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چین لینک  ChainLinkچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال

همه چیز درباره ارز دیجیتال چین لینک و دالیل موفقیت آن
یک تعریف کلی برای چین لینک وجود دارد که هر کجا جستجو کنید آن را خواهید یافت .چین لینک یک پروژه
است که خالء یا باگ بین قرار داد های هوشمند بالکچین و اطالعات خارج از دنیای بالکچین را پُر می کند و پلی
مابین خدمات پی پال ،و بانک هایی مثل  HSBCو بالکچین ها است.
در اصل قرارداد های هوشمند روی بالکچین آزاد فعال می شوند و یک توافقنامه هستند که پس از اجرایی
شدن ،متوقف کردن شان ،امکان پذیر نیست .قرارداد های هوشمند بدون وجود واسطه بین دو طرف اجرا می
شوند.
چین لینک پلتفرم بالکچین اوراکل محسوب می شود .بوجود آمدن قرارداد های هوشمند در نوع خود یک
انقالب ویژه در دنیای ارز های دیجیتال بوجود آورد اما مشکلی که در همان ابتدا وجود داشت و سپس چین
لینک آن را پر کرد ،عدم وجود یک راه مشخص جهت انتقال اطالعاتی که بیرون از بالک چین قرار دارند در
قرارداد های هوشمند بود که در این مقاله ارز دیجیتال به بررسی کامل این موضوع خواهیم پرداخت.
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اوراکل چیست؟
هدف پروژه چین لینک چیست؟
زیر ساخت چین لینک چیست؟
کاربرد چین لینک چیست؟
چالش های پیش روی چین لینک
آینده چین لینک چطور پیش بینی می شود؟

✓ جمع بندی

اوراکل چیست؟
اگر اطالعاتی در مورد اوراکل ندارید ،در ابتدا باید با آن آشنایی پیدا کنید .اوراکل ،در واقع اطالعات بیرون از بالک
چین را جمع آوری می کند و به قرارداد های هوشمند ارائه می دهد .به این طریق می توان از امنیت آنها
مطمئن شد و به راحتی قرارداد های هوشمند را داخل بالکچین انجام داد.
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اما ارتباط آن با چین لینک چیست؟ در واقع ارز دیجیتال چین لینک توکنی است که روی بالکچین اتریوم
فعالیت می کند و اساس فعالیت آن طبق پروتکل  ERC20می باشد .چین لینک توسط شرکت اسمارت
کانترکت ایجاد شد .سازندگان اصلی آن دو شخص شناخته شده در فضای ارز دیجیتال به نام های استیو الیس و
سرگی نازاروف هستند .سرگی از قبل ایجاد کننده ی یک صرافی دارایی های امنیتی و یک سرویس ایمیل
غیرمتمرکز بوده است .الیس نیز یکی از هم بنیانگذاران این پروژه بوده است.

چین لینک با هدف ایجاد توافق های دیجیتال روی کار آمد و یک پل بین منابع اطالعاتی و داده هایی که از
طریق شبکه اتریوم منتقل می شوند است و در ادامه توانست لینکی بین قرارداد های هوشمند بالک چین های
مختلف را ایجاد نماید.
این به چه معناست؟ در حقیقت ،با وجود پلتفرم چین لینک کاربران می توانند داده های خارج از بالک چین را
به کمک رابط های کاربری ،یا استخر داده و غیره به ترکیب با بالک چین در آورند .در این حالت ،اطالعات بیرون
از برنامه هایی که خارج از بالک چین هستند ،به راحتی به بالک چین وارد می شود و این خالء پر خواهد شد.
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هدف پروژه چین لینک چیست؟
به جز موارد گفته شده ،می توان هدف پروژه چین لینک را اینگونه توضیح داد که :چین لینک روی کار آمده
است تا مشکالت قرارداد های هوشمند را رفع کند .اگر به چند سال گذشته ،یعنی سال  2015برگردیم و سری
به معرفی و شروع به کار رسمی اتریوم بزنیم متوجه می شویم که اتریوم ،توانست تغییرات اساسی را در کسب و
کار های معمول سنتی ایجاد کند .اتریوم توانست امکاناتی را به کمک بالک چین به این کسب و کارها بدهد و
فقط برای معامالت مالی مورد استفاده قرار نگیرد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :کاردانو )(ADAچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال
مطرح شدن قرارداد های هوشمند پس از روی کار آمدن اتریوم ،این انقالب بزرگ را بوجود آورد .پس از ورود
پروژه بالکچین و از بین رفتن مشکل بین داده های خارج از بالکچین (دنیای واقعی) ،امکان انتقال داده های
خارج از این بستر آسان شد و کاربران توانستند بسیار پویا تر با این بستر کار کنند.
از این رو ،محدود بودن قرارداد های هوشمند به داده های  on chainیا درون زنجیره ای ،یکی از ایرادات آن
ها به حساب می آید .اینکه این پروژه چطور کار می کند و چه مزایایی دارد ،در ادامه به آنها می پردازیم.

