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 هاچینبالکانواع معرفی 
عمومی، خصوصی و  چینبالکها، سه نوع چینبالکدر مجموعه مقاالت بررسی انواع 

کنسرسیومی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و برای هر مورد، نقاط ضعف و قدرت و 
خرین مقاله از این سلسله مقاالت، نوع آخر و چهارم آها ذکر شد. در کاربردهای آن

 ترکیبی تجزیه و تحلیل خواهد شد. چینبالکبا عنوان  چینبالک

 ترکیبی چینبالک
است. این نوع  چینبالکیکی دیگر از انواع  Hybrid Blockchainترکیبی یا  چینبالک
ایم. ی است که در این سلسله مقاالت به آن پرداختهچینبالکآخرین نوع  چینبالک

 چینبالکترکیبی ممکن است مشابه  چینبالکدر ابتدای بایستی بیان شود که 
 کنسرسیومی به نظر برسد اما اینچنین نیست. 

عمومی و خصوصی است.  چینبالکترکیبی، ترکیب  چینبالکرای بهترین تعریف ب
 چینبالکرد که نه تمایل به استفاده از هایی کاربرد دادر سازمان چینبالکاین نوع از 

استفاده  نیزو قصد دارند از این فناوری جذاب  ،عمومی چینبالکخصوصی دارند و نه 
 کنند.

بلوک را برعهده دارند. این گروه مدیرت زنجیره ،کنسرسیومی، یک گروه چینبالکدر 
 چینبالککنند. همچنین در گیری میتصمیم چینبالکدر مورد نحوه عملکرد 
گیرند چه افرادی به ها محدود است و مدیران تصمیم میکنسرسیومی، دسترسی

 عمومی و چینکبالترکیبی، تلفیقی از  چینبالکها دسترسی داشته باشند. اما داده
 چینبالکه یک کتوان این گونه تعریف کرد را می ترکیبی چینبالکخصوصی است. 

 شود. خصوصی میزبانی می چینبالکعمومی است که بر روی یک 

ترکیبی، از یک زنجیره بلوک خصوصی برای تولید  چینبالکبه صورت فنی، در 
رانی از نقض نگاری شده بدون نگشود و نتایج رمز استفاده می ،های هش شدهداده

 شود.عمومی ذخیره می چینبالکها، بر روی حریم خصوصی داده
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 کنسرسیومی چینبالک ترکیبی چینبالک 

ها عمومی هستند ی بخشخبر  دسترسی
های خصوصی و برخی داده

 شوندنگهداری می

درت قتنها اعضای منتخب 
 ها رابه داده دسترسی کامل

 دارند

 سریع سریع سرعت تراکنش

 تا حدودی تا حدودی خصوصی حریم

میزان تمرکز و 
 غیرمتمرکز تا حدودی غیر متمرکز شدگیتوزیع

های چینبالکاز نوع  XinFin’s Hybrid Blockchainو  Dragonchainهای چینبالک
 ترکیبی هستند.

 ترکیبی در چیست؟ چینبالکقاط قوت ن
 ترکیبی ذکر شده است: چینبالکاط قوت قدر ادامه فهرست ن

  های فعالیت سازی همه دادهاکوسیستمی بسته و بدون نیاز به عمومیدر
 کند.می

 را تغییر داد. چینبالکتوان قواعد و قوانین می ،بر اساس نیازها 

 مصون است.51ترکیبی در برابر حمالت  چینبالک % 

  اما همچنان حریم خصوصی  ؛عمومی متصل است چینبالکبا اینکه به یک
 داده را به همراه دارد.

  پذیری بهتری برخوردار است.عمومی، از مقیاس چینبالکدر مقایسه با 

 ترکیبی در چیست؟ چینبالکنقاط ضعف و عیوب 
 ذکر شده است: یبیترک چینبالک ضعف و عیوباط قدر ادامه فهرست ن

 .به صورت کامل شفاف نیست 

  تواند چالش برانگیز باشد.های ترکیبی میچینبالکارتقاء و به روزرسانی 

 .برای مشارکت اعضای شبکه هیچ مکانیزم انگیزشی تعریف نشده است 

 ترکیبی چینبالکموارد کاربرد 
 ترکیبی به شرح زیر است: چینبالکبرخی از بهترین کاربردهای 
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ده کرد به این توان در حوزه امالک استفاترکیبی می چینبالکاز امالک و مستغالت: 
خصوصی  چینبالکها و اطالعات خود را بر روی های سازنده از سامانهصورت که شرکت

 نگهداری کنند و از بخش عمومی برای ارائه اطالعات به مردم استفاده کنند.

