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 چکیده

اطالعات  ایها داده مشترک است که در آن داده گاهیپا کیدر حال ظهور، اساسا  یفناور کیبه عنوان  ن،یبالک چ

 نیشود. بر اساس ایم رهیذخ «یجمع ینگهدار»و « شفاف» ،«ندیکل فرآ یابیقابل رد»، «جعل رقابلیغ »یهایژگیبا و

 جادیا« اعتماد»از  یمحکم هیپا رایدارد، ز مهیدر صنعت ب دکاربر یبرا یعیانداز وسچشم نیبالک چ یفناور ها،یژگیو

به طور گسترده در  نیبالک چ یکرده است. در حال حاضر فناور جادیقابل اعتماد ا یهمکار سمیمکان کیکرده و 

 ریو سا مهیب ،یمورد توجه بانکدار نیاستفاده شده است. همچن هیریحمل و نقل، تدارکات، تجارت و خ یهانهیزم

مورد بحث قرار  گرید اتیاز نشر یاریقبالً در بس گرید عیدر صنا نیقرار گرفته است. کاربرد بالک چ یمال عیصنا

و  هیاول میمفاه یمقاله با معرف نیمورد بحث قرار نگرفته است. ا مهیدر صنعت ب کیستماتیگرفته است، اما به طور س

و اشاره  مهیب یهاتوسط شرکت نیبالک چ یاربردهاو ک قاتیتحق یبررس ن،یبالک چ یفناور یکیتکنولوژ یایمزا

-یم "مهی+ ب نیبالک چ"از  یترقیرا به درک عم مخاطب نیبالک چ یاستفاده از فناور یدیمشکل کل نیبه چند

 رساند. 

 

 .نیبالک چ یفناور بالک چین، صنعت بیمه، فناوری نوین، بیمه، واژگان کلیدی:

Keywords: Blockchain, Insurance Industry, New Technology, Insurance, China Blockchain 

Technology. 
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 مقدمه

بالک  یدر مورد فناور قیتحق راًیاز کسب و کارها اخ یاریکه بس ییرود، جایشدن م یتالیجیبه سمت د جیبه تدر ایدن

زمان و پول  عیاز صنا یادیتعداد ز ر،یاخ یهااند. در سالخود آغاز کرده یتجار یندهایدر فرآ رشیپذ یرا برا نیچ

 ،1وی)کانتور و بامولس کنندیآن در سازمان م یسازگار ریأثو ت نیبالک چ تیدر مورد قابل یریادگیخود را صرف 

 ،یاجتماع یهابزرگ، رسانه یهامانند داده ییهایاز نوآور یاریکه بس ی(. در حال2021، 2و ابوگابا نی؛ نظام الد0182

 الکاند، بکرده ینیبشیوکار پکسب ندهیبر دهه آ یرگذاریو تأث یدهشکل یبرا یو هوش مصنوع یمحاسبات ابر

در است.  ترمخرب یبهداشت یهامراقبت ،یو بانکدار یمتعدد اقتصاد جهان مانند مال عیدر صناها آناز همه  نیچ

، 3)آکانده ردوجود دا دیترد زین نیبالک چ یواقع لی. در مورد پتانسییو مواد غذا کیتجارت الکترون د،یتول یهابخش

را  نیبالک چ ره،یو غ کیتجارت الکترون ،یو مال یداربانک ،یداروساز ،یبهداشت یهامانند مراقبت یعی(. صنا2018

 عیصنا ریبا سا سهیکه در مقا یخاص عیاز صنا یکیاست.  وردهبه دست آ یبزرگ تیاند که موفقرفتهیپذ یادیتا حد ز

تواند یامر م نیا یاصل لیدال . (2018، 4نت )یو و یاس مهینداشته است، صنعت ب دیجد یهایفناور رشیدر پذ یسرعت

 یهادهیهوشمند هر دو پد یو قراردادها نیبالک چ بر سر منابع باشد یو مبارزات داخل تیریدر مد یشرفت شغلیپ

دو وجود دارد. همانطور که از نامش  نیاز ا کیدر مورد هر  یاطالعات محدود رایهستند ز یدر بازار جهان یدیجد