زیر ساخت چین لینک چیست؟
برای اینکه دقیق تر متوجه شویم که چین لینک چگونه عمل می کند و این خالء را پر می کند ،باید به زیر ساخت
آن نگاهی بیندازیم .زیر ساخت این پروژه ،درون زنجیره ای و برون زنجیره ای است؛ تا به این واسطه بتواند
اطالعات بیرون از بالکچین را به درون آن انتقال دهد.
در بخش درون زنجیره ای ها به قرارداد هایی می رسیم که به آنها قرارداد های اوراکل گفته می شود و در
بالکچین اتریوم مورد استفاده قرار می گیرند .این قرارداد ها این طور عمل می کنند که درخواست کاربران که می
خواهند داده های بیرون از زنجیر های بالکچین را بررسی کنند و به آنها دسترسی داشته باشند را چک کرده و به
آنها جواب می دهد.
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در واقع اگر بخواهیم دقیق تر به آن نگاه کنیم متوجه می شویم که اوراکل بین بالک چین و منابع داده قرار
گرفته است و قرارداد های هوشمند می توانند بر اساس اطالعات دریافتی از اوراکل فعالیت های خود را انجام
دهند .بر همین اساس ،اگر یک کاربر درخواست خود را مثل یک قرار به چین لینک اعالم کند و این بستر
براساس اوراکل های در ارتباط آنها ،درخواست های مذکور را مورد بررسی و پردازش قرار می دهد .این
درخواست ها دارای بخش های مختلف هستند:
•

قرارداد اعتباری (شناسایی) جهت تایید ارائه دهنده اوراکل

•

قرارداد ثبت شده توسط کاربر برای تطبیق سفارش و دریافت پیشنهاد از سمت ارائه دهنده های اوراکل

•

قرارداد نهایی که شامل داده های جمع شده اوراکل هستند و برای یک جمع بندی (یا نتیجه) کلی آماده
می شوند.

نحوه عملکرد قرارداد ها به سه مرحله انتخاب اوراکل ،گزارش داده ها و جمع آوری داده ها منجر می شود .در
مرحله اول با کمک موتور جستجوی مچینگ  ،SLAکاربران داده و منابع مورد نیاز خود را پیدا می کنند .سپس
اوراکل های انتخابی توسط این موتور ،به بالک چین منتقل خواهد شد .در مرحله سوم هم اطالعات توسط
اوراکل ها بررسی و سپس تایید می شود.
برقراری ارتباطی که از آن سخن گفتیم در بالکچین اتریوم فراهم شده است و برقراری ارتباط با دیگر بالکچین
های موجود برنامه بلند مدت توسعه دهندگان این پروژه است .توکن چین لینک براساس بستر اتریوم راه
اندازی شده است و نام آن به طور رسمی لینک ) (LINKاست.
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کاربرد چین لینک چیست؟
کاربرد چین لینک متعدد است و ما به مهم ترین آنها اشاره می کنیم .قرارداد های هوشمند برای اجرای قراردادها
به لطف دفتر کل توزیع شده که یک تکنولوژی مفید است ،عمل می کنند .امکان استفاده از قرارداد های هوشمند
محدود است و امکان برقراری ارتباط آنها با دنیای خارج دشوار می شود .اوراکل به این ارتباط کمک شایانی می
کند و اجازه می دهد تا امکان استفاده از آنها خارج از فضای بالکچین هم امکان پذیر شود .این بدیهی ترین و
شناخته شده ترین کاربرد چین لینک است.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :ارز دیجیتال تلگرام و تحلیل قیمت آن(آپدیت شهریور )۹۸
چین لینک در واقع اولین شبکه غیر متمرکز به حساب می آید که این بستر را فراهم می کند .اما آیا تا به حال به
لزوم این ارتباط در این بستر فکر کرده اید؟ وجود این تکنولوژی و توسعه آن در آینده ،چه کمکی به افراد و
کسب و کارها می کند؟

