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ارز دیجیتال  RENو پروتکل  Republicچیست و چه کاربردی دارد؟
ارزهای دیجیتال از ابتدا بر پایه اصولی شکل گرفته اند که ارزهای فیات (ارز با پشتوانه دولتی)
فاقد آن هستند از جمله :عدم نیاز به کنترل توسط یک نهاد متمرکز و اتکا به آن ،غیرمتمرکز
سازی ،و البته حریم شخصی .به عنوان مثال ،در حال حاضر تبدیل بیت کوین به اتریوم کار دشواری
نیست ،هر صرافی متمرکز (منظور صرافی های رایج کنونی) میتواند اینکار را برای شما انجام دهد.
اما انجام این مبادلهی بین زنجیرهای ،بصورت بهینه ،محرمانه و بینیاز از اعتماد ،در یک صرافی
غیرمتمرکز ،تاکنون ممکن نبوده است .پروژهی  Renبرای حل این مشکل ایجاد شده است .پیش از
شروع ،به توضیح چند اصطالح مهم میپردازیم .البته در دوره صفر تا صد سرمایه گذاری ارز
دیجیتال سبدی پیشنهادی از ارزهای دیجیتال آینده دار برای چند سال آینده با ذکر نکات کامل آن
ارائه شده است.
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Dark poolچیست؟
بطور نمونه ،فرض کنید شما قصد فروش  1000بیت کوین را دارید.
در اکثر صرافی های ارز دیجیتال (همانند بازار های بورس معمولی) ،سفارشات خرید و فروش در یک دفتر
سفارشات عمومی
ثبت میشوند .این ساختار برای بسیاری از معامله گران و خرده فروشان مناسب است.

حاال به مثال مان برگردیم .این حجم بزرگ تراکنش که شما سفارش آن را در دفتر سفارشات ثبت کرده اید
قطعا تاثیر شدیدی بر بازار خواهد گذاشت.
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برای سازمانها و صندوقهای سرمایهگذاری که دارایی های بسیار کالنی را مدیریت کرده و حجم معامالت
روزانه بسیار باالیی دارند ،اطالع رسانی عمومی نیت خرید مقدار زیادی از یک دارایی ،میتواند بازار را دچار
نوسان شدیدی کند و باعث لغزش دارایی شود.
نتیجه انجام سفارش خرید با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار میرفته است ،میتواند زیان های کالنی را بر خریدار
تحمیل کند.

برای مقابله با این مسئلهDark pool ،ها که صرافی های خصوصی هستند ،در آنها دارایی ها با یک دفتر
سفارشات پنهان ،معامله میشوند .این یعنی پنهان ماندن معامله از هر ناظر دیگر ،حتی از خود شبکه .Ren
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شما سفارش خود را در یک  Dark poolتحت پروتکل  Renثبت میکنید؛ سفارش شما ،پنهان از چشم
عموم (و نیز پردازش کنندگان) پردازش شده و انجام میشود.
در جهان مالی سنتی 10 ،الی  15درصد معامالت ماهانهی بورس ایاالت متحده (چیزی در حدود 27.2
میلیارد دالر) ،از طریق Dark poolها انجام میشود که اثبات کننده اهمیت این زیرساخت کلیدی در انتقال
سازمان یافتهی دارایی هاست.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش تصویری ماینینگ با کارت گرافیک)(GPU
 sMPCچیست؟
هدف کلی در  ،sMPCمحاسبهی جمعی توابع ،با ورودی هایی از منابع مستقل از هم است؛ بدون آن که
ورودی طرفین را به یکدیگر افشا کنیم.
به عنوان مثال ،یک صرافی میتواند برای اثبات ذخیره ارزی کافی خود ،بدون افشای مقدار دقیق آن ،از یک
مدل  sMPCاستفاده کند تا تایید کند که دارایی هایش از یک آستانه مشخص باالتر است.