 کیاست که  یشده قبل دییتأ یهاتراکنش «یهابلوک»از  «یارهیزنج»عبارت،  نیتربه ساده «نیبالک چ» داست،یپ

و  5نگی)ال دهدیم لیانتقال ارزش تشک یبرا ریپذو انعطاف شدهعیتوز هیپا کیو  رییتغ رقابلیغ تالیجیدفتر کل د

حدس و گمان همراه بوده است.  شیبا افزا نیچ الکب شگامانهیشناختن پ تیوجود، به رسم نی(. با ا2021همکاران، 

در حال  نیبر بالک چ یمبتن یهااست و انواع پروژه «6یبزرگ بعد زیچ»شدن به  لیدر حال تبد نیبالک چ یفناور

شد، که  یمعرف 1997سابو در سال  کیهوشمند توسط رمزنگار ن یقراردادها دهیا (.2021، 7)کار و ناوینارائه هستند

 .کند یرا فراخوان تالیجیقرارداد د کی طیشرا یرابط کاربر کی قیتا از طر سازدیکاربر را قادر م صه،به طور خال
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مثال، کد  یشوند. برایم رهیذخ نیشوند و در بالک چیاز کد هستند که خود اجرا م یهوشمند قطعات یقراردادها

کند که ی( استدالل م2017) 1توینامه باشد. مورابتیصو ایمجوزها  ،یشخص یهاداده ،یگواه یممکن است حاو

 یاعمده یهاچالش ،یمیقد یسیتعهد نو یکردهایکار فشرده، منابع داده تکه تکه، و رو یندهایفرآ ،یجعل یادعاها

در بالک  ییهااستیس جادیکند. ایکمک م یمشتر تیبه کاهش رضا هانیبا آن مواجه است. ا مهیهستند که امروزه ب

و ممکن است منجر به  کندیهر ادعا فراهم م یرا برا یابیرد تیهوشمند، قدرت، ثبات و قابل یمانند قراردادها ن،یچ

همراه  یبازارها از نظر روندها و فناور یایپو تیبا ماه دیبا اتیادامه ح یبرا یخودکار شود. هر صنعت یهاپرداخت

مدرن بالک  یهایبا فناور دیبا مهیب یهاشرکتبنابراین  (.2020و همکاران،  3؛ گریما2019، 2)آنکیتا و بصریباشد

و نوظهور است که در آن  دیجد یفناور کی نیکنند. بالک چ یریسازگار شوند تا از اختالل در بازار جلوگ نیچ

 یهاکه داده تاس ییهایژگیو یکه دارا شودیم رهیها ذخداده مشترک به نام بلوک گاهیپا کیاطالعات در 

 ن،ی(. عالوه بر ا2020، 4)ژائو سازدیم «یجمع ینگهدار»و « جعل رقابلیغ» ،«یابیقابل رد»، «شفاف»را  شدهرهیذخ

(، گریموارد د ای ییاتکا مهیاموال و تلفات، ب ،ی)سالمت، مسافرت، زندگ یو بهتر دیجد یهامهیانواع ب نیبالک چ

حداقل  ن،یدهد. همچنیها ارائه مهوشمند به شرکت یقراردادها قیررا از ط سکیاز ر یریشگیتقلب و پ صیتشخ

 یافزارهاتر در مورد نرمو اطالعات واضح راث،یتعهدنامه م یهامنابع، مدل پراکنده یهافشرده کار، داده یندهایفرآ

خودکارتر و  مهیبه خسارت ب یدگیرس ،یمشتر دگاهیاز د( 2017، )مورابیتونام بردن از چند مورد یشخص ثالث برا

  (.2016، 5د)نادخواهد بو ترعیسر

گران  مهیگران و ب مهیمصرف کنندگان، کارگزاران، ب مه،یب یدیمحصول کل - سکیاز جمله ر مه،یب یذات تیقطع عدم

 توانندیها مکه داده ییاست، جا یکل ستمیدر س ینقطه شکست احتمال کیمشترک،  ندیفرآ نی. هر مرحله در اییاتکا

