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سخنی از سردبیر
دنیای بالكچین بر گرفته از یک تکنولوژی جدید

فرصتی دوباره دســت داد تا به بهانه انتشــار مجدد نشــریه با خوانندگان گرانمایه به گفتگو بپردازم. تداوم انتشار 
نشریه بدون مشاركت شما امکان پذیر نخواهد بود. استقبال  شما با ارسال مقاالت نغز و پرمایه باعث شکوفائی 

این نشــریه در جمع اندیشــمندان حوزه تکنولوژی و به ویژه بالكچین خواهد گردید. 

دنیــای بالكچیــن بــر گرفتــه از یک تکنولوژی جدید می باشــد كه با توجه به نوظهور بودن این شــاخه، موجب 
می شــود كه نیاز یک رســانه حرفه ای همچون خط دید برای انتشــار محتوا های غنی و دســت اول در آن 

احساس گردد.
پــس مــا نیــز با توجه به رســالت خــود در تکنولوژی های روز دنیا به عنوان یک رســانه تخصصی چاپی در این 
رابطــه نوشــته و بــرای عالقه مندان به این تکنولوژی جدید یــا همان بالكچین به تولید و ارائه مقاالت تخصصی 

و دســت اول خواهیم پرداخت.
در این شــماره از نســخه چاپی خط دید تعداد زیادی از مقاالت به توســعه قرارداد های  هوشــمند مربوط بوده و 

با توجه به اســتقبال و درخواســت شــما عزیزان در آینده نیز بیشــتر به این مورد خواهیم پرداخت.



کاربرد بالک چین در 
سالمت و داروسازی
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بالک چین یک فناوری بسیار تاثیرگذار است و این فناوری جدید روز به روز در حال رشد و ترقی می باشد که تاثیرات آن از بانکداری 
تا زنجیره تامین را پوشــش می دهد. این فناوری در حال حاضر برای ایجاد انقالب در صنایع مختلق آماده اســت. فناوری بالک 
چین می تواند زمینه های مختلف به ویژه در بخش مراقبت های بهداشتی را متحول کند تا تغییری ایجاد کند و تحول دیجیتالی 
را رهبری کند، زیرا از سوابق پزشکی گرفته تا زنجیره های تامین دارویی تا قراردادهای هوشمند برای توزیع پرداخت، فرصت های 

زیادی برای استفاده از کاربرد بالک چین در سالمت و داروسازی وجود دارد.

سوابق سالمت:01

پرونده الکترونیک پزشــکی )EMRs( ســتون فقرات هر سیســتم مراقبت های بهداشتی مدرن است. اما از آنجایی 
که غالبا پرونده های پزشکی بسیار طوالنی و با هر مراجعه به پزشک پیچیده تر می شود، دریافت آن برای ارائه دهندگان 
 Medical Chain یا Patientory، Medibloc مراقبت های بهداشتی همیشه کار آسانی نیست. شرکت هایی مانند
با هدف دادن اختیار به بیماران در کل تاریخچه پزشــکی خود و ارائه یک دسترســی یک مرحله ای برای بیماران و 
پزشکان، قصد دارند این مشکل را حل کنند. کاربرد بالک چین در سالمت و داروسازی نه تنها دسترسی را ساده تر و 

کارآمدتر می کند، بلکه ذاتًا امنیت داده ها را نیز در کنار این خدمات، پدید می آورد.

زنجیره تامین:02

صنعت داروســازی دارای یکی از باالترین اســتانداردها برای ایمنی، امنیت و پایداری محصول اســت که در برابر 
کوچکترین اختالالت آسیب پذیر است. به عنوان مثال: مدیریت زنجیره تامین با کمک کاربرد بالک چین در سالمت 
و داروســازی می تواند به صورت ایمن و شــفاف مورد نظارت قرا گیرد و تاخیر و خطای انســانی را تا حد معنا داری 

کاهش دهد.

همچنین می توان ازبالک چین برای نظارت بر هزینه ها، نیروی کار و حتی انتشار زباله در هر نقطه از زنجیره تامین 
اســتفاده کرد. عالوه بر  این، می توان از آن برای تأیید اصالت محصوالت با ردیابی آنها از منبع اصلی آنها اســتفاده 
کرد و با بازار داروهای تقلبی که ســاالنه ۲۰۰ میلیارد دالر ضرر به بازار اصلی وارد می کند، به کمک کاربرد بالک چین 

در سالمت و داروسازی به طور موثر مبارزه کرد.
 Blockchain در حال حاضر برای راه حل های منطقی Modem و  Chronicled، Block Pharma  شرکت هایی مانند

کارآمدتر در حال تحقیق و توسعه هستند.

بازار داده های ژنومی :03

شــرکت هایی مانند Encrypgen و Nebular Genomics در حال ســاخت پلتفرم های بالک چین هســتند تا 
پژوهشگران بتوانند داده های ژنومی را به صورت ایمن و مطمئن در یک بازار در حال ظهور جدید به اشتراک بگذارند. 
آنها ادعا می کنند که در آینده، فرصت هایی پیرامون توالی یابی ژنوم شــخصی، بازار داده ای با میلیاردها دالر ایجاد 
می کند و بهترین فناوری برای حل مســائل امنیتی داده ها و اطمینان از اینکه داده ها بدون هیچ واســطه ای از منبع 

به کاربر نهایی می رسند، خواهد بود.

 به طور کلیکاربرد بالک چین در سالمت و داروسازی به سه طریق صورت می گیرد:
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ارائه خدمات با کمک بالک ارائه خدمات با کمک بالک 
چیــن در زنجیــره تامینچیــن در زنجیــره تامین

مــوارد اســتفاده از بــالک چیــن بــرای زنجیــره تامیــن چیســت؟ ارائــه خدمــات بــا کمــک بــالک 
چیــن در زنجیــره تامیــن، برنامــه هــای کاربــردی فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده )DLT( شــرکای تجــاری 
جهانــی را قــادر مــی ســازد تــا بــه صــورت ایمــن و بــا اجمــاع بــر ســر حقایــق مشــترک بــرای افزایــش 
کارایــی، شــفافیت و دیــده شــدن تراکنــش کننــد. مــوارد اســتفاده از بــالک چیــن بــرای زنجیــره تامیــن 
شــامل تغییــر ناپذیــری در منشــأ کاال، از بیــن بــردن ســختی های همــکاری بیــن چندیــن طرف و مشــاهده 
ــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل ردیابــی و ردیابــی، ارزیابــی خطــرات و تســریع زنجیــره  در زمــان واقعــی ب
تامیــن فیزیکــی و مالــی اســت. بــا مطالعــه ایــن مقالــه در مجلــه خــط دیــد دیدگاهــی در مــورد چگونگــی 

ارائــه خدمــات بــا کمــک بــالک چیــن در زنجیــره تامیــن بــه دســت خواهیــد آورد.

فنــاوری بــالک چیــن حتــی مــی توانــد تأثیــر منفــی مــا را بــر محیــط زیســت یــا همــان رد پــای بشــر در 
 Botanical Water Technologies محیــط زیســت را کاهــش دهــد. در مــاه آوریــل، شــرکت تصفیــه آب
یــک پلــت فــرم تجــاری را بــا اســتفاده از فنــاوری پلتفــرم توزیــع شــده داخلــی فوجیتســو )FJTSY( راه 
انــدازی مــی کنــد کــه بــه ســازندگان کــوال، کارخانــه هــای قنــد و کارخانــه هــای تقطیــر اجــازه مــی دهــد 
تــا آبــی را کــه معمــوالً در طــول تولیــد دور مــی ریختنــد، بفروشــند یــا دوبــاره اســتفاده کننــد. ایــن پلــت 

فــرم جابه جایی هــای آب را هنــگام تصفیــه، فــروش و تحویــل ردیابــی مــی کنــد.
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ارائــه خدمــات بــا کمــک بــالک چیــن در زنجیــره تامیــن  در صنعــت 
خودروسازی

دیلویــت تخمیــن مــی زنــد کــه تــا ســال ۲۰۳۰، وســایل نقلیــه الکتریکــی )EVs( حــدود ۳۲ درصــد از کل 
ســهم بــازار فــروش خودروهــای جدیــد را بــه خــود اختصــاص خواهنــد داد. ایــن یعنــی از ۲.۵ میلیــون 
در ســال ۲۰۲۰ بــه ۱۱.۲ میلیــون در ســال ۲۰۲۵ بــه ۳۱.۱ میلیــون تــا ســال ۲۰۳۰ افزایــش خواهــد یافــت. 
ــت  ــای EV از کبال ــری ه ــه بات ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــرفت ب ــن پیش ــده ای ــدود کنن ــم و مح ــه مه ــا نکت ام
اســتفاده مــی کننــد. در ســال ۲۰۲۱، حــدود ۷۰ درصــد از ذخایــر کبالــت جهــان در جمهــوری دموکراتیــک 
کنگــو، کشــوری جنــگ زده کــه بــه دلیــل نقــض حقــوق بشــر، از جملــه کار کــودکان شــناخته شــده اســت، 

اســتخراج شــد.
ــوو )VOLAF( و مرســدس  ــه ول ــدگان خودروهــای برقــی جهــان، از جمل  بســیاری از بزرگ تریــن تولیدکنن
بنــز )DMLRY(، بــرای ردیابــی منشــأ چنیــن ریســک هایی بــا Circulor، یــک پلتفــرم مبتنــی بــر بــالک 

ــد. ــت  کرده ان ــن اوراکل )ORCL( پشــتیبانی می شــود، ثب ــالک چی ــرم ب ــه توســط پلتف ــن ک چی
ــاره مشــکالت عدیــده زنجیــره تامیــن بــرای بخــش خــودرو چیزهــای زیــادی شــنیده  مــا همچنیــن درب
ایــم. غــول خودروســازی فرانســوی رنــو )RNSDF( پلتفــرم بــالک چیــن Xceed را بــرای ردیابــی هــزاران 
قطعــه خــودرو کــه در هــر وســیله نقلیــه تولیــد شــده در شــانزده کارخانــه مختلــف در سراســر اروپــا، راه 
انــدازی کــرد. ارائــه خدمــات بــا کمــک بــالک چیــن در زنجیــره تامیــن بــه شــرکت ایــن امــکان را مــی 
دهــد کــه در صــورت عــدم مطابقــت بــا مشــخصات تامیــن کننــدگان، بــه ســرعت اطــالع رســانی کنــد. در 

نتیجــه هفتــه هــا در زمــان حســاب رســی مالــی صرفــه جویــی مــی شــود.
تــا ســال ۲۰۲۴، ایــن شــرکت امیــدوار اســت کــه حداقــل ۳۵۰۰ تامیــن کننــده خــود را بــا ایــن سیســتم 
بــرای ردیابــی بیــش از ۶۰۰۰ قطعــه خــودرو تحــت نظــارت خــود در اختیــار داشــته باشــد. کمپانــی رنــو 
هم اکنــون در حــال همــکاری بــا Faurecia )FURCF(، یکــی از بزرگتریــن ســازندگان داخلــی خــودرو در 

جهــان، اســت.

چرا این فناوری نقش بسیار تعیین کننده ای دارد؟

نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه در حالــی کــه آینــده و کاربردارزهــای دیجیتــال همچنــان مــورد بحــث اســت، 
فنــاوری زیربنایــی آن یعنــی بــالک چیــن پیشــرفت های عظیمــی در زنجیره هــای تامیــن ایجــاد می کنــد. 
دقیقــا در زمانــی کــه آنهــا بیــش از هــر مقطــع دیگــری در تاریــخ اخیــر بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند. 
ارائــه خدمــات بــا کمــک بــالک چیــن در زنجیــره تامیــن بــه کاهــش هزینــه هــا، بهبــود ایمنــی و حتــی 
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برترین بازی های کریپتو موبایل ۲۰۲۲

ــه ســرعت در حــال  ــه صنعــت گیم فــای هســتند ب ــق ب ــر، بازی هــای Play2earn کــه متعل در ســال های اخی
ــته اند. ــری گذاش ــای کامپیوت ــت بازی ه ــر صنع ــی ب ــر قابل توجه ــد و تأثی ــی بوده ان ــد و ترق رش

ایــن بازی هــا بــه بازیکنــان اجــازه می دهــد کــه کنتــرل دارایــی هــای درون بــازی خــود را در دســت بگیرنــد 
و حتــی فرصت هــای کســب درآمــد بــرای  خــود ایجــاد کننــد. تعــداد ایــن دســته از بــازی هــا بــه ســرعت در 
حــال افزایــش اســت، بیشــتر آنهــا بــا کامپیوتر هــای معمولــی و دســتگاه هــای تلفــن همــراه ســازگار هســتند. 
ــه  ــی ک ــوز در دســت توســعه هســتند، در حال ــل ۲۰۲۲ هن ــو موبای ــن بازی هــای کریپت ــن برتری ــدادی از ای تع

برخــی نســخه هــای آلفــا و بتــا خــود را بــه صــورت عمومــی در دســترس کاربــران قــرار داده انــد.

ــرار  ــی در دســترس ق ــرای گیمرهــای موبایل از آنجایــی کــه توســعه دهندگان بیشــتری چنیــن بازی هایــی را ب
می دهنــد، صنعــت بازی هــای بــالک چیــن در حــال ورود بــه بــازار کامــالً جدیــدی اســت کــه پتانســیل های 
باالیــی دارد. در مقایســه بــا کامپیوتر هــا، افــراد بیشــتری دارای یــک گوشــی هــای هوشــمند هســتند و بــه 
طــور منظــم از آنهــا اســتفاده مــی کننــد. در برخــی کشــورها، مــردم چندیــن موبایــل هوشــمند دارنــد کــه آنهــا 
را بــه یــک مخاطــب هــدف خــوب بــرای بازی هــای بــالک چیــن play2earn تبدیــل می کنــد کــه می تواننــد 

بازیکنــان را بــرای مــدت طوالنی تــری درگیــر خــود کننــد.
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 ۲۰۲۲play2earn یکــی از برتریــن بازی های کریپتــو موبایــل
 Android، Reward و   iOS عامل هــای  درسیســتم 
ــن  ــال، اوپ ــرد روی ــت نب ــه دارای حال ــت ک Hunters اس
ورد)Open World(، محیــط قــرون وســطایی و آواتارهــای 
متعــدد اســت. بازیکنــان مــی تواننــد در نبردهــای یــک بــه 
یــک شــرکت کننــد یــا یــک بــازی هشــت نفــره را انجــام 
دهنــد کــه در آن آخریــن بازیکنــی کــه بمانــد برنــده اســت. 
ایــن MMORPG بتــل رویــال در حــال برنامــه ریــزی 
بــرای اضافــه کــردن رویدادهــای شــرط بنــدی و مســابقات 
قهرمانــی هفتگــی، در میــان ســایر ویژگــی هــای ایــن بازی، 
 RHT در آینــده اســت. کاربــران بــرای شــرکت بایــد توکــن
ــد  ــق آن می توانن ــان از طری ــه بازیکن ــد، ک ــت آورن را بدس

ــد. ــه دســت آورن بایننــس کویــن )BNB( ب

لیســت برتریــن بازی هــای کریپتــو موبایــل ۲۰۲۲

 Axieبــه عنــوان یکــی از محبــوب تریــن بــازی هــای
ــو  ــای کریپت ــن بازی ه ــی از برتری Infinity ،play2earn یک
موبایــل ۲۰۲۲مبتنــی بــر اتریــوم، زندگــی بســیاری از مــردم 
ــان  ــت.امروزه بازیکن ــر داده اس ــان تغیی ــر جه را در سراس
ــتند.  ــازی هس ــن ب ــام ای ــال انج ــان در ح ــر جه در سرتاس
بیشــترین اســتقبال از ایــن بــازی زمانــی بــود کــه گروهی از 
بازیکنــان درآمــد تمــام وقــت خــود را بــه دلیــل همه گیــری 
ــد از  ــب درآم ــه کس ــاز ب ــد و نی ــت داده بودن ــا از دس کرون
راه هــای دیگــری داشــتند کــه بــازی  هــای کریپتــو یکــی از 

ایــن راه  هــا بــود.
تمرکــز بــازی در جمــع آوری، پــرورش و مبــارزه بــا هیوالهــا 
ــزی را در  ــان جوای ــت. بازیکن ــا PvP اس ــت PvE ی در حال
 Smooth Love و )Axie Infinity Shards )AXS قالــب
ــا  ــی ه ــم دارای ــد. ه ــی کنن ــت م Potions )SLP( دریاف
ــی در  ــازار داخل ــوان در Eth در ب ــی ت ــا را م ــم هیواله و ه

ــت. ــان Axie Infinity فروخ جه
ایــن بــازی از بازیکنــان می خواهــد کــه حداقــل ســه 
ــردی شــرکت  ــد در هــر نب ــا بتوانن اکســی داشــته باشــند ت
کننــد. بازیکنانــی کــه تــازه وارد بــازی شــده انــد و بودجــه 
ــیه  ــد بورس ــی توانن ــد، م ــد Axies ندارن ــرای خری ــی ب کاف

Axie Infinity  را انتخــاب کننــد.

