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 چکیده

انکی و ب خدماتو  ای مالیهای مرتبط با آن در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در بخشهزنجیره بلوک و فناوری

ز بخشهای است. یکی ابه این حوزه جلب شده  یوجه بیشتر، تیبه دلیل نزدیکی بیشتر به این فناورپرداخت های الکترونیک، 

اشد. بر باال می داد بسیاهای خرد با رقم های کم و تعهای فرد به فرد در جوامع امروزی، پرداختمهم و تاثیرگزار در پرداخت

ذیرندگان افراد و پ راد یابین افاین تراکنشها معموال به ازای دریافت خدمات روزمره یا خریدهای خرد انجام می شوند و معموال 

 گیرند.اصناف شکل می

است  له سعی شدهین مقاانماید که در استفاده از زنجیره بلوک برای مدیریت این قبیل تراکنشها سواالتی را در ذهن ایجاد می

 کارهای مرتبط با این حوزه، مورد بررسی واقع گردند.به این سواالت پاسخ داده شود و راه

 مقدمه

ها با دهند. این تراکنشهای مالی را در سطح کشور به خود اختصاص میای از تراکنشهای خرد روزانه حجم عمدهداختپر

-هستند. پیش بینی می از نظر تعدادی بسیار زیاد و های روزانه استفاده می شوندعمدتا جهت پرداخت ،وجود مبالغ بسیار کم

از آن به صورت  یبخش که یون تراکنش خرد در حال وقوع می باشدمیل 200شود در طی یک روز در کشور بیش از 

انجام می به دلیل عدم وجود نظام پرداخت خرد، بر روی شبکه شاپرک  عمدتاها این تراکنش .الکترونیکی صورت می پذیرد
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 .ها رضایت ندارندشوند و به همین دلیل پرداخت کنندگان کارمزد از انجام این قبیل تراکنش

رقم قابل  است که های خرد از طریق شبکه های برونخط یا به صورت نقدی در بین افراد جامعه در حال انجامکنشباقی ترا

 رود.توجهی نیز به شمار می

ه شامل کاست ودههای الکترونیک ایجاد نمکارهایی را در زمینه پرداختزنجیره بلوک به عنوان یک فناوری نوظهور راه

یری آنها مقیاس پذ های مبتنی بر زنجیره بلوک، عدمد. مهمترین اشکال وارده به شبکهنمی باش متوسطهای بزرگ و پرداخت

اوری در از این فن ستفادهدر حجم باال و همچنین نیازمندی به منابع پردازشی بسیار انبوه است و این نکته باعث شده است تا ا

 های خرد جلوه ویژه ای به خود نگیرد.حوزه پرداخت

ق با این نایی انطبالوک توابهای آن، بررسی نماییم آیا زنجیره قاله سعی داریم با بررسی نظام پرداخت خرد و نیازمندیدر این م

س ر روی سرویت رسانی بهای سنتی خدمو در مقایسه با مدل کار آن به چه شکل خواهد بودها را دارد یا خیر و راهنیازمندی

 .باشندزنجیره بلوک چه جایگاهی را دارا می های منطبق برهای مرکزی، نظامدهنده

 پردازشی و منابع همچنین در این مقاله سعی شده است، حضور یا عدم حضور زنجیره بلوک به دلیل نیازمندی به حجم باالی

 هایداختآیا پر سازی در نظام پرداخت خرد مورد بحث قرارگیرد و بر اساس نیازسنجی صورت گرفته تحلیل گردد کهذخیره

رداخت پهای راکنشتیلی به اندازی یک نظام مبتنی بر زنجیره بلوک را دارند یا خیر. در این حوزه با رویکرد تحلخرد ارزش راه

کار هنوان یک راعلکه به ای صورت گرفته است و نیازمندی به زنجیره بلوک نه تنها صرفا به عنوان یک فناوری بخرد توجه ویژه

 ای خرد مورد واکاوی قرارداده شده است.سازی تراکنش هبرای ذخیره

اس باال، مقی تراکنش هایی باکارهای زنجیره بلوک برای شبکهسعی شده است بر اساس نتایج کسب شده، و بررسی راه در انتها

 د.مورد بحث واقع شوپذیری و دردسترس بودن این فناوری 

خطا،  دمان، کاهشفزایش راناکاری برای وجود دارد همواره راه هاآنهایی که نیازمندی به های نوین در زمینهاستفاده از فناوری

غییر در تد یعنی های پرداخت الکترونیک بوده است. نگاه معکوس به این فرآینافزایش دسترسی پذیری و استحکام سامانه

ه که روبرو کرد شکالتیما با های پرداخت الکترونیک به منظور همخوانی با یک فناوری نوظهور گاها کل نظام پرداختی رسامانه

 ها امکان بازگشت و بازسازی به صورت کامل از بین رفته است.در برخی از نمونه

پیدا  یژه ای دستانمندی وهای الکترونیک با مقیاس باال به توهای نرم افزاری و سخت افزاری امروزه در زمینه پرداختسامانه

عریف ها تحوزه ی و سایرری، مقیاس پذیری، اطمینان پذیری، امنیت، دسترسی پذیرهای پایدااند. این توانمندی در زمینهکرده

وی کلیه ای بر ریهیق و پااست و تغییر آنها به مدلهای کامال جدید و متفاوت بر اساس فناوریهای نوین، نیازمند تحلیل دقشده

 های ذکرشده می باشد.حوزه

 ادبیات موضوع

شکل گرفته است. این موضوع خود نمایان دو مطلب است که اوال این  1در حوزه رمز ارزها اولین استفاده از زنجیره بلوک،

و دوم آنکه جذابیت ایجاد شده برای محققان و کارشناسان در سطح جهان  ار ویژه ای به بخش مالی داشتهفناوری نگاه بسی

البته زنجیره بلوک به صورت خاص، ارتباطی با بیشتر به دلیل منافع مالی حاصل شده از فعالیت در زمینه مالی بوده است. 

                                                 
1  Crypto Currency 
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گردند و نگهداری و استفاده از های مختلف تولید میای از اطالعات در زمانفناوری مالی ندارد می تواند در هرجایی که رشته

 آنها بر منافع جمعی گروهی از افراد تاثیر گذار است، استفاده گردد. 

ین نیست که ا از ذهن بوده است و دور زنجیره بلوکی پایداری، امنیت و توسعه پذیری در سالهای اولیه، تمرکز بیشتر بر رو

 ، به درستی صورت گرفته است.ر به پایداری این فناوری بودهتمرکز در ابتدای امر که توجهات بیشت

امنیت  پایداری و ان بهیشاما در ادامه، زمانی که تعداد زیادی از محققان جذب فناوری نوپای زنجیره بلوک شدند، و اعتماد ا

 .پذیری این فناروی ایجاد گردید، بخش دوم رشد فناوری زنجیره بلوک شروع شد و آن چیزی نیست به جز استفاده

در این زمان، بیشتر فعالیتها در حوزه تعریف سرویس های جدید بر روی داشته های قبلی معطوف گردید. البته گروهی نیز به 

های اجرایی زنجیره بلوک، ی فرآیندهای جدید امنیتی، روشهای جلوگیری از تقلب و کاهش هزینهصورت موازی در حال بررس

 اند.و سایر بخشهای مرتبط با این فناوری بوده 1های جدید اجماعایجاد الگوریتم

بلکه  خواهد نمودن ه کمکبرخالف تصورات شکل گرفته در رابطه با زنجیره بلوک، استفاده از این فناوری نه تنها به کاهش هزین

ی زنجیره هاشبکه روبرو هستیم. دلیل این موضوع ماهیت توزیع شدگی و گستردگی منابع در اکثر حاالت با افزایش هزینه

ت و افی اطالعاکی فضای های زنجیره بلوک خاص، حتما دارابلوک می باشد که افراد می بایستی برای اتصال و استفاده از داده

به مشتریان  PaaSصورت  های بزرگتر و جا افتاده، بسیاری از خدمات ذکر شده بهی باشند. البته در شبکه منابع کامل پردازش

آن روبرو  امنیت ارائه می گردد، اما مراکز ارائه دهنده همین خدمات با هزینه های بسیار زیادی به جهت حفظ سرویس و

 هستند.

