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مصارف   یها شده است. بدون شک همه ما در طول روز براانسان  یاز زندگ  ریناپذییجدا  یجزئ  نترنتیا

  نترنتیشبکه ا  کیهر کدام از ما    دیحال تصور کن.  میکنی( استفاده میفای)وا  میسیب  نترنتیمختلف از ا

  نی بالکچ  یاز فناور  ادهبا استف (Helium) ومی. شبکه هلمیو در هر زمان و مکان به آن متصل باش  میباش

با گسترش    ه،یو اول  یرا از حالت معمول  نترنتیا یپروژه قصد دارد کاربر  نیامر را محقق کرده است. ا  نیا

  نی در ا  ست؟ یچ  ومیدهد. اما واقعا شبکه هل  شی، افزا(Internet of Things) اءیاش  نترنتیا  یفناور

، اهداف  Data Credit یو توکن کاربرد HNT یبوم  نینحوه کارکرد، کو  یبا بررس  میمقاله قصد دار

 .میسوال پاسخ ده   نیبه ا  ومیشبکه هل  میو ت
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 ست؟یچ  ومیهل  شبکه

 

  عی و توز یاست که به صورت جهان ادیو همتا به همتا با برد ز  میس یب  نترنتیشبکه ا  کی ومیهل  شبکه

  یانداز راه(  ۱۳۹۸هفت مرداد )  ۲۰۱۹  یجوال  ۲۹در    ومیهل  نیبالکچ  ی. شبکه اصلکندیم  تیشده، فعال

  نی ا  ینودها نی. همچنبردیبهره م ”HoneyBadgerBFT“ از پروتکل اجماع  نیچبالک  نیشد. ا

در  یشبکه برا الگور  دیشبکه، با  یاطالعات از اجزا  افتیارسال و   Proof of“ اثبات پوشش تمیبا 

Coverage” اثبات کنند  رلس،یشبکه وا جادیخودشان را از ا  یبانیپشت. 

 از  یبانیبا پشت ییهادستگاه  یرا برا  نترنتیاست که پوشش ا  ییهاشامل هات اسپات Helium شبکه

LoRaWAN کنندیم  نیتام. LoRWAN تک نقطه به چند نقطه است و   یاپروتکل شبکه  کی

 .دهدیانتشار م نییرا در سطوح پا  ییویامواج راد

نقاطاسپات  هات ا  یبرا  یها  به  صورت دستگاه  نترنتیاتصال  به  شبکه    یکیزیف  یهاهستند که  در 

شبکه هستند و   ینودها  کنند،یم جادیرا در شبکه ا نترنتیها که پوشش ادستگاه  نی. اکنندیمتیفعال
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دو سال   ود. بعد از حدشوندیم  قیتشو HNT یعنی  ومیهل  یرمزارز بوم  افتیخدمات خود، با در  یدر ازا

را   LoRWAN شبکه  نیتربزرگ ،یهزار هات اسپات جهان ۲۵از   شیپروژه، ب نیا تیاز شروع فعال

 .اندساخته

 ومیشبکه هل  یهادهیو ا  اهداف

پروژه   نیدر شهر و جامعه است. ا  اءیاش  نترنتیگسترش ا  وم،یهدف شبکه هل  نیتریو اصل  نیمهمتر  دیشا

شکل   ندهیدر آ یافراد، جامعه خوب یمختلف از زندگ  یهاهیبه ال نترنتیاعتقاد دارد در صورت نفوذ ا

و   ردیگیقرار مار مردم یدر اخت  یها و اطالعات خوبداده  اء،یاش  نترنتیکاربرد ا  شیخواهد گرفت. با افزا

 .شودیم  یزندگ  تیفیامر منجر به باال رفتن ک نیهم 

 Helium و خدمات شبکه  محصوالت

شبکه    نیافراد است، محصوالت ا  انیم  یاو ارتباطات شبکه  نترنتیمربوط به ا  ومیکه پروژه هل  ییجاآن  از

 .است  نترنتیمرتبط با ا  زین

برابر   ۲۰۰امواج آن تا    رایز  ست؛ین  یمودم معمول  ایروتر   کیدستگاه  نی: اومیهات اسپات هل دستگاه

که گفته شد، هات اسپات هل. همانابدییانتقال م  شتریب است که اتصال  LoRaWAN کی ومیطور 

 .کندیشبکه برقرار م  یاعضا انیرا م

دهندگان امکان بر وب است که به توسعه یدستگاه مبتن  تیریابزار مد کیبرنامه   نیکنسول: ا  ومیهل

