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 ARKمعرفی اکوسیستم 

ARK  کند تا به سرعت و به آسانی از فناوری افراد به آنها کمک می یفن یشینهپ یابدون در نظر گرفتن هدف

لوانداز غبارچین استفاده کنند. در چشمبالک به عنوان  ARKچین، بالک دنیای یخالتو یها وعدههمراه با  دآ

کارگیری فناوری بالک چین برای ه که به دنبال ایجاد تفاوت واقعی و ب استها و جوامعی چراغی برای افراد، شرکت

منظور  یک پشته فناوری ساده و منحصر به فرد را به ARKهستند.  یدستیابی به اهداف فردی و بهبود اجتماع

های ایجاد شده بالک چین کند.برای هر مورد کاربردی پیشنهاد میهای مستقل استقرار بالک چینایجاد و 

های هوشمند را با استفاده از قرارداد ARKبا یکدیگر تعامل داشته باشند.  SmartBridgeتوانند از طریق فناوری می

تراکنشها ای از ابزارمجموعه ARK Logicمتحول کرده است.  ARK Logicمفهومی به نام  نواع   هایشامل ا

تر، های کاری را به محیطی امنها محاسبات غیر متمرکز و جریانها است. این قراردادها و پالگیناختصاصی، قالب

 دهندگان،المللی توسعهینرشد جامعه ب ARK متر از همه، اکوسیستکنند. مهمتر منتقل میپذیرتر و مقیاسسازگار

خواهد  رتهموارو مسیر موفقیت فناوری را  نمودهها و کارآفرینان را تقویت ها، کسب و کارها، بالک چینعاملین گره

 .ساخت

ARK های کاربردی بی ی مجازی از موردبه هم پیوسته یهای متصل و شبکه هاکوسیستم جامعی از زنجیر

پلتفرم  ARK پذیری آن را در پی دارد.لیت پذیرش و مقیاسسیار باال، قابپذیری بکند که انعطافپایان ایجاد می

کند که مشتریان هایی فراهم میو سرویس امنی است که برای پذیرش گسترده فناوری بالک چین طراحی شده

ای را در اختیار کاربران، نههای بالک چینی نوآورافناوری ARK .باشدمینیز توسعه دهندگان نیاز و  خواهان آن بوده

 .[1] دهدها قرار میدهندگان و استارتاپتوسعه

دهد تا به آنها اجازه می ARK. استچین دهندگان آینده بالکل برای توسعهآیک محیط ایده ARKاکوسیستم 

کاربرد فرم هسته و در داخل پلت ARKارزش  های خود ایجاد نمایند. پیشنهادچین مستقل را بر اساس نیازبالک یک

های مختلف، معرفی منطق کسب و کار اختصاصی، توسعه انواع مانند اتصال به بالک چینمختلف  هایسرویس

شش ارزش  ARK. قرار دارد دسترسی به سیستم پشتیبانی جهانی و بسیاری از موارد دیگر، از تراکنش یجدید

ها و شاید هزاران رود در آینده صدانتظار می .کندن عبور میچیاز دریای مواج بالک اصلی دارد که با اتکا به آنها

ک برای توسعه و استقرار بال ARKهای خود از فناوری کت، سازمان و انجمن بر اساس نیازکسب و کار، شر

 .[2] های اختصاصی استفاده کنندچین
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 ARKهای اکوسیستم  ویژگی -1

اند که در ادامه به بررسی آنها های متعددی برای آن در نظر گرفتهویژگی ARKتیم طراحی اکوسیستم 

 .پردازیممی

 سریع

برابر  ARKمدت زمان تولید هر بلوک در پلتفرم 

را به  ARKشبکه  ،. این بازه زمانی کوتاهاستثانیه  8

های موجود در این صنعت ترین شبکهیکی از سریع

 تبدیل کرده است.
 

 

 متمرکزغیر 

ARK مکانیسم اجماع از  ایاز شکل اصالح شده

ه شامل ککند استفاده می ،اثبات سهام محول شده گواه

را ها وظیفه اجرای شبکه گره اصلی است. این گره 51

های بیت کوین به خاطر بر عهده دارند و همانند ماینر

 کنند.آن پاداش استخراج بلوک دریافت می

 مقیاس پذیر

چین از اهداف سرعت باالی هسته بالکچابکی و 

گیری از با بهرهاین شبکه . است ARKاصلی 

SmartBridge  تواند بار پردازش میهای اختصاصی

ها ضروری را به صدهای غیره عملکرداضافی مربوط ب

زنجیر جانبی منتقل کند. این موضوع همزمان با حفظ 

موجب  ARKچابکی و سرعت بالک چین 

 شود.نظیر آن مییی بپذیرمقیاس
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 مشارکتی

ARK  توسط یک فرد، یک تیم یا حتی در یک

تالش  ینتیجهدر  ARKکشور توسعه داده نشده است. 

