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 چکیده )فارسی(

داده  یارهاکسب وک یانواع مختلف مدل ها یریبلوک در آن بکارگرفته شده است شکل گ رهیکه زنج ییها نهیاز زم یکی

 یساز هریذخ یپلت فرمها جادیبلوک در ا رهیفاده زنجبلوک است. سطح اول است رهیزنج یریمحور متناسب با سطح بکارگ

ه از با استفاد شده عیبصورت توز یساز رهیمنابع ذخ نیتام یها و اجرتها در ازا نهیاست که در آنها پرداخت هز یرمتمرکزیغ

داده  یساز رهیخذ یها کهشب نیاز ا یبه عنوان نمونه ا SAFE. از شبکه ردیگ یبلوک و رمزارزها صورت م رهیزنج یفناور

 بلوک رهینجزر از باالت یکسب و کار داده محور در سطح یاز مدل ها یگرینام برد. نوع د یتوانشده م عیو توز رمتمرکزیغ

 یست که براا یپروتکل  SPOOL. به عنوان مثالکنندیدر وب استفاده م تالیجینقل و انتقاالت آثار د انیجهت ثبت جر

. از ددهینجام مامل را ع نیا نترنتیا یدر باال تیمالک دیجد هیال کی جادیده است و با ادر وب ارائه ش یمعنو تیکنترل مالک

ورت وابق بصس نیکند، بنابرا یاستفاده م تیمالک رییمعامالت تغ خچهیثبت تار یبلوک برا رهیاز زنج SPOOLآنجا که 

 ورده محار داککسب و  یسطح سوم مدل ها بلوک قرار دارد و توسط همه قابل مشاهده است. در رهیدر زنج رییقابل تغریغ

شده  عیداده توز هگایپا کیکارکرد آنها را به عنوان  یبلوک هسته اصل رهیقرار دارند که زنج BigchainDBو  Storj رینظ

 کز،رمتمریرل غکنت ریبلوک نظ رهیزنج یاصل یایمزا یاست که از تمام نیداده ا یها گاهیدسته از پا نی. هدف ادهدیم لیتشک

اده تمرکز استفمظارت نشبکه بدون  یبر رو هیو انتقال سرما جادیا تیداده ها و قابل رییتغ یمقاوم بودن در مقابل حمله برا

 حیشرت شده، جادیشده ا عیداده توز یگاههایبلوک در سطوح مختلف در پا رهیکه با استفاده از زنج یتحوالتمقاله  نیدر اشود. 

 .شوندیم یداده محور حاصل از آنها بررس یکسب وکارها یمدلهااز  یعمل یو نمونه ها گردندیم

 چکیده )انگلیسی(

One of the areas in which the block chain is used is the formation of different types of data-

driven business models according to the level of block utilization. The first level is to use the 

block chain to create a decentralized storage platform in which fees and revenues are paid in 

return for the supply of distributed storage resources using block chin technology and ceipher 

currencies. The SAFE network can be named as an example of these decentralized and 
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distributed data storage networks. Another type of data-driven business model uses block 

chain in higher level to record the digital streams of digital transmissions. For example, 

SPOOL (Secure Public Online Ownership Ledger) is a protocol that is developed to control 

intellectual property on the Web and does so by creating a new layer of ownership on top of 

the Internet. Because SPOOL uses the block chain to record the history of ownership change 

transactions, so the records are immutable in the block chain and are visible to everyone. On 

the third level, data-centric business models such as Storj and BigchainDB are located where 

block chain is the core block of the distributed database. The purpose of this category of 

databases is to use all the major benefits of the block chain, such as decentralized control, 

attack-resistance, to change data, and the ability to create and transfer capital over a non-

centralized network. In this paper, developments that have been created using block chains at 

different levels in distributed databases are described, and practical examples of data-driven 

business models are investigated. 

 واژگان کلیدی 

 پایگاههای داده توزیع شده، وکار  داده محورکسب یهامدل، زنجیره بلوک

 

 مقدمه

شناخته شده اند (.Nakamoto, n.d) ناکاماتو  یاز افراد( که با عنوان ساتوش یگروه ایبلوک توسط شخص ) رهیزنج نیاول

 نیکو تیب 1از رمزارز یعنوان جزء اصل سال بعد توسط ناکاماتو به کیبلوک  رهیشد. زنج یمعرف 2008در سال 

(Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009)  بکار برده شد، که آن را به عنوان

 تالیجیارز د نیاول نیکو تیبلوک، ب رهی. با استفاده از زنجکردیهمه معامالت در شبکه استفاده م رهیذخ یبرا 2یدفتر عموم

 گرید یاز کابردها یاریمرجع قابل اعتماد ارائه شد و الهام بخش بس کیبه  ازیبدون ن 3حل مشکل خرج مجدد یبود که برا

 .تشده اس عیداده توز یگاههایبلوک پا رهیزنج یاز کاربردها یکی. دیگرد

ترده گس یاربردهاکاست  شده عیداده توز گاهیپا نیتا خود وب که بزرگتر یداده ابر یها گاهیشده از پا عیداده توز یگاههایپا

 یهکارهات ارائه راعدد جهمت یامر باعث آغاز پژوهش ها نی. اشودیبر دامنه کاربرد آنها افزوده م زیاند و هر روزه ن افتهی یا

بردامنه  آنها  صیبا برطرف کردن نقا شودیاست و تالش م دهیداده گرد یگاههایپا نیا یها یجهت برطرف کردن کاست دیجد

کار شده ب عیوزاده تد یگاههایاز مشکالت پا یاریبلوک و رمز ارزها در برطرف کردن بس رهیها افزوده شود. زنجآن یکاربردها

 . در ادامه شرح داده میشودشده  عیتوز یگاههایاز مشکالت پا یگرفته شده اند. برخ

 یکاربران برا انهیآزاد را تیرفاز موضوعات مورد نظر استفاده از ظ یکیشده  عیداده توز یگاههایگسترش پا یدر تالش برا

                                                 
1 Crypto Currency 
2 Public Ledger 

3 Double Spend 
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است  یپرداخت اجرت به کاربران یبرا یروش افتنی نهیزم نیموجود در ا یاز چالشها یکیاست.  گریاطالعات کاربران د رهیذخ

مشکل را با استفاده از  نیاز محققان ا ی. برخشوندیم دهینام  4و اصطالحًا زارع گذارندیمخود را به اشتراک  سکید تیکه ظرف

انجام پرداختها به  یبلوک ساخته و برا رهیرا با استفاده از زنج ییرمز ارزها حل کرده اند. آنها رمز ارزها لهیجام پرداختها بوسان

 رهیداده است. اطالعات ذخ گاهینقل و انتقاالت در پا ریمس یریگیپ نهیزم نیدر ا گری. چالش دندینمایزارعان از آنها استفاده م

در وب حائز  تالیجید یها ییانتقال دارا یریگیامر بخصوص در پ نیباشند. ا یمعنو تیمالک یاراد تالیجید ائیشده اش

را ارائه  یمتهورانه تر یها دهیاز پژوهشگران ا یبلوک استفاده نمود. برخ رهیاز زنج توانیهم م نهیزم نیاست. در ا تیاهم

 ریبلوک نظ رهیزنج یایمزا یتمام یکه دارا ندینما یرا طراح یه اداد گاهیبلوک پا رهیدارند با استفاده از زنج ینموده اند و سع

 ارتشبکه بدون نظ یبر رو هیو انتقال سرما جادیا تیداده ها و قابل رییتغ یمتمرکز، مقاوم بودن در مقابل حمله برا ریکنترل غ

داده  یگاههایکردن مشکالت پابرطرف  یاست که برا یداده ا یگاههایپا یو بررس یمقاله معرف نیاز ا هدفمتمرکز باشد. 

