
 چکیده

به روز نگه داشتن تمام نمایید،که قابلیت  چین به عنوان یک پایگاه داده به اشتراگ گذاشته شده عمل می بالک

، که با باشد چین همچنان در مراحل ابتدایی توسعه خود می تکنولوژی بالک ها را دارد. فایل ها و تایید هویت آن

برای حذف اشخاص ثالث اشاره نمود و در واقع این مورد  مبادالتایفای نقش یک سطح قابل اعتماد برای انجام 

دهد و با توجه به های تجاری را در صنعت تحت تاثیر قرار  مدل تواند یکی از بسیار دالیلی است که تکنولوژی می

 ویژگی های منحصر به فرد خود در کاربردهای مختلف زندگی بشر را دستخوش تحوالت اساسی نماید

 چین های بالک ویژگی 

Allen کوین هست نیازی به  ای برای بیت چین که به عنوان پایه به این نکته تاکید دارد که تکنولوژی بالک

هر اطالعاتی که نیازمند واسط میانی برای تایید هویت است به صورت نظری  ها ندارد. ذخیره اطالعات درباره ارز

 شود. های میانی می اعث مستقل شدن این تکنولوژی از واسطشود که این عمل ب چین ذخیره می در بالک

Mougayar که پتاسنیل « شبکه مبادله ارزش»چین را به صورت گسترده تری تعریف کرده است  بالک

 باشد. ذخیره و انتقال اطالعات به شیوه غیرمتمرکز را دارا می

Zhu and Zhou چین  های بالک و تحلیل برنامه  چین درباره با تجزیه بندی ویژگی های بالک درباره فرمول

 اشاره نموده است. 2017های مالی سال  آورد در رابطه با بازار سهام چین در مجله دست

 

 

 

 



 

 

 ایم: را در جدول زیر خالصه کرده Zhu and Zhouگاه  چین از دید های بالک ما ویژگی

 ضیحاتتو ویژگی ها

 دفتری شفاف از دیدکاربران و توزیع شده

که هر نود  دهد ها که اجازه می یک فهرست  عمومی از تراکنش

ها دسترسی داشته باشد، که شفافیت  در شبکه به تمام تراکنش

 دهد. را ارائه می

 مدیریت غیر متمرکز داده

هر نود در این سیستم مجاز به افزودن اطالعات به دفتر توزیع 

باشد، یا به عبارت دیگر امکان انجام معامالت )  میشده 

ها( را دارد و به طور کلی هیچ یک از کاربران مدیریت  تراکنش

 کل سیستم را دردست ندارد.

امنیت داده،اثبات دستکاری،جامعت 

 anti-forgeryداده،

های تغییر ناپذیر و  چین معماری است برای ذخیره داده بالک

. و ماهیت غیرمتمرکز بودن آن از تغییر اثبات دستکاری داده ها

 نماید. اطالعات توسط کاربران جلوگیری می

 کارایی باال
چین  ها در بالک ها و محاسبه تراکنش در تئوری، بررسی حساب

 .می تواند به صورت لحظه ای انجام پذیرد

 متمرکز شکست نقطهعدم 
دادن اطالعات  عدم وجود یک سیستم متمرکز ریسک از دست

 مشکالت را برطرف نموده است. زمان بروز در

چین باعث افزایش  قابلیت های قابل برنامه ریزی بالک اعتماد قابل و پذیر انعطاف



پذیری و اعتماد در سناریو های برنامه های مختلف  انعطاف

 گردیده است

 

 چین بالک های کاربرد

، ایم چین دست پیدا نکرده تکنولوژی بالک درحال حاضر هنوز به یک اجتماع جامع درباره حوزه های کابردی

های احتمالی بسیاری وجد دارد  اهداف و کاربرد کوین نام برد. توان بیت البته بجز در مورد ارز که نمونه آن را می

چه امکانات تکنولوژی به سخی بررسی می  چین قرار بگیرد، اگر که ممکن است مورد استفاده بالک

 .(Tschorsch and Scheuermann,2016)شود

Atzoriچین به وجود آمده است. از سوی دیگر  ، بیان می کند که کاربردهای بیشماری از پرادایم پایه ای بالک

چین استفاده می  های کاربردی هست، که امروزه از تکنولوژی های بالک دارای فهرستی از برنامه P2Pبنیاد 

با وجود این که لیست  عدد برنامه کاربردی رسیده است. 32توان ادعا کرد که در حال حاضر به  که می کنند

ترین  مناطق کاربردی ممکن است بسیار متفاوت به نظر برسد، اجماعی کلی پیرامون آن وجود دارد که مهم

 :های این فناوری به چهار دسته تقسیم بندی می شوند حوزه

 توضیحات کاربردها ها حوزه

 دارایی

چین و  بالک  های اصلی تمرکز اصلی بر روی کاربرد مالی خدمات و دفترداری

چین  کوین یا این که موسسات مالی بالک بیت

 خصوصی خود را ایجاد می نماییند.

