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 چینهای بالکبه عنوان یکی از جایگزین Holochainمقدمه بر 

 .ای گرفتسوی ساتوشی ناکاموتو جان تازه( مفهومی بود که با معرفی بیت کوین از DLT) 1دفتر کل توزیع شده

یز نچین اولین فناوری در حوزه دفتر کل توزیع شده بود که به صورت جهانی پذیرفته شد و کاربردهای متعددی بالک

 پذیری و مصرفهای متعددی از جمله مقیاسباالی خود با چالش رغم پتانسیلچین علیبرای آن تعریف شد. بالک

، Holochainهایی مانند چین، جایگزینست. با گذشت بیش از یک دهه از کاربردی شدن بالکرو اانرژی روبه

Directed Acyclic Graph (DAG) و Hashgraph  .در این مطلب به معرفی برای حل مشکالت آن معرفی شده است

Holochain یک فناوری متمرکز بر عامل  تحتشود که چین پرداخته میهای مستعد بالکبه عنوان یکی از جایگزین

پذیری را به طور کامل برطرف نماید. این پلتفرم فاقد مکانیسم اجماع جهانی است و توانسته است مشکل مقیاس

قرار دارد. نبود اجماع نیاز به حجم قابل توجه  آن های خصوصی در اختیار کاربرانها در فورکمالکیت کامل داده

 انرژی را در این پلتفرم از میان برداشته است.سازی مشترک و صرف فضای ذخیره

Holochain پذیر برای محاسبات توزیع شده متمرکز بر عامل است. پلتفرمی مقیاسHolochain  یک به عنوان

. این چارچوب در واقع کندعمل میهای کاربردی کامالً توزیع شده و همتا به همتا متن باز برای ایجاد برنامه بچارچو

های در شبکه است. برنامه 2و اعتبارسنجی همتایان Gossip، امضای رمزنگاری شده، BitTorrent ،Gitترکیبی از 

ه باشند چرا که نیازی بچین میبالک و هزاران بار موثرتر از یرپذیاسمق یر،پذکاره، انعطافهمهکاربردی این پلتفرم 

مجموعه بر روی متقابل و توافق  یترضاها از طریق امکان تعامل انسانخواهد می Holochainتوکن یا ماینینگ ندارند. 

. باشد قوانین یگونه قدرتی برای دیکته کردن یا تغییر یک طرفهنیاز به هر آنکه بدونرا فراهم آورد  یناز قوان یمشترک

اختیار دارد بدون اینکه واسطی  های خود را درمالکیت و کنترل داده ،ست که کاربرمعنیهمتا به این به  تعامالت همتا

 از دست دادن آن وجود داشته باشد.حتی فروش و  پردازش، آوری،)مانند گوگل، فیسبوک، اوبر و ...( برای جمع

. اگر کاربر در مرکز و محوریت قرار کندیم یجادکاربر ا عاملیت برای یدیجد یمرزها ،هاداده کامل یتمالک ینهمچن

 .خواهد بودپذیر امکان یمو قابل تنظ یزیرقابل برنامههای کاربردی برنامهداشته باشد دستیابی به 

اختیاری هستند. اگر صدور  Holochainارزها در  ماهیت کهکند درحالیچیز را به توکن تبدیل میچین همهبالک

جه انجام شود بهترین نتی دوگانه یداربه عنوان حسابیا  (بندیمانند رتبه)ها به واسطه اقدامات همتایان شبکه توکن

 .[2 ,1] توان به موارد زیر اشاره کردمی Holochain مهم را در پی خواهد داشت. از دیگر کاربردهای

 های اجتماعیشبکه 

                                                 
1 Distributed Ledger Technology (DLT) 

2 Peers 
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 زنجیره تأمین 

  هایی مانند های همتا به همتای برنامههایی برای نسخهپلتفرمتوسعهUber  وAirbnb 

 بندی و ارزهای اعتباریهای رتبهسیستم 

 های بازخوردهوش جمعی برای مواردی مانند حاکمیت و سیستم 

 ریزی و همکاری در مواردی مانند مباحثه، برنامهwiki 

Holochain ی هانامهتوافق های همتا به همتا برای پردازشکهیک پلتفرم کاربردی غیرمتمرکز است که از شب

اجماع جهانی کلی وجود  Holochainدر کند. اجماع بین کاربران استفاده می توافقی هایمتمرکز بر عامل و مکانیسم

های چین عمومی دارد که با توجه به قوانین و محدودیتندارد؛ به جای آن، هر عامل یک فورک خصوصی در بالک

های شبکه اجازه این ویژگی به تمامی دستگاه کند.آن را مدیریت می 1شبکه با استفاده از جدول هش توزیع شده

ها ادهسازی دنسبت به همگام ،دهد تا استقالل خود را حفظ نمایند و تنها در صورت نیاز یا بر اساس توافق کاربرانمی

مبتنی  دی توزیع شدههای کاربرپذیری بسیار باالی برنامهاین ویژگی، مقیاساقدام کنند. و سراسری با شبکه اصلی 

در شکل زیر نمایش داده شده  Holochainهای پلتفرم ترین ویژگیمهم نماید.پذیر میرا امکان Holochainبر پلتفرم 

 است.

