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 های بیزانسمسئله ژنرال

 

ا  صورتبهدر مقاله قبل،  های بیزانس و مسئله اعتماد شد ای به مسئله ژنرالمختصر و کوتاه اشاره کامل
 چینبلکفناوری  تأثیرهای بیزانس، مفهوم اعتماد و تا ضمن تشریح مسئله ژنرال بر آنیمو در این مقاله 

 در بازآفرینی آن تشریح شود.

 پیش از ورود به بحث اصلی، ابتدا نیاز است برخی موارد بیان شود.

 های بیزانس، دشواری ایجاد اجماع و تفاهم در یک شبکه غیرمتمرکز را بیان مسئله ژنرال
 کند.می

 ها به دلیل حل نشدن مسئله یک سامانه انتقال ارزش بدون نهاد واسط اعتمادساز، سال ایجاد
 های بیزانس با مشکل روبرو بود.ژنرال

 است. بیزانس هایژنرال، راهکاری برای پاسخ به مسئله کوینبیت 
 را حل های بیزانس ، مسئله ژنرالچینبلکبا استفاده از سازوکار اثبات کار و فناوری  کوینبیت

 کرد.

 های بیزانسچیستی مسئله ژنرال

چالش اصلی در این مسئله ها است. بیزانس، یک مسئله مربوط به تئوری بازی هایژنرالمسئله 
بین  اعتمادقابلجدا از یکدیگر بدون وجود یک نهاد  و نهاد فردرسیدن بر سر یک اجماع بین چندین 

ا  هرکدامتوان میان افرادی که ، مسئله آن است که چگونه میدیگرعبارتیبهطرفین است.  و  مستقل
کنند و هیچ نهاد واسطی که همه به او اعتماد دارند وجود گیری میبدون هماهنگی با دیگری تصمیم

تواند هویت یک نمیتوان بر سر یک موضوع به اجماع نظر رسید. در این شبکه از افراد که هیچندارد، می
توان بر سر یک موضوع و حقیقت مشخص به تفاهم سنجی کند، چگونه میبررسی و صحت دیگری را

 رسید؟

. اندشهر بیزانتیوم را محاصره کردهبیزانس این است که چندین ژنرال  هایژنرالمسئله داستان پس 
ها بایستی با شهر را در اختیار خود دارند اما برای سقوط شهر و تصرف آن، ژنرال دورتادوربا اینکه آنها 

مشترک  زمانیکها در اگر همه ژنرالبه شهر حمله کنند.  جمعیدسته صورتبههماهنگی همدیگر و 
خود حمله کند، جنگ را خواهند باخت.  مدنظرحمله کنند، پیروز خواهند شد، اما اگر هر ژنرال در زمان 

های های ارتباطی امنی بین یکدیگر ندارند؛ چرا که پیامها برای هماهنگی زمان حمله، کانالاین ژنرال
در یا جعل شود.  کاریدستها ممکن است توسط مدافعین بیزانتیوم ارسالی و دریافتی توسط ژنرال

 مشخص همگی به بیزانتیوم حمله کنند؟ زمانکیتوانند در ها چگونه میاین شرایط ژنرال

 های متمرکز و توزیع شدهسامانه

و نداشتن روشی برای احراز  اعتمادقابلبه دلیل نداشتن منبع اطلعاتی  شدههای توزیعتنها سامانه
های بیزانس روبرو هستند. کنند، با مسئله ژنرالدرستی اطلعاتی که از دیگر اعضای شبکه دریافت می
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های متمرکز، یک نهاد معتمد وجود دارند که همه اعضای شبکه قبول دارند این نهاد اطلعات ر سامانهد
 کند.مخرب در شبکه جلوگیری میکند و از انتشار اطلعات غلط و صحیح منتشر می

ها نهادهای معتمدی هستند که مسئولیت نمایش های مالی سنتی، بانکبرای مثال، در سامانه
را بر عهده دارند. اگر بانکی های آنان را به شکل صحیح و درست موجودی مشتریان و سابقه تراکنش

در ، در ارائه خدمات خود صداقت نداشته باشد و یا سعی در کلهبرداری از مشتریان خود داشته باشد
این صورت نهاد معتمد دیگری به نام بانک مرکزی یا دولت وارد عمل شده و نسبت به احقاق حقوق 

 کند.افراد اقدام می

اطلعات  بدون نیاز به اعتمادهای بیزانس که همان انتشار حل مسئله ژنرال جایبههای متمرکز سامانه
ر اعتماد را قربانی کارآمدی و سرعت بی نیازی به عنصدرست است، صورت مسئله را پاک کردند و 

های متمرکز، کلید دریافت خدماتی سریع و های خود کردند. به عبارتی دیگر، اعتماد به سامانهسامانه
 کارآمد است.

 بیزانس هایژنرالپول و مسئله 

بیزانس است. چگونه بایستی یک جامعه از مردم پولی را منتشر  هایژنرالپول اولین نمونه از مسئله 
، جوامع از ی طوالنیهابرای مدت کنند که تمامی اعضای جامعه به آن اعتماد داشته و آن را قبول کنند؟

پول استفاده  عنوانبهای های شیشهمهرهبها یا سایر کاالهای کمیاب همانند صدف و فلزات گران
وزن سنجش دقیق  حالبااینبیزانس را حل کند.  هایژنرالی، طل توانست مسئله کردند. تا حدودمی

عدم باقی ماند.  اعتمادغیرقابلهای قدیم تا کنون همیشه همراه با شک و از همان زمان و خلوص طل
ا بیزانس باعث تسلط نهادهای معتمد مرکزی،  هایژنرالتوفیق طل در حل کامل مسئله  ها، دولت معموال

ها برای ایجاد اعتماد در وزن و خلوص پول، ضرب سکه را به انحصار ر صدور و عرضه پول شد. دولتب
ها بیزانس را حل کنند. دولت هایژنرالنتوانستند مسئله  وضوحبههای متمرکز سامانهخود در آوردند. 

