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آشنايي با فناوري راهبردي زنجيره بلوكي و كاربردهاي آن

چكيده
زنجيره بلوكي یک فناوري جدید در زمينه رایانش ایمن است .این فناوري ميتواند دنيااي دیجيتاار را
متحور كند و با استفاده از خصوصيت «تفاهم توزیعیافته» براي هر تراكنش آنالیان دادیمي یاا فعلاي
تراكنشها را به نحوي اجرا نماید كه دارایيهاي دیجيتالي درآینده نيز دابل شناسایي و اعتمااد باشاند.
این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصي و امنيت دارایيهاي دیجيتار و طار هااي درگيار انجاا
ميگيرد .به بيان ساده منطق فناوري زنجيره بلاوكي ایان اسات كاه هماانطور كاه ساردت كلوچاه از
مغازهاي خلوت بسيار سادهتر از دزدیدن آن از یاک فروشاااه بازرد در حراور هازاران شااهد اسات؛
فناوري زنجيره بلوكي با استفاده هنرمندانه از رمزنااري و با توزیع اختيارات نظارت و مدیریت بر مناابع
اطالعاتي و رایانشي و تاریخمندسازي تراكنشها مجموعهاي از مزایااي امنيتاي و كااركردي باهوجاود
آورده است .بهطوري كه درحار حاضر بسيار مورد توجه اتاقهاي فكر و مراكز دانونپژوهاي دنياسات و
توسط گروه مشاوره گارتنر در مجموعه فناوريهاي نوظهوري كاه بيشاترین انتظاارات از آنهاا مايرود
طبقه بندي شده است .كناره و سناي آمریكا بانک مركزي چين كارگروه دولتي زنجيره بلوكي روسيه
مجلس ملي فرانسه و پارلمان اتحادیه اروپا با برگازاري جلساات اساتماک كارگااههاا و كنفارانسهااي
مختلف و صدور دطعنامه مطالعه ابعاد مختلف فناوري زنجيره بلوكي را در دستور كار خود درار دادهاند.
ازجمله مزایاي این فناوري این است كه اطالعات پایااههاي داده نسبت به تغييرات خاال توافقاات یاا
دانون مقاو خواهند شد و با شفا سازي تراكنشها موجا جلا اعتمااد شاهروندان و دساتااههااي
امنيتي و درایي به تراكنشهاي پایااه داده ميشود .این فناوري با پراكندن پایاااههااي داده در نقاا
مختلف از آنها در مقابل حمالت فيزیكي نيز محافظ ميكنند و در مواردي كه دو نهاد دولتاي باهدليال
اختيارات متناس با جایااه دانوني خود نيازمند دسترسيهاي باا شارایط مادیریتي متاداخل باه یاک
پایااه داده یا منبع رایانشي واحد هستند (مانند برگزاري انتخابات) استفاده از ایان فنااوري مايتواناد
تفاهم ميان دستااهها را تسهيل كند .متخصصين فناوري اطالعات كه بهدليل تخصص فناي در جایاااه
مدیریتي پایااههاي اطالعاتي سنتي درار ميگرفتند با كمک این فنااوري دیاار دادرت دخالات بادون
بازخواست در پایااههاي اطالعاتي را نخواهند داشت .زیرا سابقه اددامات تما اعراي سامانه نسابت باه
دادهها در زنجيره بلوكي ثبت شده و دابل مراجعه بازبيني و بازخواسات خواهاد باود .در ایان گازار
عالوهبر معرفي فناوري زنجيره بلوكي كاربردهاي این فناوري در زمينههاي بانكداري بيمه دفاتر اسناد
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رسمي ذخيرهسازي دادهها و كنترر منابع اینترنتي و اینترنات اشايا و مقابلاه باا جعال و تقلا بياان
ميشود .با توجه به طيف وسيع كاربردهاي این فناوري استفاده از آن در برگزاري انتخاباات نياز دابال
بررسي است.
مقدمه
فناوري زنجيره بلوكي كاربردهاي زیادي دارد .یكي از كاربردهاي آن ایجاد زیرساختهاي ارزهااي رماز
پایه است و فناوري زنجيره بلوكي یكي از زیرساختهاي اساسي بيتكوین است 1.به بيان دیار فنااوري
زنجيره بلوكي در دامنه بسيار وسيعي از برنامههاي كاربردي مالي و غيرمالي دیار نيز بهعناوان فنااوري
زیرساخت بهخوبي بهكار گرفته شده است و اختراعات متعددي در حوزههاي اعتبارسنجي تراكنشهااي
مرادبتهاي بهداشتي مسائل بانكي انتخابات و رایانشي به ثبت رسيده است و به همين دليل دولتهاا
و مراكز دانوناذاري مطالعه پيرامون بهرهگيري از آن را در دستوركار خود درار دادهاند.
فناوري زنجيره بلوكي سيستمي براي ایجاد «تفااهم توزیاعیافتاه» 2در دنيااي آنالیان دیجيتاار
پایهریزي ميكند .به این معنا كه با توجه به ثبت انكارناپذیر اطالعات در دفتر كل تمامي اجزاي شابكه
از تحقق یک رویداد دیجيتالي آگاه گشته و آن را به رسميت ميشناسند .این فناوري دریچهاي بهسوي
توسعه ادتصاد دیجيتالي باز و مقایسهپذیر در مقابل ادتصاد متمركز فعلي ميگشاید .فرصتهاي بسايار
بزرگي در پس این فناوري نهفته است و تحوالت در این زمينه تازه آغااز شاده و كشاورها و دولاتهاا
مطالعه پيرامون این فناوري را آغاز كردهاند .براي مثار یكي از نمایندگان شركت آي.بي.ا با شركت در
جلسات استماک كناره آمریكا مزیتهاي این فناوري و نحوه استفاده بخش دولتاي از فنااوري زنجياره
بلوكي را به نمایندگان معرفي كرد (جري كوما  .)1395بانک مركزي چاين كاارگروه بررساي زنجياره
بلوكي دولت روسيه مجلس ملي فرانسه پارلمان اتحادیه اروپا و بساياري از دیاار دولاتهااي جهاان
مطالعه و بهرهمندي از مزایاي این فناوري را در دستوركار خود درار دادهاند.
فناوري زنجيره بلوكي اولين بار فقط باراي تباادر ارزهااي دیجيتاالي باهوجاود آماده باود ولاي
ویژگيهایي مانند متنباز بودن رایاان بودن امكان ثبت اسناد بهصورت عمومي و غيرمتمركز بودن آن
باعث شد تا براي ارائه خدمات مختلفي مورد استفاده درار گيرد .یكي از مسائل كالن و راهبردي كشاور
ایران بحث انتخابات و شمار