استفاده از سیستم های پرداخت
پرداخت با کمک ارز دیجیتال انحصاری بالک چین در قرارداد های هوشمند کامال سهل و آسان می باشد .مثال با
وجود یک قرار هوشمند اتریوم ،پرداخت برای آن با کمک کوین اتر آسان و کامال بدیهی است .این موضوع در
دنیای واقعی کمی پیچیده می شود .بسیاری از کسب و کارها ریسک های مربوط به نوسانات قیمت ارز های
دیجیتال را در نظر میگیرند و از پرداخت قرارداد های خود به این واسطه خودداری می کنند.

پرداخت قرارداد های هوشمند بانکی
امکان استفاده از پرداخت های مختلف امکانی است که به قرارداد های هوشمند این امکان را می دهد تا راحت
تر و بهتر در دنیای واقعی و در قرارداد های کسب و کارها مورد استفاده واقع شوند .از این رو ،کامال بدیهی است
که امکان پرداخت به شیوه های مختلف ،یک امر ضروری برای پیشرفت و اعتماد کسب و کار هاست.
برعکس سیستم های مالی سنتی ،چین لینک کمک کرده است تا قرارداد های هوشمند به راحتی به سیستم های
بانکی موجود وصل شوند و از طریق ایجاد اپلیکیشن ها توسط توسعه دهندگان روند پرداخت بهتر و آسانتر انجام
شود .به این واسطه ،توسعه دهندگان قرارداد های هوشمند این امکان را دارند تا اطالعات مختلفی را از طریق
بانک های جهانی در این قرارداد ها ادغام نمایند؛ مثل حساب های بانکی یا سپرده گذاری ها .به جز این امکان
پرداخت سوئیفت برای پرداخت های خارج از مرز هم فراهم می شود.
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ایجاد شبکه های مشابه پی پال
چین لینک توانایی ایجاد شبکه های پرداختی مثل پی پال را فراهم می کند .این کار به صورت ارائه دسترسی به
قرارداد های هوشمند به مجموعه های است که خدمات ارائه کارت های اعتباری را انجام می دهند.

کمک به صرافی های غیرمتمرکز
بدیهی ترین موضوعی که در مورد صرافی های غیر متمرکز وجود دارد ،اتصال کیف پول کاربران به آنها برای
تبدیل دارایی هایشان است .این مسئله در چین لینک به یک راه حل اثبات شده منجر شده است .این پروژه با
ارائه روشی نو برای این صرافی ها کمک کرده است تا به واسطه چین لینک و قرارداد های هوشمند دسترسی
برای دو طرف معامله راحت باشد .در اصل ،امکان دسترسی به حساب های بیرون از زنجیره بالک چین فراهم
خواهد بود.

استفاده از ارز های دیجیتال گوناگون در پرداخت ها
ارز های دیجیتال هم لحظه به لحظه محبوب تر می شوند و هم اینکه ارزش آنها روز به روز بیشتر می شود .این
ارز ها در بسیاری از موارد نمی توانند برای پرداخت مورد استفاده واقع شوند ،آن هم در قرار داد های هوشمند.
بنابراین بسیاری از آنها ارتباطی با قرارداد های هوشمند ندارند.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش مرورگر  Braveو نحوه کسب درآمد از آن
چین لینک به پلتفرم های قرارداد های هوشمند کمک می کند تا پرداخت های خود را با هر ارز دیجیتال در
دفتر کل توزیع شده صورت دهند و مشکلشان را حل کنند .به این واسطه ،ارائه دهندگان قرارداد های هوشمند
می توانند با بیت کوین یا نانو یا رپیل یا هر ارز دیجیتال دیگری پرداخت شان را صورت دهند.