   R e w a r d  H u n t e r s A x i e  I n f i n i t y
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فنــاوری بــاک چیــن در ســال هــای اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و همچنــان در حــال تجربه یک رشــد 
ــرای حــل چالش هــای  ــن ب ــن راه حل هــای باک چی ــن حــوزه اســت همچنی ــان فعــاالن در ای ــزون در می روزاف
صنعــت مخابــرات نیــز از جملــه همیــن پیشــرفت هــا مــی باشــد. در ایــن مقالــه مــا راه حل هــای باک چیــن 
ــه طــور دقیــق بررســی کــرده و زمینه هــای اســتفاده، کارهایــی کــه مدیــران ایــن حــوزه بــه  ــرات را ب در مخاب
ــه مشــتریان خــود  ــد ب ــکام می توانن ــد و جایــی کــه شــرکت های فعــال در حــوزه تل کمــک آن انجــام می دهن

کمــک کننــد را بــه طــور جامــع مــورد بررســی قــرار می دهیــم.
ابتدا الزم است به یک سوال پایه ای پاسخ دهیم، بالک چین در مخابرات چیست؟

همــه مــا بــاک چیــن را بــا بیــت کویــن می شناســیم. اگــر بخواهیــم بــه ابتــدای مســیر نــگاه کنیــم، بیت کویــن 
ــه  ــاوری ب ــن فن ــون ای ــد زد. اکن ــن را کلی ــادی از باک چی ــردم ع ــناخت م ــروع ش ــه ش ــود ک ــزی ب ــان چی هم
ــه  ــران و پرداخت هــا را ب ــت کارب ــردازش تراکنش هــا، احــراز هوی ــد پ ــا رون ســرعت در حــال تکامــل اســت ت
طــور کامــل دگرگــون کنــد. فیــن تــک یکــی از اولیــن صنایعــی بــود کــه بــرای در مراحــل اولیــه ایــن فنــاوری 
ــا کمــک باک چیــن بــه وجــود  ــًا در هــر صنعتــی امکانــات متنوعــی ب را پذیرفــت امــا در حــال حاضــر، تقریب
ــه وجــود  ــرات ب ــن در صنعــت مخاب ــاوری باک چی ــه  فن ــی را ک ــم و فرصت های ــه، مفاهی ــن مقال آمــده. در ای

آورده، بــه دقــت بررســی خواهیــم کــرد.
بــاک چیــن یــک دفتــر کل مشــترک اســت کــه بیــن کاربــران در یــک شــبکه خــاص تکــرار مــی شــود و ایــن 
دفتــر کل کلیــه جزئیــات معامــات بیــن طرفیــن را در خــود جــای می دهــد. کل سیســتم بســیار امــن، شــفاف 
و عــاری از هــر گونــه واســطه محــدود کننــده ای اســت کــه همــه مــا در هــر شــبکه مبتنــی بــر تراکنــش مشــابه 
در دســترس بــه آن وابســته هســتیم. اگــر مشــتری درخواســت تراکنــش کنــد )مثــاً از آمــازون نــان ســفارش 
دهــد(، ایــن تراکنــش از طریــق # منحصــر بــه فــرد خــود در شــبکه بــاک چیــن منتقــل مــی شــود. یکــی از 

گــره هــا، # را شناســایی کــرده و آن را تأییــد مــی کنــد و امــکان تکمیــل تراکنــش را فراهــم مــی کنــد.
ــا فروشــنده کیســت. از ایــن رو، بــاک  ــد مشــتری نهایــی ی در هیــچ مقطــع زمانــی مشــخص، گــره نمی دان
چیــن یــک دفتــر خاطــرات دیجیتــال نامیــرا اســت کــه از تراکنش هــا )می توانــد داده، ارز یــا هــر چیــزی بــا 
ارزش اقتصــادی باشــد( تشــکیل شــده اســت. هــر تراکنــش منحصــر بــه فــرد اســت و در یــک سیســتم توزیــع 

شــده ثبــت مــی شــود کــه هرگــز نمــی تــوان آن را حــذف و یــا دســتکاری کــرد.
باک چین و صنعت مخابرات در سال ۲۰۲۲، این تحول چگونه در حال شکل گیری است؟

نکتــه جالــب اینجاســت کــه نحــوه ارتبــاط تلفنــی افــراد در طــول ۲۰ ســال گذشــته تغییــر چشــمگیری نداشــته 
ــر و  ــرای انتقــال صــدا، تصوی ــادی ب ــون راه هــای زی ــر شــده اند و اکن ــه، ســیم کارت های مــا کوچک ت اســت. بل
متــن از طریــق اینترنــت داریــم، امــا منطــق اصلــی تلفــن مبتنــی بــر ســیم کارت ها )کــه در ســال ۱۹۹۱ توســعه 
ــا داده هــا  ــا ب ــرده اســت نحــوه برخــورد م ــه کامــاً تغییــر ک ــزی ک ــد( تغییــر نکــرده اســت. چی ــه بودن یافت
اســت. ســرعت انتقــال از طریــق اینترنــت بــا ســه یــا شــاید چهــار ســال قبــل قابــل مقایســه نیســت؛برای مثال 
فنــاوری۵G  کــه در حــال حاضــر بــه ســرعت در حــال ارائــه ســرویس اســت، نــرخ انتقــال داده باالتــر، حداقــل 
ــتفاده از  ــاهد اس ــا ش ــد. م ــر می کن ــکان پذی ــل را ام ــتگاه های متص ــی از دس ــتم عظیم ــبکه و سیس ــر ش تأخی
ــی  ــتفاده مختلف ــوارد اس ــه م ــتیابی ب ــرای دس ــره، AR، VR ب ــخیص چه ــگرها، تش ــای IOT، حس ــتگاه ه دس

خواهیــم بــود کــه قبــا تصورشــان هــم نمــی کردیــم.
هــم ارائــه دهنــدگان و هــم مشــترکین بــا رومینــگ، هزینــه هــای بــاال، خطــر کاهبــرداری، مســائل مربــوط 
بــه حریــم خصوصــی و بســیاری مــوارد دیگــر دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. پــس از بررســی راه حــل هــای 
بالقــوه، تمرکززدایــی )کــه یکــی از اصــول اصلــی بــاک چیــن اســت( مــی توانــد کلیــد حــل اینگونــه مســائل 

باشــد.
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چالش هــای اصلــی ایــن صنعــت و حــل ایــن چالــش هــا بــا کمــک راه حل هــای بالک چیــن 

مخابرات: در 

ســازمان هــای کــه بــه دنبــال راه حــل هــای نوآورانــه بــرای کاهــش هزینــه هــای اساســی و بهبــود ســودآوری 
کســب و کار خــود هســتند. مــا در خــط دیــد بــه چنــد نقطــه ضعــف مــدرن در صنعــت مخابــرات نــگاه مــی 
کنیــم وهمچنیــن دالیــل اینکــه چــرا بایــد بــه راه حل هــای باک چیــن در مخابــرات بــه عنــوان یــک راه حــل 

ــم: ــم را بررســی می کنی ــگاه کنی ــده ن ــرای حــل چالش هــای آین ــه ب فناوران

ــرات دارای پیچیدگی هــای بســیاری هســتند  شــبکه و زیرســاخت : شــرکت های فعــال در حــوزه مخاب  .1
ــازمان های  ــه س ــًا هم ــد. تقریب ــی دارن ــل توجه ــذاری قاب ــرمایه گ ــاختی و س ــای زیرس ــروژه ه ــه پ ــاز ب و نی
مخابراتــی تحــت راه انــدازی شــبکه  4G/LTE قــرار گرفته انــد امــا در حــال حاضــر فنــاوری ۵G مــورد تقاضــای 

ــد. ــاء مجــدد می کن ــه ارتق ــور ب ــا را مجب ــه آنه ــه ک ــرار گرفت ــران ق بســیاری از کارب

ــی، امــن و انعظــاف  ــاوری هــای موجــود، تعامل سیســتم هــای پشــتیبانی کســب و کار/عملیــات : فن  .2
ــه کاربــری و پشــتیبانی ضعیــف آنهــا همــواره باعــث نارضایتــی شــده  ــر ایــن، تجرب پذیــر نیســتند. عــاوه ب
اســت کــه ایــن خــود در ســود و زیــان شــرکت هــای ایــن حــوزه تاثیــر مهمــی داشــته اســت.اخیرا متخصصــان 

ــد. ــه کرده ان ــش ارائ ــن چال ــرای ای ــرات را ب ــن در مخاب ــای باک چی ــوزه راه حل ه ــن ح ای

جنــگ قیمــت : ورود ســرویس دهنــدگان مخابراتــی عصــر جدیــد بــه بــازار، توقــع مشــتریان را بــه طــور   .3
ــه اینکــه ارائه دهنــدگان خدمــات مجبورنــد تماس هــای رایــگان و  ــا توجــه ب ــرده اســت. ب ــاال ب چشــمگیری ب

ــد. ــه کنن ــدگان ارائ ــه مصرف کنن ــی را ب ــته های داده فراوان بس
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 )CSP( ارائــه دهندگان خدمــات ارتباطــی ،Deloitte  کاهبــرداری : طبــق گــزارش منتشــر شــده توســط  .4
هــر ســاله ۴۰ میلیــارد دالر بــه دلیــل فعالیــت هــای کاهبــرداری از دســت مــی دهنــد. در ادامــه بررســی مــی 
کنیــم کــه راه حل هــای باک چیــن در مخابــرات جطــور ایــن چالش هــارا تــا حــد قابــل توجهــی حــل خواهنــد 

کــرد.

راه حل های بالک چین در مخابرات چطور عمل می کنند؟

تمرکززدایــی و اقتصــاد اشــتراک: از دیــد متخصــان راه حــل اصلــی ایــن مشــکل تمرکززدایــی اســت کــه   .1
یکــی از ویژگــی هــای اصلــی روش راه حل هــای باک چیــن در مخابــرات اســت. بــه عنــوان مثــال : زیرســاخت 
ــه  ــق ب ــی توســط شــرکت ها ســاخته می شــوند و در نتیجــه مختــص همــان شــرکت اســت و متعل هــای زمین
ــا  و  ــازمان ه ــرات ، س ــن در مخاب ــای باک چی ــک راه حل ه ــا کم ــت. ب ــات نیس ــدگان خدم ــه دهن ــه ارائ هم
ــه هــای هنگفــت ســاخت  ــا از هزین ــد ت ــد و از همــان اســتفاده مــی کنن ــرد هــم مــی آین زیرساختهایشــان گ
ــد  ــت را در هن ــی اینترن ــاخت های زیرزمین ــس زیرس ــا و ریاین ــال، تات ــرای مث ــد. ب ــری کنن ــاخت جلوگی زیرس

ــد. ــتفاده می کنن ــر از آن اس ــازمان های دیگ ــه س ــًا هم ــه تقریب ــد ک ــاد کردن ایج

هنگامــی کــه مــا در مــورد سیســتم هــای داخلــی کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد   .2
صحبــت مــی کنیــم، در اصــل بــه یــک اکوسیســتم بســیار سیلوشــده، ســفت و ســخت و پیچیــده اشــاره مــی 
کنیــم. در آینــده، اگــر بخواهیــم از تیم هــای وابســته بــه هــم کــه در ایــن اکوسیســتم همــکاری می کننــد، ســود 
ــم  ــی خواهی ــاز مبرم ــطه ها نی ــذف واس ــه ح ــک ب ــرای کم ــرات ب ــن در مخاب ــای باک چی ــه راه حل ه ــم، ب ببری
ــد  ــط مانن ــتفاده مرتب ــوارد اس ــرای آوردن م ــد ب ــی توان ــن م ــاک چی ــا ب ــن فرآیند ه ــن، در ای ــت. بنابرای داش

تســویه حســاب بیــن حامــل، تغییــرات حامــل و MNP کارآمــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

یکــی از قابلیت هــای مهــم بــاک چیــن ایــن اســت کــه می توانــد »هــر چیــزی را بــه عنــوان ســرویس«   .3
ــازاری وجــود دارد کــه در آن یــک مشــتری بســته اینترنــت  ــرای مصرف کننــدگان فعــال کنــد. تصــور کنیــد ب ب
ــه  ــگان را ب ــای رای ــاس ه ــته تم ــد بس ــی کن ــعی م ــری س ــتری دیگ ــد و مش ــود را بفروش ــده خ ــتفاده نش اس
کاربــری دیگــر بفروشــد؟ ایــن بــازار کــه بــا کمــک فنــاوری بــاک چیــن مســتقیمًا میــان میلیون هــا مشــترک 
شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات مخابراتــی فعــال اســت، اســتفاده بهینــه از منابــع مخابراتــی را بــه کمــک 

راه حل هــای باک چیــن در مخابــرات تضمیــن می کنــد.
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بالک  چین
صنعت مخابرات را چطور متحول می کند؟

16



بالک چین در ســال ۲۰۰۹ معرفی  شــد و اکنون پس از ۱۳ سال، 

دفتــر کل دیجیتــال در حــال حاضر یکی از گســترده ترین 

فناوری های موردبحث و توجه است و همه منتظر هستند تا 

ببیننــد بالک چین صنعت مخابرات را چطور متحول می کند. 

کاربردهای بالک چین جوان و در حال تکامل هســتند و هنوز 

چند ســال دیگر به اســتانداردهای تکمیلی در صنعت مهم و 

کلیدی مخابرات باقی مانده اســت. در این مقاله ما خدمات 

بالک چین در مخابرات را به کمک نقل قول هایی از بزرگان این 

صنعت، به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهیم.

بالک چین فناوری کلیدی زیربنای یکی از مهم ترین فناوری های 

روز اســت، یعنی بیت کوین. در این فناوری »بلوک هایی« از 

داده های رمزگذاری شده به روشی قوی به یکدیگر »زنجیرشده« 

شوند تا اطمینان حاصل شود که پس از ثبت تراکنش، داده ها 

نمی توانند تغییر داده شوند.

چالــش اصلی موردبحــث پیرامون خدمــات بالک چین در 

مخابرات این است که کاربردهای زیاد و متعددی وجود دارد. 

باتوجه بــه تعداد زیادی از نمونه های موجود پایگاه های داده 

و ذخیره سازی که می توانند با دفتر کل توزیع شده جایگزین و 

به طور قابل توجهی بهبود یابند.

میرکــو ولتولینی، رئیس جهانی Network On Demand در 

Colt Technology Services عقیــده دارد که بالک چین 

یک فناوری همه منظوره اســت که به طور بالقوه کاربردهای 

متعددی در دنیای مخابرات دارد، از فعال کردن خدمات جدید 

)مانند مدیریت اتصال بین دســتگاه های اینترنت اشــیا به 

شــیوه ای ایمــن و قابل اعتمــاد( برای ساده ســازی عملیات 

مخابراتی داخلی استفاده می شود.

تراکنش های بین شــرکت ها بر ترکیبی از رویه های خودکار و 

دستی تکیه می کنند که فرایندهای همکاری تجاری را پیچیده، 

کنــد و پرهزینــه می کند. بالک چین این پتانســیل را دارد که 

اتوماسیون کامل را در چندین زمینه فعال کند، از تسویه حساب 

مالــی و جلوگیــری از تقلــب گرفته تا رویه هــای KYC برای 

مشــتریان داخلــی. خدمات بالک چین در مخابرات بســیار 

گسترده است.

بــرای مثــال Colt  یــک Proof of Concept )PoC( را با 

اســتفاده از فنــاوری خدمات بالک چیــن در مخابرات برای 

خودکارســازی فرایند تســویه مالی بین اپراتورها اجرا کرده 

است، در ابتدا با همکاری PCCW Global، سپس به چندین 

اپراتور جهانی دیگر این توسعه گسترش یافت.

ولتولینی می گوید PoC :به ســمت اســتقرار تولید پیش رفته 

اســت و مــا در حــال اجــرای توافق هــای چندجانبه بین 

شرکت کنندگان هستیم .این ابتکار با ایجاد شبکه اتوماسیون 

کسب وکار ارتباطی )CBAN(، یک پلت فرم فناوری با ساختار 

حاکمیتی که هدف آن استانداردسازی و ترویج پذیرش فناوری 

بالک چین در جهان حامل است، تکامل یافته است .ولتولینی 

اشــاره می کند که موارد استفاده اولیه شناسایی شده، صدای 

بین المللی و داده های درخواستی است، اما موارد بیشتری در 

 ،)edge compute( ۵، اینترنت اشیا، محاسبات لبهG فضای

رومینگ موبایل و ذخیره سازی اضافه خواهند شد.

خدمات بالک چین در مخابرات در حال حرکت 
به چه سمتی است؟

بالک چیــن، به طور ویژه، به عنوان یــک فناوری حیاتی برای 

مدیریت این اتصال معرفی شــده اســت و عصر جدیدی را در 

کارایی، شفافیت و امنیت تراکنش های جهان گشوده است.