 تیامکان هدا  ومیکنسول شبکه هل  ن،ی. عالوه بر ادهدیدستگاهشان را م تیرینام، اعتبار دادن و مدثبت

پروتکل انتشار و جابه قیدستگاه را از طر  یهاداده  HTTPs یعنی  اهدو دستگ  انیم  امیپ ییجادو 

  توانیبرنامه م  نیا یهاتی. از قابلکندیسرعت پروتکل( فراهم م)سبک بودن و   MQTT باال( و  تی)امن

امن و استفاده    تیثبت شناسه دستگاه، احراز هو  ،یکاربر  یهایدسترس  جادیو ا  یبه وجود ساختار سازمان

 ومیشبکه هل یکاربرد یهاتوکناز   یکی Data Credit .نام برد ومیدر شبکه هل Data Credit از

 .شودیکارمزد شبکه، استفاده م  پرداخت  یاست که برا
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است. منظور   Helium متصل به شبکه  یتب رصد اجزا  ومیهل  فهیوظ :(Helium Tabs) تب  ومیهل

هات اسپات و  قیکه از طر  شودیم  رهیو غ هاییدارا ه،یاثاث  وانات،یمانند اشخاص، ح  یزیاز اجزاء هر چ

 .اندبه شبکه متصل شده  اءیاش  نترنتیا  یفناور

 کند؟یچگونه کار م   ومیهل  شبکه

 

 

گواه اثبات کار است، در   یکه نوع (Proof of Coverage) اثبات پوشش  تمیاز الگور  ومیهل  شبکه

است  دییتا یبرا تمیالگور نی. اکندیشبکه استفاده م نیانتقال اطالعات در ا .  شود یفاده ماعتبار نودها 

  تی فیک گرید  بارتاست. به ع  رلسیشبکه وا  یده پوشش  تیفیها مربوط به کهات اسپات ایاعتبار نودها  

نودها  ایها  هات اسپات یده خدمات و پوشش   شی آزما PoC تمیالگور قیشبکه دائما از طر  یهمان 

 یطور کلنود هستند و به  گرید  شیشاهد آزما ای  کنندیشرکت م شیآزما  نیکه در ا یی. نودهاشوندیم

 .کنندیم افتیدر HNT نیعنوان پاداش کوبه  کنند،یدر شبکه مشارکت م
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عضو در هر دوره  ۱۶گروه اجماع متشکل از   کیکه   کندیصورت عمل م نیبه ا ومیاجماع هل  پروتکل

ها انتخاب شوند.  گروه  نیدر ا  توانندیم Helium فعال در شبکه  یهااسپات. تمام هاتشوندیانتخاب م

 .باشند  اشتهشبکه د یهاشیدر آزما  یکه عملکرد قابل قبول  شوندیم دهیگروه برگز  نیدر ا یینودها

  یاز گروه اجماع قبل  گریگروه اجماع انتخاب خواهد شد. دوازده عضو د  دیهر انتخاب، چهار عضو جد در

در گروه  یچهار دوره متوال  یبرا تواندیکه انتخاب شود، م  ی. هر عضوشوندیاضافه م دیبه گروه جد

چهار  یانتها  هاگر ب  یها خواهد شد؛ حتاعضا، باعث حذف آن  فیاجماع حضور داشته باشد. عملکرد ضع

 .باشند  دهیدوره نرس

  نی . اشودیساخته م (Threshold) ترشولد  یرمزگذار  دیکل  کیاجماع،    یهااز انتخاب گروه  پس

اجازه مبه ن  دیکل  یهاکنند. گروه  یرمزنگار  ،یعموم  دیکل  کیها را به شکل  که تراکنش  دهدیودها 

 .کنند  ییها را رمزگشاتراکنش  نیا  گر،یکدیبا کمک  دیاجماع با

شبکه در برابر سانسور   یسازبر عهده دارند، مقاوم Threshold یرمزگذار دیکه کل  یفیوظا گرید از

تراکنش  ای رفتنیاست. نپذ عنوان سانسور در شبکه شناخته  است که به  یها از جمله مواردتعلل در 

داشته باشند    تیدر شبکه فعال دیاجماع، اعضا با یهاانتخاب شدن در گروه  یکه برا  یی. از آنجاشوندیم

اجماع که متشکل    یهاگروه  نینودها است؛ بنابرا  فیها از جمله وظااز تراکنش  ییعنوان مثال رمزگشاو به

