
آشنایی با بالکچین
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فرصت ها و تهدیدات

محمدحسن صمدانی

دکترای مهندسی کامپیوتر

ن رئیس کمیته رمزارز و بالکچی
سازمان نصر اصفهان

۹۸تابستان 

استانداری اصفهان



رئوس مطالب

مقدمه و مفاهیم پایه
شناخت بالکچین از طریق بیت کوین
انواع بالکچین
کاربردها
روندها و نگاهی به بازار
رصت هاماینینگ به عنوان یک صنعت، تهدیدها و ف
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مقدمه و مفاهیم پایه

تمرکزگرایی و 
اعتماد

دنیای امروز مبتنی بر تمرکزگرایی و اعتماد به نهادهاست
بانک پول را نگهداری می کند و انتقال می دهد
 اعتبار به پشتوانه قدرت به آن( عموما)بانک مرکزی پول تولید می کند و

می دهد
سازمان ثبت، اسناد را ثبت می کند
فیسبوک محتوا را ذخیره می کند
سوئیفت پیام رسانی بین بانکی را انجام می دهد
گوگل داده ها را ایندکس کرده و جستجو می کند
آمازون خرده فروشی می کند
ای بی خریدار و فروشنده حراج را به هم متصل می کند
وب سرویس آمازون توان پردازشی و ذخیره سازی می فروشد
دراپ باکس داده ها را ذخیره می کند
اپراتور موبایل دسترسی به شبکه را فراهم می کند
تلگرام پیام رسانی می کند
دات را سازمان غذا و دارو فرایند تولید و کیفیت تولی/ سازمان استاندارد

نظارت و تایید می کنند
 به شرکت ها، سازمان ها، نهادها، دولت( اختیاری/اجباری)اعتماد

تمرکززدایی هدف بالکچین است3



هدف نهایی

زدنیای غیرمتمرک

تولید، نگهداری و انتقال پول بدون نیاز به بانک
ثبت و انتقال مالکیت بدون نیاز به سازمان ثبت
ه ذخیره و اشتراک گذاری اطالعات بدون نیاز به محل ذخیر

سازی مرکزی
زیاجرای برنامه ها در ابر بدون نیاز به سرور محاسباتی مرک
انعقاد و اجرای قرارداد بدون نیاز به واسط مورد اعتماد
 (ااسپانی-کاتالونیا)ثبت هویت ملی بدون دولت مرکزی
دولت غیرمتمرکز/شرکت/سازمان
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با استفاده از بالکچین، هر کاری که می تواند
به صورت متمرکز انجام شود را می توان به 

صورت غیرمتمرکز انجام داد



ساده سازی

بانک متمرکز به 
سادگی یک برگه 

کاغذ

ه مفهوم بانک را تا حد یک فرد که بر روی یک برگ
ه تراکنش ها را ثبت می کند ساد( دفترکل)کاغذ 
کنید

دتغییرات توسط بانک در دفترکل اعمال می شو
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فرستنده مبلغ گیرنده

اصغر ۱ رضا

فرهاد ۰.۱ الیاس

داوود ۲.۱ کاوه

علی ۲ محمد

...

رضا ۰.۵ محمد

رضا ۰.۳ کاوه

کاوه ۲.۴ علی

...



بانک غیرمتمرکز
به سادگی چندین 

رونوشت
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مهران
کاوه

بهزاد فرید

علی

ا هر کسی که مایل باشد می تواند یک رونوشت از دفترکل ر
نگهداری کند

همه باید تغییرات را اعمال کنند
ان یک تراکنش جدید در شبکه همه پخشی شده و همه دفتردار

دفتر خود را بروزرسانی می کنند



مشکل اساسی

نگهداری نمای 
واحد از واقعیت

تدر لحظه رونوشت گرفتن، همه دفاتر یکسان اس.
س از تغییرات باید به صورت یکسان اعمال شود تا پ

.گذشت مدتی همچنان رونوشت ها یکسان باشند
مشکالت:

تاخیر اطالع رسانی
خرج دوباره
ترتیب تراکنش ها
دستکاری و خرابکاری در دفتر
حضور و غیبت دفترداران