Dennis Meurs، معاون و مدیرکل Syniverse، مســئول 

تعیین اســتراتژی، توسعه محصول و توسعه کسب وکار برای 

مجموعه کامل تراکنش، تسویه، کالهبرداری و خدمات امنیتی، 

از جملــه بالک چین اســت. او می گوید که با اینترنت اشــیا، 

بســیاری از شــرکت ها با بازیکنانی تجارت می کنند که هرگز با 

آن ها تجارت نکرده اند.

از نظر او هنر این که چگونه می توانیم بهتر، سریع تر، با کیفیت تر 

و ایمن تر به هم متصل شــویم، در دســت فناوری بالک چین و 
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خدمات بالک چین در مخابرات است.

آقــای Meurs اضافــه می کند: در صنعت مخابرات، همه چیز 

استاندارد شده است، بنابراین باید مطمئن شویم که هر چیزی 

را که در یک نقطه داده ارســال می شــود، ما واقعًا می توانیم 

بخوانیم، و ســپس شــما می توانید بخش دیگر را نیز بخوانید. 

چرا ما فقط سیســتمی نمی ســازیم که بسیار عمومی تر باشد، 

جایی که بالک چین به عنوان یک فناوری خوب معرفی می شود. 

در مورد کســب درآمد از هر نوع تراکنش، اشــتراکات زیادی 

وجود دارد.

Meurs  در ســال ۲۰۱۳ به Syniverse پیوســت و بیش از ۱۸ 

ســال تجربه در سطوح ارشد تسویه حساب، تسویه حساب، و 

وظیفــه مدیریت درآمد برای طیف وســیعی از شــرکت های 

مخابراتی پیشرو را دارد.

او در مصاحبــه ای عنــوان می کند: من می توانم به بازار بروم و 

می توانــم هــزاران نفر از افراد بســیار باهوش و گران قیمت را 

استخدام کنم و سپس انواع سخت افزارها را تهیه کنم و خودم 

شروع به ساختن این سیستم های استاندارد کنم، یا می توانم 

شــریکی پیدا کنم که می داند چگونه این کارها را انجام دهد و 

می تواند مقیاس بیاورد. باتوجه به اینکه ما روزانه چند میلیارد 

تراکنش انجام می دهیم، باید یک راه حل مقیاس پذیر باشــد. 

به این ترتیب ما به IBM رسیدیم - آنها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ استقرار 

الیو از بالک چین دارند که برای خدمات بالک چین در مخابرات 

ضروری است.

Syniverse و IBM با هم راه حلی را ارائه می دهند که تخصص 

درآمدزایی و تسویه حساب Syniverse را با فناوری پیشرفته 

و رهبری بالک چین IBM ترکیب می کند.

خدمــات بالک چین در مخابرات : بالک چین 
۵G و فناوری

قدرت پوشــش  ۵G از طریق کاهش تأخیر، ســرعت و ظرفیت 

بــاال به دســتگاه های IoT اجازه می دهد تا به طور گســترده 

مورداســتفاده قــرار گیرند. به طور هم زمان، این دســتگاه ها 

می توانند امنیت، تمرکززدایی، تغییرناپذیری و داوری توافقی 

زنجیره های بلوکی را به عنوان الیه های بنیادی مورداســتفاده 

قرار دهند.

طبق گفته آقای Meurs، دنیای قدیمی مثل همیشه با دنیاهای 

جدید همزیستی خواهند داشت. من می دانم که ۵G در فضای 

مخابراتــی از قالــب خاصی اســتفاده می کند که ما آن را برای 

قــراردادن در بالک چین انتخــاب کرده ایم.آنچه او در اینترنت 

اشیا می بیند، تعداد نکات مثبتی است که شرکت های مخابراتی 

برای رســیدگی به خواســته های مشــتریان ایجاد کرده اند و 

تقاضای این شرکت ها برای خدمات بالک چین در مخابرات به 

طور تصاعدی درحال رشــد هستند و همین باعث می شود به 

زودی ببینیــم که بالک چین صنعت مخابرات را چطور متحول 

می کند .

او اضافه می کند، بالک چین یک فناوری است، اما مهم تر از آن، 

یک راه حل است که شما می توانید همه این موارد غیراستاندارد 

را به کمک آن اســتاندارد کنید و زمان بســیار بیشتری را برای 

کنتــرل آن به دســت آورید، به ایــن معنی که موانع ورود یک 

شرکت کوچک تر برای همکاری با شرکت های بزرگ تر را به راحتی 

برطرف می کند و این فرایند را به طور چشــمگیری ســاده تر 

می کند.
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خدمــات بالک چین در مخابرات در آینده چه 
تغییراتی را خواهد تجربه کرد؟

بر اساس گزارش مانیتور دیلویت، پذیرش بالک چین می تواند 

به طور قابل توجهی تقلب در رومینگ را کاهش دهد و همچنین 

مدیریــت ID را از طریــق فرایندهای آنــی و خودکار مبتنی بر 

قراردادهای هوشمند بهینه کند.

ناگتس، یک استارت آپ بریتانیایی در زمینه خدمات بالک چین 

در مخابرات، با ارائه دهندگان بزرگ مخابراتی همکاری می کند 

تــا برخــی از مزایایی را که خدمات بالک چیــن در مخابرات 

می توانــد برای صنعت فراهم کند، به ارمغان بیاورد. آلســتر 

جانســون، مؤســس این شــرکت، با تعدادی از شرکت های 

مخابراتی از نظر واکنش های انسانی و چالش هایی که ممکن 

اســت هنگام اســتفاده از بالک چین در این بخش ایجاد کند، 

صحبت کرده است.

جانســون می گویــد: بــرای اینکه بتوان به ســمت خدمات 

بالک چیــن در مخابــرات حرکت کنید، کســب وکاری با کمی 

اعتمادبه نفس و توانایی الزم اســت. به نظر می رســد که این 

فناوری در رادار همه شرکت های فعال در این حوزه است، اما 

به نظر می رسد صحبت ها و  تصمیمات زیادی وجود دارد اما 

اقدامات زیادی انجام نمی شود.

همانگونه که در مقاالت قبلی خط دید شما می بینید، علی رغم 

اینکه تمام شرکت های نوپا و جوان که باتوجه به پذیرش جهانی 

بالک چین، به ســرعت در حال پیشــروی در ارتباطات تلفنی 

هســتند، اما صنعــت مخابرات تا حدودی کند اســت. آنها 

درگذشــته خیلی خوب فعالیت داشــته اند و پول زیادی هم از 

کار به دست آورده اند، اما گاهی اوقات آن ها از این رویه سابق 

خود راضی هستند و میل به تغییر ندارند. اما باید به این نکته 

توجه کنند که این روزها، اگر نوآوری در خدمات نداشته باشی، 

خیلی زود عقب می مانی.

جانسون پیش بینی می کند که برخی از شرکت های کوچک تر 

و سریع تر مخابراتی که به دنبال ایجاد تمایز و پیشرفت هستند، 

ابتــدا آن هــا خدمات بالک چین در مخابرات را به کار خواهند 

برد. در ادامه برخی شــرکت های مخابراتی بزرگ تر که احتماال 

جا مانده اند، این روند را دنبال خواهند کرد.

جانســون در پایان می گوید: آنهــا نیز خدمات بالک چین در 

مخابــرات را بــه کار خواهند گرفــت و از مزایای آن بهره مند 

  ۵G خواهند شد. خدمات بالک چین در مخابرات در ترکیب با

و IoT، نیروی محرکه اقتصاد در پنج تا ۱۰ ســال آینده خواهد 

بود.

خدمــات بالک چین در مخابرات می تواند کاربردهای متنوعی 

را در سراسر صنعت مخابرات ارائه دهد و این فناوری پتانسیل 

تأثیرگــذاری قابل توجهی بر مدل های عملیاتی CSP دارد که 

بــه ما نشــان می دهد بالک چین صنعــت مخابرات را چطور 

متحول می کند.

گزارش های مانیتور دیلویت بیان می کنند که گسترش خدمات 

بالک چین در مخابرات در نهایت به این بستگی دارد که چگونه 

به طور فعال پذیرش موارد اســتفاده توسط CSPها هدایت 

می شود.
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متوقف کردن تحوالت:

 چگونه تغییرات ناگهانی 

)خزش محدوده( را 

ت کنید
مدیری
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او ترســناک و دلهره آور است، گويی از 
سايه ها می آيد.

حضــور موذيانــه و آزاردهنده ی او، 
می توانــد برای تمام کارهايی که انجام 

می دهیم تهديدکننده باشد.
او... خزش محدوده يا ســندرم سینک 

آشپزخانه است!
خــزش محدوده، تمايــل پروژه های 
نرم افزاری به رشــدی فراتر از مرزهای 
متعارف اســت. اين سندرم به صورت 
طبیعی به وجود می آيد. به عنوان مثال، 
يک مشــتری، خدمات بیشــتری را 
باقیمتی يکسان می خواهد و يک مدير 
پروژه می خواهد خط ســیر هزينه ها و 
تأخیر زمانــی را حفظ کند. اين حالت 
اغلب زمانی اتفاق می افتد که مشتريان 
نمی دانند چگونه نیازهای خود را دقیق، 

شفاف و واضح بگويند.
جلوگیــری از خزش محدوده، فرصت 
اتمــام و تکمیِل به موقع پروژه باهمان 
بودجه ی تعريف شــده را افزايش می-
دهد. ازآنجاکــه پروژه های کوچک تر 
معموالً شانس موفقیت بیشتری دارند، 
مديران پروژه اغلب کارهای سنگین و 
بزرگ را به قطعات کوچک تر تقســیم 
می کننــد تا از بروز خــزش محدوده 

جلوگیری کنند.
در زير هشت پیشنهاد ديگر ارائه شده 
تــا بدانید چگونه از خزش محدوده در 

پروژه ی خود پیشگیری نمايید.

از روز اول هوشــیار و آگاه  باشــید. به محــض اینکــه 01
درخواستی داده می شود، به آن پاسخ 
مثبــت یا منفی بدهید. اگر در ابتدای 
پــروژه این عادت را آغاز كنید و آن را 
تا تکمیل پروژه ادامه دهید، می توانید 
خــزش محدوده را به شــکلی مؤثر و 

كارآمد كنترل و مدیریت كنید.

چشم انداز و ديدگاه مشتری  خود را دريابید. پیش از اینکه 02
بــه الزامات پروژه دســت پیدا كنید، 
مطمئــن شــوید كه هم شــما و هم 
مشــتری تان، اهداف پروژه را به خوبی 
درک كرده اید. مشــتری می خواهد به 
چه هدفی دســت یابد؟ چرا این هدف 

مهم است؟

الزامــات پــروژه را دريابید.  تمامــی اهداف را در مرحله ی 03
برنامه ریزی اولیه شفاف سازی كنید. 
مــوارد تحویــل دادنی دقیق و كاربرد 
آن ها را بشناســید. پیچیدگی پروژه را 
به طــور كامــل درک كنید و آن را در 
برابر مهلت نهایی و دسترسی به منابع 
خود بسنجید. مواردی كه باید تحویل 
دهیــد را در وظایــف خــاص و قابل 
مدیریــت خود جداســازی نمایید و 
زمان های تکمیل تخمین زده شــده را 
به عنــوان كارهای اصلــی و فرعی در 

پروژه فهرست كنید.

فرآيندی را برای تغییر دادن  محــدوده ی کار خود در نظر 04
بگیريــد. هر زمان كه با درخواســتی 
مبنــی بر ایجــاد تغییر در محدوده ی 
كاریتــان مواجه می شــوید، جداول 
زمانی را به روزرســانی و نقاط ضعف را 
مرور و بررســی نمایید. به تعداد كمی 
از افراد، اختیار و قدرت دهید تا بتوانند 
درخواست تغییر محدوده  كنند و برای 
اجــرای آن هــا تعداد كمتــری را نیز 
مدنظر قرار دهید. یک فرآیند پرداخت 
برای تغییرات محدوده ها تعیین كنید. 

 Gold Plating از بــروز پديده ی جلوگیری کنیــد. اطمینان 05
یابید كه تیم توســعه ی شــما كارها و 
خدمات را بیش ازاندازه ی متعارف ارائه 

نکننــد و قابلیت هایــی كــه مــورد 
درخواســت نیســت را به بســته ی 
خدمــات نیفزاینــد. تنها بــه ارائه ی 
خدمــات در محــدوده ی از پیــش 

تعریف شده ی پروژه بسنده كنید.

پروژه ی  مديريت  نرم افــزار  آنالين را به کار ببريد. نرم افزار 06
مدیریت پروژه ی شما یکی از مهم ترین 
ابزارهــا در مدیریت خزش محدوده به 
شــمار می رود. اطمینان یابید كه این 
نرم افزار، بینش خوبی نســبت به تیم 
نرم افــزاری و مشــتریانتان به شــما 
می دهد. تمامی تغییر محدوده ها را در 
ابزار مدیریــت پروژه تان اعمال كنید 
بنابراین آن تغییرات با اطمینان برنامه 
و پالن كاری، جدول زمان بندی پروژه 
و وظایــف تیم تــان را به روزرســانی 

می كنند.

زماِن نه گفتــن را بیاموزيد.  تمامــی تغییــرات محدوده 07
مانند هم ســاخته نمی شوند، بنابراین 
شــما بایــد در متوقــف ســاختن 
و  غیرمعقــول  درخواســت های 
غیرمنطقی ثابت قدم و جدی باشــید. 
تمامی تغییرات محدوده می بایست با 
دقــت مدنظر قرار بگیرند، اما تغییراِت 
مرتبط با مســیر حیاتی و حساسی كه 
ســایر بخش هــای كار را متوقــف 

می سازد، باید جدی گرفته شوند.

گزينه های موجــود برای نه  گفتن را بشناسید. اگر چیزی 08
باید در محدوده جای گیرد، اطمینان 
داشته باشید كه یک چیز دیگر باید از 
محدوده خارج شــود. درخواست های 
رد شــده را در جای مشخصی ذخیره 
و انباشته كنید و در پروژه ی بعدی، به 

آن مراجعه كنید.
خزش محدوده، زمانی كه به درســتی 
مدیریت شــود، گاهی اوقات می تواند 
گزینه ی مناســبی باشــد. با نوشتن 
صحیح قــرارداد، قابلیت های افزوده 
می توانند درآمد جدیدی ایجاد كنند. 
اگر اجازه دهید یک مشتری تغییرات 
محدوده شــان را بشناســد، ساعات 
كاری اضافــی در صورتحســاب مالی 
ثبــت می شــوند، درنتیجــه خزش 

8 روش مديريت خزش محدوده
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بررسی نقش بالک چین
در صنعت بازی

کســب وکار بــازی از زمــان پیدایــش اولیــه خــود تــا کنــون راه درازی را پیمــوده اســت. گروهــی از مــا کــه بــازی ســوپر ماریــو را روی 

ــه ای از  ــه گنجین ــاده، ب ــی س ــا بازی های ــت ب ــن صنع ــه ای ــه چگون ــم ک ــم، می دانی ــاد می آوری ــه ی ــی ب ــازی ۱۶ بیت ــول ب ــک کنس ی

ــه تازگــی  تبدیــل شــده اســت کــه ایــن موضــوع نقــش  بازی هــای واقعیــت مجــازی جــذاب و بســیار پر هیجــان و پرطــرف دار و ب

ــد. ــت می کن ــا اهمی ــیار ب ــا بس ــرای م ــازی را ب ــت ب ــن در صنع باک چی

بازی هــای آنایــن انبــوه چندنفــره )MMO( ماننــد PlayerUnknown’s Battlegrounds )PUBG( بــه بازیکنانــی نیــاز دارنــد کــه 

در دنیایــی حقیقــی زندگــی کننــد، زیــرا شــخصیت های آن هــا باشــخصیت خودشــان مطابقــت دارد. هرگونــه رفتــار بــد و ناشایســت، 

ــد. ــی شــخصیت حقیقــی بازیکــن را منعکــس می نمای به خوب

در این گونــه بازی هــای کامپیوتــری مــدرن بازیکنــان ماننــد ســوپر ماریــو بعــد از مدتــی از بیــن نمی رونــد زیــرا یــک شــخصیت ثابــت 

ــه دنبــال فقــط یــک هــدف مشــخصی نیســتند. ایــن بازی هــا پیامدهــای  نیســتند و ماننــد یــک شــاهزاده خانــم در یــک قلعــه ب

ــر اســاس موقعیت هــای حقیقــی زندگــی می شــوند.  عاطفــی زیــادی دارنــد و ب

ــلط  ــات تس ــاص و اثب ــداف خ ــق اه ــرای تحق ــازی ب ــای مج ــان از دارایی ه ــتند و بازیکن ــن هس ــورت آنای ــا به ص ــن بازی ه ــر ای اکث

ــال  ــج در ح ــری به تدری ــای کامپیوت ــت، بازی ه ــن صنع ــه ای ــد ب ــراد عاقه من ــاالی اف ــداد ب ــه تع ــد. باتوجه ب ــتفاده می کنن ــود اس خ

ــد. ــن زده ش ــارد دالر تخمی ــت ۱۳۸ میلی ــن صنع ــال ۲۰۱۹، ارزش ای ــتند. در س ــی هس ــک ورزش جهان ــوان ی ــدن به عن تبدیل ش

اســتفاده از فنــاوری باک چیــن در ســال های اخیــر بــه دلیــل نیــاز بــه سیســتم جدیــدی کــه بتوانــد مشــکات موجــود در سیســتم 

پــول کاغــذی ســنتی را بــا چیــزی کامــاً جدیدتــر و کارآمدتــر جایگزیــن کنــد، افزایش یافتــه اســت.
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نکتــه بســیار مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه باک چیــن فقــط دربــاره پــول و کریپتــو نیســت و دارای طیــف 

گســترده ای از کاربرد هــا اســت کــه نقــش باک چیــن در صنعــت بــازی یکــی از مهمتریــن تریــن آنهاســت. شــاید می پرســید چــرا؟ 

زیــرا از دیــد محققــان ایــن صنعــت، فنــاوری باک چیــن در آینــده نزدیــک نحــوه ایجــاد، مدیریــت و اجــرای بــازی هــا را بــه کلــی 

تغییــر خواهــد داد.

