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Abstract
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Objectives: Blockchain was originally a mechanism for providing bitcoin cryptocurrencies,
but it soon deviated from its original purpose and now spans a variety of industries. This work
provides a systematic literature review of multiple domains of blockchain. In this regard, the
purpose of the article is to identify the areas of application, advantages, challenges, and related
technologies of blockchain.
Methods: This research is a systematic review. All articles were collected from PubMed,
Google Scholar, ACM, ScienceDirect, IEE, emerald, Elsevier, Applied sciences, and
ResearchGate databases between 2014 and 2020. Based on the search conducted in the
mentioned databases, 295 sources were collected as databases for review. Then, in four stages
and by removing unrelated sources, 90 valid sources were analyzed and the axes related to
blockchain were extracted.
Results: Based on the finding, the areas of blockchain applications were classified into 26
axes, with the highest frequency in the areas of Smart contract (22 sources), supply chain
management (21 sources), health (21 sources), governance requirements (18 sources), finance (18
sources), energy (14 sources), education (13 sources), smart city (11 sources), cryptocurrencies (8
sources), public transportation (8 sources), agriculture and food (7 sources), Insurance(7 sources)
and banking(7 sources). Blockchain-related technologies are based on the frequency of resources
reviewed including the internet of things (22 sources), cloud computing (10 sources), artificial
intelligence (8 sources), big data (7 sources), and edge computing (4 sources). The benefits of
blockchain were identified in 24 areas that the most frequently of which were Tracking and
transparency (27 sources), Information security (24 sources), Privacy and confidentiality (14
sources), building trust (11 sources), immutability (11 sources), decentralization (10 sources), cost
savings (7 sources), Manage and store data (7 sources) and Digital asset maintenance (7 sources).
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Also, the challenges of using blockchain were identified in 18 cases scalability (14 sources),
lack of regulations (10 sources), energy consumption (9 sources), complexity (5 sources), and
unrecoverable (4 sources) in this area are the most common. At the end of the article, while
referring to blockchain research in countries, the research gap and its future directions are
presented.
Conclusions: Blockchain is considered one of the main technologies of the fourth industrial
revolution. Our Findings show that blockchain is a multidimensional, complex, and widely used
technology. Due to the radical nature of blockchain, conceptual and theoretical discussions
continue in this direction. Our initial classification of the four blockchain dimensions can help
determine the architecture of this technology in organizations and communities. Our study can
serve as a basis or inspiration for future work.

Keywords: Blockchain technology, Systematic review, Artificial intelligence, Application,
Benefits.

/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

گسرته فناوری بالکچنی :یک مطالعه فراترکیب از کاربردها...،

117

گستره فناوری بالکچین :یک مطالعه فراترکیب از کاربردها،
مزایا ،چالشها و فناوریهای مرتبط

1

اصغر محمدی فاتح

استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه امام علی(ع) ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
amohammadi1360@yahoo.com

علیاصغر ساالرنژاد

دکتری مدیریت فناوری اطالعات ،گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و علوم نظامی ،دانشگاه امام علی(ع) ،تهران،
ایرانalisalarnejad@gmail.com .

چکیده

/http://stim.qom.ac.ir

هدف :بالکچِین در ابتدای ظهور مکانیزمی برای ارائه رمزارز بیتکوین بود ،ولی به زودی از هدف اولیه خود فاصله
گرفت و اکنون صنایع گوناگونی را درنوردیده است .هدف پژوهش حاضر شناسایی کاربردها ،مزایا ،چالشها و فناوریهای
مرتبط با بالکچین است.
روش :این تحقیق از نوع مرور نظاممند است .ابتدا  927منبع شناسایی شد و سپس در چهار مرحله و با حذف منابع غیر
مرتبط ،تعداد  21منبع معتبر بین سالهای  9154تا  9195تحلیل شده و محورهای مرتبط با بالکچین استخراج گردید.
نتایج :حوزههای کاربرد بالکچین در  96محور طبقهبندی شد که بیشترین فراوانی به ترتیب در حوزه قرارداد
هوشمند ،مدیریت زنجیره تأمین ،بهداشت و سالمت ،مالی ،الزامات قانونی حاکمیت و دولت ،انرژی ،آموزش ،شهر
هوشمند ،رمز ارزها ،حمل و نقل عمومی و کشاورزی بوده است .همچنین فناوریهای مرتبط با بالکچین به ترتیب
فراوانی شامل اینترنت اشیاء ،رایانش ابری ،هوش مصنوعی و کالن داده است .مزایای بالکچین در  93محور شناسایی
شد که ایجاد شفافیت ،محافظت از حریم خصوصی ،ایجاد اعتماد ،تغییرناپذیری ،عدم تمرکزگرایی ،صرفهجویی در هزینه،
بیشترین فراوانی را دارند .همچنین چالشهای استفاده از بالکچین در  57مورد شناسایی شد که مقیاسپذیری ،مصرف
انرژی ،فقدان مقررات و پیچیدگی در این عرصه بیشترین فراوانی را دارند.
نتیجهگیری :بالکچین اصلیترین فناوری صنعت  401است .یافتهها نشان داد که بالکچین یک فناوری چند بعدی،
پیچیده و پرکاربرد است .مساعدت نظری پژوهش حاضر ،کمک به شناخت جامع از گستره و حیطه بالکچین است.
کلیدواژهها :فناوری بالکچین ،هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء.

 .1استناد به این مقاله :محمدی فاتح ،اصغر؛ ساالرنژاد ،علیاصغر ( .)1041گستره فناوری بالکچین :یک مطالعه فراترکیب از کاربردها ،مزایا ،چالشها
و فناوریهای مرتبط .علوم و فنون مدیریت اطالعاتDOI: 10.22091/stim.2021.6534.1518 .944-401 :)1(8 ،
تاری خ دریافت 7022/77/77 :؛ تاری خ اصالح 7022/79/71 :؛ تاری خ پذیرش7022/79/92 :
ر
ناش :دانشگاه قم
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 .1مقدمه
فناوری بالکچین یک دفتر کل توزیع شده است که بدون دخالت یک سیستم مرکزی (مثال
دولت) به انجام تراکنش شخص به شخص به طور مستقیم ،امن و با هزینه بسیار پایین میپردازد.
این فناوری با ویژگیهای بینامی ،پایایی ،غیرتمرکزی و قابلیت ممیزی ،ظرفیت شکلدهی مجدد

تمامی جنبههای کاری و زندگی اجتماعی را دارد (بوکل ،نوزوم و ویسبرود .)0202 ،1در دو سال
ً
گذشته ،حدود  52کمپانی بزرگ دنیا عمال از اکوسیستم بالکچین برای مبادالت مالی استفاده
کردند که در بین آنها اپل ،ای بیام ،ICBC ،کمپانی موگان JPبه چشم میخورد .این شرکتها
توانستند فناوری بالکچین را به خصوص پس از نهضت بیتکوین 2با فناوریهای موجود خود

ترکیب کنند .این فناوری در بازار رمزارزها ،به کاربر کمک میکند تا در کسری از زمان و با کمترین

هزینه ،پول خود را در مقیاس جهانی جابجا کند (جو ،نیشیکاوا و دانداپانی .)0223 ،3محرک

اصلی استفاده از فناوری بالکچین در حوزه مالی ،حل مسئله هزینه دو برابری 4است .این فناوری از
طریق رمزنگاری و دفتر کل توزیع شده و با فراهم کردن کلید عمومی و خصوصی میتواند هزینهها

را کم کند .استارتاپ ها در دو سال گذشته به دنبال جایگزین کردن بخش عظیمی از بالکچین به
جای پایگاههای اطالعاتی ّ
سنتی و نهادهای دولتی بودهاند.
جوشش فکری و چرخش علمی پیچیده به سمت بالکچین باعث شد که امروزه هزاران کاربرد

استراتژیهای هوشمند (دقیق ،قابل سنجش ،دست یافتنی ،واقعگرا و به موقع) میباشند .برای مثال
بالکچین میتواند به تیم سازی در سازمان کمک کرده و سازمان و جامعه را به سمت دموکراسی
واقعی پیش ببرد.
نکته قابل ذکر ،ظهور بالکچین همراه و همزمان با فناوریهایی مانند هوش مصنوعی ،اینترنت
اشیاء و رایانش ابری است .بالکچین به همراه فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی (یادگیری
عمیق) میتواند در مبادله دادهها ،تأمین امنیت و تحلیل آنها کمک کند .بالکچین با کمک اینترنت
1. Bockel, Nuzum & Weissbrod
2. Bitcoin
3. Joo, Nishikawa & Dandapani
4. Double spending problem
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حوزههایی هستند که شرکتها به دنبال یافتن ایده جهت اجرای طرحهای خود از طریق
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اشیاء میتواند در جمعآوری دادههای تراکنشها در بین کاربران ،پلتفرمهای دیجیتال ،و در بین
ً
خود کاربران و از طریق تراکنشهای بین شرکتی موثر واقع شود .همچنین بالکچین عمال به عنوان
عامل ذخیره ابری عمل کرده و بواسطه شبکه غیر متمرکز خود باعث امنیت مضاعف و مبادالت کم
ً
هزینه میشود .نهایتا بالکچین به کمک فناوری هوش مصنوعی میتواند به مدیریت دادهها،
شناسایی اسناد ،تصدیق تراکنشها در بین عملگرها ،پتانسیلهای الزم را ایجاد کند (مارکوپولوس و

همکاران.)0202 ،1

با تمام مزایایی که بالکچین به همراه دارد ،تعیین گستره کاربرد آن و چالشهای مرتبط میتواند
به شناخت جامعی از این فناوری کمک کند .محققان معتقدند که دانش ضمنی بالکچین را
می توان در سازمان ضبط و ذخیره کرد و با فرآیندهای تولید و خدمات ،یکپارچه نمود .سازمانهایی
که تمایل به استفاده از بالکچین دارند ،باید ظرفیت مدیریت ریسک دانش را در فرآیند کسب و کار
خود بهبود دهند .چرا که ممکن است آنها در مقایسه با رقبا ،داراییهای دانشی خود را از دست
بدهند .فناوری بالکچین به عنوان رادیکالترین فناوری انقالب صنعتی چهارم معرفی شده است که
کشورها ناچار به تعیین دستور کار برای آن هستند .این فناوری با ارائه جایگزینهایی برای ذخیرهسازی
متمرکز و مدیریت دادهها ،پتانسیل ایجاد دگرگونی (به صورت رادیکالی) در اکوسیستمهای دیجیتال
را دارد (زوچی و همکاران0202 ،2؛ کازینو و همکاران .)0228 ،3به خصوص سازمانها ،مجبور

یکپارچهسازی دانش ،تأمل و تفکر کنند (ایلبیز .)0202 ،5پژوهش حاضر به دنبال تحلیل جامعی
/http://stim.qom.ac.ir
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هستند در چرخه مدیریت ریسک دانش 4بالکچین مشتمل بر اکتساب دانش ،انتقال دانش و

از فناوری بالکچین در تحقیقات گذشته است .به همین دلیل با کمک روش فراترکیب ،حوزههای
کاربرد ،مزایا ،چالشها و فناوریهای مرتبط شناسایی و طبقهبندی شده است .جمعآوری و ادغام
مجموعهای از یافتهها در عرصه بالکچین ،این امکان را میدهد تا ضمن تحلیل حوزههای مهمی
که به آنها پرداخته شده ،بتوان اجزا و عناصر این فناوری را دستهبندی کرد .بالکچین به عنوان یکی
از معدود فناوریهای انقالب صنعتی چهارم ،مانند منشوری است که ابعاد مختلفی دارد و به شرط
1. Markopoulos
2. Zutshi & et al.
3. Casino & et al.
4. knowledge risk management
5. Ilbiz
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استفاده توأمان در کنار سایر فناوریها میتواند مفید واقع شود .در بحث چند ُبعدی بودن این
فناوری ،یکی از محققان معتقد است که اگر بالکچین با اینترنت اشیاء ترکیب شود ،میتواند به

کارآیی زنجیره تأمین در صنعت غذایی کمک کند (دوآن و همکاران .)0202 ،1از اینرو در این
جمله چهار ُبعد بالکچین (مزیت ،فناوری ،نوع صنعت و نوع روش تاثیرگذاری) در کنار یکدیگر
باعث یک اثر مفید خواهد شد.
پژوهش پیش رو ،با هدف بررسی گستره موضوعات مرتبط با بالکچین پس از معرفی مختصری
از فناوری بالکچین ،اقدام به بررسی همه جانبه و جامع پیشینه مطالعات این حوزه با استفاده از
روش فراترکیب نموده است .در روش فراترکیب ،فرآیند پاالیش و انتخاب مقاالت به طور مختصر
تشریح شده است .در ادامه یافتههای تحقیق مشتمل بر حوزههای کاربرد بالکچین ،فناوریهای
مرتبط ،مزایای استفاده از بالکچین ،بهعالوه چالشهای این فناوری ارائه گردیده و مدل منظومهای
ابعاد بالکچین و تحلیل یافتههای پژوهش تدوین گردیده است .بنابراین ،اهداف تحقیق به شرح
ذیل است:
 شناسایی و طبقهبندی حوزههای کاربرد بالکچین.
 شناسایی و طبقهبندی مزایای استفاده از فناوری بال کچین.
 شناسایی و طبقهبندی چالشهای استفاده از بالکچین.

قدرت محاسبات و توسعه رمزنگاری ،همراه با کشف و استفاده از الگوریتمهای جدید،
موجب پدید آمدن مفهومی به نام دفتر کل توزیع شده گردیده است .دفاتر کل توزیع شده،
زیرساختهایی راهبردی هستند که نهادهای کالن مانند نظام بانکی ،بورس و اوراق بهادار ،دفاتر
اسناد رسمی ،زیرساختهای ارتباطی و ساختارهای صنایع مختلف را با توجه به اهداف،
کارکردها و راهبردهای ایشان را دگرگون خواهد کرد .دفتر کل توزیع شده ،پایگاه دادهای است که
براساس الگوریتمهای تفاهم و معماری داده مورد قبول مشارکتکنندگان شبکه ،نگهداری و
بهروزرسانی میشود .فنآوری بالکچین یکی از مصادیق اصلی تحقق مدلهای غیر متمرکز است
1. Duan & et al.
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 .6مبانی نظری
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 شناسایی و طبقهبندی فناوریهای مرتبط با بالکچین.
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(منظور و نوروز.)2338 ،
بالکچین با تاکید بر الگوی اینترنت اشیاء ،همکاری الکترونیکی ،هوش مصنوعی ،تنش
فناورانه و نیمه تاریک نوآوریهای دیجیتال ،به عنوان جدیدترین فناوری ،شناخته شده است .این
فناوری زهر خود را در تمامی صنایع ریخته و فرصت پرهیاهویی برای ایجاد اعتماد در فرآیندهای

کسب و کار ایجاد نموده است (جوواد و ساد.)0223 ،1

از نظر حق دسترسی به مشارکتکنندگان شبکه ،انواعی از بالکچین وجود دارد (مجاز عمومی،
غیر مجاز عمومی ،کنسرسیوم و مجاز خصوصی) .از آنجایی که نوع مجوز و حق دسترسی و تغییر
اطالعات در بالکچین ،تعیینکننده درجه مرکزیت و شفافیت است ،تعیین نوع بالکچین مورد
استفاده در کاربردهای متفاوت از ضروریات میباشد .به عنوان مثال یک بالکچین عمومی برای
ذخیره دادههای حساس یک شرکت مناسب نیست؛ یا یک بالکچین کنسرسیوم برای موضوعات
مربوط با عموم تناسب ندارد.
صرفنظر از نوع بالکچین ،کاربرد آن در حوزههای گوناگون در پنج سال گذشته به صورت
نمایی رشد کرده و شرکتها ،سرمایه گذاری در اجرایی کردن آن را در دستور کار خود قرار دادهاند.
نتایج حاصل از استفاده از یک روش تحقیق سه مرحله ای نشان داد که این فناوری با توجه به تعداد
آثار علمی منتشر شده در چند سال اخیر ،به شدت در حال رشد است .با این حال ،هنوز در مرحله
فرصتهای نهفته در بالکچین را شکار کنند ،لذا ،از سال  0223موجی از تحقیقات در این کشور
/http://stim.qom.ac.ir
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طفولیت قرار دارد (میرابلی و سولینا .)0202 ،2در اکتبر  0223مقامات چین تصمیم گرفتند که

آغاز شده است.