 است.  ریمقاله به شرح ز نیمطالب در ا یارائه باق بیبلوک استفاده نموده اند. ترت رهیراه از زنج نیموجود ارائه شده است و در ا

سه ش . در بخنندکیده مها به زارعان استفا بهیپرداخت هز یبلوک برا رهیکه از زنح پردازدیم یدادهایگاههایبه پا یبعد بخش

 ه. نحوشوندیم یرسکنند بر ینقل و انتقال اطالعات استفاده م انیجر رهیذخ یبلوک برا رهیکه از زنج یداده ا یگاههایپا

 یندج با جمع بصل پنفمقاله در  تیو در نها شودیداده در بخش چهار شرح داده م گاهیساخت پا یبلوک برا رهیاستفاده از زنج

 .ابدی یمطالب گفته شده خاتمه م

 موضوع اتیبر ادب یبلوک و مرور رهیزنج هیاول میاهمف

 ی. برامیدهیم حیاست توض ازیمطالب مقاله مورد ن یمطالعه باق یکه برا یبلوک را تا حد رهیزنج هیاول میبخش مفاه نیدر ا

 و (Swan, 2015) ،(Bruyn, 2017)  منابع مراجعه نمود نیبه ا توانیبلوک م رهیزنج میبا مفاه شتریب ییآشنا

(Martinovic). به  ازیشدن آن حل مسئله خرج مجدد بدون ن جیرا لیدل و داده است گاهیاز پا یدیبلوک نوع جد رهیزنج

 یداده، داده ها در بلوک گاهیپا نی.   در اکندیم جادیاز کاربردها ا یدیجد نهیزم یبرا یافق تاره ا و این امر است گرید یفرد

 نیتام یکند، مرتبط است. برا یم جادیبلوک را ا رهیکه زنج یا رهیدر زنج گرید یوک هاشوند که به نوبه خود به بل یم رهیذخ

 اریاست که چون کار بس یبدان معن نیشود. به طور خالصه ا یاستفاده م  5بر اساس کار دییبه نام تا یبلوک از روش تیامن

 یاست که مدت رممکنیغ بایتقر جهیاست در نت ازینبلوک مورد  کیکردن  دایپ ی( براادیز ی)به عنوان مثال قدرت پردازش ادیز

شود که  یانجام م  6انیبلوک توسط به اصطالح معدنچ کیکردن  دایداد. پ رییبلوک تغ رهیبلوک آن را در زنج کیبعد از ثبت 

 کیبلوک  رهیزنج قتریدق انیب به .کنندیم افتیتالش خود در یرا در ازا یکنند، پرداخت کوچک یم دایرا پ یآنها بلوک یوقت

شود.  یاز پرونده ها، به نام بلوک ها استفاده م ایوستهیفهرست پ ینگهدار یشده است که برا عیمتمرکز و توز ریداده غ گاهیپا

نسبت به  یاست که به طور ذات یبلوک به گونه ا رهیزنج یاست. طراح یبه بلوک قبل وندیپ کیو  ینشانه زمان یهر بلوک حاو

تواند معامالت  یشده باشد که م عیدفتر باز و توز کیتوان به عنوان  یبلوک را م رهیاست. در عمل زنج داده ها مقاوم رییتغ

 ثبت کند. رییتغ رقابلیکارا و غ یافراد را به نحو نیب

                                                 
4 Farmer 
5 Proof of work (POW) 

6 Minners 
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ر رز برمز ا نیا پول فی. کدیریبلوک است را در نظر بگ رهیزنج یرا که برمبنا نیکو تیمطلب رمز ارز ب نیبهتر ا حیتوض یبرا

شخص  کیسط تراکنش تو نکهیا ی. به جاستیآن ن رهیذخ یبه شخص ثالث برا یازین نیبلوک است و بنابرا رهیاساس زنج

 یم تمسیبه س ندهیکه در آ یکند و هر کس یشرکت م ستمیدر س که یشود، توسط هر کس یبانک بررس کیثالث مثال 

دارد  یمتعدد یایروش مزا نیکند، ا یمتمرکز را برطرف م شخص ثالث کیبه  ازین نیخواهد شد. بنابرا "یبررس" وندد،یپ

 و کندیم لیهتس را یالملل نیدر سطح ب یکه پرداخت ها یناشناس ماندن پرداخ کننده، در حال ایانتقال کمتر  نهیمانند هز

 ییدارا یالسه موسم کیکه  یپول خود وقت افتیدر نانیبه همراه همان اطم نهایممکن است. همه ا ریبرگشت معامله در آن غ

 . کندیم نیشما را تضم

نند ک یند بررستوان یم ندهیآ یو تمام گره ها یفعل یگره ها یشده است تمام عیمتمرکز و توز ریبلوک غ رهیآنجا که زنج از

ص ا به دو شخرن پول زما کینتواند در  یشود که کس یباعث م نیانجام شده است. ا ینیمع نیهر معامله بر اساس قوان ایکه آ

ا ر ییها میصمواند تت یشخص ثالث که انحصار تمام اطالعات را دارد و م کیبه  ازین نبرد نیروش باعث از ب نیمنتقل کند. ا

 ه پول وعدهک دیورآرا به دست  نانیاطم نیا دیتوان یچگونه م اما. کندیدشوار است را برطرف م اریصحت آنها بس یکه بررس

 بیترت که میهد یمثال نشان م کیبا  د؟یکند، به دست آور یآن را بررس یخص ثالثش چیه نکهیداده شده خود را بدون ا

بلوک  رهیجزن لیلد نیکند.  به ا یم نییرا که معامالت انجام شده اند را تع یبیترت ،یبه طور قطع رهیبلوک ها در زنج

ا م معامله رانجا بیترت رهیزنج نیدر ابلوکها  بیاز بلوکها است. و ترت انیپا یب رهیزنج کیشده است که اساسا  ینامگذار

 .کندیمشخص م

 به نییاز پا رهیزنج دهد. یبلوک را نشان م "انواع"مختلف  ینشان داده شده است. رنگ ها رهیزنج نیاز ا یمثال 1 تصویر در

