
 

 مکانیزم شاردینگ چیست؟

 ای بر مکانیزم شاردینگپیش زمینه 

اولیه آشنا شویم. بالک  های نحوه کار بالک چینبهتر است پیش از پرداختن با مکانیزم شاردینگ با خود بالک چین و 
تواند  های مختلف بالک چینی است. این داده میهای ایجاد شده در حوزه چین محیطی برای ذخیره سازی داده

 باشد.  قرارداد هوشمندها یا مربوط به تراکنش

ها را اعتبارسنجی بیشتر از یک بار تکرار نشود، ماینرها به عنوان نود این داده برای این که یک داده و تراکنش
های اولیه از  و بالک چین بالک چین بیت کوین تواند متفاوت باشد. کنند. مکانیزمی که هر بالک چین دارد، میمی

کنند. اتریوم نیز به تازگی مکانیزم  استفاده می اثبات سهامهای جدید از م اثبات کار و بالک چینمکانیز
 اعتبارسنجی خود را به اثبات سهم تغییر داده است. 

کنند. به این نوع از  ش کرده و آنها را در بالک چین ذخیره میها را گزیندر این فرایند ماینرها به صورت خطی تراکنش
شود که هر تراکنش باید منتظر تایید تراکنش قبلی باشد. بدون تایید  طبقه بندی قسمت بندی عمودی گفته می

 توان تراکنش دیگری را تایید کرد. یک تراکنش نمی
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اکنش بعدی برسد. در این حالت هر چه تعداد کامپیوترها  ماینرها نیز باید منتظر تایید تراکنش باشند تا نوبت به تر
ها باعث شده تا چنین  بیشتر شود، همچنان با مشکل سرعت کم مواجه خواهیم بود. سرعت کم تایید تراکنش

 هایی با مقیاس پذیری ضعیف روبرو شوند. بالک چین

ت، تمرکز زدایی و مقیاس پذیری دچار ، دنیای بالک چین همیشه بین امنیخالق اتریومبه گفته ویتالیک بوترین، 
تواند تواند مقیاس پذیری را ضعیف کند و مقیاس پذیری باال میمشکل خواهد شد. چرا که تمرکز زدایی می

 غیرمتمرکز بودن و امنیت یک بالک چین را تحت تاثیر قرار دهد. 

فظ امنیت شبکه و غیرمتمرکز  به همین خاطر شاید تا چند سال پیش دستیابی به مقیاس پذیری باال در عین ح
 بودن رویایی دست نیافتنی بود. این امر تا زمانی ادامه داشت که مفهوم شاردینگ وارد دنیای بالک چین شد.

 شاردینگ چیست؟

میالدی به وجود آمده است و یک مفهوم جدید نیست. از زمانی که ذخیره سازی و   90شاردینگ از اواخر دهه 
های بزرگ مواجه شدند. در  یت پیدا کرده بود، توسعه دهندگان با مشکل مدیریت دادهها اهم نگهداری از داده

 حقیقت شاردینگ اولین بار برای رفع مشکل کاربران زیاد یک بازی آنالین به وجود آمد. 

توسعه دهندگان برای حل این مشکل، کاربران را در چند سرور مختلف قرار دادند. شاردینگ هر چند جدید به نظر  
 ها به کار گرفته شده است.ها در دنیای اینترنت و ذخیره سازی دادهآید اما تاریخچه طوالنی مدتی دارد و سالیم

های کوچک. در این فرایند  های حجیم و بزرگ به دادهترین مفهوم خود، یعنی تقسیم دادهشاردینگ در ساده
های کوچک تقسیم بر دارند، به پردازشو زمانهای طوالنی مدت های بزرگی و زیادی که نیاز به پردازشداده

تر  توانید به چند معادله کوچکشوند. به طور مثال برای این که مشغول حل یک معادله بزرگ شوید، آن را میمی
 تقسیم کرده و به ترتیب آن را حل کنید. 

