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چیست و چه کاربردی دارد؟ Republicو پروتکل RENارز دیجیتال

(دولتیانهپشتوباارز)فیاتارزهایکهاندگرفتهشکلاصولیپایهبرابتداازدیجیتالارزهای
متمرکزغیرآن،بهاتکاومتمرکزنهادیکتوسطکنترلبهنیازعدم:جملهازهستندآنفاقد

دشواریکارماتریوبهکوینبیتتبدیلحاضرحالدرمثال،عنوانبه.شخصیحریمالبتهوسازی،
.دهدانجامشمابرایرااینکارمیتواند(کنونیرایجهایصرافیمنظور)متمرکزصرافیهرنیست،

رافیصیکدراعتماد،ازبی نیازومحرمانهبهینه،بصورتزنجیره ای،بینمبادله یاینانجاماما
ازپیش.استشدهایجادمشکلاینحلبرایRenپروژه ی.استنبودهممکنتاکنونغیرمتمرکز،

ارزگذاریسرمایهصدتاصفردورهدرالبته.میپردازیممهماصطالحچندتوضیحبهشروع،
آنکاملنکاتذکرباآیندهسالچندبرایدارآیندهدیجیتالارزهایازپیشنهادیسبدیدیجیتال

.استشدهارائه

Republic(REN) کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال+چیست؟

فهرست مطالب 

✓Dark poolچیست؟
مبادله ی اتمی چیست و چه کاربردی دارد؟✓
✓Interoperability؟یا امکان همکاری بین شبکه ای به چه معناست
✓Ren چیست؟
چگونه کار  می کند؟Renپروتکل ✓
چیست و چه کاربردی دارد؟Renتوکن ✓
چه کاربردهایی دارد؟Renپروژه ✓
جمع بندی✓
سواالت متداول✓

Dark poolچیست؟

.داریدراکوینبیت1000فروشقصدشماکنیدفرضنمونه،بطور

تردفیکدرفروشوخریدسفارشات،(معمولیبورسهایبازارهمانند)دیجیتالارزهایصرافیاکثردر
عمومیسفارشات

.استمناسبفروشانخردهوگرانمعاملهازبسیاریبرایساختاراین.میشوندثبت

ایدکردهثبتسفارشاتدفتردرراآنسفارششماکهتراکنشبزرگحجماین.برگردیممانمثالبهحاال
.گذاشتخواهدبازاربرشدیدیتاثیرقطعا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/
https://omidfadavi.me/product/investments-cryptocurrency-bitcoin/


www.omidfadavi.me
3

Republic(REN) کاربردها و مزایای این ارز دیجیتال+چیست؟

تمعامالحجموکردهمدیریتراکالنیبسیارهایداراییکهسرمایه گذاریصندوق هایوسازمان هابرای
دچاراربازارمیتوانددارایی،یکاززیادیمقدارخریدنیتعمومیرسانیاطالعدارند،باالییبسیارروزانه

.شودداراییلغزشباعثوکندشدیدینوسان

خریداربرراالنیکهایزیانمیتوانداست،میرفتهانتظارآنچهازمتفاوتقیمتیباخریدسفارشانجامنتیجه
.کندتحمیل

Darkمسئله،اینبامقابلهبرای poolدفتریکباهاداراییآنهادرهستند،خصوصیهایصرافیکهها
.Renکهشبخودازحتیدیگر،ناظرهرازمعاملهماندنپنهانیعنیاین.می شوندمعاملهپنهان،سفارشات

http://www.omidfadavi.me/
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Darkیکدرراخودسفارششما poolپروتکلتحتRenچشمازپنهانشما،سفارشمیکنید؛ثبت
.می شودانجاموشدهپردازش(کنندگانپردازشنیزو)عموم

27.2حدوددرچیزی)متحدهایاالتبورسماهانه یمعامالتدرصد15الی10سنتی،مالیجهاندر
Darkطریقاز،(دالرمیلیارد poolقالانتدرکلیدیزیرساختایناهمیتکنندهاثباتکهمی شودانجامها
.هاستدارایییافته یسازمان