 نیرد. به همدان یلبلوک قب چیاست که ه یا رهیتنها بلوک در کل زنج رایبلوک خاص است، ز کیکند. بلوک اول  یباال رشد م

 ییا بلوک هاه نیهستند. ا یمعمول یبلوک ها اهیس یاست. بلوک ها 1تصویردر  زبلوک با رنگ سب کیاست که تنها  لیدل

را  "الچنگ" بنفش شکل یدهند. بلوک ها یم لی(  را تشکیاصل رهیزنج جهی)و در نت یا رهیزنج نیتر یهستند که طوالن

با  یا هریو زنجدکوتاه  هلحظ کی یشوند. برا یم افتیکه دو بلوک همزمان  شودیم دجایا یشکل زمان نیدهند. ا یم لیتشک

 که ستیخص نشود، مشن دایپ گرید رهیاز زنج عتریسر دیبلوک جد رهایاز زنج یکی یکه برا یوجود دارند و تا زمان کسانیطول 

 است.  یاصل رهیاز آنها زنج کیکدام 
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 (Bruyn, 2017) بلوک  رهیزنج کیاز  یمثال-1 تصویر

 کیاست  ازیآنچه مورد ن"دوگانه:  نهیمشکل خاص ارائه کرد: مشکل صرف هز کیبلوک آن را با هدف حل  رهیزنج سازنده

 دهد تا بدون یکه به دو طرف معامله اجازه م یاعتماد است، به نحو یبه جا یبر رمزنگار یمبتن یکیپرداخت الکترون ستمیس

 یکه به صورت محاسبات یارتباط برقرار کنند. معامالت گریکدیبا  میتقشخص ثالث مورد اعتماد، به طور مس کیبه  ازین

انجام  دارانیمحافظت از خر یبرا یتوان به راحت یسپرده معمول را م یها زمیکند و مکان یفروشندگان را از تقلب محافظت م

به  ریشده نظ عیتوز یتوسط سرورها یدوگانه با استفاده از برچسب زمان نهیل صرف هزمشک یبرا یمقاله، ما راه حل نیداد. در ا

 :Nakamoto, Bitcoin)  ناکاموتو یساتوش ".میده یم شنهادیمعامالت پ یزمان بیترت یاثبات محاسبات دیتول یبرا رینظ

A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009). 

 رگز مالقاتهکه  یاداعتماد است. مردم با افر رودیشدن م یکه رو به جهان ییایرشد در دن مشکل رو به کی: گریعبارت د به

که  دیحاصل کن نانیماط دیتوان یبا آنها مواجه نخواهند شد. چگونه م یکنند و احتماال هرگز حت ینکرده اند، کسب و کار م

 یمست که شما ه یکار ایکار را انجام ندهد، آ نیاو اپرداخت خواهد کرد. و اگر  استآنچه را به شما وعده داده  یگریشخص د

 د؟یخود را قمار کرده ا یشما فقط همه محصوالت تجار ای د؟یدر برابر ان انجام ده دیتوان

 یژگیو یما آنها داراانوع مشکالت بکار گرفته شده اند.  نیکمک به حل ا ی( براPay-pallانواع اقدامات مشابه )مانند  همه

شفاف  اریبس ه است،شد عیداده توز گاهیکند. از آنجا که پا یمشکالت را حل م نیبلوک همه ا رهیهستند. زنجبرگشت پرداخت 

وجود  یص ثالثشخ گریکند. د یمراعات شده باشند، صحت معامالت را بررس نیقوانتواند خودش، اگر همه  یاست: هر کس م

 تیست. مزاام شده انج گریبار که پرداخت انجام شود، د کی. معامله را برگشت بزند کیکه  ردیبگ میندارد که بتواند تصم

 .ندکن رییتوانند تغ ینم "بر اساس کار دیتائ" لیاست که بلوک ها به دل نیاضافه شده ا

 داده  یگاههایها در پا نهیپرداخت هز یبلوک برا رهیاستفاده از زنج

 نی، ا1999ژوئن  1 خیدر تار Napsterاز زمان انتشار . ستندین یدیمفهوم جد   7ریبه نظ رینظ ای رمتمرکزیغ یشبکه ها

کنند و  یمتصل م گریکدیشبکه ها کاربران را از سراسر جهان به  نیکرده اند. ا جادیا لیفا یدر اشتراک گذار یشبکه ها انقالب

به  نترنتیا کیرافاز ت یمیاز ن شیب 2010گذارند. در سال  یبه اشتراک م یقیها، کتاب ها و موس لمیداده ها را مانند ف

شود.  یمحدود نم لیفا یها به اشتراک گذار یفن آور نی. اما استفاده از اافتیاختصاص  ریبه نظ رینظ یشبکه ها یکاربردها

Freenet  یتهایمنتشر کنند. وبسا ا8غیرمتمرکز ر یتهایشد و به مردم اجازه داد تا وبسا یراه انداز 2000در مارس 

 یشوند. کم یم عیکاربران شبکه رمز شده توز یدستگاه ها انیشوند بلکه در م ینم رهیذخ یزمرک یدر سرورها رمتمرکزیغ

 یبزرگ در شبکه ها یها لیانتقال فا یبه خصوص برا 9تورنت تیشد. ب جادیتورنت  توسط برام کوهن ا تیبعد از آن پروتکل ب

 یکه در توسعه اشتراک گذار یبعد گام .کندیهم مرا فرا ریهمزمان از چند نظ یریمناسب است و اجازه بارگ رینظبه  رینظ

است که قادر به  یمعن نیشبکه داده مستقل به ا کی شبکه داده کامال مستقل است. کیمتصور شد  توانیدر شبکه م لهایفا

 رهیشبکه و ذخ یکارها ریو سا یکنترل دسترس ت،یاحراز هو ستم،یس یریبارگ ،یابیریحجم کار، مس یساز نهیو به تیریمد
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 بدون دخالت انسان باشد.  یساز

شبکه کامال  کی یالزم برا رساختیتا ز کندیتالش م  ) ,2018Irvine(و  ) ,10SAFE )2015Nick Lambert   شبکه

، یمجاز یها نیفدرال، ماش یاز سرورها یتوسط مجموعه ا SAFE رساختیز ،یفعل نترنتیمستقل را فراهم آورد. بر خالف ا

تورنت، به  تیب فو بر خال نشده است. فیهستند تعر ییقابل شناسا یگره ها ای یساز رهیذخ یها یفضاها یکه دارا

وجود ندارد.  SAFEدر شبکه  یگونه دخالت انسان چیندارد. ه ازیها ن لیفا یابیمحل و رد نییتع یوب برا یاصل یرساختهایز

شبکه  کی  SAFE. ردیگ یم میو محاسبات را تصم ها، اجرتها، نحوه محافظت از داده ها، ارتباطات نهیشبکه خود در مورد هز