ــا  ــازی مورداســتفاده قــرار می گیریــد، اتفاقــات خارق العــاده ای می توانــد رخ دهــد، در ادامــه ب هنگامــی کــه فنــاوری باک چیــن در ب

هــم بررســی بیشــتری بــر روی موضــوع بســیار داغ نقــش باک چیــن در صنعــت بــازی خواهیــم داشــت. 

تاثیر NFT ها  بر نقش بالک چین در صنعت بازی چگونه است؟
ــن هــر  ــرای همــه کاربرانــش و همچنی ــه ب ــری اســت ک ــوک هــای داده در یــک شــبکه کامپیوت ــره ای از بل ــن اساســًا زنجی  باک چی

شــخص دیگــری کامــا شــفاف اســت. در نتیجــه نمــی تــوان تغییــری در آن ایجــاد کــرد کــه بــه ایــن ترتیــب، یــک رکــورد کامــل از 

هــر چیــزی کــه در شــبکه در رابطــه بــا داده هــا رخ داده اســت، بــرای همیشــه حفــظ مــی شــود.

ــت  ــی تح ــازی باک چین ــک ب ــال ی ــرای مث ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــز اس ــتم غیرمتمرک ــک سیس ــازی ی ــت ب ــن در صنع باک چی

ــن در  ــال تعریــف شــده در باک چی ــه دارایی هــای دیجیت ــی ک ــزی نیســت، بلکــه توســط کاربران ــک مرک ــرل یــک مال مالکیــت و کنت

ــود.  ــرل می ش ــد، کنت ــار دارن ــازی را در اختی ب

ــد تعــداد  ــد، درســت مانن ــازی نگــه می داری ــام NFT را روی یــک باک چیــن ب ــه ن ــی ب شــما مقــدار خاصــی از دارایی هــای دیجیتال

معینــی از ارز هــای دیجیتــال ماننــد بیت کویــن، اتریــوم یــا الیت کویــن در یــک باک چیــن ارز دیجیتــال کــه در کیــف پولدیجیتالــی 

شــما قــرار دارد. در اصــل ایــن NFTهــا اشــیا بــازی هســتند، امــا شــما آنهــا را بــه همــان صورتــی کــه بــرای مثــال صاحــب رمــز ارز هــا 

هســتید، در اختیــار داریــد و نه تنهــا بــه کیــف پــول بلکــه خــارج از بــازی نیــز قابــل انتقــال هســتند.
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چگونه NFTها نقش بالک چین در صنعت بازی را دگرگون می کنند؟
ــف  ــه آدرس کی ــا ب ــد ارزه ــا را مانن ــوان آن ه ــتند و می ت ــرداری هس ــل و کاهب ــل جع ــر قاب ــر و غی ــود بی نظی ــوع خ ــا در ن NFTه

ــا  ــد یــک شمشــیر، یــک کمــان، یــک ســپر، یــک عصــا ی ــازی می توان ــال، یــک NFT در یــک ب ــرای مث ــرد. ب پــول خــود منتقــل ک

یــک معجــون باشــد. اینهــا صرفــًا اســتعاره هســتند، بنابرایــن می تواننــد هــر چیــزی باشــند. در نتیجــه، اگــر شــما صاحــب چنیــن 

ــت. ــه داش ــود نگ ــه خ ــق ب ــدودی متعل ــدت نامح ــرای م ــا را ب ــن دارایی ه ــوان ای ــید، می ت ــی باش ــای دیجیتال دارایی ه

از جنبه هــای مهــم ایــن موضــوع، بحــث  همچنیــن یکــی 

نایــاب بــودن آن دارایــی اســت وجــود دارد کــه بــا کمــک 

فنــاوری باک چیــن بــه وجــود آمــده، بــه ایــن معنــی کــه 

ــراد  ــترس اف ــوالت در دس ــن محص ــدودی از ای ــداد مح ــط تع فق

 World آناین ماننــد RPG هســتند .همان طــور کــه در یــک بــازی

ــازی  ــی در ب ــر، چیزهای ــابه دیگ ــای مش ــا بازی ه of Warcraft ی

وجــود دارد کــه رایــج، خــاص، غیرمعمــول، حماســی و افســانه ای 

هستند. اقام افسانه ای )Legendary( کمیاب ترین هستند.

بــرای مثــال ممکــن اســت متعلــق بــه بهتریــن بازیکــن بــازی بــوده باشــد، و ایــن موضــوع همیشــه در مــورد ایــن آیتــم در شــبکه 

باک چیــن باقــی خواهــد مانــد، حتــی اگــر توســط اشــخاص دیگــری نیــز چندیــن دســت خریــداری شــده باشــد.

اما اگر آن بازی به طور ناگهانی از کار بیفتد چه؟ آیا آیتم با ارزش شما برای همیشه از بین خواهد رفت؟

جــواب ســؤال خیــر اســت؛ زیــرا در متــاورس می تــوان آن را از یــک باک چیــن بــه باک چیــن دیگــری منتقــل کــرد. در اکثــر مــوارد 

ــازی جدیــد همچنــان یــک گزینــه در دســترس شــما خواهــد بــود. همچنیــن ایــن  نگه داشــتن و احتمــاالً اســتفاده از آن در یــک ب

امــکان وجــود دارد کــه آن را در کیــف پــول رمزنــگاری خــود بــرای همیشــه نگــه داریــد کــه ایــن یکــی از جذابیت هــای NFT هاســت. 

NFTهــا در واقــع نوعــی محتــوا هســتند، نوعــی محتــوا کــه بــرای همیشــه در دنیــای متــاورس زنــده خواهنــد مانــد.

کالم آخر؛ آیا نقش بالک چین در صنعت بازی مثبت بوده است؟
ــازی  ــه ب ــه تجرب ــر ب ــد منج ــی می توان ــای ویدئوی ــا بازی ه ــال ب ــای دیجیت ــب ارزه ــه ترکی ــه چگون ــم ک ــم ببینی ــون می توانی اکن

ــوز در مراحــل  ــی هن ــه تجــارت بازی هــای بالک چین ــه توجــه داشــت ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــر شــود. بای ــر و روان ت ــر، ایمن ت لذت بخش ت

ــه بازی هــای  ــد ب ــران عالقه من ــه کارب ــه مــا می دهــد ک ــان را ب ــن اطمین ــا تــالش و ســرمایه گذاری های گســترده ای ــه اســت. ام اولی

ــد. ــان کنن ــده امتح ــال های آین ــد را در س ــای جدی ــد بازی ه ــی می توانن بالک چین

ــه  ــت ب ــه اینترن ــده اند. درحالی ک ــد نش ــی ناامی ــای ویدئوی ــدگان بازی ه ــز از تولید کنن ــری هرگ ــای کامپیوت ــه بازی ه ــدان ب عالقه من

پیشــرفت صنعــت بــازی کمک هــای شــایانی کــرده و شــکل کامــالً متفاوتــی بــه آن بخشــیده، امــا همچنــان امــکان دورنگــه داشــت 

ــدی در حفاظــت از بازی هــای  ــی گام بع ــا را نداشــت. خوشــبختانه، بازی هــای بالک چین ــراز بازی ه ــب و اصطالحــا چیت ــراد متقل اف

ــال و بازی هــای ویدئویــی  ــرای بلندمــدت اســت. در نتیجــه، ارزهــای دیجیت ویدئویــی و ایجــاد اســتانداردهای پیشــرفته و امــن ب

ایــن پتانســیل را دارنــد کــه کل تجــارت بــازی را بــه طــرق مختلــف بــه طــور چشــمگیری تغییــر دهنــد.
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چــه کنیم که بودجۀ يک پروژۀ 
آی تــی را بــه بــاد ندهیــم

بسیاری از دوستان، همکاران و مشتریان پیش بینی می كنند كه بودجه های آی تی در سال 2017 همچنان افزایش بیابند؛ اما مدیران ارشد فناورِی بسیاری 
در یک مصاحبۀ اخیر )در بریتانیا( گفته اند كه مدیریت و به كارگیری این بودجه ها دشــوارتر می شــود. دلیلی دارد. بودجه های بزرگ به معنی مســئولیت های 
بزرگ است و هر سازمانی بیشترین بازگشت سرمایه ممکن را می خواهد.  در مصاحبۀ Apptio با مدیران ارشد فناوری، 67درصد از آن ها و دیگر مدیران ارشد 
اجرایی آی تی انتظار دارند كه بودجه هایشــان یا افزایش بیابد یا در طول ســال ثابت بماند؛ اما بیشــتر از نیمی گفته اند كه این بودجه های زیاد چالش هایی را 
با خود به همراه می آورند. از هركسی كه تابه حال كاهش بودجه داشته بپرسید؛ تخصیص بیشتر دلیلی برای خوشحالی است نه ترسیدن! درادامه هفت راهبرد 

ارائه می كنیم كه هیچ وقت بودجۀ یک پروژۀ آی تی را به  باد ندهید. 

1
برای تغییر، يک بودجۀ جدا تخصیص بدهید

در این راهبرد ســاده، برای هر تغییِر تأییدشــده، یک بودجۀ ذخیره )Reserve Fund( ایجاد 
می شود. علت به دردسر افتادن بسیاری از پروژه ها این است كه هرگاه تغییری تأیید می شود 
مدیریــت پــروژه باید برای آن، بودجــه پیش بینی كند و موافقت آن را اخذ كند. به این ترتیب 
ازپیش با تأمین وجه موافقت می شود.  برای فراهم كردن بودجه برای تغییر باید درخواست های 
تغییر را برحسب تجربه و آگاهی تان از پروژه و منابع، طی حیات پروژه، تخمین بزنید. وقتی 
كه تأیید شــد معموالً به مدیر پروژه بســتگی دارد كه بودجه را تســهیم كند. بااین همه بعضی 
از پروژه ها كه فقط یک بودجه برای اتفاقات احتمالی )Contingency Fund( تخصیص می دهند، 
در تلۀ ســرگردانی بودجۀ تغییر گرفتار می شــوند و به زودی تمام شــدن آن را نظاره می كنند. 
ارتباطات نیز مثل دیگر جنبه های پروژه پراهمیت است. اگر پروژه از خارج از سازمان است، 
هربار كه برای هزینه ای، از بودجۀ تغییر اســتفاده می شــود باید به اطالع مشــتری برسد؛ و اگر 
پروژه داخلی است به اطالع ذی نفعان برسد. به این ترتیب در انتهای هر پروژه هركسی می داند 

چقدر از بودجه استفاده شده و چقدر در چنته مانده است.

2
بودجه را دائماً بررسی کنید

بودجه هــای پروژۀ آی تی مانند رژیم های غذایی می مانند. 
اگر دائماً مراقب هر لقمۀ خود نباشــید شکست منتظر شما 

می نشیند.  
اگــر مدیر پروژه ای بداند كه چطور رژیم بگیرد، می داند كه 
چطــور پروژه هــا را لقمه لقمه كند!  ذهنیت رژیم الغری بر 
»سالم خواری و ورزش بیشتر در همین امروز« استوار است؛ 
می تــوان این ذهنیت را در مدیریت پروژه های آی تی به كار 
برد. بارها شــده كه با رویکرد »همین امروز« ســه سایز كم 
كردند! در نظارت بر بودجه نیز این رویکرد درســت اســت. 
منابع را باید تفکیک كرد و برحسب اندازۀ هر لقمه، بودجه 
تخصیــص داد و با بررســی )حداقــل( هفتگی، بودجه را به 

لقمۀ بعدی هدایت كرد.  
آیا كار آسانی است؟ اگر وزن كم كردن آسان باشد، این كار 
نیز آسان است. اما وقتی كه عادت سازی می كنیم، عادت هایی 
كه با اهداف ما هم راستا هستند، چه با خوردن ساالد باشد 
و چــه بــا از پله باال رفتن یا پیش بینی هفتگی میزان مصرف 

بودجه، دشوار برای ما آسان می شود. 
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انتشــارات سمت، نرش دانشگاهی، گروه های تحقیقاتی، 

گروه های مؤلفان و مرتجامن ما نیازمند الگویی منسجم 

و برنامه ریزی شده برای تألیف و حتی ترجمۀ آثار کاربردی 

و درعین حال ســلیس و خواندنی هســتند. با بررسی نحوۀ 

تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ مدیریت پروژه ســعی 

می کنیم که الگویی را برای تألیف کتاب های علمی-عملی 

داخلی معرفی کنیم.   

کتاب جدیدی در زمینۀ برنامه ریزی از 

APMG
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انتشــارات سمت، نشــر دانشگاهی، 
گروه های تحقیقاتی، گروه های مؤلفان 
و مترجمان ما نیازمند الگویی منســجم 
و برنامه ریزی شــده برای تألیف و حتی 
ترجمــۀ آثــار کاربــردی و درعین حال 
ســلیس و خواندنی هستند. با بررسی 
نحوۀ تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ 
مدیریت پروژه سعی می کنیم که الگویی 
را برای تألیــف کتاب های علمی-عملی 
داخلی معرفی کنیم.   نائب رئیس انجمن 
مدیریت پــروژه )APM(، تام تیلور، از 
تاش هایــی که بــرای عرضــۀ کتاب 
»برنامه ریــزی، زمان بنــدی، نظارت و 
کنترل )PSMC(« در اگوســت صورت 
گرفت قدردانی کرد و از گروِه مؤلفان این 
کتاب خواســت که تواضــع بریتانیایی 
خود را کنار بگذارند و به جهان اعام کنند 
کــه چه کار فوق العاده ای انجام داده اند. 
مؤلفــان ایــن کتاب با انگیزۀ نوشــتن 
بهتریــن کتابی که تابه حــال در زمینۀ 
مدیریت پروژه نوشــته  شده آغاز به کار 

تألیف این کتاب کردند.  