نمای غیرواحد: نتیجه

7



مثال
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مهران کاوه

بهزاد

فرید

بابک

علی

از ۲.۴انتقال 
علی به اصغر

از ۲.۴انتقال 
علی به رضا



نیاز به اجماع در 
مورد تغییرات

Consensus

9

ه و صرفا تغییراتی باید در دفاتر اعمال شد
ریت معتبر شناخته شوند که مورد توافق اکث

.باشند
 باید درستکار ( درصد۵۰بیش از )اکثریت

.باشند

 یک راه حل رای گیری است
اد راه حل هوشمندانه تر انتخاب تصادفی افر

برای اعمال تغییرات است



اجماع با 
قرعه کشی

ور فرض کنید که یک قرعه کشی وجود دارد که به ط
یکنواخت هر بار یکی از دفترداران را انتخاب می

.کند
 آن دفتردار مجموعه ای از تراکنش ها را به میل

ا خودش انتخاب کرده و دفترکل را با توجه به آن ه
.تغییر می دهد

ی دفتردار برای خودش در دفترکل کارمزد در نظر م
.گیرد

دفتردار تغییرات مورد نظرش را به اطالع همه می
.رساند

دفتردار بعدی با قرعه کشی انتخاب می شود.
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اجماع با 
قرعه کشی

ل هر دفتردار انتخاب شده می تواند تغییرات اعما
.شده دفترداران قبلی را بپذیرد یا نپذیرد

د نظر اگر بپذیرد دفتر خود را به روز کرده و تغییرات مور
.خودش را نیز اعالم می کند

دیده گرفته اگر نپذیرد، تغییراتی که نمی پسنند را صرفا نا
سپس، از هر. و دفتر خودش را با آن ها تغییر نمی دهد

م جایی که دفتر را مناسب دید تغییرات خودش را انجا
این کار موجب ایجاد . داده و اعالم عمومی می کند

.انشعاب در دفتر می شود
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اجماع با 
قرعه کشی

بلی اضافه شدن هر تغییر در ادامه تغییرات ق
.یک تایید بر روی تغییرات قبلی است

دفترداران درستکار، اگر مشکلی احساس
بال نکنند، همواره طوالنی ترین انشعاب را دن

.می کنند
 با فرض اکثریت درستکار، تعداد دفعات

.بیشتری نوبت درستکاران می شود

12



نماهای متفاوت از 
واقعیت به دلیل 

انشعاب طوالنی ترین زنجیره تغییرات، به معنی
.استبیشترین تایید بر روی تغییرات قبلی

 نودها زنجیره های کوتاه تر را نادیده می
گیرند

ی از طوالنی ترین زنجیره به عنوان نمای اصل
واقعیت در نظر گرفته می شود
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کارمزد 
دفترداران

انگیزه درستکاری

 (  یورود/خروجی، مبلغ، فرستنده/گیرنده)تراکنش ها به صورت
.هستند

 هر دفتردار در نوبت خودش، عالوه بر اضافه کردن یک سری از
.تراکنش های مورد نظرش به دفترکل به خودش کارمزد می دهد

کارمزد یک تراکنش عادی است بدون ورودی.
مثال اگر نوبت فرهاد باشد یک تراکنش به صورت زیر داریم:

(ندارد: مبلغ پاداش، فرستنده: فرهاد، مبلغ: گیرنده)

خلق پول کرده : در این جا دفتردار از هوا پول تولید کرده است
.است

بیت کوین چگونه تولید می شود؟ اینطوری!

رش نکته جالب اینجاست که اگر تغییرات یک دفتردار مورد پذی
ود و نودهای بعدی قرار نگیرد، عمال بر روی دفترکل اعمال نمی ش

.در نتیجه پول تولید شده اعتباری ندارد
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برگزارکننده 
نداریمقرعه کشی

رقابتخودشان 
کنند
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ذف هدف ح. به کسی برای برگزاری قرعه کشی اعتماد نداریم
.نهاد مرکزی بود

ابل حل کردن یک پازل تصادفی که حلش به سادگی ق: راه حل
بررسی باشد

یک مساله سخت نیازمند محاسبه زیاد: پازل
در تعداد دور مشخص قابل حل نیست: تصادفی .

