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ی ارزهای دیجیتال به روی دنیا باز شد، رمز ارزهای مختلفی وارد این بازار شدند. در این از وقتی صحنه
به راه انداخت  کریپتوکارنسی بازاری پول دیجیتال، موجی در یکی از بهترین رمزارزهای حوزه چین لینک میان

الی و فناوری مثل گر مو تعداد زیادی معامله بالک چین، گذاران کریپتو،های دیفای، سرمایهکه در آن شرکت
تونه کنه که میرا مجذوب خودش ساخت. فناوری چین لینک ادعا می (SWIFT) و سوئیفت (Google) گوگل

های واقعی ها برای به کارگیری قراردادهای هوشمند و اتصال بالک چین به دادهترین چالشیکی از بزرگ
ن بسازه. اگه چین لینک بتونه این ادعا رو های بالک چین رو ممکمثل تأیید تحویل داده از طریق اوراکل

  .رشد بسیار خوبی خواهند داشت (dApps) های غیرمتمرکزعملی کنه، برنامه

 

 ینکتاریخچه چین ل

 

 2017)مقاله سفید( آن در سال  وایت پیپر از وقتی شروع شد که )Chainlink (داستان چین لینک
 Sergey) ، و سرگی نازاروف(Ari Juels) ، آری جوئل(Steve Ellis) توسط استیو الیس

Nazarov)  ی انداز خودشون رو برای یک شبکهمنتشر شد. در این وایت پیپر، نویسندگان چشم
ها ترین چالشاز بزرگ ی غیرمتمرکز قرار بود یکیگذارن. این شبکهغیرمتمرکز اوراکل به نمایش می

عدم توانایی بالک چین در گرفتن اطالعات قابل اعتماد از  -برای به کارگیری قراردادهای هوشمند
ی دنیای واقعی رو برطرف کنه. وایت پیپر چین لینک به جزئیات زیرساخت پروژه، مشکالت حل شده

 .پردازه، کاربرد توکن لینک میoff-chain و on-chain آن، معماری

برای ترسیم اهمیت اتصال این شبکه، به یک دارایی دیجیتال گره خورده با قیمت واقعی آن مثل 
تونه امنیت و اعتماد قراردادهای دیجیتالی رو تأمین طال رو در نظر بگیرید. فناوری بالک چین می

 .کنه، اما اونچه که به این دارایی ارزش میده قیمتشه

های دنیای واقعی رو برای قراردادهای مرکز اوراکله که دادهدر واقع چین لینک یک شبکه غیرمت
کنه. از این رو چین لینک توکنی به نام لینک با عالمت هوشمند در فناوری بالک چین تهیه می

داره که به عنوان یک دارایی دیجیتال محسوب میشه. از این توکن برای پرداخت  Link اختصاری
 .یشهی خدمات در شبکه استفاده مهزینه

 

 

 

 

 

https://sarmayedigital.academy/what-is-cryptocurrency/
https://sarmayedigital.academy/blockchain-technology/
https://sarmayedigital.academy/blockchain-technology/
https://sarmayedigital.academy/what-is-white-paper/
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 تیم چین لینک
 

 

اندازی شد. این تیم در راه 2014آپ قرارداد هوشمندی در سال تیم چین لینک در یک استارتریپل 
های نامه نظر داشتند که قراردادهای هوشمند رو تحت کنترل خودشون قرار بدن تا بتونن تفاهم

نظر از سطح مهارت و تخصص از آن ها صرف ی شرکت کنندهقراردادی رو ایجاد کنن که در آن همه
 .استفاده کنن

است. سرگی  (Sergey Nazarov) گذار و مدیر عامل این پروژه همونطور که گفتم سرگی نازاروفبنیان
 کرد. وی ایمیل غیرمتمرکزی نیز با نامگذار بورس اوراق بهادار امن کار میتر به عنوان بنیانقبل

Cryptomail گذاری دیتا ارهای این تیم از طریق یک گروهی به نام سرمایهی کرا ایجاد کرد. همه
 .شدمستقر در سانفرانسیسکو پیگیری می (Data Collective) کالکتیو