گردید  ن حوزه جلببه ای ک در فناوریهای مالی، توجه بسیاری از کارشناسانبعد از گذشت سالهای اولیه از استفاده زنجیره بلو

 رند:اصلی دا های خرد چندین مشخصههای خرد وجود دارد؟ پرداختکه آیا امکان استفاده از زنجیره بلوک در پرداخت

 رقم بسیار کم نسبت به تراکنش های عادی بانکی 

  لی و بانکها(مالی )برای موسسات مامنابع کم ارزش از نظر 

 تعداد بسیار زیاد در بازه زمانی کم 

  به دلیل اینکه عموما به صورت( نیازمندی به سرعت باال جهت پردازشC2C )صورت می پذیرند 

هت ودن آنها جماده بدر بخشهای بعدی سعی می کنیم، با بررسی و تحقیق در مورد مدلهای پیاده شده در بستر زنجیره بلوک آ

 .ائه نماییمی را ارهای خرد پاسخ مناسبهای خرد را بسنجیم و برای مشخصه های معرفی شده در پرداخت استفاده در پرداخت

 روش تحقیق

                                                 
1  Consensus  
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ی که در این حوزه بوده است. تمام افراد De factoیکی از مزایای فناوری زنجیره بلوک، استانداردسازی اولیه به صورت 

فراد ابرای همه  ه راحتیبکنند که دسترسی به اطالعات مورد نیاز را عیت میفعالیت می کنند ناخواسته از قوانینی نانوشته تب

 د از:ایجاد می نماید. برخی از این قوانین نانوشته که در زمینه این تحقیق بسیار موثر بوده اند عبارتن

 ا در یک د رخو نمایند، روشایده اولیه اقدام به راه اندازی یک زنجیره بلوک جدید می افرادی که بر اساس یک

مخفی نیز  هایهای بلوک خصوصی با الگوریتمبه سایرین منتقل می کنند. البته زنجیره White Paperمستند 

رکز وصی متمشوند و در نهایت تبدیل به یک نظام خصوجود دارد که به طور حتم توسط جامعه آزاد پس زده می

 خواهند شد.

 لیل این ستند. دهارد و کلیه کدهای منبع قابل دریافت و مشاهده های آنها به صورت بازمتن وجود دسرویس دهنده

-فا نمونهشد. صرموضوع نیز مانند بخش اول، عدم اعتماد جامعه به سرویس دهنده هایی بدون وجود کد منبع می با

دن راردایار قدر اخت شوند که بتوانند امنیت کافی را به سایرین اثبات نمایند و این اثبات راهی جزهایی موفق می

 های عمومی قابل دسترس نخواهد داشت.کدهای منبع در محل

 ی و ینترنتهای اچه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی که اقدام به تولید یک طرح جدید می نمایند در انجمن

Mailing Listکه توسط ها پاسخگوی سواالت، ابهامات، ایرادات، انتقادات و پیشنهادات هستند و طرحهایی 

ارند و دوفقیت می بسیار بزرگ بدون پاسخگویی به کارشناسان ایجاد گردند اتفاقا شانس بسیار کمتری در شرکتها

 وسط یک نفرت، گاها ها نفر مورد استفاده واقع شده اندطرحهایی که تا کنون موفق شده اند و توسط بیش از میلیون

 با رعایت کلیه اصول ذکر شده در باال، ایجاد شده اند.

 قدام به اوک، خود های مبتنی بر زنجیره بلهای این حوزه، تولیدکنندگان و طراحان شبکهبه تعدد سرویس با توجه

همواره  جاری کهنمایند و بر خالف محصوالت تمعرفی، تفاوت سنجی و مقایسه طرح خود با سایر طرحهای مشابه می

ه دارای ورتی کصرائه شده در این حوزه در با تبلیغات رنگین و توضیحات عامه پسند ارائه می گردند، طرحهای ا

ین بد و از شهای علمی و ثابت شده نسبت به طرحهای مشابه نباشند حتما در زمان کوتاهی حذف خواهند برتری

گویی به ی پاسخخواهند رفت. برای همین موضوع توضیحات ارائه شده توسط طراحان همواره دارای کیفیت کافی برا

 سواالت هستند.

ن این قوانی وان شدکه دقت کردید هیچکدام از توضیحات باال در هیچ قانونی مستند نشده است اما همانطور که عن همانطور

سط طراحان اره تونانوشته در صورتی که رعایت نشوند باعث تخریب و از بین رفتن موضوع خواهند شد و به همین دلیل همو

 شبکه های مبتنی بر زنجیره بلوک رعایت می گردند.

زینه، ، امنیت، هینه سرعتمورد بررسی قرار گیرند که خود آنها در زمهایی از زنجیره بلوک ر این مقاله سعی شده است، نمونهد

 .دانندمی ین حوزهاهایی را برای خود قائل هستند و خود را آماده بهره برداری در دسترسی پذیری و مقیاس پذیری تفاوت

و نتیجه  هایری، مسائل مرتبط با پرداخت های خرد در کشور ایران نیز در تصمیم گهمچنین در این تحقیق سعی شده است

جمهوری  ک مرکزیها تاثیرگذار باشند. این مسائل عبارتند از موضوعات فرهنگی، موضوعات فنی، موارد قانونی بانگیری

 اسالمی ایران، موضوعات اجتماعی مانند اعتماد پذیری، موضوعات تجاری و ...

 پرداخت های خرد بررسی
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د یاز در مورمورد ن های خرد، در این بخش کلیاتقبل از بررسی سرویس دهنده های مبتنی بر زنجیره بلوک در زمینه پرداخت

کشور و  داخت درها مورد بررسی واقع شده است. در این قسمت سعی شده، تا با موشکافی دقیق صنعت پراین قبیل پرداخت

 .تمام ورزندقاله اهد، مطالعه کنندگان با یک ادبیات یکسان در این زمینه به خواندن ادامه مهای خربه طور خاص پرداخت

سکه  د توسطهای خردر حال حاضر پرداخت های خرد به صورت نقدی یا الکترونیکی صورت می پذیرند. بخش نقدی پرداخت

حجم  وسط افراد،رد نیاز تاختیار داشتن پول خرد مو و عدم درالهای اخیر به دلیل افزایش تورم . در سشودانجام مییا اسکناس 

یر ای این شبکه زاز تراکنش ه %90ای از تراکنش های خرد به سمت شبکه شاپرک منتقل شده اند تا جایی که بیش از عمده

 .[2]ریال صورت می پذیرند 2.000.000

فعالیت می کنند که حجم  1بسته-رت مسیرهای خصوصی نیز به صودر بخش الکترونیکی به جز شبکه شاپرک، سرویس دهنده

 دهند.ای از تراکنش ها را پوشش نمیعمده

اکثرا از  تراکنش، های مرتبط با حمل و نقل مسافر، به دلیل نیازمندی به زمان کوتاههای خدمات شهری و سرویسدر حوزه

 های برونهه از شبکپذیرد. دلیل استفاد های بلیت استفاده صورت میخط با کارتهای هوشمند یا کارتروشهای پرداخت برون

 خط در این سرویس ها عبارتند از:

 کاهش هزینه های اجرایی از جمله شبکه و هزینه های کارمزدی 

 افزایش سرعت تراکنش در لحظه 

 های ارتباطی به دلیل عدم پایداری آنها و سرویس دهی در تمامی حاالت کاهش وابستگی به شبکه 

 ن و ایجاد قابلیت محافظت از منابع مالی ایشانافزایش امنیت مشتریا 

گردد ینبال مددر تمامی روشهای پرداخت ذکر شده در باال، شامل نقدی، شاپرکی، برخط خصوصی و برونخط یک هدف اصلی 

ه گردد. ر اول ارائبه نف و آن انتقال هزینه یک خدمت از یک فرد به فردی دیگر است تا خدمت یا کاال بر اساس ارزش ارائه شده

ئه ه همان ارادوم ک در این تعریف مهمترین بخش همان انتقال هزینه و ارزش از نفر اول به نفر دوم است به صورتی که نفر

ط فرد اول و توس دهنده خدمت یا کاال است اطمینان حاصل کند که ارزش ریالی مورد انتظار توسط ایشان دریافت شده است

ر اساس لیه)مثال بیزان اوماساس توافق صورت گرفته اولیه به همان میزان ارزش یا متفاوت با غیر قابل بازگشت خواهد بود و بر 

 کسر کارمزد شبکه(، منابع مالی به حساب بانکی ایشان منتقل خواهد گردید.