 عدد یکسان۹۰تاس و آوردن حداقل ۱۰۰مثل ریختن
ست ولی بنابراین کسی که سریع تر یا قوی تر است همیشه برنده نی

.شانس بیشتری دارد
همه کسی که زودتر از. دفترداران شروع به حل پازل می کنند

ظرش پازل را حل کند، کسی است که می تواند تغییرات مورد ن
.را اعالم کند

!ماینینگ: به حل کردن این پازل می گویند



بررسی تکنیکال
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Merkle tree
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پاداش ماینینگ
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اولین بالک
بیت کوین
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ینیک بالک بیتکو

25



آدرس ها و 
مالکیت پول در 

بیتکوین

آدرس ها کلید عمومی هستند
خصوصی کیف پول بیتکوین وظیفه نگهداری کلید

را دارد
ی مالک یک خروجی کسی است که کلید خصوص

متناظر آن کلید عمومی را دارد
 پول ارسال شده )برای خرج کردن یک خروجی

، باید با استفاده از کلید (برای یک آدرس
خصوصی متناظر امضا انجام شود
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درصد۵۱دشمن 

 درصد توان شبکه ۵۰اصطالحا به حمله ای گفته می شود که یک نهاد فاسد بیش از
را در اختیار داشته باشد

در این صورت، او می تواند:
زنجیره مورد نظر خودش را بلندترین زنجیره کند
می تواند تاریخچه را تغییر دهد
می تواند به برخی آدرس ها سرویس ندهد

ولی نمی تواند، پول کسی را بدزدد چرا که نمی تواند امضا جعل کند

راه حل عموما، انشعاب است.

35



36



انواع بالکچین

37

انواع روش های ماینینگ
انواع کنترل و مدیریت
نحوه نگهداری دفترکل
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انواع روش های 
ماینینگ



نحوه مدیریت و 
کنترل

رسال هر کسی می تواند بخواند و تراکنش ا: بالکچین عمومی
.هر کسی می تواند در فرایند اجماع مشارکت کند. کند

از فرایند اجماع از طریق مجموعه: بالکچین کنسرسیومی
.مشخصی از نودها انجام می شود

موسسه و نوشتن صرفا در اختیار یک: بالکچین کامال خصوصی
.خواندن می تواند عمومی یا خصوصی باشد. متمرکز است

39



تفاوت در نحوه 
لنگهداری دفترک

عیت وض. هر بلوک حاوی تغییرات است: بیت کوین
نهایی مجزا وجود ندارد و کل بالکچین نشان 

.دهنده وضعیت نهایی است

در هر لحظه یک وضعیت نهایی وجود : اتریوم
شان بلوک های تغییرات ن(. آخرین وضعیت)دارد 

یگر دهنده نحوه گذار از یک وضعیت به وضعیت د
.هستند
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کاربردهای 
بالکچین

به طور کلی هدف غیرمتمرکز کردن چیزهاست.

غیرمتمرکز کردن:
پول و انتقال آن
ثبت و مالکیت
جذب سرمایه
ذخیره سازی فایل
...

تقریبا هر کاربردی که امروزه وجود دارد را می توان با استفاده از
.بالکچین به روش غیرمتمرکز پیاده کرد

در عمل هر جایی که عامل مرکزی وجود دارد به این روش قابل حذف و
.جایگزینی است

سازمان خودمختار غیرمتمرکز: هدف غایی

حفظ جامعیت داده: کاربرد مهم دیگر
دستکاری و تغییر دادن تاریخ نیازمند هزینه بسیار گزافی است.

