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چکیده
فناوری بالک چین ،از فناوری های انقالبی و بسیار تاثیر گذار در زندگی بشریت در عصر حاضر است .این فناوری در عرصه های
بسیار زیادی موثر بوده و کاربرد دارد که تحول بخش و انقالبی هستند .عرصه هایی مثل خدمات مالی و بانکداری  ،بیمه،
فناوری مالی و ارز های دیجیتال ،مراقبت های بهداشت و درمان ،رای گیری ،زنجیره تامین ،مشاوره امالک و مستغالت ،امور
نظامی ،صنعت بازی و سرگرمی ،رسانه و شبکه های اجتماعی و اینترنت اشیاء .در این پژوهش مفصال در باره تاثیر گذاری بلک
چین بر این فناوری ها بحث خواهد شد .پژوهش حال حاضر در زمره پژوهش های علمی ترویجی قرار می گیرد و به بررسی
فناوری بالک چین و کاربرد های آن و خدماتی که ارائه می کند ،می پردازد.
واژههای کلیدی :بالک چین ،فناوری ،خدمات ،رمز ارز ،فناوری مالی
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 .1فناوری بالک چین ،ساختار و ویژگی های منحصر به فرد آن
بالک چین یک دفتر دیجیتال غیرمتمرکز است که انتقال ارزش نظیر به نظیر را از انواع ارزهای دیجیتال گرفته تا کاالهای
فیزیکی و مستغالت بدون نیاز به واسطه ای مانند بانک ها ،حسابداران یا وکال تسهیل می کند .فناوری بالکچین که ماشین
اعتماد نامیده می شود  ،در قلب بسیاری از چشم اندازهای هیجان انگیز قرار دارد که هدف آن بهبود کارایی  ،شفافیت و امنیت
در انواع معامالت تجاری و اجتماعی است ].[1
بالک چین داده ها را به صورت توزیع شده  ،قابل اعتماد و تغییرناپذیر ذخیره و به اشتراک می گذارد ،واسطه ها را از بین می
برد و برای بررسی معامالت نیازی به وابستگی متمرکز ندارد ..شفافیت در بالکچین ،یک روش با پیچیدگی کمتر برای
دسترسی به معامالت مبتنی بر دفتر توزیع شده ،از طریق شبکه فراهم می کند .با قدرت های مختلف محاسباتی از چندین گره
در شبکه بالکچین متصل می شود ،و از نظر سرعت محاسبه بسیار قدرتمند است .بالکچین شامل خدمات مختلفی از جمله
پروتکل اجماع ،رمزنگاری هش ،دفتر توزیع شده ،شبکه همتا به همتا و استخراج است ].[2
در شکل های زیر ساختار بالک چین مشخص است:

شکل  -1ساختار بالک چین و درخت مرکل ].[3

شکل  -2هسته بالک چین ].[4
 .2نسل های مختلف بالک چین
نسل اول :اولین نسل این فناوری در سال  2009با شبکه بیت کوین آغاز به کار کرد که به بالک چین  1.01معروف است .در
این نسل  ،اولین رمز ارز ها ایجاد شد .تمام ایده ها در مورد پرداخت و ویژگی های آن برای تولید ارز دیجیتال بود.
نسل دوم :در سطح دوم فناوری بالکچین  ،قرارداد هوشمند و خدمات مالی برای برنامه های مختلف در سال  2010معرفی
شد .توسعه بالکچین با چارچوب های اتریم2و دفتار توزیع شده در این نسل ارائه شد.
1Blockchain 1.0
2Etheruem
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نسل سوم :در این نسل از بالکچین ها  ،همگرایی به سمت برنامه های غیرمتمرکز ایجاد شد .زمینه های مختلف تحقیقاتی از
جمله بهداشت ،حاکمیت ،اینترنت اشیا ،زنجیره تأمین ،تجارت و شهر هوشمند برای ساخت برنامه های غیرمتمرکز در نظر
گرفته شد .در این سطح ،سیستم عامل هایی که توانایی رمزگذاری قراردادهای هوشمند را برای انواع برنامه های غیرمتمرکز
دارند ،مورد استفاده قرار گرفتند .
نسل چهارم :این نسل عمدتاً بر روی خدماتی مانند دفتر عمومی و پایگاه های داده توزیع شده به صورت بالدرنگ متمرکز شده
اند .این سطح دارای یکپارچه سازی برنامه های مبتنی بر  Industry 4.0است .از آن در قرارداد هوشمند استفاده می شود که
نیاز به قراردادهای کاغذی را برطرف می کند و با توافق در شبکه تنظیم می شود ].[5
 .3کاربرد های بالک چین
فناوری بالک چین توسط ساتوشی ناکاتومو از طریق رمزنگاری بیت کوین در سال  2009رایج شد (با وجود این که که قبال
اختراع شده بود) .اگرچه این تمرکز اولیه بر روی ارزهای رمزنگاری و برنامه های کاربردی مالی محور بود ،اما ویژگی های
متحول کننده بالک چین ،انگیزه بخش های غیر مالی برای حرکت به سمت این تغییر بازی بود ].[6
امروزه طی آمار جهانی 44 ،درصد از سازمان ها در کشور های مدرن ،بالک چین را اجرا کرد و به کار برده اند .این فناوری،
تراکنش های آنالین مطمئن را به صنایع ارائه می دهد .مردم و صنایع به دلیل مزایای گوناگون سعی دارند از بالک چین
استفاده کنند .برخی از مهمترین این مزایا عبارتند از  :شفافیت -امنیت باال-کم هزینه -ایجاد بستر امن -ایجاد سهام اقتصادی
بهتر -جلوگیری از کالهبرداری– انجام سریع تراکنش ها و .[7] ...
 .1-3کاربردهای فن آوری بالک چین در خدمات مالی و

بانکداری1

پیش بینی می شود که فناوری بالک چین مدل های تجاری موجود در صنعت خدمات مالی را تغییر دهد .اگرچه بالک چین
اغلب به عنوان یک فناوری استراتژیک دیده می شود ،تحقیقات متمرکز بر تأثیر آن در مدل های تجاری هنوز اندک است ].[8
تعداد بسیاری از شرکت های مالی در جهان روی زیرساخت مبتنی بر بالک چین سرمایه گذاری نموده اند و به کاربران اجازه
می دهند تا از مزیت های آن استفاده نمایند .به عنوان مثال ،بازار بورس نزدک2در آمریکا به طور گسترده روی فناوری بالک
چین سرمایه گذاری نموده تا هزینه های مدیریت سهام را کاهش دهد و با شرکت چِین3همکاری نموده تا یک پروتکل برای
ذخیره اطالعات در مورد سهام صادر شده یا مبادله شده ایجاد نماید ].[9
بانکداری باز4در سالهای اخیر تبدیل به پدیده ای همه گیر شده است .هدف از بانکداری باز این است که اطالعات مهم مالی و
شخصی کاربران به روشی مطمئن و ایمن بین بانک های مختلف مبادله شوند .داده های حساس در یک بخش مالی برای
مشتری احتیاج به احراز هویت و تعیین اصالت باالتری دارند .بالک چین فناوری است که می تواند این امر را با استفاده از یک
مدل انتقال داده ،فراهم کننده-منبع5ممکن سازد ].[10
بالک چین کاربرد های بسیار مفیدی در صنعت بانکداری و خدمات مالی دارد.