3

پیمایش جهانی موسسه دلویت ( )0202نشان میهد که افسانهها در خصوص بالکچین،
به واقعیت تبدیل شده است و در سال  0202بالکچین با قدرت وارد سازمانها شد و در بخشهای
مختلف صنعتی به یک تفکر استراتژیک تبدیل شده است .براساس این مطالعه ،بیشترین
سرمایهگذاری در ُبعد فناوری و رسانه های مرتبط با بالکچین بوده است .در سال  ،0202حدود
 43درصد سرمایهگذاری شرکتهای جهان در بخش رسانهای و فناوری بالکچین بوده که نسبت
1. JAOUDE & SAADE
2. Mirabelli & Solina
3. DELPITTE
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به سال  0223چهار درصد افزایش داشته است .دومین رتبه سرمایهگذاری به بخش انرژی و
تولید اختصاص دارد ( 43درصد) .همچنین در حوزه بهداشت و سالمت ( 42درصد) ،مالی
( 38درصد) ،محصوالت و سازههای صنعتی ( 33درصد) و خدمات حرفهای ( 33درصد)
سرمایهگذاری شده است.
از مهمترین کاربردهای بالکچین میتوان به مدیریت زنجیره تأمین ،نسل جدید پولها ،تسویه
بین بانکی ،پرداختهای همتا به همتا ،انتقال مالکیت سهام ،الگوهای نوین تأمین مالی،
تأمین انرژی ،حسابداری ،حفاظت از مالکیت معنوی و ...اشاره کرد .در پیمایش دلویت 1در

سال  0228و  ،0223اهمیت استراتژیک بالکچین از  43درصد به  53درصد افزایش یافته
است .در این مطالعه ،پاسخگویان فناوری بالکچین را به عنوان یکی از پنج اولویت استراتژیک
دانستهاند.
 .3روش پژوهش
این تحقیق با استفاده از روش فراترکیب به مرور نظاممند ادبیات بالکچین پرداخته است .مرور
نظاممند روشی برای شناسایی ،ارزیابی و تفسیر تحقیقات گذشته مربوط به یک سوال تحقیق ،حوزه

موضوعی ،یا پدیده مورد عالقه است (آگبو و همکاران0223 ،2؛ آلی و همکاران .)0202 ،3این

مانند فرامطالعه (فراروش ،فراتحلیل و فراترکیب) پیشنهاد شده است .فرامطالعه به منظور بررسی و
ترکیب و آسیبشناسی پژوهشهای قبلی و تحلیل آنها مورد استفاده قرار میگیرد .فرا تحلیل نوعی
کمی است که بر دادههای ّ
روش ّ
کمی ادبیات موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد .در حالی که
فراترکیب بر مطالعات کیفی متمرکز است .فراترکیب کیفی ،نوعی مطالعۀ کیفی بوده که از اطالعات
و یافتههای استخراج شده از مطالعات دیگر استفاده میکند .با توجه به گستردگی کاربردهای
1. Deloitte
2. Agbo
3. Ali
4. Hanafizadeh
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اغلب التقاطی با استفاده از نمونهها ،روشها و نظریههای مختلف فراهم میکنند (حنفیزاده و
ّ
همکاران .)0223 ،4برای تسلط کامل بر تمامی ابعاد یک شاخه علمی ،روششناسیهای جدیدی
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بررسیها فرصتی را برای برگشت به عقب و مرور خرد جمعی مستتر در مجموعهای از ادبیات
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بالکچین در سطوح مختلف (فردی ،سازمانی ،شهری ،کشوری و جهانی) و همچنین بهرهگیری
اکثر مقالههای موجود از روشهای کیفی ،فراترکیب به عنوان یک روش مناسب برای درک کامل از
بالکچین در دستور کار قرار گرفت.
به منظور اجرای فراترکیب بر مقالههای منتخب ،روشهای مختلفی وجود دارد که در این

پژوهش از روش هفت مرحلهای سند لوسکی و باروسو )0227( 1استفاده شده است .در اولین
گام از این روش ،پس از شناسایی و تعیین موضوع (بالکچین) ،سواالت پژوهش مشخص شد و
سپس مرور نظاممند ادبیات آغاز گردید .مقاالت یافت شده از نظر عنوان ،چکیده و متن
بررسی شد و مقاالت و گزارشهای غیر مرتبط حذف گردیدند .به عنوان مثال در تعدادی از
مقاالت ،هویت نویسنده (دانشگاه و کشور) مشخص نبود و تعداد زیادی از مقاالت مربوط به
سال  0224و قبل از آن بودند .با توجه به اینکه پژوهشهای بالکچین در سه سال گذشته ،شتاب
گرفته و در جدیدترین مطالعات ،تعامل بالکچین با سایر فناوریها (اینترنت اشیاء ،رایانش ابری
و کالن داده) بررسی شده است ،بنابراین ،میتوان گفت که مقاالت قبل از  0224تکراری بوده
و ارتباط بین فناوریهای چهارگانه را بررسی نکردهاند .هرچند کاربرد مالی بالکچین از سال
ً
 0225آغاز شد ،اما کاربردهای متنوع آن عمال از سال  0223آغاز شده است (جمیل و همکاران،2
.)0202
بالکچین ،مرور دقیق چکیده مقاالت منتخب در دستور کار قرار گرفت تا طبقات مناسب شناسایی
/http://stim.qom.ac.ir
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به طور کلی بر اساس روش سندولوسکی ،به منظور تفکیک بین مفاهیم مختلف در ادبیات
شوند .پس از مرور عنوان و چکیده مقاالت ،لیستی از 32منبع کامل و جامع تهیه شد و متن این
مقاالت به عنوان یک داده برای پاسخگویی به سؤال تحقیق در نظر گرفته شد .بنابراین ،اطالعات
موجود در 32مقاله ،استخرا ج شد و پس از تجزیه و تحلیل و ترکیب ،در چهار محور (کاربردهای
بالکچین ،مزایای بالکچین ،چالشها و پیششرطهای استفاده از بالکچین ،فناوریهای مرتبط با
بالکچین) طبقهبندی شد .در جدول شماره  ،2شرایط انتخاب منابع و پایگاههای اطالعاتی مرتبط
با منابع ارائه شده است.
1. Sandelowski & Barroso
2. Jameel & et al.
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جدول -1نحوه انتخاب مقاالت پژوهش
پایگاههای
اطالعاتی

معیار
شناسایی معیارهای حذف مقاالت شناسایی شده

تعداد

کلیدواژههای جستجو شده

مقاالت

مقاالت

5

امرالد
پروکوئیست
3
الزویر
4
ریسرچ گیت
7
آکادمیا
6
اسپرینگر
8
ساینس دایرکت
7
اپالید ساینس
2
ای ای ای
51
گوگل اسکاالر
9

عنوان
مقاله،
چکیده
مقاله،
واژگان
کلیدی،
محتوای
مقاله

عدم دسترسی به متن مقاالت،
مقاالت قبل از  ،9157مقاالت
ضعیف مجلههای آسیایی ،مقاالتی
که هویت نویسنده آن مشخص
نبود ،گزارشهای موسسات غیر
معتبر ،مقاالتی که عنوان آن با متن
تناسب کافی نداشت ،مقاالت کمتر
از  51صفحه

Blockchain application
Blockchain Challenge
Blockchain Benefits
Blockchain advantages
Blockchain/ technology
Blockchain/ big data
Blockchain/IOT
Blockchain/ cloud computing
Blockchain/ AI
Blockchain and government
Blockchain and governance
Blockchain systematic review

21

 .1-3فرایند پاالیش و انتخاب مقاالت

تمامی مقاالت این تحقیق از پایگاههای ،ScienceDirect ،ACM ،Google Scholar ،PubMed
 Applied sciences ،Elsevier ،emerald ،IEEو  researchgateاز سال  0224تا  0202شناسایی

اواخر  0223و تشخیص کاربردهای فراتر از حوزه مالی ،موجی از تحقیقات با عناوین اجرا و
1. Emerald
2. ProQuest
3. Elsevier
4. ResearchGate
5. Academia
6. Springer
7. ScienceDirect
8. Applied Sciences
9. IEEE
10. Google Scholar
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الگوسازی این فناوری و پیش شرط های آن بررسی شده است .اما پس از بازآفرینی این فناوری در
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و جمعآوری شد .براساس مرور مقاالت ،مشخص است که در سالهای آغازین ظهور بالکچین،
ً
ً
عمدتا چارچوبها بررسی شده است .در سالهای  0228تا اوایل  0223عمدتا چگونگی
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پیادهسازی به چشم میخورد .میر و همکاران )0202( 1مراحل پاالیش را به شرح زیر معرفی
کردهاند که در تحقیق حاضر نیز از این مراحل پیروی شده است:
 .2پاالیش اصطالحی مقاالتی که حداقل شش صفحه دارند و به زبان انگلیسی نوشته شدهاند،
 .0پاالیش مقالههایی که در مجالت یا کنفرانسها منتشر شدهاند،
 .3حذف نظرسنجی،
 .4حذف ناخالصی،
 .5فیلتر با عنوان و چکیده،
 .6حذف برخی نسخههای تکراری،
 .7فیلتر با متن کامل.
براساس جستجوی انجام شده در پایگاههای مذکور ،تعداد  035منبع ( 032مقاله و 5
گزارش) به عنوان پایگاه داده جهت بررسی ،گردآوری شد .تعداد  62مقاله به دلیل منطبق نبودن
عنوان با موضوع پژوهش ،رد شد ،سپس چکیده  035مقاله با دقت مطالعه گردید .در این مرحله
ً
تعداد  222مقاله به دلیل منطبق نبودن چکیده با ابعاد بالکچین ،رد شدند .نهایتا تعداد  205مقاله
کامل جهت تحلیل گلچین شد .با مرور دقیق متون یاد شده 32 ،مقاله نهایی برای تحلیل انتخاب
شد که فراوانی آنها براساس سال انتشار در نمودار شماره  2نشان داده شده است .با توجه به اینکه
عملی موسسه او ای سی دی )0202( 2و دلویت ،)0202-0223( 3کنسول جهانی کسب و کار
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

ه دف از بررسی بالکچین ،کمک به استفاده عملی از آن است؛ عالوه بر مقاالت ،گزارشهای
بالکچین )0202( 4و شبکه نوآوری هلند )0202( 5نیز مرور شده است .مؤسسه دلویت در
معرفی بالکچین از واژههایی مانند شگفتانگیز ،فوق تصور و فرصت یاد کرده است .در نمودار
شماره  ،2توزیع مقاالت برحسب سال نشان داده شده است.
براساس این نمودار ،تحقیقات بالکچین از سال  0224تا  0202صعودی است .همچنین
1. Mayer & et al.
2. OECD
3. Deloitte
4. Global Blockchain Business Council
5. Netherlands Innovation Network
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بیشترین مقاالت استفاده شده در این تحقیق مربوط به سال  0202میباشد.
35

تعداد مقاالت

31

30
61
65

18

60
15
7
5

1

2021

1

10
5

2020

2019

2018

2017

2016

2014

نمودار  -1توزیع مقاالت برحسب سال

 .6-3توزیع مقاالت برحسب مجله

حدود  32درصد مجلهها به حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اختصاص دارد (تعداد 07مقاله).
شش مقاله مرور شده در مجلههای مالی چاپ شده است .همچنین سومین رتبه به طور مشترک به
حوزه بهداشت ،دولت ،جامعه و مهندسی تعلق دارد .مجلههای مدیریت تولید و زنجیره تأمین ،در
رتبه چهارم این تحقیق قرار میگیرند .همچنین دو مقاله در مجله انرژی و دو مقاله هم در
ً
مجلههای جدیدی همانند پیشگامان بالکچین 1و پروژه اتریوم 2چاپ شده است .نهایتا تعداد 22
مقاله مرور شده به مجله هایی مانند افق ،پایداری ،تقارن ،علوم پایه و مطالعات محیطی تعلق دارد
(جدول .)0
1. Frontiers in Blockchain
2. Ethereum project
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پرداختهاند.
ً
این تنوع نشان میدهد که مطالعات بالکچین کامال بینرشتهای است .براساس مرور مقاالت،
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همانطور که در جدول شماره  0دیده میشود ،مجلههای مختلفی به مبحث بالکچین
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 توزیع مقاالت برحسب مجله-2 جدول
تعداد

نام مجله

حوزه مجله

(Frontiers in Blockchain (4)) - (Ethereum project yellow paper) - (Blockchain
Policy Series) - (Blockchain Research and Applications)

بالکچین

8

(Energy Policy) - (Renewable and Sustainable Energy Reviews) - (Int J Adv
Sci Eng Inf Technol) - (Applied Energy)

انرژی

4

مدیریت
تولید
(Supply Chain Management (2)) - (International Journal OF Supply Chain زنجیره
Management) - (British Food Journal)
تامین
(Sustainable Production and Consumption) - (Production Planning and
Control) - (Int. J. Prod. Res) - (Procedia Manufacturing)

مقاالت

4
4

(Journal of Cyber Policy) - (Innovations Technology, Governance,
Globalization) - (Journal of Economic and Administrative Sciences) - (MIT
Sloan Manag Rev - Sustainable Cities and Society) - (law and Governance) (Technology in Society)

دولت و
جامعه

8

(Global Health) - (Health Informatics Journal) - (Healthcare) - (J. Am. Med.
Inform. Assoc) - (Int. J. Environ. Res.) - ( Public Health)

بهداشت و
سالمت

6

(Advanced Engineering Informatics) - (Journal of Innovative Technology and
Exploring Engineering) - (Arabian journal for science and engineering) (Procedia Engineering) - (Frontiers of Engineering Management)

مهندسی

7

(Financial Innovation (4)) - (Managerial Finance) - (Intell Syst Account
Finance Manage) - (Finance and Economics Discussion Series) - (St. Louis
Review)

مالی

7

سایر
حوزهها

54

35

 یافتههای تحقیق.1
 یافتهها در قالب چهار محور اصلی،پس از مرور نظاممند ادبیات تحقیق مرتبط با بالکچین
 مزایای بالکچین و، فناوریهای مرتبط با بالکچین،تحت عنوان حوزههای کاربرد بالکچین
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فناوری
اطالعات و
اینترنت
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(Symmetry) - (arXiv) - (Sustainability (3)) - (Applied Sciences) - (Earth
Environ. Sci) - (Research and Applications) - (IEEE Access (4)) - (Journal of
Educational Research) - (Business Horizons)
(Journal of Systems and Software) - (Journal of Internet Technology) - (Int.
J.Web and Grid Services) - (Digital Communications and Networks) (IJACSA) - (ACM Comput. Surv) - (International Journal of Information
Management) - (Journal of the Association for Information Systems) (Telematics and Informatics (2)) - (Digital Communications and Networks) (Future Internet) - (Journal of Enterprise Information Management) - (IEEE
COMMUNICATIONS SURVEYS & TUTORIALS) - (International Journal
of Web Portals) - (Veh. Commun) - (Journal of Cybersecurity (2)) - (Future
Generation Computer Systems) - (Smart Learn. Environ) - (IEEE Eur. Symp.
Secur) - (IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational
Intelligence) - (Biznes Informatika Business Inform) - (Int J Adv Sci Eng Inf
Technol) - (Springer Nature Switzerland (2)) - (Sensors) - (Business &
Information Systems Engineering) - (J. Am. Med. Inform. Assoc) - (IEEE
Transactions on Emerging...) - ( Service Oriented Computing and
Applications)
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چالشهای استفاده از بالکچین طبقهبندی شدهاند .در ادامه یافتههای هر بخش با استناد به متن
مقاالت ،به طور مختصر تشریح شده و درقالب جدول و نمودار مناسب (جدولهای شماره  3الی
 6و نمودارهای  3الی  ،)6به همراه فراوانی تعداد منابع هر حوزه ارائه شده است.
 .1-1حوزههای کاربرد بالکچین