41



قراردادهای 
هوشمند و اتریوم

حوه یک تکه کد داخل تراکنش که بر ن: قرارداد هوشمند
کد یک تکه. خرج کردن خروجی تراکنش قید می گذارد

.با قابلیت اجرای خودکار است
ده مثال، خروجی قابل استفاده است اگر شرطی حاصل ش

ا باشد، زمان خاصی رسیده باشد، دو یا چند نفر امض
...کنند، مرجع خاصی اجازه دهد و 

 در بیت کوین وجود دارند ولی محدودیت های زیادی
.دارند

ا عمال هر برنامه ای ر. در اتریوم به اوج خود رسیده اند
.ارندبرای اجرا به سوخت احتیاج د. می توانند اجرا کنند

ر د. هدف بیت کوین پول و انتقال غیرمتمرکز آن بود
امه اتریوم هدف نهایی قراردادهای هوشمند و توسعه برن

.های غیرمتمرکز است
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توکن ها

 توکن ها، رمزارزهایی هستند که بالکچین
.ندارند( مکانیزم اجماع اختصاصی)
ند، بر بستر بالکچین های دیگر ساخته می شو

عمدتا اتریوم
 ذاتا ارزشی ندارند و به راحتی قابل ساخت

تگی قیمتشان به ارزش کاربردی آن ها بس. هستند
.دارد
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نمونه ها

پول و انتقال پول:Bitcoin, Vertcoin, Litecoin

ناشناسی و محرمانگی در انتقال پول :Zcash, Monero

نقل و انتقال بین المللی و بانکی :Ripple, R3

بستر اپلیکیشن های غیرمتمرکز :Ethereum, Neo, Komodo, 
Stellar

مالکیت نام دامنه :Namecoin

بازار پیش بینی رخدادها :Augur

ذخیره سازی فایل غیرمتمرکز :Storej, Filecoin

 (:اجاره ماشین، دوچرخه، اتاق هتل،)دارایی اشتراکی...Slock.it 

سازمان سرمایه گذاری پرخطر غیرمتمرکز :TheDAO

اینترنت اشیاء:Filament, IOTA
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نمونه های مورد 
استفاده مستقیم 
دولت

سویه بین بانکی جایگزین یا مکمل شبکه پایا و ساتنا به عنوان سامانه غیرمتمرکز ت
ر حال کانادا  و سنگاپور در حال استفاده، اتحادیه اروپا در حال توسعه، ایران د)

(طراحی

 لیبر بستر بالکچین به صورت م...( سهام، اوراق بهادار، امالک،)پول و ارزش

 ثبت اسناد و امالک

مدیریت هویت

 صرف از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا م)گمرک و اتصال تمامی زنجیره تامین
(کننده نهایی

جایگزینی سامانه های کاغذی و الکترونیک بین سازمانی

 ضه عر: ، مثال(شفافیت برای تمام ذی نفعان)سامانه های جلوگیری از فساد
سوخت

سامانه هایی برای بهبود ارایه سرویس های مشترک چندسازمانی
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مباحث متفرقه

انواع کیف پول

کیف پول سخت افزاری :trezor, ledger nano s

کیف پول کاغذی
کیف پول نرم افزاری

کیف پول آنالین
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مباحث متفرقه

انواع توکن و 
جذب سرمایه از 

طریق فروش 
توکن
ICO

Utility token

Security token

 عرضه اولیه سکه یاInitial Coin Offering یک روش نوین جذب
.سرمایه برای شرکت های نوپاست

 مانند )ایجاد یک توکن بر روی یک پلتفرم ایجاد توکنEthereum, 
ICON, NEO,…)

،فروش عمومی توکن در ازای بیت کوین، اتریوم...
کسب سرمایه الزم با فروش کوین های دریافت شده

 درصد عرضه ها کالهبرداری ۸۰طبق مطالعات انجام شده بیش از
.هستند

47



مباحث متفرقه

ماینینگ

ابزارهای ماینینگ:
ASIC :مانند بیتکوین، الیتکوین
GPU :مانند اتریوم، زدکش، ورتکوین
CPU :مانند مونرو

 بررسی صرفه اقتصادی درwhattomine.com
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ن ماینینگ به عنوا
یک صنعت

