
 زبان برنامه نویسی بالک چین ؛ کدوم رو انتخاب کنیم ؟ 5آشنایی با 
 

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

زبان برنامه  5آشنایی با 
نویسی بالک چین ؛ کدوم 

 رو انتخاب کنیم ؟
 

مند اگر شما به برنامه نویسی و حوزه بالک چین عالقه
ولوژی روز همگام باشید و در عین حال بخواید با تکن

بشید، بهترین گزینه ترکیب این دو با هم هست. 
عنوان یک هاتون رو بهاولین کار برای اینکه توانایی

دهنده در بخش بالک چین و رمزارزها توسعه
زبان برنامه نویسی  گسترش بدید، آشنایی با یک

های هست. در این مقاله با برترین زبان بالک چین
 .ه بالک چین آشنا میشیدبرنامه نویسی در حوز

 

https://netran.net/mag/programming-languages-used-for-blockchain/?preview=true&_thumbnail_id=77620
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مند باشید و در عین حال بخواید با تکنولوژی روز اگر شما به برنامه نویسی و حوزه بالک چین عالقه
عنوان هاتون رو بهاین دو با هم هست. اولین کار برای اینکه توانایی همگام بشید، بهترین گزینه ترکیب

زبان برنامه نویسی  گسترش بدید، آشنایی با یک دهنده در بخش بالک چین و رمزارزهایک توسعه
 .ویسی در حوزه بالک چین آشنا میشیدهای برنامه نهست. در این مقاله با برترین زبان بالک چین

 مروری بر عملکرد بالک چین
ای از اطالعات دیجیتالیه که داخل یک دیتابیس ذخیره میشن. این اطالعات بالک چین مجموعه

ها اطالعات کلیدی مثل تاریخ، زمان معالمه ها و دیتابیس همون زنجیرها هستن. بلوکهمون بلوک
ضای طالعات، یک اماکنن. قبل از ذخیره شدن این حظه رو ذخیره میشده در اون لو مقدار پول منتقل

کنه و دیجیتالی هم گرفته میشه. این امضای دیجیتالی برای شماست. مثل یک پسورد عمل می
فرد به های داخل بلوک برای شماست. به هر بلوک یک کد رمزنگاری منحصربهاطمینان میده که داده

ک یص بدین. معموال یها رو از هم تشخنام هش داده میشه. هش باعث میشه تا شما و بقیه، بلوک
 .بینیدمرحله رو در عکس زیر می 6مرحله میشه. این  6تراکنش موفق بالک چین شامل 

 

 
 

های برنامه نویسی میرسه کنه، نوبت به بررسی زبانچجوری کار می بالک چین دونیدخب، حاال که می
 .کننهای بالک چین استفاده مینویسکه برنامه

 

https://netran.net/mag/blockchain-and-applications/
https://netran.net/mag/blockchain-and-applications/
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 زبان برنامه نویسی بالکچین چه کاربردی دارد ؟
 :ی مختف کاربرد دارهحوزه 4در  Blockchain زبان برنامه نویسی در حالت کلی،

 توسعه یک بالک چین موجود در شبکه یا ایجاد یک بالک چین جدید .1
 ایجاد یک دفتر کل غیر متمرکز مثل هایپرلجر فابریک .2
 ICO راه انداختن یک .3
 ی غیرمتمرکزساخت یک قرارداد هوشمند یا برنامه .4

 ینبالک چ یسیبرتر برنامه نو یهازبان
کنیم و با رو معرفی می Blockchain بهترین زبان های برنامه نویسی در این بخش پرکاربردترین و

 .شیمکاربردشون آشنا می

 (++C) سی پالس پالس -1

 
 C++ی در جهانه و به یک زبان اصلی در صنعت بالک چین های برنامه نویسترین زباناز محبوب

ی بالک چین، اصول یکسانی هم با بالک چین داره. این تبدیل شده. عالوه بر مفید بودن در توسعه
مورفیسم )چند شکلی(، مخفی کردن اطالعات، انتزاع و کپسوله سازی برای اصول مشترک شامل پلی

 .نوشته شده ++C کاربرد بالک چین یعنی بیت کوین، اول باجلوگیری از تغییر اطالعات میشه. اولین 

 :نکات مثبت
 عاملدارای چندین سیستم مستقل و –سرعت باال 
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 استفاده کردن ++C رمزارزهایی که از
 بیت کوین 
 اتریوم 
 دوج کوین 
 ریپل 
 استالر 
 الیت کوین 

 (Python) یتونپا -2
 

 
 NumPy هایی مثلی وسیع و فعالی داره و کتابخانهبه سادگی معروف هست. جامعه پایتون

،Pandas و SciPy  رو برای کاربردهای فنی مختلف در علوم، ریاضی و مهندسی منتشر کرده. پایتون
ویژه در پردازش اطالعات، تجزیه و تحلیل و تجسم عملکردی عالی داره. یک زبان در مدیریت اعداد به

از بین  برنامه نویسی بالک چین با پایتون ه نویسی عالی برای برای بالک چین هم هست. دربرنام
 .های مختلف، قراردادهای هوشمند هم میشه نوشتکلی قابلیت

 :ت منفینکا
 دم پشتیبانی از قابلیت زباله روبیع –زدیاد کد ا –خت برای رفع خطا س –پیچیده 

 
 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d9%88%d9%86/


 زبان برنامه نویسی بالک چین ؛ کدوم رو انتخاب کنیم ؟ 5آشنایی با 
 

5 

 

 

 کاربرد های پایتون در بالک چین
 سازی اتریومپیاده 
 قراردادهای هوشمند برای پروژه هایپرلجر 
 ساخت قرارداد در پروژه NEO  