(GPU)گرافیککارتباماینینگتصویریآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

sMPCچیست؟

هکآنبدوناست؛همازمستقلمنابعازهاییورودیباتوابع،جمعیمحاسبه ی،sMPCدرکلیهدف
.کنیمافشایکدیگربهراطرفینورودی

یکازآن،دقیقمقدارافشایبدونخود،کافیارزیذخیرهاثباتبرایمیتواندصرافییکمثال،عنوانبه
.استباالترمشخصآستانهیکازهایشداراییکهکندتاییدتاکنداستفادهsMPCمدل

دارد؟کاربردیچهوچیستاتمییمبادله

نممکیکدیگربارادیجیتالارزهایتبادلامکانکهاستهوشمندقراردادفن آورییکاتمیمبادله ی
.شودانجاممتمرکز،غیریامتمرکزهایصرافیطریقازمیتواندکاراین.میسازد

استفادهیستچبالکچینفناوریازتوانیدمیبالکچین،تکنولوژیوهاپروتکلبابیشترآشناییبرای
.نمایید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-with-gpu/
https://omidfadavi.me/free/
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ریزمانبوپیچیدهکاریکدیگربادیجیتالارزهایتبادل،2017سالدراتمیمبادلهتکنولوژیمعرفیازپیشتا
.بود

بهراخوداییداربایستیگرمبادلهنتیجهدر.نمیکنندپشتیبانیموجودارزهایتمامازهاصرافیازبسیاری
.یابددستخودهدفبهمیانجی،ارزهایازاستفادهبامتوالیتبدیلچندینبایاودهد،انتقالدیگریصرافی

.داردوجودکالهبرداریوسواستفادهخطرنیز(OCT)فروشندهبامستقیمیمبادلهدر

قراردادایندر.میکندبرطرفHTLCیازماندارهوشمندقراردادازاستفادهبارامشکلایناتمییمبادله
ثبتراخودداراییانتقالبهمربوطاطالعاتمشخص،زمانیبازهیکدربایستیمعاملهطرفدوهرهوشمند،

.کنندتاییدو

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/free/
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لغوکلبههمعاملنکند،پرداختتاییدبهاقدامشدهتعیینزمانییبازهدرطرفینازیکیکهصورتیدر
.نمیدهدرخانتقالیوشده

Interoperabilityمعناست؟چهبهشبکه ایبینهمکاریامکانیا

Interoperabilityوارتباطبرایافزار،نرمیکیاسیستمیکیاشبکهیکتواناییمعنیبهاصطالحدر
.استخودهمتایانباهمکاری

کهتاسبوده هاییچالشازهموارههاچینبالکمیانشبکه ایبینهمکاریامکانچین،بالکزمینه یدر
.استتمرکزغیرمهایاپلیکیشنکاربردگسترشونقدینگیپذیری،مقیاسبهدستیابیکلیدآنحل

استCosmosاینهاجملهازاست،موجودهاچینبالکدرهمکاریبرایهاییچارچوبنیزحاضرحالدر
.کنندفعالیتTendermintشبکه ایموتورتحتمی توانندهاچینبالکآندرکه

ا،همدلاینکهاینبامثالبرای.داردوجودهاییمدلچنینفعلیطراحیدرهاییمحدودیتحالاینبا
هافضایرسابهارتباطیکلیپترناینترجمه یهمچناناماهستند،شدهاستانداردارتباطبرایفضایی
.اتریوموCosmosمیانارتباطیایجادماننداست،برانگیزچالش

اتمیمبادالتاینها،جمله یاز.اندگرفتهشکلچینیبالک-فراهاییحلراهموجود،مشکالترفعبرای
(atomic swaps)یهاسالدرواستاعتمادسازیبهنیازحداقلباهاداراییانتقالروشیککهاست

.میگیردراهاشبکهدرابتداییمبادالتجایوداشتهافزونیروزگسترشگذشته

http://www.omidfadavi.me/
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کاربردیچهوچیست(Difficulty)کوینبیتشبکهسختی:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارد؟

