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ما بھ : بیت کوین، این واحد پول دیجیتالی کھ یک شیوه نوین در نظام پرداخت پول در سراسر جھان پدید آورده، شعارش این است -چكیده
د و بیت کوین آمده است تا افرادی کھ ما بھ آن ھا اعتماد داشتیم، یعنی بانک داران، را از چرخھ تبادالت مالی کنار بزن. رمزنگاری اعتماد داریم 

در سیستم بانک داری سنتی، بانک بر ھر تومان پولی کھ از حساب شما خارج می شود یا بھ آن افزوده . رمزنگاری و کد را جایگزین سازد
. برای مثال، پولی کھ شما بھ یک فروشنده با کارتخوان پرداخت می کنید، پس از انجام یک سری تراکنش جابھ جا می شود. می شود، اِشراف دارد

یره این پایگاه داده، زنج. با یک پایگاه داده توزیع  شده و امن، بانک را از چرخھ تبادالت مالی خارج می سازند) و نمونھ ھای مشابھ آن(بیت کوین 
اولین و معروف ترین استفاده از فناوری بالک چین در تراکنش ھای بیت کویین اتفاق افتاد در واقع بیت کویین . نام دارد) block chain(بلوکی 

. اولین اپلیکیشن بالک چین است
در واقع، دیگر ترسی ناشی از سوء استفاده از .ین ارمغان زنجیره بلوکی، حفظ حریم شخصی کاربران در حوزه تبادالت مالی استنخست

در این مقالھ درباره مفھوم بالک چین و طرز کارکرد و تاثیر آن در صنعت انرژی بررسی . اطالعات شخصی از سوی بانک داران وجود ندارد
.شده است

یجیتال،  انرژی، بیت کوین، پایگاه داده، رمزنگاری، زنجیره بلوکیارز د -كلمات كلیدي

مقدمھ ⦁
بھ آن ھای ارزھای  یت کوین موفق ترین نمونھ از میان صدھا ارز رمزنگاری شده است کھ اصطالحا در زبان عامیانھب

اما چیزی کھ این روزھا بیشتر از خود بیت کوین مورد توجھ قرار گرفتھ و درھای . مجازی و یا حتی پول مجازی ھم گفتھ می شود
کھ در زبان فارسی  است) Block Chain(جدیدی را بھ روی صنایع مختلف باز کرده است ، تکنولوژی بالک چین     

تکنولوژی بالک چین برای اولین بار بھ طور گسترده در بیت کوین مورد . اصطالحا بھ آن تکنولوژی زنجیره بلوک ھم می گویند
د ، افراد زیادی می توانند گزارشات مختلفی را بھ یک نوع بایگانی اطالعات واربالک چینبا استفاده از یک.استفاده قرار گرفت 

.کنند و ھمچنین کاربران می توانند چگونگی ثبت و بھ روز رسانی اطالعات را کنترل کنند 
یک برگھ ای بھ شما می دھند کھ شامل یک سری ی شما پول خود را بھ صورت سپرده در بانک سرمایھ گذاری می کنیدوقت

. اطالعات در مورد سپرده شما و حساب شما و موارد دیگر است کھ پس از تکمیل آنھا در یک پایگاه داده بزرگ ذخیره می کنند 
یت کوین ھم کار مشابھی را برای حفظ اطالعات حساب ھای کاربران انجام می دھد اما برخالف یک بانک در بیت کوین با ب

ت بی.توجھ بھ ماھیتی کھ دارد نمی توان بھ یک قدرت مرکزی کھ پایگاه داده را برای کاربران مدیریت و ذخیره کند ، اعتماد کرد 
.کوین برای حل این مشکل ، پایگاه داده را بھ مجموعھ ھای کوچکتری بھ نام بالک ھا تقسیم کرده است 

ک چین بھ زبان سادهبال ⦁
اما بالک چین این امکان را بھ . یشتر افراد برای انجام یک تراکنش مالی از یک واسطھ نظیر بانک استفاده می کنیمب

