وتنظیمها

09-03-201
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 أرلین 0.6
 كولویك

 إنجاز مسوّدة مواد عقد الخدمة؛ إنجاز مخطط بروتوكول نظام
order) الطلب وإضافة قسم على نظام ُمطابقة الطلبات 

  matching system) وكتابة مخطط بروتوكول لسجّل الطلبات

 أرلین 0.7 1-03-2018
 كولویك

 إضافة قسم "خدمة السجّل"؛ القیام بعدة تعدیالت بسیطة

11-03-201
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 تحریر النسخ وتصحیح األخطاء المطبعیة هاني أبو 0.8

12-03-201
8 

 إضافة عدة حاالت استخدام للبنیة التحتیة لخدمة ما بین السالسل ألیكس كوش 0.9
inter-chain infrastructure 

15-03-201
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 أرلین 1.0
 كولویك

 الموافقة النهائیة على النسخة العامة األولى
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 مقّدمة
العادي القارئ أّن افتراض على مًعا، آٍن في البرمجیات مطّوري ومن المختّصین غیر من جمهور إلى موّجه المستند                    هذا
تصمیم استعراض یتّم وسوف بلوكشین). - Blockchain) الكتل لسلسلة األساسیة المبادئ عامة، بصورة ولو                یفهم،
خالل ومن البیانیة الرسوم استخدام عبر وذلك تقني، غیر بشكل باإلجمال وهندستها (Blocknet - (بلوكنیت الكتل                  شبكة
أّي على ینبغي التي العناصر وبالتالي ،(inter-chain services) السالسل" بین "ما خدمات لماهیة تدریجي                شرح
المستند، هذا أقسام تتابع ومع أدنى. كحد توفیرها (inter-chain infrastructure) السالسل بین ما لخدمة تحتیة                 بنیة
السالسل بین ما لخدمات المفترضة الخصائص مناقشة من بدًال خاص، بشكل بلوكنیت مواصفات عن الحدیث یزداد                  سوف
بلوكنیت تصمیم مواصفات استعراض في نأمل والدمج، التنفیذ ومسائل التصمیم جوانب بین التوفیق خالل ومن                 عموًما.

 بشكل منهجي.

 لماذا ننشر هذا المستند؟

من عملنا حول معّمق فهم واكتساب متنوعة أطراف مع التواصل من الحلول لتصمیم أفضل طریقة من ما بأّن نؤمن                     نحن
تفاعل بفضل جّمة بفوائد علینا یعود أن شأنه من عام نطاق على عملنا نشر أّن نعتقد نحن كذلك، مختلفة. نظر                      وجهات
ستستخدم التي األطراف مع التواصل یتّم أن كهذا تحتیة بنیة مشروع في األهمیة بالغ من ثالًثا، برمجّیاتنا. ومع معه                     الناس

 التكنولوجیا التي نطّورها وتبني علیها.

هو أعّدیناه الذي التصمیم أّن خاصة علینا، وتتفوق عملنا منافسة جهات تنسخ أن احتمال من خشیتهم البعض یبدي                    قد
التراكمیة الفائدة أّن نعتبر ولكننا وارد، االحتمال هذا أّن ندرك إّننا بعد. كبیًرا زخًما یكتسب ولم السوق في نوعه من                      األول
میزان أّن نرى نحن وبالتالي عنه، غنى ال مورد هي إلینا الشركات وهیكلیة التشفیر بمجالي المهتّمون یقّدمها قد                    التي

 المخاطر-المردود یبقى لصالحنا.

 نرّحب بالمساهمین

وُمتاحة عامة تكون أن یجب التحتیة البنى ملكیة بأّن نؤمن ونحن تحتیة. بنیة بل حصرًیا، فریًقا وال شركة لیست                     بلوكنیت
 للجمیع بال أي قیود.

ضمن النهائي" "التصمیم لمفهوم مكان ال الواقع، وفي نهائًیا. تصمیًما ولیس مسوّدة هو الحالیة بصیغته المستند                  هذا
 مشروع یتطّور باستمرار. لذا، نحن نرّحب بجمیع من یرید المساهمة في هذا المستند ومناقشته.

 وتجدر اإلشارة إلى أّن  برمجیة بلوكنیت مفتوحة المصدر ، ویمكن لكل راغب أن یساهم في مشروع بلوكنیت.

لذلك، والتنفیذ. التصمیم في المساِهمة والمهارات النظر وجهات تنّوع من تتأتى النوع هذا من لمشاریع األكبر الفائدة                   إّن
 نحن نرّحب بالمساهمات مهما كان نوعها.

.contact@blocknet.co :للتواصل مع بلوكنیت، ُیرجى إرسال رسالة على البرید اإللكتروني اآلتي  

  

4 
 مستند النسخة رقم 1.0
 15 آذار/مارس 2018

https://github.com/BlocknetDX/
mailto:contact@blocknet.co


BLOCKNET 

 الفرصة
 نبذة عن بلوكنیت

أساسي بشكل تتمّیز ناشئة، تكنولوجیة حقبة وهي المقبلة، الكتل" سالسل بین "ما لحقبة مخصصة تحتیة بنیة هي                   بلوكنیت
ویوّلد المركزي (token ecosystem) العمالت" بـ"نظام الحالي (API) التطبیق" برمجة "واجهة نظام              باستبدال
والتطبیقات الذكیة العقود (أي الممّكنة التكنولوجیات تتطّور عندما المرحلة هذه بلوغ یتم وسوف بنفسه.                اإلیرادات
) الكتل سالسل بین ما العملي التشغیلي التوافق تحقیق على قادرة فیه تصبح حد إلى ("dapps"                 الالمركزیة
في تكنولوجًیا الرائدة هي بلوكنیت كانت المستند، هذا إعداد تاریخ وفي .(inter-blockchain interoperability             

 مجال توفیر بنیة تحتیة ما بین السالسل، یمكن استخدامها في التطبیقات الالمركزیة والعقود الذكیة.

) كخدمة" "البرمجیات هما اثنَیْن ، بقطاَعْین مخّلة تداعیات له یكون سوف الكتل سالسل بین ما حقبة نشوء أّن نعتبر                    نحن
.(practical blockchain usability) والقدرة على استخدام سلسلة الكتل عملًیا (software-as-a-service 

الخدمات من اإلیرادات تولید (أ) كخدمة": "البرمجیات نظام من تقدًما أكثر عنصرین العمالت نظام یضّم أولى، ناحیة                   من
تكنولوجیا توفرها التي واألمن والالمركزیة المتانة خصائص من واالستفادة (ب) نسبًیا؛ المعوقات من خال بشكل                 الرقمیة

 سلسلة الكتل.

بین والشامل النطاق الواسع التشغیلي التوافق تحقیق من بد ال الكتل، سلسلة بتكنولوجیا یتعّلق ما في ثانیة، ناحیة                    من
ما التشغیلي التوافق غیاب ففي التكنولوجیا. هذه توفرها التي الكاملة اإلمكانات من االستفادة تتم لكي الكتل سالسل                   خدمات
عمالئها قاعدة نطاق ضمن خدماتها تقّدم أن فإّما (أ) احتمالین: الكتل سالسل على القائمة الخدمات تواجه السالسل،                   بین
عبر الكتل سالسل بها تتمتع التي الممیزة األمنیة بالخصائص تضّحي أو فحسب، (nodes) عقدها تشّغل التي                  المحدودة
یرتبط وما (chain bloat) السلسلة بتشّبع متعلقة دائمة مشاكل وتواجه (ب) مركزیة؛ كیانات لتشمل الخدمات                 توسیع

 بذلك من ضغط في السوق لتوفیر میزات جدیدة ضمن السلسلة الواحدة.

اإلیرادات بتولید المساح لـبلوكنیت یمكن ،(internet of blockchains) الكتل" سالسل "إنترنت إنشاء خالل               فمن
السالسل آالف تحویل خالل من الكتل سلسلة تكنولوجیا تعزیز وبالتالي التطبیق، برمجة واجهة نظام من سلس                  بشكل

 المعزولة إلى نظام العمالت.

 المعوقات

) األساسیة التكنولوجیة أنظمتها في األمن انعدام في تتمثل دائمة مشكلة من اإلنترنت شبكة على القائمة الخدمات                  تعاني
على العمالء یجبر ما مركزیة، وخدماتها وظائفها تكون أن عادًة الخدمات هذه تتطّلب كذلك، .(technology stack                
(cryptographic proof) التشفیریة الدالئل من باالستفادة الكتل سلسلة تكنولوجیا تسمح المقابل في الثقة. عبء                تحّمل
درجة من یحّد ما النتیجة، صحة من بنفسها تتثّبت أن مشاِركة جهة ألي یمكن حیث الثقة"، عامل من "خالیة خدمات                      لتقدیم
ببناء ویسمح بعید، حّد إلى الممكنة التعامالت نطاق من ذلك ویوّسع كبیر. بشكل أخرى أطراف مع للتعامل المطلوبة                    الثقة
العالمة قیمة ویحمي التكالیف یخفض ما المعالم، واضحة أمنیة ضمانات یوّفر وقد الجدیدة، األعمال نماذج من                  الكثیر

 التجاریة.

التشغیلي التوافق غیاب وهو أساسي لسبب وذلك فوري، بشكل الفعلیة آفاقها تبلغ أن الكتل سلسلة لتكنولوجیا یمكن ال                    ولكن
شبكة عن المفصولة (LANs) المحلیة الشبكات تشبه بطریقة تعمل ولكنها الكتل، سالسل آالف حالًیا فتتوفر بینها. ما                   في
بالتوافق یتمثل والذي المرحلة، معالم سیحدد الذي االختراق لتحقیق المالئمة الظروف بعد توفر لم أنها كما                  اإلنترنت،
وموقع "غوغل" البحث محّرك لنشوء المالئمة للبیئة اإلنترنت شبكة توفیر كیفیة یشبه نطاق على – الشامل                  التشغیلي

 التواصل االجتماعي "فیسبوك".
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 الحل

بین (peer-to-peer) الند" إلى الند "من فعلًیا تشغیلًیا توافًقا توفر فهي العمالت. لـنظام تأسیسیة تحتیة بنیة هي                   بلوكنیت
 عقد ضمن سالسل كتل مختلفة، وذلك من أجل السماح بما یلي:

 تقدیم  أي  نوع من الخدمات الرقمیة عملًیا من عقدة ضمن أي سلسلة كتل إلى أخرى.-
كـ"خدمة- بل (appcoin) للتطبیقات" كـ"عملة ال العمل من الكتل سلسلة تكنولوجیا على قائمة خدمة أي                 تمكین

یكون أن من بدًال كان، هدف ألي آخر المركزي تطبیق أي في لالستخدام صالحة جعلها أي                  بروتوكول"،
لهذه یمكن التي األسواق من كبیر بشكل یزید ما بمنِتجها، الخاص الالمركزي بالتطبیق محدوًدا                استخدامها

 الخدمة ولوجها ومن تدفق إیراداتها.
تصبح- بأن بل الالمركزیة، التطبیقات من اإلیرادات بتولید فقط لیس الذكیة العقود (tokens) لعمالت                السماح

حیث األساسیة، التكنولوجیة األنظمة ضمن أدنى طبقة في وضعها المنطقي من یجعل ما بروتوكول "،                "رموز
من واسعة مجموعة توّفر بفضل المعنیة الخدمة برمجیات جودة تتحّسن قد ذلك، عن فضًال فائدتها.                 تتضاعف
یقّدمها التي المجتمعة الخبرات من االستفادة الخدمة لهذه یمكن إذ متنوعة، مشارب من المساهمین                المطّورین
كامل إلى خدمات وتقدیم المطلوبة العمل ساعات من والحد البرمجیات وتكرار السلسلة تشّبع تجّنب عبر                 هؤالء،

 سوق سالسل الكتل، بدًال من أن یكون نطاقها محدوًدا بمستخدمي سلسلة الكتل الخاصة بالخدمة نفسها فحسب.
یضطر- أن من بدًال السالسل، بین ما خدمات لتنظیم بسیطة وسائط تكون بأن الالمركزیة للتطبیقات                 السماح

دمج على األساسیة التطویر مهام عندئٍذ فتقتصر الیاء. إلى األلف من الصعبة برمجیاتها كتابة إلى                 المطّورون
الصعوبة بالغة األخیرة المهمة أّن علًما ومتقنة، وآمنة جدیدة برمجیات كتابة ال التطبیقات، برمجة                واجهة

 وتتطّلب مهارات متخصصة جًدا.
كتل- سلسلة كل تقّدم بحیث ،(microservices) الصغرى الخدمات على قائمة بهیكلیة المركزیة تطبیقات               بناء

تصمیم عملیة یسّهل ما عام، نظام ضمن وحدات شكل على أخرى، خدمات عدة مع مدمجة تكون واحدة                   خدمة
 العناصر وتصحیح األخطاء البرمجیة (bugs) وتحدیث البرنامج.

حالًیا)- صعبة مهّمة (وهي تطویرها یجب المتاحة الكتل سالسل من أّي اختیار لمسألة الفّعال التخّطي على                  القدرة
الخدمات تصبح أن ُیحتَمل عندما حیاته، دورة من أخرى مراحل خالل بل المشروع، بدایة عند فقط لیس –                  

 الُصغرى متوفرة بشكل أكثر فعالیة في سلسلة كتل أخرى.
-(multi-chain) المتعددة السالسل وخدمات (inter-chain) السالسل بین ما خدمات من اإلیرادات             تولید

 عبر استخدام العمالت القّیمة الخاصة بها.
سمحت- والتي (cryptoeconomy) التشفیر اقتصاد على القائمة الجدیدة األعمال نماذج من الكاملة              االستفادة

مجاني" ، من "أكثر نموذج خالل من األعمال قیمة تزداد قد المثال، سبیل فعلى بنشأتها. الكتل سلسلة                  تكنولوجیا
ومكافآت االنكماش، واقتصادیات التعامالت، ورسوم ،ICO األّولي العملة (عرض مباشرة النقدیة السیاسة              ومن
superblock self-funding systems التمویل الذاتیة الكبرى الكتل وأنظمة ،block rewards           الكتل

 )، كما وأن توّفر سوق لواجهات برمجة التطبیقات الخاصة بها والموّلدة لإلیرادات.

على المستند هذا ویشتمل البروتوكول. على مبنیة هیكلیة مقاربة عبر أعاله المذكورة األهداف بلوكنیت تحقق                 وسوف
 توثیق هذه المقاربة.
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 التصمیم
 أهداف التصمیم

 سوف یتّم العمل على تصمیم المیزات اآلتیة ذات األولویة التنازلیة:

 

.1(Interoperability) التوافق التشغیلي 

التوافق تحقیق هو لتصمیمها األبرز المباشر الهدف فإّن لذا، الكتل. سالسل بین ما تحتیة بنیة أساسي بشكل هي                    بلوكنیت
التوافق بلوكنیت تحقق سوف ذلك، عن فضًال والمستقبلیة. الحالیة الكتل سالسل تطبیقات من الساحقة الغالبیة بین                  التشغیلي

 التشغیلي مع الكیانات المركزیة لكي تكون الخدمات التقلیدیة القائمة على الخوادم ُمتاحة ضمن نظام العمالت.

 الالمركزیة2.

لعّل المثال، سبیل فعلى ما . نظام ضمن الكیانات باقي على واحد كیان سیطرة عدم جوهرها، في تعني،                   الالمركزیة
كیان یتحّكم ال بحیث المالیة، الالمركزیة تحقیق هو عامة، بصورة المشّفرة، (Bitcoin) "بیتكوین" لعملة األبرز                 اإلنجاز

 واحد منفرد (أ) بقیمة العملة (ب) وبتحویل األموال (ج) وبحفظ سجالت الحسابات (د) وبالسیاسة النقدیة.

قیمة من فما عملًیا. فوائدها من الكثیر یبطل ما بعید، حّد إلى مركزي نظام ضمن حالًیا موجودة "بیتكوین" عملة                     ولكّن
برمجة واجهة نظام شكل على أساًسا متوفر ذلك (أ) لسببین: مركزي نظام ضمن الالمركزیة الخدمات لتقدیم                  كبیرة
ما أحد اشترى فإذا الخدمات. تقدیم عملیة خالل الالمركزیة، أي األبرز، المیزة إبطال إلى یؤّدي وذلك (ب)                   التطبیقات؛
یثق أن المشتري على ألّنه الثقة"، عامل من "خالیة هذه الشراء عملیة تعود ال مركزي، تبادل نظام عبر "بیتكوین"                     عملة
(الرسوم للدفع التقلیدیة التحتیة البنیة عناصر لجمیع تخضع الشراء عملیة أّن عن فضًال یستخدمه، الذي التبادل                  بنظام
و"ماستركارد"، "فیزا" شركتي ورسوم ،(payment gateways) الدفع بوابات ورسوم المصرفیة،            والتأخیرات
ومعلوماته ماله على وسطاء عدة المتعامل یأتمن أن وضرورة ،(KYC) عمیلك" "اعرف ومتطلبات االحتیال،                وخطر
مداها تحقیق من الالمركزیة التكنولوجیات من غیرها أو "بیتكوین" تتمكن فلكي لذلك، هنالك). ما وإلى                 الشخصیة،
بالمیزات المساس دون من البعض بعضها مع التعامل للكیانات یمكن حیث المركزي نظام إنشاء الضروري من                  الفعلي،

 التكنولوجیة.

 األمن3.

شبیهة ،(determinacy of operation) التشغیلیة والدقة األمن من عالیة درجة والنقدیة الالمركزیة الخدمات               تتطّلب
أجهزة على أي الشبكة، أطراف على تعمل خدمة تغییر عام بشكل الممكن غیر من (أ) ألنه الطیران،                   ببرمجیات
مركزیة، تصحیح لعملیات یخضع ال نظام من المال سرقة یمكن أنه تبّین وإذا (ب) الشبكة، عن فصلها أو                    مستخدمیها،
والدقة األمن من ممكنة درجة أعلى بلوكنیت تتطّلب السببین، لهذین كبیرة. بسرعة قیمته معظم النظام هذا                  فسیفقد

 التشغیلیة.

 

 تقدیم الخدمات بمعزل عن "عامل الثقة"4.