 (Javaجاوا ) -3

 
یا  JRE گرا و کالس محور است. این زبان خیلی محبوبه، چون روی هر کامپیوتری کهزبانی شئ جاوا

ها جاوا رو به دهندهراحتی اجرا میشه. این قابلیت حمل باعث میشه تا توسعهکامپایلر جاوا داره به
ی ساخت های برنامه نویسی ترجیح بدن. در برنامه نویسی بالک چین، زبان جاوا برای زبانبقیه

 :نکات مثبت
 ارای چندین کتابخانه مختلفد –ملکرد سریع ع –راحت برای یادگیری 

 

 :ت منفینکا
 هاازی مناسب کتابخانهعدم مستند س -عنوان زبان سروراستفاده به

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c/
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های ساده و تغییرناپذیر هم استفاده چین صفحات وب کاربردیه و میشه از اون برای ساخت بالک
 .کرد

 کاربرد جاوا در بالک چین
 ) NEM پلتفرم رمزامز نظیر به نظیر) 
 بالک چین IBM 
 اتریوم 
 قراردادهای NEO 
 پیاده سازی بیت کوین در جاوا 
 قراردادهای هایپرلجر 

 (Simplicity) یمپلیسیتیس -4

 

 :نکات مثبت
عدم  –دارای کتابخانه و جامعه بزرگ  ++C – و C تر ازر توسعه راحتد –گرا برنامه نویسی شئ

 مشکل در تخصیص حافظه

 :ت منفینکا
 C++تر از آهسته –اجرا  یجاوا برا یمجاز  ینبه ماش یازن
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Simplicity  یک زبان برنامه نویسی است که برای بالک چین ساخته شده. یکی از دالیل محبوبیت و
وری و سرعت ها برای باال بردن بهرهدهندهها از دید توسعهپیشرفت اون، مخفی کردن بعضی مولفه

یکی از  ها برای نوشتن قراردادهای هوشمنده.هاست. سیمپلیسیتی یکی از بهترین زبانعملکرد اون
های این زبان نسبت به زبان سادیلیتی، اینه که قابلیت تغییر کد قرارداد هوشمند رو بعد از فعال برتری

ها از اصولی مشابه با بالک چین گرا داره و برای جلوگیری از تغییر دادههای شئسازی داره. ویژگی
 .کنهاستفاده می

 کاربردهای سیمپلیسیتی در بالک چین
 .های برنامه نویسی موجودههدف سیمپلیسیتی، ساده کردن زبان

 بیت کوین اسکریپت 
 ماشین مجازی اتریوم (EVM) 

 (Sodility) یلیتیساد -5

 

 :نکات مثبت
 د قراردادهای هوشمند کارآمد و ایمنتوانایی ایجا –ساخته شده مخصوص بالک چین 

 :ت منفینکا
 هاانتر و پشتیبانی کمتر نسبت به سایر زبامعه کوچکج –زبان جدید 
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 Sodilityهای برنامه نویسی به حساب ترین زبانبرای توسعه بالک چین ایجاد شده و یکی از سریع
های اتریوم برای ایجاد قراردهای هوشمند استفاده میشه. به جاوا دهندهمیاد. بیشتر توسط توسعه

کیفیتی ایجاد های غیرمتمرکز بااسکریپت شباهت داره و به کاربران این قابلیت رو میده تا اپلیکیشن
های بالک چین بیشتر ترجیح میدن برای شبکه بالک چین اتریوم از سادیلیتی دهندهکنن. توسعه

های ها اجازه میده تا با ایجاد قراردادهای هوشمند بین مشاغل، از تراکنشاستفاده کنن. چون به اون
 .دیجیتال اتریوم استفاده کنن

 استفاده میکنن Sodility رمزارزهایی که از
 اتریوم 
 اتریوم کالسیک 
 ترون 

 ینبالک چ یسیبرنامه نو یزبان ها یرسا

 

 :نکات مثبت
 وبیت با اتریومبسطح باالی مح –راحت برای یادگیری 

 :ت منفینکا
جهانی نبودن و  –ها تر و پشتیبانی کمتر نسبت به سایر زبانی کوچکجامعه –زبان جدید 

 ی استفاده در اکوسیستم اتریومعمده
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هم استفاده میشه.  GO ای مثل جاوا اسکریپت وهای دیگههایی که معرفی کردیم، از زبانعالوه بر زبان
برای تغییر یک بالک چین  Go های بالک چین و از زبانرای درست کردن اپلیکیشناز جاوا اسکریپت ب

 .موجود و ایجاد قراردادهای هوشمند استفاده میشه

 حرف آخر
های برنامه نویسی که برای ایجاد بالک چین استفاده زمان با افزایش محبوبیت بالک چین، زبانهم

های این حوزه هستن. قبل ها فقط تعداد کمی از زبانکنن و بهتر میشن. این زبانمیشن هم رشد می
یزهایی که بلدید از شروع به توسعه یا ایجاد بالک چین، زبان مورد استفادتون رو عاقالنه، بر اساس چ

هاتون رو تست کنید و به تمرین ادامه و چیزهایی که از بالک چین انتظار دارید انتخاب کنید. ایده
کنه، پس همیشه جدید ظهور می زبان برنامه نویسی بالک چین باربدید. به احتمال زیاد چند وقت یک

 .در حال تحقیق باشید و ازش لذت ببرید

 :مقاالت مرتبط
 راهنمای خرید لپ تاپ برنامه نویسی برای انتخابی هوشمندانه

 چگونه برنامه نویس شویم؟

 .توسعه داده Go ی هایپرلجر فابریک رو با زبانلینوکس پروژه

https://netran.net/mag/a-guide-to-choose-programming-laptop/
https://netran.net/mag/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/