ز می دھد کھ بھ صورت مستقیم با ھم در ارتباط باشند و نیا) ارسال کنندگان و دریافت کنندگان پول مجازی(خریداران و فروشندگان 
ی نامندم» ھمتا بھ ھمتا«این شکل از تراکنش را .  بھ یک شخص ثالث بھ عنوان واسطھ از بین برود

بر خالف سیستم ھای بانکی کھ در یک موقعیت . ک چین از رمزنگاری بھ منظور ایجاد امنیت در تبادالت استفاده می کندبال
مشخص مستقر ھستند و در اصطالح متمرکز عمل می کنند، مرکز داده ای کھ بالک چین ھا در آن قرار دارند کامال غیرمتمرکز 

این دفتر کل بھ . ی نامندم» کل توزیع شدهدفتر «محل نگھداری بالک چین ھا را در اصطالح . بوده و در سراسر جھان پخش ھستند
این شبکھ در واقع زنجیره ای از رایانھ ھایی است کھ . گونھ ای است کھ ھر کسی در شبکھ می تواند جزییات آن را مشاھده کند

درستی تراکنش ھای صورت گرفتھ بین شما و طرف مقابل تان را تایید می کنند و پس از تایید، آن را نیز بھ بالک چین اضافھ 
.می کنند
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دفترھای کل توزیع شده:  1کل ش

ک چینانواع بال -3

ک چین عمومی  ضد انحصاری بال  -1-3
الک ین بالک جین ھرکسی میتواند قرارداد ھای ھوشمند ایجاد کند و یا پول یا داده ھا را منتقل کند اظالعات مھم در این بدر ا

.چین ھابھ صورت رمزنگاری شده قابل ذخیره سازی ھستند

ک چین عمومی انحصاریبال  -2-3
بھ عبارتی در بالک چین عمومی . ین نوع بالک چین بھ صورتی است کھ افرادی خاص فعالیت ھا را تایید می کنندا 

بھ عنوان مثال فرض . انحصاری ھمھ عموم می توانند داده ھا را مشاھده کنند ولی تنھا افراد خاصی قادر بھ تغییر آن ھا ھستند
ھا بر روی بستھ بندی ھا یم  QR Codeشما با قرار دادن . کنید شما دارای یک کشتارگاه ھستنید کھ گوشت قرمز ارائھ می دھید

د را در اختیار عموم بگذارید و عموم تنھا می توانند این اطالعات را ببینن.. توانید اطالعاتی از قبیل تاریخ ضبح، محل ضبح و 
.ولی شما قادرید این اطالعات را تغییر دھید

ک چین خصوصی انحصاریبال  -3-3

در . ک چین ھای خصوصی انحصاری می توان سیستم ھای پرداخت حقوق با بالک چین را نام برداز بال
این نوع از بالک چین ھا فقط افراد خاصی می توانند فعالیت ھا را تایید و نیز فقط افراد خاصی می توانند 

شرکتی را فرض  کنید کھ اطالعات خود را برای کارمندان بھ نمایش در می آورد .اطالعات را مشاھده کنند
.ولی تنھا رئیسان و سران آن شرکت قادر بھ تغییر آن اطالعات می باشند

کرد بالک چینعمل  -4
بالک چین در واقع اطالعات و جزییات تک تک . ی درک بھتر کارکرد بالک چین بھ زبان ساده بھ بیت کوین میپردازیمبرا

تراکنش ھای صورت گرفتھ با این ارز دیجیتال را در خود ذخیره می کند و اگر یک کاربر بخواھد از یک بیت کوین بیش از دو 
.جلوی آن را می گیرد) یعنی کالھبرداری کند(بار استفاده کند 
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چگونگی کارکرد زنجیره قالب: 2کل ش