المرء یثق أن الضروري غیر من أّنه الكتل سالسل سیاق في لالمركزیة شیوًعا واألكثر فیها المرغوب الفوائد                   من
من لیس "بیتكوین"، حالة في المثال، سبیل فعلى التبادل. عملیة خالل بصدق یتصّرف لكي معه یتعامل الذي                   بالطرف
تبلغ وكم الدفعة استلم قد كان إذا بصدق یبلغه لكي بالمستلم یثق أن أو األموال، لتحویل وسیًطا المرء یأتمن أن                      الضروري
من مستقل بشكل یتحّققا أن التبادل لطرفي ویمكن أساًسا، وسیًطا تتطّلب ال بالـ"بیتكوین" التعامالت أّن ذلك األخیرة،                   هذه

 وضع الدفعة بدرجة عالیة من الموثوقیة.
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تسدید عند الثقة" "عامل إلى الحاجة عدم من مماثل مستوى تحقیق یجب السالسل، بین ما الخدمات تقدیم حالة                    وفي
الحاجة دون من لمقّدمها الالزمة الدفعة وتسدید الخدمة تقدیم یتم لكي وذلك الكتل، سالسل بین ما الخدمات لقاء                    الدفعات
القائمة الدفع بأنظمة الخاصة الفریدة المیزة هذه على المحافظة یتیح مما بصدق، التبادل عملیة طرفي تصّرف ضمان                   إلى

 على سالسل الكتل في سیاق ما بین السالسل.

 الدمج البسیط (ال یحتاج إلى برمجة)5.

نظام إلى الدخول وإمكانیة بلوكنیت مع الدمج فإّن المعوقات، من وللحد التشغیلي التوافق من ممكن حد أقصى لتحقیق                    
خدمة من االستفادة أّن إلى اإلشارة وتجدر العقد. أو (stock wallets) األصول محفظات تعدیل یتطّلبا لن                  العمالت

 طرف ثالث مقّدمة عبر بلوكنیت  قد  تتطّلب بعض البرمجة، ولكن استخدام بلوكنیت نفسها لن یتطّلب أي برمجة.

 الدمج الالمركزي6.

نظام ودخول بلوكنیت مع الدمج یتطّل لن اإلنترنت، بشبكة شبیه مفتوح نظام وإلنشاء األمن من ممكن حّد أقصى                    لتحقیق
یضطر لن بلوكنیت، عبر الخدمات استهالك أو لتقدیم كذلك، نحن). كیاننا ذلك في (بما مركزي كیان أي وساطة                    العمالت
أي استخدام أو (ج) محددة، خدمة أي استخدام أو (ب) بـبلوكنیت، الخاصة الكتل سلسلة استخدام (أ) إلى                   المستهلكون
بین تتراوح التي االحتماالت من مجموعة هو السیاق هذا في "مركزي" بتعبیر (المقصود مركزًیا. نشاًطا تتضّمن                  خدمة
بعبارة األخیرة الحالة إلى ونشیر مركزیة. شبكة فلك في تدور جانبیة سالسل على القائمة والمركزیة مركزیة جهة                   رقابة

 "مركزیة ما بین السالسل").

ولكن مركزیة، جهة وساطة تتطّلب قد  بلوكنیت عبر مقّدمة ثالث طرف خدمة من االستفادة أّن إلى اإلشارة                   وتجدر
 استخدام بلوكنیت نفسها لن یتطّلب ذلك.

.7(composability) المیزة التركیبیة 

تم الذي أعاله نفسه النمط وفق اإلمكان، قدر االعتبار في الوحدات ونظام التركیبیة المیزة أخذ مع بلوكنیت بناء یتم                     سوف
الصغرى الخدمات لتصمیم األساسیة المبادئ فإّن خاص، وبشكل خالله. من السالسل بین ما الصغرى الخدمات                 تصّور
بناء لتجّنب وذلك دائم، بشكل مًعا استهالكها سیتم خدمات أي االعتبار في األخذ مع التركیبیة، المیزة تعزیز في                    تتمثل

 "وحدة متراّصة موّزعة" (distributed monolith). وال یطرأ أي تغییر على هذه الخدمات في نظام العمالت.

.8(monetisability) القدرة على تولید المال 

وإذا تلقائي. بشكل الخدمات من المال تولید إمكانیة وهو العمالت، نظام في التركیبیة المیزة على آخر أساسي مبدأ                    ُیضاف
موّلدة بخدمة الخاصة التطبیقات برمجة واجهة مع واحدة حزمة ضمن الخدمة هذه دمج نقترح فنحن ممكن، غیر ذلك                    كان
إیرادات مصدر على الحصول من یتمكنوا لم ألنهم الخدمة عقد یشّغلون الذین لألشخاص الحوافز تتوفر لن وإال                   للمال،

 منها.

من خاٍل بروتوكول خالل من مضمون بشكل آمنًا الخدمات إیرادات مصدر یكون أن الضروري من ذلك، إلى                   باإلضافة
من اإلیرادات تولید على فالقدرة الممكنة. القیمة حصد یتم أن المرجح غیر من وإال تشفیریة، حوافز أو الثقة"                    "عامل
كان إذا بما مرتبطة هي ما بقدر تقّدمونها التي الخدمة على للحصول الدفع على المستهلك برغبة مرتبطة ما                    خدمة

 المستهلك قادًرا على االستفادة من هذه الخدمة مجاًنا عنوًة.

جدوى، لذلك تكون حیث األساسیة خدماتها من اإلیرادات تولد سوف بلوكنیت أّن إلى اإلشارة من بد ال سبق، ما ضوء                      في
من اإلیرادات تولید خاللها من یمكن متعددة وسائل بلوكنیت توفر سوف كذلك، مجاًنا. الخدمات بعض تقّدم سوف أنها                    كما

 الخدمات المقّدمة عبرها بشكل آمن.

 سهولة التنّقل والحجم الصغیر9.

إنترنت تضّم التي واألجهزة المحمولة الهواتف تطبیقات تشمل وهي متعددة، العمالت نظام من االستفادة احتماالت                 إّن
في (telematics) البعدیة المعلوماتیة وأنظمة والزراعة التورید وسلسلة والصحة التأمین مجال في (IoT)               األشیاء
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الحجم، محدودة المركزیة تطبیقات ستتطّلب نتوقعها التي االستخدام حاالت من فالكثیر األمنیة. والقطاعات 1              السیارات

نظام إلى الدخول من األجهزة هذه بلوكنیت تمّكن سوف لذلك، حتى. واحدة كتل سلسلة استضافة على قادرة غیر                    وبالتالي
attack) الضعف مكامن من للحد جًدا ضروریة أنها نعتقد الكتل، بسالسل خاصة أمنیة میزات تكتسب لكي                  العمالت
من الحجم الصغیرة التطبیقات بلوكنیت تمّكن سوف خاص، وبشكل األشیاء. إنترنت على القائمة للخدمات (surface               

 استهالك (وتسدید ثمن) خدمات ما بین السالسل  من دون  الحاجة إلى استضافة سلسلة كتل محلًیا.

  

خالل1 من الطلب عند المتوفرة ،2015 لشباط/فبرایر بلوكنیت أعمال حول العامة النظرة راجع الموضوع، هذا حول التفاصیل من لمزید                     
.contact@blocknet.co التواصل معنا عبر  
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 الهندسة

لتقدیم مًعا تعمل أساسیة، عناصر ثالثة دمج عبر الكتل سالسل بین ما التشغیلي التوافق من األساسیة الغایة تحقیق                    یمكن
المكونات هذه وتهدف الكتل. سالسل وعناصر الكتل سالسل خدمات من كان عدد أي جانب إلى أساسیة، خدمات                   ثالث
ما تطبیقات ضمن جمیًعا تنظیمها یمكن – عمالت نظام أي – الكتل سالسل بین ما خدمات من ُیحصى ال عدد بناء                       إلى

 بین السالسل.

بین العالقة تشرح بیانیة رسوم شكل على استعراضها یتم سوف الجدیدة، المفاهیم هذه فهم على القارئ                  ولمساعدة
 العناصر والخدمات. وسوف تتابع هذه الرسوم البیانیة كما یلي:

 [الرسم في الصفحة 9 من المستند اإلنكلیزي]:

Inter-chain network overlay تراكب الشبكة ما بین السالسل 

Blockchain router موّجه سلسلة الكتل 

P2P data transport نقل البیانات من الند إلى الند 

Inter-chain messaging التراسل ما بین السالسل 

Decentralized exchange التبادل الالمركزي 

Service lookup البحث عن الخدمات 

Light nodes العقد الخفیفة 

Full nodes العقد الكاملة 

Service nodes عقد الخدمة 

 

 سوف یتم شرح العناصر أوًال ثم الخدمات. ولكن قبل ذلك، سوف یتم استعراض الطبیعة العامة لهندسة ما بین السالسل.

 

 ما هو شكل هندسة ما بین السالسل؟

لتحقیق أخرى وظیفة أو كیان عن فضًال األقل، على كتل سالسل شبكتي دائًما السالسل بین ما هندسة تشمل عام،                     بشكل
التشغیلي التوافق عناصر تكون أال یجب وموّزعة، المركزیة هي الكتل سالسل شبكات أّن وبما بینهما. التشغیلي                  التوافق
أن أو شبكة كّل أطراف على عقد عبر العناصر هذه تعمل أن یجب الالمركزیة، میزة على فللحفاظ مركزي موقع                     في

 تتفاعل محلًیا مع واجهة هذه العقد.

 [الرسم في الصفحة 10 من المستند اإلنكلیزي]

إلى عقدة من (disintermediated) الوسائطیة خدمة تقدیم مع الند، إلى الند من مثالیتان شبكتان :1 رقم                  الرسم
 أخرى.

 

 وقد اقترحت عدة مشاریع حلوًال كاآلتیة:

 التكنولوجیا التقلیدیة : وسیط مركزي (مثًال: Poloniex.com)؛-
السالسل- سیاق في "بیتكوین" (مثًال: مركزي كوسیط تعمل المركزیة شبكة :(maximalists)             القصویة

 الجانبیة)؛
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تحقق- التي المحفظات) على "bolt-ons" واإلضافات الذكیة والعقود المحفظات (أي االحتكاریة             البرمجیات
 التوافق التشغیلي بین سالسل الكتل ولكن  فقط  بین العقد التي تستخدم هذه البرمجیات (أي BTCrelay)؛

سالسل- حاالت بعض بین فقط السالسل بین ما بروتوكوالت :(walled garden) المسّورة"              "الحدیقة
.(Aion :مثًال) الكتل الخاصة، ما یجبر المطّورین على البناء علیها 

تسمح ال إما فهي مًعا. آٍن في والمركزیًا شامًال لیس أعاله الكتل سلسلة تكنولوجیا أنماط من أیا أّن إلى اإلشارة                      وتجدر
عن تعجز أو أساًسا )، الموجودة الكتل سالسل على المقّدمة الخدمات تلك في (بما الخدمات من المتناهیة مجموعة                   بتقدیم

 تقدیم هذه الخدمات من دون فرض سیطرة مركزیة تقّلص بشكل أو بآخر المیزة الالمركزیة لهذه الخدمات.

هذا وفي نفسه. الوقت في والمركزًیا شامًال یكون أن یجب األمثل فالحل بـبلوكنیت، الخاصة التصمیم ألهداف  وفًقا                   أّما
 السیاق، نحن نلتزم بقاعدة "المبادئ أوًال"، أي أننا نبقى أوفیاء لطبیعة نظام ما بین السالسل نفسه.

 

 هندسة الشبكة الموّزعة1.

تشغیلًیا تتوافق التي الشبكات أطراف على موجودة السالسل بین ما عناصر أي تكون أن جًدا المهم من أّن شّك ال                      أوًال،
أن یجب ذلك، إلى باإلضافة ولكن الخدمات. تستهلك أو تقّدم كتل سلسلة كل عبر الخدمة یوّزع أن ذلك شأن فمن                      معها.
إلى ستضطر وإال مركزي، نظام إلى الحاجة دون من أیًضا، هي شبكتها أطراف من خدمات السالسل بین ما عناصر                     تقّدم

 العمل كأي وسیط مركزي.

 

 [الرسم في الصفحة 11 من المستند اإلنكلیزي]:

التي والشبكة(ات) هي شبكتها أطراف على موجودة المالئمة السالسل بین ما خدمات تكون أن یجب :2 رقم                   الرسم
 تستخدمها.

 

 الجهات الفاعلة الالمركزیة2.

خاضع غیر أي ، مستقال فعًال السالسل بین ما خدمات استهالك أو تقدیم یكون أن یجب سبق، بما مرتبط أمر وهو                      ثانًیا،
لتحقیق أماًنا األكثر المباشرة الطریقة تتمّثل البروتوكول)، تصمیم عن بمعزل (أي الهندسیة الناحیة من ثالث. طرف                  لتحّكم
موجودة مًعا، االثنین أو تقّدمها، أو تستهلكها التي والشبكة السالسل بین ما خدمة عنصر عقد تكون أن في االستقاللیة                     هذه
بین – المعنیة السالسل بین ما خدمة حجم على ذلك تأثیر ومدى – ذلك ضرورة مدى ویتراوح نفسه . المحلّي الجهاز                      على
وصوًال التعامالت، على المصادقة أو (SPV nodes) الدفعات من المبّسط التحّقق عقد أو كاملة عقد توفیر إلى                   الحاجة
وسیط أي أو (blockchain explorer website) الكتل سالسل یستكشف إلكتروني موقع عن االستعالم               إلى
الحالة وُتعتَبر األدنى. بالحد المنخفض، األمني المستوى ذات التطبیقات في آخر (centralized oracle)               مركزي

 األخیرة الحد األقصى لألنظمة التي یشملها مصطلح "ما بین السالسل".

القصوى الحالة غیر األخرى الحاالت جمیع وفي واضًحا. المحلیة الهندسة لمتطلبات الكامل النطاق یصبح                بالتالي،
استهالك وشبكة خدمات تقدیم شبكة من كّل في المباشرة المشاركة أشكال من شكل توّفر الضروري من أعاله،                   المذكورة

 خدمات لدى كّل جهة فاعلة لكي تكون مشاركتها المركزیة بالفعل. ویمكن تصویر ذلك بیانًیا عبر تكرار الرسم السابق:

 

 [الرسم في الصفحة 12 من المستند اإلنكلیزي]:

الخدمات استهالك من مختلف مزیج إلى تشیر الزرقاء المساحات – السالسل بین ما المركزیة تحتیة بنیة :3 رقم                    الرسم
 وتقدیمها وعقد ما بین السالسل. (العقد خارج المساحات الزرقاء ال تتالءم مع خدمات ما بین السالسل).
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 ال محدودیة في سالسل الكتل الُمتاحة3.

السالسل بین ما التحتیة البنیة تحّدد أال یجب السالسل، إحدى على عقد من السالسل بین ما خدمات تقدیم ینبغي أّنه                      رغم
الذي النموذج وهو موّزع، عمیل-خادم نموذج هو تحقیقه سیتم ما جّل وإال ما، خدمة توفیر یمكن كتل سلسلة أّي                     على
Blockstream نموذج یتطّلب المثال، سبیل على الیوم. المركزیة للتطبیقات المعیاریة الهندسة الواقع في               یشكل
سلسلة في أخرى خدمة أّي من االستفادة من یتمّكن لكي "بیتكوین" كتل سلسلة مع مستخِدم كّل تفاعل الجانبیة                    للسالسل
سالسل "إنترنت تتیح أن یجب فیه، الوقوع ولتجّنب السالسل". بین ما "مركزیة بعبارة المأزق هذا إلى نشیر نحن                    مختلفة.

 الكتل"، إن كانت بالفعل كذلك وقادرة على دعم نظام عمالت، إمكانیة تقدیم الخدمات واستخدامها من أي سلسلة كتل.

سبیل فعلى التطبیقات. حجم ومن الدمج متطلبات من بالحد هذا (chain-agnostic) السالسل" تجاه "الحیاد مبدأ                 ویسمح
الكتل سلسلة عن بنسخة یحتفظ أن السالسل بین ما خدمات إلحدى مستخِدم كل من تتطّلب بلوكنیت كانت إذا                    المثال،
ستكون كما نسبًیا، محدودة فائدتها فستكون الخدمة، م بمقدِّ الخاصة الكتل سلسلة إلى ربما باإلضافة بـبلوكنیت،                 الخاصة

 المعوقات التي یواجهها المستخدمون كثیرة جًدا.

إّن إذ لإلیرادات، الموّلدة الخدمات تقدیم في أساسي بشكل الكتل بین ما التحتیة البنیة تصمیم من الجانب هذا                    وسیؤّثر
تلقائیة؛ الخدمة وتقدیم الدفع عملیة تكون أن الضروري ومن موثوقین، غیر هم الند إلى الند من شبكة في                    المستخدمین
یجب وبالتالي أخرى، عملة تستخدم عقدة قبل من بها الخاصة (token) بالعملة دفعة العقد إحدى تتلقى أن یجب                    وثانًیا،
إذا المقابل، في الجودة. عالیة وبرمجیات األمن من عالیة درجة یتطّلب الالمركزي والتبدیل العملتین، هاتین تبدیل یتم                   أن
هذا اعتماد یتم أن المرجح غیر من الخدمة، من لالستفادة وحفظها ثالثة حتى أو كتل سلسلتي تحمیل الضروري من                     كان

 النظام على نطاق واسع. لهذا السبب، توفر بلوكنیت وسیلة لتجّنب هذا العائق.

 

 ملّخص

 تؤّدي االعتبارات المذكورة أعاله إلى استخالص ثالثة مبادئ توجیهیة لتصمیم عناصر بلوكنیت:

وأي1. هي شبكتها/شبكاتها من كّل أطراف على متوفرة السالسل بین ما التحتیة البنى خدمات تكون أن                  یجب
 شبكات مخصصة لتقدیم واستهالك الخدمات.

إما2. الالزمة العناصر تشغیل خالل من األسهل بالطریقة الخدمات المركزیة تحقیق یمكن الهندسیة، الناحیة                من
 لتقدیم أو الستهالك خدمة ما على الجهاز المحّلي نفسه.