و  ایجاد شدهکشور  11عضو از  23یک تیم جهانی با 

 نیز رو بهدهندگان آن توسعه یجامعه فعال جمعیت

به معنای واقعی حاصل یک تالش  ARKافزایش است. 

 مشارکتی در ابعاد جهانی است.

 (پل ارتباطی) اتصال دهنده

دلیل استفاده از به  ARKهای دهنده اتصال

شناخته شده می ها  SmartBridgeفناوری اختصاصی 

کان ایجاد اکوسیستمی از دهنده ها امباشند. این اتصال

 نمایند.فراهم مییی با ارتباط متقابل را هابالک چین
 

 

 متن باز

ARK راه حل بالک چینی برای  بهترینتواند می

های مرتبط ها باشد. این اکوسیستم و پروژهکسب و کار

های مخاطبین برای هستند تا نیازبا آن کاماًل متن باز 

را به  SmartBridgeراه اندازی بالک چین منطبق با 

تمامی موارد مورد نیاز به منظور  .سازندراحتی برآورده 

 قرار داده شده است. GitHubدر  راحتی کاربران

 SmartBridgeفناوری  -2

تأثیر مهمی در حل این مسئله دارد.  ARKها یک مسئله جدی است و ز به همکاری متقابل بین بالک چیننیا

های مختلف رامون بالک چینمشترک پیین مسائل تردهد تا یکی از مهماجازه می ARKبه  SmartBridgeرویکرد 

قالب انتقال دارایی و توسط های مختلف در ها/ کوینحال حاضر، تعامالت بین بالک چین طرف نماید. دررا بر

نتقال داده و دارایی بدون نیاز به شخص ثالث در تالش  ARKشود. های متمرکز کنترل میصرافی یجاد امکان ا با ا

 نماید. عرفاست تا این مشکل را 

 :به دو روش قابل تعریف است SmartBridgeارتباطات 
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 Protocol-Specific SmartBridgeهای مختلف رای نمایش ارتباطات مابین زنجیره: این روش ب

های اکوسیستم  Bridgechainها در شبکه رود. این زنجیرهبه کار می ARKمبتنی بر فناوری هسته 

ARK گیرند. این روش به نام ارتباطات قرار میعریف شده و مورد استفاده تBridgechain  نیز شناخته

 شود.می

 Protocol-Agnostic SmartBridge :هایی مانند  رای نمایش ارتباطات مابین زنجیرهاین روش ب

 ARKهای اجماع خارج از اکوسیستم ها و مکانیسمها، توکنشود که از پروتکلبیت کوین استفاده می

 .عنوان دیگر این روش است ،یاه. ارتباطات بین زنجیربرندبهره می

 ARKکیف پول  -3

 عرضه شده است. کاغذی پولکیف و  موبایل، دسکتاپهای در نسخه ARKکیف پول 

 کیف پول دسکتاپ -3-1

تمامی  Full HD. این کیف ساخته شده است یاصل یهاعامل یستمتمام س یبرا ARK کیف پول دسکتاپ

 Ledger Nanoافزاری را رعایت کرده و از کیف پول سخت هانیتی شناخته شده در صنعت رمز ارزهای اماستاندارد

S  کند. کیف پول نیز پشتیبانی میARK ( به همتایانPeersشبکه )کاماًل همگام سازی شده متصل است که این  ی

ازی به و نی استقابل استفاده  ،بعد از نصب این کیف بالفاصله برد.چین را از بین میدانلود کل بالککار نیاز به 

تولید هر بلوکثانیه 8با توجه به سرعت  ARKی هاهمگام سازی ندارد. تراکنش به صورت بالدرنگ انجام  تقریباً  ،ای 

ارائه  لینوکسو  مکینتاش، (بیتی 64و  بیتی 32) های ویندوزبرای سیستم عامل ARKکیف پول دسکتاپ شوند. می

 شده است.

https://ark.io/
https://ark.io/
https://ark.io/
https://ark.io/
https://github.com/ArkEcosystem/ark-paperwallet/archive/master.zip
https://shop.ark.io/products/ark-brand-ledger-nano-s
https://shop.ark.io/products/ark-brand-ledger-nano-s
https://shop.ark.io/products/ark-brand-ledger-nano-s
https://ark.io/win-32
https://ark.io/win-64
https://ark.io/mac-os
https://ark.io/mac-os
https://ark.io/ubuntu
https://ark.io/ubuntu
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 کیف پول موبایل  -3-2