مبادلهی اتمی چیست و چه کاربردی دارد؟
مبادلهی اتمی یک فنآوری قرارداد هوشمند است که امکان تبادل ارزهای دیجیتال را با یکدیگر ممکن
میسازد .این کار میتواند از طریق صرافی های متمرکز یا غیر متمرکز ،انجام شود.
برای آشنایی بیشتر با پروتکل ها و تکنولوژی بالکچین ،می توانید از فناوری بالکچین چیست استفاده
نمایید.
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تا پیش از معرفی تکنولوژی مبادله اتمی در سال  ،2017تبادل ارزهای دیجیتال با یکدیگر کار پیچیده و زمانبری
بود.
بسیاری از صرافی ها از تمام ارزهای موجود پشتیبانی نمیکنند .در نتیجه مبادله گر بایستی دارایی خود را به
صرافی دیگری انتقال دهد ،و یا با چندین تبدیل متوالی با استفاده از ارزهای میانجی ،به هدف خود دست یابد.
در مبادله ی مستقیم با فروشنده ) (OCTنیز خطر سواستفاده و کالهبرداری وجود دارد.
مبادله ی اتمی این مشکل را با استفاده از قرارداد هوشمند زماندار یا  HTLCبرطرف میکند .در این قرارداد
هوشمند ،هر دو طرف معامله بایستی در یک بازه زمانی مشخص ،اطالعات مربوط به انتقال دارایی خود را ثبت
و تایید کنند.
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در صورتی که یکی از طرفین در بازه ی زمانی تعیین شده اقدام به تایید پرداخت نکند ،معامله به کل لغو
شده و انتقالی رخ نمیدهد.

 Interoperabilityیا امکان همکاری بین شبکهای به چه معناست؟
Interoperabilityدر اصطالح به معنی توانایی یک شبکه یا یک سیستم یا یک نرم افزار ،برای ارتباط و
همکاری با همتایان خود است.
در زمینهی بالک چین ،امکان همکاری بین شبکهای میان بالک چین ها همواره از چالش هایی بوده است که
حل آن کلید دستیابی به مقیاس پذیری ،نقدینگی و گسترش کاربرد اپلیکیشن های غیرمتمرکز است.
در حال حاضر نیز چارچوب هایی برای همکاری در بالک چین ها موجود است ،از جمله اینها  Cosmosاست
که در آن بالک چین ها میتوانند تحت موتور شبکهای  Tendermintفعالیت کنند.
با این حال محدودیت هایی در طراحی فعلی چنین مدل هایی وجود دارد .برای مثال با این که این مدل ها،
فضایی برای ارتباط استاندارد شده هستند ،اما همچنان ترجمهی این پترن کلی ارتباطی به سایر فضا ها
چالش برانگیز است ،مانند ایجاد ارتباطی میان  Cosmosو اتریوم.
برای رفع مشکالت موجود ،راه حل هایی فرا-بالک چینی شکل گرفته اند .از جملهی اینها ،مبادالت اتمی
)(atomic swapsاست که یک روش انتقال دارایی ها با حداقل نیاز به اعتمادسازی است و در سال های
گذشته گسترش روز افزونی داشته و جای مبادالت ابتدایی در شبکه ها را میگیرد.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :سختی شبکه بیت کوین )(Difficultyچیست و چه کاربردی
دارد؟
پروژهی  Renنیز از ابداعاتی است که به شکل گیری بازار مالی غیرمتمرکز کمک میکند.

نیاز به  Interoperabilityدر بازارهای مالی غیرمتمرکز
این موضوع واضح است که نقدینگی ،تولید کنندهی نقدینگی است .بسیاری از پروژه های نوپا در فضای ارز
دیجیتال با همین هدف شکل گرفته اند .یعنی فراهم ساختن نقدینگی بهتر در بازار های ارز دیجیتال.
همکاری بین شبکه ای ،فرای اتصال زیرساخت ها به همدیگر ،میتواند ابزاری حیاتی برای ایجاد نقدینگی بهتر
در یک رابط استاندارد به شمار آید.
به عنوان مثال ،در مورد بیت کوین ،پروژه های جالبی همچون  ،TradeLayerصرافی های غیرمتمرکز میان
بیت کوین و الیت کوین ایجاد می کنند که با استفاده از مدل مبادالتی پلتفرم ،حتی امکان ایجاد ضریب اهرم
روی بالک چین وجود دارد.
یک تجربهی کاربری مستقیم تر موجب کاهش موانع در دسترسی به محصوالت بازارهای غیرمتمرکز میشود
که به طبع آن و افزایش عالقه به این فضا ،نقدینگی بیشتری به همراه داد.
ایده آل نهایی در این مسیر ،بهره مندی از یک سیستم انعطاف پذیر از پروتکل های باز است که توانایی
تامین بازار ها با نقدینگی باال را در میان بالک چین ها دارا باشد.
قابلیت همکاری بین شبکه ای ،پتانسیل پروتکل های باز را ایجاد میکند که به همراه آن ،برخی از جالب
ترین پیشرفت های علم رمزنگاری ،همچون  sMPCیا محاسبهی چند نفرهی امن ،استفاده میشوند.