 - دیرا وارد کن نیبالک چ یشود. فناور تریحساب طوالن هیشوند، و زمان تسو ریاشتباه تفس هااستیبروند، س نیاز ب

کاهش  یاست که برا یاز خدمات اساس یکی مهیاست. ب منیا یکه از نظر رمزنگار رمتمرکزیاز ثبت سوابق غ ینوع

و اصالت اسناد  تیمربوط به مسئول یشود. غلبه بر چالش ها یارائه م یاضطرار طیها و کمک به افراد در شرا نهیهز

 کیمورد به عنوان  نیدر ا نی(. بالک چ2018 ،یو بصر 6یدارد )شت ازین یمرسوم به زمان طوالن یروش ها قیطر زا
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و  1نژاد یفیکند )شریعمل م مهیشرکت ب کیکاهش خطرات مختلف در  یبرا دهیچیحال پ نیتر و در عروش ساده

که  شودیباعث م یو رمزگذار ریرناپذییتغ یسازرهیذخ ،یآن افزونگ یعنصر اصل ن،ی(. عالوه بر ا2020همکاران، 

  (.2018، 2)آکاندهباشند قیو دق منیا شدهرهیسوابق ذخ

 

 بالک چین

 مستمر صورت به که است اجماع بر مبتنی و شده توزیع داده پایگاه (بلوکی زنجیره یا بستگی زنجیره) چین بالک

 وسیله بدین و کندمی حفظ را دهندمی ارجاع فهرست قبلی هایگزینه به هرکدام که را (ها رده) رکوردها از فهرستی

 توزیع دفترکل های فناوری از زیربخشی خود بلوکی زنجیره. شودمی تقویت غیرمجاز بازنگری یا تضعیف با مقابله در

 اصالح و ثبت را هاییداده زمان هم طور به که متعددی کاربران وجود با فناوری این در(. 1397 رجبی،) است شده

 داده پایگاه محتوای یکپارچگی حفظ به قادر شبکه باشند، داشته تداخل هم با هاداده آن که است ممکن و کنندمی

 کننده کنترل هیچ بدون یکپارچگی باشدمی دارا چین بالک که شده رمزنگاری ایداده ساختار به توجه با. است

 و هاتراکنش کردن مرتب برای بیتکوین به مربوط شده توزیع کل دفاتر در(. 1398رمضانی، شود )می حفظ مرکزی

 درست تأیید مسئله حل از پس اما است سخت کردنش حل که شودمی مطرح ریاضی مسئله یک تناقض از ممانعت

 تواندمی کسی بیتکوین بلوکی زنجیره روش در. گویندمی( کارکرد اثبات) سازوکار این به است آسان حل راه بودن

 اعمال قصد که تغییراتی زمان هم و باشد کرده پیدا را سخت سؤال این جواب که کند مرتب را مرحله هر هایتراکنش

 دهدمی نشان 1 شکل (.1397 فریور، و رجبی) باشد نداشته تناقض زنجیره قبلی مراحل با (جدید بلوک) دارد را آن

 .کندمی کار چگونه چین بالک تکنولوژی که
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 (1398رمضانی، ) چین بالک عملکرد فرآیند : 1 شکل

 بیمه در صنعت نیبالک چ یفناور یایمزا

 رایکاهش دهد ز یقابل توجه زانیرا به م مهیب یهاشرکت یاتیعمل یهانهیتواند هزیم نیبالک چ یاول از همه، فناور

است که  رمتمرکزیشده غ عیتوز یحسابدار ستمیس کی نی. بالک چابدیدست  یدائم یحسابرس یابیتواند به ردیم

و بدون اعتماد متقابل حفظ کنند و هر گره  کپارچهی اجماع زمیمکان قیدفتر کل را از طر کی توانندیها مدر آن گره

توان سوابق ن، نمییبالک چ یفناور طیدر مح ن،ی. بنابرا(2019و همکاران،  1)هانسرکورد داده کامل دارد کی

توسط همه شرکت کنندگان به طور  یبر تراکنش واقع یمبتن یهاکه داده لیدل نیکرد، به ا یها را دستکارتراکنش