براساس یافتهها ،حوزههای کاربرد بالکچین در  06محور طبقهبندی شده است .در جدول
شماره  3و نمودار شماره  ،0حوزه های کاربرد بالکچین به تصویر کشیده شده است .همانطور که
مشاهده میشود ،بیشترین کاربرد بالکچین در حوزه قراردادهای هوشمند ،زنجیره تأمین ،بهداشت،
حوزه مالی ،دولتی ،حوزه انرژی و آموزش است .همچنین کمترین کاربرد مربوط به حوزه دفاعی
میباشد .این بدان معنا است که حوزه دفاعی محافظهکار بوده و منتظر اعتباریابی بالکچین توسط
بخش تجاری است .سایر حوزهها هم در نمودار دیده میشود .در ادامه یافتههای این بخش تشریح
شده است.
حوزههای کاربرد

قرارداد هوشمند

99

مدیریت زنجیره تأمین

95

;][36]; [11]; [39]; [56]; [35]; [18]; [25]; [61]; [58]; [89]; [80]; [96
][95]; [74]; [42]; [70]; [15]; [23]; [91]; [97]; [31

بهداشت و سالمت

95

;][36]; [39]; [62]; [53]; [21]; [31]; [32]; [64]; [99]; [37]; [80]; [16
][52]; [33]; [43]; [80]; [44]; [15]; [4]; [97]; [21

حاکمیت و دولت

57

;][36]; [11]; [60]; [18]; [7]; [25]; [61]; [22]; [70]; [23]; [68]; [89
][88]; [53]; [62]; [97]; [102]; [10

مالی

58

;][36]; [76]; [81]; [78]; [35]; [7]; [25]; [61]; [13]; [32]; [89]; [98
][80]; [45]; [62]; [79]; [5

انرژی

54

;][36]; [28]; [23]; [10]; [7]; [60]; [35]; [23]; [89]; [69]; [80]; [98
][59]; [4

علم و آموزش عالی

54

][7]; [69]; [80]; [98]; [45]; [97]; [36]; [7]; [62]; [89]; [15]; [8

شهر هوشمند

55

][10]; [81]; [62]; [21]; [35]; [88]; [80]; [63]; [6]; [78]; [21

رمز ارزها

7

][36]; [38]; [10]; [78]; [68]; [89]; [28]; [70

حمل و نقل عمومی

7

][36]; [62]; [21]; [25]; [32]; [80]; [91]; [27

کشاورزی و غذا

8

][10]; [81]; [60]; [32]; [68]; [74]; [23

بیمه

8

][36]; [35]; [39]; [68]; [69]; [80]; [70
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تکرار

منبع

;][36]; [11]; [56]; [74]; [28]; [32]; [69]; [89]; [69]; [37]; [88]; [80
][19]; [53]; [96]; [66]; [98]; [92]; [49]; [79]; [5]; [10
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جدول  -3کاربرهای بالکچین (یافتههای تحقیق)

گسرته فناوری بالکچنی :یک مطالعه فراترکیب از کاربردها...،
حوزههای کاربرد

تکرار

119
منبع

بانکی

8

][36]; [10]; [35]; [32]; [28]; [62]; [97

صنعت برق

7

][36]; [10]; [23]; [21]; [7

تولیدات تجاری

7

][10]; [62]; [45]; [15]; [63

امالک و مستغالت

4

][10]; [81]; [69]; [98

هویت دیجیتال

4

][90]; [32]; [68]; [5

لجستیک

3

][10]; [25]; [60]; [42

توزیع و خردهفروشی

3

][36]; [10]; [19

هوافضا

9

][36]; [6

اداری

9

][13]; [32]; [89

مدیریت ساختوساز

9

][87]; [91

بازار سرمایه

5

][52

رسانه و سرگرمی

5

][80

دفاع

5
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نمودار  -2فراوانی حوزههای کاربرد بالکچین از نظر تعداد مقاالت

براساس یافتههای تحقیق ،اصلی ترین محور در خصوص مطالعات بالکچین به حوزه
قراردادهای هوشمند تعلق دارد و در بین  32مقاله مرور شده ،تعداد  00مقاله به قراردادهای
هوشمند پرداختهاند .قرارداد جایی است که توافقات به جای دعاوی قضایی ،از طریق پروتکل اجرا

111
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میشود .قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنشهای معتبر بدون واسطه را فراهم میکند .این
تراکنشها قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند .قرارداد هوشمند میتواند بدون نیاز به فرد یا
نهادی اجرا و اعمال شود .از اینرو میتواند امنیت بیشتر و هزینه کمتری داشته باشد .وقتی موضوع
پاسخگویی و حسابپسدهی مطرح شود ،قراردادهای هوشمند میتوانند ویژگیهای فناوری
بالکچین را به سطح باالتری برسانند .یکی از اصلیترین کاربردهای قرارداد هوشمند ،در
سرمایهگذاری جمعی است .یک پلتفرم سرمایهگذاری مشترک هنگامی مورد استفاده قرار میگیرد
که گروهی از افراد در پروژه مشترک خود نیازمند تأمین پول از سرمایهگذاران چندگانه هستند .در
کلیه مقاالت مرور شده ،یک قرارداد هوشمند ،گزینهای امن و دقیق برای واسطههای مالی شناخته
شده است .در برخی مقاالت مرور شده ،پروژههای مبتنی بر قرارداد هوشمند در زمینههای امالک و
مستغالت ،خدمات مالی ،بازارهای پیش بینی ،حریم خصوصی و هویت ،بیمه ،سرگرمی و

زیرساختها اجرا شده است (کومینگ.)0226 ،1

براساس یافتههای تحقیق ،شرکت آی .بی .ام 2.و برخی شرکتهای ایتالیایی از این کاربرد

بالکچین استفاده میکنند .قراردادهای هوشمند در قالب اتریوم به عنوان بخشی از راهحل بالکچین
شرکت آی .بی .ام است .با فناوری بالکچین ،موضوع مشروعیت قراردادها و اسناد با ذخیرهسازی و
تأمین امنیت برطرف میشود .براساس مرور مقاالت ،یکی از کاربردهای موفق قرارداد هوشمند ،در

و همکاران0223 ،3؛ لوین و همکاران .)0202 ،4کول و همکاران )0223( 5در پژوهشی به کاربرد

قرارداد هوشمند در سازمانهای خیریه اشاره کردهاند .بزرگترین دغدغه مردم این است که آیا
صدقه به دست فرد واقعی میرسد یا خیر؟ این سازمانها از طریق قراردادهای هوشمند و سیستم
مدیریت شهرت آنالین ،میتوانند اعتماد الزم را بوجود آورند.
براساس یافته های تحقیق ،دومین محور از مطالعات بالکچین ،مربوط به مدیریت زنجیره تأمین
1. Cummings
2. IBM
3. Joo & et al.
4. Leeuwen & et al.
5. Cole & et al.
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مطلوبیت در حوزه انرژی را افزایش داده و باعث بهینهسازی هوشمند در این بخش شده است (جو
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بین ذی نفعان چندگانه ،حوزه انرژی است .توسعه یک بالکچین با فناوری قرارداد هوشمند،
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بوده که تعداد  02منبع به این حوزه پرداخته است .در اکثر مقاالت ،به نقش موثر بالکچین در
ارتقای زنجیره تأمین اشاره شده است .بالکچین در حوزه زنجیره تأمین ،میتواند وضعیت کاالها و
مبدأ و مقصد آنها را برای تأمینکنندگان و مشتریان مشخص کند .امروزه با ظهور بالکچین،
وضعیت زنجیره تأمین در برخی حوزهها مانند انرژی الکتریکی متحول شده است .به عبارت دیگر،
بالکچین با توانمندسازی مصرفکنندگان و دادن حق انتخاب به آنها ،ساختار حاکمیتی باال به
پایین در حوزه برق را به چالش کشیده است .بنابراین ،تمامی مراحل زنجیره تأمین ،در اختیار

حاکمیت نیست (دیستلمر .)0223 ،1موضوع ردیابی محمولهها در زنجیره تأمین بسیاری از صنایع،
به عنوان یک مساله مهم تلقی میشود .شرکت فدکس 2در ردیابی کاالهای با ارزش خود ،از

بالکچین استفاده میکند و والمارت 3هم اقدام مشابهی را در ردیابی میوهجات و سبزیجات خود
انجام می دهد .کاربرد بالکچین در عرصه زنجیره تأمین ،شامل ارتقای امنیت تولید ،ارتقای
مدیریت کیفیت ،کاهش اقدامات جعلی غیر قانونی ،کنترل دقیق موجودی و مدیریت آن ،کاستن از
واسطهها ،توسعه و طراحی محصول جدید ،و کاهش هزینه تراکنشها بوده است (کول ،استونستون

و ایتکن.)0223 ،4

براساس یافتههای تحقیق ،بزرگترین صنعتی که دارای زنجیره تأمین جهانی است ،صنعت
پزشکی و سالمت میباشد .در اکثر مقاالت مرور شده ،مثالی از حوزه بهداشت و سالمت ارائه
این فناوری برای جلوگیری از کالهبرداری دارویی ،میتواند به تشخیص محصوالت تقلبی در
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شده است .براساس یافتهها ،بالکچینها میتوانند به مبارزه با شیوع داروهای تقلبی کمک کنند.
داروخانههایی که مجهز به نرمافزار ارتباط هوشمند هستند ،کمک کند .در واقع ،بالکچین یک
تصویر منحصر به فرد از تمام تراکنشهای انجام شده در زنجیرههای تأمین پیچیده محصوالت

پزشکی ارائه میدهد (سقاف و سیدلر.)0228 ،5

بخش بهداشت و سالمت به عنوان سومین محوری بوده که بالکچین را در اختیار گرفته است
( 02مقاله) .براساس یافتهها ،در سال  0228تعداد  22نشریه با موضوع بالکچین در بهداشت و
1. Diestelmeier
2. FedEx
3. Walmart
4. Cole, Stevenson & Aitken
5. SAQAF & SEIDLER
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درمان منتشر شده است .این در حالی است که در سال  ،0225تعداد دو مقاله و در سال 0228
تعداد  26مقاله منتشر شده است .بنابراین ،یافتهها نشان میدهد که استفاده از بالکچین در بخش
بهداشت در حال افزایش بوده و هیچ نشانه ای از کاهش آن وجود ندارد .همچنین تحقیقات مربوط
به اجرای بالکچین در حوزه بهداشت و سالمت از سال  0223کلید خورده است و به نقش این
فناوری در ایجاد تحول در زنجیره تأمین بهداشت اشاره شده است .بالکچین در بخش بهداشت،
برای ردیابی بیماران پس از ترخیص از بیمارستان مورد استفاده قرار میگیرد و سوابق پزشکی
الکترونیکی در بالکچین برای افزایش احراز هویت ،رازداری و به اشتراکگذاری دادهها مورد
استفاده قرار میگیرد .بالکچین با ویژگی های غیر قابل تغییر ،پایدار و قابل اعتماد باال میتواند با به
اشتراک گذاشتن اطالعات بهداشتی در اکوسیستمهای ابری ،با چالشهای موجود مقابله کند
(جین و همکاران .)0223 ،به طور خاص ،قراردادهای هوشمند میتواند کنترل و احراز هویت هر
ورودی در بالکچین را به صورت خودکار انجام دهد و از امنیت تراکنشهای بهداشتی اطمینان
حاصل کن د .به طور کلی ،بالکچین همکاری بین بیماران و سازمانهای بهداشتی را ارتقاء داده و
حفظ حریم خصوصی و امنیت باالی دادههای بیمار را تضمین خواهد کرد .براساس یافتههای
تحقیق ،بالکچین به پزشک جهت دسترسی امن و آسان به سوابق بیمار کمک میکند .همچنین
سوابق بیمار را می توان در هزاران سیستم مختلف ایجاد و ذخیره کرد و با مسافرت بیمار ،امکان

همکاران

3

.)0223 ،

چهارمین طبقه پژوهش حاضر به نقش دولت و حاکمیت در عرصه بالکچین پرداختهاند و در
این راستا تعداد  28مقاله مرور شده است .اهمیت حاکمیت در این عرصه در هدایت منابع
مختلف و توسعه کاربرد این فناوری در تمامی مقاالت مشهود بوده است .دولتها هنوز در اجرای
کامل بالکچین مردد هستند ،با این وجود در حال تحقیق در این عرصه میباشند .از جمله
حوزههای ورود دولتها به حوزه بالکچین ،عرصه انرژی و به خصوص صنعت برق است.
1. Marr
2. Adeleke
3. Khezr & et al.
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سالمت از طریق فناوری اینترنت اشیاء و کالن داده را دارد (مار0223 ،1؛ آدلک0223 ،2؛ خزر و
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بازیابی کامل از تولد تا مرگ وجود دارد .بالکچین ،پتانسیل الزم را برای انقالبی کردن حوزه
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کشورهایی مانند هلند به دنبال پیادهسازی کامل بالکچین در صنعت برق مصرفی هستند .براساس
یافتههای تحقیق ،بالکچین به کاهش کاغذبازی ،بوروکراسی و فساد در دولت کمک میکند.
امنیت ،ایجاد کارایی و شفافیت در کارویژههای دولتی از دیگر مزایای بالکچین است.
همچنین دولتها در دسترسی به سوابق داراییها ،ثبت ازدواجها ،تولدها و مرگومیرها ،ارائه
سوبسید و دسترسی به اطالعات مجبور هستند دادهها را در بخشهای مختلف ادارات دولتی
نگهداری نمایند ،این امر پیچ و خمهای اداری را برای شهروندان زیاد میکند .در اینجا بالکچین

میتواند دادهها را یکپارچه و در دسترس قرار دهد (گروه امرالد0202،1؛ ادلک .)0223 ،براساس

مقاالت مرور شده ،بزرگ ترین مزیت بالکچین در بخش دولتی ،کمک به امنیت رأیگیری و
جلوگیری از هک شدن آن توسط سازمانهای تروریستی و دولتهای رقیب است (مار.)0223 ،2

دولت های انگلیس ،چین ،هند ،استرالیا و سیرالئون در حال بررسی استفاده از فناوری بالکچین
هستند.
براساس یافته های تحقیق ،پنجمین کاربرد بالکچین در صنعت مالی است و تعداد  28مقاله به
این حوزه اختصاص دارد .میتوان گفت کاری که اینترنت با رسانهها کرد ،بالکچین با بانکها و
موسسات مالی خواهد کرد .اولین استفاده از بالکچین در سال  0225برای انتقال پول صورت
گرفت و در سال  0226اولین کاربرد آن در قراردادهای هوشمند ،معرفی شد .بالکچین امنترین
براساس یافتهها ،بالکچین میتواند انقالبی در اکوسیستم ابزارهای مالی ایجاد کند .این فناوری
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روش برای ذخیره سوابق بانکی و سریعترین و ارزنترین راه انتقال پول به روش غیر متمرکز است.
می تواند به تأیید اعتبار کاربر ،رمزگذاری خودکار دادهها و ضبط تاریخچه دسترسی به دادهها
کمک کند.
کاربرد مالی بالکچین در بسیاری از صنایع وجود دارد .در عمده مقاالت مرور شده ،تأمین
مالی بخش سالمت در عرصه جهانی و توسط بالکچین شایان توجه است .بالکچین و ارزهای
رمزنگاری شده می توانند تأمین مالی بهداشت جهانی را بازمهندسی کنند و یک عصر عدالت
جهانی در عرصه بهداشت جهانی را رقم بزنند .دسترسی جهانی به بودجه از طریق معامالت
مستقیم بدون اشخاص ثالث ،مکانیزم جدید تأمین مالی چند جانبه ،افزایش امنیت و کاهش تقلب
1. Emerald group
2. Marr
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و فساد و ایجاد فرصت برای بازارهای آزاد مراقبتهای بهداشتی از کارکردهای بالکچین است .به
همین دلیل ،تعدادی از مقاالت تاکید داشتند که سازمان بهداشت جهانی میتواند در تراکنشهای
مالی با شرکای خود از بالکچین استفاده کند .بالکچین میتواند پرداختهای جهانی را در کمترین
زمان ممکن و با امینت باال انجام دهد و به انتقال پول ،ذخیره حسابها ،وامها و سایر ابعاد