 Secure Asset گذار این شرکت است که قباًل در پلتفرمبنیانهم (Steve Ellise) استیو الیس
Exchange تر به عنوان مهندس نرم افزار درر کرده است. استیو پیشکا Pivotal Labs  .کار کرده بود

 .این مسئله به قبل از ورود او به صنعت بالک چین برمیگرده
شخص مهم بعدی در این تیم، آری جوئل نام داره. این فرد به همراه دو نفر دیگه وایت پیپر چین 

یوتر در کرنل تک است. سمت او در چین لینک، مشاور پروژه لینک رو نوشتن. آری استاد علوم کامپ
 .است

کنه. میلر در تزوس و زی هم در این پروژه به عنوان مشاور همکاری می (Andrew Miller) اندرو میلر
هم یکی از مشاوران  (Hudson Jameson) کش هم مشاور است. بعالوه، هادسون جامسون

 .نیز به شمار میاد اتریوم وان یکی از دهندگانبرجسته در تیم محسوب میشه که به عن
 
 
 

https://www.secureae.com/
https://www.secureae.com/
https://www.secureae.com/
https://sarmayedigital.academy/what-is-ethereum/
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 ای از قرارداد هوشمندخالصه
 

هایی میگن که روی بالک چین ذخیره میشن. به برنامه (Smart Contracts) قراردادهای هوشمند یا
ها رو تغییر داد. در واقع باید چین قرار دارن، بنابراین نمیشه اونقراردادهای هوشمند روی بالک 

گفت که قراردادهای هوشمند تغییرناپذیر و ثابت هستن. مزیتی که این نوع سیستم داره اینه که 
تونن این قراردادها رو ببینن و از این طریق امنیت تمام افرادی که در بالک چین حضور دارن، می

ا همین قراردادهای هوشمندی که اجرا میشن رو میشه تضمین کرد. البته نباید ی نامههر توافق
 .فراموش کرد که فاکتورها و پارامترها باید همگی رعایت بشن

های موجود برای تنظیم این قراردادهای هوشمند به منظور دستیابی به توافق برای مواردی که از داده
ترین و نیازه. یکی از مهم on-chain در قالب off-chain هایدر بالک چین فراتر میرن، به داده

ها در استفاده از قراردادهای هوشمند اینه که اتصال منابع اطالعاتی خارجی ترین محدودیتاصلی
به بالک چین برای مسدود کردن قراردادهای هوشمند به زبانی که برای هر دو طرف معامله قابل 

 .درک باشه، مشکل داره

 

 چیه؟ (Oracles) اوراکل
 

 

به میدان میان. اوراکل یک  (Oracles) هاحاال چی میشه بنظرتون؟! هیچی! اینجاست که اوراکل
کنن. اوراکل یه جورایی نقش واسطه نرم افزاریه که تقریبًا ازش به عنوان یک میان افزار استفاده می

مند ذخیره شده در بالک چین ترجمه ها رو از دنیای واقعی به قراردادهای هوشکنه و دادهرو ایفا می
 !ایه. مگه نه؟کنه. بنظر سیستم خیلی پیچیدهو وارد می

با این وجود، یک نقطه ضعف مرکزی در این سیستم وجود داره. اونم اینه که استفاده از اوراکل 
سازی امنیت توسط متمرکز باعث میشه مشکلی که یک قرارداد هوشمند غیرمتمرکز و با هدف فراهم
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کنه، میشه. حاال شاید براتون سوال پیش بیاد که اگه یه وقت الک چین برای حل آن تالش میب
 های ذخیره شده صحیح هستن؟اوراکل خراب بشه چی میشه؟ یا اینکه چجوری بفهمیم داده

  اگه یادتون باشه گفتم که قراردادهای هوشمند غیر قابل تغییر و ثابت هستن. در این صورت اگه
کنن. این سیستم به صورت خودکار در نکرده یک مشکلی پیش بیاد، اطالعات تغییر نمیخدایی 

 .اجرایی میشه If/Then یک چارچوب شرایطی
 کنن، به صورت سنتی از بالکچین گرفته میشنهایی که این شرایط رو تعریف میحاال این داده. 
 هایهاز طرفی، اخیرًا اوراکل به اکوسیستم کریپتو وارد شده که داد off-chain  رو به قراردادهای