کند، هر یم یبانیها پشتداده یاز عقبگرد دائم نیبالک چ یفن طیحال، مح نی. در عشودیم یو بارگذار دیهمزمان تول

بالقوه  یپنهان کردن کالهبردار یبرا ییجا نیشود، بنابرایآپلود م نیآن در بالک چ جادیبالفاصله پس از ا یرییتغ

، )الینگ و همکارانان را کاهش دهدیو مشتر مهیشرکت ب نیو حفظ اعتماد ب جادیا نهیهز تیماند. و در نهاینم یباق

2021.) 

توان با یرا م هیاول یادعاها ندیرا بهبود بخشد. فرآ مهیب یهاشرکت یادعا ییتواند کارایم نیبالک چ یدوم، فناور

 ی. قرارداد هوشمند در خود فناور(.2020)گریما و همکاران،  قرارداد هوشمند به طور کامل ارتقا داد کیاز  یبانیپشت
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کند، قرارداد هوشمند یرا لمس م دیتول طیشرا نیکه سفارش معامالت در بالک چ یوجود دارد. هنگام نیبالک چ

 مهیپس از حادثه به شرکت ب نفعانیکه ذ یبرخالف روشکند. یرا به طور مستقل اجرا م  set به طور خودکار دستور

طور خودکار اوراکل نظارت کنند و به قیرا از طر یخاص یمنبع اطالعات توانندیهوشمند م یقراردادها دهند،یاطالع م

عمر را در نظر  مهیمثال ب ی. برا(2018، 1)کانتوربامولسیورا مطلع کنند گرمهیخاص، ب العاتاط افتیدر صورت در

 یدارد که سوابق مرگ همه افراد «یاجتماع نیمرگ تام یپرونده اصل»به نام  یمتحده پرونده ا االتی. دولت ادیریبگ

 یرصد کنند و زمان اتوانند با اوراکل آن ریم مهیب یهاکند. شرکتیمتحده هستند را به روز م االتیا تیامن یکه دارا

 .توانند به طور خودکار روند خسارت را شروع کنندیر شد، مدر پرونده ظاه یاشده مهیکه ب

 یاهیژگیو نیبالک چ یرا بهتر محافظت کند. اگرچه فناور یشخص یخصوص میتواند حریم نیبالک چ سوم،

اران، و همک هانس نخواهد گذاشت. یریتأث یخصوص میاطالعات را دارد، اما بر حفاظت از حر یاشتراک گذار

انجام  نیبالک چ یرو دیاها بو استفاده از داده یابیشده باشد، تمام باز عیداده توز گاهیپا کیاگر مانند  یحت . (2019

کاربر را دور بزند،  تواند خود یکند نم یابیکاربر را باز کی یهاکه بخواهد داده یبدان معناست که هر کس نیشود. ا

ارائه  یهایبه گواه گریاشخاص ثالث د ن،یبالک چ طیبا مجوز کاربر استفاده شود. در مح دیبا یابیباز ندیفرآ لیبه دل

هده و مشا یشرکت کنندگان، برا تیپس از رضا ماًینخواهند بود، بلکه مستق یشده توسط شرکت کنندگان متک

 .شوندیم نینظارت وارد بالک چ

ر حال حاضر را کاهش خواهد داد. د مهیموجود در صنعت ب «یخطر اخالق»به طور موثر  نیبالک چ یفناور چهارم،

 یا مهیرتکاب تقلب با یها براو اطالعات آن مهیب یهااطالعات متعلق به شرکت نیاز عدم تقارن ب انیاز مشتر یاریبس

 ی. برخکنندید مطرح مخسارت واح یمختلف برا گرانمهیه بیرا عل یمتعدد یادعاها یانیمشتر نیکنند. چنیاستفاده م

 به عنوان مثال کنند.یم یکالهبردار انیهنگام با مشتره ب نا یهاحساب هیاز تسو یریگبا بهره زین مهیب یهااز شرکت

دالر است،  اردیلیم 40از  شیساالنه ب مهیب یدهد که کالهبرداریفدرال( گزارش م قاتی)دفتر تحق FBI ،متحده االتیا

