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 هاانواع بالکچینمعرفی 

 با انواع بالکچین آشنا شویم

گیری ها آشنا شوید و در نهایت بتوانید تصمیممندید که با انواع بالکچیناگر عالقه
تا انتهای این مقاله کنید که کدام نوع بالکچین برای حل مسئله شما مناسب است، 

 د.یبا ما همراه باش

های اخیر بسیار مطرح شده است شکی نیست و در اوری بالکچین در سالندر اینکه ف
ها ها نیز بهبودهای مختلفی داشته که برخی از این بهبودها و توسعهطول این سال

 ها شده است. مسیر توسعهالکچینبها و انواع مختلفی از منجر به ایجاد نسل
تا کنون سه نسل از بالکچین از بیتکوین به عنوان یک بالکچین عمومی آغاز شد و 

 اند.ها معرفی شدهبالکچین

 هر یک ار چین هستیم که تقریباً برایای از بلوغ فناوری بالکهم اکنون ما در مرحله
ل گوناگون در صنایع مختلف یک نوع خاص از بالکچین وجود دارد و هر کدام سائم

و بر خالف هایپ و هیجانات موجود در  استمزایا و ایرادات خاص خود را نیز دارا 
توان به تمام شد با داشتن بالکچین میابتدای دوران بلوغ این فناوری که تصور می

ها سعی دارند از این فناوری برای انمشکالت سازمانی پایان داد، هم اکنون سازم
بهبود شرایط خود و حذف برخی از مشکالت استفاده کنند و راه نجات و خالصی خود 

 بینند.از تمام مشکالت را دراین فناوری نمی

 چرا ما به انواع مختلفی از بالکچین نیاز داریم؟

برررسی کنیم که  پیش از اینکه مروری بر انواع بالکچین داشته باشیم ابتدا بایستی
 ها نیاز داریم.چرا به انواعی از بالکچین

زمانی که فناوری بالکچین به جهان معرفی شد، این فناوری تنها به بالکچین عمومی 
که اگر این موضوع را  حالشد. که کاربرد آن تنها در فضای رمزارزها بود خالصه می

کنار  ،این شبکه چه بود کوین از ساختهدف خالق نسل اول بالکچین یا همان بیت
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را به  1DLTدفترکل توزیع شده یا همان بگذاریم، وی توانست مفهومی به نام فناوری 
 .کندجهان معرفی 

فناوری دفترکل توزیع شده، شیوه حل بسیاری از مسائل را به کل تغییر داد و این 
های ز رخی از نیاه نهادهای واسط بتوانند بها افزود که بدون نیاز بقابلیت را به سازمان
 خود را مرتفع سازند.

های متمرکز را از بین فناوری دفترکل توزیع شده بسیاری از ایرادات و عیوب سامانه
ها، مسائل و مشکالت مختلفی را به همراه آورد. برد اما خود نیز در حل برخی چالش

رنج  PoWد برای مثال، بیتکوین با همه مزایای خود، از چالش الگوریتم اجماع ناکارآم
های اجماع در مقاالت بعدی بررسی و تشریح خواهد شد(. در این برد )الگوریتممی

ها بایستی یکسری مسائل پیچیده ریاضی را حل کنند که این امر الگوریتم اجماع، گره
 شود.باعث صرف انرژی بسیاری زیادی می

ناکارآمدی الگوریتم کوین، البته الزم به ذکر است که در ابتدای عمر شبکه بیت
داد اما با افزایش کاربری شبکه و رشد سختی استخراج، بیتکوین خود را نشان نمی

این چالش به مرور خود را بیشتر و بیشتر نشان داد و روز به روز، میزان مصرف انرژی 
و این عدم کارآمدی منجر شد که این مدل از بالکچین  تر شداین شبکه افزون و افزون

 کارهایی که نیاز به کارایی باال دارند کاربرد نداشته باشد.برای راه

ها سروکار دارند، بنابراین، این نوع ها روزانه با حجم باالیی از تراکنشبرای مثال، بانک
 ها کاربردی نخواهد داشت.از بالکچین برای آن

گر نیز دارد و آن ها یک ایراد بزرگ دیبیتکوین به عنوان اولین نسل بالکچین
ه که شبکه بیتکوین به نحوی طراحی شد امعن به اینپذیری پایین آن است. مقیاس

آن، شبکه کند و کندتر  های موجود دراست که با بیشتر و بیشتر شدن تراکنش
 خواهد شد.

 های عمومی از نمایی دیگرایراد بالکچین
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های عمومی از نمایی دیگر نگاهی داشته باشیم و آن را خواهیم به بالکچینحال می
های عمومی تمامی اطالعات برای بالکچینبیشتر از آنجایی در شناسی کنیم. آسیب

ها، از همه اعضای شبکه قابل خوانش است، بسیاری از نهادها من جمله سازمان
 ایعالقهت باشد، یبل روها توسط دیگران قاآنهای تجاری مایل ندارند دادهتآنجایی که 

 به استفاده از این فناوری ندارند.

پا به عرصه   1های خصوصی یا فدراسیونیبرای پاسخگویی به این چالش، بالکچین
های خصوصی، یک محیط بالکچینی کامال خصوصی در اختیار گذاشتند. در بالکچین

ها کند چه افرادی به دادهتعیین میگیرد و این سازمان است که سازمان قرار می
تواند حین استفاده از بدین ترتیب، سازمان می دسترسی داشته یا نداشته باشند.

 مزایای بالکچین، نگران افشای اطالعات حیاتی خود نباشد.

