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 هاچینبالکانواع معرفی 
ع ومی و مزایای و مشییتالآ     چینبالک( در مورد 4در مقاله پیشییین قمقاله ایی ار  

در راسییییییرای معرفی سییییییایر انواع بال  ین، دو نوع و در این مقاله، بیا  ایییییی   یمطالب
 .خصوصی و  نسرسیومی نیز مورد بررسی قرار خواه  گرفتبال  ین 

 خصوصی چینبالک
مح ود مانن  یک ابته است  ه در محیطی  چینیبالکخصوصی در واقع  چینبالک

نیازمن  به مجوز یا  چینبالکخصییوصییی یک  چینبالک ن . در واقع  ار می خصییوصییی
مجوز محور اسیییییت  ه یوسیییییم یک ن اد مشیییییدم و نه ع وم مردم  نرر  و م یریت 

 اود.می

اسرفاد  از  با ه فدر محیم یک ار ت یا سازما   چینیابته بالکبرای ایجاد یک 
خصییییوصییییی یتی از  چینبالک، سییییازمانیبه منظور یوسییییعه راهتارهای درو  چینبالک

با اسییییییرفاد  از  زما همیوان  می سییییییازما به این صییییییورآ، ارد. ب ررین ع لتردها را د
یعیین  ن  چه  سییانی به  به منظور حفظ حریم خصییوصییی، ،چینبالکمزایای فناوری 
یوان  برای ه  نین سازما  میها دسررسی دااره یا ن ااره باان . اطالعاآ و داد 

یحت م یریت خود، پارامررهایی خاصییی در سییطت دسییررسییی و مجوز  چینبالکاییبته 
 و مانن     یعیین ن ای .

 دقیقا  ع ومی و خصوصی  چینبالکبه ذهن برس   ه یفاوآ اصلی  سؤا اای  این 
در چیسییتپ پاسیی  در ایییو  مرفاوآ دسییررسییی به اییبته در نوع ع ومی و خصییوصیی 

برای ع وم  زاد بااییی ،  چینیبالک ، اگر دسیییررسیییی به ایییبتهدیگرعبارییبه   اسیییت. 
اما اگر ورود به ابته برای ع وم  زاد نباا   ؛گیرددر دسره ع ومی قرار می چینبالک

الزم به ذ ر و مح ود به افراد و اعضییای خاصییی باایی ، اییبته از نوع خصییوصییی اسییت. 
خصیییوصییییایی  ، اعضیییای ایییبته ازع ومی و خصیییوصیییی چینبالکاسیییت، در هر دو نوع 

 اون .من  میو امنیت ب ر افیت، اعر اد ه انن  اف

در مسییی له ی ر زگرایی ع ومی و خصیییوصیییی  چینبالکهای اصیییلی یتی دیگر از یفاوآ
ابته   نرر ع ومی،  چینبالکخصوصی، بر خالف ابته  چینبالکاست. در ابته 

خصییوصییی،  چینبالکدر انحصییار یک ن اد مشییدم و معین اسییت و در نریجه اییبته 
 ذاآ غیرمر ر ز ن ارد. 
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نیازمن  به مجوز یا مجوز محور  چینبالکخصوصی،  چینبالکدر بسیاری از موارد، به 
یر اسییییت و برخی مجوز محور بسیییییار وسیییییع چینبالک؛ اما مف وم اییییودنیز گفره می

 گیرد.ع ومی نیز دربر می هایچینبالک

 Cordaو  Multichain ،Hyperledger Fabric ،Hyperledger Sawtooth هایچینبالک
 خصوصی هسرن . هایچینبالکاز انواع 

 خصوصی در چیستپ چینبالکنقاط قوآ 
خصییییوصییییی سییییریع هسییییرن  و این سییییرعت به دلی   م بود  اعضییییا در  هایچینبالک

ع ومی و نیز وجود سطت باالیری  چینبالکخصوصی نسبت به  چینبالکهای ابته
ع ومی است. دو مورد بیا   هایچینبالکاز اعر اد در میا  اعضای ابته نسبت به 

و ثبت ن ایی یرا نش، زما   یأیی ایییییییود، برای رسیییییییی   به اج اع و اییییییی   باع  می
   رری صرف اود.