بانکداری کمک کند (جوواد و ساد0223 ،1؛ ادلک .)0223 ،در حال حاضر بانک سانتاندر،2

شرکت میتسوبیشی ،3بانک انگلستان و بانک مرکزی سنگاپور از پلتفرم بالکچین استفاده میکنند
(ادلک.)0223 ،
ششمین محور کاربرد بالکچین ،بخش انرژی و به خصوص صنعت برق است (24مقاله).
کاربرد بالکچین در حوزه انرژی توجه محافل علمی را به خود جلب کرده است .این فناوری از
طریق تجارت نظیر به نظیر و مدیریت غیرمتمرکز انرژی ،مزایای زیادی در بازار انرژی ایجاد
میکند .به خصوص بازارهای محلی صنعت برق ،از این فناوری استفاده کردهاند .بالکچین
میتواند صورتحساب خودکار را برای مصرفکنندگان شبکه برق و همچنین تولیدکنندگان ارسال

کند (لوین و همکاران0202 ،4؛ دیستلمیر0223 ،5؛ اندونی و همکاران .)0223 ،6به طور کلی
بالکچین در تجارت انرژی ،حرکت به سمت انرژی سبز و تأمین امنیت شبکه انرژی ،نقشآفرین

مصرفکنندگان انرژی پس از پیادهسازی بالکچین پرداختهاند .برنامههای بالکچین در صنعت برق
این سوال را به ذهن متبادر میکند که چگونه مسئولیتهای تأمین و توزیع برق را سازماندهی کنیم
تا جریان انرژی در خرده شبکهها بهینه شود .چه کسانی تأمینکننده و اپراتور سیستم در برنامههای
1. JAOUDE & SAADE
2. Santander
3. Mitsubishi
4. Leeuwen & et al.
5. Diestelmeier
6. Andoni & et al.
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با ظهور بالکچین شکاف بین شرکتی در ثبت تراکنشهای دوباره از بین رفته است (گروه امرالد،
ً
 .)0202تحقیقات این حوزه بسیار تخصصی بوده و عمدتا به وضعیت عرضهکنندگان و
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زنجیره بلوک در بخش برق هستند؟ صنعت برق مبتنی بر بالکچین نه تنها نقش تولیدکنندگان را
تغییر میدهد ،بلکه نیاز به ایجاد راهحلهایی برای مسئولیتهای غیرمتمرکز تأمین و عملکرد
سیستم دارد (دیستلمیر.)0223 ،
هفتمین محور مطالعاتی این تحقیق با  23مقاله ،به نقش بالکچین در دانشگاهها و آموزش
اختصاص دارد .سیستمهای بالکچین میتوانند سوابق تحصیلی غیرقابل تغییر ایجاد کرده و به
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمک کند .این فناوری با ویژگیهایی مانند محافظت از
مالکیت فکری ،شواهد شفاف ،به اشتراکگذاری منابع و زیرساخت منعطف و قابل سفارشی شدن

میتواند به علم باز 1کمک کند .موسسات آموزشی میتوانند با اطمینان به سوابق و مدارک دسترسی
پیدا کنند .هنگام انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ،امکان ارسال سوابق به روش امن وجود دارد
(ادلک .)0223 ،تحقیقات بالکچین پتانسیل این فناوری را برای تأثیر بر ثبت سوابق دانشجویان یا
ایجاد آموزش جدید در موسسات آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
براساس مقا الت مرور شده ،بالکچین در حال تبدیل شدن به یکی از روشهای تأیید سوابق
آموزشی و مدرک تحصیلی است (خزر و همکاران0223 ،؛ ادلک .)0223 ،دانشگاه پاهنگ مالزی
اولین دانشگاهی است که از بالکچین برای تأیید اعتبار مدرک برای  0773فارغالتحصیل خود
استفاده کرده است .دانش گاه ماساچوست و استنفورد ،از بالکچین در موضوعات آموزشی استفاده
محیط های یادگیری رسمی و غیر رسمی را ذخیره کرده و انگیزه یادگیری را تقویت کند .ثبت رفتارها
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میکنند .این فناوری ،میتواند مجموعه کاملی از فعالیتهای آموزشی شامل فرآیندها و نتایج در
و عملکردهای تدریس معلمان و ایجاد مرجعی برای ارزیابی آموزش ،از کارکردهای بالکچین
است .به طور کلی بالکچین ،کاربردهای زیادی در طراحی آموزش ،ضبط رفتارها و تجزیه و
تحلیل و ارزیابی دارد.
هشتمین محور این تحقیق به کاربرد بالکچین در ایجاد شهر هوشمند تعلق دارد .شهر
دیجیتال ،شهری است که حاکمیت سعی میکند با ابزار دیجیتال به مردم خدمات ارائه کند .شهر
هوشمند هم شهری است که مردم و حاکمیت از طریق ابزارهای دیجیتال مانند بالکچین با هم به
تعامل میرسند .یافتهها نشان می دهد که سه فناوری هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء و بالکچین به
1. Open scince
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توسعه شهر هوشمند کمک میکنند .همگرایی هوش مصنوعی و بالکچین ،انقالبی در معماری
شهر هوشمند برای ساخت اکوسیستمهای پایدار ایجاد میکند (سندر ،گراس و ریچتر.)0202 ،1

محور نهم از یافته های تحقیق حاضر به کاربرد بالکچین در رمز ارزها تعلق دارد .نخستین
کارکرد بالکچین در عرصه رمز ارزها بوده و این مسیر تحقیقاتی با معرفی رمز ارزهای جدید ادامه
دارد .تکامل تحقیقات بالکچین در سال  0226و  0228از بیتکوین پیشی گرفت .عالوه بر این
عالقه به تحقیقات رمزارزها در سال  0228افزایش یافته و حدود  32%از تحقیقات را به خود
اختصاد داده است .در حال حاضر میتسوبیشی ،آمازون ،گوگل و فیسبوک از رمز ارزها استفاده

میکنند (جوواد و همکاران .)0223 ،فیسبوک ،کیکی و سیگنال ،2در تولید رمزارزهای خود از
بالکچین استفاده میکنند.
محور دهم به کاربرد بالکچین در عرصه حمل و نقل تعلق دارد .بالکچین در برنامهریزی و

مدیریت حمل و نقل از طریق ایجاد سیستم حمل و نقل هوشمند غیرمتمرکز و خودکفا ،پتانسیل
باالیی دارد .بالکچین به همراه اینترنت اشیاء ،باعث مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات میشود.
انسان یادگرفته است که به ماه سفر کند ،ولی در آن واحد مجبور است در ترافیکهای طوالنی
جاده های زمین باقی بماند .ابزارهای حمل و نقل توزیع شده ،گامی در این مسیر است .یک سیستم
حمل و نقل مبتنی بر بالکچین ،شامل ابزارهای اینترنت اشیاء و وسایل حمل و نقل است که از

محور یازدهم این مطالعه به کاربرد بالکچین در کشاورزی اشاره دارد .با مرور مقاالت
مشخص شد که امروزه بسیاری از استارتاپ ها در سراسر جهان از بالکچین در زمینه کشاورزی
استفاده میکنند .بالکچین مشتریان را قادر میسازد که مسیر طی شده محصول از مزرعه تا میز
غذا را ردیابی کنند.
ً
نهایتا ،حوزه هایی مانند امالک و مستغالت ،بیمه ،لجستیک ،اقتصاد ،هویت دیجیتال و ...از
1. Sander, Gross & Richter
2. CAKE & SIGNAL
3. Blockchain of things
4. Eremina, Mamoiko & Bingzhang
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ّ
بالکچین استفاده میکنند .در خرید امالک به روش سنتی نیاز به اسناد کاغذی متعددی بود.
بالکچین در اینجا باعث تسهیل فرآیند شده و تمامی اسناد به روش امن قابل ذخیرهسازی است.

یک استارتآپ به نام دیدکوین ،1رمز ارزی را ارائه میکند که حق کمیسیون را به یک درصد کاهش
میدهد (مار .)0223 ،بالکچین با ایجاد شبکه نظیر به نظیر برای اجارهنامهها میتواند باعث به
اشتراکگذاری کاال و خدمات شده و شرکت واسطهای را حذف کند .هیچ دلیلی ندارد که
شبکههای نظیر به نظیر نتوانند به حوزه اجاره و استقراض هر چیزی از کتاب تا مبلمان و ...توسعه
یابند .در حال حاضر سوئد و بریتانیا از این کاربرد بالکچین استفاده میکنند .کاربرد بالکچین در
لجسیتک هم قابل توجه است .لجستیک ّ
سنتی نیازمند واسطههایی برای نگهداری ،تایید و ارسال
سوابق بود .وجود این واسطهها نیازمند هزینه و تاخیر در پردازش اسناد کاغذی بود .بالکچین
میتواند تمامی واسطهها را حذف کند .صنعت کشتیرانی در این خصوص قابل ذکر است .در این
صنعت پردازش اسناد برای کشتیهای کانتینری بینالمللی چندین روز طول میکشد .بنابراین،
فناوری دفتر توزیع شده مبتنی بر بالکچین سرعت پردازش کل لجستیک را افزایش خواهد داد
(گروه امرالد.)0202 ،
به طور کلی ،بالکچین می تواند اقتصاد کشورها را دگرگون کند .در این خصوص کمک

بالکچین به توسعه پایدار از طریق اجرای اقتصاد چرخشی 2شایان ذکر است .اقتصاد چرخشی ،به
برخواهد گشت .بنابراین ،مهمترین زیرساخت برای اقتصاد چرخشی به منظور اشتراکگذاری
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مفهوم این است که هیچ چیزی (مثال پسماند) از چرخه اقتصادی خارج نخواهد شد و به درون آن
اطالعات و ایجاد پلتفرم همکاری ،بهرهگیری از بالکچین است (بوکل ،نوزوم و ویسبرود.)0202 ،
بالکچین باعث منبعیابی چرخشی از ورودیهای تجدیدپذیر شده و به این ترتیب کارایی منابع را
ارتقاء می دهد .همچنین فناوری در بازیابی مواد از طریق ردیابی آنها و جریان منابع در زنجیره
تأمین نقشآفرین است.
 .6-1فناوریهای همراه با بالکچین

در تعدادی از مقاالت به اهمیت ارتباط و همگرایی فناوریهای اطالعاتی نوظهور (اینترنت
1. DidCoin
2. Circular economy
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اشیاء ،رایانش ابری ،هوش مصنوعی ،کالن داده) با بالکچین پرداختهاند .قدرت اثرگذاری
بالکچین ،بدون کمک فناوریهای جدید ،ناچیز است .در جدول شماره  4و نمودار شماره 3
فناوریهای مرتبط با بالکچین آمده و در ادامه تشریح شده است.
جدول -4فناوریهای همراه بالکچین(یافتههای تحقیق)

کمک بالکچین به ارتقای امنیت ابزارهای متصل به هم،
حفظ بینامی ،کمک به قراردادهای هوشمند ،مدیریت
 99ابزارهای شبکه ،روزآمد کردن نرمافزارها ،کمک به مدیریت
اینترنت اشیاء
هویت در اینترنت اشیاء ،پشتیبانی توأمان بالکچین و
اینترنت اشیاء از زنجیره تأمین.
حل چالشهای تمرکززدایی ،حریم خصوصی و امنیت
 51شبکه ابری توسط بالکچین .کمک ابر اشیاء در خصوص
رایانش ابری
مقیاسپذیری بالکچین و بهبود کارایی عملیات آن.
کمک به شناسایی الگوی مصرف انرژی در صنعت برق،
هوش مصنوعی  7حل مشکل مقیاسپذیری بالکچین ،کمک به محرمانگی
از طریق الگوریتمهای جستجوی هوشمند.
کمک بالکچین به ارتقای کیفیت تحلیل دادههای بزرگ،
 8مدیریت و یکپارچهسازی آنها و رعایت حریم خصوصی و
کالن داده
امنیت.
ادغام بالکچین و رایانش لبه میتواند دسترسی و کنترل
 4شبکه ،ذخیرهسازی و محاسبات توزیع شده در لبهها را
رایانش لبه
امکانپذیر کند.
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نمودار  -3فراوانی فناوریهای مرتبط با بالکچین در مقاالت

مقاالت مرور شده نشان میدهد که همگرایی هوش مصنوعی ،اینترنت اشیاء و بالکچین به
هم افزایی منجر خواهد شد .به خصوص این همگرایی در توسعه شهر هوشمند کمک میکند.
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منبع مطالعه شده
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همچنین ،در مقاالت مربوط به کاربرد بالکچین در برنامهریزی حمل و نقل عمومی ،به نقش
اینترنت اشیاء هم اشاره شده است .براساس یافتهها ،تعداد  00مقاله مربوط به ارتباط اینترنت اشیاء
و بالکچین بوده است .مقاالت مرور شده ،نشان میدهد که بالکچین میتواند پارادایم اینترنت
اشیاء را از طریق تغییر برخی راهکارهای اینترنت اشیاء ،ارتقاء دهد .بالکچین ،اینترنت اشیاء و
هوش مصنوعی به عنوان نوآوریهایی شناخته میشوند که توانایی بهبود فرآیندهای کسب و کار،
ایجاد مدلهای جدید و برهم زدن کل صنایع را دارند (سندر ،گراس و ریچتر .)0202،براساس
یافتهها ،بالکچین می تواند امنیت ابزارها و وسایل متصل به هم را ارتقاء داده ،و بینامی را حفظ
کرده و امنیت شبکه را تضمین کند (جوواد و ساد.)0223 ،
در برخی حوزهها ،با ترکیب اینترنت اشیاء و بالکچین ،یکپارچگی بیشتری حاصل میشود.
برای مثال ،دادههای مربوط به مواد اولیه کاالهای نیمهساخته و محصول نهایی از زمان وقوع رخداد
در بالکچین ثبت شده و همراه با زندگی واقعی ،زندگی دیجیتال آنها شروع میشود .بنابراین،
محصول با انتقال از یك مالك به دیگری ،یك نهاده متمایز بالکچین تلقی میشود .برخی محققان
معتقدند که استفاده توأمان از اینترنت اشیاء و بالکچین ،از زنجیره تأمین بهتر پشتیبانی میکند (کیم

و السکوفسکی .)0228 ،1هنگامی که محصول از تولیدکننده به سمت مشتری ارسال میشود،
دادههای مهم در بالکچین ثبت میشود .بنابراین ،شرکتها میتوانند محصوالت را ردیابی کنند.
شده ،سابقه آن و پایان عمر و اطالعات مربوط به ضمانت وجود دارد .استفاده از بالکچین به عنوان
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در اینترنت اشیاء مبتنی بر بالکچین ،امکان نگهداری اطالعات محصول ،اصالحات انجام
مکانیزمی برای ساخت و مدیریت شبکه اینترنت اشیاء و همچنین دستگاههای مرتبط به آن ،برای
همگامسازی سیستمهای ارتباطی آنها است .بالکچین امکان مدیریت دستورالعملهای دستگاه و
کلیدهای مرتبط را فراهم میکند .بالکچین در خصوص روزآمد کردن نرمافزارهای موجود در
اینترنت اشیاء ،یک چارچوب بروز رسانی را ارائه میدهد که در آن سیستم مبتنی بر بالکچین اجازه
میدهد تا بررسیهای بدون اجازه در مورد اعتبار سیستم عامل فعلی در دستگاههای مختلف
اینترنت اشیاء صورت گیرد .روش بهروزرسانی از طریق فرآیندهای خودکار گرههای موجود در خود