آراي انتخاباتي است .ازجمله اختراعاات ثبات شاده در زميناه فنااوري

زنجيره بلوكي استفاده از این فناوري در زمينه ثبت و شمار

آراي انتخاباتي است .در این گازار

باا

معرفي زنجيره بلوكي و كاربردهاي آن امكان استفاده از این فنااوري را باراي موضاوک انتخاباات ماورد
بررسي درار ميگيرد .بنابراین ابتدا به معرفي ساده فناوري زنجيره بلاوكي پرداختاه مايشاود و ساسس
 .1رجوع شود به :گزارش مركز پژوهشهاي مجلس ،بيتكوين ابزاري نوين در نظام پرداختهاي الكترونيكي ،شماره .13617
2. Distributed Consensus
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تاریخچه فناوري و روند توسعه آن مورد بررسي درار ميگيرد و نيز كاربردهاي آن در زمينه اماور ماالي
بيمه ثبت رسمي اسناد و مقابله با جعل معرفي ميشود.
معرفي فناوري زنجيره بلوكي
فناوري زنجيره بلوكي 1اساساً یاک پایاااه داده توزیاع شاده از اساناد و یاا دفتركال عماومي 2از هماه
تراكنشها یا رویدادهاي دیجيتار 3است كه توسط اجزاي تشكيلدهنادها

باه شاكل مشاترج اجارا

ميشود .هر تراكنش در دفتر كل عمومي با توافق اكثریت اجزاي سيستم محقق ميگردد .اطالعاتي كاه
یكبار وارد سيستم شده باشد هرگز پاج نميشود .زنجيره بلوكي براي هر تراكنش منحصر به فردي كه
ایجاد شده باشد اطالعات دطعي و دابل بازبيني را ثبت ميكند .براي مثار دزدیدن كلوچاه از مغاازهاي
خلوت بسيار سادهتر از دزدیدن آن از یک فروشااه بزرد در حرور هزاران شاهد است.
بيتكوین( 4پور دیجيتالي) 5محبوبترین نمونهاي است كه براساا

فنااوري زنجياره بلاوكي باهوجاود

آمده و نامشان با هم عجين است .بيتكوین بحثبرانايزترین نموناه اسات زیارا باازار جهااني چناد ميلياون
دالري را ایجاد كرده است كه در آن ميتوان بدون نياز به كنتررهاي دولتي تراكنشهایي را بهطاور ناشانا
انجا داد .ازاینرو با مواردي براي هماهنگسازي دولتهاي بينالمللي و مؤسسات مالي مواجه است.
به هرحار فناوري زنجيره بلوكي به خودي خود جنجاربرانايز نيست و در طاي ساارهاا باهطاور
بينقص و موفق در برناماههااي كااربردي باينالمللاي ماالي و غيارماالي باهكاار گرفتاه شاده اسات.
اظهارنظرهاااي متعااددي در تأیيااد اهمياات فناااوري زنجيااره بلااوكي وجااود دارد .بااراي مثااار یكااي از
كارشناسان معتبر فناوري اطالعات مدر «زنجيره بلوكي توزیعیافته تطبيقپاذیر» را مهمتارین ناوآوري
بعد از اینترنت معرفي كرده اسات« .یوهاان پاليچاتاا» از باناک مشاهور پاریباا

بي.ان.پاي در مجلاه

«كوینتسنس» در مورد زنجيره بلوكي بيتكوین نوشته است :نقش نر افزاري كه امكاان عمليااتي شادن
واحد پور دیجيتار را بهوجود آورده است نظير نقش اختراک موتور بخار یاا موتاور احتراداي در دنيااي
صنعت است و دابليت این را دارد تا جهان مالي و آنچه در آن است را متحور كند.
این فناوري ميتواند دنياي دیجيتار را متحور كند و با استفاده از خصوصيت «تفاهم توزیعیافته»
براي هر تراكنش آنالین ددیمي یا فعلي تراكنشها را به نحوي اجرا نماید كه دارایيهاي دیجيتاالي در
آینده نيز دابل شناسایي باشند و ایان امار بادون در خطار افتاادن حاریم خصوصاي و رعایات امنيات
دارایيهاي دیجيتار و طر هاي درگير انجا ميپذیرد.

Block chain
Ledger
Digital Events
Bitcoin
Digital Money

1.
2.
3.
4.
5.
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تفاهم توزيعيافته و حفظ حريم خصوصي ،دو خصوصيت مهم و اصلي فنااوري زنجياره

بلوكياند.
مزایاي استفاده از فناوري زنجيره بلوكي بيش از مشكالت هماهنگساازي و چاالشهااي فناي آن
است .یكي از موارد كليدي نوظهور در استفاده از فناوري زنجيره بلاوكي «قراردادهااي

هوشامند»1

است .دراردادهاي هوشمند در اصل برنامههاي رایانهاي هستند كه ميتوانند به شاكل خودكاار شارایط
درارداد را اجرا كنند .ودتي طر هاي معامله با یک وضعيت از دبال تعياين شاده در دارارداد هوشامند
مواجه ميشوند ميتوانند بهطور خودكار و براسا

درارداد مورد توافق پرداختها را بهصاورت شافا

انجا دهند.
دارايي هوشمند 2،مفهو مرتبط دیاري است كه درخصوص كنترر مالكيت دارایيهاا از طریاق
زنجيره بلوكي و با استفاده از دراردادهاي هوشمند باهكاار بارده مايشاود .در اینجاا دارایاي مايتواناد
اتومبيل خانه تلفن هوشمند و غيره از نوک فيزیكي و یا اینكه سها شركتها از نوک غيرفيزیكي باشد.
مؤسسات مالي و بانکها دیار فناوري زنجيره بلوكي را بهعنوان تهدیدي باراي مادرهااي كسا وكاار
سنتي خود بهحساب نميآورند .دروادع بزرگترین بانکهاي جهان با تحقيق و مطالعه درخصوص برناماههااي
كاربردي نوآورانه مبتنيبر زنجيره بلوكي بهدنبار فرصتهاي جدیاد هساتند .مؤساس و مادیرعامل یكاي از
بانکهاي معتبر كشور استوني در یكي از مصاحبههاي خود بيان داشت كه آنها زنجياره بلاوكي را باهعناوان
امنترین و آزمودهشدهترین بستر براي برخي از برنامههاي كاربردي بانكداري و امور مالي بهشمار

ميآورند3.

