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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
 

منحصر به فرد  یفناور 
، طرز کار و  ینبالک چ

 اون رو  یکاربرد ها
 یدبشناس

دیجیتال  های اخیر انقالبی در دنیایدر سال بالک چین
های مختلف بوده که تونسته تغییرات زیادی در زمینه

 ایجاد کنه. 

کنه؟ حاال میخوام بدونیم بالک چین چیه؟ چجوی کار می
کنه؟ و چجوری میشه ازش هایی رو حل میچه مشکل

تری به بالک چین استفاده کرد؟ بیاین باهم نگاه دقیق
 .داشته باشیم

 

netrn.net/mag/blockchain-and-applications/
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های های اخیر انقالبی در دنیای دیجیتال بوده که تونسته تغییرات زیادی در زمینهدر سال بالک چین
هایی رو حل کنه؟ چه مشکلمختلف ایجاد کنه. حاال میخوام بدونیم بالک چین چیه؟ چجوی کار می

 .ته باشیمتری به بالک چین داشکنه؟ و چجوری میشه ازش استفاده کرد؟ بیاین باهم نگاه دقیقمی

 بالک چین چیست ؟ بالک چین به زبان ساده

ی بلوکی سیستمی برای ایجاد اطالعات روی پایگاه داده است. حاال این پایگاه بالک چین یا زنجیره
داده و دیتا بیس فرقی اساسی با بقیه داره، فرقش هم اینه که اطالعات روی سروری خاص قرار 

 .های که به شبکه وصل هستن توزیع شدهنگرفته. بلکه این دیتا بین تمام سیستم

 

 بالک چین چگونه کار میکند ؟

 

 ی ذخیره کردن اطالعاتشونه. درگفتیم که تفاوت بالک چین و یک پایگاه داده معمولی در نحوه
blockchain های جدا ذخیره و بعد به هم وصل میشن. وقتی اطالعات جدیدی ها در بلوکداده

ین یک دفتر حساب دیجیتاله که گزارشات ثبت شده در اون به دلیل نوع رمزنگاری و بالک چ
 .کاری یا پاک شدن نیستنتوزیع بین تمامی کامپیوترهای شبکه، قابل هک، دست
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ها به ترتیب زمانی به د بشه، در بلوک جدیدی ثبت و به بلوک قبلی زنجیر میشه. اینجوری دادهوار
 .هم زنجیر وار وصل میشن

 هش

 

هش )یک کد  -2داده  -1. هر بلوک سه عنصر اصلی داره: بیاید نگاهی به یک بلوک جدا داشته باشیم
 هش بلوک قبلی در زنجیره -3فرد( منحصر به

هش هر بلوک مثل اثر انگشت بلوکه. وقتی دیتا در بلوک ذخیره میشه هش اون از طریق تابع هش 
 .هست، حساب میشه طرفهکه یک تابع یک

گیره و باعث وصل شدن به اون میشه. حاال هر تغییری هش بلوک قبلی داخل بلوک جدید قرار می
در دیتای درون بلوک باعث تغییر در تابع هش میشه که دیگه هویت قبلی رو نداره و بلوک بعدی 

  .های بعدی بدون اعتبار میشنتمام بلوککنه، در نتیجه هم اون رو تایید نمی

 .ای نمیشه با هش یکسان تولید کرددن تابع هش یعنی هیچ بلوک دیگهطرفه بویک
 

نوع بالکچین بستگی داره. برای مثال در بیت کوین، یک بلوک شامل های داخل بلوک به داده
 .ها میشهاطالعات معامله مثل فرستنده، گیرنده و تعداد سکه
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 اثبات کار

 

ها رو سریع بشه یک بلوک رو دستکاری و هش سایر بلوکی حاال بیاین فرض کنیم که با یک رایانه
 Proofای به نام اثبات کار، دوباره محاسبه کرد تا معتبر بشن. برای جلوگیری از این موضوع، مسئله

of Work یا POW کنهوجود داره که زمان فرآیند ایجاد یک بلوک جدید رو کند می. 

ی اثبات کار این استخراج بیت کوین توسط ماینرها انجام میشه. ماینترها در ازای انجام وظیفه
که با آزمایش  کنن. در واقع این ماینرها، محاسبات پیچیده ای انجام میدنپاداش رو دریافت می

دهی میشن. با حل کردن محاسبات، استخراج کننده تأیید میکنه که های مختلف آدرسحلراه
تراکنشی که روی بلوک ذخیره شده بود، دقیق انجام شده. معموال کار استخراج یا همون معادالت 

 .تر میشهریاضی به مرور سخت

کشه. این دقیقه طول می 10ه کردن بلوک جدید حدودا ی اثبات کار و اضافدر بیت کوین محاسبه
 .کار توسط ماینرها برای امنیت شبکه انجام میشه

 

نسانی نیست. این فرایندها با کامپیوترها انجام ها کار دستی یا نیروی اکدوم از اینالبته هیچ
 .میشه
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 توزیع

 

ی اشخاص موجود در شبکه ارسال ک برای همهوقتی شخصی بلوک جدیدی ایجاد کنه این بلو 
کاری نشده و بعد اون کنه تا مطمئن بشه که دستمیشه. هر گره یا کاربر شبکه بلوک رو بررسی می

های کاری میشن توسط گرههایی هم که دستکنه. بلوکی بلوک خودش اضافه میرو به زنجیره
های موجود در بالک چین باید تمام بالککاری موفقیت آمیز در دیگه رد میشن. پس، برای دست

درصد شبکه در  50ها دوباره انجام بشه و کنترل بیش از کاری بشن، اثبات کار تمام بلوکشبکه دست
 .دست گرفته بشه که غیرممکنه

