
 

 ؟تسیچ نیچکالب ثلثم
  

 نيمه و تسا هدرک هبرجت ار یهجوت لباق دشر ريخا یاهلاس رد نيچکالب یروانف زا هدافتسا

 زا مادک ره .دنهد ناشن ار دوخ شيپ زا شیب ینیچکالب یاههکبش تالکشم ات هدش ببس هلئسم

 اب یخرب لاثم ناونع هب ،دناهدش یزکرمتمريغ یایند نينچ دراو ینیعم فده اب یيوتپيرک یاههژورپ

 نوچمه رگید یخرب ،مويرتا و نيوک تیب ريظن یلبق روهشم یاهنيچکالب تالکشم عفر فده

 زا ار ینیچکالب هکبش هک Self-Amendment مزيناکم ريظن یدیدج یاهلحهار هئارا فده اب سوزت

 شالت ینیچکالب یاههکبش یلک روط هب .دناهداهن یاهصرع نينچ هب اپ ،دزاسیم زاینیب کروفدراه

 یيادززکرمت و )Scalability( یريذپسایقم ،)Security( تینما فده هس هب ات دننکیم

)Decentralization( نامه ای نیچکالب ثلثم ،فادها نيا هعومجم هب ؛دنسرب Blockchain 
Trilemma زا یکی ،نيرتوب کیلاتیو هلیسو هب راب نيتسخن یارب حالطصا نيا .دوشیم هتفگ 

 ینیچ کالب یاههکبش یلصا هصخاش هس هب هک دش هتفرگ راک هب 2017 لاس رد ،مويرتا ناراذگناینب

 رتقيقد تخانش یارب یبوخ کمک دناوتیم نيچکالب یروانف رتهب کرد هک یياج نآ زا .دراد هراشا

 ثلثم یسررب هب ار نم لوپ  فیک گالب زا هلاقم نيا ام ،دشاب هتشاد روهظون زکرمتمريغ یایند نيا
 نيا یاهتنا ات ،دیتسه واکجنک هنیمز نيا رد مه امش رگا نياربانب ؛میاهداد صاصتخا نيچکالب

 .دیشاب هارمه ام اب بلطم

 

 



 

 )Blockchain Trilemma( نیچکالب ثلثم موھفم

 

 ینیچکالب یاههژورپ یلصا و گرزب لضعم هس یسررب هب عقاو رد هداس نابز هب نیچکالب ثلثم موھفم

 لکش یريذپسایقم و یيادززکرمت ،تینما یاهمان هب یياهعلض زا هناگهس نيا هک دراد هراشا

 ،هدش هتفگ لماع هس نيا زا اهنيچکالب نامزمه یرادروخرب هک دینادب تسا بلاج .تسا هتفرگ

 هکبش کی هک دینک روصت لاثم ناونع هب .دوشیم بوسحم یگرزب شلاچ اهنآ یارب هراومه

 دوخ تمس هب ار لاعف ربراک رازه هتسناوت نونکات و تسا هدرک زاغآ ار دوخ راک X مان هب ینیچکالب

 یبوخ حطس رد تینما و هنيزه ظاحل هب ینیچکالب هکبش نيا تیعضو ،یلعف طیارش رد .دیامن بذج

 زين رفن رازه 20 هب هکبش نيا ناربراک دادعت ندیسر اب ایآ هک تسا نيا یلصا لاوس یلو دراد رارق

  !؟دیامن شزادرپ یلبق هنيزه و تعرس نامه اب ار اهشنکارت هک دوب دهاوخ رداق هکبش نيا

 حطس رد یيادززکرمت و تینما ظاحل هب هراومه هک دوب مويرتا هکبش یاهلئسم نينچ یلمع لاثم

 نآ نيیاپ تعرس نينچمه و اهدزمراک یالاب هنيزه زا نآ ناربراک زا یرایسب اما ؛تشاد رارق یبوخ