مستمر  صورتبهو تغییر پول،  کردن ارزشبییا همان نهادهای معتمد مرکزی صدور پول، با تصرف، 
 نمودند. دارخدشهاعتماد را 

استفاده از ارزهای رایج است و این همان مشکل و ایراد اصلی و  نیازپیشحجم زیادی از اعتماد، 
کند، اما تاریخ پر از نمی ارزشبیارز رایج را های مرکزی اعتماد کرد که ای است. بایستی به بانکریشه

 اتوشی ناکاموتاس -و نقض اعتمادها است.  هابدعهدی

، مقاوم در تأییدو  بررسیقابلبیزانس را حل کند، بایستی  هایژنرالبرای آنکه یک پول بتواند مسئله 
و تمامی این موارد تا پیش از معرفی  باشد به یک نهاد ثالث به اعتماد نیازبیبرابر جعل و تقلب و 

 کامل پاسخ داده نشد. صورتبههیچگاه  کوینبیت

 بیزانس را حل کرد هایژنرالمسئله  کوینبیتچگونه 



 

 

4       

 کوینبیتپیش از بود.  بیزانس هایژنرالاولین راهکار واقعی از دید پولی برای حل مسئله  کوینبیت
ها ایجاد کنند، اما همگی شکست های زیادی تلش کردند پولی مستقل از دولتپیشنهادها و پروژه

 خوردند. 

ها و جلوگیری از خرج مجدد نیازمند روشی برای مدیریت مالکیت کوینبیتیک نظام پولی،  عنوانبه
برای دستیابی به این مهم به روشی  بود.کامل تشریح خواهد شد(  صورتبه)که در یک مقاله مجزا 

یعنی یک دفتر کل توزیع شده و عمومی که سابقه تمامی  چینبلکاز یک  کوینبیتنیاز از اعتماد، بی
حقیقتی که تمامی های بیزانس، . در مسئله ژنرالکنداستفاده میکند، ا در خود نگهداری میها ر تراکنش

 است. چینبلکافراد بایستی بر سر آن تفاهم کنند، همان 

ها موافقت کنند که کدام تراکنش شودکه به آنها نود نیز گفته می کوینبیتاگر تمامی اعضای شبکه 
کنند و  تأییدرا  هاکوینبیتتوانند مالکیت ، آنها میهستند تأییدو مورد  اندو به چه ترتیبی رخ داده

 و بدون نیاز به اعتماد بدون وجود یک نهاد متمرکز را ایجاد کنند. کارآمدیک پول  بدین ترتیب

، توانسته یک مجموعه قوانین مشخص و POWیا  با استفاده از سازوکاری به نام اثبات کار کوینبیت
، چینبلکاطلعات یا همان بلوک به  شدناضافهایجاد کند. بدین ترتیب برای  چینبلک شفاف برای

 ،Workو تلش یا همان  میزان زیادی کار برای ایجاد آن بلوک یک عضو از شبکه بایستی اثبات کند
مکانیزم یک انجام این حجم باالیی از کار نیازمند صرف هزینه باالست، در نتیجه انجام داده است. 

 تعبیه شده است. کوینبیتدر صورت انتشار اطلعات صحیح، در  دهیانگیزهو  مشوق

بر عدم توافق  در میان اعضا در این شبکه عینی و واضح است، کوینبیتبه دلیل آنکه قوانین شبکه 
و چه  تأییدکند چه تراکنشی مجموعه قوانین حاکم بر شبکه که تعیین میآید. سر اطلعات پیش نمی

نیز حاکم  کوینبیتتراکنشی رد شود نیز عینی و مشخص است. همین شرایط شفاف بر نحوه استخراج 
 شدتبهاست. همچنین چنانچه یک بلوک به زنجیره بلوک متصل شود، فرایند حذف و یا تغییر آن 

ا دشوار و   و مانا است. تغییرغیرقابل چینبلکنشدنی است و به همین دلیل  تقریبا

وضعیت ، توانند بر سر حالت شبکهمی کوینبیتترتیب، در همه لحظات، اعضای شبکه  بدین
ا . هر یک از گرهبه توافق برسند های درون آنو تمامی تراکنش چینبلک های )اعضا( شبکه منفردا
 د.کنبررسی و ارزیابی می کوینبیتقوانین اجماع، اثبات کار و سایر قوانین شبکه ها را بر اساس بلوک

انتشار اطلعات غلط و نادرست اقدام کند، همه اعضای شبکه چنانچه هر یک از اعضای شبکه نسبت به 
 کهازآنجاییکنند. دهند و به اطلعات ارسالی از سوی آن گره توجهی نمیبلفاصله این امر را تشخیص می

تواند تمامی اطلعات موجود در شبکه را بررسی و ارزیابی کند، هیچ نیازی به می تنهاییبههر گره خود 
تبدیل نیاز به اعتماد به یک سیستم بی کوینبیتها وجود ندارد و بدین ترتیب اعتماد به سایر گره

 شده است.

ورد بررسی های بیزانس مابزاری برای حل مسئله ژنرال عنوانبه چینبلکزیرساخت در مقاالت بعدی، 
 موشکافانه قرار خواهد گرفت.