براي برنامههاي غيرمالي نيز فرصتهاي تجاري بيشماري وجود دارد .اطالعاات مرباو باه تأیيدیاه
تمامي اسناد حقودي مستندات پزشكي پرداخت حق ساهم توليدكننادگان یاک اثار هناري در صانعت
موسيقي دفتر اسناد رسمي اوراق بهادار و مجوزهاي ازدواج بهوسيله زنجيره بلوكي دابل ناهداري است.
تاريخچه مختصر بيتكوين بهعنوان اولين كاربرد فناوري زنجيره بلوكي
در سار  2008شخص یا گروهي به نا «ساتوشي ناكاماتو» 4مقالهاي را با عنوان «بيت كاوین :سيساتم
پور نقد الكترونيكي همتا به همتا» 5منتشر كرد .این مقاله نسخهاي از پور نقد الكترونيكاي را معرفاي
ميكرد كه دادر به انجا پرداختهاي آنالین بهصورت مستقيم از یک شخص به شاخص دیاار (بادون
نياز به عبور از سيستم یک مؤسسه مالي) بود .بيتكوین اولين اشاره به این مفهو بود .هماكناون كلماه
«ارز رمزپایه» برچسبي براي توصيف تما شبكهها و رسانههاي ارزي است كه با اساتفاده از رمزناااري
Smart Contract
Smart Asset
Corsbyete, 2015.
Satoshi Nakamoto
Peer to peer

1.
2.
3.
4.
5.
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تراكنشهاي ایمن را ایجاد ميكند و در برابر سامانههایي درار ميگيرد كه در آن تاراكنشهاا از طریاق
یک نهاد مركزي مورد اطمينان كاناردهي ميشوند.
نویسنده مقاله اوليه دصد داشت ناشنا

بماند و تا به امروز در مورد هویات «ساتوشاي ناكامااتو»

تفاهم صورت نارفته است .چند ماه بعد یک برنامه با منبع آزاد بهمنظور پيادهسازي این پروتكل جدید
منتشر شد كه براي شروک با استفاده از دال مولد 50 1سكه تعریف ميكارد .هماه مايتوانساتند ایان
برنامه منبع آزاد را نص كنند و بخشي از شبكه همتا به همتاي بيتكوین شاوند و ایان ساير صاعودي
محبوبيت از همان زمان شروک شد.
● در سار 2008
ا  18آگوست :دامنه تبا نا « »bitcoin.orgثبت شد.
ا  31اكتبر :مقاله طرح بيتكوین منتشر شد.
ا  9نوامبر :پروژه بيتكوین در  SourceForge.netثبت شد.
● در سار 2009
ا  3ژانویه :دال مولد در ساعت  18:15:05 GMTایجاد شد.
ا  9ژانویه :بيتكوین نسخه  0/1منتشر شد.
ا  12ژانویه :اولين تراكنش بيتكوین در دال

 170از «ساتوشي» به «هار فيني» روي داد.

از آن تاریخ به بعد افزایش محبوبيت بيتكوین هيچااه متودف نشاده اسات و فنااوري زیرسااختي
زنجيره بلوكي اینک طيف جدیدي از برنامههاي مالي را پوشش ميدهد.
توضيح فني فناوري زنجيره بلوكي
از آنجایيكه مفهو زنجيره بلوكي و بيتكوین اساساً به هم متصلاند ميتوان مفهو زنجيره بلوكي را باا
توضيح چاوناي كاركرد بيتكوین توضيح داد .هرچند كه فناوري زنجيره بلوكي براي همه نوک تباادالت
و تراكنشهاي مربو به دارایيهاي دیجيتالي برخط دابل استفاده است.

Genesis Block

1.
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شكل  .1تراكنشهاي آنالين سنتي با استفاده از طرف سوم (بانكها ،طرفهاي پرداخت و غيره)

تجارت اینترنتي بهطور انحصاري با مؤسسات مالي كه بهعنوان طر سو با ارائه خدمات مطمئن
واسطه تراكنشهاي الكترونيكياند عجين است .نقش طر سو مورد اعتمااد شناساایي محافظات و
ناهداري از تراكنشهاست .درصد معيني از تقل در معامالت برخط یا آنالیان اجتناابناپاذیر اسات و
همين امر باعث ميشود تا نيازمند حرور طر سو براي واسطهگري در تراكنشهااي ماالي باشايم و
این موج باال رفتن هزینه تراكنشها ميشاود .بيتكوين بهجاي اساتفاده از طارف ساوم ماورد
اعتماد در اجراي تراكنش برخط بين دو طرف ،از نشانههاي رمزگذاري استفاده ميكناد .هار
تراكنش از طریق یک امراي دیجيتالي 1حفاظت ميشود .هر تراكنش كه با كلياد خصوصاي فرساتنده
امراي دیجيتالي شده باشد به كليد عمومي گيرنده ارسار ميشود .بهمنظور خرج كردن پاور صااح
پور رمزگذاري شده باید ثابت كند كه مالكيت كليد خصوصي را داراست .نهاادي كاه ارز دیجيتاالي را
دریافت ميكند امراي دیجيتالي (مالكيت كليد خصوصي) آن را با استفاده از كلياد عماومي فرساتنده
شناسایي ميكند.
هر تراكنش به تمامي گرههاي شبكه بيتكوین انتشاار مايیاباد و بعاد از شناساایي در دفتار كال
عمومي ثبت ميشود .هر تراكنش مجزا پيش از آنكه در دفتر كل عمومي ثبت شود باید شناسایي شده
و معتبر شناخته شود.
گرههاي شناسایيكننده باید پيش از ثبت هر تراكنش از دو موضوک اطمينان یابند:
Digital Signature

1.
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 .1پرداختكننده امراي دیجيتار معتبر رمزگذاري شده براي انجا تراكنش را داراست.
 .2پرداختكننده پور رمزگذاري شده كافي در حساب خود دارد :تمامي تراكنشهااي حسااب (كلياد
عمومي) پرداختكننده در دفتر كل باید كنترر شود تا از كفایت موجودي حساب خود مطمئن شود.
شكل  .2تراكنشهاي مالي با استفاده از فناوري زنجيره بلوكي

در اینجا مسئله حفظ ترتي تراكنشهاي منتشر شده به سایر گرهها در شابكه همتاا باه همتااي
بيتكوین مطرح ميشود .تراكنشها به ترتيبي كه ایجاد شدهاند انجا نميشوند و باه هماين علات باه
سامانهاي نياز داریم كه به ما اطمينان دهد كه پور رمزگذاري شاده دوباار پرداخات نشاود (شاكل.)3
براي درنظر گرفتن این موضوک تراكنشها باید گره به گره در طور شبكه بيتكوین منتقل شوند و هيچ
ضمانتي وجود ندارد كه ترتي دریافت تراكنشها در گرهها با ترتي ایجاد آنها مطابقت داشته باشد.