1financial services and banking
2NASDAQ
3Chain
4Open Banking
5PPM: A Provenance-Provided Data Sharing Model
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جدول  -1نمونه هایی از کاربرد عملی استفاده از بالک چین در در صنعت بانکداری ].[11
نام و مکان بانک پذیرنده

دسته کاربرد

سال
پذیرش

معامالت بیت کوین

در بریتانیاGoldman Sachs

2018

تراکنش های زنجیری

در بریتانیاHSBC
در آمریکاState Street Banks

2016

مبادله ارزی بانکهای مرکزی (مرزی ،ارز
مستقیم با استفاده از ارزهای دیجیتال
بانکهای مرکزی انتقال)CBDC1

در کانادا Bank of Canada The
Monetary
در سنگاپور Authority of
Singapore
در اماراتBank of Dubai

2019

علی رغم ممنوعیت ارز دیجیتال از فناوری
بالک چین استفاده می کنند.

در زیمباوه 2018 The Reserve Bank of
Zimbabwe
در اردن The Central Bank of
Jordan
2015
در فرانسهBNP Paribas

در حال آزمایش

در آمریکا Bank of America in
partnership with Microsoft
در آلمان Deutsche Bank
در بریتانیاHSBC

بهبود توافق

در آفریقای جنوبی The South
Africa Reserve Bank
در بریتانیا Bank of England
)(proposal

صدور حواله

صندوق ارزی و پردازش سفارش

بهبودKYC2

ادغام زمان واقعی سیستم ناخالص3با
کمک blockchain
اعطای وام
ارسال حواله یا پول

قرارداد های هوشمند
سرمایه گذاری تجاری

2018

2016
2018
2018
2018

در چین Agricultural Bank of
China
2018
در سوئیس Cross-border
Payments: UBS
در بریتانیا Santander UK
در ژاپن Remittances competing
with SWIFT
در استرالیا 2018 The Commonwealth
Bank of Australia
2018
در کاناداBank of Montreal
در اسپانیاCaixa Bank,
در آلمان Commerzbank
2018

1Central Banks Digital Currencies
2Know Your Customer
3RTGS: Real Time Gross Settlement
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در اروپای شرقی و مرکزی Erste
Group
در بریتانیاHSBC
در هندوستان Internal trade deals
در چین2018 Public Over 12 Chinese
تراکنش های مختلف
Banks
سایر مزایای بکارگیری بالک چین در صنعت بانکداری و پرداخت را می توان در قالب موارد زیر برشمرد :
کاهش پیچیدگی (به ویژه در تراکنش های چند طرفی بین المللی) -بهبود سرعت پردازش تراکنش ها به جهت در دسترس
بودن وجوه دارایی ها و سایر وجوه -کاهش نیاز به مغایرت گیری یا  reconciliationمیان زیرساخت های متعدد نگهداری
رکوردها -افزایش شفافیت در ثبت اطالعات تراکنش ها -کاهش ریسک عملیاتی و مالی -بهبود کارایی شبکه به دلیل مدیریت
داده توزیع شده -از میان رفتن امکان دستکاری ،حذف یا تغییر رکوردهای ثبت شده ].[12
 .2-3کاربرد های بالک چین در بخش

بیمه1

تقلب در بیمه یکی از اصلی ترین موانع موجود در این صنعت به شمارمی رود که سبب افزایش دریافتی از بیمه گذاران و نیز
پوشش بیمه ای نه چندان دلخواه برای آنها می شود .به همین دلیل ،مبارزه با تقلب یکی از اصلی ترین کاربردهای بالک چین
در صنعت بیمه است .بالک چین امکان بررسی درستی ادعا های بیمه گذاران را فراهم می سازد .افزایش سرعت و دقت این
فرایند ،درنهایت هم به نفع شرکت های بیمه و هم به نفع مشتریان آن ها تمام می شود .درحقیقت ،با انتقال ادعاهای
درخواست بیمه از سوی مشتریان به یک دفتر کل غیرقابل دستکاری ،بالک چین می تواند اصلی ترین عواملی را که به تقلب
در این صنعت می انجامد را مرتفع نماید .عالوه برآن ،یک دفتر کل توزیع شده و نیز بیمه نامه هایی که در قالب قراردادهای
هوشمند اجرا می شوند می توانند به بهبود قابل توجه کارایی بیمه اموال و تلفات منجر می گردد ].[13
تجارت بیمه بسیار پیچیده است .فرایند ارزیابی و مدیریت انواع خطرات که افراد و سازمان ها هر روز با آن روبرو هستند ناگزیر
شامل هماهنگی بخش های متعدد ،تالش و اصالح سوابق گسترده است .هر دو جنبه ،بخش بیمه را به عنوان یک زمینه جذاب
برای بهینه سازی مبتنی بر بالک چین تبدیل می کند .در واقع ،فناوری دفتر کل توزیع شده از ویژگی های برجسته این بخش
است .همانطور که پیشتر کوین تلگراف2گزارش داده بود ،شرکت تحقیقاتی  Markets and Marketsدر سال  2018پیش
بینی کرده است که ارزش اجزای بالک چین در بازار بیمه نرخ رشد مرکب ساالنه  ٪84.9را نشان می دهد و تا پایان سال
 2023به  1.4میلیارد دالر می رسد .فناوری بالک چین به واسطه توانایی خود در ردیابی و ذخیره داده ها از جمله برنامه های
کاربردی بیمه گذاری و تمدید ،به طور بالقوه می تواند به ساده سازی روند کار کمک کند .سوابق مالکیت همچنین می تواند در
اختالفات بیمه و در رسیدگی به مطالبات مفید باشد ].[14
جدول -2نمونه های از بیمه گذاران که در سطح جهانی از بالک چین استفاده می کنند ].[15
نام
بیمه
لیموناد3

