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بررسی سیر تکامل نسل های مختلف بالکچین

بيت کوين و بالکچين حدود 9 سال پيش با هدف حذف نهاد هاي ثالث متمرکز تأييد کننده تراکنش هاي 
انتقال ارزش به وجود آمدند. در حالي که امروزه ارز های رمزنگاري شده به يک کلمه کليدي آشنا براي مردم 
به ويژه در انجمن هاي مالي تبديل شده اند ابهامات مختلفي در مورد بالکچين هاي مختلف و عملکرد هاي 
آنها وجود دارد. بالکچين بيت کوين به عنوان اولين نسل اين فناوري شناخته مي شود. در حال حاضر پلتفرم 
هايي به وجود آمده اند که به عنوان نسل هاي دوم و سوم بالکچين شناخته مي شوند و به زودي نسل هاي 

بعدي نيز از راه خواهند رسيد.
پيش از بررسي نسل هاي مختلف بالکچين، ابتدا تعريفي از خود اين فناوري داشته باشيم.

 بالکچين به فناوري ای گويند که براي وقوع يک رويداد خاص، نيازمند تأييد و اجماع چندين فرد يا بخش 
مختلف است. رويداد مي تواند يک تراکنش، يک رأي، بارگذاري يک فايل، خريد يک خانه، توافق بين دو بخش، 
و غيره باشد. براي مثال در خريد يک ارز رمزنگاري شده، بالکچين بايد واقعي بودن کوين، مقدار ارزش توافق 
شده و انتقال آن را تأييد کند که اين وظيفه اغلب توسط ماينرهاي شبکه انجام مي شود. بالکچين از پتانسيل 
بااليي براي متحول ساختن زندگي تک تک افراد برخودار است. امکان هک و دستکاري اين فناوري بسيار پايين 
است. اطالعاتي که بر روي بالکچين قرار مي گيرند بر روي صدها يا هزاران کامپيوتر در سراسر جهان منتشر 

مي شوند ]1[. 
انتظارات و توانايی های اين تکنولوژی در تحول مدل های کسب و کار و جامعه به قدری باال است که می 
توان بالکچين را پس از ظهور کامپيوتر، اينترنت و رسانه های اجتماعی به عنوان انقالب چهارم عصر فناوری 

اطالعات در نظر گرفت ]2[.

شکل 1- بالکچین به عنوان انقالب چهارم عصر فناوری اطالعات ]2[

نسل اول بالکچین: بیت کوین و ارز های رمزنگاری شده

نسل اول بالکچين برای حل مشکل بزرگی مانند توليد ارز های غير متمرکز ساخته شد و اولين کاربرد آن 
در صنعت مالی نمود پيدا کرد. تمرکز اصلی برای ايجاد ارزی بود که می توانست بدون هيچ واسطه مرکزی 
برای انتقال وجوه از يک مکان به ديگری استفاده شود. فناوری مورد استفاده برای تبادل سريع و امن پول در 
بين دو نفر، بدون حضور شخص ثالث و در غياب بانک، يک اختراع شگفت انگيز بود. بالکچين مالکيت را انتقال 
داده و تراکنش را ثبت می کرد. بيت کوين با ايجاد يک شبکه همتا به همتای بدون نياز به اعتماد اين موضوع 
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را محقق ساخت ]1, 3[.
تمرکز نسل اول بالکچين بر روی انتقال ارزش، نگهداری دفتر کل و ارائه يک سيستم پرداخت ايده آل است. 
بيت کوين، اليت کوين، مونرو و دش نمونه هايی از به کارگيری اين نسل می باشند. يکی از جنبه های اصلی 
بيت کوين منبع باز بودن آن است. ساتوشی ناکاموتو با متن باز کردن کد های بيت کوين اين فرصت را در 
اختيار همه قرار داد تا از آن ياد گرفته، پروژه های جديد ايجاد کرده و فراتر از آن بروند. اين موضوع زمينه را 
برای ايجاد نسل های بعدی بالکچين فراهم نمود ]4[. نسل بعدی بالکچين برای رفع مشکالت نسل اول ايجاد 

شد و پيشرفت تکنولوژيکی عمده ای را در زمينه کنترل تراکنش ها ايجاد نمود ]3[. 