8
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شكل  .3پرداخت مجدد بهعلت تأخير انتشار در شبكه همتا به همتا

این بدان معناست كه مكانيس مي مورد نياز است تاا كال شابكه بيتكاوین بتواناد درماورد ترتيا
تراكنشها به توافق برسد و این مشكلي اساسي در سيستمهاي توزیعیافته است.
شكل  .4توليد زنجيره بلوكي از تراكنشهاي نامرتب

بيتكوين اين مشكل را با مكانيسم فناوري زنجيره بلاوكي حال كارده اسات .سيساتم
بيتكوين با قرار دادن تراكنشها در گروهاي از زنجيارههااي بلاوكي و ساس

اتصااا ايان

زنجيرههاي بلوكي به هم ،آنها را مرتب ميكند .تراكنشهاي هربلوك بايد باهطاور همزماان
روي دهند .اين زنجيرههاي بلوكي مانند زنجيرهاي در يك خط با توالي زماني به هام متصال
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هستند و هر بلوك خروجي تابع درهمسازي (هش) 1از بلوك پيشين خود را ذخيره ميكند.
هنوز یک مشكل بادي است .هر گره روي شبكه ميتواند درخواست تراكنشهاي تأیياد نشاده را گرفتاه و
از آن یک بلوج بسازد و روي شبكه بهعنوان پيشنهادي براي توليد بلوج بعادي زنجياره بلاوكي منتشار كناد.
شبكه چطور باید تصميم بايرد كه كدا بلوج باید بلوج بعدي زنجيره بلوكي باشد؟ ممكن اسات زنجيارههااي
بلوكي مختلفي توسط گرههاي مختلف بهطور همزمان ایجاد شده باشند .تا زمانيكه زنجيرههاي بلاوكي بتوانناد
با ترتي هاي مختلف در نقا مختلف شبكه دریافت شوند نميتوان به هيچ ترتيبي اعتماد كرد.
بيتكوین این مسئله را با تعریف یک معماي ریاضي حل كرده است .هر بلوكي كاه بخواهاد باه زنجياره
بلوكي اضافه شود باید در محتواي خود پاسخي براي یک مسئله ریاضي بسيار خاص داشته باشد كاه باه آن
«اثبات كاركرد» ميگویند .گرهاي كه یک بلوج را توليد ميكند باید ثابت كند كه مناابع محاساباتي كاافي
براي حل معماي ریاضي را دارد .براي مثار یک گره باید بتواند یک «مقدار مودت» را بيابد كه باا اساتفاده از
آن خروجي تابع درهمساز بلوج پيشين یا هشي را كه با تعدادي مشخص از صفرها شاروک مايشاود ایجااد
كند .متوسط تال هاي الز براسا

تعداد بيتهاي صفر مورد نياز تعریف ميشاود .اماا فرآیناد بازشناساي

آن بسيار ساده است و با اجراي یک تابع درهمساز انجا پذیر است.
شكل  .5رقابت رياضي براي حفاظت از تراكنشها

حل این معماي ریاضي ساده نيست و ميزان پيچيدگي آن دابل تنظيم است .براي مثار مايتاوان
درجه دشواري مسئله را طوري تنظيم كرد كه مياناين زمان حل آن براي یک گره در شابكه بيتكاوین
براي توليد بلوج ده دديقه باشد و امكان اینكه بيش از یک بلوج در سيستم در زمان داده شده سااخته
شود بسيار ناچيز است .اولين گرهاي كه مسئله را حل كند بلوج خاود را باه ساایر گارههااي زنجياره
بلوكي انتشار ميدهد .اگر درحالت خاص بيش از یک بلوج بهصورت همزماان سااخته شاود باه چناد
انشعاب مختلف منجر خواهد شد .هرچند مسئلهاي كه باید حل شود به ددري پيچيده است كه زنجيره
Hash

1.

10

_________________________________________________ مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي

بلوكي بهسرعت تثبيت ميشود و تمامي گرهها در مورد ترتي زنجيرههاي بلوكي اخيار زنجياره توافاق
دارند .گرهها منابع محاسباتي خود را براي حال مسائله باه اشاتراج مايگذارناد و بلاوكي باهعناوان
«كمينه» را ميسازند و درنهایت براي تال هایشان پادا

ميگيرند.

شكل  .6رقابت رياضي براي حفاظت از تراكنشها

شبكه فقط بلندترین زنجيره بلوكي را بهعنوان زنجيره بلوكي معتبار شناساایي مايكناد .ازایانرو
براي یک مهاجم تقریباً غيرممكن است كه بتواند تراكنش تقلبي خود را تعریف كند زیرا نه تنهاا بایاد
بلوكي توليد كند كه مسئله ریاضي را حل كرده باشد بلكه باید باهطاور همزماان زنجيارههااي بلاوكي
پيشين را نيز بازسازي كند بهطوريكه سایر گرههاي شبكه آنها را مجاز بدانند .انجا این كار باهعلات
اینكه زنجيرههاي بلوكي بهصورت رمزگذاري شده به هم متصل شدهاند دشوارتر نيز ميشود.
كاربردهاي فناوري زنجيره بلوكي
فناوري زنجيره بلوكي دابل راهيابي به برنامههاي كااربردي در دو زميناه ماالي و غيرماالي اسات كاه
بهطور سنتي براي اعتباردهي و محافظت از تراكنشهاي آنالین دارایيهااي دیجيتاار بار طار ساو
مورد اعتماد متكي هستند.
ایده برنامه كاربردي «درارداد هوشمند» در سار  1994بهوسيله «نيک اسازابو» معرفاي شاد كاه
ایدهاي بزرد براي اجراي خودكار دراردادها بين طر هاي مربو بود اما تا زمان ایجااد پرداخاتهااي
برنامهپذیر و ارزهاي رمزنااري شده مورد استقبار درار نارفت .در این زمان بود كاه دو برناماه زنجياره
بلوكي و درارداد هوشمند با همكاري هم توانستند پرداختها را با شرایط از پيش برنامهریزي شده یاک
توافق دراردادي راهاندازي كنند .دراردادهاي هوشمند در حقيقت برناماههااي كااربردي ددرتمنادي در
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دنياي ارز رمزگذاري شده هستند.
دراردادهاي هوشمند دراردادهایي هستند كه باهطاور خودكاار توساط پروتكالهااي رایاناهاي اجارا
ميشوند .استفاده از فناوري زنجيره بلوكي موج شاد ثبات شناساایي و اجاراي دراردادهااي هوشامند
آسانتر شود .شركتهاي متن باز مانند اتریو و كودیو

امكان استفاده دراردادهاي هوشامند از فنااوري

زنجيره بلوكي را فراهم كردند .بسياري از شركتهایي كه روي موضاوک بيتكاوین و فنااوريهااي زنجياره
بلوكي كار ميكردند دراردادهاي هوشمند را نيز پشتيباني ميكنند و همچناين بساياري از وضاعيتهاایي
كه در آن سرمایه تنها با وجود شرایط خاصي دابل انتقار بود (از دبيل ایجاد دراردادهاي حراوري توساط
وكال و یا ارائه خدمات سسرده توسط بانکها) با كمک دراردادهاي هوشمند جایازین شد.
شركت اتریو بر این اسا

