زنجیره بلوکی و کاربردهای آن
تحول درکسبوکار با ورود به دنیای نامتمرکز
محمد امینی

چکیده مقاله
زنجیره بلوکی فناوری امید بخش و متحول کنندهای است
ا هها و ثب

ک با استتدا ه از ستارتار کنتر ی غیر متمرکز امکان ب اشتترا گذاری

تراکنشها را ب شتکلی قابل اعتما فراهم میآور  .از آنجا ک این فناوری یک فتر ثب

مشتتر

و غیرقابل تغییر را

ب وجو می آور  ،باعث ارتقای شتدا ستازی ،امنی  ،اعتما و انعطا پذیری می شو  .زنجیره بلوکی ب واسط سارتار غیرمتمرکز
و قابل اعتما ی ک فراهم می کند ر زمین های مختلف ما ی و تجاری کاربر

ار  .ر ستالهای اریر کاربر این فناوری ر کست

و

کارهای مختلف ب ویژه فرایندهای ما ی رونق گرفت استت  .ر این مقا ضتتمن ارا مداهیم استتاستتی زنجیره بلوکی کاربر های
مختلف آن ر بخشهای مختلف کس

و کار ،امور ما ی و و تی مطرح میشوند.

مقدمه

زنجیره بلوکی رن وری امید بخش و منحو کنندهای استت زیرا ب نث کمک به

زنجیره بلوکی ،که آن را ستتنون راراا ا تتلی نوع جدیدی از ایننرنت نیز تلای
می کننتد ،در ستتت  2016و  2017بته ننوان رنت وری جتدیتدی در دنیت ی واقعی
گستنر

ی رت .این رن وری در ا ت برای تراکنشتا ی ارز دیجین بیت کوین در

ست  2008ابداع شتد .ب این ح  ،ج معه رن وری ک ربرده ی ب لاوه دیگری را برای
آن ی رت ت تاریب ً هم نند نرم ارزار منبع ب ز  25س ت

یش ،حوزۀ رن وری اطالن ا

را منحو ستت زد .یک زنجیره بلوکی ،به نب را ستت ده ،مجمونه ای از رکورده ی
تغییر ن ذیر داده ب مار زم ن است که توسط یک خوشه رای نهای مدیریت می شود
که منعلق به هیچ نا دی نیستتت .هر یک از این بلوکه ی داده ایمن هستتنند و ب
اسنف ده از ا و رمزنگ ری (ی هم ن زنجیره ای) به یکدیگر منص می شوند.
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ک هش ریستک ،ما بله ب تالب و ایج د شتف ریت در مای س بزرگ می شتود و برای
موارد بستی ر زی دی ق بلیت ک ربرد دارد .در این ما له مفاوم زنجیره بلوکی را معرری
کرده و ک ربرده ی گستتتنرده آن را در بخشتتتا ی مخنلف تج ری و م لی ذکر می
کنیم.

زنجیره بلوکی یا پایگاه دادهها؟
در برخی مط لع ا ،زنجیره بلوکی را ب یگ ه داده ق ب قی س دانستتتنه اند .آنا
راط به لح ظ ستت خن ر داده ه در هر یک ب یکدیگر منف وا هستتنند .یک زنجیره
بلوکی ،اطالنت ا را بصتتتورا گروهات یی جمع آوری می کنتد کته بته آنات بلوک نیز
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ستو

گفنته می شتتتود .این بلوکهت مجمونتهای از اطالنت ا را در خود جت ی دادهانتد.

خود

بلوکه ظرریت ذخیرهست زی خ تی دارند و وقنی ر می شتوند ،روی بلوک ر شتده

کستی مستلو نیستت ،بلکه این ست خن ر توستط هم ن کست نی که از آن استنف ده

قبلی زنجیر می شتتوند و زنجیرهای از داده ه را به ن م «زنجیره بلوکی» تشتتکی

میکنند کننر میشتتود .نالوه بر این ،بیت کوین را نمی توان جع و هک کرد و

میدهند .تم م اطالن ا جدیدی که در ادامۀ آن بلوک ت زه اضتت ره شتتده به وجود

یت هر ماتداری از آن را دوبت ر خر کرد ،بنت بر این اررادی کته این و را دارنتد

میآیند در یک بلوک ت زه شتک گررنه جمع میشتوند و

از ر شتدن به زنجیره

اض ره میگردند.
زنجیره بلوکی را میتوان س تیستتنمی از اطالن ا ثبت شتتده دانستتت که تغییر،

 Xمیلیون واریز کنتد) .زنجیره بلوکی بته این دلیت منفت وا استتتت کته هیچ

مینوانند اننم د کنند که دارای ارز

است.