چالش های پیش روی چین لینک
چین لینک از اوراکل ها استفاده می کند که متمرکز عمل می کنند .برای حل این مشکل (یعنی متمرکز بودن)
موضوع توزیع منابع مطرح شد .در واقع به کمک توزیع منابع می توان اطالعات یک قرارداد را از اوراکل های
مختلف گرفت و هر کدام از آنها برای جمع کردن اطالعات قرارداد ها از منابع گوناگون استفاده می کنند .در
نتیجه چه خواهد شد؟ درستی اطالعات قرارداد های هوشمند تضمین می شود و یکپارچه سازی پلتفرم چین
لینک کامال بدیهی خواهد بود.
بیایید با یک مثال این موضوع را بررسی کنیم .اگر یک قرارداد هوشمند یک میلیارد دالری که قبال ایجاد کرده
اید با اوراکل های متمرکز و خارج از بالکچین کنترل شده ،و اطالعات غلط باعث هک آن شود ،کامال مسلم
است که متمرکز بودن اطالعات داخل اوراکل ها به نفع شما نیست و در عوض پراکنده بودن آن برایتان بهتر
است.
حال که درک بهتری از مزیت این موضوع پیدا کردید می توانید به خوبی متوجه شوید که چین لینک برای رفع
این مشکل و پیشگیری از بوجود آمدن آن ،شبکه غیرمتمرکزی از نود (گره) های اوراکل ایجاد کرده است .این
نود ها این امکان را دارند که داده های خود را از منابع بیرون از زنجیره بالک چین بازیابی کنند .در این صورت
امکان استفاده از اطالعات در قرارداد های هوشمند مستلزم بازیابی آنها توسط نود های غیرمتمرکز اوراکلی
است.