 یجب أن تحّد خدمات البنى التحتیة ما بین السالسل من ضرورات الدمج ومن الحجم حیث أمكن.3.
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 العناصر األساسیة

بین ما لخدمات العام الهدف ذات التحتیة البنیة هذه أساس لتوفر مًعا تعمل أساسیة، عناصر ثالثة بلوكنیت                   تتضّمن
 السالسل:

 XBridge، تراكب الشبكة ما بین السالسل؛-
 XName، موّجهة سالسل كتل؛-
 XChat، تحویل البیانات من الند إلى الند.-

التشغیلي التوافق تحقیق إلى یسعى حّل أي یتطّلب أن الطبیعي من ألنه "أساسیة" أنها على الثالثة العناصر هذه                    وُتَصنَّف
أین العقد تستكشف لكي وطریقة مختلفة، فرعیة شبكات على موجودة عقد بین التواصل أشكال من شكًال السالسل بین                    ما

 یجب توجیه طلبات الخدمة، وبروتوكول للتواصل من الند إلى الند بعد العثور على عقدة مناسبة.

تّم كلما تدریجًیا بیاني رسم تشكیل سیتم للقارئ، بلوكنیت ضمن والخدمات العناصر نظام وتصّور تذكر عملیة                  ولتسهیل
 تقدیم أحد العناصر. أّما الرسم أدناه فیظهر العناصر األساسیة الثالثة في بلوكنیت فحسب.

 

 [الرسم في الصفحة 14 من المستند اإلنكلیزي]:

في متصلة جهات ثالث وجود الضروري من أنه كما تماًما – بلوكنیت في الثالثة األساسیة العناصر أوًال: :4 رقم                     الرسم
 أطرافها لكي تشّكل مثلًثا، یجب أن تكون هذه العناصر الثالثة موجودة للتمكن من تقدیم خدمات ما بین السالسل.

 Inter-chain network overlay تراكب الشبكة ما بین السالسل

 Blockchain router موّجهة سالسل كتل

 P2P data transfer تحویل البیانات من الند إلى الند

 

 

 XBridge: تراكب الشبكة ما بین السالسل

.(DHT) موزع تجزئة دالة جدول على قائمة الند إلى الند من شبكة عن كنایة وهو ،XBridge عنصر بلوكنیت                    تضّم
الشبكة تراكب من نمًطا شبكتنا من یجعل ما محلي، جهاز في أخرى شبكات على عقد مع الشبكة هذه على العقد دمج                       ویتم

 ما بین السالسل. ویتیح ذلك البحث والتحدید والتواصل بین العقد على أي شبكة سلسلة كتل.

 

XBridge رسم بیاني یظهر سیاق 

 [الرسم في الصفحة 15 من المستند اإلنكلیزي]:

 الرسم رقم 5: عناصر الشبكة على جهاز محّلي

API واجهة برمجة التطبیق 

Node a العقدة أ 

Node b العقدة ب 
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 لالطالع على الوثائق الفنیة، ُیرجى مراجعة قسم المواصفات الفنیة.

 

 التنفیذ

تولید- یتم وال بلوكنیت. ومحفظة XBridgep2p.exe من كل في الشبكة تراكب برمجة تنفیذ یتم                حالًیا:
 اإلیرادات من ذلك.

كتطبیق- إطالقه یتم أن المرجح غیر من ولكن البرمجیات، قاعدة في وحدات إلى ذلك تجزئة تتم قد المستقبل:                    في
 منفصل، ألنه سیتوافق تشغیلًیا مع عناصر أخرى لتوفیر الخدمات األساسیة.
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 XName: موّجه سلسلة الكتل

بلوكنیت في تحقیقه سیتم ما وهو الصحیحة، الكتل سلسلة إلى الرسائل لتوجیه وسیلة السالسل بین ما خدمات نظام                    یتطّلب
أن إلى یحتاج وهو األولى، مراحله في الكتل سالسل في التوجیه یزال ال السالسل. بین ما عناوین نظام خالل                     من
بین ما معیاًرا الكتل سالسل في التوجیه یستلزم أساسي، بشكل ولكن التشفیر. مجال في المهتّمون ویتقّبله                  یستكشفه
سجّل في التوجیه بیانات لحفظ طریقة إلى باإلضافة ،Uportبـ الخاص MIND نظام مثل الكتل، سالسل لتحدید                  السالسل
) السعر-مقابل-الموثوقیة نسبة الصدد هذا في البحث قید زالت ما التي المسائل ومن بحث.               ووظیفة
المجانیة السجالت من األوسع بالشكل الخدمات تستفید قد المثال، سبیل فعلى التوجیه. لنتائج (price-to-truthfulness              
الخدمة وتقدیم الدفع قبل وذلك البحث، بعد الموثوقیة عدم احتمال إزالة عبر السیئة البحث نتائج من معیًنا ا حد                    وتتقّبل
لقاء طفیفة تكالیف لتحّمل مستعّدة وتكون مثبت بشكل موثوقة بحث نتائج أخرى خدمات تطلب قد المقابل، في                   مباشرة.
كما السجل، خدمة بتصمیم یتعّلق ما في محایدة مقاربة یتبع سوف XName أّن إلى اإلشارة تجدر ذلك، ضوء في                     ذلك.
تنافسیة سوق نشوء إمكانیة ذلك في بما – الحاجة دعت إذا المتنوعة الدمة حاجات یوفره الذي المدروس الحّل                    سیلّبي

 لخدمات السجل.

بیانات توظیف و(ب) البحث بـ(أ) الخاصة والكلفة الموثوقیة مسائل یحیل بشكل الموّجه تصمیم المنطقي فمن                 لذلك،
السجل. بخدمات الخاصة (chainIds) السالسل هویة عن البحث ذلك في بما – متخصصة سجل خدمات إلى                  التوجیه
عن مخبأة ذاكرة وتخزین السجل، بخدمات الخاصة التطبیقات برمجة واجهات إظهار XName وظیفة تكون                بالتالي،

 نتائج التوجیه بعد تقدیم الخدمة.

أن للعقد یمكن األولي، اإلطالق عند – خدمة عن البحث قبل سجل خدمة عن البحث إلى الحاجة أي – الدائریة                      ولتحسین
موثوقة سجل خدمة على للعثور (hardcoded) الثابتة البرمجة ذات السالسل هویة في البحث (أ) عبر بنفسها                  تعمل
على (الحصول getRegistryService نداء خالل من XBridge عبر األنداد لدى البحث عبر (ب) أو مثبت،                 بشكل
الموثوقیة ضمانات من االستفادة في یساعد مما النتائج، في تظهر سجل خدمة كل في البحث ثم مخصص، سجل)                    خدمة
السالسل). بین ما خدمات من (وغیرها السجل خدمات من ومحلیة موثوقة الئحة إلعداد خدمة كل توفرها قد                   التي
عن "البحث قسمي مراجعة ُیرجى عنها، والبحث السالسل بین ما خدمات توظیف كیفیة حول السؤال إلى                  وبالعودة

 الخدمات" و"خدمات السجل".

 ولالطالع على الوثائق الفنیة، ُیرجى مراجعة قسم المواصفات الفنیة.

 

 التنفیذ

الخدمات- جانب إلى بلوكنیت، ومحفظة XBridgep2p.exe من كل في الكتل سالسل موّجه تنفیذ یتم                حالًیا:
 األساسیة األخرى.

األساسیة،- الخدمات لتقدیم األخرى العناصر مع دائًما تشغیلًیا العنصر هذا یتوافق أن المرجح من المستقبل:                 في
مجال في كاٍف تقّدم إحراز تم إذا مستقل بشكل توفیره یتم وقد مستقل. بشكل توفیره الضروري من لیس                    وبالتالي
تكالیف بتغطیة لها یسمح سوف الخدمة هذه من اإلیرادات تولید إّن إذ الكتل، سالسل توجیه من اإلیرادات                   تولید
إذا كذلك، تكنولوجًیا. الخدمة هذه تطویر وسیحّفز التوجیه خدمات بین التنافسیة سیحقق كما ذاتي، بشكل                 تشغیلها
كتل سلسلة شبكة ضمن أخرى عناصر مع األخیر هذا دمج یتم قد التوجیه، عنصر من اإلیرادات تولید                   تم

 مستقلة.

  

15 
 مستند النسخة رقم 1.0
 15 آذار/مارس 2018

https://medium.com/uport/mnid-a-safer-way-of-encoding-blockchain-addresses-in-a-multi-chain-world-4222e7b62714
https://medium.com/uport/mnid-a-safer-way-of-encoding-blockchain-addresses-in-a-multi-chain-world-4222e7b62714
https://medium.com/uport/mnid-a-safer-way-of-encoding-blockchain-addresses-in-a-multi-chain-world-4222e7b62714


BLOCKNET 

 XChat: تحویل البیانات من الند إلى الند

XChat عنصر بلوكنیت تشمل لذلك، نفسها. الخدمة ومضمون الرسائل وتلقي لبعث وسیلة الرقمیة الخدمات تقدیم                یتطّلب
الفردي التراسل إمكانیة یتیح (end-to-end) الطرفین مبدأ بحسب مشّفر الند إلى الند من تراسل نظام وهو ،                 
ما الشبكة تراكب :XBridge خالل من حالًیا متوفرة broadcast messages العامة الرسائل (خدمة               والجماعي.

 بین السالسل).

وفترة النطاق وعرض فالخصوصیة المعنیة. الخدمة طبیعة بحسب الرقمیة الخدمات وتقدیم التواصل متطلبات               وتختلف
تقنیات عدة لتشمل الخدمة تنمو قد بالتالي، المغیرات. من جمیعها هي الوسطاء غیاب أو ووجود واإلصرار                  االنتظار
وسرعة خصوصیة یوفر الند إلى الند من حّل توفیر المالئم من یبدو جًدا، المبكرة المرحلة هذه في ولكن بیانات.                     تحویل

 عالیتین.

 

 لالطالع على الوثائق الفنیة، ُیرجى مراجعة قسم المواصفات الفنیة.

 

 التنفیذ

الخدمات- جانب إلى بلوكنیت، ومحفظة XBridgep2p.exe من كل في البیانات تحویل تنفیذ یتم               حالًیا:
 األساسیة األخرى.

اإلیرادات- تولید الممكن من كان وإذا البرمجیات، قاعدة في وحدات إلى العنصر هذا تجزئة تتم قد المستقبل:                   في
 منه كتطبیق منفصل، قد یتم إطالقه بهذا الشكل.
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 الخدمات األساسیة

 تتطّلب خدمات ما بین السالسل التي یمكن تولید اإلیرادات منها ثالث خدمات بنى تحتیة:

 البحث عن الخدمات : طریقة للعثور على األنداد لتقدیم أو استهالك خدمة؛-
 التراسل ما بین السالسل : طریقة لتقدیم خدمة رقمیة؛-
 التبادل الالمركزي : طریقة لتولید اإلیرادات من الخدمة.-

 هذه الخدمات هي نتیجة  جمع  العناصر األساسیة، وبالتالي یمكن إضافتها على أطراف المثّلث في الرسم السابق كما یلي:

 

 [الرسم في الصفحة 18 من المستند اإلنكلیزي]:

جوانبه تجمع التي هي المثلث أطراف أن بما – لـبلوكنیت الثالثة األساسیة والعناصر الخدمات ثانًیا: :5 رقم                   الرسم
 الثالثة، وضع الخدمات على األطراف یعّبر عن طبیعتها كجمع للعناصر األساسیة.

 Inter-chain network overlay تراكب الشبكة ما بین السالسل

 Blockchain router موّجهة سالسل كتل

 P2P data transfer تحویل البیانات من الند إلى الند

 Service lookup البحث عن الخدمات

 Inter-chain messaging التراسل ما بین السالسل

 Decentralized exchange التبادل الالمركزي

 

 البحث عن الخدمات

لخدمات سجل أي تشمل وهي ،XChatو XNameو XBridge عناصر لجمع نتیجة هي السالسل بین ما البحث                  خدمة
 ما بین السالسل على بلوكنیت. وقد یتم التعبیر عن هذه الخدمة على شكل واجهة برمجة تطبیقات مع تطّور بلوكنیت.

البعض بعضهم وإیجاد البعض بعضهم عن البحث إلى بحاجة المستخدمون التقلیدیة، اإلنترنت شبكة في الحال هي                  فكما
شبكة بخالف ولكن .(DNS) النطاقات أسماء بنظام شبیه نظام إیجاد یجب بالتالي، بینهم. التشغیلي التوافق یتحقق                  لكي
الوصول یمكن خوادم من ال ما، شبكة على عقدة أي من عام بشكل الند إلى الند من الخدمات تقدیم یتم التقلیدیة،                       اإلنترنت
من معینة كتل سلسلة شبكة على عقدة أي على العثور یكفي لذا، واحد. (IP) إنترنت بروتوكول عنوان خالل من                     إلیها
من غیرها إلى إضافة األساسي، الشرط هي (chain codes) السالسل" "برمجیات فإّن لذلك، ما. خدمة طلب                  أجل

 المیزات األمنیة.

 وُیفتَرض أن یتم  تقدیم  الخدمات إلى عقدة محددة دون سواها.

یقّدم أن طرف ألي یمكن أّنه الند إلى الند من موثوقة غیر عقد شبكة على السجل خدمة توفرها التي المیزات أبرز                       ومن
 هذه الخدمة (سواء كانت نیته خبیثة أم ال)، بخالف الظروف التي یكون فیها مقّدم الخدمة موثوًقا.

یستوجب ما مضمونة، الخدمات عن البحث ینتجها التي البیانات موثوقیة تكون ال قد التصمیم، استراتیجیة على                  وبناًء
موثوقیة تضمن بطریقة الخدمات عن البحث تنفیذ یتوجب قد أو الحقة، مرحلة في الخدمة موثوقیة حول الضمانات                   تقدیم
تجاه محاید بلوكنیت تصمیم أّن إلى اإلشارة وتجدر الخدمة. تقّدم التي العقدة نّیة عن النظر بصرف مشّفر، بشكل                    البیانات

 المقاربة المعتمدة للسجالت.
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 خطوات التراسل

 في حالة التصمیم األول، تتمثل خطوات البحث عن خدمة في ما یلي:

 العثور على األنداد عبر XBridge؛1.

 الحصول على هویة السلسلة الخاصة بإحدى الخدمات وتنفیذ وظیفة serviceList عبر XName؛2.

 البحث عن أنداد عبر XBridge للعثور عن ند على السلسلة المحددة من خالل هویتها؛3.

 االنتقال إلى XChat؛ الحصول على قائمة بالخدمات التي یقّدمها الند المحدد؛4.

 طلب خدمة (واالنتقال إلى مرحلة إثبات مدى موثوقیة الخدمة).5.

عبر المشروع) هذا من ممیزة مساهمة دون من (أي عشوائي بشكل الخدمة عن البحث یتم قد الثاني، التصمیم حالة في                      أّما
إثبات (مثل (blockchain consensus algorithm) الكتل بسالسل الخاصة اإلجماع خوارزمیات إحدى             استخدام
هذه ولكن ببساطة. مجاًنا فیها والبحث محلًیا السلسلة هویة لبیانات الخدمة عن تبحث التي العقدة استضافة وعبر                   العمل)،
نموذجي بشكل اعتمادها یتم أن المتوقع غیر من وبالتالي المستخِدم، على كبیرین تشغیل وفترة تخزیًنا تفرض                  الطریقة
المبّسط التحّقق عقد استخدام یتم قد الخدمات، لسجالت كتل بسلسلة المستخدمین احتفاظ سیاق وخارج بلوكنیت.                 الستخدام
حجم من والحد التوسع قابلیة من أكبر قدر ولتحقیق األصلي . األساسي "بیتكوین" تقریر في المذكور بالشكل الدفعات                   من
السجل" و"خدمة التبادل" "سجل قسمي راجع بدیلة. إثبات أنظمة في البحث یتم كان المستند هذا إعداد خالل                   التطبیق،

 لالطالع على أنماط التصمیم.

 

 رسم بیاني سیاقي

 في ضوء النقاط أعاله، ال بد من اعتماد الهندسة التالیة العالیة المستوى:

 [الرسم في الصفحة 19 من المستند اإلنكلیزي]:

 الرسم رقم 6: رسم بیاني سیاقي یظهر العالقة بین العناصر األساسیة على جهاز محلي یستخدم وظیفة البحث عن خدمة.

 Local application التطبیق المحلي

 API واجهة برمجة التطبیق

 P2P data transport تحویل البیانات من الند إلى الند

 Inter-chain network شبكة ما بین السالسل

 Blockchain router موّجه سالسل الكتل

  

 لالطالع على الوثائق الفنیة، ُیرجى مراجعة قسم المواصفات الفنیة.

 

 التنفیذ

وفي- بلوكنیت. محفظة ضمن أو XBridgep2p.exe من كجزء إما حالًیا الخدمات عن البحث تنفیذ یتم                 حالًیا:
تنتقي أن سوى یتطّلب ال الذي الالمركزي، التبادل هو المنّفذ الوحید التطبیق فإّن الحالیة، بلوكنیت تطّور                  مرحلة

 العقد ثنائیات العمالت. بالتالي، یبقى من الضروري بناء خدمة بحث ذات أهداف أوسع.
وینشأ- أوسع بشكل الخدمات عن البحث وظیفة الكتل سالسل نظام في المهتمون یستكشف أن بعد المستقبل:                  في

قد األساسیة، للعناصر المستهلكین استخدام لتسهیل كذلك، شاملة. بحث خدمة تطویر المخطط من حولها،                توافق
الوقت عوامل تحدد أن المرجح ومن التطبیقات. برمجة واجهة ضمن الخدمات عن البحث وظیفة دمج                 یتم
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ممیزة واجهة أو األساسیة، الخدمات لجمیع موحدة واجهة اعتماد سیتم كان إذا ما المستهلكین وطلب                 والنمو
 مخصصة للبحث عن الخدمات حصًرا.

 

 التراسل ما بین السالسل

مقّدمي عثور على تشتمل وهي ،XChatو XBridge عنصري لجمع نتیجة هي السالسل بین ما التراسل                 وظیفة
 الخدمات والمستهلكین على بعضهما البعض وتواصلهما وإیجاد الخدمة التي یتم تقدیمها.

هذه مقّدمي أّن حین في الخدمات، عن فاعل بشكل یبحثون سوف المستهلكین أّن افتراض على الخدمة تحدید                   ویتم
 الخدمات سوف یكونون متاحین بشكل الفاعل.

