
 

 

 

پایگاه یک در واقع باشد . به عبارت ساده تر : بالک چین دنیا در چشم انداز فناوری های امروز عنوان ین شاید رایج ترین بالک چِ

 . می باشداشتراک اطالعات یک جامعه ثبت و جهت اطالعاتی  داده

اجماع ت را نگه می دارد که باید براساس یکی از ویژگی های بزرگ بالک چین این است که هر عضو شبکه یک کپی کامل از اطالعا

تال مربوط باشد ی. اطالعات ذخیره شده می تواند به هر اطالعات دیجمعتبر شودهمه اعضا تایید به  ،در هر بروز رسانی دفتر کل

محدود به  ولی این اطالعات تنها ی هوشمندو حتی قرار داد هایتال تال ، هویت های دیجیمعامالت ، دارایی های دیج مثالبرای 

 افزوده می شود . قبلی هر بلوک جدید از اطالعات به زنجیر در واقع .  موارد نمی باشداین 

 

 چیست ؟ (Block Chain)ینبالک چِ
 

که به طور مداوم لیست در حال رشد سوابق می باشد یک پایگاه داده یا دفتر کل ین(بطور کلی زنجیره بلوکی)بالک چِ

 نگه می دارد .در خود داده ها و تراکنش ها را 

 اشتراک گذاری عمومی
 
 
 
 
 
 
 
 

ورودی  ؛سرور ها  یا گره ها

که به عنوان بالک ها ) را  ها

حفظ می  (شناخته می شوند 

د و هر گره تراکنش نکن

در  هذخیره شد یداده ها

بالک ها را وقتی که 

  ساخته می شود می بیند

 غیر متمرکز 

 
 
 
 
 
 
 
 

قدرت مرکزی که  

نیازمند تصویب 

تراکنش ها و تنظیم 

قوانین باشد وجود 

 ندارد .
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 پایگاه داده یک رکورد

ابل تغییر ناپذیر و غیر ق

ها  برگشت است . پست

د در دفتر کل نمی توان

اصالح یا دستکاری 

حتی توسط  -شوند  

ه اپراتور های پایگاه داد

. 

 قابل اطمینان 

 

 

 
 

 هماهیت توزیع شده شبک

جهت صدور مجوز 

تراکنش ها بین طرف 

 به های نامعلوم نیازمند

 ی میکامپیوتر هایسرور

. باشد  

 خودکار

 

 

 
سیستم  

طوری طراحی شده 

 های تراکنشکه 

 در دوگانه یا متضاد

 ثبت ها داده مجموعه

 به معامالت و نشود

 خودکارکامال  صورت

.دنرخ ده  
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می تواند توسط کل  این است که هرتراکنش می باشد؛توزیع شوندگی آن  بالک چین که در نتیجه خاصیت خاصیت متحوالنه

را در تاریخچه شبکه مشاهده کند .  یهر تراکنش تواندبشبکه قابل دسترس باشد . بنابراین این امکان وجود دارد که هر طرف 

، ی قبلیو اضافه شدن به بلوک ها یکبلو هایرمزنگاری اعتبارسنجی می شوند و از طریق تراکنش  های به وسیله الگوریتماطالعات 

شبکه تغییر دفتر اطالعاتی را داشته باشند یا شبکه را تضمین می کنند . اگر هر یک از طرفین سعی در فریب و  و کامل بودن ثبات

 نا معتبر را رد میکند. تراکنش و یا عملیات ،کپی هابا مشاهده 

جایگزین مطمئن  ریاضی های الگوریتمکه اجازه می دهد بالک چین  یو حائز اهمیت این است که فناورنکته بسیار مهم  یک

هایی رمز نگاری وجود  به دلیلاین سیستم  .دنو همان کار را برای یک کسری از قیمت در زمان سریع تری اجرا کنشده  واسطه ها

 .  بسیار مطمئن است طراحی شده می باشد هستهتعداد زیادی که بر مبنای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ین در صنعت لیزینگ هواپیما بالک چِ  

عبارتند یرد استفاده قرار گ  گ هواپیما  موردناز ویژگی های کلیدی بالک چین که می تواند در صورت لزوم در صنعت لیزیتعدادی 

:  از  
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  ماهیت تغییر ناپذیر بالک چین اطمینان بیشتری از کیفیت داده نسبت به فناوری پایگاه داده  –یکپارچگی داده ها

معمولی فراهم می کند . رمزنگاری اساسی ، همراه با ماهیت غیر متمرکز این فناوری ، عمال تغییردادن داده ها در زنجیر 

دات هیابی قطعات هواپیما و یا حتی در انجام تعمیتواند در رد ویژگی این یا حتی هک سیستم را غیر ممکن می سازد .

 اجاره بسیار موثر باشد . 