)دفتر  مهیبرد. حق بیم نهیهز ییکایبه خانواده آمر شتریدالر ب 700تا  400 نیساالنه ب یامهیکه تقلب ب یمعن نیبه ا

 (.2016فدرال،  قاتیتحق
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 گذارد؟ یم ریتأث مهیبر صنعت ب نیبالک چ یچگونه فناور

 یادیهمچنان با مشکالت ز مهیب یهاحال، شرکت نیگذرد. با ایدر قرن شانزدهم م مهیشرکت ب نیها از تولد اولقرن

 یب دیشد اریحس بس جادیمواجه هستند که منجر به ا رهیو غ یفروش و دعاو ندیاز جمله فروش گمراه کننده در فرآ

محدود  یرا تا حدود مهیممکن است. توسعه صنعت ب جهینت درشود و یاقشار جامعه م یدر تمام مهیبه صنعت ب یاعتماد

 کند. 

 
 بیمه صنعت در : مشکالت2شکل 

 رییتغ زیآن را در قلب عموم ن ریدهد، بلکه تصو رییرا تغ مهیتواند نه تنها شالوده صنعت بیم نیبالک چ یظهور فناور

در  نیچ بالککمک کند. به طور خاص،  یاتیعمل یهانهیدر کاهش هز مهیتواند به مؤسسات بیحال م نیدهد. در ع

 .(.2020)زو، گذاردمی ریتأث مهیبر صنعت ب ریز یهانهیزم

دارد که اطالعات تراکنش  ازین نیکند. بالک چیرا ممکن م « یامرحله کیحساب  هیتسو»انتقال زنده اطالعات  ( 1

حساب  هیتسو»انتقال اطالعات،  ییبهبود مستمر کارا نهی. در زم(2021)کارناوین، و آپلود شود دیبه طور همزمان تول

که توسط صنعت  یشد. انواع مشاغل دخواه لیتبد تیواقعشود به یدنبال م مهیها توسط بکه مدت «یامرحله کی
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حساب  هیتسو»هستند، واقعاً  «مهیمؤسسه ب ، یدرمان مهیبخش ب ،مارستانیب ؛شده مهیب»مشارکت  ازمندیشود و نیاداره م

 یلیتکم مهیو ب ییو روستا یساکنان شهر یبرا یجد یهایماریب مهیرا محقق خواهند کرد، مانند ب «یامرحله کی

 یشهر رگرانکا یدرمان. برا

قرارداد استفاده کرد. اطالعات مربوط به  نیحفظ حقوق همه طرف یتوان برایجعل معامالت م رقابلیاز اطالعات غ (2

شرکت کنندگان اطالعات  ریگر و سامهیگذار، بمهینامه، بمهیدارنده ب نیها پراکنده است، بنابرادر تمام گره مهیقرارداد ب

توان حقوق و منافع هر دو طرف یم نیشده را ندارند. بنابرا جادیر اطالعات اییحق تغ نیاز طرف کی چیدارند. ه یمشابه

و حفاظت از حقوق و منافع مشروع مصرف کنندگان،  یاختالفات قرارداد یگریانجیامر نه تنها در م نیکرد. ا نیرا تضم

 ینقش بهتر یو مرج صنعت جهر رینادرست و سا ینادرست، ادعاها یسینو رهیپذ ،یرقانونیغ اتیبلکه در مبارزه با عمل

 (.2018و همکاران،  1)کیم.کندیم فایا

کند. با رواج و کاربرد یها محافظت ماز حقوق و منافع مشروع همه طرف نیدر بالک چ یاساس یی( آپلود دارا3

بخشد. یانتقال را بهبود م ییرساند و کارایتراکنش را به حداقل م یهانهیهز نیآنال ینترنتی، تراکنش ا5G یفناور

مرحله همه  نی. در اشودیآپلود م نیبالفاصله در بالک چ هیپا ییدارا مه،یبا شرکت ب گذارمهیقرارداد ب یپس از امضا