Renچیست؟
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Renکه پیشتر پروتکل  Republicنام داشت ،پلتفرمی است که تکنولوژی بالک چین را با زیرساخت هایی
که قبال در بازار سرمایه گذاری سنتی به کار برده شده است تلفیق میکند.

پروژهی  Renرا میتوان به یک شبکه بالک چین عمومی تشبیه کرد ،با نودهایی که کالینت ها را میزبانی
میکنند ،یک توافق ( BFTیک نسخهی تغییر یافته از  ،)Tendermintو یک ماشین مجازی ،بنام
 .RenVMبا این وجود  Renتمرکز زیادی بر روی حفظ امنیت و یک طراحی فرا-بالک چینی با قابلیت
همکاری بین شبکهای دارد.
رویکرد  Renبه این مسئله به وضوح پیشرفت بزرگی نسبت به تکنولوژی های موجود فعلی که متکی به
اعتمادسازی هستند است از جمله ساید چین های دوطرفه متحد ،و استفاده از پروتکل های جداگانه مانند
Cosmosو . Polkadot
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از ویژگی های بسیار جالب این پروتکل که آن را برای واحد هایی که به دنبال گسترش نقدینگی خود هستند
جذاب میکند ،این است که این راه حل به سادگی به عنوان یک پالگین یا افزونه قابل استفاده است.
در ، Renپشتیبانی از بالک چین ها ،بدون نیاز به گنجاندن پروتکل پیام رسانی مورد نیاز در چارچوب بالک
چین ،انجام میشود )برخالف  Cosmosکه  IBCپروتکل پیام رسانی استاندارد است).
این امر توسط  Renبا بهره مندی اختصاصی از تکنولوژی  sMPCامکان پذیر شده است و تاثیرات به سزایی
در آیندهی ارزهای دیجیتال خواهد داشت.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال چیست و چه کاربردی
دارند؟

تاریخچه
پروژهی  Renدر اواخر سال  2017تحت عنوان پروتکل  Republicایجاد شد؛ یک شبکهی غیرمتمرکز برای
معامالت محرمانه میان بالک چین ها؛ که معامله کنندگان میتوانستند بدون اینکه کسی از محتوای سفارش
آگاه شود سفارش خود را ثبت کنند.
با ادامهی پروژه ،تیم  Renبه سرعت دریافت که اختصاص دادن کل یک شبکه همراه با توان پردازشی،
فضای ذخیرهسازی و پهنای باند آن ،به تنها یک ،Dark poolقابل توجیه نیست.

در نتیجه در سال  ،2018شروع به گسترش پروتکل خود کرد تا به همه اجازه دهد که  Dark poolخود را با
قوانین دلخواه خود میزبانی کند RenEx .اولین این Dark poolها بود که در اواخر سال  2018راهاندازی
شد.
Renبه گسترش تکنولوژی پروتکل خود ادامه داد تا با برطرف کردن برخی نواقص باقیمانده ،به جایگاه
کاربردی نوینی دست یابد.
اولین مورد ،لزوم وجود یک دفتر سفارش پنهان بود که قدم بزرگی برای  Renمحسوب میشد.
به عالوه نیاز به حفظ امنیت سرتاسری) ،(End-to-Endاز ابتدای ثبت سفارش تا انجام آن ،و نیز امکان
ارتباط بین بالک چین ها برای ادغام نقدینگی ،و در نهایت الزام به اجرای سفارشات ،همگی موانعی بودند که
Renپشت سر گذاشت.
امروزه  Renبه جایگاهی فراتر از یک  Dark poolدست یافته است .تمامی بازار های مالی غیر متمرکز
نیازمند راه حلی برای دستیابی به امنیت در کنار امکان همکاری با سایر شبکه ها هستند و  Renمیتواند
پاسخگوی نیاز آن ها باشد.
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همچنین با فراهم ساختن امنیت و نقدینگی بین شبکهای برای Dark poolها ،بسیاری از مشکالت سابق
در صرافی های غیرمتمرکز ،پلتفرم های وام دهی و امثال آن برطرف شده است.