.  به کندیم شنهادیبر سرور پ یوب مبتن یمدل کنون یبرا نیگزیجا کیداده محور را به عنوان  مستقل،و من،یا ریبه نظ رینظ

و در شبکه  شده یشوند، رمزگذار یم میافراد به قطعات تقس یلهایمرکز داده، فا ای یسرور مرکز کیدر  لهایقرار دادن فا یجا

شده  عیتوز سیساختار به حمله منع سرو نیکنند. ا یرا حفظ م دشده خو جادیا یها لیشوند. افراد کنترل کامل فا یپخش م

 یشبکه ا نیپلتفرم، چن کی. به عنوان شودیباشد و توسط شرکت ها و دولت کنترل نم یمخرب و هک مقاوم م ی، نرم افزارها

 بود. نیدر اواسط قرن گذشته چن نترنتیکند، همانطور که ا جادیکار اکسب و  دیجد یتواند مدل ها یم

و  ردیگ یقرار م یفعل نترنتیا یشده در نظر گرفت که در باال یامن و رمزگذار هیال کیتوان به عنوان  یرا م SAFE شبکه

)ارائه، جلسه و انتقال( انجام  OSIشبکه  هیسه ال ینیگزیخودمختار داده ها با جا یساز رهیکه ذخ اوردیامکان را فراهم م نیا

دهد تا به شبکه  یبه کاربران اجازه م ی. نرم افزار مشتر 12انیو مشتر  11دارد: انبار ها  یدو جزء اساس SAFشود. شبکه 

داده و نحوه به دست آوردن پول  تیو امن یابیریمس ،یساز رهیذخ تیکه انبار ها قابل یداشته باشند، در حال یدسترس

Safecoin باشد. گرهتواند بطور همان زمان جزء هر دو نوع  یم وتریکامپ کیکند.  یفراهم م را 

ان( ران )زارعه کاربکهستند  ییبرنامه ها دارای شده است. انبار ها لیبه نام انبار  تشک ییاز گره ها SAFE Network هسته

، TCPد مانند موجو یاهبا استفاده از پروتکل  کنند و یمتصل م گریکدیکنند و دستگاه ها را به  یاجرا م شانیها انهیدر را

UDP  وμTPبه آنها  کار نیبل ار مقادکنند،  رهیآنها ذخ یشبکه داده ها را در دستگاه ها اربراندهند تا ک ی. انبار ها اجازه م

ا تبادل باده و جام دآنها را در شبکه ان یابیریداده ها و مس تیریمد نی. انبارها  همچنشودیپرداخت م Safecoinرمز ارز 

را به  تگاه کاربرکه دس کوچک است ییاجرا لیفا کی ار. نرم افزار انبکنندیم دییصحت اتفاقات رخ داده در شبک را تا ییامهایپ

 رهیذخ تیفظر بیترت نیکند و به ا یم رهیکاربر ذخ وتریکامپ یبرنامه داده ها را بر رو نیکند. ا یمتصل م SAFEشبکه 

 رهیشبکه ذخ یبر رو شده را یرمزگذار یداده و داده ها یرهایمس نینرم افزار انبار همچنکند.  یهم مدر شبکه را فرا یساز

 یاها به گروه نباره. اسازدیشده اند ارتباطات را برقرار م یکه به طور کامل رمزگذار ییامهایکند و با استفاده از پ یم

آدرس  از یشخصشده در محدوده م رهیذخ العاتراقبت از اطشوند که هر کدام مسئول م یم میتقس "بخش"به نام  یکوچکتر

بار ها از داده ها ان رایز شود،یم دهیزراعت نام SAFEدر شبکه  وتریکامپ کیبرنامه انبار توسط  کی کی یها هستند. اجرا

 کنند. یم افتیکار خود پول در نیا یاستفاده شوند و برا ازیتا در موقع ن کنندیم ینگهدار

 یبرنامه انبار را برا یکه کاربران معمول ستیالزم ن نیبنابرا ست،یاستفاده از وب ن یوب سرور برا یبه اجرا یازیهمانطور که ن

 نیکنند. ا یبا شبکه ارتباط برقرار م یبرنامه مشتر قیاز طر یبه اجرا بگذارند. کاربران معمول SAFE Networkبه  یدسترس

که شبکه  ییهمراه است که امکان اتصال امن به انباره ها Peruseمرورگر حاضر با  حالاست که در  یبرنامه نرم افزار
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SAFE ضمن آن که آدرس  اوردیدهند، فراهم م یم لیرا تشکIP ستمیاگر به س ی. هر کاربر )حتکندیکاربر از شبکه پنهان م 

را  تیسا کیتوانند  یکاربران م عنوان مثال هاست. ب گانیوارد نشده باشد( قادر به درخواست داده ها  از شبکه به صورت را

خواهد  یکه کاربر م یکار نخواهند پرداخت. تنها زمان نیا یبرا یا نهیهز چیرا ارسال کنند و ه لمیف ایآهنگ  کی ایمرور کنند 

از  ینمونه ا SAFE است. ازیمورد ن Safecoin یبا مقدار کم یحساب کاربر کیکند   رهیاطالعات را در شبکه ذخ

 ییالگو تواندیپلتفرم م نیمستقل و خودمختار در وب است. ا ستمیس کی جادیا یبلوک برا رهیبر زنج یز ارز مبتنرم یریبکارگ

 عمل کنند در نظر گرفته شود. زیبطور مستقل ن خواهندیدارند و م نهیبه پرداخت هز ازیکه ن گرید یکاربردها یبرا

 اطالعات نقل و انتقال انیجر رهیذخ یبلوک برا رهیاستفاده از زنج

در بخش قبل در مورد بکارگیری زنجیره بلوک برای انجام پرداختها در یک سیستم خودمختار در وب صحبت شد و در این 

بخش در مورد سیستمی بحث میکنیم که با استفاده از زنجیره بلوک جریان نقل و انتقاالت در وب را ثبت میکند تا بتواند 

در اینترنت، سازندگان محتوای دیجیتال برای کار خود به طور عادالنه  وب حل کند. مسئله حق مالکیت اثار دیجیتال را در

کنند. مصنوعات دیجیتال دارای ویژگی های منحصر به فرد تکرار بی پایان و هزینه های انتقال نزدیک حق الزحمه دریافت نمی

د که با کپی کردن آثار دیگران خود را به صفرهستند. این امر منجر به گسترش وسیع وب سایت ها توسط افرادی می شو

دارای قابلیتهایی جلوه میدهند که فاقد آن هستند. اشکال این موضوع آن است که پدیدآورندگان به ندرت حقالزحمه کار خود 

واکنش نشان  13را دریافت میکنند. ناشران از ترس از دست دادن درآمد خود، با ایجاد سیستم های مدیریت حقوق دیجیتالی

واقعا موثر نیست، یکی از دالیل آن این است که صنعت موسیقی در عمل استفاده  مدیریت حقوق دیجیتالی فن آوری .ده انددا

