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های زیادی وجود داشت تا روش پرداخت آنالین بهتر است از ابتدا شروع کنیم. از وقتی که اینترنت به وجود آمد، تالش

ابلیو. »و « اس. هابر»ی ارز مجازی شد. کلید موفقیت این کار توسط ها منجر به تولد ایدهامنی ایجاد شود. این تالش

ای هوشمندانه و کامال ساده که برای بالک چین است، ایده« کلید»د. این به دنیا معرفی ش ۱۹۹۱در سال « اس. استورنتا

سازی اطالعات )مثل گذاری و ذخیرهکند تا بر اشتراکاعتماد )و حتی ناشناس!( این امکان را فراهم میهایی غیرقابلآدم

 .های مالی( به توافق برسندتراکنش
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ثبت منظم اسناد دیجیتالی را فراهم  دیجیتالی بود که امکانِکردن امضای هدف اصلی تکنولوژی بالک چین، فراهم

را با  بیت کوین ارزی به نام« ساتوشی ناکاموتو»نیفتاد و آن موقع فردی با اسم مستعار  ۲۰۰۸کند. این اتفاق تا سال می

ای است که در آن افراد ناشناس ارزی مجازی به اسم بیت کوین استفاده از این تکنولوژی معرفی کرد. بیت کوین شبکه

ی یک بیت کوین از چند سنت به بیش از تا امروز هزینه ۲۰۰۸ال کنند که در واقع وجود خارجی ندارد. از سرا معامله می

 .دالر رسیده است $ 5۰.۰۰۰

 

ها تا امروز به شکل ساختارهای دیگری ابتدا باید مشخص کرد که معماری بالک چین اصلی چگونه است؟ بالک چین

 .های مختص به خودشان هستنداند و دارای انواع متفاوت و ویژگیدرآمده

شوند( از نامیده می «Node» «نود»ی اعضا )که شده و همتا به همتاست که در آن همه بالک چین پایگاهی توزیع

مراتبی در یک سطح هستند و به دلیل وجود پروتکلی اجماعی، نیازی نیست به یکدیگر اعتماد کنند. همچنین، نظر سلسله

 .هر عضو دارای یک کپی از دفتر کل بالک چین است

ای هر کدام شود، بلکه در تمام سرورها یا کامپیوترهیعنی اطالعات در سرور مرکزی و محرمانه ذخیره نمی :شدهتوزیع

، این تکنولوژی را (Hash) «هش»هستند. این واقعیت همراه با استفاده از توابع « نود»گیرد که دارای از اعضا قرار می

 .کندالعاده امن میفوق
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ی است به بقیه« نود»یعنی اطالعات میان اعضا به شکل گروهی مشترک است. هر عضوی که دارای  :همتا به همتا

های خودش یا افراد ی تراکنشنامیم( وصل است و تمام اطالعات دربارهمی« های نودیدوست»ا را ها )که آنه«نود»

 .کنندهایشان تکرار میها را با ارتباطغریبه بین آنها به شکل گروهی مشترک است. سپس، آنها این تراکنش

طور خالصه این روشی آید. بهمی ی تکنولوژی بالک چین به حسابترین ایدهاین مفهوم، انقالبی :پروتکل اجماع

شوند و اگر کسی بالک اشتباهی معرفی کند، اعضای های صحیح به بالک چین اضافه میاست که براساس آن تنها بالک

 .توانند آن را رد کنندراستگو و درستکار می

شود بتوان بررسی کرد که یها را دارد. این کار باعث می تراکنشروزشدهی بههر عضو یک کپی از تاریخچه :دفتر کل

کردن حل آیا فردی که تالش کرده تا تراکنشی انجام بدهد، پول انجام این کار را دارد یا نه! بنابراین مشکل دوبار خرج

 .شودمی

افراد با یک کلید خصوصی )یک رمز عبور( و یک کلید یا کیف پول عمومی )کدی ترکیبی از حروف و اعداد  :ناشناس

حال، شما به عنوان بینند( به سیستم دسترسی دارند. از این نظر همه چیز ناشناس است. بااینآن را می که اعضای دیگر

های دهید، پس شناسایی کامال غیرممکن نیست. البته راهتان ارائه میپی خودتان را به دوستان نودیآی« نود»یک 