أو خدمة مقّدم أنه یدعي كیان كّل یكون أن افتراض یمكن ال الند، إلى الند من العامة الشبكات على أنه إلى اإلشارة                        وتجدر
ال وأنه الدفعة، تسدید قبل موثوق الخدمة مضمون أّن إثبات ینبغي الخدمات، معظم حالة في وبالتالي، النیة، حسن                    مستهلك
الثقة عامل عن بمعزل الخدمات تعمل أن یجب أخرى، بعبارة أیًضا. الدفعة یسّدد أن قبل الخدمة تلّقي للمستهلك                    یمكن

.(atomically) وبشكل موّحد 

معرفة" "صفر مبدأ على القائم اإلثبات نظام استخدام السیاق هذا في الثقة" "عامل غیاب لتحقیق لها المخطط الطرق                     ومن
مبدأ على قائمة إثبات أنظمة عدة "تتوفر ،BIP-0199 حول المالحظات تشیر فكما .(zero-knowledge)             
سبیل فعلى قّیمة. لمعلومات hash preimage األصلیة هاش دالة استخالص لضمان استخدامها یمكن               صفر-معرفة
مشّفر حّل لفك كمفتاح تعمل األصلیة هاش دالة أّن إلثبات صفر-معرفة مبدأ على قائم إثبات نظام استخدام یمكن                    المثال،
اإلیضاح، ولغایات مماثل)". بروتوكول عن ملموس مثل على لالطالع ادفع-للعب-سودوكو (انظر سودوكو.              ألحجیة
نوًعا یشّكل المستهلك یفترضه من بالفعل هو الخدمة مقّدم أّن إلثبات إنشاؤه یتم بسیًطا رقمًیا توقیًعا أّن إلى اإلشارة                     تجدر
للمستهلك یمكن ولكن سرًیا، یبقى الخاص الخدمة مقّدم رمز إّن إذ صفر-معرفة، مبدأ على القائمة اإلثبات أنظمة أنواع                    من
للعناصر وفًقا وأخرى خدمة بین المعتمدة اإلثبات أنظمة تختلف أن المتوقع ومن الخدمة. مقّدم هویة بنفسه یثبت                   أن

 المحددة التي یجب إثباتها لتقدیم الخدمة بمعزل عن "عامل الثقة".

التالي القسم في شرحه سیتم الذي الالمركزي ، التبادل خالل من تحقیقها فیتم السیاق هذا في (atomicity) الوحدة                   أّما
 أدناه.

 

 خطوات التراسل

 إّن الخطوات المعتادة في خدمة التراسل ما بین السالسل هي اآلتیة:

القسم1. في المذكورة للخطوات وفًقا وطلبها، (network overlay) الشبكة تراكب عبر خدمة على               العثور
 السابق؛

أي2. – صفر-معرفة مبدأ على بناًء الخدمة مضمون موثوقیة إلثبات مادة ،XChat عبر الخدمة، مقّدم                 یوفر
(انظر كاٍف بشكل الخدمة مضمون موثوقیة تضمن التي التأكیدات من محددة مجموعة على مبني إثبات                 لتقدیم

 قسم  سجل التبادل  لالطالع على مثال أولي حول هذا الموضوع)؛
 یقبل المستهلك الخدمة؛3.
 ینتقل مقّدم الخدمة إلى مرحلة التبادل الالمركزي للبدء بتقدیم الخدمة.4.

تطبیقات برمجة واجهة السالسل بین ما التراسل یتطّلب قد االستهالك، عملیة وتبسیط التطبیق حجم من الحد أجل                   ومن
برمجة فیها تكون التي والحاالت المجانیة الخدمات مناسًبا، األمر هذا فیها یبدو التي االستخدام حاالت بین ومن                   خاصة.

 وظیفة البحث في السالسل ثابتة، كما في تطبیق تراسل المركزي مثًال.
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 رسم بیاني سیاقي

 في ضوء النقاط أعاله، ال بد من اعتماد الهندسة التالیة العالیة المستوى:

 [الرسم في الصفحة 21 من المستند اإلنكلیزي]:

بین ما التراسل خدمة یستخدم محلي جهاز على األساسیة العناصر بین العالقة یظهر سیاقي بیاني رسم :7 رقم                    الرسم
 السالسل.

 Local application التطبیق المحلي

 API واجهة برمجة التطبیق

 P2P data transport تحویل البیانات من الند إلى الند

 Inter-chain network شبكة ما بین السالسل

 

 التنفیذ

خالل- من إّما الشبكة، تراكب من واالستفادة (ب) تطبیقاتهم، ضمن XChat دمج (أ) للمطّورین یمكن                 حالًیا:
 تطبیق XBridge المستقل أو بصیغته المدمجة ضمن محفظة بلوكنیت.

برمجة- واجهة وكتابة (modularized) تركیبي نظام ضمن العناصر وضع یتم سوف المستقبل:              في
محددة خدمة ضمن العنصرین هذین یجمع لتطبیق برمجة واجهة توفیر ذلك، إلى باإلضافة وُیتحَمل،                التطبیقات،

 بشكل واضح.

 

 التبادل الالمركزي

والتبادل خدمات. لقاء أو أخرى بعمالت إما العمالت لتبدیل وموّحدة الثقة" "عامل من خالیة وسیلة هو الالمركزي                   التبادل
وذلك األقل، على الكتل سالسل على عقدتین أو ومحفظتین XChatو XBridge عنصري لجمع نتیجة هو                 الالمركزي
المطلوب من سر، إنتاج على قائم البروتوكول وهذا الموّحد . للتبادل تییرنان نویل لبروتوكول عامة تنفیذیة                 كصیغة
طرف أموال السر هذا منِتج صرف إذا بالتالي، الدفعة. تسدید عند عنه الكشف تجّنب یمكن وال األموال، لصرف                    معرفته

 آخر، یحصل هذا الطرف على السر ویمكنه إًذا صرف أموال صاحب السر في المقابل.

إلى الخدمة هذه یستهلك الذي ،Block DX الالمركزي، التبادل تطبیق عن مختلفة الالمركزي التبادل خدمة                 مالحظة:
 جانب عدة خدمات سالسل كتل أخرى.

 

 العمل السابق

malleability-based) التطویع على القائمة االبتزاز لهجمات معّرضة كانت البروتوكول من األولى النسخة أن               تبّین
مع ،(Bitcoin-and-clones) "بیتكوین"-ومستنسخاتها نظام ضمن الحًقا، تصحیحها وتّم ، (extortion attack          
في الكود هذا یستخدم تصمیم على االطالع ویمكن .OP_CHECKLOCKTIMEVERIFY العملیة كود             إضافة
أیًضا ولكن والعمالت المشّفرة للعمالت الموّحد التبادل فقط لیس ندعم لكي أخیًرا، الموضوع. حول كوروكاوا كاي                  مدّونة
hash) تجزئة دالة أو التشفیر لفك رمز عن كنایة هو "سًرا" البروتوكول هذا إلى نضیف رقمي، مضمون                   ألي
طلب إثبات أو سابًقا تقدیمه تم مشّفر رقمي لمنَتج الفوري االستهالك یتیح السر هذا كشف فإّن بالتالي، آمنة. (function                   
القسم في المذكور صفر-معرفة مبدأ على القائم اإلثبات باستخدام یقترن عندما ذلك، ویسمح الموثوقیة. من للتأكد                  ما
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المولّدة والخدمات المنتجات استهالك یحقق أنه كما استالمه، قبل ما رقمي منَتج موثوقیة من بالتأكد للمستهلك                  السابق،
 لإلیرادات بمعزل عن "عامل الثقة" . لذلك، فإّن هذا البروتوكول هو للخدمات  العامة  الموّلدة لإلیرادات.

 

 خطوات البروتوكول

 إّن خطوات هذا البروتوكول المبدئیة هي:

ما1. لملّف تشفیریة تجزئة دالة أو رقمًیا توقیًعا أو الرقمیة)، (للمنتجات الشیفرة لفك رمًزا الخدمة مقّدم                  ینشئ
الخاص السر باعتباره ویستخدمه العمالت)، (لتبادل عشوائًیا رقًما أو الموثوقیة)، من التأكد طلبات من                (للتثبت

 بالبروتوكول.
إذا2. المعاملة هذه صرف للمستهلك "یمكن قاعدة على قائمة (bail-in) "مشاركة" معاملة الخدمة مقّدم                ینشئ

من بدًال رقمي منَتج تقدیم یتم كان (إذا المعاملة". على الخدمة ومقّدم المستهلك من كّل وّقع إذا أو السر،                     قّدم(ت)
 العمالت، ُیطَلب فقط تأمین كمیة من األموال تكفي لتغطیة رسم الشبكة).

مخرجات3. "إرسال قاعدة على قائمة المال"، "إلعادة ثانیة معاملة شكل على احتیاطیة آلیة الخدمة مقّدم                 یقیم
 معاملة المشاركة إلى عنوان مقّدم الخدمة، ولكن لیس قبل مدة (x) من اآلن".

یمكن4. أنه ومفاده المشاركة، معاملة في الثاني الشرط لتلبیة المعاملة توقیع المستهلك من الخدمة مقّدم                 یطلب
 استرجاعها إذا وّقعها كل من المستهلك ومقّدم الخدمة.

 یوّقع المستهلك معاملة االسترجاع ویعیدها إلى مقّدم الخدمة.5.
تراجع1. حال في محددة، زمنیة مدة بعد توفر) (إذا ماله باسترجاع الخدمة لمقّدم الشرط هذا یسمح                  مالحظة:

 المستهلك عن عملیة التبادل أو تسبب أي عامل آخر في عدم اكتمال التبادل.
 ینشر مقّدم الخدمة معاملة التبادل.6.

 مالحظة: یمكن للمستهلك "صرف" المعاملة اآلن إذا حصل(ت) على السر.1.
سلسلة7. على الموجودة لألموال أعاله، 2 رقم الخطوة في كما به، الخاصة "المشاركة" معاملة المستهلك                 ینشئ

 الكتل الخاصة به.
الطرف1. هو الخدمة مقّدم أّن علًما – صرفها من للتمكن نفسه السر كشف المعاملة هذه تتطّلب                  مالحظة:

 الوحید الذي یمتلك السر في هذه المرحلة.
 ینشئ المستهلك معاملة "االسترجاع" الخاصة به، كما في الخطوة رقم 3 أعاله.8.
 یطلب المستهلك من مقّدم الخدمة توقیع معاملة االسترجاع هذه، كما في الخطوة رقم 4 أعاله.9.

 یوقع مقّدم الخدمة معاملة االسترجاع ویعیدها إلى المستهلك.10.
لم1. إذا ألنه المال، استالم عن الخدمة مقّدم عجز حال في ماله باسترجاع للمستهلك ذلك یسمح                  مالحظة:

الخدمة استهالك من بالتالي األخیر یتمّكن ولن للمستهلك السر عن الكشف یتم لن المال، الخدمة مقّدم                  یستلم
 أو تلّقي المال في عملیة التبادل.

 ینشر المستهلك معاملة المشاركة الخاصة به.11.
 مالحظة: یمكن لمقّدم الخدمة في هذه المرحلة صرف أموال المستهلك، ألنه یكون قد حصل على السر.1.
المستهلك2. بإمكان یصبح وبالتالي السر، عن الخدمة مقّدم یكشف المستهلك، أموال صرف عبر               مالحظة:

 االستفادة من الخدمة.
في3. المذكورة (x) المدة انقضاء حتى االنتظار یمكنه التبادل، عملیة إلغاء الخدمة مقّدم فّضل إذا                 مالحظة:

 الخطوة 3 أعاله ثم نشر معاملة االسترجاع الخاصة به.
 یصرف مقّدم الخدمة معاملة االسترجاع الخاصة بالمستهلك، ما یؤدي إلى كشف السر.12.

االسترجاع1. معاملة نشر للمستهل یمكن به، الخاصة المشاركة معاملة الخدمة مقّدم یصرف لم إذا                مالحظة:
 واسترداد أمواله بعد المدة الزمنیة المحددة.
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المحددة2. الزمنیة المدة خالل بالمستهلك الخاصة المشاركة معاملة صرف الخدمة مقّدم على یجب               مالحظة:
 في معاملة االسترجاع الخاصة باألخیر، وإال یكون للمستهلك الحق في استرداد أمواله.

من13. للتثّبت أو ما ملّف شیفرة لفك أو الخدمة بمقّدم الخاصة المشاركة معاملة لصرف إما السر المستهلك                   یستخدم
 حقیقة ما.

الخدمة1. بمقّدم الخاصة المشاركة معاملة صرف المستهلك على یجب العمالت، تبادل حالة في               مالحظة:
 ضمن المدة الزمنیة المحددة في معاملة االسترجاع، وإال یكون لمقّدم الخدمة الحق في استرداد أمواله.

المقایضة مرحلة تبلغ لكي فیها الخدمة عَقد تحدیث یتم إضافیة خطوات سیشمل أعاله البروتوكول أّن إلى اإلشارة                   وتجدر
یعتمدون الذین "الصغار"، والعمالء الدفعات من المبّسط التحّقق عقد تحدیث یتم كي وذلك ،(atomic swap)                 الموّحدة

 على أندادهم لنقل المعامالت والرسائل، بشكل موثوق.

 

 خطوات التراسل

 یشمل التبادل الالمركزي الخطوات اآلتیة بالشكل الذي اعُتمد فیه ضمن عناصر بلوكنیت:

الخدمة1. مقّدم یتخذ السالسل ، بین ما التراسل قسم في المذكورة للخطوات وفًقا ما لخدمة المستهلك قبول                  بعد
.XChat الخطوات 1-3 من البروتوكول، ثم یتخذ الخطوة 4 من خالل 

.2.XChat یتخذ المستهلك الخطوة 5 من خالل 

 یتخذ مقّدم الخدمة الخطوة 6 من البروتوكول من خالل شبكة سلسلة الكتل المحلیة الخاصة به.3.

.4.XChat یتخذ المستهلك الخطوتین 7-8، ثم یتخذ الخطوة 9 من خالل 

.5.XChat یتخذ مقّدم الخدمة الخطوة 10 من البروتوكول من خالل 

الخاصة6. المحلیة الكتل سلسلة شبكة خالل من البروتوكول من 13-11 الخطوات الخدمة ومقّدم المستهلك                یتخذ
 بكل منهما.

،Block DX الالمركزي، التبادل فتطبیق  حصًرا. الالمركزي التبادل خدمة تخّص الخطوات هذه أّن إلى اإلشارة                 وتجدر
نشر وخصوًصا التبادل، وظیفة یوفر لكي أساسیة) غیر (أي إضافیة خدمات عدة یتطّلب األخرى، التطبیقات                 وكمعظم
الحرمان هجمات مكافحة وإجراءات (spam) فیها المرغوب غیر الرسائل مكافحة إجراءات واتخاذ ومالءمتها               الطلبات

 من الخدمات (DoS) وجمع رسوم التبادالت.

 

 رسم بیاني سیاقي

 في ضوء النقاط أعاله، تكون العالقة بین العناصر على جهاز محلي على الشكل التالي:

 [الرسم في الصفحة 24 من المستند اإلنكلیزي]:

 الرسم رقم 8: رسم بیاني سیاقي یظهر العالقة بین العناصر في جهاز محلي یستخدم خدمة التبادل الالمركزي.

XChat XChat 

 API واجهة برمجة التطبیق

 Service provider node عقدة مقّدم الخدمة

 Consumer node عقدة المستهلك

 

 التنفیذ
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المستقل- XBridgep2p.exe تطبیق وضمن بلوكنیت، محفظة ضمن مدمجة الالمركزي التبادل خدمة             حالًیا:
التبادل تطبیق تدعم للتطبیق برمجة واجهة وتتوفر الحقة). مرحلة في األخیر التطبیق تطویر سیستمر                (ولكن

 الالمركزي بشكل متزامن.
تطبیق- یستهلكها التي الكتل سالسل خدمات مختلف من الخدمة (abstraction) تجرید سیتم المستقبل:               في

 Block DX، وسیتم بناء واجهة برمجة تطبیق تجمع بین XChat وخدمات سالسل الكتل.
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 عناصر سلسلة الكتل

على التالیة العناصر أنواع من أي مع تتفاعل أن السابق، القسم في استعراضها تم التي الثالث، األساسیة للخدمات                    یمكن
 جهاز محّلي ما، علًما أنه یمكن أن تتوفر هذه العناصر على عدة سالسل كتل:

 العقد الكاملة : عقد ومحفظات "عادیة" كاملة المواصفات.1.

على2. تصادق التي تلك (مثل ذلك من األخف العقد حتى أو الدفعات من المبّسط التحّقق عقد خفیفة :                   عقد
 المعامالت فحسب).

 عقد الخدمة : عقد بمواصفات ممیزة تسمح لها بتقدیم خدمة معینة باإلضافة إلى وظیفة سلسلة الكتل العادیة.3.

من بالرغم صیانتها. أو بناءها بلوكنیت تتولى وال الثالثة، األطراف تضیفها هذه العناصر أنواع أن إلى اإلشارة من بد                     وال
دون فمن بها. الخاصة الكتل سالسل مع التفاعل وهي أال بلوكنیت، ضمن أساسیة وظیفة هذه العناصر أنواع تؤدي                    ذلك،
وال فعالة غیر مقاربة وهي الخاصة، عناصرها استنساخ دون من التشغیلي التوافق تحقیق لـبلوكنیت یمكن ال التفاعل،                   هذا

 یمكن اعتمادها بشكل ثابت ومستمر.

خدمات تقّدم أو تستهلك إضافیة عقد أنواع أي إلى باإلضافة الثالثة، األساسیة والعناصر الخدمات عن تصّور یلي ما                    وفي
 ما بین السالسل:

 [الرسم في الصفحة 25 من المستند اإلنكلیزي]:

الكتل سلسلة عناصر أن بما الثالثة. األساسیة والعناصر الخدمات إلى بالنسبة الكتل سلسلة عناصر ثالًثا: :9 رقم                   الرسم
 تستهلك الخدمات األساسیة، تم تصویر العالقات بینها على أنها ناشئة من أطراف المثلث.