موارد بهکارگیری زنجیره بلوکی

هک کردن و ی تالب در آن بستی ر دشتوار ب یر ممکن استت .است ست ً یک زنجیره

زنجیره بلوکی به واستطه ست خن ر یرمنمرکز و ق ب اننم دی که رراهم می کند

بلوکی درنری دیجین برای ثبت تراکنش ه ستتت که تک یر شتتده و در ستترت ستتر

در زمینهه ی مخنلف م لی و تج ری ک ربرد دارد .در این قستمت ک ربرده ی منعدد

شتتتبکته ای از رایت نته هت توزیع می شتتتود .هر بلوک در زنجیره شتتت مت تعتدادی از

زنجیره بلوکی را در ستتته بخش امور بت نکتداری و مت لی ،متدیریتت کستتتب وکت ر و

تراکنشت تات ستتتت و هر بت ر کته تراکنش جتدیتدی رخ می دهتد ،رکوردی دربت ره آن

س زم نا ی دولنی مورد بررسی قرار می دهیم.

تراکنش به هر شرکت کننده در س خن ر درنر ثبت اض ره می شود .این نوع از یگ ه
داده یر منمرکز که توستط شترکت کنندگ ن بستی ر زی د مدیریت می شتود به ننوان
رن وری درنر ثبت توزیع شتتده )DLT( 1شتتن خنه می شتتود .زنجیره بلوکی نونی از

امور بانکداری و ما ی
• رداخت ه ی بین المللی :زنجیره بلوکی روشتی رراهم می آورد ت رع لینا ی

 DLTاستتت که در آن تراکنش ه ب امض ت ی رمزی یر ق ب تغییر ب ن م hash

حست س در یک رشتنه وق یع به تورا ضتد دستنک ری ،ایمن و ک رآمد ثبت

ثبت می شوند.

شتوند .چنین امک نی برای رداخته ی بین المللی و اننا ه ی م لی بستی ر

شتبکه زنجیره بلوک هیچ مرجع مرکزی ندارد – این تعریف ا تلی یک ستیستنم
مردمی شتتده ) (democratizedاستتت .از آنج که این شتتبکه یک درنر ثبت
مشتنرک و یرق ب تغییر استت ،اطالن ا موجود در آن برای مشت هده نموم مردم
ب ز استت .از این رو ،هر چیزی که در زنجیرۀ بلوک ست خنه شتده ب شتد ،م هین ً شتف
است و همه اررادِ درگیر نسبت به نملکرد خود سخگو هسنند.

ن لی است.
• ب زاره ی ستترم یه :ستتیستتنم ه ی مبننی بر زنجیرۀ بلوکی همچنین توان یی
بابود ب زاره ی سرم یه را دارند .گزار

مک کینزی مزای یی را ارائه می دهد

کته راهکت رهت ی زنجیرۀ بلوک بته بت زارهت ی ستتترمت یته ارائته می دهنتد ،برخی از
آنا ش م موارد زیر است:
▪

ت مین م لی کسب و ک ر:

نکنه ا تلی در استنف ده از زنجیره بلوکی این استت که به ارراد ،به ویژه اررادی

روشتا ی قدیمی ت مین م لی کستب و ک ر یکی از نا ط ضتعف کستب

خود را به روشتی

و ک ره بوده استتت زیرا ررآینده ی کند ا لب ب نث توقف کستتب و

امن ،ضتتد دستتنک ری و ق ب اننم د به اشتتنراک بگذارند .یش از زنجیره بلوکی

ک ر می شتتود و مدیریت نادینگی را ستتخت می کند .کستتب و ک ر

تالشتا ی بستی ری انج م شتد ت و دیجین ایج د شتود ام همگی آنا ب شتکستت

ررامرزی هنگ م برقراری ارتب ط ب اطالن ا شت م تعداد زی دی منغیر

مواجه شتدند زیرا معضت است ستی در این زمینه «اننم د» بود .م الً اگر کستی ارز

استت م نند کشتور مبدا ،جزئی ا محصتو  ،مع مالا ،حجم ب الیی از

دیجینت جتدیتدی بت نت م  Xایجت د کنتد چگونته بت یتد بته او اطمینت ن کنیم کته یتک

اسن د را ایج د می کنند.