 بندی به موارد زیر توجه کنید:برای جمع

 پذیری نسل اول بالکچین، ایراداتی زیادی همانند عدم کارآمدی و مقیاس
 پایین دارد.

 را ندارند. های عمومی توانایی حل برخی مسائلبالکچین 

 یگر بالکچین بدل شد.دها برای توسعه اتواع ترین محرکدو مورد فوق، به بزرگ

 واع مختلف فناوری بالکچیننا

پس از بررسی اهمیت نیاز به فناوری بالکچین، زمان آن رسیده که با اتواع این فناوری 
 شویم.آشنا 

 در تگاه اول، به صورت کلی چهار دسته بالکچین به شرح زیر وجود دارد:

 بالکچین عمومی 

 بالکچین خصوصی 
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 بالکچین ترکیبی 

 بالکچین فدراسیونی 

 بالکچین عمومی

توانند است که همگان می 1یک دفترکل توزیع شده بی نیاز به مجوزالکچین عمومی ب
مدل از بالکچین  این در به شبکه ملحق شده و نسبت به ارسال تراکنش اقدام کنند.

ها توانند سابقه کل تراکنشهیچ محدودیت خاصی برای اعضا وجود ندارد و همگان می
ها را بررسی و نزد خود یک کپی از آن را نگهداری کنند. به عبارتی دیگر در این و داده

ع از بالکچین، برای عضویت در شبکه، ارسال و دریافت تراکنش و مشاهده و نو
 نگهداشت کل اطالعات یا همان دفترکل، تنها به یک اتصال اینترنت نیاز است.

های عمومی که در اختیار عموم مردم قرار گرفت، بالکچین یکی از اولین بالکچین
رنت افراد تیک دسترسی به اینبیتکوین بود. به کمک این بالکچین تنها با داشتن 

 جه به صورت غیرمتمرکز دسترسی داشته باشند.وتوانند به خدمات انتقال می

یا  PoWهایی از نوع ها از مسیر اجماعشها، تایید تراکنعموماً در این نوع از بالکچین
PoS های عمومی برای بقا و ادامه حیات به بالکچینشود. ها انجام میو مانند آن
ها حضور فعال داشته باشند و یی نیاز دارند که در فرایند اجماع و تایید تراکنشاعضا

های بیتکوین، فعالیت اعضا، شبکه عمال از کار خواهد ایستاد. بالکچین عدم در صورت
 گیرند.کوین و نئو در این دسته قرار میاتریوم، الیت

 های عمومی در چیست؟مزیت بالکچین

رح زیر اگر در جای خود استفاده شوند مزایای زیادی به ش های عمومیبلوکزنجیره
 دارند:

 ها برای همگان آزاد استعضویت در این شبکه 

 آوردبالکچین عمومی برای تمامی اعضا اعتماد به همراه می 
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 های عموما مالی برای تحریک افراد به مشارکت در شبکه و پویا مشوق
 نگهداشتن آن تعبیه شده است

 برای فعالیت خود به هیچ نهاد واسطی نیاز ندارد بالکچین عمومی 

  با افزایش تعداد اعضای شبکه، امنیت شبکه نیز به صورت ارگانیک رشد
 کندمی

  به دلیل دسترسی همگان به تمامی اطالعات، بالکچین عمومی شفافیتی بی
 .آوردمینظیر به همراه 

 بالکچین عمومی در چیست؟ مشکالت

 :زیر را به همراه دارداشکاالت بالکچین عمومی 

معنا که برای پردازش و تایید  به آن، هایی سریع نیستندهای عمومی شبکهبالکچین
ند ساعت ممکن است زمان صرف شود. برای مثال، چیک تراکنش از چند ده ثانیه تا 

تراکنش بر ثانیه پشتیبانی کند. این عدد در شبکه  7تواند از شبکه بیتکوین تنها می
این کندی شبکه است.  در ثانیه هزار تراکنش 24، حدود VISAالمللی نپرداخت بی

ها در گروی حل یک مسئله ریاضی بسیار بیتکوین به این دلیل است که تایید تراکنش
 پیچیده است.

پذیری است. با بیشتر شدن های عمومی چالش مقیاسمسئله بعدی در بالکچین
برای حل این مشکل و افزایش شود. شبکه بیتکوین، اعضا، شبکه کندتر می

الیتنینگ روی آورده است. جرئیات این   1پذیری، به شبکه خارج از زنجیرهمقیاس
 شبکه در مقاالت بعدی منتشر خواهد شد.

ها است. بیتکوین برای های بالکچین عمومی، مدل اجماع این شبکهآخرین ایراد شبکه
کند که انرژی بسیار زیادی مصرف نمونه، از الگوریتم اجماع اثبات کار استفاده می

های اجماعی همانند اثبات سهام به میزان کند. البته این ایراد با معرفی الگوریتممی
 بسیار خوبی رفع شده است.
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 بلوک عمومی چیست؟موارد کاربرد زنجیره

 دو مورد از مهمترینهای عمومی وجود دارد. در ادامه کاربردهای متنوعی برای بالکچین
 این کاربردها بیان شده است:

 های عمومیگیری از شفافیت و اعتماد موجود در بالکچینها با بهرهدولت گیری:رای
 انتخابات بهره گیرند. برگزاری به عنوان زیرساخت آناز  توانندمی

توانند با استفاده از بالکچین عمومی در محیطی میها ها یا پروژهشرکتتامین مالی: 
 و مطمئن، نسبت به تامین مالی خود اقدام کنند.امن، شفاف 

 های بلوک بررسی خواهد شد. با ما همراه باشید.در بخش بعدی سایر انواع زنجیره

 