. می کندکمکغیرمتمرکزمالیبازارگیریشکلبهکهاستابداعاتیازنیزRenپروژه ی

غیرمتمرکزمالیبازارهایدرInteroperabilityبهنیاز

ارزفضایدرانوپهایپروژهازبسیاری.استنقدینگیکننده یتولیدنقدینگی،کهاستواضحموضوعاین
.یتالدیجارزهایبازاردربهترنقدینگیساختنفراهمیعنی.اندگرفتهشکلهدفهمینبادیجیتال

بهترقدینگینایجادبرایحیاتیابزاریمیتواندهمدیگر،بههازیرساختاتصالفرایای،شبکهبینهمکاری
.آیدشماربهاستانداردرابطیکدر

میانغیرمتمرکزهایصرافی،TradeLayerهمچونجالبیهایپروژهکوین،بیتمورددرمثال،عنوانبه
اهرمضریبایجادامکانحتیپلتفرم،مبادالتیمدلازاستفادهباکهکنندمیایجادکوینالیتوکوینبیت
.داردوجودچینبالکروی

می شودرکزغیرمتمبازارهایمحصوالتبهدسترسیدرموانعکاهشموجبترمستقیمکاربریتجربه ییک
.دادهمراهبهبیشترینقدینگیفضا،اینبهعالقهافزایشوآنطبعبهکه

واناییتکهاستبازهایپروتکلازپذیرانعطافسیستمیکازمندیبهرهمسیر،ایندرنهاییآلایده
.باشدداراهاچینبالکمیاندرراباالنقدینگیباهابازارتامین

جالبازیبرخآن،همراهبهکه می کندایجادرابازهایپروتکلپتانسیلای،شبکهبینهمکاریقابلیت
.میشونداستفادهامن،نفره یچندمحاسبه ییاsMPCهمچونرمزنگاری،علمهایپیشرفتترین

Renچیست؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-network-difficulty/
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RenپروتکلپیشترکهRepublicهاییزیرساختباراچینبالکتکنولوژیکهاستپلتفرمیداشت،نام
. می کندتلفیقاستشدهبردهکاربهسنتیگذاریسرمایهبازار درقبالکه

میزبانیراهاکالینتکهنودهاییباکرد،تشبیهعمومیچینبالکشبکهیکبهمیتوانراRenپروژه ی
بناممجازی،ماشینیکو،(Tendermintازیافتهتغییرنسخه ییک)BFTتوافقیکمیکنند،

.RenVMوجوداینباRenقابلیتباچینیبالک-فراطراحییکوامنیتحفظرویبرزیادیتمرکز
.داردشبکه ایبینهمکاری

بهمتکیهکفعلیموجودهایتکنولوژیبهنسبتبزرگیپیشرفتوضوحبهمسئلهاینبهRenرویکرد
انندمجداگانههایپروتکلازاستفادهومتحد،دوطرفههایچینسایدجملهازاستهستنداعتمادسازی
Cosmosو. Polkadot

http://www.omidfadavi.me/
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هستندخودنقدینگیگسترشدنبالبهکههاییواحدبرایراآنکهپروتکلاینجالببسیارهایویژگیاز
.استاستفادهقابلافزونهیاپالگینیکعنوانبهسادگیبهحلراهاینکهاستاین می کند،جذاب

بالکارچوبچدرنیازموردرسانیپیامپروتکلگنجاندنبهنیازبدونها،چینبالکازپشتیبانی،Renدر
.(استاستانداردرسانیپیامپروتکلIBCکهCosmosبرخالف(می شودانجامچین،

سزاییبهتاثیراتواستشدهپذیرامکانsMPCتکنولوژیازاختصاصیمندیبهرهباRenتوسطامراین
.داشتخواهددیجیتالارزهایآینده یدر

کاربردیچهوچیستدیجیتالارزهایبازاردرتحلیلانواع:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دارند؟

تاریخچه

برایغیرمتمرکزشبکه ییکشد؛ایجادRepublicپروتکلعنوانتحت2017سالاواخردرRenپروژه ی
سفارشوایمحتازکسیاینکهبدونمیتوانستندکنندگانمعاملهکهها؛چینبالکمیانمحرمانهمعامالت

.کنندثبتراخودسفارششودآگاه

پردازشی،توانباهمراهشبکهیککلدادناختصاصکهدریافتسرعتبهRenتیمپروژه،ادامه یبا
Darkیکتنهابهآن،باندپهنایوذخیره سازیفضای pool،نیستتوجیهقابل.