وری ک فناهای یدهندهایجاد این اطمینان در افراد جامعه به راحتی صورت نمی پذیرد و مخصوصا در زمانهایی که سرویس

توجه مخاص به دلیل عدم پیاده سازی صحیح و یا مشکالت و خطاهای فردی به صورت عمد یا غیر عمد خسارتی را 

 ذیرد.پورت می های دوم می نمایند، بازسازی اعتماد در بین آنها با سختی و زمان بسیار زیادی صپذیرندگان یا طرف

ه دلیل وجود نام بانک مرکزی و یا بانکهای تجاری در کلیه عملیات، در مورد استفاده از فناوری های مالی در کشور، مردم ب

                                                 
1 Closed Loop 
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کمی راحت تر به روش پرداخت اعتماد می نمایند اما در مورد سایر روشهای پرداخت که نام بانک یا شبکه مالی معتبر در آن 

احتی با یک عامل سازنده از بین دخیل نباشد کمی با تردید عمل می کنند. البته تجربه نشان داده است، این عدم اعتماد به ر

 می رود و آن سوددهی یا منفعت پذیری عامل خاص است.

زنجیر برای مثال گاها مشاهده شده است که افراد استقبال چندانی به یک فناوری جدید مالی )برای مثال بیت کوین بر روی 

ست، یکی از اقوام یا همکاران اقدام به فعالیت در ( نشان نمی دهند. اما زمانی که متوجه می شوند در نزدیکی آنها یک دوبلوک

است و سود سرشاری را برای خود جذب کرده است، فارغ از موضوعات امنیتی و توجه به سرویس خاص آن سرویس نموده

د عدم نماید و در این زمان سوددهی یا همان منفعت پذیری بر سایر المان های جلوگیری کننده مانناقدام به فعالیت در آن می

های نوین مانند کارت یا تلفن همراه، عدم دسترسی به اینترنت و سایر مشکالت اعتماد پذیری، عدم تمایل مردم به فناوری

افتد و غیر قابل جلوگیری اتفاق می 1این موضوع، بر اساس یک تجربه اجتماعی با عنوان ترس از عقب ماندن چیره خواهد شد.

 خواهد بود.

ور رد در کشخیک نکته بسیار اساسی دیگر وجود دارد و آن ارزش گذاری خدمات است. کلیه خدمات های خرد در پرداخت

 های پرداختک از روشهای پرداخت خرد نیز، در صورت استفاده از هریگردند. در شبکهایران بر اساس ارزش ریال محاسبه می

ید باای مالی هناوریتقل گردد. در صورت استفاده از فنقدی و الکترونیکی در نهایت ارزش ریالی می بایستی به طرف دوم من

آن  ات مالی درکلیه عملی وبر روی بستر ریال فعالیت نماید بایستی میدهنده مالی این نکته را مورد توجه قرار داد که سرویس

 بر این بستر شکل گیرند.

ا در شبکه هرداختپآنکه عنوان شد این قبیل  های خرد، حفظ محرمانگی اطالعات است. با وجودنکته دیگر در مورد پرداخت

ز مشتریان اکدام بانکی کم ارزش هستند، اما برای مشتریان محرمانگی جزو اصول اولیه به حساب می آید. برای مثال هیچ

ان یشور حتم ا. به طعالقه مند نیستند که مسیرهای حرکت ایشان در اتوبوس یا مترو برای همه شهروندان قابل مشاهده باشد

ی نیز ضوعات تجارنین موعالقمند نیستند که خریدهای خرد روزانه از سوپرمارکت ها و ... نیز در اختیار همه قرار گیرد. همچ

-میحافظت مهای مرتبط به شدت توسط نهاد ی تولید شده توسط پرداخت های خردبر این حوزه حاکم هستند و داده ها

 رایط خاص صورت پذیرد.و دسترسی به آنها می بایستی با ش گردند

 ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک 

های رداختپر حوزه کنند به طور خاص ددر این بخش، تعدادی از ارزهای مجازی معروف که در بستر زنجیره بلوک فعالیت می

 خرد بررسی شده اند:

 ( بیت کوینBitCoin) 

 ( الیت کوینLiteCoin) 

 ( اتریومEthereum) 

                                                 
1 FOMO – Fear of Missing Out 
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 ( استالرStellar) 

 ( شبکه الیتنینگ+بیت کوینLightning Network + Bitcoin) 

 بیت کوین

می باشد.  1POWشبکه بیت کوین قدیمی ترین بازیگر صنعت ارزهای مجازی منطبق بر زنجیره بلوک است که منطبق بر 

ه بسیار باالست. شبکه بیت این ارز مجازی حجم زیادی از مشتریان را در بر دارد و اعتماد پذیری به آن بر اساس مدل ارائه شد

های پرداخت خرد که حجم زیادی از که این مقدار برای شبکه [1] تراکنش در ثانیه را جابجا کند 7تا  4کوین صرفا قادر است 

 ها را در ثانیه جابجا می کند بسیار کم است. همچنین شبکه بیت کوین برای فعالیت نیاز به ارتباط برخط دارد.تراکنش

 الیت کوین

یت بن بر اساس آانین و کلیه قو ه استالیت کوین دقیقا به عنوان یک توزیع شده جدا از بیت کوین فعالیت خود را شروع نمود

ی باشد که ها مالکببین  زمانی فاصلهکاهش ها و . تنها تغییر ایجاد شده در الیت کوین افزایش طول بستهوین تعریف شدهک

 ین زمینه، بازهم تعدادا. با وجود تغییر بسیار زیاد ایجاد شده در [5]جابجا خواهد شد تراکنش در ثانیه 56در بهترین حالت 

 های خرد نمی باشد.فوق مناسب اجرای پرداخت

 اتریوم 

های یف قراردادیت تعربعد از بیت کوین، بیشترین توجهات به اتریوم است. اتریوم با ارائه یک مدل جدید از شبکه، با قابل

ا در فی نمود، اممعرلوک بهای توزیع شده مبتنی بر زنجیره ا و امکانات جدیدی را به ارزهای مجازی و برنامهفرآینده ،هوشمند

تراکنش را در  25تا 15ر است های قابل انجام بر روی این شبکه نیز باید اعالم نمود که اتریوم تنها قادرابطه با تعداد تراکنش

 ده خواهد بود.های خرد این موضوع مسدود کننت کوین در رابطه با پرداختکه دقیقا مانند بی [3]ثانیه جابجا نماید

 استالر

ع صورت گرفته است. به مدلهای مبتنی اجما POWای در زمینه تایید تراکنشها و تغییر از در شبکه استالر، تغییرات عمده

لوک ر زنجیره ببتنی بمی در بین شبکه های استالر در اصل یک نسخه تغییر یافته از شبکه ریپل است که در تبادالت بین بانک

 نسبت به باقی پیشرو می باشد.

-کنشی نسبت به مدل، که از نظر حجم ترا[4]تراکنش را در بهترین حالت جابجا نماید 4000تا  2000استالر قادر است بین 

 ارش، نقل وبل شمواحدهای قا های پیشین بسیار متفاوت است. استالر کمک میکند تا با تعریف هرگونه ارزش قابل سنجش به

نجام ارای همگان یپل( بانتقاالت بین افراد صورت پذیرد و در ضمن حضور در این شبکه با توجه به بازمتن بودن آن )برخالف ر

 پذیر است. 

 شبکه الیتنینگ به همراه بیت کوین

ارائه گردید که ترجمه کلمه به کلمه  یک طرح بسیار عالی در زمینه تراکنشهای مبتنی بر زنجیره بلوک طی دو سال گذشته

                                                 
1 Proof of Work 
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 .باشدمیکه نشان دهنده سرعت باالی این شبکه در مبادالت  استشبکه رعدآسا آن 

ا یمسیراصلی  نها ازآدر زمینه افزایش سرعت تراکنشها و خارج کردن  الیتنینگ، از یک ایده جدید در شبکه رعدآسا یا همان

First Layer صورت  ر آنها بهشوند و طرز کاراکنش های الیتنینگ در الیه فرعی انجام میصورت گرفته است. اصطالحا ت

 :[6]ساده به شکل زیر است

 ارز مجازی بر اساسپذیرد. در این تراکنش طرفین یا یکی از آنها مبلغی)یک تراکنش پایه در شبکه اصلی انجام می 

ک کانال یطالحا د. در این شرایط اصنمی کن همان شبکه( را به عنوان پیش پرداخت در یک قرارداد هوشمند بلوکه

تا طرفین  گرددیبین دو فرد شکل گرفته است. این مبلغ از طرفین کسر گردیده و به یک قرارداد هوشمند منتقل م

 از وجود وجه کافی به ازای ارائه خدمات به طرف مقابل اطمینان حاصل نمایند.