 .کنند جادیا  ریدر آن تاخ ایرا رد   یخودسرانه تراکنش  توانندیاز نودها هستند، نم 

 ومیپروژه هل  گذارانهیمشاوران و سرما  ،ییاجرا  میت  یمعرف

 Amir) میحل ری، ام(Shawn Fanning) نگیتوسط شاون فان( ۱۳۹۲) ۲۰۱۳در سال    ومیهل

Haleem) یو شان کر (Sean Carey) نی ا انیاز م  میحل ریشد. در حال حاضر تنها ام  سیتاس  

تر  . او قبلکندیم  تیفعال Helium یرعاملیاست و در سمت مد  ماندهیباق  ییاجرا  میسه نفر در داخل ت

  می از ت  یو عضو ”Diversion“ به نام ییویدیو یهایاستارتاپ باز کیدر   یارشد فناور ریمدعنوان  به

 .کرده است  تی، فعال(battlefield 1942) ۱۹۴۲  لدیبتل ف یباز  یسینوبرنامه

بوده است،  (  ۱۳۷۸)  ۱۹۹۹همتا به همتا در سال    یپلتفرم اشتراک گذار  نیکه سازنده اول  نگیفان  شاون

در کنار ا افراد د میت  نیبه عنوان مشاور   مانند بروس آرمسترانگ  یگریحضور دارد. عالوه بر شاون 
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(Bruce Armstrong) خوسال، الکس روتر  یگذارهیموسسه سرما کیشر (Alex Roetter) 

سابق اوبر به عنوان   یارشد حقوق ریمد (Salle Yoo) ویسل   تر،ییسابق تو یارشد مهندس  ونمعا

 .کنندیم  یهمکار  میت  نیمشاور با ا

  یا سال سابقه حرفه ۲۵با  (Mark Nijdam) دمیمارک نا وم،یهل یارشد فناور ریحال حاضر مد در

عنوان مهندس به اهویدر شرکت   دمی، ناHelium میاو به ت  وستنیاست. قبل از پ یتکنولوژ  نهیدر زم

 .کردیعنوان سرپرست گروه در شرکت بزرگ کوالکوم، کار متر بهارشد و قبل

در  اتیعمل ریاست. او به عنوان مد Helium ارشد رانیمد گریاز د (Frank Mong) مانگ  فرانک

سوابق مانگ   یرا برعهده دارد. بررس یابیفروش و بازار  شیوکار، افزاتوسعه کسب  تیپروژه، مسئول نیا

 هورتونمانند  ییهافعال بوده و در شرکت یبریسا  تیسال در حوزه امن  ستیاو حدود ب دهدینشان م

ارشد   ریمد (HP) یو اچ پ (Palo Alto Network) ، پالو آلتو نتورک(Hortonworks) ورکز

 .بوده است  یتیو معاون امن یابیمعاون ارشد بازار ،یابیبازار

هل  یمتعدد (Venture Capital) ریخطرپذ  یگذارهیسرما  یهاشرکت پروژه  مشارکت   ومیدر 

عبارتند از: خوسال ونچرشرکت نیاز ا یاند. برخداشته  ، فرست مارکت(Khosla Ventures)ها 

(First Market) گوگل ونچر سابق( یو  یو ج(. 

 Helium راه  نقشه

  نی قرار داده است. ا تشیماهه دوم، در وبساخود را تا سه  ۲۰۲۱نقشه راه مربوط به سال  ومیهل  شبکه

 ی(، ابزارهانیاثبات پوشش و بالکچ  تمیالگور  دکنندگان،ییشبکه )تا  ینقشه شامل سه قسمت هسته اصل

تر( و موارد استفاده )کنسول،  پول، نقشه و هات اسپات نسخه سبک فیپوشش شبکه )هات اسپات، ک

 .م یکنیم  انیها را ب. در ادامه برنامه هر کدام از قسمتشودی( مرلسیوا  یهاو پروتکل  نیبالکچ یهابرنامه

 | سه ماهه اول  دکنندگانیی| تا  یاصل  هسته

 ۲۵پروپوزال شماره    ثبت

 یشیشبکه آزما  یرو دکنندگانییتا  یاندازراه
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 یشبکه اصل یرو Staking Intent یاندازراه