 هک نیچکالب ثلثم موس علض رد یبوخ درکلمع مويرتا هکبش هک دوب انعم نادب نيا و دنتشاد هیالگ
 راک ،نيچکالب ثلثم علض هس ندرک گنهامه الوصا .تسا هتشادن ،تسا یريذپسایقم نامه

 نامه اقیقد نيا هک ددرگیم رگید عالضا ینابرق اهعلض نيا زا یکی ابلاغ و هدوبن یتحار نادنچ

 یسررب هب همادا رد .مینکیم دای نيچکالب لکشم و لضعم ناونع تحت نآ زا ام هک تسا یزيچ

 :ميزادرپیم ثلثم نيا یاهعلض رتقيقد



 

 نیچ کالب ثلثم رد تینما
 
 دیدج یژولونکت تمس هب ار یرتشیب ناربراک میهاوخیم رگا هک تسا یدیلک و ملسم رما کی نيا

 نانیمطا نينچ اتعیبط و ميیامن داجیا اهنآ رد ار یبوخ رطاخ نانیمطا کی دیاب مینک بذج دوخ

 نئمطم ناربراک نيا هک دهدیم خر ینامز نآ هب هیامرس لاقتنا و نيچکالب تینما هلئسم رد یرطاخ

 نآ زا هک تسا یلماع نامه اقیقد نيا و درادن دوجو اهنآ هیامرس هب تبسن یدیدهت چيه هک دنوش

 یکرتشم لماع اهنت تینما لماع هک تفگ نينچ ناوتب دیاش .دوشیم دای تینما لماع ناونع تحت

  .دريگب رارق تیولوا رد دیاب زکرمتمريغ یاههکبش رد هچ و زکرمتم یاههکبش رد هچ هک تسا

 و تینما نيمات یارب هک تسا نيوک تیب هکبش ،نیچکالب ثلثم رد تینما علض اب طابترا رد یلمع لاثم

 شه عباوت کمک هب .تفرگ کمک )PoW( راک تابثا عامجا مزيناکم و یراگنزمر یروانف زا یيادززکرمت

 دنیامن تیلاعف اهکالب یجنسرابتعا رد دنتسه رداق یدارفا ارصحنم ،Proof-of-Work متيروگلا و

 رظن هب هک دنچره .دناهداد صاصتخا نيچکالب هدیچيپ تالداعم لح هب ار شیوخ یتابساحم ناوت هک

 اما ؛دراد یبوخ درکلمع یيادززکرمت و تینما علض نيمات رد PoW متيروگلا راکوزاس دارفا زا یخرب

 .تسا هتشادن یريذپسایقم علض نيمات رد یبوخ درکلمع نادنچ یمتيروگلا نينچ املسم

 ؟دراد تینما یفاک هزادنا ھب نیچ کالب ایآ : یداھنشیپ بلطم
 
 نیچکالب ثلثم رد ییادززکرمت
 
 هک تسا نآ ندوب زکرمتمريغ ،نيچکالب یروانف زا هدافتسا نتفای تیبوبحم یلصا لیالد زا یکی

 و هتشادن تراظن نآ رب یصاخ هسسوم و داهن چيه یتنس یاهمتسیس یمامت فالخرب ات هدش ببس

 یعناوم دناوتیم یتیفافش نينچ دوجو .دشاب رادروخرب ناربراک مومع یارب یرتشیب تیفافش زا

 دصر رد یلام یاهتیلاعف هیلک هکارچ ؛دیامن داجیا یلام یاهداسف و تافلخت ربارب رد ار هجوت لباق

 .دراد رارق یناسکی حطس رد تاعالطا هب ناربراک هیلک یسرتسد و هتشاد رارق ناربراک مومع

 دیوشیم هجوتم ديزادنایب یهاگن نيوک تیب ريظن ینیچکالب یاههژورپ زا یرایسب رپيپ تیاو هب رگا