که به همدیگر اننم د ندارند ،اج زه می دهد ت داده ه ی ب ارز

میلیون  Xبه کیف و خود

واریز نکند و ی از کیف و دیگران یک میلیون X

ندزدد؟!
بیتکوین به ننوان اولین رمز ارز مورق این مستت له را ب استتتنف ده از زنجیره

▪

تسویه و تا تر سریعنر

▪

دنب له حس برسی تلفیای

▪

بابوده ی نملی تی

بلوکی حت کرد .اک ر ت یگت ه هت ی داده معمو مت ننتد ت یگت ه هت ی  SQLکست تی را

• ممیزی و تبعیتت قت نونی :مت هیتت کت مالً امن زنجیرۀ بلوکی ،آن را برای

دارند که مستتلو تغییر و بانگ م ستت زی اطالن ا استتت (یعنی می تواند به کیف

حست بداری و حست برسی بسی ر مفید می کند زیرا به طور ق ب توجای احنم
)Distributed Ledger Technology (DLT

2
چا

1

www.research.fanapsoft.com

خطت ی انستتت نی را کت هش می دهتد و از جت معیتت رکوردهت اطمینت ن می یت بتد.
نالوه بر این ،بت بته کت رگیری زنجیرۀ بلوکی هیچ ک

نمی توانتد ستتتوابق

حست ر را قف کند ،حنی ت حب ن رکورده  .کستتب و ک ر در این مفاوم به
این معنی استتتت کته رنت وری زنجیرۀ بلوک در نات یتت می توانتد نیت ز بته
حس برس ن را از بین ببرد و مش

را ک کند.

ذخیره کند که ارراد زی دی می توانند بدون نگرانی در مورد حریم خصتو تی
به آن دسنرسی داشنه ب شند.
• امالک و مستنغالا :یک ت حب خ نه به طور منوستط هر نت ت هفت ست
خ نه خود را می رروشد و یک ررد منوسط در طو زندگی خود تاریب ً  12ب ر
ج بج می شتود .ب چنین ج به ج یی ه ی مکرری ،زنجیرۀ بلوکی مطملن ً می

• یشتتگیری از ولشتتویی :ب ر دیگر ،رمزگذاری که بخش اس ت س تی در زنجیرۀ

تواند در ب زار امالک و مستتنغالا مورد استتنف ده قرار گیرد .این امر ب ت یید

بلوک استتت ،آن را در مب رزه ب ولشتتویی بس تی ر مفید می کند .این رن وری

ستریع امور م لی ،تستریع در ررو

مستکن ،تالب را به لطف رمزنگ ری آن

استت ستتی امک ن حفظ ستتتوابق را رراهم می کند که از «مشتتتنری خود را

ک هش داده و شف ریت را در ک ررآیند خرید و ررو

بشتتن س تید» شتتنیب نی می کند ،ررایندی که از طریق آن یک کستتب و ک ر
هویت مشنری ن خود را شن س یی و ت یید می کند.
• بیمه :مستلم ً بزرگنرین ک ربرد زنجیرۀ بلوکی برای بیمه از طریق قرارداده ی

ارائه می دهد.

• رست نه :شرکت ه ی رس نه ای نیز برای حذ تالب ،ک هش هزینه ه و حنی
محت رظتت از حاوق مت لکیتت معنوی[ ]2مت ننتد ستتتوابق موست تیای ،از رنت وری
زنجیرۀ بلوک اسنف ده می کنند.

هوشمند است .این قرارداده به مشنری ن و بیمه گران امک ن مدیریت ادن ه

• انرژی :از رنت وری زنجیرۀ بلوک می توان برای انجت م معت مالا ت مین انرژی

و ایمن می دهد .کلیه قرارداده و ادن ه را می توان در

استنف ده کرد ،بلکه همچنین به منظور رراهم آوردن زمینه ه ی بیشتنر برای

را به روشتی شتتف

زنجیرۀ بلوکی ثبت و توستط شتبکه ت یید کرد که این امر ادن ه ی ن معنبر را

اندازه گیری ،ورتحس ر و کس زی ررآورده ه  ،اسنف ده کرد

از بین می برد ،زیرا زنجیرۀ بلوکی ادن ه ی منعتدد مربوط به یک ح دثه را رد

سازمانهای و تی

می کند.

• مدیریت رکورده  :دولت ه ی ملی ،ای لنی و محلی مستلو نگاداری ستوابق

• تراکنشهت ی نظیر بته نظیر :ختدمت ا رداختت نظیر بته نظیر مت ننتد Venmo

راحت هستنند ،ام محدودیت ه یی دارند .برخی خدم ا مع مالا را بر مبن ی
جغراری محدود می کنند .برخی دیگر برای استنف ده از آنا هزینه دری رت می
کنند .و بستتی ری از آنا در برابر هکره آستتیب ذیر هستتنند ،این امر برای
مشتنری نی که اطالن ا م لی شتخصتی خود را در آنج قرار می دهند جذار
نیستتت .رن وری زنجیرۀ بلوک ب تم م مزای ی روق الذکر می تواند این موانع
را برطر کند
مدیری