یت کوین چگونھ کار می کند؟ب -5
این کھ چرا زنجیر نام گرفتھ است؟ در واقع بھ این دلیل بھ آن : ی شروع بحث، بھ اجزای نام زنجیره بلوکی می پردازیمبرا

زنجیر اطالق می شود کھ اطالعات تنھا بھ انتھای فھرست اضافھ می شود، درست مثل یک زنجیر کھ حلقھ ھای جدید را می توان بھ 
.ھر بلوک، شامل اطالعات تعدادی تراکنش، بھ تراکنش ھای قبلی در زنجیر ارجاع می دھد. یکی از دو انتھای آن اضافھ کرد

وظیفھ دارند درخواست تراکنش ھای جدید را شناسایی، آن ھا را تجمیع، ) miners(گروھی از کاربران موسوم بھ جویندگان 
. صحت سنجی و بھ صورت یک بلوک بھ انتھای فھرست اضافھ کنند

ً صاحب پول است و نیز این کھ پول در جای دیگر خرج صحت سنج ی بھ معنای آن است کھ بررسی شود پرداخت کننده واقعا
در رمزنگاری . قبل از پرداختن بھ روش انجام کار، الزم است کمی بھ اصول رمزنگاری نامتقارن اشاره کنیم. نشده باشد

. دارد) public key(و یک کلید عمومی ) private key(نامتقارن، ھر فرد یک کلید خصوصی 

گاری نا متقارنرمزن:  3کل ش

کلید . ین دو کلید با یک رابطھ ریاضی بھ ھم مربوط ھستند و یکی را از روی دیگری بھ سادگی نمی توان بھ دست آوردا
من اگر یک متن را با کلید عمومی . خصوصی را تنھا صاحب کلید دارد، اما کلید عمومی ھر فرد در اختیار ھمھ قرار می گیرد

ھمچنین، اگر شما یک متن را با کلید خصوصی . شما رمز کنم، تنھا شما کھ کلید خصوصی را دارید قادر بھ رمزگشایی آن ھستید
ا زیر(خودتان رمز کنید، ھر فردی می تواند با کلید عمومی شما آن را رمزگشایی کند تا مطمئن شود این متن را شما فرستاده اید 

).فرد دیگری کلید خصوصی شما را ندارد
در واقع، صاحب پول اطالعات تراکنش . ین شیوه رمزنگاری برای احراز اصالت در بیت کوین مورد استفاده قرار می گیردا

ھر . را با کلید خصوصی خودش رمز کرده و یک سری محاسبات انجام می دھد تا درنھایت یک رشتھ عددی طوالنی بھ دست آید
فرد دیگری کھ محاسبات مشابھ را با کلید عمومی فرد مورد نظر روی عدد حاصل انجام دھد، می تواند بررسی کند کھ فرد مدعی 

ً صاحب آن است یا خیر .پول واقعا
یگری کھ در کنار احراز اصالت صاحب پول اھمیت دارد، این است کھ تراکنش ھا برگشت ناپذیر و اما موضوع د 

پس باید یک . بھ ھر حال، بیت کوین مجموعھ ای از جویندگان را در سراسر جھان دارد کھ قابل نظارت نیستند. تکرارنشدنی باشند
.کھ در بیت کوین، مکانیسمی بدین منظور ارائھ شده است. مکانیسم طراحی شود کھ صحت تراکنش ھا را بسنجد

ی تکنولوژی بالک چینموارد استفاده  -6
یشتر شھرت بالک چین تا این لحظھ، استفاده از آن بھ عنوان سامانھ ای برای رمزنگاری معامالت پول اینترنتی یا ھمان ب

ز از بیت کوین برای تبادالت بین المللی استفاده می شود کھ ھزینھ ی کمتری نسبت بھ فرایندھای تبدیل ار. است) Bitcoin(بیت کوین 
.روزانھ، میلیاردھا دالر در قالب بیت کوین جابھ جا می شود. بھ یکدیگر دارد