موضوع
 »راهنمــای PSMC« خــأ موجود در 
کتاب هــای منتشرشــدۀ APM را پــر 
می کند. APM کارهای غنی و فراوانی از 
معرفی هــا، راهنماهــا و مقاالت دربارۀ 
مهارت یافتن در مدیریت پروژه منتشر 
کرده است. اما در دنیای واقعی مدیریت 
پــروژه، اجرای برخی از اصول مدیریت 
پروژه با مشکاتی روبه رو می شود. این 
کتاب راهنما هم راهنمای مناسبی برای 
اصول اولیه اســت و هــم جدیدترین 
 BIM و )Agile( پیشرفت ها در چابک
را پوشــش می دهد. APM دریافت که 

با یک گروه متشــکل از مؤلفان از تمام 
زمینه های صنعت و چند تکنیک مرسوم 
ســنجش کیفیت تألیــف می تواند اثر 

بهتری داشته باشد. 
در این کتاب ســعی شده که سبک های 
مختلف آموزشــی درنظر گرفته شــود؛ 
به طورمثــال برخــی متــن را ترجیح 
می دهنــد و برخی تصاویر را. همتایان 
ایــن مؤلفان از داخــل و خارج از پروژه 
بخش های اول و دوم این اثر را بررســی 
می کردند و بازخورد )فیدبک( می دادند 
تا مشخص شود کدام بخش بیشترین 
توجه کدام خواننده را جلب کرده است! 
نتیجــۀ کار تألیف این کتاب، ۱۵۰ تصویر 
و جــدول بــود، کــه برخی بــا دقت از 
سازمان های خود مؤلفان اتخاذ شده و 

برخی واقعی و اصیل اند.  
محور کار این مؤلفان شفاف نویســی و 
ساده نویســی است. امیلی تیلور، دختر 
ســیمون تیلور که یکی از مؤلفان است، 
آزمون ســنجش سلیسی متن را هنگام 
نوشــتن و بررسی و نهایی سازی کلمات 
عهده دار بوده است، که مؤلفان به مزاح، 
این بررسی را »تست امیلی« می نامند.  
این آزمــون زبان متظاهر و پرطمطراق 
برخی از مؤلفان را به چالش می کشید و 
مؤلفان را به این وامی داشت که به شیوۀ 
مختصرومفیدتــری  و  قابل فهم تــر 

بنویسند.
مطمئنــًا کتاب نهایی برای ده ســاله ها 
آزمــون  از  امــا  نیســت  مناســب 
 ،Flesh-Kincaid خوانش پذیــری 
آزمونی برای نشان دادن میزان  دشواری 
فهمیــدن یک متن به زبان انگلیســی، 
اســتفاده کردند تا مطمئن شــوند که 
نوشــته باالتر از سطح علمی کارشناسی 

نباشــد. تقریبًا تمــام فصل ها را با این 
آزمــون ســنجیدند؛ تا برای ســطوِح 
پایین تِر آموزشــی مناسب باشد. هدف 
مؤلفان این بوده که چیزی بنویسند که 

برای همه مناسب و مفید باشد. 
ایــن کتــاب را باید با چــه معیارهایی 

سنجید؟

می توان چهار معیار سنجش )متریک( 
برای این کتاب و مانند آن درنظر گرفت: 

آیــا عملی اســت؟ از ایــن لحاظ که  ��
استفاده کننده از آن بتواند راهنمایی ها 

را به کار گیرد؟

آیا عملی است؟ از این لحاظ که مبنای  ��
رئوس مطالب درســی و مجموعه ای از 
کیفیــات موردنیــاز مدیران یــا افراد 

شرکت کننده در آزمون ها باشد؟
آیــا عملی اســت؟ ازایــن لحاظ که  ��

هرکسی که آن را بخواند بتواند مفاهیم 
درون آن را درک کند؟

و درنهایت آیا جالب است؟ ��
در معیــار آخری احتمــااًل جواب منفی 
اســت. اما حس اشــتیاق و کار گروهی 
مؤلفان می تواند جالب بودن تألیف این 

اثر را به مخاطب آن انتقال بدهد. 
 Keith این گروه مؤلفان متشکل بود از 
 Haward، Jenn Browne،
 Carolyn Limbert، Simon
 Taylor، Mike Prescott،
 Stephen Jones، Guy Hindley،
Franco Pittoni، Ewen Mclean و 

بسیاری دیگر. 
این راهنما را گروه های همتای مؤلفان، 
متشــکل از ۳۰ نفر از داخل و خارج این 
پروژه، بررســی کردند و می توان آن را از 
فروشــگاه APM و  کتاب هــای تجاری 
APMG تهیــه کرد. ایــن راهنما برای 
 Project  با عنــوان APMG مــدرک
Planning & Control™مناسب است  
و در همکاری با APM تألیف شده است. 
گواهــی و راهنمــای APMG  توأمان 
بینش مناســبی را از دیدگاه کارشناسان 
پــروژه فراهــم می کند؛ به طــوری که 
می توان فهمید که چرا و چگونه پروژه ها 
شکســت می خورند و چگونه می توان 
بهترین شــیوه های تحویل موفق پروژه 
را با جزئیات شــناخت و عوامل کلیدی 
موفقیــت در مدیریت پــروژه را به کار 

گرفت.  

انتشارات سمت، نشر دانشگاهی، 
گروه های تحقیقاتی، گروه های 
مؤلفان و مترجمان ما نیازمند 

الگویی منسجم و برنامه ریزی شده 
برای تألیف و حتی ترجمۀ آثار 

کاربردی و درعین حال سلیس و 
خواندنی هستند. با بررسی نحوۀ 
تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ 
مدیریت پروژه سعی می کنیم که 
الگویی را برای تألیف کتاب های 

علمی-عملی داخلی معرفی کنیم.   
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حسابداری بالک چینی چیست؟

باک چین علیرغم اینکه یک فناوری قطبی کننده 
و بــرای بســیاری، مفهومی گریزان اســت، در 
ســال های اخیر جذابیت زیادی به دست آورده 
است. اکثر مردم آن را دوست دارند، تعداد زیادی 

نیز از آن متنفرند یا اصا آن را درک نمی کنند.

موضع شــما هر چه باشد، نادیده گرفتن تعداد 
فزاینده ســازمان هایی کــه ارز دیجیتال را می 
پذیرند، ســخت است. این موضوع حسابداری 
بــاک چین را بــه یک موضوع داغ تبدیل کرده 
است، به خصوص برای کسانی که در این حرفه 
یعنی حسابرســی و حسابداری هستند. خوب 
اســت بدانید که مدارس و شــرکت های بزرگ 
حســابداری ماننــد Deloitte در حال آموزش 

حسابداری باک چینی هستند.

اگرچه پذیرش جریان اصلی قرار نیست به این 
زودی اتفاق افتد، اما درک اینکه چگونه فناوری 

حســابداری باک چینی می تواند بســیاری از 
جنبه های آماده ســازی فصــل مالیاتی را تغییر 

دهد، اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.
در این مقاله، ما توجه خود را به نحوه تأثیر باک 
چیــن در حــوزه مالی و صنعت حســابداری و 
تأثیراتــی که این فناوری می تواند بر امور مالی 
کســب و کار کوچک شما داشــته باشد متمرکز 

خواهیم کرد.

حســابداری بالک چینی چگونه کار می 
کند؟

فنــاوری بــاک چین این پتانســیل را دارد که 
جایگزین سیستم حسابداری دو طرفه ۵۰۰ ساله 
شــده و فناوری دفتر کل توزیع شده باک چین 
سیســتم حســابداری ســه ورودی را در بیــن 

حسابدان محبوب کند.

فناوری دفتر کل غیرمتمرکز، توزیع شده
یکی از اولین ویژگی های کاربردی محبوب باک 
چین این بود که هنگام انتقال پول، افراد میانی 
را حــذف می کرد. به عنوان مثال، افراد مختلف 
می توانند بدون نیاز به واســطه قرار دادن بانک 
یا موسســات اعتباری، پول را به صورت همتا به 

همتا )P۲P( ارسال کنند.

باید به این نکته توجه داشت که اگرچه واسطه ها 
سرعت تراکنش ها را کاهش می دهند و هزینه 
هایــی را بــرای خدمات خود اضافه می کند، اما 

همه آنها پرهزینه و دست و پا گیر نیستند.

واســطه ها نقش مهمــی در محافظت از هر دو 
طرف در مبادله دارایی ها در برابر کاهبرداری و 

تقلب طرفین معامله دارند.
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باک چین ها این امنیت را با شــاهدان عمومی 
که به نام ماینرها شــناخته می شــوند حفظ می 
کننــد. ماینرها جایگزین نقش یک مقام مرکزی 
در تأییــد تراکنــش ها می شــوند و این کار را با 
اســتفاده از یک پروتکل اجماع یا مجموعه ای از 
قوانین مبتنی بر توافق متقابل به طور ایمن انجام 

می دهند.

مقدمه ای درباره دفاتر کل و حســابداری 
دو ورودی

بیایید اصول یک دفتر کل )GL( را که امروزه می 
شناســیم، دوباره مرور کنیم. یک GL شامل تمام 
دارایی هــا، بدهی هــا، حقوق صاحبان ســهام، 
هزینه ها و دفترکل درآمد است که مجموعه کاملی 
از سوابق معامات مالی را تشکیل می دهند. برای 
اطمینان از دقیق بودن GL، باید از یک سیســتم 

حسابداری دو ورودی استفاده کنید.

در یک سیســتم حســابداری دوطرفه، شما یک 
بدهی و اعتباری به یک میزان را به طور همزمان 
ثبت می کنید. در یک سیســتم حســابداری سه 
ورودی، یک بدهی، اعتبار و یک ورودی سوم ثبت 

می شود. سومین ورودی روی باک چین خواهد 
بود.

حسابداری استاندارد مســتلزم سرمایه گذاری 
زمانی قابل توجهی از سوی تمامی سازمان ها در 
زنجیره تامین اســت. کسب وکارها دفتر کل خود 
را نگه می دارند تا اطمینان حاصل کنند که سوابق 
مالی کسب وکار دقیق و منطبق است. این فرآیند 

همچنین مستعد خطای انسانی است.

اینجا جایی اســت که راه حل حســابداری باک 
چینــی و به طور کلــی باک چین می تواند تأثیر 

بگذارد.

فناوری حسابداری بالک چینی چگونه بر 
صنعت حسابداری تأثیر می گذارد؟

ابتدا به سه جنبه کلیدی باک چین که می تواند 
صنعــت حســابداری را تحت تاثیــر قرار دهد، 

می پردازیم.

– قراردادهای هوشمند

– فناوری دفتر کل غیرمتمرکز و توزیع شده

– قابلیت تایید سریع و با دقت سوابق مالی

قراردادهای هوشمند
قرارداد هوشــمند یکی از بسیاری از برنامه های 
باک چین است که تا به امروز در خط دید درباره 
آنها صحبت کردیم و می تواند وظایف خســته 
کننــده را در حســابداری امــروزی بــه طــرز 

شگفت انگیزی ساده نماید.

بــا قراردادهای هوشــمند، تراکنــش ها به طور 
خودکار زمانی انجام می شوند که شرایط خاصی 
برآورده شــود. این به متخصصان و سازمان های 
حسابداری کمک می کند تا مشاغلی مانند حقوق 

و دستمزد و تطبیق را خودکار کنند.

ایــن امــر ســازمان ها را در هزینه های مرتبط با 
خطاهای ورود دستی مانند هزینه های اداری جلو 
انداخته و باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی 

آن ها می گردد.
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حســابداری بــالک چینــی چگونــه از 
حسابداران پشتیبانی می کند؟

حســابداری بــاک چینی به دنبــال جایگزینی 
حسابداری سنتی و حسابداران فعلی نیست بلکه 
در عــوض، هدف آن تأثیرگــذاری بر گردش کار 
حســابداری مرتبط با حرفه حسابداری سنتی و 
نگهداری سوابق است. الزم به ذکر است، در عمل 
هنوز شکاف هایی وجود خواهد داشت که در آن 

حسابداری سنتی فقط کارساز خواهد بود.

باک چین در انجام امور حســابداری به شــرکت 
هــای فعال حــوزه حســابداری و متخصصان 
حسابداری، به ویژه حسابرسان، در ممیزی های 

تجاری کمک می کند.

از آنجایی که بخش بزرگی از حسابرسی ها مربوط 
به تأیید وقوع و صحت ســوابق مالی است، این 
امــر زمان زیادی را برای متخصص حســابداری 

برای تمرکز بر موارد دیگر آزاد می کند.

فناوری باک چین نیاز به دنبال کردن مسیرهای 
کاغــذی را کاهش می دهد زیرا باک چین برای 
اثبات بســیاری از بخش های حسابرسی سنتی 

کافی است.

محدودیت های حسابداری بالک چینی 
در ممیزی ها

در طــول یــک حسابرســی، یــک متخصص 
حسابداری می تواند به راحتی تایید کند که یک 
معامله انجام شــده است، اما جزئیات معامله در 

هیچکجا ثبت نمی شود.

بــه عنوان مثال، فناوری باک چین ثبت می کند 
که شما چیزی را به قیمت ۱ بیت کوین خریداری 
کــرده اید. با این حال، حســابداران نمی توانند 
ببیننــد که آیا این یک خودرو، یک ملک و یا یک 

وسیله است.

عاوه بر این، حســابدارن قابلیت تشخیص این 
که حتی شما دارایی های خود را به درستی دسته 
بنــدی کرده اید یا خیــر را نیز ندارند. پرداخت ۱ 
بیت کوین برای یک ماشــین پیامدهای مالیاتی 
متفاوتی نســبت به ارســال یک بیت کوین برای 

تولد یک دوست دارد.

چگونه بالک چین در حسابداری می تواند 
به صاحبان مشاغل کمک کند؟

فناوری حسابداری باک چینی احتمال اختافات 
توســط کاهبرداران و کاهبرداری ها را به طور 

چشــمگیری کاهش می دهد. این امر خطرات را 
بــرای همه طرف هایــی که از فناوری باک چین 
بــرای اهداف حســابداری اســتفاده می کنند، 

کاهش می دهد.

همچنین باعث صرفه جویی زیادی در زمان کسب 
و کارهــا از مواجهــه با کاهبرداری یا تاش برای 
جمع آوری پول از ســازمان های با اهداف ســوء 

می شود.

تغییرناپذیری فناوری حســابداری باک چینی 
منجر به کاهش هزینه انطباق با مقررات و ممیزی 
های کارآمدتر برای شــرکت های حســابداری یا 
حسابرســان می شود. این بدان معنی است که 
در زمان شما و حسابدارتان صرفه جویی می کند 
و در عین حال ممیزی ســوابق مالی خود را آسان 

تر می کند.

ایــن فنــاوری، کارهای اداری وقت گیر و حوصله 
ســربری مانند داده هــای تراکنش تطبیق و قرار 
دادن ورودی های دستی را در دفترتان حذف می 

کند.
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كار ازراه دور )remote( چــه بــرای 
كاركنان و چه كارمندان نعمتی است. 
اگر رؤیای كار كردن در شــركتی را 
امــــــکان  كـــــــه  داریــد 
 )telecommuniting( دوركــــــاری
دارد یا حتی مشــوق دوركاری است، 
جای این 10 شركت در رؤیاهای شما 

خالی است!
كاِر ازراه دور پاداش ارزشمندی است 
كه اســتعدادهای فناوری را برای كار 
در سازمان ها و ماندن در آن ها تطمیع 
می كند. هرچند شــركت هایی مانند 
یاهو و IBM سیاســت های دوركاری 
خــود را بــرای برطرفی مشــکالت 
فرهنگــی و تجــارِی بزرگ تــر لغو 
كرده انــد، دوركاری همچنــان در 
صنعت فناوری، درحال رشــد است و 
مادام اینکه این شركت ها یک راهبرد 
موفق برای كار ازراه دور داشته باشند، 
دوركاری موجب بهره وری و كاهش 

غیبت و افزایش حفظ كاركنانشــان 
می شود. FlexJobs   شركتی است كه 
شــغل های  لیســت های  انــواع 
انعطاف پذیــر، ازجملــه نیمه وقت و 
دوركاری و خویش كاری را لیســت و 
معرفــی می كند. این شــركت یک 
لیســت از 100 شــركت مطرح در 
دوركاری و فرصت های شغلی توزیعی 
و ازراه دور )tRad( برای ســال 2017 
ارائه كرده است. در این لیسِت ساالنه، 
شــركت هایی ذكــر شــده اند كه از 
مجموعه 47000 شــركت، در سال 
پیش، بیشــترین تعداد شــغل های 
 FlexJobs ازراه دور را در پایــگاه دادۀ
داشــته اند. ایــن لیســت شــامل 
شــركت هایی است كه هم شغل های 
نیمه وقــت و هم تمام وقت دارند. اما 
چــرا افــراد می خواهند كه از راه  دور 
كار كنند؟ معموالً افرادی كه خواهان 
دوركاری هستند مایل اند به چندین 

دلیل از راه  دور و از منزل كار كنند: 
تا زمان بیشــتری بیابند و در خانه  ��

و كار مفیدتر باشند.
بعضی می خواهند زمان بیشــتری  ��

بــرای خدمت گزاری به انســان ها و 
جامعه و فعالیت های بشردوســتانه 
بیابنــد و نیاز به انعطاف پذیری زمان 

كارشان دارند. 
  دلیــل بعضی بیماری های مزمن  ��

است. 
 كاهــش اســترس دلیــل دیگر  ��

دوركاری است. 
 برخی كمک خرج خانواده اند.  ��
 بعضی زمان بیشــتری برای سالم  ��

زندگی كردن می خواهند. 
 برخــی بــرای مراقبــت از افراد  ��

خردســال یا ســالمند نیاز به ایجاد 
توازن بین كار و منزل دارند. 

 برخــی مجبور بــه نقل مکان های  ��
مکررند و به موقعیت های ثابت شغلی 

نیاز دارند. 
 برخــی بــرای بهتر كــردن كیفیت 
انعطــاف  خواهــان  زندگی شــان 

بیشترند. 
 FlexJobs و اما 10 شركت اول لیست
كه بهتریــن انتخاب برای دوركاری 

هستند:
1. Appen
2. LiveOps
3. Amazon
4. TeleTech
5. VIPKID
6. LanguageLine Solutions
7. Working Solutions
8. Kelly Services
9. Sutherland
10. UnitedHealth Group

10 شرکت از بهترين شرکت های دورکار 
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بررسی سه مورد استفاده از بالک چین
در حوزه سالمت و پزشکی

بالک چین یک فناوری به طور فزاینده ای اســت 
که به مرحله ای از بلوغ نزدیک می شــود که می 
تواند شــاهد انفجار استفاده از آن برای استفاده 
از بالک چین در حوزه سالمت و پزشکی نیز باشد.  