توضیحات و کارکرد ها
دانیل شریبر 4،یکی از بنیان گذاران و مدیر عامل شرکت لیموناد ،ادعا کرد که هزینه ها در
بخش بیمه می تواند به میزان ده برابر کاهش یابد .او ادعا می کند که نسبت هزینه در
بیمه های منازل ،تقریبا یک سوم حق بیمه است (مشتمل بر هزینه های بازدید،
1Insurance sector
2cointelegraph.com
3Lemonade Homeowners & Renters Insurance
4daniel schreiber
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کارشناسی و برآورد قیمت) .از این رو ،با کاهش سربار و استفاده از روش های جایگزین،
برنامه های بیمه همتا به همتا در لیموناد می توانند حق بیمه قابل پرداخت توسط بیمه
گذاران را کاهش دهند و با افزایش تعداد بیمه گذاران حاشیه سود رشد خواهد کرد.
بیمه
داینامیس1

داینامیس ،یک پلتفرم بیمه همتا به همتا طراحی نموده که از روش های ابتکاری و
امضایی برخوردار است .این پلتفرم بیمه بیکاری را با استفاده از  LinkedInبه عنوان یک
منبع برای تأیید اطالعات مربوط به متقاضیان ،از جمله تأیید وضعیت اشتغال از طریق
ارتباطات بیمه شده  ،LinkedInفراهم می کند .منطق قرارداد هوشمند برای اتوماسیون
کردن فرآیندهای بیمه نامه استفاده می شود ،و ادعاها توسط همکاران بیمه تأیید شده
است .برای اینکه یک ادعا تایید شده باشد ،یک متقاضی باید از طریق  LinkedInو از
طریق تأییدکنندگان نظارتی بالقوه تماس بگیرند ،مزیت این روش در آن است که فرد
مذکور که جویای شغل است اگر شغل مدنظر در این سامانه را یافت که می تواند در این
شغل مشغول شود در غیراین صورت مشمول بیمه بیکاری خواهد شد و همچنان رزومه و
درخواست او در این سامانه وجود دارد که در صورت یافتن شغل موردنظر هم بیمه گذار و
هم بیمه گر از آن مطلع می گردند.

اِی آی
گنگ

 AIgang Networkیک نام جدید در این فضا است که به شرکت های بیمه ای کمک
شایانی در زمینه بیمه های مهندسی می کند .این شرکت برای توسعه بیمه های دیجیتال
برمبنای بالک چین ،گوشی های هوشمند را انتخاب کرده است .رایج ترین مسئله فنی
برای یک گوشی هوشمند ،عملکرد فنی است ،و روند کاهش دوره های گارانتی موجب
شده که بسیاری از صاحبان تعمیرات با هزینه زیاد و یا تعویض باتری مواجه شوند .این
شرکت نرم افزاری را طراحی کرده است که ارزیابی ریسک را اجرا می کند تا مانع از
تخریب باتری تلفن شود .هنگامی که باتری به حالت بحرانی می رسد ،به بیمه گذار اطالع
رسانی می شود که نسبت به استفاده از خدمات گارانتی و یا تعمیرات آن اقدام نماید که
خرابی آن تشدید نگردد و ریسک بیمه گذار افزایش نیابد و درنهایت به افزایش حق بیمه
نیانجامد (پیشگیری بهتر از درمان) .در آینده ،این شرکت قصد دارد بیمه دیجیتال را برای
خودروهای خودران و هواپیماهای بدون سرنشین (نظامی و غیر نظامی) ارائه دهد.

 .3-3فن آوری بالک چین و فناوری

مالی2

فناوری بالک چین می تواند هزینه های معامالت را کاهش دهد ،اعتماد توزیع شده ایجاد کند و سیستم عامل های غیر
متمرکز را توانمند سازد .به طور بالقوه می تواند به یک پایه جدید برای مدل های تجاری غیر متمرکز تبدیل شود .در صنعت
مالی ،فناوری بالک چین امکان افزایش خدمات مالی غیرمتمرکز را فراهم می کند ،که به سمت غیر متمرکز تر شدن ،ابتکاری
تر شدن ،تعامل پذیری ،بی مرزی و شفافیت تمایل دارند .با استفاده از فناوری بالک چین ،خدمات غیرمتمرکز مالی امکان
گسترش ظرفیت مالی ،تسهیل دسترسی آزاد ،تشویق نوآوری های بدون مجوز و ایجاد فرصت های جدید برای کارآفرینان و
مبتکران را دارند ].[16
اصلی ترین و مهمترین دستاورد بالکچین در فناوری مالی ارائه ارز های دیجیتال است.

1DYNAMIS - Ethereum-Based DAO for Distributed P2P Insurance
2Fintech :Financial technology
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 Fintechو ارز دیجیتال یکی از جذاب ترین برنامه های کاربردی بالک چین مخصوصا برای افراد با درامد کمتر هستند .مثال
شفافیت و پاسخگویی را می توان با دادن ارز های دیجیتال به مهاجران1به جای وجه نقد بهبود داد .تاریخ اقتصادی مبتنی بر
بالک چین می تواند مشکالت مربوط به فناوری های ضبط نشده ،توسعه نیافته و الگوهای احراز هویت در کشورهای در حال
توسعه را برطرف سازد ].[17

شکل  -3ساختار انتقال ارز دیجیتال توسط بالک چین ].[18
 .4-3کاربرد های بالک چین در بخش مراقبت های

بهداشت2

کاربردهای عظیمی از بالک چین در مراقبت های بهداشتی وجود دارد .چالش اصلی در صنعت بهداشت و درمان ،حفظ حریم
خصوصی و امنیت سوابق موجود بیمار و بیمارستان است .شناسه بیمار MPI3نمونه ای از کاربرد بالک چین در مراقبت های
بهداشتی است که در آن از یک شناسه منحصر به فرد برای همه ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی به صورت یکپارچه
استفاده می شود .بسیاری از محققان برای شناسایی بیماران و سیستم های مبتنی بر مجوز ،با استفاده از مجوز بیمار تالش
کرده اند تا داده های خود را با دیگران با استفاده از بالک چین به اشتراک بگذارند .یکی دیگر از کاربرد های ممکن ،حل و
فصل مطالبات برای بیماران واجد شرایط و کشف تقلب است ،بدون درگیر کردن اشخاص ثالث با استفاده از قراردادهای
هوشمند که این مورد یکی دیگر از ویژگی های بالک چین است .تشخیص تقلب نیز می تواند یکی دیگر از کاربردهای بالک
چین باشد زیرا در بالک چین ،هر معامله انجام شده به دلیل مشروعیت آن تأیید می شود .مدیریت زنجیره تأمین در مراقبت
های بهداشتی می تواند با استفاده از بالک چین از قراردادهای هوشمند سود ببرد ،این موارد شامل مواد اولیه برای محصول
نهایی ،تحویل و جزئیات پرداخت می باشد ].[19
 EMR4و  EHR5دو اصالح مهم در پزشکی هستند EHR .سوابق الکترونیکی سالمت است و  EMRسوابق پزشکی
الکترونیکی می باشد .اصطالح  EMRزود تر رایج شد ،که یک نسخه دیجیتالی از نمودارهای کاغذ در کلینیک درمانی است.
 EMRشامل سابقه پزشکی و درمانی بیماران در یک عمل است EHR .ها بر سالمتی کلی بیمار متمرکز هستند .فراتر از داده
های بالینی استاندارد که در مطب ارائه دهنده جمع آوری شده است می باشند و شامل نمای وسیع تری در مورد مراقبت از

