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 یدسترس نترنتیکه به ا یو بدون مجوز است. هرکس تیشده بدون محدود عیدفتر کل توز ستمیس کی یعموم نیبالک چ

 باشد. نیاز شبکه بالک چ یشود و بخش لیگره مجاز تبد کیبه  نیبالک چ ستمیتواند با ورود به س یدارد م

 یعموم نیبرود ، بالک چ نیکه شروع به کار کرد از ب یاگر سازمان نیمستقل از سازمان ها هستند ، بنابراآنها کامالً مزایا : 

.. به طور خالصه میشه مزایای بالکچین  هنوز به آن متصل هستند ییها انهیکه را یهمچنان قادر خواهد بود اجرا شود ، تا زمان

 عمومی رو تو سه کلمه تعریف کرد : قابل اعتماد ، امنیت و شفافیت

معایب : به دلیل بزرگی شبکه بالکچین عمومی تعداد تراکنش های انجام شده در ثانیه پایینه و همینطور تایید شدنشون هم 

ات کار استفاده میکنند که خود این روش به تجهیزات قوی و مصرف برق به عالوه این بالکچین ها از الگوریتم اثب. زمانبره 

 زیست محیطی هم معایبی ایجاد میکنه باالیی نیاز داره پس از لحاظ

 نیکو تیشده مانند ب یرمزنگار یاستخراج و مبادله ارزها یعموم نیبالک چ یمورد استفاده برا نیمتداول ترموارد استفاده : 

 است

 

 بالکچین خصوصی 

این شبکه نهاد واحد است ،  کیتحت کنترل  ایکند  یمحدود مانند شبکه بسته کار م طیمح کیکه در  نیشبکه بالک چ کی

 بالک چین کوچکیه که فقط تعداد محدودی از اعضا سازمان بهش دسترسی دارن

قادر به مشاهده ، اضافه کردن و یا مزایا : سازمانی که شبکه بالکچین رو راه اندازی کرده میتونه کنترل کنه که کدوم نود ها 

 تغییر داده هاست . به عالوه بخاطر کوچک بودن شبکه تراکنش ها با سرعت بیشتری انجام میگیرن



ه امنیت این بالکچین ها کمتر باشه به نسبت بالکچین عمومی . از معایب : در وحله اول تعداد پایین نود ها موجب این میشه ک

طرفی فلسفه ی اصلی بالک چین غیر متمرکز بودنشه در صورتی که با متمرکز بودن این بالکچین ها اعتماد کردن بهشون 

 سخت تر میشه

شرکت مدرنا که برای توزیع  ت توزیع محصوالت )مثلموارد استفاده : از این شبکه بالکچین توی رای گیری ها ، مدیری

 محصوالتش از بالکچین خصوصی استفاده کرد (  ، هویت و اعتبار دیجیتال و مواردی از این قبیل میشه استفاده کرد

 

  هیبریدبالکچین 

دهد  یبه سازمان ها اجازه م نیکند. ا یم بیرا با هم ترک یو عموم یخصوص نیکه عناصر بالک چ نیبالک چ یفناور ینوع

به  ییداشته باشند و چه داده ها یدسترس نیشده در بالک چ رهیخاص ذخ یتوانند به داده ها یم یکنترل کنند چه افراد

 باز خواهند شد. یصورت عموم

و عملکرد نسبتا بهتری رو  سرعت پردازش تراکنش هاشون هم باالستامنیت باالیی دارن در در کنارمزایا : این بالکچین ها 

 با بلکچین عمومی دارن در مقایسه

که  ستندین یتیهمه در موقعبه عالوه   توانند محافظت شوند. یاطالعات م رایز ستیکامالً شفاف ن نینوع بالک چ نیامعایب : 

افراد و سازمانها  شتریب یبرا یعموم نیکنند ، حداقل نه به طور کارآمد. بالک چ یساز ادهیرا پ یبیترک نیبتوانند بالک چ

 .مقرون به صرفه تر است و باز است 



 

 بالکچین کنسرسیوم

تواند به  یمو  کند یم تیریرا مد نیسازمان شبکه بالک چ کیاز  شیمتمرکز است که ب ریغ مهین نوعی بالکچین ومیکنسرس

 یزیبرخالف آن چ نیاستخراج انجام دهد.. ا ایکرده و اطالعات را مبادله کرده  عمل نینوع بالک چ نیگره در ا کیعنوان 

 ومیکنسرس یها نیبالک چ شود. یم تیریسازمان مد کی، که تنها توسط  میمشاهده کرد یخصوص نیاست که در بالک چ

 شوند. یاستفاده م رهیو غ یدولت یمعموالً توسط بانک ها ، سازمان ها

 نیمانند بالک چه. به عالوه یعموم نیشبکه بالک چ کیو کارآمدتر از  ریپذ اسیاز مق ومیکنسرس نیبالک چ کیمزایا : 

 به نود ها قابل کنترله ی، دسترس هیبریدیو  یخصوص

 دارد. یعموم نینسبت به بالک چ یکمتر تیشفاف ومیکنسرس نیبالک چمعایب : 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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