در این مقاله خط دید به بررســی  مورد استفاده 
از بالک چین در حوزه سالمت خواهیم پرداخت.

ادغام اســتارتاپ ها و آمــوزش کاربران یکی از 
موارد اســتفاده از بالک چین در حوزه سالمت و 

پزشکی
شــرکت های نوپا یکی پــس از دیگری در حال 
مطالعه کاربردهای احتمالی بالک چین در زمینه 
ســالمت هســتند، بخشــی که پتانسیل های 

بسیاری برای پیشرفت با سرعت باال دارد.

عالوه بر این، استفاده روزافزون از بالک چین می 
تواند دانش بیشتر کاربران از مزایا و فرصت های 

این نوع فناوری را بهبود بخشد.

نکته قابل تامل در این بخش، نیاز به رفع بسیاری 
از تصورات غلط در مورد اســتفاده از بالک چین 

است.
بــه عنوان مثال این واقعیت که این فناوری یک 
پایگاه داده یا یک ابزار تحلیلی نیســت، یکی از 

اهداف و موارد اســتفاده از بالک چین در حوزه 
ســالمت اســت که باید با کمک آموزش بهتر و 
کاملتر افراد را با پتانسیل واقعی آن منتقل شود.

روش های جدید برای کسب رضایت از بیمار به 
کمک بالک چین

بالک چین می تواند به طور کامل روشی را که در 
آن رضایت آگاهانه داده می شود تغییر دهد. 

عالوه بر این بر چندپارگی فعلی غلبه کند که باعث 
می شود بیمار رضایت نامه ای را برای هر بازدید، 
مداخله درمانی یا معاینه تشخیصی امضا کند.

در آینده می توان شــاهد وارونگی این پارادایم 
باشیم، به عبارت دیگر بیماران از طریق بالک چین 
یک رضایتنامه برای جزئیات به اشــتراک گذاری 
و تبــادل داده هــا و اولویت های درمانی و حفظ 
حریم خصوصی می دهند، که رفته رفته پزشکان 
وکادردرمان می توانند به آن دسترســی داشــته 

باشند.

رویکردی که می تواند کاغذبازی ها، رسوم اداری 
و مراحلــی را که بیمــاران در طول درمان خود با 

آن ها روبرو می شوند، کامال ساده سازی کند.

پرداخــت های خرد و کســب درآمد از داده ها 
یکی از مهمترین موارد استفاده از بالک چین در 

حوزه سالمت و پزشکی
فنــاوری بالک چیــن همچنین می تواند به طور 
فزاینــده ای از انتقــال پولی بیــن بیمار و مرکز 
مراقبت، به ویژه در ســطح پرداخت های خرد، 
پشــتیبانی کند. مدل هــای جدید مراقبت های 
بهداشــتی مبتنی بر ارزش می توانند بازپرداخت 
خدمات ارائه شــده توســط ارائه دهندگان را بر 
اســاس رفاه انجام شــده به جای کمیت ببینند. 
مقولــه »انجام کار درســت« می تواند به هدف 
پاداش دهی با مشوق هایی تبدیل شود که شاید 
از طریق یک پلتفرم بالکچین جهانی و آسان برای 

پرداخت های خرد مورد استفاده قرار گیرد.

این پلت فرم می تواند هم برای پاداش دادن به 
تالش هــای بیماران برای پیگیری رفتار صحیح و 
هم برای ساده سازی تقسیم هزینه های سالمت 
مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر نمونه های 
متعددی از برنامه های آزمایشــی وجود دارد که 
هدفشــان اســتفاده از بالک چین برای امکان 
کســب درآمد از داده های ســالمت )به عنوان 
ژنومیک( توسط کاربرانی است که تصمیم دارند 
این داده هارا را برای اهداف بهداشت عمومی یا 

تحقیقات در دسترس متخصصان قرار دهند.
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اول ازهمه نترســید! بســیاری از مدیران پروژه در این 
موقعیت قرار داشته اند. پروژه ای که از کنترل خارج شده 
و مدیــر پــروژه آن را رها کــرده )یا اصًا مدیر پروژه ای 
وجود نداشته( و اکنون کسی باید مسئولت پروژه را به 

عهده بگیرد. بگذارید از ابتدا شروع کنیم:
مشکل را کشف کنید.

اول نوع مشکل را مشخص کنید.
پــروژه در حال اجراســت بنابراین باید با تیم 
پروژه صحبت کنید و احتمااًل نیازها و نوع تجاری پروژه 
را هم مشــخص کرده و خاصه پروژه که اهداف پروژه 
را مشخص می کند تعیین کنید. تکنیک اصلی در اینجا 
گوش دادن است. از تیم جدید پروژه در مورداحساسی 
که نســبت به پروژه دارند، سؤال کنید. از آن ها در مورد 
اینکه چرا فکر می کنند پروژه درخطر اســت بپرســید. با 
شــخصی که شما را به پروژه آورده است صحبت کنید. 
چرا فکر می کنند که پروژه شکســت می خورد؟ بازیابی 
پــروژه برای اعضای تیم چه مفهومی دارد؟ بعدًا در این 
مقاله به جزئیات انتظارات متقاضیان خواهم پرداخت، 
اما باید فهم روشنی از انتظارات متقاضیان داشته باشید 

در غیر این صورت شانســی بــرای موفقیت نخواهید 
داشت. ممکن است تیم شما دلیل اصلی درخطر بودن 
پروژه باشــد، لذا سعی کنید نظرات و ایده های اعضای 
تیم را با مســتندات به دست آمده از منابع دیگر )مانند 
سیســتم نرم افزاری مدیریت پروژه یا همکاران دیگری 
که در اداره مدیریت پروژه فعالیت می کنند( شفاف سازی 

و تائید کنید.

ابزارها را بررسی و مرور کنید
در گام بعــدی، ببینید چــه ابزارهایی در حال 
استفاده است و چقدر از آن ها استفاده شده است. اگر 
زمان بندی رسمی در ابزار مدیریت پروژه وجود دارد آن 
را پیدا کنید و ببینید چه کیفیتی دارد. بررســی کنید که 
زمان بنــدی بروز بــوده و منعکس کننده واقعیت پروژه 
باشــد. همین کار را برای تمام مستندات پروژه، ردیاب 

یا سیستم ثبت وقایع که در زیر آمده انجام دهید:
 بخــش ثبت خطرات: در حــال حاضر چه مواردی 
تحــت عنوان مشــکات مدیریت شــده اســت؟ آیا 
برنامه ریزی مشــخصی برای بســتن مشکات وجود 

دارد؟

 بخــش ثبت تغییرات: چه تغییراتی در بخش های 
قبلــی پروژه اتفاق افتاده اســت و آیــا به اندازه کافی 
مستندســازی شده است؟ در حال حاضر چه تغییراتی 
می توان اعمال کرد یا چه تغییراتی نیاز به تفکیک دارد؟
 بررســی کنید که هر عضو تیم که نیاز به دسترسی به 

ابزارهای شما دارد، دسترسی مناسبی داشته باشد.

گزارش را مرور کنید
بــه گزارش هــای پــروژه درگذشــته نگاهی 
بیندازید. بررســی کنید که آیا گزارش ها منعکس کننده 
واقعیاتی که کشف کرده اید هستند یا خیر؟ اگر این طور 
بود و پروژه هنوز درخطر قرار داشــت یعنی مشکلی در 
کیفیت تصمیم گیری و رهبری حامی پروژه شما وجود 

دارد.
این موقعیت بیشتر شبیه – حداقل ازنظر من و با توجه 
به تجربیاتم – این اســت که گزارش های پروژه یا طرح 
نشده اند و یا وجود ندارند. ارائه گزارشی شفاف از پروژه 
)ترجیحًا به شــکل مستقیم از سیستم مدیریت پروژه( 

را یکی از اولویت های اصلی خودتان قرار دهید.

 از مدیــر پــروژ ه بپرســید: چگونــه پــروژه ای را کــه بــا مشــکالت 

اجرایی دســت و پنجــــــه نــــــرم مـــــــی کند، نـــــــجات دهیم؟
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برنامه ريزی برای حفظ تندرستی کارکنان ديگر 
تازگی ندارد و در بســیاری از سازمان ها هیجان 
اولیه اش از بین رفته اســت. کارشناسان سالمت، 
چگونگی حفظ سالمتی کارکنانی که در حال تالش 
برای پیشرفت هستند را با مثال های واقعی برای 
ما شرح داده اند.  در طول سال های اخیر، بسیاری 
از ســازمان ها اين يادداشت را دريافت کرده اند: 

کارمندان سالم، ســودمند هستند. چالش های 
ســالمتی جديد شــامل فّناوری هايــی مانند 
برنامه هــای تلفن همراه و Fitbit tracker ها )در 
انتهای متن بیان شــده است( هستند. بر اساس 
تحقیقــات مدير پژوهش های گارتنر، خانم آنجال 
مک اينتاير، تا سال 2018، تا 80 درصد برنامه های 
سالمتی شامل ثبت کننده های تندرستی می شوند 

که اين مسئله باعث تشويق استفاده ی يک سوم 
کارمندان آمريکايی از ثبت کننده های مچ بند يا 
شــکل های ديگر می شود. ســازمان ها چگونه 
می توانند مشــوق کارکنان خود برای شرکت در 
اين برنامه ها باشند؟ ســخنرانان و کارشناسان 
سالمتی در کنفرانس اخیر Fitbit اين مسائل را با 

ما در میان می گذارند.

پنج راه آسان برای حفظ پنج راه آسان برای حفظ 
سالمتی کارکنانسالمتی کارکنان
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سالم بودن را به سالمتی تبديل کنید برنامه هــای تندرســتی ســاده ی قدیمی، به 1
تشــویق كاركنان برای بهبود ســالمت جسمی خود 
اختصاص داده شــده بود. امروزه این برنامه ها به سمت 
برنامه هایی كه شــامل سالمت جســمی، احساسی، 
اجتماعی و اقتصادی افراد باشند، در حال تکامل است. 
"گفتمان برنامه های ســالمت ازآنجایی كه سازمان ها 

تشــخیص دادند سالمت جامع بسیار فراتر از سالمت 
فیزیکی افراد اســت، تغییر كرده اســت". این جمله را 
كریــس بویس مدیرعامل شــركت ویرجین پالس كه 
مجموعــه ای از محصوالت ســالمت كاركنان را ارائه 
می دهد، اظهار می كند. "دیگر كاهش هزینه بهداشت 
و درمان دلیل اصلی برای كمک به كاركنان برای سالم 

باقی ماندن ازنظر ذهنی ، جســمی و روحی نیســت. 
تندرســتی در حال استراتژیک شدن برای بسیاری از 
سازمان های پیشرفته است." بویس انتظار دارد كه این 
روند با گســترش تعاریف سازمان ها از سالمت و درک 
تأثیر ســالمت كاركنان در جنبه های دیگر زندگی بر 
تجارت و كسب وكار، ادامه پیدا كند. سیسکو یک مثال 
خوب از شــركتی جهانی اســت كــه به تازگی ارائه ی 
برنامه های سالمت ساده ی خود را به پلتفرمی از سالمت 
ارتقا داده است. بر اساس گفته های كیتلین جانسون، 
مدیــر بخش ســالمت یکپارچه ی سیســکو، مزایای 
شــبکه ی سالمتی شركت، شامل دسترسی به 7 مركز 
تندرستی با باالترین فّناوری در ایاالت  متحده می شود، 
كــه به كاربران اجازه ی اســتفاده از نرم افزار مبتنی بر 

حافظــه ی ابــری برای ثبت تمرینات، بحث با مربیان و 
تماشای تلویزیون هنگام تمرینات را می دهد. همچنین 
سیســکو یک رویــه ی BYOD را برای ثبــت فعالیت 
كاركنان در پیش گرفته است كه به آن ها اجازه ی اتصال 
Fitbit ها، Garmin ها ، اپل واچ ها و دیگر Device ها را به 

"ابر ســالمتی" می دهد. امروز، پلت فرم رفاه سیســکو 
شــامل چهارستون سالمتی: جسمی، عاطفی، سالمت 
اجتماعی و مالی اســت كه نرم افزار مبتنی بر ســالمت 
متمركز، اپلیکیشــن ها و فن آوری توسعه یافته توسط 
شركای سیسکو، فعالیت هر ستون را تضمین می كنند.

کمک به کارکنان در بهبود سالمت مالی برخی از برنامه های ســالمت، سالمت عاطفی 2
را در اجزای خود داشته اند، اما سالمت مالی برنامه ای 
است كه به تازگی به این روند اضافه شده است. داگالس 
چو، رئیس حساب های ملی استراتژی در شركت بیمه 
مــت الیــف، می گویــد: "برنامه های ســالمت مالی، 
ازآنجایی كــه نگرانی های مالی بین كارمندان در حال 
افزایش است، درخواست كننده های زیادی پیدا خواهد 
كرد". چو می گوید طبق مطالعات من الیف، 46 درصد 
از كاركنان باور دارند كه موقعیت مالی آن ها در ســال 
آینده بهبود می یابد كه این عدد در ســال 2014 برابر 
بــا 52 درصــد بود. "به طور مشــابه، در چهار ســال، 

نگرانی هــای كاركنان بــرای فراهم كردن هزینه های 
زندگــی به طــور ماهانه، از 38 درصد در 2012 به 53 
درصــد در 2015 نیــز افزایــش پیداكرده اســت."   
درحالی كه 53 درصد از كارمندانی كه من الیف آن ها 
را بررســی كرد معتقدند، ورک شــاپ های آموزشی 
مالی، به آن ها درک بهتر نیازهای مالی كمک می كند، 
در حالی ک فقط 38 درصد كارفرمایان این برنامه ها 

را ارائــه می دهنــد. سیســکو 
برنامه ی سالمت مالی خود 

را حدود یک سال پیش 
معرفی كرد كه شامل 
    WebEx   وبینارهای

 401K در موضوعات مختلف مانند چگونگی مدیریت 
بود. 

كارمندان می توانند با رفتن به میکرو سایت سیسکو، 
شخصیت مالی خاصی را انتخاب كنند و بر اساس آن 

از وبینارهای پیشنهادی مطلع شوند. 
سیســکو همچنین قصد دارد از مشــاوره های مالی بر 
روی ســایت اســتفاده كنند و همچنین بدین صورت 
كارمندان می توانند شخصاً با برنامه ریزان مالی مالقات 

كنند.
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به چالش کشیدن فعالیت مرتبط با اهداف  امور خیريه3
بــرای تشــویق تعامل بیشــتر كارمنــدان، تعداد 
فزاینده ای از ســازمان ها در حال گره زدن چالش 
تناســب اندام و دیگــر برنامه هــای تندرســتی به 
"مسئولیت اجتماعی" هستند. این گفته ی امی مک 

 ،Fitbit دونا، معاون رئیس و مدیركل گروه بهداشت
كــه ارائه دهنده ی ســخت افزار و نرم افــزار برای 

طرح های ســرمایه گذاری تناســب اندام اســت، 
می باشد.

در پاییز گذشــته، فروشگاه تارگت، اولین همکاری 
خود را در چالش سالمت به این صورت كه كاركنان 
توانایی خرید Fitbit به صورت رایگان یا باقیمت های 
یارانه ای، بســته به مدل انتخابی، را پیدا كردند، به 
نمایش گذاشــت. این موضوع بر اســاس گفته های 

كارا مک نالتی رئیس تیم برنامه ی سالمت كاربران 
تارگت است، كه در جلسه ی مراسم Fitbit درباره ی 

آن صحبت شد.
مــک نالتی گفت: هجده تیم مختلف چالش روزانه 
تارگت در طول یک دوره یک ماهه با پیشرفت باالتر 
از میانگین تعداد قدم های روزانه و ثبت آن با استفاده 
از Fitbit، را شــروع كردنــد. پاداش؟ هر تیم برنده، 
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توانایی اهدای 50000 دالر به موسسه ی خیریه ای 
به انتخاب خود داشــت. او همچنین اظهار كرد كه 
در شركت در طول ماه 13 میلیارد قدم و 6 میلیون 
مایل طی شــد، و همچنین درمجموع 50 میلیون 

كالری سوزانده شد.
چالــش تناســب اندام خیریه در امتــداد فرهنگ 
مسئولیت پذیری مشترک آن است، به همان صورت 
كه، سالیانه 5 درصد از سود خرد فروشی به اهداف 

مجمع اختصاص داده می شود. مک نالتی می گوید: 
"شــعار ما ساده اســت. ما برای خدمت به مهمانان 

خــود بر روی تیم خــود تمركز می كنیم تا بر روی 
اجتماع خود تأثیرگذار باشیم."

شــركت الکترونیک ژاپنی "توكیو الکترون"، كه در 
ســال 2010 اولیــن ســازمانی بود كــه به اجرای 
برنامــه ی فیت بیت كارمندان پرداخت و همچنین 
چالش های تناسب اندام را با اهداف خیریه گره زد. 