 که اصلی ، در شبامالت خرد صورت گرفته توسط هرکدام از طرفیننمایند. معطرفین شروع به معامله با یکدیگر می

-می یکدیگر گردد و صرفا بر اساس اصول رمزنگاری و به طور خاص امضای دیجیتال طرفین تعهداتی بهثبت نمی

 دهند که چه بخشی از مبلغ بلوکه شده به هرکدام از آنها تعلق دارد. 

 به یک  لوکه شدهبشود و سطح نهایی آنها آنجاست که کل مبلغ جا میها به صورت دائم بین طرفین جاباین تراکنش

. فت می کند(ا دریانفر منتقل شود )برای مثال فردی که خدمتی را به طرف دیگر ارائه میکند و به ازای آن وجهی ر

ها یکی از هنده تن، امکان استفاده از کانال برای طرفین وجود ندارد، مخصوصا در شرایطی که خدمت دزماندر این 

رفین با رایط طشطرفین باشد )مانند خدمت پرداخت خرد اتوبوس و مترو، کافی شاپ، کتاب فروشی و ...(. در این 

 د.های امضا شده از طرف دیگری می نماینرضایت طرف دیگر اقدام به بستن کانال با آخرین تراکنش

  به حساب  به نسبت مشخصمنابع و واهد شد خبستن کانال منجر به انجام یک تراکنش مجدد بر روی الیه اصلی

 .گرددمنتقل میزنجیره بلوک همان اصلی طرفین در 

 

 ارتباطات در شبکه الیتنینگ - 1 ریتصو

رارداد ای که در قهمانگونه که مشخص شد، در الیتنینگ امکان ایجاد کانال باز بین همه افراد وجود دارد و البته با شرایط ویژه



 

9 

 

هوشمند مشخص شده است، در صورتی که طرفی اقدام به تخلف نماید و تراکنشهای امضا شده قدیمی خود با طرف دوم را 

تواند با اثبات وجود تراکنشهای جدید تر جریمه ای معادل کل میجهت دریافت کل مبلغ به شبکه ارسال نماید طرف دیگر 

همین منظور در زمان بستن کانال توسط یکی از طرفین یک مدت زمان کافی ارزش کانال به طرف دیگر تحمیل نماید. به 

لحظه اقدام به بستن کانال نماید و همان برای اعتراض طرف دیگر در نظر گرفته شده است و در صورتی که طرف دوم هم در 

 شد.اعتراضی نداشته باشد، تراکنش سریعا به عنوان یک تراکنش جدید در زنجیره بلوک ثبت خواهد 

ای شبکه جهت جلوگیری از تخلف فرد دیگر، تعدادی با توجه به ماهیت شبکه الیتنینگ و عدم توانایی افراد به پایش لحظه

-این وظیفه را برعهده می گیرند و دائما در حال پایش شبکه جهت مدیریت تراکنش 1های الیتنینگپردازشگر به عنوان گره

دل پیش بینی شده است که افراد بتوانند با افراد ناشناسی که کانال مشترک ندارند، های الیتنینگ هستند. در ضمن در این م

 ( فعالیت نمایند.A->Cپس  B->Cو  A->Bهای میانی مانند )بر اساس کانال

 یه یاکنش در ثانام ترابا توجه به تمهیدات چیده شده در شبکه الیتنینگ، می توان عنوان نمود که در این شبکه موضوعی به ن

نینگ این های الیته از گرهها تراکنش در ثانیه میتواند بین افراد انجام شود که البته استفادوجود ندارد و میلیون TPSهمان 

 جهت انجام ابزار تعداد را بسیار کاهش خواهد داد. پس آیا می توان به الیتنینگ بر روی شبکه بیت کوین، به عنوان یک

 های خرد اتکا نمود؟ پرداخت

 

 پردازشگران فعلی در شبکه الیتنینگ - 2 ریصوت

ها جهت ذیری آندیگری بررسی خواهند شد و تطبیق پ لی بر بستر زنجیره بلوک از زاویهشبکه های فعلی ما ،در بخش بعد

 انجام پرداختهای خرد بررسی می گردد.

 تطبیق پذیری با پرداخت های خرد

                                                 
1 Lightning Nodes 
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خش از نتهای بحتی در ااز پرطرفدار ترین شبکه های مالی مبتنی بر زنجیره بلوک بررسی شدند، در بخش قبلی، تعدادی 

بودن و  ناشناس والعاده در زمینه تراکنش های مبتنی بر زنجیره بلوک، با حفظ امنیت الیتنینگ به عنوان یک جهش فوق

نها موضوع راکنش تتآیا توان پذیرش تعداد باالی همینطور عدم وابستگی به سرویس دهنده مرکزی صحبتی به میان آمد. اما 

پاسخی به  اهد شد ورود ؟ در این بخش از زوایای دیگری به موضوع پرداخته خوهای خرد به شمار میمهم در زمینه پرداخت

 این سوال خواهد بود.

 های مبتنی بر زنجیره بلوکبرخط بودن شبکه

های خرد شهری در بسیاری از فرآیندهای پرداخت خرد مخصوصا در پرداختهای مبتنی بر زنجیره بلوک برخط هستند. شبکه

که سرعت عملیات بسیار مورد نظر است، انجام تراکنشها به صورت برخط نیازمند دراختیار داشتن تجهیزات کافی و دسترسی 

ض کاربران را در پی خواهد پذیری به شبکه می باشد که در صورت کندی شبکه یا قطع بودن از آن، خسارات اجتماعی و اعترا

داشت. طراحی و پیاده سازی یک شبکه برونخط مبتنی بر زنجیره بلوک نیز، با توجه به عدم توانایی در جلوگیری از تقلب در 

های یک مبلغ، بسیار آسیب رسان خواهد بود. البته می توان از زنجیره بلوک برونخط به همراه رسانه 1زمینه هزینه کرد دوباره

 سازی کلیدهای امنیتی بهره برد که این موضوع هزینه اجرایی طرح را بسیار افزایش خواهد داد.د با قابلیت ذخیرههوشمن

 سرعت تایید تراکنش

نیه تا بین سه ثا ین زماناهای مبتنی بر زنجیره بلوک، سرعت تایید تراکنش در آنهاست. ایراد دیگر در زمینه استفاده از شبکه

رای بو راه کار دهد شد. که در بهترین حالت آن یعنی سه ثانیه، ایجاد نارضایتی در بین افراد ایجاد خوایک ساعت متغیر است 

وسط اخلی تداین موضوع شاید پیشنهاد گردد. دریافت تراکنش، بررسی اولیه، تایید خدمت و سپس بررسی آن به صورت 

 های انجام نشده به خدمت دهنده.سیستم و اعالم هشدار تراکنش

د را ثبت کنند و های خومسافر باشد. در صورتی که افراد تراکنش 40کنیم محل خدمت یک اتوبوس با ر این مدل، فرض مید

 ننده وجوداد توسط راثانیه بعد چند تراکنش با موفقیت انجام نشوند )به دالیل مختلف(، امکان شناسایی افر 10برای مثال 

ه با ست و رانندان داده ورود به مسافران ابتدایی تایید شده اند و راننده اجازه نخواهد داشت، زیرا تراکنشها در همان زما

 مشکالت فراوانی روبرو خواهد شد.

باشد روش دیگر به منظور کاهش این زمان، تولید یک شبکه مبتنی بر زنجیره بلوک به صورت خصوصی برای کشور ایران می

ید خواهند شد. فارغ از مشکالت اعالم شده در بخش قبلی در رابطه با ارتباطات ها تایکه برای مثال کمتر از یک ثانیه تراکنش

ای، به علت خاص بودن و خصوصی بودن شبکه تولید شده جدید، عمال اتفاقی که خواهد افتاد تبدیل شبکه زنجیره شبکه

 است.بلوک باز، مغایر خواهد بود که با اصول اساسی زنجیره 2بلوک به یک سرویس دهنده مرکزی

که اشکال  باشند از طرف دیگر شاید نهادها، شرکتها و افراد خصوصی عالقمند به ایجاد پردازشگر برای این شبکه خصوصی

 دیگری به عنوان کارمزد پردازش عملیات ایجاد خواهد نمود.