 Inter-chain network overlay تراكب الشبكة ما بین السالسل

 Blockchain router موّجهة سالسل الكتل

 P2P data transfer تحویل البیانات من الند إلى الند

 Service lookup البحث عن الخدمات

 Inter-chain messaging التراسل ما بین السالسل

 Decentralized exchange التبادل الالمركزي

 Full nodes العقد الكاملة

 Light nodes العقد الخفیفة

 Service nodes عقد الخدمة

 خدمات سلسلة الكتل

أقصى حّد من ما أّنه إلى ونظًرا محّددة. استخدام حاالت تلّبي لكي العامة األساسیة الخدمات الكتل سلسلة خدمات                    تعزز
یمكن التي الكتل سالسل لخدمات أقصى عدد من ما كذلك بلوكنیت، على توفیرها یمكن التي السالسل بین ما خدمات                     لعدد

 لألطراف الثالثة إنشاؤها.

هذه عن الحدیث وسیتم كتل. سالسل خدمات عدة ،Block DX بلوكنیت، على األّول الالمركزي التطبیق                 ویتطّلب
 الخدمات لتوثیقها ولشرح أحد جوانب خدمات سالسل الكتل.

 

Block DX نظرة عامة عن خدمات سالسل الكتل التي یوفرها تطبیق 
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الواقع، وفي طرفین. بین الموّحد التبادل إلى باإلضافة أخرى خدمات یوّفر أن یجب التبادل، وظیفة ما تطبیق یحّقق                    لكي
 یجب أن تتوفر الوظائف األربع اآلتیة في أي عملیة تبادل (سواء أكانت مركزیة أم المركزیة):

 تخزین رأس المال؛-
 نشر الطلب (order broadcast)؛-
 مالءمة الطلب (order matching)؛-
 الدفع.-

األخرى هي المركزیة األربع الوظائف هذه تكون أن من بد فال المركزًیا، تبادًال یوّفر Block DX تطبیق أّن                    وبما
على كان أّي وقدرة المصدر مفتوحة برمجة على الحفاظ مثل بالالمركزیة، متصلة نطاًقا أوسع جوانب إلى                  (باإلضافة
والدفع المال رأس تخزین وظیفتي بتنفیذ الالمركزي التبادل خدمة تسمح الموّحدة، المقایضات خالل ومن أمواله).                 إدراج
أیًضا یجب بل ذاتها، بحد التبادل مستوى إلى ترقى ال الموّحدة المقایضات ولكّن بدیهي. بشكل أیًضا المركزي                   بشكل

 توفیر وظیفتي نشر الطلب ومالءمته بشكل المركزي. وهذا ما تحّققه خدمات سالسل الكتل:

 یتم نشر الطلب بشكل المركزي من خالل وظیفة  البحث عن الخدمات ، التي تجري بأكملها من الند إلى الند.-
ما- یجمع التطبیق هذا أّن علًما المبادلة، في طرف بكل الخاص الالمركزي التطبیق على محلًیا الطلب مالءمة                   تتم

 بین  العناصر األساسیة  وأحد عناصر سلسلة الكتل أو أكثر.

الند من تعمل التي األنظمة كسائر هو، ومالءمته الطلب نشر لوظیفتي األبرز التصمیمي الجانب أّن إلى اإلشارة                   وتجدر
رقمي نقدي لنظام "بیتكوین" توفیر لكیفیة شبیهة وبطریقة الخدمات. من الحرمان لهجمات تعّرضهما إمكانیة الند،                 إلى
نشر بوظیفتي الخاص الحل یقّدم أن یجب ،(Byzantine Generals’ problem) البیزنطي الجنرال مسألة               یحّل
العمالت نظام في دراستها یجب التي األخرى االعتبارات من ثانًیا، موّثق. بشكل الطلب لجودة ضمانة ومالءمته                  الطلب
الناحیة من سلیمة األعمال نماذج تكن لم إن المركزي، نظام في ألنه ما، خدمة من اإلیرادات تولید                   كیفیة
الحل ویستعرض المسائل هذه یؤطر تمهیدي نقاش یلي ما وفي إطالًقا. سلیمة غیر أنها یعني فذلك                  التشفیریة-االقتصادیة،

 الذي توفره بلوكنیت لها.

 

 توفیر دفاتر طلبات المركزیة

أننا إال أخرى، أنظمة معاینة تتم أنه حین وفي بلوكنیت. ضمن المقترح الطلب نظام التالیة األجزاء تفّصل سوف                    مالحظة:
المهتمّین ولحّث كما الالمركزیة، الطلبات دفاتر ظلها في تعمل التي التصمیمیة البیئة شرح بهدف الحالي النظام                  نستعرض

 على تقدیم التعلیقات والمساهمات حول هذا المجال الجدید.

طلب أو العروض تقدیم عبر علیها السیولة تضیف أن المتبادلة لألطراف یمكن إعالنات بلوحة أشبه هو الطلبات دفتر                    إّن
الدفاتر على الطلبات قبول أو تقدیم عن وینتج األسعار. طلبات أو العروض قبول عبر منها السیولة تسحب أن أو                     األسعار،
هذا الطلبات دفتر یصبح المركزي، سیاق وفي طلب. ومقّدم عرض مقّدم بین مالءمة حدوث عند الحسابات بسداد                   التزام
تقّدم التي األطراف على سلطة جهة ألي تكون أن دون علیها، طلب تقدیم كان ألي یحق عامة، إعالنیة بلوحة                     أشبه

 الطلبات، ودون الحاجة إلى أن تكون األطراف المتبادلة موثوقة.

یجب أنه (أي سواها دون خالله من الموثوقة الطلبات تقدیم لضمان وسیلة (أ) الالمركزي الطلبات دفتر یتطّلب                   بالتالي،
أنه (أي مالءمة حدوث عند اللتزاماتها المتبادلة األطراف احترام (ب) فیها)، المرغوب غیر الطلبات الدفتر هذا یزیل                   أن
الستخدامها جیدة تكنولوجیا لیست الكتل سلسلة أّن هي المفارقة الخدمة). من الحرمان هجمات الدفتر هذا یمنع أن                   یجب
للمستخدمین فوریة تجربة توفیر علیها أي – فائقة بسرعة الطلبات دفاتر تعمل أن یجب أوًال، لسببین: وذلك طلبات،                    كدفتر
یتم أن قبل السلسلة في كتل عدة بعمق عموًما) الموثوقیة من (التثّبت المعاملة تكون أن تتطّلب الكتل سالسل ولكّن –                    
(staking) مطالبة أو (mining) تقّصي عملیة تتطّلب الكتل سالسل أّن بما ثانًیا، المطلوبة. الموثوقیة درجة                 استیفاء
وبالتالي الطلبات، معلومات على لالطالع استثنائیة قدرة (miners) المتقّصین یمنح ذلك فإّن الموثوقیة، من                للتثّبت
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اعتماد یجب لذلك، التالیة. الكتلة من تقّصوا إذا هم لطلباتهم األفضلیة یعطي ما ،(frontrunning) الربح بقصد                  لالحتیال
 نظام آخر لتحقیق الالمركزیة في الطلبات.

أو الطلب نشر خالل للخطر تتعرض أو ُترَسل أموال من ما أّن وهي الطلبات، لدفاتر أخیرة میزة ذكر من بد                      وال
الطلب نظام تستخدم التي األطراف أّن یعني ما المستقبلي ، بالتسدید التزامات عن كنایة هي الطلبات أّن ذلك                   مالءمته،
إّنه إذ الطلبات، نظام لتصمیم میزة ذلك ویعطي دفع. أو سداد نظام تعتمد كانت لو مما بكثیر أقل خطر لدرجة                      تتعّرض
استخدام حال في إلزامیة تصبح والتي المقیِّدة (performance penalty) األداء" "غرامة قبول الضروري من                لیس
التصمیم، شروط تتمّثل بالتالي، الموثوقیة. عدم من معینة درجة تحّمل مع بنجاح یعمل قد الطلبات فنظام كتل؛                   سلسلة
بلوكنیت، تقّدمه الذي الحّل ویتمّیز المنفردة. األفعال بعض تتعدى أن من المشروعة غیر األنشطة منع في األدنى ،                   بالحد

 بشكل خاص، بالخصائص اآلتیة:

 یدعم نظام UTXO للتثّبت، أي أّن األموال التي ُتسّدد خالل طلب ما قابلة للصرف؛1.

.2" العمل إثبات بنظام شبیه التبادل على رسم خالل من االنتشار، من بها المرغوب غیر الطلبات                 یمنع
تقدیم جًدا المكلف من یجعل ولكنه الموثوقیة، المتبادلین على طفیًفا أثره یكون الذي ،"hashcash              

 الطلبات غیر المرغوب بها؛
(ب)3. البند في المذكورة نفسه بالطریقة االنتشار، من الطلبات تطال التي الخدمة من الحرمان هجمات                 یمنع

 أعاله؛
(انظر4. االقتصادیة الناحیة من مجٍد غیر (service node collusion) الخدمة عقد بین التآمر               یجعل

 القسم حول  خصائص عقد الخدمة الممیزة )؛
عن5. التخّلي یؤّدي أو دون من ما طلب باستهالك المتبادلة لألطراف یسمح ما الجزئیة، الطلب مالءمة                  یدعم

refund) االسترجاع معاملة صرف من التمّكن حین إلى برّمته الطلب إیقاف إلى واحدة               مبادلة
) البدیلة" الفرصة "تكلفة تتجّنب التي التبادل استراتیجیة تعزیز في ذلك یساهم وقد .(transaction             
من وذلك القیمة، عالیة واحدة مبادلة عن األطراف أحد یتخّلى عندما تنشأ التي (opportunity cost               

 خالل توزیع رأس المال على عدة طلبات بنطاق أسعار متنّوعة.

 

(self-sovereignty) ما هو شكل الطلبات الالمركزیة؟ - التنظیم الذاتي 

التبادل في المشاركة األطراف بین الذاتي التنظیم على الحفاظ تعني الطلبات، یخصه ما في الالمركزیة، أّن نعتبر                   نحن
ومفاهیم "التوزیع" وبین بینها الخلط یتّم ما وغالًبا الالمركزیة، حول الخاطئة المفاهیم من الكثیر فتسود                 الالمركزي.
تتمحور بوضوح، (Vitalik Buterin) بوترین فیتالیك یشرح كما الالمركزیة، ولكّن إجماع. إلى بالتوصل               مرتبطة
على المسألة تشتمل عندما إال آخر، طرف تحّكم تحت طرف أي یضع ال الالمركزي فالنظام التحّكم : حول أساسي                    بشكل
عدة بین ما دور أو مهمة تقسیم فیعني التوزیع أّما متساٍو. بشكل األطراف جمیع تشارك الحالة تلك وفي مشترك،                     مورد
توافق إلى التوصل بـ"اإلجماع" ُیقَصد وأخیًرا، برّمتها. بالعملیة یتحّكم واحد طرف كان إذا عّما النظر بصرف                  أطراف،
یعني، ال ذلك ولكن المركزیین. أو موّزعین الفعل أو الحقیقة هذه كانت إذا عّما النظر بصرف ما، فعل أو حقیقة                      حول
یتطّلب ال أو المشروعة المعامالت حول إجماع إلى التوصل یستلزم ال "بیتكوین" نظام في الالمركزیة تحقیق أّن                   مثًال،
نظام في الالمركزیة لتحقیق كافیین لیسا ولكنهما شك، وال ضروریان العامالن فهذان الشبكة. أطراف على العمل                  توزیع

 "بیتكوین".

كما فتماًما األولى: في الذاتي التنظیم یتوفر حیث الطلبات، المركزیة العمالت في الالمركزیة تشبه أخرى، ناحیة                  من
أن متباِدل طرف ألي یمكن كذلك ثالث، طرف أي تحّكم عن بمعزل األموال یرسل أن "بیتكوین" یمتلك من كل                     یستطیع
محدًدا مبلًغا أّن من بأنفسهم التثّبت "بیتكوین" لمستخدمي یمكن كما وتماًما منه؛ یسحبها أو طلبات دفتر إلى السیولة                    یضیف
قبول رسائل من الطلبات موثوقیة من بنفسه یتحّقق أن متباِدل طرف ألي یمكن كذلك إرساله، وقت ومن بالفعل ُأرسل                     قد
أموال، إرسال عروض هي الطلبات أّن هو فالفرق الحد؛ هذا عند یقف المشّفرة بالعمالت الطلبات تشبیه ولكن                   الطلبات.
توقیع تتطّلب المالءمة أّن إلى ونظًرا مالءمة. عملیة تتضّمن مبادلة وهي المستقبل، في لها آخر طرف استهالك                   مقابل
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مالءمة أن من للتثّبت آخر طرف أي مشاركة المطلوب من لیس أنه وإلى الطلب، قبول رسالة على المشاركة                    األطراف
دون من بالكامل، التنظیم ذاتي بشكل الطلبات وضع على یّطلعوا أن ما شبكة على لألنداد بالتالي یمكن حصلت، قد                     الطلب

 الحاجة إلى خوارزمیات إجماع، كإثبات العمل مثًال.

مفّصل غیر استعراض یلي ما وفي أطراف. ثالث یشمل الطلب، لنظام بالكامل التنظیم ذاتي تصمیم هو نقترحه ما                    إًذا،
 لهذا التصمیم، الذي سیتم تطویره مع تبلور النقاش:

-) بها المرغوب غیر الطلبات مكافحة رسم ومعاملة الطلب المتبادلین أحد یرسل طلب، أي نشر                قبل
إلى یؤّدي ما المعاملة، هذه نشر الخدمة لعقدة یمكن ذلك، بعد خدمة. عقدة إلى خاص بشكل (anti-spam                 
كانت إذا للمال الطلب مرِسل خسارة احتمال طرحة وناي للشبكة، مخصص رسم شكل على األموال                 صرف
مرسلو ویستخدم الطلب، على الخدمة عقدة توّقع الرسم، معاملة من التثّبت وبعد موثوقة. غیر الخدمة                 عقدة

 الطلب المفترضین ذلك للتحقق من صّحة الطلب.
الطلب- أّن ومن (ب) حقیقیة، بأموال مدّعم الطلب أّن من (أ) بأنفسهم، التثّبت، للمتبادلین یمكن ما، طلب نشر                    بعد

 موّقع من عقدة خدمة (ما یعني أنه تم دفع رسم التبادل).
ثم- موثوقة)، محاولة أول (یقبل أحدهم الطلب مرِسل یختار ما، طلب قبول أكثر أو متبادل طرف یحاول                   عندما

 یختار، بنفسه، الطرف المقابل.
هجمة- تنفیذ إلى المقاِبل الطرف یعمد أال الطلب مرِسل مصلحة من یكون المقابل، الطرف اختیار یتم                  عندما

 حرمان من الخدمة، ولذلك ینتظر مرِسل الطلب تأكید عقدة الخدمة أنه تم سداد رسم الخدمة.
الطلب- هذا إزالة عبر السوق في الطلبات دفاتر باقي تحدیث یتم الموقعة، القبول رسالة الخدمة عقدة تنشر أن                    بعد

 منها.

الرسم ویصّور المركزیة. (state machine) حالة كآلة Block DX بتطبیق الخاص الطلبات دفتر یعمل                بالتالي،
هذا من معینة تفاصیل حول تتمحور المستند هذا من التالیة (األجزاء مرتفع مستوى على هذه الحالة آلة التالي                    البیاني

 الرسم البیاني):

 [الرسم في الصفحة 29 من المستند اإلنكلیزي]

 الرسم رقم 10: آلة حالة المركزیة للطلبات

 الطلبات: آلة الحالة الالمركزیة
 مالحظات:

تحتفظ- عقدة (كل التبادل عقد على الطلب دفاتر          توجد
 بدفتر مستقل)

المطلوبة- المنشورة الرسائل عدد من الحد بسیط:         تحسین
 لكل تبادل (مثًال: عدم نشر اإلزالة من دفتر الطلبات)

عبارة- هو بل المركزًیا، إجماًعا ذلك یشكل ال          مالحظة:
الند من شبكة على التنظیم) (ذاتیة المركزیة أفعال          عن

 إلى الند

Orders: decentralized state machine 
Notes: 

- Order books exist on trader nodes      
(each node maintains an independent     
order book) 

- Basic optimization: minimise the    
number of broadcast messages    
required per trade (e.g. don’t broadcast      
removals from order book) 

- Note: this is not decentralized     
consensus, it is decentralized    
(self-sovereign) actions on a p2p     
network 

 Place order وضع الطلب
 فاعل

 شروط تحدید األنداد أّن وضع الطلب "فاعل":
 دفع المعاملة الجانبیة (توقیع الطلب من قبل عقدة الخدمة)-
-" إعداد یعادل أو یفوق المؤكدة المدخلة األموال         مبلغ

DX في تطبیق "conf 
 یتم التثّبت من UTXO بنجاح-

Active 
Conditions for a peer to determine “active       
status”: 

- Collateral txid paid (order signed by      
service node) 

- Input coins confirmation count >/= conf      
setting in DX 

- UTXO check succeeds 
 Assume cancelled ُیفترض أن الطلب ُألغي
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 Presume market maker is offline ُیفترض أن مرِسل الطلب خارج الشبكة
 ?Acceptance broadcast received تلقي القبول المنشور؟

 قبول (من قبل طرف آخر)
 تلّقي قبول الطلب الموثوق والمنشور

Accepted (by other) 
Valid order accepted Broadcast received 

 ?Market maker responds یستجیب مرِسل الطلب؟
 قبول (ذاتي)

 یوقع الطرفان على رسالة قبول الطلب
Accepted (by self) 
Both parties sign order accepted message 

 ?Accept order قبول الطلب؟
 ?Cancel order إلغاء الطلب؟

 ُألغي
 ینشر مرِسل الطلب رسالة اإللغاء

cancelled 
Market maker broadcasts cancellation 

 ?Close wallet إقفال المحفظة؟
 ألغي

 ینشر مرِسل الطلب رسالة اإللغاء
Cancelled 
Market maker broadcasts cancellation 

 ?Service node poll: wallet offline استفتاء عقد الخدمة: المحفظة خارج الشبكة؟
 ?Market maker’s order(s) cancelled ُألغي(ت) طلب(ات) مرِسل الطلب؟

 ُألغي
 تنشر عقدة الخدمة معاملة رسم التبادل

Cancelled 
Service node broadcasts trade fee tx 

 ?Trade fee paid تم سداد رسم التبادل؟
 حصول مالءمة

الخدمة عقدة من كل ینشر الطلب؛ قبول رسالة الخدمة عقدة            توقع
 ومرِسل الطلب الرسالة

Match made 
Service node signs order accepted message;      
both service node and market maker broadcast 

 Remove from order book اإلزالة من دفتر الطلبات
 Service node discards trade fee tx تتجاهل عقدة الخدمة معاملة رسم التبادل

 قید االنتظار
 عملیة تبادل األموال

Pending 
Coin exchange process 

 Yes نعم
 No ال
  

 فصل األدوار: عَقد الخدمة

مفاجًئا. یبدو قد أمر وهو التبادل، طرفي على یقتصر أن من بدًال أطراف، ثالثة بـبلوكنیت الخاص الطلب نظام                    یشمل
بسیط المركزي حّل اعتماد یمكن فمثًال، المستخِدمین. تجربة على المفروض الرسم أثر في التفكیر نتیجة أتى ذلك                   ولكن
لو حتى للرسم المستخِدمین سداد إلى یؤّدي ذلك ولكن طلباتهم، تقدیم قبل تبادل رسم تسدید المستخِدمین على ُفرض                    إذا
تبادل رسم بفرض یتمثل (والذي المرجو الهدف لتحقیق ّأما التبادل. عملیة عن اآلخر الطرف تخّلى لو وحتى طلبهم،                    ألغوا
نظام اعتماد فتّم مسبًقا، الرسوم دفع لضمان نفسه الوقت وفي إلغائه)، أو التبادل اكتمال حال في فقط المستخِدمین                    على
قد اآلخر الطرف أّن من والتأّكد وسحبها السیولة تقدیم حوافز فصل هو النظام هذا بتحقیق یسمح وما األطراف.                    ثالثي
رسوم قبض عدم مع وتزامًنا (ب) مزّورة، تبادل رسم معاملة نشر (أ) دون من التبادل، رسوم وجني الالزم الرسم                     سّدد
یصبح الذي الذاتي، التنظیم ضمان هو ذلك من األساسي الهدف أّن إلى مجدًدا اإلشارة وتجدر الطلب. قبول بعد إال                     التبادل
كل شرح إلى نعمد وسوف التعقید، بالغ النظام هذا أّن شك ال معّینة. بطرق طرف كّل حوافز وجمع فصل خالل من                       ممكًنا
طلب الخدمة عقد على إّن القول یكفي النقاش، من المرحلة هذه في أّما المعلومات؛ تبسیط بهدف حدة على منه                     جانب
مخّطط (انظر الطلب قبول قبل العملیة اآلخر الطرف ألغى إذا بالفعل الرسوم هذه سداد یتّم أن دون من ولكن تبادل،                      رسوم

 البروتوكول المفّصل  أدناه لالطالع على األدوار وتتابعها بشكل دقیق في نظام الطلب).