مکرر،  مهیمانند ب یرقانونیغ یاز رفتارها یاریتوان از بسیم نیرا بدانند. بنابرا مهیتوانند موضوع بیقرارداد م نیطرف

 (.2018، 2) مورکرافتکرد یریجلوگ یامهیتقلب ب

 

 در حال حاضر مهیدر صنعت ب نیکاربرد بالک چ

، «تحساب خودکار خسار هیتسو»، «خود دیخر مهیب» مهیدر صنعت ب نیبالک چ یدر حال حاضر، کاربرد اصل

 .است ریبه شرح ز شتریاست. ب« وجوه انیسوابق جر یابیرد»و « تقلب ییشناسا»

 KYC خودکار یکه ادعاها یشد، در حالیم یریگی( پدیخود را بشناس یمشتر(KYC) قیقبالً، ادعاها عمدتاً از طر (1

در  یتجار یهاطور گسترده توسط سازماناست که به هیاول ییشناسا یندهایاز فرآ یکی KYC .بردندیم نیرا از ب

 یهاتوانند به شرکتیم انیاستفاده شده است. مشتر یمالتوسط مؤسسات  2000شود و از سال یسراسر جهان استفاده م

                                                           
1 Kim 
2 Moorcraft 
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شد،  دییتأ KYC هیکه نما یداشته باشند. هنگام یخود دسترس یتیبه اطالعات هو ازیاجازه دهند در صورت ن مهیب

 دییتأ تیهو یهاها، دادهشرکت ریسا ازیاجتناب کند و در صورت ن یتکرار تیاحراز هو یهاهیتواند از رویم یمشتر

تراکنش  ،یمانند عدم واسطه گر یادیز یایمزا یاست دارا نیبالک چ یبر فناور یکه مبتن KYC .کند یابیشده را باز

 (.2021و همکاران،  1)تاکیوشفاف و عدم کنترل متمرکز است

اند. به بهبود روش پردازش اطالعات استفاده کرده یبرا نیبالک چ یواسطه گر یها یژگیاز شرکت ها از و یاریبس

 رهیزنج قیرا از طر یشده مشتر دییفرانسه، اطالعات تا س،یمستقر در پار مهیشرکت ب کی، Stratumnعنوان مثال، 

 یکند تا بررسیم ییاطالعات صرفه جو یتقاضا رفهر ط یبرا نهیگذارد، که در زمان و هزیبه اشتراک م یبلوک

 یداریخر مهیتوانند به طور مستقل بیم انیمشتر نی. بنابراریخ ایکند یرا برآورده م مهیب دیخر طیشرا یمشتر ایکند که آ

کرد که  یرا راه انداز «اادع بالک چین + پروژه Ant بیمه، 2018. در دسامبر یا به عنوان مثال(. 2016 ،یکنند )جم

 (. 2019، 2)آنونیموسادعا استفاده شوند ادداشتیپس به عنوان  نیتوانند از ا یم یکیالکترون یها ادداشتیدر آن 

هوشمند  یراردادهاکند. قیاستفاده م نیبالک چ یبر فناور یهوشمند مبتن یقراردادها یتقلب عمدتاً از فناور صیتشخ

قرارداد  کی. )اندشده یخودکار قراردادها طراح یو اجرا یاعتبارسنج یهستند که برا یمنحصر به فرد یهاپروتکل

اصل را ح اتیهوشمند شامل تمام اطالعات مربوط به تراکنش است و تنها در صورت برآورده شدن الزامات، عمل

وشمند توسط ه یاست که قراردادها نیدر ا یسنت یکاغذ یهوشمند با قراردادها یدهد. تفاوت قراردادهایانجام م

قرارداد  کیر اصل، ددهد. یم حیبوط به شرکت کنندگان را توضخود کد تعهدات مر ن،یشوند. بنابرایم دیها تولانهیرا

شوند. در واقع،  الزامات برآورده کهنیکند مگر اینم جادیا یاجهینت چیاست که ه یتالیجیقرارداد د کیهوشمند 

الزام آورتر از  تالیجید یقراردادها نیهستند، بنابرا بهیغر نترنتیهوشمند معموالً در ا یقراردادها رشرکت کنندگان د