 کارمزد شبکه های مبتنی بر زنجیره بلوک

                                                 
1 Double Spending Issue 
2 Centralized Service 
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ر عمومی دیگ ک ایرادن پردازش تراکنش، اطمینان پذیری و ... یهای مبتنی بر زنجیره بلوک، فارغ از برخط بودن، زماشبکه

ه نی بر زنجیرهای مبتبسیاری از ارزهای مجازی و شبکهنمایند و آن کارمزد شبکه است. برای پرداخت کنندگان خرد ایجاد می

که  ده در شبکهشرائه مات ابلوک که به صورت عمومی در دنیا وجود دارند و مورد اطمینان و استقبال همه هستند، به ازای خد

ال به وارمزد معمککنند. این پذیرد، کارمزدی را دریافت میگیر در اجماع صورت میها یا پردازشگران تصمیمMinerتوسط 

مصرف شده  ردازشیصورت مستقیم به رقم تراکنش مرتبط نیست و با وجود تاثیرپذیری از آن بیشتر بر اساس میزان منابع پ

 ورف است عبرای مثال در شبکه بیت کوین، حجم دیتای تراکنش مشخص کننده کارمزد  گردد.توسط پردازشگر مشخص می

 شود.می ر گرفتهپردازش قرارداد هوشمند به عنوان مبنای کارمزد در نظدر شبکه اتریوم، میزان توان مورد نیاز برای 

های یدقل و خرنهای خرد که معموال دارای رقم بسیار کمی هستند، به طور خاص در حوزه حمل و پرداخت ،در این شرایط

تم ، به طور حباشد ز بیشترخرد روزانه افراد، در صورت ملزم شدن به پرداخت کارمزد که ممکن است از حجم مالی تراکنش نی

 د زد.با مشکل روبرو خواهند شد و مشتریان به صورت منطقی از انجام تراکنش با شیوه مربوطه سر باز خواهن

ه، ازش در شبکی به پردکنند نیز، به دلیل عدم استقبال عمومهایی که اقدام به دریافت کارمزد ناچیز میدر رابطه با شبکه

 د.شویس دهنده مرکزی صورت خواهد پذیرفت که مطمئنا مورد استقبال واقع نخواهد همان اشکال تبدیل به سر

 عدم ثبات ارزشی در ارزهای مجازی

طمینان ستقبال و اامی با همانطور که عنوان شد، یک ترازو با دو کفه وجود دارد. استفاده از شبکه مبتنی بر زنجیره بلوک عمو

ده ویس دهنمشخصات و نیازهای پرداخت خرد در کشور و ریسک تبدیل به سرباال و در کفه دیگر، یک شبکه خصوصی با 

 مرکزی.

افقی رض کنید تودمت. فدر صورتی که از کفه اول ترازو استفاده نماییم با مشکلی روبرو خواهیم بود با عنوان ارزش گذاری خ

راکنش که تیرنده این رای پذیه تاکسی نمایند. بصورت پذیرد تا افراد با استفاده از شبکه الیتنینگ اقدام به پرداخت هزینه کرا

 عداد زیادیتض وجود باشد، به طور حتم مهمترین موضوع تبدیل پذیری بیت کوین به ریال است. با فرهمان راننده تاکسی می

الی سارت مبا خ راننده تاکسیصرافی در کشور و مجاز بودن این موضوع، در صورت کاهش ارزش بیت کوین طی یک روز، 

ر مین منطق د. با هدهدروبرو خواهد شد و به همین دلیل عالقمندی خود به دریافت کرایه از طریق این شبکه را از دست می

از یک  ستفادهاصورتی که مشتریان در طرف دیگر شاهد رشد ارزش بیت کوین باشند، رضایتی به پرداخت هزینه تاکسی با 

 دارایی با ارزش باالرونده نخواهند داشت. 

هایی ریالی نمایند، یا شبکه 1های کوچکتر خصوصی که اقدام به ایجاد یک سکه ثابتفه دوم ترازو، یا حتی استفاده از شبکهک

مانند استالر با قابلیت تولید سکه برای هرچیزی، در بخشهای قبلی به دلیل سرعت، اطمینان پذیری، کارمزد و ... نقد شدند. در 

ایران، به عنوان یک نهاد ناظر و سیاست گذار در حوزه مالی، به طور حتم راضی به انجام  ضمن بانک مرکزی جمهوری اسالمی

زیادی از مبادالت را انجام میدهند، با ارزشی غیر از ریال رسمی کشور، نخواهد بود. انجام حجم تراکنشهای خرد که حجم 

بانک مرکزی، امکان ایجاد پولشویی در حجم خرد و  های غیر قابل دسترسی درها بین افراد، از طریق شبکهزیادی از تراکنش

انجام اعمال خالفکارانه بین افراد را افزایش خواهد داد. از طرف دیگر ارزشمند شدن واحد مالی غیر ریالی در بین مردم، باعث 

ارت بانکی و ...( های مرتبط با آن )جذب، انتقال، دسترسی پذیری، نظافزایش استفاده و کاهش اتکا به ریال به دلیل سختی

                                                 
1 Stable Coin 
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 خواهد شد.

وصله از ح هک. خواهد بود های فنی، اجتماعی، پولی و بانکی، اقتصادی، فرهنگی و ..های جدی در حوزهاین ترازو، نیازمند بحث

ره ز زنجیام استفاده نه لزواین مستند خارج است. اما به جای پرداختن به این موارد، ابتدا شاید بهتر باشد بررسی کافی در زمی

 ر زمینههای مرکزی بحث شود. در بخش بعد، این دو رقیب اصلی دهای خرد به جای سرویس دهندهبلوک در پرداخت

 های خرد با هم مقایسه خواهند شد و مزایا و معایب هر کدام مطرح خواهد گردید.پرداخت

 اجماع در مقابل اثبات

ای گر از مدلهرخی دیشود و در بهای اثبات سختی کار استفاده میدر برخی از ارزهای مجازی مبتنی بر زنجیره بلوک، از روش

 مبتنی بر اجماع پردازشگران. 

-یلوک صورت مجیره بدر مدل اثبات سختی کار، هزینه، زمان و منابع بسیار زیادی به جهت جلوگیری از حمله به کل نظام زن

با  وا حجم باال هایی بگردد. این مدل شاید  برای تراکنشپذیرد و در مقابل این فعالیت پر هزینه، کارمزد خوبی پرداخت می

جام ز ثانیه انار کسری هایی که نیاز است با سرعت باال دقابلیت منتظر ماندن جهت تایید، مناسب باشد اما در مورد تراکنش

 توان در نظر گرفت مناسب نخواهد بود.شوند و همچنین هزینه باالیی برای کارمزد آنها نمی

 

 اجماع در مقابل اثبات -  3 ریتصو

های مبتنی بر اجماع با توجه به اینکه تایید تراکنش بین پردازشگران، به جهت حضور در یک بالک و ثبت در مقابل در روش

ع مصرفی به دست پذیرد، سرعت باالتر و کاهش هزینه منابهای متفاوت صورت میگیری با الگوریتمدر دفتر کل به روش رای

تر باشد، سرعت پردازش تراکنش کندتر و پایداری شبکه باالتر خواهد رفت و در مقابل خواهد آمد. هرچه روش اجماع پیچیده

های پرریسک مبتنی بر اجماع استفاده گردد، سرعت انجام تراکنش افزایش خواهد یافت و اما امکان تقلب در شبکه اگر از روش

 نشها و بالکها بیشتر خواهد شد.شدن تراک 1و یا یتیم

                                                 
1  Orphan 
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 با سرویس دهی مرکزیمبتنی بر زنجیره بلوک  مقایسه مدل توزیع شده 

وده ی همراه نبتایج مثبتنهای خدمت رسانی به مشتریان، همواره با سازی سامانههای نوین در زمینه پیادهاستفاده از فناوری

رده ارمغان آو ی را بههای قدیمی تر، ثبات و پایداری بیشترفناوری است. گاها یک فرهنگ جامع در بین افراد و استفاده از

ایسه لوک، مقهای توزیع شده مبتنی بر زنجیره باست. این بخش بین مدل سنتی سرویس دهی مرکزی و استفاده از شبکه

 .هددقرار مینقد  مورد های خرد، هر کدام راداد و به صورت خاص در مورد پرداخت کاملی را انجام خواهد

 سرویس دهنده مرکزی

دهنده های مرکزی، امروزه در تمامی جوامع و کشورها مشاهده می گردند. به طور خاص در صنعت بانکی و پرداخت سرویس

 Coreو شبکه شتاب نام برد. شبکه کارتی شاپرک، سرویس های  Visa ،Masterهای تبادل تراکنش مانند توان از شبکهمی

Banking های های مشتریان، اینترنت بانک، سرویس دهنده های تلفن همراه و سرویسبانکها، پرتالAccounting ،

 دهنده مرکزی طراحی و پیاده سازی شده اند.های ارزش افزوده و ... همگی با اتکا به سرویسسرویس

ها قرار نسازما ختیاردهنده مرکزی، مزایای بسیاری را نسبت به مدل توزیع خدمت به صورت محلی در ااستفاده از سرویس