Darkکهدهداجازههمهبهتاکردخودپروتکلگسترشبهشروع،2018سالدرنتیجهدر poolباراخود
DarkایناولینRenEx.کندمیزبانیخوددلخواهقوانین poolراه اندازی2018سالاواخردرکهبودها

.شد
Renجایگاههبباقی مانده،نواقصبرخیکردنبرطرفباتادادادامهخودپروتکلتکنولوژیگسترشبه

.یابددستنوینیکاربردی

.می شدمحسوبRenبرایبزرگیقدمکهبودپنهانسفارشدفتریکوجودلزوممورد،اولین

امکاننیزوآن،انجامتاسفارشثبتابتدایاز،(End-to-End)سرتاسریامنیتحفظبهنیازعالوهبه
کهبودندموانعیهمگیسفارشات،اجرایبهالزامنهایتدرونقدینگی،ادغامبرایهاچینبالکبینارتباط
Renگذاشتسرپشت.

DarkیکازفراترجایگاهیبهRenامروزه poolمتمرکزغیرمالیهایبازارتمامی.استیافتهدست
میتواندRenوهستندهاشبکهسایرباهمکاریامکانکناردرامنیتبهدستیابیبرایحلیراهنیازمند

.باشدهاآننیازپاسخگوی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/cryptocurrency-analysis/
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Darkبرایشبکه ایبیننقدینگیوامنیتساختنفراهمباهمچنین pool،سابقمشکالتازبسیاریها
.استشدهبرطرفآنامثالودهیوامهایپلتفرمغیرمتمرکز،هایصرافیدر

 می کند؟کارچگونهRenپروتکل

ازعاطالبدونسفارش،پردازشبراینودهاازشبکه ایساختبرایرابازمنبعپروتکلیک،Renاساسا
. می کندفراهمسفارش،محتوای

ازاستفاده)می شودانجامشبکه،درآنتوزیعسپسوشدهرمزنگاریقطعاتبهسفارشتقسیمبااینکار
sMPC).

http://www.omidfadavi.me/
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سفارشاتقتطبیبهسپسومیکنندبازسازیراسفارششده یرمزنگاریقطعاتمحتوا،افشایبدوننودها
atomic)اتمیمبادلهیکمی شود،یافتسفارشیکهمتایکههنگامی.میپردازند swap)فروشندهبین

.می گیردشکلهمتابههمتابصورتخریدارو

: می کندفراهمکاربرانبرایرازیرهایزمینهپروتکلاینخالصه،بطورپس

غیرمتمرکزمخفیسفارشدفتر•

غیرمتمرکزسفارشتطبیق•
ERC20وBTC،ETHهایشبکهبینمعامالتبرایاتمیمبادالتزیرساخت•

Renپروتکل،برایتوکنیک•

غیرمتمرکزقطعه ایسفارشزیرساخت

فرضا)شمابزرگسفارشکردنقطعهقطعهبرایShamirبهموسوممحرمانهاشتراکطرحازRenپروتکل
.میبردبهره(دارایییکفروشبرای

همتاخریدسفارشاتدنبالبه(داردنام"نوددارک"Renشبکهدرکه)شبکهغیرمتمرکزنودهایسپس،
دریدارخروفروشندهمیاناتمیمبادلهیکشد،سازیمطابقشماسفارشقطعاتکههنگامی.میگردند
Republicشبکه ی Swarmمی شودبرقرار.