اما نیاز مبرم به یک راه حل قابل قبول برای مشکل مالکیت باقی مانده است، به خصوص به این  .از آن را کنار گذاشته است

تال نظیر آثار هنری دیجیتال، فیلم ها و حتی الگوهای چاپ سه بعدی به راحتی از خاطر که موارد جدیدتری از تولیدات دیجی

طریق وب بصورت آنالین در دسترس قرار میگیرند. ارائه یک راه حل قابل اجرا برای مدیریت مجوز در اینترنت میتواند منجر به 

دان و خالقان آثار هنری می توانند بدون ترس از سرقت از کار خود انفجار بی سابقه ای از خالقیت در اینترنت شود، زیرا هنرمن

 .برای آنها مجوز صادر کنند یا آنها را به فروش برسانند

به عنوان  ،ادتوان آن را ارتقاء د ی. اما ماست یعمل ریغ ،تیمالک افزودن ویژگی در نظر گرفتن حق یبرا نترنتیمجدد ا یطراح

 ایجاد تغییرات اساسیبه  یازینآنکه بدون  در نظر میگیرد تیمالک حقکه مسائل مربوط به  تزیرساخ کیاضافه کردن  با مثال

 یمستندساز یپروتکل برا کی ) ,14SPOOL )2015Holtzman. ی مختلف وب وجود داشته باشدها تیدر وب سا

 تغییر معامالت خچهو ثبت تاریزمان  زدن برچسب های یبرا SPOOLاست.  تالیجیاموال د تیمعامالت مربوط به مالک

به عنوان مدرک در دادگاه  آثار دیجیتال تیمالکبر سر تواند در صورت اختالف  یم تاریخچه نیشود. ا یاستفاده م تیمالک

اقدامات مربوط به مالکیت و تغییر آن را با استفاده از برچسب زنی زمانی بر روی اعمال  SPOOL .ردیمورد استفاده قرار گ

زنجیره بلوک  کیت بر روی یک رجیستری که قابلیت اعتماد آن با استفاده از تکنولوژی موجود اثبات شده )مربوط به تغییر مال

می تواند به عنوان یک پایگاه داده در نظر گرفته شود که هر کسی می تواند اطالعات  زنجیره بلوک .بیت کوین( تأمین می کند

پروتکل بیت کوین به  .نمی کند" مالکیت"کند و هیچ کس آن را را به اضافه کند، اما هیچ کس نمی تواند آن را حذف 

 .، عالقه ما به پرداخت ها نیست، بلکه معامالت و تغییر مالکیت است SPOOLپردازش پرداختها تمرکز کرده است. البته در 
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راین مالک اثر نیاز ندارد استفاده می کند، بناب تیمالک تغییر معامالت از زنجیره بلوک برای ثبت تاریخچه SPOOL از آنجا که

به طور کامل از بین برود تمام کاربران امتیازات کپی  SPOOLتکیه کند. حتی اگر  SPOOLبرای حفظ  سوابق مالکیت به 

رایت و مجوز خود را حفظ خواهند کرد، زیرا سوابق غیر قابل تغییر در زنجیره بلوکی است که توسط همه کس قابل مشاهده 

نبود، مردم پول خود را در بیت کوین قرار نمیدادند که ارزش جهانی بیش از یک میلیارد دالر آمریکا  است. اگر این چنین

 .است

 داده گاهیساخت پا یبلوک برا رهیاستفاده از زنج

اده د گاهیت پاساخ یرابلوک ب رهیاستفاده از زنجدر  یمتهورانه تر یها دهیاز پژوهشگران ا یبرخهمانگونه که فبال گفته شد 

بلوک  رهینجز یایمزا یمتما یکه دارا ندینما یرا طراح یداده ا گاهیبلوک پا رهیدارند با استفاده از زنج یارائه نموده اند و سع

که بدون شب یبر رو هیارمو انتقال س جادیا تیداده ها و قابل رییتغ یمتمرکز، مقاوم بودن در مقابل حمله برا ریکنترل غ رینظ

ند بررسی اکه با این هدف ارائه شده  BigchainDBو  Metadisk این بخش دو پایگاه دادهدر نظارت متمرکز باشد. 

 میشوند.

 

 Metadiskپایگاه داده 

 کیدر  زبانیرور مسبه  یمشتر وتریاز کامپ TCP / IPپروتکل  لهیشوند، داده ها بوس یم رهیکه داده ها در ابر ذخ یهنگام

ستاندارد ا یافزونگ نیا قوانکند و به منظور انطباق ب یم یکپ گرید یآنها را به سرورهاسرور سپس  نی. اابندیمرکز داده انتقال 

 .(2)تصویر  سازدیاز آن سه نسخه م

 

 cloud  (Shawn Wilkinson, 2014)مدل استاندارد ذخیره سازی در -2تصویر 

  

بطور  شودیبه آنها سپرده شده است ارائه م یطالعات خصوصمؤسسات معتمد که ا قیکه از طر یابر یساز رهیذخ یلمدل فع
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 یشده بر رو رهیذخ یتوانند داده ها یها م ی. دزدان اطالعات، جاسوسها و سانسورچستیمختلف امن ن یاز جنبه ها یذات

ر حال حاضر نابود کنند. د اینموده  یکپ ،یفن آور یکهایتکن باو  یقانون یها کیتاکت ای یاسیرا از طرق س زبانیسرور م

داده  یسازها رهیکه ذخ دیتواند به دست آ یم یتنها زمان یاطالعات سازمان تیو امن یشخص میمشخص است که حفظ حر

ابر  یساز رهیخدر مدل ذ یذات یتیاز نقاط ضعف امن یکیمحافظت شوند.  قیبتوانند در مقابل حمالت انجام شده از هر سه طر

 یابر یساز رهیکه در حال حاضر بصورت گسترده در موسسات ارائه خدمات ذخ پرداخت است یها سمیانواع مکان یفعل

 کیتکن شتریدر ب رایامن هستند ز یو نه از نظر اطالعات کنندیرا حفظ م یخصوص میها نه حر سمیمکان نیشوند. ا یاستفاده م

اطالعات وجود  نیامکان نشت ا نندکیم رهیبه پرداخت کننده و پرداخت کننده را ذخ بوطکه اطالعات مر نیپرداخت آنال یها

 یشخص ی. تمام داده هاستین زبانیو م یمشتر نیاعتماد ب هیکه بر پا میدار ازیابر ن یساز رهیمدل ذخ کیدر واقع به دارد. 