 رب هک هدش هدافتسا )Peer-to-Peer( اتمههباتمه یلام متسیس حالطصا زا نآ رد هک

 کمک و یلصا لماوع زا یکی یيادززکرمت هک دنچره .دراد تلالد یياههکبش نينچ ییادززکرمت یگژيو

 تسا نکمم و هدوبن یفاک یياهنت هب یلماع نينچ هک تسناد دیاب اما ؛تسا هکبش تینما هب هدننک

 تعرس تفا اب اههداد و اهشنکارت ،رتشیب کیفارت نينچمه و هکبش تیلاعف نازيم شیازفا اب

 .مینکیم اديپ زاین یريذپسایقم مان هب یرگید علض هب ام هجیتن رد .دنوش هجاوم شزادرپ



 

 

 نیچکالب ثلثم رد یریذپسایقم
 
 هب عقاو رد علض نيا هک ميیوگب دیاب ،میسرب یریذپسایقم علض زا یاهداس فيرعت هب میهاوخب رگا

 همادا زين رتگرزب داعبا رد ار شیوخ تیلاعف دناوتیم ایآ ام رظن دروم یژولونکت هک تسانعم نيا

 روط هب نيوک تیب هکبش الثم !؟ريخ ای دیامن فرطرب ار شیوخ ناربراک یاهزاین یمامت و دهد

 یاهلئسم نينچ هک دهدیم رارق دیئات و یسررب دروم ار شنکارت 7 ادودح هیناث ره رد نيگنایم

 یرازبا ناونع هب یناهج سایقم رد هک نيا زا ار نيوک تیب هراومه هک دشاب یعناوم زا یکی دناوتیم

 .تسا هتشاد هگن رود ،دوش هتخانش اهشنکارت زير ماجنا یارب

 هب ینیچکالب یاههکبش بلاغ ،اهنيچکالب یدماراک رد Scablibility علض یدیلک شقن هب هجوت اب

 یانعم هب یريذپسایقم هکارچ ؛دننک اديپ تسد نيداینب فده نيا هب هک دنتسه نيا لابند

 یارب یلحهار ینیچکالب یاههکبش رگا .تسا رتمک نامز رد رتشیب شنکارت دادعت شزادرپ

 لباق یدنک نينچمه و اههنيزه شیازفا هب رجنم دناوتیم هلئسم نيا ،دنباین دوخ یريذپسایقم

 شنکارت رازه 24 ات هیناث ره رد هک ،Visa ريظن روهشم یاهمرفتلپ زا یخرب .ددرگ اهشنکارت رد هجوت

 یلوبق لباق حطس هب ار یريذپسایقم و تینما عالضا تسا هتسناوت دنهدیم رارق شزادرپ دروم ار

 یدربراک لاثم کی نيا .ددرگ ینابرق یيادززکرمت علض ات هدش ببس اهنآ زکرمتم درکیور اما ؛دنناسرب

 هجاوم یساسا یاهشلاچ اب یثلثم نينچ یرارقرب رد زين گرزب یاهیناپمک یتح دهدیم ناشن هک

 .دنتسه

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نیچکالب ثلثم لکشم عفر یارب یدیلک یاھلحهار

 

 ناونع هب دسرب رظنب راوشد یمک لمع رد دیاش نآ صاخ تیهام هب هجوت اب نیچکالب ثلثم لکشم لح

 و هتخادنا رطخ هب ار هکبش تینما تسا نکمم هکبش یريذپسایقم و تعرس اقترا هب هجوت لاثم

 بجوم دناوتیم یتینما ريبادت ذاختا ارجام رگید فرط رد و دهد شیازفا ار ینیچکالب تارطخ کسير

 و دزمراک نازيم نتفر الاب لیلد هب و هدش لیدبت ام هکبش لیشآ هنشاپ هب یريذپسایقم هک دوش