ومزایابررسیوCoinbaseبیسکوینصرافیآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آنمعایب

Republic Swarmغیرمتمرکزوهمتابههمتاشبکه یRenبا. می کندممکنرااتمیمبادالتکهاست
.می شودداشتهنگهپنهاناتمیمبادلهاینجزئیاتغیرقرینه،رمزنگاریاصولازاستفاده

شمافارشسمحتوایبهشما،سفارشقطعاتازنمیتواندکسیاست،مخفیسفارشاتدفترکهآنجاییاز
.ببردپی

سفارشغیرمتمرکزسازیمطابق

جزئیاتهاینکبدونمیدهند،تطبیقباهمراسفارشاتنودهاآندرکهاستفرآیندیسفارشسازیمطابق
.کنندمشاهدهراسفارشهر

بارادخونتایجسپسدهد،انجاممختلفسفارشچندینازقطعاتیرویبررامحاسباتمیتواندنودهر
.کندترکیبهانودسایرپردازشنتیجه

.

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/coinbase-exchange/
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دهنده ینشانکهشوندبازسازینحویبهمحاسبات،انجامازپسکهمیشوندساختهنحویبهقطعات
.(سفارشخودکننده یبرمالنه)باشندسفارشسازیمطابقنتایج

اتمیمبادلهزیرساخت

وردهانود.استخریداروفروشندهمیاناتمیمبادالتبرایپروتکلیکدارایهمچنینRenپروتکل
برقرارندگانکنمبادلهمیانهمتابههمتاارتباطیکامکان،صورتدرومیکنندتسهیلراپیامکردنبدل

.میکنند

امنیت

هانودزااکثریتیاینکهمگرنمیدهد،رخپروتکلامنیتدرخللیهیچکه می کندتضمینRenپروتکل
باشندگرسواستفادهومعیوب

دراما.نندکبازسازیراسفارشاتهمه یمیتوانندفرضیسناریوبهتریندرباشند،معیوبنود50فرض،بهاگر
.بودخواهدممکنسفارشاتدرصد50بازسازیتنهاوبودهممکنغیرفرضیسناریواینRenپروتکل

 می کندجادایوثیقهدادنقرارباشبکهعضوهرکهمالیتعهدباتوجهباسفارشات،جعلاینکههمهازمهمترو
.استعملیغیرکامال،(دادخواهیمتوضیحادامهدرRenشبکهدرراوثیقه)

چیستند؟نودهادارک

حاسباتمنودهادارک. می کندفعالیتنوددارکبهموسوم(نودها)هادستگاهازشبکه ایبوسیلهRenشبکه ی
.میکننددریافتپاداشآنازایدرومیدهندانجامراشبکه

http://www.omidfadavi.me/
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RenVMچیست؟

RenVMپروتکلاجراییموتورRenافزارنرمتوسعه یکیتیکتر،سادهزبانبه.است(SDK)کهاست
تحت الشعاعراخودکاربریوامنیتاینکهبدونشوندبرخوردارRenمزایایازمیدهدامکانهاdAppبه

.دهندقرار

قراردادهایبرایSolidityازواستشدهساختهRustوGoهایزبانبوسیلهRenVMحاضرحالدر
.میبردبهرههوشمند

دارد؟کاربردیچهوچیستRenتوکن

:دارداساسیکاربرددوRenتوکن

نودهاتوسطمعامالتپردازشانگیزهایجادبرایحق الزحمهپرداخت_1

شبکهدرشرکتبرایکنندگانمعاملهواپراتورهاجانبازوثیقهپرداخت_2

الزحمهحق_

هکنودهاییازیکهرکهمیکنندپرداختراحق الزحمه ایخودسفارشثبتبرایRenدرکنندگانمعامله
. می کنددریافتراآنازدرصدی می کند،همکاریسفارشپردازشدر

وثیقه_

درعضویتبرای. می کندسازماندهیراRenشبکهنودهای،Registrarبناماتریومدرهوشمندقراردادیک
اقداماین.دهندقرارRegistrarدر100,000Renمبلغبهوثیقه ایبایستینودهاوکنندگانمعاملهشبکه،

. می کندجلوگیریجعلیسفارشاتثبتواحتمالیسواستفاده یاز

ایجنتمشاورهازمیتوانچگونهوکیستدیجیتالارزمشاور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کرد؟کسبمثبت