1refugees
2healthcare
3Patient Master Identifier
4Electronic medical records
5Electronic Health Records

254

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

بیمار است .فناوری بالک چین از مدیریت  EHRپشتیبانی می کند ،به این صورت که مجوز به اشتراک گذاری داده ها بین
ذینفعان مراقبت های بهداشتی را ارائه می دهد .اشتراک گذاری داده های بالینی متمرکز بر مدیریت سوابق بهداشتی با بالک
چین فراهم است .کار مهم این است که توانایی اشتراک داده ها ،ممیزی و کنترل بین واحدهای ابر داده1را برای به اشتراک
گذاری داده های پزشکی در مخازن ابر 2توسط بالک چین فراهم است .یکی دیگر از کاربرد های بالک چین در پژشکی نظارت
از راه دور وضعیت بیمار است .نظارت از راه دور بیمار می تواند اطالعات پزشکی را از طریق دستگاه های تلفن همراه،
سنسورهای ناحیه بدن و دستگاه های IoT3یا اینترنت اشیا تحت پوشش قرار دهد .بالک چین نقش مهمی در ذخیره سازی ،
به اشتراک گذاری و بازیابی داده های زیست پزشکی جمع آوری شده از راه دور دارد ].[20

شکل  :4معماری بهداشت دیجیتال مبتنی بر بالک چین در مقایسه با معماری بهداشت دیجیتال سنتی ].[21

 .5-3کاربرد های بالک چین در رای

گیری4

ساختن سیستم رای گیری الکترونیکی که الزامات قانونی قانون گذاران را برآورده سازد مدت هاست که یک چالش بوده است.
ایده تطبیق سیستم های رای گیری دیجیتال برای ارزان تر ،سریعتر و راحت تر شدن روند انتخابات عمومی ،یک امر قانع
کننده در جامعه مدرن است .ارزان و سریع تر شدن انجام روند انتخابات ،عادی سازی آن از نظر رأی دهندگان ،یک سد قدرت
مشخص بین رأی دهنده و مقام منتخب را برداشته و فشار مشخصی را بر مقام منتخب وارد می کند .همچنین این در را برای
شکل مستقیم تر دموکراسی باز می کند و به رأی دهندگان این امکان را می دهد تا نظرات خود را درباره لوایح و گزاره های
فردی ابراز کنند ].[22
بالک چین در رای گیری توانمندی های زیر را ایجاد می کند:
برای مقاومت در برابر حمالت DOS5و خرابی های تصادفی ایجاد می شوند -از وقایع پشتیبانی می کنند -برای جلوگیری از
حمالت دستکاری مانند اضافه کردن ،حذف یا تغییر داده های ارسال شده از یکپارچگی محافظت می کنند -اطالعات ارسال
شده نامعتبر را تعیین می کنند ].[23
سیستم رای گیری الکترونیکی به دلیل سهولت در استفاده و کارآیی ،در سیستم رای گیری شرکت ها و دولت به طور گسترده
ای مورد استفاده قرار می گیرد .این امر مزیت های چشمگیری را ثابت کرده است ،اما ابعاد اصلی رای گیری در سیستم رای

1Big data
2cloud repositories
3Internet of things
4voting
حمله سایبری با هدف محروم سازی از سرویس 5Denial of service:
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گیری حریم شخصی ،ناشناس بودن ،امنیت و  ...است .تکامل فناوری بالک چین با تکنیک های رمزنگاری پیشرفته ،راه حل
اشکاالت موجود در سیستم رای گیری الکترونیکی را با ویژگی های جدید هموار می کند].[24
یکی از راه های اخذ رای استفاده از تلفن های همراه است .شکل زیر این فرایند را در سه بازه زمای از ابتدا تا انتهای اخذ رای
نشان می دهد.

شکل  -5یک شبکه توزیع شده همتا به همتا در رای گیری الکترونیکی با تلفن همراه ].[25

شکل  -6فرایند رای گیری الکترونیک توسط بالک چین].[26

256

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال دوم ،شماره  ،7زمستان 1399

شکل  -7بالک رای ].[26

 .6-3کاربرد های بالک چین در زنجیره

تامین1

گفته می شود فناوری بالک چین پتانسیل باالیی در زنجیره تامین دارد و می تواند بدون واسطه کار انجام دهد .در قرارداد های
بی شمار و امکاناتی که برای تدارکات و زنجیره های تأمین وجود دارد ،تاثیر گذار است .امکانات ارائه شده توسط فناوری بالک
چین برای تدارکات و مدیریت زنجیره تأمین در حال حاضر از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون منجر به
کاربردهای بی شماری شده است .جریان جهانی و پیچیده کاالها ،امروزه با عدم شفافیت و عدم اعتماد مشخص می شود .وجود
واسطه های بی شمار باعث اجبار در وجود مستندات زیاد است که منجر به فرآیندهای وقت گیر و پرهزینه می شوند .با
سیستم توزیع شده بالک چین ،که در آن هیچ واحد کنترلی وجود ندارد ،منافع و سالیق مختلف شرکا و اعضای زنجیره تامین
را می توان در یک فهرست عمومی با هم تطبیق داد .بالک چین مشکالت افشای اطالعات و پاسخگویی را نیز از بین می برد
].[27
2
زنجیره تأمین سنتی  TSCنتوانسته تقاضای مشتری را با قیمت مناسب و کیفیت باال برآورده کند .توسعه فناوری بالک چین
راه حل این مشکل است .یک رویکرد یکپارچه (تلفیقی) پیشنهادی ،شش دلیل عمده شامل امنیت داده ها و عدم تمرکز،
دسترسی ،قوانین و خط مشی ،اسناد ،مدیریت داده ها و کیفیت را پیدا کرده است که منجر به ادغام زنجیره تامین با بالک
چین و در نتیجه دستیابی به پایداری می شود .بالک چین کمک می کند تا شفافیت ،امنیت ،قابلیت ردیابی و همچنین کنترل
هزینه از تولید کننده تا کاربران نهایی از طریق خرده فروش-تأمین کننده فراهم شود .مشتریان و مصرف کنندگان نهایی از
رویه ها ،جریان کاال در کف تولید و خطر ،سختی های موجود در تولید ،حمل و نقل ،جابجایی و غیره آگاهی پیدا می کنند.
جریان اطالعات به مشتری کمک می کند تا اعتماد از دست رفته را بازیابی کند ].[28