 

 چینبالکاز  فناوری دوران پس

را به واقعیت تبدیل کرد و  به اعتماد توزیع شده مورد حذف نهادهای متمرکز و اتکادر بیت کوین یک غیرممکن

های جهانی در دست دیگر گسترش داد. دیگر نیازی نیست که مدیریت سازمان های آن را به حوزهاتریوم قابلیت

ار غیرقابل انکواقعیت  یک های غیرمتمرکز و مشارکتی در آستانه تبدیل شدن بههای محدودی باشد. سازمانانسان

                                                 
1 Distributed Hash Table (DHT) 

 یکپارچگی داده همراه به های کاربردی توزیع شدهبرنامه

 متمرکز بر عامل همتا به همتا چند منظوره یهاحلراه

گونه تنگنا و بدون هر یرمتمرکزسازیغ
 اعتبارسنجی قابل توافق 

عدم وجود سرورهای مرکزی، نبود 
 دفتر کل و نبود هر گونه واسط

گذاری داده، اختیار افراد برای اشتراک
 سازی آندسترسی به داده و ذخیره
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های شود محدودیتمیها شناخته چین با آنکه فناوری بالک فراوانیهای رغم قابلیت. با این وجود، علیقرار دارند

 شبکهتوانست  CryptoKittiesمانند  یخطریب برنامه ظاهراً. به عنوان نمونه، شودنسبت داده می متعددی نیز به آن

یی با مشکالتی مانند دسترسی تصادفی و قفل شدن های چند امضاجدی مواجه کند و کیف پول یاتریوم را با چالش

 . [3] اندرو شدهغیرقابل برگشت روبه

EoS ،BitLattice  وHolochain چینچین هستند که از نظر فنی حتی بالکاوری بالکهایی از تکامل فننمونه 

که[ ها باشند بیشتر شبیه یک ]شبها یا بلوکای از تراکنشجای اینکه دنبالهها بهروند. این فناوریشمار نمینیز به 

 ولی هیچکنند ها امکان کنترل اطالعات با استفاده از رمزنگاری را فراهم میها هستند. این فناوریمش از تراکنش

 سازی بیت کوین و اتریوم نیاز ندارند.ها به قدرت محاسباتی و فضای ذخیرهکدام از آن

تری از تواند حد عالیمی نهای رمز ارز بیشتر به این توصیف نزدیک است که چگونه انیشتینسل جدید شبکه

 ینی،ع تیواقع یک ساختن یبرا سازیو فضای ذخیره یانرژ یادیصرف مقدار زجای های نوپا بهیوتن باشد. این شبکهن

 کیی استفاده از یک مکانیسم اجماع جهانی برای ایجاد جاها بهداده در این شبکهتری دارند. گرایانهدیدگاه نسبی

 شود.تأیید میبه صورت محلی  یعو مطلق از وقا یخط یبترت

Holochain چین ندارد. شباهتی به یک بالکHolochain  بیشتر شبیه مخازنGIT هر عامل است که  ایبر

 BitTorrent( مانند DHTسازی شده یا با جداول هش توزیع شده )تواند منتشر شده، به اشتراک گذاشته، همگاممی

از اهمیت باالیی برخوردار  1تغییر رویکرد از مرکزیت داده به سمت مرکزیت عاملهای جدید در فناوریادغام شود. 

به  Holochainخود است.  همخصوص به خود را دارد و هر عامل مالک زنجیر Holochain ،کاربردی یاست. هر برنامه

به افراد  و نگهداری آن در یک شبکه خطی، جای مصرف مقدار نامعقولی از انرژی برای ساخت رکوردی از یک رویداد

ر ی تنها دشده در شبکه اختصاصهای ثبتراکنشت دهد تا هر چیزی را در زنجیر اختصاصی خود بنویسند.اجازه می

ی که قوانین شبکه را نقض کرده باشند در یهاتراکنشبا این وجود،  صورت نیاز در شبکه سراسری پخش خواهند شد.

 شبکه منتشر نخواهند شد.