 .هوشمند وارد کنن
 های متمرکز کاسته میشن چرا که مزایای قراردادهای هوشمند در مورد بالکچین از طریق اوراکل

 .های متمرکز غیر امن و ناقص باشنممکنه این اوراکل
ا استفاده میکنه. ی غیرمتمرکز شناخته میشه که از نودهبه عنوان یک شبکه (chainlink) چین لینک

ها از خارج از محیط بالکچین به آن وارد ها و اطالعات زیادی رو از طریق اوراکلاین نودها، داده
 .میکنن

این روند، با استفاده از سخت افزارهای امنیتی، مسائل مربوط به قابلیت اطمینان که ممکنه در 
 .صورت استفاده از یک منبع متمرکز به جود بیاد، از بین بره

این روش زمانی اتفاق میفته که قرارداد هوشمند به داده نیاز داره. این قرارداد درخواستی رو در این 
 .کنهمواقع برای اطالعات ارسال می

کنه و یک قرارداد ثبت می” رویداد“پروتکل چین لینک این درخواست ارسال شده رو به عنوان یک 
کنه. به این نوع درست می off-chain هایداده هوشمند مربوطه بر بستر بالکچین برای دریافت

 .میگن SLA قرارداد در این شبکه

 SLAی بندی قراردادهاتقسیم

بندی کرد. باید گفت دسته تقسیم 3به کار میرن رو میشه به  SLA قرارداد چین لینک که به صورت
 :هستنکنه. این قراردادهای فرعی به شکل زیر سه قرارداد فرعی ایجاد می SLA که

 قرارداد معتبر چین لینک 
 قرارداد تطبیق سفارش 
 قرارداد جمع آوری 

 
 :در ادامه بهتون هر کدوم از این نوع قراردادهای فرعی رو توضیح میدم

 
است. این قرارداد به  (Chainlink Reputation) قرارداد اول که به نام قرارداد معتبر چین لینک

کنه تا از صحت و عملکرد درستشون ها رو بررسی میاوندسترسی داره و  Track record یسابقه
 .برههای بدون اعتبار و غیر امن رو از بیت میمطمئن باشه و تأییدشون کنه. از این رو، گره
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 هم درخواست قراردادها رو به نودهای (Chainlink Order-Matching) قرارداد تطبیق سفارش
chainlink کنه. بعد از دریافت، ها رو دریافت میشنهاد اونمیفرسته و در صورت درخواست، پی

 .کنهها رو برای انجام درخواست تعیین میشماره و نوع مناسب گره

نام داره. این قرارداد تمامی  (Chainlink Aggregating) آوری یانوع بعدی این قراردادها، جمع
ی دقیق ها رو برای یک نتیجهیا اونها اعتبار میده و کنه و به اونها رو از اوراکل انتخاب میداده

 .انطباق میده

گیرنو از نرم افزار چین برای اطالعات رو می ”Requesting contract“ نودهای چین لینک درخواست
نویسی درون کنن تا درخواستی که دادن رو از زبان برنامهاستفاده می ”Chainlink Core“ لینک ُکر

 .تغییر بدن. این زبان برای دنیای واقعی باید قابل فهم باشهبالکچین به زبان بالکچین بیرونی 

بیرونی انتقال داده میشه که در  API ای از درخواست که تازه ترجمه شده یه یکحاال این نسخه
 ”chainlink core“ آوری شد، با استفاده ازآوری کنه. بعد از اینکه اطالعات جمعها رو جمعاونجا داده

 .آوری ارسال میشهچین بازگردانده میشه و برای قرارداد جمع به زبان درون بالک

ها رو از یک مکان واحد و یا اینکه از چند منبع متفاوت تأیید یا تونه دادهآوری میقرارداد جمع
 .انطباق بده

آوری ی دیگه دو پاسخ متفاوت ارائه کنن، قرارداد جمعگره یک پاسخ از سنسور و سه گره 10پس اگه 
گیره. از این طریق ها رو در نظر نمیها دچار نقض شدن و جواب اونی گرهمیشه که بقیهمتوجه 