کیف  ARKاز این رو،  نماید.هر زمان و هر مکانی را فراهم می ها درامکان دسترسی به دارایی کیف پول موبایل

خود را  یتواند در هر زمانی موجودها میرائه کرده است. کاربر با این کیفا iOSو  اندرویدهای موبایلی برای پول

 نمایندگان منتخب خود رأی دهد. به منابع مالی را ارسال کرده یا دریافت نماید یا ؛چک کند

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ark.wallet.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ark.wallet.mobile
https://itunes.apple.com/us/app/mobile-ark/id1324625967?ls=1&mt=8
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 وضعیت بازار -4

به ، Coinmarketcapسایت  ارزشمند ارز  نودمینگیری در جایگاه با قرار ARKهر ، در زمان نگارش این مطلب

به تعداد  اکنونهمدالر است و  27,،,73،47برابر  ARKد. ارزش کل بازار وشستد می و داد 32626223قیمت 

 .[3] منتشر خواهد شد ARKکوین  141،861،866در مجموع  ؛از این کوین در بازار وجود دارد 112،547،634

 

 هاصرافی -4-1

توان به موارد زیر اشاره اند که از آن جمله میدادههای خود قرار را در لیست کوین ARKمتعددی  هایصرافی

 :کرد

 

 ARKتیم  -5

 تیماین در حال حاضر، هسته نفر از سراسر جهان است.  27شامل نام دارد  ARK Crewکه  ARKتیم اجرایی 

این تیم  اند.با معنای کاماًل جدید ایجاد کردهکه یک تیم غیر متمرکز  استکشور مختلف  11از عضو  23 متشکل از
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های هیئت نظارت، هیئت اجرایی، مدیران ارشد، تیم توسعه، تیم ارتباطات، تیم بازاریابی و شامل افرادی در بخش

 مشاوران است.

 و سرپرستی هیئت نظارت

 
Matthew DC 

 رئیس

 
Lars Rensing 

 معاون

 
Scott McPherson, MD 

 یرهمد یئتعضو ه

 هیئت اجرایی

 
François Thoorens 

 مدیر

 
Rok Černec 

 معاون

 
Kristjan Košič 

 یارشد فناور یرمد
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 مدیران ارشد

 
Travis Walker 

 یکپارچگیو  یدادهارو یتیرمد

 
Gerard Blezer 

 و انطباق یمال یریتمد

 

 تیم توسعه

 
Brian Faust 

 مدیر بخش توسعه

 
Oleg Shcherbyna 

 مدیر بخش طراحی

 
Velislav Valkov 

 زیرساخت شبکهمدیر 

 
Joshua Noack 

 چینمدیر بخش هسته بالک

 
Alex Barnsley 

 مدیر بخش استقرار و دسکتاپ

 
Lúcio Rubens 

 مدیر بخش موبایل



 

, 

 

 
Michel Kraaijeveld 

 و وبسایت اکسپلوررمدیر بخش 

 
Simon Downey 

 مدیر بخش اینترنت اشیاء

 
Erwann Gentric 

 توسعه دهنده بخش هسته

 
Vasil Dimov 

 توسعه دهنده بخش هسته

 
Adrian Kerchev 

 معمار شبکه

 
Juan Martín 

 Front-Endتوسعه دهنده 

 تیم ارتباطات

 
Carlye Wicklund 

 جامعه یبانیمتخصص پشت

 
Justin Renken 

 ارشد برند یرمد

 
Sam Harper-Pittam 

 مشارکت جامعه متخصص
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Loïc Natchoo 

 یروابط سازمان یرمد

  

 تیم بازاریابی

 
Katie Phillips 

 مدیر بازاریابی

 
Kai Richards 

 مدیر بازاریابی

 

 مشاوران

 
Mike Doty 

 مشاور فنی
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 یارزها ین،چبالک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگ یرانا ینکو

 13,2در سال  یتوب سا یناست. ا ینچمرتبط با بالک یهاشده و پلتفرم یرمزنگار

آموزش و مشاوره به جامعه  ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطالع وندیلتوسط بابک جل
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 یفناور یناز ا یحدر راستاى استفاده صح آموزشیو  پژوهشی یطیمح یجادا یفناور

 زبان است. یو رفاه به جوامع فارس یالتجهت ارائه تسه
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