 (.2021و همکاران،  تاکیو هستند یکاغذ یقراردادها

 یامهیاز تقلب ب یریجلوگ یبرا نیبالک چ یداشته است که از فناور« ضد پروانه»به نام  یاپروژه «نیآنال کانگیتا»

 مهیقصد ب یمشتر ایدهد که آ صیتشخ تواندیشده توسط شرکت م جادیقرارداد هوشمند ا ستمیکند. سیاستفاده م

در همان زمان  یامهیمحافظت کند، بلکه از تقلب ب یخصوص میاز حر تواندیرا دارد، که نه تنها م مهیب طیدارد و شرا

 (.2019آنونیموس، )کندیم یریجلوگ

                                                           
1 Taqi 
2 Anonymous 
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شده  عیکند. دفتر کل توزیرا در طول زمان فراهم م هیسرما انیسوابق جر یابیشده امکان رد عیتوز یدفترها تیماه( 2

به شخص ثالث  یازیو ن شودیم ینگهدار رمتمرکزیمکان به شکل غ نیکه در چند شودیم فیتوص یبه عنوان دفتر

 عی. دفتر کل توز(2018)یو و ین، دارد ندارد اریدر اخت هک ییهاحفظ صحت داده ی( برایاپایاتاق پا ای)مانند بانک 

و  رهیذخ د،ییها مسئول تامستقل )گره( ساخته شده است. گره یوترهایاز کامپ یاریاست که از بس یاداده گاهیشده پا

شده  عیشاهد توز یهایژگیو یشده دارا عی. دفتر کل توز(2018)کیم و همکاران، اطالعات هستند یبه روز رسان

نسخه از دفتر را در  کی تیموجود کیدفتر کل متمرکز، تنها  کی. در کندیدشوار م اریاست که حمله شبکه را بس

 تیموجود چیدفتر دارند. ه کیاز  یکپ کیشبکه  یهاشده، تمام گره عیدفتر کل توز کیحال، در  نیدارد. با ا اریاخت

 یدیجد رییتغ هر رایکند ز جادیدر دفتر کل ا یراتییشرکت کننده تغ یهاتمام گره تیتواند بدون رضاینم یواحد

تمام اطالعات  رهیذخ یبرا ی. از رمزنگار(2020و همکاران،  1)اکسیشودیاضافه م هابه همه گره هیدر عرض چند ثان

 عیدفتر کل توز ن،یتوان آن را باز کرد. بنابرایشده م یرمزگذار یو امضا دیکند و تنها با استفاده از کلیاستفاده م

شده  رهیمطلق اطالعات ذخ تیرا درک کند، بلکه امن هیسرما انیمدت سوابق جر یطوالن یابیتواند ردیشده نه تنها م

 .کندیم نیتضم زیرا ن

 انیجر ن،یبالک چ یفناور قیاست. از طر نیدر چ "متقابل مهی+ ب نیبالک چ"پروژه  نیاول "متقابل مهیب" 2پروژه

باشند  یو دائم رییقابل تغ ریغ یحسابرس یابیرد یتوانند برایها مکه داده یحساب آن شفاف است. به طور هیسرما

 (.2019)ژو، 

 

 مهیدر صنعت ب نیبالک چ یفناور یریبکارگ یهامشکالت و چالش

و  یوانع فنبرنامه همچنان با م نیمفهوم است. ا کیفقط  نیبالک چ یبر رو مهیدر حال حاضر، ساخت محصوالت ب

 .است ریروبرو است که عمدتاً در چهار جنبه ز یادیز یتیحاکم

است  یبازار نامتقارن اطالعات مه،یاطالعات وجود دارد. بازار ب یتحقق کامل اشتراک گذار یبرا یهنوز راه دراز (1

شناخته شوند. به عنوان  گریکدی یبرا خواهندیاطالعات خود را دارند که نم گرمهیو ب انیاز متقاض کیکه در آن هر 

در مورد  یخواهند اطالعات کافیم شهیهم مهیب یهاشرکت ت،عمر اس مهیب دیدر حال خر یکه مشتر یمثال، هنگام