ند. شاردینگ به همین خاطر  کهای کوچک، سرعت پردازش آن نیز افزایش پیدا میهای بزرگ به دادهبا تقسیم داده
ها برای افزایش مقیاس پذیری بالک چین باشد. اتریوم نیز این راه سریع و ارزان را برای  توانسته یکی از بهترین راه

 گیرند. حل مشکالت مقیاس پذیری خود به کار می

قیقت شاردینگ فرایندی  تر اشاره دارد. در حهای کوچکهای کوچک است که به دادهعبارت شارد نیز به معنای تکه
شوند. برای انجام چنین  های کوچک تقسیم میها و دادههای بزرگ به پردازشها یا دادهاست که پردازش

 هایی دیگر نیاز نیست تا پردازشگرها مدت زمان زیادی منتظر حل یک پردازش در صف باشند. پردازش

 

 



 شاردینگ در بالک چین چگونه است؟ 

 

طور که گفتیم در های دیگر است. همانشاردینگ در بالک چین نیز دقیقا مانند شاردینگ در ذخیره سازی داده
دهند. در حالی که شاردینگ  ها را مورد پردازش قرار میهای دیگر کاربران به صورت خطی یا عمودی دادهبالک چین

 ها استفاده کند. ی افقی برای پردازش دادهتواند از رده بندمی

ها نیاز  شوند. در این حالت نودها یا اعتبارسنجهای در صف به چند دسته مختلف تقسیم میدر بالک چین، تراکنش
های  توانند به یک شارد مراجعه کرده و تراکنشهای قبلی باشند. هر یک از نودها مینیست منتظر تراکنش

 ارسنجی کنند. موجود در آن را اعتب

شود تا مقیاس پذیری یا  به این طریق توان محاسباتی و اعتبارسنجی شبکه به صورت صحیحی به کار گرفته می
ها در بالک چین با استفاده از مکانیزم شاردینگ به جای ذخیره سازی در یک  سرعت شبکه افزایش پیدا کند. داده

 شوند. عتبارسنجی و ذخیره میتر اهای داده کوچکپایگاه داده جامع، در پایگاه

تواند در آن واحد در یک شارد به فعالیت بپردازد. یعنی  توجه داشته باشید که هر نود یا اعتبارسنج تنها می
نودهایی که در یک شارد مشغول اعتبارسنجی هستند، با دیگر شاردها ارتباطی نخواهند داشت تا امنیت و  

ها به جای عمودی بودن، به صورت افقی و موازی پردازش شسرعت شبکه حفظ شود. در این حالت تراکن
 شوند.می



ها به صورت موازی باعث شده تا هر نود به صورت جداگانه یک تراکنش را پردازش کند. به جای یک پردازش داده
بخشند. اتریوم با  خط پردازشی نیز چند خط موازی با هم را خواهیم داشت که سرعت بیشتری به شبکه می

 اده از این مکانیزم توانسته سرعت ثبت تراکنش شبکه خود را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد. استف

 نحوه رهگیری تراکنش های اتریوم در بالک چینمطلب پیشنهادی : 

توان برای ثبت  طور که گفتیم، در طبقه بندی عمودی، با افزوده شدن نود و کامپیوتر جدید، کار چندانی نمیهمان
توان شاردی جداگانه برای آنها ایجاد نمود.  ها انجام داد. در صورتی که با اضافه شدن نودهای جدید، میتراکنش

های آن شارد جدید را مورد پردازش قرار دهند. بدین صورت مقیاس  توانند تراکنشن نودهای جدید میبعد از آ
 تواند بهبود پیدا کند.پذیری می

 مزایای مکانیزم شاردینگ چیست؟

 

ها است. با مکانیزم  مشکل مقیاس پذیری بالک چین طور که بارها گفتیم، شاردینگ روشی برای حل همان
ها را مورد پردازش قرار داده و ثبت کند. به همین خاطر  تواند تعداد زیادی از تراکنششاردینگ شبکه بالک چین می

