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 منتشر شده توسط نویسنده

 : ایوب کریمینام نویسنده

 ayubkarimi587@gmail.com: ایمیل نویسنده کوین ایران 

 

کوین ایران بزرگترین پایگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری  

بالکچین، ارزهای رمزنگاری شده و پلتفرم های مرتبط با 

توسط بابک  ١٣٩٢بالکچین است. این وب سایت در سال 

هدف اطالع رسانی، آموزش و مشاوره  اجلیلوند و آرش محبوب، ب

ارزها راه اندازی شد و  رمزبه جامعه فارسی زبان عالقه مند به 

بیت کوین »دى ماه همان سال، با عنوان  ١۴اولین مقاله آن در 

کوین ایران از معرفی این  هدف  .منتشر گردید« چیست؟

فناوری ایجاد محیطی پژوهشى و آموزشى در راستاى استفاده 

از این فناوری جهت ارائه تسهیالت و رفاه به جوامع صحیح 

 .فارسی زبان است
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 (Liskمعرفی پروژه لیسک )

 بررسی اجمالی   

ساخته و توسعه دهند. لیسک  JavaScriptشود که توسعه دهندگان، اپلیکیشن های بالک چینی را به زبان پروژه لیسک سبب می

(Lisk از پیشگامان اپلیکیشن های غیر متمرکز است که تحوالت عظیمی را در عرصه جهانی ایجاد خواهند کرد. ابزار های زنجیره )

 کنند. ( لیسک، ساخت بالک چین شخصی را آسان میsidechainی جانبی )

نوشته شده  JavaScript( و رایگان در دسترس بوده و به زبان open source)ابزار های لیسک برای همگان به صورت متن باز 

شود سازد، این اپلیکیشن تبدیل به واسطه ای برای افراد شده و سبب میاند. زمانی که فرد، اپلیکیشنی را در این پلتفرم فراهم می

زمانی که اتصال با زنجیره جانبی برقرار شد،  هر فردی به ویژگی های پویای زنجیره ی جانبیِ سفارشی دسترسی داشته باشد.

 توانند داده ها را با زنجیره اصلی لیسک مبادله کنند.  اپلیکیشن ها می

خواهد از آن کسب درآمد ( میappleفرض کنید فردی اپلیکیشنی را توسعه داده و با استفاده از سرویس های متمرکزی مثل اپل )

بپردازد. از آنجایی که این سرویس ها متمرکز هستند، واسطه ها در این میان درصد زیادی از سود کند. در این حالت فرد باید هزینه 

روند و ارتباط مستقیمی بین توسعه گر و مشتری برقرار کنند، اما با استفاده از لیسک واسطه ها و دالل ها از میان میرا از آن خود می

 حبوب و همه گیر است در این راستا بسیار کارا خواهد بود. شود. لیسک چون پلت فرمی ساده و به زبانی ممی

 

Source 

Sidechain  یا زنجیره جانبی 

تواند ساخته شده و با یا زنجیره جانبِی خود به عنوان یک بالک چین شخصی تعبیر کنید که به آسانی می sidechainتوانید از می

( dAPPزنجیره های جانبی همه داده های اپلیکیشن های غیر متمرکز ) ابزار هایی که پلت فرم لیسک فراهم آورده، سفارشی شود.

 کنند. کنند و آنها را به سادگی در راستای پروژه ی در حال تکامل شما تنظیم میرا میزبانی می

http://www.coiniran.com/
https://www.google.co.uk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX45Txyq_cAhXB16QKHZOlDZwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fcoinreport.net%2Fcryptocurrency-profile-lisk%2F&psig=AOvVaw37qlNpmY383fdIvAYb0fzY&ust=1532241583866928
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Source 

MainChain  یا زنجیره اصلی 

باشد که کانون فعالیت آینده ی همه زنجیره های جانبی خواهد بود. می LSKدر حال حاضر زنجیره اصلی لیسک، میزبان واحد پول 

 خود را به اجرا بگذارید.   ICOتوانید زنجیره های جانبی خود را ثبت کرده و حتی تا زمانی که پلت فرم پا بر جا باشد، می

 لیسک؛ تسهیل گر بالک چین 

دهد، و این کار را با ساده سازی یکی از ارزش های اصلی لیسک این است که منافع فناوری بالک چین را در دسترس همگان قرار می

خواهد بستری را فراهم کند دهد. این پلت فرم میتوسعه بالک چین و فراهم آوردن یک پلت فرم اپلیکیشنی قابل دسترس، انجام می

 شوند.  ساخته می Javascriptکه در آن اپلیکیشن های بالک چینی با شناخته شده ترین زبان برنامه نویسی دنیا یعنی 

تیم لیسک قصد دارد که به طور جدی این کار را عملی کند، زیرا اعضای این تیم بر این باورند که بالک چین یک فناوری شفاف بوده 

توانند به تقویت دانش خود در زمینه سیل عظیمی دارد. به همین خاطر لیسک یک آکادمی نیز ایجاد کرده که در آن همگان میو پتان

 بالک چین و پروژه لیسک بپردازند. 