شکل  -8کاربرد بالک چین و قرار داد هوشمند در زنجیره تامین ].[29

1Supply chain
2Traditional supply chain
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 .7-3کاربرد های بالک چین در مشاور

امالک1

بالک چین در بحث امالک و زمین و مستغالت در چندین فاکتور تاثیر گذار است:
ارز دیجیتال یک دارایی در دفتر کل2است که توسط کاربران شبکه به دلیل برخی مکانیسم اجماع غیرمتمرکز تولید می شود و
به عنوان انتقال ارزش از آن استفاده می شود .ارز دیجیتال می تواند به عنوان پرداخت در خرید یک ملک مورد استفاده قرار
گیرد .ارز دیجیتال همچنین برای اجرای قراردادهای هوشمند برای پرداخت صرف می شود.
درج داده ها در بالک چین ،به عنوان ذخیره سازی غیرقابل تغییر ،بعنوان خاصیت مفید فناوری شناخته شده است که همیشه
به عنوان ویژگی اساسی این فناوری قلمداد می گردد .در یک معامله ،دو طرف می توانند برخی از داده های دلخواه را در بالک
چین وارد کنند .برای درج داده ها ،کاربر باید برخی از اسکریپت ها و روش های خاص را در معامله اعمال کند .درج داده برای
ذخیره امالک و مستغالت برای ذخیره داده ها مفید است .یکی از شناخته شده ترین نظرات مهم در صنعت امالک و مستغالت
این ویژگی این است که داده های درج شده را نمی توان تغییر داد ،بنابراین ،اطالعات اشتباه و منسوخ ممکن است کاربران را
گمراه کند.
توکن ها3رکوردهایی هستند که برای اولین بار به عنوان یک فناوری پوشانده در باالی ارز دیجیتال یا بخشی از یک قرارداد
هوشمند ظاهر شدند .توکن می تواند یک رکورد مستقل در سیستم باشد ،و به هیچ ارز رمزپایه ای مربوط نشود .از طرفی ،ارز
دیجیتال را می توان به عنوان خود توکن در نظر گرفت .توکن ،یک رمز ثبت در دفتر کل است که می تواند به عنوان یک واحد
حساب منحصر به فرد متمایز شود و به آدرس متصل شود و بنابراین ،متعلق به کاربر باشد .کسی که کلید خصوصی مربوطه را
دارد می تواند از آن برای تأیید اعتبار معامله استفاده کند .توکن فناوری است که در طی آن کاربران با اتصال آن به برخی از
حقوق مالکیت می توانند روابط حقوقی برقرار کنند .بنابراین ،توکن های امالک و مستغالت یکی از مهمترین نقش ها را ایفا
می کنند.
قراردادهای هوشمند نوعی فناوری برای معامالت خودکار به صورت دیجیتالی با برخی دارایی های رمزنگاری (سکه و توکن)
است ،به معنای وسیع تر در نسل دوم پلتفرم DLT4قراردادهای هوشمند برنامه هایی هستند که امکان مدیریت دارایی های
ارز دیجیتال و معامالت خودکار را دارند .در مورد امالک و مستغالت ،توکن ها و قراردادهای هوشمند سنگ بنای اصلی هستند،
زیرا امکان دیجیتالی کردن حقوق مالکیت را فراهم می کنند و قراردادهای آنالین را پیش بینی می کنند.
( dApps5برنامه های غیر متمرکز) یک درک گسترده تر (نسبت به قراردادهای هوشمند) از کالس برنامه های کاربردی
ساخته شده در بالک چین است dApps .ممکن است از قراردادهای هوشمند باشد اما هدف آن ارائه طیف گسترده ای از
خدمات آنالین به کاربر نهایی است ].[30
طبق نشریه اکونومیک تایمز ،6تعداد زیادی کالهبرداری در تجارت امالک و مستغالت دیجیتالی تجربه می شود و کالهبرداری
ها افزایش یافته است .مثال کالهبردارانی هستند که مبلغ پیش پرداخت خرید و فروش را می دزدند ،سرقت شناسه که به
عنوان حمله طرح طعمه و سوئیچ7نیز شناخته می شوند که در آن خریدار مبلغی باالتر از قیمت ارزش بازار پرداخت می کند،
پروفایل های جعلی ،پروانه ساختگی جعلی یا فاقد مجوز و خدمات سپرده جعلی یعنی از خریدار بخواهید قبل از دیدن آپارتمان
و غیره از آن بپردازد .با وجود فناوری بالک چین و تاثیر امنیتی مثبت آن در قرار داد های هوشمند ،تمام مشکالت باال حل
شده است ].[31

1Real estate
2ledger
 :نشانه3Token
فن آوری های دفتر کل توزیع شده 4distributed ledger technologies:
5decentralized applications
6economictimes.indiatimes.com
7the bait and switch scheme
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شکل  -9ساز و کار بالک چین در خرید و فروش امالک و مستغالت ].[29
 .8-3کاربرد های بالک چین در امور نظامی و