پروتکل  Renچگونه کار میکند؟
اساسا  ،Renیک پروتکل منبع باز را برای ساخت شبکهای از نودها برای پردازش سفارش ،بدون اطالع از
محتوای سفارش ،فراهم میکند.
اینکار با تقسیم سفارش به قطعات رمزنگاری شده و سپس توزیع آن در شبکه ،انجام میشود (استفاده از
.)sMPC
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نودها بدون افشای محتوا ،قطعات رمزنگاری شدهی سفارش را بازسازی میکنند و سپس به تطبیق سفارشات
میپردازند .هنگامی که همتای یک سفارش یافت میشود ،یک مبادله اتمی ) (atomic swapبین فروشنده
و خریدار بصورت همتا به همتا شکل میگیرد.
پس بطور خالصه ،این پروتکل زمینه های زیر را برای کاربران فراهم میکند:
•

دفتر سفارش مخفی غیرمتمرکز

•

تطبیق سفارش غیرمتمرکز

•

زیرساخت مبادالت اتمی برای معامالت بین شبکه های ETH ، BTCو ERC20

•

یک توکن برای پروتکلRen ،

زیرساخت سفارش قطعهای غیرمتمرکز
پروتکل  Renاز طرح اشتراک محرمانه موسوم به  Shamirبرای قطعه قطعه کردن سفارش بزرگ شما (فرضا
برای فروش یک دارایی) بهره میبرد.
سپس ،نودهای غیرمتمرکز شبکه (که در شبکه " Renدارک نود" نام دارد) به دنبال سفارشات خرید همتا
میگردند .هنگامی که قطعات سفارش شما مطابق سازی شد ،یک مبادله اتمی میان فروشنده و خریدار در
شبکهی  Republic Swarmبرقرار میشود.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش صرافی کوین بیس  Coinbaseو بررسی مزایا و
معایب آن
Republic Swarmشبکهی همتا به همتا و غیرمتمرکز  Renاست که مبادالت اتمی را ممکن میکند .با
استفاده از اصول رمزنگاری غیرقرینه ،جزئیات این مبادله اتمی پنهان نگه داشته میشود.
از آنجایی که دفتر سفارشات مخفی است ،کسی نمیتواند از قطعات سفارش شما ،به محتوای سفارش شما
پی ببرد.

مطابق سازی غیرمتمرکز سفارش
مطابق سازی سفارش فرآیندی است که در آن نودها سفارشات را باهم تطبیق میدهند ،بدون اینکه جزئیات
هر سفارش را مشاهده کنند.
هر نود میتواند محاسبات را بر روی قطعاتی از چندین سفارش مختلف انجام دهد ،سپس نتایج خود را با
نتیجه پردازش سایر نود ها ترکیب کند.
.
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قطعات به نحوی ساخته میشوند که پس از انجام محاسبات ،به نحوی بازسازی شوند که نشان دهندهی
نتایج مطابق سازی سفارش باشند (نه برمال کنندهی خود سفارش).

زیرساخت مبادله اتمی
پروتکل  Renهمچنین دارای یک پروتکل برای مبادالت اتمی میان فروشنده و خریدار است .نود ها رد و
بدل کردن پیام را تسهیل میکنند و در صورت امکان ،یک ارتباط همتا به همتا میان مبادله کنندگان برقرار
میکنند.

امنیت
پروتکل  Renتضمین میکند که هیچ خللی در امنیت پروتکل رخ نمیدهد ،مگر اینکه اکثریتی از نود ها
معیوب و سواستفاده گر باشند

اگر به فرض 50 ،نود معیوب باشند ،در بهترین سناریو فرضی میتوانند همهی سفارشات را بازسازی کنند .اما در
پروتکل  Renاین سناریو فرضی غیر ممکن بوده و تنها بازسازی  50درصد سفارشات ممکن خواهد بود.
و مهمتر از همه اینکه جعل سفارشات ،با توجه با تعهد مالی که هر عضو شبکه با قرار دادن وثیقه ایجاد میکند
(وثیقه را در شبکه  Renدر ادامه توضیح خواهیم داد) ،کامال غیر عملی است.

دارک نودها چیستند؟
شبکهی  Renبوسیله شبکهای از دستگاه ها (نودها) موسوم به دارک نود فعالیت میکند .دارک نودها محاسبات
شبکه را انجام میدهند و در ازای آن پاداش دریافت میکنند.
12
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RenVMچیست؟
RenVMموتور اجرایی پروتکل  Renاست .به زبان ساده تر ،یک کیت توسعهی نرم افزار ) (SDKاست که
به dAppها امکان میدهد از مزایای  Renبرخوردار شوند بدون اینکه امنیت و کاربری خود را تحتالشعاع
قرار دهند.
در حال حاضر  RenVMبوسیله زبان های  Goو  Rustساخته شده است و از  Solidityبرای قراردادهای
هوشمند بهره میبرد.