شبکه اتفاق میافتد (بودگویگا .)0228 ،2بدون بالکچین ،دستگاههای اینترنت اشیاء باید همزمان

1. Kim & Laskowski
2. Boudguiga
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ً
باشند و صرفا میتوانند ویژگیها را بین روشهای انشعاب در برنامههای محلی جایگزین کنند.
ً
امروزه ،دادههای اینترنت اشیاء مستقیما از دستگاه به پایگاه داده ابری ،ارسال میشوند .با این حال،
این دادهها رمزگذاری نشده و بنابراین ،حریم خصوصی را تضمین نمیکند .در اینجا فناوری
بالکچین میتواند مزایای فوقالعادهای از جمله محرمانگی و امنیت اطالعات جمعآوری شده را
تضمین کند.
در عمده مقاالت مرور شده ،دو عامل تأمین امنیت و محرمانگی ،مهمترین کارکرد بالکچین
در کمک به رایانش ابری و اینترنت اشیاء است .بالکچین با ویژگیهایی مانند عدم تمرکز ،بینامی
و رمزنگاری ،امنیت را در عرصه اینترنت اشیاء به ارمغان آورده است .برتری بالکچین به موفقیت
مکانیسم اجماع 1آن بستگی دارد .با سازوکارهای اجماع ّ
سنتی ،هزینه به اشتراکگذاری مقیاس
وسیع دادههای سنجش خام در اینترنت اشیاء به شدت افزایش مییابد .لذا ،برای کاهش هزینهها
در شبکههای مبتنی بر هوش مصنوعی ،باید از تسهیم داده مبتنی بر بالکچین 2و یا زنجیره لبه

3

استفاده کرد (لی و همکاران .)0223 ،بنابراین ،بالکچین میتواند به حفظ و تداوم تسهیم دانش

لبه 4در خدمات اینترنت اشیاء کمک کند .به طور کلی ،فناوری بالکچین برای کمک به تحقق عینی
چهارمین انقالب صنعتی ،با شبکههای صنعتی اینترنت اشیاء ادغام شده است (جمیل و همکاران،

 .)0202همبستگی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی 5و بالکچین برای تجهیز زنجیره تأمین

دومین فناوری که بیشترین ارتباط را با بالکچین دارد ،رایانش ابری است .به دلیل منابع محدود
دستگاههای اینترنت اشیاء ،همیشه وظایف اینترنت اشیاء به رایانش ابری واگذار میشود و در این
راستا ،الگویی به نام ابر اشیاء 8به وجود آمده است .ابر اشیاء یک محیط رایانش ابری انعطافپذیر
1. Consensus mechanism
2. Blockchain-based data sharing
3. EdgeChain
4. Edge Knowledge Sharing
5. RFID
6. HACCP
7. Mirabelli & Solina
8. Cloud of Things
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میتواند وقایع زنجیره تأمین در بخش کشاورزی را ثبت کند (میرابلی و سولینو.)0202 ،7
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صنایع غذایی مفید است .در اینجا ،سیستم ردیابی فوری غذا براساس قوانین کنترل نقاط بحرانی

6
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برای پردازش و مدیریت سرویسهای اینترنت اشیاء فراهم میکند و باعث بهبود عملکرد و کارایی
ّ
سیستم ارائه خدمات میشود .از طرفی راهحلهای سنتی ابر اشیاء به مدلهای ارتباطی ابر متمرکز
ّمتکی است و زمانی که شبکههای اینترنت اشیاء بزرگتر میشود ،مشکالتی مانند تاخیر در ارتباط
و مصرف انرژی بوجود میآید .بنابراین ،در اینجا ،بالکچین به عنوان یک سیستم غیرمتمرکز به
کمک خواهد آمد.
یک راهحل واضح در خصوص یکپارچهسازی بالکچین با اینترنت اشیاء ،ادغام این فناوری با
رایانش ابری است .این عمل برای غلبه بر محدودیتهای اینترنت اشیاء (پردازش ،ذخیرهسازی و
ً
دسترسی) انجام میشود .با این حال ،رایانش ابری معموال معماری متمرکز ایجاد مینماید که
برخالف بالکچین ،اعتماد بسیاری بین شرکت کنندگان ایجاد میکند .ادغام بین بالکچین و
اینترنت اشیاء برای رفع محدودیتهای قبلی و همچنین حفظ دادههای قابل اطمینان است .بدون
استثناء ،در تمامی مقاالت مرور شده مشخص شد که اینترنت اشیاء ،امنیت و محرمانگی خود را
مدیون بالکچین است.

1

در خصوص ارتباط بالکچین و رایانش لبه میتوان گفت که رایانش لبه برای گسترش منابع
ابری و خدمات توزیع شده بوجود آمده است ،اما در حال حاضر با چالشهایی در زمینه مدیریت و
امنیت غیرمتمرکز مواجه است .ادغام بالکچین و محاسبات لبه در یک سیستم میتواند دسترسی و
همکاران .) 0202 ،2براساس مقاالت مرور شده ،استفاده همزمان از این دو فناوری ،هوشمندی را
/http://stim.qom.ac.ir
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کنترل قابل اعتماد شبکه ،ذخیرهسازی و محاسبات توزیع شده در لبهها را امکانپذیر کند (نگوین و
در بخش سالمت ،حمل و نقل ،صنعت و شهر به ارمغان میآورد.

در خصوص ارتباط هوش مصنوعی و بالکچین میتوان گفت که این دو فناوریّ ،
مکمل

یکدیگر هستند و مزیتهای زیادی درحوزههای مختلف مثل سالمت و اقتصاد دارند .این دو
ً
فناوری تا به امروز جداگانه عمل میکردند ،اما اخیرا کاربردهای متنوعی از آنها مشاهده شده
است .برخی از نقایص بال کچین مانند مقیاسپذیری ،امنیت و کارایی ،در ترکیب با هوش مصنوعی
از بین خواهد رفت .هوش مصنوعی سهم مناسبی از مسائل مربوط به حریم خصوصی و اعتماد را
دارد .ترکیبی از این دو فناوریّ ،
مکمل یکدیگر خواهند بود تا انقالبی در یکدیگر ایجاد کنند.
1. Edge computing
2. Nguyen & et al.
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بالکچین میتواند حریم خصوصی و قابلیت اطمینان را فراهم کند و هوش مصنوعی هم
الگوریتمهای یادگیری ماشین را در بالکچین ایجاد میکند تا به امنیت ،مقیاسپذیری و اثربخشی
برسد .موضوعات کلیدی که باید در همگرایی بالکچین و هوش مصنوعی مورد توجه قرار گیرند،
شامل امنیت و حریم خصوصی ،تهدیدها و حمالت ،زیرساختهای هوشمند ،چالشهای فنی و
تجاری ،فقدان استاندارد ،مقررات سازگار با یکدیگر ،آسیبپذیری قراردادهای هوشمند و همچنین
حکمرانی خوب است .بالکچین و قرارداد هوشمند میتوانند در محدود کردن رفتارهای نادرست
انجام شده توسط محصوالت هوش مصنوعی کمک کند .به عنوان مثال ،قوانینی که در قرارداد
هوشمند نوشته شدهاند ،میتوانند رفتارهای نادرست انجام شده توسط اتومبیلهای بدون راننده را
محدود کنند .یکی از ایدههایی که از ادغام این دو فناوری مشاهده میشود ،کمک به تحلیل دادهها
است .بالکچین نیز مانند پایگاه دادههای متمرکز ،منابع اطالعاتی زیادی دارد که میتوانند با
استفاده از هوش مصنوعی تحلیل شوند و روندهای پنهان را آشکار کنند .همگرایی هوش مصنوعی
و بالکچین انقالبی در معماری شبکه شهر هوشمند برای ساخت اکوسیستمهای پایدار ایجاد کرده
است .بالکچین مبتنی برهوش مصنوعی را میتوان در سیستم اتومبیل بدون راننده ،وسایل نقلیه
خودآموز و در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری پیاده کرد (سینق و همکاران.)0202 ،1

یکی از مسائل مهم هوش مصنوعی ،دسترسی به قدرت محاسباتی است .موتورهای هوش

محاسباتی الزم استفاده کند .از سوی دیگر ،هوش مصنوعی میتواند میزان برقی که برای استخراج
ارزهای مختلف مصرف میشود را کاهش دهد .بالکچین در ترکیب با فنون هوش مصنوعی (مانند
یادگیری ماشین) می تواند الگوهای مصرف انرژی را شناسایی کند و به این ترتیب همافزایی و
ارزش افزوده ایجاد کند (اندونی و همکاران .)0223 ،2به طور کلی ،اطالعات با ارزش هستند و نه
تنها نیاز به ذخیره مطمئن و امن آنها وجود دارد ،بلکه نیاز به مبادله امن هست .در این شرایط،
بالکچین میتواند با ذخیرهسازی قدرتمند و قابل اطمینان خود ،اطالعات را به شکلی امن به هوش
1. Singh & et al.
2. Andoni & et al.
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آن ها باشند .استفاده از فناوری بالکچین به این معنی است که هوش مصنوعی میتواند به منابع
ً
محاسباتی تقریبا بی نهایتی در کل شبکه دسترسی داشته باشد و هر وقت نیاز بود ،از توان
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مصنوعی برساند .آموزش هوش مصنوعی نیازمند قدرت محاسباتی بسیار باال است .همانطور که
می توان اطالعات را در شبکه بالکچین به اشتراک گذاشت ،قدرت محاسباتی را هم میتوان به
اشتراک گذاشت.
آخرین یافته های این بخش از تحقیق در خصوص ارتباط بالکچین با کالن داده است .این
فناوری را میتوان به خوبی با حجم عظیمی از دادهها ترکیب کرد .این ترکیب را میتوان به دو نوع
طبقهبندی کرد .مدیریت دادهها و تجزیه و تحلیل دادهها .در مورد مدیریت دادهها ،بالکچین
میتواند برای ذخیره دادههای مهم به دلیل توزیع و امنیت دادهها مورد استفاده قرار گیرد .همچنین
بالکچین می تواند از اصالت داده اطمینان حاصل کند .به عنوان مثال ،اگر از زنجیره بلوک برای
ذخیره اطالعات بهداشتی بیماران استفاده شود ،اطالعات قابل دستکاری نخواهد بود و سرقت این
اطالعات خصوصی دشوار خواهد بود .وقتی نوبت به تجزیه و تحلیل داده میرسد ،از تراکنش
روی بالکچین میتوان برای تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ استفاده کرد .به عنوان مثال ،ممکن
است الگوهای تراکنش کاربر استخراج شود .کاربران میتوانند با تجزیه و تحلیل ،رفتارهای شرکای
احتمالی خود را پیشبینی کنند .در این راستا ،بالکچینها نباید دستکاری شوند تا اینکه سرقت
اطالعات حساس دشوار شود .بنابراین ،با استخراج الگوهای تراکنش میتوان رفتار بالقوه تجاری
یک شریک را پیشبینی کرد (سینق و همکاران.)0202 ،
نوع دادهها می توان از بالکچین استفاده کرد .بالکچین با تمرکززدایی و ماهیت امنیتی خود توانایی
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برای ارتقای کیفیت کسب ،ذخیره و تحلیل دادههای بزرگ و مدیریت آنها و تضمین امنیت این
باالیی در بهبود خدمات و برنامههای کالن داده دارد (دیپا و همکاران .)0202 ،1براساس یافتهها،
خدمات بالکچین در اکتساب امن کالنداده ،ذخیره امن ،تحلیل و نگهداری امن دادهها کاربرد
دارد.

 .3-1مزایای بالکچین

در عمده مقاالت مرور شده ،بخشی به عنوان مزایای بالکچین وجود داشته است .مزایای
بالکچین در  04مورد خالصه شده است .همانطور که در جدول شماره 5و نمودار شماره 4قابل
مشاهده است ،بیشترین مزایای بالکچین در ایجاد شفافیت و ردیابی ،به عالوه امنیت اطالعات و
1. DEEPAA & et al
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محافظت از حریم خصوصی و محرمانگی است .این مزایا باعث ایجاد اعتماد بیشتر سازمانها و
افراد به این فناوری میشود .همچنین تغییرناپذیری تراکنشها و ماهیت غیرمتمرکز این فناوری هم
از مزیتهای اصلی آن محسوب میشود.
مزایا و کاربردهای بالکچین

ردیابی و شفافیت

98

;][41]; [99]; [10]; [81]; [68]; [60]; [21]; [35]; [22]; [81]; [69
;][88]; [80]; [73]; [74]; [83]; [98]; [70]; [2]; [23]; [63]; [91]; [97
][49]; [15]; [5

امنیت اطالعات

94

;][36]; [81]; [68]; [21]; [35]; [22]; [5]; [88]; [16]; [53]; [98]; [79
][2]; [23]; [91]; [97]; [49]; [7]; [81]; [68]; [79]; [21]; [21]; [6

حریم خصوصی و محرمانگی

54

;][38]; [36]; [68]; [21]; [89]; [5]; [69]; [88]; [80]; [16]; [53]; [15
][3]; [5

ایجاد اعتماد

55

][1]; [38]; [10]; [68]; [35]; [5]; [69]; [16]; [70]; [2]; [5

تغییرناپذیری و ثبات

55

][36]; [10]; [7]; [60]; [21]; [88]; [23]; 63]; [97]; [15]; [5

عدم تمرکزگرایی

51

][36]; [10]; [5]; [88]; [73]; [98]; [2]; [23]; [5]; [70

صرفهجویی در هزینه

8

][1]; [38]; [10]; [81]; [81]; [5]; [88

مدیریت و ذخیره داده

8

][89]; [5]; [51]; [60]; [15]; [5]; [70

دارایی دیجیتال

8

][10]; [91]; [68]; [73]; [23]; [28]; [88

دسترسی سهل به اطالعات

6

][1]; [81]; [81]; [5]; [5

حذف واسطهگران

7

][1]; [10]; [70]; [91]; [97]; [81

بینامی

4

][36]; [69]; [80]; [98

کاهش ریسک

3

][1]; [81]; [98

جلوگیری از کالهبرداری

3

][36]; [73]; [97

مدیریت هویت

9

][102]; [69]; [80

خودکارسازی

9

][10]; [7

صرفهجویی در زمان

9

][81]; [22

مبارزه با فساد

9

][1]; [38

حذف تسلّط شرکتها

9

][1]; [7

ایجاد کسب و کار جدید

5

][10

به اشتراکگذاری منابع

5

][7

پایایی

5

][5

همه کاره و قابل تطبیق

5

][5
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42

تعداد مقاالت
تعداد

۷ ۷ ۷ ۶
مقاالت
1 2
۳ ۳ 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0

00 00 00

4۷

۳0
40

02

00

پایایی

همه کاره و قابل تطبیق

به اشتراکگذاری منابع

سودآوری

ایجاد کسب و کار جدید

مبارزه با فساد

حذف تسلط شرکتها

خودکارسازی

صرفهجویی در زمان

مدیریت هویت

جلوگیری از کالهبرداری

بینامی

کاهش ریسک

حذف واسطهگران

دارایی دیجیتال

دسترسی سهل به اطالعات

مدیریت و ذخیره داده

عدم تمرکزگرایی

صرفهجویی در هزینه

ایجاد اعتماد

تغییرناپذیری و ثبات

امنیت اطالعات

حریم خصوصی و محرمانگی

ردیابی و شفافیت

0

نمودار  -4مزایای مختلف بالکچین

عمده مقاالت مرور شده به ردیابی و شفافیت به عنوان مزیتهای اصلی استفاده از بالکچین
اشاره کردهاند ( 07مقاله) .مهمترین مزیت بالکچین در نظریه (مقاالت) و عمل (گزارش
موسسات) ،ردیابی و شفافیت است .به خصوص توانایی ذخیره و فراهم کردن دسترسی به
اطالعات را در یک فرآیند زنجیره تأمین ایجاد مینماید (بوکل ،نوزوم و ویسبرود .)0202 ،مقاالت
دهند .به خصوص ردیابی محصوالت دارویی و مواد غذایی از جمله گوشت را میتوان از طریق
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مرور شده مشخص میکند که دولتها وظیفه دارند قابلیت ردیابی و شفافیت را در شبکهها ارتقاء
بالکچین در سرتاسر زنجیره تأمین دنبال کرد تا اینکه تقلب در این عرصهها صورت نگیرد .زنجیره
تأمین مبتنی بر بالکچین تضمین بهتری از حقوق انسانی و اقدامات منصفانه فراهم میکند .برای
مثال ،یک رکورد شفاف از تاریخ محصول تضمین میکند که اجناس خریداری شده ،از منابعی
تأمین و تولید میشوند که از نظر اخالقی سالم هستند .شفافیت ناشی از بالکچین میتواند