برای ایجاد قرارداد های هوشمند و استفاده از داده های بیرون از بالک چین باید تعداد نود های اوراکلی مورد
استفاده مشخص شود .اگر از یک نود برای دریافت اطالعات بیرون از زنجیره انتقال استفاده کنید هزینه کمتری
را متقبل خواهید شد؛ اما امنیت به همان نسبت پایین خواهد آمد.
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آینده چین لینک چطور پیش بینی می شود؟
نقش راه مشخصی برای ادامه روند کار توسط تیم چین لینک ارائه نشده است ،اما در عین حال امکان استفاده از
داده های خارج از بالک چین برای قرارداد های هوشمند بدیهی ترین هدف آنان است .پروژه های ارائه دهنده
خدمات قرارداد های هوشمند در پی پیوستن به این پروژه هستند؛ چرا که امکان استفاده از حافظه خارجی و
تعامل با دنیا به واسطه اوراکل های این پروژه ،مهمترین نقطه قوت آن است.
در آینده هدف بر این است که اوراکل های چین لینک با بالکچین هایی غیر از اتریوم مانند ترون یا ایاس و غیره
ادغام شوند و افراد بتوانند از مزایا مرتبط با آنها استفاده کنند.
توانایی رشد پلتفرم چین لینک از ابتدا و در شرایط بحرانی دیگر آلت کوین ها ،بسیار چشمگیر بوده است .قیمت
این پروژه در شش ماه اول سال  2019رشد باالیی داشته است .از جمله همکاران آن می توان به همکاری گوگل
و یا سوئیفت با آن اشاره کرد .گوگل این پروژه را به عنوان شریک سرویس ابری خود انتخاب کرده است .هدف
گوگل انتقال داده های  BigQueryبا کمک اوراکل به بالک چین جهت استفاده در قرارداد های هوشمند است.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش  OCOبایننس؛ انجام دو سفارش به طور همزمان
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به جز این ،ارز های دیجیتال زیادی هم وجود دارند که در صدد همکاری با چین لینک می باشند .مثل پروژه آیو
تکس .این پروژه برای استفاده از اینترنت اشیا طراحی شده است و با همکاری چین لینک قصد توسعه فعالیت
های خود را دارد.
برهمین اساس قرار است تا چین لینک در شبکه اصلی آیو تکس ادغام شود و اپلیکیشن های آن به همراه قرار
داد های هوشمند از چین لینک برای جمع آوری داده های دنیای واقعی استفاده کنند .به غیر این پروژه ،پروژه
سلر هم قصد همکاری با چین لینک را دارد .این پروژه در النچ پد بایننس به طرز موفقیت آمیزی عرضه شده
است.
اما داستان همکاری این دو پروژه با هم چیست؟ بر اساس قرارداد بین این دو ،اطالعات دنیای بیرون بالکچین
از طریق اوراکل های چین لینک به پلتفرم سلر منتقل می شود که این پلتفرم دو الیه ای است و دارای قابلیت
مقیاس پذیری می باشد.
داستان همکاریهای چین لینک به اینجا خالصه نمی شود و قرار است در آینده بیشتر هم ادامه پیدا کند .برخی
از پارتنر های معروف این پروژه در تصویر زیر دور هم جمع شده اند.
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جمع بندی نهایی
هدف نهایی و بلند مدت چین لینک موضوعی است که بسیاری از شرکت ها و پروژه ها را به سمت همکاری با
آن متمایل کرده و انقالب عظیمی در این حوزه بوجود آورده است .این موضوع باعث ترس رقبا و بهبود
استفاده از ارز های دیجیتال در حوزه ای خارج از دنیای بالکچین می باشد .در ادامه ،به بررسی رایج ترین و
مهم ترین سواالت و توضیحات در مورد این پروژه خواهیم پرداخت.

 .1نحوه خریداری ارز چین لینک چگونه است؟
شما میتوانید از طریق صرافی بایننس ارز چین لینک را خریداری کنید که  66درصد آن با بیت کوین و 31
درصد آن با اتریوم صورت می گیرد .البته تنها صرافی بایننس نیست و در صرافی های بیت هامب و کوین
بیس و یا  OKEXمی توان آن را خریداری کرد.
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 .2آشنایی با کیف پول های چین لینک
در ابتدای مطلب اشاره کردیم که توکن آن  ERC-20است و با همه کیف پول های اتریوم می توان آن را ذخیره
کرد؛ مانند  MyEtherWalletو .Ledger Nano s
پس باید به سراغ کیف پول های سازگار با این توکن بروید .البته استفاده از این کیف پول ها ثابت نخواهد بود و
ممکن است بعد از عرضه شبکه اصلی چین لینک ترکیب توکن های  ERC 20و  ERC-223مورد استفاده قرار
گیرد .البته توکن چین لینک غیر قابل استخراج است و بعد ها در دسترس قرار می گیرد.

 .3قیمت توکن چین لینک
باالترین قیمت ابتدایی توکن  ،LINKدر واقع حدود  19دالر بوده که این قیمت به آگوست  2020برمی گردد.
تعداد کل این توکن یک میلیارد است و قیمت آن (همانطور که اشاره شد بسیار چشمگیر بوده است) .استخراج
توکن های چین لینک به واسطه فروش داده ها و خدمات زنجیره اتصال  APIبا اتصال به شبکه چین لینک
انجام شده است .در حال حاضر بیشتر از ده میلیون دالر توکن لینک معامله می شود که جفت های معامالتی با
دیگر ارزهای دیجیتال دارد؛ مثل بیت کوین و تتر.
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 .4دلیل رشد قیمت چین لینک چیست؟
عرضه اولیه ارز چین لینک در سپتامبر  350 ،2017میلیون توکن به قیمت  32میلیون دالر بود .گفته می شود
دلیل رشد ناگهانی قیمت توکن چین لینک ثبت سفارش اشتباه یک تریدر روی  9.999دالر و فروش  40واحد با
قیمت  399.960دالر بوده است.