                                                 
1 Agent-Centrism 
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توانند تمام دارایی را در هایی مانند فیسبوک دیگر نمیبه این معنی است که شبکه Holochainعملیاتی شدن 

ا با ها تنهکنند و دادهدریافت می ها و تولید دادهخاطر انتشار پستمبالغی را به انحصار خود داشته باشند. کاربران

ها و خانهصاحبتوسط  AirBnbگیرد؛ یشود. اوبر تحت مالکیت رانندگان و مسافرین قرار مها فروخته میرضایت آن

توانند در سطح باالیی از اعتماد با یکدیگر تعامل شود. افرادی که شناختی از یکدیگر ندارند میمسافران مدیریت می

 های ثالث تمامی منافع را به خود اختصاص دهند.داشته باشند بدون اینکه شرکت

Holochain اده نیست. این فناوری همانند تنها یک راه برای تأیید و کنترل دIPFS1 تواند برای برای اتریوم می

های جدید در برنامه کاربردی میزبانی داده نیز مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که درخواستی برای مشاهده پیام

. در شوندها تأمین میترین گرهها از نزدیکداده ،شودایجاد می Clutter همانند Holochainجایگزین توئیتر مبتنی بر 

 .کنندتجمیع میاز منابع داده مختلف  ها راآن ،از پایگاه داده متمرکزها پیامیکباره  نمایشجای به این روش

                                                 
1 Inter-Planetary File System (IPFS) 
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 Holochainمکانیسم انجام تراکنش در 

افزاید )همانند به زنجیره خود میآن را امضا کرده و  ،کنداضافه می Holochainرا به  تراکنشیزمانی که کاربر 

Hashgraph  شده را برای اطمینان از شود( و تراکنش ثبتل سابقه هش میآخرین ورودی برای تأیید اعتبار ککه

کاربران در فرآیند، تراکنش دیگر کاربران را نیز  نماید.مطابقت با قوانین زنجیره به جدول هش توزیع شده ارسال می

این  های کاربردیِمخصوص به خود را دارد. برنامه Holochain ،کاربردی یکنند. هر برنامهل میدریافت کرده و کنتر

 تواند چندین برنامه کاربردی را اجرا نماید. فناوری بار پردازشی پایینی دارند و یک تلفن هوشمند می

ارائه شده است.  1به عنوان اولین عرضه اولیه جامعه Holoبه نام  ICOتوسط یک  Holochainفناوری متن باز 

Holo بلکه حتی اصول اخالقی را نیز رعایت نماید.  قانون باشد مطابق بانه تنها  عرضه ینکرده است تا ا یادیتالش ز

اعتبار  کشوند ولی اگر یای تولید میگونه پشتوانهمعتقدند که ارزهای فیات بدون هر چینمندان بالکبسیاری از عالقه

مسیر دیگری را برای خود انتخاب  Holo .شده است تولیداز هیچ  باشدای گونه پشتوانهانند بیت کوین نیز بدون هرم

خود پیشنهاد کرده است به صورت یک به یک با مقدار بدهی ایجاد شده برای  ICOدر  Holoکرده است. اعتباری که 

درصد هزینه تراکنش شبکه  1کارگیری این کسری عظیم را از طریق به Holoها مطابقت خواهد داشت. سازمان آن

تواند مثبت یا منفی باشد با این وجود، مقدار بدهی کاهش خواهد داد. به طور مشابه، وضعیت حساب هر کاربر می

 خواهد بود. Holochainبسیار کمتر از سازمان 

اجرا  2های کاربردی اثبات مفهوموسط برنامهت Holochainای از زیرساخت هسته در حال حاضر بخش عمده

کند و در تالش است تا این موضوع را یک عرضه اولیه جامعه تعریف می این چارچوب یدهندهتیم توسعهشوند. می

 مقدار کافی اتریوم برای رشد نرمال جامعه در طول زمان فراهم نماید.

                                                 
1 Initial Community Offering 

2 Proof-of-Concept 
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 Holochainمزایای 

Holochain [4] کند تابه افراد کمک می : 

 های خود باشندمالک داده 

 هویت خود را کنترل کنند 

 سااااازی نیااازهااای خود برای برآورده

هاای کااربردی را باه یکادیگر برنااماه

 متصل کنند.

 ستم سی ستگی به   های مرکزیبدون واب

 تراکنش انجام دهند

 و  ترتر، سریعهای کاربردی سبکبرنامه

 بسازندتر ارزان

 

 

 

های در زمینه Holochianهای کاربردی مبتنی بر برنامه

توان به موارد زیر اشاره مختلفی کاربرد دارند که از آن جمله می

 کرد.