ی اان تغییرات عمدهسال قدمت داشته باشد و در طول زمان با افزایش تعداد مشتری 20داده است. این معماری شاید بیش از 

-راکنشنجام تدر آن صورت پذیرفته است. در این قسمت، سعی داریم یک مدل مبتنی بر سرویس دهنده مرکزی به منظور ا

 را نقد کنیم.م و مشکالت مرتبط با آنهای خرد را بررسی نمایی

-نرم دند. اینگردیهای مرکزی بر اساس یک نرم افزار پیچیده و حجیم طراحی و پیاده سازی میدهندهدر گذشته سرویس

ه شکل ن معموال بذیری آنیازمند تجهیزات خاص سخت افزاری، معموال با هزینه باال بودند و توسعه پ افزارها به منظور اجرا،

 گرفت. زایش منابع سخت افزاری صورت میاف

 

 شماتیک ارتباطات به صورت سرویس دهنده مرکزی -  4 ریتصو

غیر قابل  ، امریدر این مدل، از بین رفتن سخت افزار سرویس دهنده مرکزی، به دلیل مشکالت سخت افزاری یا جریان برق

ای هکه هزینه شدمی وع، از روشهایی مانند تامین چندگانه سرویس دهنده بهره برداریانکار بود. به منظور جبران این موض

خت افزاری ی سهاتمامی نسخه ،نمود و در صورت نیاز به افزایش توان اجراییاجرایی چندین برابری به سازمان تحمیل می

 گردیدند.موجود می بایستی به روز رسانی می
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 تفاوت سرویس دهنده مرکزی و مدل توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوک -  5 ریتصو

پا به  1افزارها، معماری جدیدی با عنوان معماری مبتنی بر خدمتبعد از مشکالت ایجاد شده در مورد توسعه طولی سخت

سخت افزاری خاص گردید. دهنده عرصه ظهور نهاد که باعث افزایش توان خدمت رسانی و کاهش شدید وابستگی به سرویس

ای مشترک یا متفاوت با در نقطه Serviceای کلیه خدمات، هر خدمت به شکل یک در این معماری، به جای طراحی نقطه

ها قادر به های تعریف شده در این معماری، این سرویسنماید و بر اساس مدلمنابع سخت افزاری مرتبط با خود فعالیت می

نماید که یک پرونده جهت همانند یک اداره عمل می SOAهای ارسالی هستند. روش صورت پیامهمکاری با یکدیگر به 

شود. در مورد یک مشتری خاص، گردد و سپس پاسخ نهایی به مشتری تحویل میتکمیل شدن بین افراد خاصی جابجا می

باالتر بخش  سهیالت درخواستیتبخش اعتبارات اداره درگیر نشود و در مورد مشتری خاص دیگر به دلیل است ممکن 

-هایی استفاده میدرگیر گردد. در این شرایط منابع تخصیص داده شده به بخش اعتبارات صرفا در مورد پروندهنیز اعتبارات 

ها و منابع مصرفی تجربه شود که نیازمند آن هستند و به همین دلیل سرعت خدمت رسانی به مشتریان در کنار کاهش هزینه

 یجاد می کند. بهتری را ا

ار ویسی و ابزنف برنامههای مختلها از یکدیگر، قابلیت طراحی و تولید آنها با زبانبه دلیل جداسازی سرویس SOAدر معماری 

 باشد.متفاوت وجود دارد و تنها وجه اشتراک بین آنها، گرامر پیام رسانی و قوانین معماری می

نماید منجر به ایجاد معماری جدیدی رگ برای خدمت رسانی استفاده میهای بزکه از ماژول SOAدهی به صورت سرویس

دهد. معماری گردید که طی دو سال اخیر از آن بهره برداری صورت گرفته است و با سرعت باور نکردنی به رشد خود ادامه می

های کند به معماری سرویسبا وظیفه بسیار محدود و خاص استفاده می SOAهای به مراتب کوچکتر از جدید که از ماژول

 .معروف است 2جزئی

                                                 
1 Service Oriented Architecture  
2 Micro Services 
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 های جزئیو معماری سرویس SOAتصویر شماتیک از مدل واحد، معماری  -  6 ریتصو

شوند و توسط ابزارهای خاص توسعه های ممکن تقسیم بندی میدر این معماری، اجزای یک نرم افزار، به کوچکترین بخش

گردند. در این معماری امکان وجود چندین نسخه از یک سرویس جزئی مدیریت می Kubernetesو  Dockerپذیری مانند 

در این شرایط پذیرد. صورت می 1وجود دارد و بسته به کارهای ارجاع شده به یک سرویس جزئی، اصطالحا توسعه عرضی

ر ازهم به منظور کنترل حوادث و مخاطرات از دید های جغرافیایی دواستفاده از تجهیزات سخت افزاری چندگانه، با محیط

کاربران سامانه مرکزی به صورت کامل پوشیده خواهد بود و سرویس رسانی با استفاده از این معماری به مشتریان نهایی با 

به انجام خواهد پذیرفت و توسعه سامانه به منظور پاسخگویی  24/7کیفیت عالی و بدون قطعی در سرویس دهی به صورت 

ای سرویس انجام حجم باالتری از مشتریان، در کسری از زمان بدون تغییر در معماری سرویس و یا قطع شدن حتی لحظه

 پذیرد.می

یاده سازی جزئی، پ هایهای شکل گرفته در زمینه سرویسافزار و به طور خاص پیشرفتبا توجه به رشد فناوری در حوزه نرم

کپارچه، دیریت یمباال پاسخگوی نیازهای پردازشی و تراکنش در هر حجمی خواهد بود و  شدگییک معماری مرکزی با توزیع

 رود.های این مدل به شمار میسیاست گذاری کالن و به روزرسانی دائمی از قابلیت

 مدل توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوک

-مک خرابی نرع، ریسش سیاست گذاری بدون اجمارشد فناوری در حوزه نرم افزار، هیچگاه پاسخی را برای اعتماد پذیری، کاه

 افزار به صورت عمدی یا اتفاقی، عدالت جمعی و ... نداشته است.

د که برنهره میبر توان های مبتنی بر زنجیره بلوک، با وجود اشکاالت ذکر شده در بخش قبلی، از یک ایدئولوژی اساسی پشبکه

 ها گردیده است.کههای متفاوتی در این شبمنجر به تولید قابلیت

های حیاتی به یک مجموعه های مبتنی بر زنجیره بلوک، در مقابل در اختیار قراردادن کلیه دادهاعتماد پذیری به سامانه

های جزئی رود. در بخش قبلی در رابطه با مدل بسیار جذاب و کاربردی سرویسها به شمار میمرکزی، یکی از این قابلیت

های مرکزی بهره برداری می کنیم. ها از دادهاین مدل با وجود توزیع شدگی فراوان سرویس دهنده صحبت به میان آمد. در

یا توسعه خطی عرضی، بازهم اعتبار یک  Shardingهای های پشتیبان فعال، با وجود مدلحتی با وجود نگاه داشت نسخه

های پشتیبان بر اساس تغییرات شود و سایر نقطهمی هصرفا در یک نقطه نگاه داشت Inconsistencyفرد به دلیل عدم ایجاد 

                                                 
1 Horizontal Scaling 
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-یابند. تغییر در نقطه اصلی بدون اجازه مشتری، توسط سرویس دهنده مرکزی به آسانی انجام مینقطه اصلی صرفا تاثیر می

طالعات هیچ گیرد و کلیه نقاط پشتیبان نیز به دلیل همگام بودن با نقطه اصلی تغییر خواهند یافت. در این شرایط مالک ا

راهی به جهت اثبات عدم صحیح بودن اطالعات خود در سامانه مرکزی ندارد و صرفا می بایستی از تغییرات ایجاد شده تبعیت 

 نماید.

ساس بکه و بر اندازی شهای مبتنی بر زنجیره بلوک، هر پردازشگر صرفا بر اساس تمهیدات چیده شده در ابتدای راه ادر شبکه

تباط یجاد یک ارا. حتی دهدین عمومی تعریف شده از قبل اجازه ورود اطالعات و تغییرات جدید به خود را میپروتکل ها و قوان

جر به رفا منصنا سالم بین تعدادی از پردازشگران به صورت یک تقلب دست جمعی، در کل شبکه تاثیری نخواهد داشت و 

ان به نام تو اق نادرهایی مانند بیت کوین یک اتفته در شبکهحذف خود آن پردازشگران از تصمیمات بعدی خواهد گردید. الب

ظام، این م در این نبی نا ومیتواند این قوانین را نقض نماید که با توجه به رشد شبکه و تعداد باالی پردازشگران با نام  51%

 اتفاق به صورت عملی هرگز رخ نخواهد داد.