 .5مزایای چین لینک چیست؟
پروژه چین لینک می تواند باگ بین قرارداد های هوشمند موجود در بالک چین و دنیای خارج از آن را رفع کند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :بایننس فیوچرز  Futuresچیست؟  +نحوه ثبت نام و نکات
مهم
کسب و کارهای خارج از بالکچین امکان استفاده از قرارداد های هوشمند را خواهند داشت.
امکان ارائه اجازه به درخواست کاربران جهت دسترسی به داده های خارج از بالک چین با قرار داد های اوراکل
قابل انجام است.

 .6ارزش و حجم معامالت چین لینک
یکی از مهم ترین بخش هایی که امکان بررسی موفقیت یک پروژه را تعیین می کند حجم معامالت آن است .در
واقع حجم معامالت ارز چین لینک میزان فعالیت خریداران را نشان می دهد .شما می توانید با توجه به تصویر
زیر از این حجم مطلع شوید.
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ارزش کل بازار چین لینک نیز در حال حاضر و با توجه به سرمایه  4میلیارد دالری و رتبه پنجمی آن ،بسیار قابل
توجه می باشد .سرمایه گذاری ها و همکاری هایی که در این پروژه انجام می شود نشان از موفقیت این پروژه و
عدم توانایی دیگر پروژه ها در تحقق اهداف مرتبط با برقراری ارتباط با داده های خارج از فضای بالکچین دارد .از
این رو بسیاری از توسعه دهندگان برنامه های غیر متمرکز و پروژه های قرارداد های هوشمند به سمت چین
لینک روی آورده اند .گفته می شود در آینده نیز شاهد موفقیت های شگرف این پروژه باشیم که در حال حاضر
انتظار روی دادن آنها چیزی شبیه به هدف بلند مدت است و تحقق آنها کمی دشوار است.

 .7رقبای اصلی چین لینک کدامند؟
رقبا مهم هستند ،حتی اگر پروژه ای آینده ای خوش داشته باشد .بسیاری از پروژه ها در آینده می توانند رقیب
های اصلی چین لینک باشند و بهتر است قبل از سرمایه گذاری به این موضوع توجه داشته باشیم .سهم کثیری
از سرمایه های بازار ارزهای دیجیتال به برنامه های غیرمتمرکز و پروژه های ارائه دهنده قرارداد های هوشمند
می رسد .اما اکثر آنها توانایی استفاده از داده های دنیای واقعی را ندارند.

رقیب جدی چین لینک ،انیگما است .این پروژه هم با هدف مشابه چین لینک روی کار آمد ( .)2017روش کار
انیگما کمی متفاوت است .این پروژه صحبت از قرارداد های پنهان می کند .این قرارداد ها بیرون از حوزه بالک
چین اجرا می شوند و در واقع قرارداد در اتریوم صورت نمی گیرد .رتبه این پروژه در بین ارز های دیجیتال 131
ام و حجم سرمایه اولیه آن  34میلیون دالر است.
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 .۸نرخ بازگشت سرمایه و ارزش تراکنش های شبکه چین لینک چیست؟
مکانیسم اجماع در چین لینک جهت تایید تراکنش ها ،اثبات انجام کار است و نرخ بازگشت سرمایه برای آن
(رشد قیمت ارز دیجیتال از ابتدای راه اندازی تا کنون) با در نظر گرفتن قیمت اولیه آن ( )0.15رقمی در حدود
 13000درصد می باشد.
به جز این موارد ،ارزش تراکنش ها در این شبکه بر حسب دالر ،ارزش بیشتری در مقایسه با میزان معامالت
صرافی ها دارد .چرا که برخی معامالت در صرافی ها فیک هستند اما تراکنش های ثبتی در بالک چین معتبر
هستند .ارزش این معامالت متناسب است و آینده قیمت توکن  LINKنیز قابل حدس خواهد بود .در تصویر زیر
پارامتر ( NVTارزش شبکه نسبت به تراکنشهای آن) برای چین لینک آورده شده است.
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