بر اســاس گفته های ویکی لی معاون ارشــد  منابع 
انســانی این شــركت : " برای هر قدمی كه در این 
چالش تندرســتی برداشــته شــد،  ما مقداری به 
صندوق كمک به زلزله زدگان ژاپنی كمک كردیم. 
شــركت كــردن در این برنامــه افزایش یافت زیرا 
كارمنــدان می دانســتند فقــط با قدم برداشــتن 
می تواننــد به همکاران آســیب دیده ی خود كمک 

كنند."

4. تأکید بر فعالیت های تیمی همان طــور كه موفقیت ها در تارگت و توكیو 4
الکترون نشــان داده، بســیاری از شركت ها "در حال 
حركت بیشــتر به ســمت جنبه تیمی تناسب اندام و 
ســالمتی هســتند" جان میلز معاون اجرایی توسعه 
 Rideau Recognition Solutions تجــارت شــركت
می گوید: "دســتاوردهای فردی هنوز هم بسیار مهم 
اســت و باید به رســمیت شناخته شود، اما بخشی از 

یک تیم بودن و تالش برای رسیدن به هدف مشتركی 
در فعالیت های ســالمت باعث افزایش میزان شركت 
كردن افراد در این برنامه ها اســت." كارمندان اغلب 
زمانی كه احســاس كنند بخشی از یک تیم هستند، 
انگیزه ی بیشــتری بــرای كار پیدا می كنند و تمایل 
كمــک بــه هم تیمی هــا می تواند ســطح تعامل در 

برنامه های تندرستی را افزایش دهد.

استفاده از شبکه های اجتماعی برای ترويج  سالمت5
دانشگاه سالمت ایندیانا كارمندان خود را برای انتشار 
عکس های خود در توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی 
با هشــتک #healthyselfie تشویق می كند. بر اساس 
گفته های مارسی كوپر، مدیر بخش سالمت كاركنان، 
ســازمان می خواهــد كاركنان آن در این تابســتان 
عکس های خود در حال ورزش كردن و سالمت را با 
این هشــتک به اشــتراک بگذارند. این هشــتک به 
كاركنــان روحیه و انگیزه ی جدیدی می دهد. اتصال 
رسانه های اجتماعی با سالمتی در محل كار همچنین 

می تواند نتایجی در ساعت های بعد از كار نیز داشته 
باشــد. به عنوان مثــال كوپر از شــبکه ی اجتماعی 
Nextdoor برای پیدا كردن افرادی كه بتواند با آن ها 

ســاعاتی را بعد از ســاعات كاری قدم بزند، استفاده 
كرده اســت. گروه كوپر شــامل همسایگانی است كه 
قباًل آن ها را نمی شــناخته اما اكنون زمانی برای قدم 

زدن با آنان صرف می كند.
  Fitbit tracker: نرم افزارهایی كه میزان ســوزاندن و 
مصــرف كالــری در طــول روز بــر اســاس میزان 

فعالیت هایی كه دارید را نمایش می دهند.
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طراحــــــــــــــی
اپلیکیشــن بالکچینــی
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ــه اختصــار  ــر بالکچیــن را شــنیده ایــد؟ ایــن برنامــه هــا ب ــی ب ــام اپلیکیشــن هــای مبتن ــون ن ــا کن ــا شــما ت آی
DAPP نامیــده مــی شــوند قــدرت باالیــی دارنــد. امــروز محبوبیــت آنهــا بــه بــاال تریــن حــد ممکــن در چنــد ســال 
اخیــر رســیده اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن برنامــه بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه از همــه قوانیــن 
بــالک چیــن پیــروی مــی کننــد. ایــن برنامــه هــا بــرای ایــده هــای تجــارت دیجیتالــی بــه شــدت مناســب بــوده 
و مــی تواننــد بازدهــی باالیــی هــم داشــته باشــند. بــه همیــن علــت هــم اســتفاده از آنهــا مــی توانــد اهمیــت 

زیــادی داشــته باشــد. امــروز مــا قصــد داریــم تــا در مــورد ایــن برنامــه هــا بــا شــما صحبــت کنیــم.

نحوه طراحی اپلیکیشن بالکچین چگونه است؟

وقتــی کــه نوبــت بــه ســاخت یــا طراحــی اپلیکیشــن بالکچینــی مــی رســد، در ابتــدا ایــن فراینــد کمــی مشــکل 
اســت. باالخــره شــما بایــد یــک ســری اطالعــات فنــی در ایــن زمینــه داشــته باشــید. آیــا شــما تــا کنــون بــرای 
ســاخت یــک Dapp تــالش کــرده ایــد؟ ایــن مقالــه همــه اطالعــات فنــی و تخصصــی را در اختیــار شــما قــرار نمی 
دهــد. مــا ســعی کــرده ایــم تــا در مختصــر تریــن و خالصــه تریــن حالــت مراحــل مربــوط بــه ســاخت یــک برنامــه 
مبتنــی بــر روی شــبکه بــالک چیــن را بــه شــما آمــوزش دهیــم. شــما بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــید 

کــه افــراد تــازه وارد در ایــن زمینــه بــا مشــکالت خاصــی مواجــه خواهنــد شــد.

در ادامــه شــما مــی توانیــد مراحــل مهــم مربــوط بــه ســاخت یــک برنامــه بالکچیــن را مشــاهده کنیــد. بــرای 
ســاخت یــک عــدد DAPP، فقــط کافــی اســت کــه شــما ایــن مراحــل را دنبــال کنیــد. در صــورت دنبــال کــردن 

درســت ایــن مراحــل و قســمت هــا هیــچ مشــکل خاصــی بــرای شــما ایجــاد نخواهــد شــد.

مراحل ساخت یک برنامه بالکچینی

در اولیــن مرحلــه بــرای طراحــی اپلیکیشــن بالکچینــی شــما بایــد تکنولــوژی مــورد نظــر خــود را انتخــاب کنیــد. 
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بــر اســاس محیــط کاری و فعالیتــی خــود شــما بایــد یکــی از تکنولــوژی هــای حــال حاضــر را انتخــاب نماییــد. 
ایــن موقعیــت هــا و تکنولــوژی هــا عبــارت انــد از ســرور توســعه، پایــگاه داده، زبــان برنامــه نویســی، پلتفــرم 
هــای میزبانــی، قــرارداد هــای مربــوط بــه فرانــت انــد و بــک انــد، چارچــوب هــای برنامــه و API هــای اصلــی 

برنامــه هــا.

ــه بعــد شــما بایــد پــروژه را ایجــاد کنیــد. مثــال اگــر شــما بخواهیــد یــک برنامــه بالکچیــن بــر روی  در مرحل
اتریــوم بســازید، بایــد بــر اســاس تنظیمــات اولیــه اتریــوم پــروژه را ایجــاد نماییــد. بایــد ابــزار هــای توســعه 
مــورد نیــاز را بــرای پــروژه خــود نصــب کنیــد و از ابــزار هــای فرانــت انــد مخصــوص اســتفاده کنیــد تــا ایــن 
پــروژه را بــه اتمــام برســانید. بهتــر اســت کــه از زبــان برنامــه نویســی اســتفاده کنیــد کــه بــا پــروژه اصلــی تــان 

همخوانــی دارد تــا مقیــاس پذیــری بالکچیــن در پــروژه شــما را محــدود نکنــد.

مرحلــه بعــدی مربــوط بــه نوشــتن کــد هــای برنامــه مــی باشــد. هنگامــی کــه شــما یــک برنامــه غیــر متمرکــز 
بالکچیــن ایجــاد مــی کنیــد، بــرای اولیــن بــار انتخــاب هــای زیــادی در جلــوی پــای شــما قــرار گرفتــه اســت. 
ــان شــباهت  ــد. ایــن زب ــه کار گیری ــان هایــی اســت کــه شــما مــی توانیــد آن را ب ــان Solidity یکــی از زب زب
هــای نســبتا زیــادی بــا جــاوا اســکریپت دارد. بــرای ســاخت قــرارداد هــای هوشــمند ایــن زبــان برنامــه نویســی 

بهتریــن گزینــه موجــود در جلــوی پــای شــما بــه حســاب مــی آیــد.

حــال کــه مراحــل مربــوط بــه ســاخت DAPP بــه پایــان رســیدند، نوبــت بــه تســت برنامــه مــی رســد. شــما 
بایــد برنامــه و پــروژه ایجــاد شــده را تســت کنیــد. هنگامــی کــه تســت هــا و دیبــاگ هــا بــه اتمــام رســیدند، 

شــما بــا خیــال راحــت مــی توانیــد برنامــه خــود را منتشــر نماییــد.

حرف آخر
حــال بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه در ایــن مقالــه از مجلــه خــط دیــد شــما مطالعــه کردیــد، مــی توانیــد یــک 
برنامــه مبتنــی بــر روی بــالک چیــن بســازید. مطمئنــا زبــان برنامــه نویســی بــر روی ســرعت و نحــوه عملکــرد 
ــال اســتفاده از بهتریــن  برنامــه شــما تاثیــرات زیــادی مــی گــذارد. پــس، بهتــر اســت کــه شــما هــم بــه دنب
ــار در ایــن زمینــه  و قــوی تریــن زبــان هــای موجــود باشــید. ایــن پروســه بــرای کســانی کــه بــرای اولیــن ب
فعالیــت مــی کننــد کمــی چالــش برانگیــز بــوده و مــی توانــد دشــواری هــای خــاص خــود را بــه همــراه داشــته 
باشــد. مــا ســعی کردیــم تــا مراحــل مربــوط بــه طراحــی اپلیکیشــن بالکچینــی را در ســاده تریــن و مســتقیم 
تریــن حالــت بــه شــما توضیــح دهیــم. هنگامــی کــه شــما یــک برنامــه بــه ایــن صــورت ایجــاد کردیــد، در 
آینــده خیلــی بهتــر و راحــت تــر مــی توانیــد فعالیــت هــای مربــوط بــه ســاخت برنامــه را انجــام دهیــد. تمریــن 
و تکــرار تمریــن مهــم تریــن کلیــد موفقیــت در ایــن زمینــه مــی باشــد کــه شــما بایــد بــه آن توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــید.
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آگاه باشید که عکس العمل شما  01
نرمال است. 

از ســرزنش خود دست بردارید و برای 
اینکــه روی کار تمرکز کنید اســتراتژی 
داشته باشــید. اجازه دهید ذهن برای 
زمان مشــخصی سرگردان و رها باشد. 
تایمری را روی ۱۰ دقیقه برای چرخ زدن 
در اینترنت، خیره شدن به بیرون پنجره 
یا حتــی کمی جاخوردن تنظیم کنید تا 

به کم کردن استرس کمک کند. 
 

یک نفس عمیق بکشید 02
در واقع ۵ نفس عمیق بکشید.
افــراد در ارتش زمان مواجه شــدن با 
موقعیت های خطرنــاک و بحرانی، از 
تنفس تاکتیکی استفاده می کنند و مفید 
بودن این تکنیک در کمک به مردم برای 
کاهش اســترس ثلبت شــده است.  تا 
چهار بشمارید و هر بار نفس بکشید حاال 
تا چهار بشــمارید و این بار نفس را نگه 
دارید و دوباره تا شماره ۴ نفس را بیرون 
تکــرار  را  اینــکار  و   دهـــــــید 

کنید. 

تمام کارهایــی را که باید انجام  03
دهید یادداشت کنید

برخی از مردم با دست نویس کارهایشان 
راحت هســتند و عاقه دارند خط خود 
را روی کاغذ ببینند. همچنین ثابت شده 
اســت نوشــتن روی کاغذ به استرس 

زدایی کمک می کند.  

اولویت بنــدی و اولویت بندی  04
خالقانه

بــا اولویــت دادن به کارهایی که ضرب 
االجل دارند شــروع کنیــد. کارها را به 
ترتیب بزرگی و اندازه مرتب کنید و آیتم 
های بزرگتر را باالتر قرار دهید. به محض 
اینکه لیســت اولویت بندی نهایی شد، 
عقب بایستید و  ببینید این لیست نظم 
و ترتیب مشــخصی دارد و جای شروع 
کار را نشــان می دهــد؟ اگر همچنان 
انگیــزه کافی ندارید کاری را که بیش از 
همــه دلتان می خواهــد انجام دهید 
انتخاب کنید. انجام یک کار بهتر از بیکار 

بودن است. 

از کارهای ساده شروع کنید 05
      طــی ۱۵ الــی ۳۰ دقیقه بعد 
کدام کارها را می توانید به سرعت انجام 
دهیــد؟ تماس تلفنی بگیرید، ایمیل ها 

را پاسخ دهید و غیره...

از هم تیمی ها کمک بگیرید 06
کار در اداره و داشــتن همــکار 
مزیت های زیادی دارد. ازآنها اســتفاده 
کنیــد! مردم دوســت دارند به دیگران 
کمک کنند و مشکاتشــان را حل کنند. 
مشــکات پروژه را با همکارتان در میان 
بگذارید و ببینید هم تیمی ها زمانی که 
مشــغله های زیاد دارند چه می کنند؟ 
ببینید آیا می توانید بخشــی از کار را به 

کســی واگذار کنید یا بــرای یکی قهوه 
بخریــد تا فرصت اســتراحت داشــته 
باشــید. صحبت با مدیر در مورد حجم 
کار و اولویــت ها هــم، راه خوبی برای 
مشورت گرفتن و راهنمایی است. شما 

در این مسیر تنها نیستید.  

07 از تایمر استفاده کنید
بــرای کار کــردن زمــان های 
مشــخصی را تنظیم کنید. تایمر را روی 
۳۰ یا ۴۰ دقیقه تنظیم کنید، کاری که در 

آن مــدت بتوانید انجــام دهید. پیتر 
برگمن در مقاله مربوط به بازاریابی کسب 
و کار  و تحــت عنواِن برنامه عملی برای 
زمانی که احساس سردرگمی می کنید، 
می نویســد:" کار در بــازه های زمانی 
مشــخص مهم اســت، چرا که رقابت با 
زمــان ما را متمرکز نگه می دارد."  تمرکز 
حواس اســترس انگیزشــی را افزایش 
داده و استرس فلج کننده را کاهش می 
دهــد. دوره های زمانی کاری، به شــما 
چهارچوبی می دهد که کمک می کند تا 
هنگام انجام کارهای مهم راحت باشد. 

یا پنج باشید یا بیست 08
گاهی اوقــات باید از کاری که 
انجام می دهید دست بردارید. حاال چه 
بــا پیاده روی، چه یــک قهوه، مقداری 
مراقبــه آرامش بخش، یا مطالعه مقاله 
ای غیــر مرتبــط. زمانی را برای منحرف 
کــردن مغــز ار کاری که انجام می دهید 
اختصاص دهید. تمرکز و درخششی که 
احساس تازه شدن به انجام لیست بزرگ 
کارهایتان می دهد شگفت انگیز است. 
بهترین مدیر پروژه ها  اســتاد مدیریت 
حجــم کاری زیاد هســتند. آنها چطور 

اینکار را انجام می دهند؟ 

تا حاال این اتفاق برای شما افتاده است؟ صبح زیبایی دارید یک فنجان قهوه داغ در دستتان است و تصور می کنید که روی حجم کار کنترل دارید که ناگهان 
شوکه می شوید و اتفاق بدی می افتد. این یعنی شما برای دو هفته آینده باید کارهای مرتبط با  اولویت بندی انجام دهید و طوالنی شدن لیست کارهایی 
که باید انجام دهید هم کمکی به شما نمی کند. اینکه کارهای زیادی برای انجام داشته باشید با داشتن کارهای بیش از حد دو موضوع متفاوت هستند. 
مهم نیست که چطور تعریفش کنید، کار زیاد می تواند انگیزه دهنده باشد اما کار بیش از حد مانع از پیشروی شما می شود و نتیجه اینکه کارهای زیاد اما 
بدون هدف و غیر موثر انجام می دهید. اینکه تسک ها و پروژه ها با چه کیفیتی اولویت بندی شده اند مهم نیست، زمانی که مشغله ها و کارهای زیادی 

8 ترفند برای آرام کردن ذهن و شروع به انجام وظایف وقتی سردرگم هستیم
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تکنولــوژی بالکچین توزیع شــده

آیــا شــما بــا مبحــث بالکچیــن آشــنا هســتید؟ بالکچیــن یــک نــوع دفتــر توزیــع شــده بــه حســاب مــی آیــد. 
حــال مفهــوم دفتــر توزیــع شــده چیســت؟ یــک دفتــر توزیــع شــده از کامپیوتــر هــای جداگانــه و مســتقل کــه 
ــر الکترونیکــی  ــا دیگــر دفات ــا تراکنــش هــا را ب ــد ت ــوان Node شــناخته مــی شــوند اســتفاده مــی کن ــه عن ب
ضبــط کنــد و بــه اشــتراک بگــذارد. ایــن مباحــث همگــی بــه صــورت هماهنــگ انجــام شــده و مــی تواننــد 
ــره  ــدون هماهنگــی ذخی ــر، همــه اطالعــات یــک جــا و ب قــدرت باالیــی داشــته باشــند. در مــدل ســنتی دفت
مــی شــوند. ولــی در یــک دفتــر بــه ایــن صــورت، همــه اطالعــات هماهنــگ هســتند. بــالک چیــن اطالعــات را 
بــه بــالک تبدیــل مــی کنــد. بــالک هــا بــر اســاس یــک ســاختار برنامــه نویســی خــاص بــه هــم متصــل مــی 

شــوند. ایــن سیســتم بــه اختصــار DLT نامیــده مــی شــود.