سرویس دهی  طراحی شده بر اساس مدل Core Bankingای مثال در یک باشد. برموضوع بعدی ریسک خرابی نرم افزار می

ای لیه اجزکهای جزئی در صورتی که سود حساب یک مشتری به اشتباه محاسبه گردد، مرکزی و بر اساس معماری سرویس

ت از کلیه عملیا هاهشبک ها و ... از اشتباه صورت گرفته استقبال می کنند زیرا در ایندهندهشبکه شامل پردازشگران، سرویس

ای مالی هزماننظر بخشهای مختلف مورد تایید است و هیچ بخشی نظارتی بر بخش دیگر نخواهد داشت. صرفا ممکن است سا

ایند سازمان نم وسط خودافزارهای جانبی طراحی شده تبعد از انجام اشتباه اقدام به بازرسی و مدیریت اطالعات بر اساس نرم

 ها هم محتمل خواهد بود.اشتباه مذکور در آن نرم افزار که بازهم ریسک وجود

ای مختلف، هز شرکتاهای مختلف، از سازمانهای مختلف، های مبتنی بر زنجیره بلوک، افرادی از کشوردر صورتی که در مدل

 رفع اشکاالت ائمی،د ازمتن، اقدام به نقدهای نرم افزاری و مالی متفاوت در یک محیط یکپارچه مبتنی بر کدهای ببا نگاه

-اهیل وجود نگبه دل یکدیگر و ارائه طرحهای اصالحی و کلیدی می نمایند و به این شکل مشکالت موجود در نهان طراحی آنها

 های بسیار زیاد با سرعت باال و دقت بسیار باال برطرف می گردد.

به  ی نسبترد و در صورتی که تراکنشدر شبکه های مبتنی بر زنجیره بلوک، هیچ کس به هیچ کس برتری و اهمیت ندا

فراد ده است و اانده شتراکنش دیگر اهمیت یا اولویت داشته باشد، حتما این موضوع از روز اول در تعریف و طراحی شبکه گنج

ورت ص قوانین به معموال های مرکزیاند در حالی که در سرویس دهندهبا آگاهی به این موضوع اقدام به استفاده از شبکه نموده

مگان ملزم هگردد و های عملیاتی و فنی به دیگران اعالم میای و صرفا با نظر سرویس دهنده مرکزی به صورت چارچوبدوره

 به اجرای قوانین فوق و یا خروج از شبکه هستند.

ه بد نقدی که د. شایموضوعات مطرح شده در این بخش، شاید در نگاه افرادی مثبت و در نگاه افراد دیگری منفی به نظر آین

ی اشد در حالداشته بهای خود را نسیاست که هیچ نهاد مرکزی قابلیت اعمال های مبتنی بر زنجیره بلوک باشد، آن استشبکه

 ایستی توسطبکه می رسانی های شبکه ممکن است مستحق ترین فرد در این زمینه باشد. اما به دلیل آنکه تغییرات و به روز

اها دازشگران گسانی پررای از آنها انجام پذیرد، لذا تعریف یک خدمت جدید و به روز اقل حجم عمدهتمامی پردازشگران یا حد

طع ت به طور قآن خدم و مسئولین مرتبط با ناظرینبا مقاومت و یا زمان بسیار طوالنی روبرو خواهد شد که این موضوع برای 

 خوشایند نخواهد بود.

های نی بر زنجیره بلوک توسط نهادهای نظارتی و عدم وجود شفافیت در بیشتر شبکهاز طرف دیگر، عدم کنترل بر نظام مبت
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باشد. موضوعات مطرح شده در ها میهای مطرح شده در زمینه استفاده از این شبکهمطرح حوزه زنجیره بلوک، از دیگر نگرانی

های مطرح یت و ... در بسیاری از شبکهها، اثبات مالکو موضوعات نظارتی مانند پیگیری تراکنش KYCو  AMLرابطه با 

 های مذکور حتما تاثیرگذار خواهد بود.های خرد بر روی شبکهوجود ندارد و این موضوع درمورد اخذ مجوز در زمینه پرداخت

 ها و نتایجیافته

ر دیره بلوک بر زنج های مبتنیدهی به صورت مرکزی و یا توانمند بودن شبکهبه منظور ایجاد یک نگاه کلی در زمینه سرویس

 .داشتم و خواهیدهر کدام و مقایسه آن  بهای خرد، در این بخش نگاهی جامع به مزایا و معایپردازش تراکنش رابطه با

یره اده از زنجا استفیپاسخ هر کدام از روشهای پردازش مرکزی و  ،در هر عنوان یک سوال یا موضوع مطرح شده و در مقابل آن

 خرد ثبت گردیده است: هایبلوک در پرداخت

 شبکه مبتنی بر زنجیره بلوک پردازش مرکزی موضوع

نیازمند راه اندازی تجهیزات مرکزی و  پایداری کل سامانه

های فیزیکی غیر تجهیزات موازی در محل

باشد. تخریب منطقی در اطالعات یکسان می

-لسامانه، فارغ از تعدد پردازشگران و تعدد مح

بین رفتن بخشی از های فیزیکی باعث از 

 های دیگر خواهد شد.اطالعات و یا آسیب

توان از ضعیفترین پردازشگران تا مراکز می

پیچیده پردازشی را در این زمینه درگیر نمود. 

وجود ندارد و شبکه در  1SPOFدر کل شبکه 

مقابل خرابی،  از بین رفتن و یا خاموش شدن 

 Fault Tolerantحجم باالیی از پردازشگران 

 خواهد بود.

توان بین بر اساس معماری انتخاب شده می سرعت انجام تراکنش

ه تا بینهایت تراکنش درثانیه باشد. البت 3000

اشکاالت پیاده سازی در معماری به طور 

 چشمگیری بر روی این مقدار تاثیر گذار است.

های پیاده سازی شده فعلی بین بر اساس مدل

در تراکنش  100.000تراکنش در ثانیه تا  3

های در ثانیه. افزایش تعداد تراکنش در شبکه

مبتنی بر زنجیره بلوک منجر به مرکزی شدن 

 شبکه خواهد شد.

های امنیت وابسته به تمهیدات دائمی تیم امنیت

باشد. در این مدل همواره باید امنیتی می

های امنیتی و مسائل آخرین به روزرسانی

ل شبکه امنیتی بررسی گردد و بر روی ک

 اعمال شود.

 2امنیت وابسته به طرح پیشنهادی و سپیدنامه

اندازی شبکه خواهد ارائه شده در ابتدای راه

بود. در صورتی که اشکالی در ابتدای طراحی 

وجود داشته باشد، شبکه به صورت کامل از 

بین خواهد رفت زیرا به روز رسانی تمامی 

پردازشگران در یک شبکه مبتنی بر زنجیره 

در نگاه  لوک امری بسیار مشکل خواهد بود.ب

کلی امنیت در این مدل به علت استفاده از 

های رمزنگاری پایه باالتر از مدل مکانیزم

 پردازش مرکزی خواهد بود.

منابع پردازشی بر اساس نیاز شبکه طراحی،  منابع پردازشی

گردند. با توجه به اینکه نصب و راه اندازی می

منابع پردازشی بسیار زیادی در این مدل 

درگیر خواهند شد، زیرا افراد مختلف در 

                                                 
1  Single Point of Failure 
2 White Paper 
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ع شبکه به سامانه مرکزی اعتماد در این نو

اندازی مجدد منابع وجود دارد، لذا نیاز به راه

های دیگر به علت جلوگیری از تقلب در محل

 وجود ندارد.

اندازی یک فضاهای فیزیکی مختلف اقدام به راه

نمایند و ل به شبکه میپردازشگر با دانش کام

به همین دلیل هزینه در این مدل بسیار باالتر 

از مدل مرکزی خواهد بود. تنها تفاوت آن است 

های که به علت تقسیم هزینه بین گروه

-مختلف، فشار مالی به یک بخش وارد نمی

 گردد.

های اجرایی توان کارمزدی منطبق بر هزینهمی کارمزد

د به دلیل رشد در نظر گرفت. این کارمز

های ارتباطی کم خواهد فناوری و کاهش هزینه

بود. صرفا ممکن است به دلیل اضافه شدن 

خدمات جانبی مانند بیمه تراکنش، نظارت 

های بیشتری در تراکنش فیزیکی یا ... هزینه

 اعمال گردد.