ارتش1

بالک چین به لطف مجموعه ای از خصوصیت ها از قبیل تغییر ناپذیر بودن داده های ذخیره شده و عدم تمرکز ،راه حل های
جالبی را برای برخی از چالش های امنیتی که برنامه های نظامی با آن روبرو هستند ارائه می دهد .بالکچین به خصوص در
سناریوهای نظامی جذاب است ،جایی که ایجاد یک ریشه مشترک اعتماد ،دشوار یا حتی غیرممکن می باشد ،مثال در زمینه
همکاری های مدنی و نظامی ،جایی که سازمان های نظامی نیاز به ایجاد زیرساخت های تبادل اطالعات با انواع مختلف سازمان
های دولتی و غیر دولتی ،جوامع محلی ،شرکت های تجاری و افراد خصوصی دارند.
در عملیات نظامی مدرن ،چنین سناریوهایی به شکل دیپلماتیک به طور فزاینده ای متداول هستند و عالوه بر این ،نیاز به
فدراسیونی با اعضای بسیار پویا در ائتالف ،با سابقه همکاری وجود دارد .ایجاد این فدراسیون های پویا می تواند در پشتیبانی از
عملیات دفاعی در مناطق درگیری فعال مورد نیاز باشد ،اما حتی بیشتر در حین کمک های بشردوستانه و عملیات امدادرسانی
 HADR2بعد از فجایع طبیعی و در حین عملیات ضد تروریسم مورد نیاز است .بالک چین فناوری است که در اجرای این
سناریو ها می تواند کارساز باشد و امنیت را در سطح باال اجرا نماید ].[33
استفاده از بالک چین در یک سناریوی خاص ،زمانی معنی دارد که:
 -1سناریو به چندین نهاد متقابل بی اعتماد برای تعامل و ضبط یا تغییر وضعیت سیستم ،نیاز دارد.
 -2در رابطه با استفاده از یک شخص ثالث معتمد آنالین.TTP3
 -Aنهادها قادر به توافق در مورد این گونه  TTPنیستند.
 -Bاجرای چنین  TTPرایجی ،امکان پذیر نیست.
بدیهی است که شرط اول در اکثر عملیات های صلح ملی و توافقات اینگونه نیست ،زیرا معموالً بین طرفین درگیر در تعامل ها
اعتماد از قبل موجود است .با وجود این ،اجرای مؤثر عملیات مأموریت کشور های ناتو (سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو
یک اتحاد نظامی است که بین چندین کشور آمریکای شمالی و اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم در  4آوریل  1949امضا
شد .ناتو یک سیستم دفاع جمعی است که به موجب آن کشورهای عضو آن در مقابل هر حمله خارجی به یکی از اعضا از آن
کشور دفاع میکنند ).اغلب مستلزم مشارکت شرکای خارجی است ،که در توافقنامه اعتماد فعلی قرار ندارند .عدم وجود این
تمهیدات می تواند به نوبه خود ناشی از تغییر پویای الزامات عملیاتی باشد به عنوان مثال ،ملل جدید عضو غیر ناتو به عملیات
بپیوندند ،عدم اعتماد به ناتو مثال گروه های شبه نظامی محلی یا عدم تمایل به درک عمومی به عنوان یک عضو ناتو به عنوان
مثال در مورد بسیاری از سازمان های بشردوستانه غیردولتی فعال در منطقه های درگیری .مطابق با شرایط  A-2همانطور که
در باال توضیح داده شده است .از طرف دیگر ،ممکن است هیچ وسیله فنی برای استقرار  TTPآنالین وجود نداشته باشد که
توسط همه عالقه مندان قابل دسترسی باشد .این ممکن است نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه
یافته نیز اتفاق بیفتد ،در صورتی که زیرساخت ها از بین رفته یا به دلیل عملیات نظامی تخریب شده و یا غیر قانونی باشند .در
1Military and army
2humanitarian assistance and disaster relief
3Trusted Third Party
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چنین مواردی  ،بالک چین می تواند راه حلی برای ثبت نام مورد نیاز  ،مانند زیرساخت های کلید عمومی PKI1ارائه دهد
].[34
مدل NEMO2برای نشان دادن پارامترها و منابع درگیر در عملیات نظامی در یک محیط شبکه ای ارائه شده است .تضمین
پاسخگویی ،حفظ حریم خصوصی و اعتبار داده ها در یک محیط متنوع و توزیع شده مانند  NEMOدارای چالش های
مختلفی است استفاده از فناوری بالک چین در  NEMOنوید امنیت  ،در دسترس بودن و یکپارچگی داده های ابالغ شده
است .از فناوری بالک چین می توان به طور موثری در طیف گسترده ای از سناریوهای میدان جنگ یا برنامه های نظامی
استفاده مانند:
سرویس پیام رسانی امن بین سربازان در مناطق نبرد ،خط مقدم و مراکز فرماندهی و کنترل که از مقر فرماندهی یا مرکز
تاکتیکی فعالیت می کنند -پیگیری جزئیات ساخت ،ذخیره سازی ،ثبت و تفکیک مقادیر مهمات -مدیریت زنجیره تأمین
قطعات یدکی وسایل نقلیه ،پوشاک و سایر تجهیزات مهم -ثبت سابقه سربازان و افسران در بیمارستان ها به همراه سابقه
پرونده آنها که توسط پرسنل با مجوز قابل دسترسی است -و غیره ].[35
 .9-3کاربرد های بالکچین در صنایع بازی و سرگرمی و
چند رسانه

رسانه3

ای4

محصوالت چند رسانه ای امروزه فراگیر شده و جزئی از زندگی ما هستند .چندین نکته درباره کاربرد بالکچین در این
محصوالت ذکر می شوند .این نکات عبارتند از:
داده های تولید شده در اینترنت به دالیل زیادی مثل تسهیل دسترسی به تکنولوژی ،تعداد فزاینده برنامه هایی که از پهنای
باند زیادی استفاده می کنند و گسترش دستگاه های هوشمند به طور پیوسته در حال رشد هستند .میزان داده های ایجاد
شده در دو سال اخیر به تنهایی  ٪90از کل داده های جهانی تولید شده در زمان را تشکیل می دهد ،و نرخ رشد در آینده ٪27
در سال پیش بینی می شود .افزایش دستگاه های اینترنت اشیاء که به زیرساخت های شبکه نسل 55تحریک می شوند ،این
روند را تسریع می کند .این رشد ،تهدیدات مرتبط با داده ها و موضوعات مدیریتی مربوط به محتوای آنالین را به همراه داشته
است.
ابزار هایی مانند Digital Right ،Apple HTTP Live Streaming ،Silverlight ،Flash AIR
 RealNetworks ،Managementو  Windows DRMبرای مدیریت مجوز و رمزگذاری محتوا مورد استفاده قرار می
گیرند ،اما آنها قادر به تایید مالکیت محتوا و کشف تقلب نیستند .برای رفع بسیاری از مشکالت متعلق مربوط به عدم شفافیت،
حفظ حریم خصوصی ،مالکیت و امنیت ،که در سیستم های مدیریت آنالین چندرسانه ای آنالین وجود دارد ،بالک چین به
عنوان یک بستر پایگاه داده غیرمتمرکز و مقاوم در برابر دستکاری پیشنهاد شده است.
در سالهای اخیر ،عدم شفافیت در بین ارائه دهندگان خدمات دیجیتال و ارائه دهندگان محتوا هزینه های جبران ناپذیری را
بخاطر فعالیت و کارهای دیجیتالی وارد کرده است.
پژوهشگران استدالل می کنند که اگرچه اکثر پلتفرم های موجود بر درآمدزایی از محتوای کاربر تمرکز دارند ،اما اکثر آنها فاقد
شفافیت در مورد مکانیسم های پرداخت و الگوریتم های اساسی آنها هستند.
افزایش مداوم در مصرف محتوای چندرسانه ای آنالین منجر به افزایش تعداد موارد نقض حق چاپ و همچنین به اشتراک
گذاری محتوای جعلی با استفاده از کانال های آنالین شده است.
1Public Key Infrastructure
عملیات های نظامی فعال شده شبکه ای 2Network Enabled Military Operations:
3Media and entertainment industries
4Multimedia
55G
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اخبار جعلی اغلب از طریق رسانه های اجتماعی منتشر می شوند و اغلب به عنوان تبلیغ منفی مورد سوء استفاده قرار می
گیرند.
با این حال ،تجارت جدید و مدرن امروزی در صنعت داللی داده1ظاهر شده و برای کسب درآمد از داده ها و تمرکز ،شرایطی را
ایجاد کرده است که چهار شرکت فیس بوک ،مایکروسافت ،اپل و گوگل به اکثر داده ها در اینترنت دسترسی دارند .با این وجود
عدم جلب رضایت کاربر ،نقض بی شمار داده ها و گسترش اخبار جعلی ،در مجموع منجر به عدم اعتماد به غول های اینترنتی
مانند گوگل و فیسبوک شده است.
این وضعیت ،عالقه به سیسم های غیرمتمرکز و به ویژه بالک چین را به عنوان راه حلی برای مقابله با مسائل مربوط به حریم
خصوصی داده ها ،امنیت ،مالکیت و شفافیت به وجود آورده است ].[36
بازی های