 .ها رو از یک منبع یکسان تأیید کننتونن دادهنودهای چین لینک می

تونه این روند اعتبارسنجی رو برای چند منبع متفاوت تکرار کنه، بعد تمام آوری میقرارداد جمع
ی واحد انطباق بده. البته ناگفته نمونه که در انگینش در یک قطعه دادههای معتبر رو با میداده

 .ها میانگین گرفتی دادهشرایط خاص نمیشه از همه

ها، چین لینک روشیه که میشه ازش برای اطمینان حاصل کردن و کارآمدی در به غیر از منبع داده
 .های دقیق از قراردادهای هوشمند استفاده کردارائه داده

، با همکاری سرگی (Fintech) ناوری چین لینک توسط کمپانی قرارداد هوشمند چین لینک فینتکف
نازاروف به عنوان مدیر عامل این پروژه مدیریت میشه. تیم تحقیقاتی این پروژه در آزمایشگاه چین 

ای زیادی هتا به االن، این پروژه نقطه عطف Chainlink لینک متحد شدند. از زمان انتشار وایت پیپر
 32چین لینک، تونست مبلغ  (ICO) ، عرضه اولیه سکه2017رو پشت سر گذاشته است. در سال 

اندازی شد. از اون ی اصلی چین لین در اتریوم راه، شبکه2019آوری کنه. در سال میلیون دالر جمع
کنه. های مختلفی شروع به کار موقع، این فناوری طوری توسعه یافت که تونست با بالکچین

، و (Tezos) ، تزوس(Google) های گوگلهای زیادی مثل مشارکت با شبکههمچنین مشارکت
 .رو به همراه داشت (Oasis) اویسیس
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 های بالکچینپشتیبانی چین لینک از سایر شبکه 
 

همانطور که گفتم، چین لینک در حال حاضر بر بستر اتریوم قرار داره و به همین دلیل از متصل شدن 
کنه. ارز دیجیتال لینک نیز به دلیل قابلیت مشارکت و های غیرمتمرکز اتریوم پشتیبانی میبرنامهبه 

 .های بیشتری خواهیم بودهمکاری هدف این پروژه است، به زودی شاهد پشتیبانی آن از شبکه

دنیای های که به عنوان ارزهای اوراکل شناخته میشن، داده (Augur) و آگور (chainlink) چین لینک
های بیشتری رو به وجود بیارن. بر کنن تا بتونن فرصتواقعی رو با فناوری بالک چین ترکیب می

اساس نظرات برخی از افراد فعال در این حوزه، چین لینک به عنوان تحول ارزهای دیجیتال و 
 .قراردادهای هوشمند شناخته میشه

 

 کاربرد چین لینک
 

ی های امن دیجیتالی گرفته تا زنجیرهاهداف متفاوتی از اوراق اوراکل چین لینک رو میشه باوقتی 
ای به بازار های امن رو از منابع درون و برون زنجیرهتأمین استفاده کرد. اولین کاربردش اینه که داده

های اینترت اشیاء، و ای شامل قیمت، داده مالی، دادههای غیرمتمرکز فراهم کنه. چنین دادهبرنامه
تونه ارتباطی بین بالکچین و سیستم پرداخت کنه که میه. چین لینک همچنین ادعا میغیره باش

 .پل باشهمثل سوئیفت یا پی

امروز، بیشترین کاربرد چین لینک قیمت گذاری ارزهای کریپتو و فیات است. برای اینکه بتونه یک 
آوری و غیرمتمرکز جمع های متمرکزقیمتی رو تعیین کنه، چین لینک اطالعات زیادی رو از صرافی

گیره تا به منظور ها رو از منابع بیرونی میداده chainlink کنه. قدم بعدی اینه که نودهایمی
 .به روز رسانی کنه  ها روها، اونجلوگیری از دستکاری قیمت

ه در آخر، اطالعات قیمتی با استفاده از قراردادهای هوشمند استفاده میشن تا قابلیت دسترسی داشت
ها کنندهدهندگان داده و دریافتهایی رو به ارائهتونه سرویسباشن. از این طریق، چین لینک می