ارتباطات بین بازیگران در زنجیره تأمین را فراهم کند (کاربن و همکاران .)0228 ،1ردیابی شرایط

زیست محیطی و اجتماعی بالقوه که ممکن است نگرانیهای سالمتی و ایمنی را تحمیل کند ،یک
کاربرد مهم بالکچین است.
مقاالت مرور شده نشان میدهد که قبل از ظهور بالکچین ،چالش جمعآوری دادههای مربوطه
1 Carbone & et al.
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برای تسهیل شفافیت و ردیابی کامل در سیستم ها وجود داشته است و محققان در این مسیر به
دنبال یک سیستم استاندارد ،جامع ،دیجیتال و آنالین بودهاند .ترینکنس و همکاران )0222( 1ادعا

کردند که برای ردیابی و شفافیت در زنجیرههای تأمین مواد غذایی ،برنامههای شبکه تحت وب و
ً
پایگاه دادههای یکپارچه کامال مناسب هستند .امروزه این کارکرد بسیار ضروری ،به نحو احسن از
طریق بالکچین قابل انجام است .براساس مرور مقاالت ،سه مزیت شفافیت ،اعتماد و
واسطهزدایی ناشی از بالکچین به عنوان عوامل تواناساز زنجیره تأمین شناخته شدهاند .در بیشتر
مقاالت مرور شده ،داراییهایی مانند خانه ،زمین ،اتومبیل ،سهام و غیره میتوانند در بالکچین
ثبت شوند .هنگامی که اسناد این داراییها در بالکچین ثبت شوند ،این اسناد با تمام طرفهای
مربوط یا شرکتکننده به اشتراک گذاشته میشوند و مورد تایید قرار میگیرند.
محور دوم و سوم از یافتههای تحقیق حاضر به امنیت اطالعات ( 04مقاله) ،محرمانگی و
رعایت حریم خصوصی ( )24اختصاص دارد .بالکچین در این خصوص میتواند امنیت سایبری
را در عرصه شبکههای مختلف اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی تضمین کند .ماهیت شبکه
بالکچین به کاربران امکان میدهد از باالترین سطح حریم خصوصی برخوردار شوند .سینق و
همکاران ( )0202چالش اصلی اینترنت اشیاء را حریم خصوصی دادهها دانسته و معتقدند که
بالکچین به کاهش مشکالت مدیریت هویت کمک میکند .امنیت مبنایی بالکچین ایجاد روشی

هک کردن را بر طرف کرده و در این راستا رمزنگاری مبتنی بر بالکچین مفید است (ادلک،
 .) 0223مرور مقاالت کاربرد بالکچین در صنعت برق نشان داد که این فناوری از طریق تأمین
امنیت ،به مدیریت هویت و به اشتراکگذاری منابع دادهای و زیرساختی بین کاربران چندگانه
کمک میکند.

ایجاد اعتماد یکی از مزایای بال کچین است .فیلیپی و همکاران )0202( 2معتقدند که

سیستمهای بالکچین برای ایجاد اعتماد ایجاد شدهاند ،نه برای از بین بردن آن .بالکچین میتواند با
ایجاد اعتماد ،همکاریها را افزایش دهد .در ساختار بالکچین رخدادهای چهارگانه اصلی داده
1. Trienekens
2. Filippi & et al.
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میتوانند از توان این فناوری نوظهور بهره بگیرند .ذخیرهسازی غیرمتمرکز دادهها در ابر ،مشکالت
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امن و غیرمتمرکز برای ذخیرهسازی ،تایید و رمزنگاری دادهها است .بنابراین ،حوزههای امنیتی
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یعنی تولد ،روزآمدی ،مشاهده و حذف در نقاط محلی ثبت و روی بانكهای اطالعاتی توزیع شده
نگهداری میشود .بنابراین ،از حمالت و دستکاری در امان بوده و اعتماد عمومی بیشتری در شبکه
ایجاد خواهد شد .در این ساختار ،دادهها در دوره حیات خود در بانکهای اطالعاتی توزیع شده
زیست میکنند که متعلق به یك نهاد و حکمران واحد نیست ،در نتیجه اعتماد تجاری در شبکه باال
میرود .در این شرایط اعتبارسنجیها و وظایف کنترلی توسط فناوری انجام شده و نیاز به دخالت
عوامل انسانی در مبدأ و مقصد دادهها نیست.
یکی از محورهای یافت شده ،تغییرناپذیری تراکنشها در بستر این فناوری است .بنابراین ،اگر
یکی از نود های شبکه با اختالل مواجه شود ،تا زمانی که الگوریتم توافق شبکه کار خود را به
درستی انجام دهد ،داده های موجود در شبکه نیز امن هستند و هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.
ثبات و تغییرناپذیری دادههای 1ذخیره شده در بال کچین باعث میشود که اعضای شبکه اطمینان
پیدا کنند که اطالعات همانی است که پروتکل شبکه آن را تایید کرده است (وی یو ،سی یو و اچ

یو .) 0223 ، 2اما تعدادی از مقاالت از این ویژگی بالکچین به عنوان چالش یاد کردهاند؛ چرا که
اگر یک قرارداد اشتباه ثبت شود ،اصالح زنجیره ممکن نیست .بالکچین از طریق فرآیندهای شفاف
و سوابق تغییرناپذیر به بهبود کنترل در صنعت برق کمک کرده و رقابتپذیری را افزایش میدهد.
یکی دیگر از مزایای بالکچین ،کمک به عدم تمرکزگرایی است .بخشهایی مانند بهداشت که
اجازه یک مرجع متمرکز به دادههای دسترسی داشته باشند .در زنجیره بلوک ،عدم تمرکز به انتقال
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دارای ذینفعان مختلفی است ،نیاز به یک سیستم مدیریت غیر متمرکز دارد تا همه بتوانند بدون
کنترل از یک نهاد متمرکز (فرد ،سازمان یا گروه) به یک شبکه توزیع شده اشاره دارد .با تمرکززدایی
در مدیریت و دستیابی به منابع در یک برنامه ،میتوان به خدمات بیشتر و منصفانهتری دست یافت

(زنگ و همکاران.)0228 ،3

محور دیگر یافته های پژوهش حاضر در خصوص مزیت بالکچین و نقش این فناوری در
کاستن از هزینه هاست .عمده مقاالت مرور شده حاکی از آن است که بالکچین باعث کاهش
هزینه میشود .کاهش هزینهها همیشه نقشی تأثیرگذار در پذیرش فناوری بالکچین ایفا کرده است.
1. Immutability of the data
2. Wu, Su & Hu
3. Zheng & et al.
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بالکچین با محدود کردن رفتار فرصتطلبانه و همچنین کاهش عدم اطمینان به کاهش هزینههای
تراکنش و تعدیل ساختار حاکمیتی بازار محور کمک میکند .به همین ترتیب تعدادی از مقاالت،
پتان سیل فناوری بالکچین را برای کاهش یا حتی جلوگیری از هزینه بررسی کردهاند .پذیرش
بالکچین توسط بخش مالی در نهایت منجر به صرفهجویی در هزینههای گزارش مالی مرکزی شده
است (کازینو و همکاران .)0228 ،برای مثال ،بالکچین میتواند هزینههای زیرساختی بانکها را
 32%کاهش دهد و باعث صرفه جویی هشت تا دوازده میلیارد دالری در سال شود .کارآمدتر
کردن تراکنش بانکی با حذف واسطهها ،منجر به کاهش بیشتر هزینهها میشود.
یکی دیگر از مزایای بالکچین ،کمک به ذخیره و مدیریت دادهها است .بالکچین یک محل
ذخیرهسازی قابل اعتماد و استفاده کارآمد از دادهها را فراهم میکند .بنابراین ،پلتفرمی برای
مدیریت داراییهای دیجیتالی تلقی میشود .پیادهسازی برنامههای کاربردی مبتنی بر این فناوری نه
تنها باعث بهبود مدیریت دادهها میشود ،بلکه کنترل خطاها نیز تسهیل میشود .مقاالت مرور شده
نشان میدهد که عالوه بر ذخیره دادهها ،میتوان دادهها را مدیریت کرد (میلز و همکاران.)0226 ،
بنابراین ،می توان در مواقع نیاز ،نسخه شخصی خود از دادهها و تراکنشها را حفظ کند ،زیرا
فناوری بالکچین ماهیت غیر متمرکز دارد .این شکل از انعطافپذیری و امنیت ،فرصتی را برای
ایجاد سیستمهای جدید هویتی فراهم میکند که در آن کاربران دادههایی را در اختیار داشته باشند

کاربردی بالکچین در حال حاضر با افزایش کارآیی هزینه در انتقال از مدارک کاغذی به دیجیتال،
قابل مشاهده میباشد .کاربران می توانند مالک کاالهای دیجیتال خود در پلتفرم بالکچین باشند.
برای مثال در صنعت فیلم و موسیقی که حفاظت از مالکیت معنوی تولیدکنندگان به عنوان یک
اولویت مهم تلقی میشود ،بالکچین میتواند نقشآفرینی کند .بنابراین ،براساس یافتههای تحقیق،
از بالکچین در ثبت عنوان برای مالکیت دارایی تا رصد خالقان موزیک یا عکس جهت اطمینان از
پرداخت هزینه آنها استفاده به عمل میآید .بنابراین ،در این عرصه ،استارتاپهای زیادی برای
ایجاد سوابق مالکیت عمومی و تغییر ناپذیر به منظور حفظ حقوق صاحبان آثار بوجود آمدهاند.
کریپوکیتیز و اسکایویر 1مثالی از بازیهاست که از بالکچین برای امضای مالکیت داراییهای
1. CrypoKitties & Skyweaver
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یکی دیگر از مزایای بالکچین ،محافظت از داراییهای دیجیتال است .مزایای برنامههای
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که در مقیاس جهانی سازگار بوده و از بین نمیرود.
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دیجیتال استفاده میکنند (استودیو0202 ،1؛ ماین و همکاران.)0223 ،2
به طور کلی ،کلیه صنایع میتوانند با بالکچین هزینههای تراکنش را کاهش داده و مالکیت
معنوی و پرداختهای خود را شفاف و خودکار کنند .دفاتر کل توزیع شده ،میتوانند از قدرت
گرفتن شرکت های غول و انحصارطلبی جلوگیری کنند و بدین طریق جلوی فساد گرفته شود
(آرویک .)0202 ،در مطالعهای که دلویت در سال  0202انجام داد ،مشخص شد که 83%
مدیران معتقد بودند که عدم استفاده از بالکچین منجر به از دست دادن مزیت رقابتی خواهد شد.
بالکچین میتواند در شناسایی تأمینکنندگان محصوالت تقلبی کمک کند .به خصوص تقلب و
کالهبرداری در صنعت غذایی به دلیل فقدان شفافیت و حساب پسدهی باعث شد تا شرکتهایی
مانند ای .بی .ام ،.بالکچین اعتماد غذایی طراحی کنند .براساس این بالکچین ،میتوان انتقال
میگو از هندوستان و کاهو از آریزونا را ردیابی کرد .تاکنون بیش از  82برند غذایی ،محموله خود را
در بالکچین ثبت کردهاند که مهمترین آنها والمارت است (آرویک.)0202،
 .1-1چالشهای بالکچین

در این تحقیق ،چالشهای استفاده از بالکچین طبقهبندی ،و به طور مختصر شرح داده شده
است .براساس جدول شماره 6و نمودار شماره ،5بزرگترین چالش بالکچین مقیاسپذیری است.
همچنین دومین چالش این عرصه هزینهبر بودن اجرای آن در سازمانها ،به عالوه مصرف انرژی
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است .سومین چالش در این عرصه ،فقدان مقررات دولتی و حقوقی به دلیل جدید بودن فناوری
است .سایر چالشها و پیششرطها در جدول شماره  6و نمودار شماره  5مشخص شده است.
جدول  -6چالشها و پیش شرطهای بالکچین (یافتههای تحقیق)
تعداد

منبع

چالشها و پیش شرطهای بالکچین

مقیاسپذیری

54

;][1]; [10]; [81]; [7]; [35]; [39]; [89]; [5]; [98
][53]; [91]; [15]; [63]; [62

فقدان قوانین و مقررات کافی

51

;][38]; [10]; [81]; [91]; [5]; [53]; [23]; [39
][62]; [102

مصرف انرژی ،هزینه ،نیاز به منابع محاسباتی

2

][1]; [10]; [22]; [7]; [39]; [68]; [5]; [88]; [62

پیچیدگی و نیاز به دانش فنی باال

7

][38]; [10]; [6]; [1]; [62

1. Studio
2. Min & et al.
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همه فهم نبودن

4

][38]; [10]; [23]; [62

عدم بازیابی ذاتی

4

][38]; [81]; [22]; [62

یکپارچهسازی با سیستمهای موجود

3

][89]; [53]; [62

تردید در تسهیم اطالعات

3

][10]; [53]; [62

تغییرناپذیری

3

][89]; [99]; [102

آسیبپذیری تراکنش

3

][5]; [102]; [99

چالش میان کارکردی

3

][53]; [62]; [5

چالش دسترسپذیری

9

][10]; [81

فضای سیاسی و اجتماعی

9

][1]; [29

پولشویی و بازار سیاه

9

][38]; [96

مشکالت امنیت و حمالت سایبری

9

][98]; [62

طراحی ضعیف سیستم

5

][7

ثبت ملک (زمین)

5

][1

02
تعداد مقاالت

۹

00

تعداد مقاالت

ثبت ملک

پول شویی و بازار سیاه

طراحی ضعیف سیستم

مشکالت امنیتی وسایبری

فضای سیاسی -اجتماعی

چالش میان کارکردی

چالش دسترسیپذیری

آسیبپذیری تراکنش

تغییر ناپذیری

عدم تناسب با سیستمها

تردید در تسهیم اطالعات

عدم بازیابی ذاتی

همه فهم نبودن

مصرف انرژی و هزینه

پیچیدگی و نیاز به دانش فنی

فقدان قوانین و مقررات

مقیاسپذیری

0

0

4

4

4

4

۳

۳

۳

۳

۳

2

2

1

02
04
00
8
۶
2
4
0

نمودار  -5چالشهای بالکچین

بدیهی است که فناوری بالکچین در آینده نزدیک توانایی تغییر شگفتانگیز جهان ،به ویژه
جهان مالی را خواهد داشت .با این حال این فناوری پیشرفته در تبدیل شدن به اکوسیستم اصلی
شبکه مالی جهان با موانع مختلفی مواجه است .در حالی که اشتیاق پیرامون کاربردهای بالقوه
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بالکچین وجود دارد ،همه حوزهها شرایط مناسبی برای آن ندارند .موفقیت یا شکست پروژههای
مبتنی بر بالکچین نه به خود فناوری ،بلکه به زیرساختهای آن ،فضای سیاسی و اجتماعی حاکم
بر کشور بستگی دارد .علیرغم گستردگی کاربرد آن ،توافق کامل و استانداردهای دقیق در این حوزه
وجود ندارد.

