
دارای بسیاری از برنامه های شناخته شده مانند دفاتر توزیع شده بالکچین می باشد که از اولین نوع :  چین بالک

 است اتریومو  بیت کوین

 فناوری بالک چین 

، در حاااااض حاکاااار ی اااای از فناااااوری دفاااااتر توزیااااع شااااده در میاااااا تسااااام ساااااختارهای داده ای 

ام انااااتی کاااه خیوااای مبااارو  اسااات بالکچاااین مااای باشااادد یاااب  ایظااااه داده توزیاااع شاااده کاااه باااا ح ااا  

توزیاااع شاااده   اااانی ی پاااار ظی داده هاااا یاااب سیساااتش حساااابداری مداااتر  ای ااااد می نااادد  اااره هاااای  

کاااه باااا ختاااو  ارتوااااقی باااه طاااورم نرتاااه باااه نرتاااه بااااهش ارتواااا  دارناااد و باااا یاااب  روت ااا  خاااا     

  میواشدد نظر برای یافتن نرته مورد که بین  ره ها ردو بدض میدود و ارتواقی شام   یام هایی

یاااب ورودی  دیاااد باااه توافاااک مااای رساااد    هنظاااامی کاااه متاااابک باااا  روت ااا  هاااایی کاااه و اااود دارد     

ایااان  هساااراه باااا ورودی هاااای دیظاااری کاااه توافاااک شاااده در هسااااا زمااااا بساااته بنااادی و ت ویااات مااای شاااودد

 "بواااو "بساااته مباااامالتی باااه و اااود طماااده و هساااین قاااور خرو ااای تاااابع هااا  طخااارین بواااو ، باااه       

 ویاات شااده انااد   ایاان بوااو  بااه زن یااره ای قااوکنی از بوااو  هااا کااه  ااوال ت        مدااود و دیااد م اار و مااوم   

افاااهوده میداااودد تساااام  روناااده هاااای مبتوااار باااه طاااورم متاااوالی و  ااای در  ااای در ایااان سااااختار ارتواقااااتی  

ساااوابک داده هاااای زن یاااره ای امماااا شاااده، امنیااات، ناشااانا  باااودا، و ی پاااار ظی         ااارار مااای  یرنااادد  

شاااثا ثالااا  ایااان کاااه بااارای ایااان مبامواااه نیاااازی باااه تاییاااد ا تواااار بااادوا  داده هاااا را فاااراهش مااای کنناااد،

 باشدد

باااا اسااات اده از ایااان وی  ااای اطاااوی، بسااایاری از طااانایع، بااادوا در نظااار  ااارفتن  اااال  هاااا و م ااادودیت   

هاااای فنااای فبوااای، ت نولاااو ی بالکچاااین را باااه  ناااواا ساااتوا فرااارام انرالبااای مت ااااوم در طیناااده در          

 [1,2]نظر می  یرندد  

فنااااوری دفااااتر باااا تو اااه باااه تااااز ی فااان طوری هاااای  ایاااه، هااای  تبریااا  شاااناخته شاااده ای از     

و اااود ناااداردد م ررااااا و متث  ااااا مس ااان اسااات ایااان دو اطاااتال  را باااا       بالکچاااینو توزیاااع شاااده  

برخااای از  ، تو اااه باااه شااارای  و کی یااات کاااار طن اااا کاااه در زمیناااه بالکچاااین ارا اااه میداااود اشاااتواه بظیرناااد 



و باااار  "توزیااااع شااااده  دفاااااترت نولااااو ی  "بااااه  ااااای  "ت نولااااو ی بالکچااااین"متالبااااام اطااااتال  

 [3,4]  س است اده می نندد 

 بالکچین عمومی یا باز خصوصی/نیمه خصوصیبالکچین  

بخش 

 مرکزی

 بدوا مالب مرکهی یا مدیر مدیریت خار ی با در ام مثتو  کنترض دسترسی

فر  شرکت کنند اا از  ی  انتثاب شده می  دسترسی

 شو ه مو ک شوندتوانند به 

 هرکسی میتواند مو ک شود

ستح باکی ا تساد در میاا ا ما مورد نیاز  سطح اعتماد

)ا ما به  نواا هس اری می توانند دفاتر را   است

 تغییر دهند(

ا مای شو ه م وور به ا تساد به ی دیظر 

 نیستند

در ه های  ونا وا باز بودا و ش افیت دفاتر  باز بودن

 استام اا  ذیر 

دفاتر باز و ش ا  است و بین هسه ا مای 

 شو ه به اشترا   ذاشته شده 

امنیت از قریک کنترض دسترسی هسراه با فناوری  امنیت

 دفاتر توزیع شده در شو ه های کو  تر

امنیت از قریک توزیع  سترده در شو ه ای 

 با مریا  بهرگ 

مبامالم با  ردازش سریع تر ا ازه میدهد ح ش  سرعت

 امالم باکتر روددمب

مبامالم با  ردازش کند تر ح ش مبامالم 

 را م دود می کندد

مبسوک نیاز است تایید هویت توس  مالب یا مدیر  هویت

 ان ام شود 

هویت کاربر ناشنا  و یا توس  نام مستبار 

 م افظت می شود

انواع م انیسش های ا ساع مس ن است )مبسوک  اجماع

در  proof_of_workکستر دشوار و ارزاا تر از 

 بالکچین ها م از نیست(

به  نواا  ی  فرض م انیسش ا ساع 

proof-of-work می باشد 

 

 دارایی

 

 هر دارایی

مبسوکً :به قور بومی رمه نظاری ان ام می 

شود، اما برای  یاده سازی های که از 

توکن است اده می شود می تواند هر دارایی 

 ایند ی کندرا نس

مالکیت 

 قانونی

نظرانی های  انونی در مورد فرداا مال یت  وانین حرو ی بهر تر که برای مدیریا مالب می 



به  نواا طاحب یب ن اد حرو ی و یا  باشد ویب ن اد  انونی است ش افیت بیدتری داردد

 کنترض دفاتر

 بیت کوین ، اتریوم هایپرل رفابریب ، کوردا مثال
 

 [3]می و غیر سومی سوفناوری دفاتر توزیع شده مرایسه  (1_1 دوض 

 مشخصات فنی

 عمومی و غیرعمومیفناوری دفاتر توزیع شده 

فناوری دفاتر توزیع شده می توانند م از یا غیرم از باشندد در یب سیستش  دفاترسیستش های کاربراا   ت ورود به 

م از تسام ا ما از قر  مالب یا سر رست ل ستیب انتثاب می شوند که حروق باکتر از سایر شرکت توزیع شده 

زیرا کاربراا سیستش  استمبامالم در یب سیستش م از نسوت به یب سیستش  غیر م از ارزاا تر ددارندکنند اا 

داده ها   سنامیبا این حاض، م از لهوما در هنظام تأیید ا توارام، نیازی به  رداخت ههینه انر ی م اسواتی ندارندد 

در  نین زن یره ای کستر استد و این ریسب و ود دارد که سوابک  ذشته توس  مدیر اطال  شودد بر خال  

غیرم از برای هر کاربر باز می باشد و هر کاربر با کاربر دیظر  یب زن یرم از، فناوری دفاتر توزیع شده سیستش 

 ی ساا استد  
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