یک پلتفر برنامهپذیر ایجاد كرده است .اتریو به افراد اجازه مايدهاد

تا ارز رمزگذاري شده خود را بسازند و از آن براي اجرا و پرداخت دراردادهااي هوشامند خاود اساتفاده
كنند .اتریو براي خدمات پرداخت خود از ارز رمزگاذاري شاده اتار اساتفاده مايكناد .اتریاو طياف
گستردهاي از برنامههاي كاربردي اوليه در زمينههاایي نظيار حكمراناي بانكاداري مساتقل دسترساي
بدون كليد سرمایهگذاري و امور مالي تجاري با استفاده از دراردادهاي هوشمند است.
همچنين تعدادي زنجيره بلوكي وجود دارناد كاه از طياف گساتردهاي از برناماههاا (ناه فقاط از
برنامههاي مربو به ارز رمزگذاري شده) .پشتيباني ميكنند درحار حاضر ساه خاطمشاي در صانعت
براي پشتيباني از سایر برنامهها و غلبه بر محدودیتهاي زنجيره بلوكي بيتكوین وجود دارد:
زنجيره بلوكي جايگزينشونده 1:سيستمي است كه باا اساتفاده از الااوریتم زنجياره بلاوكي آن باه
تفاهم توزیع شده درخصوص یک دارایي دیجيتالي خاص ميپردازند .ممكان اسات مناابع خاود را از طریاق
شبكهاي مانند بيتكوین به اشتراج باذارند كه به آن منابع ادغامي ميگویناد .پيشانهاد شاده اسات كاه باا
استفاده از زنجيره بلوكي برنامههایي را از دبيل  3 SSL 2 DNSتأیيدكننده گواهي ذخيرهساازي فایالهاا و
سيستم رأيگيري پيادهسازي كنند.
پروتكل مرجع آزاد «كالرد كوين» 4:دستهاي از رو ها را براي سازندگان تعریف كرده است تاا
توسط آن دارایيهاي دیجيتالي در باالي زنجيره بلوكي بيتكوین و با استفاده از دابليتهاي كاربردي ارز
دیجيتالي تعریف شود.
«سايدچينها»( 5:زنجيرههاي جانبي) زنجيرههاي بلوكي تنااوبياي هساتند كاه از طریاق دارارداد
بيتكوین پشتيباني ميشوند (مانند دالر و پوند كه با طال پشتيباني ميشاوند) .مايتاوان هازاران زنجياره
جانبي ایجاد كرد كه هر كدا با مشخصهها و اهدا متفاوت باه ساامانه بيتكاوین متصالاناد .تماا آنهاا
Alternative Blockchains
Domain Name System

1.
2.

Colored Coins
Side Chains

4.
5.

 .3پروتكل حفظ امنيت مشاهده وبگاهها.
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خاصيت منحصر به فرد بودن و انعطا پذیري را به ضمانت زنجيره بلوكي بيتكوین دارناد .زنجياره بلاوكي
بيتكوین در مقابل ميتواند با تكرار خود از ویژگيهاي اضافه شده براي زنجيرههاي جانبي پشتيباني كند.
شركتهایي نظير  IBMسامسونگ اورستاج آمازون  UBSسي تي  EBAYو وریزون تنها
تعداد كمي از شركتهایي هستند كه به جساتجوي كاربردهااي جدیاد و متفااوت زنجياره بلاوكي در
برنامههاي خود ميپردازند 9 .بانک بزرد بينالمللي شامل بانک باركلي و گلدمن اخيراً ( 15ساستامبر
 )2015با شركت فناوري مالي نيویوركي  R3متحد شدهاند تا چارچوبي در استفاده از فنااوري زنجياره
بلوكي در بازارهاي مالي ایجاد كنند .ازجمله بانکهاي پيشرو در ایان زميناه مايتاوان باه باناکهااي
جي.پي.مورگان استریت استيت  UBSبانک رویاار اساكاتلند كردیات ساوئيس  BBVAو باناک
كامانولت استراليا نيز اشاره كرد كه به این طرح ابتكاري پيوستهاند.
كاربردهاي فناوري در زنجيره بلوكي به دو دسته كاربردهاي مالي و غيرمالي دابل تقسيم است:
الف) استفاده از زنجيره بلوكي در فعاليتهاي مالي
عمومي كردن سها یک شركت بسيار پرهزینه است .یک اتحادیه از بانکها باید براي ترمين معاامالت
و جذب سرمایهگذاران اددا كنند .بور

باید فهرستي از سها شاركت را در باازار فرعاي باه اشاتراج

گذارد تا معامالت بهصورت مطمئن و در زماان منطقاي انجاا گرفتاه و تساویه شاود .درحاار حاضار
بهصورت نظري شركتها ميتوانند بهطور مستقيم سهامشان را از طریق زنجياره بلاوكي صاادر كنناد.
این سها ها ميتواند بعداً در بازار ثانویه كه روي زنجيره بلوكي نص شده است خریاد و فارو

شاود.

در اینجا مثارهایي آورده شده است:
 استفاده از زنجيره بلوكي در بازار سهام
شركت خصوصي نزدك 1:این شركت بور

مبادله دیون و ساها خصوصاي خاود را در ساار 2014

ارائه كرد .این شركت بهمنظور عرضه ویژگيهاي كليدي مانناد جادور علايالارأ

اماوار و مادیریت

ارتبا سرمایهداران براي شركتهایي كه به عرضه اوليه سها اددا كردهاناد و شاركتهااي خصوصاي
ایجاد شده است .درحار حاضر در بازار سها اوليه پروسه مبادالت سها بسيار كٌند است و این كٌنادي
بهعلت وجود واسطههاي چندگانه است .شركت نزدج با شركت نوپاي چاین دات كا
بور