 

 خصائص عقد الخدمة الممیزة

وهجمات بها المرغوب غیر الطلبات مكافحة (رسوم صرفها دون من ولكن التبادل رسوم لقبول فّعالة آلیة توفیر أجل                    من
 الحرمان من الخدمة) إذا تّم إلغاء الطلب قبل قبوله، تتمیز عقد الخدمة بعدة خصائص فریدة:
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 قلیلة العدد ویسهل التعّرف إلیها1.

من الحرمان وهجمات بها المرغوب غیر الطلبات لمنع كوسیلة التبادل رسوم على تعتمد المتبادلة األطراف أّن إلى                   نظًرا
على القدرة یتطّلب أمر وهو الرسوم، سداد من بسهولة التثّبت على قادرة األطراف هذه تكون أن الضروري من                    الخدمة،

 التمییز بین الطلبات (ورسائل قبول الطلبات) الموقعة من قبل عقد الخدمة وبین توقیعات غیرها من العقد.

یبحث أن طرف ألي یمكن الطریقة، بهذه .BLOCK لـ5000 حاملة الخدمة عقد تكون أن نطلب نحن ذلك،                   لتحقیق
ما عنوان تحّقق إذا ذلك، بعد الخدمة. بعقد الئحة یعّد وأن block UTXOS 5000 عن الكتل سلسلة في                    بسهولة

 یتضّمن BLOCK 5000 من التوقیع على أحد الطلبات، یعني ذلك أنه تم توقیعه من قبل عقدة خدمة.

 االحتیال مكلف2.

ومكافآت التبادل رسوم جني من تتمّكن أن قبل األقل على كتلة لـ1000 BLOCK تحمل أن الخدمة عقد على                    یجب
بطریقة لطلبه المستخدمین أحد إلغاء رغم تبادل رسم نشرت إذا أي – االحتیال إلى الخدمة عقد إحدى عمدت وإذا                     الكتل.
عقدة ضد (blacklist proof-claim) السوداء القائمة على إثبات-مطالبة یقّدم أن المعني للطرف یمكن –                مشروعة
خسارة یعني ما جدید، عنوان إلى BLOCKالـ نقل یجب السوداء، القائمة على إدراجها ولتجّنب الشبكة. على                  الخدمة

 عقدة الخدمة المعنیة للكثیر من رسوم التبادل ومكافآت الكتل، فضًال عن اضطرارها إلى انتظار 1000 كتلة.

 االحتیال ال ینتج أي أرباح3.

أو مباشرة أرباًحا تحقق أن خدمة عقدة ألي یمكن ال االحتیال، نتیجة البدیلة" الفرصة "تكلفة ارتفاع إلى                   باإلضافة
next) التالي الفائز المشارك إلى ُتمَنح التبادل رسوم ألن مشروع، غیر بشكل تبادل رسم صرف خالل من                   مضمونة
من ما بالتالي، سلًفا. محّددة تكون ال النتیجة أنّه أي االحتمالیة، قاعدة على بناًء تحدیده یتم الذي ،(winning staker                   

 حوافز أو أرباح محتملة تدفع عقد الخدمة إلى ممارسة االحتیال.

 دعم العمالت المشّفرة والتوافق التشغیلي بین العمالت وبلوكنیت4.

یتضّمن الطلب في العناوین) (أو العنوان أّن من تتأّكد أن الخدمة عقد على قبول، رسالة أو طلب من بالتثّبت تقوم                      لكي
أن الخدمة عقد على یجب إذ كثیرة، التجهیزات حیث من المتطلبات فإّن بالتالي، الطلب. لتمویل المال من كافًیا                    مبلًغا
الخدمة عقد الشرط هذا ویمّكن بلوكنیت. مع تشغیلًیا تتوافق التي (full node wallets) الكاملة العقد بمحفظات                  تحتفظ

 من تحویل الرسائل والمعامالت إلى عقد التحّقق المبّسط من الدفعات والعقد الخفیفة عند الضرورة.

.5(insider trading) ال إمكانیة للممارسة التبادل من الداخل 

طرف طلبات الخدمة عقد إحدى مالك یفّضل أن المجدي من لیس الطلبات، على التوقیع الخدمة عقد لجمیع یمكن أنه                     بما
العائدة القبول) رسائل (أو الطلبات على التوقیع في تأخر إذا ألنه به)، الخاصة التبادل عقدة (مثل سواه دون                    معّین

 اآلخرین، یمكن لهؤالء الحصول على خدمة جیدة بسهولة من أي عقدة خدمة أخرى.

 

والقدرة (ب) الخدمة، عقد بادعاء للوثوق جیًدا" "دافًعا (أ) المتبادلة: األطراف تمتلك أعاله، المذكورة للخصائص                 نتیجة
وكما (ج) االحتیال. مارست إذا بكثیر، الرسم هذا تفوق أخرى إیرادات بل التبادل، رسم فقط لیس الخدمة عقدة إفقاد                     على
الشدیدة األداء" "غرامة عن فضًال الطلب، عملیة خالل المتبادلون یواجهها التي المنخفضة الخطر درجة فإّن أعاله،                  ُذكر
حول الموثوقیة من أعلى درجة طلب على األطراف یشجعان ال الموثوقیة، من أعلى درجة طلب حال في                   المفروضة

 الطلبات.

 

 بروتوكول نظام الطلب
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البروتوكول مخّطط فإّن صحیح، وخصائصه الالمركزي الطلبات لدفتر العامة الطبیعة عن السابق النقاش أّن افترضنا                 إذا
بلوكنیت في المساهمین قبل من التطویر قید زال ما الحل هذا أّن االعتبار في األخذ وُیرجى له. الطبیعي الحل هو                      أدناه

 وقد یخضع لتحسینات إضافیة.

 یحّضر مرِسل الطلب رسم التبادل1)
.1yBTCبـ xLTC یرید مرَسل الطلب شراء 
.2BLOCK): y * 0.05% / priceBLOCKیحسب مرَسل الطلب رسم المعاملة (ُیدفع بـ 

.Iتقدیم لحظة السوق في BLOCK شراء سعر متوسط هو priceBLOCK            مالحظة:
 الطلب.

.IIعند العملیة)، لتسریع بذلك (یوصى الطلب تقدیم قبل BLOCK شراء یجب             مالحظة:
ما إلى التطبیق في BLOCK مخزون ینخفض عندما فقط ولكن – مثًال DX تطبیق                إطالق
كمیة احتساب إلى تهدف أعاله (أ) والخطوة المثال. سبیل على واحد BLOCK              دون

 BLOCK التي یجب صرفها ببساطة.
دون3. من بها) المرغوب غیر الطلبات مكافحة رسم (معاملة txspamfee الطلب مرِسل              ینشئ

 نشرها، علًما أّن هذا الرسم ُیفَرض على مرِسلي الطلبات بهدف منع الطلبات غیر المرغوب بها:
.IBLOCK معاملة 
.II(٪0.05) مع تحدید رسم الشبكة برسم التبادل الصحیح 
.III.وتحدید المخرجات كعنوان مرِسل الطلب 

 یقّدم المرِسل طلبه2)
 یقّدم المرِسل طلب شراء xLTC بـyBTC. الحقول:1.

.Iy قیمة 

.IIx قیمة 

.IIIالذي یمّول الطلب BTC (عناوین) عنوان 

.IVالذي سیتلقى األموال LTC عنوان 

.V(pubkey العنوان، المفتاح العام) XChat تفاصیل التواصل مع المرِسل على 

.VI[.بیانات أخرى مفیدة: تاریخ انتهاء الصالحیة، إلخ] 

.VII) بها المرغوب غیر الطلبات مكافحة رسم بمعاملة الخاصة (txid) المعاملة            هویة
(txspamfee 

.2XChat إلى عقدة الخدمة عبر txspamfeeیبعث المرِسل كًال من الطلب والـ 

 تتحّقق عقدة الخدمة من الرسم مقارنة بالطلب:3.
.Iالخاص بالطلب txspamfee مع حقل هویة معاملةtxspamfee  تتوافق هویة معاملة 
.IIy یبلغ 0.05٪ من txspamfee رسم الشبكة 

(1)DX تطبیق على BLOCK سعر من تتأّكد أن الخدمة عقدة على یجب              مالحظة:
ضمن الرسم یكون أن یجب االعتبار، في التقّلب أخذ یتم ولكي الصحیح؛ الرسم               الحتساب

 15٪ من القیمة الصحیحة
.IIIلتغطیة قیمة الرسم BLOCKما یكفي من الـ txspamfee BLOCK یتضّمن عنوان 
.IVنفسه BLOCKال معامالت ضمن "مخزن الذاكرة" لصرف عنوان الـ 

 توقع عقدة الخدمة على الطلب.4.

 ینشر كل من عقدة الخدمة والمرِسل الطلب والتوقیع.5.

 تحتفظ عقدة الخدمة بمعاملة txspamfee في الذاكرة وال تنشرها فوًرا.6.
 یحّضر المتلقي رسم التبادل3)

.1xLTCبـ yBTC یرید المتلقي شراء 
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.Iأو سوق طلب المتلقي یقّدم أن المرجح من ،(UX) المستخِدم تجربة نظر وجهة من                مالحظة:
) مالءمة بروتوكول وجود االحتمال هذا ویفترض مختلفة؛ بكمیات محدد بسعر            طلًبا
إلنجاز وبالتالي األطراف، بین المحددة الكمیات بین للجمع (matching protocol          

 الطلبات جزئًیا.
.2BLOCK): x * 0.2% / priceBLOCKیحتسب المتلقي معاملة الرسم (ُتدَفع بـ 

.Iتقدیم لحظة السوق في BLOCK شراء سعر متوسط هو priceBLOCK            مالحظة:
 الطلب.

.IIإطالق عند العملیة)، لتسریع بذلك (یوصى الطلب تقدیم قبل BLOCK شراء یجب              مالحظة:
دون ما إلى التطبیق في BLOCK مخزون ینخفض عندما فقط ولكن – مثًال DX                تطبیق
BLOCK كمیة احتساب إلى تهدف أعاله (أ) والخطوة المثال. سبیل على واحد BLOCK             

 التي یجب صرفها ببساطة.
 ینشئ المتلقي txDOSfee (معاملة رسم مكافحة هجمات الحرمات من الخدمة) من دون نشرها:3.

.IBLOCK معاملة 

.II(٪0.2) مع تحدید رسم الشبكة برسم التبادل الصحیح 

.IIIوتحدید المخرجات كعنوان المتلقي 
 یقبل المتلقي الطلب4)

 یبعث المتلقي رسالة قبول الطلب إلى مرِسل الطلب عبر XChat. الحقول:1.
.Iالذي یمّول الطلب LTC عنوان 
.IIلتلّقي األموال BTC عنوان 
.IIItxDOSfee هویة المعاملة الخاصة بـ 
.IVBTC التوقیع باستخدام المفتاح الخاص لعنوان 

 یتحّقق المتلقي من رسالة القبول:2.
.Iمع یتوافق والذي الطلب لمرِسل التابع الخاص المفتاح خالل من موثوق بشكل موقعة               الرسالة

 عنوان BTC الخاص بالمرِسل
.IIرصیًدا كافًیا BTC یتضّمن عنوان 
.IIIBTC ال معامالت في مخزن الذاكرة ُتصَرف من عنوان 

أال(1) یجب القبول، رسالة من التحقق یستطیع الطلب مرِسل أّن رغم الثقة: حول               مالحظة
هجمة المتلقي ینفّذ قد وإال ،txDOSfee من الخدمة عقدة تحّقق حین إلى العملیة               یتابع

 حرمان من الخدمة مجانًا.
 یوقع مرِسل الطلب رسالة قبول الطلب3.
 تتحقق عقدة الخدمة من رسالة القبول:4.

الخدمة(1) عقدة تقوم أن قبل القبول رسالة من التحقق الطلب مرِسل على الثقة: حول                مالحظة
بسعر الشراء فائدة حول معلومات على الحصول (أ) من الخدمة عقدة تمّكنت وإال               بذلك،
رسائل إحدى من التحقق تفضیل ومن (ب) معه، للتعامل طرف على العثور قبل               محدد

 القبول دون سواها (ج) أو عرقلة/انتقاء رسائل القبول بناًء على معاییر اعتباطیة.
.Iفي رسالة القبول txDOSfee مماثلة لحقل هویة معاملة txDOSfee هویة معاملة 
.IIx على الشبكة یبلغ 0.2٪ من txDOSfee رسم 

(1)DX تطبیق على BLOCK سعر من تتأّكد أن الخدمة عقدة على یجب              مالحظة:
ضمن الرسم یكون أن یجب االعتبار، في التقّلب أخذ یتم ولكي الصحیح؛ الرسم               الحتساب

 15٪ من القیمة الصحیحة
.IIIلتغطیة قیمة الرسم BLOCKما یكفي من الـ txDOSfee BLOCK یتضّمن عنوان 
.IVنفسه BLOCKال معامالت ضمن "مخزن الذاكرة" لصرف عنوان الـ 
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 توقع عقدة الخدمة على الطلب.6.

 ینشر كل من عقدة الخدمة والمتلقي رسالة القبول.7.

لحالة8. كتغییر الخدمة، وعقدة المرِسل قبل من الموقعة الرسالة، طرف بكل الخاص الطلبات دفتر                یحّلل
 الطلب من "مفتوح" إلى "منجز"، ویزیل الطلب من الدفتر.

 االنتقال إلى "المشاركة" في إعداد المعاملة5)
 بحسب بروتوكول التبادل الموّحد.1.

 

 شروط نشر معامالت رسوم التبادل

 ال تنشر عقد الخدمة معاملة رسم التبادل إذا:

 انتهت فترة صالحیة الطلب.●
 أغلق الدافع التطبیق قبل قبول أي طرف للطلب.●
 أُلغي الطلب قبل قبوله (الخطوة 4-خ أعاله).●
●.(bail-in transaction) ال ینشر الطرف اآلخر معاملة المشاركة 

 

 نظام مالءمة الطلبات

السعر وطلبات السوق (طلبات التبادالت على المعتادة الطلبات أنواع تحویل (أ) أجل من المركزًیا نظاًما بلوكنیت                  تتطّلب
إحدى كمیات ومالءمة (ب) ،(liquidity consumption events) السیولة استهالك حاالت إلى إلخ)              المحدد،
– أعاله المبینة (order state machine) الطلبات حالة آلة باعتماد محددة. بأسعار أخرى عملة بكمیات                 العمالت
المتلّقین طلب على الطلبات مالءمة تشتمل – متلقین أو كمرِسلین التنظیم ذاتیة أدواًرا المتبادلة األطراف تتخذ                  حیث
غیاب أو وجود على الطلبات مالءمة تشتمل المحدد، السعر ذات الطلبات حالة وفي المرِسلین. من السیولة                  استهالك

 طلبات تصل إلى عتبة معینة، وتهدف إلى تحدید دور كل طرف تبادل كمرِسل أو متلقي.

ذي الطلب من بدًءا الدفاتر، على الموجودة الطلبات استهالك كالتالي: هو السوق طلب سلوك أّن إلى اإلشارة                   وتجدر
استهلك وإذا بالكامل. السوق طلب استهالك حین إلى دوالیك، وهكذا یلیه، الذي الطلب إلى االنتقال ثم األفضل،                   السعر

 طلب السوق جمیع الطلبات الموجودة على الدفتر من أن یتم استهالكه هو بالكامل، یتم إلغاء المبالغ المتبقیة على الطلب.

وسعر للشراء الطلب كان إذا (أو أدنى الطلب وسعر للبیع الطلب كان إذا كاآلتي: فهو المحدد السعر طلب سلوك                     أّما
أن إلى الدفتر على الموجودة الطلبات استهالك یتم الطلبات، دفتر على مقابل عرض (أدنى) أعلى من أعلى)                   الطلب
من یتبقى ما إضافة تتم األولى، الحالة وفي بالكامل. استهالكه حین إلى أو (األعلى)، األدنى هو المستخِدم طلب                    یصبح

 الطلب إلى الدفتر.