کس

و کار

• متدیریتت زنجیرۀ ت مین :درنر تغییرنت تذیر زنجیرۀ بلوکی آن را برای وظت یفی

ارراد م نند ت ریخ تولد و مرگ ،وضتتعیت ت ه ی اننا اموا آنا هستتنند .ب
این وجود مدیریت این داده ه ممکن استت دشتوار ب شتد و ت به امروز برخی
از این ستوابق راط به تورا ک ذی وجود دارند .و بعضتی اوق ا ،شتاروندان
مجبورنتد برای ایجت د تغییراتی بته تتتورا ریزیکی بته درت تر دولتت در محت
خود مراجعه کنند که این ک ر وقت گیر ،یرضتتتروری و ن امیدکننده استتتت.
رن وری زنجیرۀ بلوکی می تواند این ثبت ستتوابق را س ت ده کرده و داده ه را
بسی ر ایمن تر کند.
• متدیریتت هویتت :طررتداران رن آوری زنجیرۀ بلوک برای متدیریتت هویتت
مدنی هستنند که ب داشتنن اطالن ا ک ری درب رۀ زنجیرۀ بلوکی ،ارراد راط

مت ننتد ردیت بی کت ال در زمت ن واقعی هنگت م جت بجت یی و تغییر جت ی آنات در کت

برای اثب ا هویت خود ب ید حداق الزم (م الً ت ریخ تولد) را ارائه دهند.

زنجیره ت مین ،من ستب می کند .استنف ده از زنجیرۀ بلوک گزینه ه ی مخنلفی

• رأی دادن :رن وری زنجیرۀ بلوکی این ق بلیت را دارد که ضتمن بابود امنیت،

را برای شرکت ه ی حم و نا این ک اله ایج د می کند.

روند رأی گیری را به راحنی در دستنرس قرار دهد .هکره نمی توانند از

• مراقبت ه ی باداشتتنی :داده ه ی باداشتتنی من ستتب برای زنجیرۀ بلوکی

زنجیرۀ بلوک برآیند ،زیرا حنی اگر کستی به ترمین دستنرستی یدا کند ،بعد

نب رتند از اطالن ا نمومی م نند ستن ،جنستیت و داده ه ی ب لاوه و ابندایی

از آن نمی توانتد بر گره هت ی دیگر ت ثیر بگتذارد .هر رأی بته یتک شت تنت ستتته

زشتکی م نند ست باه ایمن ست زی ی نالئم حی تی استت .به خودی خود ،هیچ

منستور می شتود و ب یرممکن بودن توان یی ایج د شن سن مه جعلی ،ما م ا

یک از این اطالن ا به طور ویژه ق در به شتن ست یی بیم ر خ تی نیستت ،این

دولنی می توانند ب ک رآیی و اثربخشی بیشنری رای گیری کنند.

هم ن چیزی استت که اج زه می دهد ت آن را در یک زنجیرۀ بلوکی مشتنرک
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• م لی ا :رن وری زنجیرۀ بلوک ب در اخنی ر داشتنن اطالن ا ک ری ذخیره شتده
در زنجیره بلوک ،می توانتد رونتد دشتتتوار ثبتت مت لیت ا را کته مستتتنعتد خطت ی
انس نی است ،بسی ر ک رآمدتر کند.
• آژان

ه ی یراننف نی :زنجیرۀ بلوکی می تواند مشتکالا ندم اننم د را که

خیریه ه به طور رزاینده ای ب آن روبرو هستتنند ،از طریق شتتف ریت بیشتتنر
ح کند .این رن وری این توان یی را دارد که به اهدا کنندگ ن نشت ن دهد که
ست زم نا ی یراننف نی در واقع از و خود در مواردی که ماصتود آنا بوده
است ،اسنف ده می کنند.
• انطب ق /نظ را ق نونی :اک ر نظ را ه ی ق نونی ن شتی از ثبت ستوابق استت،
ام نواقب ندم نگاداری ستوابق به طور مستلم بستی ر بدتر استت .بن براین،
انطبت ق برای شتتترکتت هت قت بت بحتث نیستتتت .زنجیرۀ بلوک می توانتد بته
روزرس ت نی ه ی ثبت را در زم ن واقعی در اخنی ر تنظیم کنندگ ن و مش ت
قرار دهتد ،در نو

ت خیرهت ی زمت نی را کت هش می دهتد و بت نتث می شتتتود

رچم ه ی قرمز و ن س زگ ری ه زودتر دیده شوند.
زنجیرۀ بلوکی همچنین در تتتن یع دیگری م نند مدیریت م لی و حستت بداری،
مدیریت ستوابق ،امنیت ست یبری ،داده ه ی کالن ،ذخیره ست زی داده ه و ایننرنت
اشی اسنف ده می شود.
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