از چین لینک برای تعیین قیمت در سیستم  Synthetixهای دیفای ارائه بده. برای مثال، مثل کمپانی
 .کنهبرای اطمینان از ارزش کل وثیقه استفاده می (Aave) عامل مشتقات خود و آوی
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 موارد کاربردی چین لینک
 

 

 .پردازیممی chainlink تونه داشته باشه؟ تو این قسمت به چند کاربردچین لینک چه کاربردی می

 پرداختی سیستم

یکی از کاربردهایی که بیشتر کاربرها به دنبال آن هستن رو میشه در چین لینک دید. همینطور که 
از ارزهای دیجیتال در بالک چین و قرارداد هوشمند کار خیلی دونید، امکان پرداخت با استفاده می

آسونیه. اما چیزی که نباید فراموش کرد اینه که قراردادهای هوشمند برای اینکه بتونن در دنیای 
های مختلف پرداختی پشتیبانی کنن. با استفاده از چین واقعی به کار گرفته بشن باید بتونن از روش

 .و حل کردلینک میشه این مشکل ر

 های بانکیپرداخت

قابلیت اتصال قراردادهای هوشمند به  (ChainLink) یکی از امکانات ارز دیجیتال چین لینک
 .های مالی سنتی امکان پذیر نیستهایی است که در سیستمهای بانکی و ایجاد برنامهسیستم

های هوشمند رو به سیستماینه که میشه قراردادهای  Link یکی دیگه از کاربردهای ارز دیجیتال
ها رو توسعه میدن، smart contracts بانکی متصل کرد. در این صورت اون دسته از کسانی که این

های جهانی قرار میدن و ها رو از بانکگذاریهای بانکی مشتریان، سپردهاطالعاتی مثل حساب
 .الملل سوئیفت بهره ببرندقادرند از مزایای پرداخت بین

 های پرداختیهایجاد شبک

دهندگان کارت اعتباری از طریق چین لینک میشه به راحتی به قراردادهای هوشمندی که توسعه
 .پل ساختهای پرداختی مشابه پیارائه میدن دسترسی داشت و از این طریق میشه شبکه
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 استفاده از ارزهای دیجیتال متنوع در قراردادهای هوشمند

، پرداختی smart contracts های ارائه دهندهو فراهم کنه که پلتفرمتونه این قابلیت رچین لینک می
ای انجام بده. در نتیجه کسانی که یک قرارداد شده هر ارز دیجیتال دیگهخودش رو در دفتر کل توزیع

های خودشون رو با بیت کوین، ریپل و یا هر رمز تونن پرداختکنن، میاندازی میهوشمند رو راه
 .نجام بدنای اارز دیگه

 های غیرمتمرکزصرافی

های غیرمتمرکز، امکان دسترسی قراردادهای چین لینک با ارائه یک روش جدید جهت طراحی صرافی
هایی که بیرون از زنجیره بالکچین مورد نیاز هستن رو بدون اتصال کیف پول هوشمند رو به حساب

 .کنهبه صرافی، برای هر دو طرف معامله فراهم می

 

 لینک چرا به وجود آمد؟چین 
 

چین لینک به این دلیل به وجود اومد که شکاف میان فناوری بالک چین و فناوری قدیمی رو از بین 
ببره. بالک چین به عنوان یک برنامه اصلی، حدودًا یک دهه قدمت داره و استفاده بهینه ازش به 

دنیای واقعی، این سیستم کمی مختل های ها، مانند عدم توانایی در استفاده از دادهدلیل نارسایی
 .شده است

چین لینک رو به وجود آوردن. هدف این  استیو الیس و سرگی نازاروف با در نظر گرفتن این مشکل،
دو از ایجاد این زیرساخت دیجیتالی، ایجاد یک پیوند امن و ایمن بین دنیای واقعی و بالکچین 

ها راجع بهش صحبت کردیم. از طریق همین اوراکل بود. چین لینک هم که یک اوارکل هست که قبالً 
 .های کاربردی در دنیای واقعی رو کم کردمیشه فاصله بیت قراردادهای هوشمند و برنامه