االنتظار إلى حاجة من تستتبعه وما – UTXO قاعدة على القائمة المشّفرة العمالت حالة في الصرافة مشاكل                   ولتجّنب
لتوزیع آلي نظام باعتماد XBridge عنصر یسمح سوف – الطلب باقي مبادلة من التمّكن قبل الصرافة تأكید یتم                    حتى
من األقصى العدد تأمین أجل من منفصلة، عناوین في ومنتظمة صغیرة مبالغ إلى المتبادلة األطراف محفظات                  أموال
األهمیة. الضئیلة المستویات في التغیرات ولتخفیف اآلخر، الطرف قبل من بالكامل استهالكها یتم التي                المخرجات
أجل من وذلك عنوان، كل في الموجودة المبالغ حجم یعادل التبادالت، لحجم أدنى حد فرض سیتم ذلك، إلى                    باإلضافة

.(malicious creation of change) تجّنب إنتاج الصرافة بهدف االحتیال 

 

 خدمة سجل التبادل
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األطراف ولحصول كما التقني، التحلیل أدوات من وغیرها البیانیة الرسوم إلعداد ضروري العمالت تبادل سجّل                 إّن
إذ األهمیة، بالغ التبادالت سجّل موثوقیة فإّن كذلك، أساسها. على قراراتهم یبنوا لكي السوق حول معلومات على                   المتبادلة
سجّل تأمین یتم سوف لذلك، السجل. هذا تزویر إلى عمد إذا األخرى األطراف على كبیرة أفضلیة كسب ما لطرف                     یمكن

 التبادالت بین أي عملتین بطریقة خالیة من "عامل الثقة" كإحدى الخدمات التي توفرها بلوكنیت.

من بدًال الرئیسیة الفكرة والستعراض التبسیط لغایات الشيء، بعض مثالي أدناه الحل مخطط أّن إلى اإلشارة من                   وال
سجل بیانات ذكر عدم بسبب (وذلك إیجاًزا أكثر یكون سوف لالستخدام الجاهز الحل أّن شك فال التقنیة؛ الحل                    تفاصیل
zero-knowledge proof) صفر-معرفة مبدأ على قائم إثبات نظام وسیعتمد الموّحدة) التبادالت إحدى في               التبادل

 scheme) وأكثر تطوًرا، مثل نظام "bulletproofs" مثًال.

ووسیلة (ب) فیها، التبادل بیانات إلدراج وموثوقة مالئمة وسیلة (أ) الثقة" "عامل من الخالیة البیانات مجموعة                  وستتطلب
 موثوقة الستخراج البیانات منها. ویأتي الحل على الشكل التالي:

إدراج علي إجماع إلى بالتوصل المتعلق السلسلة هذه عقد عمل ویشتمل التبادل، لسجل مخصصة كتل سلسلة إنشاء                   سیتم
التي المعتادة البیانات وتتضمن التبادل. لسجل المخصصة الكتل سلسلة في أخرى كتل سالسل من التبادل معامالت                  بیانات

 سیتم إدراجها:

oالعملة أ 
oالعملة ب 
oكمیة العملة أ 
oكمیة العملة ب 
oسعر العملة أ: العملة ب 
oتوقیت صرف أول معاملة مشاركة 

مثًال، عدة. أشكال ضمن صیاغتها من البیانات مستهلكو یتمكن لكي كافیة إدراجها یتم التي البیانات تكون أن                   ویجب
 بالنسبة إلى رسوم TradingView البیانیة، یجب توفیر البیانات التالیة:

o(candle) "مدة "الشمعة الیابانیة 
o"توقیت بدء "الشمعة الیابانیة 
oالسعر االبتدائي 
oالسعر الختامي 
oالحد األقصى 
oالحد األدنى 
oإلى ما هنالك 

 

 إدراج بیانات اإلثبات

 إلدراج بیانات التبادل، یجب أن تقّدم العقد على سلسلة الكتل الخاصة بسجّل التبادل  بیانات إثبات :

oالعملة أ 
oالعملة ب 
oهویة المعاملة الخاصة بمعاملة المشاركة المصروفة في السلسلة أ 
o(أو تحدید غیابها) هویة المعاملة الخاصة بمعاملة المشاركة المصروفة في السلسلة ب 
oهویة المعاملة الخاصة بمعاملة رسم التبادل لمرِسل الطلب 
oهویة المعاملة الخاصة بمعاملة رسم التبادل للمتلقي 
oدالالت زمنیة لكل المعامالت 
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oداللة زمنیة للمعاملة التي ُقّدمت فیها بیانات اإلثبات 

بالعمالت الخاصة الكتل سالسل في البحث عبر ما، عقدة تقّدمها التي اإلثبات بیانات من الشبكة تتحّقق ذلك،                   بعد
كذلك، بالعمالت. الخاصة الكتل بسالسل مقارنتها عبر اإلثبات بیانات صّحة من والتثّبت التبادل، عملیة في                 الُمستخَدمة
هویة الشبكة تحّدد أن ضرورة حیث من "التقّصي" عملیة ُتشبه التي المتكررة"، البیانات "إزالة عملیة في العقد                   تشارك
 العقدة األولى التي یجب علیها تقدیم بیانات اإلثبات في عملیة تبادل ما، وتجاهل بیانات اإلثبات التي تقّدمها العقد األخرى.

 طرق استخراج البیانات

 تتوفر عدة طرق الستخراج بیانات سجل التبادل. فیمكن للمتبادلین اعتماد واحدة من الطرق اآلتیة:

oتحمیل سلسلة الكتل الخاصة بسجل التبادل، وبالتالي استخراج البیانات مجاًنا 
oدائم بشكل Block DX تطبیق تشغیل سیتطلب ما – المحلیة الذاكرة في المنجزة التبادالت جمیع                 تخزین

 (عملًیا، ال تفید هذه الطریقة إال لتحدیث الرسوم البیانیة بشكل فوري)
o:طلب سجل التبادل من عقدة موجودة على سلسلة سجل التبادل، مقابل رسم 

 لعملتین محّددتین●
 لمدة محّددة●

 

 تقدیم بیانات سجل التبادل

 لتقدیم سجل التبادل إلى األطراف المتبادلة، یجب على العقد الموجودة على سلسلة كتل سجل التبادل أن توّفر:

oدالة تجزئة" للعملة "أ" والعملة "ب" ورسوم التبادل ضمن النطاق الذي یحّدده الطرف المتبادل" 
oعنوان العقدة 

المالحظة مراعاة (مع "صفر-معرفة" قاعدة على قائم بسیط إثبات بناء المتبادل للطرف یمكن البیانات، هذه                 وباستخدام
والتثّبت التبادل، سجل كتل سلسلة على موجودة عقد عّدة من التبادل سجل طلب خالل من البیانات موثوقیة حول                    أعاله)
تكون أن احتمال أن ذلك یعني متطابقة، النتائج كانت حال وفي البقیة. مع تتوافق توفیرها تم تجزئة دالة كل أّن                      من
جید موقع في لیست هي وبالتالي البعض، ببعضها الوثوق إلى العقد یدفع حافز من ما ألّنه ضئیل، موثوقة غیر                     البیانات
له(ا) یمكن موثوقة، البیانات بأّن إضافي إثبات على الحصول المتبادل الطرف أراد إذا لكن االحتیال. بهدف مًعا                   للتآمر
ردود تراقب أن عقدة لكل یمكن كذلك، الكتل. سلسلة تحمیل أو ،(mode node) منوال" "عقدة من التبادل سجل                    طلب
موثوقیة عدم حول إثبات توفیر عبر صحیحة غیر بیانات تقّدم التي العقد ومعاقبة المتبادلة األطراف على العقد من                    غیرها
موثوقیة عدم حول الصدد هذا في إجماع إلى التوصل للشبكة السهل من لذا، الكتل؛ سلسلة بسجل مقارنة البیانات                    هذه

 إحدى العقد وإدراجها على القائمة السوداء.

األولى العقدة یختار ،(history nodes) السجل عقد من علیها حصل التي باإلجابة(ات) المتبادل الطرف رضي                 إذا
 التي تقّدم دالة التجزئة، ویبدأ عملیة مبادلة موّحدة معها تتمیز بالخصائص التالیة:

oمعاملة مشاركة ال یمكن صرفها إال باستخدام 
 مفتاح خاص یعود إلى العنوان الذي قّدمته العقدة●
 وبیانات سجل التبادل الذي یعود إلى دالة التجزئة التي تّم تقدیمها●

o(بعبارة أخرى، تؤدي بیانات سجل التبادل وظیفة السّر في المبادلة الموّحدة) 

الطرف یتلّقاها وعندئذ التبادل، سجل بیانات كشف إًذا علیها المشاركة، معاملة التبادل سجل عقدة صرفت إذا                  بالتالي،
 المتبادل. كذلك، ال یمكن كشف بیانات سجل التبادل إذا لم یسّدد الطرف المتبادل ثمنها.

 وتجدر اإلشارة إلى بعض میزات المخطط الحالي (المبّسط):
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-secret field) "السر" لحقل المحدد األقصى بالمدى محدوًدا المطلوبة البیانات مجموعة حجم یكون               قد
المتبادلة األطراف ألّن التبادل، سجل عقد إلى إضافیة عائدات ذلك ویوّفر المعاملة. تصمیم في (length               

 تضطر إلى تقدیم أكثر من طلب واحد إذا أرادت الحصول على بیانات التبادل الخاصة بفترة زمنیة أطول.
ازداد- كلما إذ التبادل، بحجم مقارنة تفاعلي بشكل المطلوبة البیانات مجموعة على المفروض الرسم تعدیل                 یمكن

یبلغ التي البیانات لمجموعة الزمنیة الفترة قّلت ،(volume per unit time) الوحدة" لـ"الحجم الالزم                الوقت
 حجمها الحد األقصى المحّدد.

اعتراض- من األخرى المتبادلة األطراف لمنع طفیف بشكل التبادل سجل بیانات (obfuscation) تشویش               یتم
في الزمنیة الفترة أو العمالت نوع ذلك عدم إلى فنظًرا التبادل: سجل عقدة تكشفها أن بعد المطلوبة                   البیانات
جًدا والمكلف الصعب من وسیكون منها، األخرى المتبادلة األطراف تستفید لن المقّدمة، البیانات               مجموعة

 تحلیلها.
في- السر ویصبح ،XChat خالل من مشّفر بشكل إرسالها عبر أشّد بشكل التبادل سجل بیانات تشویش                  ویمكن

إثبات تتطلب الطریقة هذه ولكن البیانات. على للحصول الشیفرة فك مفتاح الحالة هذه في الموحدة                 المبادلة
 صفر-معرفة أكثر تعقیًدا من ذلك المبین في المخطط (انظر أعاله).

 

 خدمة السجل

registry) سجل خدمة لتوفیر للتعمیم قابلة أعاله المذكورة (trade history service) التبادل سجل خدمة أّن                 یبدو
تبقى عملة، ال رقمًیا منتًجا التبادل عملیة مضمون یكون عندما وبالطبع، السالسل. بین ما لخدمات أوسع (service                 
الضروري اإلضافي األمر أّما هي. كما الكتل سالسل توجیه في (commit and lookup) والبحث اإلدخال                 مرحلتا
األخیرة هذه وجمع السلسلة، هویات فیها تظهر بیانات أحدث عن بها الخاصة الكتل سلسلة في التبادل سجل عقد بحث                     فهو
باستخدام التبادل، سجل عن عوًضا الالئحة، هذه تقدیم ویتم بها. الخاصة (serviceIDs) الخدمة" "هویات مع الئحة                  في

 البروتوكول المبّین في القسم السابق.
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 مراحل المشروع
 یستعرض هذا الجزء، بشكل عام، كیفیة تطور المشروع على المدى البعید، وهو یهدف إلى قیاس النطاق العام، ال إلى

 توفیر مجموعة التزامات حول مراحل التطویر األساسیة. وسیتم نشر خرائط الطرق على المدى األقرب والمراحل
 األساسیة بحسب الحاجة.

 

(MVP) توفیر المنَتج الفّعال األساسي 

●(monolithic) عمیل/عقدة موّحدات 
oموّجة سلسلة الكتل 
oXChat بروتوكول 
o(monetisation) آلیة تولید اإلیرادات من الخدمة 
oآلیة توزیع رسوم التبادل 

 التطبیق الالمركزي للتبادل الالمركزي●
o(frontend UI) واجهة المستخدم األمامیة 
oطلبات السوق والسعر المحدد واإلیقاف 
oدفتر الطلبات 
oسجل الطلبات 
oحدود المستخدم المفتوحة 
oالبیانیة TradingView دمج رسوم 

 تستخدم معلومات التعریف (credentials) الخاصة بواجهة برمة التطبیق لكل حساب مستخِدم●
oواجهة وإعدادات اآللیة بالمحفظة الخاصة التطبیق برمجة واجهة :(setup wizard) التثبیت             برنامج

 برمجة التطبیق الخاصة بالرسوم البیانیة
o(بشأن عدد التأكیدات المقبولة) التحكم بالمخاطر 

 االختیار من دفتر الطلبات●
 یسمح لكم بتقدیم الطلبات في وقت أقصر●
 التحكم بالصرافة:●

 قبول الطلب؛ إعادة الصرافة▪
 ال یمكن استخدام الصرافة لـx دقائق▪
▪(risk bracket) تدخل في خانة المخاطر المناسبة 
 یتم تحدیث خانة المخاطرالخاصة بكل طلب بحسب عمر العملة▪

 المرحلة الثانیة

 تقسیم xbridgep2p إلى وحدات●
oوحدة موّجه سلسلة الكتل 
oXChat وحدة 
oوحدة تبادل العمالت 
oعمیل التبادل الالمركزي 

 واجهات برمجة التطبیقات لكل الوحدات●
 دعم مضمون البیانات (data payload) في بروتوكول التبادل●
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●(xchat transport protocol) للتحویل xchat وبروتوكول التبادل بروتوكول بین سهل تشغیلي             توافق
 (الذي یتم التحكم به من خالل التطبیق الالمركزي الخاص بكم)

 

 المرحلة الثالثة

●) فقط" العملة عرض " طلب ،(trailing stop) المتدرج الخسارة وقف الطلبات: من إضافیة أنواع                دعم
(OCO 

 دعم ترك الطلبات في الدفتر بعد إغالق التطبیق (حفظ الطلبات في سلسلة الكتل)●

 

 المرحلة الرابعة

 تحسین البروتوكول: سوق مشتقات للمبادالت (من الند إلى الند لإلقراض الهامشي)●
 تحسین البروتوكول: أسواق مشتقات شاملة●
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 المواصفات التقنیة
.GitHub لتسهیل عملیة الصیانة، وللحفاظ على مصدر واحد لإلثبات للتوثیق المتدني المستوى، تم نقل هذا القسم إلى 

 

 مراحل الرسائل

https://github.com/BlocknetDX/blocknet-docs سوف یتم توفیها. انظر 

 

 مرجع واجهة برمجة التطبیق

https://github.com/BlocknetDX/BlockDX/blob/master/doc/dx/dxapi.md انظر  
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 حاالت االستخدام
هذا من الهدف "ما هو شیوًعا األكثر فالسؤال صعبة. مهّمة بعد موجود غیر لنظام التحتیة البنیة تصمیم أّن شّك                     ال
األشیاء. معظم أي – عمالت" نظام من االستفادة یمكنه ما كل هو "الهدف قبیل من هي نقّدمها التي واإلجابة                     التصمیم؟"،

 ولتقدیم أمثلة ملموسة عن هذه اإلجابة، نورد في ما یلي الئحة قصیرة عن حاالت استخدام بلوكنیت:

 

 التبادل الالمركزي1.

أي من اإلیرادات لتولید ضروري إّنه إذ األساسیة، بلوكنیت خدمات إحدى المشّفرة للعمالت الالمركزي التبادل                 یشّكل
 خدمة أخرى.

الموجهَّ بلوكنیت من األّول المنَتج سهلة، استخدام واجهة ذي المركزي بتطبیق المقرون الالمركزي، التبادل                ویشكل
 للمستهلكین، إذ إّنه یلّبي حاجة المهتّمین بمجال التشفیر الفعلیة إلى تكنولوجیا التبادل الالمركزي.

من واحدة "بیتكوین" سرقة إلى الالمركزیة العمالت تبادالت في والسرقة والفشل واالحتیال القرصنة عملیات تفّشي                 یوّدي
الحدیث النظام هذا ضمن للعمالت والموثوقة اآلمن التبادل یؤّمن أن الفّعال الالمركزي التبادل شأن من لذا، .16 كل                    بین

 الوالدة.

 

 موّجه سلسلة الكتل2.

إلى السالسل بین ما التعامالت توجیه الضروري من إذ أیًضا، لـبلوكنیت األساسیة الخدمات من الكتل سالسل توجیه                   إّن
استهالك أو لتقدیم استخدامها عقدة ألي یمكن أیًضا، مستقلة كخدمة مهم الكتل سالسل توجیه ولكن الصحیحة.                  وجهاتها
إلى كذلك الحال یبقى وقد حالًیا، مجانیة خدمة ،XBridge أي األّولي، بلوكنیت ه موجَّ ویقّدم السالسل. بین ما                   خدمات

 تاریخ غیر محدد.

 

 التراسل ما بین السالسل3.

نظام في عنها غنى ال خدمة السالسل بین ما التراسل أن شك ال البیانات، لتحویل أو تراسل كتطبیق استخدامه تم                      سواء
بلوكنیت خدمات بین من السالسل بین ما التراسل إّن الكتل، سالسل وتوجیه الالمركزي التبادل كما فتماًما                  العمالت.
ویمكن الند، إلى الند من وهي الطرفین، مبدأ بحسب مشّفرة الخدمة وهذه .XChat یسّمى وهو أیًضا،                  األساسیة
(في متوفرة وهي حالًیا، مجانیة الخدمة هذه فإن كذلك، جًدا. آمن بشكل الرقمیة والرسائل المنتجات لتوصیل                  استخدامها

.XBridge الوقت الحالي) ضمن حزمة واحدة مع موّجه سالسل الكتل في 

 

  تطبیق هواتف ذكیة یستفید من عدة سالسل4.