 .درونی و بیرونی برای اجتناب از این کار وجود دارد

خواهد تراکنشی انجام بدهد )پول بفرستد، قرارداد هوشمندی ببندد و غیره( این اطالعات را به وقتی یک نود می :۱گام 

ینکه آیا پول قبال خرج شده کند )برای مثال افرستد. هر نود ابتدا تعدادی از نکات پایه را بررسی میدوستان نودی خود می

 .(یا نه

کنند و دوباره اگر همه چیز درست باشد، آنها اطالعات تراکنش را در استخرشان )نوعی ثبت شخصی( ذخیره می :۲گام 

 .شودها باخبر میفرستند. هر نود استخر متفاوتی دارد، چون با ترتیب متفاوتی از تراکنشآن را برای دوستان نودی خود می

کشد( یک نود به شکل تصادفی انتخاب دقیقه طول می ۱۰طور متوسط کویین هر دور بهدر هر دور )در بیت :۳گام 

های استخر خودش اعالم کند. این فرایند کلیدی به پروتکل اجماع معروف است. به جای شود تا بالکی را با تراکنشمی

 .شدن دارندای متفاوتی در برندههنودهای مختلف شانس درصد تصادفی باشند، ۱۰۰اینکه نودها 



بالک جدید توسط فردی منتخب اعالم و امضا شده است. یعنی این فرد ورژن جدیدی از بالک چین را برای  :۴گام 

های استخرش پر شده است، ای را که با تراکنشهای ورژن قبلی و بالک اضافهفرستد که بالکدوستان نودی خود می

 .کنندرا دریافت و تکرار می دربردارد. دوستان نودی آن

 .کنندروزرسانی می اگر نودها این بالک الحاقی را معتبر در نظر بگیرند، بالک چین را به :۵گام 

 :این صورت خالصه کرد توان بهپس مراحل را می

 .های تراکنشفرستادن اطالعات درباره .۱

 .کنندها را در استخرهایشان ثبت مینودها تراکنش .۲

 .دفی یک نود تا بالک بعدی را اعالم کندانتخاب تصا .3

 .کنندفرستد و آنها آن را تکرار مینود بالک جدید را به دوستان نودی خود می .4

 .کنندروزرسانی می ی نودها کپی خود از بالک چین را بهاگر بالک جدید معتبر در نظر گرفته شود، همه .5

، باید بر روی «هش»آوردن یک دارند. برای به دست« هش»از حروف و ارقام به نام ها یک کد/عدد ترکیبی تمام بالک

 (Nonce) اش و غیره( و کد دیگری به اسم نانسهای داخلش، امضای تأییدکنندهتمام اطالعات بالک )عدد، تراکنش

ت چین( برای این الحاق کاربردن یک هش )تابعی با خواص ریاضی خاص و مفید برای امنیی بهتمرکز کنید. هش نتیجه

است. هر هشی معتبر نیست، بلکه باید با عدد معینی از صفرها شروع شود )که بستگی به بالک چین دارد(. استراتژی 

ها این است های مختلف است تا هش معتبری پیدا کنید. یکی از خواص هشکردن نانسپیداکردن هش معتبر، امتحان

 .شان وجود نداردهای تصادفی برایکردن نانسانای بهتر از امتحکه هیچ استراتژی

سازد. چرا که اگر شما چیزی را در بالکی که از قبل معتبر شده )و بنابراین را تقریبا غیرممکن می این کار روش دستکاری

تغییر دهید، معلوم است که هش دیگر معتبر نخواهد بود. نکته این است که چون هش بالک قبلی را  هش معتبری دارد(

بالک کنونی را به دست بیاورد، اگر چیزی را در بالکی تغییر دهید، نه تنها آن دارید تا هش ها برمیبه عنوان یکی از تکه

شوند! اگر کسی بخواهد چیزی را در بالکی تغییر ی آن هم نامعتبر میهای دنبالهشود، بلکه کل بالکبالک نامعتبر می

 .چین که هر نود دارد، استخراج کند های بالکاش را از تمام کپیهای دنبالهبدهد، باید دوباره آن بالک و تمام بالک

 

 



 

این است که نودهای  شود تا بالک جدیدی اعالم کند. ایدهپروتکل اجتماع روشی است که در آن یک نود انتخاب می