 

Source 
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 تاریخچه لیسک  

قدرت، سوخت  LSKباشد که توکن های ( میopen sourceیسک یک پلت فرم بالک چین متن باز )همان طور که گفته شد، ل

دهد که اپلیکیشن های غیر متمرکز را به زبان برنامه نویسی و واحد پول آن هستند. این پلت فرم به افراد توسعه دهنده اجازه می

JavaScript  آورد تا اپلیکیشن ها را روی زنجیره وسعه دهندگان فراهم میدهند. لیسک این قابلیت را برای تساخته و توسعه

 توانند با توکن سفارشی خود انجام دهند. جانبی خود که به شبکه لیسک متصل است، ایجاد کنند و این کار را می

( شد. خالقان لیسک forkمنشعب ) Crypti، به منظور امکان بیشتر توسعه بالک چین، از 2016( در ماه می سال Liskلیسک )

Max Kordek  وOliver Beddows  بودند. در مدت کمی بعد از معرفی لیسک، این پروژه تبدیل به رمز ارزی محبوب گردید

 داد. را بر اساس اپلیکیشن های بالک چینی می JavaScriptزیرا نسل جدیدی از پلت فرم ها را ارائه داده و اجازه توسعه و توزیع 

 

Source  

 

 کند؟ ( استفاده میJavaScriptچرا لیسک از زبان برنامه نویسی جاوا )

http://www.coiniran.com/
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تیم لیسک بنا به دالیلی تصمیم به استفاده از زبان جاوا گرفت. مهم ترین دلیل این بود که زبان جاوا برای هر توسعه دهنده ای قابل 

باشد و اساسا در همه جای شبکه اینترنت موجود است. این زبان برای اضافه کردن عناصر تعاملی تقریبا در هر وب سایتی دسترس می

 روز طراحی شد و محبوب ترین زبان برنامه نویسی در جهان است.   10در عرض  JavaScriptرود. به کار می

ه محبوب ترین زبان برنامه نویسی جهان دسترسی داشته باشد، زیرا استفاده تیم لیسک با این کار خود سبب شد که بالک چین ب

 رود. باشد و هر چه توسعه دهندگان هم بیشتر باشند، ارزش کار باالتر میبیشتر به معنی توسعه بیشتر نیز می

 

 سازد؟  چه چیزی لیسک را متفاوت می

باشد. از آنجا که ( میscalabilityوین و اتریوم دارند، مقیاس پذیری )یکی از بزرگ ترین مشکالتی که رمز ارز هایی مانند بیت ک

کند بنابراین مقیاس پذیری آن پروژه لیسک یک زنجیره جانبی را برای هر اپلیکیشنی که روی آن توسعه یافته، پیاده سازی می

 گیرد.  آسانتر و با افزایش حجم بسیار کمتری به نسبت رمز ارز های دیگر صورت می

ز آنجا که اپلیکیشن ها بر روی زنجیره جانبی توسعه پیدا کرده اند، اگر مشکلی برای بالک چین اپلیکیشن دیگری پیش آید، لیسک ا

( نخواهد بود، زیرا بالک چین لیسک تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. زنجیره های جانبی hard forkمجبور به ایجاد انشعاب سخت )

 آورند. یشن های سریع تری را فراهم میهمچنین امنیت بیشتر و اپلیک

 

Source 

 مجموعه ابزار های لیسک  

http://www.coiniran.com/
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شما چه بخواهید که زنجیره جانبی سفارشی خود را بسازید و یا بخواهید اپلیکیشن خود را به آن زنجیره جانبی متصل کنید، لیسک 

توان موارد زیر را نام دهد. از جمله این ابزار ها میای از ابزار ها را برای پشتیبانی آسان اپلیکیشن بالک چین شما ارائه میگستره 

 برد: 

 