2

براي پيادهسازي

سها خصوصي از طریق زنجيره بلوكي همكاري ميكند و به پيادهساازي دراردادهااي هوشامند

مبتنيبر زنجيره بلوكي ميپردازد تا بتواند عمليات بور

را پيادهسازي كند .انتظار ميرود این محصور

سریع دابل پيايري و كارآ باشد.
پروژهها و برنامههاي كاربردي مديسي ،بالك استريم كوين ستر ،آگور و بيات شايرز ساایر
Nasdaq
chain.com
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نمونهها در این باره هستند.
 استفاده از زنجيره بلوكي در امور بيمه
دارایيهایي كه ميتوانند بهصورت منحصر بهفرد بهوسيله یاک یاا چناد شناساه مشاخص شاوند و باه
سختي امكان تخری یا جایازیني دارند در زنجيره بلوكي ثبت مي شوند .از این موضوک ميتاوان باراي
شناسایي مالكيت دارایي و پيايري تاریخچه تراكنشهااي آن اساتفاده كارد .هار دارایاي (فيزیكاي یاا
دیجيتالي نظير امالج اتومبيلها دارایيهاي فيزیكي لستاپ و سایر چيزهااي ارزشامند) مايتواناد در
زنجيره بلوكي ثبت شده و مالكيت و تاریخچه تراكنشهاي آن توسط هر شخص بهخصاوص بيماهگاذار
شناسایي شود.
اورلجر شركتي است كه با استفاده از فناوري زنجياره بلاوكي شناسانامه الماا هاا و تاریخچاه
تراكنشهاي آنها را در یک دفتر كل ثبت ميكند .خصوصيات منحصر بهفرد مشخصكننده الما هاا از
دبيل ارتفاک عرض وزن دطر رنگ و غيره بهصورت رمزگذاري شاده در ایان دفتار ثبات مايشاوند و
شركتهاي بيمه آژانسهاي مجري دانون مالكان و مدعيان ميتوانند براي شناسایي و تأیيد الما هاا
از آن استفاده كنند .این شركت یک خدمت تحت وب ( )APIبراي بررسي الماا هاا دارد كاه شاامل
ایجاد خواندن بهروزرساني ادعاها (توسط شركتهاي بيمه) و ایجاد خواندن بهروزرساني گزار هااي
پليس در مورد الما ها است.
ب) كاربردهاي غيرمالي زنجيره بلوكي
در این بخش دفاتر اساناد رسامي ذخيارهساازي غيرمتمركاز اینترنات اشايا رو هااي ضادجعل و
برنامههاي كاربردي اینترنتي بهمثابه كاربردهاي غيرمالي زنجيره بلوكي معرفي ميشوند.
 دفتر اسناد رسمي
شناسایي اعتبار اسناد ميتواند از طریق زنجيره بلوكي انجا گرفته و نياز به استعال از مرجع مركزي را
از بين ببرد .این خدمت ميتواند براي اسناد در سه زمينه گواهي ساند صاادر كناد :در اثباات مالكيات
(مالک آن سند كيست) اثبات وجود (در یک زمان مشخص سند وجود داشاته اسات) و اثباات اصاالت
سند (اینكه سند دستكاري نشده است) .از آنجایيكه این خادمات ضادجعل اسات و مايتواناد توساط
طر هاي ثالث اعتبارسنجي شود از لحاظ حقودي الزا آور است .استفاده از زنجيره بلوكي باراي گاواهي
محرري و رسمي باعث حفظ حریم خصوصي صاحبان اسناد و افراد خواهان تأیيد اسناد مايشاود .باا
انتشار مدارج با استفاده از رمزگذاري فایلها در زنجيره بلوكي مدت زمان انجا اماور در دفااتر اساناد
رسمي بهشدت كاهش خواهد یافت .با توجه به دانون تجارت الكترونيكي ایران این امكان فاراهم اسات
تا دیار نيازي به پرداخت هزینههاي سناين براي گواهي محرري و رسمي و همچنين رو هااي باي
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مورد و زمان بر استعال هاي اسناد نباشد.
استمسري 1،بالك نوتاري 2،وياكوين 3،كريستوپابليك نوتاري 4،پاروف آف اگزيساتن

5و

اسكرايب 6نمونههايي از شركتهاي عرضهكننده خدمات دفاتر اسناد رسمي با كمك فناوري
زنجيره بلوكي هستند.
 ذخيرهسازي غيرمتمركز
رو هاي ذخيرهسازي ابري براي ذخيرهسازي اسناد عكسهاا فايلمهاا و فایالهااي موسايقي نظيار
دراپباكس گوگل درایو بهشدت درحار محبوبيت یاافتن اسات .باا وجاود محبوبيات ایان رو هااي
ذخيرهسازي فایل معموالً با چالشهاایي در زميناههااي امنيات حاریم خصوصاي و كنتارر اطالعاات
مواجهاند .مسئله اصلي این است كه فرد باید درمورد فایلهاي محرمانه و شخصي خود به مرجع ثاالثي
اعتماد كند.
استوراج 7،زنجيرهاي بلوكي براسا

پلتفر ذخيرهسازي ابر توزیع شده همتاا باه همتاا دارد كاه

امكان انتقار و به اشتراجگذاري اطالعات را بدون نياز به مرجع ثالث براي كاربران فاراهم كارده اسات.
این موضوک به افراد اجازه ميدهد تاا پهنااي باناد ا ینترنتاي اساتفاده نشاده یاا فرااي دیساک خاالي
رایانههاي شخصي خود را در برابر پرداختهاي مبتنيبر بيتكوین در اختيار كساني كه نيااز باه ذخياره
فایلهاي بزرد دارند درار دهند.
نبود كنترر مركزي اكثر خطاها و مشكالت سنتي اطالعاتي را از باين مايبارد و همچناين باعاث
افزایش امنيت حریم خصوصي و كنترر داده ميشود .پلتفر استورج براسا

الاوریتم ردابتي اسات تاا

كاربران را براي مشاركت در این شبكه تشویق كند .از این طریق پلتفر اساتورج مايتواناد باهصاورت
دورهاي و رمزگذاري شده صحت و در دستر

بودن فایل را نيز كنترر كند و پادا هااي مساتقيم باه

كساني كه در ذخيرهسازي و حفاظت فایل شركت داشتهاند ارائه دهد.
در اینجا از پرداختهاي بيتكویني هم بهعنوان مشوق و هم نوعي پرداخت استفاده شده و از یاک
زنجيره بلوكي جداگانه براي ذخيرهسازي فایل فراداده استفاده ميشود.
 اينترنت اشياي غيرمتمركز
محبوبيت  IOTیا اینترنت اشياي غيرمتمركز چه در فراهاي توليدي و چه در فراهاي سرمایهگاذاري
با رشدي روزافزون مواجه است .تعداد زیادي از پلتفر هاي اینترنت اشيا براسا

مدر متمركازي ارائاه
Stampery
Block Notary
Viacoin
Crypto Public Notary
Proof of Existence
Ascribe
STORJ
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شدهاند كه در آن یک واسط یا هاب تعامل بين دستااهها را كنترر ميكند .هرچند كه این رو