 من المرجح أن یتضّمن التطبیق الهاتفي، بسبب حجمه الصغیر، عقدة واحدة للتحّقق المبّسط من الدفعات فقط. لذا،

 سوف یستهلك هذا التطبیق خدمات، ال عمالت أخرى●
 سوف تتضّمن  خدمات سالسل الكتل  التي یستهلكها عناصر بلوكنیت●
المنتجات● شیفرة لفك مفتاًحا عینه الوقت في یكون ا"، سر" الخدمة تنِتج سوف ما، خدمة التطبیق یطلب                  عندما

 الرقمیة
 سوف ترِسل الخدمة بیانات تمّكن التطبیق من بناء إثبات صفر-معرفة حول موثوقیة المنتجات●
 سوف تنشئ الخدمة معاملة مشاركة في مبادلة موّحدة●
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 سوف تصرف الخدمة معاملة المشاركة ثم تبادلها بعملة أخرى، إذا كان ذلك مفضًال●
 یتلقى التطبیق السر بهذه الطریقة ویمكنه استهالك الخدمة●

 

 خلط العمالت (coin mixing) بشكل شبه مثالي5.

اآللي التبادل برمجة كتابة ،XBridge ضمن Monero أو ZCoin أو ZCash مثل الخاصة، العمالت دمج                 یمكن
بیانات إلیداعه ثالث طرف بأي الوثوق یتطلب ال الالمركزي التبادل أن وبما العكس. ثم الخاصة بالعملة عملة                   ألي
خاصة خلط خدمة هي فالنتیجة المتبادلة، األطراف على مخاطر أي تطرح ال الموّحدة المبادلة أّن إلى ونظًرا                   المستخِدم،

 وشبه مثالیة.

 

 تطبیق سوق المركزي6.

ومعالجة (ب) ومعلوماته، العمیل سمعة (أ) التالیة: الخدمات عادًة (marketplace app) السوق تطبیقات               تتطّلب
microservices) الصغرى الخدمات هندسة باعتماد ویوصى العناصر. وإدراج (د) الصور، وتخزین (ج)              الدفعات،
یمكن الطریقة، فبهذه كتل. سالسل عدة باستخدام یسمح ما أعاله ، المذكورة لألسباب  التطبیق، هذا في (architecture                
لقبول XBridge واستخدام الالئحة)، هذه على 13 البند (انظر المشّفرة العمیل معلومات تخّزن أن واحدة                 لسلسلة
in-wallet) المحفظة ضمن وبرمجیة ثالثة سلسلة واستخدام خادم، على الصور وتخزین مشّفرة، عملة بأي                الدفعات
ضمن التركیبیة والمیزة التوسع قابلیة تحقیق فهي النتیجة أّما .(UI) االستخدام واجهة ومكونات العناصر إلدراج (code                

 مجموعة خدمات یسهل تصحیح األخطاء البرمجیة فیها (bugfix) وتحدیثها أو استبدالها.

 

 محّول الوقود (fuel-converter) لعقود "إثریوم" (Ethereum) الذكیة7.

 من خالل التبادل الالمركزي، یمكن تزوید أي عقد "إثریوم" (Ethereum) بـ"الغاز" (gas) من أي عملة أخرى.

 

 عملة ثابتة (stablecoin) المركزیة بالفعل8.

سلسلة. على موجودة الالمركزي التبادل سجالت أّن واقع من االستفادة عبر ثباتها على تحافظ أن ثابتة لعملة                   یمكن
العمالت (burn) حرق أو (mint) إنتاج یجب كان إذا ما لتحدید موثوقیتها إثبات یمكن بیانات مجموعة تتوفر                   بالتالي،

 (أو تجمیدها ووقف تجمیدها) بهدف الحفاظ على ثباتها.

 

 هویة ذاتیة التنظیم (self-sovereign ID) ومنّظم المعلومات الشخصیة9.

) لإللغاء قابل أذونات نظام تضّم ما سلسلة على المشّفرة الشخصیة الوصفیة البیانات الشخصیة المعلومات خدمة تحفظ                  قد
ذاتًیا. الشخصیة معلوماتهم تنظیم على قادرون فالمستخدمون لذا، .(revocable permissioning system           
دخول، تسجیل یتطّلب تطبیق أو إلكتروني موقع أي في هذه الكتل سلسلة دمج للمستخدم یمكن المیزة، هذه من                    وانطالًقا
یمكن كما ،(micropayments) صغرى دفعات مقابل المعلنین إلى طوعي بشكل الوصفیة بیاناته بیع له یمكن                 كما
فهي هذه االستخدام حالة من تستفید أن المتوقع من التي الناشئة التكنولوجیات أّما السفر/الهویة. جواز أنظمة                  دعم

.(Coco Framework) "الخاص بشركة "مایكروسوفت Coco وإطار عمل Bitnation 

 

 حل سلسلة التورید 102.0.
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المتبادلة فاألطراف ."2.0 التورید لـ"سلسلة الفقري العمود تشّكل لكي مناسب بشكل مصّممة التحتیة بلوكنیت بنیة إّن                  
بذلك القیام ویمكنها بینها، ما في التشغیلي التوافق ضمان إلى تحتاج وهي مختلفة، كتل سالسل على نفسها تجد ما                     غالًبا
البیانات قراءة من (multichain apps) المتعددة السالسل تطبیقات تتمّكن سوف بالتالي، بلوكنیت. خدمات خالل                من
المواد، قائمة مثل المنتجات صناعة بیانات أو الشحن، بولیصة مثل الشحن ببیانات مختّصة أكانت سواء سالسل، عدة                   من
الحد من الشركات تمكین لـبلوكنیت یمكن مصادر، عدة من الوصفیة البیانات مقارنة وعبر غیرها. أو المالیة البیانات                   أو
) الشهادات وتزویر (invoice spoofing) الفواتیر تزویر مثل ،(attack vectors) المهاجمة نقاط             من

.(certification counterfeiting 

 

 البنیة التحتیة لـ"إنترنت األشیاء"11.

التوافق وتحقیق الكتل، سلسلة تكنولوجیا خالل من منها تعاني األشیاء" "إنترنت كانت لطالما أمنیة مشاكل حّل                  یمكن
) المنفردة البیانات من اإلیرادات لتولید متنوعة فرص تتوفر كذلك، بلوكنیت. على الكتل سالسل آالف بین                 التشغیلي
نفسه الوقت في سالسل عدة على معامالت حزمات تشكیل یمكن المثال، سبیل فعلى :(granular monetisation               
العقد وتحفیز البیانات دفق (tokenize) ترمیز یمكن بالتالي، .(SPV) الدفعات من المبّسط التحّقق محفظات                باستخدام

 على العثور على األنماط في البیانات الضخمة لشركة ما.

 

 خدمة اإلعالنات ضمن التطبیق12.

من وذلك التطبیق، في المعروضة اإلعالنات عرض عبر الهاتفي التطبیق خالل من العمالت جني للمستخدمین                 یمكن
التطبیق، في السالسل بین ما خدمات استهالك لتحفیز العمالت هذه استخدام ویمكن بلوكنیت. توفرها التي الخدمات                  ضمن

 ما یوفر خدمة "مجانیة" للمستخدم ویسمح في الوقت نفسه لمقّدمي الخدمة بتولید اإلیرادات.

 

 حل التخزین الالمركزي من الند إلى الند13.

منها اإلیرادات وتولید ،Storj مثل الكتل، سالسل على القائمة التخزین بحلول الخاصة المستخدمین قاعدة توسیع                 یمكن
 من خالل توفیر خدمات ما بین السالسل.

 

 منّصة لعرض العملة األّولي (ICO) ال تحتاج إلى أذونات14.

 یمكن ألي كان عرض بیع العمالت على نظام التبادل الالمركزي، من دون الحاجة إلى إذن.

 

 أداة حالة العمل إلدارة المیزانیة الموزعة15.

المیزانیة على التفاوض یتم حیث ،(ICO) الجماعي التعهید على قائمة كبیرة عمل كحالة عادًة التشفیریة المشاریع                  تنطلق
الجماعي. التعهید بها ُأجري التي التشفیریة العملة سعر قیمة تغّیر مع یتقّلب الفعلي الحساب رصید أّن غیر السوق.                    في
عبر یمكن، ذلك، إلى باإلضافة السالسل. عبر والحسابات العمالت توزیع إدارة للمطّورین یمكن بلوكنیت،                وباستخدام
آلي بشكل بطریقة وتنفیذها األعمال خطة وبرمجة أخرى، بعمالت واالستثمارات الدفعات إدارة الذكیة، العقود                استخدام

 عموًما من خالل العقد بشفافیة مطلقة.
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حیاة16. دورة و"إدارة (CRM) العمالء" عالقات و"إدارة (ERP) المؤسسة" موارد "تخطیط أنظمة مع               الدمج
 المنتجات" (PLM) عبر الشركات

غیر بشكل أو مباشرة إّما التشغیلي التوافق بلوكنیت توفره الذي التطبیق برمجة واجهة على القائم البسیط الدمج                   یحقق
.SAPو ORACLE مباشر مع سالسل الكتل الخاصة وتلك األشبه بـ"ائتالفات"، مثل 

 

 بنیة تحتیة إلنترنت القیمة17.

) القیمة" "إنترنت إلنشاء الوقت مرور مع متزاید بشكل بـبلوكنیت الخاصة السالسل بین ما التحتیة البنیة تعمل                  سوف
general and) والفرعیة العامة الدفاتر تبدأ وإذ عادل. بشكل وُمتاحة وشّفافة موثوقة تكون ،(Internet of value                
شبكة تصبح سوف الكتل، سالسل خالل من األخرى الشركات دفاتر مع تدریجًیا بالتفاعل للشركات (sub-ledgers               
والمعّمق المتقّدم الوعي تحقیق ذلك شأن ومن نظام. كل ولقیمة القیمة لتدفقات انعكاًسا ذلك جراء تنشأ التي الكتل                    سالسل

 حول القیمة عبر األنظمة برّمتها، مع آثار شدیدة وواسعة النطاق تطال النظام المالي.
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 قائمة المصطلحات
 Blockchain بلوكشین سلسلة الكتل
 Blocknet بلوكنیت شبكة الكتل

 use-cases  حاالت االستخدام
 blockchain routing   توجیه سلسلة الكتل

 service nodes   عقد الخدمة
 order matching system   نظام ُمطابقة الطلبات

 البنیة التحتیة لخدمة ما بین
 السالسل

 inter-chain infrastructure 

 inter-chain services  "خدمات "ما بین السالسل
 token ecosystem  نظام العمالت

 dapps  التطبیقات الالمركزیة
 التوافق التشغیلي العملي ما بین

 سالسل الكتل
 inter-blockchain interoperability 

 software-as-a-service  البرمجیات كخدمة
 practical blockchain usability  استخدام سلسلة الكتل عملًیا

 nodes  عقد
 chain bloat  تشّبع السلسلة

 internet of blockchains  إنترنت سالسل الكتل
 technology stack  األنظمة التكنولوجیة األساسیة

 cryptographic proof  الدالئل التشفیریة
 peer-to-peer  الند إلى الند

 appcoin  عملة للتطبیقات
 tokens  عمالت

 microservices  الخدمات الصغرى
 bugs  األخطاء البرمجیة

 inter-chain  ما بین السالسل
 multi-chain  خدمات السالسل المتعددة

 cryptoeconomy  اقتصاد التشفیر
 block rewards  مكافآت الكتل

 أنظمة الكتل الكبرى الذاتیة
 التمویل

 superblock self-funding systems 

 Interoperability  التوافق التشغیلي
 Bitcoin بیتكوین عملة بیتكوین
 payment gateways  بوابات الدفع

 determinacy of operation  الدقة التشغیلیة
 stock wallets  محفظات األصول

 composability  المیزة التركیبیة
 distributed monolith  وحدة متراّصة موّزعة
 monetisability  القدرة على تولید المال

 telematics  أنظمة المعلوماتیة البعدیة
 attack surface  مكامن الضعف

 disintermediated  الوسائطیة
 maximalists  القصویة

 bolt-ons  اإلضافات
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 walled garden  الحدیقة المسّورة
 SPV nodes  عقد التحّقق المبّسط من الدفعات

 موقع إلكتروني یستكشف سالسل
 الكتل

 blockchain explorer website 

 centralized oracle  وسیط مركزي
 chain-agnostic  الحیاد تجاه السالسل

 inter-chain network تراكب الشبكة ما بین السالسل
overlay 

XBridge 

 blockchain router XName موّجهة سالسل كتل

 p2p data transport XChat تحویل البیانات من الند إلى الند
 price-to-truthfulness  السعر-مقابل-الموثوقیة

 chainIds  هویة السالسل
 hardcoded  البرمجة الثابتة

 getRegistryService  الحصول على خدمة سجل
 broadcast messages  الرسائل العامة

 chain codes  برمجیات السالسل
 خوارزمیات اإلجماع الخاصة

 بسالسل الكتل
 blockchain consensus algorithm 

 atomically  بشكل موّحد
 zero-knowledge  صفر معرفة

 hash preimage  دالة هاش األصلیة
 atomicity  الوحدة

 network overlay  تراكب الشبكة
 modularized  نظام تركیبي

 Block DX  تطبیق التبادل الالمركزي
 هجمات االبتزاز القائمة على

 التطویع
 malleability-based extortion 

attack 
 Bitcoin-and-clones  بیتكوین-ومستنسخاتها

 hash function  دالة تجزئة
 bail-in  مشاركة

 atomic swap  المقایضة الموّحدة
 spam  الرسائل غیر المرغوب فیها

 abstraction  تجرید
 order broadcast  نشر الطلب

 order matching  مالءمة الطلب
 Byzantine Generals’ problem  مسألة الجنرال البیزنطي

 mining  تقّصي
 Staking  مطالبة

 Miners  المتقّصین
 Frontrunning  لالحتیال بقصد الربح

 performance penalty  غرامة األداء
 hashcash (proof-of-work system)  نظام إثبات العمل

 service node collusion  التآمر بین عقد الخدمة
 refund transaction  معاملة االسترجاع

 opportunity cost  تكلفة الفرصة البدیلة
 self-sovereignty  التنظیم الذاتي
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 مكافحة الطلبات غیر المرغوب
 بها

 anti-spam 

 state machine  كآلة حالة
 blacklist proof-claim  مطالبة على القائمة السوداء

 next winning staker  المشارك الفائز التالي
 full node wallets  محفظات العقد الكاملة

 insider trading  التبادل من الداخل
 معاملة رسم مكافحة الطلبات غیر

 المرغوب بها
 Txspamfee 

 Pubkey   المفتاح العام
 matching protocol  بروتوكول مالءمة

 معاملة رسم مكافحة هجمات
 الحرمات من الخدمة

 txDOSfee 

 bail-in transaction  معاملة المشاركة
 liquidity consumption events  حاالت استهالك السیولة

 order state machine  آلة حالة الطلبات
 malicious creation of change  إنتاج الصرافة بهدف االحتیال

 نظام إثبات قائم على مبدأ
 صفر-معرفة

 zero-knowledge proof scheme 

 Candle  الشمعة الیابانیة
 mode node  عقدة منوال
 history nodes  عقد السجل

 المدى األقصى المحدد لحقل
  ""السر

 secret field length 

 volume per unit time  الحجم الوحدة
 Obfuscation  تشویش

 trade history service  خدمة سجل التبادل
 registry service  دمة سجل

 commit and lookup  اإلدخال والبحث
 serviceIDs  هویات الخدمة

 monolithic  عمیل/عقدة موّحدات
 blockchain router  موّجة سلسلة الكتل

 monetisation  آلیة تولید اإلیرادات من الخدمة
 frontend UI  واجهة المستخدم األمامیة

 credentials  معلومات التعریف
 setup wizard  برنامج التثبیت
 risk bracket  خانة المخاطر

 data payload  مضمون البیانات
 trailing stop  وقف الخسارة المتدرج

 inter-chain messaging  التراسل ما بین السالسل
 end-to-end  الطرفین

 coin mixing  خلط العمالت
 marketplace app  تطبیقات السوق

 microservices architecture  هندسة الخدمات الصغرى
 in-wallet code  برمجیة ضمن المحفظة

 bugfix  تصحیح األخطاء البرمجیة فیها
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 fuel-converter  محّول الوقود
 Ethereum إثریوم 
 gas غاز 

 stablecoin  عملة ثابتة
 mint  إنتاج
 burn  حرق

 self-sovereign ID  هویة ذاتیة التنظیم
 revocable permissioning system  نظام أذونات قابل لإللغاء

 micropayments  دفعات صغرى
  Bitnation 
  Coco 

 multichain apps  تطبیقات السالسل المتعددة
 attack vectors  نقاط المهاجمة
 invoice spoofing  تزویر الفواتیر

 certification counterfeiting  تزویر الشهادات
 تولید اإلیرادات من البیانات

 المنفردة
 granular monetisation 

 tokenize  ترمیز
 Internet of value  إنترنت القیمة

 general and sub-ledgers  الدفاتر العامة والفرعیة
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 قائمة المصطلحات المختصرة
 Minimum Viable Product MVP المنَتج الفّعال األساسي
 Application Programming واجهة برمجة التطبیق

Interface 
API 

 Local Area Network LANs الشبكات المحلیة
 Initial Coin Offering ICO عرض العملة األّولي

 Know Your Client KYC اعرف عمیلك
 Internet of Things IoT إنترنت األشیاء

 Distributed Hash Table DHT جدول دالة تجزئة موزع
 Domain Name System DNS نظام أسماء النطاقات

 Internet Protocol IP بروتوكول إنترنت
 إجراءات مكافحة هجمات الحرمان

 من الخدمات
Denial of Service DoS 

 Unspent Transaction ناتج المعاملة غیر المنفقة
Output 

UTXO 

 User Experience UX تجربة المستخِدم
 bitcoin transaction ID txid هویة المعاملة

 Only Coin Offering OCO عرض العملة فقط
 user interface UI واجهة المستخدم

 Product Lifecycle إدارة دورة حیاة المنتجات
Management 

PLM 

 Customer Relationship إدارة عالقات العمالء
Management 

CRM 

 Enterprise Resource تخطیط موارد المؤسسة
Planning 

ERP 
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