از طرفی از اونجا که شبکه بالکچین اتریوم مبدأ قراردادهای هوشمنده، شبکه اوراکل مانند چین لینک 
مفید چین لینک اینه که اگه یک قرارداد هوشمند بخواد به این شبکه متصل شده. یکی از کاربردهای 

این درخواست رو برداشته و  chainlink های موجود درهای خارجی دست پیدا کنه، گرهبه داده
ای هم که باید در نظر داشت اینه که ی دیگهکنه. نکتهها تأمین میناطالعات مناسب رو از طریق او

کنه، به یک قرارداد هوشمند رو اجرا می chainlink در اکوسیستم دهنده گره )نود(وقتی یک ارائه
 .ها به عنوان پاداش توکن لینک داده میشهاون

-ERC و ERC-20 هایبا اینکه چین لینک مثل بیت کوین و اتریوم نیست، توکن لینک از طریق توکن
نک به صورت عمومی های لیدرصد از توکن 35، حدود 2017ساخته میشن. در طول دسامبر سال  223

 .ها باقی مونددرصد برای آسون کردن تراکنش 30فروخته شد، این در حالیست که 

های لینک غیرقابل دسترسی از سوی هر نهادی هستن. برای مثال، در مقایسه با ارزهای فیات، توکن
اعتماد  برای ایجاد  هایی مانند بانک و شخص ثالثتوکن لینک برخالف ارزهای فیات که به واسطه

 .کنهنیاز دارند، معامالت رو در در یک محیط مطمئن تسهیل می
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میلیارد دالر رسیده و این  1عالوه بر این، چیزی که خیلی مهمه اینه که ارزش کل بازار چین لینک به 
 .ای که ارزهای فیات ندارنتوان ازش برای دوری از تورم استفاده کرد. ویژگیچیزیست که می

 

 ؟کنهطوری کار میچین لینک چ   
 

یادتون میاد که راجه به چین لینک چی گفتم؟! گفتم که چین لینک یک زیرساخت دیجیتالیه که 
های خارجی رو با استفاده از قرارداد هوشمند به بالک چین وارد کنه. خود این زیرساخت تونه دادهمی

 .اکوسیستم هستی یک فرد در دهندهای از نودهاست که هر نود آن نشونشبکه

های بلوک یک فاز خرابی دارن. های بالک چین سنتی در اینه که اکثر زنجیرهتفاوت چین لین با شبکه
اگرچه بالکچین نوید یک محیط غیرمتمرکز رو میده که در آن همساالن به روشی سریع و کم هزینه 

 .ل مرکزی دارندهندگان اکوسیستم هنوز شباهت زیادی به کنتر کنن، اما توسعهتعامل می

در عوض، چین لینک به اپراتورهای مختلف نود متکی هست و همین مسئله باعث میشه شبکه 
هایی که اطالعات دقیق واقعًا غیرمتمرکز باشه. بعالوه، هر گره متکی به پروسه خودش هست. گره

 .گیرنتر پاداش میرو ارائه میدن، به سرعت با قراردادهای بزرگ

های های موجود در شبکه انجام مبده و همچنبن با بالککارها رو بین خطابچین لینک هماهنگی 
کنه. یک اوراکل رو در نظر بگیرید که از طرف قرارداد هوشمند درخواست داده دیگه ارتباط برقرار می

کار به گره یا همون نود اختصاص داده میشه و اگه درخواست با موفقیت سرویس بشه، کنه. اینمی
های لینک رو برای های لینک رو بدست میاره. از طرف خود، قراردادهای هوشمند، توکننود توکن

 .کنهقراردادن پیشنهادات خرج می

های چین هست. بعد از اینکه گره chainlink core ی اصلی این شبکه یک نرم افزار به نامهسته
کنه تا ها رو ترجمه میرخواستد chainlink core لینک قرارداد درخواست رو دریافت کرد، نرم افزار

های خارجی درخواست API های خارج از بالک چین بتونن اطالعات رو درک کنن. سپسبرنامه
ها رو در داده APIها، آوری دادهکنن و پس از جمعترجمه شده رو به سمت منبع داده هدایت می

 .کننچین لینک کور برای ترجمه به زبان بالک چین تغذیه می

 