براساس یافتهها ،مهمترین چالش بالکچین مربوط به مقیاسپذیری 1است که با افزایش کاربران

نامتجانس ،این مشکل تشدید می شود .فناوری بالکچین در سه سال گذشته رشد نمایی داشته
است ،اما هنوز در مراحل اولیه توسعه بوده و از نظر مقیاسپذیری و مدیریت تعداد زیادی از
تراکنشها ،یک فناوری نابالغ محسوب میشود .مقیاسپذیری به عنوان مشکل ذاتی بالکچین،
یکی از حوزههای اصلی تحقیق در شبکههای بالکچین بوده است .این موضوع به دلیل تحقق
شبکههای گسترده اینترنت اشیاء مجهز به بالکچین برای شهرهای هوشمند ،بسیار مورد توجه قرار
گرفته است (جمیل و همکاران .)0202 ،در این راستا ،محققان افزایش اندازه بلوک را پیشنهاد
کردهاند ،اما بلوکهای بزرگتر ،برای استخراج دادهها ،به قدرت محاسباتی بیشتری نیاز دارند .این
حالت می تواند بر خصوصیات توزیع سیستم بالکچین تأثیر منفی بگذارد ،زیرا تعداد کل گرهها
همچنان کاهش خواهد یافت .از طرفی ،افزایش اندازه و تعداد بلوکها یک معضل ذخیرهسازی
برای مدیریت داده های بزرگ برای استفاده در زمان واقعی است ،این مسأله در بیت کوین ،نفخ
همزمان میلیونها تراکنش را در سناریوهای فوری ،محدود میکند (سینق و همکاران .)0202 ،به
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

نامیده میشود .اندازه محدود بالکچین و فاصله زمانی در ایجاد بلوکهای جدید ،توانایی پردازش
طور کلی ،محدودیت تراکنشهای نردبانی ،اندازه کوچک دادهها در بلوک ،تأخیر زمانی در دریافت
پاسخ و هزینههای باالی ماینرها ،به عنوان چالشهای اصلی مرتبط با مقیاسپذیری است .سیستم
عاملهای بالکچین فعلی دارای گلوگاههایی هستند که منجر به مقیاسپذیری ضعیف با محدودیت
توان ،کارایی و هزینه محاسباتی باال میشوند .اگر تمام تراکنشها در زنجیره ذخیره شوند ،دفتر با
گذشت زمان بسیار بزرگ میشود.
دومین محور یافت شده مربوط به عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این عرصه است.
بالکچین و برنامههای مرتبط با آن میتواند منشاء مشکالت قانونی و هزینههایی باشد که میتواند
1. Scalability
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مانع نوآوری شود .شرکتهایی که از فناوریهای اختراع شده بالکچین استفاده میکنند ،در برابر
مشکالت حقوقی آسیبپذیر هستند .این مسأله میتواند از ورود شرکتهای جدید به بازار
جلوگیری کند .فقدان مقررات ممکن است موجب نگرانی سرمایهگذاران و کاربران در مورد امنیت
و حریم خصوصی شود .بنابراین ،دغدغه هایی در خصوص استفاده از این سیستم برای مردم وجود
دارد .ب رای مثال ،فقدان مقررات در استفاده از رمز ارز منجر به پولشویی و جرایم مالی و استفاده آن
در بازار سیاه خواهد شد .قوانین و تصمیمات سیاسی میتواند فرایند دیجیتالسازی را متأثر کند.
بالکچین به این دلیل غیر معمول جلوه میکند که یک فناوری اجتماعی است ،ولی برای نظارت بر
ً
رفتار مردم و گروهها از طریق ایجاد مشوقهای مالی طراحی شده است .لذا ،ذاتا یک فناوری

سیاسی است (گراگلیا و ملون.)0228 ،1

مصرف انرژی زیاد ،هزینه بر بودن و نیاز به منابع محاسباتی بالکچین عمومی به عنوان سومین

محور از چالشهای بالکچین است .وود و همکاران )0224( 2هزینه تکمیل تراکنش را به عنوان

هزینه محاسباتی بالکچین گزارش کرده اند .پردازش یک تراکنش شامل مراحل مختلفی از جمله
تعریف امنیت ،استخراج ،اعتبارسنجی و ذخیره آن در بین چندین شرکتکننده است .این مراحل
نیاز به قدرت و هزینه محاسباتی باالیی دارد .بنابراین ،توسعه بالکچین پیشرفته به منابع فنی و
انسانی سنگینی نیاز دارد .این سیستمها ممکن است به زیرساختهای جدید و پرهزینهای مانند

اندازهگیری هوشمند و شبکه موجود با دفاتر کل توزیع شده میتواند هزینههای قابل توجهی داشته
باشد .براساس یافتههای تحقیق ،هزینههای عملیاتی استفاده از بالکچین برای بانکها را میتوان
در سه عامل طبقهبندی کرد :هزینههای تراکنش ،هزینههای انرژی و هزینههای ذخیرهسازی .هزینه
ذخیره سازی ،نگرانی فزاینده بالکچین در بانکداری است .به عنوان مثال انتظار میرود در بلند
مدت هزینه ذخیرهسازی برای هر گیگابایت برای یک گره بیتکوین از  00میلیون دالر بیشتر
خواه د شد .افزایش میزان انرژی مورد نیاز برای کمک به الگوریتمهای بالکچین یکی دیگر از
چالشهای مهم بخش بانکی است.
1. Graglia & Mellon
2. Wood & et al.
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چهارمین محور از چالشهای بالکچین ،پیچیدگی آن و نیاز به دانش فنی باال برای پیادهسازی
این فناوری در سطوح مختلف است .به دلیل کمبود تجربه در عرصه زنجیرههای بلوکی ممکن
است در کاربردهای مقیاس وسیع دچار سوء کارکرد شود .چون اکوسیستمهای بالکچین بسیار به
کدگذاری الگوریتمهای جدید ّمتکی هستند ،زمینههای ایجاد خطا وجود خواهد داشت .بنابراین،
تصمیمگیرندگان باید درک عمیقی از امکان بکارگیری این فناوری نوظهور در حوزههای مختلف را
داشته باشند .به خصوص در کشورهای در حال توسعه ،قبل از اجرای پروژههای مبتنی بر بالکچین،
باید الزامات اتصالگرایی ،دادههای دیجیتالی و به خصوص سواد دیجیتال وجود داشته باشد.
ّ
براساس مطالعات انجام شده ،سواد دیجیتال به عنوان پیششرطی برای تسلط بر پتانسیلهای
بالکچین است (آرویک.)0202 ،
پنجمین محور یافت شده مربوط به عدم بازیابی ذاتی بالکچین است .این فناوری باعث ثبت
سوابق غیرقابل دستکاری می شود که در این مسیر فساد مدیران و کارمندان دولتی ،قابل اصالح
نخواهد بود .بنابراین ،عدم بازیابی ذاتی فناوری بالکچین (مانند رمز ارزها) را میتوان به عنوان یک
ویژگی منفی در نظر گرفت (جو ،نیشیکاوا و دانداپانی .)0223 ،این مشکل بالکچین در
قراردادهای هوشمند دیده میشود .در این خصوص کدگذاری نامناسب ،منجر به مشکالتی
میشود و اگر در قرارداد اساسی اشتباهی رخ داده باشد ،ممکن است بالکچین تغییرناپذیر باشد
شبکه با مشکل مواجه خواهد شد (واکا و همکاران .)0202 ،1در پنج سال گذشته ،ثبتهای
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(کول و همکاران .)0223 ،بنابراین ،امکان آزمایش قراردادهای هوشمند قبل از استقرار واقعی ،در

دیجیتال زمین به عنوان یک زمینه محبوب در بالکچین مورد استفاده قرار گرفته است .در اینجا برای
برقراری ارتباط قوی بین شخص و داراییهای او باید یک هویت دیجیتالی امن وجود داشته باشد.
لذا ،باید تا آنجا که ممکن است ،ثبت اطالعات در بالکچین صحیح باشد.
چالش دیگر در استفاده از بالکچین ،احتمال هک شدن و انجام حمالت سایبری است .اگر
رمزارزها هک شوند ،هیچ راهی برای بازیابی سکههای سرقتی وجود ندارد .در اکثر مقاالت ،نو
ً
بودن بالکچین باعث خطرات امنیتی میشود که عمدتا ناشی از طراحی ضعیف سیستم است.
چون این فناوری از نظر بلوغ در مراحل اولیه بوده و احتمال سوء استفاده امنیتی وجود دارد که
1. Vacca & et al.
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ً
می تواند منجر به تبلیغات بد و تأخیر در پذیرش شود .آسیبپذیری عمدتا از ُبعد امنیت سایبری در
استفاده از پولهای دیجیتال یا قراردادهای هوشمند ناشی میشود .هرچند مقیاسپذیری راهحلهای
بالکچین ،به عنوان یک چالش باقی مانده است ،اما بالکچین به عنوان امیدوارکنندهترین فناوری در
مبارزه با فساد است .این ویژگی با تأمین هویت ،ردیابی وجوه ،ثبت دارایی و خرید قراردادها

میتواند به یکپارچگی بوروکراسیها کمک کند (سانتیسو.)0223 ،1

میانکارکردی 2بودن دادههای بالکچین ،چالش دیگری است که در تعدادی از مقاالت مشاهده

شد .بسیاری از مطالعات ،نگرانیهای مربوط به قابلیت میانکارکردی دادهها و ناهمگنی دادهها را
برجسته کرده و در این راستا اتخاذ استانداردهای باز و انطباق با نهادهای نظارتی را به عنوان
راهحلهای ممکن برای رفع این نگرانیها ،مطرح کرده اند .عواملی مانند فقدان اعتماد بین طرفین،
فقدان استانداردهای باز و فقدان یکپارچگی دادهها به عنوان چالشهای میان کارکردی در نظر
گرفته شده است (میر و همکاران.)0202 ،
در تعدادی از مقاالت از جنبه تاریک فناوری بالکچین در حوزه رمزارزها یاد شده است.
امروزه چندین هک سایبری ،امنیت ارزهای رمزپایه محبوب را هدف قرار داده اند .استفاده
مجرمانه از رمزارزها به همان اندازه نگرانکننده است که از خواص خودکار و خودمختار بالکچین
استفاده شود :پولشویی ،بازارهای غیرقانونی و باجافزار .افزایش جرایم اینترنتی منجر به نقض

این است که برخالف اینترنت ،بالکچین پشتوانه حاکمیتی و قانونی در اختیار ندارد .پولشویی،
طراحی ضعیف سیستم ،تردید در به اشتراکگذاری اطالعات هم به عنوان دیگر چالشهای
استفاده از این فناوری میباشد.
 .5سهم کشورها در تحقیقات بالکچین
براساس یافته های تحقیق ،بیشترین تحقیقات مربوط به محققان کشور چین است .چین،
اقدامی متعادل بین تسهیل نوآوری و حفظ کنترل بر بالکچین را اتخاذ کرده است .بیشتر
1. Santiso
2. Interoperability
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فعالیتهای استخراج رمزارز جهان در چین انجام میشود ،زیرا هزینههای برق در استانهای
فقیرنشین بسیار کم است .اما دولت این کشور به دنبال ممنوع کردن این فعالیت میباشد .بر اساس
ً
یافتهها ،مطالعات چین عمدتا به فناوریهای مرتبط با بالکچین پرداختهاند (بررسی رابطه اینترنت
اشیاء ،رایانش ابری و کالن داده با بالکچین) .به خصوص محققان چینی به تشریح چگونگی
ارتباط بالکچین با چرخه کالن داده (کسب ،ذخیره ،تحلیل و نگهداری امن دادهها) و توسعه
استانداردها در این حوزه پرداختهاند.
دومین رتبه مربوط به محققان کشور آمریکا است .آمریکا یکی از مهمترین مناطق جهان برای
سرمایه گذاران و کارآفرینان بالکچین است .این کشور پس از سالها سرمایهگذاری در طیف
گستردهای از فناوریهای مرتبط با بالکچین ،در برخی حوزهها (تأمین مالی و مدیریت زنجیره
تأمین) پیشگام میباشد .محققان آمریکا دارای تنوع در موضوع مطالعاتی هستند .در این کشور
کاربردها ،الزامات قانونی و فناوریهای مرتبط مورد بحث قرار گرفته است ( 26مقاله).
رتبه سوم مقاالت مرور شده مربوط به انگلستان است .محققان این کشور به نقش بالکچین
در حوزه انرژی و زنجیره تأمین ،به عالوه به نقش فناوری هوش مصنوعی در این عرصه
ً
پرداختهاند .مطالعات کشور هلند عمدتا به کاربرد این فناوری در حوزه انرژی و برق اروپا
پرداختهاند .همچنین هند سرمایه گذاری زیادی در خدمات بالکچین انجام داده است .اما نیاز به
بالکچین را به صورت آزمایشی به اجرا درآورده و بیش از  322استارتاپ بالکچین در هند ظهور
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ایجاد اعتماد در بین شهروندان خود دارد .بیش از نیمی از دولت های ایالتی هند اذعان کردهاند که
کردهاند .در اوایل سال  ،0228مرکز دیجیتال سازی بایرن آلمان ،متخصصان بالکچین و مدیران
شرکت ها را گرد هم آورد .این مجمع در شهر مونیخ مملو از ترکیبی سرزنده از وکال ،محققان،
استارتاپها و شرکت های با فناوری پیشرفته بود؛ اما تاکنون این فناوری در آلمان پیشرفت چندانی
نکرده است و سیاستگذاران به دنبال قانون گذاری در این حوزه هستند (گزارش موسسه
دلویت .)0202،براساس یافتهها ،م حققان آلمانی به مزایای اقتصادی بالکچین و نقش اینترنت
اشیاء پرداختهاند.
کشور کره به زنجیره تأمین و کشور روسیه هم به نقش بالکچین در حمل و نقل پرداختهاند .در
کشور روسیه استارتاپهایی در خصوص بالکچین ایجاد شده است و  32%از توسعهدهندگان
جهانی بالکچین ،ریش ه در روسیه دارند .تایوان با توجه به حضور گسترده جهانی خود در صنایع
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فناوری اطالعات و در اختیار داشتن گنجینهای از توسعهدهندگان با استعداد و محیط دوستانه
نوآوری ،به یک جزیره جهانی بالکچین تبدیل شده است.
کشور امارات با یک بلندپروازی ،به دنبال هدایت کلیه تراکنشهای مالی دولت به سمت

بالکچین است (گزارش شبکه نوآوری هلند .)0202 ،1همچنین محیط نوآوری کانادا برای
ً
بهرهبرداری از این فناوری کامال مناسب است .این کشور دارای استعدادهای برتر ،سیاستهای
حمایتی و چندین گروه کارآفرینانی در تورنتو ،مونترال و ونکوور میباشد .در نمودار شماره ،6تعداد
مقاالت متعلق به کشورها که در این مطالعه از آنها استفاده شده ،آمده است.
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نمودار  -6سهم کشورها در تحقیقات بالکچین (یافتههای تحقیق)

 .2بحث
برای درک بهتر پتانسیل واقعی بالکچین و همچنین تأثیرات آن در بخشهای مختلف ،ارزیابی
مهم ترین تحقیقات فعلی اهمیت شایانی دارد .بنابراین ،یک مرور نظاممند در مورد این فناوری
برای شناسایی حوزههای کاربرد ،مزایا و چالش های آن جهت آگاهی از روند فعلی و تعیین شکاف
1. Netherlands Innovation Network
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تحقیقاتی ضروری است .در این مطالعه ،تعداد  32مقاله منتشر شده در سالهای  0224تا 0202
از طریق روش فراترکیب بررسی شد .مرور نظاممند در خصوص گستره بالکچین در چهار محور
حوزههای کاربرد بالکچین ،مزایای بالکچین ،چالشها و فناوریهای مرتبط با آن به تصویر کشیده
شده است .یافتههای پژوهش حاضر برای سازمانهایی که قصد دارند از نوآوریهای دیجیتال مانند
بالکچین استفاده کنند ،میتواند به عنوان راهنما تلقی شود.
در خصوص ارتباط تحقیق حاضر با دیگر پژوهشها باید گفت که یافتههای این پژوهش با
یافتههای پژوهش ایکسیو و همکاران ( )0223مطابقت دارد .ایکسیو و همکاران در تحقیقی تحت
عنوان یک مرور نظاممند از بالکچین ،تعداد شش تم تحقیقاتی تحت عنوان مزایای اقتصادی،
فناوریهای بالکچین ،رمزارز ،انقالب فین تک و اقتصاد اشتراکی را شناسایی کردند .بنابراین ،دو
ُبعد از تحقیق حاضر(مزایا و فناوریهای مرتبط با بالکچین) با تحقیق ایکس یو ،چن کواو