شکل 2- بیت کوین شاخص ترین محصول نسل اول بالکچین ]3[

پروژه های شاخص نسل اول
بيت کوين اولين و معتبرترين ارز رمزنگاری شده و مصنوع ساتوشی ناکاموتو است که به عنوان اولين ارز 
ديجيتال غير متمرکز برای انجام تراکنش بدون حضور بانک مرکزی يا مسئول مرکزی طراحی شده است. بيت 
کوين يک نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بی  پشتوانه يا فيات ارائه کرده است، اما از نظر حقوقی 
از يک شبکه همتا به  همتا  هيچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی به رسميت نشناخته است. بيت کوين 

استفاده می کند و تراکنش ها به صورت مستقيم و بدون واسطه بين کاربران انجام می شود ]5[.

نسل دوم بالکچین: اتریوم و قرارداد های هوشمند

نسل دوم بالکچين بر نگهداری دارايی ها بر روی بالکچين متمرکز است. اين نسل قرارداد های هوشمند را 
معرفی کرد و امکان انجام تراکنش های قابل تنظيم بر اساس نياز های طرفين را فراهم نمود ]4[. در اين نسل 
هر کسی می تواند نسبت به صدور سهام در بستر بالکچين اقدام کند. اين سهام ها می توانند برای دريافت سود 
يا اعطای حق رأی به صاحبان آنها مورد استفاده قرار گيرند. اين موضوع به طور کامل با روند فعلی جذب سرمايه 
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جمعی1 و اقتصاد به اشتراک گذاری در تناسب است ]1[. اين نسل از ايده ثبت تراکنش ها بر روی بالکچين 
و گسترش آن به زبان های برنامه نويسی ديگر استفاده می کند. اتريوم، اتريوم کالسيک، نئو و QTUM نمونه 

هايی از اين نسل می باشند.
اتريوم در واقع يک راه برای اعمال قوانين اختياری برای مالکيت، تعيين فرمت های تراکنش و توابع انتقال 
وضعيت است که خروجی جديد را با در نظر گرفتن وضعيت بالکچين و تراکنش توليد می کند ]5[. چيزی که 
اتريوم به بالکچين اضافه کرد همانند تغييری بود که جاوا اسکريپت در مرورگر های اينترنتی به ارمغان آورد. به 
کارگيری اتريوم سبب شد که بالکچين به زيرساختی تبديل شود که می تواند سرويس هايی بيش از تراکنش 
های ساده ارز های رمزنگاری انجام دهد. با بهره گيری از اتريوم امکان ذخيره سازی برنامه های کد شده بر روی 
بالکچين به وجود آمد که به عنوان قرارداد های هوشمند نام گذاری شدند. اين قرارداد ها شامل تمام شرايط 

و ضوابط توافقات دنيای واقعی هستند که برای همه شرکت کنندگان شفاف و قابل مشاهده خواهند بود ]3[.
اتريوم می تواند سرور ها و فضاهای ابری را با هزاران گره2 در سراسر جهان جايگزين نمايد. اتريوم به عنوان 
چشم انداز خود در تالش است تا عملکرد های يکسانی را برای همه در سراسر جهان فراهم نمايد و امکان 
رقابت برای ارائه سرويس در اين زيرساخت را مهيا کند. اتريوم از بستر های مورد عالقه برای عرضه اوليه سکه3 

)ICO( نيز می باشد ]1[.
مقياس پذيری، قابليت همکاری، پايداری، حاکميت و حريم خصوصی از جمله مهم ترين مشکالت نسل دوم 
بالکچين به شمار می روند ]3, 6[ که تالش برای ارائه راه حل برای آنها منجر به تولد نسل سوم بالکچين شد.