                                                           
1 Xie 
2 Xinmei Life 
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 طیخواهد شرایشده اغلب م مهیکه ب ی، در حال(2020و همکاران،  1)مارال مازکنند یشده جمع آور مهیسالمت ب

 ریو سا یپزشک یهامهیکامل اطالعات در ب یبه اشتراک گذار یابیدست یبرا ن،یرا پنهان کند. بنابرا یخاص یبهداشت

به اشتراک  یابیدست ن،یکند. بنابرا جادیا نیاجماع گسترده در مورد ساخت بالک چ کی دیجامعه با ها، کلمهیانواع ب

 .دارد شیدر پ یادیهنوز راه ز نیبالک چ یفناور قیکامل اطالعات از طر یگذار

کنند. یت عمل ماموال متفاو مهیعمر و ب مهیدارند، مانند ب یمتفاوت یتجار یهامختلف مدل یامهیمحصوالت ب (2

 ریتأث مهیمؤسسات ب یاتیبر سود عمل انیو گروه مشتر یاکچوئر یهامدل ،یتجار یهاعوامل مانند کانال نیاز ا یاریبس

به طور  دیبا ر،یخ ایمناسب است  نیبالک چ یاز فناور فادهاست یخاص برا مهیمحصول ب کی ایآ نکهی. اگذارندیم

 جیترو یبرا ن،ینابراتازه شروع شده است. ب مهیب یهاجنبه توسط شرکت نیدر مورد ا قیمستقل نشان داده شود، اما تحق

 (.2020)گریما و همکاران، زمان و مراحل منظم است ازمندین مهیدر کل صنعت ب نیبالک چ یکاربرد فناور

 مهیب یهابه شرکت یعموم یاعتماد یب مه،یو امتناع شرکت در صنعت ب انیمشتر یتکرار مکرر کالهبردار لیبه دل ( 3

ها و واسطه گرانمهیب گذاران،مهیب نیب یاعتماد یب شهیاست که هم تیواقع کی نی. ادیآیجامعه به وجود م یاز سو

و ارائه مطالبات  مهیب دیخر ندیرآتواند فیم نیبالک چ یکه فناور ی. در حال(2020و همکاران،  2)مارال مازوجود دارد

کار  انیبا مشتر یاعتمادساز یبرا دیبا ای مهیب یهاشرکت ن،یکند. بنابرا دیرا تشد یاعتماد یتواند بیرا ساده کند، م

 .اعتبار کامل کنند نهیکاهش هز یرا برا مهیب زمیمکان ایانجام دهند  یشتریب

تواند یم نیچاند که چگونه بالک دارند و هنوز روشن نکرده نیاز بالک چ یدرک محدود مهیب یهااکثر شرکت (4

 یشیآزما یهاوژهپر یاجرا یبرا تیفاقد ظرف یها به طور کلها کمک کند. آنبه توسعه تجارت آن کیاستراتژبه طور 

 (.2018؛ یو و ین، 2018)کیم و همکاران، هستند دیتول یهاوهیو بهبود ش

که صنعت  نمود دیاکت دیحال، با نیمرتبط کند، با ا عیصنا ریرا با سا مهیب یهاتواند شرکتیم نی( اگرچه بالک چ5

ساخت  یبرا ن،یرامرتبط است. بناب یتجار اتیعمل یگرفته تا آموزش و حت یبهداشت یهااز مراقبت زیبه همه چ مهیب

 .(.2021))کار و ناوین، کار دارد یادیمقدار ز واتصال باال  نهیبه هز ازیکامل ن نیبالک چ کی

 

                                                           
1 Moral-Munoz 
2 Moral-Munoz 
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مطالبات، حفاظت از  ییبهبود کارا مه،یب یهاشرکت یاتیعمل یهانهیدر کاهش هز یی. نقش بسزاابدیهوشمند دست 
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اندک  اریوجوه، هنوز بس انیجر یابیو رد یکالهبردار ییخودکار، شناسا یادعاها یعمدتاً برا مه،یتوسط مؤسسات ب
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