1

( )0223مرتبط است .همچنین یافتههای این پژوهش با یافتههای علی ،آالی ،کوتربوک وکومار
ً
دویودی )0202( 2کامال همخوانی دارد .با توجه به اینکه چهارمین محور از یافتههای پژوهش
حاضر در خصوص حوزههای کاربرد بالکچین که به حوزه مالی مرتبط است ،عنوان تحقیق یاد
شده(علی و همکاران) به کاربرد بالکچین در بخش مالی اشاره دارد .همچنین در تحقیق یاد شده،
نظاممند بررسی شده است .این تحقیق نشان میدهد که برای ورود سازمانها به عرصه بالکچین،
توجه به سه بعد مزایا ،معایب و نوع حوزه کاربردی مهم است .بنابراین ،سه ُبعد اصلی از تحقیق
/http://stim.qom.ac.ir
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سه محور مهم تحت عنوان مزایا ،چالشها و کارکردهای بالکچین در بخش مالی به صورت

مذکور با یافتههای این تحقیق مرتبط است .همچنین در مطالعه عثمانی و همکاران ( )0202که به
مرور نظاممند ب الکچین در صنعت بانکداری و مالی پرداخته شده ،گستره بالکچین در قالب
هزینه ها (هزینه ذخیره ،هزینه تراکنش ،هزینه انرژی) ،مزایا (محرمانگی ،شفافیت ،امنیت ،کارایی،
ثبات ،سرعت و اعتماد) ،ریسکها (مقیاسپذیری ،امنیت ،برگشتپذیری ،3میانکارکردی،4

مقررات) ،فرصتها (مزیت رقابتی ،ظهور خدمات جدید) مشخص شده است .بنابراین ،یافتههای
این تحقیق در ُبعد مزایا و چالشها با یافتههای عثمانی و همکاران مشابه است.
1. Xu, Chen & Kou
2. Ali, Ally, Clutterbuck & Kumar Dwivedi
3. Reversibility
4. Interoperability
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همانطور که مشاهده میشود ،بالکچین یک شمشیر دو لبه است و شاهد دوگانگیها در
ادبیات بالکچین هستیم .امنیت در بالکچین هم به عنوان مزیت و هم به عنوان چالش در نظر گرفته
شده است .همچنین یکی از اصلیترین مزیتهای بالکچین ،کاهش هزینهها است ،در حالی که
برخی تحقیقات به هزینه ناشی از استفاده از این فناوری اشاره کردهاند .باالخره ،تغییرناپذیری
ً
تراکنشهای بالکچین به عنوان مزیت در نظر گرفته شده است ،در حالی که در مواقع نیاز (مثال
فسخ قرارداد) ،امکان تغییر بالکچین وجود ندارد .بنابراین ،در موضوع بالکچین با دوگانههای
زیادی مواجه هستیم.
همچنین یکی از محورهای ما به کاربرد بالکچین در بخش بهداشت و سالمت اختصاص
دارد .حوزه بهداشت و درمان ،تنها حوزهای است که مطالعات بالکچین در این حوزه به سطوح
قابل قبولی از بلوغ رسیده است .چون حوزه بهداشت و درمان ،ذینفعان مختلفی دارد ،الکترونیکی
کردن اقدامات با محوریت امنیت و اعتماد بسیار مهم است .به عنوان مثال ،چونگوو و گارگ

1

( )0202در مرور نظاممند خود ،ابتدا چارچوبهای بالکچین در بخش سالمت را بررسی کرده و
سپس تحقیقاتی که به مرحله الگوسازی 2این فناوری در سازمانها و شرکتها پرداختهاند را بررسی

کرده اند .همچنین این دو محقق در مرحله آخر ،تحقیقات مربوط به پیادهسازی عملی این فناوری
در بخش سالمت را بررسی کردهاند .براساس این یافتهها ،مهمترین مزیت بالکچین در این عرصه،

بالکچین در سال  0223خود را بازآفرینی کرد ،قابلیتهای مالی آن گستردهتر شد و در بسیاری از
زمینه های مالی مانند بانکداری ،بازارهای سرمایه و مالی اینترنت ،قابل کاربرد تشخیص داده شد.
بنابراین ،یکپارچهسازی عمیق بالکچین با فناوریهای مالی همچنان یک مسیر تحقیقاتی

امیدوارکننده خواهد بود .بالکچین 33/2اصطالحی است که به کاربرد این فناوری در حوزههایی
غیر از ارز و امور مالی مانند دولت ،بهداشت ،علوم ،فرهنگ و هنر میپردازد .هدف بالکچین3/2
مساعدت آن در تمرکززدایی از جامعه است .دامنه این نوع بالکچین و کاربردهای بالقوه آن نشان
1. CHUKWU & GARG
2. Prototypes
3. Blockchain 3.0
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میدهد که یک فناوری رو به رشد و متحرک است .بالکچین  3/2شکل پیشرفتهتری از قراردادهای
هوشمند را برای یک واحد سازمانی توزیع شده ایجاد میکند که قوانین خاص خود را داشته و با

درجه باالیی از استقالل عمل میکند (پیرونی و همکاران .)0228 ،1محور دیگر یافتههای این
پژوهش در خصوص حوزه کاربرد ،محور حاکمیت و دولت است .براساس یافتهها ،استفاده از
ً
بالکچین برای دولتها عمدتا چالش تلقی شده و سازمانهای دولتی در پذیرش بالکچین
محافظهکار هستند ،کلیدواژههایی مانند ارتباطات باز ،دولت الکترونیک ،سازمانهای قانونگذار
در این عرصه مطرح شده است.
مزایای بالکچین بسیار متنوع است .این مزایا را میتوان در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
قانونی و ...در نظر گرفت .مزایای اقتصادی بالکچین در تحقیقات قبلی به طور گسترده مورد بررسی
قرار گرفته است .اما مزایای غیر اقتصادی بالکچین تاکنون شناسایی و معرفی نشده است .براساس
یافته های تحقیق حاضر ،ردیابی و شفافیت ،ایجاد اعتماد ،جلوگیری از کالهبرداری و تقلب و
مدیریت هویت به عنوان مزیتهایی است که جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد .در این خصوص سکف

و سیدلر )0228( 2مزایایی مانند عدم تمرکزگرایی ،شفافیت ،برابری ،پاسخگویی (از طریق قرارداد
هوشمند) را به عنوان مزایا و آثار اجتماعی فناوری بالکچین قلمداد کردهاند که میتواند به رعایت
حقوق بشر کمک کند .شفافیت ،برابری و خودمختاری برخی ویژگیهای بالکچین است که میتواند
دموکراتیک و آزادی بیان به جوامع کمک کند .همچنین ،عواملی مانند بینامی ،محرمانگی ،امنیت،
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در زمینههایی مانند هویت آنالین ،کنترل قاچاق انسان ،کاهش فساد ،آشکارسازی تقلب ،مشارکت
تغییرناپذیری در این تحقیق به عنوان مزایای بالکچین شناسایی شده است ،اما برخی محققان
معتقدند که هرچند همه تراکنشهای بالکچین محرمانه و رمزگذاری شده هستند ،اما باز هم خطر
هک شدن دادهها وجود دارد (ایکس یو ،چن کواو.)0223 ،
یکی دیگر از یافتههای جالب تحقیق حاضر در بخش چالشهای بالکچین ،تغییرناپذیری
دادهها در بالکچین است .تغییرناپذیری دادهها ،هم به عنوان یک مزیت و هم به عنوان یک چالش
این فنا وری تلقی شده است .تغییرناپذیری و غیر قابل دستکاری بودن باعث ایجاد اطمینان کافی در
بین اعضای شبکه و به خصوص زنجیره تأمین میشود .اما در مبحث قراردادهای هوشمند ،اگر
1. Pieroni & et al.
2. Saqaf & Seidler
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اشتباهی رخ دهد ،امکان اصالح وجود نخواهد داشت .چالش دیگر ،نامشخص بودن چگونگی
ارتباط بالکچین با سیستمهای موجود است .این موضوع تحت عنوان چالش میانکارکردی در نظر
گرفته شده است .براساس یافتهها ،یکپارچهسازی بالکچین با سیستمهای موجود و تعریف
استانداردها بزرگترین چالش است.
در خصوص فناوریهای مرتبط با بالکچین ،یافتههای این تحقیق با یافتههای ریان و همکاران
( )0228مطابقت دارد .این محققان معتقدند که محدودیتهای موجود در رایانش ابری و کالن
داده ،توسط اینترنت اشیاء مرتفع گردید ،حال نوبت بالکچین است .بالکچین با یکپارچهسازی
دادههای ابری و اینترنت اشیاء میتواند انقالبی در این عرصه بوجود بیاورد .یافتههای ریان و
همکاران ( )0228نشان میدهد که اعتماد و امنیت اینترنت اشیاء به وسیله بالکچین قابل تضمین
است .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که اینترنت اشیاء میتواند از قابلیتهای ارائه شده
توسط بالکچین بسیار بهرهمند شود و این موضوع به توسعه بیشتر فناوریهای فعلی اینترنت اشیاء
منجر خواهد شد .در تعدادی از مقاالت ،اینترنت اشیاء به عنوان یک حوزه کاربرد از بالکچین
تلقی شده است ،در حالی که در تحقیق حاضر ،این فناوری به عنوان یک فناوری همراه با بالکچین
است .البته ،چالشهای بزرگی در استفاده توأمان از این دو فناوری وجود دارد که نیاز به تحقیق
دارد .همانطور که گفته شد ،ظرفیت ذخیرهسازی و مقیاسپذیری بالکچین هنوز هم به عنوان یک

اینترنت اشیاء نامناسب باشد ،اما روشهایی وجود دارد که میتوان این محدودیتها را کاهش داد
یا به طور کلی از آنها اجتناب کرد .این محدودیت مانع بزرگی برای ادغام آن با بالکچین است .به
طور کلی ،بالکچین برای ذخیره مقادیر زیادی از دادهها مناسب نیست ،اما برای جلوگیری از
حمالت فزاینده به شبکههای اینترنت اشیاء ،بسیار مناسب است .در نمودار شماره  7گستره
بالکچین به تصویر کشیده شده است.
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اشیاء ،این چالشها را بیشتر میکند .از این جهت ،به نظر میرسد بالکچین برای کاربردهای
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نمودار  -7گستره فناوری بالکچین

ماهیت رادیکال بالکچین هنوز واکاوی نشده است .لذا ،مباحث نظری و مفهومی باید در این
مسیر ادامه پیدا کند .مطالعه حاضر میتواند به عنوان پایه یا الهامبخش برای کارهای آینده باشد.
طبقهبندی اولیه این تحقیق از چهار ُبعد بالکچین میتواند به تعیین معماری این فناوری در
سازمانها و جوامع کمک کند .هدف تحقیق حاضر معرفی حیطههای کالن فناوری بالکچین
است .بنابراین ،بررسی های عمیق در خصوص هر یک از ابعاد و در سطوح مختلف و سازمانهای
ً
گوناگون به پژوهشگران دیگر واگذار شده است .برای مثال ،این تحقیق صرفا به شناسایی مزایای
کلی بالکچین پرداخته است .محققان دیگر میتوانند به مزایای بالکچین در کسب و کارهای
فردی ،تأثیرات مثبت برنامههای کاربردی بالکچین بر ساختار سازمانی ،عملکرد و مدلهای
مدیریتی بپردازند .با توجه به اینکه عمر تحقیقات بالکچین تنها یک دهه است ،مبانی نظری دقیق و
مشخصی در این عرصه وجود ندا رد ،به همین دلیل بالکچین به اندازه کافی در قاموس تئوری
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سازمان به تصویر کشیده نشده است .بنابراین ،تبیین بالکچین از منظر نظریه اطالعات ،نظریه
نهادی ،نظریه منبع محور ،نظریه عاملیت و سایر نظریههای رشتههای جامعهشناسی و اقتصادی
میتواند افقهای جدیدی در نظریه و عمل ایجاد کند.
همچنین در سطحی باالتر از سازمان ،محققان میتوانند تاثیر بالکچین بر کارایی بازار و رفاه
اجتماعی را بررسی کنند .به طور کلی بررسی اثرات بالکچین بر کارایی شرکت و بازار ،نیاز به
تحقیق علمی بیشتری دارد.
شاید بیش از هر زمان دیگری ،این فناوری جدید ما را ملزم به استفاده از رویکردی چند
رشتهای کند .بنابراین ،پتانسیلهای این فناوری باید در تحقیقات آینده از طریق مطالعات چند
رشته ای و کیفی عمیق بررسی شود .از طرفی ،ارتباط بین فناوریهای مرتبط با بالکچین و
ً
برهمکنشی آنها نادیده گرفته شده است .هرچند اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی معموال به طور
جداگانه مورد استفاده قرار میگیرند .اما براساس دیدگاه پژوهشگران آلمان ،این نوآوریها میتوانند
و باید به طور مشترک مورد استفاده قرار گیرند و در آینده همگرا خواهند شد .یکی از ارتباطات
احتمالی این فناوریها میتواند این باشد که اینترنت اشیاء اطالعات را جمعآوری و فراهم میکند،
بالکچین زیرساختها را فراهم کرده و قوانین تعامل را تنظیم میکند ،در حالی که هوش مصنوعی
فرآیندها و قوانین را بهینه خواهد کرد (سندر ،گرتس و ریترز .)0202 ،با توجه به موارد ذکر شده،

شرکتهای مختلف می باشد .اما تمرکز اصلی باید بر مدیریت قدرت فناوری و تعیین چگونگی
ارتباط آن با فناوری های دیگر از جمله اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی باشد .اینکه آیا این فناوری
به مثابه یک مدینه فاضله است یا خیر ،به مدیریت گام به گام ابعاد و حیطههای مختلف آن بستگی
دارد .امروزه مهاجرت به شهرهای بزرگ گسترش پیدا کرده و سبکهای زندگی به کلی دگرگون شده
است .در این راستا ،بالکچین می تواند به حل بخشی از مشکالت شهری و توسعه شهر هوشمند
پایدار کمک کنند .همگرایی بالکچین و رایانش ابری ،باعث حل مشکالت مربوط به امنیت
معماری شهرهای هوشمند شده و عملکرد سیستم را ارتقاء خواهد داد .سیستم عاملهای بالکچین
در سناریوهای مرتبط با خانههای هوشمند میتواند خدمات هوشمندی مانند نظارت بر خانه،
مدیریت خانه و کنترل دسترسی به وسایل خانه را ارائه کند .بنابراین ،محققان حوزه شهری باید این
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پاسخ باید گفت که این فناوری در حال فتح کلیه کسبوکارها در سطوح دولت ،ملت ،شهرها و
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آیا می توان گفت که این فناوری و عملکردهای آن برای همه مشکالت نوشدارو تلقی میشود؟ در
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فناوری را از منظرهای مختلف به طور جامع تحلیل کنند .ایجاد مقررات برای گنجاندن بالکچین و
اینترنت اشیاء به عنوان بخشی از زیرساختهای دولت ،کلیدی است .این اقدام سرعت تعامل بین
شهروندان ،دولتها و شرکتها را تسریع میکند .از طرفی تأمین زیرساخت بالکچین و اینترنت
اشیاء به منظور ایجاد سیستم حملونقل هوشمند در سطح کشور و شهرها ،زمانبر بوده و
هزینههای زیادی میطلبد .بنابراین ،دولتها باید شهرها را از نظر دادههای باز ،زیرساختهای
هوشمند ،استراتژیهای اداری هوشمند و تصمیمگیری هوشمند مدنظر قرار دهند .عالوه بر این،
دولت مردان باید مالحظات اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را در نظر بگیرند .این امر
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مستلزم ادغام موثر مالحظات اقتصادی و محیطی است.
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