 :شدن دارند. دو پروتکل رایج عبارتند ازقابل اعتماد شانس بیشتری برای برنده

کنند. در اینجا، لی است که بیت کوین و اتریوم از آن استفاده میترین پروتکل است و پروتکاین رایج :(PoW) اثبات کار

شود. این کار رقابتی را بین تمام نودها آغاز کند، آن بالک بدون هش منتشر میهربار که یک نود بالکی را اعالم می

کنند این کار را میکنند این کار را کنند و کسانی که کند تا این هش را پیدا کنند )درواقع تمام آنها سعی نمیمی

آزمایی است و حق اعالم بالک ی این بختشوند(، چون کسی که آن را پیدا کند، برندهنامیده می «Miner»ماینر

جدیدی دارد. ماینرها باید از مقدار زیادی قدرت محاسباتی )و پرهزینه( برای پیداکردن هش استفاده کنند و کسی که 

کند، توسط جمع پذیرفته شود ، البته فقط در صورتی که بالکی که بعد از آن اعالم میگیردکند، پاداش میهش را پیدا می

 .(شودبیت کوین است و هر سال چهار یکبار نصف می ۱۲.5ی بیت کوین )پاداش درحال حاضر در شبکه

تان و انرژی و پول شود؟ چون اگر شما اتفاقی بالک اشتباهی اعالم کنید، زمانچرا این کار از طرف بالک چین انجام می

ای برای افرادی وجود گیرد. به این شکل، هیچ انگیزهشود و به شما هم هیچ پاداشی تعلق نمیرود و بالک رد میهدر می

 .های اشتباه اعالم کننددار با تراکنشهای مشکلندارد تا بالک

ها کنند( برای ماینینگ بالکل گروهی کار میبه دلیل پاداش باال، افراد زیادی در سرتاسر دنیا )که درواقع حاال به شک

کنند. دشواری ماینینگ طوری تنظیم شده است که یک بالک متوسط بعد از مدت زمان ایکس )اعتبارسنجی( رقابت می



ها و تر است و هشدقیقه( استخراج شود. بنابراین، هرچه افراد بیشتری رقابت کنند، استخراج سخت ۱۰کویت )در بیت

 .امنیت باالتری دارندبالک چین 

شود، اما هرچه پول بیشتری داشته آزمایی به تمام نودها داده میهای بختبا اثبات سهام بلیت :(PoS) اثبات سهام

 .آیدهای بیشتری گیرتان میباشید، بلیت

 عمومی .۱

هاویژگی  

 تواند به آن ملحق شودهرکسی می 

 شفاف است 

 گران نیستنیاز به اعتماد به دی 

 های اجماع و توابع هشامنیت براساس پروتکل 

 (ها: بیت کوین / اتریوم )عموما ارز رمز محورمثال

 ائتالفی / متحد و خصوصی .۲

هاویژگی  

 انحصاری 

 کنندها شبکه را مدیریت میشرکت 

 امنیت براساس معماری هر بالک چین 

 افدبلیو، کوردا، مولتی چین، ای3ها: آرمثال

 بالک چین به عنوان سرویس .۳

هاویژگی  

 شودهای پیشرو ارائه میهای بالک چین در کلود که توسط شرکتسرویس 



 نیازی به پیکربندی نیست 

 افزار نیستگذاری در سختنیاز به سرمایه 

 (Blue Mix) امبی، آی(Azure) ، مایکروسافت(AWS) ها: آمازونمثال

و حقوقی  افزار را دانلود کند، به آن بپیوندد و نود خودش را اجرا کند )یعنی عضویت با داشتن حقد نرمتوانهر کسی می

ای مشابه انجام ها عموما درون شبکهها باز و کامال شفاف هستند. تمام تراکنشمثل هر فرد دیگر(. این بالک چین

های عمومی مشابه عموما براساس ارز رمز هستند بالک چینترین مثال بیت کوین و اتریوم هستند. تمام شوند. معروفمی

 .(!ارز رمز وجود دارد ۷۰۰)در حال حاضر بیشتر 

باز برای افزارهای متنهای زیادی از نرمخواهید، این دسته مناسب شماست. گزینهاگر بالک چینی برای اهداف تجاری می