 حاکمیت و همکاری 

 نه ماعی، شااابکهرساااا ماعی، اتصاااال های اجت های اجت

 فروشندگان

 های کاربردی اقتصاد تسهیمی و برنامهPlatform Co-ops 

  یاجتماع یهاانجمنزنجیره تأمین و 
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 های کاربردی توزیع شدهبرای برنامه Holographicسازی فضای ذخیره

 هایسازی و قدرت محاسباتی مورد نیاز برنامهبه میزبانی متکی است که فضای ذخیره Holochianاکوسیستم 

 Holochainهای کاربردی توزیع شده کنند. برنامهکاربردی توزیع شده را در ازای کسب اعتبار قابل بازخرید فراهم می

 باشند.سازی میقابل پیاده Lispبا استفاده از جاوا اسکریپت یا 

( به صورت کامل در اختیار افراد قرار hAppsیا ) Holochianکاربردی های برنامه

نکته مرکزی شکست وجود نخواهد  اد ثالث مورد اعتمادی وجود ندارد؛دارند و هیچ نه

رمزنگاری شده کم ریسک و کم هزینه  تداشت. این ویژگی امکان دستیابی به ارتباطا

 نماید.را فراهم می

های قابل تغییر را در اختیار دارد و دادههش غیرهر عامل مالکیت یک زنجیره 

نماید. عمومی را به عنوان یک گره یکنواخت جدول هش توزیع شده در آن ذخیره می

های این ویژگی امکان انجام محاسبات سبک وزن، امن و غیرمتمرکز در دستگاه

 د.سازپذیر میموبایل را امکان

 کم هزینه، سبک وزن و امن

ب بر روی هر  بردی  رنااامااه کااار

Holochian اختصااااصااای خود و بر 

شود که اساس شرایط خودش اجرا می

به  بار مربوه  نه سااار کاهش هزی

بانی را  جایی  در پیمیز دارد. از آن

کاه کااربران نقش میزباان را بر 

ضای ذخیرهها عهده دارند با افزایش تعداد میزبان شمیزان قدرت میزبانی افزایش یافته و ف ستسازی بی رس تری در د

 شود.بنابراین بار پردازشی نیز کمتر می ؛گیردقرار می

کدی است که برنامه کاربردی را اجرا  DNAکند. برنامه کاربردی را نگهداری می DNAزنجیره منبع هر عامل 

های این داده. کندهای کاربردی را تضمین میامنیت برنامه DNAالزامات مربوه به اعتبارسنجی همتای نماید. می

های خود را در جدول هش توزیع شده کد غیرقابل جعل بوده، در مقابل تغییر مقاوم هستند. هر برنامه کاربردی داده

(DHTمعتبر ذخیره )های تصادفی های عمومی در بین گرههای تکراری از دادهکند که موجب ایجاد نمونهسازی می

های مختلف و تعادل داده در گره 1ول هش توزیع شده خود را ترمیم کردهها آفالین شوند جدشود. زمانی که گرهمی

                                                 
1 Self-Healing 
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کند. اگر کاربری کدهای برنامه کاربردی خود را را برقرار می

به صورت خودکار از فضای مشترک جدول هش تغییر دهد 

شود و یک برنامه کاربردی کامالً با جدول توزیع شده خارج می

 کند.جداگانه ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 Holoبررسی بازار 

 به قیمت  Holo (HOT)در زمان نگارش این مطلب هر  CoinMarketCapبر اساس اطالعات ارائه شده در سایت 

در بازار وجود  HOT 133،214،575،156شد. در حال حاضر به تعداد ساتوشی معامله می 12دالر معادل  18111183

دالر  157،544،684صادر خواهد شد. ارزش کل بازار این رمز ارز برابر  HOT 177،614،433،541در مجموع  و دارد

 .[4] بیت کوین است 16،186معادل 
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 ین،چبالک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگاولین و  یرانا ینکو

توسط  1342در سال  یتوب سا یناست. ا ینچمرتبط با بالک یهاو پلتفرم ارزهارمز 

 یآموزش و مشاوره به جامعه فارس ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطالع یلوندبابک جل
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ئه  یفناور یناز ا یحدر راستاى استفاده صح آموزشیو  پژوهشی یط پویایمح جهت ارا

 است. ایرانیانو رفاه به  یالتتسه

 تورج اکبری نویسنده:

turaj.akbati68@yahoo.com :آدرس ایمیل 

https://coiniran.com 

https://coiniran.com/
https://coiniran.com/
https://twitter.com/coiniran
https://t.me/coiniran
https://m.facebook.com/newscoiniran/
https://t.me/coiniranbot
https://www.instagram.com/coiniran/
https://coiniran.com/