ویدئویی2

بالک چین می توا ند برای کمپانی های سازنده بازی های ویدئویی سود آور باشد .براساس اصول اقتصادی ،به منظور اینکه
توسعه دهندگان بازی های ویدیویی بتوانند سود خود را حداکثر کنند ،باید سرگرمی را برای بازیکنان خود به حداکثر برسانند.
استفاده از فناوری بالک چین می تواند تجربه بازی را برای کاربران بهبود بخشد و متعاقب ًا سود را برای مدت زمان طوالنی تری
برای توسعه دهندگان حفظ کند .مدل فعلی برای چند بازی رایگان بازی است .مدل free to play3یک طراحی بازی مبتنی
بر انگیزه است که به همه بازیکنان این امکان را می دهد تا یک حساب کاربری ایجاد کرده و به صورت رایگان بازی کنند.
برخالف مدل سنتی که در آن یک مصرف کننده ابتدا برای بازی کردن باید بازی را خریداری کند ،ورود به یک بازی رایگان
تعداد زیادی از بازیکنان را تشویق می کند .در حالی که اکثر بازیکنان به صورت رایگان بازی خواهند کرد ،شرکت بازی سرمایه
کمی از جمعیت بازیکنان را کسب می کند که بیشتر درآمد ناشر را از طریق خرج کردن کاربران در بازی ایجاد می کنند .با این
حال ،این نوع بازی ها به دلیل مقدار زیاد تراکنش های کوچک4مورد نیاز ،به منظور پیشرفت در بازی ،برای بازیکنان نامطلوب
نیست .وقتی توسعه دهندگان بازی در تالش برای حفظ جریان درآمد خود در اواخر چرخه زندگی بازی ،پس از اینکه تعداد
قابل توجهی از بازیکنان از بازی حذف شدند ،آیتم های بیشتر معرفی می کنند و قیمت را باال می برند و آپدیت های جدید
اضافه می کنند .بازیکنان باقیمانده پس از آن باید پول بیشتری را خرج کنند تا بازی رقابتی بماند ].[37
تعدادی از بازی های آنالین این قابلت رایگان بازی کردن را دارا هستند .بازی های معروفی مثل ،Dota ،Counter-Strike
 PUBG Mobile ،Fortniteو  . ...نقش بالک چین این است که می توان پرداخت ها را توسط ارز دیجیتال برای آیتم ها
در بازی فراهم کرد .از جایی که تعداد شرکت کنندگان بازی های آنالین بسیار باالست تراکنش ها هم تعداد زیادی دارند و
امنیت و شفافیت بسیار مهم است .بالک چین می تواند این امر را فراهم کند.
صنعت

موسیقی5

با تجزیه و تحلیل نحوه کار بالک چین در گذشته و دیدن پتانسیل های آن در صنعت موسیقی ،کامالً واضح است که یک
برنامه نرم افزاری با استفاده از فناوری بالک چین به هنرمندان برای دریافت پول و مبادله ارزش با شنوندگان موسیقی کمک
خواهد کرد .هنرمندان موسیقی به واسطه ای احتیاج نخواهند داشت که با آنها شفاف نباشد ،چون پرداخت در بالک چین
شفاف است .هنرمندان همچنین با نسبت دادن اثر خود مشکلی نخواهند داشت .آینده فناوری تلفن های هوشمند روشن است
و شاهد تغییرات مختلف دستگاه های موبایل خواهیم بود ،در حالی که لپ تاپ و رایانه های دسکتاپ کمتر استفاده می شوند.
1data brokerage industry
2Video games
رایگان بازی کن3
4microtransactions
5Music industry
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عالوه بر این ،با افزایش قدرت و کارآیی دستگاه های تلفن همراه ،سازندگان قادر به ایجاد و ویرایش محتوای خود فقط با
استفاده از دستگاه های هوشمند خود هستند .با ایجاد یک نرم افزار موبایل که به هنرمندان امکان می دهد آهنگ های خود را
با استفاده از یک نرم افزار قابل اعتماد بارگذاری کنند ،هنرمندان موسیقی قادر خواهند بود موسیقی خود را با استفاده از نرم
افزار بارگذاری کنند و بدون اینکه در کنار هم قرار گیرند ،به کار خود ادامه دهند .شنوندگان موسیقی همچنین راهی برای
پخش محتوای هنرمندان مورد عالقه خود و پشتیبانی از هنرمندان موسیقی مورد نظر خود خواهند داشت .هم شنونده و هم
هنرمند با استفاده از فناوری نسبتاً جدید بالک چین به اهداف خود خواهند رسید ].[38
شبکه های

اجتماعی1

امروزه ،فناوری بالک چین در چندین زمینه کاربرد دارد و طی سال های اخیر چندین شبکه اجتماعی مبتنی بر بالک چین
پیشنهاد شده است .بسیاری از آنها هنوز در دست توسعه هستند ،اما شبکه هایی مانند  ،Steemit2با بیش از یک میلیون کاربر
از دیگر شبکه ها پیشی گرفته اند .هدف اصلی همه این سیستم عامل ها غلبه بر مشکالت سیستم عامل های فعلی ،به ویژه
فیس بوک است .ما چهار نکته مشترک را که مشخصات اصلی این سیستم عامل ها را نشان می دهد شناسایی می کنیم:
حتی یک نقطه کوچک از عدم موفقیت وجود ندارد :شبکه های اجتماعی فعلی متمرکز هستند و این بدان معنی است که آنها
در برابر حمالت آسیب پذیر هستند ،مانند نقض داده ها و هک ها .در عوض شبکه های اجتماعی مبتنی بر بالک چین به لطف
عدم تمرکز داده ها ،کوچک ترین نقطه شکست را ندارند .در حقیقت ،ماهیت غیرمتمرکز ،کنترل یک نهاد واحد را از بین می
برد و از آنجا که هر تراکنش پیگیری می شود ،دستکاری داده ها غیرممکن می شود.
سانسور وجود ندارد :در کشورهایی مانند چین ،کره شمالی و سوریه بالک شدن فعال در شبکه های اجتماعی وجود دارد .این
بدان معنی است که دولت می تواند شهروندان را از دسترسی به رسانه های اجتماعی و محتوای خاص محروم کند .مفهوم
محتوای غیر متمرکز یک راه حل ممکن برای غلبه بر مشکل سانسور ارائه می دهد ،حتی اگر هر کاربر هنوز هم بتواند از طریق
مکان ،آدرس  IPو غیره شناسایی شود.
محتوای ارزشمند پاداش می گیرد :یک سازنده محتوا یا یک کاربر ساده رسانه های اجتماعی می تواند با پرداخت مبلغ به شکل
ارز دیجیتال به محتوای ارزشمند پاداش دهد .به لطف بالک چین ،مرحله پاداش شفاف است زیرا معامالت توسط همه ردیابی و
ممیزی می شوند .این یکی از اصلی ترین نکات شبکه اجتماعی مبتنی بر بالک چین است زیرا پاداش دادن کلید موفقیت در
ارزش گذاری به محتوا است.
تمام محتوا دارای صحت و درستی است :در شبکه های کنونی مردم در معرض اخبار جعلی و شایعات بی اساس قرار گرفته اند
و این شبکه ها هیچ راه حل خاصی برای رویارویی با این مشکل ندارند .درعوض ،استفاده از فناوری بالک چین برای درمان این
مشکل با استفاده از انگیزه های اقتصادی برای رتبه بندی محتوا مفید است ].[39
 .10-3کاربرد بالک چین در اینترنت