 هایچینبالکپذیریر نیز هسیییییییرن . چرا  ه در خصیییییییوصیییییییی، مقیا  هایچینبالک
ها را دارا یرا نش یأیی خصیییوصیییی، ین ا یع اد   ی از اعضیییای ایییبته مجوز بررسیییی و 

خصیییییوصیییییی  چینبالکها، ، با راییییی  ایییییبته و افزایش یرا نشیرییباینبههسیییییرن . 
یوانی  بیا ه ییا  سیییییییرعیت و  یارایی قبلی بیه  یار خود ادامیه دهی  و ه ییه این مزاییا می
 خصوصی است. چینبالک هایگیری مر ر ز در ابتهذاآ یص یم واسطهبه

 خصوصی در چیستپ چینبالکنقاط ضعف 
 منیی بود  ب ر  غیرمر ر ز وجییه از ذاآهیچبییهخصیییییییوصیییییییی، در واقع  هییایچینبالک

ذاآ و روح و با خصییوصییی اسییت و  چینبالک ضییعفنقطهیرین نیسییرن . این امر بزر 
یوزیع اییی   در یضیییاد اسیییت. دسیییریابی به اعر اد در ایییبته  دفرر   فلسیییفه فناوری 

ها اود  ه یص یم ن ایی در این نوع ابته   ایجاد می واسطهبهخصوصی  چینبالک
 اود.های مر ر ز گرفره مییوسم گر 

نسیییییبت به  ای   یرتخصیییییوصیییییی، اعضییییی چینبالکدر ایییییبته   هاز نجاییدر ن ایت، 
اود. ع ومی یض ین ن ی هایچینبالک خوبیبهوجود دارن ، امنیت  بال  ین ع ومی

ع ومی فاصله بگیریم  چینبالکبایسری به این نتره یوجه داات  ه هرچه از فضای 
نزدیک  سییییرعتبهو به نوع خصییییوصییییی    نزدیک اییییویم، از امنیت فاصییییله گرفره و 

 اویم.می

 خصوصی در چیستپ چینبالک اربردهای 
 خصوصی  ورد  ا   است: چینبالکدر ادامه برخی از  اربردهای 
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یوانن  از خود می یأمینها برای م یریت زنجیر  سییییییییازما  :تأمینمدیریت زنجیره 
 خصوصی اسرفاد   نن . چینبالک

یوا  نسییییییبت به یعریف، یباد  و خصییییییوصییییییی می چینبالکبه   ک  مالکیت دارایی:
 های دیجیرالی اق ام  رد.گیری داراییر 

سازمانی بسیار  ار م  درو  انرداباآسازمانی در برگزاری  چینالکب داخلی: گیریرأی
 است.

  نسرسیومی چینبالک
نامی    چینبالک عنوا به نسیییییییرسییییییییومی ق ه گاهی  چینبالک ف راسییییییییونی نیز 
 زما هم صورآبه ان مای است  ه  ییهااود( راهتاری هوا ن انه برای سازما می

 چینبالکدر مع اری مبرنی بر  ع ومی و خصییییییوصییییییی ب ر  گیرن . چینبالکاز مزایای 
 صییییورآبهع ومی در  م  و برخی  صییییورآبههای سییییازما   نسییییرسیییییومی، برخی جنبه

 مان .خصوصی باقی می

ها و اعضییییییای موجود  نرر  و  نسییییییرسیییییییومی یوسییییییم گر  چینبالکاج اع در  فراین 
 هایچینبالکاج اع در  فراین ت در با اینته مشییار  دیگرعبارییبهد، اییوم یریت می

مر ر ز مسیی و   صییورآبه نسییرسیییومی برای ه گا  م تن نیسییت، اما ین ا یک ن اد 
 نسیییییرسییییییومی یا ح ودی از  چینبالکو به این ایییییت ،  نبود اج اع  فراین م یریت 