بالک چین قابل تغییر و »ها رو راجع به هش گفتیم که در نهایت به این جمله برسیم: ی اینهمه
 «.هک شدن نیست و امنیت خیلی باالیی داره

 

 کلید عمومی و خصوصی
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وع کنه یک جفت کلید عمومی و کلید خصوصی ی خودش رو شرهر شخصی که بخواد اولین معامله
 .ای طوالنی از رمزهاهستنفرد براش ایجاد ایجاد میشه که هرکدوم رشتهمنحصربه

 در واقع آدرس کیف پول شماست و هر شخصی میتونه اون رو داشته باشه ولی  :کلید عمومی
تر بگیم میشه مثل شماره تونه به دارایی شما دسترسی پیدا کنه. اگه بخوایم سادهبا اون نمی

 .کارت بانکی شما
 یتا به رمز ارزها یدهپوله و به شخص اجازه م یفک یدارنده یفقط برا یدکل ینا :یخصوص یدکل 

 یدکل ین. ایمونهم یجیتالد یمثل امضا یخصوص یدداشته باشه. در واقع کل یخودش دسترس
 گذاشته بشه. اییگهشخص د یچه یاردر اخت یدنبا

تا براتون  یمداد یحتوض ین،کو یتب یعنی ین،بالک چ یاز کاربردها یکیدو مفهوم رو فقط در  ینما ا
 باشه. قابل درک

 

 کاربرد بالک چین

 .کلید عمومی و کلید خصوصی از ابزار مهم احراز هویت فناوری بالک چین هستن
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طور مداوم در حال تکامله. این فناوری خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و فهمیدن که بالک چین به
های الکترونیکی یا همون رمز ارزها، در قراردادهای هوشمند، ایجاد میشه ازش عالوه بر ایجاد پول

 .های دیگه استفاده کرددفتر اسناد رسمی دیجیتال و خیلی از حوزه

 رمز ارز ها
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بعد از اینکه یا رمز ارزهاست.  بیت کوین ترین مثال از کاربرد فناوری بالک چین دراولین و مهم
مختلف ایجاد شده. با این  ارز دیجیتال وجود آورد تا االن هزارانساتوشی ناکاماتو بیت کوین رو به

صورت مستقیم انجام میشه و نیازی نیست تا به شخص معامالت به cryptocurrecy زها یارمز ار
 .صورت غیرمتمرکز استفاده میشهثالثی مثل بانک اعتماد بشه. در بیت کوین از بالک چین به

صورت دائمی های غیر متمرکز غیر قابل تغییر و بازگشتن. یعنی در بیت کوین معامالت بهبالک چین
 .ثبت میشن و برای همه قابل مشاهده هستن

 د رسمیثبت اسنا

 

ثبت اسناد از طریق بالک چین باعث میشه بتونید ثابت کنید مثال ملکی رو دقیقا چه تاریخی به نام 
صفر میرسونه و نقش اوراق در این زمینه از بین ها رو به خودتون کردید. این کار امکان کالهبرداری

ی مالکیت یک ملک به ترتیب ی امالک، با نگاه کردن به تاریخچهمیره. برای مثال در همین زمینه
 .زمان میشه فهمید که از ابتدا چه مالکانی داشته و در حال حاضر به نام چه شخصیه

 قرارداد های هوشمند

ها کنترل و قدرت ندارن و سرورهای غیر متمرکز یعنی شخص یا اشخاص خاصی روی تراکنش
 .ع صاحبان بیت کوین کنترل رو در دست دارنموجود و در واق

 

https://netran.net/mag/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-bitcoin/
https://netran.net/mag/%d9%87%d9%85%d9%87-%da%86%db%8c%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86-bitcoin/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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هایی هستن که برای مشارکت یا اجرای موارد قرارداد فعال میشن. در قراردادهای هوشمند پروتکل
صورت خودکار اجرا میشن. برای مثال در واقع با این قراردادهای هوشمند تمام موارد قرارداد به

نوشته شده. با استفاده از قراردادهای هوشمند در قرارداد بین صاحبان و مشتریان هتل تاریخ خروج 
ها تا ورود کنن و بعد از خروج مشتری درزمان تاریخ خروج، لوازم خدماتی اتاق دیگه کار نمی

مشتری بعدی خود به خود قفل میشن. و حتی نیازی به پرداخت مبلغ نیست؛ چون مبلغ در قرارداد 
 .غ واریز میشهدرج شده و اتوماتیک بعد از پایان مدت مبل

 سایر کاربردهای بالک چین

 بانکداری 
 پزشکی واطالعات پزشکی 
 پرداخت 
 انتخابات الکترونیکی 
 اینترنت اشیا 
 خودروها 
 احراز هویت دیجیتال 
 صنعت مواد غذایی 
 موسیقی 
 های دولتیسیستم 

https://netran.net/mag/internet-of-things/
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 هاخیریه 
 حق کپی رایت 
 تایید کاالها و کیفت مواد اولیه 

 حرف آخر

ای نه چندان اگه شخصی بخواد از تکنولوژی عقب نمونه قطعا باید با بالک چین آشنا باشه. در آینده
استفاده میشه. البته باید اشاره کنم که همین  بالک چین بینیم که در تمامی صنایع از فناوریدور می

ی زیادی داره. در این مقاله سعی کردیم تا با راهی ساده شما رو با این فناوری آشنا االن هم استفاده
 .کنیم. اگر سوالی داشتید با ما در میون بذارید

 

 :مرتبطهای مقاله

 ی دیجیتالمزایا و معایب ارز ها

 معرفی ارز دیجیتال مانرو

 استخراج بیت کوین از استخراج طال انرژی بیشتری مصرف می کند

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%88/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86/