اشیاء3

تعریف گسترده ای از اینترنت اشیاء وجود دارد که بیان می کند اینترنت اشیاء ،شبکه ای جهانی از اشیاء بهم پیوسته منحصر
به فرد بر اساس پروتکل های استاندارد ارتباط ی (مثل شبکه وب یا شبکه داخلی اشیاء به شکل بی سیم) است .از زمان معرفی
این تعریف ،دستگاه های  IoTگسترش یافته و تحقیقات و برنامه های کاربردی بسیاری در این زمینه رخ داده است .دستگاه
های  IoTصرف ًا متصل نیستند ،بلکه طیف گسترده ای از محاسبات پیچیده را انجام می دهند ،از جمله سنجش و کنترل
1Social networks
 2پلتفرم استیمیت ( )steemitیک شبکه اجتماعی غیرمتمرکز و مبتنی بر بالک چین است .این پروتکل با سیستم پاداش برای محتوا ،یک انقالب بزرگ در شبکه های
اجتماعی و وبالگ نویسی ایجاد کرده است .ارز اصلی این پلتفرم توکن  Steemاست .در استیمیت مردم می توانند عالوه بر ارسال پست رایگان ،از رای ها و بازدید های
یک پست کسب درآمد کنند.
3IOT: Internet of things
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اتوماتیک شرایط محیطی و پشتیبانی از شهرهای هوشمند 1.بالکچین کاربردهای بالقوه زیادی در  IoTدارد .بالک چین به
عنوان بستری مناسب برای ذخیره سازی و دستیابی به اطالعات جمع آوری شده توسط دستگاه های  IoTمی باشد .شبکه ای
از سنسورهای  IoTباعث ایجاد شکاف بین دنیای سایبری و فیزیکی می شوند ،و این امکان را فراهم می کنند که قراردادهای
هوشمند توسط سنسورها انجام شوند و کافیست انسان ها فقط اراده کنند تا قرار داد ها ،اتوماتیک ثبت گردند .سیستم های
فیزیکی سایبری باید با دقت بسیار باال ساخته شوند که نتوان آن ها را دستکاری یا مخدوش کرد .استفاده از سنسورهای IoT
روشی قدرتمند برای عملی کردن قراردادهای هوشمند و فعال کردن بسیاری از برنامه های مرتبط با بالک چین ارائه می دهد
].[40
دستگاه های  IoTکه در فن آوری های بالک چین شرکت می کنند ،برنامه های چالش برانگیز زیادی را شامل می شوند ،از
جمله مدیریت زنجیره تأمین ،مراقبت های بهداشتی ،پیش بینی هوا و ایمنی مواد غذایی IoT .مبتنی بر بالک چین به طراحی
با انرژی و همراه با امنیت و قابلیت مقیاس پذیر بودن نیاز دارد .دستگاه های  IoTباید به راه حل های ذخیره سازی مقیاس
پذیر و قدرت محاسباتی مورد نیاز برای انجام معامالت و تأیید امضاهای دیجیتال مجهز باشند .همه این موارد نشان دهنده
کاربرد بالک چین در اینترنت اشیاء است ].[41
 .11بحث و نتیجه گیری
بالک چین یکی از مهم ترین فناوری های امروزی است که تأثیر گسترده ای در اکثر صنایع دارد .بالکچین از فناوری امضای
دیجیتالی برای تضمین معامالت استفاده می کند .این امضا مزیت اصلی معماری انعطاف پذیر بالکچین که از دفتر توزیع شده
محافظت می کند ،می باشد .از دیگر مزایای بالکچین می توان به کاهش زمان ،پیچیدگی و هزینه آن اشاره کرد .بالکچین
ویژگی امیدوار کننده ای برای کارآمد ساختن فرآیندهای مالی و معامالتی و بهبود کنترل نظارتی دارد و سازوکار اجماع
غیرمتمرکز معامالت را فقط از طریق توافق همتا به همتا از طریق شبکه ،تغییرناپذیر و به روز می کند .دفتر توزیع شده
بالکچین اجماع و تغییرناپذیری را در مورد انتقال دارایی در شبکه های تجاری ارائه می دهد .هر زنجیره بلوکی عمومی یک
سیستم غیرمتمرکز است که برای همه قابل استفاده است و در آن دفتر توزیع شده توسط کاربران ناشناس به روز می شود.
در این پژوهش که در زمره پژوهش های علمی ترویجی قرار می گیرد به بررسی تاریخچه و تعریف فناوری نوین بالک چین
پرداختیم و دریافتیم که این فناوری تاثیر بسیار زیادی بر سایر فناوری ها و زندگی روزمره انسان ها دارد .همچنین به بررسی
تاثیر بالک چین در عرصه هایی مثل خدمات مالی و بانکداری  ،بیمه ،فناوری مالی و ارز های دیجیتال ،مراقبت های بهداشت
و درمان ،رای گیری ،زنجیره تامین ،مشاوره امالک و مستغالت ،امور نظامی ،صنعت بازی و سرگرمی ،رسانه و شبکه های
اجتماعی و اینترنت اشیاء .در این پژوهش پرداختیم.
این فناوری مهم در صورت فراهم شدن شرا یط مناسب توسط دولت و وزارت خانه ها و همچنین صنایع و دستگاه های مختلف
با همکاری اساتید حوزه بالک چین می تواند در کشور ما نیز استفاده شده و کمک حال مردم و مسئولین باشد.
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