 مل مهم برای فروش لینکسه عا
 

 ای از شکست وجود نداردهیچ نقطهبیش از 

اگرچه فناوری بالک چین نوید تعامالت غیرمتمرکز رو میده، اما همچنان یک مدیریت متمرکز نما بر 
های خصوصی داره. به دلیل اتکا به مکانیزم مرکزی برای تأمین ها، به ویژه شبکهسیستم عامل

چین تونن ازش سوء استفاه کنن. برعکس، اعتماد، نقطه ضعف اصلی وجود داره که افراد متقلب می
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ها ی اونها خراب بشه بقیههاست، به این معنی که اگه یکی از اوراکلای از اوراکللینک شامل شبکه
 .کارشون رو ادامه میدن و مشکلی برای اکوسیستم اون پیش نمیاد

 امنیت بهتر در معامالت

تر، قوی های امنیتیقراردادهای هوشمند نبوغ فناوری بالک چین هستن. چین لینک با ارائه ویژگی
ها برای پاداش دادن به گره chainlink بره. سیستم معروفی کهاین مفهوم رو یک درجه باالتر می

کنه، انگیزه خوبی برای بهترین نتیجه از نظر امنیت و صحت اطالعاته. بنابراین تمایل استفاده می
 .ها بسیار گرونهبه دستکاری در امنیت سیستم عامل توسط گره

 فناوری بالک چینجریان اصلی 

های ترین نقص بالک چین اینه که این فناوری خیلی جدیده و ازین رو با بسیاری از برنامهبزرگ
های های بالک چین به زبانها از زبانواقعی زندگی سازگار نیست. چین لینک با ترجمه درخواست

ها بین دنیای واقعی دهکنه. به همین دلیل سرعت انتقال داخارج از بالکچین این مشکل رو حل می
تونه تأثیر عمیقی بر میزان تعامل تر و موثرتر باشه. این میهای بالک چین بسیار سریعو اکوسیستم

 .های آینده داشته باشهمشاغل قدیمی با بالک چین در سال

 

 چجوری چین لینک بخریم؟
 

هست.  (Binance) نه، صرافی بایننسکها که بسیاری از رمز ارزها رو پشتیبانی میترین صرافیکی از اصلیی
های تونید در صرافیدرصد از معامالت چین لینک رو تحت کنترل داره. اما شما می 98این صرافی حدود 

 .چین لینک رو خریداری و یا معامله کنید (Okex) دیگه مثل بیت هامب، بیترو، هیوبی و ُاِککس

 

 های چین لینک کدامند؟کیف پول
 

و بر بستر اتریوم ساخته شده، در حال حاضر میشه با همه کیف  ERC20 توکن لینکازونجایی که 
داری کرد. اما اگه از چین لینک نگه ERC20 های سازگار باهای اتریوم مثل لجر نانو و کیف پولپول

ای برای آن استفاده های دیگهتغییر کنه، ممکنه کیف پول chainlink ی اصلیشرایط عرضه شبکه
 .ترکیب شده است ERC223 و ERC20 ا که استاندارد جدید چین لینک ازبشه چر

های غیر قابل استخراج در ابتدا توسط در واقع یک توکن غیر قابل استخراجه. توکن Link ارز دیجیتال
 .خالقش استخراج میشه و سپس به عموم عرضه میشه

ام بازار ارزهای 7ارزش بازار در رتبه  میلیارد دالر 9,490,397,901در حال حاضر با  Link ارز دیجیتال
نشون داده میشه ارزشی  Link که با عالمت اختصاری chainlink دیجیتال قرار داره و هر واحد

 .دالر امریکا داره 23.5معادل 
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 گذاری رو داره؟ارزش سرمایه Link آیا ارز دیجیتال
 

دار معرفی عنوان یک دارایی آیندهها رو به دو نقطه قوت مهم دارن که اون Link رمزارزهایی مثل
دارای ارزش ذاتی است که به عملکرد پلتفرم چین لینک وابسته است.  Linkی اول، کنه. در وهلهمی