Lisk Commander  

( و bootstrappingراه اندازی )-باشد و قرار است که در آینده در حمایت از افراد در خودهای لیسک می APIبرای  CLIیک 

 ( نقش داشته باشد. sidechainمدیریت زنجیره جانبی )

Lisk Hub   

باشد. این ابزار یک راه حل چند منظوره برای مدیریت آی دی لیسک، دسترسی و فرستادن توکن و رای گیری برای نماینده ها می

صرافی غیر متمرکز، ثبت نام زنجیره یک  Lisk Hubکند. قرار است در آینده عملکرد والت قبلی را با مرورگر بالک چین ترکیب می

 های افراد را ارائه دهد.  ICOجانبی و  راه اندازی 

Lisk Elements   

( تراکنش برای امضای محلی و چیز های ثابت logic، الجیک )APIمتشکل از یک مجموعه برنامه مانند رمزنگاری اشتراکی، ارائه 

 باشد.  مهم برای اکوسیستم می

Lisk Nano  

لیسک دسترسی داشته باشند و یک رابط کاربری حداقلی  IDسازد که به باشد که افراد را قادر میکیف پول قدیمی لیسک مییک 

، Lisk Nanoکند. با وجود را فراهم ساخته و همچنین طیف وسیعی از عملکرد ها را برای کاربران مبتدی و پیشرفته فراهم می

 شود.  ( بالک چین نیست زیرا مستقیما به شبکه لیسک متصل میsynchronizationنیازی به همزمان سازی )

http://www.coiniran.com/
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Source 

 

 

 ( لیسک  partnershipsمشارکت های )

نام برد که یک آژانس بازار یابی با  2017تبر اک 9را در  Expand Onlineتوان مشارکت با از جمله مشارکت های لیسک می

یاد کرد  SocketClusterتوان از مشارکت با باشد. از دیگر مشارکت های لیسک میمی DEPTخدمات تمام دیجیتال و بخشی از 

 ( صورت پذیرفت.  scalabilityکه به منظور مقابله با مشکالت مربوط به مقیاس پذیری )

 2017فوریه  8باشد که در که یک سازمان مشاور بالک چین است، از دیگر مشارکت های لیسک می Lightcurveمشارکت با 

شروع شد و این سازمان از شرکت های  2016می سال  20از دیگر مشارکان لیسک است که در  Transform.PRانجام گرفت. 

 باشد. فعال در زمینه رمز ارز ها می

اعالم مشارکت کرد. مشارکت با آزمایشگاه  Microsoft Azureبا  JavaScript APPعه ، لیسک به منظور توس2016می  16در 

از دیگر مشارکت ها  2016فوریه  15در  shapeshiftو مشارکت با  2016مارس  10در  Chain of Thingsتحقیقاتی 

 است. 

http://www.coiniran.com/
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Source 

 

 اعضای تیم لیسک:  

     Will Clark  )توسعه دهنده در زمینه کلیه نرم افزار ها( 

 

http://www.coiniran.com/
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          Mat Piaggi    )مدیر کامیونتی( 

       Abel Boldu  مهندس(DevOps ) 
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     Pablo Molina  )توسعه دهنده پیشگام( 

 

    Jon Gros-Dubois  )توسعه دهنده پشتیبان( 

http://www.coiniran.com/
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      Mona Barenfanger  )دستیار دانشجو( 

    Yashar Ayari  )توسعه دهنده پیشگام( 

 

http://www.coiniran.com/
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 نحوه استخراج لیسک 

کند. این رمز ارز از شکل خاصی از الگوریتم گواه ( پیروی نمیproof of workلیسک از الگوریتم توافق عمومی گواه اثبات کار )

یعنی گواه اثبات  dPOSیا به اختصار  delegated proof of stakeکند که ( استفاده میproof of stakeاثبات سهم )

 شود و استفاده لیسک از این مکانیسم برای ایمن سازی و تایید تراکنش ها است. سهم نیابتی نامیده می

شود و فقط توسط گروه بداع کردن( نامیده می)ساختن، ا forging)سرمایه گذاری( بعضی اوقات  stakingدر بالک چین لیسک، 

گیرد. همه نماینده ها وقتی که به طور موفقیت شوند، انجام می)نماینده ها( نامیده می delegatesخاصی از اعتبار بخشان که 

لیسک از طریق  شوند. در کل برای به دست آوردنکنند، با مقدار ثابتی لیسک پاداش داده میآمیز بلوکی را در شبکه ایجاد می

استخراج، یا باید جز نمایندگان باشید که امروزه کار سختی است و یا باید با داشتن مقداری لیسک در کیف پول خود و رای دادن به 

 نماینده ها به درآمدی برسید.  