توانید دبلیو، مولتی چین، چارچوب خصوصی اتریوم و غیره( که میافلجر، کوردا، ایها وجود دارد )هایپر دهندهتوسعه

شوند و اشکاالت در روزرسانی میها تقریبا هر روز بهدانلود کنید و در کامپیوترتان اجرا کنید. این روزها این بالک چین

صال! این یعنی هنوز فرصتی دارید تا قبل از هر فرد آنها به وفور است. آیا این بدین معناست که باید از آنها دوری کنید؟ ا

ی جدیدی فکر شده است. اساسا، ها از زاویهدیگری کاری جدید انجام دهید و بعد از آن خارج شوید. به این بالک چین

ند و طور کلی به هم اعتماد دارند. آنها همگی در یک سطح هستشوند که بهاینجا نودها توسط تعدادی سازمان اداره می

جام بدهد )به دلیل ساختار بالک چین(. کاربران از طریق شدن در دفتر کل بقیه کاری انتواند بدون ثبتهیچ کدام نمی

و مجوزهای محدودی دارند. آی به سرورهای نود( پیکنند )برای مثال از طریق یک اِییک رابط وب دسترسی پیدا می

 .بنابراین آنها عموما شفاف و باز نیستند

کنند. هایی است که شبکه را کنترل میهای متحد: تفاوت بین بالک چین خصوصی و متحد تعداد سازمانالک چینب

 .خصوصی برای یک سازمان است و متحد مربوط به بیش از یک سازمان

افزار و شیوه انتقالی نرم»پدیا به عنوان: افزار به عنوان سرویس عادت کرده باشید که در ویکیشاید به مفاهیمی مثل نرم

تعریف شده است. بالک چین به عنوان سرویس « شودشود و متمرکز میزبانی میی اجاره مجوزدهی میاست که بر پایه

ام، مایکروسافت و بیهای پیشرو مثل آیچین است. بعضی از شرکتهم تعریف مشابهی دارد و فقط مربوط به بالک 

جای یک سرور یا کلود خصوصی، طور کلی آنها بهدهند. بهارائه می (Cloud) های بالک چین را در کلودآمازون سرویس



دف این کار نویسند. هکنند، اما برای شما کد نمیهاستینگ شبکه و نودهای شما را در کلودهای خودشان فراهم می

 .تر استامنیت باالتر، مساعدت و گاهی محیطی دوستانه

 .ی تجارت بالک چین مرور شودبندی، بهتر است نظراتی دربارهدر جمع

ت که جمعی رغم این واقعیهای خودتان، هنوز در مراحل اولیه هستند. علیباز برای کدنویسی بالک چینهای متنگزینه

های قابل اعتمادتر دهندگان در سرتاسر جهان برای کارکردن روی آن بسیار هیجان زده هستند، احتماال گزینهاز توسعه

 .اندهنوز منتشر نشده

سازی کنند، از کنند، بالک چین را پیادههایی که این روزها سعی میمهم است که در نظر داشته باشید، بسیاری از پروژه

کنند تا شفافیت را افزایش بدهند و نیز دسترسی کنند. آنها از آن استفاده نمیهای نوین استفاده نمیلوژی به شیوهاین تکنو

ها دارند تصمیم بگیرند مجوزهای دسترسی کاربران عادی را به شدت محدود کنند. اگر نودهایی که سازمانباز فراهم نمی

 .ی سنتی ندارنددادهکنند، در این صورت دیگر فرقی با یک پایگاه 

 .وکارها وجود داردهمچنین دو رویکرد مفید در رابطه با مزایای این دو شبکه برای کسب

کار رود تا اطالعات به شده بهای توزیعتواند به عنوان پایگاه دادهکنند، بالک چین میهایی که باهم کار میبرای سازمان

ها همه )یا بیشتر( اعضا به اشتراک گذاشته شود. هرچه این سازمان شکلی قابل اعتماد و تحت نظارت و اعتبارسنجی

 .شان مفیدتر استتر و بازتر بخواهند، بالک چین برایشبکه را شفاف

سازی است. بالک چین هم به امضاهای دیجیتال و ثبت دیجیتال دارایی نیاز دارد و هم دومین رویکرد مربوط به دیجیتال

 .ایی هستند که همین حاال بر روی این قضیه مشغول به کارندهکند. گروهبه آن کمک می

 