 یشبکه اصل  یرو دکنندگانییتا  یاندازراه

 | سه ماهه دوم  دکنندگانیی| تا  یاصل  هسته

 اندازه گروه اجماع  شیافزا

 دکنندگانییها به تاآن  لیو تبد یتجربه کاربر بهبود

 دکنندگانییاستفاده از تا  یهات اسپات نسخه سبک برا  یسازفعال

 اثبات پوشش | سه ماهه اول  تمی| الگور  یاصل  هسته

 بد گرانیباز  یبرا یاتیداشبورد عمل  ساخت

 مشکوک یهاکردن هات اسپات  دایپ  یبرا  یمشارکت اجتماع جادیا

 ۱۵/۱۷در پروپوزال    رهایمتغ  میروند تنظ  ادامه

 FSPL و RSSI محاسبات بهبود

 هات اسپات  تیموقع دییتا  یبرا  یعنوان روشبه  یبردارپوشش نقشه  گسترش 

 نمودار شبکه لیتحل

 اثبات پوشش | سه ماهه دوم  تمی| الگور  یاصل  هسته

 دکنندگانییدر تا Anti-Gaming یژگیو  گسترش 

 نمودار شبکه لیتحل

 Packet Error Rate و Byte Error Rate کشف

 LDPC کشف
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 | سه ماهه اول  نی| بالکچ  یاصل  هسته

 ۱۸پروپوزال   یسازادهیپ

 تیشفاف  گزارش 

 ۱۲پروپوزال   یسازادهیپ

 ۲۴پروپوزال   یسازادهیپ

 (Rosetta) روزتا یسازادهیپ

 | سه ماهه دوم  نی| بالکچ  یاصل  هسته

 نسخه سبک هات اسپات  یریکارگبه

 ۲۰پروپوزال   یسازادهیپ

 DeWi یتیحاکم   ندیفرا  کشف

 گرید  یهانیدر چ  نیگزیجا یهاهیال

 پوشش شبکه | هات اسپات| سه ماهه اول  یابزارها

 (Makers) سازندگان  ۱۹کردن پروپوزال   اضافه

 ها به بازارو وارد کردن هات اسپات  شیآزما  یبرا  دیسازندگان جد  یالزم برا یهارساختیز جادیا

 نسخه سبک هات اسپات  عرضه

 پاداش در مرورگر  یریپذاس یمق  زانیم شینما

 پوشش شبکه | هات اسپات | سه ماهه دوم  یابزارها

 بالقوه  یده پوشش  یهاتیموقع  افتنی

 Hex اشغال  زانیرصد م  یبرا  یابزار  ساخت



 

10 
 

 Data Credit نسخه سبک هات اسپات در شبکه و مشارکت در استخراج  تیفعال امکان

 هیپوشش شبکه | هات اسپات | اهداف ثانو  یابزارها

 در برنامه (Staking) یگذارسپرده امکان

 پول | سه ماهه اول  فیپوشش شبکه | ک   یابزارها

 برنامه  یاندازراه

 برنامه بهبود

 پول | سه ماهه دوم  فیپوشش شبکه | ک   یابزارها

 زبانانیپوشش توسط م  یسازنهیبه امکان

 دکنندگانییتا  یبرا HNT یگذارسپرده

 پوشش هات اسپات توسط مالکان  ییآزمایراست امکان

 پوشش شبکه | نقشه | سه ماهه اول  یابزارها

 هادر نقشه Tab یدسترس جادیا

 پوشش شبکه | نقشه | سه ماهه دوم  یابزارها

 

 Tab در یبردارمتفاوت نقشه  یهاروش  جادیا

 پوشش شبکه | نسخه سبک هات اسپات | سه ماهه اول  یابزارها

 نیبالکچ یبه روترها  یمعرف

 CLI کردن نسخه سبک با استفاده  اضافه

 انتقال اطالعات  یتر برادر صورت اسفاده از نسخه سبک HNT دست آوردنبه امکان
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 استفاده | کنسول | سه ماهه اول موارد

 کنسول یکدها  انتشار

 LoRaWAN تیآپد

 AS 1/2 و CN470 یبرا  یامنطقه  یبانیپشت  گسترش 

 اءیاش  نترنتیا یهاسیسرو ایبا پلتفرم   ادغا

 ChripStack LoRaWAN شبکه یادغام با سرورها ی( برانیافزونه )پالگ جادیا

 استفاده | کنسول | سه ماهه دوم موارد

 دیجد UX ساخت

 باز  –کاربران منبع    یبرا  شتریب توسعه

 آزور( کروسافتیو ما  تی)گوگل ش  اءیاش  نترنتیا شتازیپ یهاو پلتفرم  هاسیبا سرو  ادغام