کامیونتی )جامعه(  یابد. این نماینده ها با رای افرادبلوک به طور خطی کاهش می 3000000پاداش بلوک های لیسک برای هر 

مراجعه کنید. از استخر های   bitmakler.netشوند. برای اطالع از میزان بازده استخراج لیسک  به وب سایت لیسک انتخاب می

 توان موارد زیر را نام برد: استخراج لیسک می

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1300&p=9913#p9913  forrest  - 

http://thepool.io   thepool - 

http://liskpool.com          liskpool_com_01  - 

https://liskpool.top   liskpool.top - 

ua.net-https://lskpool.lisk   shinekami - 

http://pool.mylisk.com   bioly - 

(up to a limit [possibly 50,000LSK]) https://forum.lisk.io/viewtopic.php?t=292   MrV - 

8&t=187&p=1261https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=4   corsaro - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=136   samuray  - 

t=241https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&   devasive  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1158    tembo  - 

balances-dingpen-http://ntelodelegate.com/pages/voters      ntelo  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=278   odsejen - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1232     hoop  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=320     vega  - 

tps://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1094&p=8795ht      dakk  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=246   vipertkd  - 

- 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1902390.msg18880275#msg18880275     liskit  

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=124   bangomatic  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=311&start=50#p11017   ondin  - 

  https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=1458   sgdias  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=185  n0w reds - 

http://www.coiniran.com/
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1300&p=9913#p9913
http://thepool.io/
http://liskpool.com/
https://liskpool.top/
https://lskpool.lisk-ua.net/
http://pool.mylisk.com/
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?t=292
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=187&p=1261
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=136
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=241
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1158
http://ntelodelegate.com/pages/voters-pending-balances
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=278
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1232
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=320
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1094&p=8795
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=246
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1902390.msg18880275#msg18880275
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=124
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=311&start=50#p11017
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=1458
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=185
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* https://forum.lisk.io/viewtopic.php?t=984     robinhood  - 

- 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1346646.msg19769174#msg19769174   hagie  

io/viewtopic.php?t=153https://forum.lisk.    splatters  - 

https://lisk.neocities.org/pool/ index - 

1155&p=9035#p9035https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t= kushed.delegate - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=346  vi1son  - 

opic.php?f=48&t=155&p=735#p735https://forum.lisk.io/viewt  slasheks  - 

https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1546&p=11443&hilit=vekexasia# vekexasia

p11443 

 

 وضعیت فعلی بازار لیسک  

 5قیمت لیسک حدود  www.coinmarketcap.comو به نقل از سایت  2018جوالی  22در لحظه این نوشتار یعنی در 

میلیون دالر آمریکا  541باشد. حجم کل بازار لیسک حدود ساتوشی می 67448دالر آمریکا و بر حسب بیت کوین قیمت آن حدود 

و  108232240باشد. تعداد سکه های در حال گردش لیسک دالر می 5700000ساعت اخیر این رمز ارز حدود  24جم و ح

 توانید در زیر مشاهده کنید: است. نمودار آن را می 123478688کل تعداد سکه ها تا این تاریخ، 

 

Source 

 اربرد های لیسک در زندگی واقعی  ک

توان متصور شد. کاربرد هایی مانند قرارداد های هوشمند در واقع همان کاربرد های بالک چین در زندگی واقعی را برای لیسک هم می

ا. کل کاربرد و اپلیکیشن های غیر متمرکز، حکومت، بانکداری، سالمتی و درمان، امالک و مستغالت، اینترنت اشیاء و ذخیره داده ه

توان برای لیسک در نظر گرفت زیرا لیسک نسل جدیدی از رمز ارز هاست و از لحاظ فناوری های گفته شده را در سطح اعلی می

 بسیاری از مشکالت رمز ارز های نسل اول را حل کرده است. 

لیسک از حالت تئوری و وارد کردن به  همچنین استفاده لیسک از زبان برنامه نویسی محبوب جاوا، یک گام مهم برای خارج کردن

 زندگی واقعی است. 
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https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1155&p=9035#p9035
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=6&t=346
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=155&p=735#p735
https://forum.lisk.io/viewtopic.php?f=48&t=1546&p=11443&hilit=vekexasia#p11443
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