ن ها زیاد است. دلیل ایکارمزد در این تراکنش

ران موضوع ایجاد انگیزه برای پردازشگ

خصوصی به منظور راه اندازی یک پردازشگر 

است. همانطور که عنوان شد هزینه در این 

 مدل بسیار باالتر از مدل مرکزی خواهد بود و

های پردازشگران به منظور بازدریافت هزینه

 خود می بایستی کارمزد تراکنش دریافت کنند.

-نظارت صرفا توسط نهاد مرکزی صورت می نظارت

ورتی که بخشی از این نظارت پذیرد و درص

، گرددتفویض توسط ایشان به بخش دیگری 

باشد و در های خاص میحتما با محدودیت

قابل  تفویضضمن در هر زمانی در آینده این 

 بازگشت خواهد بود.

نظارت در این شبکه به دلیل ماهیت بازمتن 

برای بودن آن و در دسترس بودن شبکه 

ته در شبکه همگان قابل دسترسی است. الب

های مبتنی بر زنجیره بلوک خصوصی امکان 

دسترسی به دیتای شبکه وجود ندارد که البته 

هرچه به خصوصی بودن این بخش افزوده شود 

 آن کمک خواهد کرد. مرکزی شدنمشکل به 

ها، فرآیندها، ساختارها و تغییر در سیاست رگوالتوری

ی زها، فارغ از پایبند بودن نظام مرکالگوریتم

فکری، یا اطالع رسانی به ایجاد یک محفل هم

قبلی به ذینفعان، کامل از طریق خود ایشان 

پذیرد و برای انجام این قبیل صورت می

فرآیندها هیچگونه مجوزی یا محدودیتی وجود 

 ندارد.

ی مها، فرآیندها و ... هرگونه تغییر در سیاست

ای بایستی با تایید همه یا حداقل بخش عمده

که صورت پذیرد. این موضوع فارغ از از شب

پیچیدگی وجود نظرات مختلف در مورد هر 

ه ای، از نظر فنی و اجرایی بسیار پیچیدزمینه

خواهد بود و هرچه تغییر بزرگتر باشد 

 اختالالت شبکه بیشتر به چشم خواهد آمد.

شفافیت عملکرد شبکه برای نهادهای 

 نظارتی

 ند شفاف یا مخفی باشدمیتوا میتواند شفاف یا مخفی باشد

های نیروی کار متخصص جهت توسعه بخش نیروی کار

مختلف این نوع شبکه در زمان ویرایش این 

مقاله، در جغرافیای فیزیکی کشور جمهوری 

 شود.اسالمی ایران، بیشتر یافت می

های نیروی کار متخصص جهت توسعه بخش

مختلف این نوع شبکه در زمان ویرایش این 

جغرافیای فیزیکی کشور جمهوری  مقاله، در

ه های فراوانی همرااسالمی ایران، با محدودیت

 است.

های خرد توسط نهادهای مختلفی پرداخت نقطه نظر تجاری و کسب و کار

گردد. داده های تولید شده توسط مدیریت می

این شبکه، به صورت کامل در اختیار نهادهای 

در صورت عمومی بودن شبکه، کلیه اطالعات 

های انجام شده توسط افراد، برای تراکنش

سایرین قابل مشاهده خواهد بود. حتی 
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تیاقی مربوطه خواهد بود. به صورت عمومی، اش

برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با دیگران 

 در این نهادها وجود ندارد.

دسترسی به این اطالعات غیرقابل کنترل 

خواهد شد و مضاف بر آن دسترسی قابل 

 ری نیز نخواهد بود.پیگی

در صورت پیاده سازی صحیح معماری توزیع  1توسعه پذیری

شده، با افزایش منابع، توسعه صورت خواهد 

 پذیرفت.

-توسعه پذیری با سرعت و دقت باال صورت می

پذیرد و از دید مشتریان و ذینفعان کامال 

 خواهد بود. 2شفاف

کامال منطبق بر معماری پیاده سازی شده 

طرح امنیتی مبتنی بر سختی کار یا  اولیه و

اجماع است و اضافه شدن پردازشگران کمک 

 شایانی به توسعه پذیری نخواهد نمود.

نکته: ممکن است در یک شبکه مبتنی بر 

زنجیره بلوک، با الگوریتم خاص امنیتی، 

افزایش پردازشگران در سرعت پردازش 

 تراکنش نقش داشته باشد.

ن مدل تاثیر پذیرفته از استحکام در ای 3استحکام

استحکام سخت افزاری، استحکام امنیتی و 

افزاری است. هرگونه اشکال در استحکام نرم

بخش سخت افزاری، یا ایرادات امنیتی که 

های موفق از بیرون شبکه یا داخل باعث حمله

های نرم افزاری دیده نشده شبکه شوند و باگ

های اجرایی کار، به شدت بر روی در بخش

 گذارند.استحکام شبکه تاثیر می

استحکام شبکه بر اساس دو فاکتور سپیدنامه 

 اولیه و استقبال از حضور به عنوان پردازشگر

تعیین میگردد. در صورتی که طرح اولیه از 

نظر معماری صحیح باشد، شبکه مستحکم 

خواهد بود. افزایش تعداد پردازشگران به 

اهد حکام شبکه کمک شایانی خوافزایش است

 .نمود

 جمع بندی

رگان و ده توسط خبشای مطرح هها و الگوریتمهای پیاده سازی شده فعلی در دنیا، ایدهاستفاده از زنجیره بلوک، با نگاه به طرح

ین باره صیل در اهای قبلی به تفهای خرد مشتریان، جایگاه مناسبی را ندارند. در بخشمتخصصین این حوزه، در پرداخت

ا ذیری، بپمشخصات یک نظام مالی بر روی زنجیره بلوک، فارغ از امنیت مناسب آن، استحکام و توسعه صحبت شد که 

 مشخصات یک نظام پرداخت خرد سریع و چابک فاصله زیادی دارد.

 شود:در این باره سواالتی در ذهن همه مطرح می

  های جدید مبتنی بر زنجیره بلوک مانند آیا در آینده مدلHash Graphاجماع جزئی،  یا مدلهای مبتنی بر ها

 های مرکزی را دارند یا خیر؟قابلیت جایگزینی نظام

 ه مری به صرفاش مالی های کم ارزهای باالی آن در رابطه با تراکنشآیا استفاده از زنجیره بلوک با توجه به هزینه

 است یا خیر؟

 زی را در کل دنیا پایدار نگاه خواهند داشت یا با های مرکآیا پیشرفت فناوری و تجهیزات سخت افزاری همچنان نظام

                                                 
1 Scalability 
2  Transparent 
3 Robustness 
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 های توزیع شده مستقل پیش خواهیم رفت ؟ها به ناچار به سمت مدلافزایش تعداد مشتریان و تراکنش

  صورتی که  ارند و درهای مبتنی بر زنجیره بلوک را دمدل اهای قانونی و حقوقی در کشور سازگاری الزم بنظامآیا

یده شده دای آن رای هر کدام از ذینفعان پیش آمد، راهکاری برای پاسخگویی قضایی و حقوقی برهرگونه اشکالی ب

 های فنی و امنیتی در زنجیره بلوک بوده است؟است یا تا کنون بیشتر نگاه به مدل

  کزی درک مرظر باننبازبودن فضای اطالعاتی و در اختیار همه بودن اطالعات مالی، آیا از نظر منطقی صحیح است ؟ 

؟ شفافیت د داشتاین زمینه چه خواهد بود؟ نهادهای متولی پرداخت خرد چه برخوردی با باز بودن اطالعات خواهن

 ها وجود دارد یا تبدیل به محلی برای پولشویی خواهد شد؟کافی در زمینه این نوع پرداخت

 لکترونیکی ااند. یدهآنها به پایداری رسهای ثابتی هستند که سالها مردم از نظر فرهنگی در های خرد نظامپرداخت

ه تجربیات بتوجه  کردن آنها برای ایشان، می بایستی با تمهیدات خاصی صورت پذیرد. استفاده از زنجیره بلوک با

 نیاز مطرح شده های متعدد بر روی آنها هستیم، آیا در شرایط فعلی پاسخگوی Forkسالهای اخیر که دائما شاهد 

 هستند؟

 حلیل، و درتزیاد  االت دیگر در ذهن هر شخصی ایجاد خواهد شد. پاسخگویی به این سواالت نیازمند زمان بسیاربسیاری سو

 برخی از موارد نیازمند گذشت زمان و پاسخگویی در آینده خواهد بود. 
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