 دارایی
دارایی های هوشمند اجازه مالکیت هر دو ویژگی  مستقلدارایی  هوشمند،

فیزیکی را می دهند که نیازمند تایید،  فیزیکی یا غیر



 معامله هستند. ریزی، قابل قابل برنامه

 قانون

بحث درباره شرکت های سهامی توزیع  های خود اجرا ریزی، قرارداد قابل برنامه

(،سازمان های مستقل توزیع DACشده)

 (، DAOشده)

 هویت

ها که  توانمند سازی هنرمندان برای تملک مالکیت آن تایید هویت امن

نظیر در نحوه ذخیره و  چین امکان ارتقاع بی بالک

 ها را فراهم می کند. ضبط پرونده

 بیشتری و بیشتر های ویژگی آوری، فن توسعه با .شود می انجام انتظار مورد توسعه توسط آوری فن از بخش این

بندی  ایم که این بهترین مدل برای دسته دریافته .یابند می گسترش کاربردی مناطق و شوند می ادغام آن در

 است، متفاوت ها دسته این در کاربردی مناطق بندی گروه اساس توسعه در بین محققان می باشد. چین بر بالک

 می باشد. استفاده مورد توسعه و فناوری بندی گروه برای اصلی دسته سه این از استفاده برای اما

 چین در دنیای امروزی: نمونه هایی از کاربردهای عملی بالک

 لهیبه عنوان وس نیبالکچ یاز تکنولوژ یمسلماً استفاده منطق :1پرداخت و انتقال پول تجزیه تحلیل .1

باشد، همان طور که اشاره شد  یم رندهیانتقال وجه از سمت فرستنده به سمت گ عیتسر یبرا یا

در هفت  ییایجغراف تیکرده بدون توجه به موقع دایرا پ نیا ییتوانا یبا حذف حساب بانکدار نیبالکچ

صورت توانسته است زمان  نیرا به کاربران خود ارائه بدهد و بد یساعته خدمات 24روز هفته به صورت 

 .دینما یداریباشد را خر یعنصر بساز با ارزش م کیکه 

                                                           
1
 Payment processing and money transfers 



 مواجه هستند. یتیهو یها نفر در سراسر جهان با چالش اردیلیم 1از  شیب :1تالیجید ییکارت شناسا .2

که برای این حل این مسئله  ;حلی است باری حل این مسئله شرکت بزرگ ماکروسافت به دنبال راه

ها نموده است، که در  افزار شناسایی این کارت های شناسایی هوشمند به همراه نرم اقدام به تولید کارت

که به کاربران این قابلیت را  نماییند جهان از این تکنولوژی استفاده میحال حاضر بسیاری از مردم 

به افراد در مناطق . این تکنولوژی دهد هویت خود را در حل لحظه از زمان مدیریت نماییند می

و درنهایت ماکروساف در  دهد یکسب و کار خود را م ایو  یبه خدمات مال یامکان دسترس نیرنشیفق

تالش است یک کارت شناسایی دیجیتالی که به صورت غیر متمرکز هست تولید نماید که البته این 

 طرح در مراح اولیه خود می باشد.

 نیاست، قوان شیرو به افزا نترنتیبه ا یکه دسترس ییایدر دن :2ازیو حفاظت از حق امت تیرا یکپ .3

 نیا ن،یچ بالک بهرهمندی از با. اند مبهم شده گریو مطالب د یقیموس یبر رو تیو مالک تیرا یکپ

 نانیو اطم افت،یخواهند  شیافزا یتالیجید یدانلود محتوا یبرا یتوجه به طور قابل تیرا یکپ نیقوان

 نند.ک یم افتیها را در خالق محتوا، سهم عادالنه آن ایکه هنرمند  دیحاصل کن

خبر خوب این است که این مسئله به  گیری ها هستید؟ آیا نگران تقلب در رای :3تالیجید یریگ یرا .4

 یتالیجیرا به صورت د یرا ییتواناچین  . بالکباشد چین قابل رفع شدن می راحتی در تکنولوژی بالک

در شبکه  یزیچ ایکه آ نندیشفاف است که هر قانون گذاران بتوانند بب یاما به اندازه کاف دهد، یارائه م

گیری دیجیتالی و غیرقابل تقلب  که درواقع این روش ترکیبی است بین رای .ریخ ایاست  کرده رییتغ

  توان تعداد آرای به صورت حقیقی شمارش نمود. بودن آن و به وسیله این سیستم به راحتی می

 ارشد نرم افزار، آرشام بهبهانی

                                                           
1
 Digital IDs 

2
 Copyright and royalty protection 

3
 Digital voting 