ی بالک چین می توان در زیرساخت ھای مالی موجود مانند سھام، اوراق قرضھ و زمینھ ھای بسیار اما عالوه بر آن از فناور
استفاده از این فناوری و جایگزینی آن با فناوری ھای امروزی، می تواند روی سرعت دسترسی بھ اینترنت . دیگری استفاده کرد

.نیز تأثیر بگذارد
بھ عنوان مثال می توان . چنین از بالک چین می توان در زمینھ ھای صنعتی، پزشکی و زمینھ ھای بسیار دیگری استفاده کردھم

این فناوری بھ پزشکان اجازه می دھد تا پرونده ای . بھ کار گرفت -کھ سوابق بیماران دست کاری می شود-آن را در بخش پزشکی 
ر از سوابق بیماران را با امنیت باال ذخیره کرده و آن ھا را در صورت لزوم در اختیار دیگر بیمارستان ھا و مراکز درمانی قرا

.این کار عالوه برافزایش امنیت ذخیره سازی و انتقال داده ھا، باعث کاھش خطرھا و ھزینھ ھای مدیریت داده ھا می شود. دھند
از فناوری . ین فناوری می توان برای مقابلھ با دریافت محصوالت چندرسانھ ای بھ صورت غیرقانونی نیز استفاده کرداز ا

بالک چین می توان برای اعتبارسنجی و جلوگیری از انجام تقلب در انتخابات الکترونیک نیز استفاده کرد

ینده ی تکنولوژی بالک چینآ -7
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 یادی است کھ این فناوری را بھموارد ز«: وینکلسپکت می گوید. ی بالک چین نمی تواند بھ سرعت، اینترنت را تغییر دھدفناور
مردم ممکن است متوجھ شوند این فناوری، یک تحول ایجاد خواھد کرد؛ اما نمی دانند این فناوری چگونھ بھ بھبود . چالش می کشد

».کسب وکار آن ھا کمک می کند

ک چین و توزیع انرژیبال -8
کھ ھای تولید انرژی امروزی توسط مراکز اداره می شوند، مراکزی کھ روی توزیع انرژی کنترل دارند و آن را مدیریت شب
با این حال، پیشرفت قابل توجھ انرژی ھای تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و یا حتی پیشرفت باتری ھا، سبب می شود . می کنند

.تا شبکھ ھای توزیع محلی کوچک پدید آید
ین، اگر شما در خانھ یا محل کار خودتان انرژی تولید می کنید، می توانید آن را درون باتری ھا ذخیره کرده و ھر بنابرا

.حتی می توانید آن را بھ ھمسایھ تان بفروشید. زمان بھ آن نیاز داشتید، استفاده کنید
چون انرژی ھر چھ مسافت بیشتری طی کند، . چنین اتفاقی می تواند منجر بھ حفظ انرژی و جلوگیری از ھدر رفت آن شود

با این شیوه، دیگر واسطھ ای ھم وجود ندارد و مردم می توانند خودشان خرید و . ھدر رفت بیشتر و ھزینھ بیشتری خواھد داشت
.فروش کنند

یگر، نیروگاھھای تولید انرژی از بین می روند و تمام کاربران از طریق انرژی خورشیدی اقدام بھ تولید برق بھ عبارت د
ن با تایید تعدادی کاربران این برق مازاد بھ مشترکی کھ نیازمند آ. می کنند و ھر کس برق مازاد خود را بھ داخل شبکھ می فرستد

.در ضمن ھزینھ بصورت بیت کوین بھ فرستنده پرداخت می شود. است منتقل می شود

گیرینتیجھ  -9
ھمچنین برای استفاده از این . ک چین یک فناوری نوظھور است کھ نیاز دارد تا برنامھ ھایی سازگار با آن تولید شودبال

ار این فناوری باید بتواند کارآمدی خود را اثبات کند تا بتواند بھ صورت گسترده بھ ک. فناوری باید مجموعھ ای مقررات تنظیم شود
.گرفتھ شود

مراجع -10
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