 من  است.روحیه و ذاآ غیرمر ر ز بود  ب ر 

ولی یرور یا  هایی با عنوا ی گر  نسییرسیییوم چینبالکبرای یضیی ین صییحت ع لترد، 
هیییا و ه  نین یرا نش ییییأییییی  ، نیییدهاحراز  ننییی   دارد  یییه دو ع لترد را انجیییام می

در این ایییییییبته نوع دیگری از گر  نیز  ها.ها و ارسیییییییا    مق اردهی اولیه به یرا نش
 فراین یوان  یرا نشی را  غاز و دریافت  ن  و امتا  مشار ت در وجود دارد  ه ین ا می

 های عضو(.اج اع را ن ارد قگر 

خصییییوصییییی  چینبالکهای  نسییییرسیییییومی ی امی وی گی چینبالکخالصییییه،  صییییورآبه
 .نحوی غیرمر ر ز بهده  اما افافیت، حریم خصوصی و  ار م ی را ارائه می ج لهمن

از انواع  IBM Food Trustو Macro Polo ، Energy Web Foundation هایچینبالک
  نسرسیومی هسرن . هایچینبالک

  نسرسیومی در چیستپ چینبالکنقاط قوآ 
 به ارح زیر است:  نسرسیومی چینبالکنقاط قوآ و مزایای 
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  سازی بیشرری ارائه  نرر  و ق رآ سفارای ،در م یریت منابع چینبالکاین
 ده .می

 پذیری ب رر و امنیت بیشییییرری به ه را   نسییییرسیییییومی مقیا  هایچینبالک
 دارن .

 دارد. یبیشرر  اراییع ومی،  چینبالکهای نسبت به ابته 

  یوا  می دیگرعبارییبه نن .  ار می من یچارچوببا سییییییییاخرارهای حا  یری
 دقیق یعیین ن ود. صورآبهحا  یت ابته را 

 ت.ها م تن اسدر این ابته  نرر  دسررسی 

  نسرسیومی در چیستپ چینبالکنقاط ضعف 
 به ارح زیر است:  نسرسیومی چینبالکنقاط ضعف و عیوب 

  نسیییییییرسییییییییومی امنیییت دارد، امییا در صیییییییورآ ه تییاری و  چینبالکبییا اینتییه 
یوان  در ،    ایییبته میق ه یع اد زیادی نیسیییرن ( ه  سیییری اعضیییای ایییبته

 معرض خطر قرار گیرد.

 ع ومی از اییییییفافیت   رری  چینبالک نسییییییرسیییییییومی نسییییییبت به  چینبالک
 است. برخوردار

 بسیییار زیادی در ع لترد اییبته  یأثیریوانن  سییازا  میو یصیی یم گذارا مقرراآ
 دااره باان .

 از گ نامی   رری  هاچینبالک نسیییرسییییومی نسیییبت به سیییایر انواع  چینبالک
 برخوردار است.

  نسرسیومی در چیستپ چینبالک اربردهای 
  نسرسیومی  ورد  ا   است: چینبالکدر ادامه برخی  اربردهای 

یوانن  در یعام  با یت یگر، یک  نسرسیوم ها میگروهی از بانک بانکداری و پرداخت:
 ها را دارد نیز مشدم  نن .یرا نش یأیی هایی  ه مس ولیت یشتی  دهن  و گر 

های نرایج و داد  گذاریااییییرراکبهنسییییرسیییییومی برای   چینبالکیوا  از می تحقیق:
 یحقیقاآ عل ی و   ادمیک اسرفاد   رد.

برای رهگیری  ی نسیییییرسییییییومی ابزاری بسییییییار  ار م  چینبالک رهگیری مواد غذایی:
 موارد و  االهای غذایی و خورا ی است.

 یر یبی خواهیم پرداخت. چینبالکدر مقاله بع ی، به معرفی 