براي

بسياري از سناریوها كه در آن دستااهها نياز به تبادر اطالعات با هم و بدون واساطه دارناد غيرعملاي
است .این وضعيت خاص باید با كوشش بر ایجاد پلتفر هاي غيرمتمركز اینترنت اشيا بهبود یابد.
فناوري زنجيره بلوكي پيادهسازي سكوهاي اینترنت اشياي غيرمتمركز را تسهيل ميكند و امكاان
تبادر ایمن و مطمئن اطالعات و ثبت دادهها را فراهم ميآورد .در چنين ساختاري زنجيره بلوكي نقش
دفتر كل عمومي را برعهده دارد و تمامي پيا هاي مبادلاه شاده باين دساتااههااي هوشامند در یاک
ریختشناسي اینترنت اشياي غيرمتمركز بهصورت مطمئن ثبت ميشود.
پلتفرم ادپت :شركت آي.بي.ا با مشاركت شاركت سامساونگ ایان پلتفار را ارائاه داده اسات
(دورسنجي همتا به همتاي غيرمتمركز خودگردان) كه از اجزاي زیرساختي طرح بيتكوین براي ساخت
یک شبكه توزیع شده از دستااههاي غيرمتمركز از اینترنات اشايا اساتفاده كارده اسات .ادپات از ساه
پروتكل بيت تورنت (اشتراجگذاري فایل) اتریو (دراردادهاي هوشمند) و تله هش (پيا رساني همتا باه
همتا) در پلتفر خود استفاده ميكند.
فيالمنت :شركت نوپایي است كه بسته نر افزاري اینترنت اشاياي غيارمتمركاز را باا اساتفاده از
زنجيره بلوكي بيتكوین توليد كرده است .این بسته نر افزاري امكان فعار كردن دستااههاا در اینترنات
اشيا و ذخيره مشخصههاي منحصر بهفرد آنها را در یک دفتر كل عمومي دارد.
 روشهاي ضدجعل مبتنيبر زنجيره بلوكي
جعل یكي از بزرگترین مشكالتي است كه تجارت مدرن در دنياي دیجيتار امروزي با آن روبارو اسات.
راهحلهاي ارائه شده فعلي مبتنيبر اعتماد و اطمينان به مرجع دابل اطمينان ثالاث اسات كاه تفااوت
سطح منطقي بين تجار و مصر كنندگان ایجاد ميكند.
فناوري زنجيره بلوكي با پيادهسازي غيرمتمركز و دابليتهاي امنيتي شيوه جدیدي براي مكانيسمهااي
ضدجعل بهشمار ميآید .ميتوان سناریویي را تصور كرد كه در آن برندها تجاار و بازارهااي تجااري همااي
بهعنوان بخشي از یک شبكه زنجيره بلوكي باشند و گرههاي این شبكه اطالعااتي را ذخياره كنناد تاا اصال
بودن كاالها دابل شناسایي باشد .با استفاده از این فناوري بخش تأمين كاال در فروشااهها باراي تشاخيص و
تأیيد اعتبار كاالي خود دیار به تكيه بر تأیيد یک مرجع مركزي نيازي ندارند.
بالج وریفاي( 1شناسایي بالج) روشي ضدجعل مبتنيبر زنجيره بلوكي است كه كاار بخاش كااال
براي فروشندگان را شفا ميكند .برنامههاي كااربردي آن در زميناههااي دارویاي كاالهااي ديمتاي
الما

و صنایع الكترونيک تهيه شده است.

BLOCK VERIFY
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 استفاده برنامههاي كاربردي اينترنتي از زنجيره بلوكي
نيمكوين 1یک فناوري زنجيره بلوكي دیار است كه با زنجيره بلوكي بيتكاوین باه دنباار پياادهساازي
نسخه غيرمتمركز خاد نا دامنه اسات .خااد هااي ناا دامناه فعلاي توساط دولاتهااي خاارجي و
شركتهاي بزرد كنترر ميشوند و ميتوانند از ددرتشان براي دزدیدن یاا جاسوساي نحاوه اساتفاده
افراد از اینترنت استفاده كنند .استفاده از فناوري زنجيره بلوكي به این معناست كه خاد ناا دامناه یاا
دفترچه تلفن اینترنت به طریقي غيرمتمركز محافظت شاود و هار كااربري بتواناد داده دفترچاه تلفان
یكساني روي رایانه خود داشته باشد .نيمكوین این مسئله را حل ميكند.
زيرساخت كليد عمومي یا  PKIبهصورت گستردهاي براي مدیریت و توزیاع متمركاز تأیيدیاههااي
دیجيتالي بهكار ميرود .هر وسيله باید یک تأیيدیه اصلي از محل تأیيد اعتباارات مرجاع اعتبارسانجي CA
براي شناسایي امراي دیجيتالي داشته باشد .با وجاود اینكاه زیرسااخت كلياد عماومي باهصاورت وسايعي
گستر

یافته و موفق است وابستاي آن به مرجع مسئله گستر پذیري را مطرح ميكند.

خصوصيات زنجيره بلوكي ميتواند كمک كند تا برخي محدودیتهاي زیرساخت كلياد عماومي از
طریق استفاده از زیرساخت امنيتي بدون كليد ( 2)KSIآدر دهي شود KSI .از طریق یک تابع هاش
رمزگذاري امكان اعتبارسنجي براسا

توابع هش امنيتي و زنجيره بلوكي را فراهم ميكند.

مخاطره هاي زنجيره بلوكي
زنجيره بلوكي یک فناوري پيشرفته با چشمانداز روشن است .همانطور كه دبالً توضيح داده شاد تعاداد
زیادي آرایه برنامه كاربردي یا مشكالتي كه ميتواند براسا

فناوري زنجيره بلاوكي حال شاود وجاود

دارد .دامنه آن از برنامههاي مالي (پرداختهاي سرمایهگذاري بانكداري) تا برنامههاي كاربردي غيرمالي
نظير خدمات اسناد رسمي گسترده ميشود .بيشتر تغييراتي كاه باياد انجاام گيارد ،اصاالحات
اساسي هستند .همانطور كه براي تطبيق همه نوآوريهاي اصاالحي اتفااق مايافتاد مخااطرههااي
مشخصي در رابطه با تطبيق با فناوري زنجيره بلوكي نيز وجود دارند.
تغيير رفتار :تغييرات الزامي هستند اما هميشه در برابر تغيير مخالفتهایي وجاود دارد .مادیران
عالي و تصميمگيرنده باید با این حقيقت روبرو شوند كه در دنياي زنجيره بلوكي كه نياازي باه حراور
مرجع سو نيست تراكنشهاي الكترونيک بهصورت ایمن و كامل انجا ميپذیرند .امروزه واسطههاایي
نظير ویزا و مستركارد (بهعنوان كارتهاي اعتبااري) در زميناه ماالي هام باهدنباار تغييار نقاشهاا و
مسئوليتها هستند .تصور ميشود كه آنها نيز پلتفر هایشان را به مدر مبتنيبر زنجيره بلاوكي تبادیل
NAMECOIN
)Keyless Security Infrastructure (KSI
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كرده .تا بتوانند در آینده خدماتي از نوک «ارتبا با مشتري» فراهم كنند.
مدت زمان :مدت زمان اجراي خدمات درحار پيدایش فعلي مبتنيبر زنجيره بلوكي مشكلي را به
وجود آورده است .تصور كنيد براي اولين بار درحار اجراي یک تراكنش زنجياره بلاوكي هساتيد .بایاد
یكسري دانلود از كل زنجيره بلوكي موجود را انجا دهيد و پيش از آنكه بتوانيد اولين تراكنش خاود را
انجا دهيد باید كل زنجيره بلوكي شناسایي و معتبر شود .با توجه به اینكه تعداد زنجيارههااي بلاوكي
مداو در حار افزایش است این امر ميتواند بيش از چند ساعت طور بكشد.
خودراهاندازي :براي تبدیل دال یا چارچوبهاي كاري موجود به دال دابل اساتفاده در زنجياره بلاوكي
جدید نيازمند اجراي مجموعهاي از وظایف خاص بهمنظور این تبدیل دال هستيم .باراي مثاار در ماورد حاق
استفاده از تعرفه انتخاباتي اسناد موجود كه در یک سازمان یا شعبه استان و یا شهرساتان ناهاداري مايشاوند
باید به دال مورد پذیر

براي زنجيره بلوكي تبدیل شوند و این خود امري زمانبر و هزینهبر است.