ا  چینبالکاستفاده از یک  اینترنت اشیاء:  ،عمومی برای توسعه اینترنت اشیاء کامال
های تبادل توانند از موقعیت و دادهمخاطراتی را به همراه دارد. برای نمونه هکرها می

شده در میان تجهیزات اینترنت اشیاء مطلع شده و از این اطالعات سوء استفاده 
خصوصی  چینبالکها و اطالعات مهم بر روی ترکیبی، داده چینبالککنند. به کمک 

عمومی قرار  چینبالکا که جنبه عمومی دارد بر روی هشود و برخی دادهنگهداری می
 گیرد.می

ترکیبی استفاده  چینبالکتوان از حتی در صنعت مالی نیز میتبادالت مالی جهانی: 
ترکیبی که در آن اتریوم بخش عمومی و  چینبالکاز یک  XinFinکرد. برای نمونه 

های حساس ترتیب دادهکند. بدین استفاده می ،سازدکوآروم بخش خصوصی را می
 گیرد.روی اتریوم قرار می عمومی برشود و اطالعات مالی بر روی کوآروم نگهداری می

 خورد؟وکار ما میبه درد کسب چینبالککدام نوع 
برای ارائه دارند و به همین دلیل  ایها، خصوصیاتی ویژهچینبالکهر یک از انواع 

خورد وجود وکار ما میکسب دی به در چینبالکپاسخ یکسانی به این پرسش که چه 
 ندارد.

 برای پاسخ به این پرسش در ادامه با ما همراه باشید.

 عمومی چینبالکشبکه 
های عمومی متصل شوند و چینبالکتوانند به دانید، همه افراد میهمانطور که می

 چینبالکاطالعات موجود در دفتر کل نیز برای همه قابل خوانش است. در نتیجه 
بسیار مناسب  اعتماد و شفافیت هستند در پی ایجادهایی که عمومی برای سازمان

( یا NGOهای مردم نهاد ها )سازماناست. به عبارتی دیگر، نهادهایی همانند سمن
توانند از این زیرساخت برای ایجاد اعتماد در میان مردم های حمایت از جامعه میگروه

 فاده کنند.و شفافیت مالی خود است

خود بیان کننده آن است که برای بسیاری از  چینبالکذات عمومی این نوع از 
های خود را به صورت خصوصی و دور از وکارهای بخش خصوصی که مایلند دادهکسب

دست رقبا نگهدارند، کاربردی ندارد. از سویی دیگر، استفاده از برخی از 
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های سربار کنند هزینهاستفاده می PoWماع های امن که از الگوریتم اجبلوکزنجیره
 کند )همانند کارمزد باال در شبکه اتریوم(.وکار وارد میباالیی به کسب

ا اگر شما فردی هستید که در حال توسعه یک رمزارز جهانبنابراین،   روایید، احتماال
 عمومی به کار شما خواهد آمد. چینبالک

 خصوصی چینبالکشبکه 
عمومی قرار دارد. این نوع از  چینبالکخصوصی، در نقطه مقابل  چینبالکشبکه 

مندند از یک شبکه خصوصی وکارهایی مناسب است که عالقهبرای کسب چینبالک
خصوصی  چینبالکنیز محروم نشوند.  چینبالکاما از مزایای فناوری  ؛استفاده کنند
شرکت روشی برای ایجاد  را ارائه داده و به همه اعضای چینبالکهای تمامی ویژگی

 کند.اعتماد از طریق تغییرناپذیری و امنیت اطالعات معرفی می

تواند بنابر شرایط، قوانین حاکم بر شبکه خصوصی، شرکت می چینبالکهمچنین در 
 ی را تنظیم و مدیریت کند.چینبالک

 کنسرسیومی چینبالکشبکه 
کنسرسیومی است که در آن شبکه به جای یک گره،  چینبالک، چینبالکنوع بعدی 

هر زمانی که  چینبالکشود. این نوع از ها کنترل میای از سازمانتوسط مجموعه
صحبت از یک همکاری فراسازمانی و فراملی باشد مناسب است، همانند زنجیره تامین 

 مواد غذایی و دارویی.

 ترکیبی چینبالکشبکه 
چنانچه مایل هستید از تمامی مزایای رسیم. می چینبالکبه آخرین نوع در نهایت 

خصوصی و عمومی به صورت همزمان استفاده کنید و از کمترین عیوب  چینبالک
رسد ترکیبی مناسب شما است. به نظر می چینبالکها آسیب ببینید، بدون شک آن

واهند آمد، خ چینبالکوکارهایی که در آینده به سمت فناوری برای بسیاری از کسب
 نوع ترکیبی آن بیشتر کاربرد داشته باشد.

 جمع بندی
ها رسیدیم. به صورت کلی، اگر چینبالکبه انتهای سلسله مقاالت بررسی انواع 

اما تمایل دارید برای  ؛استفاده کنید چینبالکخواهید از فناوری شرکتی هستید و می
خصوصی  چینبالکمسائل حریم خصوصی و امنیت داده همه چیز را عمومی نکنید از 

خواهید مقادیری شفافیت به سامانه خود اضافه کنید، از استفاده کنید. اگر می
های عمومی به دلیل شکل چینبالکعمومی استفاده کنید اما بدانید  چینبالک
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پذیر نیستند و به همین دلیل مناسب ، نسبتا کند و مقیاسهای اجماعشانالگوریتم
 کاربردهای سازمانی نیستند.