نتوان  .شوند یبه ابر رمزگذار یمشتر انهیقبل از هرگونه انتقال از را دیفراداده ها، با ریو سا خیتار ل،یاز جمله نام فا ،یمشتر

 یمشوق برا یکرد. تمام پرداخت ها جادیا ستمیدر س یقانون ای یاسیحمله س یبا استفاده از بردارها یخراب ینقطه مرکز چیه

 رمزارز انجام خواهد شد.  کی قیو از طر کیهر دو ارائه دهندگان منابع و مصرف کنندگان اتومات

 Bitcoin  ، (Bittorrent sync, 2014) BitTorrentمانند  موجود یها یاز تکنولوژ یبیاصول با استفاده از ترک نیا

Sync هستند.  یساز ادهیقابل پ یو توابع هش رمزنگار یعموم دیکل ی، رمزنگارMetadisk  

 (Shawn Wilkinson, 2014) یساز رهیشبکه ذخ کیمنبع باز موجود با هدف توسعه  یبا هدف ادغام آسان با پروژه ها 

 .(3)تصویر  استشده  ارائه رمتمرکزیغ

 

 Metadisk (Shawn Wilkinson, 2014)مدل ذخیره سازی در -3تصویر 

 

 یعیوس فیکه از ط ینیگزیعملکرد متقابل و قابل جا تیماژوالر با قابل یو با نرم افزارها یجیبه صورت تدر دیبا یشبکه ا نیچن
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موجود است،  یابر یساز رهیکه در ذخ  سیسرو کیبه عنوان  یافزاراز سخت افزارها ، از جمله مدل ارائه دهنده سخت 

شود استفاده  یاستفاده م نیکو تیمشابه آنچه که توسط ب یزشیمدل انگ کیتواند از  یم Metadiskکنند.  یم یبانیپشت

دهند، یبه شبکه مرا  یکمک به منابع قدرت هش کردن رمزنگار یبلوک برا یپاداش ها نیکو تیب انیکند. از آنجا که معدنچ

Metadisk باند استفاده  یو پهنا یساز رهیذخ یپرداخت و مبادله فضا یبرا یا لهیخود به عنوان وس یتواند از رمزنگار یم

 کند.  یرا فراهم م گرددیکه عدم تمرکز حفظ م یشبکه ها را در حال یرشد و بهره ور یقدرتمند الزم برا یرویمدل ن نیکند. ا

Metadisk پلت فرم توسعه شبکه  نیو همچن یفن رین رابط کاربر غبه عنواStorj  (Wilkinson, 2014) یخدمت م 

آپلود و  منیخود را از شبکه ا یها لیتوانند فا یم 15واسط برنامه کاربردی ای ستیکند. کاربران با استفاده از رابط وب متاد

شوند. اگر کاربر  یم یارائه شده توسط کاربر رمزگذار یخصوص دیآپلود با استفاده از کل ندیها در طول فرآ لیدانلود کنند. فا

به او ارائه دهد.  یخصوص دیکل کیکمک به کاربر  یاستفاده نکرده باشد، رابط وب ممکن است برا Metadiskقبالً از 

Metadisk اقل سه مکان کند و سپس پرونده را به حد دایموجود را پ یساز رهیکند تا منابع ذخ یبا شبکه ارتباط برقرار م

 ای. کاربر ردیابر در نظر بگ یساز رهیذخ ی( را به عنوان استاندارد صنعت برا3xسه برابر ) یکند تا افزونگ یمنتقل م گانهجدا

 م،یبلوک ارائه داده ا رهیزنج لهیروش ثبت کارآمد بوس کیفراهم کند. ما  یاضاف نهیرا با هز شتریب یتواند افزونگ یبرنامه م

شود.  یبلوک ساخته م رهیآپلود شده در زنج لیفا یتایرکورد ازمتاد کیکند،  یرا آپلود م لیفا کیکاربر  کی یوقت نیبنابرا

 لیمنحصر به فرد فا یشناسه  کیکه هم به عنوان  میکن یم دایآن را پ SHA-256 16شد، هش یرمزنگار لیفا نکهیبعد از ا

رخ دهد هش آن  لیپس از آپلود، در فا رییگر هر گونه تغکند. ا یعمل م لیفا یدستکار صیتشخ یبرا یروش نیو همچن

 Storj - decentralized cloud)  میکن یاستفاده م Storj هیدر پلتفرم پا تیواقع نیمتفاوت خواهد شد. ما از ا

storage, 2014)یم نیهمچن یمشتر کیکند.  یبه آنها بررس یبدون دسترس مایها را مستق لیتواند فا یشبکه م نی، بنابرا 

 blockchain کیدر  لیحاصل کند. هش فا نانیشده معتبر است اطم افتیدر لیفا نکهیاز ا لیتواند با استفاده از هش فا

 نیکه در بلوکچ یشوند. تمام ابردادها یم رهیهش، ذخ دیتول یمورد استفاده برا لیفا یسه کپ یساز رهیهمراه با مکان ذخ

کردن محافظت  یکپ نیمجاز و همچن ریدر مقابل خواندن غ یعموم دیکل یرمزنگارتوانند با استفاده از  یوارد شده اند م

هش کردن  قیداده ها را از طر میتوان یشده اند و ما م یبه شبکه رمزگذار یورود یشوند. از آنجا که تمام داده ها و ابردادها

 بزنند.داده ها دست  رییتغ ایتقلب  ،یتوانند به جاسوس یاشخاص مخرب نم م،یکن یبررس

 BigchainDBپایگاه داده 

 هستند: ریبه شرح ز ییهایژگیو یشده دارا عیداده توز یگاههایپا

 ابدی یم شینودها افزا شیداده که با افزا گاهیپا اتیراندمان باال در عمل 

 ابدی یم شینودها افزا شیباال که با افزا تیظرف 

 کم ریتاخ 

 ها یباال در کار با کوئر تیقابل 

 ر دادن انواع مجوزها به کاربرانباال د تیقابل 

                                                 
15 Application program interface (API) 

16 Hash 
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 بلوک عمدتًا عبارتند از: رهیزنج یاصل یهایژگیو کهیحال در

 متمرکز ریکنترل غ 

 داده ها رییتغ یمقاوم بودن در مقابل حمله برا 

 شبکه بدون نظارت متمرکز یبر رو هیو انتقال سرما جادیا تیقابل 

داده  گاهیپا نیبلوک است که ا رهیبر زنج یداده مبتن اهگیپا جادیا BigchainDB  (Trent McConaghy, 2016) هدف

در  بلوک رهینجز نییپا داده راندمان گاهیبلوک در پا رهیزنج یریاز مشکالت بکارگ یکی فوق بهره مند شود. یایمزا یاز تمام

 کی قهیدق 10ر هر د و دهدیانتقال انجام م کی هیدر هر ثان نیانگیبطور م نیکو تیانجام تراکنشها است. به عنوان مثال ب

 ینتقال را انجام ما 10000 کیو در حالت پ تقالان 2000بطور متوسط  هیدر هر ثان Visa کهی. در حالکندیبلوک را پردازش م

به  دنیرس یبرا نیکو تیبلوک در ب کیزمان پردازش  هیثان10است. با توجه به  ادیز ریتاخ نهیزم نیدر ا گریدهد. مشکل د

. الزم به کندیم دیتائ انتقال را هیثان کیدر  Visa کهیدر حال میساعت صبر کن کیبلوک  کی دیتائ یست براالزم ا یکاف تیامن