DLT تعریف بالکچین و
ــال  ــد مقــدار P2P را انتق ــت هســتند و مــی توانن ــالک هــای در حــال ســاخت اینترن ــا DLT ب ــن ی ــالک چی ب
ــن  ــاز داشــته باشــند ای ــی و سیســتم هــای ســنتی نی ــه سیســتم مختصــات یاب ــدون اینکــه ب ــا ب ــد. آنه دهن
ــزار  ــه مالکیــت یــک اب ــوط ب ــی اطالعــات مرب ــارت مقــدار یعن ــه اتمــام مــی رســانند. در ایــن عب فعالیــت را ب
همچــون پــول، امنیــت، عناویــن و … . جالــب اســت بدانیــد کــه مالکیــت ابــزار هــای خــاص همچــون اطالعــات 

ســالمتی و هویتــی و اطالعــات شــخصی هــم شــامل ایــن مــوارد مــی شــوند.

DLT مزایای استفاده از
شــاید بــرای شــما هــم ســوال پیــش بیایــد کــه مزایــای اســتفاده از DLT چیســت و مــا اصــال چــرا بایــد از ایــن 
سیســتم اســتفاده کنیــم؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بگوییــم کــه بالکچیــن و DLT مــی تواننــد مزایــای 
ــی  ــه صــورت ریشــه ای ســاختار مال ــد ب ــوژی هــا مــی توانن ــن تکنول ــه همــراه داشــته باشــند. ای ــادی را ب زی

جهــان را تغییــر دهنــد. آنهــا ایــن ســاختار را پــر بــازده تــر و قــوی تــر مــی کننــد.
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ایــن سیســتم مــی توانــد چالــش هــای قــوی در بخــش مالــی را بــه طــور کامــل از بیــن ببــرد و نقــش ســهامدار 
را در مباحــث مالــی تغییــر دهــد. جالــب اســت بدانیــد کــه مزایــای بالکچیــن ایــن پتانســیل را دارد کــه بخــش 
هــای مختلفــی در زندگــی مــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد. مثــال تولیــد، سیســتم هــای مدیریــت مالــی 

دولتــی و انــرژی پــاک بــه راحتــی تحــت تاثیــر ایــن سیســتم قــرار خواهنــد گرفــت.

از آنجایــی کــه تکنولــوژی بالکچیــن هنــوز نوپــا اســت، گــروه بانــک جهانــی هیــچ توصیــه ای بــرای اســتفاده 
از آن نــدارد. در حــال حاضــر تیــم هــای زیــادی در حــال گفــت و گــو بــا نهــاد هــای تنظیــم اســتاندارد هســتند 
ولــی ایــن فراینــد بــه تحقیــق و آزمایــش نیــاز دارد. دولــت هــا، نهــاد هــای تنظیــم اســتاندارد و بانــک هــای 

مرکــزی دولــت هــای مختلــف وظیفــه بررســی ایــن عامــل را بــر عهــده دارنــد.

ارتباط بانک های جهانی با سیستم بالکچین
طبــق گــزارش بانــک هــای جهانــی، ایــن گــروه هــا بــه دنبــال راه هــای نوینــی بــرای بــه کار گیــری بــالک چیــن 
هســتند. طبــق گــزارش ایــن بانــک هــا آنهــا بــه دنبــال بهتریــن راه حــل مربــوط بــه DLT مــی باشــند. ایــن راه 
حــل مــی توانــد مشــکالت بنیــادی ایــن سیســتم را از بیــن ببــرد و بــه آن شــکل دهــد. در عیــن حــال انتظــار 
بــرای ایــن راه حــل هــا در بالکچیــن توزیــع شــده، مــی توانــد فرصــت هــای فــوق العــاده ای را بــرای شــکل 
دادن بــه ایــن سیســتم نابــود ســازد. پــس ایــن انتظــار همیشــه مناســب نیســت. بــرای اینکــه شــما درک کنیــد 
کــه چگونــه یــک بــالک چیــن توزیــع شــده مــی توانــد بــه چالــش هــای بخــش مالــی رســیدگی کنــد، بایــد 
وقــت زیــادی را صــرف کنیــد. چــرا کــه ایــن عامــل بــه تحقیقــات و بررســی هــای خیلــی زیــادی نیــاز خواهــد 
ــاوری هــای جدیــد مــی توانــد معایــب خــاص خــود را نیــز بــه همــراه داشــته  داشــت. البتــه کــه ایجــاد فن

باشــد.

مثــال نیــاز بــه حــل مســائل مربــوط بــه حمایــت از مصــرف کننــده، نگرانی هــای یکپارچــه مالی، بررســی ســرعت 
معامــالت، مســائل قانونــی و مشــکالت محیــط زیســتی از جملــه معایــب ایــن سیســتم بــه حســاب مــی آینــد. 
چــرا کــه بررســی همــه ایــن مــوارد بــه شــدت وقــت گیــر بــوده و معمــوال پــر بــازده نمــی باشــد. پیــش بینــی 
ــد هــا و  ــد و جایگزیــن فراین ــدا کنن ــدان دور برنامــه هــای DLT افزایــش پی ــه چن ــده ن مــی شــود کــه در آین
فعالیــت هــای دســتی شــوند. ایــن سیســتم مــی توانــد فراینــد هــای نــا کارآمــد را بــه طــور کامــل نابــود ســازد. 
اگــر بخواهیــم در ایــن زمینــه بــه یــک مثــال اشــاره کنیــم، مــی توانیــم نگهــداری داده هــای مرجــع در سیســتم 
هــای پرداخــت را مثــال بزنیــم. ایــن مبحــث مــی توانــد دشــواری زیــادی را بــه همــراه داشــته باشــد. بالکچیــن 
توزیــع شــده بــرای بررســی فعالیــت هــای تســویه حســاب، تامیــن مالــی تجــارت، وام هــای جدیــد و ردیابــی 

مشــکالت هــم مفیــد اســت.
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قبــل از اینکــه بــه تعریــف حملــه ۵۱ درصــدی بپــردازم نیــاز هســت کــه 
در رابطــه بــا بالکچیــن، توضیــح مختصــری بدهم.

بالکچین چیست؟
ــای  ــتند و ارزه ــال هس ــای دیجیت ــاخت ارزه ــر س ــا زی ــن ه بالکچی
دیجیتــال بــر پایــه بالکچیــن هــا فعالیــت مــی کننــد کــه مــا در خــط 
دیــد بــرای هــر دو موضــوع مقــاالت تخصصــی بســیاری بــرای شــما 

ــم . ــرار داده ای ق

ــه داده  ــتند ک ــا هس ــالک ه ــره ای از ب ــا، زنجی ــن ه ــع بالکچی در واق
هایــی در آنهــا ذخیــره و نگهــداری مــی شــوند. ایــن داده هــا همــان 
ــتند.  ــال هس ــای دیجیت ــای ارزه ــش ه ــه تراکن ــوط ب ــای مرب داده ه

ــده و  … ــتنده و گیرن ــت و فرس ــال و دریاف ــم از ارس اع

ــه انتهــای  ــه بــالک هــا مــی شــوند و ب داده هــا درصورتــی تبدیــل ب
زنجیــره بــالک هــا اضافــه مــی شــوند کــه بــر اســاس الگوریتــم هــای 
ــا  ــش ه ــا انجــام و تراکن ــی روی آنه ــردازش های ــی ، پ ــی خاص ریاض

تاییــد شــوند.

ــط  ــه توس ــای اینک ــه ج ــا ب ــش ه ــا و تراکن ــردازش ه ــن پ ــام ای انج
سیســتم بانکــی انجــام شــوند، توســط سیســتم هــای کاربــران عضــو 
هــر ارز دیجیتــال انجــام مــی شــوند. ایــن فرآینــد اســتخراج یــا مایــن 

نامیــده مــی شــود.

پــس از تاییــد تراکنــش هــا و ایجــاد بــالک هــا، سیســتم هایــی کــه 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــت م ــزه دریاف ــتند جای ــت داش ــد فعالی ــن فرآین در ای

ــال هســت.  ــزه، همــان ســکه ارز دیجیت جای

ایــن بــالک هــا بــر خــالف سیســتم بانکــی ســنتی موجــود، در اختیــار 
تمــام کاربــران آن ارز دیجیتــال قــرار مــی گیرنــد. ایــن انــدازه از توزیــع 
شــدگی و ایــن انــدازه از شــفافیت، کــه در انحصــار هیــچ فــرد، گــروه 
یــا کشــور خاصــی نیســت، امنیــت بســیار باالیــی را بــرای معامــالت و 

مبــادالت، فراهــم مــی کنــد.

 حمله ۵۱ درصدی چیست؟
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 و اما حمله ۵۱ درصدی :
حــال اگــر فــرد یــا گروهــی، بــه واســطه سیســتم هــا یــا ماینرهــای در اختیــار،  بتواننــد بیشــتر از ۵۰ درصــد 
نــرخ اســتخراج و کنتــرل قــدرت محاســباتی شــبکه را در اختیــار بگیرنــد، دیگــر آن ماهیــت توزیــع شــدگی و 
بــه تبــع آن، امنیــت بالکچیــن هــا، مفهــوم خــود را از دســت خواهــد داد و حملــه ۵۱ درصــدی احتمــال وقــوع 
پیــدا خواهــد کــرد کــه باعــث خواهــد شــد تــا دیگــر بــه آینــده بالکچیــن آن شــبکه امیــدی وجــود نداشــته 

باشــد .

مهاجمــان می تواننــد از تاییــد تراکنش هــای جدیــد ، ثبــت بــالک هــای جدیــد بــه واســطه متوقــف کــردن 
رونــد تکمیــل توســط ماینرهــای دیگــر  و نیــز از پرداخــت هــای بیــن برخــی یــا تمــام کاربــران، جلوگیــری 

کننــد.

ــد را در  ــای جدی ــتخراج بالک ه ــد، اس ــی توانن ــان م ــوری، مهاجم ــر تئ ــه از نظ ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
ــد. ــت آورن ــه دس ــز را ب ــه جوای ــود درآورده و هم ــار خ انحص

آن هــا می تواننــد تراکنش هــای کاربــران دیگــر را مســدود کننــد. تراکنشــی را ارســال و ســپس آن را معکــوس 
کننــد، و بــه نظــر برســد کــه هنــوز ســکه ای را کــه خــرج کرده انــد، دارنــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه آنهــا 

ــد. ــار خــرج کنن ــد ســکه ها را دو ب می توانن

بــه رغــم همــه ایــن مــوارد، مهاجمــان مطمئنــًا نمــی تواننــد ســکه هــای جدیــد ایجــاد کننــد یــا بــالک هــای 
قدیمــی را تغییــر دهنــد. بــه همیــن دلیــل یــک حملــه ۵۱ درصــدی، تــوان نابــودی کامــل بیــت کویــن یــا 
ســایر ارزهــای مبتنــی بــر بالکچیــن را نخواهــد داشــت، حتــی اگــر بتوانــد آســیب هــای بســیاری  وارد کنــد.
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تغییــر بــالک هــای قدیمــی - معامالتــی کــه قبــل از شــروع حملــه بــه پایــان رســیده انــد - حتــی در صــورت 
حملــه ۵۱ درصــدی بســیار دشــوار خواهــد بــود. هرچــه تراکنش هــا قبــل تــر باشــند، تغییــر آن هــا دشــوارتر 

ــده اند. ــذاری ش ــن رمزگ ــزار بیت کوی ــا در نرم اف ــن تراکنش ه ــون ای ــود. چ ــد ب خواه

از ســوی دیگــر، شــکلی از حملــه ۵۱ درصــدی بــا کمتــر از ۵۰ درصــد تــوان اســتخراج شــبکه، امــا بــا احتمــال 
موفقیــت کمتــر امــکان پذیــر اســت.

نمونه هایی از حمله ۵۱ درصدی :
کریپتون و شیفت، دو بالکچین مبتنی بر اتریوم، در آگوست ۲۰۱۶ با حمالت ۵۱ درصدی، مواجه شدند.

در مــاه مــی ۲۰۱۸، بیــت کویــن گلــد، کــه در آن زمــان بیســت و ششــمین ارز دیجیتــال بــزرگ بــود، بــا حملــه 
۵۱ درصــدی مواجــه شــد. مهاجــم یــا مهاجمــان، مقــدار زیــادی از قــدرت هــش بیــت کویــن گلــد را کنتــرل می 
کردنــد، بــه طــوری کــه حتــی بــا تــالش مکــرر بیــت کویــن گلــد بــرای بــاال بــردن آســتانه مبــادالت، مهاجمــان 
توانســتند بــرای چنــد روز دو برابــر خــرج کــرده و در نهایــت بیــش از ۱۸ میلیــون دالر بیــت کویــن گلــد را بــه 

ســرقت ببرنــد. بیــت کویــن گلــد دوبــاره در ســال ۲۰۲۰ مــورد حملــه قــرار گرفــت.

حمله ۳۴ درصدی :
Tangle، یــک دفتــر کل توزیــع شــده کــه اساســًا از یــک بالکچیــن متمایــز، امــا بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
مشــابه طراحــی شــده اســت. از نظــر تئــوری Tangleمــی توانــد تســلیم مهاجمــی شــود کــه بیــش از یــک 

ســوم از نــرخ هــش شــبکه را بــه کار مــی گیــرد، کــه بــه آن حملــه ۳۴ درصــدی مــی گوینــد.

47 بالکچین و توسعه قرارداد های هوشمند
شـمــاره 17  شهریور مـاه 1401



حــوزه  هــای  پــروژه  در  اخیــرا 
بالکچیــن شــاهد مفهومــی بــه نــام 
 ســپید نامــه یــا همــان وایــت پیپــر 

)white paper( هستیم.

رســمی  ســند  یــک  ســپیدنامه 
اســت کــه قبــل از رویدادهایــی 
ماننــد عرضــه اولیــه توکــن)ICO( و 
یــا ایــردراپ منتشــر میشــود تــا در 
ــکار  ــای ب ــن آوری ، متده ــورد ف م
رفتــه، محصــول یــا ارائــه خدمــات 
ــی  ــات دقیق ــروژه، اطالع ــد پ جدی

ــد. ــه ده ارائ

ــه  از اهــداف اصلــی ســپیدنامه ارائ
ی اطالعــات مهــم از راهــکار یــا 
ــتر  ــر بس ــده ب ــه ش ــول ارائ محص
ــن  ــن و همچنی ــای نوی ــاوری ه فن

ســعی در ایجــاد انگیــزه در خواننده 
ســرمایه  یــا  و  خریــد  بــرای 
ــده ــه ش ــول ارائ ــذاری در محص  گ

می باشند.

ــه  ــادی ک ــات زی ــل جزیی ــه دلی ب
ــود  ــی ش ــرح م ــپیدنامه مط در س
ــاد  معمــوال تعــداد صفحــات آن زی
ــادی  ــان زی ــه زم ــوده و در نتیج ب
بــرای خوانــدن و بررســی نیــاز دارد.

بــا  همــراه  هــا  پــروژه  گاهــی 
ســپیدنامه، نســخه ای ســبکتر و 
ــی  ــات فن ــا جزیی ــراه ب ــه هم البت
کمتــر از پــروژه بــه نــام الیــت 
ــر  ــز منتش ــر)lite paper( را نی پیپ
میکننــد. الیــت پیپــر بــه گونــه ای 
نوشــته میشــود کــه بتوانــد ضمــن 

حــذف جزییــات، هــدف اصلــی 
پــروژه را بیــان کــرده و بــه خوبــی 
بتوانــد نظــر خواننــده را جلــب 

ــد. کن

وایــت پیپــر در دنیــای رمــز ارزهــا 
بــه ماننــد یــک ســند ارزش و اعتبار 
دارد. در واقــع در ایــن ســند طــرح 
کلــی مشــکل مشــخص مــی شــود 
و راه حــل هایــی کــه پــروژه جــاری 
ــرای حــل آن مشــکل دارد شــرح  ب
ــن  ــه ای ــی ک ــود. وقت ــی ش داده م
ــود  ــی ش ــر م ــه منتش ــوع مقال ن
ــه آن  ــد ب ــی توانن ــردم م ــوم م عم
دسترســی داشــته باشــند و بــه 

ــد. ــه آن بپردازن مطالع

سپیدنامه چیست؟
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