قوانين دولتي :در دنياي جدید تراكنشهاي مبتنيبر زنجيره بلوكي سازمانهاي دولتاي باا توجاه باه
نارانيهاي خود از مخاطرات استفاده از این فناوريها ميتوانند عمل تطبيقپذیري با ایان فنااوري جدیاد را
با صدور دوانين جدید براي كنترر آن كٌند نمایند .در برخاي ماوارد اصاالح داوانين الز اسات و در برخاي
موارد احتماالً با استفسار از دوه مقننه دوانين سابق براي كاركردهاي جدید نيز مفيد خواهند بود.
فعاليتهاي فريبكارانه :با توجه به خصوصيت استعاري تراكنشهاي زنجيره بلوكي و سهولت در
انتقار مقادیر ارزشمند افراد متقل ممكن است از آن براي فعاليتهاي متقلبانه اساتفاده كنناد .گفتاه
ميشود كه با وجود مقررات كافي و با پشتيباني فناوري آژانسهاي مجري دانون ميتوانند بار فعاليات
آنها نظارت نموده و آنها را تحت پيايري دانوني درار دهند.
رايانههاي كوانتومي :بنيان فناوري زنجيره بلوكي بر این اصل متكي است كاه از نظار ریاضاي باراي
یک شخص منفرد با توجه به كمبود ددرت محاسباتي رایانهها غيرممكن است كه بتواند سيستم را به باازي
بايرد .ولي با ظهور رایانههاي كوانتومي در آینده كليدهاي رمزگذاري ممكن است به ددري ساده شاوند كاه
شكستن آنها براي افراد بدخواه در یک زمان منطقي دابل دسترسي باشد .این موضوک كل سيستم را باه زاناو
در خواهد آورد .البته طراحي كليدها ميتواند ددرتمندتر شود تا شكست آنها ساده نباشد.
آينده زنجيره بلوكي در دوره محبوب ي ت گارتنر
فناوري زنجيره بلوكي در نمودار دوره محبوبيت گروه گارتنر 1در دو سار متوالي مورد اشاره درار گرفتاه
است .ابتدا بهصورت غيرمستقيم در سار  2015در دال ارزهاي رمزپایه و مبادلاه ارز رمزپایاه (نماودار
 )1و سسس در سار  2016بهصورت مستقل (نمودار  .)2همانطور كه كاربردهاي مختلف زنجيره بلاوكي
 . 1براي آشنايي بيشتر با نمودار دوره محبوبيت گارتنر رجوع شود به پاورقي صفحه  25گزارش رايانش ابري به شماره
مسلسل  12038مركز پژوهشهاي مجلس.
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در زمينههاي گوناگون مورد استقبار شركتها و دولتهاي بسياري درار گرفته است اساتفاده از آن در
امور حسا

حكومتي مانند برگزاري انتخابات هام دور از انتظاار نيسات .البتاه مخااطرات مرباو باه

رایانههاي كوانتومي در آینده و فعاليتهاي مخرب نيز وجود دارند كه با توجه به دابليات محدودساازي
شبكه به اجزاي شناسا و داخلي و اعمار كنترر شبكهاي و افزایش ددرت رمزنااري باید با آنهاا مقابلاه
شود .براسا

پيشبيني گارتنر این فناوري طي پنج تا ده سار آینده به طاور كامال عمليااتي خواهاد

شد .البته پيشبيني و مالحظات دیار خبرگان بر این است كه بسيار زودتار از یاک تاا دو ساار آیناده
شاهد عملياتي شدن بسياري از پروژههاي مبتنيبر فناوري زنجيره بلوكي خواهيم بود.
نمودار  .1فرآيند منحني اشتياق فناوري گارتنر در ساا 2015
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نمودار  .2فرآيند منحني اشتياق فناوري گارتنر در ساا 2016

جمع بندي و نتيجه گيري
فناوري زنجيره بلوكي با توجه به طيف وسيع كاربردهاي آن دابليت این را دارد كه باهصاورت بنياادین
زندگي روزمره بشري را تغيير دهد .بسياري از دوانين و مقررات وضع شده كه تصور ميشاد نسابت باه
فناوري خنثي است پس از عملياتي شدن كامل فناوري زنجيره بلوكي دابل تجدید نظار خواهناد باود.
نظا مالي بينالمللي و نظا هاي ملي از حالت متمركز به سمت توزیعشدگي پيش ميروناد و نهادهااي
ددیمي بشري و اعتماد ناگزیر به بشر جااي خاود را باه اعتمااد روزافازون باه فنااوريهااي رایانشاي
ميدهند .نهادهاي مالي و ادتصادي ددرتمنادي همچاون باناکهاا بيماههاا و بازارهااي سارمایه طاي
سارهاي آینده دچار تغييرات شارفي خواهند شد .نهادهاي مدني متمركز مانناد دفااتر اساناد رسامي
بهتدریج جاي خود را به نهادهاي توزیع شده چابکتر و كمهزینهتر رایانهاي ميدهناد .فرااي نوظهاور
مجازي نيز خود دچار تغييرات مهمي خواهد شد .در این گزار

با توجه به كاركردهاي جدیاد زنجياره

بلوكي و استقبار بزرگترین بنااههاي حوزه فناوري اطالعات از این فناوري و عملياتي شدن بساياري از
پروژههاي پيرامون آن استفاده از فناوري زنجيره بلوكي در حل مسائل جاري كشور نياز دابال بررساي
است .موارد بسياري از خدمات الكترونيكي نيازمند پایااههاي اطالعاتي متداخل كاه نيازمناد همكااري
ميان دستااههاي اجرایي نياز دارند هماكنون به دالیل مختلف ازجمله عد اعتماد دستااهها به یكدیار
(بهدالیل حقودي باید این چنين باشاند) از پيشارفت الز برخاوردار نيساتند یاا حتاي كناار گذاشاته
شدهاند .فناوري زنجيره بلوكي این دابليت را دارد كه تفاهم و اعتماد را ميان دستااههاا جااري ساازد و
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جریان اطالعات الز ميان دستااهها براي الكترونيكي شادن خادمات و تحقاق دولات الكترونيكاي در
 بنابراین پيشنهاد ميشود مطالعه.حوزه هایي كه تاكنون دابل الكترونيكي كردن نبود را نيز فراهم بياورد
فناوري زنجيره بلوكي و استفاده از آن براي حل مسائل جااري كشاور مانناد برگازاري انتخاباات ماورد
 همچنين مطالعات امكانسنجي بازناري دوانين و مقررات پيشايني در صاورت اثباات.توجه درار بايرد
.دابليتهاي این فناوري در سارهاي پيش رو دابل اتخاذ است
منابع و مآخذ
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