 دارند. ازین هیثان یلیم 100تا  30 ریز یرهایبه تاخ یمال یاز کاربردها یاریذکر است که بس

جم حاده گردد. د یهاگاهیبلوک در پا رهیدر جهت استفاده زنج یمانع تواندیاست که م یگریباند شبکه مورد د یو پهنا تیظرف

 که ی. در صورتدابیم شیافزا تیبا گایگ نیچند زانیاست و در سال به م تیبا گایگ 100در حدود  نیکو تیبلوک ب رهیزنج

 که در سال ابدیم شیزااف تیگابایگ 4داده در هر روز حدوداً  گاهی( باشد پاهیثانانتقال در  2000) Visaن در حد آراندمان 

داده در  گاهیباشد پا هیثان انتقال در 150000. اگر راندمان شودی( متیبا گایو پانصد هزار گ ونیلیکمی) تیپتا با میون کیحدود 

گره  هر ،نآ رهیذخ یبرا ازیباند مورد ن یباشد پهنا هیانتقال در ثان ونیلیم 1. اگر راندمان شودیبزرگتر م تیپتابا 214هر سال 

 اندازد.  یر مدر شبکه را از کا یا

 کی ریل تکثمسئو یهااجماع گره تمیاجماع است. در الگور تمیشده الگور عیتوز یداده ها گاهیمهم پا صیاز خصا گرید یکی

د چن نیافق بسئله تو. مسئله اجماع بطور خالصه مکنندیداده استفاده م یکپ یتوافق برا یاجماع برا تمیالگور کیداده از 

دو  یاامهیا با پنها تنهخطا باشند و آ یدارا توانندیاز انها م یفرض که بعض نیموضوع است با ا کی یبر رو یمحاسبات ندیفرا

 تمیر. الگوشودیجرا ما ستندیخطا ن یکه دارا ییندهایفرا یاجماع توسط تمام تمیارتباط برقرار کنند. الگور توانندیطرفه م

نظر  در توانندیماع ماج یندهایخطا در فرا نواعدارد. ا یبستگ دشویدر نظر گرفته م ندهایفرا یکه برا ییاجماع به نوع خطا

 هستند: ریآنها به شرح ز نیگرفته شوند که مشهورتر

 یخطا Benign ای fail-stop رد ار افتادن هاک)به علت از  دهدینم امیخطا پاسخ به پ یدارا ندیحالت فرا نیدر ا

 ( cpuداغ شدن  ای سکید

 یخطا Byzantine بصورت  د،یروغ بگوانواع خطاها را داشته باشد مثالً د تواندیخطا م یدارا ندیفراحالت  نیدر ا

 مشارکت کند. ایوانمود کند از کار افتاده است  ،یتبان یگروه

و  تمیالگور نیو مشتقات آن است. ا Paxos تمیاجماع مقاوم در برابر خطا الگور تمیالگور نیشناخته شده تر 

 نی. اشوندیاستفاده م گریمعتبر د یاز سازمانها یاریو بس کروسافتی، ماIBMگوگل،  رینظ ییمشتقات آن توسط سازمانها

هم دارد. به عنوان مثال  یصیاجماع نقا تمیالگور نیآورد. اما ا یرا فراهم م Bening یمقاوم بودن در برابر خطا تمیالگور

 یبرا ست،یستفاده توسط افراد با منافع متفاوت نشدن است، قابل ا یقابل دستکار  شود،یکنترل م نیکاربر ادم کی لهیبوس
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 میکه بخواه یورتدر دسترس عموم قرار نگرفته است. در ص ینشده است و بصورت همگان یطراح Sybilاز حمله  یریجلوگ

مقاوم  یهایژگیآن الزم است که و یاجماع ارائه شده برا تمیالگور میینما حادیبلوک را ا رهیبر زنج یشده مبتن عیداده توز گاهیپا

 را داشته باشد. Sybilو  Bening ،Beyzentine یبودن در مقابل خطاها

بلوک  هریزنج که بر اساس ریز یها یژگیشده و یشده استفاده شده است و سع عیداده توز یگاههایاز پا BigchainDB در

 هیال سرماانتق و جادیا تیو ابل داده ها یمتمرکز، جاودانگ ریشده اضافه شوند: کنترل غ عیداده توز گاهیهستند به پا

 BigchainDBشده  عیداده توز گاهیپا یمعمار

بلوک وجود دارد.  رهیداده زنج گاهیپا کیتنها  کنندیاست که تصور م یبه نحو نتهایداده شده به کال APIداده  گاهیپا نیا در

بر  یمبتن تمیوجود دارند که الگور  C(Block chain)و  S(Transaction Set)شده  عیداده توز گاهیاما در عمل دو پا

Paxos داده  گاهی. دو پا(4 )تصویر کنندیاجرا م وهایدرا نیحفظ تطابق ب یخود را براS  وC رهیاجماع زنج تمیالگور قیاز طر 

داده  گاهیبه پا توانندیثبت نشده م ی. گره هاشودیهر گره ثبت شده اجرا م یبر رو BCAمرتبط هستند.  گریکدیبا  17داده

 یکارها ایمنتقل کنند  هیکنند، سرما جادیا هیبخوانند، سرما توانندیکه دارند م یبلوک متصل شوند و بر اساس مجوز رهیزنج

 انجام دهند. گرید

 

 

 BigchainDB  (Trent McConaghy, 2016)شده  عیداده توز گاهیپا یمعمار -4 تصویر

  

گره  لهیبوس دیبا رسدیدستور انتقال م کی یانتقال است. وقت یاز دستورها یمجموعه مرتب نشده ا یحاو Sداده  گاهیپا

                                                 
17 BCA) BigchainDB Consensus Algorithm)  
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 گره ثبت شده وجود داشته باشد مجموعه Nشود. اگر  رهیذخ Sشود تا در  قیکننده تصد افتیدر

 ),… }2), t_(k,1={t_(k,kS  مجموعه انتقاالت محول شده به گرهK هاست. گر K  مجموعهkS ستیل کیشکل  را به 

 .دهدیقرار م Cداده  گاهیو بلوک را در پا سازدیبلوک از دستورات انتقال م کی آورد،یمرتب در م

 کیرد )ارجاع دا شیوابلوک باالتر خود و محت کیکه هر بلوک به  یمرتب شده از بلوکها است به نحو ستیل کی Cداده  گاهیپا

دستور  چیه بلوک کی نه. اگر گره ثبت شده در ایبلوک معتبر است  کیکه  دهد یرا تواندیبلوک(. هر گره ثبت شده م رهیزنج

لوک در آغاز . هر بکندیالم ممعتبر اع ریان را غ نصورتیا ریو در غ کندینکند ان بلوک را معتبر اعالم م دایپ یمعتبر ریانتقال غ