شکل 3- اتریوم به عنوان شاخص ترین زیرساخت نسل دوم بالکچین ]3[

پروژه های شاخص نسل دوم
اتريوم يک پلتفرم نرم افزاری باز بر مبنای فناوری بالکچين است که امکان ساخت و توسعه برنامه های 
کاربردی غير متمرکز را برای توسعه دهندگان فراهم می نمايد. همانند بيت کوين، اتريوم نيز از يک شبکه 
1 Crowdfunding
2 Node
3 Initial Coin Offering (ICO)
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بالکچين عمومی توزيع شده استفاده می کند؛ ولی اهداف و قابليت های اين دو شبکه متفاوت است. بالکچين 
بيت کوين برای پيگيری مالکيت آن و ثبت تراکنش ها مورد استفاده قرار می گيرد؛ با اين وجود تمرکز بالکچين 
اتريوم بر اجرای کد برنامه نويسی برنامه های غير متمرکز قرار دارد و از اتر )Ether( به عنوان سوختی برای اين 

شبکه استفاده می کند ]8[. از ديگر قابليت های اتريوم می توان به موارد زير اشاره کرد ]9[.
• ايجاد برنامه های کاربردی غير قابل توقف با استفاده از پلتفرم غير متمرکز	
• پول هوشمند، کيف پول هوشمند	
• Solidity: زبانی جديد برای قرارداد های هوشمند	
• امکان شروع پروژه با فروش جمعی بدون نياز به اعتماد	
• ايجاد سازمان خودمختار دموکراتيک	
• ايجاد انواع جديدی از برنامه های کاربردی غير متمرکز	

    
نسل سوم بالکچین: پیش به سوی آینده

مقياس پذيری يکی از مهم ترين مشکالت نسل دوم بالکچين بود. مقياس پذيری توکن را می توان با بهبود 
سه زمينه اصلی تعداد تراکنش در دقيقه، تخصيص منابع و مقياس داده مرتفع نمود. نسل سوم به بالکچين 
های مختلف امکان می دهد تا با يکديگر ارتباط داشته و جريان اطالعات را مبادله کنند. اين نسل امکان تعريف 
اليه های مختلف برای مديريت توافقات، انجام تراکنش ها و ارتباط با ديگر بالکچين ها را فراهم می نمايد. 
عملکرد اليه ای موجب افزايش امنيت، جلوگيری از کاهش سرعت و به خطر افتادن عملکرد بالکچين می شود 

که از مهم ترين مشکالت بالکچين اتريوم در زمان راه اندازی توکن جديد به شمار می رود ]1, 3[.
نسل سوم بالکچين نسلی است که می تواند به تعداد بااليی از افراد خدمات ارائه داده و خود حاکميتی4 را 
گسترش دهد. شبکه عظيم بيت کوين موجب شده است تا به قوی ترين، امن ترين و غير متمرکز ترين شبکه 
تبديل شود. اما با اين حال، زمانی که اين شبکه با هجوم حجم بااليی از تراکنش ها مواجه می شود مشکل 
مقياس پذيری آن به وضوح قابل مشاهده است. همچنين رشد هر چه بيشتر شبکه بيت کوين موجب غير 
متمرکز تر شدن آن نيز شده که اين موضوع دستيابی به اجماع برای مسائل پيش رو را سخت کرده است. اين 

نسل اصطالح مقياس پذيری را تعبير کرده و دستيابی به اجماع را تسهيل می کند ]4[.
پايداری به عنوان يکی ديگر از ويژگی های نسل سوم شامل سه مؤلفه اصلی است: 1( کاربران چگونه هزينه 
نگهداری شبکه را پرداخت می کنند، 2( چگونه تمام جنبه های توسعه شبکه را اولويت بندی می کنند و 3( 
چگونگی تصميم گيری های زيربنايی صورت می گيرد. غلبه بر اين مشکالت يکی از بزرگ ترين مسائل پيش 
روی فناوری بالکچين بود که توسط پروژه هايی مانند کاردانو5 حل شده است ]3[. کاردانو از بالکچين های 
نسل سوم است که به عنوان يک پلتفرم تکنولوژيکی، از قابليت اجرای اپليکيشن های مالی مورد استفاده ی 
افراد، سازمان ها و دولت ها در سراسر جهان برخوردار می باشد. اين پلتفرم در چندين اليه ساخته شده است 

که موجب حفظ انعطاف پذيری سيستم و تسهيل ارتقاء آن از طريق انشعاب نرم6 می شود ]6[.