های قدیمی به سمت جهان به دلیل سرعت بیشتر معامالت و امنیت بهتر به آرومی از سیستم
در حال حرکته. این یعنی تقاضا برای  Bitcoin و بیت کوین Ethereum هایی مانند اتریوماکوسیستم

 .های مبتنی بر بالک چین احتمااًل در آینده افزایش خواهد یافتتوکن

شده، فقط باید به عملکرد ارزهای دیجیتال از ابتدای برای قدردانی از پتانسیل سود ارز رمزنگاری
که قیمت آن  2017تامبر اندازی در سپاز زمان راه LINKتأسیس تا کنون توجه کرد. به عنوان مثال، 

نزدیک  LINK ، یک واحد ارز2020ای داشت. تا آگوست سال العادهدالر بود، پیشرفت خارق 0.19فقط 
درصدی رو نشون میده. هنگام نوشتن این  11ساله رشد  3ی زمانی دالر بود که در یک بازه 19.59به 

 .دالر است 23.5حدود  2021مطلب، قیمت این ارز دیجیتال در تاریخ دوم فوریه سال 

اگه چین لینک در آینده جذابیت بیشتری پیدا کنه، میشه تصور کرد که ارزش هر واحد لینک چقدر 
تونه بشه. دلیل بیشتری برای توجه بیشتر به این فضا وجود داره زیرا دنیا به طور فزاینده خوب می

یا نه، باید بررسی کرد که  گذاری دارهپذیره. این که چین لینک ارزش سرمایهبالکچین رو می
 ریزی کردای داشته و بعد برای چند سال بعد آن برنامهاکوسیستم این ارز تا به االن چه نتیجه

 
 ینکی چین لهای متدوال دربارهسوال

 

 
 آیا چین لینک قانونیه؟

داخلی های خارجی و ی قانونیه که هدفش پر کردن شکاف بین ارتباط دادهبله! چین لینک یک پروژه
 .به بالکچین هست
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 اعتماد کنم؟ Link تونم به ارز دیجیتالآیا می

کنه. به دلیل اینکه موارد کاربرد ی چین لینک آسون میها رو در شبکهتراکنش Link هایبله! توکن
 امکان ایجاد انقالبی در کل صنایع از قبیل امور مالی رو داره، تردیدی نیست که chainlink شبکه

LINK کنهنده نقشی بزرگ ایفا میدر آی. 

 رو به آسونی به ارزهای فیات تبدیل کرد؟ Link هایتوان توکنآیا می

کنن. این یعنی های رمز ارز معروف مثل کوین بیس، از لینک پشتیبانی میبله! بسیاری از صرافی
از این توکن،  تونید با استفادهتونید این توکن رو به راحتی خرید و فروش کنید. همچنین میشما می

 .ارزهای بیت کوین و اتریوم دریافت کنید

 زیاد است؟ Link آیا نوسان

های قوی پشتیبانی میشه که ماندگاری طوالنی هاییه که توسط پروژهنه! لینک یکی از معدود توکن
ی ای که مشخصههای قیمت دیوانهاز جنجال LINKها بسیار قدرتمنده. به همین دلیل، مدت اون

 .ست، جلوگیری کرده استرزهای رمز پایهسایر ا

 پول درآورد؟ Link آیا میشه از طریق

کنه. با این حال، فرد باید بله! لینک هم مثل رمز ارزهای دیگه فرصتی برای ایجاد درآمد فراهم می
 .کنهگذاری میآماده انجام تحقیقات دقیق باشه تا اطمینان داشته باشه در چه ارزی سرمایه

 گذاری در لینک خطرناکه؟سرمایهآیا 

ی رمزارزها خطرات خودش رو داره. به همین خاطر باید در راستای از دست ندادن لینک، مثل همه
 .سرمایه و یا ضرر مطالعه و تحقیق داشته باشید

 برای استفاده امنه؟ Link آیا ارز دیجیتال

کوین و ریپل در بخش پرداخت  بله! لینک یک رقیب سرسخت برای ارزهای دیجیتال اصلی مثل بیت
 .کنههست. این به این دلیله که ارزش واقعی رو ارائه میده و از کاربران در برابر تورم محافظت می

 

 

 

 

 

 آکادمی سرمایه دیجیتال 