توکن  Renچیست و چه کاربردی دارد؟
توکن  Renدو کاربرد اساسی دارد:
 _1پرداخت حقالزحمه برای ایجاد انگیزه پردازش معامالت توسط نودها
_2پرداخت وثیقه از جانب اپراتورها و معامله کنندگان برای شرکت در شبکه

_حقالزحمه
معامله کنندگان در  Renبرای ثبت سفارش خود حقالزحمهای را پرداخت میکنند که هر یک از نودهایی که
در پردازش سفارش همکاری میکند ،درصدی از آن را دریافت میکند.

_وثیقه
یک قرارداد هوشمند در اتریوم بنام ، Registrarنودهای شبکه  Renرا سازماندهی میکند .برای عضویت در
شبکه ،معامله کنندگان و نودها بایستی وثیقهای به مبلغ  Ren 100,000در  Registrarقرار دهند .این اقدام
از سواستفادهی احتمالی و ثبت سفارشات جعلی جلوگیری میکند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :مشاور ارز دیجیتال کیست و چگونه میتوان از مشاوره نتایج
مثبت کسب کرد؟
در زمان خروج از شبکه ،این وثیقه عودت داده میشود.
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توکن: Ren
قیمت توکن در  ICO: 0.057دالر آمریکا
مبلغ جمع آوری شده 34,299,022 :دالر آمریکا
موجودی در گردشREN 595,254,643 :

موجودی کلREN 1,000,000,000 :

پروژه Renچه کاربردهایی دارد؟
کاربردهای  Renدر بازارهای مالی شامل :مبادالت  OTCبا حجم باال بدون ریسک سواستفاده طرف مقابل ،وام
دهی پراکنده ) ،(collateral lendingصرافی های غیر متمرکز و Dark poolها ،ایجاد ضریب اهرم
) (leverageو غیره.
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همهی اینها به لطف امکان بهره مندی از نقدینه ترین دارایی در این حوزه یعنی بیت کوین ،در زیرساخت های
بازار ،امکان پذیر شده اند.
وجود همهی این قابلیت ها و بیشترRen ،را به راه حلی نوین برای شرکت هایی تبدیل کرده است که به
دنبال ایجاد زیرساخت های بازار مالی غیرمتمرکز هستند.

جمع بندی
گسترش بازار مالی غیرمتمرکز در بحث ارزهای دیجیتال ،بدون راه حلی باز ،در دسترس و بی نیاز
از اعتمادسازی برای اعمال اپلیکیشن ها و تراکنش ها ،امکان پذیر نیست.
گرچه هنوز موانع بسیاری حل نشده باقی مانده است ولی امکان همکاری بین شبکهای فرصتی
فراهم می آورد که شروع کننده مسیری برای دستیابی به محیطی با نقدینگی بهتر خواهد بود.
همچنان راه زیادی تا ورود کامل سازمان ها به بازار ارز دیجیتال باقی مانده است؛ موانعی چون
زیرساخت های نوپا و فقدان رگوالسیون قطعی هنوز وجود دارند .اما با هدف قرار دادن نقدینگی،
میتوان با این موانع روبرو شد.
با این اوصاف ،امکان همکاری بین شبکهای به عنوان مسیری برای ارتباط بازارها و بالک چین ها به
یکدیگر ،و در نهایت به عنوان یک استاندارد فنی ،میتواند رگوالسیون قطعی و به کارگیری گسترده
بازار مالی آزاد در جامعه را امکان پذیر سازد.
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سواالت متداول
Renچیست؟
Renشبکه ای است که به کاربران ارزهای دیجیتال اجازه میدهد به سادگی ارزهای مختلف را با هم مبادله
کنند .همان کاری که صرافی های معمولی هم انجام می دهند ،ولی به صورت مستقیم و بیواسطه.

Dark poolچیست؟
Dark poolها نوعی از صرافی ها هستند که سفارشات خرید و فروش در آنها محرمانه میماند .در سفارشات
کالن ،که اعالن عمومی چنین سفارشی تالطم شدیدی در بازار ایجاد میکندDark pool ،ها ابزار خوبی
هستند تا از ضررهای ناخواسته جلوگیری بشود

توکن  Renچیست؟
شبکهی  Renهم مانند همه ی بالک چین های دیگر ،توکن خودش را دارد .از این توکن در شبکه  Renبه
منظور پاداش دادن به نودهای محاسبه کننده ،و نیز وثیقهای که برای شرکت در شبکه باید پرداخت شود
استفاده می شود.
منابع:
https://blog.lumiwallet.com/ren-token/
https://medium.com/the-ocean-trade/
https://blockonomi.com/ren-protocol-guide/
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Republic_Protocol
https://www.quora.com/
https://renproject.io/
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