4 Self-Governance
5 Cardano
6 Soft Fork
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شکل 4- کاردانو به عنوان راه حلی برای مشکالت نسل دوم بالکچین ]3[

نسل سوم بالکچين خود حاکميتی را نيز در هسته خود پوشش می دهد. اين موضوع در بالکچين های 
Lisk ،Bitshares ،Steem و ARK قابل مشاهده می باشد؛ با اين وجود اين ويژگی محدود به اين پروژه ها نيست. 
تمامی اين بالکچين ها از اثبات سهام اعطايیDPoS( 7( استفاده می کنند که در واقع يک نوع تمرکز يا تنگنا 
در سيستم غير متمرکز به شمار می رود. DPoS سيستمی است که به مشارکت کنندگان شبکه اجازه می دهد 
تا فارغ از تعداد کوينی که در اختيار دارند در رأی گيری شرکت داشته باشند. در اين سيستم تعداد کمی از 
شاهدان8 وجود دارد )معموالً در تعداد کم( که در زمينه استخراج بلوک ها و نظارت بر شبکه فعاليت می کنند. 

شاهدان اين موقعيت را از طريق رأی گيری به دست می آورند. از آنجا که همه آرا وزن برابری دارند اين 
موضوع می تواند به عنوان غير متمرکز سازی روند رای گيری نيز قلمداد شود. در اين روش تعداد کمی از افراد 
برای تأمين امنيت شبکه کار می کنند و اين امر می تواند به اعمال هر چه مؤثرتر تغييرات کمک کند. همچنين 
انتخاب شاهدان از طريق رأی گيری مستقيم باعث می شود تا اين افراد توجه بيشتری به نظرات ديگر اعضای 

شبکه داشته باشند ]4[.

پروژه های شاخص نسل سوم
کاردانو يک بالکچين عمومی غير متمرکز، يک ارز رمزنگاری شده و يک پروژه کاماًل متن باز است. کاردانو 
در حال توسعه يک پلتفرم قرارداد هوشمند است که به منظور ارائه ويژگی های پيشرفته تری نسبت به تمامی 
پروتکل های قبلی توسعه داده می شود. اين اولين پلتفرم بالکچينی است که بر اساس يک فلسفه علمی و يک 
رويکرد مبتنی بر تحقيق، تکامل يافته است. تيم توسعه کاردانو شامل يک گروه جهانی بزرگ از مهندسان و 
محققان متخصص است. کاردانو از الگوريتم گواه اثبات سهام جديدی به نام Ouroboros استفاده می کند که 
چگونگی اجماع گره های فردی در مورد شبکه را تعيين می نمايد. اين الگوريتم بخش مهمی از زيرساختی است 

7 Delegated Proof of Stake (DPoS)
8 Witnesses
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که از ارز رمزنگاری شده Ada و نوآوری های مهم ديگری در فناوری بالکچين پشتيبانی می کند. کاردانو از 
کيف پول اختصاصی Daedalus استفاده می کند که يک کيف پول امن، چند پلتفرمی و سلسله مراتبی قطعی9 

برای ارز رمزنگاری شده Ada می باشد ]11[.
پروژه هايی مانند کاردانو، EOS و Icon با به کارگيری آخرين پيشرفت های تکنولوژيکی و تجربيات به دست 
آمده توسط پيشگامان به دنبال پاسخگويی به مشکالت نسل های پيشين بالکچين هستند. نمايی کلی از سير 

تکامل نسل های مختلف بالکچين در شکل 5 آورده شده است ]2[.

شکل 5- سیر تکامل بالکچین ]2[

9 Hierarchical Deterministic
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کوين ايران بزرگ ترين پايگاه خبری فارسی زبان در حوزه فناوری بالک چين، ارزهای رمزنگاری 
شده و پلتفرم های مرتبط با بالکچين است. اين وب سايت در سال 1392 توسط بابک جليلوند و 
آرش محبوب، با هدف اطالع رسانی، آموزش و مشاوره به جامعه فارسی زبان عالقه مند به رمز ارزها 
 راه اندازی شد و اولين مقاله آن در 14 دی ماه همان سال، با عنوان »بيت کوين چيست؟« منتشر 
گرديد. هدف کوين ايران از معرفی فناوری بالکچين، ايجاد محيطی پژوهشی و آموزشی در راستای 

استفاده صحيح از اين فناوری جهت ارائه تسهيالت و رفاه به جوامع فارسی زبان است. 

کوین ایران در شبکه های اجتماعی
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