 هاها و هات اسپاتنظارت بر درگاه  افزودن

 | سه ماهه دوم  نیبالکچ  یهااستفاده | برنامه موارد

 TBD Blockchain یهابرنامه

 سه ماهه اول  |  رلسیوا  یهاپروتکل  |استفاده   موارد

 نیاستفاده از بالک چ یبرا (رهیو غ LTE/5G  ،WiFi) نیگزیجا  رلسیوا  یهاپروتکل  یسازفعال

 

 کند؟یم   یهمکار  ییهابا چه پروژه  ومیهل  شبکه

شبکه    یاعضا  تیرصد و نظارت مداوم فعال  یکه دارد، برا ییهاتیبا توجه به امکانات و قابل  ومیهل  شبکه

 ایاطالعات از اعضا   افتیدر یمختلف برا  یهاها و پروژهاز شرکت یاریرو بس  نیمناسب است. از ا  اریبس
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ها و موارد استفاده  پروژهن یاز ا ی. در ادامه تعدادکنندیم  یهمکار نیبالکچ نیسازمانشان با ا  یاجزا

 .میاکرده انیرا ب Helium ها از شبکهآن

ارائه    یسفارش  یدنینوش لیخود که خدمات تحو یهااز پروژه  یکینستله در    یکمپان :(Nestle) نستله

  یموجود  زانیکنترل م نیخود و همچن یباربر یهاونینظارت بر کام  یبرا Helium از شبکه  کند،یم

 کاتیالت کانکتیدر ا  یشیصورت آزمابه یهمکار  نی. اکندیدر مراکز طرف قرارداد، استفاده م  هایدینوش

 .شده است  یسازادهیپ کایآمر

شرکت   نیاست. ا  یدر کشاورز شرفتهیپ یکننده ابزارهاشرکت آگولوس عرضه :(Agulus) اگولوس 

 ومی. شبکه هلکندیاستفاده م  وم،یمتصل به شبکه هل یخودکار آب با استفاده از سنسورها عیتوز یبرا

کند و یبه شرکت اگولوس ارسال م ،یانجام امور کشاورز یآب موجود را برا زانیم  یااطالعات لحظه

 .کندیم  یریگمیآب تصم   زانیم  میو تقس صیتخص  یشرکت برا  نیا

دوچرخه و اسکوتر در سرتاسر جهان است. با توجه    یگذاراشتراک  یپلتفرم برا  کی  میال :(Lime) میال

به ا یبر رصد اجزا  یمبن Helium پروژه  تیبه قابل دوچرخه و   یابیرد  یبرا  میشبکه، ال نیمتصل 

 .بردیبهره م  ومیهل یژگیو  نیگمشده خود، از ا یاسکوترها

  یو عموم   یوصخص یهادر موزه ینظارت بر آثار هنر یپلتفرم برا  کیکانسرو  :(Conserv) کانسرو

 .است یهنر یهااطالعات از مجموعه  هیته یبرا  ومیپروژه با هل  نیا یاست. همکار

است که    نترنتیقابل اتصال به ا  یبندهادهنده مچارائه CareBand شرکت :(Careband) کربند

 Helium یشرکت با همکار  نی. اشودیکار افراد شاغل استفاده م  طیمح ینظارت بر مکان و دما  یبرا

را با یداشته باشد؛ ز یکرونا توانست عمکرد خوب  یریگآن، در زمان همه  یابیرد سیو استفاده از سرو

ها و شرکت  ییاجرا میت  اریرصد مناطق آلوده، نظارت بر تردد و تماس پرسنل اطالعات الزم را در اخت

 .دادیها قرار مسازمان

 ومیاست و شبکه هل کایدوچرخه در آمر  یگذاراشتراک  سیسرو  کیپروژه    نیا :(BCycle) کلیسایب

 .بردیخود به کار م یهادوچرخه  یابیرد یرا برا
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 HNT نیکو  یمعرف

انجام نشده و  نیکو  نیاز ا  یاستخراج شیپ  گونهچینام دارد. ه  HNT وم،یهل  نیبالک چ  یبوم رمزارز

 .وجود آمده استبالک، به  سیجنس  هیوسلبه(  ۱۳۹۹هفت مرداد ماه  )  ۲۰۱۹  یجوال  ۲۹  خیدر تار

بخش،   نیشده است. اول یطراح Helium ستمیارائه خدمات به دو بخش در اکوس  یبرا  نیکو نیا

 نیحفظ ثبات و پوشش شبکه، کو  نیدر ح  هازبانیشبکه هستند. م یهات اسپات و اپراتورها  زبانانیم