ASICماینینگ با دستگاه های 

برخی از کوین ها مانند بیت کوین ،
وندبا اسیک ماین می ش... الیت کوین،

ی فارم مختص الگوریتم و کوین خاص
است

ارم مصرف برق باالی فارم در مقابل ف
های کارت گرافیک

 عدد ۱۰۰یک فارم باm3x ۲۲۰حدود
د حدو)کیلووات برق مصرف می کند 

(میلیون تومان سرمایه گذاری۵۰۰

 عدد ۱۰۰یک فارم باS9 ۱۴۵حدود
۱.۲حدود )کیلووات مصرف می کند 

(میلیارد تومان سرمایه گذاری

 عدد ۱۰۰یک فارم باS11 ۱۷۰حدود
۲حدود )کیلووات مصرف می کند 

(میلیارد تومان سرمایه گذاری

رد دستگاه ها تماما به صورت قاچاق وا
ش قاچاق باعث افزای)کشور می شوند 

(هزینه شده است

(ریگ)ماینینگ با کارت گرافیک 

ز بسیاری از کوین ها با استفاده ا
گرافیک ماین می شوند

ر مصرف برق بسیار پایین فارم د
 ASICمقابل فارم های مبتنی بر 

 کارت گرافیک ۱۰۰یک فارم با
1080ti کیلووات برق ۲۵حدود

سرمایه گذاری )مصرف می کند 
(میلیارد تومان۲حدود 

 واردات کارت و تجیهزات جانبی
اغلب قانونی است

و فارم مختص کوین خاصی نیست
جود امکان تغییر کوین به سادگی و

دارد

53



ن ماینینگ به عنوا
یک صنعت

(Pool)اتصال به استخر ماینینگ 

 عده ای از ماینرها به همکاری
یکدیگر اقدام به کشف بلوک 

بت می کنند و درآمد حاصل را به نس
هش ریت تقسیم می کنند

درآمد تضمینی در قبال هش ریت

(solo)ماینینگ انفرادی 

ماینر خودش اقدام به کشف بلوک
می کند

برای برخی از کوین ها و در صورت
ان داشتن هش ریت بسیار باال امک

پذیر است

ر کشف بالک تضمینی نیست و د
نتیجه درآمد تضمینی نیست
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مصرف برق
بیت کوین

گیگاوات۷۵: ظرفیت اسمی تولید برق ایران

 درصد ظرفیت برق کشور است۱۰کل شبکه بیت کوین در ایران باشد کمتر از

 (نصف استاندارد جهانی)درصد است ۳۶.۵راندمان نیروگاه های حرارتی ایران حدود

 میلیارد دالر گاز و سوخت مایع در نیروگاه های ایران تلف شده است۱۲، بیش از ۹۷طی سال.

 (میلیارد دالر۴تراوات ساعت، حدود ۳۴)درصد است ۱۱اتالف برق در شبکه توزیع ایران باالی
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مصرف برق 
بیتکوین
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مصرف برق 
بیتکوین
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مصرف برق 
بیتکوین
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ماینینگ
فرصت ها و 
تهدیدها

تهدیدات

مصرف برق بی رویه به خصوص در
۲۰۰حدود )زمان پیک مصرف 

(ساعت در سال

از سوءاستفاده سرمایه گذار خارجی
برق ارزان قیمت و خروج مستقیم

درآمد حاصل

ت فضای مناسب کالهبرداری به جه
عدم آگاهی مردم

 تنها روش)عدم شفافیت مالیاتی
(کسب مالیات بر هزینه برق است

فرصت ها

 ر د( باتری)علمکرد به عنوان خازن
زمان غیر پیک برق

صادرات مستقیم انرژی

درآمد ارزی

اشتغال زایی

کمک به مقاومتی کردن اقتصاد

 کانالی برای دور زدن تحریم های
اقتصادی و تسهیل گردش پول 

بین المللی به خصوص در سطح 
غیرکالن

انگیزه ای برای توسعه ظرفیت و
افزایش راندمان برق کشور

کمک به جلوگیری از خام فروشی
...(نفت، گاز، برق،)انرژی 

صادیمزیت استراتژیک سیاسی و اقت
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پرسش و پاسخ با سپاس فراوان بابت توجه و وقت ارزشمندتان
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