 ها دارند.های جدید سرعت باالیی در انجام تراکنشبالک چین

های شد، مجبور بود تا تمامی دادهود به شبکه اضافه میهای قدیمی یک نعالوه بر این، زمانی که در بالک چین
های بالک  بالک چین را درون خود ذخیره کند. به همین خاطر نودها باید مدت زمان زیادی را منتظر دریافت داده
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توانستند به عنوان نود شناخته شده و به  ها در یک نود ذخیره شد، آنها میچین بودند. پس از اینکه داده
 ها بپردازند.سنجی تراکنشاعتبار

های بالک چین نیست. برای فعالیت در یک شبکه با مکانیزم شاردینگ، نیازی به دریافت تمامی داده  در حالی که
های موجود در شارد مربوطه را ذخیره سازی  ها، دادهدر این روش جایگزین، نودها به جای دریافت کل داده

 گیرد. ها در این حالت سرعت بسیار زیادی به خود میراکنشکنند. ذخیره سازی و اعتبارسنجی تمی

تغییری در آنها به وجود  توانند های قبلی ندارند و نمیعالوه بر این، نودهای جدید دیگر دسترسی زیادی به داده
 کند. آورند. پس تمرکززدایی یا غیرمتمرکز بودن بالک چین نیز بهبود پیدا می

 معایب مکانیزم شاردینگ چیست؟

را حل کند، اما معایب بزرگی نیز دارد. در   مشکالت اصلی بالک چینمکانیزم شاردینگ با این که توانسته یکی از 
دهد. به همین  ک چین، امنیت یک شبکه و برقراری ارتباط را تحت تاثیر قرار میحقیقت شاردینگ با ورود خود به بال

 دارد.  امنیت بالک چینترین ایراد مکانیزم شاردینگ، تهدیدی است که برای خاطر اصلی

درصد از    51که افراد مخرب کنترل یک بالک چین را در اختیار خود بگیرند، باید  های قدیمی برای ایندر بالک چین
 توان صاحب اختیار آن شد. درصد از نودهای شبکه می 51شبکه بالک چین را تصاحب کنند. تنها با در دست داشتن 

ر صورتی که در بالک  توان آن را غیر ممکن دانست. دهای بزرگ انجام این کار بسیار سخت است و میدر بالک چین
رسد. چرا که در این حالت کنند، انجام این کار بسیار آسان به نظر میهایی که از مکانیزم شاردینگ استفاده میچین

 درصد از نودهای یک شارد را صاحب شوند. 51توانند به راحتی افراد می

، تعداد نودها بین شاردها تقسیم  درصدی در حالت شاردینگ بسیار آسان است. در حالت شاردینگ 51های حمله 
شده و هر شارد تعداد کمی اعتبارسنج نسبت به حالت عادی دارد. تعداد ماینر یا نود مورد نیاز برای رسیدن به  

 ماینر یا نود است.  100تر از حالت قبلی است. به طور مثال فرض کنید یک بالک چین دارای نیز بسیار آسان 51درصد 

یک نود را در شبکه داشت. حال   51ن که بالک چین را به اختیار خود درآورد تنها نیاز است تا در حالت اول برای ای
نود یا   10شارد مختلف تقسیم شده است. یعنی هر شارد دارای  10شرایطی را فرض کنید که شبکه بالک چین به 

 است.  الماینر ارز دیجیت

توان یک شارد را صاحب شده و در کار یک شبکه اختالل ایجاد کرد. هرچند این ماینر می 6در این حالت با داشتن 
 شوند. های معتبر حل شده است. به این صورت که نودها به صورت اتفاقی انتخاب میمشکل نیز در بالک چین

یک شارد در کنار هم قرار بگیرند. تصادفی بودن روند   توان حدس زد که تمامی نودهای مخرب دردر این حالت نمی 
 تواند این مشکل را نیز تا حد زیادی حل کند. انتخابی نودها برای شاردهای مختلف می
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