 در شبکه را فراهم  معتبرو  شده اطالعات ثبت مناسبی از است که منبع واقعی ذیرک چین یک منبع تغییرناپاعتماد :  بال

 ،استفاده می شود هواپیما اغلب قدیمی که در صنعت لیزینگمتداول و می کند . با توجه به سیستم های پایگاه داده 

 از وظایف را تغییر دهد .  برخیمی تواند  کهبرای هواپیما یا ناوگان ها فراهم کند  مطمئنبالک چین می تواند یک منبع 

  قرارداد های هوشمند : یکی از ویژگی های اصلی بالک چین قرارداد های هوشمند است . به زبان ساده تر ، یک قرارداد

رای قوانین بین دوطرف استفاده شود . بهوشمند یک برنامه کامپیوتری است که می تواند برای تسهیل ، تایید یا اجرای 

ر دارد . هنگامی که این رقم به این حدود رسید، یک ما احتیاج به تعمیده موتور هواپیمثال ، بعد از ایکس ساعت استفا

 رات اطالع دهد و برنامه ای برای این قرار مالقات تعیین کند .ند می تواند به ارائه دهنده تعمیقرارداد هوشم

  در حالی که سه امتیاز فوق مواردی است که بالک چین می تواند انجام دهد ، تعدادی فناوری  مهم دیگرقابلیت های :

 یک جایگزین) 1یفضایچین شود . به طور مثال فایل سیستم بین  بالکدیگر در اکوسیستم وجود دارد که می تواند مکمل 

میگیرد و اجازه افزایش ظرفیت ذخیره سازی را می یک الیه است که بالک چین باالی آن قرار (HTTPSتوزیع شده برای امن

دهد به عنوان مثال قراردادهای اجاره یا مالی می تواند اینجا ذخیره شوند . اینترنت اشیا و بالک چین می تواند به خوبی 

 با هم کار کنند تا یک رکورد تغییرناپذیر از اطالعات با توجه به دارایی خاص ایجاد کنند .

یزینگ امالک و مستغالت ین در لبالک چِ  

و کار خود سرمایه گذاری می  امالک و مستغالت در بسیاری از فناوری ها برای برطرف کردن نیاز های مختلف کسب های شرکت

 . نماییمدرک  است را که مورد استفاده در لیزینگ امالک و مستغالت  فناوری بالک چین یمزایا در ابتدا باید کنند

در امالک و مستغالت فناوری بالک چین  یمزایا  

، اختالف ها  نمایداست  پرداخت معامالت را ثبت بالدرنگ است و قادر تقریبا بالک چین (: Near real time)  تقریبا بالدرنگ

 می سازد. ممکنو لغو معامالت را  محدود کردن شارژ مجدد توانایی، هم چنین  را حذف و ریسک را کاهش دهد

فناوری بالک چین براساس رمزنگاری است طوری که به دو طرف (: Trustless environment) عیب و نقصبی محیط 

 اجازه می دهد که مستقیما بدون نیاز به یک طرف سوم قابل اعتماد معامله کند.

از معامالت  ( تاریخچه عمومیpeer-to-peerشبکه توزیع شده نظیر به نظیر): (Distributed ledgerدفتر کل توزیع شده )

نین یک منبع مطمئن برای نگهداری سوابق معامله های را ثبت می کند . بالک چین توزیع شده و با دسترسی باال است ، هم چ

 . می باشدانجام شده 

                                                           
1 Inter planetary file system(IPFS) 
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 شده انجام کنون تا که است ای معامله هر از تایید قابل و خاص رکورد یک دارایبالک چین (:  Irreversibilityتغییرناپذیر) 

در  دستکاری و استفاده سوء تقلب، ،(دوباره خرج کردن ارزهای دیجیتال مسئله)2هزینه های دوگانهریسک  کاهش باعث که است،

 .شود می معامالت

 لیزینگ در امالک و مستغالت

بالک چین برای لیزینگ امالک و مستغالت استفاده می کنیم . از دهیم که چرا پاسخپرسش به این  و حال می خواهیم   

 

لیزینگ تراکنش های پایگاه داده های مشترک برای انجام 

حیاتی است . یکی از نمونه های کلیدی ، سرویس فهرست چند 

مالکیت را از پایگاه داده های  سطحگانه است که اطالعات 

ران و نمایندگان ( جمع اخصوصی دالل ها و عامالن ) کارگز

 آوری می کند .  

 نیاز به یک پایگاه داده مشترک 
 

امالک و مستغالت شامل  های مختلفنهادمدیریت امکان 

این حوزه  خدماتو ارائه دهندگان ، اپراتورها انمالکان، مستاجر

 اصالح و در دسترس ارائه، را متنوعی اطالعاتبه کمک آن  که

  .کنند می

 

دکنمدیریت نهاد های چندگانه می تواند پایگاه داده را   

 

در بین شرکت های مختلف در چرخه لیزینگ روابطی از پیش 

 یجه بی اعتمادی  است .تاین ن ووجود ندارد 

 عدم اعتماد میان نهاد ها 
 

واسطه های مورد اعتماد در امالک و مستغالت مانند دفتر اسناد 

رسمی می تواند از طریق بالک چین تفکیک شوند ، مانند 

به طور مستقل تایید و به طور خودکار  معامالتی که می توانند

 تنظیم شوند .

 فرصت برای سرمایه گذاری

 

  

 

 
 

                                                           
2 double spending 
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با که معامالتی هستند  ،بسیاری از لیزینگ ها و مدیریت اموال

.  می باشندو بخشی از یک پایگاه داده  داشتههمبستگی هم 

، اصل  لیزینگ در این حوزهمالی در مورد ساختار  برای مثال

 یر به طورصاحب خانه و مخارج نگهداری و تعممبلغ اجاره به 

 .  مستقیم به فروشنده پرداخت می شود

  تراکنش ها  وابستگی به 

 

 

بسیار بالک چین فناوری امالک و مستغالت تجاری ، لیزینگ برای قبول  اجاره با توجه به جدول باال ،مشخص است که در فرآیند

در این حوزه کامال شرایط الزم برای استفاده از این فناوری بالک چین امنیت باالی و  فواید ذاتی به توجهبا راغب می باشد در واقع 

 .مهیا می باشد

 

 

  