HNT توسعه. بخش دوم، شرکتکنندیاستخراج م  یبرا  ومیهستند که از شبکه هل یدهندگانها و 

 .کنند  یاستفاده م  اءیاش  نترنتیا  یهاها و ساخت برنامهدستگاه لاتصا

.  د یآیدست مبه HNT سوزاندن  یهادارد که از تراکنش Data Credit نامبه  یگریشبکه توکن د  نیا

تراکنش  یپگ شده است و برا USD کی  یتوکن کاربرد  نیا .  شود یها استفاده مپرداخت کارمزد 

 .دالر خواهد بود  ۰/۰۰۰۰۱ شهیتوکن هم   نیا  متیق

 ومیهل  نیکو  ونیلیم  ۲۲۳  یو به طور کل HTN ونیلیم  ۵بالک، استخراج ماهانه    سیجنس  جادیزمان ا  از

و مقدار   رودیم  شیدو ساله پ  نگیبرنامه هاو  کیبا   Helium نیشبکه قرار دارد. بالک چ  نیدر برنامه ا

است. طبق    دهیسر  نیکو  ونیلیم  ۲/۵به  (  ۱۴۰۰مرداد    ۱۰)  ۲۰۲۱آگوست    کی  خیاستخراج ماهانه در تار

 .شوندیسال استخراج م  ۵۰در مدت   هانیشبکه، تمام کو  نیاعالم ا

  نی . اشدیدالر معامله م  ۰/۲نبوده و در حدود  شتریچند سنت ب ۲۰۱۹در سال  HNT نیکو متیق

.  د یدالر رس  ۲۶/۶۹خودش،    متیق  نیبه باالتر(  ۱۴۰۰  وریشهر  کی)  ۲۰۲۱آگوست    ۲۳  خیرمز ارز در تار

  ۱٬۹۲۲٬۸۱۳٬۱۱۸( ۱۴۰۰  وریشهر  ۲۶)  ۲۰۲۱سپتامبر   ۱۷ خیدر تار  ومیشبکه هل  نیارزش بازار کو

 .بازار رمزارزها قرار دارد  ۷۲از نظر ارزش بازار در رتبه   نیکو  نیدالر است. ا  ۱۹/۹۸آن   متیو ق ردال

 

 د؟ یخر HNT نیکو  توانیم  ییهایچه صراف  از
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 نکسی، کو(FTX) اکس  یاف ت  ننس،یمانند با  ییهایاز صراف  توانیم HNT نیو فروش کو  دیخر  یبرا

(CoinEx) و Gate.io ا   ننسیبا یصراف ریاخ  یهاکار کرد. البته با توجه به داستان  نیاقدام به 

 .باشند  یصراف  نیا یبرا  ینیگزیدنبال جابه دیبا  یرانیکاربران ا ت،یدرباره احراز هو

 

 

 HNT ارز  ینگهدار یمناسب برا  یهاپول  فیک

کو  یادیز  یهاپول  فیک ککنندینم   یبانیپشت  ومیشبکه هل  نیاز  دو  و نرم  فی. تنها  لجر   افزارپول 

Helium اندشده  یمعرف تالیجیارز د  نیاز ا  ینگهدار یبرا. 

 یانیپا  سخن

  می افتیآن در  میمانند اهداف، نحوه کارکرد و ت Helium مختلف شبکه  یهابخش  یمقاله با بررس  نیا  در

ها  انسان  یدر زندگ  یریچه تاث ن،یبالکچ یبا استفاده از تکنولوژ  خواهدیو م  ستیچ ومیکه شبکه هل

آشنا    نترنتیمختلف ا  یطور کامل با کارکردهاهنوز افراد به  افته،یکمتر توسعه یکند. در کشورها جادیا

شا ستندین منبع    کی  ومیمانند هل  ییهاشبکه  قیاز طر  توانندیموضع که خودشان م  نیقبول ا  دیو 

در    طورهمان.دشوار باشد  شانیبرا  یاندک  باشند،  نترنتیا ا  رش یابتدا پذکه  نفوذ  و سپس    نترنتیو 

رو هستند.  روبه  ییهایدر اول راه خود با سخت  زیها ننوع پروژه  نیسخت بود، ا  نیمانند بالک چ  یادهیپد

 .شودیها چه مپروژه  نیبا توجه به عملکرد پروژه و انتظارات افراد، سرانجام ا دید دیبا

 منبع:میهن بالک چین
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