 هس ناوتیم دوجو نيا اب .دنیامنن اديپ نآ زا هدافتسا هب یتبغر نادنچ ناربراک ،تعرس شهاک

 :دنتسه ريز حرش هب اهلحهار نيا هک دوب روصتم یتالضعم نينچ لح یارب ار یلک لحهار

 هب ناوتیم عامجا یاهمزيناکم زا هدافتسا یلصا لیالد زا :عونتم یاھ عامجا مزیناکم  زا  هدافتسا .1
 زا هدافتسا ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه و درک هراشا هکبش تینما نيمضت

 نادنچ یریذپسایقم علض اب یلو تشاد ییادززکرمت و تینما عالضا رب یبوخ ريثات دنچره PoW مزيناکم
 زا ناوتیم یتالکشم نينچ لح یارب تخاسیم هجاوم یتالکشم اب ار نیچکالب ثلثم و هدوبن وسمه
 .تفرگ کمک PoS مزيناکم ريظن عامجا یاهمزيناکم رياس



 رد دوجوم تالکشم لح روظنم هب ناگدنهدهعسوت اهاگ :نیچکالب مود ھیال یاھ لح هار  زا هدافتسا .2
 نينچ هاگدید عقاو رد .دنیامن داجیا ار 2 هیال یاهلکتورپ ات دنريگیم میمصت ینیچکالب هکبش

 و یبناج یاههريجنز زا دیاب شیوخ فادها هب یبایتسد یارب هک تسا نيا یناگدنهدهعسوت

 .دنیامن هدافتسا تخادرپ یاهلاناک

 

 نیچکالب یاھ ھیال: یداھنشیپ بلطم
 
 هکبش یريذپسایقم نازيم دوبهب هب دناوتیم هک یياهلحهار زا یکی :)Sharding( گنیدراش .3

 نينچمه و تيريدم یارب تیلباق نيا زا هک دراد مان گنیدراش مزيناکم،ددرگ رجنم ینیچکالب

 هريجنز ره ،اههريجنز یدنبمیسقت راکوزاس رد .دوشیم هتفرگ کمک سیباتید یاههداد یزاسبترم

 .دوشیم تيريدم یلصا هريجنز کی تحت تیاهن رد و هدرک تیلاعف لقتسم روط هب

 ینیچکالب یاھھکبش ناگدنھدھعسوت یلصا لضعم ؛نیچکالب ثلثم نیمات
 هک میوشیم هجوتم نیچکالب ثلثم موهفم یسررب اب ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه
 هب ؛تسا هدش لیدبت ینیچکالب یاههکبش یريگجوا یارب مکحم عنام و دس کی هب هناگهس نيا

 ،دیامن زکرمتم یريذپسایقم لماع یور رب ار دوخ هجوت دهاوخب ینیچکالب کبش کی رگا هک یروط

 هس یلک روط هب .دیامن زاب یاهکبش نينچ هب ار یتینما یاهگاب دورو ريسم تسا نکمم

 هجوت دروم هراومه ،میدرک دای نیچکالب ثلثم ناونع تحت اهنآ زا هک یریذپسایقم و ییادززکرمت ،تینما لماع
 رد ام ناسانشراک رظن هب و هتشاد رارق ینیچکالب هکبش ناگدنهدهعسوت

 و گنیدراش ،نيچکالب مود هیال ريظن یياهلحهار زا هدافتسا اب ناوتیم نم لوپ فیک هعومجم

 .دومن فرطرب ار هزوح نيا رد هدمآ شيپ تالکشم یدودح ات عونتم عامجا یاهمتيروگلا زا هدافتسا

 هلاقم نيا رد هک ديراد یلاوس )Blockchain Trilemma( نیچکالب ثلثم اب طابترا رد رگا هک دنامن هتفگان

 ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا هدشن هراشا نآ هب نم لوپ فیک زا

 .دنهد خساپ امش لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک

 