د بلوک شحاصل  آن بلوک ینامعتبر برا ایمعتبر  ماتیاز تصم یتیاکثر نکهینشده است و به محض ا یریگ میتصم تیدر وضع

در  یریگ میو تصم رودیشده نامعتبر م یریگ میتصم ایشده معتبر  یریگ میتصم تینشده به وضع یریگ میتصم تیاز وضع

 ت.اس یریگ یارالعات دستورات انتقال و اط ،یشماره، برچسب زمان یبلوک دارا رهی. هر بلوک در زنجابدیمورد بلوک خاتمه م

با  انتهیاست. کال یکیزیف نیماش کی ریتصو نیشده است. هرکارت در ا فیتوص 5تصویر در  BigchainDB عملکرد

 یحتوامو  A#ماره شل با دستور انتقا نتی. کالکنندیدهنده( ارتباط برقرار م یرا یبلوک )گره ها رهیداده زنج گاهیپا یسرورها

ر سرور از ه. فرستدیم گرید یسرور یبرا ای کندیم دیدستور را تائ خودش ایسرور  نیو ا فرستدیاز سرورها م یکیمشخص را به 

 .سازدیبلوک م کیاز دستورات انتقال  یمجموعه ا

 

 

 BigchainDB  (Trent McConaghy, 2016)عملکرد  شینما -5 تصویر

 

آغاز  Cها در معتبر بودن بلوک یبر رو یریگ میم. سپس تصفرستدیم Cداده  گاهیبلوک ساخته شده اش را به پا S1 گره

ام انج یریگ مین تصمباالتر از آ یبلوکها یکه در مورد تمام شودیشروع م یزمان Cبلوک در  کی یبر رو یریگ می. تصمشودیم

 ندتوانیتبر مبلوک نامع کینامعتبر است. در  S3و بلوک مربوط به   رمعتب S1بلوک مربوط به  6 تصویرشده باشد. در 

و ارسال  حیتصح یبرا گریشانس د کیو  شودیبازگرداننده م S3بلوک نامعتبر به  نیهم باشند. بنابرا یتقال معتبرندستورات ا

 . شودیآن داده م
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 (Trent McConaghy, 2016)  یورود یدر مورد بلوکها BigchainDB یریگ میتصم یچگونگ شینما -6 تصویر

 

 BigchainDBاجماع در  تمیالگور

بر اساس سهام  دییاو ت Proof of work (POW)بر اساس کار  دییبلوک عبارتند از تا رهیمتداول در زنج یاجما تمیالگور دو

Proof of stake (POS)ر د لیدل نیمبا مشکل مواجه هستند. به ه یریپذ اسیاز نظر مق تمهایالگور نی. اما هر دو ا

BigchainDB ونیاجماع فدراس تمیاز الگور (Federationاستفاده شده است. و )به  ونیدراسفاجماع  تمیالگور یهایژگی

 هستند: ریشرح ز

 دارد. هیبا بق یمساو یرا ونیهر عضو فدراس 

 است. ازین دییبه تا دنیرس یمعموال دو سوم ارا برا 

 خود را اشکار کند. تیهو دیدادن عضو با یدر هنگام را 

 دارد. تیاکثر یعضو در مطابقت با را یها یرا خچهیربر اساس تا تیدر مورد لغو عضو یریگ میتصم 

 اسیمق ونیراساع فداجم تمیالگور یبا مشکل روبرو هستند ول یریپذ اسیاز نظر مق یقبل زمیآنکه دو مکان رغمیعل نیبنابرا

 .دینما تیریپاسخگو باشد و مد یبخوب زیدرخواستها را ن ینرخ باال تواندیبوده و م ریپذ

 یریگ جهیو نت یجمع بند

 SAFEشده اند. به عنوان مثال در  یشده بررس عیداده توز یگاههایبلوک در پا رهیزنج یریمقاله موارد مختلف بکارگ نیدر ا

مستقل  یداده ا گاهیپا لهینوسیکاربران استفاده شده است و بد نیها ب نهیپرداخت هز یبلوک برا رهیبر زنج یمبتن یاز رمزارز

نقل و انتقال  انیجر رهیذخ یبلوک برا رهی( از زنجSPOOL) گرید ییشده است. درجا هارائ یبه ناظر انسان ازیو بدون ن

حفظ  یبرا یتالش شده که راه کار لهیوس نیاستفاده شده است و بد تالیجید یها ییدارا تیاطالعات مربوط به حق مالک

وجود دارند که هدف آنها برآورده  زین یگریپخش شده در وب فراهم گردد. موارد د تالیجید یها ییدارا یمعنو تیمالک

استفاده نموده اند.  کیتکن نیاز ا یشتریب زانیبه م نیبلوک بوده است و بنابرا رهیبا استفاده از زنج یشترینمودن امکانات ب

در  ای. شودیبلوک هم مشخصات کاربران و هم اطالعات آنها محفوظ نگاه داشته م رهیزنج یریبا بکارگ Storjمثال در  یبرا
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BigchainDB متمرکز، مقاوم بودن در مقابل حمله  ریکنترل غ ریبلوک نظ رهیخاص زنج یها یژگیاست که و دهیتالش گرد

شده اضافه  عیداده توز یگاههایشبکه بدون نظارت متمرکز را به پا یبر رو هیو انتقال سرما جادیا تیداده ها و قابل رییتغ یبرا

استفاده از آنها را  یها نهیشده توانسته است هم زم عیداده توز یها گاهیبلوک در پا رهیزنج کیتکن یریبکارگ نی. بنابراندینما

 .دیفزایرا به آنها ب یدیجد یها تیداده و هم قابل شیافزا

 منابع

[1] Bittorrent sync. (2014). Retrieved from http://www:bittorrent:com/sync. 

[2] Bruyn, A. S. (2017). Blockchain, an introduction.  

[3] Holtzman, D. M. (2015). Towards An Ownership Layer for the Internet. Retrieved from 

http://trent.st/blog/2015/6/25/new-paper-towards-an-ownership-layer-for-the-

internet.html 

[4] Irvine, D. (2018). A SAFE Network Primer.  

[5] Martinovic, P. I. (n.d.). Blockchains: Design Principles, Applications, and Case Studies.  

[6] Nakamoto, S. (2009). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf 

[7] Nakamoto, S. (n.d.). The creator(s) of bitcoin. Retrieved from 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto 

[8] Nick Lambert, Q. M. (2015). Safecoin: The Decentralised Network Token.  

[9] Shawn Wilkinson, J. L. (2014). Metadisk: Blockchain-Based Decentralized File Storage 

Application.  

[10] Storj - decentralized cloud storage. (2014). Retrieved from http://storj:io/ 

[11] Swan, M. (2015). Blockchain, Blueprint for a New Economy.  

[12] Trent McConaghy, R. M. (2016). BigchainDB: A Scalable Blockchain Database.  

[13] Wilkinson, S. (2014). Storj: A Peer-to-Peer Cloud Storage Network.  

 

 

 

 