.می شوددادهعودتوثیقهاینشبکه،ازخروجزماندر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/digital-currency-consultant/
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:Renتوکن
آمریکادالر:0.057ICOدرتوکنقیمت

آمریکادالر34,299,022:شدهآوریجمعمبلغ
595,254,643REN:گردشدرموجودی

1,000,000,000REN:کلموجودی

دارد؟کاربردهاییچهRenپروژه

موامقابل،طرفسواستفادهریسکبدونباالحجمباOTCمبادالت:شاملمالیبازارهایدرRenکاربردهای
collateral)پراکندهدهی lending)،ومتمرکزغیرهایصرافیDark pool،اهرمضریبایجادها

(leverage)غیرهو.

http://www.omidfadavi.me/
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هایاختزیرسدرکوین،بیتیعنیحوزهایندرداراییتریننقدینهازمندیبهرهامکانلطفبهاینهاهمه ی
.اندشدهپذیرامکانبازار،

بهکهاستکردهتبدیلهاییشرکتبراینوینحلیراهبهراRenبیشتر،وهاقابلیتاینهمه یوجود
.هستندغیرمتمرکزمالیبازارهایزیرساختایجاددنبال

بندیجمع

نیازبیودسترسدرباز،حلیراهبدوندیجیتال،ارزهایبحثدرغیرمتمرکزمالیبازارگسترش
.نیستپذیرامکانها،تراکنشوهااپلیکیشناعمالبرایاعتمادسازیاز

رصتیفشبکه ایبینهمکاریامکانولیاستماندهباقینشدهحلبسیاریموانعهنوزگرچه
.بودواهدخبهترنقدینگیبامحیطیبهدستیابیبرایمسیریکنندهشروعکهآوردمیفراهم

ونچموانعیاست؛ماندهباقیدیجیتالارزبازاربههاسازمانکاملورودتازیادیراههمچنان
گی،نقدیندادنقرارهدفبااما.دارندوجودهنوزقطعیرگوالسیونفقدانونوپاهایزیرساخت

.شدروبروموانعاینبامیتوان

بههاچینبالکوبازارهاارتباطبرایمسیریعنوانبهشبکه ایبینهمکاریامکاناوصاف،اینبا
گستردهرگیریکابهوقطعیرگوالسیونمیتواندفنی،استانداردیکعنوانبهنهایتدرویکدیگر،

.سازدپذیرامکانراجامعهدرآزادمالیبازار

http://www.omidfadavi.me/
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متداولسواالت

Renچیست؟

Renبادلهمهمبارامختلفارزهایسادگیبهمیدهداجازهدیجیتالارزهایکاربرانبهکهاستایشبکه
.بی واسطهومستقیمصورتبهولیدهند،میانجامهممعمولیهایصرافیکهکاریهمان.کنند

Dark poolچیست؟

Dark poolشاتسفاردر.میماندمحرمانهآنهادرفروشوخریدسفارشاتکههستندهاصرافیازنوعیها
Darkمیکند،ایجادبازاردرشدیدیتالطمسفارشیچنینعمومیاعالنکهکالن، poolخوبیابزارها

بشودجلوگیریناخواستهضررهایازتاهستند

چیست؟Renتوکن

بهRenشبکهدرتوکنایناز.داردراخودشتوکندیگر،هایچینبالکیهمهمانندهمRenشبکه ی
شوداختپردبایدشبکهدرشرکتبرایکهوثیقه اینیزوکننده،محاسبهنودهایبهدادنپاداشمنظور

.شودمیاستفاده

: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/

http://www.omidfadavi.me/
https://blog.lumiwallet.com/ren-token/
https://medium.com/the-ocean-trade/what-is-the-republic-protocol-and-ren-138a04c7898d
https://blockonomi.com/ren-protocol-guide/
https://en.bitcoinwiki.org/wiki/Republic_Protocol
https://www.quora.com/What-is-REN-cryptocurrency-Why-has-it-recently-skyrocketed
https://renproject.io/

